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 پیشگفتار

اسالم شناسیی در  . م شناسی و الهیات اسالمی در کشور آلمان استهدف از این جزوه معرفی حوزه اسال

گییری از هیم    لذا بررسی روند تاریخی آنها در بیدو شیكل   ،آلمان در آغاز با شرق شناسی در آمیخته بوده

از آن جا که یكی دیگر از تحقیقات رایزنیی فرهنگیی اییران در بیرلین بیه بررسیی تیاری         . مجزا نیست

این نوشته از بحث درباره این مقدمات تاریخی اجتناب نمیوده عالقمنیدان را بیه     ،دپرداز شناسی می شرق

غرض این جزوه، کمك به دانشوران ایرانیی زبیان بیرای     به دیگر سخن،. تحقیق مذکور ارجاع می دهد

آشنایی با محققان آلمانی در حوزه اسالم شناسی و الهیات اسالمی و شناخت تفاوت های موجیود مییان   

نكتیه دیگیر آن کیه    . به عنوان یك رشته نو ظهور در آلمان است "الهیات اسالمی" و "شناسیاسالم "

بخیش  و بخش نخست بیشتر به اسالم شناسی پرداخته . این تحقیق به دو بخش عمده تقسیم می شود

 . دوم به الهیات اسالمی اختصاص دارد

توضیحاتی آمده است که در این جیا   در باره تفاوت نگاه حاکم بر این دو موضوع در مقدمه فصل چهارم

تنها باید گفت اسالم شناسی بیش از آن که شناسایی اسالم باشد شناسایی . کنیم از تكرار آن اجتناب می

 . مسلمانان و تاری  و فرهنگ آن هاست

نگیرد و عالقمنید اسیت آن را بیر اسیاس مبیانی        ای تاریخی می اسالم شناسی به اسالم به عنوان پدیده

لذا نگاه اسالم شناسان به اسالم و به مسلمانان با نگیاه میا بیه خودمیان     . ورد مطالعه قرار دهدتجربی م

گیرد و گاهی عاری از ایین پیس    این تفاوت نگاه گاهی رنگی از الحاد یا انتقاد به خود می. متفاوت است

طیور بیه اسیالم    در هر حال یك اسالم شناس همیان  . زمینه انتقادی، تنها به بررسی تاریخی می پردازد

یعنی به اسالم به عنوان چیزی که در تاری  واقع  .شناس به مومیایی فرعون کند که یك باستان نگاه می

 .شود نگاه می اندیشه ها و مردمی زیسته اند، شده و در گرداگردش فرهنگ،

نسیبت بیه    عالیق اسالم شناسان و نحوه نگاه آنها در موارد بسیار، تابعی از نگاه عمیومی جامعیه آلمیان   

با این حال گاه و بی گاه با محققینی مواجهیم که بر اثر عمیق مطالعیه،   . اسالم یا الاقل از آن متاثر است

وسعت اطالعات، به کار گیری روش علمی خاص و پشیتكار بسییار، دسیتاوردهایی ارزنیده حتیی بیرای       

ها  عمیق متقابل میان فرهنگ امید آن که این تحقیق بتواند راهی برای درک .مسلمانان فراهم آورده اند

 . سرپلی برای محققین کشورمان در مطالعات آینده باشد گشوده و

 برلین  -ایران . ا. جرایزنی فرهنگی 
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 سیر تاریخی اسالم شناسی در آلمان 

های آلمانی زبان، معمول بود کیه مطالعیات زبیان شناسیی در      در قرن نوزدهم در دانشگاههای سرزمین

« مطالعیات شیرقی  »را کالً تحیت عنیوان   ( یعنی زبانهای آفریقایی و آسیایی)اروپایی  های غیر همه زبان

« شیرق شیناس  »همگیی خیود را نوعیا     ،نمایندگان و محققان ایین زمینیه تحقیقیاتی   . بندی کنند طبقه

 .نامیدند می

اسالم شناسی به عنوان یك رشته مطالعاتی از بطن شرق شناسیی سیربرآورد، امیا آشیكارا عناایری از      

این رشیته ییا زمینیه مطالعیاتی برخیورد زبیان       . شناسی و سایر موضوعات و روشها را در خود داشت زبان

و ادبیات   شناسانه با زبانهای عربی و فارسی و ترکی را با سؤالهایی ماهیتاً دینی درباره اسالم و نیز تاری 

 .خاورمیانه در هم آمیخته بود

ناسی تحقیق درباره اسالم به مدد رشته های علوم سیاسیی  در قرن بیستم میالدی، متدلوژی یا روش ش

و تاری  و انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی توسعه یافت و در بسیاری از دانشگاهها رهیافتها و مفیاهیم  

 . بسیار متنوع و بدیعی در مطالعات اسالمی مطرح شد

ایین درسیت نقطیه مقابیل     . ده استدر آلمان، اسالم شناسی همواره بر مدار منابع و زبان عربی استوار بو

چرا که رویارویی و درگیریهیای چنید   . گرایشی است که در اتریش در زمینه مطالعات اسالمی شایع است

ای از شرق شناسان اتریشیی قیرون    قرنی خاندان هابسبورگ با امپراتوری عثمانی باعث شده بود که عده

ی به زبان ترکی معطوف کنند و این امر ایشیان  نوزدهم و بیستم میالدی توجه عمده خود را به جای عرب

 . زبان فارسی به عنوان مهمترین زبان فرهنگی امپراتوری عثمانی رهنمون کرد« کشف»را به 

، محقق برجسته اتریشی، بر اساس همیین گیرایش، سینت مطالعیاتی را در     «یوزف فن هامر پورگشتال»

 .یت یافتاین کشور پایه ریزی کرد که بعدها به آلمان نیز سرا

مشخصه این سنت مطالعاتی توجه جدی به تاری  و نیز ادبیات خاور نزدیك اسیالمی در قیرون میانیه و    

البته روشن است کیه زبیان عربیی    . جدید، با تأکید عمده بر زبان ترکی و در مرتبه بعد زبان فارسی است

س، دین اسالم نییز در ایین   به همین قیا. حتی در این سنت نیز جایگاهی جدی دارد و از یاد نرفته است

شیود   سنت مطالعاتی به عنوان جریانی که از نظر تجربی پیامدهای مهمی داشته است تلقی و بررسی می
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با این حال نماینیدگان ایین   . و به ندرت به عنوان موضوعی جداگانه مورد تحقیق و مطالعه قرار می گیرد

شناس و شرق شناس می دانند و در مرحلیه  سنت و نسلهای بعدی ایشان خود را در وهله نخست اسالم 

تیا همیین   . داننید  بعد، محققی که کمابیش دستی نیز در زبان شناسی کاربردی زبانهای شرقی دارد، میی 

ای و یا محققان حوزه ادبیات  اواخر، تاری  و ادبیات ایران اسالمی به ندرت موضوع تحقیق مورخان حرفه

 .قرار می گرفت

 

 والت سیاسیاسالم شناسی در پرتو تح

تحوالتی که در مطالعات شرق شناسی در اروپا و آمریكا اورت گرفته است، حاکی از این اسیت کیه در   

انقالب اسیالمی اییران و تیاثیر    . شیوه های سنتی مطالعات این رشته تجدید نظرهایی تكوین یافته است

سیاسیی اندیشیه    ، سیب  شید کیه ابعیاد    غرب  آسییا این تحول گسترده بر جنبش های اسالمی منطقه 

 .اسالمی از زوایای جوامع اسالمی  بیرون آید و به عنصری جاری در زندگی روزمره مردم تبدیل گردد

شرق شناسان غربی با تحولی که در موضوع مطالعاتشیان پدیید آمید، دیگیر نمیی توانسیتند تنهیا بیر          

متیدهای   آوردند، و در منظر و آنها به ارزیابی این تحوالت روی . و قیاسی بسنده کنند تاریخیهای  شیوه

برخیی معتقدنید کیه ایین تطیور متیدیك آغیاز دوران        . پژوهش خود تجدید نظرهایی عمیق انجام دادند

 . است -Postorientalismus -« فراشرق شناسی»

همیان  . این تحول روشی که رویكردی جدی به مطالعات استقرایی داشیت از کشیور فرانسیه آغیاز شید     

معتقدند که شروع مطالعیات شیرق شناسیی نییز ریشیه در      « ادوارد سعید»چون  طوری که اندیشمندانی

 . استعمار فرانسه و لشگرکشی های ناپلئون داشته است

افزایش مهاجرت مسلمانان به کشورهای غربی و رشد نسل دوم و سوم مسلمانان در کشورهای اروپیایی  

و آشنا به ساختارهای میدنی و حقیوقی   و از جمله  آلمان باعث شد که گروه های تحصیل کرده مسلمان 

این جوامع ضمن ارزیابی و مقایسه پیوسته تلقی غربی و اسیالمی در حیوزه هیای معرفتیی، اجتمیاعی و      

سیاسی رجوعی به هویت دینی خود و بالطبع بازگشتی به جوهر عقاید اسالمی از ذهین و زبیان علمیای    

 .داشته باشند یاسالمی سرزمین مادر
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، برآمده از این  تیامالت اسیتقرایی در خصیوص    «ساموئل پل هانتینگون»ی  «دن هامنازعه تم»تئوری 

در این تلقی تازه برخالف رای غال  مستشیرقین سینتی، اسیالم از تیوان همیاوردی      . اسالم سیاسی بود

در تلقیی فراشیرق شناسیی ابعیادی از سیاسیت فرهنگیی و اسیالمی از حیوزه متعلقیات          . برخوردار است

 .مطالعات شرق شناسی بیرون ماند( بژکتیوا)گرایانه  واقع

رسوخ به  -Hans Georg Gadamer -« هانس گئورگ گادامر»برخی از بزرگان فلسفی غرب همانند  

در اینجا دیگر مستشرق بیا  . مفاهیم فرهنگی اسالم را برای یك اندیشمند غربی قری  به امتناع دانستند

طی که از شرق دارد، نمی توانید بیه عمیق و معنیای ایین      استناد به تقسیم بندیها، جداول و تعاریف بسی

لیذا بررسیی تحیوالت قیدرت در زنیدگی       ؛تحوالت سیاسی که البته بستری فرهنگی دارند، راهی بیابید 

سیاسی و اجتماعی جامعه های اسالمی در مطالعات مربوط به کشورهای اسیالمی از اولوییت برخیوردار    

 . گردید

 

 0لماناسالم شناسی در دانشگاههای آ

در دانشگاه های آلمان رشته درسی اسالم شناسی از زمان های طیوالنی، بیشیتر در شیمار رشیته هیای      

بر اساس یك سنت قابل احتیرام چنیین بیه    . گردید تلقی می« رشته های کوچك»خاص و به ااطالح 

بودنید،   نظر می رسید که فضالء و دانشمندان این رشته درسی که غالباً در نزد افكیار عمیومی ناشیناس   

نوع مطالعات و عالیق آنها بگونیه ای نبیود کیه از    . عمدتاً بر منابع تاریخی و متون دینی متمرکز هستند

 .آنها و معلوماتشان بالفااله در تحلیل پدیدارهای جاری کشورهای اسالمی استفاده شود

س و اتصیال خیود را   در سالهای آغازین هفتاد در دانشگاه آزاد برلین رشته درسی اسالم شناسی نقاط تما

هیایی کیه در    پژوهش. با سنت این رشته، با عطف نظر به مسایل جاری کشورهای اسالمی از دست داد

آلمان شرقی سابق در خصوص اسالم انجام می شید بیر مبنیای تلقیی مارکسیسیتی از جامعیه و تیاری         

                                                           
اسیتاد اسیالم شناسیی     -Ekkehard Rudolf -« اکهارد رودلف»ای است که توسط پروفسور  این نوشتار برگرفته از ترجمه مقاله  1

آلمان، محفلی برای سیاست،  فرهنگ، اقتصاد و »این نوشتار در نشریه . دانشگاه ارفورت در گروه مطالعات اسالمی منتشر شده است

 .به چاپ رسیده است - Deutschland, Forum für Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft-« علوم
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ایین قبییل از    0929ال با تاخیر بسیار پس از پییروزی انقیالب اسیالمی اییران در سی     . سازمان یافته بود

مطالعه کند تیا فاایله دور و دراز   « پروسه تحول»مطالعات در آلمان شرقی کوشش کرد که اسالم را در 

 .خود را از  مطالعات جهانی در این باب کمتر کند

پایان یافتن جنگ شرق و غرب و  افزایش جهشی منازعات قومی درحوزه های مختلف جغرافیایی طیی  

غاالت علمی جدیدی را در حوزه هویت دینی و فرهنگی و نقیش چنید الییه آن پدیید     اشت سالهای نود، 

 .آورد

تطورات دراماتیك روابط غرب و جهان اسالم از معبر و رخدادهایی مختلیف سیاسیی و فرهنگیی باعیث     

امیروزه مطالعیات اسیالم    . های اسالم شناسی به این  مباحث گردیید  کشیده شدن پای مطالعات و آموزه

ر دانشگاههای آلمان با مناظر و ابعاد تطور یافتیه ای چیالش اسیت کیه بخشیی از ییك علیم        شناسی د

به سب  پیدایی جوامع اقلیت در اروپا و همچنین از  رهگذر اهمیت ییافتن  . فرهنگی میان رشته ای است

 . مساله دیالوگ میان فرهنگها در درون جوامع غربی اقبال به این رشته درسی افزایش یافته است

 

 گروه های  درسی اسالم شناسی در آلمان

با توجه به دشواریهای ارتباطی از یك سو میان جوامع غربی و اسالم و از  سوی دیگر در درون مرزهای 

خود این جوامع، گروههای درسی اسالم شناسی این نكته را دریافته اند که تكلیف شیان در قبیال افكیار    

آنها از تجربه ها و قابلیت های علمی خود . فزایش یافته استعمومی جامعه به میزان قابل مالحظه ای ا

در  این میان  بیش از پیش بهره گرفته اند تا تلقی جوامع غربیی را از اسیالم و جوامیع متیاثر از اسیالم      

چنین انتظارات و خواسته هایی همچنیین باعیث   . شفاف ساخته، تفصیل و پیچیدگی مساله را نشان دهند

        « هیانتینگتون  فیلییپس سیاموئل  »ی  ناسان در قبال نظرییه بسییار محیل منافشیه    شده اند که اسالم ش

-Samuel Phillips Huntington - موارد نقض تجربی متعددی را نشان دهند . 

کیه  اعیالم داشیتند   ازحوادث یازدهم سپتامبر قری  به یكصید اسیالم شیناس در موضیع واحیدی       پس

مبنای تصاویر تلویزیونی از مسلمانان رادیكیال و افراطیی تشیكیل    بایست تصویر اسالم در آلمان بر  نمی
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بلكه در این مساله می بایست به اختالفات موجود در تلقی از اسالم و بسترها و مجیاری متفیاوت     شود،

 . مباحث اسالمی در گذشته و حال توجه کرد

ا ییك چیوب رانیدن شیرق از     توجه یافتن به این بُعد و منظر از این جهت اهمیت یافت که بازخوانی و ب

پس از اینكه در سال . کرد سوی غرب طی دهه های گذشته بر دوش اسالم شناسان آلمانی سنگینی می

شناسییهای غربیی را در ارتبیاط     عالم علوم ادبی آمریكایی، فلسطینی تبیار شیرق  « ادوارد سعید» 0928

ستعمار تحلییل کیرد،  گفتگیو در    در دوران ا« غرب»مستقیم با مدعیات سلطه طلبانه سیاسی و فرهنگی 

 . در متدهای پژوهشی رونق تازه ای یافته است« شرق شناسی»خصوص گرایش 

این مباحث، بعضاً به سب  هجمه خطایی برخی از روشنفكران جهان اسیالم بیه پیژوهش هیای اسیالم      

     نفكران از جملیه مهمتیرین محورهیای انتقیاد ایین روشی      . تر شیده اسیت   شناسی در اروپا، داغ تر و مهیج

آموزه ها و مالحظات تاریخی اسالم شناسان غربی است که از نقطه نظر بسییاری از  « زیر سوال بردن»

 . مسلمانان باعث تحریف اسالم شده است

توانند از این مخمصه بیرون آیند که جوامع اسالمی را درکثرث دینیی،   های اسالمی هنگامی می پژوهش

در آثارشان منعكس کنند و معارف خود را در این خصوص با تفصییل   فرهنگی و اجتماعی خود مطالعه و

بایست باب مراوده و مبادله بیا دانشیمندان جهیان     همچنین می. و شفافیت در افكار عمومی عرضه کنند

 .  اسالم و با مسلمانان اروپایی گشوده و عادی گردد

به منزله رهنمیود و  راهبیر    - Wolf Lepenies- 2«وولف لِپنیس»در این خصوص می بایست اظهارات 

وی تبختر فرهنگ غربی را مبنی بر این که مكتفی بیه ذات و مسیتغنی کامیل اسیت و در     .  تلقی گردد

 . برابر پرسشهای سایر فرهنگها مصونیت دارد، مورد انتقاد  قرار داده بود

 

 

 

 

                                                           
2
   محقق و نویسنده و استاد سابق جامعه شناسی دانشگاه آزاد برلین – Wolf Lepenies-« ور وولف لِپنیسپروفس» 
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 پژوهش های  اسالم شناسی در آلمان

در حوزه هیای  . آلمان در سطح علمی باال در جریان است اسالم شناسی و شرق شناسی در دانشگاه های

فرهنگ دین و جغرافیا آثار علمی و پژوهشیی آلمیان در کشیورهای     ،شناسی، تاری  بسیاری از جمله زبان

 . اسالمی از اعتبار باالیی برخوردارند

ه و  نشیر  وجود شمار متعدد پروژه های پژوهشی مشترک با نهادها و انستیتوهای مرتبط خیارجی، ترجمی  

گران آلمانی در پست های علمی مهم در کشورهای خارجی و همچنیین   آثار مهم، اشتغال علمی پژوهش

حضور  شمار معتنابه دانشجویان کشورهای اسالمی و دانشجویان دوره دکتیری در دانشیگاههای آلمیان    

میان ایورت   همه حاکی از اعتبار مطالعات و پژوهشهایی است که از سوی ایین گروهیای درسیی در آل   

مزیید بیر  ایین مسیایل،  مناسیبات علمیی متقابیل مییان دانشیگاههای آلمیان و مخصوایاً            . گیرد  می

 . و مبادله دانشجویان و اعضای هیات علمی است غرب آسیادانشگاههای 

گیردد،   دانشگاه آلمان رشته های اسالم شناسی و زبان هیای شیرقی تیدریس میی     24در حال حاضر در 

. ها به عنوان رشته های االی و یا رشته های فرعی ثبت نام کرده انید  در این رشتهدانشجو  3111حدود 

کرسی دانشگاهی، موسسه و گروه درسی در حوزه زبان، تاری  و فرهنیگ جهیان اسیالم در     34مجموعاً 

 . آلمان فعالیت دارند

در . دا کیرده اسیت  طی سالهای اخیر آموزش در این رشته ها، گرایشی میان رشته ای، اجرایی و عملی پی

در این دانشگاه به عنوان مثال رشیته  . دانشگاه ارفورت در مرکز ایالت توبینگن بازگشایی شد 0999سال 

دانشیگاههای دیگیر،   . بر مساله اقلیت های مسلمان در آلمان متمرکز شده است« اسالم شناسی»درسی 

های میاربورگ و بیامبرگ مطالعیات    در دانشیگاه . هر کدام در حوزه ای از جهان اسالم تمرکز یافته انید 

شناسی و ترک شناسی در اولویت قرار دارند و در بایروت مطالعات اسالم شناسیی در آفریقیا محیور     ایران

 . االی آموزشی است

نظیر   المللی آنها، نیاز بیازار کیار نییز مید     های درسی عالوه بر تحوالت  بین در تنظیم و تجدید این رشته

ای تخصصی شده اند، یك قوه قابل مالحظه پژوهشی به چشم  طالعات منطقهدر مراکزی که در م. است

بلكیه همیان   . قرار نیدارد ( به معنای خاص آن)این ظرفیت در رقابت با مطالعات اسالم شناسی . خورد می
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طوریكه پژوهشهای مربوط به اقتصاد اسالمی نشان داده است، این مطالعیات باعیث تقوییت متقابیل و     

 . انمند مطالعات اسالمی در حوزه های مختلف می گرددسازمان یافتن تو

عمیده تیرین وظیایف    . دانشگاهی نیز اادق است های غیر این مساله در خصوص موسسات و پژوهشگاه

در ایین  . های سیاسیی اسیت   این موسسات تحلیل علمی پدیدارهای جهان اسالم، مستندسازی و مشاوره

جامعه »در برلین و « مرکز شرق مدرن»در هامبورگ، « نموسسه شرق شناسی آلما»ارتباط می توان از 

 .در بیروت و شعبه استانبول آن نام برد« شرق شناسان آلمان

پژوهش در خصوص منابع اسالمی و مسایل جاری درکشورهای اسالمی محورهای عمده فعالییت ایین   

کیه درسیال     اسیت « جامعه شرق شناسیی آلمیان  »ترین نهاد پژوهشی آلمان  کهنسال. موسسات هستند

به منظور همكاری رشیته هیای درسیی علیوم فرهنگیی و علیوم اجتمیاعی و        . تاسیس شده است 0842

جامعه پژوهشی آلمان در حیوزه  » 0993مخصوااً با مالحظه تربیت نسل جوان و پژوهشگران، در سال 

DAVO مطالعات خاورمیانه  ژوهشیی  این  جامعه پ. تاسیس شد - Mainz-در  دانشگاه شهر ماینتس «  

هر سال دو نشریه خبری منتشر می کنید کیه در آن نسیبت تنگاتنیگ مطالعیات رشیته هیای مختلیف         

 .شناسی در آلمان در حوزه های بین المللی در سطحی پیشرفته منعكس است شرق

هیای اسیالم شناسیی در  آلمیان طیی سیالهای طیوالنی و درازی مصیروف          بخش بزرگیی از پیژوهش  

با نگاهی به وضع جدید ایین رشیته   . نابع اسالمی و تاری  اسالم شده بودپژوهشهای فقه الغوی، متون م

ها مشاهده می شود که نقاط ثقل این پژوهشها در حال حاضر بررسی تحوالت جاری جوامع اسیالمی و  

اشكال مختلف فكری اندیشمندان مسلمان در دوران  مدرن است، بدون این کیه پیژوهش در خصیوص    

 .مهری قرار گیرد نگ اسالمی مورد تحقیر و بیمنابع تاریخی و ارزشی فره
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 آلماندر مراکز پژوهشی اسالم شناسی

کیز  ادر مر« بیا جهیان اسیالم    گفتگیو و تعامیل  »موضیوع  امروزه غالباً پرسش های چند بعدی مرتبط با 

 : توان به این موضوعات اشاره کرد در این خصوص می. های اسالم شناسی مطرح است پژوهش

 جریان جهان شدنی روال و تاثیر 

 مناسبات متقابل میان فرهنگهای بومی و منطقه ای با جوامع اسالمی 

 مقایسه تلقی و واکنش متفاوت اروپا از سرزمینهای اسالمی 

 چگونگی تطور و تحول اقلیتهای مسلمان در اروپا، آسیا و آفریقا. 

بیه ادلیه کالمیی و اجتمیاعی     اسالم شناسان آلمانی در حال حاضر با توجه بسیار زیادی مسایل مربوطه 

اسالم در اروپا را دنبال می کنند و در این ارتباط به گفتگو با دانشمندان مسیلمان در سراسیر اروپیا روی    

کنند که اشكال مختلف پدییداری اسیالم را در    این پژوهشها بسیار کوشش میپژوهشگران در . ه اندآورد

ی اسالمی و عللی را که منجر به ظهیور جرییان هیای    دوره معاار، و در این میان جنبشها و ایدئولوژیها

گردد، بكاوند و البته انبان این پژوهشها از تحلیل های آماده و ییا ارائیه راه حیل و     رادیكال در اسالم می

 . دستور العمل به حوزه سیاست چندان غنی نیست

اجتماعی، بستگی های ظام سیاسی و نمجموعه مسایل مربوط به مناسبات متقابل میان رسد  به نظر  می

بایست درمطالعات تجربی و کاربردی بیا شید ت و    قومی و هویت دینی مخصوااً درخصوص جوانان می

دیین شناسیان و اسیالم     ،هیای مربوطیه    با این مالحظه است که در پژوهش. حد ت بیشتری دنبال گردد

و جنگ ها بیه چیالش    شناسان و هم جامعه شناسان، قوم شناسان، روان شناسان و متخصصین منازعات

 .شوند کشیده می

در دانشیگاه هیای مختلیف     هموارهنوعی از مبادله سطح باالی مطالعات اسالم شناسی در آلمان و اروپا  

همچنین اتحادیه رشته های دانشیگاهی اروپیا و آلمیان از کارشناسیان مربوطیه بیرای        . برگزار می گردد

 . آورد وت به عمل میدع 3«کنگره جهانی مطالعات خاورمیانه»شرکت در 

                                                           
3 2 1 . INTERNATIO NALER DAVO -KO NGRESS; Köln, 2 5 . –  2 7 . September 2 0 1 4  
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در برنامه مربوط به این اجالس شمار زیادی از موضوع های مربوط به اسیالم درگذشیته و حیال اعیالم     

 .های کاری مختلف در این حوزه به ارائه ماحصل مطالعات خود می پردازند شده است و گروه

 :ن به شرح ذیل هستندآلما در بنیادهای تحقیقاتی و پژوهشی اسالم شناسیمهمترین مراکز علمی و 

  مرکز شرق مدرن  برلین
4

 

  سیاست برلین بنیاد علوم و
2

 

  کالج علوم برلین
1

 

  انجمن شرق شناسی آلمان
2

 

  انجمن مطالعات شرق میانه آلمان
8

 

  بنیاد شرق شناسی آلمان
9

 

  موسسه ی زبان های خارجی بوخوم
01

 

  مرکز بنیاد  مطالعات ترکیه و تحقیقات همگرایی
00

 

 ی مطالعات جهانی و منطقه  در هامبورگ موسسه آلمان
02

 

 

 

 

                                                           
4 Zentrum Moderner O rient (ZMO )  
5 Stiftung Wissenschaft und Politik 
6 Wissenschaftskolleg zu Berlin 
7 Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG)  
8  Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer O rient (DAVO )  
9 Deutsche O rientstiftung 
10 Landesspracheninstitut (LSI) Bochum  
11 Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung 
12  " GIGA" German Institute of Global and Area Studies 
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  آلمان در اسالمی الهیات و شناسی اسالم                                                               5 –پژوهشهای فرهنگی 

 اسالم شناسان فقید آلمانی گزیده ای از: فصل اول

 

 (Georg Wilhelm Friedrich Freytag) فریتاگفریدریش گئورگ ویلهلم 

(*  1 9 . September17 88  in Lüneburg; †  16 . November1 861  in Bonn) 

که در زبیان و ادبییات    گردد محسوب می فریتاگ از خاورشناسان بزرگ آلمانی فریدریش گئورگ ویلهلم

از  (Luneberg) در لونبرگ0288وی در سال. شناسی تخصص داشته است شناسی و کتاب عربی و لغت

 .گفت دار فانیدر بُن  0810نوامبر 01سال عمر در  23شهرهای آلمان به دنیا آمد و پس از 

تاگ مقدمات عربی را در آلمان فراگرفت و برای ادامه تحصیالت به پیاریس عزیمیت نمیود و تحیت     فری

گرفت و در آنها استادی زبردسیت  فرا ترکی و عبری را  ،فارسی ،های عربی زبان دوساسی تعلیم سیلوستر

 .گردید

بیا عنیوان   0809 در سیال او را« بین »دانشیگاه   ،شناسی بلند شید  آوازه دانشمندی او در زبان هنگامی که

دانشیگاه را   دعیوت  بسییار ایین  برای تدریس زبان و ادبیات عربی دعوت کرد و وی بیا اشیتیاق    استادی

متعیدد  فریتیاگ  هیای   و ترجمه ارهانوشت. تا پایان عمر خود به تعلیم و تدریس پرداختآنجا  درپذیرفت و 

 : ترین آنها عبارتند از مهمکه است 

 0831)جلد که مدت هفت سیال درآن وقیت ایرف کیرد      رهنگ عربی به التینی در چهارف- 

گیردآوری و منتشیر   0838 سیال  و پس از انتشار آن فرهنگ مختصیری هیم از آن در  ( 0832

در نگیارش فرهنیگ   ( 0882 - 0818)لهسیتانی   «کازی میریسیكی »شایان ذکر است  .نمود

 .03اقتباس کرده است این فرهنگخود از  عربی به فرانسه

 عبری به آلمانی دستور زبان عربی و 

 العدیم، متن و ترجمه التینیی بیا حواشیی و     بخشی از زبدة الحل  در تاری  حل ، نگارش ابن

 ( 0809پاریس )فهرست 

                                                           
13 Lexicon Arabicon - latinum .4  Bd 

http://de.wikipedia.org/wiki/19._September
http://de.wikipedia.org/wiki/19._September
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCneburg
http://de.wikipedia.org/wiki/16._November
http://de.wikipedia.org/wiki/16._November
http://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
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  جلد  2چاپ دیوان حماسه ابوتمام طائی باترجمه التینی و تفسیر تبریزی در 

  0843 – 0838)جلد  3امثال عربی در 

  ( 0842 - 0838)مجمع االمثال میدانی در سه جلد 

 0831 سرایی عربی معرفی فن منظومه 

  (0804)« تَأَب طَ شرّاً » متن و ترجمه آلمانی با شرح و تفصیل مرثیه 

 (0833)با ترجمه التینی   قصیده برده ، کع  بن زهیر ، چاپ 

 (0822) چاپ معلقه حارث بن حِلِزّه 

  ( 0829)چاپ معلقه طرفة بن العبد 

  (0831)مطالعه در عروض عربی 

 ( 22 - 0832بن ) هةالخلفا و مفاکهة الظرفا، ابن عربشاه فاک 

 ،ادریسی  چاپ و واف فلسطین و شام 

  0811الیپزیگ )،  جلد بزرگ با فهرست و زیرنویسی 1چاپ معجم البلدان، یاقوت حموی در- 

23) 

 ( 0842الیپزیگ )در تفسیر قرآن  چاپ اسرارالتأویل و انوارالتنزیل ، بیضاوی 

 (بُن)تاری  و نحوعربی  منتخبات عربی در 
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 (Johann Gottfried Ludwig Kosegarten) یوهان گتفرید لودویك كوزگارتن

 (*  10 . September1 792  in Altenkirchen (Rügen); †  18 . August1860  in Greifswald) 

در  0292یوهان گتفرید لودویك کوزگارتن خاورشناس پروسی که در سیال 

در گییرایفس والیید  0821سییال عمییر در  28روگیین متولیید شیید و پییس از 

 .درگذشت

زبان و ادبیات عربیی و تیاری  و کتابشناسیی و جغرافییای ممالیك       وی در

ابتدا نزد پدرش که ادیی  و شیاعر برجسیته در      .اسالمی استادی مبرز بود

سرایی را هم از پدر به ارث  آلمانی بود تحصیل کرد و قریحه منظومه زبان

در زادگاه خودالهیات و فلسیفه و زبیان عربیی را آموخیت و در     . به ادبیات عربی عالقه وافری داشت. برد

زبیان و  ( 0838 -0228)به پاریس رفت و نزد سیلوستردوساسی شی  المستشرقین فرانسوی  0803سال 

همچنین زبان ترکی و فارسی و عبری و ارمنی را هیم در نیزد او   . ر سطح باال فراگرفتادبیات عربی را د

 .یاد گرفت

های خطی شرقی کتابخانه سلطنتی بیه بررسیی دقییق پرداخیت و      در بخش مربوط به نسخه در پاریس

 فلسیفه و  به پروس بازگشت و مدت سه سال استاد 0804در سال . خواست از آنها استنساخ کرد می آنچه

 0249)شاعر دراماتیك آلمان  الهیات دانشگاه گرایفروالد گردید و پس از آن دکتر یوهان گوته نویسنده و

نشین وایمیار بیود او را بیرای     و نویسنده دیوان شرقی و غربی که در آن موقع وزیرکشور دوک( 0832 -

  .های شرقی در دانشگاه ینا دعوت کرد تدریس زبان

گوتیه در دییوان    مدت هفت سال به این کار اشتغال داشت و اشعاری را که تا زمان وفاتش 0802وی از 

 .شرقی و غربی سروده بود به زبان عربی ترجمه کرد

های خطی را از کتابخانه گوتیا بییرون آورد و بیه بررسیی      خاورشناس پروسی کتاب در خالل مدت مزبور

پایدار و پربیار   میان او و گوته نیز، رابطه ایرابطه . پرداخت و مطال  بسیاری را از آنها استنساخ کرد آنها

کرد و گوته آنها را دوباره بیه   ترجمه می ویژه برای گوته بود، زیرا او برخی از اشعار عربی را برای گوته  به

 . کرد آورد و در دیوان شرقی خودوارد می قال  شعر در می

 :از به یادگار مانده است که عبارتند کوزگارتن ای از آثار ارزنده

http://de.wikipedia.org/wiki/10._September
http://de.wikipedia.org/wiki/10._September
http://de.wikipedia.org/wiki/Altenkirchen_(R%C3%BCgen)
http://de.wikipedia.org/wiki/18._August
http://de.wikipedia.org/wiki/18._August
http://de.wikipedia.org/wiki/Greifswald
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 04به زبان التینی منتخبی از ادبیات عربی با ترجمه
 

  02ارف و نحو زبان عربی به التینی 

  چاپ و انتشار متن و ترجمه التینی جلد اول و سوم تاری  الرسل والملوک طبری 

   ،چاپ و انتشار متن و ترجمه التینی یك جلد از اغانی ابوالفرج اافهانی 

  ، چاپ کتاب موسیقی فارابی 

  کت  شرقی کتابخانه پاریسفهرست. 

 

 (Heinrich LeberechtFleischer) هانري لبرشت فالیشر

(*  21 .2 .1801  Schandau/ Elbe, †  10 .2 .1888  Leipzi . (luthe isch)) 

زبان و  استاد هانری لبرشت فالیشر از خاورشناسان بزرگ آلمانی،

 20شناس مبیرز بیوده کیه در     ادبیات عربی، و تاری  نگار و کتاب

شاندا و از توابع ساکسون به دنیا آمده و پس  در 0810وریه سال ف

بدرود حییات گفتیه    در الیپزیگ 0888سال در دهم فوریه  82از 

 . است

دانشییگاه  وی تحصیییالت عالیییه خییود را در بییوتزن و سییپس در

تیا   0809الیپزیگ به پاییان رسیانید و بیرای ادامیه تحصییل از      

 هماننید مشیهور فرانسیوی   نظر خاورشناسان  در پاریس زیر0824

السینه سیامی و    ،سیلوستر دوساسی و کوسن دوپرسوال فقه اللغیه 

نیز عربی و فارسی و ترکی را فرا گرفت و به درجیه دکتیرا نائیل    

 .آمد

بیه تیدریس   0832تا  0830های مزبور به آلمان برگشت و در مدرسه عالی درسدن از  بعداز فراگیری زبان

 هیای شیرقی را در دانشیگاه الیپزییگ بیه وی      سی اسیتادی زبیان  کر پس از گذشت یك سال. پرداخت

                                                           
14 leipzig 1828  Chrestomathia arabica   
15 Grammatica linguae arabicae 1838  
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پطرزبیورگ بیرای او    سین  های برلین و هایی که از طرف دانشگاه نامه رغم دعوت تفویض کردند و او علی

 .الیپزیگ به تدریس ادامه داد دانشگاهآمده بود تا زمان مرگش در 

کتابخانیه  هیای خطیی نفیسیی کیه در      مطالعه نسخه که در فرانسه مشغول تحصیل بود به وی هنگامی

همچنین بیا جوانیان مصیری کیه محمیدعلی پاشیا بیرای         .پرداخت می ،شده بود یگرد آورد امپراطوری

و تیدریجاً بیا علمیای مصیر و لبنیان       نشست های مداومی داشتتحصیل ازمصر به پاریس فرستاده بود 

  .انتشار داد راو مباحث خاورشناسی آلمانی  هنمودایجاد ارتباط 

زمیان  ترقی کرد که از علمای برجسیته آلمیانی و از پیشیوایان     فالیشر به حدی در علوم و معارف شرقی

سیزا   شهرتی بیه  ،ای از آنها تحت تعلیماتش و عده تربیت کردمتعددی را  فالیشر دانشجویان. گردید خود

 .از مؤلفان مبرز در رشته خاورشناسی گردیدند یافتند و خود آنها

مجله » ای هم برای آن به نام تأسیس کرد و مجله 01«انجمن خاورشناسی آلمان» 0842فالیشر در سال

و بسییاری از مقیاالت    نمیود  راه انیدازی در همیان سیال و در ویسیبادن     02«انجمن خاورشناسی آلمیان 

پطرزبیورگ کیرد و    برای مطالعه به سن فالیشر سفری هم. وسیله آن انتشار داد  شناسی ارزنده را به شرق

هیا و   های فراوانی تهیه کرد که همین یادداشیت  یادداشت های خطی کتابخانه آن ر مطالعه در نسخهبر اث

 .هایش فراهم کرد مساعدی را برای تألیف کتاب آنچه از پاریس آورده بود زمینه

هیای   مجامع علمی او را به عضیویت انتخیاب کردنید و نشیان     فالیشر به طوری در اروپا مشهور شد که

فرهنگسیتان  »که از جمله آنها  به او اهداء کردندمنظور قدردانی از خدماتش  به های متعددی علمی و نامه

 .پطرزبورگ و ادیمبورگ بودند سن ،کونیگسبرگ ،پراگ های در فرانسه و دانشگاه «ها ادبیات وکتیبه

اسیتادی او   از فالیشر در حدود یكصد کتاب و مقاله و کنفرانس ارزنده به یادگارمانده که همگی حاکی از

 .باشد در مباحثی که کار کرده می

 :می توان به موارد ذیل اشاره داشتنشریات فالیشر  از تألیفات و

  آلمانی ،  با حواشی متن و ترجمه 0830تاری  عرب قبل از اسالم ، الیپزیگ 

                                                           
16 Deutsche Morgenlaendische Gesellschaft 
17 Zeitschrift der Deutschen Morgenlädischen Gesellschaft, Wiesbaden 
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 افحه  012در  نسخه 4424های خطی شرقی در کتابخانه در سدن ، حاوی واف  فهرست نسخه
 0830. .نموده است یل آن عناوین کت  و اسامی مؤلفین آن و اعالم جغرافیایی را درجذ کهبزرگ 

 به انگلیسی 

 0830های خطی کتابخانه الیپزیگ ،  فهرست نسخه  

  متن و ترجمه و حاشیه به عربی و فارسی( 0832)قصار حضرت امیر علیه السالم  جملهاد 

  ( 0832)اطواق الذه  زمخشری 

 جلد با فهرست  3و تحشیه و مقدمه در  با تصحیح( 0848 - 0844) یضاوی چاپ و تفسیر قرآن ب
 ابجدی

 ، هجری  222متوفی   شرح و حواشی بر کتاب مرااداالطالع ،ابن عبدالحق 

  تصحیح و طبع جزو ششم کتاب النجوم الزاهره ، ابنتغری بردی 

 الدین وطواط ، رشید کتاب مطلوب کل طال  فی کالم امیرالمؤمنین علی بن ابیطال  نگارش
 هجری  223متوفی 

  کتاب مفصل عالمه زمخشری 

  ( 0843)جلد  1کتاب هزار و یكش  به آلمانی در 

 ، زکریای قزوینی  کتاب عجائ  المخلوقات 

  ، ( 0832)معاتبة النفس 

 (0839) افحه 221+ 0329های خطی کتابخانه مجلس سنا ،  فهرست نسخه 

 ( .0821)آلمانی  رساله هرمس فی زجرالنفس ، متن و ترجمه 

 

 .است بسیاری به زبان عربی و طرز لهجه و گفتار آن نوشته که به طبع رسیده مقاالتهمچنین فالیشر 
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 (Gustav Leberecht Flügel) گوستاو لبرشت فلوگل

(*  1 8 . Februar180 2  in Bautzen; †  5 . Juli18 70  in Dresden)  

 از ،اآلیات برای قرآن کتابشناس و مبتكر کشف ،گوستاو لبرشت فلوگل متخصص در ادبیات و نحو عربی

دنییا آمیده و    در باوتسن از توابیع آلمیان بیه    0812فوریه  08شناس آلمانی بوده که در  دانشمندان اسالم

 . است در درسدن بدرود حیات گفته 0821سال عمر در پنجم ژوئیه  18سرانجام پس از 

 سیپس . اتمام رسیانید  های شرقی نزد اساتید فن در دانشگاه الیپزیگ به تحصیالت عالیه خود را در زبان

خطی کتابخانه شخصی فیون هیامر    های به وین رفت و دو سال در آنجا اقامت گزید و به مطالعه نسخه

رس بیه پیاریس رفیت و در کیالس د     خاورشناس اتریشیی پرداخیت و بعید   ( 0821 - 0224)پورگشتال 

خانیه امپراطیوری هیم    بضمناً در کتا. حاضر شد و از مریدان اوگردید( 0838 - 0228)سیلوستر دوساسی 

 . های خطی پرداخت به مطالعه نسخه

« آفیرا  سین »های شرقی در مدرسه شیاهزادگان در   آلمان برگشت و به سمت پروفسور زبان به 0831در 

 . درشهر مایسن منصوب گردید

فعالییت  . ود در کتابخانه امپراطوری به مطالعه نس  خطی ایرانی و ترکی پرداختوی زمانی که در وین ب

 08در شیهر مایسین  ‹‹سین آفیرا  ››آموزشی خود را با سمت استاد زبانهای شرقی در مدرسه شاهزادگان در 

 .آغاز کرد

آن به دقیت مطالعیه کیرد و بیر      فلوگل از معدود شرق شناسان آلمانی بود که برای نخستین بار قرآن را

 . چاپی بسیار زیبا در دو جلد انتشار داد کشف اآلیات همراه با تعلیقاتی نوشت و سپس آن را با

 09«الفرقان فیی اطیراف القیرآن    نجوم»آن عنوان عربی که  اآلیات جلد اول متن قرآن و جلد دوم کشف

سیالمی  اآلیات فلوگیل درکتابخانیه مجلیس شیورای ا     یك دوره از قرآن با کشفشایان ذکر است . است

 .موجود است

                                                           
18 in Meißen Fürstenschule St. Afra  
19 Concordatioe corani arabicoc, at litterarum 
 ordinem et Verborum radices diligenter dispositoe leipzig - 1842   
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بیرای   0812تیا   0820گیری کرد و سال بعد به وین رفیت و از   فرهنگی کناره از خدمت 0821از  فلوگل

های  ترکی، فارسی کتابخانه دربار سلطنتی استخدام شد و نسخه  های خطی عربی، نسخه تنظیم فهرست

رودیجیر   فاتش اوگوست میوللر و را تكمیل کند و بعد از و  ولی نتوانست آن. زیادی را فهرست کرد خطی

تفاسیر و حواشی  افحه متضمن 229هم بر آن بر  ای تعلیقهانتشار دادند و  0820افحه در  211آنرا در 

 0822بیر آن افزودنید و در    در پایان ییك فهرسیت اعیالم هیم    . و مستدرکات به عربی و آلمانی نوشتند

 .انتشار دادند

  .در درسدن بدرود حیات گفت0821سال عمر در پنجم ژوئیه  18پس از  فوگل

 

 (Friedrich August Rosen) فریدریش اگوست روزن

(*2 .September18 05  in Hannover; †1 2 .September18 37  in London) 

در  0812فریدریش روزن از خاورشناسان آلمانی بوده کیه در دوم سیپتامبر   

 .هانور متولد شده، برادرش ژرژ روزن هم خاورشناس آلمانی است

فریییدریش زبانهییای شییرقی را در دانشییگاه لنییدن فییرا گرفییت و در رشییته 

کتابی در موضیوع علیم    ریاضیات در فرهنگ اسالمی به بررسی پرداخت و

وی آثیار  . بن موسی الخوارزمی به رشیته تحرییر درآورد   جبر نگارش محمد

پس از سیی و  و . متعدد دیگری در زمینه تاری  و زبان به چاپ رسانده است

 .در لندن بدرود حیات گفته است 0832سپتامبر 02دو سال عمر در 

 

 (Adolf Friedrich Graf von Schack) آدولف فریدریش گراف فون شاک

(*  2 . August1 815  in Schwerin; †  1 4 . April189 4  in Rom) 

ورزیید و شیاعر و میورخ    میی  شاک خاورشناس آلمانی که به ادبیات عربی و اندلسی اهتمام  فون آدولف

 منطقیه مكلنبیورگ در شیمال   ) شیورین در  0802آدولف شاک در دوم آگوسیت سیال    .بودعرب ادبیات 

 .اندله و سپس در شهرفرانكفورت گذرارا ابتدا در شهر ه خودتحصیالت دبیرستانی . به دنیا آمد( آلمان
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زبانهیای قیدیمی پرداخیت و     فراگییری  دانش آموز دبیرستان بیود کیه بیه   

شانزده سال بیشیتر نداشیت کیه    . بخصوص به زبان یونانی عالقه مند بود

تصمیم جسورانه آموختن زبانهای شرقی را گرفت و از زبیان فارسیی آغیاز    

پس از گذراندن یك سال در بن، بیه دانشیگاه هاییدلبرگ رفیت و در     . کرد

سیپس بیه   . شیرکت کیرد  ‹‹ قیانون روم ››تیبو درباره پروفسور رانسهای کنف

 . دانشگاه برلین رفت

، شاگردانش جای او را در ریاست آن 0830پس از درگذشت هگل در سال 

بیه   شاک در طول یك ترم تحصیلی در کالسهای فلسفه آن جا شیرکت کیرد، و  . دانشگاه اشغال کردند

اثر هگل پرداخت، ولی دیری نگذشیت کیه   ‹‹ نمودهای عقل›› و ‹‹ یدایره المعارف علوم فلسف››خواندن 

 .از آن رویگردان شد

در یك دادگاه جنایی مشغول به کار شد، همچنین وی سفرهایی به سیسییل و شیهرهای    0838در سال 

. یونان و آسیای اغیر و مصر و فلسطین و لبنان کرده است و از راه دریا به مالت و جبیل الطیارق رفیت   

 . بازگشت به آلمان در خدمت دوک بزرگ ناحیه مكلنبورگ قرار گرفت پس از

در سیال  . وی به عنوان امین و مشاور سفارتخانه، با دوک در سفرش به ایتالیا و قسیطنطنیه همیراه شید   

از کار دولتی کناره گرفت و ابتدا به امالکش در مكلنبورگ رفت، سپس به اسپانیا عزیمیت کیرد و    0822

در  0822را به تحقیق در تاری  عرب و تمدن آنها در اسپانیا پرداخیت و از سیال   ( 0824-0822)دو سال 

شیاک در سییزدهم   . بیه او داد ‹‹ کنیت ›› ، ویلهلم امپراتور آلمیان لقی    0821در سال . مونی  ماندگارشد

 .در رم درگذشت 0894آوریل 

آوری تابلوهای تصیویری بیود و   در پی گرد وی. به چاپ رسیده است این محققتالیفات ارزنده ای نیز از 

 . تابلوهای نقاشان بزرگ و معاار را به دست آورد تعداد ارزشمندی از

از آن هنگیام،   این مجموعه بی همتا را به امپرتور آلمیان سیپرد و   وی پس از نوشتن راهنمایی برای آنها

نگهیداری میی شیود     ای از زیباترین موزه های شهر مونی  موزهدر « رواق شاک»با عنوان مجموعه این 

 .محسوب می گردداز مهمترین اماکن دیدنی مونی  که تا به امروز 
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 (Friedrich August Müller) اوگوست موللرفریدریش 

 (*  3 . Dezember184 8  in Stettin; †  1 2 . September18 92  in Königsberg)  

خاورشیناس  ( 0888 - 0810)فالیشر از شاگردان( 0892 متوفی)( 0848متولد )اوگوست موللر فریدریش 

الیپزیگ از فالیشر آموخته و زبان و ادبیات عربی  های شرقی را در دانشگاه معروف آلمانی بوده که زبان

 .در اتریش یاد گرفته است و فلسفه اسالمی را در دانشگاه وین

اسیتاد دانشیگاه کونیگسیبرگ و از    0882عربی بیوده، و از   ر و زباناسی و دستونوی متخصص در کتابش

 .استاد دانشگاه هاله در زبان و ادبیات عربی وفلسفه اسالمی بوده است 0819

برای مطالعات شرقی به قاهره سفر کرده  و 0888گوست موللر کتابخانه شرقی وین را تأسیس کرده در ا

 قسمتی از آنها را تصحیح کرد و انتشار داد دست یافت که های نفیسی و در آنجا به کتاب

 :از ترین آنها عبارتند مهم. متعدد است اسالمی آثار او در باب تاری  اسالم و ادبیات

 و نیز شیامل سلسیله فاطمییان در     21«اسالم تا انقراض دولت عباسی از آغاز تاری » جلد اول کتاب

جلد دوم آن شامل تاری  اسیالم در سیایر   . باشد می تصاویری متعدد افحه با 140مصر مشتمل بر 

ایفحه بیا تصیاویر     181مشیتمل بیر   ( اسپانیا)انقراض دولت اسالمی در آندلس  ممالك اسالمی تا

 .استتوجه  نفیس و جال 

 مؤلف در این کتیاب تحقیقیات کلیی و جیامعی دربیاره ظهیور اسیالم و شیرح زنیدگانی حضیرت          

عرب قبل از اسیالم   به تاری  راات اهلل علیه و آله کرده و فصولی االنبیاء محمدبن عبداهلل الو خاتم

ییك   شایان ذکر اسیت  .است اختصاص داده (با توجه به اکتشافات اخیر و روایات مورخان اسالمی)

 .دوره از این کتاب در کتابخانه ملی تهران موجود است 

 0828ای ،  عبری مدرسه دستور زبان . 

  ، 0889دستور زبان ترکی . 

 با شرح و تفصیل و ترجمه به آلمانی اپ معلقه امرؤالقیس حجر کندیچ. 

                                                           
20 Der Islam im Morgenland und Abendland Bde, Berlin,1887  
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 فلوگل و رودی جر  چاپ فهرست ابن الندیم بغدادی با همكاری گوستاو . 

 (.0822)چاپ رساله توحید و فلسفه ابن رشد آندلسی، متن و ترجمه آلمانی 

  (. 0882)چاپ کتاب ماوراءالطبیعه ابن رشد 

  ایفحه   293االطبیاء، ابین ابیی ااییبعه، در      االنباء عین طبقیات   عیونبررسی درباره متن و لغات

(0884 .) 

 افحه 421در عصر عباسیان در  ادبیات اسالمی . 

 افحه 221الدوله بن حمدان در  شعرای عهد سیف. 

 ،ابومحجن ثقفی و جنگ قادسیه 

 فرزدق شاعر عهد اموی. 

