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خوش آمدید
به آملان و به سایت „ “Deutschland-Begleiter.deخوش آمدید .اطالعاتیکه
ما در اینجا برایتان جمعآوری کرده ایم ،به شام کمک خواهند کرد که در آملان،
به خوبی کارهایتان را به انجام برسانید .از این رو  ،میخواهیم شام را با نکات و
پیشنهادامتان قدری کمک کنیم که به بخشی از جامعه آملان تبدیل شوید.
شاید برخی چیزها در آملان آنگونه که تصور میکردید نباشند .در آملان ،مردم با
ملیتهای مختلف و ارزشهای مذهبی متفاوت در کنار هم زندگی میکنند .آملان
کشوری رنگارنگ است و مفاهیم مهمی در اینباره هستند که شام میبایست آنها
را بدانید و در نظر داشته باشید .آملان میتواند وطن جدید شام باشد .در این مسیر ،احتامال میبایست چندین
موانع قانونی را پشت رس بگذارید .جدا از این مسائل ،میخواهیم شام را با نکات و پیشنهادامتان قدری کمک
کنیم که به بخشی از جامعه آملان تبدیل شوید.

©William Perugini, 123rf.de

برای این منظور ،ما –  – Deutschland-Begleiterشام را به یک سفر دعوت میکنیم .آملان و مردم آملان را
همراه با شیوه زندگیشان بیشرت بشناسید ،و یاد بگیرید که چه چیزی شام را در تعامل روزانه با مردم کشور
آملان کمک خواهد کرد.
خیلیاز چیزهایی که اینجا به شام توضیح میدهیم ،برای ما قسمتی ،از نوع تربیت در مدرسه و خانوادههایامن
هستند .به قولی ،ما آنها را از دوران کودکی ،همزمان با خوردن شیر مادر ،یاد گرفته ایم.

رفتارهای فرهنگی در آملان ممکن است برای شام تازگی داشته باشد

با این حال ،تفاوتهایی نیز وجود دارند که بخشی به خاطر رسوم محلی و بخشی به خاطر تفاوت در تربیت
شخصی قابل درک هستند.تیم ما ،در تالش است که برایتان مطالبی را جمع آوری کند که در کل آملان صادق
میباشند و همچنین می توانند برای شام اهمیت داشته باشند.

قوانین به عنوان پایه آزادی

یک حقیقتی که در ابتدای امر میتوان به آن اشاره کرد :در آملان انبوهی از
قوانین و مقررات ،فرمها و ادارات وجود دارند ،که یک جریان منطقی از زندگی 
روزمره را ،برای یک زندگی گروهی و در بین افراد مختلف ،فراهم میکنند.
حتی افرادی که برای زمان زیادی در آملان زندگی میکنند ،در تالشند که از قوانین
رس دربیاورند .به شام پیشنهاد میکنیم ،به قوانین احرتام بگذارید و متوجه شوید
که آنها برای رفاه شام میباشند.
حتی اگر عجیب بنظربرسد ،همه این قوانین به جهت آسان کردن زندگی ،در
خدمت ما هستند .برای برخی ،این قوانین و مقررات ،محدود کننده ،بیاحساس یا غیر انسانی به نظر میرسند.
ولی این قوانین باعث میشوند که آزادی عمل بزرگی در امر توسعه در بازدهی ،کیفیت و نوآوری به وجود آید.
و در این عرصه ها ،آملان در کل جهان مشهور است .این آزادی ،که در پی این قوانین مناسب وجود دارند را
بشناسید ،قوانینی که باعث میشوند ،شام هم در آملان یک زندگی خوب داشته باشید.
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ریشههای مسیحی جامعه آملان

چند کالمی هم با خودمان :در  ،Deutschland-Begleiter.deمسیحیان زیادی از کشورها و فرهنگهای
مختلف در حال همکاری هستند؛ اینها کسانیهستند که در کلیساهایی متفاوت ،برای خود یک وطن و
خانوادهای را پیدا کرده اند.
ما به طور خاص اطالعاتی را جمع آوری کردیم که مرتبط با ریشههای مسیحی جامعه ما در آملان هستند.
هر شخصی میتواند ،از نکات مربوط به کشور و ارزشهای اخالقی ما ،بهره مند شود .برای این منظور نیازی
نیست که حتام مسیحی باشید .این موارد ،قسمتی از جامعه آزاد ما هستند.
اگر شام تازه به آملان رسیده اید ،دوستان و احتامال خانوادتان از شام خیلی دور میباشند .ایجاد ارتباطات تازه،
در ابتدای امر ،کار ساده ای نیست .از شام دعوت میکنیم ،با افرادی آشنا شوید که از کشور شام یا اطراف آن
نیامده اند .کامال بدون نگرانی برای ایجاد ارتباط نزد آملانیها بروید.

ارتباط با آملانیها کمک میکنند تا بخشی از جامعه شوید

خیلی از افرادی که در سازمانهای خدماتی کمک میکنند و آن دسته از مسیحیانی
که این مطالب را به دست شام رسانیده اند ،این کارها را بصورت داوطلبانه انجام
میدهند .این بدان معنیاست که ،آنها داوطلبانه و بدون دریافت وجه کمک
میکنند  -چون برای شام بعنوان یک انسان ،اهمیت قائل هستند .اکرثیت مردم
آملان ،به شام به عنوان کسانی که برای این کشور مفید هستید ،نگاه میکنند ،و
مشتاق این هستند که با شام بیشرت آشنا بشوند.
شاید شام هم این را تجربه کرده باشید که این افراد ،گاهی به طریقی با شام
مصاحبت میکنند ،که برای شام نا آشنا یا حتی برای برخی زننده به نظر میرسد .مطمنئ باشید که اغلب این
از روی نیت بد نیست ،بلکه به خاطر عدم اطمینان از طرف ما است ،که چگونه به بهرتین شکل بتوانیم شام را
کمک کنیم و با شام تعامل داشته باشیم.
گفتگوهایی خوب و مفید میباشند ،که ارتباطی دوطرفه بوجود می آورند .ما شام را دعوت میکنیم :به این
مطالب دقت کنید ،ارتباط برقرارکنید ،زبان آملانی را یاد گیرید و آملان را بهرت بشناسید .این سایت در این راه به
شام کمک خواهد کرد.
به این وب سایت مرتب رس بزنید ،چون همواره مطالب جدید ،به زبانهای مختلف به آن افزوده خواهد شد.
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> باور و اعتقاد مسیحی

درباره ایامن مسیحی ،چه باید بدانید؟
بیش از نیمی از مردم آملان عضو یکیاز کلیساها هستند .این نشان دهنده این است که ایامن مسیحی ،پایهای
مهم در جامعه ما است .با این وجود ،امروزه خیلیها دیگر طبق ایامنشان زندگی منیکنند.
خیلی از نکاتی را که ما ،در  Deutschland-Begleiterارایه میدهیم را میتوانید در کتاب مقدس پیدا کنید .به
همین خاطر ،دوست داریم به شام ،خالصهای کوتاه ،درباره ایامن مسیحی ارایه کنیم.
مسیحیان اعتقاد به یک خدای واحد ،زنده و قادر مطلق دارند که آفریننده آنها است .او کهکشانها و انسانها
را به شباهت خود آفریده است .چون خداوند خواستار یک رابطه محبت آمیز با ماست ،او انسان را موجودی با
اختیار آزاد آفرید.
این اختیار آزاد سبب میشود که ما اغلب برای هدفیکه برایش آفریده شده ایم زندگی نکنیم و ضد قوانین خدا
تصمیم گیری کنیم .اسم این„ ،گناه“ است .گناه بین انسان و خدا قرار میگیرد و رابطه را خراب میکند.

راه نجات از جدایی از خدا

برای اینکه انسانها دوباره به یک رابطه با خدا وارد شوند ،عیسی مسیح بهای
آشتی را پرداخت کرد .نشانه این کار ،صلیب است .در ضمن ،مسیحیان صلیب را
منیپرستند ،صلیب تنها سمبلیاز بخشش خدا است.
صلیب همچنین سمبلیاز بخشش خدا و محبت او نسبت به ماست .توسط
عیسی مسیح مصلوب ،کسیکه قربانی برای خدمت آشتیفراهم آورد ،متوجه
میشویم که خدا ما را دوست دارد ،و میخواهد با ما رابطه داشته باشد.

اطمینان از آیندهای در حضور خدا

مسیحی بودن به این معنی است که به این امکان آشتی با خدا ایامن داشته باشیم؛ آن را در بر گیریم و
گناهامنان را اقرار کنیم و از آنها پشیامن باشیم .این ایامن ،منجر به یک احساس اطمینان میشود .اطمینان به
اینکه نجات یافته ایم و در حضور خدا تا ابد زندگی خواهیم کرد.
به همین خاطر ما مسیحیان از روز داوری اصال ترسی نداریم .میدانیم که نجات یافته ایم و بعد از مرگ به
بهشت میرویم.
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ِ
مقدس مسیحیان ،مثرات خیلی ویژهای هستند که
وعدههای خداوند در کتاب
توسط ایامن حاصل میشوند .کسی که چیزی را به عنوان هدیه دریافت میکند،
آن را هیچ موقع پس منیدهد .پایه ایامن مسیحی ،کتاب مقدس است .به این
کتاب مقدسی است که از طریق آن ،تجربه میکنیم که خداوند کیست.
جهت ِ
معتقدیم که کتاب مقدس ،الهام و وحی خدا است و یک تصویر واحد را برایامن
مجسم میکند .کتاب مقدس ،در مسایل مربوط به ایامن و شیوه زندگی ،باالترین
اقتدار و اهمیت را دارد .ما معتقدیم که کالم خدا را منیتوان تحریف کرد.

یک خدای واحد

مسیحیان تنها به یک خدای واحد ایامن دارند .خداوند دارای ویژگیهای زیادی است – او قادر مطلق است،
پدر و محبت است.
در ضمن :برخی فکر میکنند که مسیحیان به  ۳خدا اعتقاد دارند .ولی این فک ِر اشتباه است :ما به یک خدای
یکتا اعتقاد داریم ،که خود را در  ۳شخصیت آشکار ساخته است .به عنوان پدر ،پرس ،و روحالقدس .این تثلیث
رامی توان به یک تاس تشبیه کرد -با اینکه  ۶رو (وجه) دارد ،ولی یکی است .مریم [مادر عیسی مسیح] ،جزئی
از تثلیث نیست ،و در ِ
تولد مسیح ،خدا هیچ رابطه جسامنی با او نداشته است.
اگر شام عالقه داشته باشید که بیشرت راجع به ایامن مسیحی ما بدانید ،با مسیحیان اطراف خود صحبت کنید.
در سایت  Deutschland-Begleiter.deمیتوانید کلیسایی را پیدا کنید و با آنجا متاس بگیرید .یا اینکه میتوانید
در این باره ،از کسانیکه درباره ما با شام صحبت کرده اند ،سوال کنید.
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اصالحات مذهبی
– مارتین لوتر و پیغام مقتدر بزرگ جهان
اصالحات نشان می دهد که مردم تا چه حد می توانند خود و محیط خود را با
درگیر شدن با خدا تغییر دهند .زیرا حدود  500سال  در  پیش – در  31اکترب
 – 1517راهبی به نام دکرت مارتین لوتر در آملان و اورپا مورد تغییراتی صحبت
کرد ،در اصل او میخواست فقط روی این موضوع بحث و گفتگو کند ،چه چیزی
در کلیسا باید تغییر یابد .ولی این بحث و گفتگو اثر بیشرتی گذاشت ،بیشرت از
آنچیزی که او انتظار داشت :عقاید اوبصورتی نقش بست که تا امروزانسانها ازآن
بهره مند شده اند .و این در یک کلیسای جدید تشکیل شده است .برای یادبود
این واقعه ،در تاریخ  ،31.10.2017یکروز بنام اصالحات مذهبی ،در آملان تعطیل رسمی به ثبت رسیده است.

