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به مرکز اسالمی هامبورگ - مسجد امام علی)ع( خوش آمدید

 مرکز اسالمی هامبورگ-مسجد امام علی)ع( یکی از مراکز و مساجد برجسته اروپا است که با سابقه ای

 درخشان، بیش از نیم قرن همچون نگین انگشرتی در قلب اروپا می درخشد. این مرکز با هّمت

 واالی مرجع عالیقدر جهان تشیع حرضت آیت اللّه العظمی بروجردی و کمک مؤمنین در فوریه

 ۱۹۶۰م مصادف با نیمه شعبان ۱۳۷۹ ه.ق. و میالد حرضت مهدی)عج( بنا گردیده است. اين مسجد

 و مرکز اسالمی میعادگاه همه مسلامنان از مذاهب و ملیّت های مختلف می باشد و همواره منادی

 اسالم ناب، مبتنی بر عقالنیت، معنویت، عدالت، صلح و امنیت بوده است. از طرفی دیگر نوع بنا

 و معامری زیبای اسالمی-ایرانی آن در یکی

 از زیباترین و بهرتین مناطق هامبورگ، کنار

 دریاچه زیبای آلسرت، از جاذبه های توریستی

 شهر هامبورگ بحساب می آید. این مسجد در

 سال 2013م به طور رسمی به عنوان میراث

فرهنگی هامبورگ معرفی گردیده است.

معرفی کشور آملان و شهر هامبورگ

 کشور آملان ثرومتندترین کشور اتحادیه اروپا و یکی از

 قدرتهای بزرگ صنعتی دنیا است که در قلب اروپا قرار دارد.

 نظام سیاسی آملان جمهوری فدرال دموکراتیک پارملانی

 است و دارای ۱۶ ایالت است. جمعیت این کشور بر اساس

 آخرین آمار رسمی ۸۲ میلیون نفر بوده که اکرثیت آن

 )حدود 59٪( مسیحی و پس از آن ۵٪ مسلامنان و بقیه را

 پیروان دیگر ادیان )یهودی، هندو، بودیست و …( تشکیل

می دهند و یک سوم جمعیت آملان الئیک می باشد.

 به مرکز اسالمی هامبورگ - مسجد امام علی)ع( خوش آمدید
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 هامبورگ دومین شهر بزرگ آملان است که خودش نیز یکی از ۱۶ ایالت کشور آملان می باشد. این

 شهر بخاطر داشنت جلوه های زیبا و طبیعی یکی از زیباترین شهرهای اروپا است. هامبورگ سومین

بندر بزرگ اروپا را بعد از روتردام )هلند( و آنتورپ )بلژیک( دارد.

 بندری بودن این شهر باعث شده تا از زمان های دور، تجار کشورهای مختلف جهان در این شهر به

 تجارت مشغول باشند. تجار ایرانی نیز از زمان های قدیم کاالهای ایرانی، مخصوصاً فرش، زعفران و

 پسته که در دنیا منونه ندارد را از طریق بندر هامبورگ به کشور های مختلف اروپا صادر می کردند.

 حضـور ایرانیـان مسلامن و نیاز معنـوی آنان موجب شد تا تصمیـم بنـای یک مسجـد را با معمـاری

ایرانی-اسالمی در این شهر اتخاذ کنند.

تأسیس مرکز اسالمی هامبورگ-مسجد امام علی)ع(

 در سال ۱۳۳۲ ه.ش. )۱۹۵۳م( جمعی از ایرانیان مقیم هامبورگ در هتل آتالنتیک این شهر جمع

 شدند تا در مورد بنای مسجد تصمیم گیری کنند. در هامن سال نامه ای را برای مرجع وقت عامل

 تشیّع حرضت آیت اللّه العظمی بروجردی)ره(، مبنی بر پیشنهاد تأسیس یک مسجد، جهت برگزاری

عبادات و مراسم آیینی و جلسات دینی ارسال منودند.