 

 (Wilhelm Spitta) ویلهلم اشپیتا

(*1853; †1883) 

. وی متخصیص در ادبییات عیرب بیود    . در الیپزییگ آلمیان بیه دنییا آمید      0823سال  در اشپیتاویلهلم 

 سیال  فالیشر در رشته زبانهای شرقی گذرانید و در پروفسور تحصیالت خود را در دانشگاه الیپزیگ نزد 

 .با تكمیل رساله اش به دریافت درجه دکتری نایل آمد 0822

جانشین لودوییك اشیترن ایاح      و سرپرست دارالكت  مصریهید و زدرمصر اقامت گ 0822از تابستان 

در قیاهره بیود و هنگیام    «واییس رگیال  »کتابدار کتابخانیه  همچنین وی . کتاب قواعدزبان قبطی گردید

 .خود کناره گرفت و به آلمان بازگشت سمتاز  0882 سال انقالب اعرابی پاشا در

 .علت بیماری سل در آلمان درگذشتبه  0883سپتامبر  1در تاری  سرانجام  ویلهلم اشپیتا
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 (Georg Kampffmeyer)گئورگ كامف مایر

(*  8 . Juli1 864  in Berlin; †  5 . September1 93 6 Berlin) 

کیه در   گیردد  محسیوب میی  از خاورشناسیان آلمیانی    گئورگ کیامف میایر  

 0931سیالگی در  و دو  تولید شیده و در سین هشیتاد    مدر برلین  0814سال

و ادبییات عربیی بیوده و     وی متخصیص در زبیان  . بدرود حیات گفته است

از آن  های سامی را در مؤسسه السنه شرقی برلین فیرا گرفتیه و پیس    زبان

بیود کیه بیه دنبیال آن      «مجمع مطالعات اسالمی آلمان»و موسس رئیس 

 .را منتشر نمود« جهان اسالم»مجله 

از مشهورترین دانشمندان زمیان خیود محسیوب میی گردیید و       کامف مایر

تحقیقات بی شماری در خصوص زبان و ادبیات عرب در مناطق فلسیطین، مصیر و میراکش بیه انجیام      

وی همواره زبان و ادبیات سرزمین های عربی را با فرهنگ و سیاختار سیاسیی آن منیاطق میورد     . رساند

 .کنكاش و بررسی قرار می داد

معیرض  »میی تیوان از   عربیی او   های از کتاب. های این دانشمند به دو زبان عربی و آلمانی است نوشته

 .نام برد« شعرا العرب فی العصر الحاضر»و« االفكار الشرقیه

 

 (August Fischer) آگوست فیشر

 (*  1 4 . Februar18 65  in Halle (Saale); †  14 . Februar19 4 9  in Leipzig) 

 ،شناسیی  اگوست فیشر از خاورشناسان معروف آلمیانی و متخصیص در اسیالم   

 در هالیه متولید   0812شناسی بوده که در سال  کتابشناسی و ترک ،ادبیات عرب

 فوت نمیوده در الیپزیگ  0949 سال شده و پس از هشتاد و چهار سال عمر در

 .است

شیهیر  شناس خاور( 0891 - 0832)های شرقی را تحت تعلیم توربكه  وی زبان

 0881)شتراسیر   فراگرفت و پس از آن نزد برگیر  0932تا   0931از سالآلمانی 
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 .پرداختتحصیل ادامه  بهاین کشور خاورشناس دیگر ( 0933 -

. زبان عربی در دانشگاه الیپزیگ انتخاب شد استادسمت  به ت خوداگوست فیشر پس از خاتمه تحصیال

 عزیمیت نمیود تیا در   بیه میراکش    0904،  898هیای   السفر به خاورنزدییك کیرد و در سی   ین چندوی 

 .نمایدپژوهش  های مراکشی لهجه

. سیردبیری آن را عهیده دار بیود    0932تیا   0922 سیال  و از بود «مطالعات اسالمی»مجله موسس وی 

برجستگی در زبان عربیی بیه    و از نظر زیادی یافت شهرتاین مجله با نوشتن مقاالت اسالمی در  فیشر

 .شد برگزیده «ی لغوی مصرممحمل عل»و  «ل علمی عربی دمشقمحم»عضویت 

 فرهنیگ زبیان عربیی قیدیمی بیه     تهیه پروفسور فیشر  فعالیت های علمی و پژوهشییكی از بزرگترین 

 .تالش نمودآن  تنظیمچهل سال در گردآوردن و بیش از که  بودترتی  مصادر 

 :وارد ذیل اشاره داشتاز دیگر آثار این محقق و پژوهشگر آلمانی می توان به م

 - (0902)هیای عربیی   مخیارج ایوتی و لهجیه    -( 0891) کتاب االوائل، نگیارش ابیوهالل عسیكری    

منتخبیاتی از ادبییات    -( 0922)های خطی عربی و فارسی کتابخانیه دانشیگاه الیپزییگ     فهرست نسخه

هیای   لهجیه  -( 0948)نثیر عربیی    منتخبیات  –( 0922) ااالح دینی در تیرک   -( 0909)جدید ترکی 

عمر بین مهیدی کَیرِب     -( 0908)ابن بطوطه طنجی  -( 0902)تاری  مغرب  -( 0902 -0919) مغرب 

 ( . 0932)  2،  22: سوره پنجم قرآن تفسیر  – (0922)

 

 (Fritz Krenkow) فریتزْ كِرِنْكو

 (*1 2 .0 8 .1 87 2- †  07 .06 .1953) 

وی پیس از طیی   . بیه دنییا آمید    ر شیمال آلمیان  م د0822اوت  02فریتزْ کِرِنْكو، خاورشناس آلمیانی در  

فارسی و عربی، به مطالعه کت  خطیی و   های تحصیالت مقدماتی، راهی انگلیس شد و با فراگیری زبان

ها  های خطی شرقی را که در گوشه و کنار کتابخانه کرنكو بسیاری ازکتاب .مند گردید چاپی شرقی عالقه

چنین سیالیانی بیه تیدریس زبیان و ادبییات       وی هم. رساند به چاپو  تصحیح کرد ،در شرف نابودی بود

 .های یونانی، التینی، فرانسوی و انگلیسی را فرا گرفت انگلیس مشغول شد و زبان عربی در هندوستان و
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شد تیا فریتیز    مطالعات فراوان منابع اسالمی و نیز عالقه به مردم مشرق زمین به ویژه مسلمانان، باعث

وی درعیین حیال از   . شرف شود و نام خود را به محمد سالم کرنكیوی تغییردهید  کرنكو به دین اسالم م

کیه بیشیتر آنهیا تصیحیح، تنظییم،       کتاب را منتشر ساخت 31نگارش کتاب و مقاله غافل نماند و حدود 

مقاله را در مجالت مختلف بیه چیاپ   بیست  ترجمه و چاپ متون قدیمی جهان اسالم بوده و در کنار آن

 .کتاب های ابوریحان بیرونی نیز بود وی ناشر. رساند

او را . کیرد  دانست از آن دفاع می داشت و در هرجا الزم می کرنكو نسبت به اسالم و عرب شدیداً تعص 

 .می شناسنددار، خوش منظر و دوستدار شرق و اسالم و مسلمانان  خویشتن فردی دانشمند، راستگو،

در کتابخانه شخصی او هزاران کتیاب   .سالگی درگذشت 80م در 0923ژوئن  2سرانجام در  فریتز کرنكو

 .نادر از دستنویس و چاپی در زمینه ادبیات اسالم و عرب موجود بود گرانبهای

 

 (Meyerhof Max) ماكس مایرهوف

(*1874; †1945) 

 مایرهوف متخصص در تاری  ط  و داروسازی اسیالمی  ماکس

  درهولشتاین آلمان بوده کیه پیس از هفتیاد و ییك     0824متولد 

 . قاهره درگذشته است در 0942سال عمر در سال 

از چشییم پزشییكان مشییهور جهییان بییوده کییه تحصیییالت   وی

ه اتمیام رسیانده و بیرای ادامیه     بی  شدر زادگاه را تی خودمقدما

تحصیالت عالیه بیه هیانور سیفر کیرده ودانیش پزشیكی را در       

بیرلین و استراسیبورگ فراگرفتیه و در     های هاییدلبرگ،  دانشگاه

 .به درجه دکترا در پزشكی نائل گشت 0892سال 

در  0913در  به مصر سفر کرده و مجذوب آنجا شید و  0911در 

ضمناً فقرا را مجانی معالجیه  . فراگرفت ،شد که در آنجا مكالمه میراهایی  لهجه مقاهره اقامت گزید و تما

در مصر به سیمت معیاون مؤسسیه علمیی     . وقف کرد کرد و اوقات خود را برای مطالعه ط  اسالمی می

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Meyerhof&action=edit&redlink=1
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عنیوان دکتیرای   0912پس ازچندی به آلمان بازگشیت و در  . مصری و انجمن پزشكی مصر انتخاب شد

تیاری  طی  در دانشیگاه الیپزییگ      استاد 0931و در  اهدا گردید انشگاه بن به اوافتخاری در فلسفه از د

جیا وفیات    که به مصر داشت اواخر عمرش را در قیاهره گذرانید و در همیان    ای اما نظر به عالقه. گردید

مایرهوف عالوه بر تخصص در چشم پزشیكی تاریخیدان و تیاری  نگیار پزشیكی و       دکتر ماکس. یافت

هیای فرانسیه و آلمیانی و انگلیسیی      که در رشیته خیود کیرده بیه زبیان      اکتشافاتی .بود داروساز اسالمی

 . آید شمار می انتشارداده است و آثار او از مراجع موثق در نزد اهل فن به

 :می توان به موارد ذیل اشاره کرد آثار مهم مایرهوفاز 

 ،یونیانی در تمیدن    میراث  عربی، ، شیمی(0932)تاری  داروسازی نزد مسلمین اسپانیا   تاری  پزشكی

 . ترجمه شده است وسیله دکتر عبدالرحمن بدوی به عربی این کتاب به(. 0941)اسالمی 

 (0931برلین )ترجمه آلمانی کتاب الصیدله، اثر بیرونی در سه دفتر با متن عربی. 

 سیحاق عبیادی   حنین بن ا وسیله های پزشكی از آثار جالینوس با متن عربی که به ترجمه آلمانی نام

 (. 0930برلین ) ترجمه شده است با شرح و حاشیه 

 :می توان به موارد ذیل اشاره کرد مهم مایرهوف مقاالتاز 

  (0902و 0901، 0902مجله اسالم ) پزشكی عربی و داروخانه مقاله 

  (.0922:1اسالم، شماره  مجله)سمینار تاری  ط  مقاله 

 (0930مجله ایزیس) طبری بن ربن  الحكمه علی مقاله درباره فردوس،  

 (. 0932االسالمیه ، هقمجله الشقا) های طبی از یونانی به هندی و عربی  ای درباره ترجمه مقاله 

 (.0940الشقاقة االسالمیه ،  مجله) دان ایرانی  مقاله محمد بن زکریای رازی پزشك و طبیعی 

 (. 0933 الدراسات الطیبه و الطبیة، المجلة ) مقاله درباره ترجمه دیوسقوریدس حكیم یونانی به عربی 

 (.0913مجله الط  العربیه ، ) باستانی و دوران جاهلیت عرب  تاری  تراخم و درمان آن در اعصار 

ابن نفیس، علیی بین ابین طبیری،      های متعددی از حنین بن اسحاق رازی دکتر ماکس مایرهوف کتاب

 .دیوسقوریدس به آلمانی ترجمه کرده است
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 (Ernst Kühnel) ارنست كونل

(*  26 .10 .1882  Neub andenbu   (Mecklenbu  ), †  5 .8 .1964  Be lin) 

 ارنست کونل از خاورشناسان مشیهور آلمیانی و متخصیص در تیاری     

 21شناسی ایرانیی و اسیالمی بیوده، کیه در      انایع و هنرها و باستان

عراه وجیود نهیاده  و پیس از     پا به« نویبراندنبورگ»در  0882اکتبر 

در برلین بدرود حیات گفتیه  0914اد و دو سال عمر در پنجم اوت هشت

 . است

به بعد دررشته حقوق و فلسیفه و   0910وی تحصیالت خود را از سال 

پیس از آن در دانشیگاه    .نائیل گردیید   شناسی به پایان رسیانیده و بیه درجیه دکتیرا     تاری  هنر و باستان

ضیمناً در میوزه بیرلین بیه     . اشتغال یافتیه اسیت   یسهومبولت در برلین به سمت پروفسور ممتاز به تدر

 .است ایران و هند پرداخته خدمت مشغول شده و به مطالعاتی درباره هنر

بیه ریاسیت آن    0930در بخش اسالمی موزه مزبور خدمت کیرد ودر سیال    0920تا  0900از سال وی 

ار هم برای تدریس به دانشیگاه  چندب .می نمود برگزیده شد و تاری  هنر را هم در دانشگاه برلین تدریس

بیه تهیران    0934وی در . های تیسفون شرکت کرد در حفاری0929تا  0928قاهره دعوت شد و از سال 

 .است فردوسی حضور یافته و در جشن هزاره دعوت شد

کشورهای اسالمی کرد و بیه مطالعیاتی دربیاره     بعد سفرهای متعددی به به 0932 سال ارنست کونل از

داده  ی اسالمی پرداخته و در شناساندن انایع و هنرهیای اسیالمی خیدمات مهمیی انجیام     هنرو معمار

 .است

 :عبارتند ازآثار ارنست کونل  بخشی از

 0922های مینیاتوری در مشرق اسالمی  نقاشی.  

  ،0928معماری اسالمی . 

  ،0921هنرهای زیبای اسالمی . 

 0942اسالمی،  هنر خوشنویسی. 
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 0929با همكاری یوجین میتووخ ،  ی ایران ،های دوران اسالم نقاشی.  

از مزاییای ایین    یكیی . ای در کتابخانه موزه ایران باستان تهران موجود است از این کتاب نسخه: تبصره 
باشید و   ها به تفصیل میی  است که در آخر آن آمده و شامل واف هر یك ازقطعه یکتاب فهرست جامع

هیای   مینیاتور و محل نگهداری آنهیا و نسیخه   های اره مجموعهتواند اطالعات سودمندی درب خواننده می
 (. دکتر حشمت مؤید ) آورد  دست باشد به خطی که دارای مینیاتور می

 ، 0949 مساجد . 

   (.0901مندرج در مجله اسالم، )هنرهای اسالمی اسپانیا درنمایشگاه مونی 

 (.0901اسالمی،  مجله)نمایش هنرهای اسالمی در هاگ 

 کاتالوگ . 

 0911های اسالمی اسپانیا،  فهرست فرش. 

 0912و هنر اسالمی،  معماری . 

 ،0939الیپزیگ،  هنرهای اسالمی . 

 0929ایرانی،  مینیاتورهای. 

 های آسیای اغیر با همكاری فرش W.V. Bode ،19  . 0922 ، چاپ چهارم،22

  ،0924هنر مغربی. 

 0922  های اسالمی در مقابر مصری، پارچه . 

 0938کوشك،  می در چین لیهنرترکی، اسال . 

  ،0922تصویر، برلین 023افحه و  201هنرهای زیبای اسالمی. 

 (.0928مجله هنر آلمانی، )های امور در قرطبه  نقاشی 

 (.0929شیشرون، )های اموی در دمشق ،  بری گچ 

 (.0933 هایم ، بزرگداشت اوپن)های شیراز، عباسیان وفاطمیون  بری گچ 

 (. 0938مجله انجمن آثار قبطی، )اسالمی های هتقلیدهای مصری از پارچ 

 ( .0942الیپزیگ، ) های اسالمی  کتیبه 
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  (.0921مجله اسالم، ) زندگینامه فریدریش زاره 

 (.0920هنر اسالمی، )بخش اسالمی در موزه برلین 

 (.0922یادواره هرتسفلد، )های شیرازی  پارچه 

 0922های رنگارنگ،  کتیبه . 

 (.0920 جهان اسالم،) و ( 0921، 0923شیشرون، ) سازی  سفال 

 

 (Hans Heinrich Schaeder) هانس هاینریش شدر

 (*  3 1 . Januar1 89 6  in Göttingen; †  1 3 . März195 7  in Göttingen) 

 هانس هاینریش شدر از خاورشناسان معروف آلمانی و متخصیص در 

هیای اییران    خصوص اسیالم و زبیان   السنه سامی و تاری  مذاه  به

در گیوتینگن پیا بیه عرایه      0891ژانویه سال  30قدیم بوده که در 

سییزدهم میارس    حیات گذارده و پس از شصت و یك سال عمیر در 

  .جا بدرود حیات گفته است در همان 0922

در شهر کیل به پایان رسانیده و  وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را

هیای یونیانی، التینیی، عبیری، فرانسیوی، انگلیسیی و        در آنجا زبان

 گرفته است و آنگاه وارد دانشگاه کییل شید و بنیا بیه     فراایتالیایی را 

ورود  میر موجی   سفارش استاد تاری  قرون وسطای آنجا به تحصیل زبان عربی همت گماشت و همین ا

 .او در رشته خاورشناسی گردید

. جنگ جهانی اول ناگزیر دانشگاه را ترک کرد و دریك بیمارستان نظامی بیه خیدمت مشیغول شید     طی

بیه  « حسین بصیری  »دانشگاه دربیاره  آن دکترای خود را در  پس از پایان جنگ به برسالو رفت و رساله

باشید در مجلیه اسیالم، جلید      ل تحقیقات عمیقی میشام قسمت اول این رساله که .رشته تحریر درآورد

 . درج شده است 0924چهاردهم ، سال 

http://de.wikipedia.org/wiki/31._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/31._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
http://de.wikipedia.org/wiki/13._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/13._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
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شاعر معروف ایرانی « تحقیقات درباره حافظ»عنوان  رساله استادی خود را تحت 0922شدر در سال 

دردانشگاه کونیگسبرگ بر کرسی استادی زبان و ادبیات فارسی تدریس  0931تا  0921از . نوشت

 .کرد می

 به دانشگاه برلین فراخوانده شد و در آنجا تنها( 0931 - 0814)پروفسور مارکوارت  از فوت بعد

حبشی در  های فارسی، عربی و برای تدریس زبان 0922تا  0914از . شناس دانشگاه گردید  ایران

که بانویی فاضل ( 0913متولد) (Grete)« گرته»دانشگاه گوتینگن انتخاب شد و با همكاری همسرش 

آثار ادبی یوهان  و دربارهبه تحقیق و تفحص پرداخت خصوص اسالم  ود درباره تاری  مذاه  بهب

ه ات گسترده ای انجام داد کتحقیق او دیوان شرقی و غربی و( 0832 - 0249)ولفگانگ فون گوته 

 . باشد می «آنچه گوته از شرق دریافته است»عنوان  ا نتیجه آن کتابی ب

بی های ایران قدیم، آرامی و سغدی هم  ستاد ممتاز و برجسته بود و در زبانشدر در زبان عربی هم ا

 . بود نظیر

 : عبارتند از آثار پروفسور شدربرخی از 

گوته از شرق  آنچه - 0934کتاب ایران ،  - 0931عزرای کات  ،  -شرق جدید  - 0944آلمان و شرق، 

 اثر( ص)زندگینامه حضرت محمد  تابک ترجمه -نوع  عنوان هم گوته به -0938  ،دریافته است

 . 0931از زبان دانمارکی به آلمانی در سال « بوهل»

اطالعات و دقت در بحث و احاطه وی به ادیان ایران  مقاالت متعددی که حاکی از وسعتشدر  از ضمناً

به ی های خاورشناسی از جمله مجله خاورشناسی آلمان باشد در مجله می و اسالم از جمله تصوف اسالمی

 .چاپ و منتشر گردید 0922 به سال و مجله ادبیات شرقی 0922سال 

 : که در مجله های خاورشناسی منتشر گردید، عبارتند ازمقاالت او  از دیگر

( 0940ادبیات شرقی، )ها  مغول -( 0928،  ادبیات شرقی)بكتاشیه  -( 0922اسالم  مجله) حسن بصری 

مفهوم انسان  -( 0944 مجله خاورشناسی آلمانی،)شهور آلمانی زندگینامه ویلهلم گایگر خاورشناس م-

( 0922)تكامل دستگاه مانوی  شكل االی و -( 0922مجله اسالم ، )کامل و اال و شكل شعری آن 

 -( 0922)مقام سنن ماندایی درهیئت ترکیبی ادیان شرقی  -( 0928)مانویان و مسلمانان  -
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 -( 0932)ای درباره ابن دیصان رهاوی پیشرو مانی  رساله -( 0931)همكارهایی در تحقیقات ایرانی 

اسناد بنیاد شاهنشاهی ساسانی و روحانیت زردشتی  - (0932)زبان ایرانی  هایی درباره تاری  همكاری

 مانویت از روی اکتشافات و -( 0934)مانویت و ادیان متأخر  -( 0941)رسالت زردشت  -(0940)

 .( 0940 - 0941)هانی ایران دولت ج -( 0931)تتبعات جدید 

در گوتینگن بدرود حیات  0922پس از شصت و یك سال عمر در سیزدهم مارس سال  پروفسور شدر

 .گفت

 

 (Bertold Spuler) شپولرابرتولد 

(*  5 . Dezember1 91 1  in Karlsruhe; †  6 . März1 99 0  in Hamburg)  

 از خاورشناسییان بییزرگ آلمییانی و ( 0900متولیید )شییپولر ابرتولیید 

شناسی، تیاری  و فرهنیگ اسیالمی     مغولرشته های متخصص در 

تحصیییالت خییود را در  کیه اسییت شیرق و تییاری  اسیالمی ایییران   

 هییای هایییدلبرگ، مییونی  و برسییالو در رشییته تییاری  و  دانشییگاه

از  اسیتادی هینامه پایان رسانید و به اخذ گوا  شناسی اسالمی به زبان

 ( 0939 -0938.)نائل گردید دانشگاه گوتینگن

را د و لهجه عربی مصری بووی به پانزده زبان قدیم و جدید مسلط 

به آمریكا سفر کرد و در آنجیا   وی همچنین. کردتكلم می خوبی  به

های خاورشناسی به مطالعیه پرداخیت و نتیجیه مطالعیات      درانجمن

 . رساندانتشار متعددی به  مقاالتیکت  و  طی در اروپاخود را 

هیای       بیه فعالییت   هیامبورگ و برسیالو    ،میونی   هیای هاییدلبرگ،   دانشیگاه  عنیوان اسیتاد در    شپولر بها

 . داشتسیلزی همكاری  با مؤسسه تاری  0932و  0934های  و در سال تحقیقاتی مشغول گردید -علمی

دانشگاه برلین و همكیار ناشیران سیالنامه     شرقی درمعاون رشته تاری  اروپای  0932تا  0934های  سال

دانشیگاه   در بخش تحقیقات مربوط به خاور نزدیك در 0938تا  0932تاری  اروپای شرقی بود و از سال 

 .کرد گوتینگن همكاری می

http://de.wikipedia.org/wiki/5._Dezember
http://de.wikipedia.org/wiki/5._Dezember
http://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
http://de.wikipedia.org/wiki/6._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/6._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
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در دانشگاه گیوتینگن و از  0942مونی  و از سال  ااح  کرسی در دانشگاه استادبه سمت  0942از سال 

 . بوداستاد دانشگاه هامبورگ  0948سال 

دکتیرای   درجیه « بیردو »درجه دکترای افتخاری در علوم الهیی و دانشیگاه   « برن»دانشگاه گفتنی است 

 . ادبیات را به وی اعطا کردند یافتخار

از لبنان، مصر، عراق، افغانستان،  گوناگون خاورشناسی های ی دررشتهبسیار تحت تعلیمات او دانشجویان

 . به درجه دکترانائل گردیدندنیز ای  التحصیل شدند و عده تان فارغایران و پاکس

بیوده و از  مشغول به کیار   آنقوره و استانبول های استاد در دانشگاهبعنوان  0921تا  0922شپولر از سال ا

بیوده  « اسیالم »مجلیه   مدیر انجمن مطالعات اسالمی در دانشگاه هامبورگ و نییز از نویسیندگان   0928

 . است

  :وی می توان به موارد ذیل نام بردآثار همترین از م

وسییله دکتیر جیواد فالطیوری بیه فارسیی        کتاب به این .(0922)تاری  ایران در قرون نخستین اسالمی 

در این کتاب مؤلیف از آغیاز نفیوذ اسیالم در اییران تیا       . شده است برگردانده شده و به زیور طبع آراسته

ث کرده و ضمناً از مذاهبی که در ایران بوده و نییز از زبیان و آداب   سلجوقیان بح دست  تسخیر ایران به

دارای کیه   ایین کتیاب  . ها گفتگو کرده اسیت   ها و ترک ایرانیان و مناسبات متقابل پارسیان و عرب قومی

 .باشد افحه می 422شامل  است،یك نقشه ایران در نخستین قرن بعد از اسالم 

فارسیی   وسیله آقای دکتیر محمیود میرآفتیاب بیه     این کتاب به. است دیگر او تاری  مغول در ایران کتاب

ترجمیه فارسیی   . اسیت  انتشار یافته ،به هزینه بنگاه ترجمه و نشر کتاب 0302برگردانده شده و در سال 

فهرسیت اقیوام و ملیل و     ایفحه  38+ افحه فهرست مآخیذ   49+ افحه  423این کتاب مشتمل بر 

سیاسیی و تمیدنی و طیرز حكومیت ایلخانیان مغیول        از تاری  ن کتابایمؤلف در  .ادیان و مذاه  است

 .است سخن گفته

ای عجیی  مطالی  ایین کتیاب را از منیابع فارسیی،        متتبع آلمیانی بیا حوایله    خاورشناس فاضل واین 

پرتقیالی،   های چینیی، اسیپانیایی،   های ارمنی، یونانی، مغولی، روم شرقی، عربی و ترجمه ترجمه سوریایی،

 .استتألیف کرده  آوری و زمین جمع های اروپاییان به مشرق ری، منابع غربی و سفرنامهروسی، عب
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 : می توان به این کت  اشاره نمودآثار او از دیگر 

  0922کشورهای اسالمی در دوران خلفا و دوران مغول،  نظر اجمالی به تاری  

 0943ها در روسیه،  مغول 

 0924می، خاور نزدیك در دوران اسال: گزارش تحقیقی  

 0910ها در اروپا،  مغول 

 0912ها،  آسیای میانه از آغاز پیشرفت ترک 

  ،0924اثر یونانی دراسالم 

  0923)فیوریر   جلد با همكاری لودویگ دوکتاب خاورشناسی، علوم مخصوص مطالعات شرقی در- 
0921) 

 کارل بروکلمان و همكاری پروفسور  تاری  سیاسی و مذهبی و فرهنگی و اقتصادی در خاورمیانه، با
 0923دیگران، 

  ،0924کتاب فقه و ادبیات عربی 

 (0922مجله دانشگاه شیكاگو، )ساسانیان  مقاله 

 0923های اروپایی در قسطنطنیه،  سفارت: مقاله. 

 

 (Hans Robert Roemer) هانس روبرت رومر

(*  18 .2 .1915  T ie , †  15 .7 .1997  F eibu   (B eis au)) 

خاورشناسان معروف آلمیانی و متخصیص در   هانس روبرت رومر از 

شناسی و تاری  ملل مسلمان، تاری  ایران دوران اسالمی بیه   اسالم

وی در  .بیود شناسی  های تیموری و افویه و باستان خصوص دوره

اللغیه بیه اخیذ درجیه دکتیرا از دانشیگاه        در رشته فقیه  0938سال 

ت ادبیییا مییدیر فرهنگسییتان علییوم و وی .گییوتینگن نائییل گردییید

 شناسی آلمانی در قاهره بود و موسسه باستان( ماینس)

اللغه و هنر اسالمی و نیز مطالعات اسالمی در  همچنین استاد فقهاو 
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  .دانشگاه مزبور و بخش مطالعات شرقی دانشگاه فرایبورگ بود

ومین در ایران و مصر و ترکیه به مطالعه در رشته تخصصی خود مشغول بوده و در بیست و د رومر مدتها

در مجله خاورشناسی آلمانی که میدیریت آن  که  نمودکنگره خاورشناسان جهان شرکت کرد و سخنرانی 

 . درج شد ،را خود به عهده داشت

 20.استکت  و مقاالت پروفسور رومر در رابطه با تاری  ایران و مصر متعدد 

 

 (ämer       ) یورگ كرمر

(*1917; †1961) 

هیای ایرانییان قیدیم و اسیتاد فلسیفه       لهجیه  لمانی و متخصص در زبیان و یورگ کرمر از خاورشناسان آ

برای مطالعه به مصیر عزیمیت کیرده و ییك      0923بوده که درسال  0921اسالمی دانشگاه توبینگن در 

به بعد با سمت پروفسیور کرسیی    0924و از سال  آلمان بازگشته به 0924سال در آنجا مانده و در سال 

 .نشگاه ارالنگن به تدریس اشتغال داشته استدا مطالعات اسالمی در

و روان بوده و تعدادی از مقاالت ادبی خود را به همین زبان  اسلوب نگارش او به زبان عربی بسیار بلیغ

متأسفانه . خاورشناسی و اروپایی و مجله مجمع علمی عربی دمشق فرستاده است های نوشته و به مجله

                                                           
 21 Die islam. Welt zw.MA u. Neuzeit, FS f. H. R. Roemer z. 65 . Geb.tag, hg.v. U. Haarmann u. P. 

Bachmann, 1979 , S. 691 -702  (P); 
 Forschungsberr. d. Univ.Freiburg, Phil.Fak.II, 1979 -97; 
 The Cambridge History of Iran, VI, The Timurid and Safavid Periods, hg.v. P. Jackson u. L. 

Lockhart, 1986 , S. 1 -350 , erw.dt.Fassung u. d. T: Persien auf d. Weg in d. Neuzeit, Iran. Gesch.v. 

1350-1750, 1989; Philologiae Turcicae Fundamenta 3 / 1  (History of the Turkic peoples in the pre-

islamic period), 2000  (postum, mit W.-E. Scharlipp); 
 Übers. d. Timuridenchronik v. Niẓāmuddī n Šāmī  (in Vorbereitung) (mit M. Gronke); 
 Nachruf auf Walther Hinz (1906–1992), in: Zs. d. DMG 143, 1993 , S. 241 -47  (mit H. Koch); 
 Ein Übermittlungsfehler u. d. Folgen, in: Das ksl. Palais in Istanbul u. d. dt.-türk. Beziehungen, hg.v. 

Gen.konsulat d. BRD, 1989, S. 55 -65; –  Hg.:Zs. d. DMG. 1952 -56; Abhh.z. Kunde d. 

Morgenlandes, 1952 -56; 
 Abhh. d. DAI Kairo: Q u. z. Gesch. d. islam. Ägyptens, 1960 -97  (seit 1994  mit U. Haarmann), 

darin Bdla-i, Die Chronik d. Ibn ad-Dawādā ī , 9  T., 1960 -94 ; Bibliotheca Islamica, 1961 -63;  
 Beiruter Texte u. Studien, 1961 -63; 
 Freiburger Islamstudien, 1968 -97  (seit 1993  mit W. Ende).  

 
 

http://www.ndb.badw.de/ndb_kurztitel.htm#Koch
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و  آثار ارزنده بیشتری از خود به یادگار گذارد  کفاف نداده تاعمرش  0910خودکشی در سال  به علت

 .او استنشانه فضائل ادبی  باقیمانده از ویهمین چند اثری 

 :از مهمترین آثار وی می توان به کت  ذیل اشاره داشت

 این کتاب شواهدی است که پروفسور تئودور نولدکه خاورشناس معروف. زبان عربی فصیح فرهنگ

نمود و  بندی و یورگ کرمر آنها را مرت  و فصلبود ده ی نمومتون زبان عربی فصیح گرد آورآلمانی از 

عمادالدین نویسنده  از دیگر آثار وی پیرامون .منتشر گردید 0924 - 0922های  در دو جلد در سال

ریف تعآثار وی دیگر از  .منتشر شد 0922 به رشته تحریر درآورد و در 0942اافهانی است که در سال 

 .است( 0949)عقل از نظر یعقوب بن اسحاق کندی فیلسوف اسالمی وبحث درباره زندگی و آثارش 

 

 (Anton Schall)آنتون شال 

(*  1 . April19 20  in Rottenburg am Neckar; †  28 . September200 7  in Heidelberg) 

در . در آلمیان متولید شیده اسیت     0921سیال   که در اول آوریل استآنتون شال از خاورشناسان آلمانی 

در همیان   0949تیا   0944هیای   کرده و در سال تحصیل  در دانشگاه توبینگن 0938تا  0931های  سال

تیدریس   اجازه 0921شناسی به تحصیل اشتغال داشته و از سال  زبان دانشگاه در رشته مطالعات شرقی و

 دانشییار رشیته علیوم    0929در سال  .است داشتهسامی دانشكده فلسفه دانشگاه مزبور را  در رشته علوم

در همیان   اسیتادی  بیه مقیام   0911شناسایی در دانشگاه هایدلبرگ بود و در سیال  اسالم سامی جدید و 

 . دانشگاه نائل گردیده است

بیه   0911او در سن چهل سالگی یعنیی در سیال   . ودش های دور آغاز می آثار قلمی پروفسور شال از سال

بیست و دو سال بعد . پرداخت« طالعاتی درباره کلمات دخیل یونانی در زبان سوریم» تألیف اثر محققانه

او یكیی از آثیار   . شیود  شناسیی میی   اسیالم  مبحیث به توجه پروفسور شال معطوف  0988در سال  یعنی

آلمیان   مجله انجمن خاورشناسیی است که در « در زبان سوریاییکلمات ایرانی »با عنوان ایران پیرامون 

 . درج گردیده است( 0923)

 

http://de.wikipedia.org/wiki/1._April
http://de.wikipedia.org/wiki/1._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Rottenburg_am_Neckar
http://de.wikipedia.org/wiki/28._September
http://de.wikipedia.org/wiki/28._September
http://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
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 (Annemarie Schimmel) آنه ماري شیمل

(*  7 . April19 22  in Erfurt; †  26 . Januar200 3  in Bonn) 

در ارفورت آلمان به دنیا آمید، در نیوزده    0922شیمل در آوریل آنه ماری 

مطالعات اسالمى موفق به اخذ درجه دکترى از دانشیگاه   سالگى در رشته 

دوم بیه دانشیگاه میاربورگ آمریكیا      وی پس از جنگ جهانى . برلین شد

خییدمات  اسییتادیار رشیته مطالعییات اسیالمى  عنیوان  رفیت و در آنجیا بییا   

 .خود را آغاز کرد دانشگاهى

هیا میراودات فرهنگیى     هیا و پاکسیتانى   شیمل از سال های قبل، با ترک

دارى در شرح افكیار و آراء محمید    بسیار نزدیك داشت و تحقیقات دامنه

وی گرچیه زبیان فارسیى را انیدکى بیه      . بیود شاعر عارف ترک انجام داده  ،اقبال الهورى و یونس امره

 .کرد خواند و درک مى و جدید فارسى را به سهولت مى دیم متون قولی کرد،  سختى تكلم مى

به زبان  روکرت  هاى منظوم خوانیم که اولین بار از راه خواندن ترجمه عالوه بر این، در شرح احوال او مى

پیس از آن  . شود آلمانى با نام و شعر موالنا جالل الدین محمد بلخى، عارف و شاعر شهیر ایران، آشنا مى

شیناس بیزرگ انگلیسیى، رینولید آلین       مه انگلیسى غزلیات موالنا جالل الیدین اثیر مثنیوى   مطالعه ترج

، شعله شوق تحقییق در آثیار و افكیار موالنیا جیالل الیدین محمید بلخیى را در دل او         0922نیكلسون 

دوره هشت جلدى مثنیوى معنیوى،    ارف تهیهانداز خود را  شود که مختصر پس و سب  مى افروزد برمى

 .جمه و شرح نیكلسون کند و آن را مونس همیشگى خود سازدتصحیح، تر

مطالعه و تحقیق در مثنوى معنوى، عالوه بر دانش قرآنیى و ضیرورت احاطیه بیر احادییث و       که  از آنجا

اسالم، نیاز به فرا گرفتن زبان فارسى و برتر از آن تسلط بر تصو ف و ادب و فرهنیگ اییران زمیین     تاری 

موالنا جیالل الیدین محمید بلخیى و شیناختن و بییان        انشمند، براى درک سخنان این بانوى د، لذا دارد

پردازد و وسیعت ایین مطالعیات بیه او      هاى واالى عارفانه او به مطالعه در آثار فارسى و عربى مى اندیشه

دهد که با اکابر عارفان و اعاظم شاعران و نویسندگان ایران زمین آشنایى پییدا کنید ام یا جیز      امكان مى

دهد، کتاب مستقلی درباره  هاى او را نیز ارج مى بلخى و حالج که شیمل اندیشه درباره موالنا جالل الدین

 .دیگر عارفان و سرایندگان ایران ننوشته است

http://de.wikipedia.org/wiki/7._April
http://de.wikipedia.org/wiki/7._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfurt
http://de.wikipedia.org/wiki/26._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/26._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
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آن چه بیش از همه در آثار آنه ماری شیمل مشاهده می شود، این نكته است که پژوهش های او ایرفاً  

، در  مسیلمانان زنیدگی   ونوع فرهنگ ،میدانی و ارتباط مستقیم با زبان کتابخانه ای نیست بلكه پژوهش 

این مسأله باعث شده است تا شییمل بیه درکیی واقیع گرایانیه و خیالی از       . نزد وی اهمیت بسزایی دارد

از این رو الزم می دانیم در خصوص آرا واندیشیه هیای   .قضاوت های ارزشی از اسالم و ایران دست یابد

 داشته باشیم وی تامل بیشتری

 شیمل و عرفان اسالمی

. به اسالم و عرفان اسالمی عالقه مندی خاایی نشیان میی دهنید     به طور کلی اسالم شناسان آلمانی 

علت اایلی ایین امیر    ، وجود دارد« رهبانیت مسیحی»و « تصوف اسالمی»شاید وجه اشتراکی که میان 

 .سی اوفی گرا قرار دارداز این حیث شیمل خود در رده سردمداران اسالم شنا. باشد

وی در مقدمیه  . گاه او به اسالم نسبت به بسیاری از مستشرقین نگاهی آکادمیك و بدون اغراض استن

اسالم دینی است که در دنیای غرب نادرست فهم شده و »: می نویسد« رمزگشایی از آیات الهی»کتاب 

ام از  من شخصاً متقاعد شیده  .....متهم شده است« بدویت»حتی توسط عده ای از افراد مغرض به نوعی

تنها معدودی قرآن را خوانده اند و در بین آن تعداد معدود  ،میان کسانی که دین اسالم را متهم می کنند

هم که آن را مطالعه کرده اند تعداد بسیار انگشت شماری وجود دارند که بیه کلمیات آن کتیاب معنیای     

 .«اند احیح و وسیعی را که شایسته آن است بخشیده

مییالدی،   0921اتخاذ رویكرد پدیدارشناسانه و واقع نگرانه نسبت به اسالم از سوی خانم شیمل به دهیه 

 .گردد بر می، یعنی زمانی که وی در دانشكده الهیات آنكارا به تدریس تاری  ادیان مشغول بود

 Rudolf- ف اوتیو وی در آن دوران در یكی از کالس های درس خود بر آن بود تا تمایزی را که رودلی 

O tto-  توضیح دهد ،قائل می شود« راز زیبایی و جمال»و « راز هیبت و جالل»بین . 

هیا   در این هنگام یكی از دانشجویان مسلمان به پا خواست و متذکر شد که این مسأله را مسلمانان قرن

سالم تیا چیه انیدازه    آنه ماری شیمل با این مناظره، متوجه می شود درک نادرست از ا. دانند است که می

 .این مسأله به خوبی نشانگر رویكرد واقع نگر و سطحی نبودن دیدگاه او است. جدی است



 

 
44 

  آلمان در اسالمی الهیات و شناسی اسالم                                                               5 –پژوهشهای فرهنگی 

شیمل در رابطه با فهم ناآگاهانه از اسالم، این سؤال را مطرح می کند که آیا اساساً انسان میی توانید بیا    

رو کیار دارد  وی بیه ایین    موضوع دین به گونه ای برخورد کند که گویی با موضوع تحقیقات دیگیر سی  

نتیجه می رسد که در مواجهه با دین، انسان مشكل می تواند فااله خیود را بیا موضیوع میورد تحقییق      

خویش حفظ کند و تمایل و گرایش شخصی محقق المحالیه در حاایل تحقییق وی انعكیاس خواهید      

 . یافت

خیل سیاختن نمونیه هیایی از     به زعم آنه ماری شیمل، در موارد معدودی که مورخین ادییان جسیارت دا  

فرهنگ اسالمی را در پدیدار شناسی دینی خود به خرج داده اند، فقدان مهارت های زبیان شناسیانه بیه    

زیرا تمایل آنها به تكیه و اعتماد بر ترجمه هایی نسیبتاً قیدیمی و نیاقص    . شدت خود را نشان داده است

و مسائل بیهیوده و در عیین حیال عجیبیی     موج  شده است تا محل توجه و تأکید خود را روی مطال  

فارسیی کیه در آن    ترجمیه اشیعار    متمرکز کنند که نمونه آن را در استفاده نامعقول و خارج از انیدازه از 

 .سرمستی حاال از آن فراوان به چشم می خورد می توان دید تمثیل شراب مقدس و

سانه توأم با واقع نگری برای شیناخت و  با استناد به این مسأله، شیمل معتقد است که نگرش پدیدار شنا

مطابق با رویكرد پدیدارشناسانه، جهان پدیدارها، محصول فعالییت  . درک بهتر اسالم کامالً مناس  است

 .کند آن را می سازد یا ایجاد می« فاعل شناسا»یا « ذهن»ذهن آدمی است که بر اساس آن 

بنیابراین در  . بیه هیا در اایل امیری ذهنیی اسیت      آنچه رؤیت می شود واقعاً وجود ندارد؛ زیرا همه تجر

می شود، قابل شناخت است؛ نیه آن گونیه    چارچوب نگرش شرق شناسی، اسالم همان گونه که پدیدار 

از این منظر، اسالم را تنها می توان با توسیل بیه مظیاهر و نمودهیای خیارجی آن      . وجود دارد که واقعاً 

قع بینانه در شناخت، فهمی توایفی و غییر جانبدارانیه ارائیه    این در حالی است که رویكرد وا. درک نمود

 .می کند که ارفاً بر پذیرش تنوعات و تفاوت ها تأکید دارد

کوشد تا ابتدا با مطالعه پدیده ها و سپس سیطوح عمییق تیر بازتیاب      شیمل با اتخاذ نگرشی ترکیبی، می

 .ودهای انسانی در مقابل الوهیت به کانون یا قل  یك دین وارد ش

به عقیده شیمل، هر یك از اور و اشكال عبادی خارجی می توانند به اورت آییه و نشیانه ای از ییك    

تجربه عرفانی درآید و از طریق درک و تفسیر آنها است که فرد می تواند به درک حكمت یا قدرت الهی 

تمثیل و امثال، آموزش بر این پایه، خداوند مطال  و موضوعات را از طریق مقایسه و تشبیه و . نایل شود
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زییرا  . می دهد تا بدین ترتی  قل  انسان ها را به فراسوی اور خارجی و بیرونی خلقت رهنمیون شیود  

باید به یاد داشت که جنبه های معنوی حیات تنها می تواند از طریق ایور حسیی و ادراکیی آن ظهیور     

هرچنید   -هی به محضر خداوندی استقل  انسانی در اشتیاق نیم نگا»: وی در این باره می نویسد. یابد

با این حال انسان امیدوار است که بیه نحیوی از     -که خداوند فراسوی همه اشكال و تصورات قرار دارد

 .«کند« لمس»انحاء ممكن، قدرت خداوند واحد را 

 "خیدای وحییانی  "بلكیه   ،نیست  "خدای انتزاعی"در نگاه وی آنچه در خالل این آیات یافت می شود، 

خدایی کیه از طرییق پییامبر    . یعنی خدایی که اراده خویش را از طریق کالم خود ظاهر می سازد. است 

خود سخن گفته و هدایت و راهنمایی او است که انسان ها را به راه راست و ایراط مسیتقیم رهنمیون    

 .می شود

. ئیل اسیت  قا( ص)شمیل در کتاب محمد رسول خدا مقامی واالتر از همه پیامبران برای حضرت محمید 

وی در توایف افات پیامبر تنها به تأمالت عارفانه، دقایق شیاعرانه، افكیار فیلسیوفان، گیزارش هیای      

مفس ران و راویان حدیث و تاری  نگاران قدیم و جدید جهان اسیالم بسینده نمیی کنید بلكیه از طرییق       

حت مقیدس نبیی   لطایف ذوقی و در قال  جمالت و عباراتی شوق آمیز اشیتیاق یكتاپرسیتان را بیه سیا    

 .تبیین می نماید( ص)اکرم

وی در این نوشتار، بیش از همه خطابش با مردم غیر مسلمان غرب است، از این رو، کوشیده است تا بیا  

نشان دادن سیمای معنوی و ملكوتی پیامبر به مغرب زمین، تصویر نادرستی را که پژوهنیدگان غربیی از   

م کرده اند پاک سازد و به جای آن سییمای راسیتین   در طول سالیان متمادی ترسی( ص)محمد مصطفی

در همین راستا، در پیشگفتاری که بر کتاب محمد رسول خدا نگاشته اسیت ییادآور میی    . پیامبر را بنشاند

 . شود که این کتاب محصول چهل سال عالقه ام نسبت به شخصیت پیامبر اسالم است

اش  معتقدند که او ابتدا در دهه دوم زنیدگی  در مورد این عالقه نسبت به شخصیت حضرت محمد، برخی

به فرا گرفتن زبان عربیی اشیتغال داشیت، بیا مفهیوم       22النبرگلودویگ گوستاو که به راهنمایی هانس 

 در آن سال ها، کتیاب سیید  . این امر به تصریح خودش سخت او را به شوق آورد. محمد عارف آشنا شد

از جملیه کتیاب هیای میورد      اسالم، و تحقییق عالمانیه آن   امیرعلی به نام زندگی و تعالیم محمد یا روح

                                                           
22 Hans Ludwig Gustav Ellenberg 
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به اعتقاد شیمل غرب نظریه های ناپسند و نیاروایی دربیاره پییامبری کیه     . عالقه خانم شیمل بوده است

 .موفق ترین نهضت دینی را در کره خاکی پدید آورده، بیان کرده است

و نییز تأکیید بیر    « اللّه ، محمد رسول اللّیه  ال اله االّ »از منظر آنه ماری شیمل عبارت دو قسمتی تشهد 

اینكه قرآن پیامبر را اسوه حسنه معرفی کرده، بیانگر آن است کیه روش زنیدگی او بیرای دینیداران بیه      

سنت محمد شامل کردار، . اورت قانونی معتبر و کارگشا در عراه های فردی و اجتماعی در آمده است

رفتار حضیرت کیه شیواهد کیافی بیرایش وجیود دارد، بیرای        . سخن، تأیید بی کالم و نیز تقریر او است

 .های مسلمان الگویی ایده آل است نسل

به عقیده او شهادت از قدیم االیام . موضوع شهادت و وقایع کربال نیز مورد توجه شیمل قرار گرفته است

هرمیانى کشیته   می شنیدیم که ق پیش از این در افسانه ها. نقش مهمی در تاری  مذهبی ایفا نموده است

به گمیان او اسیامی آتییس و اوزییریس بیه      . می شود ولی با مرگش، احیای زندگی را تضمین می نماید

ترتی  از سنن تمدن بابلی و مصرى، بهترین مثال برای بینش مردمان عصیر باسیتان اسیت کیه بییان      

ای یك هدف مقیدس  بر مبارزهکند بدون مرگ هیچ راهی برای ادامه زندگی وجود ندارد و یا این که  می

 . از هر چیز دیگری با ارزش تر است

از . تر در زندگی هستند در نگاه وی، از خود گذشتگی و جانبازی وسایلی برای دستیابی به مقام های رفیع

، زمانی که شخصی تمام دارایی خویش را می بخشید و ییا زمیانی کیه اعضیای خیانواده       استآن جمله 

همچنین داسیتانی در قیرآن و کتیاب    . ت معنوی باالتری دست یابندشخص، قربانی می شوند تا به درجا

مقدس پیرامون ابراهیم علیه السالم آمده است و بیان می دارد که ایشان بدون سؤال و با اعتمیاد کامیل   

به فرمان پروردگار قصد قربانی کردن تنها پسر خویش را داشته و این خود نشان دهنیده اهمییت چنیین    

 .فداکاری بزرگی است

او . در ادبیات فارسی و ادبیات ترکیه میی پیردازد  ( ع)بررسی نقش و تأثیر امام حسین شیمل همچنین به 

من هنوز تأثیر عمیقی را که خواندن اولین شعر فارسی مربوط به وقیایع  »در مقاله خود متذکر شده است 

ی بود که با این کلمات شروع آن شعر یكی از مرثیه های قاآن. جانگداز کربال بر من نهاد، به یاد می آورم

 .«بارد چه  خون ز دیده، چه سان  روز و ش ، چرا  از غم، کدام غم  غم سلطان اولیاء». می شد
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از منظر شیمل، این شعر همراه با سبك حیرت آور پرسش و پاس  خود، بیشتر به بیان وقیایع غیم بیار و    

( ص) به شهادت فرزند محبوب رسول خیدا  این زمانی است که شاعر. احساسات زاهدانه شاعر می پردازد

 .امیه می اندیشد به دست سپاهیان بنى

از این رو، وی به این نتیجه می رسد که اقبال کاماًل حیق داشیته زمیانی کیه دو مقولیه قربیانی شیدن        

بیال  »اسماعیل علیه السالم و شهادت امام حسین علییه السیالم را بیا یكیدیگر در شیعری معیروف در       

 .زیرا هر دوی آنها به نوعى، آغازگر و همچنین تمام کننده کعبه بوده اند. ام نمایدادغ « جبرائیل

انتظار نیسیت کیه تیاری  اسیالم      با توجه به اهمیت فداکاری و رنج کشیدن در راه پرورش انسان، دور از

نقشی محوری برای کشته شدن حسین علیه السالم فرزند محبوب پیامبر، در عراه منازعه حق و باطل 

قائل شده است و همچنین اغل  این موضوع را با شهادت برادر بزرگترش امام حسن علیه السالم که بیا  

 .زهر به شهادت رسید، ادغام نموده است

دات زنده، یكی دیگر از نكاتی است که مورد توجه شیمل قیرار گرفتیه   ودرک مسلمانان از طبیعت و موج

برداشتی عرفانی معتقدند که هریك از مخلوقات الهی، با به نظر وی مسلمانان با »: وی می نویسد. است

از ایین رو همیه جهیان را در ییك نیور دینیی       . لسان الحال خویش به تسبیح خداوند مشغول می باشند

 .«مشاهده می کنند

به گمان او، از همین زاویه است که هر عمل بشری حتی آنچه کامالً دنیوی می نماید، می تواند از ییك  

به عقیده شیمل، وظایف، تكالیف و آیین های دینیی، ورای اهمییت   . ورد قضاوت قرار گیردمنظر دینی م

قبال تفسیر  ،کنند بیرونی و ظاهری خویش به عنوان نشانه ها و آیاتی که به مقوله متعالی تری اشاره می

 .هستند

شخص نمازگزار در  از این رو نماز در عرفان اسالمی به معنای کنار گذاشتن و یا گم کردن فردیت ناچیز

و جان شخص در قبال خداونید محبیوب و    نفساشتراک و ارتباط با ذات اقدس الهی و یا قربانی کردن 

گر پایان ناپذیر روح بیه طیرف خداونید اسیت و روزه نییز ایین تعلییم را بیه          حج نیز نمایش. مقتدر است

 .دهد که بر تسبیح الهی استمرار داشته باشند مسلمانان می

از منظر وی برای تصیحیح  . اینها، شیمل با نگرشی عرفانی به مسئله زنان در اسالم می پردازدعالوه بر 

های غلط سنتی از نقش زن در اسالم، کافی است ببینیم که قرآن چگونه از مسلمین و مسلمات  برداشت
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ه آنهیا  جیز آنكی   -زنان همان تكلیف دینی را دارند که مردان. و مؤمنین و مؤمنات با هم سخن می گوید

او در رابطه با زنان ایاح  نیام و   . دارند -نمی توانند این تكالیف را در شرایط ناپاکی خویش انجام دهند

با تجربه سخت و  هاذعان می دارد که وی توانست مؤثر در تاری  اسالم، از حضرت خدیجه نام می برد و 

محبت آمیز خود، به پیامبر قیدرت و   هراس انگیز اولین وحی که بر پیامبر اسالم نازل شد با مراقبت های

 . االبت اعطا کند

نام می برد و بیان می دارد که او کوچك ترین دختر پییامبر اسیت   ( س) همچنین وی از حضرت فاطمه

 .که مادر دو شهید بزرگ شیعه می باشند

بعد،  رفان زمان هایابه گمان وی از سرگذشت نامه های عارفان پیدا است که اغل  رهبران معنوی و ع

با این وجود این بخیش زنانیه   . اولین الهام دینی خویش را از مادران نیك سرشت خود دریافت نموده اند

حیات اسالم مورد بی توجهی غربیان قرار گرفته است؛ زیرا اغل  اندیشمندان مغرب زمین، مرد بودنید و  

مخصوااً میادران را در خانیه   هیچ گاه همراه زنان مسلمان زندگی نكرده اند و در نتیجه نقش مهم زنان 

 .هایشان ندیده اند

به باور وی این اندیشمندان باید زندگی نامه بعضی از ملكه های بزرگ مسلمان همچون راضیه سلطان، 

اهل دهلی و معاار نزدیكش شجرت الدر، اهیل مصیر را مطالعیه کننید و میی بایسیت اسیامی بعضیی         

ی سیاسی تأثیرگذار بودند مورد توجه قیرار دهنید تیا    شاهزادگان را که بر همسران خویش در تصمیم ها

 . جایگاه این زنان را بهتر درک نمایند

از منظر وی، درست نیست که با توجه به معیارهای غربی قرن بیستمی و یا تمدنی بیگانه به بررسی آنها 

آیه ای در قرآن در نهایت شیمل در رابطه با ارزیابی نگرش اسالم نسبت به زنان بیان می دارد  .پرداخت

وجود دارد که مفهوم آن اغل  نادرست تفسیر شده است ولی به نظر من بیه ارتبیاط آرمیانی زن و میرد     

 . در این آیه آمده است که زنان شما لباس شما هستند و شما نیز لباس آنها هستید. اشاره دارد

لباس، خویشتنِ دیگیرِ انسیان    او با اسنتاد به این آیه متذکر می شود که بر اساس ایده های دینی کهن،

به عبارت دیگر لباس به عنوان جایگزینی برای یك شخص قلمداد می شود و شخص با لباس به . است

شخصیت جدیدی دست می یابد، بنابراین تفسیر، زن و شوهر گویا خویشتنِ دیگرِ یكدیگر هستند و هیر  

 .ن بسیار اهمیت داده شده استاز این رو در اسالم به زنا. یك عزت دیگری را محافظت می کند
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مییدانی   سایر اسالم شناسان آلمانی رویكرد واقع گرایانه و همانگونه که اشاره گردید تفاوت آثار شیمل و

  نسبت به شناخت اسالم ومسلمانان است

کوشد  در این رابطه شیمل می. نمونه این امر را در پیشگفتار کتاب عرفان اسالمی می توان مشاهده کرد

یوه نادرست نگرش به عرفان و عرفای اسالمی را تصیحیح کنید و جلیوه هیایی حقیقیی از عرفیان       تا ش

زیرا از منظر وی، اسیالم دینیی   . مشرق زمین را به زبانی ساده برای اندیشمندان و مردم غرب شرح دهد

 .است که در دنیای غرب نادرست فهم شده است

 

 (Abdoldjavad Falaturi)عبدالجواد فالطوري 

(19 .  anua  1926  in Isfahan; †  30 . Dezembe  1996  in Be lin) 

در حیدود  ) 0943فالطوری دیپلم خود را در سیال  عبدالجواد پروفسور 

سیپس  ی و. نمیود  کس فارسی  -از یك مدرسه آلمانی( هفده سالگی

دو سال در حوزه علمیه اافهان، دو سیال در حیوزه علمییه تهیران و     

و مجددا سه سیال در حیوزه علمییه     شش سال در حوزه علمیه مشهد

 .نمود نهایتاً به درجه اجتهاد نائل گردید ت حوزویتهران تحصیال

لیسیانس   0924به تحصیل در دانشگاه پرداخیت و در سیال    سپساو 

 .فلسفه خود را دریافت نمود و در همین سال عازم آلمان شد

پروفسیور گوسیتاو   » یقی ادییان نیزد  ماینتس، کلن و بن به تحصیل فلسفه، مطالعات تطبشهرهای او در 

 0912 سیپس در سیال  وی . و روانشناسی و هم چنین زبان های یونانی و التیین پرداخیت  23 «منشینگ

 .فالطوری درباره اخالق کانت بودزنده یاد رساله پایان نامه  .مدرک دکترای خود را اخذ نمود

هیم زمیان در دانشیگاه هیای هیامبورگ      خود را آغاز نمود و  (هابیلیتاسیون)او سپس کار بر روی رساله 

  .به تدریس ادبیات فارسی و اسالم شناسی پرداخت( 0923-0914)و کلن ( 0910-0914)

                                                           
23 Gustav Mensching 
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بیه    ،بیود  "تحوالت فلسفه یونانی توسط اندیشیه اسیالمی  "رساله خود را که در باره  0923او در سال  

دریس فلسیفه، الهییات و حقیوق    در دانشگاه کلین بیه تی    0990تا  0924فالطوری از سال . پایان رساند

 .اسالمی پرداخت

 یدر تجهیز کتابخانه شیعی بخش اسالم شناسی دانشگاه کلن نقیش میوثر   0922تا  0912وی از سال 

آغیاز شیده    24«پروفسور اروین گیرف »تاسیس این کتابخانه در زمان مدیریت شایان ذکراست . ایفا نمود

  .سپرده شد 22«پروفسور ورنر دیم»ت آن بر عهده مسئولیطوری فالزنده یاد پروفسور بود و پس از 

فالطوری روابط خوبی با دانشگاه االزهر مصر داشت و حتی پیس از انقیالب در اییران    زنده یاد پروفسور 

 .بود 21«شورای عالی مسائل اسالمی االزهر»نیز این روابط را حفظ نمود او یكی از اعضای 

ایین شیورا اکنیون    . در آلمان بود 22«مرکزی مسلماناز اعضاء موسس شورای  0981فالطوری در سال 

ایین   در نقش شییعیان  ، هر چند که یكی از موثرترین نهادهای مدنی برای احقاق حقوق مسلمانان است

 .چندان محسوس نیستشورا 

آکادمی اسالمی مطالعه تاثیر متقابل فرهنگ »به کمك دوستانش  0928در طوری فالزنده یاد پروفسور 

کتابخانه شیعی سیابق الیذکر را    0992تا  0981این آکادمی از  .را تاسیس نمود 28«شه غربیو تاری  اندی

 .منحل گردید 0992پشتیبانی مالی نمود و در سال 

این برنامیه از سیال   . فالطوری طرح مهم تحلیل کت  درسی در کلن را بنیان نهادگفتنی است زنده یاد 

را از لحیا  تصیویری کیه از    ( یس در مدارس می یافتنید را که جواز تدر)تمام کت  درسی آلمانی  0980

اسیالم در کتی    »این طیرح بیا عنیوان     0988در سال . مورد بررسی قرار می داد ،اسالم ارائه می کردند

 .جنبه بین المللی یافت29« درسی

                                                           
24 Prof. Erwin Gräf 
25 Prof. Werner Diem 
26 O bersten Rates für Islamische Angelegenheiten der Azhar-Universität 
27 Zentralrat der Muslime in Deutschland 
28 Islamischen Wissenschaftlichen Akademie zur Erforschung der Wechselbeziehungen zur abendländischen 

Geistesgeschichte und Kultur 
29 Islam in Textbooks 
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دسیت نوشیته هیا و    . دچار سكته قلبی شد و سه ماه بعد دار فانی را وداع گفت 0991فالطوری در سال 

عبیدالجواد  پروفسیور  از  .هامبورگ نگهداری می شود (ع)بخانه شخصی او اکنون در مسجد امام علی کتا

 31.باقی مانده استبه زبان آلمانی متعددی  انتشارات فالطوری 

 

                                                           
 30 Zur Interpretation der kantischen Ethik im Lichte der Achtung. Mit einem Anhang. 

Vorarbeit zu Studien zu einem allgemeinen Kantwörterbuch. Bonn 1962. 