مشکل مارتین لوتر در کلیسا

مارتین لوتردر آن زمان ،در مقابل اینکه ،که انسان گناه را ،از طریق پرداخت پول
در کلیسا میتواند با بخشش خداوندی معاوضع مناید ،ایستادگی میکرد ،که در آن
زمان اسم آن آمرزش نامیده میشد .این تخیل را مارتین لوتر یک حامقت خواند،
زیرا او در ایامن زندگی اش با این موضوع زیاد جنگیده بود ،و منیتوانست این
را یک قانون از طرف خداوند بداندو در انی مورد بی تفاوت نبود ،چه چیزی او
انجام داد و چگونه در مقابل زور ایستادگی کرد؟ او توانست  ،از راه کوشش راه
حل گناه را پیدا کند.

راه حل این مشکل را او از طریق انجیل نامه پولس به رومیان در فصل پنجم„ :بنابراین چون از راه ایامن در
حضور خداوند نیک شمرده شده ایم ،از صلح با خدا که بوسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرارگردید ،بهره مند
هستیم“ .این بدان معنی است ،که انسان فقط میتواند از طریق ایامن به خدا زندگی جاودان داشته باشد،
اگرعیسی مسیح خودش از خدای پدر ازما حامیت میکند .برای مارتین لوتراین روشن بود :عیسی مسیح برای متام
گناهان ما به صلیب کشیده شد ،چیزیکه انسان آنرا از خداوند جدا کرده بود.
بنابراین ما انسان ها می توانیم تنها با فیض به سوی خدا بیاییم .ما فقط باید به عیسی مسیح روی آوریم و
اعتامد کنیم که او ما را خواهد بخشید  -یعنی ایامن داشته باشیم .اساس این باور ،کتاب مقدس است که در آن
درباره عیسی مسیح می خوانیم(.به کتاب مقدس „انجیل“ نیز می گویند به معنی خرب خوب) .بنابراین ،دانش
قاطع لوتر در مورد رستگاری انسان را می توان به رشح زیر خالصه کرد :تنها کتاب مقدس ،تنها از طریق ایامن،
تنها از طریق فیض و رحمت خداوند ،تنها عیسی مسیح.
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انجیل در زبان آملانی

چون تا آن زمان نه تنها انجیل ،بلکه مراسم پرستشی فقط به زبان التین بودو
همه مردم قادر به درک و فهم کالم خداوند نبودند ،مارتین لوتر مبنظور اینکه
همه انجیل را بتوانند بخوانند و آنرا بفهمند ،آنرا به زبان آملانی ترجمه کرد .از
نظر مارتین لوتر آن بسیار  مهم بود ،که انسانها بتوانند خودشان انجیل را بخوانند
و بفهمند .چه چیزی خداوند از آنها میخواهد.
بوسیله او ترجمه انجیل امکان آنرا داشت :هر کسی میتواند خودش در مورد
انجیل قضاوت و در مورد عیسی مسیح و انجیل اظهار نظر کند ،کلامت خداوندی را به زبان خودش بخواند و
بداند که آن چیست .غیراز این مارتین لوتر انجیل را با تاثیر به زبان آملانی پیرشفته تر منود.

تاثیرات اصالحات مذهبی

با تغییرات زمینه اصلی ایامن مسیحی به انجام رسید و آن کشف گردید.
غیراز این ،راه را در آملان هموار ساخت ،بطوریکه ما امروز آنرا میشناسیم :انسانها بهمدیگر اطالع رسانی
میکنند و نظرات خود را با همدیگر به مشورت میگذارند .همچنین آگاهی یافنت در مورد زمینه اصلی اعتقادات
مذهبی تغییراتی بوجود می آورد .به اینصورت که تبادل نظرهای آزاد همگانی امکان پذیر خواهد بود .در ضمن
همچنین گفته میشود در دیگر ادیان روی این مطلب بحث و گفتگو میشود ،که این چنین نوع اصالحاتی را در
آنها پدید بیاورند ،بطوریکه هر ایامنداری با اندیشه و تعمقی که خود در  در آن انجام میدهد ،بتواند تصمیم
بگیرد و در آن مورد صحبت کند یا نطریه ای بدهد.
در طی دوران اصالحات ،کلیسا خود را از نو ساخت و کلیسایی جدید پدید آورد.
در صورتیکه مارتین لوتر واقعا درصدد اینکار نبود .بطوریکه اینکار باعث شد در
آملان دو کلیسای بزرگ بوجود بیایند :کاتولیک و پروتستان .و همه این اتفاقات
در مدت این  500سال اخیر رخ داد .بصورتیکه کلیسای آزاد پروتستان ،و همچنین
جامعه گروه کلیسای آزاد پروتسان بوجود آمد .از ایرنو امروزه کلیسای گوناگون
در آملان بوجود آمده است.
تقریبا نصف جمعیت منتقدین مذهبی در آملان پروتستان هستند ،و نصف بقیه
کاتولیک .همچنین در اروپا این تغییرات مذهبی تاثیر گذار بوده است ،بطوریکه
کشورهای شامل اروپائی ،سوئد ،نروژ ،فنالند و دامنارک این اصالحات را پذیرفته اند.

هالووین

در روز  ،31.10روز اصالحات است ،دراین وقفه زمانی همینطور یک جشن دیگری برپا مینامیند :بنام هالووین.
ریشه آنروز از آمریکا صورت گرفته است ،ولی ریشه اصلی آن متضاد اصالحات میباشد .در حالیکه آنرا مارتین
لوتر قرار داده بود ،که انسانها زندگی جدیدی را بعنوان هدیه بدست آورند ،هالووین در باره ارواح تاریک
است .همچنین داخل یک کدو حلوائی را خالی و تزئین و با یک شمع آنرا روشن منایند ،بطوریکه بچه ها با
لباسهای متعدد و مجلل به درهای منازل میروند و درها را میکوبند ،که مردم تناقالت و شیرینی به آنها بدهند.
همچنین در خیلی از مدارس و کودکستانها این مراسم روز اصالحات هالووین را جشن میگیرند.
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آزادی و قوانین
اغلب با گذشت قرنها و هزاره ها ،زندگی گروهی انسانها و بنیادهای آن توسعه
مییابند .از نظر تاریخی ،کل اروپا با هم نقاط مشرتک زیادی دارند – مخصوصاً
به واسطه ریشههای مسیحی „دنیای غرب“.یکی از اصول اصلی اروپا ،ایامن
به عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس است .حتی هنگامی که خیلی از افراد
در اروپا یا آملان  ،به عیسی مسیح متام و کامل ایامن ندارند ،خیلیاز رفتارها و
هنجارهای روزمره ،هنوز مثل سابق نگاه داشته می شوند.
یک نکته مهم در این بین ،آزادی است .عیسی مسیح همیشه اجازه میدهد که
انتخاب انسان از
افراد آزادی عمل داشته باشند ،که او را تبعیت کنند یا خیر .آزادی ،ریشه در اعطای آزادی
ِ
جانب خدا ،و همچنین در ارزش بیانتهایی دارد که خدا بوسیله محبتش ،نسبت به هر انسانیدارد .هرکه آزادی
را اینچنین درک کند ،در نظرش هر انسانی ،حق یکسانی دارد و نسبت به همه احرتام یکسانی قایل است.
در آملان خیلی از آزادیها ،قانوناً تصویب شده اند .هر کسی میتواند نظر شخصیخود را داشته باشد؛ و آزادی
مذهب و عقیده وجود دارد .مطبوعات مستقل از نهادهای حکومتی هستند و دادگاهها بر اساس قوانینِ
تصویب شده عمل میکنند نه طبق خرد و سالیق فردی.
آزادی فردی ،برای مردم آملان ،مسئله ای خیلی مهم است .هر کسی دوست دارد که بتواند خود را ابراز کند
و اجازه این کار را نیز دارد .با این حال ،این قانون حد و مرز خود را دارد؛ و این حد و مرز ،جاییست که فرد
باعث آزردگی دیگری شود.

هرکه قوانین را رعایت کند ،محرتم خواهد بود

در آملان این مرزبندیها در خیلی از امور پیش بینی شده اند .برای مثال ،قوانینی 
در این باب وجود دارند که شخص در چه ساعاتی اجازه دارد در آپارمتانِ خود،
با صدای بلند موزیک گوش کند و در چه ساعاتی اجازه ندارد .به این وسیله این
حق فرد تضمین میشود که در ساعت تعیین شدهای از شبانه روز ،آزادی این را
داشته باشد که در آرامی و سکوت به اسرتاحت بپردازد.
به طور کلی ،معمول است که بین ساعتهای  ۱۰شب تا  ۷صبح و  ۱تا  ۳عرص،
کارهایی که ایجاد رس و صدا میکنند ،انجام نشوند .این قانون در روزهای یک
شنبه و تعطیالت رسمی ،شامل کل روز میشود.

©chalabala, fotolia.de

حتی اگر این مطلب عجیب به نظر برسد ،این حقیقت دارد که مقررات ،آزادی را امکان پذیر میسازند .در آملان،
این معمول است که هرکس قوانین را رعایت کند ،حتی اگر کسیآن را چک نکند.
تیم  Deutschland-Begleiterشام را دعوت میکند که به این قوانین احرتام بگذارید .اینگونه احرتام متقابل
تقویت میشود و زندگی اجتامعی مان به خوبی و با محبت به جلو میرود.
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اعتامد و صداقت
موضو ِع اعتامد ،خیلی مهم است .در اروپا و آملان مردم دوست دارند بتوانند حتی فراتر از حیطه خانوادهو
خویشاوندان ،به یکدیگر اعتامد کنند .ممکن است مدتی زمان بربد ،تا فرد بتواند با رفتار خود همچنین اعتامدی
را حاصل سازد.
این مطلب در دوستیها هم ،صادق است .در نتیجه بسیار مهم است که همیشه باید صداقت داشت؛ چون
افراد دوست ندارند که دروغ بشنوند .بهرت است همیشه راست گفت ،حتی هنگامی که فکر میکنید که دیگری
ناخشنود خواهد شد.
با این رفتار است که میتوانید اعتامد سازی کنید ،چیزی که پایه و اساس دوستی یا هر رابطه متقابل دیگر است.
اینچنین است که شام قابل اعتامد بودن خود را حتی در طی کارهای روزمره و قول و قرارهایتان ،ثابت میکنید.

صداقت ،نشانهای از احرتام

اینکه آملانیها بعضی وقتها „نه“ میگویند هم جزئی از صداقت محسوب
ِ
دعوت شام ،به این معنینیست که آنها انتظار
میشود .برای مثال ،نه گفنت به
تعارف و ارصار بیشرتی از شام دارند.
همچنین به این معنی نیست که آن شخص به شام احرتام نگذاشته است یا شام را
ِ
صداقت آن شخص نسبت به شام است.
دوست ندارد .این نشانگر آزادی فردی و
شاید کسی را که می خواهید دعوت کنید ،خود ،قراری در جایی دیگر دارد .در
آملان این میتواند ،دلیلیمهم باشد.

©tharakorn, 123rf.de

همینطور میتواند اتفاق بیافتد ،که شام در رشایطی قرار بگیرید که مجبور باشید به دعوت کسی ،محرتمانه
„خیر“ بگویید و نفر مقابل انتظار میرود که این را بدون اینکه بار دیگر ارصار کند ،بپذیرد .فقط زمانی „خیر“
بگویید که واقعاً منظورتان همین است و راه دیگری ندارید.
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بررسیاجاملیبرابری و احوال پرسی
در آملان ،معموال فرد ،مهم تر از گروه محسوب میشود ،و خیلیها ،میبایست به آن عادت کنند .آزادی فردی و
تساوی حقوق برای همگان ،جایگاه باالیی دارد.
چون در کتاب مقدس ،با اینکه همه افراد یکسان نیستند ولی ارزشی برابر دارند ،در آملان و کل اروپا ،همه افراد
حقوقی برابر دارند – رصف نظر از اینکه ،زن یا مرد ،سفید پوست یا رنگین پوست هستند و اینکه چه پیشینه
ِ
فرهنگ خوشآمد گویی ما نیز بر پایه محبت به بیگانگان است ،اینکه در برابر خدا،
فرهنگییا مذهبیدارند.
خارجیها ،هامن قدر ارزشمند هستند که داخلیها عزیز اند.