تأسیس مرکز اسالمی هامبورگ - مسجد امام علی)ع(
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 در سال ۱۳۳۴ ه.ش. )۱۹۵۵م( حجت االسالم

عنوان به  محققی  محّمد  استاد  املسلمین   و 

 مناینده مرجع بزرگ عامل تشیّع به آملان اعزام

 شد. در نهم مهرماه ۱۳۳۶ ه.ش. )اول اکترب

مساحت به  مسجد  کنونی  زمین   ۱۹۵۷م( 

اللّه آیت  با  مشورت  با  مربع،  مرت   ۳۷۴۴/4 

 بروجردی در یکی از بهرتین نقاط شهر یعنی

Schöne Aussicht خیابان شونه آوس زیشت 

 )به معنی چشـم انـداز زیبــا( کنـار دریاچــه

معامری برای  شد.  خریداری  آلسرت   زیبای 

 ساختامن مسجد، نقشه های مختلفی توسط

 رشکت های مختلفی طراحی و برای آیت اللّه بروجردی ارسال شد. ایشان نیز آن نقشه ها را به آقای

)Schram & Elingius( ارسال منودند. در نهایت نقشه رشکت رشام و الینگیوس )لرزاده )معامر معروف ایرانی 

 انتخاب و توسط آن معامر مشهور اصالح و ارسال گردید. در بهمن ۱۳۳۶ ه.ش. مصادف با نیمه

 شعبان ۱۳۷۹ ه.ق. و فوریه ۱۹۶۰م، هم زمان با میالد امام عصــر)عج(، کلنگ بنای مسجد زده شد و

سنگ یادبود بنای مسجد توسط استاد محققی در محل احداث ساختامن مسجد قرار گرفت.

منای بیرونی مسجد در حال ساخت منای درونی مسجد در حال ساخت

قرار دادن سنگ بنای مسجد در سال 1960 م

تأسیس مرکز اسالمی هامبورگ - مسجد امام علی)ع(
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جلوه های چشم نواز مسجد امام علی)ع(

 مسجد امام علی)ع( دارای جلوه های متعدد هرنی است که نگاه گردشگران را به سوی خود جلب

 می کند. منای زیبای فیروزه ای مسجد در مقابل دریاچه آلسرت منادی از معامری سنتی اسالمی-ایرانی

 است که در نگاه اول ابهت معامری آن، بیننده را مبهوت خویش می سازد. منای بیرونی مسجد با

 کاشی های فیروزه ای رنگ پوشانیده شده است. گنبد زیبایی که روی شبستان اصلی مسجد قرار

 گرفته، ۱۸ مرت ارتفاع و 13/5 مرت قطر دارد. این گنبد سیامنی است و با یک روکش مسی پوشانده

 شده است که با گذر زمان و اکسیده شدن در آب و هوای مرطوب، رنگ فیروزه ای به خود گرفته

 است. داخل گنبد با 32 ستون که به شکل هفت-هشتی هستند، بر فراز شبستان مسجد افراشته

 شده است. رنگ منای درونی گنبد نیز آبی فیروزه ای است. در دو طرف گنبد، دو گل دسته قرار

 گرفته که جنس آن از سیمـان می باشد و روکشـی از رسامیـک هـای کوچک به رنگ خردل دارد. هر

یک از این منـاره ها ۲/۲ مرت قطر و ۱۸ مرت ارتفاع دارد و از دور روشن و نورانی است.

جلوه های چشم نواز مسجد امام علی)ع(
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جلوه های چشم نواز مسجد امام علی)ع(

با قطـر ای   فضـای شبستــان مسجـد به شکل دایـره 

 94 / 15 مرت و مساحت 198 مرت مربّع می باشد. دور

روهایی راه  مسجد،  شبستان  ای  دایره  فضای  دور   تا 

اصلی فضای  از  کوتاهی  دیوارک  با  که  دارد   وجود 

 مسجد جدا می شود. در شبستان مسجد، سوی قبله،

 محرابی زیبا با کاشی کاری زیبای کاشی کاران مسجد

 گوهرشاد مشهد، با ترکیبی از آجر و کاشی طی دو سال

نشان می دهد. را  قبله  که جهت  است   ساخته شده 

با انعام  مبارکه  سوره   ۱۶۲ آیه  مسجد،  محراب   باالی 

 ترجمه  آملانی آن نقش بسته است تا برای عبادت کننده

 یادآوری کند که عبادت و پرستش را فقط برای خدا انجام

 می دهد. دور تا دور محراب، منت آیه  35 سوره مبارکه

نور به خط زیبای ثلث با ترجمه آملانی آن به چشم می خورد.

منایی زیبا از شبستان و فرش زیبای مسجد
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 دو کتیبه حلقه ای، دور تا دور فضای شبستان مسجد را احاطه کرده و منای داخل مسجد را تشکیل

استادان اثر  کاری مسجد،  باشد. کاشی  نیلگون معرّق می  از جنس کاشی های  کتیبه ها   میدهد. 