 Einführungskurs in die persische Sprache in 20 Lektionen. Deutsche Stiftung für 

Entwicklungsländer, Zentralstelle für Auslandskunde, Bad Honnef 1971 .  

 mit A. K. Brohi, Erwin Gräf, Reinhard May, Richard A. Debs, Farhat J. Ziadeh und Konrad 

Dilger: Beiträge zu islamischem Rechtsdenken (= Studien zu nichteuropäischen Rechtstheorien. 

Band 2). Redaktion R. May. F. Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart 1986 .  ISBN 3-515-

04474-4 . 

 Al-Islām ka-māʿ araḍathu al-kutub al-mad asī ya ad-dī nī ya fī  Ū ubbā. Islamische 

Wissenschaftliche Akademie, Köln 1990. ISBN 3-89108-007-7 . 

 Islam in religious education textbooks in Europe. Islamische Wissenschaftliche Akademie, Köln 

1990 . ISBN 3-89108-005-0 . 

 Muslim thoughts for teachers and textbooks authors. Übersetzt von Herbert Schultze. 

Islamische Wissenschaftliche Akademie, Köln 1990. 3 -89108-006-9  

 mit Udo Tworuschka: Der Islam im Unterricht. Beiträge zur interkulturellen Erziehung in 

Europa (=  Beilage zu den Studien zur internationalen Schulbuchforschung). 2 . Auflage. 

Diesterweg, Frankfurt am Main 1992. 

 Der Islam im Dialog. Aufsätze. 4 ., erweiterte Auflage. Islamische Wissenschaftliche Akademie, 

Köln 1992. ISBN 3-89108-001-8 . 

 mitUdoTworuschka: A guide to the presentation of Islam in school textbooks (=  CSIC papers, 

Europe/ Africa. No. 8 ). CSIC, Birmingham 1992. ISBN 0-946931-01-1 . 

 Westliche Menschenrechtsvorstellungen und Koran (=  Gesellschaft Muslimischer Sozial- und 

Geisteswissenschaftler. Schriftenreihe. 10). GMSG, Köln 2002. ISBN 3-937297-09-X. 

 Dialog zwischen Christentum und Islam (=  Islamische Akademie Deutschland. 1 ). 2 . Ausgabe. 

Islamische Akademie Deutschland, Hamburg 2002. ISBN 3-9808229-1-5 . 

 Der Islam. Religion der Rahma, der Barmherzigkeit. (=  Gesellschaft Muslimischer Sozial- und 

Geisteswissenschaftler. Schriftenreihe. 14). GMSG, Köln 2003. ISBN 3-937297-13-8 . 

 
 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konrad_Dilger&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konrad_Dilger&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3515044744
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3515044744
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3891080077
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3891080050
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3891080018
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/0946931011
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/393729709X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3980822915
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3937297138
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 نگاهی توصیفی به برخی اساتید معاصرآلمانی: فصل دوم

پیرداختن  . توایفی توضیح دهیمپیش از ورود به این بخش الزم است هدف خود را از ارائه این فهرست 

در ایین مختصیر    ،ندهسیت  به تمام چهره هایی که در حال حاضر به نحوی با رشته اسالم شناسی مربوط

که اسیالم شناسیی    ما با معرفی برخی از این چهره ها کوشیده ایم فضایی را ترسیم کنیم. ممكن نیست

کیه اساسیاً   )هیا   هاست و نه معرفی بهترین مهدف نه استقصاء تمام نا. کند معاار آلمان در آن تنفس می

 (. دشوار و شاید بیشتر مبتنی بر سلیقهکاری است 

امید است خوانندگان محتیرم بیا مطالعیه ایین بخیش تصیویری کلیی از آن چیه در آلمیان بیه عنیوان            

 .به دست آورند ،شود شناسی انجام می اسالم

 

 (Peter Roman Scholl-Latour) پترشوالتور

(*  9  März19 24  in Bochum) 

. در شهر بوخوم متولد شد 0924پترشوالتور در سال 

صیییالت خییود را در کییالج سیینت میشییل در  او تح

فرایبورگ و دبیرستان ویلهلیم در کاسیل بیه پاییان     

 . رساند

تحصیالت دانشگاهی شوالتور در بیروت، پیاریس و  

عیرب  »در بییروت بیه رشیته    . ماینس بیوده اسیت  

بیه   0921پس از اتمام تحصیالت و اخذ درجیه دکتیرا در سیال    . پرداخت «شناسی و زبان وادبیات عرب

 .ن خبرنگار مشغول بكار شدعنوا

 «د. ار. آ »مفسر مسائل مربوط به امور آفریقا درشبكه اول تلویزیون آلمان  0913و  0911طی سالهای  

 . عهده دارمدیریت دفتر شبكه اول تلویزیون آلمان در پاریس شد 0919تا سال  0913از سال . بود

بخش عمیده ای از تحصییالت    وی. ستخبرنگاری است که دارای تحصیالت اسالم شناسی ا شوالتور

بیه  معتقید اسیت   او . مربوط به دروس اسالم شناسی یعنی زبان و ادبیات عرب را در بیروت آموخته است

http://de.wikipedia.org/wiki/9._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/9._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/Bochum
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جهت نزدیكی جغرافیایی و فرهنگی اروپا با کشورهای اسالمی نبایستی به جبهه مخیالف اسیالم داخیل    

 .فااله بگیریمشویم، بلكه ضرورت دارد از موضع ایاالت متحده آمریكا 

 .پردازد شوالتور از یكسو در مباحث اسالم شناسی ورود می کند و از سوی دیگر به حوزه سیاست می

او از معدود خبرنگاران غربی است که همگام با انقالب اسالمی در انعكاس حقایق ایران در رسانه هیای  

وی پیرامیون اییران و انقیالب     ازتالیفیات ارزنیده ای   تیاکنون  .غربی از هیچ کوششی دریغ نورزیده است

 .به چاپ رسیده استاسالمی 

 

 (Katharina Mommsen)كاتارینا ممزن 

(*  1 8 . September19 25  in Berlin) 

پروفسور کاتارینا ممزن از اسالم شناسان و گوته شناسان شیهیر آلمیانی   

 . است که در آمریكا ساکن است

تحصیالت ابتدایی خود را در برلین به پاییان   0943تا  0932وی از سال 

در رشته های تیاری ،   0948تا  0943سپس به مدت پنج سال از . رساند

تاری  هنر، فلسفه، زبان شناسی در دانشیگاه هیای بیرلین، فرایبیورگ و     

 .ماینس تحصیالت عالیه خود را به پایان رساند

موفق شد  دکتری خیود را در دانشیگاه تیوبینگن بیا      0921وی در سال 

بیا عنیوان    0912ال ممیزن در سی  . به انجام رساند« گوته و هزار و یك ش »نوشتن رساله ای با عنوان 

 . استادی در دانشگاه آزاد برلین مشغول به کارشد

تیا   0912وی از سال . سخنرانی های متعددی در کشورهای اسالمی انجام داده است 0913وی از سال 

به عنوان استاد میهمان دانشگاه های گیسن، دانشیگاه نیوییورک، دانشیگاه آزاد بیرلین، دانشیگاه       0923

 .کالیفرنیا مشعول به تدریس بود چارلتون و دانشگاه

وی فعالیت خود را به عنوان استاد رشته مطالعات آلمانی در دانشیگاه اسیتانفورد کالیفرنییا     0924از سال 

 .در آنجا مشغول بود 0992آغاز نمود و تا سال 

http://de.wikipedia.org/wiki/18._September
http://de.wikipedia.org/wiki/18._September
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
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ل وی همچنین از سا. بود 30«مطالعات آلمان در آمریكا»ی  به عنوان ناشر مجموعه 0928ممزن از سال 

به تابعییت کشیور    0981او در سال .  همكاری می کرد 32«انتشارات مطالعات آلمان»در  0982تا  0928

 . نشان شایستگی درجه یك آلمان فدرال را کس  نمود 0982ممزن در سال . آمریكا در آمد

 :د ازای از آنها عبارتن ممزن ااح  تالیفات و انتشارات متعددی پیرامون اسالم و گوته،است که گزیده

  گوته و هزار ویك ش 

 گوته و دیتس 

  گوته و اسالم 

 گوته و جهان عرب 

 هنر گوته در زندگی 

 نگاه گوته به جهان عرب 

  نگاهی به شكل گیری آثار گوته 

 

 (Heribert Busse) هري برت بوسه

(*1 92 6) 

 های ،رشته(لندن)وی در کشورهای آلمان و انگلستان . تولد شدم 0921هری برت بوسه در سال 

 . جغرافیا و اسالم شناسی را تحصیل کرد. اللغه کالسیك، تاری  فقه

در همان سال . به اخذ درجه دکترا نایل آمد 0921هنگامی که بیش از سی سال نداشت، یعنی در سال 

 نموددر امتحان مربوط به جواز تدریس در دانشگاه برای رشته اسالم شناسی در شهر هامبورگ شرکت 

ریاست گروه شرق شناسی دانشگاه  0923سال  در. زبور را با موفقیت به پایان رساندو توانست امتحان م

تحصیل رشته تاری  به هری برت بوسه این امكان را داد که در . شهر کیل آلمان را عهده دار گردید

                                                           
31 Germanic Studies in America 
32 German Studies Review 
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اسالم بدون ادیان یهودیت و  وی معتقد است. عمل کندان ارائه دالیل مورد بحث قوی تر از دیگر

 . در شبه جزیره عربستان قابل تصور نبوده است مسیحیت

اجتماعی در طول وی جزو آن دسته از اسالم شناسانی به حساب می آید که اسالم را نوعی واکنش 

شیوه ونحوه تفكر در بسیاری از عراه های تحقیقات و پژوهشهای علمی وی نوع این . تاری  می پندارد

بدین جهت . گیرد ر کند دین اسالم از وحی سرچشمه میبرای بوسه دشوار بود که باو. مشهود است

دو دین پیامبران ناشی از تعلیمات پیشین دارد، مشابهاتی راکه میان اسالم با مسیحیت و یهودیت وجود 

 .مسیحیت و یهودیت می داند

در حوزه ی تاری  و الهیات همراه با پژوهش های آثار متعددی حول این مبحث شایان ذکر است بوسه 

 .ورده استبه رشته تحریر درآلیلی تح

 

 (Adel Theodor Khoury)ي عادل تئودور خور

(*  2 6 . März1 93 0  in Tebnine, Libanon)  

Katholisch-Theologische Fakultät 
Johannisstraße 8 -1 0 
D-4 81 43Münster 
Tel.: + 4 9  2 51  83 -22 61 0    
Fax: + 4 9  2 51  83 -25 05 5 
E-Mail: fb2 dekan@uni-muenster.de 

در کشیور   0931پروفسور عادل تئودور خیوری در سیال   

به مقام کشیشی نائل  گیسال 23وی در . متولد شد لبنان

تحصیالت خود موفق شد رشیته فلسیفه را    آمد و با ادامه

 . به اتمام رساند کارشناسیدر مقطع 

او به رشته شرق شناسی سب  گردید که بیه ایین    عالقه

خیود را همچنیان ادامیه داد تیا      توی تحصیال. التحصیل شود فارغ 0911رشته بپردازد و از آن در سال 

 .دکترا از دانشگاه لیون فرانسه نائل آمد به اخذ درجه 0911آنكه در سال 

http://de.wikipedia.org/wiki/26._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/26._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tebnine&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Libanon
http://wwwuv2.uni-muenster.de/uniplan/?action=spot&gebnr=0421#x
mailto:fb2dekan@uni-muenster.de
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 تیا  0911در سیالهای  . وی توانست درامتحانات مربوط به تدریس در دانشگاه موفق شیود  بعدچهار سال 

ست کرسی علیوم ادییان دانشیكده الهییات کیاتولیكی      ریا وی بعدها. دبودانشگاه مونستر  مدرس 0921

 .بازنشسته گردید 0993او در سال . را عهده دار شددانشگاه مونستر 

که از یكسو در حوزه  نمودچهار اثر مهم منتشر  0991و  0981سالهای  طیپروفسورعادل تئودور خوری 

 .رار داردادیان و از سوی دیگر در عراه معرفی اسالم و تاری  اسالم ق گفتمان

جنیگ و خشیونت در   »، «اایول و مبیانی اسیالم   »، «احادیت در اسالم»پیرامون آثار ارزشمندی از وی 

بیه  «  اطلس تاری  اسیالم »، «ترجمه و تفسیر قرآن کریم به آلمانی»، «اخالق جهانی و اسالم»، «ادیان

 33.است آنها در پانوشت درج شدهکه اطالعات کتابشناسی  است درآمدهرشته تحریر 

                                                           
33  

 1966 Manuel II. Paléologue. Entretiens avec un Musulman, Introduction, texte critique, traduction 

et nites par Theodore Khoury, Editions du cerf, Paris 

 1978 Einführung in die Grundlagen des Islams, Graz, Wien, Köln: Styria, ISBN 3-222-11126-X 

 1980 Toleranz im Islam,Grünewald, ISBN 3-459-01250-1    

 1988 So sprach der Prophet, GTB Siebenstern 785 , ISBN 3-579-00785-8  

 1988 Der Islam: sein Glaube, seine Lebensordnung, sein Anspruch, Freiburg im Breisgau, Basel, 

Wien: Herder, ISBN 3-451-04167-7  

 1991 Hg.: Lexikon des Islam: Geschichte, Ideen, Gestalten, 3  Bde., ISBN 3-451-04036-0 , 

überarbeitete Neuaufl. 1999 , ISBN 3-451-04753-5 , CD-RO M 2004, ISBN 3-89853-447-2  

 1991 Was sagt der Koran zum Heiligen Krieg, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, ISBN 3-579-

00789-0 , 2 . überarbeitete und erweiterte Auflage 2007, ISBN 3-579-06485-1  

 1993 Hg.: Das Ethos der Weltreligionen, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien: Herder, ISBN 3-451-

04166-9  

 1994 Christen unterm Halbmond: religiöse Minderheiten unter der Herrschaft des Islam, Freiburg 

im Breisgau, Basel, Wien: Herder, ISBN 3-451-22851-3  

 1995-2001 Hg.: Kleine Bibliothek der Religionen, 10  Bde., Freiburg im Breisgau, Basel, Wien: 

Herder 

 1997, zusammen mit Ludwig Hagemann: Dürfen Muslime auf Dauer in einem nicht-islamischen 

Land leben? Zu einer Dimension der Integration muslimischer Mitbürger in eine nicht-islamische 

Gesellschaftsordnung; Würzburg: Echter Verlag, ISBN 3-429-01901-X; Altenberge: O ros Verlag; 

ISBN 3-89375-144-0  

 2000, zusammen mit Peter Heine und Janbernd O ebbecke: Handbuch Recht und Kultur des Islams 

in der deutschen Gesellschaft: Probleme im Alltag –  Hintergründe –  Antworten; Gütersloh: 

Gütersloher Verlags-Haus, ISBN 3-579-02663-1  

 2001 Der Islam und die westliche Welt: religiöse und politische Grundfragen, Darmstadt: WBG, 

Primus, ISBN 3-89678-437-4 

 2001 Einleitung in: Günter Kettermann: Atlas zur Geschichte des Islam, Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 

 2002 Mit Muslimen in Frieden leben: Friedenspotentiale des Islam, Würzburg: Echter, ISBN 3-429-

02455-2  

 2003 Hg.: Krieg und Gewalt in den Weltreligionen: Fakten und Hintergründe, Freiburg im Breisgau, 

Basel, Wien: Herder, ISBN 3-451-28245-3  

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/322211126X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3579007858
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451041677
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451040360
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451047535
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3898534472
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3579007890
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3579007890
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3579064851
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451041669
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451041669
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451228513
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/342901901X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3893751440
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3579026631
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3896784374
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3429024552
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3429024552
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451282453
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  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

 (Wilferd Ferdinand Madelung)  ویلفرد فردیناند مادلونگ

(*  2 6  December 19 30) 

Address: 210  Euston Road 
London, United Kingdom, NW1 2DA  
Phone Number: + 4 4  2 0  77 56  270 0   
Fax Number: + 4 4  (0)20  7 756  27 40 

 

 0931دسییامبر  21در  روفسییور ویلفییرد مادلونییگ پ 

پس  وی. میالدی در شهراشتوتگارت آلمان متولد شد

بیه اخیذ   0923آنجیا در سیال    درقیاهره رفیت و    از گذراندن تحصیالت مقدماتی و متوسطه به دانشیگاه 

 .گشت لیسانس در تاری  و ادبیات اسالمی نائل

هیامبورگ درجیه    شیگاه از دان 0922وی سپس به تحصیالت عالی در موطن خود ادامیه داد و در سیال   

تیاثیر اسیالم شناسیان     مادولونگ رساله دکتری خود را تحیت . دکتری در مطالعات اسالمی دریافت کرد

 . مشهور آلمانی یعنی اشتروتمان و اشپولر به پایان رسانید

سه سال وابسته فرهنگی سفارت آلمان غربیی در بغیداد بیود و سیپس زنیدگی علمیی خیود را         مادلونگ

، (0913)اسیتادیار مطالعیات اسیالمی در دانشیگاه تگیزاس دراوسیتین      : شناسی با عنیوان  درزمینه اسالم

شناسی در دانشیگاه میذکور، اسیتاد     استادیار و دانشیار مطالعات اسالمی در دانشگاه شیكاگو، استاد اسالم

 .ادامه داده است( 0998-0928)آکسفورد در عربی و مطالعات اسالمی در دانشگاه Laudian کرسی

کرسی اسیالم شناسیی در انگلسیتان و یكیی از مهمتیرین       عالی ترین Laudian است که کرسی نیگفت

 .کرسی ها در جهان است

                                                                                                                                              
 2004 Übersetzung und Kommentar: Der Koran: arabisch-deutsch, Gütersloh: Kaiser, Gütersloher 

Verl.-Haus, ISBN 3-579-05408-2  

 2005 Der Koran: erschlossen und kommentiert von Adel Theodor Khoury, Düsseldorf: Patmos, 

ISBN 3-491-72485-6  (Rezension bei H-Soz-u-Kult) 

 2005 Hg.: Die Weltreligionen und die Ethik, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien: Herder, ISBN 3-

451-05648-8  

 2005 Sufanieh: eine Botschaft für die Christen in der Welt, Altenberge: O ros, ISBN 3-89375-212-

9  

 2008 Der Hadith. Urkunde der islamischen Tradition. Ausgew. und übers. von Adel Theador 

Khoury. Gütersloh 2008ff. ISBN 3-579-08066-0   

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3579054082
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3491724856
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006-2-116
http://de.wikipedia.org/wiki/H-Soz-u-Kult
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451056488
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451056488
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3893752129
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3893752129
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3579080660
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مادلونگ به عنوان استاد مدعودر دانشگاه کلمبیا و بسیاری دیگر از دانشگاههای آمریكا و اروپیا تیدریس   

ست و در مجیامع وکنفرانسیهای   عضو تعداد زیادی از مجامع بین المللی اسالم شناسی ا وی. کرده است

 . بین المللی شرکت می کند

به شمار می آید و به خصوص در زمینه های تفكر  مادلونگ یكی از برجسته ترین اسالم شناسان معاار

 .تمهمی انجام داده اس اسالمی و فرق و مذاه  اسالمی تحقیقات

بیا هیدف    0929در سیال   سیه  ایین موس . در لندن است ی مطالعات اسماعیلی مؤسسهاو همچنین عضو 

هیا و جوامیع مسیلمان تیاریخی و همچنیین معاایر و        ی فرهنیگ  ی تحقیق و آموزش در زمینیه  اشاعه

 .ارتباطشان با جوامع و ادیان دیگر تاسیس شد

های تدریس تحصییالت   به عنوان مثال برنامه. کند مؤسسه با مؤسسات متعدد آموزشی همكاری میاین 

ی مطالعیات شیرقی و    ی آموزش دانشگاه لنیدن، دانشیكده   گیل، مؤسسه مك تكمیلی مؤسسه با دانشگاه

ها در بریتانیا و سایر کشورها  های علمی تعدادی از دانشگاه آفریقایی دانشگاه لندن، دانشگاه اردن و هیات

 .همكاری کرده است

ها  می توان به دو در میان آنمتعددی را برشته تحریر در آورده است که  34کت   ویلفرد فردیناند مادلونگ

 .ذیل اشاره نمودکتاب 

                                                           
34  

 Madelung, W. (editor) - Arabic Texts Concerning The History of The Zaydi Imams of Tabaristan, 

Daylaman And Gilan, Franz Steiner, 1987  

 Madelung, W. - Religious Trends in Early Islamic Iran, 1988  

 Madelung, W. - Religious and Ethnic Movements in Medieval Islam, 1992  

 Madelung, W. - The Succession to Muhammad, Cambridge University Press, 1997  

 Madelung, W. and Walker, P. - An Ismaili Heresiography, Leiden, 1998  

 Madelung, W. and Walker, P. - The Advent of the Fatimids: A Contemporary Shi' i Witness, I.B. 

Tauris, 2000 

 Madelung, W. - Der Imam al-Q asim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen, Walter De 

Gruyter Incorporated, 2002  

 Madelung, W. - Religious school and sects in medieval Islam 
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  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

پژوهشی در خالفت در ادر اسالم ، توسط سه :  (ص)کتاب تحت عنوان جانشینی حضرت محمد  (0

های اسالمی، آستان قدس رضوی در مشهد در  مترجم به فارسی برگردانیده و توسط بنیاد پژوهش

 ..منتشر شد 0381

های میانه توسط جواد قاسمی به فارسی  در سده های اسالمی ها و فرقه کتاب تحت عنوان مكت  (2

 0322های اسالمی در مشهد در سال  برگردانیده و توسط آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش

 .منتشر شد

 

 (Johann Christoph Bürgel)یوهان كریستف بورگل 

(16 .09 .193 1  in Schlesien*) 

بیه   آلماندر  0930سپتامبر  01در تاری   یوهان کریستف بورگل

 .دنیا آمد

وی تحصیالت عالیه خود را در دانشگاه های فرانكفورت، آنكیارا  

بیا ارائیه پاییان نامیه ای      0911در سیال  . و بن به انجام رسیانید 

مكاتبات درباری عضدالدوله و رابطه آن با دیگیر منیابع   »باعنوان 

ی  موفق به دریافت درجیه « بویه آغاز عصر حكومت آل ؛تاریخی

موفیق بیه    0919او در سیال  . گردیده گوتینگن از دانشگادکتری 

 .کس  مسند استادی دانشگاه شد

دردانشیگاه  و رئیس کرسی اسالم شناسیی  در سمت استاد مطالعات اسالمی  0992تا  0921وی از سال 

 .بازنشسته گردید 0992و از سال  .برن منصوب شد

ریقیایی سیفر کیرده و بیه زبیان هیای       آف هند و کشورهای عربی و بورگل به ایران، پاکستان، افغانستان،

 .می باشدفرانسه، ایتالیایی، عربی، فارسی و ترکی آشنا 

 :وی آثار متعددی پیرامون جهان اسالم و ایران از خود برجای گذاشته است که عبارتند از
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 دیگر منابع تاریخی  ی آن با مكاتبات درباری عضدالدوله و رابطه« دوبیتی های ابوطال  مأمونی
 (پایان نامه دکتری) ر حكومت آل بویهآغاز عص

 اثر رهاوی ادب الطبی ، ادب و اعتدال در 

 ی جالینوس  ابن رشد در رد نظریه 

 اسالمی ط  علمی در قلمرو فرهنگ 

 فارسی  -ی منطق ارسطویی با شعر عربی ی رابطه مالحظاتی درباره 

 های میانه اسالم سده ی علمی جزم اندیشی و خود محوری در اندیشه 

 اشعاری از دیوان حافظ مه ترج 

 های روان درمانی دراسالم سده های میانه روش 

 است  بهترین اثر ادبی دروغین ترین اثر 

  شناخت نمادهای آوایی در آثار رومی 

 از دیوان جالل الدین رومی نور و سماع، اشعاری 

 ،رند در اشعار محمد اقبال پژوهشی در معنای قلندر و زاهد سرگردان 

  رین نظامی یش خسرو وترجمه 

 ،ر ابن خفاجه شعو جهان هستی به عنوان عناار دخیل در طبیعت انسان 

 تصوف اسالمی در یك نمایشنامه ی نوگرای ترکی : جبر حدود و ثغور و مباحثه ای بدون 

 اثر نظامی شاعر پارسی گوی  ارسطو در اسكندرنامه، جدل بین افالطون و 

  شصت و سه غزل از حافظ 

 ندیشه هایی درباره ی گوته و حافظ ا :دوقلوهای شرقی 

 جهان در اسالم دین و: قدرت و اقتدار 

 از خواجه عبداهلل انصاری سه رساله ی عارفانه؛  خدا راه 
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  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

 (Josef van Ess)یوزف فان اس 

(*  1 8 . April1 934  in Aachen)  

در شهر آخن آلمان متولد  0934یوزف فان اس در سال 

تحصیالت خود را در رشیته شیرق شناسیی طیی      شد و

 .به انجام رساند 0928تا  0923سالهای 

فییق شیید دکتییرای خییود را در   مو 0929وی در سییال 

عرفیان  »رسیاله وی پیرامیون   . دانشگاه بن کس  نماید

 . بود« اسالمی

بیه کشیورهای    سیپس  در بیروت اقامت گزید و 0914تا سال  0913مطالعات تحقیقاتی از سال  او برای

بییه تییدریس در دانشییگاههای کالیفرنیییا و  0912در سییال  وی. متعییددی نمییود خاورنزدیییك سییفرهای

میدرس دروس  در دانشیگاه آمریكیایی بییروت     0918تیا   0912لس پرداخیت و طیی سیالهای    آنج لوس

 .دانشگاهی بود

. بوداسالم شناسی  استاد کرسی در دانشگاه توبینگن آلمان تا زمان بازنشستگی خود   0918سال  ازوی 

 «کبیر »ه بی همیواره  اندیشمندان اسالم شناس آلمان  فان اس در نقد نظرات و تصورات شایان ذکر است

محیل تامیل و    «اشیا قدیمی در موزه»آلمانی ادیان بیگانه را نظیر  از اینكه متفكران و کند آنها اشاره می

 . قرار می دهددهند، مورد سرزنش  تدقق قرار می

ایلی   »و نشیان  « کنگره جهانی مطالعیات خاورمیانیه  »ازجمله نشان  فان اس تاکنون سه نشان افتخار

 .ا دریافت کرده استر« بزرگ شایستگی آلمان

الهیات و جامعه در قرن دوم و سوم هجیرت؛ تاریخچیه   »مهم ترین اثر علمی وی مجموعه شش جلدی 

 .است که در نوع خود در جهان بی همتا است 32«اندیشه های دینی در اوایل اسالم

                                                           
35 Theologie und Gesellschaft im 2 . und 3 . Jahrhundert Hidschra: Eine Geschichte des religiösen Denkens 

im frühen Islam. 6  Bände. De Gruyter, Berlin 1991–1997.  

 Band 1 : 1991  

 Band 2 : 1992  

 Band 3 : 1992  

http://de.wikipedia.org/wiki/18._April
http://de.wikipedia.org/wiki/18._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Aachen
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و  در ایران در مراکز علمی« حكمت و فلسفه»شایان ذکر است فان اس عالوه بر عضویت در انجمن 

 :تحقیقاتی ذیل هم عضو است

 31آکادمی علوم هایدلبرگ  

  32در بارسلون « بویناس لتراس»آکادمی علوم
 

  38آکادمی علوم عراق
 

 39آکادمی علوم تونس  

  41آمریكا « مدیوال»آکادمی
 

  40آکادمی اروپا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
 Band 4 : 1997  (mit Register zu Bänden 1–4) 

 Band 5 : 1993  (Texte I–XXI) 

 Band 6 : 1995  (Texte XXII–XXXV) 

 
36 Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
37 Academia de Buenas Letras, Barcelona 
38 Irakische Akademie der Wissenschaften 
39 Tunesische Akademie der Wissenschaften (Bait al-Hikma) 
40 Medieval Academy of America 
41 Academia Europea 
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  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

 (Raif Georges Khoury)رائف گئورگس خوري 

(193 6  in Khebab/ Syrein) 

Universität Heidelberg 

Islamwissenschaft (Arabistik) 
Tel.: 06 22 1  5 4 -2 96 7   
E-Mail: raif.georges.khoury@ori.uni-heidelberg.de 
 

در شیهر خبیاب سیوریه چشیم بیه       0931ال س خوری در سگرائف گئور

 را در رشیته هیای شیرق شناسیی و     وی تحصییالت خیود  . جهان گشود

عیرب شناسیی و   . های منشع  از التیین تیا اخیذ دکتیرا ادامیه داد      زبان

 .داردای  گاه ویژهشناسی در مطالعات تحصیلی او جای اسالم

او . نشیگاه سیوربن فرانسیه گردیید    موفق به اخذ درجه دکتری از دا 0911س خوری درسال گرائف گئور

 .گردیدااح  کرسی استادی آلمان در امتحان مربوط به اجازه تدریس در دانشگاه هایدلبرگ سپس 

س خیوری  گرائیف گئیور  . موفق به احراز مقام پروفسوری دانشگاه هاییدلبرگ شید  0928در سال  خوری

 .عضوآکادمی علوم عراق و آکادمی علوم مصر و دانشگاه قاهره است

آثار عدیده ای درباره ادبیات ادر اسالم و تاری  فرهنگ نوین عرب به رشته تحریر درآورده  ی تاکنونو

وی همچنین مقاالت بسیاری در مجالت تخصصی به زبانهای آلمانی ، فرانسه، انگلیسی و عربیی  . است

  .آثار او بیشتر به زبان فرانسه می باشد. نگاشته است

تحقیق تاری  اسالم، ادبیات عرب، رنسیانس اسیالمی، علیوم اسیالمی و      موضوعات مورد عالقه او برای

 . نسبت آن با مغرب زمین، نسبت سیاست و فرهنگ و بعضاً مباحث جدیدی نظیر بنیاد گرایی است

 گئورکس خوری در زمینه دایره المعارف نویسی و همكاری برای تدوین فرهنگ لغات با مراکیز مختلیف  

 .ی مشترکی داشته استهمكاریها تحقیقاتی -علمی 

 

 

mailto:raif.georges.khoury@ori.uni-heidelberg.de
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 (Peter Johannes Antes) پتر آنتس

 (*  1 94 2  in Mannheim)  

 

Prof. Dr. theol., Dr.phil. Peter Antes  
E-Mail: antes mbox.rewi.uni-hannover.de 
Telefon: + 49  51 1  762  40 27   
Fax: + 49 51 1  7 62  40 25  
Anschrift: Appelstr. 11 A 
301 67  Hannover 

 

 

وی . پابیه عرایه وجیود گذاشیت     0942ر آلمیان در سیال   فوم ادییان دانشیگاه هیانو   عل استاد پتر آنتس

اتمیام   بیه و شیرق شناسیی   در رشته علوم ادیان  در دانشگاه های فرایبورگ و پاریستحصیالت خود را 

 .رساند

بعنوان  0923او از سال . آنتس موفق شد دکترای خود را در رشته الهیات و اسالم شناسی به پایان رساند

 . ستاد علوم ادیان در دانشگاه هانوفر مشغول به فعالیت استا

کند اسالم را محور  پروفسور اتواشتگ مولر در زمان تحصیل پتر آنتس به او توایه می شایان ذکر است

آنتس در عراه . بیستم خواهد بود زیرا از نظر او اسالم مهمترین موضوع اواخر قرن. کار خویش برگزیند

 .تحقیقات بسیاری دارد زه مربوط به آنتاری  اسالم و حو

همچنین از نظر او دین اسالم در اذهان اروپیا ییا   . عدالت توجه خاای دارد که اسالم به وی معتقد است

 . است «اخالق و سیاست»کاربرد زبانهای اروپایی مشتمل بر دو بخش  الاقل در حوزه

شان های لیاقت متعیددی را دریافیت نمیوده    آنتس تاکنون به دلیل فعالیت ها و تحقیقات ارزشمند خود ن

ایلی  شایسیتگی   »از فرانسه، نشیان   0992در سال « شوالیه»است که در این میان می توان به نشان 

 .از ایتالیا اشاره داشت 2110از آلمان و جایزه علوم بین الملل در سال  2111در سال « رتبه اول

http://de.wikipedia.org/wiki/1942
http://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,cpvguBodqz0tgyk0wpk/jcppqxgt0fg');
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 (Heinz Halm) هاینس هالم

(*  2 1 . Februar194 2  in Andernach)  

او از . متولد شید  در شهر آندرناخ 0942فوریه   20هاینس هالم در 

تحصیالت دانشگاهی خیود را در رشیته هیای علیوم      0912سال 

 . اسالمی، تاری  و سامی شناسی در دانشگاه بن آغاز نمود

در رشیته فلسیفه از دانشیگاه     موفق به اخذ درجه دکترا سپسوی 

مربوط بیه اسیتادی دانشیگاه     در امتحان 0922شد و در سال  بن

 .قبول گردید

در گیروه شیرق شناسیی دانشیگاه     ق گردیید  موفی  0981در سال 

تیا   0982هاینس هیالم طیی سیالهای    . اسالم شناسی شودآلمان ااح  کرسی استادی رشته  توبینگن

 . به عنوان استاد افتخاری دانشگاه های سوربن و پاریس در فرانسه مشغول به کار شد 0989

 . به فعالیت دانشگاهی پرداختاو مدتی هم در دانشگاه لیدن در هلند به عنوان استاد افتخاری 

، اسماعیله، تشیع دوازده امامی و نیز تاری  کشورهای مصر، شیعی محور تحقیقات پروفسور هالم را تاری 

( ع)امیام علیی    آغاز حكومت تاریخی که ابتدای آن از. تشكیل می دهد سوریه و کشورهای شمال آفریفا

حكومیت در جمهیوری اسیالمی اییران خاتمیه      یل تشیك مربوط به  آغاز می شود و انتهای آن با مباحث

 .یابد می

از استاد میذکور   .هالم به تاری  تشیع از بدو ظهور تا حوالی قرون نهم و دهم تسلط دارد پروفسور هاینس

تیوان   میی  ارزنده ی این استادشیعه شناس  42و در مجموعه آثار هرشته تحریر درآمد تالیفات ارزنده ای به

                                                           
42  

 Die Ausbreitung der schafi’tischen Rechtsschule. Wiesbaden 1974 

 Kosmologie und Heilslehre der frühen Ismailiya. Wiesbaden 1978 

 Ägypten nach den mamlukischen Lehensregistern. Wiesbaden 1979/ 82  

 Die islamische Gnosis - die extreme Schia und die Alawiten. Zürich 1982  

 Die Schia. Darmstadt 1988  

 Das Reich des Mahdi 875-973  - der Aufstieg der Fatimiden.München 1991  

 Der schiitische Islam. München 1994  

 Shi’ism.Edinburgh 1995  

 The Fatimids and Their Traditions of Learning (Ismaili Heritage Series).London 1997  

http://de.wikipedia.org/wiki/21._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/21._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/Andernach
http://de.wikipedia.org/wiki/Schafiiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Ismailiten_(Schia)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mamluken
http://de.wikipedia.org/wiki/Gnosis
http://de.wikipedia.org/wiki/Alawiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahdi
http://de.wikipedia.org/wiki/Fatimiden
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پییش از  »و مرحله  «متاثر ازانقالب اسالمی ایران و نهضتهای اسالمی دیگر کشورها»را به دو دوره  هاآن

 .کرد تقسیم «آن

 

 (Tilman Nagel) تلیمان ناگل

(*  1 9  April19 42  in Cottbus)  

پیا بیه عرایه     0941تلیمان ناگل در تاری  نوزدهم آپریل 

در دانشیگاه   او پس از اتمام تحصییالت خیود   . نهاد وجود

بییه اخییذ درجییه دکتییرا در رشییته    0912در سییال بیین 

 .شناسی نائل آمد اسالم

در  2112تا زمیان بازنشسیتگی در سیال     0980و از سال ا

زبیان   دانشگاه گوتینگن آلمان رشته های اسالم شناسی و

 .نمودتدریس می را و ادبیات عرب 

وی اهمییت  . متعددی پیرامون اسالم و قیران پرداخیت   پروفسور تیلمان ناگل به تحقیقات و پژوهشهای

 ازدهید و از ایین حییث     میی  نشیان  "کیریم  قیرآن "ترین مرجع اسیالمی یعنیی    بیش از حدی به االی

 .گردد محسوب میآلمانی شهیر شناسان  اسالم

در  2118اسیت کیه در سیال    « (ص)بییوگرافی محمید   »شایان ذکر است از مهمترین آثار ناگل کتیاب  

استناد به تحقیقات تاری  اجتماعی و مذهبی موجود  وی این کتاب را تنها با. یكهزار افحه منتشر گردید

 . یر در آورده استبه رشته تحر

 :که مهمترین آنان عبارت است از ی نیز به چاپ رسیده استدیگرآثار ارزنده  از وی

                                                                                                                                              
 Shi' a Islam - From Religion to Revolution (Princeton Series on the Middle East).Princeton 1997  

 Die Kalifen von Kairo - die Fatimiden in Ägypten 973  - 1074 . München 2003  

 Die Araber - von der vorislamischen Zeit bis zur Gegenwart.  München 2004  

 Der Islam - Geschichte und Gegenwart. München 2005  

 Die Schiiten. München 2005  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/19._April
http://de.wikipedia.org/wiki/19._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalif
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 43در اسالم،جوامع دینی  دولت و
 0980، آرتمیس، زوری  تا قرون سیزدهم آغاز از جلد اول 

  عصر مدرن، آرتمیس، زوری تا وسطی قرون اواخردوم از ، جلد 44دراسالمدولت و جوامع دینی 

0980   

 0988 مونی  ،42جهان بینی اسالم در قرن یازدهم و شكست پیروزی ،ایمان قلعه   

 0993بك، مونی  انتشارات . 41اواخر قرون وسطیدر  جهان اسالم فاتح تیمور 

  0994بك، مونی  انتشارات  .42کالم اسالمی تاری 

 0998 مونی . 48 0211تاری  تا  جهان اسالم 

 2110، ورالگ ، انتشارات49اسالمی  قانون  

  2110ورالگ، انتشارات  ، 21آن نتایج قرآن و ازعافیت  پیام -اسالم 

 2112بك، مونی  ، انتشارات 20توضیحاتمقدمه، متن، : قرآن 

 2112 انتشارات دانشگاه آکسفورد، گوتینگن 22،نظر اهل سنتاز وعده رستگاری؛ نهان در آشكار 

                                                           
43 Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam, Bd. 1 . Von den Anfängen bis ins 13 . Jahrhundert, Artemis, 
Zürich 1981  
 
43 Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam, Bd. 2 . Vom Spätmittelalter bis zur Neuzeit, Artemis, Zürich 
1981  ISBN 3-7608-4531-2 
 
44 Die Festung des Glaubens. Triumph und Scheitern des islamischen Rationalismus im 11 . Jh. Beck, 
München 1988 ISBN 3-406-33280-3 
 
45 Timur der Eroberer und die islamische Welt des späten Mittelalters. Beck, München 1993 ISBN 3-
406-37171-X 
 
46 Geschichte der islamischen Theologie. Beck, München 1994, ISBN 3-406-37981-8 
 
47 Die islamische Welt bis 1500 . München 1998 (O ldenbourg Grundriss der Geschichte 24), ISBN 978-
3-486-53011-7 
 
48 Das islamische Recht. Eine Einführung, WVA-Verlag, Westhofen 2001 ISBN 3-936136-00-9 
 
49 Islam –  Die Heilsbotschaft des Korans und ihre Konsequenzen, WVA-Verlag, Westhofen 2001 
  
50 Der Koran: Einführung, Texte, Erläuterungen. Beck, München 2002, ISBN 3-406-43886-5 
 
51 Im O ffenkundigen das Verborgene. Die Heilszusage des sunnitischen Islams, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2002 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3760845312
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3406332803
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/340637171X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/340637171X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3406379818
http://de.wikipedia.org/wiki/Oldenbourg_Grundriss_der_Geschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783486530117
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783486530117
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3936136009
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3406438865
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  اراتانتش ،23(ص) محمد ایمان و مظاهر ها ریشه: وندخداعالئق O ldenbourg  ،2118 

 انتشارات ،24افسانه زندگی و -(ص) محمد O ldenbourg  ،2118 

 2101، 22مسلمانان پیامبرپیرامون  فصل 21 -(ص) محمد 

 210121آن محیط مذهبی و فرهنگی قرآن و 

 

 (Udo Steinbach)اودو اشتاین باخ 

(Zittau, Pethau in 30  Mai 19 43*) 

در پتیاو آلمیان    0943مه سال  31اودو اشتاین باخ 

وی متخصییص در سیاسییت  . متولیید شییده اسییت 

 .خاورنزدیك و خاورمیانه است

در رشته شرق شناسیی   0921تا  0912وی از سال 

و زبییان شناسییی کالسیییك در دانشییگاه هییای    

فرایبورگ و بازل نزد هانس رومیر و فیریتس میایر    

 .تحصیل نمود

رئیس بخیش   0922تا  0920از سال . آشنا استوی به زبانهای انگلیسی، فرانسه، عربی، فارسی وترکی 

آلمان در کلین   رئیس بخش ترکی رادیو 0922خاورمیانه در انستیتوی علوم و سیاست اوبرهازن، از سال 

وی سفرهای بسییاری بیه   . رئیس انستیتوی شرق شناسی هامبورگ بوده است 2112تا  0921و از سال 

علمی، از جمله انجمین سیاسیت خیارجی آلمیان و     کشورهای خاورمیانه کرده است و عضو انجمن های 

 .انجمن اروپای جنوب شرقی و انجمن آلمانی کشورهای شرقی می باشد

                                                           
52 Allahs Liebling: Ursprung und Erscheinungsformen des Mohammedglaubens, O ldenbourg-Verlag 
2008, ISBN 978-3-486-58535-3 
 
53 Mohammed –  Leben und Legende, O ldenbourg-Verlag 2008, ISBN 978-3-486-58534-6 
 
54 Mohammed –  20  Kapitel über den Propheten der Muslime, 2010 . ISBN 978-3-486-59705-9 
 
55 Der Koran und sein religiöses und kulturelles Umfeld, 2010 . ISBN 978-3-486-59052-4 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783486585353
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783486585346
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783486597059
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783486590524
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به عنوان استاد دانشگاه ومدرس مرکز مطالعات خاور  2101تا  2118پروفسور اشتاین باخ از سال 

من آلمانی شرق وی همچنین از موسسان انج. نزدیك و میانه دانشگاه ماربورگ مشغول به کار شد

 2102وی از سال . بود و مدتها ریاست این موسسه را عهده دار بود( DAVOمشهور به )نزدیك 

 . را در دانشگاه هومبولت برلین عهده دار است« شمال آفریقا -مرکز دولتی خاورمیانه»ریاست 

 :زاشتاین باخ ااح  تالیفات و انتشارات متعددی است که گزیده ای از آنها عبارتند ا

 22تاری  ترکیه  

 28مسیحیان افراطی، میان تعقی  کیفری و مهاجرت
 

 29اسالم در عصر حاضر
 

 11تاری ، سیاست و اقتصاد آسیای مرکزی
 

 10جهان اسالم و تروریسم بین المللی  

 12ترکیه و جامعه مشترک اروپا 

 13شكست آمریكا در عراق
 

 14ساختار نوین در خاورمیانه
 

                                                           
56 Geschichte der Türkei. C.H. Beck, München 2007, 4 . durchgesehene und aktualisierte Auflage, ISBN 
3-406-44743-0 
 
57 Autochthone Christen. Zwischen Verfolgungsdruck und Auswanderung. Deutsches O rient -Institut 
Hamburg, Mitteilungen, Band 75/ 2006. 
 
58 Werner Ende/ Udo Steinbach (Hrsg.): Der Islam in der Gegenwart. Fünfte Auflage. München 2005. 
 
60 Zusammen mit Marie-Carin v. Gumppenberg (Hrsg.): Zentralasien - Geschichte, Politik, Wirtschaft. Ein 
Lexikon. München 2005  
 
61 Die islamische Welt und der internationale Terrorismus. In: Vorländer, Hans (Hrsg.): Gewalt und die 
Suche nach weltpolitischer O rdnung. Baden-Baden 2004, S. 42 -59  
 
62 Die Türkei und die EU –  Die Geschichte richtig lesen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 33-
34/ 2004, S. 3 -5 
 
62 Amerikas Scheitern im Irak. Demokratisierung als historischer Prozess. In: Internationale Politik 59  (Mai 
2004) 5 , S. 113 -118 . 
 