حقوق برابر برای زن و مرد

طبق قانون ،زن و مرد ،حقوقی یکسان دارند ۵۰ .سال پیش ،رشایط به گونهای
دیگر بود ،و حتی امروزه نیز در همه عرصهها این قانون  ۱۰۰%به اجرا گذاشته
منیشود.
اینکه زنان اجازه دارند تا هر پوششی که دوست دارند را برتن کنند ،جزئی از
قانون آزادی فردی زنان و مردان است.
اگر زنان بیش از دیگران پوست بدن خود را نشان میدهند ،به معنی درخواست
امور جنسی نیست .در ضمن این عملی خجالت آور است که به خامنی که با
تیرشت و شلوار یا دامن کوتاه یا شکم عریان در حال گذر است ،خیره شد.

©stockbroker, 123rf.de

در احوال پرسی ،رفتار نسبت به آقایان و خامنها یکسان است .به عنوان مرد ،بهرت است برای نشان دادن احرتام،
ابتدا به خانمِ جمع سالم کرد .برای احوال پرسی ،شخص به نفر مقابل ،مستقیم به چشامنش نگاهیرسیع
میاندازد .به یاد داشته باشید که این ارتباط نگاهی ،به هیچ وجه بیانگر درخواست برای رشوع ارتباطیعمیقرت
نیست.
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وقت شناسی و قرار مالقات ها
در اولین ماههای ورودتان به آملان ،شاید اینطور باشد که قرار مالقاتهای زیادی با ادارات داشته باشید .موضو ِع
وقت شناسی ،اهمیت زیادی پیدا میکند .با وقت شناسی ،نشان میدهید که برای شخص مقابل ارزش قایلید و
به او احرتام گذاشته اید.
بهرت است که اگر تاخیری در حد  ۵تا  ۱۰دقیقه وجود دارد ،با شخص متاس گرفته شده ،و از این موضوع مطلع
شود .اگر شام مکررا تاخیر دارید ،افراد ،شام را بیادب فرض میکنند ،چون انتظار کشیدن کاری ناخوشایند
میباشد.
اگر شام برای یک مصاحبه کاری دیر کنید ،ممکن است حتی که الزم باشد هامن از آن منرصف شوید و به خانه
باز گردید .حداقل ،تاخیر کردن میتواند منجر به خراب شدن وجه ِه شام و پایین آمدن شانس کسب شغل جدید
شود .حتی اگر شام استخدام یک رشکت باشید و قرار مالقاتهای خود را جدی می گیرید ،اما به طور کل وقت
شناس نیستید ،ممکن است که شانس کاری خود را از دست بدهید؛ و دیر آمدن های پیوسته ممکن است منجر
به فسخ قرارداد کاری شود.

وقت شناسی ،بویژه برای قرارهای اداری

در ضمن این فقط درباره زندگی اجتامعی نیست ،بلکه در مورد دعوت های
خصوصی نیز وقتی شام رس وقت به جایی حارض میشوید ،این نشانگر احرتام
شام نسبت به میزبان خواهد بود.
به خصوص در زندگی اجتامعی ،قرار مالقات ها خیلیمهم هستند ،گاهیحتی
مهمرت از خو ِد انسان .به همین خاطر ممکن است این پیش بیاید که یک گفتگو با
شام پایان یابد ،به این علت که ِ
طرف گفتگوی شام قرار مالقات دیگری دارد.

©I-vista, pixelio.de

این نه بیادبی است و نه نشانه اینکه شخص مقابل دوستتان ندارد .مساله این است که به کسانیکه بعد از
شام وقت مالقات دارند نیز شانس برابر داده شود.
به همین منظور ،بهرت است که مخصوصاً در هنگام ارایه درخواست نامه ها ،همه چیز را با دقت و به طور
کامل پر کرد و در زمان مالقات ،درخواست خود را فورا بیان کنید .اینگونه میتوانید به صورت هدفمند ،برروی
درخواستهای خود کار کنید .این ،هم به نفع شامست و هم به نفع شخص مقابل.
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تفکیک زباله در آملان
در کشور آملان انواع کیسه و بسته های زباله در رنگ و شکلهای مختلف وجود
دارد .اینها در جاهایی مانند ایستگاه قطار ،در مقابل منازل وحتی در مسیرهای
پیاده روی در جنگلها و پارکها قرار دارند .این موضوع برای مردم آملان مهم
می باشد که زباله و آشغال در طبیعت ،در جاهای عمومی ،کناره خیابانها و یا
درمسیرهای ورودی قرار نگیرد.
در این کشور به این امر بسیار پرداخته می شود و کارهای بسیاری انجام داده
می شوند ،تا اینکه زباله را به طور مناسب از بین برده و یا بخشی از آن بازیافت
و دوباره بهره برداری شود .پس ،ازکاغذ استفاده شده ،شیشه و مواد غیرمعدنی و زباله های دیگر تولیدات
جدیدی نظیر کاغذ روزنامه ،بطری ،و یا گلدانهای متفاوت ساخته می شوند .این امر باعث می شود که تعداد
انبارهای زباله کمرت شوند ،در استفاده از سوخت و انرژی به بهرتین و کمرتین وجه انجام شود و این باعث
می شود که زباله و آشغال کمرت سوخته شود .بطور کوتاه :جداسازی و تفکیک زباله و بهره برداری دوباره و
بازیافت آن به نگهداری محیط زیست یاری میرساند.

©Paul-Georg Meister, pixelio.de

جایگاههای متفاوت زباله

در کشور آملان زباله در سطلهای متفاوت جمع آوری می شود .هر منزل سطلها
و جایگاه زباله متعلق به خود را داراست .در بیشرت اوقات برای کاغذ ،محل و یا
سطل جداگانه قرار دارد و بکار برده می شود – این معموالً به رنگ آبی می باشد
و یا درب آن آبی است ،بسته ها در پالستیکهای زباله زرد رنگ و یا در جایگاه
زباله با درب زرد رنگ جمع آوری می شوند.
زباله های ارگانیک که در طبیعت جذب می شوند نظیر زباله آشپزخانه و یا گلها
و گیاهان را در محل زباله ارگانیک قرار می دهند .درب این سطلها و جایگاههای
زباله بیشرت اوقات قهوه ای و یا سبز می باشد.

©Gabi Schoenemann, pixelio.de

برای بیشرت بطریها – ساخته شده از پالستیک و یا شیشه – هنگام خرید این بطریها هر کسی پول اضافه پرداخته
می کند ،پس از خالی شدن شیشه ها ،آنها را به فروشگاهها پس خواهند داد ،به افراد و یا در دستگاهها ،و آن مبلغ
پرداخته شده اضافه دوباره پرداخت خواهد شد .این سیستم باعث می شود که مردم شیشه ها را دور نیندازند و
محیط زیست حفظ خواهد شد.
شیشه های جمع آوری شده در منازل و محلهای کاری بر اساس رنگهای آنها به طور جداگانه در جایگاههای موجود
در خیابانها و محل زندگی جهت بازیافت و دوباره استفاده شدن آنها دور انداخته میشوند .دور انداخنت بطریها در
کانتیرهای شیشه معموالَ باعث آذار و اذیت افراد دیگر میشود و به این خاطر هنگام انداخنت بطریها رعایت کنیم و
آهسته این کار را انجام دهید.
زباله و آشغالی که جایگاه و یا سطل ویژه نداشته باشد ،آن را در سطل و یا جایگاهی که زباله های دیگر نوشته
شده ،دور بیاندازید که این سطل دارای درب سیاه رنگ است .رنگهای هر کدام از سطلها و یا جای زباله در مناطق
مختلف و متفاوت با هم فرق دارند .برای شناخنت آنها حتی مردم آملان نیاز دارند که جهت آگاهی در مورد متییز
دادن جایگاههای زباله سئوال کنند تا اینکه بدانند که کجا زباله را دور بیندازند.
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جداسازی و تفکیک زباله باعث رصفه جویی مالی خواهد بود

در دور انداخنت زباله دقت منایید که در کدام جایگاه و سطل میباشد ،این عمل ممکن است که در ابتدا ساده
نباشد و آذار دهنده میباشد ،ولی در کشور آملان هرکسی زباله را تفکیک می مناید تا اینکه محیط زیست حفظ
شود و سامل مباند ،و این افراد با این کار در جامعه مورد احرتام میباشند .گروه ما در این وبسایت به این علت
به شام توصیه می مناییم که در مورد دور انداخنت زباله و آشغال در محل زندگی خود مطلع شوید و آن را انجام
دهید .در مورد اینگونه موضوعات در اداره شهرداری محل زندگی خود اطالعات بدست خواهید آورد و یا با
همسایگان خود و یا با کسی که آدرس وبسایت ما را به شام معرفی کرده است ،صحبت منایید.
تفکیک و جداسازی زباله به وضیت مالی هم تاثیر دارد .در بعضی از مناطق زباله عادی وزن می شود ،هر
چقدرکه زبال سنگینرت باشد ،سوزاندن و دورانداخنت آن گرانرت خواهد شد و در عوض ،کاغذ و بسته ها و کارتونها
بطور رایگان جمع آوری میشود.

مسئولیت در برابر کر ُه زمین

اصل و تاریخچ ُه روند تفکیک و جداسازی زباله تاحدی ریشه مسیحی در آملان
دارد .مسیحیان این وظیفه را دارند که خلقت را حفظ و نگهداری منایند چون این
خلقت یک هدی ُه خدادادی است .این وظیفه ریش ُه عمیقی در جامع ُه ما دارد و
تاریخ طوالنی را داراست.
اصل و تاریخچ ُه روند تفکیک و جداسازی زباله تاحدی ریشه مسیحی در آملان
دارد .مسیحیان این وظیفه را دارند که خلقت را حفظ و نگهداری منایند چون این
خلقت یک هدی ُه خدادادی است .این وظیفه ریش ُه عمیقی در جامع ُه ما دارد و
تاریخ طوالنی را داراست.
گرچه بسیاری از مردم از محیط حفاظت مینامیند ولی بدون مراجعه به کتاب مقدس و همراه با خداوند که
اصل و ریش ُه وظیف ُه ما در برابر خداوند میباشد .در کتاب مقدس در کتاب پیدایش ۱۵:۲و مزامیر ، ۱۶:۱۱۵
که زمین به خدا متعلق است و ما انسانها باید از آن محافظت و مواظبت مناییم و قدر و ارزش آن را بدانیم و
نگهداریم .ما انسانها باید این فیض و نعمت را که از خدا به ما عطا شده است را برای نسلهای آینده به خوبی
نگه داریم.

©helenesouza.com, pixelio.de

وبسایتهای خوبی به زبانهای مختلف وجود دارند که نشان میدهند که کدام زباله و آشغال به کدام سطل و
جایگاه مربوط میباشد:

www.abfallwirtschaft-heidenheim.de/internet/inhalt/inhalt.php?seite=184
www.mettmann.de/abfallberatung/infoshop.php
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> زندگی در کشور آملان

نگهداری و حفاظت از منابع :آب ،برق ،سوخت،
مواد خوراکی ،گرما و تهویه (شوفاژ)
ممکن است که با این مورد برخورد داشتید :مردم کشور آملان زمان و منابع مالی بسیاری را در زمینه حفاظت
و نگهداری از محیط زیست بکار میربند .این موضوع در متام کارها و فعالیتهای روزمره ریشه دوانده و بخشی
از زندگی در کشور آملان است .به این علت برای سازمان ما ،همراه کننده آملان ،مهم میباشد که مواردی را برای
شام روشن مناییم.
منابع زندگی به خصوص مواد خام مانند زغال سنگ ،گاز ،آب و یا مواد معدنی دیگر می باشند .این منابع به
صورت نامحدود و بی نهایت در دسرتس وجود ندارند بلکه به تدریج کمرت می شوند .به غیر از این دلیل یک
فرد جهت حفظ و نگهداری محیط زیست در مرصف گاز و یا سوخت رصفه جویی می مناید.
افرادی که در نگاهداری این منابع کوشا می باشند ،به فرزندان و نسلهای بعد از
خود فکر می کنند که یک زندگی مناسب بر کر ٔه زمین داشته باشند .این موضوع
همچنین در اعتقادات مسیحی ریشه دارد که در کشور آملان و اروپا وجود دارد.
خداوند کر ٔه زمین را به ما سپرده و ما باید با مسئولیت کامل از آن استفاده
مناییم.
به غیر از آن در کتاب مقدس آمده است که ما باید با انسانهای دیگر که دارایی
کمرتی دارند تقسیم و رشیک باشیم ،و رشاکت تنها با رصفه جویی و با احتیاط
استفاده منودن از اموال خود و با مسئولیت بکاربری اموال و دارایی خود امکان پذیر است .به این علت ما
توصیه می مناییم که از منابع به خوبی حفاظت و نگاهداری منایید تا آنجایی که ممکن باشد .هر کسی که در
این مورد کوشا باشد ،در کشور آملان از احرتام خاصی برخوردار خواهد بود.