 برجسته ی ایرانی از جمله استاد »علمی« و استاد »عبدالحسین مشکات« از استادان هرن کاشی کاری

 مشهد و آستان قدس رضـوی در ایران است و در سال 1994م انجام گرفته است. این کتیبه های

 حلقه ای دو ردیف است و در ردیف پایین، آیاتی از سوره ی مبارکه ارساء با خط زیبای ثلث همراه

 با ترجمه ی آملانی نقش بسته است. کتبیه  حلقه ای دیگر همچون پیشانی گنبد در ردیف باال

قرار گرفته و آيات مبارکه  سوره  جمعه با خط ثلث روی آن دیده می شود.

کتیبه های کاشی کاری شده شبستان مسجد

 در شبستان مسجد و زیر گنبد، چلچراغی زیبا و بزرگ به سقف گنبد آویخته شده که خود یکی از

منادهای هرنی می باشد و از کریستال اصل و دست ساز ساخته شده است.

 شبستان مسجد با یکی از بزرگرتین فرشهای مدّور جهان مفروش است که با دستان زنان هرنمند اراک

 بافته شده است. فرش مسجد هامبورگ از دیدنی ها و آثار هرنی نفیس آن است که در دوره حّجت

 االسالم و املسلمین انصاری سفارش بافت آن داده شد. رنگ های الجوردی و آبی آسامنی به کار رفته

 در این فرش دستبافت، با رنگ کاشی ها هامهنگ بوده و زیبایی ویژه ای به مسجد بخشیده است.

 این فرش گران بها زیر گنبد مسجد در شبستان اصلی - که محّل برگزاری منازهای جامعت روزانه،

 جمعه و مناز عید سعید فطر و قربان است - پهن شده است. این فرش نفیس به شکل دایره بوده

 و نقوش آن در همه ی جهات، در فضای آبی آن پخش شده است. قطر این فرش 15/94 متــر،

 مسـاحت آن 198 مرت مربّـع و وزن آن حدود 1400 کیلوگــرم می باشـد و با حـدود 85 میلیون

 گره بافته شده است. برای نقش و نگــار و تـار و پود این فرش از 28 رنگ طبیعـی و گیاهی

استفاده شده و از مناطق مختلف ایران به ویژه تربیز و اصفهان الگوبرداری شده است.

جلوه های چشم نواز مسجد امام علی)ع(
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 رنگ های فرش با رنگ های ساختامن مسجد هامهنگی دارد. زمینه ی اصلی آن، آبی نیلی - مهتابی

 است. تُرنج زیبای وسط آن، از مسجد شیخ لطف اللّه که یکی از مساجد عرص صفوی در اصفهان

 است، الهام گرفته که در این قسمت از رنگ های کرم استفاده شده است. حاشیه ی این فرش به

 الگوی محراب که ترکیبی از رنگ های قرمز مسی و زرد خردلی می باشد، پیوند خورده است. بیست

 و دو نفر از زنان فرش باف، با نظارت یکی از معروف ترین استادان فرش، به مّدت سه سال این اثر

 نفیس را به امتام رساندند. شیوه ی کار به این صورت بوده که خانم فرش بافی در اراک، کار بافنت

 را آغاز کرد و هنگامی که پهنای فرش زياد می شد، زنان فرش باف دیگری برای بافنت آن به این

 خانم ملحق می شدند، تا این که رسانجـام فقط هامن یک خانـم فرش باف این اثر با ارزش را کامل

کرد و آن را به پايان رساند. بافت این فرش از سال 1996م رشوع شد و اوایل 1999م به امتام رسید.

سالن سخرنانی مرکز

 سالن بزرگ هامیش مسجد با گنجایش حدود ۲۰۰ عدد صندلی و جایگاه سخرنانی، محل برگزاری

 مراسم و کنفرانس ها بوده و مجّهز به سیستم ترجمه ی هم زمان می باشد. باالی قسمت جایگاه

سخرنانی، کتیبه ای مزیّن به آیه ی رشیفه  ۱۲۵ از سوره ی مبارکه ی نحل نصب شده است.

جلوه های چشم نواز مسجد امام علی)ع(
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سالن باشد.  می  آموزشی  و  اداری  کتابخانه،  های  بخش  شامل  مرکز  کتابخانه  و  اداری   ساختامن 

 کتابخانه شبیه شبستان مسجد بوده و گنبدی هم بر فراز آن قرار گرفته تا قرینه ی ساختامن مسجد

 باشد. این گنبد بزرگ و با شکوه از جنس چوب است و روکش مسی دارد و ارتفاع آن کمرت از ارتفاع

گنبد مسجد است تا این نوع طرّاحی، منادی از تواضع در برابر معنویت و عظمت مسجد باشد.