63 Eine neue O rdnung im Nahen O sten –  Chance oder Chimäre? In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 
24-25/ 2003, S. 3 -7 . 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3406447430
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3406447430
http://de.wikipedia.org/wiki/Aus_Politik_und_Zeitgeschichte
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 12سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه
 

 11زمان های اسالمی در آلمان سا
 

 12ترکیه در سده بیستم میالدی
 

 

 (Angelika Neuwirth)آنگلیكا نویویرث 

(*  4 . November 194 3  in Nienburg/ Weser)  

Seminar für Semitistik und ArabistikFachrichtung 

Arabistik 

Senior-Professorin für Arabistik 

Adresse: Altensteinstraße34 , 14 19 5 Berlin 

Telefon + 4 9  3 0  8 38 -53 59 7  

Fax+ 49 30  83 8 -4 -5 269 8    

E-Mail angelikaneuwirth@hotmail.com 

 

امیا بیه دلییل     .خانم پروفسور نویویرث استاد بازنشسته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه آزاد برلین اسیت 

خانم نوییویرث و پیروژه   پیوستگی این رشته با مطالعات اسالمی در آلمان و به دلیل حوزه تخصصی کار 

 .اخیر ایشان درباره قرآن کریم ذکر مختصری از مشخصات و سوابق علمی ایشان می تواند مفید باشد

سیپس از  . به تحصیل زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهیران پرداخیت   0913آنگلیكا نویویرث در سال 

و  به مطالعه زبان شناسی کالسیك  در گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه گوتینگن 0912تا  0914سال 

                                                                                                                                              
 
65 German Foreign Policy and the Middle East: In Q uest of a Concept. In: Goren, Haim (ed.): Germany 
and the Middle East. Past, Present and Future. - Jerusalem 2003, S. 85 -113 . 
 
65 Zusammen mit Nils Feindt-Riggers: Islamische O rganisationen in Deutschland. Eine aktuelle 
Bestandsaufnahme und Analyse. Deutsches O rient-Institut, Hamburg 1997. 
 
66 Die Türkei im 20 . Jahrhundert. Schwieriger Partner Europas. Bergisch Gladbach 1996, ISBN 3-7857-
0828-9 . 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3785708289
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3785708289
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در دانشیگاه عبیری اورشیلیم زبیان و ادبییات عیرب و        0921سیپس تیا سیال    . شرق شناسی پرداخیت 

 . اسالمشناسی خواند و مدرک فوق لیسانس خود را دریافت نمود

مدرک دکتری خود را در دانشگاه گوتینگن دریافت نمود و به مدت سه سال از انجمین   0922او در سال 

او در سیال  . خود دریافیت نمیود   "هابیلیتاتسیون"حقیقات آلمان بورسیه ای برای به اتمام رساندن دوره ت

خود را به پاییان   "هابیلیتاتسیون"در دانشگاه مونی  در رشته زبان و ادبیات عرب و اسالم شناسی  0922

او از سیال  . خیت وی سپس شش سال در دانشگاهی در اردن به تدریس زبان شناسی عربیی پردا . رساند

پیس از چنید دوره   . مدیر یكی از بخش های آکادمی سلطنتی تمدن اسالمی عمان بیود  0983تا  0980

کرسی زبان و ادبیات عرب در دانشگاه آزاد برلین  0990نهایتا در سال  ،تدریس به عنوان پروفسور موقت

 . را تصاح  نمود

او بیه   0999رق شناسیی آلمیان بیود و در    مدیر بخش شرقِ انجمن شی  0999تا  0994نویویرث از سال 

مرکیز ادبییات و مطالعیات فرهنگیی     »پروفسور نویویرث مشاور مدیریتی . کرسی خود در برلین بازگشت

 .است 18« برلین

حوزه تحقیقات نویویرث از یك سو ادبیات کالسیك عرب بخصوص قرآن و بستر فرهنگیی و ادبیی آن   

یگر وی به ادبیات جدید عرب بخصوص آن چیه بیه ادبییات    بوده، از سوی د 19یعنی انتهای دوره آنتیك

 . می پردازد ،نزاع میان اسرائیل و فلسطین مشهور است

خانم نویویرث مدیر چندین پروژه تحقیقاتی در آکادمی علوم برلین و براندنبورگ، در دانشگاه آزاد بیرلین  

 21«کورپیوس کیورانیكم  »پیروژه   میدیر  2112نویویرث از سال . و در کالج دانشوران برلین نیز می باشد

که هدف آن تهیه اسناد تاریخی انتقادی برای متن قرآن به همراه تفسیری ادبی انتقادی بیر میتن    است

 20«آنتیوان اشیپیتالر  »بخش عمده این تحقیق بر آرشیو عكسی مبتنی اسیت کیه نوییویرث از    . آن است

. ا از دسیترس عمیوم دور نگیه داشیته بیود     نویویرث تا آغاز این پروژه، آرشیو فوق ر .دریافت نموده است

اشپیتالر خود مدعی بوده است که بخش مهمی از این آرشییو در جنیگ جهیانی دوم در میونی  سیوخته      

                                                           
68 Zentrums für Literatur- und Kulturforschung Berlin 
69 spätantik 
70 Corpus Coranicum 
71 Anton Spitale  (†  2003 ( 
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وی ایاح   . جوایز مختلف علمی در آلمان و جهیان دریافیت نمیوده اسیت     خانم نویویرث مكرراً. است

 22.متعددی استانتشارات 

  

 (Bassam Tibi) یبیطبسام 

(*  4 . April19 44  in Damaskus) 

Universität Göttingen 
Abteilung für Internationale Beziehungen 
am Seminar für Politikwissenschaft 
Platz der Göttinger Sieben 3 
370 73  Göttingen 
Tel.: + 4 9  (0)55 1/ 3 9 -7 34 8   
Fax: + 4 9  (0)55 1/ 39 -2 343 

goettingen.de-b.tibi@sowi.unimail: -e 

بیه   0912وی جهت تحصیل در سال . در شهر دمشق پا به عراه وجود نهاد 0944یبی در سال طبسام 

وی تحصییالت خیود را     .بیه تابعییت ایین کشیور در آمید      0921آلمان عزیمت نمود و بعدها در سیال  

بیه   موفق 0920در سال . های جامعه شناسی، فلسفه و تاری  در دانشگاه فرانكفورت به پایان رساند رشته

 . کرسی استادی دانشگاه هامبورگ را به خود اختصاص داد 0980کس  دکترای خود گردید و در سال 

الملیل بیه درجیه     وی پس از اتمام تحصیالت توانست در دانشگاه گوتینگن آلمان در رشته روابیط بیین  

 .ادامه دهد در آن دانشگاه به فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود 2119و تا سال  دیپروفسوری نایل آ
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 Abd al-Laṭ ī f al-Baġdādī ' s Bea beitun  von Buch Lambda de  a istotelischen 

Metaphysik. Überarbeitete Fassung der Dissertation, Göttingen 19 72. Veröffentlichungen der 

O rientalischen Kommission der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur 27 . 

Wiesbaden 1976 

 Studien zur Komposition der mekkanischen Suren.  Überarbeitete Fassung der Habilitation, München 

1976. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen O rients 10 . Berlin 1981  

 Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, die literarische Form des Koran. Ein Zeugnis 

seiner Historizität? 2 . erweiterte Auflage, Berlin 2007  

 Der Koran als Text der Spätantike. Ein europäischer Zugang.  Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am 

Main 2010, ISBN 978-3-458-71026-4 . 

 Der Koran. Handkommentar mit Übersetzung. Band 1 : Poetische Prophetie. Frühmekkanische Suren. 

Frankfurt am Main 2011  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/4._April
http://de.wikipedia.org/wiki/4._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Damaskus
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783458710264
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 در 0992و  0988تیا   0982هیاروارد طیی سیالهای     سابقه مطالعات وی در دانشگاههای آمریكا از جمله

عربی و آلمانی سب  شد که وی قادر باشد به هر سه ایین   ،احاطه او به زبانهای انگلیسی. میشیگان است

 .نمایدمنتشر متعددی پیرامون جهان اسالم و اسالم گرایی زبانها آثار 

 

 (Peter Heine) پتر هاینه

 (*  2 3 . Juni1 94 4  in Warendorf/ Westfalen) 

اسیالم   پا به عراه وجود گذاشت و رشته های 0944پتر هاینه در سال 

و  «مونسیتر »شناسی، مردم شناسی تطبیقیی و فلسیفه را در شیهرهای    

 .اتمام رساند به «بغداد»

در  0928در سیال  موفق به اخذ درجه دکتیرا شید و    0920وی در سال 

سال  درپروفسور هاینه . مربوط به استادی دانشگاه قبول گردید امتحان

اسیتادی در دانشیگاه شید و بیه مرتبیه       ااح  کرسیی رسیمی   0980

 .پروفسوری رسید

وی . بیود اسیالمی و میردم شناسیی     -هنر عربی تاری مدرس رشته دانشگاه مونستر آلمان  آغاز در او در

 2119هاینه در سیال  . نیز بوداه مونستر، رئیس موقت کالج پژوهشی شرق نوین دانشگ عالوه بر استادی

 .میالدی بازنشسته گردید

است کیه در چیارچوب پیروژه هیای مرکیز      « فرهنگ اسالم»پیرامون ی هاینه تحقیقات موضوعاتبیشتر 

بیه رشیته    این اسیتاد آثار ارزنده ای از شایان ذکر است  .تحقیقاتی شرق مدرن برلین اورت گرفته است

  23.است تحریر درآمده
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 1973 Die westafrikanischen Königreiche Ghana, Mali und Songhai aus der Sicht der arabischen 

Autoren des Mittelalters. Dissertation an der Westfälischen Universität Münster 1971 . 

 1982 Weinstudien. Untersuchungen zu Anbau, Produktion und Konsum des Weins im arabisch-

islamischen Mittelalter. Harrassowitz, Wiesbaden, ISBN 3-447-02264-7 . 

 1988 Kulinarische Studien. Untersuchungen zur Kochkunst im arabisch-islamischen Mittelalter. Mit 

Rezepten. Harrassowitz, Wiesbaden, ISBN 3-447-02754-1  

http://de.wikipedia.org/wiki/23._Juni
http://de.wikipedia.org/wiki/23._Juni
http://de.wikipedia.org/wiki/Warendorf
http://de.wikipedia.org/wiki/Westfalen
http://de.wikipedia.org/wiki/Dissertation
http://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lische_Wilhelms-Universit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3447022647
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3447027541
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 (Rotraud Wielandt) رتراود ویالنت

(*19 44  in Tübingen) 

در شییهر 0944خییانم رتییراود ویالنییت در سییال   

رشته هیای تحصییلی او   . متولد شدتوبینگن آلمان 

تییوبینگن، مییونی  و اسییتانبول نشییگاه هییای دادر 

شناسیی، تیرک شناسیی، علیوم      اسیالم : عبارتند از

 . مقایسه ای ادیان و فلسفه

سیال بیشیتر    21در حالی کیه   0921وی در سال 

دانشیگاه هیای   تحقیقیاتی در   کار بر روی پروژه های و به دنبال آن نداشت به اخذ درجه دکترا نائل آمد

انجمین  »در موسسیه   0928تیا  0922 طیی سیالهای  وی . اربورگ را آغیاز کیرد  توبینگن، بیروت، رم و م

 .سخنرانی های علمی متعددی را انجام داد« خاوری آلمان

و سپس به  در دانشگاه را با موفقیت پشت سر نهاد امتحان تدریس 0982خانم رتراود ویالنت در سال 

 2118ا زمان بازنشستگی در سال ت 0982از سال وی  .تدریس در دانشگاه پرداخت به عنوان مدرس

 .بودآلمان  دانشگاه بامبرگو عرب شناسی رشته اسالم شناسی  رئیس و استاد

عالوه بر تالیفات متعدد، جوایز و نشان های علمی متعددی را دریافت نموده  رتراود ویالنتپروفسور 

 . است
                                                                                                                                              
 1991 mit Adel Theodor Khoury und Ludwig Hagemann: Islam-Lexikon. Geschichte - Ideen - 

Gestalten. Herder, Freiburg im Breisgau /  Basel /  Wien, ISBN 3-451-04036-0 . 

 1991 Städtische Haushalte und Familien im islamischen Mittelalter, in: Trude Ehlert (Hrsg.): 

Haushalt und Familie in Mittelalter und früher Neuzeit, Jan Thorbecke, Sigmaringen, ISBN 

379954156X, S. 33 -41  (Vorträge eines interdisziplinären Symposions vom 6 . - 9 . Juni 1990  an 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). 

 1996 Islam. Alte Vorurteile –  neue Klischees –  reale Gefahren, Herder, Freiburg Im Breisgau /  

Basel /  Wien, ISBN 3-451-04455-2 . 

 1997 Halbmond über deutschen Dächern. Muslimisches Leben in unserem Land, München, ISBN 3-

471-79344-5  

 2001 Kulturknigge für Nichtmuslime. Ein Ratgeber für den Alltag, Herder, ISBN 3-451-05144-3 . 

 2001 Terror in Allahs Namen. Extremistische Kräfte im Islam, Herder, ISBN 3-451-05240-7  (=  

Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 449).  

 2003 Islam zur Einführung, Junius, ISBN 3-88506-365-4  

 2007 Der Islam. Erschlossen und kommentiert von Peter Heine, Patmos, ISBN 978-3-491-72514-

0 . 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451040360
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/379954156X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/379954156X
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinische_Friedrich-Wilhelms-Universit%C3%A4t_Bonn
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451044552
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3471793445
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3471793445
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451051443
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451052407
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3885063654
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783491725140
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783491725140
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 (Ludwig Hagemann) لودویگ هاگه مان

(*  1 947  in Niederlangen)  

Katholisch-Theologische Fakultät 
Universitätsstraße 1 0 
861 35  Augsburg  

Telefon: + 4 9  (0)82 1  5 98  582 0   
Telefax: + 4 9  (0)821  5 98  550 3 

E-Mail: Dekanat@kthf.Uni-Augsburg.DE 

 

او تحصیالت دانشگاهی خود را رشته های الهیات، ادییان و  . متولد شد 0942لودویگ هاگه مان در سال 

 . اسالم شناسی در دانشگاه های فرانكفورت، توبینگن، مونستر، بیروت، قاهره و تونس به پایان رسانید

به پاییان   ی خود راادکتررساله ی مونستر آلمان در رشته الهیات  دانشگاهدر  0922وی توانست در سال 

مربوط بیه   در امتحان 0983در سال . در همان سال در شهر اسنابروک به مقام کشیشی نائل آیدو رساند

 .پذیرفته شد تریر الهیات بنیادی و علوم ادیان در شهردر رشته جواز تدریس در دانشگاه 

علیوم تربیتیی شیهر     علیوم ادییان در مدرسیه عیالی    و رشیته الهییات    میدرس 0988تا  0984او از سال 

تاکنون در دانشگاه مانهایم به عنوان اسیتاد دانشیگاه    0992از سال  لودویگ هاگه مان. وورتسبورگ بود

کیه در حیوزه    محسیوب میی گیردد   ز آن دسته از متالهین مسیحی اهاگه مان  لودویگ .فعالیت می کند

روفسور هاگه مان در چهار اثیر  پ. ستانتشار داده امتعددی تفكر اسالمی ومقایسه آن با مسیحیت آثاری 

 .پرداخته استت با اسالم مسیحی گفتمانبه مباحث مربوط به  خودمهم 

گفتمیان مسییحیت و   »آثیار متعیددی را پیرامیون    با همكاری پروفسور عادل تئودور خوری  او همچنین

 . منتشر کرده است« اسالم

 24.متعدد استعلوم ادیان و اسالم شناس  ارزنده ی این استادآثار 
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 Der Kur´ an in Verständnis und Kritik bei Nikolaus von Kues. Ein Beitrag zur Erhellung islamisch-

christlicher Geschichte (Frankfurter Theologische Studien, Bd. 219  Frankfurt 1976   

http://de.wikipedia.org/wiki/1947
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlangen
mailto:Dekanat@kthf.Uni-Augsburg.DE
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 (Axel Havemann)آكسل هاوئمان 

Prof. Dr. Axel Havemann 

Forschungsschwerpunkt: Geschichte, Gesellschaft und Religion im Vorderen O rient  

Freie Universität Berlin 

Institut für Islamwissenschaft 

Altensteinstr. 4 0  

141 95  Berlin 

Telefon0 04 9-(0)30 -83 8-5 2 487   

E-Mailaxel.havemann@web.de  

تیا   0918الت دانشگاهی خود را طی سال هیای  وی تحصی. در برلین است 0949آکسل هاوئمان متولد 

در رشته های اسالم شناسی، ایران شناسی، مطالعات بیزانس و تاری  در دانشیگاه آزاد بیرلین بیه     0924

 .پایان رساند

دکتیرای   0983کارشناسی ارشد هنر در مطالعات اسالمی و ایرانی، در سال  0922وی موفق شد در سال 

هاوئمیان  . کرسیی اسیتادی دانشیگاه را کسی  نمایید      2110نهایتاً در سال  ایرانی و –مطالعات اسالمی 

 . مطالعات علمی و دانشگاهی خود را بیشتر در کشورهای عربی، بخصوص لبنان به انجام رسانده است

سیپس در  . دستیار علمی اسالم شناسیی دانشیگاه آزاد بیرلین بیود     0980تا  0921هاوئمان طی سالهای 

دوبیاره دسیتیار    0990تیا   0982در دانشگاه زارلند مشغول به کار شد و از سیال   0982تا  0980سالهای 

به سیمت اسیتادی رشیته     2110تا  0992سپس از سال . علمی اسالم شناسی دانشگاه آزاد برلین گردید

                                                                                                                                              
 Propheten - Zeugen des Glaubens. Koranische und biblische Deutungen (Islam und westliche Welt, 

Bd. 7 ) Graz, Wien, Köln 1985, Würzburg-Altenberge 21993  

 Christentum und Islam zwischen Konfrontation und Begegnung (Religionswissenschaftliche Studien, 

Bd. 4 ) Würzburg-Altenberge, 31994  

 Christentum und Christen im Denken zeitgenössischer Muslime (Religionswissenschaftliche Studien, 

Bd. 7 ) Würzburg-Altenberge, 21994, mit A. Th. Khoury  

 slam-Lexikon. Geschichte-Ideen-Gestalten (Herder-Spektrum 4036). 3  Bde. Freiburg, Basel, Wien 

21997, (Zusammen mit A. Th. Khoury und P. Heine),  

 Was glauben Christen? Die Grundaussagen einer Weltreligion (Herder Taschenbuch 1729) Freiburg, 

Basel, Wien 1991  

 Dürfen Muslime auf Dauer in einem nichtmuslimischen Land leben? Zu einer Dimension der 

Integration muslimischer Mitbürger in eine nicht-islamische Gesellschaftsordnung 

(Religionswissenschaftliche Studien, Bd. 42) Würzburg-Altenberge, 1997 , mit A. Th. Khoury  

 Christentum contra Islam. Eine Geschichte gescheiteter Beziehungen, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft Darmstadt 1999   

 

 

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
mailto:axel.havemann@web.de
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 - Universität Halle-Wittenberg -ویتنبیرگ   –شیرق شناسیی و اسیالم شناسیی دانشیگاه هالیه       

 .منصوب شد

عناوین این کت  عبیارت اسیت   . اح  دهها کتاب و مقاله پیرامون ایران و جهان اسالم استهاوئمان ا

« جنیبش هیای روسیتایی در کیوه هیای لبنیان      »، (0922)« تغییر روابط قدرت در شهرهای سوریه»: از

جنیبش هیای   »، (2112)« تاری  و تاری  نگاری در لبنان»،  (0988)« تاری  مطالعات اسالمی»، (0983)

سنت های دینی و فرهنگیی  »و « جنگ های الیبی از نگاه اسالم»، «ی در ایران، عراق و سوریهاسالم

 .«اسالم و مسیحیت در اتیوپی

 

 (Monika Tworuschka) مونیكا تورشكا

(*  1 951  in Herford)  

تحصیالت عالیه خود .متولد شده استدر هرفود  0920مونیكا تورشكا در سال 

سیاسی  ادیان و علوم ،اسالم شناسیدر رشته های  0921-22را طی سالهای 

 قانون رساله دکترای خود را درباره نقش اسالم درو  در دانشگاه بن ادامه داده 

 .به رشته تحریر درآورد های اساسی دول عربی

اسالم و فرق مختلف اسالمی را وجهه همیت   تدریس دروس 0921او از سال 

 -تمسیحی گفتمان و تعامل میان در حوزه  هموارههمسرش وی همچنین همراه با . خود قرار داده است

 .اسالم فعالیت دارد

عمل کنید و   دور از شائبهه ی و بداور در تفهیم مفاهیم اسالمی خالی از پیش تالش داردمونیكا تورشكا 

 ،و پیش داوریهای سیاسیی  فضایی برای خوانندگان غربی است که بدور از اغراض ایجاد ادددر همواره 

 .باشدروزنامه نگاری  و جنجالی

  :وی کت  متعددی را به رشته تحریر در آورده است که بخشی از آن عبارتند از

http://de.wikipedia.org/wiki/1951
http://de.wikipedia.org/wiki/Herford
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 0981،کتاب های تاری  از وتحلیل ، تجزیهآل آلمانجمهوری فدر درسی های اسالم درکتاب 
 22.دراسالم

 0992 ،21.جهان، مونی  ادیان کتاب 

 0992 ،22.در دین زن 

 0999، باور  چیز چهبه  و کنند می زندگی دیگران دهد که چگونه توضیح می کودکانبه  ؛اسالم
 28.دارند

 2112 ،29.اسالمپیرامون  پایه اطالعات 

 2112، 81.اسالم دایره المعارف 

 2112 ،80.آنبحث برانگیز گفتارقرآن و 

 2114 ،82.ادیانات در حیوانهای  بهترین داستان 

 2112، 83.و تصاویر فرهنگ ها درکلمات و مردم اسطوره های خلقت ...ساخته شد زمانی که جهان 

 

 

                                                           
74 1986  Der Islam in den Schulbüchern der BRD, Analyse der Geschichtsbücher zum Thema Islam, 
Monika Tworuschka, Georg-Eckert-Institut Braunschweig, ISBN 3-88304-246-3  
 
76 1992  Handbuch Religionen der Welt, Monika und Udo Tworuschka, München 
 
77 1995  Frau in den Religionen, Michael Klöcker, Monika Tworuschka, Wartburg Verlag, ISBN 3-
86160096-X 
 
78 1999  Der Islam –  Kindern erklärt, Wie andere leben –  was andere glauben, Monika und Udo 
Tworuschka, Gütersloher Verlagshaus, ISBN 3-579-02234-2  
 
79 2002  Grundwissen Islam, Aschendorff Verlag, ISBN 3402034247  
 
80 2002  Islam Lexikon, Monika und Udo Tworuschka, Patmos, ISBN 3-491-70349-2  
 
81 2002  Der Koran und seine umstrittenen Aussagen, Monika und Udo Tworuschka, Patmos, ISBN 3-
491-70352-2  
 
82 2004  Die schönsten Tiergeschichten der Religionen, Patmos Verlag, ISBN 3491797276  
 
83 2005  Als die Welt entstand ... Schöpfungsmythen der Völker und Kulturen in Wort und Bild , Herder, 
ISBN 3-451-28597-5  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3883042463
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Kl%C3%B6cker
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/386160096X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/386160096X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3579022342
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3402034247
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3491703492
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3491703522
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3491703522
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3491797276
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3451285975
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 (Reinhard Schulze) راینهارد شولتسه

(*  2 9 . Januar19 53  in Berlin) 

Prof. Dr. Reinhard Schulze 

Islamwissenschaft und Neuere 

O rientalische Philologie 

Büro 3 03 , Falkenplatz 11  

CH-30 12  Bern 

Tel. + 4 1-(0)31 -63 1  8 2  3 2   

E-mail: schulze@islam.unibe.ch 

 

تحصییالت خیود در رشیته اسیالم شناسیی در       متولد شد و پس از اتمام 0923راینهارد شولتسه در سال 

هیای زبیان شناسیی شیرقی، عیرب شناسیی و        دانشگاههای بوخوم، بن و بیامبرگ بیه تیدریس رشیته    

 .پرداختو سامی شناسی شناسی  اسالم

میدارج تحصییالتی راینهیارد    . دکترای خود را در دانشگاه بن کس  نمایید  موفق شد 0980وی در سال 

 :شولتسه عبارت است از

عضو هیئت علمی انستیتو تیاری  و فرهنیگ خیاور نزدییك دانشیگاه       0984تا  0982از سال  -

 هامبورگ

 دستیار علمی رشته تاری  در دانشگاه اسن 0982تا  0984از سال  -

 لمی انستیتو شرق شناسی دانشگاه بن عضو هیئت ع 0982تا  0982از سال  -

 کس  استادی دانشگاه  0982 -

استاد اسالم شناسی، عیرب شناسیی و زبیان شناسیی دانشیگاه هیای        0992تا  0982از سال  -

 بوخوم و بامبرگ

 تاکنون استاد اسالم شناسی دانشگاه برن در سوئیس 0992از سال  -

http://de.wikipedia.org/wiki/29._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/29._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
mailto:schulze@islam.unibe.ch
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 یراینهارد شولتسه جز اسالم شناسان آلمان رپروفسو .تدریس می کند برن وی در حال حاضر در دانشگاه

 . برخوردار است توجهی به شمار می رود که از تخصص قابل

 :وی در پروژه های تحقیقاتی متعددی مشارکت دارد که می توان به موارد ذیل اشاره داشت

 اسالمی کردن جامعه، اسالم به عنوان یك پیش زمینه 

  ساختار درونی نظامیان پاکستان 

 اجتماعی اسالم در کشور سوئیس حاکمیت 

 جوانان تونس و انقالب تونس 

 پیكره ی اسالم در ایاالت متحده آمریكا، اسالم آمریكایی 

 در قل  مناقشه فلسطین و اسرائیل 

 

 (Gudrun Krämer)گوردون  كرئمر 

Prof. Dr. Gudrun Krämer 

Institutsleiterin /  Direktorin der BGSMCS  

Forschungsschwerpunkt: Religion, Recht, Politik und 

Gesellschaft im Modernen Islam  

Telefon 0049 -(0)30-838 -5 248 7   

E-Mail gkraemer@zedat.fu-berlin.de  

 

در رشیته هیای تیاری ، اسیالم      0928تیا   0922خانم کرئمر تحصیالت دانشگاهی خود را طی سیالهای  

 -Sussex -شناسی، سیاست و زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه های هایدلبرگ، بن آلمیان و زازکیس  

 0993وی رساله ی دکترای خود را در رشته اسیالم شناسیی در سیال    . در انگلیس به انجام رسانده است

 .در دانشگاه هایدلبرگ به پایان رساند

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Kraemer/index.html
mailto:gkraemer@zedat.fu-berlin.de
mailto:gkraemer@zedat.fu-berlin.de
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بنیاد علوم و سیاست « خاورمیانه»کرئمر پس از پایان تحصیالت عالیه به مدت دو سال مسئولیت بخش 

بعدها استادی کرسی شرق شناسی دانشگاه هامبورگ، استادی کرسیی اسیالم   . در مونی  را عهده دار بود

وی در حال . اسالم شناسی دانشگاه برلین را عهده دار گردیدشناسی دانشگاه بن و نهایتاً استادی کرسی 

محیور مطالعیات اسیالمی وی    . حاضر ریاست انستیتو اسالم شناسی دانشگاه آزاد برلین را بر عهیده دارد 

 .مذه ، حقوق و سیاست در جامعه مدرن اسالمی: عبارتند از

دانشیگاه جیان هیاپكینكز، دانشیگاه      در همین حال وی استاد افتخاری مدرسه عالی مطالعات بین المللی

 –او همچنین عضو هیئت امنیای مراکیز علمیی    . است..... اسالمی جاکارتا، دانشگاه آمریكایی بیروت و 

 . محسوب می گردد« مرکز آموزش سیاسی فدرال»و « دانشگاه آقاخان در لندن»دانشگاهی همچون 

در  - Gerda-Henkel-Preis-« ا هنكیل گیرد »میالدی برنده جایزه مشهور  2101خانم کرئمر در سال 

 :عناوین برخی از کت  منتشر شده از سوی خانم کرئمر به شرح ذیل هستند .آلمان گردید

  اسالم، سرمایه داری و اخالق پروتستان، سرمایه داری و رویكردهای تاری 

 حسن البنا 

 از فتح عثمانی تا تاسیس دولت اسرائیل: تاری  فلسطین 

 ن عربیهودی ستیزی در جها 

  تاری  اسالم 

 تاری  فلسطین 

  دین ساالری به عنوان یك جمهوری 

 یهودیان در مصر مدرن 

 مصر تحت حكومت مبارک 
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 (Ulrike Freitag)اولریكه فرایتاگ 

 Prof. Dr. Ulrike Freitag 

Forschungsschwerpunkt: Islam. 

Netzwerke im Ind. O zean, histor. 

Stadtforschung,  

Telefon0 04 9-(0)30 -83 8-5 2 487   

 berlin.de-ufreitag@zedat.fuMail-E 

Telefon: + 4 9-(0)30 -80 30 7 -0   
Email: zmo@rz.hu-berlin.de 

در رشیته هیای تیاری ،     0984تیا   0980اولریكه فرایتاگ تحصیالت دانشگاهی خود را طی سیال هیای   

وی سیپس طیی   . اسالم شناسی و ادبیات نوین آلمانی در دانشگاه های فرایبورگ و بین گذرانیده اسیت   

 . به تحصیل زبان وتاری  عرب در دانشگاه دمشق سوریه پرداخت 0982تا  0984سالهای 

دکترای خود را در دانشگاه فرایبورگ در رشیته اسیالم شناسیی بیه پاییان       0990در سال  خانم فرایتاگ

فرایتاگ در . بوده است« 0991تا  0921تاری  سوریه طی سال های »رساله دکترای وی پیرامون . رساند

سیپس از  . به عنوان دستیار علمی تاری  غیر اروپایی در دانشگاه هاگن مشغول بیه کیار شید    0990سال 

 .کار خود را در بخش مطالعات مشرق زمین و آفریقا در دانشگاه لندن آغاز کرد 2112تا  0993ل سا

وی به عنوان استاد رشته اسالم شناسی در دانشگاه بن منصوب شد و پس از به میدیریت   2112در سال 

Zentrum Moderner O -«مرکز شرق مدرن» rient– د و نیز استاد کرسی اسالم شناسی دانشگاه آزا

 .برلین برگزیده شد

وی .  پروفسور فرایتاگ به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسه، ترکی، ترکی عثمانی و ایتالیایی آشنا است

 :همچنین عضو دهها مرکز و موسسه تحقیقاتی آلمانی و غیر آلمانی است که برخی از آنها عبارتند از

  84انجمن آلمانی مطالعات شرق میانه
 

  82میانه انجمن مطالعات شرق
 

  81جامعه آلمانی مشرق زمین 

                                                           
84 Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer O rient (DAVO )  
85 Middle East Studies Association (MESA)   

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Freitag/index.html
mailto:ufreitag@zedat.fu-berlin.de
mailto:zmo@rz.hu-berlin.de
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دهها کتاب و مقاله و مصاحبه رسانه ای پیرامون جهان اسالم از جمله دیگر فعالیت های علمی و 

 . تحقیقاتی خانم پروفسور فرایتاگ محسوب می گردد

 

 (Patrick Franke) پاتریك فرانكه

Prof. Dr. Patrick Franke 
An der Universität 11 

960 45  Bamberg 
Tel: 095 1/ 8 63 -22 31 

E-Mail: patrick.franke(at)uni-bamberg.de 

 

 0994تا  0988پاتریك فرانكه تحصیالت دانشگاهی را طی سالهای 

. طع کارشناسی ارشد در دانشگاه بن ادامیه داد در رشته های اسالم شناسی، حقوق و سامی شناسی تا مق

 .به مدت یك سال در رشته عرب شناسی دانشگاه حل  سوریه شرکت نمود 0991وی سپس در سال 

پیس از آن وی بیه   . دکترای خود را در رشته اسالم شناسی از دانشگاه بین کسی  نمیود    0999در سال 

و فریدریش شیلر شهر ینا به فعالیتهای علمی عنوان عضو علمی دانشگاههای هاله، هامبورگ، الیپزیك 

 .تحقیقاتی ادامه داد –

 . پروفسور فرانكه در حال حاضر در دانشگاه بامبرگ مسئولیت بخش اسالم شناسی را عهده دار است

 :محور االی فعالیت های بخش اسالم شناسی دانشگاه بامبرگ عبارت است از

 تاری  تفكر اسالمی در اوایل اروپای مدرن 

 اری  سیاسی، اجتماعی و فكری شهر مكه ت 

  در ادر اسالم « مكان مقدس»بررسی 

  (علویان، شیعیان دوازده امامی، )گروه های شیعیان در اسالم... . 

  و سیر تحول آن درحال حاضر« جنسیت»مفاهیم اخالقی اسالم درمبحث 
                                                                                                                                              
86 Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG)  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rcvtkem0htcpmgBwpk/dcodgti0fg');
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 (Birgit Krawietz)بریگیت كراویتس 

Prof. Dr. Birgit Krawietz 

Forschungsschwerpunkt: Islam. Recht, 

Kulturgeschichte, Körper u. Sport, Arab. 

Golfregion  

Telefon0 04 9-(0)30 -83 8-5 5 893   

E-Mail:birgit.krawietz@fu-berlin.de  

میالدی در رشته مطالعیات اسیالمی در دانشیگاه     0991خانم بریگیت کراویتس دکترای خود را در سال 

 .به پایان رساند« حرمت شریعت»فرایبورگ با رساله ای با عنوان 

نظرییه و روش عمیل بیا    : مفتی و فتیوا »با شرکت در پروژه تحقیقاتی  0992تا  0990وی طی سالهای 

ایین پیروژه بیا حماییت میالی      . فق شد فوق دکتری خود را دریافیت نمایید  مو« توجه به قوانین اسالمی

 . اورت پذیرفت DFGمشهور به « موسسه ی تحقیقات آلمان»

دانشیار پژوهشی در موسسه شرق شناسی دانشگاه توبینگن آلمان بیود   0998تا  0992کراویتس از سال 

 .اداره می شد« یوزف فان اس»که زیر نظر اسالم شناس شهیر آلمانی پروفسور 

عنوان استادی در رشته مطالعات اسالمی را در دانشیگاه تیوبینگن کسی      0998وی موفق شد در سال 

در حال حاضر او عضو موسسه مطالعات تاریخی دانشگاه پرینستون آمریكا و استاد مدعو دانشیگاه  . نماید

 . است "Gender und Islam"«اسالم و جنسیت»زوری  سوییس در رشته 

 

 (Christine Schirrmacher)تینه شیرماخر كریس

Prof. Dr. Christine Schirrmacher 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Institut für O rient- und Asienwissenschaften 

Regina-Pacis-Weg 7 

531 15  Bonn 

E-Mail: Christine.Schirrmacher@uni-bonn.de 

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Krawietz/index.html
mailto:birgit.krawietz@fu-berlin.de
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رشیته هیای   وی در . وگیسن به اتمیام رسیاند   یالت خود را در دانشگاههای بنکریستینه شیرماخر تحص

موفق شید از دانشیگاه بین بیه      0990در سال . نمود ادیان تحصیلتطبیقی اسالم شناسی، تاری  و علوم 

اسالمی در قرون نیوزدهم و   -جدال و منازعات مسیحی»تز دکترای اودرباره . اخذ درجه دکتری نائل آید

 . تعلق گرفتدر آلمان «گئورک پترس»به این اثرجایزه  شایان ذکر است .داردنام  «بیستم

مییالدی در آکیادمی دیپلماتییك وزارت خارجیه آلمیان بیه عنیوان اسیتاد          2110از سال  خانم شیرماخر

 EFTدر دانشیكده انجیلیی   « مطالعات اسیالمی »او همچنین به عنوان استاد . افتخاری تدریس می نماید

 .دانشگاه بن آلمان فعالیت علمی و تحقیقاتی دارد در بلژیك و نیز

وابسته بیه جامعیه جهیانی     –IIIS -«موسسه بین المللی مطالعات اسالمی»وی همچنین به عنوان مدیر

انجیلی مسئولیت پیگیری و ابداع طرح های ابتكاری پیرامون گفتمان با متكلمان مسیلمان را بیر عهیده    

 . دارد

: اسیالم » جلیدی   02منتشر نموده است که از جمله می توان بیه کتیاب    جلد کتاب 02او تاکنون حدود 

« زنیان و شیریعت  : حقوق بشر در اسالم» و نیز « تاریخچه، آموزش و پرورش و تفاوت آن با مسیحیت 

 . اشاره نمود

 

 (Sabine Schmidtke) اشمیتكه زابینه

Prof. Dr. Sabine Schmidtke  

Forschungsschwerpunkt: Theologie, Philosophie, 

normative Tradition d. klass. Islam  

Director Research Unit Intellectual History of the 

Islamicate World  

Telefon0 04 9-(0)30-83 8-5 2 487   

sabineschmidtke@gmail.com  

وى در سیال  . در آلمان اسیت  میالدی 0914سال اشمیتكه متولد زابینه 

کارشناسیى ارشید خیود را نییز از      0982مدرک کارشناسى را از دانشگاه عبریِ اورشلیم و در سال  0981

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/schmidtke/index.html
mailto:sabineschmidtke@gmail.com


 

 
86 

  آلمان در اسالمی الهیات و شناسی اسالم                                                               5 –پژوهشهای فرهنگی 

مقطیع دکتیرى را در دانشیگاه    . انگلستان اخیذ نمیوده اسیت    درلندن یی مدرسه مطالعات شرقى و آفریقا

سپرى کرده و عنوانِ پایان نامه دکترى  وى نیز اندیشه هاى کالمى عالمیه حلیى   آکسفورد ی انگلستان  

 .از آن دفاع نموده است 0991بود که در سال 

 ؛در مدرسه پژوهش هاى عالى پیاریس  «فئودور لینن»موفق به پذیرش بورسیه  0991اشمیتكه در سال 

مین سال در بورسیه مرکز مطالعاتِ در ه ؛دانشگاه آکسفورد «سنت جان»در بورسیه کالج  0998در سال 

انسیتیتو مطالعیات اسیالمى     «هایزنبرگ»در بورسیه ( 2112تا سال ) 0999اسالمى آکسفورد و در سال 

 .برلین گردیده است

در مقام استادى اجازه  0999سال  درسپس  و به عنوان استادیار میالدی 0998ی0992وى در سال هاى 

خیود   در همین سال ها فوق دکتری .نشگاه بن را کس  کرده استتدریس در رشته مطالعات اسالمى دا

به عنوان استاد دانشیگاه آزاد بیرلین تیدریس مطالعیات      2111او از سال . گذرانده استبن را در دانشگاه 

 .اسالمى را به عهده دارد

دوازده فلسفه و تصوف نزد شییعه  , کالم»به دلیل تألیف و انتشار کتاب  میالدی 2112در سال اشمیتكه 

جایزه جهانى کتابِ سال  ،به زبان آلمانى( ق.ه 911) «جهان اندیشه هاى ابن ابى جمهور احسایى، امامى

 . جمهورى اسالمى ایران را دریافت نمود

 «دیویید اسیكالر  »را به همراهیى   «پروژه نسخه هاى خطى معتزلى»گروه  یالدیم 2113در سال وی 

 . نون از اعضاى فعال آن بوده استبنیاد نهاد و خود نیز از همان سال تاک

از مؤس سیان و اعضیاى هیئیت نظیارتى متیون و مطالعیاتِ        ،تیاکنون  مییالدی  2111اشمیتكه از سیال  

منتشرشده کالم و فلسفه اسالمی از سوى مؤس سه حكمت و فلسفه ایران و مؤسسیه مطالعیات اسیالمى    

 .دانشگاه آزاد برلینبوده است

آلمان بیراى   «گردا هنكل»م از کمك هزینه اعطایى بنیاد  2112ی2111پروفسور اشمیتكه در سال هاى 

پژوهش در مباحث درون دینى در امپراتورى عثمانى و پیشامدرن ایران بهره مند گردید و در سال هیاى  

مؤسسه اسكالیگر کتابخانه دانشگاه لیدن ی هلنید را نییز دریافیت     ( پژوهانه)م کمك هزینه  2119ی2112

 . کرده است
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م نیز به عنوان پژوهشیگر مطالعیات    2118در سال ، جوایز متعدد بین المللى بر پژوهش ها وون وى افز

کمكِ مالى شوراى پیژوهش اروپیا بیه     ،(م 2103تا سال )موفق شده است براى مدت پنج سال  اسالمى

 بازشناسى عقیل »این کمك تحت پروژه اى با عنوان . میلیون یورو را به خود اختصاص دهد 81/0مبلغ 

و با هدف حمایت از پژوهشگران اروپیا   «اسالم( م 03ی01سده هاى )گرایى کالمى در دوره هاى میانى 

 .در مقابل محققان ایاالت متحده به وى پرداخت شده است

اسیت کیه بیا همكیارى انسیتیتو         ؛م تاکنون از اعضاى هیئت مدیره سالنامه اشیراق  2119وى از سال 

وى . مسكو و مؤس سه حكمت و فلسفه ایران ی تهران منتشر مى گیردد  فلسفه فرهنگستان علوم روسیه ی  

حدود و مرزهاى آلمانى ی اسیرائیلى علیوم    »م یكى از اعضاى هیئت سازماندهى  2119همچنین در سال 

 . به شمار مى رود( آلمان)در بنیاد الكساندر فن هومبولت  «انسانى

کرسیى تیدریس و   , عنوان پژوهشگر میدعو  م به 2101ی2119گفتنى است خانم اشمیتكه در سال هاى 

 .را در دانشگاه هاروارد به دست آورده است( تمد ن ها و زبان هاى خاور نزدیك)تحقیق در موضوع 

 ،از پروفسور اشمیتكه تا کنون کت  و مقاالت متعددى در زمینه اسالم شناسى و کالم معتزلیى و شییعى  

 .تألیف و به چاپ رسیده است( م 03ی01سده هاى )به خصوص در دوره هاى میانى اسالم 

 

 (Lorenz Korn)لورنس كورن 

 

Prof. Dr. Lorenz Korn 
An der Universität 11 

960 45  Bamberg  

Tel.: + 4 9  (0) 9 51  863 -2 1 89 
E-Mail: lorenz.korn@uni-bamberg.de 

 

پروفسییور دکتییر لییورنس کییورن تحصیییالت  دانشییگاهی خییود را در 

تاری  هنر و علوم سیاسی تا مقطیع کارشناسیی ارشید در دانشیگاه تیوبینگن و      های اسالم شناسی،  رشته
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رشته هنر اسالم و باستان شناسی را نیز تا مقطع کارشناسی ارشید در دانشیگاه آکسیفورد انگلییس طیی      

 .رساندانجام به  0994تا  0982سالهای 

معماری سرزمین هیای  »وان میالدی رساله دکترای خود را در دانشگاه توبینگن با عن 0999وی در سال 

 .ارائه نمود« مصر و سوریه در دوره ی ایوبیها

میدرک فیوق دکتیرای خیود را در تیاری  هنیر        2111-0999طی سالهای  سپس پروفسور لورنس کورن

 .اسالمی از دانشگاه هاروارد آمریكا کس  نمود

ایرانیی در دوره   معمیاری مسیاجد  »تحقیقیاتی  مختلفیی هماننید     هیای  وی طی سالهای اخیر در پروژه

 .ه استشرکت نمود« پروسه تحول در شهرک های واحه ای در عمان»و پروژه ی« سلجوقیان

اوتیو  »میالدی ریاست کرسیی تیاری  هنیر و باسیتان شناسیی اسیالمی دانشیگاه         2113کورن از سال 

 . دانشگاه بامبرگ را عهده دار است« فریدریش

 :ان شناسی این دانشگاه عبارت است ازاز مهمترین پروهش های بخش تاری  هنر و باست

  میالدی 01تا  02معماری اسالمی در مصر و سوریه در قرون 

  میالدی 01تا  01معماری اسالمی در ایران و آسیای میانه در قرون 

  فلزکاری اسالمی در سرزمین ایران 

 معماری و فرهنگ مادی در عمان 

  

 (Schirin Amir-Moazami)شیرین امیرمعظمی 

Prof. Dr. Schirin Amir-Moazami 

Forschungsschwerpunkt: Islamische 

Bewegungen in Europa, Säkularismus, 

Politische Theorien und 

Geschlechterfragen  

Telefon 0049 -(0)30-838 -5 586 5    

 berlin.de-moazami@fu-schirin.amirMail-E 

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Amir-Moazami/index.html
mailto:schirin.amir-moazami@fu-berlin.de
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میالدی بیه عنیوان دسیتیار علمیی و میدرس رشیته        2101 -2119شیرین امیرمعظمی از ترم زمستانی 

وی تحصیالت عالی خود . در موسسه مطالعات اسالمی در برلین مشغول به کار گردید« اسالم در اروپا»

وم را در دانشگاه های فرانكفورت ماینس، مارسی، برلین و پاریس در رشیته هیای جامعیه شناسیی و علی     

 . سیاسی به انجام رسانید

موفق شد دکترای خود را در انستیتو دانشگاهی اروپایی در فلورانس به پایان رسیاند و   2114وی در سال 

و دانشگاه هومبولت در برلین مشیغول  « ویادرینا»به دنبال آن بعنوان استاد و مدرس در دانشگاه اروپایی 

 .به کار گردید

ی جنبش های اسالمی در اروپا، سیاست دینی، نظریه های سیاسی و  عالئق پژوهشی او منعكس کننده

میالدی با مطالعه تطبیقی پیرامون حجاب در آلمیان   2112وی در سال . مسائل مربوط به جنسیت است

« مذه  سیاسی؛ بحث روسیری در آلمیان و فرانسیه   »و فرانسه موفق شد رساله ای تحقیقاتی با عنوان 

 .ارائه نماید

که بیشیتر   تا کنون کت  و مقاالت متعددى تألیف و به چاپ رسیده استشیرین امیرمعظمی از پروفسور 

، و «اسالم و جنسییت در اروپیا  »، «اسالم در اروپا»، «جنبش های اسالمی در اروپا»به موضوعاتی نظیر 

 .پرداخته است« مدیریت اسالم در آلمان»

 

  (Fuat Sezgin) فواد سزگین

علیوم  ، محقیق  (ترکییه  -بتلیس، 0924تبر اک 24متولد )فواد سزگین

او اسیتاد بازنشسیته از تیاری  علیم     . ستشرق ترک اسیت و م اسالمی

و  آلمیان ، فرانكفیورت در  ه یوهان ولفگانیگ گوتیه  دانشگاطبیعی در 

اسالمی آنجیا   -و مدیر افتخاری موسسه تاری  علوم عربی بنیانگذار 

 .است

پیشینهاد   مجلس شورای اسالمی اییران او در دیدار رئیس کتابخانه  

جلد کتاب او درباره جغرافیای اسیالمی بیه فارسیی ترجمیه      1داد تا 

دانشمندان اسالمی کارهای ماندگار و ارزشیمندی   تمدنیوی که در زمینه احیاء و بازسازی دستاوردهای . شود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ای ارزشیمندی را در شیهر    را انجام داده و اکنون از این مجموعه بازسازی شده یك مرکز نمایشگاهی و میوزه 

 .فرانكفورت و در مرکز انستیتو تاری  علوم اسالمی این شهر تشكیل داده است

نخست در دانشكده مهندسی ثبت نام کرد ولی سپس به راهنمایی و زیر نظیر   تحصیالت دانشگاهیوی برای 

وی در . لعات شرقی در دانشكده هنرهای دانشگاه اسیتانبول پرداخیت  به مطا( شناس آلمانی شرق) هلموت ریتر

خود را در رشته علیوم اسیالمی و مطالعیات ایرانیی     ( 0924)و دکتری ( 0949)همانجا لیسانس، فوق لیسانس 

 . گرفت و در همان جا مشغول تدریس شد

شیناخته  . لیف کیرده اسیت  جلد کتاب را تا 0411وی تاکنون . به آلمان نقل مكان کرد 0921سزگین در سال 

نوسیته شیده و ییك     زبیان آلمیانی  جلد کتاب تاری  ادبیات عربی است که اال کتاب به  03شده ترین اثر او 

 . است کتاب مرجع استاندارد

'Buhari"عنوان رساله دکترای او با عنوان  nin Kaynaklari" (منابع بخاری )    نشان داد کیه خیالف عقییده

از منابعی نوشته شده است که قدمت آن به قبیل از   البخاریرایج در میان شرق شناسان اروپا، تالیفات حدیثی 

 . رسد و همچنین تاری  شفاهی بود می 2قرن 

وی سپس در سیال  . این سمت را از دست داد 0911کودتای بود، اما در پی  استانبول مدرس دانشگاهسزگین 

، 0982در سال . عنوان استاد مدعو در دانشگاه فرانكفورت شروع به کار کردبه آلمان مهاجرت کرد و به  0910

امروز این موسسه جامع تیرین مجموعیه از متیون    . سزگین موسسه تاری  علوم اسالمی عربی را تاسیس کرد

 .تاری  علم عربی اسالمی در جهان را داراست

مدل  811سه، با گرد هم آوردن بیش از فرد در این موس سزگین همچنین یك موزه منحصر به  0983در سال 

میوزه  . ها، عمدتاً متعلق به عصر طالیی علوم اسالمی تاسیس کرد های علمی تاریخی، ابزار و نقشه از دستگاه

، سزگین چهیار کتیاب ناشیناخته حسیاب     0918در سال . در استانبول افتتاح شد 2118بسیار مشابهی در سال 

 .یافت ایرانمقدس در شمال شرقی  مشهددر شهرستان اسالمی  امام رضارا در حرم  دیوفانت

در جهان اسالم و گاهشمار  تاری  علم و فناوریزیر بنای ( 2111-0912)جلد کتاب تاری  ادبیات عربی او  03

 جلدی علوم طبیعیی اسیالم او اسیناد اقیالم موجیود در میوزه       2کتاب . دانشمندان و مهندسان مسلمان است

سزگین استدالل کیرده  . کند او مجله تاری  علوم عربی اسالمی را ویرایش می 0984از سال . فرانكفورت است

است که دریانوردان مسلمان آمریكا را پیش از غربیها کشف کیرده بودنید و بیا اسیناد معتبیر نشیان داده کیه        

 . دریانوردی آن موقع به آمریكا برسندتوانستند با آن امكانات  ها بدون استفاده از مدارک مسلمانان نمی غربی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 اساتید اسالم شناسی در آلمان  منتخبی ازفهرست : فصل سوم 

هدف از ارائه این فهرست کمك به دانش پژوهان ایرانی زبان بیرای ییافتن متخصصیانی آلمیانی بیرای      

هیا و افیراد   در این فهرست ما نام برخی دانشیگاه  . استانجام مطالعات مشترک در حوزه اسالم شناسی 

 . مهم در حوزه اسالم شناسی، سمت علمی آن ها، حوزه کاریشان و آدرس اینترنتی مربوطه را آورده ایم

اما بخش قابیل تیوجهی از    ،بدیهی است این فهرست تمام اساتید آلمانی در این حوزه را شامل نمی شود

های دائمی در آلمان انیدک و   باید توجه داشت که تعداد کرسی. این متخصصان در این فهرست آمده اند

بنابر این فهرست ممكن است ظرف میثالً ییك    .های شغلی موقت در مقایسه بسیار بیشتر است موقعیت

 . دچار برخی تغییرات بشود( 2104زمان تهیه این فهرست زمستان )سال آینده 

ف مطالعیات راییج   نكته مهم درباره حوزه اسالم شناسی این است که متخصصان این حوزه غالباً بر خال

بنیابراین در رشیته   . در ایران از زاویه های نامعمول برای ما به تاری ، فرهنگ و تمدن اسالمی می نگرند

 امیا  ،اسالم شناسی کمتر با موضوعاتی نظیر تفسیر قرآن یا علوم حدیث به معنای رایج نزد میا میواجهیم  

 . حوزه بیشتر مورد توجه قرار می گیردموضوعات مربوط به مسلمانان و تاری  و فرهنگ آنها در این 

آن چه به حوزه های الهیات اسالمی، فقه، ااول، تاری ، تفسیر، علوم حدیث، فلسفه و عرفیان و از ایین   

که گزارشی  ،قبیل از علوم اسالمی مربوط می شود را باید در دانشكده های الهیات اسالمی جستجو کرد

 . وه آمده استکامل در باره آن ها در فصل بعدی این جز

اسالم شناسی حوزه کهن تری است که نوعی نگاه غیر دینی به اسالم و مسلمانان به عنیوان پدییده ای   