رصفه جویی در منابع – برق و شوفاژ و تهویه

بسیاری از ایده ها و نظرها جهت رصفه جویی ساده و منطقی می باشند و بسیاری از مردم این ایده ها را
جهت رصفه جویی بکار می برند :مثالً قابل توصیه است که المپ را هنگامی که نیاز نیست خاموش منایید.

استفاده ازکرتی برقی به جای کرتی روی گاز جهت جوشاندن آب به برق کمرتی احتیاج دارد و از این طریق می
توان در مرصف برق رصفه جویی منود .هنگام پخنت از آن شعل ٔه گاز استفاده منایید که از لحاظ اندازه و بزرگی به
قابلم ٔه شام بخورد و حتأم با درب قابلمه پخنت را انجام دهید که نیاز به انرژی بیشرت جهت پخنت نداشته باشید
و انرژی به هدر نرود .اکرث گازها را می توان سه دقیقه قبل پایان پخنت ،خاموش
منود زیرا شعله ،گرم باقی می ماند و می توان از آن گرما استفاده منود .هنگامی
که موبایلهای خود را شارژ می کنید ،پس از امتام شارژ ،دوشاخ ٔه شارژر را از برق
بکشید ،در هنگامی که دیگر نیاز به شارژ موبایل و دیگر وسایل نداشته باشید.
همچنین این کار را با تلویزیون انجام دهید ،مثالً هنگام شب کامالً آنرا خاموش
منایید زیرا در حالت استاندبای برق مرصف می کند.
©Bacho Foto, fotolia.de
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ما هچنین توصیه می کنیم که در مرصف تهویه و شوفاژ به صورت بهینه عمل
منایید .واضح است که نباید در رسما قرار بگیرید بلکه منزل خود را و یا اتاق خود
را راحت و گرم نگهدارید و احساس خوبی داشته باشید .ولی گاهی اوقات بهرت
است که در منزل لباس گرم به تن منود و کفش روفرشی و یا جوراب ضخیم به
پا کرد به جای اینکه از شوفاژ به حد اعال و تا درج ٔه آخر استفاده منود .همیشه
سئوال منایید که شوفاژ چگونه کار می کند و چگونه از آن استفاده منود .مثالً
بعضی از شوفاژها به طور خودکار می باشند .هنگامی که برای ساعتهای طوالنی
در منزل نیستید ،دما شوفاژ را کاهش دهید.
برای اینکه هوای منزل و یا اتاق شام سنگین و خفه کننده نباشد ،نیاز است که همیشه پنجرهها را باز منایید و
برای یک بار خانه را هواگیری کنید .باز کردن پنجرهها به طور نیمه باز مفید و مناسب نیست ،بسیار بهرت است
که چند بار در روز پنجرهها را هر بار برای چند دقیقه باز نگهدااری و پنجرهها باید به طور کامل باز باشند و
پس ازچند دقیقه آنها را ببندید .این عمل را ‘هواگیری لحظه ای’ نامیده و هنگام انجام این کار باید شوفاژها
خاموش باشند و پس از انجام هواگیری ،شوفاژ را روشن منایید.

رصفه جویی منابع انرژی – آب و مواد شیمیایی و معدنی

در صورتی که برای شام امکان داشته باشد ،هنگامی لباسشویی را بکار گیرید که
ماشین کامالً پر شده باشد .همچنین این روش و توصیه برای ماشین ظرفشویی
هم صدق می کند .در حد ممکن از استفاده از شیر آب پرهیز منایید ،زیرا
ظرفهای استفاده شده را می توان به خوبی با یک سینک ظرفشویی؍ پر  ،شست
و متیز منود و نیاز به باز نگهداشنت شیر آب منی باشد.
هنگام دوش گرفنت و یا مسواک زدن دندانهای خود شیر آب و یا شیر دوش را
تا اندازه و حدی که شام به آب نیاز دارید باز نگهدارید .همچنین از مواد پاک
کننده نظیر ،پودر لباسشویی ،ریکا ،شامپو و صابون به طور بهینه و مناسب استفاده منایید .زیرا رصفه جویی و
استفاد ٔه بهینه از این مواد موجب می شود از محیط زیست نگهداری شود و همچنین از لحاظ مادی و مالی
رصفه جویی می شود.

©Oleg Doroshin, fotolia.de

مواد غذایی

مواد غذایی هم جزو منابع زندگی می باشد که به طور بی نهایت و بی پایان نیستند .در این مورد هم شام نیاز
نیست خود را محدود منایید – در کشور آملان برای هر فردی ممکن است که مواد غذایی در دسرتس داشته باشد
و گرسنه مناند و به این خاطر ما شکرگذار هستیم .اما بهرت است که هر شخصی در حد نیاز و احتیاج خود در
فروشگاهها مواد خوراکی خریداری مناید .فروشگاهها در هفته های بعد چیزها و اقالمی که ما برای زندگی نیاز
داریم عرضه می مناید ،و سعی منایید که ماد ٔه غذایی و خوراکی را دور نیاندازید.

در صورتی که در این مورد اطالعات بیشرتی نیاز داشته باشید ،می توانید به مراکز مرصف و تغذیه مراجعه
منایید و سئوال منایید .و یا به کسی که این وبسایت را به شام معرفی منود مراجعه منایید و یا به کلیساها و یا
مراکز در نزدیکی محل زندگی شام مراجعه منایید.
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> زندگی در کشور آملان

خانواده بعنوان پایه و اساس باهم زندگی کردن
است
در هر جائیکه انسانها با هم زندگی میکنند ،خانواده وجود دارد .خانواده در متام فرهنگها مهمرتین پایه و اساس
جامعه هستند .در خانواده ،انسانها برای یکدیگر حضور دارند .والدین برای تامین بچه هایشان ،خواهران و
برادران با همدیگر بزرگ میشوند و در نتیجه بستگان و خویشاوندان اعم از پدربزرگ و مادر بزرگ ،عمو و
دائی ،خاله و عمه ،دخرتخاله و پرس خاله ،دخرت دائی و پرس دائی ،دخرت عمو و پرس عمو ،دخرت عمه و پرس عمه،
تشکیل می شوند.

خانواده در آملان

خانواده در آملان ،یعنی مجموع افرادی مثل پدر ،مادر ،براردان یا خواهران .حتی
اگر با پدربزرگ و مادر بزرگ هم ارتباطات خوبی وجود داشته باشد آنها معموال
با یکدیگر و در یک خانه زندگی منیکنند .روابط با دیگر بستگان با توجه به هر
خانواده ای میتواند قویرت یا ضعیف تر باشد .از قرن نوزدهم و افزایش صنعتی
شدن در آملان ،گرایش به سمت خانواده کوچک افزایش پیدا کرده است .خانواده
ها بیشرت ،در آپارمتان های کوچک در شهرها زندگی می کنند و از نظر اقتصادی
وابسته به یکدیگر نیستند .به عنوان مثال ،در ماده  6قانون اساسی آملان ،خانواده
به گونه ای خاص حامیت می شود.
این جایگاه ویژه خانواده که نشان دهنده احرتام زیادی نیز هست ،ریشه در نگاه کتاب مقدس به ازدواج و
خانواده دارد .بر اساس درک کتاب مقدس ،ازدواج عهد و پیامنی است بین زن و مرد« .مخرتع» ازدواج خود
خداست.

خانواده تغییر پذیر است

عالوه بر درک سنتی از خانواده به عنوان جامعه ای متشکل از پدر ،مادر و فرزندان ،اکنون خانواده در آملان
حتی ،به عنوان جامعه ای تعریف می شود که در آن نسل های مختلف ،مسئولیت یکدیگر را بر عهده می
گیرند .اینها می توانند به اصطالح «خانواده های چهل تکه» ،والدین مجرد یا زوج های همجنس باشند که
فرزندانی را از رابطه قبلی با خود می آورند .چنین روابطی به طور ،رسمی توسط دولت به رسمیت شناخته
شده است و آنها از متام مزایای یک خانواده بهره مند هستند.
بسیاری از این اشکال مدرن خانواده ،با آنچه کتاب مقدس در مورد چگونگی زندگی ما انسان ها با هم می
گوید ،مطابقت ندارد .حتی اگر شخصاً ،برخی از اشکال خانواده را غیرعادی یا خوب میدانید ،مهم است که به
افرادی که عقاید متفاوتی دارند احرتام بگذارید .این بخشی از آزادی دموکراسی در آملان است.
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مبارزه طلبی برای خانواده

همچنین اگر اکرث انسانها در آملان اشتیاق و آرزوی خودشان را در یک ازدواج و خانواده خوشبخت بدانند،
مسلام گاهی ،این اتفاق نخواهد افتاد .متاسفانه خیلی از ازدواج ها با شکست روبرو خواهند شد .بعضیها بدون
ازدواج با هم زندگی میکنند .اغلب وقتها همچنین در آملان از رشیک زندگی مشرتک سوال میشود ،چرا به یک
رابطه مدت دار زندگی وابسته هستید .در این رابطه های شکست خورده و از هم جدا شده ،بچه های آنان از
جدائی والدین خودشان رنج میربند ،همچنین مادران و پدران که به تنهائی بچه هایشان را رسپرستی میکنند،
اغلب مشکالتی را دارند.

خانواده باید مکانی برای امنیت و آرامش باشد .در این مورد احتیاج به یک
احرتام دو جانبه و مراعات و مالحظه یکدیگر نیاز به دیگری میباشد .چیزیکه در
اینجا مورد نیست ،دعوا و کشمکش ها هستند که آسیب جدی به خانواده وارد
میسازد .اگر این دعوا و جنجال منجر به زد و خورد شدید تبدیل شود ،آنوقت
دولت در این مورد مداخله میکند .همچنین مابین زن و شوهر در خانواده زد
و خورد و بزن بزن ممنوع است و تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد .در رشایطی
همچنین دوستان و همسایگان و کارکنان دولت به چنین وضعیت نابسامانی
مواظب خواهند بود.

©Wavebreak Media, 123rf.de

زندگی کردن خانواده در آملان به چه صورت است؟

در آملان ،مردم در کنار خانواده ای کوچک یا به صورت فردی زندگی می کنند .بسیاری از آملانی ها رویای داشنت
„خانه شخصی“ خود را دارند .با این حال ،در مناطق روستایی ،زندگی چندین نسل در زیر یک سقف هنوز کامالً
رایج است.
مرد و زن در بسیاری از خانواده ها کار می کنند .از یک طرف ،این به این
واقعیت مربوط می شود که ،درآمد باالتر ،به دستیابی به رفاه بیشرت کمک می
کند .از سوی دیگر ،بسیاری از خانواده ها برای گذراندن امور مالی به درآمد دوم
نیاز دارند .در آملان معمول و حتی قانوناً الزم است که مرد در امور خانه کمک
کند ،مانند شسنت ظروف ،جاروبرقی ،بیرون بردن زباله یا کارهای دیگر.
©Volodymyr Vorona, 123rf.de

همرسان معموالً رابطه بسیار نزدیک و صمیامنه ای با یکدیگر دارند و در همه سؤاالت بهرتین مشاوران یکدیگر
هستند .همرس از خواهر و برادر یا پدر و مادر خود مهمرت است .اساس این دیدگاه ،کتاب مقدس است .او می
گوید که مرد باید پدر و مادرش را ترک کند تا با همرسش یکی شود ،یک خانواده جدید ایجاد می کند و به
والدین خود وابسته نباشد .اما باید همواره به والدین احرتام گذاشت .
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امید به زندگی مردم ،در آملان در سال های اخیر افزایش یافته است ،یعنی افراد سالخورده تر و پیرتر می شوند.
این بدان معناست که افراد مسن بیشرتی ،نیاز به مراقبت دارند .بسیاری از کودکان یا سایر اقوام نزدیک از
والدین خود در خانه مراقبت می کنند .سایر افراد مسن در خانه ساملندان یا آسایشگاه نگهداری می شوند.
این یک جایگزین مهم برای خانواده است ،به ویژه اگر بستگان نزدیک وجود نداشته باشند یا مراقبت در خانه
امکان پذیر نباشد .از منظر قانون و همچنین از دیدگاه کتاب مقدس ،پدر و مادر در قبال فرزندان ،و فرزندان
نسبت به والدین خود مسئول هستند .هر دو با توجه به رشایط زندگی خود مسئولیت یکدیگر را بر عهده می
گیرند.