ساختامن اداری و کتابخانه مرکز اسالمی هامبورگ

 سالن کتابخانه و نقاشی زیر گنبد آن

 سالن کتابخانه ی بزرگ مرکز اسالمی که در طبقه فوقانی واقع شده، فضایی حدود 220 مرت مربع را در برگرفته

است. داخل گنبد توسط هرنمندان ایرانی تزئین و نقاشی  و به اسامی متربّک »اللّه« و »محّمد« مزیّن شده است.

ساختمان اداری و کتابخانه مرکز
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امامان و مدیران مرکز اسالمی هامبورگ

 حجت االسالم و املسلمین استاد محّمد محققی از ابتدای تأسیس بنای

امام و مدیر مرکز اسالمی هامبورگ و به عنوان تا سال ۱۹۶۳م   مسجد 

 مناینده مرجعیت شیعه در آملان مشغول به فعالیت بود. با رحلت آیت

 اللّه بروجردی در سال 1340 ه.ش. )1380 ه.ق.( و بازگشت مرحوم

استاد محققی، بنای مسجد به علت مشکالت مالی متوقف گردید.

آیت اللّه دکرت بهشتی

دکرت شبسرتی

حجت االسالم استاد محققی

 شهید آیت الله دکرت سید محّمد حسینی بهشتی در سال ۱۳۴۳ ه.ش. )۱۹۶۵م( از سوی مراجـع

اللّه امام و مدیر مرکز اعزام شد. در دوره حضور شهید آیت   عظام تقلید وقت به عنوان دومین 

 بهشتی که حدود 5 سال طول کشید، ساختامن مسجد تکمیل گردید. با

مرکز ۱۹۶۶م(  فوریه   ۸( ۱۳۴۴ ه.ش.  بهمن   ۱۹ بهشتی،  الله  آیت   ایده 

 اسالمی هامبورگ به ثبت رسید تا این مسجد مطابق با آموزه های اسالمی،

 فارغ از مسأله ملیّت و مذهب، پایگاهی معنوی برای ایرانی و غیر ایرانی،

 همچنین شیعه و سنی باشد. اقامت 5 ساله ایشان در آملان در سال 1349

منشأ هامبورگ  در  بهشتی  دکرت  اللّه  آیت  حضور  یافت.  پایان   ه.ش. 

 خدمات فراوان و ماندگاری به اسالم و مسلامنان در این مرز و بوم بود.

 شهید بهشتی که از یاران نزدیک امام خمینی)ره( بود، در پیروزی انقالب اسالمی نقش مؤثری را ایفا

 کرد او عضو مجلس خربگان قانون اساسی ایران بود و پس از آن به سمت رئیس دیوان عالی کشور

منصوب گردید. وی در 7 تیرماه 1360 در دفرت حزب جمهوری به شهادت رسید.

رهسپار مرکز  معاون  عنوان  به  ۱۹۶۸م  سال  در  که  شبسرتی  محّمد   دکرت 

 هامبورگ شده بود بعد از شهید بهشتی در سال ۱۹۷۰م به عنوان سومین

 امام و مدیر در مرکز اسالمی هامبورگ مشغول به فعالیت شد. در این دوره

 هفت ساله فعالیت های دیالوگ بین االدیانی مرکز رنگ بیشرتی به خود

گرفت. در این دوره همچنین بخش های نامتام ساختامن مسجد تکمیل گردید.

امامان و مدیران مرکز اسالمی هامبورگ



10

امامان و مدیران مرکز اسالمی هامبورگ

به ۱۳۵۷ ه.ش.  سال  در  خامتی  محّمد  سید  املسلمین  و  االسالم   حجت 

 عنوان چهارمین امام و مدیر مرکز در مسجد مشغول به کار شد. ایشان در

 سال ۱۳۵۹ ه.ش. به عنوان مناینده مردم اردکان و میبد وارد مجلس شورای

 اسالمی شد و مسئولیت حدوداً دو ساله او در مرکز اسالمی پایان یافت.

 ایشان در ایران مسئولیت های مختلفی مانند رسپرستی مؤسسه مطبوعاتی

 کیهان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را بعهده گرفت و در سال ۱۳۷6 ه.ش.