 .کند تاریخی دارد و غالباً به الهی بودن یا نبودن اسالم به عنوان یك دین توجهی نمی

ما در برخی میوارد  ا ،که در این فهرست غال  افراد یك آدرس اینترنتی شخصی دارند به ذکر استالزم 

 یعمیوم  ینترنتیی انام آن ها در یك فهرست عمومی آمده که ما به همان آدرس  درباره دستیاران علمی،

نشد که معموالً با توجه بیه   یافتآن ها  یکار یقافراد حوزه دق یدر باره برخ چنین هم. ه ایماشاره نمود

 ینبه اطالعات الزم در ا یر موارد معدودآمده است و د یبه زبان فارس یحیآن چه منتشر کرده اند توض

 .یافتیمباره دست ن

 .این فهرست در پی نوشت این کتاب آمده است
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 الهیات اسالمی در آلمان: فصل چهارم

 :در آمدي بر الهیات اسالمی در آلمان

 .در مراکز آکادمیك آلمان موضوعی نوپاسیت  همانطور که پیش تر اشاره گردید موضوع الهیات اسالمی،

یعنی اواخر قرن هجدهم در پیاریس   0292ن در حالی است که اولین گروه شرق شناسی در اروپا سال ای

نام داشت کیه در   82«انجمن مشرق زمین آلمان»تأسیس شده است و در آلمان اولین مرکز از این دست 

 . گردیدتأسیس   0842اواسط قرن نوزدهم یعنی در سال 

ها بیه   تفاوت رویكرد آن ،(بخصوص اسالم شناسی ) رق شناسی نكته مهم در مورد الهیات اسالمی و ش

مسئله این نیست که اسیالم بیه عنیوان دینیی      در رویكرد شرق شناسانه،. موضوعات مورد مطالعه است

الهی مورد بررسی است بلكه اسالم، قرآن و هر چه به آن مربوط است به عنوان ییك موضیوع تحقییق    

 . ای در تاری  بشر و جامعه یده از غی  به عنوان پدیدهعلمی مورد توجه می باشد، یعنی بر

هیای اخییر،    این اندیشه معای  و فوایدی دارد که این نوشته در ادد پرداختن به آنها نیست اما در سال

جوامع غربی از جمله اروپیا بیا رشید     2110سپتامبر  00پس از انقالب اسالمی ایران و بخصوص پس از 

این رشد نگرانی بسیار عمیقی را برای سیاست مداران و طبقات سنتی جوامیع  . سریع اسالم مواجه شدند

غربی پدید آورد که عبارت بود از بازگشتن دین سیاسی به جامعه، یعنی دینیی کیه بخواهید در مقیدرات     

سیاسی جامعه ایفای نقش کند و بدترین اورت آن اعمیال شیریعت بیه عنیوان عیاملی تیأثیر گیذار در        

 . تصوی  قوانین است

در آلمان با توجه به رشد جمعیت کسانی که به اسالم می گرونید محققیین و سیاسیتمداران بیه بررسیی      

مسئله پرداختند و برخی از مجاری تكوین این مسئله را میدارس، مسیاجد و اجتماعیات و انجمین هیای      

سی آلمان کیه  در دست گرفتن آن چه در مساجد می گذرد با توجه به قانون اسا. اسالمی در آلمان یافتند

ممكن نبود از سوی دیگر امامان مساجد  ،قائل به آزادی انسان در انتخاب دین و زندگی دین دارانه است

شدند و لذا بیا خیود فرهنیگ هیای دیگیری را بیه همیراه آورده و تبلییغ          غالباً از خارج از آلمان وارد می

داده می شد که به نظر سیاسیتمداران   از سوی دیگر الهیات اسالمی از طرف این امامان تعلیم. کردند می

 .های الهیاتی در اروپا نبود آلمانی و جامعه دانشگاهی این کشور مطابق با پیشرفت
                                                           
87 die Deutsche Morgenländische Gesellschaft 
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نكته دیگر آن که با توجه به واقعیت رشد مسلمانان ضرورت تدریس دین اسالم مطابق با درک جوامیع   

و تدوین کت  درسی بدون مباحث  شد که خود نیازمند تدوین کت  درسی بود غربی از دین احساس می

از ایین رو ایین اییده شیكل گرفیت کیه بیا تاسییس         .  علمی و دانشگاهی آموزش و پروش ممكن نبود

که مانند الهیات مسیحی یا یهودی در آن محققان فرض می کنند این دیین  )های الهیات اسالمی  گروه

 . ه حل شودچندین مسئل( به خدا منسوب است و سپس مباحث درون دینی می کنند

هیا تحصییل کیرده      در بلند مدت تنها امامانی در آلمان اجازه کار خواهند داشت که در این دانشگاه (0

 . باشند

هیا را دارد و   دولت آلمان به رای دهندگان مسلمان خود نشان می دهید کیه قصید حماییت از آن     (2

 . امكان تحقیقات آکادمیك در باره دینشان را فراهم کرده است

ت و مباحث اسالمی به افق دانشگاهی نزدیك شیده امكیان داد و سیتد بیا فلسیفه و      سطح تحقیقا (3

 . الهیات غربی فراهم می شود

 .مواد آموزشی مناس  برای تدریس در مدارس فراهم گشته پشتوانه علمی آن نیز تأمین گردد (4

تیایج بسییار   این چهار نتیجه البته ساده ترین دستاوردهای این سیرمایه گیذاری اسیت و ایین اندیشیه ن      

که دولت آلمان با سرمایه گیذاری نسیبتاً    نتیجه آن. دیگری نیز در بر دارد که در این مختصر نمی گنجد

در این گروه ها .  پنج گروه الهیات اسالمی در آلمان تاسیس کرده است( 2103تابستان )زیادی تا کنون 

 2111جوی دکتیری و در حیدود   در مجموع بیش از یكصد و پنجاه استاد، دانشجوی فوق دکتری، دانشی 

 .مشغول به تحصیل الهیات اسالمی هستند( این عدد تخمینی است)دانشجو 

 

 درباره ساختار فهرست بخش الهیات اسالمی :1تنبیه 

چنان  .شود ای که پیش روی شماست به مشخصات مهم ترین افراد این گروه ها اشاره می در پرونده 

 :ین افراد به هفت گروه عمده به شرح زیر تقسیم شده اندکنید ا که در این فهرست مشاهده می
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ترین استاد هر گروه یا اولین استاد استخدام شیده در گیروه، ایاح      که غالباً مهم: آموزش اسالم (1

این کرسی است و هدف از این کرسی بحث و مطالعه در باره آموزش اسالم در مدارس آلمان و در 

 . هاست مساجد و دانشگاه

این کرسی در واقع به تمام مظاهر دین اسالم توجه دارد که نمودی : و فرهنگ و تاری  دین، جامعه (2

در ایین جیا   . هیای جدیید علیوم انسیانی اسیت      قابل تحقییق بیا روش   خارجی و محسوس داشته،

 . های شرق شناسانه مورد توجه بوده مطالعات آماری، تجربی، تاریخی نیز کامال معمول است روش

 فقه و حقوق (3

 قرآن (4

در این گروه ها برخی اساتید تنها استاد عقاید اسالمی هستند، زیرا در میان اهیل سینت رای   : قایدع (5

غال  این است که فلسفه و عرفان تعلقی به عقاید اسالمی ندارند لذا کرسی های عقاید بر این مبنا 

 . تأسیس شده اند

ر سنت اشعری تحصیل نكرده ییا  افراد این گروه غالباً اساتیدی هستند که د: فلسفه، اخالق، عرفان (6

 ....  از ایران و مصر هستند یا از برخی کشورهای انگلیسی زبان مانند انگلستان، آمریكا و هلند و 

الهییات اسیالمی تعامیل و داد و      چنان که گفته شد یكی از دالئل تأسیس گیروه : الهیات مسیحی (7

برخیی از   های میورد بحیث،   از گروهلذا در برخی . ستد با گروه های الهیات مسیحی و یهودی است

که بیرای مثیال از   ( دروس سرویس)اساتید، دروسی که متعلق به آن گروه نیست را  ارائه می دهند 

شیناخت ایین افیراد    . گروه های الهیات مسیحی می آیند تا دانشجویان را با این مباحث آشنا کننید 

های خیوبی بیرای همكیاری و     گزینهمفید است زیرا آشنایی کافی با مسائل میان فرهنگی داشته و

کنیم، امیا بایید    ما در این فهرست تنها به سه نام برای نمونه اشاره می. گفتگوی میان دینی هستند

گفت که اساتید بسیار دیگری هستند که در گیروه هیای الهییات مسییحی بیه گفتگوهیای مییان        

 .  فرهنگی توجه دارند
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 .است توضیحاتی كه ذیل نام هر فرد آمده: 2تنبیه

ها و معرفی راه تمیاس بیا ایشیان     در تهیه این فهرست هدف معرفی منابع انسانی، موضوعات کاری آن

روشن است که بیا وارد کیردن نیام کامیل هیر فیرد در       . دانند برای مخاطبینی است که زبان آلمانی نمی

 . ی خودداری نمودیمبنابراین ما از دادن لینك اینترنت .های ارتباط با او پیدا می شود اینترنت لینك

در ذیل نام هر فرد غالباً سمت او در گروه مربوطه ذکر شده و مشخصات تماسی کیه خیودش داده قیید    

اما غالباً بهترین راه تماس بخصوص برای کسانی که زبان آلمانی نمیی داننید ایمییل بیه      .گردیده است

 . زبان انگلیسی است

 research)و به انگلیسیی  ( schwerpunkt)آلمانی غالباً  هر فرد چند محور عمده کاری دارد که به زبان

priorities )میا   ،های کاری معموال بیش از یك مورد اسیت  به دلیل این که این اولویت. گفته می شود

بنابراین ممكن اسیت شیما در ایدد ییافتن     . ناگزیر هر فرد را بر اساس اولویت اولش طبقه بندی کردیم

آن کریم کار کند ولی استاد مورد نظر شما در گروه عقاید طبقیه بنیدی شیده    استادی باشید که درباره قر

 . باشد

غالبیاً مفصیل تیر از چییزی اسیت کیه در ایین         ،فهرست تألیفات افراد و واحدهایی که تدریس می کنند

هیای او بایید بیه     های یك فرد برای اطالع کامل از نوشته مجموعه آمده است و عالقمندان به فعالیت

 .هدف ما تنها روشن کردن حوزه نسبی فعالیت او در قال  تالیف بوده است. بوطه مراجعه کنندسایت مر

نشان می دهد ( -)در این موارد عالمت . متاسفانه برخی افراد، اطالعات مورد نظر ما را ارائه نكرده بودند

 .که اطالعات را نیافته ایم
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 آموزش اسالم  (1

 پروفسور بولنت اوچار - Prof. Dr.phil. Bülent Ucar 

  مدیر گروه: سمت

 

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische TheologieUniversität O snabrück, 
Kamp46/ 4 7 , 49 074  O snabrück, Raum:51/ 2 0 
Telefon:+ 4 9  5 41  96 9 -6 03 2 
Fax:+ 49  5 41  969 -6 227 
E-Mail:bucar@uni-osnabrueck.de 
 

 (معلم آموزش اسالم و امام جماعت یتبخصوص ترب) یآموزش و پرورش اسالم: محورهای کاری 

 ییات بیر اله  یاسیالم، میدخل   ییامبر پ یزنیدگ یس، روش تدر :نمونه واحدهایی که تدریس می کنند 

 .یاسالم یتو ترب یمبر تعل یمدخل ی،فرهنگ یانم یاسالم، گفتگو ی بر تار یمدخل ی،اسالم

 

 

 روفسور هاري هارون بئر پ(Prof. Dr. Harry Harun Behr) 

 استاد ااح  کرسی آموزش اسالم: سمت

 Email:hb@ewf.uni-erlangen.de: مشخصات تماس

 آموزش و پرورش اسالم در سطوح مختلف: محورهاي كاري

در  او. استدر آلمان  0912متولد سال  وی :سوابق تحصیلی و كاري

و  نمودتحصیل خود در رشته اسالم شناسی را آغاز  0982آوردد و در  در مالزی اسالم 0980سال 

در دانشگاه بایروث آلمان در دانشكده مطالعات فرهنگی  2110در . چندین سال معلم دبیرستان بود

mailto:bucar@uni-osnabrueck.de
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بررسی آموزش اسالم در مدارس » عنوانمدرک دکتری خود را با  2112در سال . مشغول به کار شد

دانشگاه ارالنگن  «آموزش اسالم»به عنوان پروفسور  2111برد و از سال  به پایان «ابتدایی آلمان

 .فعالیت دارد

 .تألیفات بسیار زیادی دارد که به چند مورد آن اشاره می شودوی 

 88پیوندی، آموزش اسالم و قرآن هم
 

 89به همراه پدر آسمانی در کالس آموزش اسالم، استفاده از کتاب مقدس دیگران در کالس دینی
 

 91ت اسالمی و آموزش دین اسالمهوی 

  90آینده آموزش و پروش دین اسالم در آلمان را در چه امری باید جستجو کرد
 

 92مسلمان بودن، مسئله فرد، اندیشه هایی درباره هویت در اسالم 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Integration, Islamunterricht und KoranZeitschrift für die Religionslehre des Islam (ZRLI), Heft 9  2011 , 

Jg. 5 . Nürnberg 2010. Seiten 7 -18 . 
 
89 Mit dem Vaterunser in den IslamunterrichtIn: van der Velden, Frank (Hg.): Die heiligen Schriften des 

anderen im Unterricht. Bibel und Koran im christlichen und islamischen Religionsunterricht einsetzen. 

Göttingen 2011. Seiten 83 -101 . 
 
90 Muslimische Identitäten und Islamischer Religionsunterricht In: Behr, Harry Harun, Christoph 

Bochinger, Mathias Rohe und Hansjörg Schmid (Hg.): Münster 2011 . Seiten 57 -101 . 
 
91 Worin liegt die Zukunft der islamischen Religionspädagogik in Deutschland?  

Zeitschrift für die Religionslehre des Islam (ZRLI), Heft 7  2010 , Jg. 4 . Nürnberg 2010. Seiten 22 -32 . 
 
92 Muslim sein –  eine Frage der Person. Gedanken zum Aspekt der Individualität im Islam 

In: Schneiders, Thorsten Gerald (Hg.): Islamverherrlichung. Wenn die Kritik zum Tabu wird. VS Verlag: 

Wiesbaden 2010. Seiten 107 -115 . 
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  پروفسور موهاناد خورشیده(Prof. Dr. Mouhanad Khorchide)  

 می و مدیر گروهاستاد ااح  کرسی تعلیم و تربیت اسال: سمت

 :مشخصات تماس

Telefon: + 4 9  251  83 -2 61 07  (Vorzimmer) 
Telefon: + 4 9  251  83 -2 61 10  (Sekretariat) 
Fax: + 4 9  2 51  83 -26   
E-Mail: khorchide@uni-muenster.de           
  

 اسالم رحمانی؛ کالم ؛تعلیم و تربیت اسالمی: محورهاي كاري

خطوط االی الهیات اسالمی، الهیات رحمت، اسالم در : نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 آلمان دیروز امروز فردا

در لبنان  2114تا  99از سال . در بیروت است 0920ایشان متولد سال  :سوابق تحصیلی و كاري

. در دانشگاه وین جامعه شناسی خوانده است 2112تا  2111الهیات اسالمی خوانده است همین طور از 

 2119در سال های . در رشته جامعه شناسی دین از همان دانشگاه دکتری گرفته است 2118و در سال 

 .استاد دانشگاه مونستر شده است 2101در همان دانشگاه پست دکتری گذرانده  و از سال  2101و 

 :تألیفاتبرخی از 

 93راهی به سوی اخالق اسالمی مدرن. شریعت، خدای بد فهمیده شده 

 94عناار االی دینی مدرن . اسالم رحمت است 

 92پیوندی و جوامع موازی آموزس اسالم میان هم
 

                                                           
93 Scharia - der missverstandene Gott: Der Weg zu einer modernen islamischen Ethik. Freiburg i.Br. [u.a.]: 

Verlag Herder. Erscheinungsdatum: 19 . September 2013 . 
 
94 Islam ist Barmherzigkeit: Grundzüge einer modernen Religion. Freiburg i.Br. [u.a.]: Verlag Herder, 

2012 . 

 
95 Der islamische Religionsunterricht zwischen Integration und Parallelgesellschaft: Einstellungen der 

islamischen ReligionslehrerInnen an öffentlichen Schulen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

2009 . 
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 .استمطالعات اسالمی نیز 

 :مشخصات تماس
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Tel.: 06 9 / 7 98 -327 68 
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E-Mail: bodenstein@em.uni-frankfurt.de 

 

 :برخی از تألیفات

 91وپاییهایی ار سازمان های اسالمی و دولت، نظرگاه 

 92بازگشت مفاهیم تعلیم تربیت دینی به قران 

 98ها قال  تابع کارکرد است، اهداف آموزشی کالس های آموزش اسالم و پذیرش ارزش 

 99لمانان با جوامع مقصداستفاده ابزاری از اسالم برای هم پیوندی مس 

  011سكوت مذهبی و ادای سهم دینی به جامعه 

 010آموزش امامان در اروپا 

 012های اسالمی، آمارهای تازه اما نه پایانی برای مباحثات جمعیت 

                                                           
96 Muslim O rganisations and the State - European Perspectives 
 
97 Koranische Rückbeziehung religionsdidaktischer Konzepte 
 
98 Form folgt Funktion. Bildungsziele des islamischen Religionsunterrichts und der Wertekonsens 
 
99 Institutionalisierung des Islams zur Integration von Muslimen 
 
100 Religiöses Schweigen und Zivilreligion 
 
101 Imamausbildungen in Europa 
 
102 Muslimische Verbände: neue Zahlen, aber kein Ende der Diskussion 
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E-Mail: michael.kiefer@uni-osnabrueck.de 

Homepage: http:/ / www.kiefer-michael.de 

 

 گفتگوی میان دینی ؛ آموزش اسالمی؛ اسالم در اروپا: محورهاي كاري

در حال حاضر در حال گذراندن پست دکتری در گروه میان رشته ای : سوابق تحصیلی و كاري

 .هستند( الح، دین، آموزش)

 :برخی از تألیفات

 راین وستفالن، یهود ستیزی در جوامع اسالمی آموزش اسالم به زبان آلمانی در نورد: نگاری تك 

 چند اثر درباره آموزش اسالم در آلمان : آثار جمعی 
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   قائم مقام مدیر گروه: سمت

 :مشخصات تماس
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E-Mail: rceylan@uos.de 

 

درباره  یدجد یقاتتحقا تاکید بر آموزش و پرورش اسالمی؛ ااح  کرسی ادیان ب: محورهاي كاري

 یو توسعه شهر دین و انضمام در جامعه یند؛ مهاجرت؛ اسالم

مهاجرت،  یجامعه شناس یان،اد یجامعه شناس یان،اد: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 بر اسالم یمدخل

گرفته و از سال  یدکتر یدر رشته جامعه شناس 2111در سال  یشانا: سوابق تحصیلی و كاري

 .هستنداستاد دانشگاه  2119

 :برخی از تألیفات

 لمانآ ها در یسلف: سیایو س ینید یادگراییبن 
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 جامعه اسالمی در گذشته و حال پروفسور دوره انتقالی در کرسی  فرهنگ و: سمت

 :مشخصات تماس
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Büro: Juridicum, Raum 2 17  

Tel.: 06 9 / 7 98 -327 52  

Fax: 06 9/ 79 8 -327 53  
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Universität BonnIO A, Abt. für Islamwissenschaft  

BMBF-Projekt "Europa von außen gesehen"Brühler Str. 7 , 53 119  Bonn 

Telefon:  + 49  (0) 2 28/  73  60  23 7  

Telefax:  + 4 9  (0) 2 28/  73  60  241  

bekim.agai@uni-bonn.de 

 م و تاری  جوامع اسالمیتاری  اسال: محورهاي كاري

 فرهنگ و جامعه اسالمی در گذشته و حال: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

در دانشگاه قاهره با یك فرات مطالعاتی از طرف دولت  92در سال  وی :سوابق تحصیلی و كاري

شناسی،  فوق لیسانس خود را از دانشگاه بن در رشته اسالم 99و در سال  فراگرفتآلمان زبان عربی 

دکتری خود را از همان دانشگاه در رشته اسالم  2113و در سال ا .نمودتاری  و روانشناسی دریافت 

 .کردشناسی دریافت 

 :برخی از تألیفات

 013مسافران شرقی اروپا و مسافران اروپایی خاور نزدیك؛ نمایی از خویش و خیالی از غیر 

 

                                                           
103 Zita Pataki (Hrsg.): O rientalische Reisende in Europa - Europäische Reisende im Nahen O sten: Bilder 

vom Selbst und Imaginationen des Anderen, in Bearbeitung.  
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 014مان و یك شبكه آموزشیشبكه آموزشی فتح اهلل گولن مابین ارائه یك گفت 

 012شبكه های آموزشی اسالمی در بستر های محلی و فراملی
 

 

 

 پروفسور اردال توپرراكیاران (Jun.-Prof. Dr. Erdal Toprakyaran)  

 ااح  کرسی تاری  اسالم و فرهنگ معاار: سمت

 مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität 

TübingenZentrum für Islamische Theologie, 

Rümelinstr. 27  

720 70  Tübingen 

Telefon:+ 4 9  7 07 1  2 9 -7 53 92  
E-Mail:erdal.toprakyaran@zith.uni-

tuebingen.de 

 

تاری  دینی دوران عثمانی خصواا نسخه شناسی و علم ؛ هنگ اسالمرتاری  و ف: محورهاي كاري

اسالم در اروپا و ؛ مسیحیان ارتباطات میان مسلمانان و؛ عرفان اسالمی در گذشته و حال؛ بررسی مدارک

 روش های الهیات اسالمی؛ الهیات تاریخی؛ انسان شناسی تاریخی اسالم؛ اسالم اروپایی

 تصوف، تاری  دینی اسالم: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

در دانشگاه هایدلبرگ در رشته مردم  92تحصیل خود را در سال  وی: سوابق تحصیلی و كاري

دکتری خود را در همان دانشگاه از گروه فرهنگ ها  2112ناسی اغاز کرد و در سال شناسی و اسالم ش

                                                           
104 Zwischen Netzwerk und Diskurs: Das Bildungsnetzwerk um Fethullah Gülen (geb. 1938). Die flexible 

Umsetzung modernen islamischen Gedankenguts, Hamburg, 2004 . 

 
105 Michael Kemper (Hrsg.): Islamische Bildungsnetzwerke im lokalen und transnationalen Kontext (18 . -

20 . Jahrhundert): Abgeschlossene und laufende Forschungsarbeiten, Bochum, 2002. 
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و پس از چند سال  طی نمودسپس سه سال در دانشگاه بوخوم دوره پست دکتری . دنموو زبان ها اخذ 

به  2102کاری علمی با موسسات مختلف مطالعات میان فرهنگی از سال  تدریس در مدارس و هم

 .استن فراخوانده شد و اکنون رئیس گروه الهیات اسالمی دانشگاه توبینگ

 :ایشان برخی از تألیفات

  011میالدی با توجه به شهر و استان طرابوزان 08نظام دادخواهی در دوران عثمانی از قرن 

 09012و  08محور و عرفان در دوران عثمانی در قرن  ارتباط میان تفكر شریعت 

 018هایی برگرفته از الهیات نوپای اسالمی در اروپا وجهی، دیدگاه پیامبری چند( ص)محمد
 

 

 

 دكتر آیسون یاشار (D . Aysun Yaşa ) 

 پست دکتری در گروه انگاره های دانایی و روش: سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam 

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Büro: Juridicum, Raum 2 18  

Tel.: 06 9 / 7 98 -337 44  

Fax: 06 9/ 79 8 -327 53  

E-Mail: yasar@em.uni-frankfurt.de 

Homepage: www.aysun-yasar.de 

                                                           
106 "Das osmanische Petitionswesen (mezalim) seit dem 18 . Jahrhundert am Beispiel von Stadt und 

Provinz Trabzon", Frankfurt a. M., 2007 . Heidelberger Studien zur Geschichte und Kultur des modernen 

Vorderen O rients, M. Ursinus, C. Herzog und R. Motika (Hg.).  

 
107 "Das Verhältnis von O rthodoxie und Mystik im O smanischen Reich des 18 . und 19 . Jahrhunderts" 

(Habilitationsschrift in Arbeit). 

 
108 Muhammad. Ein Prophet - viele Facetten. Sichtweisen aus der jungen islamischen Theologie in 

Europa ( emeinsam mit M.C. Bodenstein und Y. Sa ı kaya; im D uck)  
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؛ های اسالمی سازمان؛ آموزش اسالم؛ اسالم اروپایی؛ اسالم در زندگی روزمره: محورهاي كاري

 دیثعلوم ح؛ گفتگوهای میان فرهنگی و میان دینی؛ حقوق زنان در اسالم

در بامبرگ اسالم شناسی، علوم سیاسی و  2112تا  2110ایشان از سال  :سوابق تحصیلی و كاري

همین طور مدتی در قاهره برای فراگیری زبان عربی گذرانده و مدتی نیز در . اند علوم ارتباطات خوانده

سپس . کرده اند در همان دانشگاه بامبرگ دکتری اسالم شناسی دریافت 2100در سال . ترکیه بوده اند

دستیار علمی و دانشجوی پست دکتری  2102پست دکتری گذرانده و از سال  2102در بامبرگ تا 

 .هستند

 :ایشان برخی از تألیفات

 019زنان و تصویر زنان در الهیات اسالمی
 

  001پیامبر اسالم به عنوان شفیع روز جزا 

 000ر بستر سیاسی در آلمانهایی د چالشهای دینی سیاسی انجمن های اسالمی مبتنی بر مثال
 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Frauen und Frauenbild in der islamischen Theologie. In: Rothgangel, Martin/ Aslan, Ednan/ Jäggle, 

Martin (Hg.): Religion und Gemeinschaft. Die Frage der Integration aus christlicher und muslimischer 

Perspektive. Wien 2013. V§R unipress. 
 
110 Der Prophet Muhammad als Fürsprecher am Jüngsten Tag? In: Middelbeck-Varwick, Anja/ Gharaibeh, 

Mohammad/ Schmid, Hansj   /Yaşa , Aysun (H .): Die Boten Gottes. P ophetie in Ch istentum und 

Islam. Regensburg 2013. Friedrich Pustet. 

 
111 Religionspolitische Herausforderungen für islamische Verbände anhand exemplarischer Politikfelder in 

Deutschland. In: Heimbach-Steins, Marianne/ Bogner, Daniel: Freiheit –  Gleichheit –  Religion. 

O rientierungen moderner Religionspolitik. Würzburg 2012. Ergon.  
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 پست دکتری در گروه انگاره های دانش و روش: سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam 

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main 
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Fax: 06 9/ 79 8 -327 53  

E-Mail: cakir@em.uni-frankfurt.de 

 

 ؛ هراسی، نژادپرستی، فرهنگ پرستی و قوم گرایی اسالم؛ دین، مهاجرت و جنسیت: محورهاي كاري

گفتگوهای میان ؛ فرهنگی مباحث میان فرهنگی و فرا؛ اسالم در آلمان و سایر کشورهای غرب اروپا

 دینی

 :ایشان یفاتبرخی از تأل

  002روابط میان زن و مرد در اسالم
 

  003سودمندی بحث در باره اسالم
 

  در افق تكثرگرایی، میان ادعای حقانیت مطلق و به رسمیت شناختن ( تبلیغ به اسالم)دعوت
 004دیگران

                                                           
112 Çakı  , Naime/  Özsoy Öme  (2013): Geschlechte ve hältnis im Islam (wi d in  ü ze ve  ffentlicht)  
 
113 Vom Nutzen der Islamdebatte in: Muslimfeindlichkeit –  Phänomen und Gegenstrategien, 2013(wird 

in Kürze veröffentlicht?) 
 
114 Da’wa im Ho izont de  Plu alität - zwischen Absolutheitsanspruch und Anerkennung. In: Hansjörg 

Schmid/  Ayşe Başol u.a. (H s .): Zeu nis, Einladun , Bekeh un . Mission in Ch istentum und Islam, 

Regensburg 2011  
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 گیرند مورد تبعیض قرار میو  به عنوان کسانی که قربانی خوانده می شوند: زنان مسلمان در آلمان .
 002ای نادرست با ایشان توجیه می شود و تالش ایشان برای اثبات خویشرفتاره

 001معنای رنج از منظر اسالم 

 002جایگاه دیگران
 

 

 

  دكتر توماس گولگر(Dr. Thomas K. Gugler)  

 پست دکتری در گروه کثرت گرایی دینی به عنوان چالشی برای ادیان و جوامع: سمت

 :مشخصات تماس

Telefon: + 4 9  251  83 -2 35 80 

Fax: + 4 9  2 51  83 -23 58 6 

E-Mail: thomas.gugler@uni-muenster.de 

خشونت فرقه ای و فعاالن جهادی ند و پاکستان؛ تبلیغ اسالم و تحریك دینی در ه: حورهاي كاريم

 در افغانستان و پاکستان

و در  هندشناسی، روان شناسی و ادیان خوانده است ایشان در مونی  :سوابق تحصیلی و كاري

در مرکز شرق مدرن برلین  2119تا  2111ارفورت در رشته اسالم شناسی دکتری گرفته است و از 

 .دستیار علمی بوده است

                                                           
115 Muslimische Frauen in Deutschland: zwischen Viktimisierung, Kriminalisierung, Rechtfertigung und 

Selbstbehauptung. In: Esser, A. (Hrsg.): ESWTR Journal 17 , Feministische Zugänge zum interreligiösen 

Dialog. Peeters, Leuven (B) 2009  
 
116 Der Sinn im Leid aus islamischer Perspektive. In: Alf von Kries (Hrsg.): Wege zum Lebenssinn. 

Religiöse und philosophische O rientierung in Zeiten lebensbedrohlicher Krankheit für Betroffene und 

Angehörige. Wiesbaden 2008 
 
117 Die Position des Anderen. In: Caner, B. (Hg.): Doppelte Heimat. Türkische Migranten berichten. 

Frankfurt/ Main 2008  
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 :ایشان برخی از تألیفات

 008(ص) سنت، سنت گرایی و تقلید از محمد
 

 009قه ای در پاکستانچاشهای فر: وقتی دموکراسی تنها بازی موجود نیست
 

 021از کالشینكوف به کیبورد، تغییرات در لشكر طیبه
 

 

 

  دكتر بیرول گوندوگدو(Dr. Birol Gündogdu)   

 دستیار علمی در کرسی تاری  اسالمی و فرهنگ معاار: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität Tübingen 

Zentrum für Islamische Theologie 

Rümelinstraße 27 , 720 70  Tübingen 

Dienstzimmer: Raum 2 , EG 

Telefon:+ 4 9  7 07 1  2 9 -7 53 81  

E-Mail: birol.guendogdu@zith.uni-

tuebingen.de 

 

                                                           
118 Sunna, Sunnaisierung und imitatio Muhammadi: Die Islamisierung der Individualsphäre als Programm 

de  Tablī  hī   amāʿ at und Daʿwat-e Islāmī . In: Paula Sch ode /  Udo Simon (H  .): Die Sunna leben: Zu  

Dynamik islamischer Religionspraxis in Deutschland. Würzburg: Ergon 2012, S. 221 -237  
 
119 When Democracy is Not The O nly Game in Town: Sectarian Conflicts in Pakistan. In: Uwe Skoda /  

Stig Toft Madsen /  Kenneth Nielsen (Hgg.): Democracy and Political Practices in South Asia. London: 

Anthem 2011, S. 281 -295  
 
120 F om  alashnikov to  eyboa d: Pakistan’s  ihadiscapes and the T ansfo mation of the Lashka -e Tayba. 

In: Rüdiger Lohlker (Hg.): New Approaches to the Analysis of Jihadism: O nline and O ffline. Göttingen: 

Vienna University Press 2011 , S. 37 -62  
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الهیات ؛ حقوق اسالمی؛ تاری  اسالم؛ 08تاری  دوران عثمانی بخصوص در قرن : محورهاي كاري

 رویارویی؛ اسالمی

مدارک عثمانی و بررسی ؛ های دینی در دوران عثمانی لیتنظام حقوق اق؛ تاری  اروپا؛ شرق و غرب 

 . غاز دوره جدیدآمقاومت در ؛ تاری  بالكان؛ جنگ استقالل یونان؛ نس  خطی مربوطه

 تاری   و تمدن اسالمی: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

و  استه از دانشگاه فنی آنكارا لیسانس گرفت 2112در سال  وی :ایشان سوابق تحصیلی و كاري

سپس در سال . لیسانس تاری  اروپا دریافت کرده استدر دانشگاه دیگری در آنكارا فوق  2112در سال 

 .شده استدکتری موفق به اخذ دانشكده تمدن خاور میانه و نزدیك،  ،از دانشگاه تورنتو کانادا 2102

المی توبینگن دستیار در کرسی تاری  اسالمی و فرهنگ معاار دانشكده علوم اس 2103و از فوریه ا

 .استعلمی 

 

 

 دكترتیم كاریس ( Dr. Tim Karis) 

 پست دکتری در گروه کثرت گرایی دینی به عنوان چالشی برای ادیان و جوامع: سمت

 :مشخصات تماس

Roggenmarkt 1 4 , 4 81 43  Münster 

Telefon: + 4 9  251  83 -2 35 81  

Fax: + 4 9  2 51  83 -23 58 6  

E-Mail: tim.karis@uni-muenster.de 

 های گفتمان، ها و تحلیل نظریه ها و فرهنگ، رسانه مطالعات تجربی درباره دین،: محورهاي كاري

 مطالعات فرهنگ بصری
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است و در مونستر علوم ارتباطات، حقوق حقوق  0980ایشان متولد  :سوابق تحصیلی و كاري

دکتری خود را از گروه دین و سیاست دانشگاه  2102جدید خوانده است و در عمومی و تاری  دوره 

 .مونستر دریافت کرده است

 :ایشان برخی از تألیفات

 020گفتمان رسانه ها درباره اسالم، نحوه روایت در بیان اخبار در موضوعات روزمره
 

 022تصویر پسامدرن دشمن و اسالم هراسی روشنگرانه
 

 من نمی گذارم یك تلویزیون  ". نزله ساختار قدرت مبتنی بر گفتمانهای جمعی به م منطق رسانه

023."وقت به خواب رفتنم برای من نسخه بنویسد
 

 024فوکو، لومان و قدرت رسانه های جمعی
 

 

 

 دكتر دینا العمري (Dr. des. Dina El O mari) 

 پست دکتری در گروه الهیات رحمت: سمت

 :مشخصات تماس

Telefon: + 4 9  251  83 -2 61 77   

Fax: + 4 9  2 51  83 -26 11 1  

E-Mail: dina.elomari@uni-muenster.de 

                                                           
121 Mediendiskurs Islam. Narrative in der Berichterstattung der Tagesthemen 1979 -2010. Wiesbaden. 
 
122 Postmode nes Feindbild und auf eklä te Islamophobie? G enzen de  Analysekate o ie ‚Feindbild‘ in 

der Islambildforschung. In: Fürst, Alfons et al. (Hrsg.): Vom Ketzer bis zum Terroristen: Interdisziplinäre 

Studien zur Konstruktion und Rezeption von Feindbildern. Münster. S. 173 -190 . 
 
123 Massenmediale Ei enlo iken als disku sive Machtst uktu en. Ode : „Ich lasse mi  von einem kaputten 

Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe!" In: Dreesen, Philipp et al. (Hrsg.): 

Mediendiskursanalyse. Diskurse –  Dispositive –  Medien –  Macht. Wiesbaden. S.47 -74 . 
 
124 Foucault, Luhmann und die Macht der Massenmedien. Zur Bedeutung massenmedialer Eigenlogiken 

für den Wandel des Sagbaren. In: Landwehr, Achim (Hrsg.): Diskursiver Wandel. Wiesbaden. S. 237 -

251 . 
 

mailto:dina.elomari@uni-muenster.de
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ادبیات تطبیقی در زمینه اشعار عاشقانه عربی و اسپانیایی با تأکید بر جنبه های  :محورهاي كاري

 .تاری  و فرهنگ در اندلس اسپانیا استعاری و دستمایه های شعری،

در رشته زبان عربی   در مونستر 2112ایشان تحصیالت خود را در سال  :سوابق تحصیلی و كاري

 .از همان دانشگاه دکترای اسالم شناسی و زبان اسپانیایی دریافت می کنند 2102آغاز نموده در سال 

 

 

  دكتر فاتح آرمیس(Dr. Fatih Ermis) 

 پست دکتری: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität TübingenZentrum 

für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27 7207و  0  Tübingen 

Dienstzimmer:Raum 1 4 , EG 

E-Mail: fatih.ermis@uni-tuebingen.de 

 

 

؛ تاری  عمومی دوران عثمانی؛ عرفان اسالمی؛ تاری  اندیشه و فرهنگ اسالمی :محورهاي كاري

 یتاری  اقتصادی دوران عثمان

 مقدمه ای بر عرفان اسالمی در گلشن راز شبستری: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

در دانشكده اقتصاد دانشگاه  مرمره  0998ایشان تحصیل خود را در سال  :سوابق تحصیلی و كاري

ضو نیز ع 2100تا  2112از . در دانشگاه ارفورت در اقتصاد ادامه دادند 2113ترکیه  آغاز نموده در سال 

 .کروه تحقیقاتی در زمینه اقتصاد در همین دانشگاه بوده اند
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 :ایشان برخی از تألیفات

 022نشینی تا کشاورزی بازرگانیراز زندگی چاد
 

 021تاری  اقتصادی ترکیه
 

 

 

  اويبیحپروفسورعبدالملك (Dr. Abdelmalek Hibaoui)  

 پست دکتری: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität TübingenZentrum 

für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27 , 7 207 0  Tübingen 

Dienstzimmer: Raum 1 , EG 

Telefon: + 4 9  707 1  2 9 -75 387 
E-Mail: abdelmalek.hibaoui[at]zith.uni-

tuebingen.de 

 :محورهاي كاري

گفتگوهای میان دینی ؛ الهیات عملی، تربیت امام؛ مقااد الشریعه؛ شرق شناسی آلمانی؛ عرفان اسالمی

 هم پیوندی و مهاجرت؛ و میام فرهنگی

و تحصیالت اسالمی خود را از لیسانس تا  وی متولد مراکش است :سوابق تحصیلی و كاري

در مراکش امام  2112تا  92وی از سال . ستهای رباط گذرانده ا دکتری در اسالم شناسی در دانشگاه

امام مسئولیت به اشتوتگارت آلمان آمده و  2118تا  2113سپس از . بوده استمراکز اسالمی جماعت 

                                                           
125 Rev: Meltem Toks z, „The Çuku ova: F om Nomadic Life to Comme cial A  icultu e, 1800 -1908“, 

Tü kiye A aştı  mala ı  Lite atü  Dergisi, vol. 3 , No: 6  (2005)  
 
126 Rev: „Bi  O  ta Doğu İ ktisat Ta ihiçisi O la ak Cha les Issawi ve The Economic Histo y of Tu key“, 

Tü kiye A aştı  mala ı  Lite atü  De  isi, vol. 1 , No: 1  (2003)  
 



 

 
113 

 

  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

مدرس قراردای اسالم در  2102تا  2112سپس از . گیرد یك مرکز اسالمی را برعهده میجماعت 

 .کند در توبینگن پست دکتری شروع می 2102و از  گردد لودویگزبورگ می

 :ایشان برخی از تألیفات

 022هودیان مدینهانتظار انبیاء از دید اعراب جاهلی و ی 

 028چه چیزهایی وظیفه یك امام است 

 

 

  محمود عبداهلل دكتر(Dr. Mahmoud Abdallah)  

 مدرس زبان عربی: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität Tübingen 

Zentrum für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27  

720 70  Tübingen 

Dienstzimmer:Raum 1 , EG 

Telefon:+ 4 9  7 07 1  2 9 -7 53 86  

E-Mail:mahmoud.abdallah@zith.uni-

tuebingen.de 

 

                                                           
127 2013: „P ophetene wa tun en de  mekkanischen A abe  und de  med inensischen Juden aus 

islamische  Sicht“, in: Die Boten Gottes, Prophetie in Christentum und Islam, Herausgeben von Anja 

Middelbeck-Varwick, Mohammad, Gharaibeh, Hansjörg Schmid, Aysun Yasar, Verlag Friedrich Pustet, 

Regensburg, S. 37 -38 . 

 
128 2011:  „Was  eh  t zu den Auf aben eines Imams?“   in: Imame und Frauen in Moscheen im 

Integrationsprozess. Gemeindepädagogische Perspektiven. Hrgs. Michael Borchard und Rauf Ceylan, 

O snabrück 2011, S. 51 -58 . 
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امكانات و ارتباطات میان فرهنگی؛ آزادی عقیده در اسالم؛ ارتباطات میان دینی؛  :محورهاي كاري

 . فی به عنون تهدیدی برای هم زیستی؛ تفسیر و تاویل قرآنگرایش سلامت اسالمی در جوامع تكثرگرا؛ 

امت و )باور فرد و جامعه مدخلی بر ادبیات عربی اسالمی؛ : كه تدریس می كنند نمونه واحدهایی

 (کلیسا

و پس از طی مدارج  استدر االزهر تحصیل خود را شروع کرده  وی :سوابق تحصیلی و كاري

و  را اخذ نموده استدر دوسلدورف دکترای زبان شناسی تطبیقی  2102علمی در مصر و آلمان در سال 

 .استدر توبینگن مدرس زبان عربی  2102از سال 

 :ایشان برخی از تألیفات

  در باره ختنه در اسالم 2103مارس 

  در باره رنگ سبز در اسالم 2103ژانویه 

  در باره امت اسالمی و کلیسای مسیحی  2102دسامبر 

 

 

  ردوینه بغدادي(Redoine Baghdadi, M.A)  

 دستیار علمی: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität TübingenZentrum 

für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27 ; 7 207 0  Tübingen 

Dienstzimmer:Raum 1 02 , 1 . O G 

Telefon:+ 4 9  7 07 1  2 9 -7 53 15  
E-Mail:redoine.baghdadi@zith.uni-tuebingen.de 
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 :محورهاي كاري

  میالدی  08و  02بررسی آرای یك اوفی سوری در قرن 

  نویسی شرق شناسان در سرآغاز دوره جدید تا دوره مدرنسفرنامه 

 مطالعه تطبیقی بین تاری  اندیشه در اروپا و عالم اسالمی 

 درک از خویش و دیگران در سفرنامه های عربی درباره اوپا و آمریكا 

 شیوه های روایت در تاری  نگاری عربی 

  (اندلس)تاری  علم و جامعه مسلمانان در اسپانیا 

 می مغولی و کمپانی هند شرقی انگلستانقلمرو اسال 

 تاری  اسالمی آسیا 

 های شرقی و آسیایی جنبش روزگار نو  در اروپا و آمریكا ریشه 

 بوداگرایی و تائوگرایی از نگاه اسالم 

 مدخلی بر آثار علمی و روش در الهیات اسالمی: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

تحصیل خود را در رشته اسالم شناسی در دانشگاه بن ایشان  :ایشان سوابق تحصیلی و كاري

 .دانشجوی دکتری و دستیار استاد هستند 2100از سال و آغاز نموده 

 

 

  كاترین كالوسینگدكتر (Dr.Kathrin Klausing) 

 پست دکتری: سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische Theologie 

Universität O snabrück 
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Kamp 46/ 47  

490 74  O snabrück 

Raum: 51 / 2 13  

Telefon: + 4 9  541  96 9 -62 88  

Fax: + 4 9  5 41  96 9 -6 22 7  

E-Mail: kklausing@uni-osnabrueck.de 

 نگاهی اسالمی به فمینیسم و عدالت جنسی؛ تاری ، دریافت، شكوفایی: تفسیر قرآن: محورهاي كاري

یت، مسیحیت و تفسیر قرآن، پرورش دینی در یهود: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 اسالم، مدخلی بر علوم قرآن

 2100تا  2118. اسالم شناسی در دانشگاه آزاد برلین 2112تا  2113از  :سوابق تحصیلی و كاري

نُرم های دینی در : در حال حاضر پست دکتری در گروه. دکتری در رشته زبان عربی همان دانشگاه

  029بل تحول اسالمهای قابل تحول و غیر قا روزگار مدرن، درباره بخش

 :ایشان برخی از تألیفات

 031قدرت بخشیدن به زنان مسلمان در آلمان 

 مقایسه ای بین مطالعات قدیمی و مدرن مفهوم جنسیت در تفسیر  ؛دو تفسیر قرآن در قرن بیستم

 030محمد حسین طباطبایی و طاهر بن عاشور

  032بانوی دانشور مسلمان 

 033جنسیت، اسالم و آموزش 

                                                           
129 Religiöse Normen in der Moderne. Zum wandelbaren und statischen Teil des Islam 
130 Empowering Muslim Women in Germany (2013). In: Feminism and Islamic Perspectives: New 

Horizons of Knowledge and Reform. Cambridge Scholars Publishing. Im Erscheinen.  

 
131 Two 20th century Exegetes between Traditional Scholarship and Modern Thought –  Gender Concepts 

in the Tafsī   of Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭ abāʾ ī  and aṭ -Ṭāhi  Ibn ʿĀshū  (2013). In:  ohanna Pink, 

Andreas Görke (Hrsg.): Tafsir. Evolution of a genre. O xford University Press/ Institue for Ismaili Studies. 

Im Erscheinen. 

 
132 Weibliche islamische Gelehrte als Gegenstand muslimischen Interesses (2012). In: Tagunsgband des 

VII. Internationalen Rudolf-O tto-Symposions in Marburg. Im Erscheinen. 
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 فقه و حقوق (3

 وفسور عبدالرحیم كوزالیپر (Prof. Dr. Abdurrahim Kozali)  

 استاد فقه، حقوق و جنبه های عملی ایمان: سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische Theologie, Universität O snabrück,  
Kamp 46/ 47 , 49 07 4  O snabrück, Raum: 51 / 2 05  

Telefon: + 4 9  541  96 9 -62 48  

Fax: + 4 9  5 41  96 9 -6 22 7  

E-Mail: abdurrahim.kozali@uni-osnabrueck.de 

 

 جنبه های عملی ایمان حقوق اسالمی، فقه،: محورهاي كاري

 .ااول فقه، فقه، زندگی دینی اسالمی و استنباط آن: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

رشته فقه استاد  2111در برانشوایگ  آلمان، از سال  0923متولد سال : سوابق تحصیلی و كاري

وی . او الهیات اسالمی را در دانشگاه مرمره به اتمام رسانده است. است دانشگاهی در بورسای ترکیه بوده

 .همچنین حافظ قرآن کریم می باشد

 .به زبان ترکی استتالیفات ایشان بیشتر  :ایشان  برخی از تألیفات

 

 

 

 

                                                                                                                                              
133 Gender, Islam, Unterricht (mit Erna Zonne-Gaetjens, 2011). In: Pithan, Annebelle; Wischer, Mariele; 

Q ualbrink, Andrea (Hrsg.): Geschlechter bilden –  Perspektiven für einen genderbewussten 

Religionsunterricht, Gütersloher Verlagshaus, S. 256 –272. 
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  پروفسور موعض خلفایی(Jun.-Prof. Dr. Mouez Khalfaoui) 

 دستیار علمی و ااح  کرسی حقوق اسالمی: سمت

 :مشخصات تماس

Universität Tübingen 
Zentrum für Islamische Theologie 
Rümelinstr. 27 , 7 207 0  Tübingen 

Telefon:+ 4 9  7 07 1  2 9 -7 53 93  
E-Mail:mouez.khalfaoui@zith.uni-tuebingen.de 

اسالمی و  یاتادب؛ ها به عنوان حقوق اقلیت حقوق اسالمی؛ حقوق و تاری  اسالمی: محورهاي كاري

 .تعلیم و تربیت اسالمی؛ عربی

 فقه: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

در دانشگاه تونس در رشته زبان عربی و اسالم شناسی  0994در  وی :سوابق تحصیلی و كاري

گاه ارفورت دریافت دکتری خود در اسالم شناسی را از دانش 2112در  خود را کس  نموده و لیسانس 

در دستیار علمی  به و پس از آن در آلمان بودهدر تونس معلم  2110تا  92وی از سال . استکرده 

 .شود به عنوان استاد یار به توبینگن دعوت می 2102در  وی . تدانشگاه اشتغال داشته اس

 :ایشان برخی از تألیفات

 034امپراطوری مغول و شریعت اسالم 

  032.ها آموزش اسالم مجاز است  اسالم در آلمان میان سنت و مدرنیته کالس در( چرا)آیا پرسش 

 031کتاب آموزش زبان عربی و تمدن اسالمی 

                                                           
134 2013: "The Mughal Empire and Islamic Law", in: The O xford Encyclopedia of Islam and Law, 

O xford University Press, O xford, im Erscheinen. 
 
135 2011: "Ist die Frage "Warum?" im Islamunterricht erlaubt? Islam in Deutschland zwischen Tradition 

und Moderne - Antworten vergehen, Fragen bleiben", in: Bülent Ucar (Hg.): Islamische 

Religionspädagogik zwischen authentischer Selbstverortung und dialogischer Ö ffnung, Peter Lang, 

Frankfurt am Main, S. 223 -243 . 
 
136 2000: Lehrbuch für arabische Sprache und islamische Zivilisation (Al-Luġa wal-Inša ) fü  die 9 .  lasse, 

Dar al-Bustan, Tunis. 
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 دكتر ولفگانگ باور (Dr. Wolfgang Bauer)   

 پست دکتری: سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische Theologie, Universität O snabrück,  
Kamp 46/ 47 , 49 07 4  O snabrück, Raum: 51 / 2 04  

Telefon: + 4 9  541  96 9 -62 52  

Fax: + 4 9  5 41  96 9 -6 22 7  

E-Mail: wolfgang.bauer@uni-osnabrueck.de 

 

 .فقه، ااول فقه، حدیث: محورهاي كاري

 مدخلی بر علم حدیث. مدخلی بر فقه و ااول فقه: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

نُرم های دینی در روزگار مدرن، : تری در گروهدر حال حاضر پست دک :سوابق تحصیلی و كاري

 های قابل تحول و غیر قابل تحول اسالم درباره بخش
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  دكتر ابراهیم سالما(Dr. Ibrahim Salama)  

 پست دکتری: سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische Theologie, Universität 

O snabrück,  
Kamp 46/ 47 , 49 07 4  O snabrück, Raum: 51 / 2 14  

Telefon: + 4 9  541  96 9 -62 87  

Fax: + 4 9  5 41  96 9 -6 22 7  

E-Mail: isalama@uos.de 

 :محورهاي كاري

 فقه و روش شناسی آن 

 های مسلمان حقوق اقلیت 

 حقوق کشورهای عربی 

 پذیری شریعت در روزگار مدرن تحول 

 پیوندی مسلمانان در آلمان مشكالت حقوقی هم 

سنت، مدخلی بر علم : ااول فقه، منابع االی اسالم :نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 .الحدیث

الیپزیگ دکتری، از  2101تا  2111دانشجوی االزهر،   2112تا  92 :سوابق تحصیلی و كاري

نُرم های دینی در روزگار مدرن، : در حال حاضر پست دکتری در گروه. استاد در االزهر 2102تا  2101

 .قابل تحول اسالم های قابل تحول و غیر درباره بخش

 :ایشان برخی از تألیفات

  ،ارث در اسالم چاپ قاهره 

  ،مدخلی بر ااول فقه چاپ قاهره 
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  (رساله دکتری)اجتماعات مسلمان در آلمان چاپ فرانكفورت 

 

 

  دكتر رعنا الصوفی(Dr. Rana Alsoufi)  

 پست دکتری، حدود عقل در اسالم نقد مقدرات در کالم سنی: سمت

 :مشخصات تماس

Bismarckstr. 6 , 91 05 4  Erlangen, Raum 1 .00 7 

Telefon: + 4 9  913 1  8 5 -26 

Fax: + 4 9   913 1  85 -260 26 

E-mail: rana.alsoufi@fau.de 

 

الهیات اسالمی، حقوق اسالمی، حقوق جزای اسالمی در تئوری و عمل، حقوق : محورهاي كاري

 .های مدرناسالمی و چالش

یهودیت، مسیحیت و : مقدمه بر تاری  ادیان عمده جهان: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 .دین و جامعه رویكرد جامعه شناسانه در مطالعه دین. اسالم

لیسانس حقوق اسالمی از اردن دریافت کرده اند،  2114ایشان در سال  :سوابق تحصیلی و كاري

از همان دانشگاه در  2102حقوق از دانشگاه ادینبورگ و در سال  فوق لیسانس 2111سپس در سال 

 .همان رشته دکتری گرفته اند
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 دكتر عباس پویا (Dr. Abbas Poya)  

 مدیر پروژه، هنجار و تكیه بر هنجارها، اعمال هنجار ها: سمت

 :مشخصات تماس

Bismarckstr. 1 , 91 05 4  Erlangen, Raum A6 01 

Telefon: + 4 9  913 1  8 5  26 034 

Fax: + 4 9  9 13 1  8 5  2 60 26 

abbas.poya@fau.deMail: -E 

تئوری های ماقبل مدرن و مدرن حقوق اسالمی و تاری  آن، تكثرگرایی دینی و  :محورهاي كاري

: ، افغانستانحقوق اسالمی، عدالت و حقوق اسالمی، تاری  عقلی اسالم، گفتمان عقلی معاار در ایران

 .و ادبیات تاری ، ساختار اجتماعی

اسالم به تحصیل در رشته گاه هامبورگ نشدر دا 92تا  90از سال  وی :سوابق تحصیلی و كاري

و در  در دمشق به ادامه تحصیالت عالی خود پرداخت 91و  92های  در سال. مشغول بوده استشناسی 

یار گروه  استاد 2101تا  2114از سال . س  نمودکدکتری خود را از دانشگاه هامبورگ  2112سال 

 .است بوده شناسی در دانشگاه فرایبورگ شرق

 :ایشان برخی از تألیفات

  به رسمیت شناختن اجتهاد، مشروعیت تساهل، امكانات تساهل درون و برون دینی در اسالم با
032عنایت به مثال اجتهاد

 

 038شكیبایی، دمكراسی و حقوق بشر
 

 039سی، رشته ای کالسیك زیر نورافكن رسانه ها و افكار عمومیدشواری اسالم شنا
 

                                                           
137 Anerkennung des Ijtihad - Legitimation der Toleranz. Möglichkeiten innerer und äußerer Toleranz im 

Islam am Beispiel der Ijtihad-Diskussion, Berlin 2003 .  
 