آملانیها به چه صورت بچه هایشان را تربیت و بزرگ میکنند؟

یکی از خواستها و آرزوهای مهم پدر و مادر این است ،که بچه ها به طریقی بزرگ شوند که به خودشان متکی
باشند .ارزش دخرت و پرس در آملان یکسان است .قانون برای دخرتان و پرسان یک دوره آموزشی شغلی عالی،
بطور یکسان و امکان جستجو آن برای هر دو آنان در قانون اساسی ثبت شده است.
پدر و مادر با احرتام با فرزندان رفتار میکنند .تنبیه بدنی و روحی برای بچه ها بطور کل در آملان ممنوع است.
اغلب پدران و مادران برای کمک در تکالیف مدرسه به بچه هایشان در منزل به
آنها کمک میکنند .آنها همچنین امکان ورزش و  یادگیری در کارهای هرنی شامل
موسیقی و رقص و آواز و همچنین ،رفنت به کلیسا را برای بچه هایشان فراهم
میکنند .در اینجا ،کودکان نه تنها به طور ویژه ای ،در زمینههای خاصی تشویق
میشوند ،بلکه در حین بازی و جست وجو ،اجتامع با دیگران را نیز تجربه
میکنند و در نتیجه مهارتهای اجتامعی خود را گسرتش میدهند .همه این
گروه ها از پذیرش کودکان کشورهای دیگر ،رصف نظر از وابستگی مذهبی آنها،
خوشحال هستند.
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> زندگی در کشور آملان

ورزش بعنوان رسگرمی اوقات فراغت
هرکسی می تواند از ورزش های گروهی لذت بربد .برخی افراد در داخل زمین
بازی رضبه می زنند و با هیجان رقابت می کنند ،دیگران هم کنار زمین نشسته
و دوستان خود را تشویق می کنند .اساسا ورزش انسان ها را با سنین مختلف،
جنسیت متفاوت و خواسته های اجتامعی گوناگون به یکدیگر پیوند می دهد.
در واقع یک امر همه آنها را متحد می سازد :خوشحالی وصف ناپذیر آنها برای
دستیابی به امتیاز و برتری و در نهایت برگزاری جشن پیروزی است.
اینگونه دوستی ها به اینصورت توسعه پیدا می کند .انسان ها زندگی و لحظات خود
را با دیگران به اشرتاک می گذارند ،با یکدیگر آشنا می شوند ،از همدیگر حامیت می
کنند ،همدیگر را درک کرده و مراعات می کنند و متقابال به همدیگر دلگرمی میدهند و مشوق هم می شوند.

کسی که ورزش می کند دوستان زیادی پیدا میکند

در طول فعالیت های ورزشی خارج از دیار خود ،شام به آسانی می توانید با افراد
بومی منطقه میزبان آشنا می شوید .روش زندگی آنها ،شیوه تفکرشان و البته
به تدریج زبان آنها را می آموزید .عالوه بر این ،انجام فعالیت ورزشی با سایر
افراد و به صورت گروهی برای بدن ،ذهن و روح بسیار مفید و سازنده است.
بنابراین هر فردی در زندگی روزمره خود این فرصت را دارد تا به یک امر با ارزش
و پرمعنا جامعه عمل بپوشاند و البته بی تردید جلسات و مالقات های منظم
به برنامه هفتگی فرد یک چارچوب مشخص می بخشد و از این رهگذر وی می
تواند به یک روال منظم و مدیریت شده دست یابد.
انسان همچنین درمدت زمان ورزش های گروهی چیزهای زیادی در مورد خود فرا میگیرد .فرد ناگزیر است
محدودیت ها و مرزهای خویشنت را تجربه کرده (چه محدودیت های جسمی و فیزیکی و چه مرزهای
همگانی) و ازاین طریق از مرزها فراتر برود .در حقیقت غلبه بر اینگونه محدودیت ها و موانع به فرد احساس
اعتامد بنفس و رضایت می دهد.

ورزش موجب پیرشفت کاری اشخاص میشود

مشارکت منظم در فعالیت های ورزشی می تواند در یافنت فرصت های شغلی جدید نیز سودمند باشد.
کارفرمایان در بیشرت مواقع در جستجوی افرادی هستند که در شغل و حرفه خود راسخ ،هدفمند و پیگیرند.
برای مثال زمانیکه کارفرما متوجه می شود فرد جویای کار دوره بیکاری حتی طوالنی خود را رصف حفظ سطح
آمادگی جسامنی خود منوده و همزمان در جستجو یک موقعیت شغلی رسمی و قانونی بوده است ،بی تردید
این امر می تواند بر روند استخدامی وی تاثیر مثبتی داشته باشد.
مضاف بر آن ،متاس با افراد محلی در طول مالقات های ورزشی فرصتهای تازه ای بهمراه دارد ،چنانکه ممکن
است همین دوستان محلی بتوانند فرد را در یافنت موقعیت های شغلی جدید کمک کنند ،به ویژه اینکه آنان
احتامال می دانند کدام رشکت موقعیت شغلی خالی دارد و یا حتی می توانند فرد را به سایر دوستان مطلع و
آگاه از این امور معرفی منایند.
در ضمن باید یادآوری کنیم به طور معمول در هر ورزشی قوانین و مقررات
ویژه ای اعامل می شود .ما پیشنهاد می دهیم که از این قوانین شناخت کافی
داشته باشید و به آنها احرتام بگذارید ،چراکه این مقررات برای حفظ انجام
تیمی ،گروه مهم و حیاتی هستند .جوامنردی ،همبستگی عمیق و احرتام متقابل
از موارد اساسی به شامر می روند .افزون بر قوانین مختص به هر ورزش خاص،
یکرسی قوانین و مقررات کلی نیز وجود دارد .برای مثال از کفش مخصوص سالن
بدنسازی رصفا باید در سالن بدنسازی استفاده منود.
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مسئولیت پذیری در اجتامع

ورزش این شانس را در اختیار شام قرار می دهد که همزمان هم توانایی های
جسمی خود را تقویت منایید و هم سطح مهارت های شخصی و حرفه ای خویش
را توسعه دهید .چنانچه متایل داشته باشید به شیوه اختصاصی و حرفه ای متایل
به یک ورزش خاص بشوید ،می توانید مدرک مربیگری آن ورزش را اخذ منوده
و ازاین طریق خودتان به آموزش کودکان و بزرگساالن در یک باشگاه مشغول
شوید .بدینگونه فرد می تواند بر محیط اطراف خود تاثیر مثبت گذاشته و البته
بخشی از دین خود به جامعه را نیز اداء مناید.
طبیعتا ورزش های گروهی به هر شخصی برای ایجاد و حفظ ارتباط با افراد محلی کمک شایانی می کند .برخی
افراد مطمنئ نیستند که چگونه به شکلی راحت با افراد ناآشنا برخورد منایند و مالقات کنند و یا چگونه بایستی
ارتباط اولیه را برقرار سازند .فعالیت های ورزشی در هر دو زمینه به یاری فرد شتافته و به او یک شانس
میدهد .اگر هر فردی به شکلی مناسب بر پایه ی خواسته ها و اصالت فرهنگی خود وارد رابطه شده و با شیوه
زندگی فرد مقابل از دیده احرتام و اشتیاق برخورد مناید ،بی تردید تبادل فرهنگی آغاز می گردد.

ورزش در آملان

در آملان تقریبا هر فردی می تواند ورزش کند :خانم ها و آقایان ،جوانان و ساملندان ،افراد سامل و رسحال .امروزه
نزد بزرگساالن اغلب مالحضات بهداشتی ،منظور سالمتی است ،نقش عمده ای در روآوردن به ورزش ایفا می
مناید در حالیکه کودکان بیشرت به ورزش از دریچه تفریح و رسگرمی می نگرند.
راه های بیشامری برای ورزش کردن وجود دارد .در آملان افراد بسیاری به شکل
انفرادی به ورزش می پردازند ،برای مثال با دوچرخه سواری ،دویدن و یا مراجعه
به باشگاه های بدنسازی و زیبایی اندام .پس از عقد قرارداد شام می توانید از
گزینه ها و امکانات گوناگون موجود استفاده منایید .باید گفت که در کنار شهریه
های مناسب و ارزان (برای منونه  20یورو به ازای هر ماه) ،قیمت های بسیار باال
نیز ،برای برنامه های تخصصی و ویژه ،وجود دارد ،برای مثال برای بدن سازی و
یا آموزش های تخصصی عضالنی (ورزش هایی که برای سالمتی یا بهبود مشکالت
جسمی مفید هستند).
در آملان از محبوب ترین ورزش ها می توان به فوتبال ،ژیمناستیک و تنیس اشاره کرد .با این حال شنا ،جودو
و بدمینتون نیز با استقبال عمومی روبرو هستند .پاره ای از باشگاه های ورزشی ،به ویژه در شهرهای کوچک،
ظرفیت محدودی برای افراد عالقه مند به ورزش های رقابتی دارا می باشند .بنابراین در بیشرت اوقات رصفا
افرادی را ثبت نام می کنند که پیشرت در آن ورزش خاص آموزش دیده و مترین کرده اند.
با این حال باشگاه های ورزشی برای بیشرت مردم ،گونه ای از ورزشهای گروهی “ورزس برای همه“ ارائه میدهند.
ورزش هایی که فرد می تواند از انجام آن لذت برده و رسگرم شود بدون اینکه خود را درگیر ورزش های رقابتی
کند.
در بسیاری از شهرهای آملان کلیساها نیز گروه های ورزشی آزاد و باز ارائه میدهند ،به گونه ای که هر فرد عالقه
مند به ورزش می تواند عضو این گروه ها و تیم ها بشود .در اغلب موارد این خدمات پیشنهادی رایگان بوده و
اکرثا در کنار این فعالیت های ورزشی ،فرصت های مناسبی را نیز جهت برقراری ارتباط با سایرین فراهم می کند.
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> زندگی در کشور آملان

تشخیص تروما (آسیب روحی) و درخواست کمک
هر فردی که به علت خطرات جانی ناچار به ترک وطن می شود ،تجربه ی
ترسناکی را پشت رس می گذارد .در این موارد اغلب افراد پیشامدهایی را تجربه
می کنند که مصداق بارز فاجعه ای باور نکردنی است .تا جایی که ،سخن گفنت
در مورد این تجربیات نه فقط دشوار ،بلکه حتی غیر ممکن است .به ویژه
هنگامی که فرد ،دوستان یا بستگانی را از دست داده و همزمان مجبور به
متواری شدن و فرار و گریز در یک کشور غریب با فرهنگی بیگانه شده باشد .اما
مهم است ،که تجربه فرار و مهاجرت هایی اینچنینی مورد بررسی و تحلیل قرار
بگیرد ،تا تشخیص داده شود که آیا فرد دچار آسیب روحی-روانی (تروما) شده
است یا خیر و اینکه فرد چگونه باید با این آسیب کنار آمده و آن را مدیریت کند.
یک رضبه روحی ( )Traumaآسیبی واقعی و جدی است ،مانند پایی که شکسته یا زخمی که رسباز کرده است.
با این تفاوت که شام منیتوانید این آسیب را ببیند ،حتی اگرمنشاء آن خشونت باشد .بدن تالش می کند با آسیب
دیدگی کنار بیاید و برای اینکار روش ها و ابزارهای مختلفی دارد .بنابراین ،تروما اغلب بر متام ابعاد انسانی فرد
تاثیر می گذارد :بدن ،تفکر ،احساسات و رفتار اجتامعی.