حجت االسالم واملسلمین خامتیتا ۱۳۸۴ ه.ش. به عنوان ریاست جمهوری اسالمی ایران مشغول به فعالیت بود.

حجت االسالم واملسلمین مقدم

حجت االسالم واملسلمین انصاری

به عنوان در سال ۱۹۸۰م  املسلمین دکرت محّمد مقدم  و  االسالم   حجت 

 پنجمین امام و مدیر مرکز اسالمی هامبورگ مشغول به فعالیت شد. در

 زمان ایشان کارهای ساختامنی جدید تری انجام شد و دستگاه های ترجمه همزمان

 در سالن سخرنانی نصب گردید. همچنین در دوره مدیریت ایشان مجله »الفجر«

 به زبان آملانی به همراه مجله کودکان به نام »سالم« رشوع به فعالیت کرد. وی  تا

سال ۱۹۹۲م به مدت 12 سال عهده دار مدیریت مرکز اسالمی هامبورگ بود.

 حجت االسالم و املسلمین محّمدباقر انصاری ششمین امام و مدیر مرکز اسالمی هامبورگ در سال

 ۱۹۹۲م امامت و مدیریت مرکز اسالمی هامبورگ را به عهده گرفت. ایشان که از شاگردان نزدیک

 شهید آیت الله دکرت بهشتی بود، در سالهای بني 1350 تا 1356 ه.ش. مطالعات در حوزه غرب و

 دوره ی آموزش تبلیغ خارج از کشور را زیر نظر ایشان گذراند. در دوره ایشان انضباط اداری مرکز

دینی تشکیالت  یک  حالت  به  مرکز  و  گرفت  خود  به  تری  جدی   شکل 

اداری فضای  و  کار  اتاق  مرکز،  اداری  ساختار  ایجاد  با  آمد.  در   منضبط 

 بیشرتی مورد نیاز قرار گرفت. لذا تصمیم گرفته شد ساختامن جدیدی را

 جهت ایجاد فضای اداری بیشرت و همچنین کتابخانه و فضاهای آموزشی

کنند. بنا  مسجد  ساختامن  پشت  و  حیاط  فضای  در  وسیعرتی  و   بیشرت 

 ایشان تا سال ۱۹۹۹م به مدت 7 سال امامت و مدیریت مرکز اسالمی

هامبورگ را بر عهده داشت.



 آیت اللّه دکرت رضا رمضانی استاد حوزه و دانشگاه پس از طی مدارج 

 علمی در سال 1385 ه.ش. مدرک سطح چهار )دکرتی( حوزه را دريافت

 کرد و در هامن سال پس از قبولی در امتحان اجتهاد به مجلس خربگان راه

 يافت. از ایشان تاکنون بیش از 45 جلد کتاب به زبانهای مختلف به چاپ

 رسیده است. وی پس از 4 سال تجربه امامت جمعه در کالنشهر کرج، در

46 سن  در  سپس  پذیرفت.  را  وین  اسالمی  مرکز  رياست  2006م   سال 

 سالگی، از آوریل 2009م از سوی مرجع اعالی شیعه، به عنوان نهمین امام

 و مدیر مرکز اسالمی هامبورگ منصوب شد. وی در اکترب 2010م به رياست هيأت علامی اتّحادیه ی

 مراکز شیعه در آملان برگزیده شد و در می 2014م به ریاست اتّحادیه اروپایی علامء و تئولوگهای

 شیعه انتخاب گردید. از برجسته ترین فعالیت های دوره مدیریت ایشان در مرکز اسالمی هامبورگ

 می توان به تقویت منشورات و کتب آملانی در حوزه اسالم، تأسیس حوزه علمیه هامبورگ به منظور

 تربیت نیروهای بومی و خرید ساختامن مربوط به آن، گسرتش فعالیت های دیالوگ بین االدیان با کشورهای

مختلف از جمله فرانسه، تقریب بین املذاهب و برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس مسجد اشاره کرد.
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 حجت االسالم و املسلمین استاد سید رضا حسینی نسب هفتمین امام و مدیر

 مرکز اسالمی هامبورگ، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴م به مدت 4 سال عهده دار مدیریت

 مرکز اسالمی هامبورگ بود. ایشان پس از امتام دوره مأموریتش در مرکز اسالمی

هامبورگ، به کشور کانادا مهاجرت منود تا به مسلامنان آن کشور خدمت مناید.