138 Schakibayi, Demokrasi wa Hoquq-e baschar (Toleranz, Demokratie und Menschenrechte), Teheran 

2007 . 
 
139 Das Unbehagen in der Islamwissenschaft. Ein klassisches Fach im Scheinwerferlicht von Medien und 

Ö ffentlichkeit, Bielefeld 2008   
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  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

 دكتر احمد عبدالسالم (Dr. Ahmed Abd-Elsalam) 

 پست دکتری در گروه الهیات رحمت: سمت

 :مشخصات تماس

Telefon: + 4 9  251  83 -2 60 95 
Fax: + 4 9  2 51  83 -26 11 1 
E-Mail: abdelsalam@uni-muenster.de 

 

 :محورهاي كاري

های اسالمی یا هنجارهای حقیوقی و آمیوزه هنجیار مییان      ها در بستر های حقوقی و تغیر ساختار واقعیت

 نظریه و عمل

در قیاهره زبیان و    90تا  82از سال . در مصر است 0919متولد سال  وی :سوابق تحصیلی و كاري

زبیان  به ادامه تحصیل در رشیته هیای   در هاله در آلمان  2113تا  98و از  فرا گرفته استدبیات آلمانی ا

ی اسیالم  ادکتیر موفق بیه کسی    از همان دانشگاه  2101در سال  .پرداخته استعربی و اسالم شناسی 

میی در طیرح   نیز دستیار عل 2102از سال . مدتی نیز در االزهر تدریس نموده استوی . گردد میشناسی 

 .الهیات رحمت است

 :ایشان برخی از تألیفات

 041(فرضیه حكومت با اختیارات محدود) اعمال خشونت در نظریات حسبه
 

  سفر پیدایش به عنوان برهانی بر جعلی بودن کتاب  22کتاب مقدس ابن کثیر،  نقادی متن  آیه

 040مقدس

                                                                                                                                              
 
140 The Practice of Violence in the ḥisba-Theories, in: Iranian Studies, vol. 8  nr. 4 . 2005 , pages 547 -

554 . 
 
141 Die Bibel des Ibn Kathir: Textkritik zu Gen 22  als Argument des Verfälschungsvorwurfs, in Johannes 

Thon (Hrg.) The Claim of Truth in Religious Contexts (2009), 29 -36 . 
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  دكتر چفلی عدمی(Dr. iur. Ҫefli Ademi)  

 گروه الهیات رحمت پست دکتری در: سمت

 :مشخصات تماس

Telefon: + 4 9  251  83 -2 61 84   

Fax: + 4 9  2 51  83 -26 11 1  

E-Mail: cefli.ademi@uni-muenster.de 

در بیلفلد حقوق خوانده و مدتی نیز امام  2111تا  2111ایشان از سال  :سوابق تحصیلی و كاري

در یك مدرسه عالی حقوقی در  2100 و در سال. یكی از مساجد آلبانیایی تباران آن شهر بوده اند

 .و مدتی نیز در مونستر حقوق اسالمی تدریس کرده اند. هامبورگ دکتری گرفته اند

 :ایشان برخی از تألیفات

 042های ژنتیكی در ابعاد بزرگ آزمایش 

 کرسی  کرسی برای حقوق اسالمی  تحلیلی انتقادی از این مفهوم یا پرسشی درباره تالئم جوهری

  043ا حقوق اسالمیدانشگاهی ب

 044های سكوالر از نگاه مسلمانان دولت
 

 

 

 

                                                           
142 Der Massengentest und §  81h stopp; (Dissertation, Tectum-Verlag, Marburg 2012) 

 
143 Leh stühle fü  “Islamisches Recht“? –  Eine kritische Begriffsanalyse bzw. die Frage nach einer 

substanzadäquaten Lehrstuhlbezeichnung – (in: Jahrbuch für islamische Theologie und Religionspädagogik, 

Bd. 1 , Jahrgang 1 , hrsg. Mouhanad Khorchide und Milad Karimi)2012  
 
144 „De  säkula e Rechtsstaat aus muslimische  Pe spektive“ (in: Islam und Diaspo a. Analysen zum 

muslimischen Leben in Deutschland aus historischer, rechtlicher sowie migrations- und 

religionssoziologischer Perspektive. Reihe für O snabrücker Islamstudien, Bd. 8 , hrsg. Rauf Ceylan)  
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  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

 قرآن  (4

 پروفسور عمر اوزسوي (Prof. Dr. Ö mer Ö zsoy) 

 (مدیر اجرایی موسسه)پروفسور ااح  کرسی تفسیر قرآن : سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam 

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Büro: Juridicum, Raum 2 08 

Tel.: 06 9 / 7 98 -327 52 

Fax: 06 9/ 79 8 -327 53 

E-Mail: oezsoy@em.uni-frankfurt.de 

 :محورهاي كاري

 پیدایش، تفسیر و تأویل قرآن 

 وحی و تاری ، تاری  قرآن 

 ئله اسالم و مدرنیتهتفكر اسالمی معاار با توجه به مس 

 شناسانه و الهیاتی در آلمان تحقیقات اسالم 

 اندیشه دینی و مطالعات اسالمی در ترکیه 

 تاری  تفسیر قرآن، تفسیر قرآن، متون تفسیری: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

در ترکیه است و دوران مدرسه را تا مقطع  0913ایشان متولد سال  :سوابق تحصیلی و كاري

برای گذراندن  90پس از اخذ دکتری در سال . ستا  تری در ترکیه با گرایش تفسیر قرآن گذراندهدک

این دوره را به  2113در سال  .عزیمت کرده استساله پست دکتری به هایدلبرگ آلمان  یك دوره دو

اه قبلی ایشان هم زمان با دوره پست دکتری در هایدلبرگ در ترکیه نیز در دانشگ. استاتمام رسانده 

در گوتینگن به عنوان محقق  2112تا  2114در سال  .است خود یك دوره ما بعد دکتری دیگر گذرانده

پروفسور پشتیبانی شده توسط  2111از سال . لت به تحقیق اشتغال داشته استووابسته به موسسه هومب

mailto:oezsoy@em.uni-frankfurt.de
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ر قرآن در دانشگاه استاد ااح  کرسی تفسی 2102فرانكفورت بوده و از سال  فرهنگی -علمیهای  نهاد

 .گوته فرانكفورت و مدیر مرکز گردیده است

 :ایشان برخی از تألیفات

 042فرد، جامعه و دیگری در قرآن
 

  041آیا قرائت تاریخی هرمنوتیكی قرآن مجاز است
 

 042تاری  قرآن و مسئله معنای االی متن تاریخی
 

 048اهل کتاب یا کافران مرزبندی با مسیحیان در قرآن
 

 049کتاب در اسالم
 

 021ن نصر اهلل قری ، مسئله عدل الهی بر اساس تصویر تاری  و انسان در قرآنا 

 

 

                                                           
145 Individuum, Gemeinschaft und de  ‘Ande e’ im  o an. In: Islam und Eu opa als Thema de  

deutschtürkischen Zusamenarbeit. Ankara 2004 , 10 -18 . 
 
146 Darf der Koran historisch-hermeneutisch gelesen werden?. In: Der Islam in Europa. Zwischen 

Weltpolitik und Alltag. Kohlhammer 2006, 154-159 . 
 
147 Die Geschichtlichkeit der koranischen Rede und das Problem der ursprünglichen Bedeutung von 

geschichtlicher Rede. Übers. von Felix Körner. In: Felix Körner, Alter Text –  neuer Kontext. 

Koranhermeneutik in der Türkei heute. Herder: Freiburg 2006, 78 -98 . 
 
148 ‚Leute de  Sch ift’ ode  Un läubi e? Aus  enzun en  e enübe  Ch isten im  o an. In: Hansj    

Schmid, Andreas Renz, Jutta Sperber, Duran Terzi (Hg.), Identität durch Differenz? Wechselseitige 

Abgrenzungen in Christentum und Islam. Regensburg 2007, 107 -118 . 
 
149 Das Buch im Islam. In: Brücken in die Zukunft. Trialog: Das Buch, Publikationen des Forums Technik 

und Gesellschaft der RWTH Aachen. Aachen 2007, 27 -44 . 
 
150 ”Gottes Hilfe ist ja nahe!” (Su e 2 , 214) –  Die Theodizeeproblematik auf der Grundlage des 

koranischen Geschichts- und Menschenbildes. In: Andreas Renz, Hansjörg Schmid, Jutta Sperber, 

Abdullah Takim (Hg.), Prüfung oder Preis der Freiheit? Leid und Leidbewältigung in Christentum und 

Islam. Regensburg 2008, 199 -211 . 
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  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

 پروفسور حسین ایلكر شینار (Prof. Dr. Hüseyin Ilker Cinar)   

 استاد کرسی تفسیر قرآن  :سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische Theologie 

Universität O snabrück 

Kamp 46/ 47 , 49 07 4  O snabrück, Raum: 51 / 2 07  

Telefon: + 4 9  541  96 9 -62 22  

Fax: + 4 9  5 41  96 9 -6 22 7  

E-Mail: hueseyinilker.cinar@uni-osnabrueck.de 

 

 تفسیر قرآن: محورهاي كاري

تفسیر قرآن، مدخلی بر علوم قرآن، منابع االی اسالم : نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 (قرآن)

در استانبول و دمشق الهیات . در ترکیه است 0921سال ایشان متولد  :سوابق تحصیلی و كاري

سپس در . اسالمی، و در دانشگاه هایدلبرگ شرق شناسی و اسالم شناسی و تعلیم و تربیت خوانده است

 .دانشگاه مرمره در گرایش تفسیر، فوق دکتری گذرانده است
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 پروفسورعمر حمدان (Prof. Dr. O mar Hamdan) 

 لوم قرآنااح  کرسی ع: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität Tübingen 

Zentrum für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27 ,72 07 0  Tübingen 

Dienstzimmer:Raum 1 08 , 1 . O G 

Telefon: + 4 9  707 1  2 9 -75 391  
Fax: + 4 9  7 07 1  2 9 -5 23 5  
E-Mail: omar.hamdan@zith.uni-tuebingen.de 

آموزه ؛ اسباب نزول؛ قرائت قرآن؛ کتابت احیح قرآن؛ تفسیر قرآن؛ دوین قرآنت: محورهاي كاري

 ؛ غیر قابل تقلید بودن قرآن؛ زبان شناسی قرآن؛ نس 

 های اسالمی تفسیر، انواع وقف در قرآن، اعیاد و مناسبت: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 : ایشان برخی از تألیفات

 020ی بن غباراکتاب تجوید نوشته یوسف ابن عل 

 022توازن قوا در بصره در دوران اموی با توجه به مسئله ساخت مساجد 

 023عالئم وقف اجباری و اورت بندی عدم ایمان در قرآن کریم
 

 

                                                           
151 Yūsuf b. ‛Alī  b. Ǧubā a al-Hudalī :  itāb al-taǧwī d (Recitation of the Qu ʼ ān). Edited with an 

introduction by O mar Hamdan. Beirut/ Amman: Muʾ assasat al-Rayyān/ al-Maktab al-Islāmī , 1434/ 2013, 

116 P. 

 
152 “The Balance of Powe  in Baṣra during the Period of Umayyad Rule, with a Particular Emphasis on the 

Const uction of Mosques”. Hikma [Osnab ück] 3 / 5  (2012), pp. 221 -225 . 

 
153 “T acts on obli ato y waqfs and a ticulations of disbelief in the Holy Qu an” (A abic).  ou nal of al-

Imam al-Shatibi Institute for Q uranic Studies 9  (14 31/ 2010), pp. 291 -368 . 

 



 

 
129 

 

  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

  پروفسور محمد تكرومی(Dr. Mohammed Nekroumi)  

 دستیار علمی و ااح  کرسی علوم قرآنی: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität TübingenZentrum für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27 , 7 207 0  Tübingen 
Dienstzimmer:Raum 1 02 , 1 . O G 

Telefon:+ 4 9  7 07 1  2 9 -7 53 91 
E-Mail:mohammed.nekroumi@zith.uni-tuebingen.de 

 .علم تفسیر قرآن؛ اخالق؛ تئوری حقوق اسالمی: محورهاي كاري

 تفسیر قرآن: دنمونه واحدهایی كه تدریس می كنن

ی عرب یو زبان شناس یمراکش مطالعات اسالم فاسدر دانشگاه  وی :سوابق تحصیلی و كاري

و  ستتحصیالت خود را در فرانسه ادامه داده ا، 0982در سال  یسانسمدرک لاخذ پس از  . ستخوانده ا

اه آزاد برلین در در دانشگ 0991سپس در  . نمودمدرک ماقبل دکتری را از این دانشگاه اخذ  0988در 

کار بر روی هابیلیتاتسیون خود  وی در حال حاضر  .خود را اخذ نمودرشته زبان و ادبیات عربی دکتری 

 .کند می

 : ت ایشانبرخی از تألیفا

  024نظریات معنا در ااول فقه 

 022گیری وحی قرآنی  حقوق بشر و جهت 

 021تحق خداوند به عنوان محور االی برای تحقق ارتباط عدالت و رحم
 

                                                           
154 1985: Naẓariyyat al-Maʿ nā fī  ʾuṣūl al-fiqh. "Die Interpretationstheorie der Islamischen Jurisprudenz". 

Magisterarbeit am Fachbereich Arabistik und Islamische Studien der Philosophischen Fakultät der 

Universität Ben Abdallah Fes (Zusammenfassung in arabischer Sprache kann nachgereicht werden).  
 
155 2012/ 13:"Menschenrechte und ethische Ausrichtung der koranischen O ffenbarung". In: Zeitschrift 

der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW), Berlin (im Druck).  
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  هال الدكن دكتر(Dr. Hala El-Deken)  

 پست دکتری در گروه الهیات رحمت: سمت

 :مشخصات تماس

Telefon: + 4 9  251  83 -2 61 06 
Fax: + 4 9  2 51  83 -26 11 1 

E-Mail: hala.eldeken@uni-muenster.de 

 .ن و ادبیات تطبیقی آلمانی عربیعلوم قرآن، تفسیر قرآ: محورهاي كاري

در دانشگاه  92تا  88 از سال .  در قاهره است 0920ایشان متولد سال  :سوابق تحصیلی و كاري

نیز دکتری  2101در سال . عین الشمس قاهره زبان و ادبیات آلمانی و عربی و علوم تربیتی خوانده است

 .استباره زبان دریافت کرده  خود را از همان دانشگاه در زمینه مطالعات تجربی در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
156 2013: "Gottesrecht als ethische Instanz zur Verhältnisbestimmung von Gerechtigkeit und 

Barmherzigkeit". Voraussichtlich in: Hikma 
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  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

 عقاید (2

  پروفسور لیال دمیري(Prof. Dr. Lejla Demiri)   

 استاد ااح  کرسی عقاید اسالمی: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität Tübingen 
Zentrum für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27 ,72 07 0  Tübingen 

Dienstzimmer:Raum 1 06 , 1 . O G 

Telefon:+ 4 9  7 07 1  2 9 -7 53 84  
E-Mail:lejla.demiri@zith.uni-tuebingen.de 

 :محورهاي كاري

 تاری  کالم اسالمی 

 اسالم و تكثر گرایی دینی 

 روابط میان مسلمانان و مسیحیان و تعامالت کالمی 

 منابع اسالمی مسیحی به زبان عربی و ترکی عثمانی 

 تاری  اندیشه در دوره عثمانی 

 تنوشته های اسالمی، متن شناسی عربیدس 

مقدمه ای بر ؛ عقاید اسالمی، نگاهی به منابع کالسیك: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 مطالعه کالم اسالمی

در دانشگاه مرمره ترکیه در الهیات آغاز  0994ایشان تحصیل خود را در  :سوابق تحصیلی و كاري

در دانشگاه  2114ه های مختلف مسیحی رم تحصیل کرده در در دانشگا 2114تا  2112از . کرده اند

در  2118تا  2114از .  لیسانس مطالعات میان مذهبی گرفته اند ،گرگوری رم که متعلق به پاپ است
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از ترینیتی هال کامبریج بورس  2101تا  2112از سال .  کمبریج در دانشكده الهیات دکتری گرفته اند

از بورسیه تحصیلی در دانشگاه آزاد برلین استفاده کرده اند که  2102تا  2100از سال . تحقیق داشته اند

استاد ااح   2102ایشان از تابستان سال . برای مطالعه در ادبیات تطبیقی و متن شناسی اعطا شده بود

 .کرسی در عقاید اسالمی هستند

 :ایشان  برخی از تألیفات

 022طیتفسیر اسالمی از کتاب مقدس در قاهره قرون وس 

 028نخستین رویارویی مسلمانان و مسیحیان: متونی از دوره آغازین اسالمی در مصر 

 029موسی پیامبر اسالم در فرامین الهی، نبوت در اسالم و مسیحیت 

 

 

 السعد-دكتر سیلویا هورچ (Dr. Silvia Horsch-Al Saad)   

 پست دکتری :سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische Theologie 
Universität O snabrück, Kamp 46/ 47 , 4 907 4  O snabrück, Raum: 51 / 2 26  

Telefon: + 4 9  541  96 9 -62 91  

Fax: + 4 9  5 41  96 9 -6 22 7  

E-Mail: silvia.horschalsaad@uni-osnabrueck.de 

                                                           
157 Muslim Exegesis of the Bible in Medieval Cairo: Najm al-Dī n al-Ṭūfī ' s (d. 716/ 1316) Commenta y 

on the Christian Scriptures. A Critical Edition and Annotated Translation with an Introduction, HCMR 

(The History of Christian-Muslim Relations) series vol. 19 , Leiden: Brill, 2013 . 
 
158 Texts from the Early Islamic Period of Egypt: Muslims and Christians at their First Encounter  (co-edited 

with Cornelia Römer), Wien: Ö sterreichische Nationalbibliothek, 2009 .  

 
159 "Mose: ein Prophet des Islams" in Die Boten Gottes: Prophetie in Christentum und Islam, Hgg. A. 

Middelbeck-Va wick, M. Gha aibeh, H. Schmid und A. Yaşa , Re ensbu  : Ve la  F ied ich Pustet, 

2013 , S. 89 -102 . 
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 الهیات و ااول عقاید: محورهاي كاري

 ااول عقاید: دهایی كه تدریس می كنندنمونه واح

 :سوابق تحصیلی و كاري

های قابل تحول و  نُرم های دینی در روزگار مدرن، درباره بخش: در حال حاضر پست دکتری در گروه

 .غیر قابل تحول اسالم

 

 

 دكتر ینس باكر (Dr. phil. Jens Bakker)  

     پست دکتری: سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische Theologie 
Universität O snabrück 
Kamp 46/ 47 , 49 07 4  O snabrück 

Raum: 51 / 2 26  

Telefon: + 4 9  541  96 9 -62 47  

Fax: + 4 9  5 41  96 9 -6 22 7  

E-Mail: jens.bakker@uni-osnabrueck.de 

Homepage: http:/ / www.home.uni-osnabrueck.de/ jbakker 

 :محورهاي كاري

  (خصوص دوران جدیدب)تاری  فكری جهان اسالم ، 

 تاری  علم در جهان علم، تاری  کالم در میان اهل سنت. 

مدخلی بر علم کالم اهل سنت، مدخلی برتاری  اندیشه : نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 در اسالم
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ای  در حال حاضر در حال گذراندن پست دکتری در گروه میان رشته :سوابق تحصیلی و كاري

 .هستند(  الح، دین و آموزش)

  :برخی از تألیفات

 شاه ولی اهلل دهلوی و اقامت او در مكه و مدینه 

  011.دیگر چند مقاله  و 02بنیاد هنجاری کالم سنی  در قرن
 

 

 

 دكتر سركان اینچه (Serkan Ince, M.A)  

 دستیار علمی: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität Tübingen 
Zentrum für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27 , 7 207 0  Tübingen 

Dienstzimmer:Raum 1 02 , 1 . O G 

Telefon:+ 4 9  7 07 1  2 9 -7 53 15  
E-Mail: serkan.ince@zith.uni-tuebingen.de 

 

دانش ؛ تحقیقات کیفی ادیان؛ الهیات و روشنگری؛ الهیات اسالمی و نظریه شناخت: محورهاي كاري

 و فرهنگ دینی در دوران معاار

و از . در آنكارا الهیات اسالمی خوانده است 2101تا  2111ایشان از  :سوابق تحصیلی و كاري

 .در بایروت آلمان مجددا اسالم شناسی خوانده و اکنون دستیار استاد است 2103تا  2101

                                                           
160 Normative Grundstrukturen der Theologie des sunnitischen Islam im 12./ 18  
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 عرفان، فلسفه و اخالق اسالمی (1

 حاجت پور  پروفسور رضا(Prof. Dr. Reza Hajatpour) 

 (مطالعات نظام مند)استاد ااح  کرسی در مطالعات اسالمی : سمت

 :مشخصات تماس

Universität  Erlagen 

Bismarckstr. 1 , 91 05 4  Erlangen,  
Raum A5A6  
Telefon: + 4 9  913 1  8 5 -26 024  
Fax: + 4 9  9 13 1  8 5 -2 60 26  
E-Mail: reza.hajatpour@fau.de 

 

 انسان در اسالم، عرفان اسالمی، فلسفه اسالمی، فلسفه حقوق بشر، اخالق فلسفی، : رهاي كاريمحو

 .فلسفه گفتگو و الهیات گفتگو

اسالم و مفهوم جهاد، تصویر انسان در اسالم، اخالق : نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

ر گرا، ایران مدرنیته و بحران اسالمی، هویت اسالمی و آزادی دینی جمعی چالشی در برابر جوامع تكث

 .اسالم سیاسی

در قم  0982تا  0928از . در شمال ایران است 0928ایشان متولد  :سوابق تحصیلی و كاري

دو . در هایدلبرگ، اسالم شناسی علوم سیاسی و فلسفه خوانده است 0991تا  0991. تحصیل کرده است

در رشته ایران شناسی، فلسفه و  2111ر سال د. سال در دانشگاه آمریكایی قاهره تحصیل کرده است

در رشته اسالم شناسی  2119در سال . علوم سیاسی از دانشگاه بامبرگ دکتری دریافت کرده است

 .استاد ااح  کرسی در ارالنگن است 2102مدرک هابیلیتاتسیون دریافت کرده  و از اکتبر 

 .می شودتنها به چند مورد اشاره  هکایشان نوشته های زیادی دارند : ایشان برخی از تألیفات



 

 
136 

  آلمان در اسالمی الهیات و شناسی اسالم                                                               5 –پژوهشهای فرهنگی 

  010روحانیت ایران میان مدینه فاضله و واقعیت 

 012مهدی حائری یزدی قرائتی میان فرهنگی 

 013از طرحی الهی تا تعیین هویت خویش ، اندیشه امكان کمال در فلسفه وجودی اسالم 

 

 

  فریموت -پروفسور ماها آلكیسی (Prof. Dr. Maha El Kaisy-Friemuth)  

 (رویكرد عملی)استاد ااح  کرسی مطالعات اسالمی  :سمت

 :مشخصات تماس

Universität Erlangen 

Bismarckstr. 1 , 91 05 4  Erlangen,  

Raum B 6A3  

Telefon: + 4 9  913 1  8 5 -26 025  

Fax: + 4 9  9 13 1  8 5 -2 60 26  

E-Mail: maha.kaisy-friemuth@fau.de 

 

 :نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

اسالم و الهیات رهایی . رابطه انسان و خدا نزد غزالی. متكلم، فیلسوف یا اوفی: ، الغزالیقرآن و اسالم

. هیچ چیز مانند خداوند نیست، فخر الدین رازی میان فلسفه و کالم. درک اوفیانه از تصوف. بخش

 .زن در اسالم شیعی. ریشه های رادیكالیسم در سرآغاز اسالم

                                                           
161 Reza Hajatpour: Iranische Geistlichkeit zwischen Utopie und Realismus. Zum Diskurs über Herrschafts- 

und Staatsdenken im 20 . Jahrhundert. Reichert Verlag (Wiesbaden) 2002 .  
 
162 Reza Hajatpour: Mehdi Hairi Yazdi interkulturell gelesen. Nordhausen 2005.  
 
163 Reza Hajatpour: Vom Gottesentwurf zum Selbstentwurf: Die Idee der Perfektibilität in der islamischen 

Existenzphilosophie. Habilitationsschrift. Verlag Karl Alber im Verlag Herder/  Freiburg.  

 



 

 
137 

 

  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

از  2112در سال . در قاهره فلسفه خوانده است 0929تا  0922ایشان از  :سوابق تحصیلی و كاري

پست دکتری در ترینیتی کالج  2112تا  2113از . دانشگاه بیرمنگام دکترای اسالم شناسی گرفته اند

استاد ااح   2102استاد یار در دانشگاه کاتولیك لوون بوده اند و از  2102تا  2118دوبیلن گرفته و از 

 .ستندرالنگن هاکرسی در 

 :ایشان برخی از تألیفات

 014الرد الجمیل، ابطال موفق الوهیت مسیح بر اساس انجیل 

 012آخرت ارواح افالطونی، تأمالتی در نفس شناسی افالطون در ادیان توحیدی 

 011خدا و انسان در اندیشه اسالمی، برنده جایزه کتاب سال ایران در زمینه فلسفه و عرفان 

 012نانحاء ارتباط میان خدا و انسا
 

 

 

  دكتر نوید كرمانی(Dr. Navid Kermani) 

پروفسور دوره انتقالی در تاری  اندیشه اسالمی، : سمت

 فلسفه اخالق و عرفان

  :مشخصات تماس

Institut für Studien der Kultur und Religion 

                                                           
164 Maha El Kaisy & Mark Beaumont, Al-Radd al- amī l: A Fittin  Refutation of the Divinity of  esus f om 

the Evidence of the Gospel, Leiden: Brill, forthcoming.  
 
165 Maha El Kaisy & John Dillon (eds.), The Afterlife of the Platonic Soul: Reflection of Platonic 

Psychology in the Monotheistic Religions, Leiden: Brill, 2009 .  
 
166 Maha El Kaisy, God and Humans in Islamic Though, London: Routledge, 2011 , new edition in 

paperback, first edition 2006. This book has received The Iranian World Prize for the Book of the Year 

2007 in the cate o y ‘Philosophy and Mysticism’.  
 
167 Maha El Kaisy, Forms of Relationship between God and Humans, PhD thesis published in the library of 

Birmingham University, 2002  
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des Islam 

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Tel.: 06 9 / 7 98 -327 52  

Fax: 06 9/ 79 8-327 53  

Homepage: www.navidkermani.de 

 

 :ایشان برخی از تألیفات

 018ما کیست  آلمان و مسلمانانش 

 019خوف از خداوند، عطار،ایوب و چرخش متافیزیكی 

 021سفرهایی در عالمی نا آرام: وضعیت ویژه 

 020آن ماری شیمل در پی رد پای مسلمانان 

 022صر حامد ابو زیدوحی به عنوان ارتباط، مفهوم وحی در کتاب مفهوم النص ن 

 023خدا زیباست، تجربه زیبایی شناسانه قرآن 

 024ایران انقالب کودکان 

 

 

                                                           
168 Wer ist Wir? Deutschland und seine Muslime, C. H. Beck Verlag, München 2009  
 
169 The Terror of God. Attar, Job and the Metaphysical Revolt, C. H. Beck Verlag, Munich 2005.  
 
170 Ausnahmezustand. Reisen in eine beunruhigte Welt, C. H. Beck Verlag, München 2013.  
 
171 Annemarie Schimmel, Auf den Spuren der Muslime, Discussion volume, edited by Hartmut Bobzin 

and Navid Kermani, Freiburg 2002  
 
172 O ffenbarung als Kommunikation. Das Konzept wahy in Nasr Hamid Abu Zaids Mafhum an-nass, 

Frankfurt et al. 1996  (Peter Lang)  
 
173 Gott ist schön. Das ästhetische Erleben des Koran, Munich 1999 (C. H. Beck)  
 
174 Iran - The Revolution of the children 
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 پروفسور عبداهلل تاكیم (Prof. Dr. Abdullah Takim)  

 (قائم مقام مدیر اجرایی موسسه) اسالم شناسیپرفسور : سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Studien der Kultur und Religion 

des Islam 

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Büro: Juridicum, Raum 2 05  a 

Tel.: 06 9 / 7 98 -327 50  

Fax: 06 9/ 79 8 -327 53  

E-Mail : takim@em.uni-frankfurt.de 

 :محورهاي كاري

 تفاسیر مدرن و کالسیك قرآن 

 فلسفه و اخالق(تصوف)عرفان اسالمی ، 

 حرکت های ااالحی در اسالم 

 اخالق زیستی در اسالم، اخالق زیستی در ایران های پزشكی و فناوری 

 فهم از بیماری و سالمتی و مفهوم شخص در اسالم 

 فهم اسالمی از مرگ و همراهی با مرگ در اسالم 

 گفتگوی میان اسالم و مسیحیت 

 بنیادهای دین اسالم: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

را خود  تتحصیال 92در سال . نبول استدر استا 0922متولد سال  وی :سوابق تحصیلی و كاري

مدرک  2112شناسی و سیاست آغاز نمود و در سال  شناسی، اسالم در دانشگاه بوخوم در زمینه شرق

 .انشگاه فرانكفورت می باشدداستاد  2112از سال  یو. کرددکتری خود را از همان دانشگاه دریافت 
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 :ایشان برخی از تألیفات

 022تفسیر قرآن در قرن بیستم 

 021اخالق زیستی در ترکیه 

 022مسئولیت در قبال زندگی، اخالق در مسیحیت و اسالم 

 028امتحان یا بهای آزادی  درد و غلبه بر آن در مسیحیت و اسالم 

 

 

 دكتر میالد كریمی (Dr. Milad Karimi)  

 پروفسور کالم، عرفان و فلسفه اسالمی: سمت

 :مشخصات تماس

Telefon: + 4 9  251  83 -2 61 10  (Sekretariat) 

Telefon: + 4 9  251  83 -2 61 05  

Fax: + 4 9  2 51  83 -26 11 1  

E-Mail: milad.karimi@uni-muenster.de 

 

 

                                                           
175  o anexe ese im 20 .  ah hunde t: islamische T adition und neue Ansätze in Süleyman Ateş' s 

"Zeitgenössischem Korankommentar". Istanbul: Yeni Ufuklar, 2007 .  
 
176 Bioethik in der Türkei. Bochum: Ruhr-Universität Bochum, 2005. S. 1 -25 . 
 
177 [Hrsg. zus. mit Hansjörg Schmid/ Andreas Renz/ Bülent Ucar]: Verantwortung für das Leben. Ethik in 

Christentum und Islam. Regensburg: Pustet, 2008 . (Theologisches Forum Christentum –  Islam; Bd. 4 ) 
 
178 [Hrsg. zus. mit Andreas Renz/ Hansjörg Schmid/ Jutta Sperber]: Prüfung oder Preis der Freiheit? Leid 

und Leidbewältigung in Christentum und Islam. Regensburg: Pustet, 2008 .  (Theologisches Forum 

Christentum –  Islam; Bd. 3 ) 
 

mailto:milad.karimi@uni-muenster.de


 

 
141 

 

  در برلین ایران  .ا .فرهنگی جرایزنی                                                                                                          

متافیزیك، فلسفه دین، الهیات نظام مند، عرفان، زیبایی : مطالعات نظام مند: محورهاي كاري

 ،شناسی، علم تفسیر

فلسفه افالطون، ارسطو،  فلسفه اسالمی در قرون وسطی، ایده الیسم آلمانی و نقد آن، : ریخیمطالعات تا

 .فلسفه در قرن بیستم

 درباره زمان و مكان: نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

در دانشگاه  2111تا  2111از سال . در کابل است 0929ایشان متولد  :سوابق تحصیلی و كاري

از دانشگاه فرایبورگ  2102و در سال . دهلی هند فلسفه و اسالم خوانده است فرایبورگ و دانشگاه

دکتری خود را دریافت کرده است و از همان سال به عنوان پروفسور دوره انتقالی در دانشگاه مونستر 

 .تدریس می کند

 :ایشان برخی از تألیفات

 ایشان قرآن کریم را به طور کامل به آلمانی ترجمه کرده است. 

 029(هگل و هایدگر) ینیت، غیریت، و تناقض،ع 

 081سالنامه الهیات و تعلیم و تربیت اسالمی به همراه پروفسور خورشیده 

 080درک زیبایی شناسانه از قرآن تالشی برای 

 082ایمان به منزله اشتیاق به خداوند 

 083کالم الهی یا بشری: قرآن 

                                                           
179 Identität - Differenz - Widerspruch. (Hegel und Heidegger). Reihe: Rombach Wissenschaften. Freiburg 

2012 . 
 
180 Jahrbuch für islamischen Theologie und Religionspädagogik. 1 . Band, 1 . Jahrgang. Hg. v. Milad 

Karimi/  Mouhanad Khorchide. Freiburg 2012.  
 
181 Versuch einer ästhetischen Hermeneutik des Koran. In: Mouhanad Khorchide /  Klaus von Stosch 

(Hg): Herausforderung an die islamische Theologie in Europa. Erscheinung: Freiburg 2012, S. 14 -31 . 
 
182 Vom Glauben als Sehnsucht nach Gott. In: Jahrbuch für islamische Theologie und Religionspädagogik. 

Bd. 1 , 1 . Jahrgang. Hg. v. Milad Karimi /  Mouhanad Khorchide. Freiburg 2012, S. 215 -238 . 
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 084.ارتباط میان خدا و انسان از دیدگاه اسالم 

 

 

  سانسورینودكتر روجیرو (Dr. Ruggero Vimercati Sanseverino)  

 پست دکتری: سمت

 :مشخصات تماس

Eberhard Karls Universität Tübingen 
Zentrum für Islamische Theologie 

Rümelinstr. 27 , 7 207 0  Tübingen 

Dienstzimmer: Raum 1 4 , EG 
E-Mail: ruggero.vimercati-sanseverino@uni-

tuebingen.de 

Web: http:/ / uni-tuebingen.academia.edu/ RuggeroVimercatiSanseverino 

 :محورهاي كاري

 تاری  اندیشه و فرهنگ اسالمی انسان شناسی دینی در اسالم 

  (تفسیر قرآن، نبوت، فلسفه)الهیات و علم تفسیر 

  (شی  شناسی و تصوف)معنویت و زندگی دینی 

  (سالمی در بستر جهانی شدناسالم در اروپا، دینداری ا)دوران مدرن 

زندگی شخصیت و اهمیت پیامبر اسالم در باور و اندیشه : نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 اسالم

                                                                                                                                              
183 Der Koran - Gottespoesie oder Menschenwort? In: "Internationale Katholische Zeitschrift. Communio 

(Heft 5 / 2011)". November 2011 , S. 457 -465 . 
 
184 Die Beziehung zwischen Gott und Mensch aus islamischer Perspektive. In: Andreas Renz/ Mohammad 

Gharaibeh/ Anja Middelbeck-Varwick/ Bülent Ucar (Hg): "Der stets größere Gott..." –  

Gottesvorstellungen in Christentum und Islam, Regensburg 2011, S. 231 -241 . 
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آغاز نموده   2111خود را در دانشگاه توبینگن در سال  تایشان تحصیال :سوابق تحصیلی و كاري

در وی سپس . استرانسه گذرانده و پس از مدتی تحصیل در ایتالیا یك دوره فوق لیسانس در نیس ف

 .کرده استدکتری خود را دریافت 2102سال 

 :ایشان برخی از تألیفات

  082شی  شناسی، سنت معنویت
 

 

 

 الهیات مسیحی (7

 پروفسور آندریاس نئرینگ (Prof. Dr. Andreas Nehring)  

 استاد ااح  کرسی ادیان و تبلیغ  دینی: سمت

 مشخصات تماس

E-Mail: nehring.andreas@t-online.de 

Tel.: 09 13 1/ 85 -22 41 3  

Fax: 09 131 -8 5-2 659 3  

 :محورهاي كاري

 های دانش ادیان نظریه و روش 

 تغییر شكل ادیان در هند ما بعد دوره استعمار 

 های بیگانه حضور تبلیغی ادیان و فرهنگ 

 الهیات پس از دوره استعمار 

                                                           
185 La sainteté à Fès de la fondation au protectorat : hagiographie, tradition spirituelle et héritage 

prophétique, Rabat : Centre Jacques Berque/ CNRS, voraussichtlich im Herbst 2013 .  
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به طور خاص   - Dr. Rüdiger Braun -« دکتر رودیگر بروان»آقای  دستیار ایشانشایان ذکر است 

به مسئله مسلمانان و گفتگوهای میان فرهنگی توجه دارند و برخی از محورهای کاری ایشان به شرح 

 :زیر است

 بنیادهای انسان شناسی در مسیحیت و اسالم 

  تاری ، نظریه و عمل در باره رویارویی مسلمانان و مسیحیان 

 لمانان و شرق شناسیگفتمان هویت و بیگانگی نزد مس 

 تغییر شكل اسالم در اروپا 

ادیان آسیایی ، اسالم و مسیحیت، رابطه ملی گرایی و : نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 بنیاد گرایی در اسالم و بودیسم

در چند شهر مختلف تحصیالت عالیه خود را   82تا  29از سال وی  :سوابق تحصیلی و كاري

دکتری خود را در  0990در  .به اتمام رسانده استبا گرایش ادیان و تاری  دین الهیات  در رشته آلمان

 "هابیلیتاتسیون"موفق به پایان رساندن  2110در سال . سترشته ادیان و تبلیغ دینی دریافت کرده ا

 .هستنددانشگاه استاد ااح  کرسی  2111از سال  خود گردید و نهایتاً

 برخی از انتشارات

 081شی برای بازنمودن یك تفاوتدین و فرهنگ تال 

 082در سرزمین عجای  ایمان، دانش ادیان میان هرمنوتیك فرهنگ و سیاست در فرهنگ 

 088هند به عنوان  سرزمین سرآغاز ها، تصویر غربی از هند و پیامدهای آن 

                                                           
186 Religion und Kultur –  Zur Beschreibung einer Differenz, in: Andreas Nehring und Joachim Valentin 

(Hg.), Religious Turns-Turning Religions. Veränderte kulturelle Diskurse, neue religiöse Wissensformen 

(ReligionsKulturen 1), Stuttgart 2008 , 11 -31 . 

 
187 "Im Wunderland des Glaubens" - Religionswissenschaft zwischen Kulturhermeneutik und Kulturpolitik, 

in: Christoph Ernst, Walter Sparn, Hedwig Wagner (Hg.), Kulturhermeneutik. Interdisziplinäre Beiträge 

zum Umgang mit Kultureller Differenz, München 2008, 407 -428 . 
 
188 Indien als Land des Ursprungs? Westliche Indienbilder und ihre Konsequenzen, in: Henning 

Wrogemann (Hg.), Indien –  Schmelztiegel der Religionen oder Konkurrenz der Missionen? Protestantische 

Mission in Indien seit den Anfängen in Tranquebar (1706) und die Sendung anderer Konfessionen und 

Religionen, Berlin 2008 , 105 -120 . 
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 پروفسور مانفرد پیرنر (Prof. Dr. Manfred L. Pirner) 

 ستاناستاد ااح  کرسی آموزش و پرورش پروت: سمت

 :مشخصات تماس

Villa St. Paul 

Dutzendteichstraße 24  

D-9 04 78  Nürnberg 

1 . Stock /  First Floor, Raum /  Room No. 01 .00 1  
 

Regensburger Strasse 16 0  

D-9 04 78  Nürnberg, GERMANY 

Tel.: + 4 9  (0)91 1  5 30 2 -5 4 8  

Tel.: + 4 9  (0)91 1  5 30 2 -5 4 9  (Sekretariat/  Secretary)  

Fax: + 4 9  (0)91 1  5 30 2 -2 9 9  

E-Mail: manfred.pirner@ewf.uni-erlangen.de 

 :محورهاي كاري

 گفتگوی میان دینی / آموزش میان دینی 

 آموزش دین جهت یافته از دنیای رسانه/ فرهنگ و دین مردم پسند 

 آموزش دین دو زبانه 

 های پروتستان در باره آموزش و پرورش نظرگاه/ تعلیم و تربیت مسیحی 

در آلمان و گالسكو اسكاتلند در رشته معلمی  81تا  28از سال  وی :حصیلی و كاريسوابق ت

خود در رشته دکتری موفق به  اخذ  0992در سال . ستپروتستانتیسم و زبان انگلیسی تحصیل کرده ا

شده  "هابیلیتاتسیون"موفق به پایان رساندن  2111در سال . شده است« دین و موسیقی در مدرسه»

 .گردیده استااح  کرسی و استاد دانشگاه  و سپس است

 :ایشان برخی از انتشارات
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 089درباره آموزش دینی از نو بیندیشیم 

 091ای دین  تدریس حرفه 

 090های تجربی و چهارچوب مفهومی های بنیادی، یافته آموزش و پرورش مسیحی، اندیشه 

 092شناسانه، االهیاتی و جامعه شناسانه داری، روشنگری انسان دین
 

 

 

 فسور سونیا اشتروبهپرو (Priv. Doz. Dr. Sonja Strube)   

 پست دکتری: سمت

 :مشخصات تماس

Institut für Islamische Theologie, Universität O snabrück, 

Kamp 46/ 47 , 49 07 4  O snabrück, Raum: 51 / 2 26  

Telefon: + 4 9  541  96 9 -62 47  

Fax: + 4 9  5 41  96 96 -62 27  

E-Mail: sostrube@uni-osnabrueck.de 

تفسیر انجیل به عنوان کشیش و تفسیر کاربردی : محورهاي كاري

                                                           
189 gemeinsam mit Bernhard Grümme und Hartmut Lenhard) Religionsunterricht neu denken. Innovative 

Ansätze und Perspektiven für den Religionsunterricht (Religionspädagogik Innovativ, Bd. 1 ), Stuttgart: 

Kohlhammer 2012, 264  Seiten. 
 
190 (gemeinsam mit Rita Burrichter, Bernhard Grümme, Hans Mendl, Martin Rothgangel und Thomas 

Schlag) Professionell Religion unterrichten. Ein ArbeitsbuchReligionspädagogik Innovativ, Bd. 2 ), Stuttgart: 

Kohlhammer 2012, 264  Seiten. 
 
191 Christliche Pädagogik. Grundsatzüberlegungen, empirische Befunde und konzeptionelle Leitlinien, 

Stuttgart: Kohlhammer 2008, 131  Seiten.  
 
192 )gemeinsam mit Hans-Ferdinand Angel, Martin Bröking-Bortfeldt, Ulrich Hemel,Joachim Kunstmann 

und Martin Rothgangel) Religiosität. Anthropologische, theologische und sozialwissenschaftliche 

Klärungen, Stuttgart: Kohlhammer 2006, 213  Seiten . 
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تمایالت راست در محیط مسیحی، شكوفایی دینی و آموزش و پرورش بزرگساالن، تفسیر . انجیل

 .انجیل یوحنا و مارکوس، هانا آرنت. فمینیستی کتاب مقدس و الهیات فمینیستی

دینی و محیط اجتماعی، تمایالت راست شكوفایی : نمونه واحدهایی كه تدریس می كنند

 افراطی در جوامع کاتولیك، الهیات مسیحی

در حال  .، دکتری و هابیلیتاتسیون در رشته الهیات مسیحی0918متولد : سوابق تحصیلی و كاري

 .هستند( الح، دین و آموزش)حاضر در حال گذراندن دوره پست دکتری در گروه میان رشته ای 

ایشان تالیفات بسیار زیادی دارند به دو تك نگاری و یك مقاله اشاره : شانای برخی از تألیفات

 :شود می

 گرایانه مواجهه با تمایالت راست. 

 ،درک کتاب مقدس میان نگاه علمی و زندگی روزمره 

  توجیه خشونت منجر به مرگ 

 

 

 پروفسور كاترینا وِنتسِل (Catherina Wenzel) 

 لهیات انجیلی دانشگاه فرانكفورت استاد علوم ادیان دانشكده ا :سمت

 :مشخصات تماس

Prof. Dr. Catherina Wenzel 

Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Fachbereich Evangelische Theologie 

Religionswissenschaft 

Grüneburgplatz 1  

6 0 3 2 3  Frankfurt am Main 
 

 

Fon: 0 6 9  /  7 9 8 -3 2 7 5 5  

Fax: 0 6 9  /  7 9 8 -3 3 3 5 8  
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Mail: mail@catherina-wenzel.de 

. در گروه الهیات دانشگاه هومبولت برلین به تحصیل پرداخت 0988تا  0982پروفسور ونتسل از سال 

بیه   93تیا   0990ته و از سیال  دوره های عملی کار در کلیسا را پشت سر گذاشی  0990سپس تا سال 

بیه عنیوان    0998او سپس به مدت پنج سیال یعنیی تیا سیال     . عنوان معلم دینی به تدریس پرداخت

 . دستیار علمی در گروه ادیان دانشگاه هومبولت برلین به خدمت پرداخت

او در  .را در ایران به سر برد 2110تا  0998دکتری خود را دریافت نمود و از سال  0992وی در سال 

 یبنیادهیا »بورسیه ای دریافت کرد تا دوره فوق دکتری خیود بیا موضیوع     2112تا  2110سال های 

را در دانشیگاه بیامبرگ سیپری نمایید، در     « شناسانه در اسالم و مسیحیت و شكوفایی آن هیا   انسان

 . همین زمان او در گروه الهیات پروتستان دانشگاه آزاد برلین نیز به تدریس می پرداخت

ایاح    093دسیتیار علمیی پروفسیور فِلیدکلر    ( 2119-2112)خانم ونتسل سپس به مدت هفت سال 

او در اواخیر ایین دوره   . در دانشیگاه هومبولیت بیرلین بیود     094کرسی ادیان و مطالعات تبلیغ مسیحی

دسیتار   2101تیا   2118آغاز نمیود و از سیال    092همكاری خود را با دانشگاه پتسدام با پروفسور هافنر

 . یشان در کرسی ادیان گروه فلسفه دانشگاه پتسدام بودعلمی ا

پروفسیور جانشیین در گیروه ادییان در کرسیی تیاری  و       ( 2101/2100)خانم ونسل به مدت دو سال 

خود را در دانشگاه پتسیدام   «هابیلیتاتسیون» 2100او در سال .  الهیات مسیحی در دانشگاه برمن بود

 . اح  کرسی ادیان در دانشگاه فرانكفورت گردیداستاد ا 2102دریافت نمود و از سال 

تصویر پیامبر اسالم در کمدی الهی دانتیه و تیاثیر   »اثر از جمله آثار ایشان می توان به طور خاص به 

 . اشاره داشت 091«آن بر شكل گیری درک از اسالم در اروپای مسیحی

 

                                                           
193 Prof. Dr. A. Feldtkeller 
194 Lehrstuhl für Religions- Missionswissenschaft und Ö kumenik 
195 Prof. Dr. H. E. Hafner 
196 Ve dammt und Vollkommen. Muhammad in Dantes ‚G ttliche   om die’. Ein Beit a  zu  

Religionsgeschichte Europas, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Christentum und 

Islam (erscheint 2 0 12 ) 

 

mailto:mail@catherina-wenzel.de
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 پروفسور كالوس فون اشتوش (Prof. Dr. Klaus von Stosch)  

 استاد ااح  کرسی الهیات نظام یافته و تعلیم آن : سمت

 :شخصات تماسم

Universität Paderborn, Fakultät für 

Kulturwissenschaften 

Institut für Katholische Theologie 

Warburger Str. 1 0 0  

D-3 3 0 9 8  Paderborn 

Raum: N3 .1 4 6  

Telefon: (0 5 2 5 1 ) 6 0 -2 3 6 2  

E-Mail:klaus.von.stosch@uni-

paderborn.de 

 

 :محورهاي كاري

کیه بیه   ( 2112از حیدود سیال   )اما میدتی اسیت    .تخصص ایشان در زمینه الهیات سیستماتیك است

الهیات تطبیقی و دیالوگ با مسلمانان بخصوص شیعیان توجه زیادی نشان میی دهنید و بیا دانشیگاه     

مینظم تبیادل اسیتاد و دانشیجو     های   پروژهو در این راستا ادیان قم تفاهم نامه همكاری امضاء نموده 

 .گردد برگزار می

میورد نظیر   محور هیای   یان نامه هایی که ایشان استاد راهنما آن بوده است، نشان دهنده یلیست پا

 .این انستیتو در خصوص پایان نامه ها است

 : رسائل پایان یافته

   قیی دفیاع شیده    محمد به عنوان رسول خدا در آموزش اسالم، این رساله در گیروه الهییات تطبی

092.است
 

     دقیاع شیده     انسان و خداوند در چالشگاه عدالت و رحمت، دفاع شیده در گیروه الهییات تطبیقیی

098.است
 

                                                           
197 Tuba Isik, Muhammad als Gesandter Gottes im Islamischen Religionsunterricht. Promotionsfach: 

Komparative Theologie. Abschluss 2 0 1 3 . 
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 :پایان نامه هاي درحال تدوین

    آزادی اراده انسان بر اساس آرای کارل رانر، توماس پروپر در اندیشه کاتولیك معاایر و عالمیه

099براهیم علیزاده، دانشگاه ادیان قمطباطبایی در اندیشه شیعی معاار، محمد ا
 

 211الهیات فلسفی بر اساس آراء کارل رانر و مالادر، مجتبی بیدقی، دانشگاه ادیان قم
 

 210ویژگی های عیسی در اسالم و مسیحی، مسیح شناسی از دیدگاه الهیات تطبیقی
 

 212الهیات تطبیقی و هنر، مسئله تصویر گری وحرمت آن در گفتگوی ادیان
 

 داوند به منزله عشق، رویكردی به الهییات تثلییث از دییدگاه گفتگیوی اسیالمی      اندیشیدن به خ

213مسیحی
 

 214پوچی دنیا، درباره نجات عالم به دست مسیح در گفتگوی مسیحی اسالمی
 

  212الهیات خشونت، تالشی تفسیری برای تعیین نسبت قرآن و خشونت، خانم حمیده محققی
 

 211کانت و هابرماس بنیان نهادن اخالق معامالت از غزالی به سوی
 

                                                                                                                                              
198 Muna Tatari, Gott und Mensch im Spannungsfeld von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Versuch 

einer Positionsbestimmung. Promotionsfach: Komparative Theologie. Abschluss 20 1 3 .  
 