آیا احتامل دارد که من دچار آسیب روحی شده باشم یا فردی در اطرافم مبتال
به آن شده باشد؟

ویژگی ها و عالئم یک تجربه تروماتیک ،می تواند بسیار متنوع و متفاوت باشد.
به عنوان مثال عدم مترکز و یا ضعف مترکز یکی از عالئم تروما است .این امر می
تواند منجر به عدم توانایی فرد در انجام بهینه ی کارهای روزمره ی زندگی شود.
برخی از افراد مبتال به آسیب های روانی قادر به درک ماهیت واقعی چیزها
نیستند (خودآگاهی آنان کاهش می یابد) ،اغلب احساس نوعی کرختی و یا نوعی
آشوب و عدم آرامش درونی به آنها دست می دهد .غالبا قوه ی ادراک دگرگون
شده واحساس فرد به چیزها در قیاس با گذشته تغییر می کند .عالئم دیگر
عبارتند از :خستگی ،اختالالت خواب ،کابوس ،حمالت هیجانی یا بیش فعالی.

این بیامری اغلب منجر به عالئم فیزیکی (دردهای جسامنی) می شود :افراد آسیب دیده از تنش عضالنی،
رسدرد ،درد شکم و یا حالت تهوع شکایت دارند .اما با این حال در بیشرت موارد یک پزشک منیتواند هیچ بیامری
خاصی را تشخیص دهد .حتی رفتار نیز می تواند تغییر کند .به عنوان مثال ،بزرگساالن ممکن است به مرصف
شدید الکل یا مواد مخدر روی آورند .در کودکان ممکن است سندرم کمبود توجه رخ دهد یا از صحبت کردن
اجتناب ورزند .نشانه مهم مورد توجه دیگر  نیز میل به خودکشی است .در این مورد ،درمان رسپایی (فوری)
برای کمک به بیامران رضوری است.
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شخص در درون خود به ویژه به نوعی عدم لذت و رضایت از زندگی مبتال می
گردد ،دچار تردید درونی شده و شاید حتی این تصور به آنها دست دهد که
دیوانه شده اند .در چنین مواردی باید برای بیامر روشن گردد البته وی دیوانه
نیست و در عوض اتفاقی که افتاده و بیامری و آسیب به وجود آمده برایش
ترشیح شود .در نتیجه ی این عالئم ،برخی افراد گوشه گیر و منزوی شده و با
افراد دیگر ،حتی دوستان و خانواده ،کمرت ارتباط برقرار می کنند.
اگر چنانچه تعدادی از این نشانه ها را در خود یا دیگران تشخیض دادید ،قطعا
باید آن را با شخصی در میان بگذارید (پزشک یا دوست مورد اعتامد) .بروز عالئم و نشانه های تروما می تواند
گاهی تا هفته ها و حتی ماه ها با تاخیر همراه باشد .این حالت اغلب زمانی است که شام در آرامش برس می
برید (در امنیت برس می برید) .معموال بروز نشانه های بیامری برای افراد مبتال به تروما به شکل ناگهانی و
بدون هشدار قبلی اتفاق می افتد و البته این مشکل قابل کنرتل نیست.
افزایش ناگهانی حالت ترومایی غالبا به دلیل مواجهه با بوها ،رنگها ،تصاویر و احساساتی است که به نوعی با
تجربه ی ترومایی نخستین مرتبط هستند .این محرک ها ( )Triggerنامیده می شوند که می تواند به معنای
تجربه ی دوباره ی گذشته باشد.

آیا فرد مبتال به تروما بهبود می یابد؟

هر فردی که در خود یا سایرین نشانه های تروما را تشخیص داد بایستی تحت
هر رشایطی کمک های حرفه ای و تخصصی الزم را دریافت مناید .این مساله به
ویژه در مورد افرادی که عالئم بیامری آنان همچنان پس از مدت زمان طوالنی
کاهش نیابد رضوری است .بدن ما دارای توانایی „خود درمانی“ نیرومندیست و
بسیاری از افراد آسیب دیده در طول زمان خود بهبود می یابند .در بیشرت موارد
واکنش ها یا شدت آنها و مشکالت به وجود آمده درهامن روزها و هفته های
نخستین کاهش می یابد.
اگر چنانچه بالعکس عالئم بیامری همچنان افزایش می یابد ،بایستی با پزشک مشورت کنید .بسیار مهم است
که بدانید :هیچ کس نباید رشمنده باشد که بدن در برابر چیزها و اتفاقات بد اینگونه شدید واکنش نشان می
دهد .این مساله نشانه ضعف نیست! در هر صورت ،شام باید با کسی که به او اعتامد دارید صحبت کنید.
مهم نیست چه اتفاقی برای فرد آسیب دیده افتاده است ،بی تردید وی مقرص نیست .فرد هرگز تجربیات
ترومایی را به صورت کامل فراموش نخواهد کرد و همیشه اثری دردناک از آن در زندگی فرد باقی خواهد ماند،
اما با این حال امروزه می توان یک اختالل ترومایی یا اختالالت اسرتسی پسا-ترومایی را به خوبی مداوا منود.
امیدواری زیادی برای بهبودی وجود دارد.
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چه چیزی می تواند کمک کند؟

هامنطور که پیشرت اشاره شد :اولین گام برای کمک به خود ،اعتامد کردن به یک
نفر است .البته افراد آسیب دیده نیز خود می توانند کاری انجام دهند .به عنوان
مثال ،اجتناب از اسرتس زیاد و مترین تکنیک های „خودآرامش بخشی“ می تواند
بسیار موثر باشد .و چنانچه این امر برای فرد دشوار باشد :منطقی ترین گزینه
این است که فرد از مواجهه با بوها ،رنگ ها ،تصاویر و یا احساساتی که باعث
یادآوری تجربه ی  ترومایی می شوند اجتناب ورزد.
در عوض ،فرد مبتال به تروما باید کاری را انجام دهد که او را خوشحال کرده و از عهده ی انجام آن بخوبی برآید .این
امر موجب می شود فرد مهارت هایی را که از آنها لذت می برد بسط و توسعه دهد .به عنوان مثال ،در مدرسه یا در
طول یک دوره کارآموزی .عالوه بر این ،عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند درخنثی سازی آثار تروما موثر باشند:
عواملی مانند اجتامع و محیط اجتامعی ،ارتباط با خویشاوندان و والدین ،داشنت خوشبینی نسبت به آینده و وقایع آتی،
و البته وقایع و تجربیات کوچک قابل پیش بینی در زندگی روزمره.
بی تردید بسیار خوب خواهد بود اگر کسی باشد به دردل های فرد آسیب دیده گوش داده و وقت خود را در اختیار وی قرار
دهد .همچنین ثابت شده است که اعتقاد به خدا می تواند در غلبه بر تروما چاره ساز باشد .چنانچه به اطالعات بیشرتی نیاز
دارید ،بهرت است با یک انجمن محلی و یا اشخاصی متاس بگیرید که بتوانند در مورد  Deutschland-Begleiter.deاطالعات
و منابعی در اختیار شام بگذارد.

شوک فرهنگ ومتاس با دیگران

مهم است که عالئم تروما را در خود و در دیگران جدی بگیرید ،درباره آن
صحبت کنید و درخواست کمک منایید .با این حال وجود یک یا دو مورد از عالئم
ذکر شده در باال ،همیشه نشانه ی ابتال به تروما نیست .گاهی اوقات نیز می
تواند به اصطالح „شوک فرهنگی“ باشد ،به طوری که محصول فشارهای زیاد
فکری یا بدنی ای باشد که غالبا به دلیل تالش جهت کنار آمدن با یک محیط
ناآشنا و با انسانهای ناآشنا و متفاوت بوجود می آید .شوک فرهنگی می تواند در
اولین ماه های حضور در یک کشور خارجی رخ دهد.
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> زندگی در کشور آملان

کرونا و فرصتـها در بحران
کـرونا  ،ویروسی که امروزه در دنیا فرمانروایی میکند  .هیچ کس از آن در امان
نیست و در حال حارض در سیاره ما  ،بر گفتگوها  ،افکار  ،سیاست و اقتصـاد هم
غلبه کرده „ ،دقیقا !! بر متام روابط بین انسانها “.....
اعمـال و رفتـار ما در بحران کـرونـا چگونه باید باشد ؟ به نظـر شمــا آیا در
بحرانهــایی مثل کــرونا فرصتهــــــایی هم وجود دارنــد ؟ یــا اصال میشود از
فرصت هم در این رشایط صحبت کرد ؟ در این موقعیت ما تفکراتی را که بر
پایه و بـاور و اعتقاد مسیحی را برای شام بازگـو میکنیم  .اینـها  ،قرنهــا فرهنگ
آملــانی را تحت تاثیر قرار داده اند و تا حد زیادی برای روابط ما در آملـان مهم هستند حتی با مردمانی که این
اعتقادات را ندارند.

پاسخ ایامن مسیحی در باره بحران کرونـا

این دیدگاه مسیحی مبنی بر اینکه هر زندگی به یک اندازه ارزش دارد  ،تقریباً بین
همه مردم در آملـان مشرتک است  .این در بحران کرونا نیز دیــده می شود  ،نه
تنـهـا در کمک و یاری مناسب به افراد سالخورده و یا کم توان  ،بلکه رشکت های
کوچک و اجتامعات و افرادی که تیازمند این کمک هستند.
اما زمـانی که مردم خدای انجیل را میشناسند و به او اعتامد کنند  ،و مطابق با
اراده او عمل کنند  ،می توان کامال این تاثیرات را مشاهده کـرد

©kzenon, 123rf.de

اوال  :ترسی از این ویروس وجود نخواهـد داشت  ،چون انسان خود را دستان و در پنـاه خداوند میبیند  .حتی
اگـر در اثر بیامری فوت کند  ،مطمنئ خواهد بود که تا ابـد در کنار عیسی مسیح زندگی میکند  ،چون این وعده
خدواند است  .اعتقادات مسیحی حتی بعد مرگ هم ثابت و پابرجا هستند.
دوما  :آنها با زیـر پا گذاشنت قوانین  ،بی احتیاطی منیکنند و دیگران را در معرض خطر قرار منیدهند  ,به عنوان
مثال ؛ برگزار نکردن میهامنی های گروهی  ،عدم متاسهای غیر رضوری با افرادی که عضو خانواده نیستند  ،حتی
جوامع و کلیساهای مسیحی هم برای رعایت این قوانین و فاصله گذاری های اجتامعی  ،مراسم و خدمات خود را
به صورت آنالین برگزار میکنند.
سوما  :مردم فقط به فکر خود نیستند و از انبار کردن غیر رضوری مواد غذایی خودداری میکنند  ،بلکه همیشه
به این فکر هستند که حتی به افراد مسن یا کم توان  ،در خرید روزانه و یا انجام فعالیت های بتوانند دیگر کمک
کنند.
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انسان در دوران کرونا چقدر ارزشمند است؟

در آملان انسانها چه مرد  ،زن  ،کودک  ،پیر یا جوان  ،فقیر یا ثرومتند  ،دارای ارزشی
هستند که هرگز منیتوان آن را با مادیات مقایسه کرد  ،به عنوان مثال ؛ همه آنها
باید از خدمات درمانی و رفاهی یکسان بهره مند باشند  ،به همین دلیل نیازهای
پزشکی در سیاست بسیار مهمرت از نیازهای اقتصادی هستند.

اما چقدر به این ویروس اهمیت میدهیم؟

کـرونا به معنی تاج پیروزی است و کلمه „ “Kroneدر آملانی از آن گرفته شده
است  ،به عنوان یک مسیحی هیچگاه اجازه منیدهیم یک ویروس بر افکار و زندگی
ما تسلط پیدا کند  ،زیرا که این فرمانروایی و این تاج فقط و فقط به خدواند تعلق دارد.

فرصتها در بحران

بحرانها برای ما فرصتهایی را هم بوجود می آورند  :مثال حتی با وجود فاصله ایمنی دو مرتی  ،به یکدیگر فکر
کنیم  ،برای هم دعا کنیم  ،که البته همه اینها میتواند از راه دور و حتی بوسیله تلفن انجام شود.
میتوانید از زمانی که ممکن است مجبور هستید در خانه مبانید  ،برای رسیدن به آرامش  ،استفاده کنید و سؤاالت
مهمی که در زندگی دارید را از خود بپرسید  :مثال اینکه ؛ واقعاً از کجا آمدهام و هدفم از زندگی چیست؟

ویروس کرونا به عنوان انگیزه ای برای زندگی!