استاد حسینی نسب طبع شعری خوبی داشته و اشعار زیبایی رسوده  است. حجت االسالم حسینی نسب

آیت اللّه قائم مقامی

آیت اللّه رمضانی

امامان و مدیران مرکز اسالمی هامبورگ

 آیت اللّه سید عّباس قائم مقامی استاد حوزه و دانشگاه از سال ۲۰۰۴ تا

 سال ۲۰۰۹م حدود 5 سال به عنوان هشتمین امام و مدیر در مرکز اسالمی

ایشان مدیریت  دوره  در  پرداخت.  دینی  های  فعالیت  به   هامبورگ 

 منشورات و کتب بیشرتی در حوزه دین در مرکز اسالمی هامبورگ انتشار

 یافت. از مهمرتین فعالیت های این دوره می توان به دیالوگ و گفتگوی

   بین ادیـان در محافـل مختلف اروپایـی، تأسیـس اتحادیــه اروپایـی علمــا

.و تئولوگ های شیعه )IEUS( و فدراسیون شیعیان آملان )IGS( اشاره کرد
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فعالیت های مرکز اسالمی هامبورگ-مسجد امام علی)ع(

فعالیت های مرکز اسالمی هامبورگ-مسجد امام علی)ع(

 مرکز اسالمی هامبورگ همواره منادی اسالم ناب محّمدی )ص( بر پایه ارزش های اصیل این آیین

مقّدس بوده و همواره بر محــور عقالنیــت و معنویــت، فعالیت های خود را پیگیری منوده است.

 این مرکز دارای سه حوزه فعالیت به طور تخصصی می باشد که برای هر کدام از این فعالیت ها

یک انجمن و تشّکل به صورت رسمی در آملان به ثبت رسیده که عبارتند از: مسجد امام علی)ع(،

مرکز اسالمی هامبورگ و آکادمی اسالمی آملان.

1- مسجد امام علی)ع(

 معاونت فرهنگی و امور اجتامعی مسئولیت اداره مسجد امام علی )ع( و برگزاری مراسم و آیین های

 دینی را به عهده دارد. از ابتدای تأسیس مرکز اسالمی هامبورگ، به طور معمول مراسم و برنامه های

 مذهبی به شکل مرتب برگزار می شده، که معاونت فرهنگی مسئول برگزاری آن می باشد. اقامه

 منازهای جامعت یومیه )ظهر و عرص، مغرب و عشاء(، سخرنانی کوتاه بین مناز ظهر و عرص، مراسم

 شب های جمعه )دعای کمیل و سخرنانی(، مناز جمعه، دعای ندبه، موالید، شهادات، مناز عید فطر

 و قربان، اعتکـاف و شب معنـــوی جوانان از فعالیت های مهم این معاونت می باشــد. همچنیـن

پاسخگویی به سؤاالت رشعی، استخاره و ارائه مشاوره نیز در این معاونت انجام می پذیرد.

مراسم میالد امام زمان)عج( در سالن سخرنانی مرکز
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کالس های آموزشی عمومی در مرکز

برگزاری مناز جمعه هر هفته در مسجد برگزاری مناز عید فطر و قربان در مسجد

اردوی فرهنگی - آموزشی گروه بانوان مرکز در برلین

گروه بانوان

 در مرکز اسالمی هامبورگ گروهی مختص بانوان

و مختلف  مسائل  تا  است  گردیده   تشکیل 

بانوان گروه  طریق  از  بانوان  مختص   نیازهای 

 تامین شود. گروه بانوان در سال دو بار »محفل

 دوستی بانوان« که اردویی آموزشی و فرهنگی

 مختص بانوان است را در هامبورگ و دیگــر

شهرهــای اروپا برگزار می کند.

کالسهای آموزشی عمومی مرکز

از وظایف مسجد امام علی )ع(، آموزش و  یکی 

 ارتقاء دانش دینی مسلامنان در هامبورگ می باشد.

 بر این اساس در طول هفته ۳۰ کالس های آموزشی

 در حوزه های مختلف آموزش قرآن، تفسیر، احکام،

 اخالق، عقائد، زبان فارسی و عربی در رده های سنی

مختلف، برای برادران و خواهران برگزار می گردد.