199 Freedom of the Will. According to Karl Rahner and Thomas Pröpper in contemporary Catholicism 

and Mohammad Hossein Tabatabaee in Contemporary Shiism (Bearbeiter: Mohammad Ebrahim 

Alizadeh) 

 
200 Philosophical theology according to Mulla Şadra and Karl Rahner (Bearbeiter: Mojtaba Beidaghi)  

 
201 Die Besonderheit Jesu in Christentum und Islam. Christologische Untersuchungen aus der 

Perspektive Komparativer Theologie  

(Bearbeiterin: Cornelia Dockter) 
 
202 Komparative Theologie und Kunst. Die Debatte um Bilder und Bilderverbot im Dialog der 

Religionen (Bearbeiterin: Anna Heiny).  
 
203 Gott als Liebe denken. Annäherungen an die Trinitätstheologie aus der Perspektive des muslimisch-

christlichen Dialogs, (Bearbeiterin: Katharina Lammers).  

 
204 Das Absurde in der Welt. Zum Konzept einer Soteriologie im christlich-muslimischen Gespräch 

(Bearbeiter: Aaron Langenfeld) 

 
205 Theologie der Gewalt- eine exegetische Verhältnisbestimmung zwischen Gewalt und Q ur' an 

(Bearbeiterin: Hamideh Mohagheghi)  

 
206 Grundlegung zur islamischen Wirtschaftsethik - von Al-Ghazali über Kant zu Habermas (Bearbeiter: 

Idris Nassery) 
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   ،الهیات گفت و گو، ادای سهمی به گفتگوی الهیات شیعی  با ویتگنشتاین متاخر، اسحاق رهنمیا

212دانشگاه ادیان قم
 

 218عشق و عدم، مطالعه ای تطبیقی درباره بودیسم و مسیحیت
 

 219شفاعت و تعالی خداوند
 

 201تحقیقی درباره همگرایی عقل و دین در اسالم: چهره پردازی اسالم
 

 200اخت معیارها در ادور احكام میان دینیشن
 

 202نابخشودنی  درباره حق بخشوده شدناه های گن
 

 203سرپرستی روحانی و تصویر انسان در اسالم، در گفتگو با مفاهیم مسیحی
 

 

 :ایشان سوابق تحصیلی و كاري

 ایشان پس. سال دارد 43( 2104بهار )است و در حال حاضر  0920پروفسور فون استوش متولد سال 

سپس  .در بن به تحصیل الهیات و تاری  مسیحی پرداخت 93تا  90از سال  دوران ابتداییاز تحصیل 

سیپس از  . تحصیل الهیات و فلسفه کاتولیك را در فرایبورگ سوئیس ادامه داد 94و  93در سال های 

افت نمود بورسیه ای دری( Studienstiftung des deutschen Volkes)از بنیاد آلمانی  92تا  94سال 

 .و در بن عالوه بر الهیات و فلسفه مسیحی بر اقتصاد سیاسی تمرکز نمود

                                                           
207 Theologie der Konversion. Ein Beitrag zur Diskussion einer schiitischen Theologie der Religionen im 

Gespräch mit der Spätphilosophie Wittgensteins (Bearbeiter: Eshagh Rahnama)  

 
208 Liebe und Leerheit. Komparative Studie im Buddhismus und Christentum. (Bearbeite r: Daniel 

Rumel) 

 
209 Das Fürbittgebet und die Transzendenz Gottes (Bearbeiter: Cemil Sahinöz).  

 
210 Die ästhetische Selbststilisierung im Islam. Untersuchungen zur Konvergenz von O ffenbarung und 

Vernunft (Bearbeiter: Ufuk Topkara)  

 
211 Kriteriologie interreligiöser Urteilsbildung (Bearbeiterin: Anne Weber).  

 
212 Unversöhnbare Schuld? Vom Recht auf Vergebung (Bearbeiterin: Maria Elisabeth Wirth)  

 
213 Seelsorge und Menschenbild im Islam. Untersuchungen im Gespräch mit christlichen Konzepten 

(Bearbeiterin: Anna-Maria Fischer) 
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در بن دوره  2110دیپلم خود در الهیات کاتولیك را دریافت نمود و از این سال تا سال  92او در سال  

ایشیان سیپس از   .  دکترای الهیات او در الهیات دگماتیك می باشد. دکتری خود را پشت سر گذاشت

خیود را بیا گیرایش الهییات بنییادین       «هابیلیتاتسیون»در دانشگاه مونستر دوره  2112تا  2112 سال

(Fundamentaltheologie )   پشت سر گذاشت و در این سال اجازه تدریس در این شیاخه را دریافیت

 .نمود

از سیال   از جملیه . ایشان در طول دوره تحصیل غالبا به عنوان دستیار استاد به کار مشغول بوده است

در سیال  . بیوده انید  ( Prof. Dr. Hans-Joachim Höhn)دستیار استاد در دانشگاه کلن  2112تا  98

اعتقیادات  "جایزه موسسه تحقیقاتی فلسفه در هانوفر را  برای بهترین پاس  به این سوال کیه   2110

 . دریافت نموده اند " دینی چیستند

 طیی فواایل متیوالی   سپس بیه  و  ستونستر بوده امدانشگاه  استاد 2118تا سال  2112از سال  وی

 .ستاستاد مدعو بوده ا (اورشلیم)بیت المقدس در  2103و  2102؛ 2101؛ 2119؛ 2112سالهای 

طرحیی  در چیارچوب آن  تا  ستبورسیه ای دریافت نموده ا «موسسه هایزنبرگ»از  2112در سال او 

حوه عرضیه وحیی در اسیالم و مسییحیت     در آن به طور خاص ن نماید کهبرای الهیات تطبیقی تهیه 

 .مورد مطالعه و تطبیق قرار  گرفته باشد

ایاح  کرسیی الهییات     2118یك دوره کوتاه تدریس در کلین در تابسیتان   گذراندن ایشان پس از 

ریاسیت مرکیز الهییات تطبیقیی و      2119ایشیان از سیال   . کاتولیك در دانشگاه پادربورن میی شیوند  

و چند بار به قم سیفرنموده   وی تاکنون. دربورن را نیز به عهده می گیرندمطالعات فرهنگی دانشگاه پا

  .دل استاد و دانشجو امضاء نموده استبا دانشگاه ادیان قم تفاهم نامه همكاری علمی برای تبا

  :برخی از انتشارات ایشان

کتیاب   ویاز جمله آثار قابل توجیه  انتشارات متعددی است که  ااح  پروفسور کالوس فون اشتوش

 . نام دارد 204«چالشهای الهیات اسالمی در اروپا»

                                                           
214 Herausforderungen an die islamische Theologie in Europa - Challenges for Islamic Theology in 

Europe 
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 ساختار آموزشی و درجات دانشگاهی در آلمان

در آلمان دوره دکتری غالباً پژوهش محور است و به خالف ایران یا مثال آمریكا، فاقد واحد های درسیی  

توان علمیی و سیوابق   پس از گذراندن دوره دکتری، دانشجو با عنایت به عالئق، . و امتحان جامع است 

 . کاری و تألیفاتش می تواند یكی از شش راه زیر را در پیش بگیرد

 هاي پست دكتري دوره

. که معموالً بین یك تا پنج سال به طول می انجامد و در آن باید یك تحقیق علمی جدیید انجیام شیود   

اختصیاص میی دهنید و    برخی از دانشگاه ها خود موضوعی را معرفی کرده و برای این دوره ها، بیورس  

اگیر  . برخی دانشجویان بدون بورس ،خودشان با هماهنگی با یك استاد این دوره را پشت سر می گذارند

کسی بدون بورس بخواهد این دوره را با یك استاد پشت سر بگذارد غالباً خیلی سیریع از اسیاتید جیواب    

 .مثبت دریافت می کند

 تحقیقات شخصی

انجمن تحقیقات آلمان که بزرگترین نهیاد  ) DFGگذار بسیاری در آلمان مانند بنیادها و نهادهای سرمایه 

وجود دارنید کیه حاضیرند    ( استدولتی سرمایه گذاردر زمینه پژوهش در تمام شاخه های علوم در آلمان 

هیای بسییار    و در مورد پیروژه )شخص با مدرک دکتری . های خوب علمی را پشتیبانی مالی کنند پروژه

 . تواند پروژه خود را برای این موسسات ارسال نماید می( مدارک پائین ترخالقانه با 

ای دارند و به اورت آن الین با نظام خاای مدارک مورد نظر خودشان  این موسسات غالباً درگاه رایانه

در اورت تصوی  یك پروژه، موسسه . را دریافت کرده، پروژه ها را برای اساتید ارزیاب خود می فرستند

که دانشیگاه هیا ییا موسسیات     )یت کننده دستمزد محقق، بعالوه هزینه های باالسری تحقیق او را حما

به ( تحقیقاتی برای پذیرش محقق در مجموعه خود و اعطای امكانات و نام خود به او در یافت می کنند

 .موسسه مورد نظر پرداخت می نماید و محقق برای مدت تحقیق کارمند موسسه مذکور می گردد

 (دانشگاهدریافت اجازه تدریس در )هابیلیتاتسیون 

های آلمانی زبان است و تا آن جا که نگارنده مطلع است در جاهای دیگر  این عنوان مخصوص دانشگاه

 با گذراندن این دوره که مجموعه ای از تدریس، نوشتن یك کتاب یا چنید مقالیه اسیت،   . مرسوم نیست
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 Privatپرییوات دوتزنیت   )چنین افیرادی در آلمیان   . می کند شخص در یك دانشگاه اجازه تدریس پیدا

Dozent )خوانده می شوند که در واقع پروفسورهای فاقد کرسی و حقوق دانشگاهی هستند. 

اسیاتید  . شیود  درج میی ( .PD, P.D. or Priv.-Doz)به شیكل  ( .Prof. Dr)عنوان این اساتید به جای  

اهنمایی کرده و برای حفظ عنوان خود باید در سال الاقل یك مذکور اجازه دارند دانشجویان دکتری را ر

هیای آلمیان پروفسیور     کسانی که در نظام معمول دانشگاه. درس در دانشگاه طرف قرار داد خود بدهند

 .می شوند باید قبل از استخدام ،هابیلیتاتسیون داشته باشند

 (Junior Professor)هاي نوپا  پروفسور

نوپیا   دکتری گرفته است وضع علمی خوبی داشته باشد، میی توانید پروفسیور   اگر شخصی که به تازگی 

پروفسورهای نوپا، مانند پروفسورهای معمولی باید فرایند فراخوانده شدن به دانشگاه را طی کننید  . بشود

یعنی مدارک خود را پس از فراخوان به دانشگاه بفرسیتند، توسیط کمیتیه مربوطیه از مییان کاندییداها       )

وند، با دو یا سه نفر در مرحله نیمه نهایی در تدریس آزمایشی رقابت کنند، از طرف کمیسییون  انتخاب ش

 (. ها را به همكاری دعوت کند مربوطه به ریاست دانشگاه معرفی شوند و رئیس دانشگاه آن

اما در چند مورد تفاوت هایی  .رسمی یكسان است از نظر علمی و آموزشی شرایط آن ها با یك پروفسور

نخست آن که حقوق آن ها کمتر است، مدت استخدامشان ابتدا بیرای سیه سیال و پیس از     . وجود دارد

مگیر اینكیه بیه     ،ارزیابی برای سه سال دیگر قابل تمدید است و پس از این شش سال خاتمه می یابید 

ق این کار بر اساس قراردادی اورت میی پیذیرد کیه مطیاب    )شناخته شود ( Tenure)عنوان استاد دائمی 

استاد را رسما به عنیوان پروفسیور، اسیتخدام میادام      دانشگاه متعهد می گردد پس از دوره آزمایشی، آن،

 . و البته دروس موظف آن ها نیز کمتر است( العمر کند

 (Vertretungsprofessur)پروفسور دوران انتقالی 

یار زمان بیر اسیت، گیاهی در    از آن جا که انتصاب یك پروفسور با روند قانونی آن در آلمان فرایندی بس

این دوران انتقالی دانشگاه یا گروه ممكن است یك نفر راکه مدرک دکتیری دارد، بیه عنیوان پروفسیور     

 .دوره انتقالی معرفی کرده او را موقتا استخدام نماید
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 (Stiftungsgastprofessur)پروفسور مورد حمایت نهادي غیر از دانشگاه 

ایین  . اه محل تدریس، حاضر می شود هزینه های یك استاد را تقبیل کنید  گاهی یك نهاد غیر از دانشگ

 0111در حیال حاضیر حیدود    . سال به تدریس میی پردازنید   2اساتید غالباً برای مدتی محدود در حدود 

های آلمان وجود دارد که توسط نهادهای خصوایی تیأمین    کرسی برای چنین اساتیدی در کل دانشگاه

 . مالی می شود

 پروفسور

کیه در آن   W1, W2, W3در حال حاضر پروفسورها در آلمان سه درجه دارند که به ترتیی  عبارتنید از  

W3 ترین رتبه را داشته به منزله استاد تمام در نظام ایران است و در برخی استان ها ماننید بیایرن    عالی

ProfessorO)به آن ها  rdinarius )گفته می شود . 

یعنیی   ؛هسیتند ( Lehrstuhlinhaber)ی رسند غالباً ااح  یك کرسی پروفسورهایی که به این درجه م

عالوه بر دستمزد خود که از سایر همكاران باالتر است در یك فرایند مذاکره جیدی بیا دانشیگاه بیرای     

... دریافت هزینه های تحقیقاتی، استخدام منشی، دستیار علمیی، دانشیجوی دکتیری، فیوق دکتیری و      

 . قرارداد می بندند

یل یك کرسی ممكن است مثال دو دانشجوی فوق دکتری، دو دانشیجوی دکتیری، ییك منشیی،     در ذ

چهار دستیار دانشجو، دو دستیار علمی، هزینه یك کنفرانس ساالنه، هزینه خرید کتاب، هزینه سیفر و در  

بخشی از البته این بدان معناست که دانشگاه . منظور شود... موارد ضروری هزینه آزمایشگاه، مواد اولیه و

 . اهداف تحقیقاتی خود را بر دوش این استاد گذاشته و به تناس  ، توقعات جدی از او و گروهش دارد

ییا گیروه تحقیقیاتی    ( Arbeitsgruppe oder kurz AG)گاهی نیز به جای کرسی از یك گروه کیاری  

(Forschungsgruppe )امیا هیر    روشن است که هر استاد ااح  کرسی، پروفسور هسیت . یاد می شود

در گذشته پروفسورها غالباً استخدام مادام العمر بوده انید امیا امیروزه    .  پروفسوری ااح  کرسی نیست

غالباً با یك دوره قراردادی طوالنی آغاز به کار می کنند و ممكن است پروفسور هیای رده هیای بیاالتر    

ی شود کیه فراخیوان بیه کیار     برای انتساب به این سمت یك فرایند طوالنی طی م. نیز قراردادی باشند

(Berufung )نام دارد و گاهی تا دو سال به طول می انجامد  و مراحل اساسی آن به شرح زیر است: 
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را ( Berufungsvoraussetzungen)کسی که می خواهد در این فراخوان شرکت کند باید شرایط خاای 

و ییا اجیازه   ( Juniorprofessur)وپیا  دارا باشد از جمله عالوه بر دکتری باید ییا میدرک پروفسیورهای ن   

 . داشته باشد( Habilitation)تدریس در دانشگاه های آلمان 

روند فراخوان با اعالن عمومی خالی بودن این موقعیت شغلی و معرفی شرایط اسیتخدام و زمیان بنیدی    

( Berufungskommission)، سپس یك کیارگروه  (Ausschreibung)فرایند پذیرش استاد آغاز می شود 

بعالوه یكی دو پروفسور از دیگر دانشگاه هیا   ،که متشكل از اساتید، دستیاران علمی و دانشجویان هستند

 .به عنوان ارزیاب حاضر می شوند

غالباً هر یك از ایین سیه   . این گروه پس از بررسی مدارک غالباً سه نفر را برای مصاحبه دعوت می کنند

ریس آزمایشی و گفتگویی فردی بیا اعضیای کمیسییون داشیته     نفر باید یك سخنرانی آزمایشی، یك تد

سپس با توجه به همه ارزیابی ها، کارگروه مزبور لیستی را به ترتی  اولویت ومطلوبییت بیه دفتیر    . باشند

 primo loco, secundo)ریاست دانشگاه ارائه می دهند که نشیان دهنیده ارجحییت داوطلبیان اسیت      

loco, tertio loco).  

اگر چه وزارتخانه  .ت علوم غالباً نفر اول این لیست را به عنوان استاد برگزیده انتخاب می کندسپس وزار

اما در چندین ایالت آلمان این کیار  . تواند داوطل  مناس  دیگری را برگزیند در این باره اجبار ندارد و می

زییده شیده و دانشیگاه وارد    سپس داوطل  برگ. را وزارت خانه های محلی به دانشگاه ها واگذار کرده اند

برای دستمزد و دیگر امكانات میورد نییاز بیرای کرسیی میذکور      ( Berufungsverhandlungen)مذاکره 

این مذاکرات ممكن است چند ماه به طول انجامد و حتی ممكن است به شكست منجیر شیود   . شود می

 . که در این اورت نفر دوم لیست به مذاکره خواند می شود

شود و برای پروفسورهایی در این رده غالباً این استخدام مادام  ایی استاد به کار فراخوانده میدر مرحله نه

نامییده میی شیوند و هنیوز هیم از      ( Emeritus)چنین پروفسورهایی پس از بازنشستگی . العمر می باشد

 .برخوردارند( البته محدودتر از گذشته)امكانات خاص آموزشی و بودجه 

فسورها امكانات مالی و دستیاران بسیار محدودتری دارند یا اساسیا بیه غییر از حقیوق     وربقیه پ در مقابل،

 Extraordinarien oder)کنند و به آن ها با عنایت به قوانین ایاالت مختلف  خود، چیزی دریافت نمی
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außerordentliche Professoren )پروفسورهای غیر رسمی گفته می شود، با این حال این پروفسورها 

 .جزو کادر االی دانشكده محسوب می شوند

ییا پروفسیورهای بیه    ( Außerplanmäßige Professoren)در مرحله بعد پروفسورهای خارج از گیروه   

 (.nicht beamtete außerordentliche Professoren)استخدام درنیامده غیر رسمی قرار دارند 

هستند که دکتیری گرفتیه، پیس از دکتیری اجیازه      این افراد چنان که پیش از این نیز اشاره شد افرادی 

ایین افیراد پیس از دریافیت     . تدریس دریافت نموده و فعالیت آن ها در دانشكده خوب ارزیابی شده است

شده پس از مدت قابل تیوجهی تیدریس و   ( Privatdozent)اجازه تدریس در دانشگاه ،مدرس خصوای 

را دریافیت  ( Außerplanmäßige Professoren)تحقیق یا پس از نشیان دادن لیاقیت علمیی ،عنیوان     

 . کنند می

ها قبالً اشاره شد و برخیی دیگیر در ادامیه     مرات  بعد پروفسورهای زیر قرار دارند که به برخی از آن در

 :شود اشاره می

  پروفسورهایی که توسط نهادی جزدانشگاه تأمین مالی می شوند(Stiftungsprofessoren) 

  پروفسورهای نوپا(Juniorprofessoren) 

  پروفسورهای ارشد(Seniorprofessoren) 

این عنوان مربوط به پروفسورهای بدون کرسی و غیر رسمی است که سن باالیی دارند و با داشتن ایین  

عنوان می توانند در سنین بازنشستگی نیز از مزایای یك پروفسور اسیتفاده کننید و تمیام وقیت خیود را      

در مقایسه، این پروفسورها فقط از امكانات جانبی اساتید رسیمی ماننید   . ارف تحقیق و نه تدریس کنند

این عنوان جدیداً به نظیام دانشیگاهی آلمیان وارد شیده و     . حق دستیار و سایر موارد بودجه ای محرومند

 . در مونی  به یك پروفسور علوم پزشكی اعطا شده است 2111اول بار در سال 

   پروفسورهای مورد احترام(Honorarprofessoren) 

امیا   ،اند چنان که از نام آن پیداست به افرادی اطالق می شود که فعالیتی علمی بیرون از دانشگاه داشته

این افراد مادام کیه  . ها در دانشگاه استفاده شود کارشان چنان برجسته بوده که سزاوار است از دانش آن

 . ن تدریس مجازند از این عنوان استفاده کنندتدریس می کنند این عنوان را حفظ کرده و به ندرت بدو
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هدف از چنین عنوانی جیذب اسیتعدادهای موفیق    . کنند بعالوه برای تدریس خود دستمزدی دریافت نمی

چنین عنوانی در میان سیاسیتمداران  . بیرون از دانشگاه برای انتقال دانش و اندیشه خود به دانشگاه است

افتخاری نیست بلكه به واسیطه   این عنوان یك عنوان ارفا. ن داردو فعاالن اقتصادی جذابیت روز افزو

 .ها و توان علمی و تدریس فرد بیرون از دانشگاه به او اعطا می شود فعالیت

  پروفسورهای افتخاری(Ehrenprofessoren ) 

ه یك نفر های الزاما علمی بلكه به دالیل دیگر برای قدردانی ب این عنوان را دانشگاه ها نه برای فعالیت

هیتلر امتیاز اعطای چنین عنوانی را از آن خود دانست و مثال یك فیلمسیاز بیه    0932در سال . می دهند

که آثار زیادی در تایید و تثبیت اندیشه های ناسییونال سوسیالیسیتی سیاخته بیود را     ( Veit Harlan)نام 

 .افتخاراً پروفسور نامید

  پروفسورهای مهمان(Gastprofessoren) 

 فسورهای دوران انتقالی پرو(Vertretungsprofessor 
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 ردیف دانشگاه نام استاد سمت حوزه كاري آدرس اینترنتی

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ professorinnen

/ Freitag/ index.html 

Islam. Netzwerke im Ind. 

Ozean, histor. 

Stadtforschung, Geschichte 

und Gesellschaft d. Nahen 

Ostens ab 1500 

 استاد

پروفسور دکتر اولریكه 
 تاگفرای

Prof. Dr. 

Ulrike Freitag 

دانشگاه آزاد 
 برلین

0)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ professorinnen

/ Havemann/ index.html 

Geschichte, Gesellschaft 

und Religion im Vorderen 

Orient 

استاد 
جانشین 
 اشمیتكه

 پروفسور  اکسل هاوامان

Prof. Dr. Axel 

Haveman 

دانشگاه آزاد 
 برلین

2)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ professorinnen

/ Kraemer/ index.html 

Religion, Recht, Politik und 

Gesellschaft im Modernen 

Islam 

 استاد

 رپروفسور گوردون کرم

Prof. Dr. 

Gudrun 

Krämer 

دانشگاه آزاد 
 برلین

3)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ professorinnen

/ Krawietz/ index.html 

Islam. Recht, 

Kulturgeschichte, Körper u. 

Sport, Arab. Golfregion 

 استاد

پروفسور بریگیت 
 کراویتس

Prof. Dr. Brigit 

Krawietz 

دانشگاه آزاد 
 برلین

4)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ professorinnen

/ Havemann/ index.html 

Theologie, Philosophie, 

normative Tradition d. klass. 

Islam 

استاد 
 دانشگاه

 پروفسور زابینه اشمیتكه

Prof. Dr. 

Sabine 

Schmidtke 

دانشگاه آزاد 
 برلین

2)  

http:/ / www.ruhr-uni-

bochum.de/ orient/ schoeck

.html 

Bedeutende Probleme und 

Kontroversen der arabischen 

Logik und 

Sprachphilosophie 

استاد 
 دانشگاه

 پروفسور کورنلیا شوک

Prof. Dr. 

Cornelia 

Schöck 

دانشگاه 
 بوخوم

1)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ en/ e/ islamwiss/ st

aff/ Language_Lecturers/ dil

mac/ index.html 

بیشتر تمرکز ایشان بر مطالعات مشترک میان 
 فرهنگ اسالمی و ترکی است

دستیار 
 علمی

 الیف دیلماک

Elif Dilmac 

دانشگاه آزاد 
 برلین

2)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ professorinnen

/ Lafi/ index.html 

Global Perspectives on the 

History of the Arab World 

 استاد بدون
 کرسی

 دکتر نورا الفی

PD. Dr. Nora 

Lafi 

دانشگاه آزاد 
  (8 برلین

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ en/ e/ islamwiss/ st

aff/ wimis/ Farhang_Ansari/ i

ndex.html 

Research Unit Intellectual 

History of the Islamicate 

World 

دستیار 
 علمی

حسن فرهنگ دکتر 
 انصاری

Dr. Hassan 

Farhang Ansari 

دانشگاه آزاد 
 برلین

9)  

http:/ / www.geisteswissensc

haften.fu-

berlin.de/ izma/ forschung/ l

aufend/ theological_rational

ism/ teilnehmer/ lmuehlethal

er/ index.html 

مطالعات مشترک میان اسالم و یهودیت، 
ایشان اخیراً به عنوان پروفسور جوان در 
ورگ مورکز مطالعات یهودی برلین و براندنب

 منسوب شده است

 استاد

لوکاس  پروفسور دکتر
 موله تالر

Prof. Dr. Lukas 

Mühlethaler 

دانشگاه آزاد 
 برلین

01)  

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Freitag/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Freitag/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Freitag/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Freitag/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Kraemer/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Kraemer/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Kraemer/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Kraemer/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Krawietz/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Krawietz/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Krawietz/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Krawietz/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Havemann/index.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/schoeck.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/schoeck.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/schoeck.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/staff/Language_Lecturers/dilmac/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/staff/Language_Lecturers/dilmac/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/staff/Language_Lecturers/dilmac/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/staff/Language_Lecturers/dilmac/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Lafi/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Lafi/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Lafi/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Lafi/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/staff/wimis/Farhang_Ansari/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/staff/wimis/Farhang_Ansari/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/staff/wimis/Farhang_Ansari/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/staff/wimis/Farhang_Ansari/index.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/izma/forschung/laufend/theological_rationalism/teilnehmer/lmuehlethaler/index.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/izma/forschung/laufend/theological_rationalism/teilnehmer/lmuehlethaler/index.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/izma/forschung/laufend/theological_rationalism/teilnehmer/lmuehlethaler/index.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/izma/forschung/laufend/theological_rationalism/teilnehmer/lmuehlethaler/index.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/izma/forschung/laufend/theological_rationalism/teilnehmer/lmuehlethaler/index.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/izma/forschung/laufend/theological_rationalism/teilnehmer/lmuehlethaler/index.html
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http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ pink 

Muslimische Koranexegese 

seit dem 18. Jahrhundert, 

Muslimische Konzeptionen 

des religiösen und 

rechtlichen Status von 

Nichtmuslimen, Debatten 

um die Anpassung des 

islamischen Rechts an die 

Moderne , Gesellschaftliche 

und religiöse 

Transformationsprozesse im 

Kolonial- und 

Nationalstaatszeitalter 

 استاد

دکتر یوهانا  پروفسور 
 پینك

Prof. Dr. 

Johanna Pink 

 

 دانشگاه
  (00 فرایبورگ

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ wimis/ sassman

nshausen/ index.html 

 
دستیار 
 علمی

کریستیان  زاسمان 
 هاوزن

Christian 

Saßmannhause

n 

دانشگاه آزاد 
 برلین

02)  

http:/ / www.uni-

goettingen.de/ de/ 156745

.html 

Juniorprofessor und Leiter 

der 

Nachwuchsforschergruppe 

„O ffenba un , Ratio und 

Identität: Bildung in der 

frühen und klassischen Zeit 

des Islam (vom 7. bis zum 

13 .  h. n. Ch .)“. 

 استاد

دکتر ینس  پروفسور
 شاینر

Prof. Dr. Jens 

Scheiner 

دانشگاه 
  (03 گوتینگن

https:/ / iaaw.hu-

berlin.de/ medialitaet/ perso

nen/ schneider 

Medienentwicklung und 

Mediensysteme in Südasien 

Medialisierungsprozesse und 

sozialer Wandel 

Medienkonvergenz und 

neue Medien- bzw. 

Interaktionsformen 

Debatten über Medien, 

Islam und Gender 

دستیار 
 علمی

دکتر نجا  پروفسور
 کریستیانا اشنایدر

Prof. Dr. 

Nadja-

Christina 

Schneider 

دانشگاه 
 هومبولدت

04)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ lehrbeauftragte

/ Abdelnasser.html 

 
مدرس 
 قراردادی

 جمال عبدالناار -

Gamal 

Abdelnasser 

دانشگاه آزاد 
 برلین

02)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ islamwiss/ mitar

beiterinnen/ professorinnen

/ Amir-

Moazami/ index.html 

Islamische Bewegungen in 

Europa, Säkularismus, 

Politische Theorien und 

Geschlechterfragen 

 استاد

دکتر شیرین  پروفسور 
 امیر معظمی

Prof. Dr. 

Schirin Amir-

Moazami 

دانشگاه آزاد 
 برلین

01)  

http:/ / www.islam.uni-

kiel.de/ Personalseiten/ elsae

sser 

Islamische Bewegungen in 

der Moderne 

Religionspolitik 

Nichtmuslime in 

muslimischen Ländern, 

speziell Christen in Ägypten 

دستیار 
 علمی

 سباستیان الزسر -

Sebastian 

Elsässer 

 

دانشگاه 
 کیل

02)  

http:/ / freunde-islamische-

kunst-

pergamonmuseum.de/ das-

museum/ mitarbeiter/ muse

umsmitarbeiter/ 

 هنر و تاری  اسالمی
دستیار 
 علمی

 دکتر جولیا گونهال -

Dr. Julia 

Gonnella 

موزه 
 پرگامون

08)  

http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/pink
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/pink
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/pink
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/wimis/sassmannshausen/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/wimis/sassmannshausen/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/wimis/sassmannshausen/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/wimis/sassmannshausen/index.html
http://www.uni-goettingen.de/de/156745.html
http://www.uni-goettingen.de/de/156745.html
http://www.uni-goettingen.de/de/156745.html
https://iaaw.hu-berlin.de/medialitaet/personen/schneider
https://iaaw.hu-berlin.de/medialitaet/personen/schneider
https://iaaw.hu-berlin.de/medialitaet/personen/schneider
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/lehrbeauftragte/Abdelnasser.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/lehrbeauftragte/Abdelnasser.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/lehrbeauftragte/Abdelnasser.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/lehrbeauftragte/Abdelnasser.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Amir-Moazami/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Amir-Moazami/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Amir-Moazami/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Amir-Moazami/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/mitarbeiterinnen/professorinnen/Amir-Moazami/index.html
http://www.islam.uni-kiel.de/Personalseiten/elsaesser
http://www.islam.uni-kiel.de/Personalseiten/elsaesser
http://www.islam.uni-kiel.de/Personalseiten/elsaesser
http://freunde-islamische-kunst-pergamonmuseum.de/das-museum/mitarbeiter/museumsmitarbeiter/
http://freunde-islamische-kunst-pergamonmuseum.de/das-museum/mitarbeiter/museumsmitarbeiter/
http://freunde-islamische-kunst-pergamonmuseum.de/das-museum/mitarbeiter/museumsmitarbeiter/
http://freunde-islamische-kunst-pergamonmuseum.de/das-museum/mitarbeiter/museumsmitarbeiter/
http://freunde-islamische-kunst-pergamonmuseum.de/das-museum/mitarbeiter/museumsmitarbeiter/
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http:/ / www.uni-

muenster.de/ ZIT/ Personen

/ Mitarbeiter/ personen_nek

roumi_mohammed.html 

Islamische Rechtstheorie, 

Ethik, Koranhermeneutik 
 استاد

 یمدکتر محمد نكرو -

Dr. 

Mohammad 

Nekroumi 

دانشگاه 
 مونستر

09)  

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ fmi/ mitglieder/

Ausserplanmaessige-

_und_Honorarprofessorinn

en_und_Professoren/ perna

u.html 

Indische Geschichte des 

18 .-20. Jahrhunderts 

Historische Semantik, 

Komparatistik und 

Übersetzungsforschung 

Transnationale Geschichte, 

Verflechtungsgeschichte 

خارج  استاد
 از برنامه

دکتر مارگاریت  پروفسور
 پرنا

Dr. Margrit 

Pernau 

دانشگاه آزاد 
 برلین

21)  

http:/ / www.zmo.de/ mitarb

eiter/ riedler/ 

Stadtgeschichte im 

Mittelmeerraum 

osmanische Sozial- und 

Migrationsgeschichte 

Transformationsprozess im 

Osmanischen Reich im 

neunzehnten Jahrhundert 

Minderheiten im 

Osmanischen Reich 

Imperienvergleich 

transnationale und 

translokale Geschichte 

دستیار 
 علمی

 دکتر فلوریان ریدلر

Dr. Florian 

Riedler 
 

 

مرکز شرق 
 مدرن

20)  

http:/ / www.bgsmcs.fu-

berlin.de/ en/ people/ studen

ts/ Fellows_2011/ Nora_De

rbal.html 

Charity and Philanthropy in 

Saudi Arabia 

ی جودانش
 دکتری

 نورا  دربال

Nora Derbal 

دانشگاه آزاد 
 برلین

22)  

http:/ / www.bgsmcs.fu-

berlin.de/ people/ students/ s

tudents_2013/ Josephine-

Gehlhar.html 

The Commentary Tradition 

to Abu Hamid al-Ghazalis 

"Tahafut al-Falasifa" during 

the O ttoman Empire 

 دانشجو

 جوزفینه  گهالر

Josephine 

Gehlhar 

دانشگاه آزاد 
 برلین

23)  

http:/ / www.zmo.de/ perso

nen/ ehemalige.html 

Professor für 

Islamwissenschaft des nicht-

arabischen Raumes 

استاد ظاهرا 
 بازنشسته

 پروفسور پتر هاینه

Prof. Dr. Peter 

Heine 

مرکز شرق 
 مدرن

24)  

http:/ / iaaw.hu-

berlin.de/ suedasien/ mitarb

eiter-gesamt/ 1682646 

Georg Berkemer hat 

besonders zu 

Problemfeldern der vor- und 

frühmodernen 

südasiatischen Geschichte 

und Historiografie geforscht 

دستیار 
 علمی

 دکتر گئورگ برکمر

Dr. Georg 

Berkemer 

دانشگاه 
هومبولت 
 برلین

22)  

http:/ / iaaw.hu-

berlin.de/ southasia/ profile/

staff-total/ 2629 

 حوزه زبان هندی
دستیار 
 علمی

 سكهتدکتر هانلور  لو

Dr. Hannelore 

Lötzke 

دانشگاه 
هومبولت 
 برلین

21)  

https:/ / www.iaaw.hu-

berlin.de/ suedasien/ mitarb

eiter-gesamt/ dr-roswitha-

reichert 

 حوزه هند
دستیار 
 علمی

 دکتر روزویتا رایشرت

Dr. Roswitha 

Reichert 

دانشگاه 
هومبولت 
 برلین

22)  

https:/ / iaaw.hu-

berlin.de/ southasia/ profile/

staff-total/ 56543 

 هند و پاکستان
دستیار 
 علمی

 دکتر بیتانا روبوتكا

Dr. 

BettinaRobotk

a 

دانشگاه 
هومبولت 
 برلین

28)  

http://www.uni-muenster.de/ZIT/Personen/Mitarbeiter/personen_nekroumi_mohammed.html
http://www.uni-muenster.de/ZIT/Personen/Mitarbeiter/personen_nekroumi_mohammed.html
http://www.uni-muenster.de/ZIT/Personen/Mitarbeiter/personen_nekroumi_mohammed.html
http://www.uni-muenster.de/ZIT/Personen/Mitarbeiter/personen_nekroumi_mohammed.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/Ausserplanmaessige-_und_Honorarprofessorinnen_und_Professoren/pernau.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/Ausserplanmaessige-_und_Honorarprofessorinnen_und_Professoren/pernau.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/Ausserplanmaessige-_und_Honorarprofessorinnen_und_Professoren/pernau.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/Ausserplanmaessige-_und_Honorarprofessorinnen_und_Professoren/pernau.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/Ausserplanmaessige-_und_Honorarprofessorinnen_und_Professoren/pernau.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/Ausserplanmaessige-_und_Honorarprofessorinnen_und_Professoren/pernau.html
http://www.zmo.de/mitarbeiter/riedler/
http://www.zmo.de/mitarbeiter/riedler/
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/en/people/students/Fellows_2011/Nora_Derbal.html
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/en/people/students/Fellows_2011/Nora_Derbal.html
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/en/people/students/Fellows_2011/Nora_Derbal.html
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/en/people/students/Fellows_2011/Nora_Derbal.html
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/people/students/students_2013/Josephine-Gehlhar.html
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/people/students/students_2013/Josephine-Gehlhar.html
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/people/students/students_2013/Josephine-Gehlhar.html
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/people/students/students_2013/Josephine-Gehlhar.html
http://www.zmo.de/personen/ehemalige.html
http://www.zmo.de/personen/ehemalige.html
http://iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/1682646
http://iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/1682646
http://iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/1682646
http://iaaw.hu-berlin.de/southasia/profile/staff-total/2629
http://iaaw.hu-berlin.de/southasia/profile/staff-total/2629
http://iaaw.hu-berlin.de/southasia/profile/staff-total/2629
https://www.iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/dr-roswitha-reichert
https://www.iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/dr-roswitha-reichert
https://www.iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/dr-roswitha-reichert
https://www.iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/dr-roswitha-reichert
https://iaaw.hu-berlin.de/southasia/profile/staff-total/56543
https://iaaw.hu-berlin.de/southasia/profile/staff-total/56543
https://iaaw.hu-berlin.de/southasia/profile/staff-total/56543
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http:/ / iaaw.hu-

berlin.de/ suedasien/ mitarb

eiter-gesamt/ 56554 

Melitta Waligora befasst sich 

in Lehre und Forschung mit 

Geschichte und Gegenwart 

der Region Bengalen 

دستیار 
 علمی

 دکتر ملیتا والیگورا

Dr. 

MelittaWaligor

a 

دانشگاه 
هومبولت 
 برلین

29)  

http:/ / www.unibw.de/ gesc

hichte/ neueste/ amitdasgup

ta 

International  Relations,  

20 th  Century 

Contemporary  History 

German  Studies 

Asian  Studies 

European  Studies 

Development  Policy 

دستیار 
 علمی

 دکتر امیت داس گوپتا

Dr. Amit Das 

Gupta 

دانشگاه 
نظامی 
 مونی 

31)  

http:/ / www.zfkw.uni-

bonn.de/ zentrumsrat/ mitgli

eder-1/ prof.-dr.-stephan-

conermann 

Transformationsprozesse 

innerhalb islamischer 

Gesellschaften im Zeitalter 

des europäischen 

Kolonialismus und 

Imperialismus, Gegenseitige 

Wahrnehmung islamischer 

und europäischer Kulturen, 

ußereuropäische Literaturen 

vor dem Hintergrund der 

"cultural" und "colonial 

studies", uslimische 

Historiographie/ muslimische

s 

GeschichtsbewußtseinKultur 

und Geschichte der 

Mamlukenzeit 

Die deutsche Orientalistik 

im Spannungsfeld 

kulturwissenschaftlicher 

Methodenvielfalt, Der Islam 

in Deutschland 

رئیس 
 بخش

پروفسور اشتفان 
 کورنرمان

Prof. Dr. 

Stephan 

Conermann 

  (30 دانشگاه بن

http:/ / www.ioa.uni-

bonn.de/ abteilungen/ islam

wissenschaft/ personen/ prof

-dr-eva-orthmann 

 

 

Wissenschaftsgeschichte, 

speziell Astrologie, Iran: 

Geschichte und Kultur 

Islam in Indien, Ethnologie, 

Stammesstrukturen in der 

Arabischen Welt 

استاد 
 دانشگاه

 وا اورتماناِپروفسور 

Prof. Dr. Eva 

O rthmann 

  (32 دانشگاه بن

http:/ / www.ioa.uni-

bonn.de/ abteilungen/ islam

wissenschaft/ personen/ Prof

.-Dr.-Stefan-Wild 

 حوزه های مختلف مطالعات اسالمی
استاد 
 بازنشسته

 پروفسور اشتفان ویلد

Prof. Dr. 

Stefan Wild 

  (33 دانشگاه بن

http:/ / www3.uni-

bonn.de/ forschung/ forschu

ngsprofil/ forschungsbericht

e/ forschungsbericht-2006-

2011/ philosophische-

fakultaet/ institut-fuer-

orient-und-

asienwissenschaften/ prof.-

dr.-peter-nagel 

 همكار موسسه  از گروهی دیگر
استاد 
 دانشگاه

 پروفسور پتر ناگل

Prof. Dr. 

PeterNagel 

  (34 دانشگاه بن

http://iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/56554
http://iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/56554
http://iaaw.hu-berlin.de/suedasien/mitarbeiter-gesamt/56554
http://www.unibw.de/geschichte/neueste/amitdasgupta
http://www.unibw.de/geschichte/neueste/amitdasgupta
http://www.unibw.de/geschichte/neueste/amitdasgupta
http://www.zfkw.uni-bonn.de/zentrumsrat/mitglieder-1/prof.-dr.-stephan-conermann
http://www.zfkw.uni-bonn.de/zentrumsrat/mitglieder-1/prof.-dr.-stephan-conermann
http://www.zfkw.uni-bonn.de/zentrumsrat/mitglieder-1/prof.-dr.-stephan-conermann
http://www.zfkw.uni-bonn.de/zentrumsrat/mitglieder-1/prof.-dr.-stephan-conermann
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/prof-dr-eva-orthmann
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/prof-dr-eva-orthmann
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/prof-dr-eva-orthmann
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/prof-dr-eva-orthmann
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/Prof.-Dr.-Stefan-Wild
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/Prof.-Dr.-Stefan-Wild
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/Prof.-Dr.-Stefan-Wild
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/Prof.-Dr.-Stefan-Wild
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-peter-nagel


 

 
164 

  آلمان در اسالمی الهیات و شناسی اسالم                                                               5 –پژوهشهای فرهنگی 

http:/ / www3.uni-

bonn.de/ forschung/ forschu

ngsprofil/ forschungsbericht

e/ forschungsbericht-2006-

2011/ philosophische-

fakultaet/ institut-fuer-

orient-und-

asienwissenschaften/ prof.-

dr.-harald-suermann 

 کار االی ایشان مطالعات مسیحی است
استاد 
 دانشگاه

 پروفسور هارالد زاور مان

Prof. 

Dr.Harald 

Suermann 

  (32 دانشگاه بن

http:/ / www3.uni-

bonn.de/ forschung/ forschu

ngsprofil/ forschungsbericht

e/ forschungsbericht-2006-

2011/ philosophische-

fakultaet/ institut-fuer-

philosophie/ dr.-tiana-

koutzarova 

 ات قرون وسطی استکار االی ایشان مطالع
دستیار 
 علمی

 دکتر تیانا  کوتساروف

Dr. Tiana 

Koutzarova 

  (31 دانشگاه بن

http:/ / www.uni-

tuebingen.de/ fakultaeten/ p

hilosophische-

fakultaet/ fachbereiche/ aoi/

orient-

islamwissenschaft/ mitarbeit

erinnen.html 

 آموزش زبان فارسی

مدرس 
قراردادی 
 زبان

 وسویادیقه م

Sedigheh 

Mousavi 

دانشگاه 
 توبینگن

32)  

http:/ / www.ioa.uni-

bonn.de/ abteilungen/ islam

wissenschaft/ personen/ dr.-

ghasem-toulany 

 پست داک آموزش زبان فارسی

 سم طوالنیدکتر قا

Dr. Ghasem 

Toulany 

  (38 دانشگاه بن

http:/ / www.ioa.uni-

bonn.de/ abteilungen/ islam

wissenschaft/ personen/ pd-

dr.-otfried-weintritt 

 اسالمی تاری  و فرهنگ عربی
استاد بدون 
 کرسی

 دکتر اوتفرید واین تریت

PD. Dr. 

O tfried 

Weintritt 

  (39 دانشگاه بن

http:/ / www.uni-

giessen.de/ erinnerungskultu

ren/ home/ profil-sdamir-

geilsdorf.html 

Martyrium - Erinnerung - 

Zeitverlauf: 

Martyriumskonzepte 

religiös-politischer 

Bewegungen des Nahen und 

Mittleren Ostens' 

دستیار 
 علمی

دکتر زابینه دامیر 
 گایلزدورف

Dr. Sabine 

Damir-

Geilsdorg 

دانشگاه 
 گیسن

41)  

http:/ / www.ioa.uni-

bonn.de/ abteilungen/ islam

wissenschaft/ personen/ rom

an-siebertz/ 

Politische und soziale 

Geschichte Irans vom 17. 

bis zum 20 . Jahrhundert 

europäisch-asiatische 

Kulturbegegnungen und –

konflikte in der frühen 

Neuzeit 

Auswirkungen von 

Modernisierung und 

Globalisierung auf islamische 

Gesellschaften 

دستیار 
 علمی

 تزدکتر رومان زیبر

Dr. Roman 

Siebertz 

  (40 دانشگاه بن

http:/ / www.ioa.uni-

bonn.de/ institut-fuer-

orient-und-

asienwissenschaften/ abteilu

ngen/ islamwissenschaft/ fors

chung/ postdoc/ Schueller 

 پست داک 

 دکتر تونیا شولر

Dr. Tonia 

Schüller 

  (42 دانشگاه بن

http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/prof.-dr.-harald-suermann
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-philosophie/dr.-tiana-koutzarova
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-philosophie/dr.-tiana-koutzarova
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-philosophie/dr.-tiana-koutzarova
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-philosophie/dr.-tiana-koutzarova
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-philosophie/dr.-tiana-koutzarova
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-philosophie/dr.-tiana-koutzarova
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-philosophie/dr.-tiana-koutzarova
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsprofil/forschungsberichte/forschungsbericht-2006-2011/philosophische-fakultaet/institut-fuer-philosophie/dr.-tiana-koutzarova
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/dr.-ghasem-toulany
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/dr.-ghasem-toulany
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/dr.-ghasem-toulany
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/dr.-ghasem-toulany
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/pd-dr.-otfried-weintritt
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/pd-dr.-otfried-weintritt
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/pd-dr.-otfried-weintritt
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/pd-dr.-otfried-weintritt
http://www.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/profil-sdamir-geilsdorf.html
http://www.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/profil-sdamir-geilsdorf.html
http://www.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/profil-sdamir-geilsdorf.html
http://www.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/profil-sdamir-geilsdorf.html
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/roman-siebertz/
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/roman-siebertz/
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/roman-siebertz/
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/roman-siebertz/
http://www.ioa.uni-bonn.de/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Schueller
http://www.ioa.uni-bonn.de/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Schueller
http://www.ioa.uni-bonn.de/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Schueller
http://www.ioa.uni-bonn.de/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Schueller
http://www.ioa.uni-bonn.de/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Schueller
http://www.ioa.uni-bonn.de/institut-fuer-orient-und-asienwissenschaften/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Schueller
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http:/ / www.ioa.uni-

bonn.de/ abteilungen/ islam

wissenschaft/ personen/ bros

chk-florian 

Regional: Afghanistan, Iran, 

Irak 

Inhaltlich: 

Aufstandsbekämpfung, 

Jihad-Ideologie und 

Terrorismus, Islamisches 

Recht 

دستیار 
 علمی

 كشفلوریان برو

Florian 

Broschk 
 

 

  (43 دانشگاه بن

http:/ / www.ioa.uni-

bonn.de/ abteilungen/ islam

wissenschaft/ forschung/ pos

tdoc/ Elktaoui 

Der interreligiöse Dialog 

Translationstheorie, 

interkulturelle 

Kommunikation 

Der Islamismus im Nahosten 

und der Maghrebregion 

Kultur und Geschichte des 

Maghrebs 

Der Islam in Deutschland 

 

 پست داک

 اویتدکتر عمر الك

Dr. O mar 

Elktaoui 

  (44 دانشگاه بن

http:/ / www.orientalistik.un

i-

erlangen.de/ lehrstuhl/ emiri

ti-und-ehemalige-

mitarbeiter/ prof-dr-

hartmut-bobzin/ 

 ی  قرآنزبان و ادبیات عرب، ترجمه و تار
استاد 
 بازنشسته

پروفسور هارموت 
 بوبسین

Prof. Dr. 

Harmut Bobzin 

دانشگاه 
-ارالنگن
 نورنبرگ

42)  

http:/ / www.orientalistik.un

i-

erlangen.de/ lehrstuhl/ emiri

ti-und-ehemalige-

mitarbeiter/ talay/ 

 زبان شناسی شرقی
استاد 
 بازنشسته

 دکتر شابو طالی

Prof. Dr. 

Shabo Talay 

دانشگاه 
-ارالنگن
 نورنبرگ

41)  

https:/ / www.uni-

goettingen.de/ de/ 436252

.html 

 زبان عربی
دستیار 
 علمی

 دکتر کالدیا  اوت

Dr. Claudia 

O tt 

دانشگاه 
 گوتینگن

42)  

http:/ / www.orientalistik.un

i-

erlangen.de/ lehrstuhl/ mitar

beiter/ fakhry/ 

Arabisch als Fremdsprache, 

Deutsch als Fremdsprache, 

Kontrastive Syntax Deutsch-

Arabisch /  Arabisch-

Deutsch, Lexikographie 

Deutsch-Arabisch /  

Arabisch-Deutsch, 

Übersetzung Deutsch-

Arabisch /  Arabisch-

Deutsch, Arabische 

Dialektologie 

دستیار 
 علمی

 دکتر االح عطا فخری

Dr. Salah Ata 

Fakhry 

دانشگاه 
-ارالنگن

 نبرگنور

48)  

http:/ / www.naher-

osten.uni-

muenchen.de/ personen/ pr

ofessoren/ frembgen/ index.

html 

islamische Religions- und 

Kulturgeschichte 

استاد خارج 
 از برنامه

ر یورگن دکتپروفسور 
 فرمبگن

Prof. Dr. 

Jürgen Wasim 

Frembgen 

دانشگاه 
  (49 مونی 

http:/ / www.orientalistik.un

i-

erlangen.de/ lehrstuhl/ emiri

ti-und-ehemalige-

mitarbeiter/ jastrow/ 

 زبان شناسی شرقی
استاد 
 بازنشسته

 پروفسور اوتو یازتروف

Prof. Dr. O tto 

Jastrow 

دانشگاه 
-ارالنگن
 نورنبرگ

21)  

http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/broschk-florian
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/broschk-florian
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/broschk-florian
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/personen/broschk-florian
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Elktaoui
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Elktaoui
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Elktaoui
http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/forschung/postdoc/Elktaoui
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/prof-dr-hartmut-bobzin/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/prof-dr-hartmut-bobzin/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/prof-dr-hartmut-bobzin/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/prof-dr-hartmut-bobzin/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/prof-dr-hartmut-bobzin/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/prof-dr-hartmut-bobzin/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/talay/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/talay/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/talay/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/talay/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/talay/
https://www.uni-goettingen.de/de/436252.html
https://www.uni-goettingen.de/de/436252.html
https://www.uni-goettingen.de/de/436252.html
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/mitarbeiter/fakhry/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/mitarbeiter/fakhry/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/mitarbeiter/fakhry/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/mitarbeiter/fakhry/
http://www.naher-osten.uni-muenchen.de/personen/professoren/frembgen/index.html
http://www.naher-osten.uni-muenchen.de/personen/professoren/frembgen/index.html
http://www.naher-osten.uni-muenchen.de/personen/professoren/frembgen/index.html
http://www.naher-osten.uni-muenchen.de/personen/professoren/frembgen/index.html
http://www.naher-osten.uni-muenchen.de/personen/professoren/frembgen/index.html
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/jastrow/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/jastrow/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/jastrow/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/jastrow/
http://www.orientalistik.uni-erlangen.de/lehrstuhl/emiriti-und-ehemalige-mitarbeiter/jastrow/
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http:/ / www.sz.uni-

erlangen.de/ sz_mitarbeiter/

kabobzin 

 زبان عربی
مدرس 
 قراردادی

 دکتر کاترینا بوبسین

Dr. Katharina 

Bobzin 

 (Arabisch) 

دانشگاه 
-ارالنگن
 نورنبرگ

20)  

http:/ / de.wikipedia.org/ wi

ki/ Hans_Daiber 
 فلسفه و الهیات اسالمی

استاد 
 بازنشسته

 پروفسور هانس دایبر

Prof. Dr. Hans 

Daiber 

 شگاه دان
-فرانكفورت
 ماینس

22)  

http:/ / www.uni-

giessen.de/ orientalistik-

alt/ Islam/ aeschrag.htm 

Interessenschwerpunkte sind 

neuere und gegenwärtige 

religiöse Bewegungen im 

Iran, Geschichte der 

schi´ itischen „Theosophie“ 

und Theologie, islamische 

Mystik sowie Koranexegese 

دستیار 
 علمی

 دکتر آرمین اشراقی

Dr. Armin 

Eschraghi 

 دانشگاه 
 گیسن

23)  

http:/ / www.ku.de/ thf/ chr-

or/ team/ muth/ 
 استاد در بستر شرقی الهیات کاتولیك

دکتر فرانس کریستوف 
 موت

Dr. Franz-

Christoph 

Muth 

دانشگاه 
کاتولیك 
آیش اِشتِت 
 اینگولشتات

24)  

http:/ / www.islam.uni-

kiel.de/ Personalseiten/ tou

mi 

Vor- und frühislamische 

Poesie 

Neuere arabische 

Literaturwissenschaft 

Geschichte der Euro- 

Maghrebinischen 

Beziehungen seit dem 16. 