کرونا را به عنوان فرصتی ببیند که خداوند برای توبه و بازگشت بسوی او به شام
داده است .کرونا میتواند به شام انگیزه ای بدهد که به خداوند زنده روی بیارید
و زندگی خود را در اراده او تنظیم کنید .ویروس کرونا انگیزه زندگی میتواند به
شام بدهد  ،بله  ،زیرا با ایامن و اعتقاد به خداوند زنده میسح شام میتوانید بعد
مرگ در کنار او زندگی ابدی و جاودانه داشته باشید .بله  ،دقیقا  ،با او – در کنار
او – در بهشت جاودان .از صمیم قلب همه اینها را برای شام آرزو می کنیم و
خوشحالیم  ،به هر سؤالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم:
Deutschland-Begleiter.de/questions

©Uschi Dreiucker, pixelio.de

اگـر احتامال سوالی دارید ؛ مثال  ،چگونه می توانید با محافظت از خود و دیگران در برابر ویروس کرونا  ،انتشار
آن را هم کاهش دهید  ،ویدیوی زیر می تواند به شام کمک کند:
youtube.com/watch?v=bL42TUoLJsU
خدا برکت دهد.
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تنهایی
بسیاری از مردم تنها هستند  ،مطمئناً این امر به ویژه در مورد کشورهای ثرومتند
مانند آملان  ،که جامعه آنها فردگرایانه است  ،صدق می کند .و این موضوع به
ویژه در مورد افرادی که به برای مثال ،به عنوان پناهنده از جوامعی به نزد ما
می آیند که بودن بین خانواده و دوستان  ،نقش بیشرتی نسبت به ما ایفا می کند
بیشرت صدق میکند.

دالیل تنهایی

تنهایی می تواند دالیل زیادی داشته باشد :پیری  ،بیامری  ،فقر  ،جدایی از خانواده
به دلیل مهاجرت یا فرار  ،از دست دادن شغل یا موقعیت اجتامعی  ،بازنشستگی  ،مرگ یکی از عزیزان ( ... ،در
حال حارض – محدودیت های متاس در دوران همه گیری کرونا).
انسان دوست ندارد در مورد تنهایی صحبت کند ،گاهی این به عنوان یک نقص و یک شکست تلقی می شود .اما
این دلیلی برای رشمندگی نیست  ،احساس تنهایی می تواند به هر شخصی رضبه بزند .هرکسی که رابطه ی زنده
با خدا دارد می داند که می تواند همیشه با خدا صحبت کند .این بسیار خوب است اما در عین حال  ،مردم به
روابط با افراد دیگر نیز نیاز دارند.

©Klaus Nielsen, pexels.com

کمک در برابر تنهایی

آیا تنها هستید یا می خواهید در کنار کسی باشید که تنهاست؟
چندین نظریه را در اینجا با هم مرور میکنیم :

• رشوع کنید  ،به دنبال روابطی مطمنئ باشید و رسمایه گذاری کنید .اما بدانید
که این کار زمان می برد و اجازه ندهید این کار شام را دلرسد کند! شام به
افرادی نیاز دارید که احساس شام را داشته باشند و شام را به خاطر شخصیتی
که دارید بپذیرند و دوست دارند با شام وقت بگذرانند.
• چشم انداز شام برای زندگی خودتون چیست؟ به دنبال دلسوزی برای خودتون
نباشید  ،بلکه راههای مشخصی را برای شناخت دیگران پیداکنید و ترجیحاً با چیزهایی که از آن لذت می برید
 ،مانند ورزش در باشگاه یا آواز خواندن در گروه کر خودتون را رسگرم سازید .
• داشنت یک برنامه روزانه منظم می تواند به شام در جلوگیری از افرسدگی کمک کند .مرتب در هوای تازه
باشید و آنرا تنفس کنید .در طبیعت بودن هم برای روح بسیار مفید است.
• برای گوش کردن به موسیقی  ،مطالعه و سایر مواردی که برای شام مفید هستند زمان بگذارید .
• برای پذیرفنت رشایط جدید شجاع باشید .گاهی اوقات یک نیروی خارجی به شام کمک میکند  ،رفتارهایی که
مانع ایجاد روابط عمیق تر میشوند را کشف کنید.
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خدا شام را رها منی کند

هنگامی که رابطه ای مستقیم و زنده با خدا ایجاد کنید  ،زندگی شام به طور
اساسی تغییر خواهد کرد .اینکه او همیشه با شام خواهد بود تضمین شده است.
خدا وعده می دهد“ :من منی گذارم شام سقوط کنید و شام را رها نخواهم کرد“.
(یوشع  )1:5به عیسی مسیح برخاسته روی آورید و زندگی خود را به او بسپارید.
(یوحنا “ :3:16زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد تا پرس یگانه خود را داد تا هر
که به او ایامن آورد حیات جاودانه یابد )“.شاید شام نیز به شخصی که توجه شام
را جلب کرده است کمک کنید.
در کتاب مقدس  ،خدا از ما می خواهد که نیاز خود را به او بگوییم (به عنوان مثال در مزمور  .)50:15مطمنئ
باشید که او شام را درک می کند و به شام پاسخ می دهد  ،حتی اگر گاهی اوقات متفاوت از آنچه شام انتظار
دارید به نظر برسد.
اگر در حال حارض با خدا زندگی می کنید  ،مراسم یا منادهای کوچک می توانند به شام در یادآوری وعده های
او کمک کنند .مثال :در هنگام دعا شمع را به نشانه حضور خداوند روشن کنید .قلب کوچکی که از چوب یا هر
چیز دیگری ساخته شده است همیشه شام را به یاد عشق خداوند نسبت به شام هنگام برداشنت آن می اندازد.
همیشه روز خود را با دعای شکرگزاری آغاز کنید.
در یک جامعه مسیحی شام با سایر مسیحیان ارتباط پیدا خواهید کرد .با هم می توانید خدا را ستایش کنید و
یکدیگر را تشویق کنید تا با خدا زندگی کنید.
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> زندگی در کشور آملان

فرهنگ عزاداری در آملان
مانند همه جا  ،در آملان سنت های متفاوتی در مورد نحوه ابراز ناراحتی هنگام
مرگ یکی از عزیزان یا نحوه مالقات با عزاداران و ابراز همدردی شام وجود
دارد .غم از دست دادن یکی از عزیزان  ،به عنوان مثال  ،با گریه  ،پوشیدن لباس
سیاه و در منادهایی مانند عکس متوفی با بانداژ سیاه بیان می شود .غم و اندوه
شخصی عموماً بی رس و صدا و درونی است بجای صدای بلند.
هنگامی که افراد مهم به واسطه اتفاقهای خاص می میرند  ،پرچم های کشور بر روی
ساختامن های عمومی ،برای نشان دادن عزاداری رسمی  ،منیه برافراشته می شود.

©rawpixel, 123rf.de

گرامی داشن متوفی

برای مثال  ،فرد با جمالت “از صمیم قلب تسلیت میگویم“ ابراز همدردی می کند.
شام یک کارت عزاداری با کلامت تسکین دهنده و گاهی پول ارسال می کنید تا در
هزینه های اغلب مراسم تشییع جنازه سهیم باشید.
در مراسم خاکسپاری  ،در قرب تاجی از گل به عنوان منادی از ابدیتی که متوفی
در آن وارد شده است  ،قرار می گیرد .بیشرت و بیشرت مردم در آملان متوفی را
می سوزانند (این چیزی است که آنها می گویند سوزاندن) و در یک گلدان دفن
میکنند  ،همچنین به این دلیل که محل قرب کوچکرت در قربستان هزینه کمرتی دارد
و نیاز به نگهداری کمرتی دارد.
شام با صحبت هایی که در مورد شخص متوفی می کنید  ،به او احرتام می گذارید .بنابراین  ،کسی در مورد
شخص متوفی بد صحبت منیکند . ،در طول و بعد از مراسم تشییع جنازه  ،زندگی متوفی به صورت خالصه از
طرف دوستان و آشنایان بازگو میشود و اینکه وی برای بازماندگان چه جایگاهی داشته است  ،عذاداران معموالً
بعد از آن درکنار هم بابت رصف وعده غذایی جمع میشوند تا با هم به خاطرات متوفی را زنده کنند .در زبان
عامیانه  ،بعضاً “مراسم تشییع جنازه“ نامیده می شود.
عالوه بر مراسم تشییع جنازه سنتی  ،یک مراسم روحانی هم در یک کلیسا برگذار میشود  ،در صورتی که متوفی
و داغدیده از اعضای کلیسایی نباشند  ،اغلب این مراسم تشییع جنازه به همراه یک سخرنان ولی بدون اشاره
بدون اشاره به ایامن مسیحی برگزار می شود.
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دیدگاه مسیحیان

مسیحیانی که دارای رابطه شخصی با عیسی هستند می دانند که پس از مرگ تا
ابد با خدا خواهند بود .به دلیل مهاجرت زندگی جاودان  ،مرگ هیچ جایگاه نهایی
در آنها ندارد .بنابراین  ،مراسم تشییع جنازه افرادی که با عیسی زندگی کرده اند
غالباً پر از این آگاهی است که حال مرحوم در حال حارض بی نهایت خوب است و
اگر کسی نیز در راه عیسی باشد  ،دوباره او را خواهید دید .این آگاهی از اعتامد
به سخنان عیسی بدست می آید  ،که می گوید“ :آمین آمین به شام میگویم ،
هر که کالم مرا گوش گیرد و به فرستنده من ایامن آورد ،حیات جاودان دارد و به
داوری منیآید ،بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است( “.یوحنا  )5:24عیسی از
طریق مرگ و رستاخیز خود آنها را جدا کرد .او راه بازگشت به خدا را برای ما انسانهای گناه کار و خطاکار باز
کرده است( .اینجا ،جزئیات بیشرتی در این خصوص آورده شده است :عید پاک – جشنواره بزرگ سال)
در مراسم تشییع جنازه مسیحیان متدین  ،غالباً آهنگهای بسیار امیدوار کننده خوانده می شود و گاهی اوقات
لباس سیاه پوشیده منی شود تا غم و اندوه را بیش از حد منادین نکنند.

©kevin karden, 123rf.de

بدون این امید زنده مسیحی  ،مراسم تشییع جنازه در آملان اغلب منی تواند تسلی چندانی دهد  ،چه در کلیسا
و چه با سخرنان غیر مذهبی .این گونه رفتار در زمان مناسب  ،در طول زندگی که می خواهید ابدیت را در آن
بگذرانید قابل اهمیت است.
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> زندگی در کشور آملان

مقابله با اندوه
آیا شام یا کسی نزدیکان شام نزدیک است در غم و اندوه هستید؟ ناراحتیها با
هم یکسان نیستند .ناراحتی عمیق تر می شود زیرا همیشه به این مربوط می
شود که شام عزیزی یا چیزی که برای شام مهم است را از دست داده اید.
این می تواند از دست دادن خانه  ،خانواده یا محیط اجتامعی شام باشد  ،یا از
دست دادن شغل  ،آرزوهای زندگی یا سالمتی.