کالسهای آموزشی-گروه بانوان
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دارالقرآن

دارالقرآن الکریم

به قرآن و آموزش آن به رده های  از جمله مسائل مهم در مرکز اسالمی هامبورگ اهتامم جدی 

 مختلـف سنی است. برگزاری کالس های مختلف آموزش روخوانــی، قرائت، تفسیــر و … از جمله

فعالیت های دارالقرآن آملان بوده که زیر مجموعه معاونت فرهنگی و امور اجتامعی مرکز می باشد.

 دارالقرآن همه ساله مسابقات اروپایی قرآن کریم را در مرکز اسالمی هامبورگ برگزار می کند که این

 رقابت زیبا و معنوی مورد استقبال مسلامنان ساکن در نقاط مختلف اروپا قرار می گیرد. نفرات برتر

مسابقات اروپایی قرآن کریم به مسابقات بین املللی قرآن کریم در تهران معرفی می گردند.

جلسه قرآن هفتگی در مسجد

اختتامیه پنجمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم )2016م(
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امور اجتامعی

 بخش امور اجتامعی مرکز خدماتـی را در خصوص ازدواج، طالق و ترشّف خدماتـی ارائه می دهد. از

فعالیت های بخش امور اجتامعی می توان به مواد ذیل اشاره کرد:

 ارائه مشاوره ازدواج، انجام عقد رشعی و صدور سند رسمی ازدواج رشعی، ارائه مشاوره به زوج ها

 و حل اختالف آنها جهت ایجاد صلح و تفاهم رفع اختالف آنها، صدور سند رسمی طالق رشعی، کمک

به ترشّف به دین مبین اسالم برای غیر مسلامنان و پاسخ به سؤاالت و شبهات آنها.

اجرای عقد رشعی در مرکز اسالمی هامبورگ

جشن تلکیف نونهاالن در کتابخانه مرکز

پاسخ به سؤاالت غیر مسلامنان در مورد اسالم

 از دیگر برنامه های مسجد برگزاری مراسم جشن تکیف برای نونهاالنی است که تازه به سن تکلیف

 رسیده اند. برای این نوگلهای ایامنی، مراسم ویژه ای برنامه ریزی می شود تا در این مراسم بتوانند

 با دین اسالم و نحوه عبادات آشنا شوند. البته آموزش معلومات دینی فقط در این مراسم منحرص

منی شود، بلکه در طول هفته نیز برای نونهاالن کالس های آموزش تعلیامت دینی برگزار می شود.

کالس های آموزشی مربوط به نوجوانان در مرکز

امور اجتماعی
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امور گردشگران

امور گردشگران

 شهر هامبورگ به جهت جلوه و مناظر زیبای طبیعی اش ساالنه میزبان حدود ۲،۵ میلیون گردشگر از رسارس جهان

 می باشد. از این میان تعداد زیادی از بنای زیبای مسجد امام علی)ع( دیدن می کنند، همچنین با دین مبین اسالم به

 عنوان آئینی که نام آن امروزه در رسارس دنیا و رسانه ها شندیده می شود، آشنا می شوند. بازدیدکنندگان در طول

هفته شامل گردشگران عبوری و گروه هایی از مدارس و دانشگاه ها می باشند که از قبل تعیین وقت می کنند.

سوم اکترب روز درب های باز مساجد

 گرچه مسجد و مرکز اسالمی هامبورگ همه روزه در طول سال، حتی در ایام تعطیل رسمی برای عالقمندان و

 گردشگران باز است، لکن در روز سوم اکترب هر سال مراسمی به عنوان روز باز مساجد به طور ویژه برگزار می شود.

 این مراسم با استقبال باشکوه غیر مسلامنان از آملانی ها جهت آشنایی با دین اسالم و مسلامنان مواجه می شود. در

 این برنامه یک روزه، در بازه های زمانی مختلف، توضیحاتی راجع به مسجد و بعد در مورد اعتقادات مسلامن

 ارائه می شود. سپس سؤاالت آنها پاسخ داده می شود. پس از آن از منایشگاه محصوالت فرهنگی اسالمی-ایرانی

که در کتابخانه مرکز برپا می شود، بازدید منوده و در غرفه غذاهای ایرانی نیز با فرهنگ ایرانی آشنا می شوند.

ارائه توضیح  و راهنامیی برای گروهی از دانشجویان آملانی
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2- مرکز اسالمی هامبورگ )سال تأسیس 1966م(

 از آنجا که مرکز اسالمی هامبورگ یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین پایگاه های مسلامنان در اروپا

 می باشد، طبق اساسنامه مرکز، امام و مدیر آن  باید از طرف مرجعیت اعالی شیعه انتخاب شود.