Jahrhundert 

دستیار 
 علمی

 دکتر لطفی تومی

Dr. Lotfi 

Toumi, 

Arabisch 

 دانشگاه 
 کیل

22)  

http:/ / www.uni-

goettingen.de/ de/ 208882

.html 

Übersetzungen aus dem 

mittelpersischen ins 

Arabische, Klassisch 

Arabische Literatur, Al-

Amthal wal-Hikam, Wisdom 

Literature, Iran und Islam, 

Ayyaran und Futuwwat, 

Enstehungsgeschichte des 

Neupersisch 

دستیار 
 علمی

 کریادکتر محسن ذ

Dr. Mohsen 

Zakeri, 

Projektmitarbei

ter Persisch 

 دانشگاه 
 گوتینگن

21)  

http://www.sz.uni-erlangen.de/sz_mitarbeiter/kabobzin
http://www.sz.uni-erlangen.de/sz_mitarbeiter/kabobzin
http://www.sz.uni-erlangen.de/sz_mitarbeiter/kabobzin
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Daiber
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Daiber
http://www.uni-giessen.de/orientalistik-alt/Islam/aeschrag.htm
http://www.uni-giessen.de/orientalistik-alt/Islam/aeschrag.htm
http://www.uni-giessen.de/orientalistik-alt/Islam/aeschrag.htm
http://www.ku.de/thf/chr-or/team/muth/
http://www.ku.de/thf/chr-or/team/muth/
http://www.islam.uni-kiel.de/Personalseiten/toumi
http://www.islam.uni-kiel.de/Personalseiten/toumi
http://www.islam.uni-kiel.de/Personalseiten/toumi
http://www.uni-goettingen.de/de/208882.html
http://www.uni-goettingen.de/de/208882.html
http://www.uni-goettingen.de/de/208882.html
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https:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ badry 

Das Fortleben des 

klassischen bzw. prä-

modernen Islam in der 

Moderne (18.-20 . Jh.), 

u.a. im Bereich der 

gesellschaftlichen 

Ordnungsvorstellungen, der 

Toleranz- bzw. Gewaltfrage 

(Apostasieproblem, 

"Häresie" u.a.), der 

Rechtsterminologie und 

frauen- (gender-) 

spezifischer Themen. 

Der schiitische Islam (vor 

allem mit Blick auf die 

Herrschaftstheorie und auf 

Gelehrtenbiographien( 

Autobiographien, 

Memoiren und Biographien 

von Frauen. 

 استاد

 پروفسور روزویتا  بدری

Prof. Dr. 

Roswitha 

Badry 

دانشگاه 
 فرایبورگ

22)  

http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ epkenhans#section-0 

Geschichte Irans im 19 . 

und 20 . Jahrhundert 

Islam, politische 

Transformation und 

regionale Identitäten im 

sowjetischen und post-

sowjetischen Zentralasien 

Islamische Eliten im post-

sowjetischen Tadschikistan 

Der tadschikische 

Bürgerkrieg (1992-97) 

استاد 
 دانشگاه

دکتر تیم  پروفسور
 نهانسپكِاِ

Prof. Dr. Tim 

Epkenhans 

دانشگاه 
 فرایبورگ

28)  

http:/ / www.aai.uni-

hamburg.de/ voror/ Persona

l/ Jokisch.html 

 

http:/ / www.geschkult.fu-

berlin.de/ e/ iranistik/ mitarb

eiter/ drittmittel/ jokisch/ ind

ex.html 

Geschichte und Kultur der 

arabischen Welt in der 

Vormoderne, Islamisches 

Recht (Funktionsweise, 

Geschichte, Beziehungen zu 

benachbarten 

Rechtssystemen), Politische 

Theorien in der 

muslimischen Welt 

استاد فاقد 
کرسی و 
همكار 
 پروژه

 دکتر بنیامین یوکیش

Dr. Benjamin 

Jokisch 

 دانشگاه
هامبورگ و 
 ازاد برلین

29)  

http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ rebstock 

Islam in Afrika 

Usul al-fiqh 

Mauretanien 

Arabische 

Mathematikgeschichte 

 استاد

پروفسور اولریش 
 توکشبرِ

Prof. Dr. ulrich 

Rebstock 

(Arabistik) 

دانشگاه 
 فرایبورگ

11)  

http:/ / nahoststudien.unibas

.ch/ ?id= 19248 

Maurus Reinkowskis 

Forschungsschwerpunkte 

liegen auf der neueren und 

neuesten Geschichte des 

Nahen Ostens und des 

östlichen Mittelmeerraums 

 استاد

پروفسور ماروس 
 راینكوسكی

Prof.Dr. 

Maurus 

Reinkowski 

دانشگاه 
 بازل

10)  

https://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/badry
https://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/badry
https://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/badry
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/epkenhans#section-0
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/epkenhans#section-0
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/epkenhans#section-0
http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/Personal/Jokisch.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/Personal/Jokisch.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/Personal/Jokisch.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/iranistik/mitarbeiter/drittmittel/jokisch/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/iranistik/mitarbeiter/drittmittel/jokisch/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/iranistik/mitarbeiter/drittmittel/jokisch/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/iranistik/mitarbeiter/drittmittel/jokisch/index.html
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/rebstock
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/rebstock
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/rebstock
http://nahoststudien.unibas.ch/?id=19248
http://nahoststudien.unibas.ch/?id=19248
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http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ brunner 

Geschichte und Theologie 

der Schia, schiitische 

Koranexegese,Verhältnis 

Sunniten - Schiiten, bes. in 

der Neuzeit 

Islam in Europa, 

muslimischer 

Religionsunterricht 

استاد فاقد 
 کرسی

 دکتر راینر برونر

PD. Dr. Reiner 

Brunner 

دانشگاه 
 فرایبورگ

12)  

http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ megahed 

 مدرس زبان زبان عربی

 محمد مقاهد

Mohammed 

Megahed 

(Arabisch) 

دانشگاه 
 فرایبورگ

13)  

http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ sagir 

Säkularisierungs- und 

Modernisierungsprozesse, 

Religion in der Popkultur, 

Religion in der Alltags- und 

Popkultur 

 مدرس زبان

 فاطمه ساگیر

Fatma Sagir 

(Türkisch) 

دانشگاه 
 فرایبورگ

14)  

http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ sanati 

 مدرس زبان زبان فارسی

دکتر شیرین انعتی 
 مولر

Dr. Shirin 

Sanati-Müller 

دانشگاه 
 فرایبورگ

12)  

http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ gharibeh 

Politische Ethnologie und 

historische Anthropologie, 

Darwinismus und 

Feminismus aus islamischer 

Sicht, Moderne arabische 

Literatur und Philosophie 

دستیار 
 علمی

 دکتر اوسما غربیه

Dr. O sma 

Gharibeh 

(Al-

Gharaibeh) 

دانشگاه 
 فرایبورگ

11)  

http:/ / www.arnold-

bergstraesser.de/ cms2/ inde

x.php/ de/ mitarbeiter/ mitar

beiterblog/ 254 -luedke 

 محقق غرب آسیا تاری 

 دکتر تیلمان لودکه

Dr. Tilman 

Lüdke 

موسسه 
تحقیقاتی 
آرنولد 
 برگِشتراسر

12)  

http:/ / www.orient.uni-

freiburg.de/ islam/ mitarbeit

er/ ende 

Arabische 

Geschichtsschreibung in der 

Neuzeit, Wahhabiya, 

Salafiya und Zwölferschia 

(bes. Libanon, Irak und 

Arabische Halbinsel) 

استاد 
 بازنشسته 

 

 ندهپروفسور ورنر اِ

Prof. Dr. 

Werner Ende 

دانشگاه 
 فرایبورگ

18)  

http:/ / www.zirs.uni-

halle.de/ zirs-ildiko-beller-

hann.php 

 

http:/ / tors.ku.dk/ ansatte/ ?i

d= 381452&vis= medarb

ejder 

Turkic languages, historical 

and contemporary 

anthropology, Turkey, 

Central Asia including 

Xinjiang 

 مدرس زبان

 دکتر الدیكو بلرهان

Dr. Ildiko 

Beller-Hann 

دانشگاه 
-هاله

در  تنبرگوی
حال حاضر 
دانشگاه 
 کوپنهاگن

19)  

http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/brunner
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/brunner
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/brunner
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/megahed
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/megahed
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/megahed
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/sagir
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/sagir
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/sagir
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/sanati
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/sanati
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/sanati
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/gharibeh
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/gharibeh
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/gharibeh
http://www.arnold-bergstraesser.de/cms2/index.php/de/mitarbeiter/mitarbeiterblog/254-luedke
http://www.arnold-bergstraesser.de/cms2/index.php/de/mitarbeiter/mitarbeiterblog/254-luedke
http://www.arnold-bergstraesser.de/cms2/index.php/de/mitarbeiter/mitarbeiterblog/254-luedke
http://www.arnold-bergstraesser.de/cms2/index.php/de/mitarbeiter/mitarbeiterblog/254-luedke
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/ende
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/ende
http://www.orient.uni-freiburg.de/islam/mitarbeiter/ende
http://www.zirs.uni-halle.de/zirs-ildiko-beller-hann.php
http://www.zirs.uni-halle.de/zirs-ildiko-beller-hann.php
http://www.zirs.uni-halle.de/zirs-ildiko-beller-hann.php
http://tors.ku.dk/ansatte/?id=381452&vis=medarbejder
http://tors.ku.dk/ansatte/?id=381452&vis=medarbejder
http://tors.ku.dk/ansatte/?id=381452&vis=medarbejder
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http:/ / www.uni-

tuebingen.de/ en/ faculties/ f

aculty-of-

humanities/ fachbereiche/ a

oi/ oriental-and-islamic-

studies/ faculty-

staff/ heidrun-eichner.html 

Islamic Intellectual History: 

Philosophie- und 

Theologiegeschichte, 

Mystik, uṣūl al-fiqh, 

Philologische und kulturelle 

Kontexte von 

Übersetzungsbewegungen 

(GraecoArabica, arabisch-

lat. Übersetzungen, 

Judaeoarabica) 

Manuskripte, 

Editionstheorie 

 استاد

 هایدرون آیشنر پروفسور

Prof. Dr. 

Heidrun 

Eichner 

دانشگاه 
 توبینگن

21)  

http:/ / www.orientphil.uni-

halle.de/ sais/ ma-

elger.php#forschungsschwe

rpunkte 

 

http:/ / www.scm.uni-

halle.de/ personen/ aktive_b

etreuer/ 2001208_20163

33/ 

Arabische Literatur der 

Frühen Neuzeit, islamische 

Bewegungen der Moderne, 

islamische Mystik, 

orientalische Reiseberichte. 

 استاد

 پروفسور رالف الگر

Prof. Dr. ralf 

Elger 

دانشگاه 
 -هاله
 تنبرگوی

20)  

http:/ / www.uni-

bamberg.de/ islamwissensch

aft/ personen/ prof-dr-

patrick-franke/ 

Geschichte des islamischen 

Denkens in der Frühen 

Neuzeit, politische, soziale 

und intellektuelle 

Geschichte der Stadt Mekka 

die Idee des "Heiligen 

Raums" im vormodernen 

Islam, moderne schiitische 

Gruppierungen (Alawiten, 

Zwölfer-Schiiten usw), 

sexualethische Konzepte des 

Islams und ihr Wandel in 

der Gegenwart 

 استاد

 –پاتریك  پروفسور
 فرانكه

Prof.Dr. 

Patrick Franke 

دانشگاه 
 بامبرگ

22)  

http:/ / www.orientphil.uni-

halle.de/ sais/ ma-franz.php 

Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte des 

islamischen Mittelalters, 

darunter: religiös-soziale 

Bewegungen und politische 

Ordnung, Nomaden-

Sesshafte-Beziehungen, 

Arbeit und Sklaverei 

Geschichte der arabischen 

Geschichtsschreibung 

Historische Geographie und 

Kartographie 

دستیار 
 علمی

 دکتر کورت فرانس

Dr. Kurt Franz 

دانشگاه 
-هاله
 تنبرگوی

23)  

http:/ / www.orientphil.uni-

halle.de/ sais/ mitarbeiter.ph

p 

 زبان عربی
دستیار 
 علمی

 دکتر حمید جاسیم

Dr. phil. A. A. 

Hamid Jassim 

دانشگاه 
-هاله

 تنبرگیو

24)  

http:/ / www.orientphil.uni-

halle.de/ sais/ ma-leder.php 
 استاد زبان عربی و اسالم شناسی

 پروفسور اشتفان لدر

Prof. Dr. 

Stefan Leder 

دانشگاه 
-هاله
 تنبرگوی

22)  

http:/ / www.sz.uni-

erlangen.de/ sz_mitarbeiter/

aelenora 

 درس زبانم زبان های غیر اروپایی
 آنتیه لنورا

Antje Lenora 

دانشگاه 
 اِرالنگن

21)  

http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-humanities/fachbereiche/aoi/oriental-and-islamic-studies/faculty-staff/heidrun-eichner.html
http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-humanities/fachbereiche/aoi/oriental-and-islamic-studies/faculty-staff/heidrun-eichner.html
http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-humanities/fachbereiche/aoi/oriental-and-islamic-studies/faculty-staff/heidrun-eichner.html
http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-humanities/fachbereiche/aoi/oriental-and-islamic-studies/faculty-staff/heidrun-eichner.html
http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-humanities/fachbereiche/aoi/oriental-and-islamic-studies/faculty-staff/heidrun-eichner.html
http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-humanities/fachbereiche/aoi/oriental-and-islamic-studies/faculty-staff/heidrun-eichner.html
http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-humanities/fachbereiche/aoi/oriental-and-islamic-studies/faculty-staff/heidrun-eichner.html
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-elger.php#forschungsschwerpunkte
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-elger.php#forschungsschwerpunkte
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-elger.php#forschungsschwerpunkte
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-elger.php#forschungsschwerpunkte
http://www.scm.uni-halle.de/personen/aktive_betreuer/2001208_2016333/
http://www.scm.uni-halle.de/personen/aktive_betreuer/2001208_2016333/
http://www.scm.uni-halle.de/personen/aktive_betreuer/2001208_2016333/
http://www.scm.uni-halle.de/personen/aktive_betreuer/2001208_2016333/
http://www.uni-bamberg.de/islamwissenschaft/personen/prof-dr-patrick-franke/
http://www.uni-bamberg.de/islamwissenschaft/personen/prof-dr-patrick-franke/
http://www.uni-bamberg.de/islamwissenschaft/personen/prof-dr-patrick-franke/
http://www.uni-bamberg.de/islamwissenschaft/personen/prof-dr-patrick-franke/
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-franz.php
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-franz.php
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/mitarbeiter.php
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/mitarbeiter.php
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/mitarbeiter.php
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-leder.php
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-leder.php
http://www.sz.uni-erlangen.de/sz_mitarbeiter/aelenora
http://www.sz.uni-erlangen.de/sz_mitarbeiter/aelenora
http://www.sz.uni-erlangen.de/sz_mitarbeiter/aelenora
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http:/ / www.orientphil.uni-

halle.de/ sais/ ma-paul.php 

 

http:/ / www.scm.uni-

halle.de/ personen/ aktive_b

etreuer/ prof._dr._juergen_

paul/ 

 استاد مطالعات تاریخی در باره ملل مسلمان

 پروفسور یورگن پاول

Prof. Dr. 

Jürgen Paul 

دانشگاه 
-هاله
 تنبرگوی

22)  

http:/ / www.orientphil.uni-

halle.de/ sais/ ma-

purnaqcheband.php#arbeit

sfelder 

 زبان و فرهنگ فارسی
دستیار 
 علمی

 دکتر نادر  پونقشبند

Dr. Nader 

Purnaqcheban

d 

دانشگاه 
-هاله
 تنبرگوی

28)  

http:/ / www.oeaw.ac.at/ ira

n/ german/ sartori_paolo.ht

ml 

Paolo Sartori specializes in 

the social history of Iran and 

Central Asia from the early 

modern period to the 

present. 

دستیار 
 علمی

 دکتر پائلو  سارتوری

Dr. Paolo 

Sartori 

آکادمی 
علوم 
 اطریش

29)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ ursinus.html 

Provinzialgeschichte des 

Osmanischen Reiches, 

besonders Balkanländer mit 

Schwerpunkt im frühen 19 . 

Jahrhundert 

osmanisches 

Urkundenwesen und 

Paläographie, Nichtmuslime 

in den islamischen 

Gesellschaften, 

Geschichtsschreibung im 

Osmanischen Reich der 

Spätzeit, Zeitungs- und 

Pressegeschichte 

Osmanisches Reich, Iran 

und Rußland 

 استاد

پروفسور میشائیل 
 اورزینوس

Prof. Dr. 

Michael 

Ursinus 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

81)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ enderwitz.html 

Literatur in Mittelalter und 

Moderne (Dichtung, Adab, 

Maqama, Kurzgeschichte, 

Autobiographie), 

Entstehung und Entwicklung 

des Islam (und Islamismus) 

Geschichte (und 

Sozialgeschichte) 

Schwerpunkte:Ägypten/ Syri

en/ Libanon/ Palästina/ Irak, 

Geschichte der arabischen 

Länder in der Moderne. 

 استاد

پروفسور سوزانه 
 ویتسراند

Prof. Dr. 

Susanne 

Enderwitz 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

80)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ mitarbeiter.html 
 زبان و ادبیات عرب

باز استاد 
 نشسته

 پروفسور خوری

Prof. Dr. R. 

Georges 

Khoury 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

82)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ najmabadi.html 

Iranische Sprachen 

Iranische Literatur 

استاد 
 افتخاری

پروفسور سیف اله نجم 
 آبادی

Prof.Dr. 

Seifeddin 

Najmabadi 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

83)  

http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-paul.php
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-paul.php
http://www.scm.uni-halle.de/personen/aktive_betreuer/prof._dr._juergen_paul/
http://www.scm.uni-halle.de/personen/aktive_betreuer/prof._dr._juergen_paul/
http://www.scm.uni-halle.de/personen/aktive_betreuer/prof._dr._juergen_paul/
http://www.scm.uni-halle.de/personen/aktive_betreuer/prof._dr._juergen_paul/
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-purnaqcheband.php#arbeitsfelder
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-purnaqcheband.php#arbeitsfelder
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-purnaqcheband.php#arbeitsfelder
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/ma-purnaqcheband.php#arbeitsfelder
http://www.oeaw.ac.at/iran/german/sartori_paolo.html
http://www.oeaw.ac.at/iran/german/sartori_paolo.html
http://www.oeaw.ac.at/iran/german/sartori_paolo.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/ursinus.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/ursinus.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/enderwitz.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/enderwitz.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/najmabadi.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/najmabadi.html
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http:/ / www.ruhr-uni-

bochum.de/ orient/ aguicen

oglu.html 

Nationalismus und 

Konfliktforschung 

Modernisierung und 

Verwestlichung im 

Osmanischen Reich, 

Medizingeschichte 

Türkische und kurdische 

Sprach- und 

Literaturwissenschaft, 

Türkische und tatarische 

Pressegeschichte in 

Rumänien (19./ 20 . Jh) ., 

Osmanisch-türkische 

Pressegeschichte auf Zypern, 

Säkularismus in der Türkei, 

Alevitentum, Religion und 

Migration 

استاد بدون 
 کرسی

دکتر حسین آگوچین 
 اوقلو

PD.Dr.Hüseyin 

Aguicenoglu 

دانشگاه 
 بوخوم

84)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ mitarbeiter.html 
 مدرس زبان عربی

دستیار 
 علمی

 دکتر آنتونی شولهود

Dr. Dr. 

Antoine 

Choulhod 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

82)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ mitarbeiter.html 
Alt- und O st-Mitteliranistik 

دستیار 
 علمی

 دوگالس فر

Douglas Fear 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

81)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ mitarbeiter.html 

 

 مدرس زبان زبان فارسی

 درفاضلحیسیمین  

Simin 

Heiderfazel 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

82)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ mitarbeiter.html 
 مدرس زبان زبان عربی

 ورنا هوگ دکتر

Dr. Verena 

Hug 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

88)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ mitarbeiter.html 
 مدرس زبان زبان ترکی

 ر آنجلیكا الندمانتدک

Dr. Angelika 

Landmann 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

89)  

http:/ / islamwissenschaft.un

i-hd.de/ mitarbeiter.html 
 مدرس زبان زبان فارسی

 حوا  سامی

hava Samie 

دانشگاه 
 هایدلبرگ

91)  

 

http:/ / orient.phil-fak.uni-

koeln.de/ diem_homepage.

html?&L= 0 

Arabische Papyrologie und 

Urkundenlehre 

Arabische Syntax, 

Arabische Stilistik 

Lexikographie des späten 

und des nachklassischen 

Arabisch, Kunstprosa 

Klassische arabische Poesie 

استاد 
 دانشگاه

 دیمورنر پروفسور 

Prof. Dr. W. 

Diem 

دانشگاه 
 کلن

90)  

http:/ / orient.phil-fak.uni-

koeln.de/ gronke_homepag

e.html?&L= 0 

Islamische Geschichte, 

Sozial-, Kultur- und 

Mentalitätsgeschichte unter 

besonderer Berücksichtigung 

des Mittelalters (arabischer 

Orient, Iran, Zentralasien, 

islamisches Indien); 

islamische Urkundenlehre; 

klassische arabische und 

persische Literatur. 

 استاد

 

 گرونكهمونیكا پروفسور 

Prof. Dr. 

Monika 

Gronke 

دانشگاه 
 کلن

92)  

http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/aguicenoglu.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/aguicenoglu.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/aguicenoglu.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://islamwissenschaft.uni-hd.de/mitarbeiter.html
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/diem_homepage.html?&L=0
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/diem_homepage.html?&L=0
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/diem_homepage.html?&L=0
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/gronke_homepage.html?&L=0
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/gronke_homepage.html?&L=0
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/gronke_homepage.html?&L=0
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http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ schoellerm.sht

ml 

 استاد تاری  اسالمی

 مارکو شولرپروفسور 

Professor Dr. 

Marco 

Schöller 

دانشگاه 
 مونستر

93)  

http:/ / www.uni-

koeln.de/ phil-

fak/ orient/ indo/ wieringa/ 

 استاد م شناسی و زبان شناسی اندونزیاییاسال

 ادوین پاولپرفسور
 ویرنیگا

Prof. DR. 

Edwin Paul 

Wieringa 

دانشگاه 
 کلن

94)  

http:/ / orient.phil-fak.uni-

koeln.de/ 4958.html?&L=

0 

 مدرس زبان زبان و ادبیات فارسی

تر سید مهدی حسنی دک
 ریاضی

Dr. Sayed-

Mehdi 

Hassani-Riazi 

دانشگاه 
 کلن

92)  

http:/ / orient.phil-fak.uni-

koeln.de/ alhosseyni_home

page.html 

Iranische 

Literaturgeschichte, 

iranische Volkskunde, 

islamische Kalligraphie 

مدرس 
 قراردادی

دکتر شمس انواری 
 الحسینی

Dr. Shams 

Anwari-

Alhosseyni 

دانشگاه 
  (91 کلن

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ prof-dr-phil-

habil-verena-klemm/ 

Geschichte und Literatur 

der ismailitischen Schia, 

Islamische Handschriften im 

kulturgeschichtlichen 

Kontext, Moderne arabische 

Literatur im sozialen und 

politischen Kontext, 

Religiöse, intellektuelle und 

literarische Formation der 

Zwölferschia 

 استاد

 ملِکِ یناوِر پروفسور

Prof. Dr. phil. 

habil. Verena 

Klemm 

دانشگاه 
 الیپزیك

92)  

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ dr-phil-stefanie-

brinkmann/ 

Hadith und materielle 

Kultur 

(Habilitationsprojekt), 

Islamische Handschriften, 

Zwölferschia und Iran 

Klassische arabische und 

persische Literatur 

دستیار 
 علمی

 دکتر برینكمان

Dr. phil. 

Stefanie 

Brinkmann 

دانشگاه 
 الیپزیك

98)  

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ boris-liebrenz-m-

a/ 

Arabische Papyrologie, 

Arabische 

Handschriftenkunde, Syrien 

in der Frühen Neuzeit, 

Geschichte des Schreibens 

und Lesens im Vorderen 

Orient, Geschichte der 

Orientalistik 

دستیار 
 علمی

 بوریس لیبرنس

Boris Liebrenz 

دانشگاه 
 الیپزیك

99)  

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ prof-dr-phil-

habil-eckehard-schulz/ 

Arabische Sprach- und 

Übersetzungswissenschaft, 

Sprachgeschichte, 

Lexikologie 

computergestützte 

Untersuchungen der 

Morphologie und Syntax 

des Arabischen 

 استاد

اکهارت پروفسور 
 شولتس

Prof. Dr. phil. 

habil. 

Eckehard 

Schulz 

دانشگاه 
 الیپزیك

011)  

http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/schoellerm.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/schoellerm.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/schoellerm.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/schoellerm.shtml
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/orient/indo/wieringa/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/orient/indo/wieringa/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/orient/indo/wieringa/
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/4958.html?&L=0
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/4958.html?&L=0
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/4958.html?&L=0
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/alhosseyni_homepage.html
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/alhosseyni_homepage.html
http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/alhosseyni_homepage.html
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-phil-habil-verena-klemm/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-phil-habil-verena-klemm/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-phil-habil-verena-klemm/
http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-stefanie-brinkmann/
http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-stefanie-brinkmann/
http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-stefanie-brinkmann/
http://www.orient.uni-leipzig.de/boris-liebrenz-m-a/
http://www.orient.uni-leipzig.de/boris-liebrenz-m-a/
http://www.orient.uni-leipzig.de/boris-liebrenz-m-a/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-phil-habil-eckehard-schulz/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-phil-habil-eckehard-schulz/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-phil-habil-eckehard-schulz/
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http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ dr-phil-almut-

besold/ 

Arabische Sprache 

Islamisches Recht /  Recht 

arabischer Staaten 

Innen- und Außenpolitik 

arabischer Länder, 

Sanktionen; bes. 

Schwerpunkt: Libyen 

دستیار 
 علمی

 بسولدآلموت دکتر 

Dr. phil. 

Almut Besold 

دانشگاه 
 الیپزیك

010)  

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ prof-dr-jur-habil-

hans-georg-ebert/ 

Islamisches Recht: 

Rechtsquellenlehre, 

Rechtsliteratur, 

Rechtszweige, 

Rechtsgeschichte 

Islamisches Personalstatut, 

islamische Staats- und 

Rechtskonzeptionen, 

sunnitisches und schiitisches 

Recht 

Recht arabischer Länder: 

Rechtsordnungen arabischer 

Länder, Rechtsvergleichung, 

Rechtsprechung 

Islamwissenschaft: 

Geschichte, Rituale, Texte 

 استاد

پروفسور هانس گئورگ 
 اِبِرت

Prof. Dr. jur. 

habil. Hans-

Georg Ebert 

دانشگاه 
  (012 الیپزیگ

http:/ / www.uni-

leipzig.de/ ~ cas/ research/ s

enior-researchers/ martin-

heckel/ 

 حقوق اقتصادی اسالم
دستیار 
 علمی

 دکترمارتین هكل

Dr. jur. Martin 

Heckel 

اه دانشگ
  (013 الیپزیگ

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ mazin-mosa/ 

Arabische Sprach- und 

Übersetzungswissenschaft 

Geschichte der Orientalistik 

Interkulturelle Kompetenz 

und Interkulturelle 

Kommunikati 

ر دستیا
 علمی

 موسیدکتر مازین 

Dr. phil. Mazin 

Mosa 

دانشگاه 
 الیپزیك

014)  

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ dr-phil-kristina-

stock/ 

Arabische Sprach- und 

Übersetzungswissenschaft 

Stilistik 

Kultur und Literatur 

دستیار 
 علمی

 اشتوککریستینا دکتر 

Dr. phil. 

Kristina Stock 

دانشگاه 
 الیپزیك

012)  

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ elham-

jamshidipour/ 

Englische Sprache und 

Literatur 

Bibliotheks- und 

Informationswissenschaft 

Persische Sprache 

دستیار 
 علمی

 جمشید پورالهام 

Elham 

Jamshidipour 

دانشگاه 
 الیپزیك

011)  

http:/ / www.orient.uni-

leipzig.de/ prof-dr-rer-nat-

habil-joerg-gertel/ 

Wirtschaft und 

Wirtschaftsgeschichte im 

Vorderen O rient 

Sozialgeographie und 

Gesellschaftstheorie im 

Vorderen O rient 

استاد 
 دانشگاه

 گرتلیورگ پروفسور 

Prof. Dr. rer. 

nat. habil. Jörg 

Gertel 

دانشگاه 
 الیپزیك

012)  

http:/ / www.orientalistik.un

i-mainz.de/ 112.php 
 استاد ترک شناسی

پروفسور هندریك 
 بوشوتن

Prof. Dr. 

Hendrik 

Boeschoten 

دانشگاه 
 ماینس

018)  

http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-almut-besold/
http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-almut-besold/
http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-almut-besold/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-jur-habil-hans-georg-ebert/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-jur-habil-hans-georg-ebert/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-jur-habil-hans-georg-ebert/
http://www.uni-leipzig.de/~cas/research/senior-researchers/martin-heckel/
http://www.uni-leipzig.de/~cas/research/senior-researchers/martin-heckel/
http://www.uni-leipzig.de/~cas/research/senior-researchers/martin-heckel/
http://www.uni-leipzig.de/~cas/research/senior-researchers/martin-heckel/
http://www.orient.uni-leipzig.de/mazin-mosa/
http://www.orient.uni-leipzig.de/mazin-mosa/
http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-kristina-stock/
http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-kristina-stock/
http://www.orient.uni-leipzig.de/dr-phil-kristina-stock/
http://www.orient.uni-leipzig.de/elham-jamshidipour/
http://www.orient.uni-leipzig.de/elham-jamshidipour/
http://www.orient.uni-leipzig.de/elham-jamshidipour/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-rer-nat-habil-joerg-gertel/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-rer-nat-habil-joerg-gertel/
http://www.orient.uni-leipzig.de/prof-dr-rer-nat-habil-joerg-gertel/
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/112.php
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/112.php
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http:/ / www.ku.de/ thf/ chr-

or/ team/ kropp/ 
 استاد شرق مسیحی

 وپرفسور مانفرد کپرو

Prof. Dr. 

Manfred kropp 

دانشگاه 
کاتولیك 
-آیشِشتِت

 اینگولشتات

019)  

http:/ / www.orientalistik.un

i-mainz.de/ 116.php 

Islam auf dem Balkan  

Minderheiten im Islam  

Minderheiten und Internet  

Islamisch-orientalische 

Geografie 

فاقد استاد 
 کرسی

 دکتر هرمان کاندلر

PD Dr. phil. 

habil. 

Hermann 

Kandler 

دانشگاه 
 ماینس

001)  

http:/ / www.ku.de/ thf/ chr-

or/ team/ muth/ 

 

http:/ / www.orientalistik.un

i-mainz.de/ 97.php 

 استاد شرق مسیحی

 فرانسپروفسور 
 موت کریستوف

Prof. Dr. 

Franz-

Christoph 

Muth 

دانشگاه 
 یكکاتول

-یشِشتِتآ
 ینگولشتاتا

000)  

http:/ / www.orientalistik.un

i-mainz.de/ 97.php 

 

http:/ / www2.uni-

frankfurt.de/ 44368490/ R

ashed_Mohammed 

 زبان و ادبیات عرب
دستیار 
 علمی

 دکتر محمد راشد

Dr. 

Mohammed 

Rashed 

دانشگاه 
 ماینس

002)  

http:/ / www.julianrentzsch.

com/ Welcome.html 

Comparative linguistic 

Turcology, typology, 

historical linguistics, 

modality, aspect, semantics, 

morphology, syntax, 

grammaticalization, 

language contact 

 

دستیار 
 علمی

 دکتر یولیان رنش

Dr. Julian 

Rentzsch 

دانشگاه 
 ماینس

003)  

http:/ / www.orientalistik.un

i-mainz.de/ 97.php 
 زبان فارسی

مدرس 
 قراردادی

 دکتر کیوان دهقان

Dr. Keyvan 

Dehghan 

دانشگاه 
 ماینس

004)  

http:/ / www.orientalistik.un

i-mainz.de/ 172.php 

Yakut language 

Middle Turkic sources 

medical systems of the 

Turkic peoples 

morphology 

historical-comparative 

linguistics 

the Eastern European 

Runiform writing systems 

پروفسور 
 جوان

 کارولی پروفسور الزلو

Junior-Prof. 

Dr. László 

Károly 

دانشگاه 
  (002 ماینس

http://www.ku.de/thf/chr-or/team/kropp/
http://www.ku.de/thf/chr-or/team/kropp/
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/116.php
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/116.php
http://www.ku.de/thf/chr-or/team/muth/
http://www.ku.de/thf/chr-or/team/muth/
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/97.php
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/97.php
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/97.php
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/97.php
http://www2.uni-frankfurt.de/44368490/Rashed_Mohammed
http://www2.uni-frankfurt.de/44368490/Rashed_Mohammed
http://www2.uni-frankfurt.de/44368490/Rashed_Mohammed
http://www.julianrentzsch.com/Welcome.html
http://www.julianrentzsch.com/Welcome.html
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/97.php
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/97.php
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/172.php
http://www.orientalistik.uni-mainz.de/172.php
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http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ bauer.html 

Mentalitäts- und 

Alltagsgeschichte der 

Mamlukenzeit (13. bis 16. 

Jh.( 

Erforschung der arabischen 

Rhetoriktradition 

Engagement im 

interreligiösen Dialog und 

für die Verbesserung der 

Integration der Muslime in 

Deutschland 

Orientrezeption in der 

deutschen Literatur des 19 . 

Jhs. 

Die Kultur der Ambiguität 

Klassische arabische 

Literatur 

 استاد

 پروفسور توماس باور

Prof. Dr. 

Thomas Bauer 

دانشگاه 
 مونستر

001)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ groetzfeld.ht

ml 

 اسالم شناسی
 استاد
 بازنشسته

پروفسور هاینس 
 گروتس فلد

Prof. Dr. Heinz 

grotzfeld 

دانشگاه 
 مونستر

002)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ lardi.shtml 

 مدرس زبان عربی
دستیار 
 علمی

 بدالكریم الردیعدکتر 

Dr. 

Abdelkarim 

Lardi 

دانشگاه 
 مونستر

008)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ praetor.html 

 

http:/ / www.aai.uni-

hamburg.de/ voror/ Persone

n.html 

ایشان در هامبورگ استاد موقت در رشته 
 ترک شناسی هستند

دستیار 
 علمی

 دکتر زابینه پرتور

Dr. Sabine 

Prätor 

دانشگاه 
و  مونستر

 هامبورگ

009)  

http:/ / www.wwu.de/ Religi

on-und-

Politik/ personen/ projekt/ a

bu-eta.html 

arabische Rhetoriktradition, 

Verhältnis zwischen Sprache 

und Theologie, sprachliche 

Ambiguität, Usul al-Fiqh, 

Edition arabischer 

Manuskripte 

همكار در 
 پروژه

 م ابو عطااهوس

Housam Abu-

Eta 

دانشگاه 
 مونستر

021)  

https:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ masarwa.shtm

l 

arabische Reiseberichte 

Geschichte der Provinzen im 

Osmanischen Reich 

Geschichte und 

Kulturgeschichte des Irak 

russischer Orientalismus 

دستیار 
 علمی

 آلوف مازارا دکتر

Dr. Alev 

Masaraw 

دانشگاه 
 مونستر

020)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ ankeosigus.ht

ml 

narrative Prosaliteratur der 

arabischen Vormoderne 

Dichtung der Mamlukenzeit 

Rezeption arabischer 

Literatur in Europa, 

Schwerpunkt: poetische 

Übersetzungen Friedrich 

Rückerts 

Editionsphilologie 

دستیار 
 علمی

 دکتر آنكه اوزگوس

Dr. Anke 

O sigus 

دانشگاه 
 مونستر

022)  

http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/bauer.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/bauer.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/bauer.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/groetzfeld.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/groetzfeld.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/groetzfeld.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/groetzfeld.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/lardi.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/lardi.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/lardi.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/praetor.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/praetor.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/praetor.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/Personen.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/Personen.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/Personen.html
http://www.wwu.de/Religion-und-Politik/personen/projekt/abu-eta.html
http://www.wwu.de/Religion-und-Politik/personen/projekt/abu-eta.html
http://www.wwu.de/Religion-und-Politik/personen/projekt/abu-eta.html
http://www.wwu.de/Religion-und-Politik/personen/projekt/abu-eta.html
https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/masarwa.shtml
https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/masarwa.shtml
https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/masarwa.shtml
https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/masarwa.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/ankeosigus.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/ankeosigus.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/ankeosigus.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/ankeosigus.html
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http:/ / www.ruhr-uni-

bochum.de/ orient/ biesterf

eldt.html 

 اسالم شناسی و شرق شناسی
استاد 
 بازنشسته

پروفسور هانس 
 هینریش بیستر فلد

Prof. Dr. Hans 

HinrichBiesterf

eldt 

ه دانشگا
 بوخوم

023)  

http:/ / www.ruhr-uni-

bochum.de/ orient/ rambod

.html 

 

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ 

 
مدرس 

 ردادیقرا

 دکتر محمود رامبد

Dr. Mahmoud 

Rambod 

دانشگاه 
و  مونستر
 بوخوم

024)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ stehliwerbeck.

html 

Moderne arabische Literatur 

und Kultur (19 .-21. Jh.) 

unter Einbeziehung 

komparatistischer 

Fragestellungen 

Zeitgeschichte und 

Erinnerungskultur der 

arabischen Welt 

Postkoloniale und Diaspora-

Literatur 

Narratologie 

Intertextualität (u.a. 

produktive Rezeption von 

"Tausendundeine Nacht" in 

der modernen arabischen 

Literatur) 

Intermedialität 

(Transformation vom Text 

zum Film) 

دستیار 
 علمی

دکتر اولریكه اشتلی 
 وربكه

Dr. Ulrike 

Stehli-Werbeck 

دانشگاه 
 مونستر

022)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ GGVO/ Mitar

beiterInnen/ 

Wesentlicher Lehr- und 

Forschungsinhalt der 

Professur für 

Geistesgeschichte im 

Vorderen O rient in 

nachantiker Zeit ist die 

geschichtliche, religiöse und 

sprachliche Kultur 

Vorderasiens zur Zeit der 

späten Antike und ihrem 

Übergang ins Mittelalter. 

 استاد

 پروفسور محمد کالیش

Prof. Dr. 

Muhammaad 

Klaisch 

دانشگاه 
 مونستر

021)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ Religion-und-

Politik/ personen/ projekt/ ka

ttan.shtml 

Bibelauslegung in der 

griechischen Patristik 

Orthodoxe Kirche und 

ökumenische Debatte 

Hermeneutik des 

interreligiösen Dialogs mit 

Schwerpunkt Islam 

استاد مرکز 
مطالعات 
 ادیان

پروفسور اسد الیاس 
 کاتان

Prof. Assaad 

Elias Kattan 

دانشگاه 
 مونستر

022)  

http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/biesterfeldt.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/biesterfeldt.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/biesterfeldt.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/rambod.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/rambod.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/orient/rambod.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/stehliwerbeck.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/stehliwerbeck.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/stehliwerbeck.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/stehliwerbeck.html
http://www.uni-muenster.de/GGVO/MitarbeiterInnen/
http://www.uni-muenster.de/GGVO/MitarbeiterInnen/
http://www.uni-muenster.de/GGVO/MitarbeiterInnen/
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/personen/projekt/kattan.shtml
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/personen/projekt/kattan.shtml
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/personen/projekt/kattan.shtml
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/personen/projekt/kattan.shtml
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http:/ / www.uni-

muenster.de/ FB2/ personen

/ fundamentaltheologie/ wer

bick.html 

Theologische und 

philosophische 

Hermeneutik, theologische 

Prinzipienfragen 

zentrale und umstrittene 

Fragen einer theologischen 

Gotteslehre 

Gewissheitsdefizite und ihre 

theologische Bearbeitung 

Fundamentaltheologische 

Aspekte in Theorie und 

Praxis der Verkündung - 

Theologie der Spiritualität 

Ekklesiologie zwischen 

Kirchenideologie und 

kirchlicher 

Zeugniswirklichkeit 

استاد مرکز 
مطالعات 
 ادیان

 پروفسور یورگن وربیك

Prof. Dr. 

Jürgen 

Werbick 

دانشگاه 
 مونستر

028)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ oberauer.html 

islamisches Recht 

islamische religiöse 

Stiftungen (waqf( 

Islam in O stafrika 

Islam und Kolonialismus 

 استاد

 پروفسور نوربرت اوبراوِر

Professor Dr. 

Norbert 

O berauer 

دانشگاه 
  (029 مونستر

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ dr.des.barbara

winckler.html 

Moderne arabische 

Literatur, insbesondere 

Prosa der Postmoderne und 

der nahda 

Krieg und 

Nachkriegsdiskurse in der 

libanesischen Literatur 

Gender Studies 

Grenz- und 

Schwellenphänomene 

Kulturkontakte zwischen 

Orient und Okzident seit 

dem frühen 19. Jh. 

Periodische Presse und neue 

Öffentlichkeiten im ‘lan en 

19 .  ah hunde t’ 

 استاد

 پروفسور باربارا وینكلر

Jun.-Prof. Dr. 

des. Barbara 

Winckler 

 

دانشگاه 
 مونستر

 

031)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ SwantjeBoulo

uhBartschat.html 

Hadithwissenschaft 

Koranauslegung 

Islamisches Recht 

(Schwerpunkt sunnitische 

Rechtsschulen( 

Nordafrika (Schwerpunkt 

Marokko) 

دستیار 
 علمی

 سوانیه بولو بارتشات

Swantje 

Boulouh-

Bartschat 

 

دانشگاه 
 مونستر

 

030)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ springberg.ht

ml 

 
دستیار 
 علمی

دکتر مونیكا 
 اشپرینگبرگ هینزن

Dr. Monika 

Springberg-

Hinsen 

 

دانشگاه 
 مونستر

 

032)  

http:/ / www.uni-

muenster.de/ ArabistikIslam

/ Mitarbeiter/ omar.shtml 

 قدیمیتصحیح متون عربی 
دستیار 
 علمی

 دکتر مجدی عمر

 

دانشگاه 
  (033 مونستر

http://www.uni-muenster.de/FB2/personen/fundamentaltheologie/werbick.html
http://www.uni-muenster.de/FB2/personen/fundamentaltheologie/werbick.html
http://www.uni-muenster.de/FB2/personen/fundamentaltheologie/werbick.html
http://www.uni-muenster.de/FB2/personen/fundamentaltheologie/werbick.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/oberauer.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/oberauer.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/oberauer.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/dr.des.barbarawinckler.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/dr.des.barbarawinckler.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/dr.des.barbarawinckler.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/dr.des.barbarawinckler.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/SwantjeBoulouhBartschat.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/SwantjeBoulouhBartschat.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/SwantjeBoulouhBartschat.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/SwantjeBoulouhBartschat.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/springberg.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/springberg.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/springberg.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/springberg.html
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/omar.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/omar.shtml
http://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Mitarbeiter/omar.shtml
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 :منابع و مآخذ 

 :در نگارش این گزارش از منابع و مآخذ زیر استفاده شده است

الزیادی، فتح اهلل، مترجم حسین زاده شانه چی، نگاهی به مكاتی  شیرق شناسیی در اروپیا، مجلیه        -0

  . 022تا  029، افحه 21شماره  - 0383، زمستان «(دانشگاه باقرالعلوم)تاری  اسالم »

،  ل م ی شیی  اری م ه ور آن سیی رف ار پ ك ار و اف ، آث دگی زن  ه ب  اهی گ ن:  ان رف ع  وان خ  ه ان سیی ، اف ، حسییین ادی آب دق ن خ -2

  . 0380،  ایران  ش ژوه و پ  ش دان  ه ع وس ت  ه س وس م:  ران ه ت

 - 0384تابسیتان  « رشید آمیوزش زبیان و ادب فارسیی    »جله ذوالفقاری، حسن، آنه ماری شیمل، م -3

  . 9تا  4، افحه  24شماره 

  ن سیی ح  ه م رج ، ت ی روم  الل الییدین ا ج والن ار م ك ار و اف در آث  ری ی س، سیی م شیی  وه ك ، شیی اری م ه ، آن ل م ی شیی -4

  . 0312علمی و فرهنگی،   ارات ش ت ان  ت رک ش:  ران ه ت الهوتی، 

  دوی ه د م م از اح  اری ت ف گ شیی ی ا پ انی؛ ب غ دام  دوی ه ، متییرجم فریییده م المییی اسیی  وف صیی و ت  ان رف در ع  نز -2

  . 0329: ران ه ت انی،  غ دام

ماری شیمل به همراه یكی از آخرین تحقیقات درباره اعجاز عددی قرآن، ترجمیه   اسالم از دیدگاه آن -1

  . 0384علم، : هرانو توضیحات عبدالرحیم گواهی، ت

  . 0324،   المی اس  گ ن ره ر ف ش ر ن ت دف:  ران ه ، ت واهی گ  دالرحیم ب ع  ه م رج ، ت الم اس  اد عرفانی ع اب -2 

 . 0982، 02، شماره «الصراط»حسین بن علی راز خداست ، مجله  -8

 . 2 - 1  ص 0383د  ن ف اس 8، «رار اب»دا،  راز خ(  ع) حسین  ام ام-9

 رهنگی و ف  علمی  ارات ش ت ان  ت رک ش:  ران ه الهوتی، ت  ن س ح  م رج ت دا، م خ  ول د رس م ح م -01
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. 0381دفتر نشر فرهنگ اسیالمی،  : رمز گشایی از آیات الهی، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی،تهران-00

ع رسیانی و کتابیداری و   اطیال »شرافت، امیر حسین، ایران شناسی و اسالم شناسی در آلمان، مجله  -02

  . 041تا  033افحه  ، 83، شماره  0383، آبان «کتاب ماه کلیات

مؤسسه   :پیوند تفاوت ها، ترجمه علی کریمی و مسعود هاشمی، تهران(. 0383)گودیكانست، ویلیام -03

  . مطالعات ملی

، شیماره  0380دی ، آذر و «بخیارا  » آنه ماری شیمل مولوی شناس فقید، مجلیه   الهوتی، حسن،  -04

  . 331تا  328افحه  ، 22

، ترجمیه غالمعلیی حیداد عیادل،     .نظریه های معرفت در فلسفه کانیت (. 0321)مارتانك، بوستوس -02

  . انتشارات فكر روز: تهران

شیرق شناسیان و شیرق شناسیی در آلمیان، مجلیه       : منشی زاده، داود، ورقی از تاری  شرق شناسی -01

  . 80تا  23، افحه 49و  48شماره  - 0328دیبهشت فروردین و ار« یادگار »

، فیروردین و  «یادگار»شرق شناسان و شرق شناسی در آلمان، مجله : ورقی از تاری  شرق شناسیپا -02

  . 80تا  23 ، افحه  49و  48شماره  - 0328اردیبهشت 

توضیحات،  مه انگلیسى ونیكلسون، رینولد الین، جانِ جان، منتخباتى از دیوان شمس، همراه با ترج -08

  . 0380ترجمه فارسى حسن الهوتى، تهران،

آنه ماری شییمل و وسیاطت فرهنگیی مییان آلمیان و جهیان       : وایدنر، اشتفان، در آستانه دورانی نو -09

 .42تا  22شماره، افحه  - 0382اسالم، مجله نامه پارسی، سال هشتم، بهار 

 ,0383انتشارات دانشگاه تهران، : گ ها، تهرانیوسفی فر، شهرام، عرفان پلی میان فرهن -21

 :پایگاه های اینترنتی به آدرس های الكترونیكی ذیل الذکر -20

http:/ / www.persian-language.org/ report-1 63 8 .html 

http://www.persian-language.org/report-1638.html
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http:/ / www.mehrnews.com/ fa/ newsdetail.aspx?NewsID= 168 59 34 

http:/ / www.dowran.ir/ show.php?id= 4 892 07 17 

http:/ / hosseinmarashi.persianblog.ir 

http:/ / www.ettelaathekmatvamarefat.com/ new/ index.php?option= com_content&vi

ew= article&id= 2 97:13 90 -02-10-15-02-42 &catid= 1 7:mag1 &Itemid= 2 7 

 

/:http: به آدرس الكترونیكی « ویكیپدیا»نتی پایگاه اینتر -22 / de.wikipedia.org/ 

 :پایگاه های اینترنتی دانشگاه های آلمان به شرح ذیل -23

  Universität Bamberg–دانشگاه بامبرگ  (0

  Universität Bayreuth–دانشگاه بایروت  (2

  Freie Universität Berlin –دانشگاه آزاد برلین  (3

 Humboldt-Universität zu Berlin–دانشگاه هومبولت برلین  (4

  Ruhr Universität Bochum  –دانشگاه بوخوم  (2

  Universität Bonn –دانشگاه بن  (1

  Hochschule Bremen  –مرکز آموزش عالی  برمن  (2

– Universität Duisburg–اسن   –دانشگاه دویسبورگ  (8  Essen  

  Universität Erfurt–رفورت دانشگاه  ا (9

 Universität Erlangen-Nürnberg–نورنبرگ  -دانشگاه ارالنگن (01

 Universität Freiburg  –دانشگاه فرایبورگ  (00

 Universität Göttingen –دانشگاه گوتینگن  (02

 Universität Halle-Wittenberg-ویتنبرگ  –دانشگاه هاله  (03

http://www.dowran.ir/show.php?id=48920717
http://hosseinmarashi.persianblog.ir/post/55
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=297:1390-02-10-15-02-42&catid=17:mag1&Itemid=27
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=297:1390-02-10-15-02-42&catid=17:mag1&Itemid=27
http://de.wikipedia.org/
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  Universität Hamburg -دانشگاه هامبورگ   (04

  Universität Heidelberg –دانشگاه هایدلبرگ  (02

 Universität Jena–دانشگاه ینا  (01

  Universität Kiel –دانشگاه کیل  (02

 Universität Köln –دانشگاه کلن  (08

  Universität Leipzig –دانشگاه الیپزیك  (09

  Universität Mainz –دانشگاه ماینس  (21

  Universität Marburg –دانشگاه ماربورگ  (20

  Universität München –ه مونی  دانشگا (22

 Universität Münster -دانشگاه مونستر (23

  Universität Tübingen –دانشگاه توبینگن  (24

  -Deutscher Hochschul Führer -« مراکز آموزش عالی آلمان»کتاب راهنمای  -24