 در واقع امام و مدیر این مرکز، مناینده مرجعیت شیعه است. این جایگاه مهم و اساسی در اروپا

 موجب شده است تا مسلامنان و مراکز و مساجد دیگر برای تأمین نیازهای دینی و رشعی خود با

و مسلامنان  بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  مرکز  این  تا  باشند  داشته  ارتباط  هامبورگ  اسالمی   مرکز 

 مرجعیت ایفای نقش کند. از فعالیت های این معاونت می توان به ارتباط با سایر مراکز اسالمی اعم

برگزاری در شورای مسلامنان هامبورگ،  مؤثر  و سنی، هامیش روحانیون شیعه، حضور   از شیعی 

 کنفرانس ساالنه وحدت و تقریب بین املذاهب، برگزاری اجالس اتحادیه علامی شیعه اروپا، تأمین

روحانی برای مراکز، مساجد و حسینیه های آملان و کشورهای مجاور اشاره کرد.

جلسه با علامی اهل سنت در مرکز اسالمی هامبورگ

کنفرانس وحدت اسالمی در مرکز اسالمی هامبورگ

مرکز اسالمی هامبورگ
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آکادمی اسالمی آلمان

۳- آکادمی اسالمی آملان )سال تأسیس 2000م(

اسالم پروفسور فالطوری جهت معرفی  فعالیت های علمی  تداوم  با هدف  آملان  اسالمی   آکادمی 

دیالوگ، آکادمی دارای سه بخش اصلی  به وجود آمد.   اعتدالی در سال 2000م و در فقدان وی 

علوم عالی  آموزش  و   پژوهش 

پژوهش، بخش  در  است.   اسالمی 

صد از  بیش  با  انتشارات   واحد 

کتابخانه ی تاکنون،  کتاب   عنوان 

بر حدود 11 زیبا مشتمل  و   بزرگ 

 هزار جلد کتاب اسالمی و فصلنامه

 »الفجر« و »سالم کیندر« با 36 سال

به کنون  تا  شامره   180 و   سابقه 

 عنوان قدیمی ترین مجله اسالم اهل البیت علیهم السالم به زبان آملانی با موضوعات دینی و فکری

 است که از رسارس منطقه آملانی زبان و دانشگاههای منطقه مخاطب دارد. آکادمی اسالمی آملان به

مثل آملان  کتاب  بزرگ  املللی  بین  در منایشگاههای  تاکنون  و منشورات خود   منظور معرفی کتب 

فرانکفورت و الیپزیک رشکت منوده است. بخش آموزش عالـی از زمستان سال ۲۰۱۳م به صورت

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی در حوزه علمیه هامبورگ
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آکادمی اسالمی آلمان

جلسه دیالوگ بین ادیان در مرکز اسالمی هامبورگ

 شبانه روزی به تربیت اسالم شناس از رسارس اروپا اشتغال یافته تا دانش آموختگان آن در آینده به

 عنوان کارشناسان اسالم اعتدالی به جامعه مسلامنان اروپایی خدمت کنند. بخش دیالوگ آکادمی

نیز به منظور گفتگو با ادیان آسامنی و تقویت مشرتکات بین ادیان، برگزار کننده جلسات گفتگو

هامیش مجمع بین االدیان بانوان در مرکز اسالمی هامبورگ جلسه دیالوگ با مدیر آکادمی کاتولیک سوربُن

 با دیگر ادیان و مذاهب و فرهنگ هاست. در همین راستا بخش دیالوگ آکادمی در طول سال طبق برنامه

 ریزی ساالنه خود به صورت گسرتده پذیرای دانشگاهها، اندیشمندان و پژوهشگران و علامی ادیان و

 مذاهب در اروپای مرکزی است، که از جمله باید به رابطه گسرتده با مدرسه عالی کاتولیک دانشگاه سوربن

فرانسـه در سطح اساتیـد و دانشجویان، همچنین برگزاری جلسـات مستمر با مجمع بانوان بین االدیان اشاره منود.





علی)ع( امام  هامبورگ-مسجد  اسالمی   مرکز 

ابتدای از  اش،  گسرتده  های  فعالیت   با 

اسالم تا  است  منوده  تالش  همواره   تأسیس 

 واقعی و اعتدالی به دور از افراط و تفریط

 بر مدار عقل و وحی را برخالف آنچه امروزه

در رسانه ها منایش داده می شود، معرفی کند.