تحمل مراحل و پروسه ناراحتی

خوب است که انسانهایی حضور داشته باشند که به فرد ناراحت  ،حامیت و آرامش دهند .عمیق ترین تسلی را
فقط خود خداوند متعال می تواند بدهد  ،که در عیسی مسیح انسان شد و ما را درک می کند .وقتی او را می
شناسید  ،می توانید با کسی که با شام صحبت می کند بسیار دلداری دهید“ :خوشا به خال مامتیان ،زیرا آنان
زمین را به میراث خواهند برد( “.متی )5:4
در زندگی روزمره وقتی غمگین هستید بسیار مهم است که عقب نشینی نکنید،
حداقل یک نفر را پیدا کنید که بتوانید آشکارا احساسات خود را با او ابراز کنید.
بسیار مفید خواهد بود ،اگر ایده های خود را با سایر افرادی که غم و اندوه مشابه
شام را تجربه می کنند  ،تبادل کنید .یک امکان ،انجام برنامه ریزی های روزانه
است که شام را از این حال خارج میکند .حتی اگر ناراخت کننده باشد ،به شام این
امکان را می دهد درد و احساسات شدید مرتبط با آن را بارها و بارها رها کنید،
برای بیرون آمدن از گذراندن غم و اندوه وقت بگذارید تا بتوانید با آن کنار بیایید.
زندگی شامل پستی و بلندی  ،شادی و رنج است  ،حتی اگر تحمل آن گاهی اوقات دشوار باشد .یادآوری خاطرات
خوب و آگاهی بیشرت از چیزهای جدید می تواند مفید باشد .این امر دشوار است است  ،اما باعث یک چشم
انداز جدید  ،امیدواری و شهامت برای رویارویی با زندگی می شود.
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مرگ و ابدیت

این موضوع با فوت یکی از عزیزان هم قابل مشاهده است .اما اگر بدانیم او
بعد از مرگ در کنار خداوند جاودانگی یافته است  ،آرام و خوشحال خواهید بود.
زیرا این هامن چیزی است که خدا به همه کسانی که مرگ و رستاخیز عیسی را
در زندگی خود پذیرفته اند و در نتیجه با خدا آشتی کرده اند  ،وعده داده است.
(دوم قرنتیان  )5:15-18اگر شام نیز از این آشتی زندگی کنید  ،این لذت را خواهید
داشت که دوباره در ابدیت معشوق خود را ببینید.
اگر آسایش و اطمینان از زندگی ابدی با خدا را ندارید و می خواهید در مورد
آن بیشرت بدانید  ،پس با شخصص آگاهی صحبت کنید یا به وب سایت Deutschland-Begleiter.de :مراجعه
کنید .یا با یک کلیسای مسیحی متاس بگیرید  ،جایی که می توانید افرادی را پیدا کنید که در رابطه شخصی با
خدای زنده زندگی می کنند و می توانند شام را در راه رسیدن به او همراهی کنند .همچنین می توانید مستقیامً
در دعا و خواندن کتاب مقدس به وی مراجعه کنید .خداوند در ارمیا  29:13-14وعده می دهد“ :آنگاه که مرا
بجویید  ،مرا خواهید یافت  ،اگر مرا با متام دل بجویید “.او قطعاً منتظر ارتباط با شامست!

همدردی یک خدمتی مهم است

بهرتین راه برای کمک به کسی که در اندوه است این است که در کنار او باشید
و بدون نصیحت کردن  ،به حرفهای او گوش دهید .در مسیر مسایل ناراحت
کننده با او همدردی کنید ،در کنار فرد ناراحت و غمگین قرار بگیرید و او را در
دعا به حضور خدا بیاورید  ،که تنها خداوند می تواند تسلی دهنده واقعی باشد.
سعی کنید با شخص همدل باشید و او را هامنطور که هست بپذیرید .درک کنید
که ممکن است رشایط برای همه افراد یکسان نباشد  ،حتی اگر زندگی برای همه
به صورت یکسان ادامه یابد .این موضوع باعث میشود که که مسایل روزمره
زندگی به سختی کنار گذاشته شوند.

©Katarzyna Blasiewicz, 123rf.de

اگر بیش از حد تحت فشار هستید یا اگر به اندازه کافی تسلط به زبان طرف مقابل نیستید  ،در وب سایت
 Deutschland-Begleiter.deفهرست راهنامی جوامع مسیحی در منطقه خود را خواهید دید که پیشنهاداتی
برای پناهندگان و مهاجران ارائه می دهند.
خدا به همراه شامست  ،او شام را مالقات می کند و از شام در زندگی دیگران استفاده می کند!
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> مناسبتها و روزهای تعطیل

کریسمس
کریسمس برای آملانیها خیلی مهم است ،حتی برای خیلیها مهمترین روز در
کل سال است .بر همین اساس انتظارات و توقعات از این جشن خیلی باالست.
در مورد جشن کریسمس ،رسم و رسومات خیلی زیادی موجود میباشد .به عنوان
منونه در فصل پاییز ،در ایّام کریسمس ،بیسکویتهای مخصوصی از جمله کیک
زنجبیلی ،بیسکویتهای طرح دار و کیک میوه خشک ،در خیلی از مغازهها به
فروش میرسند .در خیلیاز نقاط ،بازارهای کریسمسی برپاست.
خیلیاز خانهها به طور چشمگیری چراغانی میشوند و درخت کریسمس در
آنها تزئین میگردد .مردم در مکانهای عمومی ،با همکاران و دوستان خود برای
شادی در جشن کریسمس جمع میشوند.
کریسمس در رسوم مسیحی یادآور این است که ،خداوند در شخص عیسی مسیح ،به طور منحرص بفردی به
انسان رو کرده است .در کریسمس ،مسیحیان تولد عیسی مسیح را جشن میگیرند ،زمانیکه محاسبه ابتدای
تقویمامن نیز از آن رشوع شده است.

هدایا و فضایی مطلوب

عیسی برای مسیحیان بزرگرتین هدیه خدا به دنیا است .به همین سبب ،هدیه ،جزئی مهم از جشن کریسمس
است .برای افرادی که ریشههای مسیحی کریسمس برایشان مهم نیست یا از آنها مطلع نیستند ،کریسمس،
جشن محبت ،خانواده و صلح و آشتی است .حتی در این نوع نگرش نیز ریشههای مسیحیت آشکار است :در
عیسی ،خدا مهبتش و آرامش خود را به ما عطا میکند.

مراسم کلیسایی و پیشینه کریسمس

در شب کریسمس ،شب  ۲۴دسامرب ،خیلیاز مردم در مراسم کلیساها رشکت
میکنند .همچنین خیلیاز کسانیکه ایامن شخصیراسخی ندارند ،برای مراسم
کریسمس به طور سنتیبه کلیساها میروند.
این مراسم کلیسایی برای عموم باز هستند و هر کسیمیتواند در آن رشکت کند
– همچنین کسانیکه از فرهنگها و ادیان دیگر هستند به این جشنها در کلیسا
دعوت هستند .در خیلیاز مراسم کلیسایی در شب کریسمس ،کودکان داستان
کریسمس یا تولد عیسی مسیح را به منایش در میآورند.

©Karl-Heinz Laube, pixelio.de

پدر و مادر عیسی مسیح میبایست برای رشکت در یک رسشامری ،راهیسفری طوالنی میشدند و در مقصد،
تنها در آغلی برای آنها جایی باقیمانده بود .در آنجا بود که عیسی مسیح در محیطیبسیار ابتدایی به دنیا آمد.
چوپانان اولین کسانیبودند که توسط پیام فرشته خدا ،درباره تولد نجات دهنده مطلع شدند .پس از آن ،یک
ستاره ،گروهی از مردان ستاره شناس را از مرشق زمین ،به جائی که عیسی – پرس مریم – آنجا بود ،راهنامیی کرد.
این داستان ،همچنین در مجسمههاییکه به مجسمههای آخور کریسمس معروف هستند ،به تصویر کشیده
میشود .این مجسمهها در خیلیاز کلیساها و حتی خانهها در این ایّام پیدا میشوند .مراسم کلیسایی در
کریسمس اغلب به واسطه رسودهای ویژه ،متون و نورپردازیهای زیبا ،مملو از محیطیخاص از جشن و شادی
است.
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وقت مميز وخاص

ارزش این را دارد که برای دریافت احساس ایّام کریسمس ،در این مراسم ویژه
رشکت کرد .پس از پایان مراسم کلیسا ،مردم اغلب خیلیرسیع به خانههایشان
باز میگردند ،تا بتوانند در کنار خانواده خویش جشن بگیرند .اینکه افراد رسیعا
بدون گفتگو با هم ،به خانه باز میگردند ،امری مرسوم است و بیادبیمحسوب
منیشود.
در خانهها هدایا قرار دارند ،هدایایی که نزد خیلیاز افراد ارزش باالیی دارند:
چند هفته مانده به کریسمس – در ایامی که به ادونت معروف است – خیلیاز مردم درگیر بازار پر تب و
تاب خرید میشوند .در این ایّام خیلیاز مردم ،احساساتی تر از معمول هستند .مسلام این معنی و مقصود
اصلیکریسمس نیست ،ولیخوب است که آن را درک کنیم.

©Achim Reicher, pixelio.de

در روزهای کریسمس ،یا به عبارتی ۲۵ ،و  ۲۶دسامرب ،آملان خیلیساکت و آرام میشود .تقریبا متام فروشگاهها
تعطیل هستند ،و مردم خود را نزد خانوادههایشان میرسانند .کریسمس معموال به همراه بستگان خیلینزدیک
جشن گرفته میشود – گاهیفرد به دیدار پدر و مادر خود ،و یا اولیای همرسش میرود.
درنتیجه دعوت نشدن به همچنین جشنهای فامیلی ،نه دور از ادب است و نه عجیب .جشن در خانوادههای
کوچک تر خیلیبستگی به فرهنگ آن محیط دارد.کریسمس جشنی مسیحیاست که در جامعه ما ریشههای
عمیقی دارد.
کریسمس را نباید با جشن تحویل سال نو که  ۳۱دسامرب ،چند روزی پس از کریسمس است ،اشتباه گرفت؛ شبی
که وارد سال نو میشویم و با آتشبازی و هیاهو آن را جشن میگیریم.
برایتان آرزو میکنیم که شام در این ایّام ،با معنیواقعیکریسمس آشنا شوید و شاید هم با ما به شادی
بپردازید .برایتان آرزوی کریسمسی شاد و با برکت میکنیم.
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> مناسبتها و روزهای تعطیل

عید پاک – جشن بزرگ ساالنه
در ماه فوریه مغازهها در آملان مملو از تخم مرغ و خرگوشهای شکالتی
میشوند .آنها پیام آوار فرا رسیدن جشنهای عید پاک هستند که در فرهنگ
غرب ریشهای عمیق دارند .این جشن تاریخ ثابتی ندارد .یکشنبه عید پاک
همیشه بعد از اولین قرص کامل ماه در فصل بهار محاسبه میشود که اغلب
اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل است.
برای مسیحیان ،زمان بین جمعه نیک ،یا به عبارتی جمعه قبل از عید پاک تا
دوشنبه عید پاک مهمترین روزهای تعطیل در کّل سال بحساب میآید .در آملان،
جمعه نیک و عید پاک تا دوشنبه پس از عید پاک ،تعطیل رسمی هستند که در آنها مغازهها و ادارات بسته
میباشند .تخم مرغ و خرگوش سمبل زندگی تازه و رستاخیز هستند .حتی طبیعت نیز حیاتی تازه پیدا میکند
چون بهار فرا رسیده است – این زمانی ایدهآل برای جشن رستاخیز میباشد.

رسومات در آملان

خیلی از رسومات عید پاک ریشه در ایامن مسیحی دارند .با این حال با مرور زمان معنی مسیحی خود را بین
بسیاری از مردم از دست داده اند .تقریبا  ۷هفته مانده به عید پاک ،زمان روزه داری میباشد ،که در آن به
طور سنتی ،مسیحیان خود را برای عید پاک آماده میکنند.
برخی کامال از غذا خوردن دست میکشند ،برخی ماده غذای خاصی را از رژیم خود کنار میگذارند و یا انجام
عملی را محدود میکنند تا دوباره بر اصل – یعنی به عیسی – مترکز کنند .با اینکه خیلی از شیرینیجات در این
ایام در مغازهها آماده است ،افراد روزه دار تا قبل از عید پاک از آن منیخورند.

پنج شنبه سبز و جمعه نیک

پنج شنبه قبل از عید پاک ،پنج شنبه سبز ،مسیحیان شبی را که عیسی برای
آخرین بار با شاگردان خود گذراند را به یاد میآورند .در این باره قسمت عهد
جدید در کتاب مقدس گزارش میدهد.
در این شام آخر ،عیسی درباره رنجی که در پیش رویش قرار داشت سخن گفت
و سپس نان و رشاب را تقسیم کرد تا شاگردانش و بعد تر همه مسیحیان او را به
یاد آورده ،با او مشارکت داشته باشند .در هامن شب بود که عیسی دستگیر شد.

عیسی بازجویی شد ،شکنجه و در نهایت به مرگ محکوم شد .مسیحیان در جمعه
نیک ،اجرای حکم مرگ و مصلوب شدن عیسی مسیح را به یاد میآورند .تقصیر
و گناه ما انسانها را از خدا جدا میسازد .این چیزیست که کتاب مقدس که کالم
خداست مبا آموزش میدهد .خداوند نیکو ،مقدس و کامل است .به همین خاطر،
چون همه گناه کرده اند ،کسی منیتواند در برابر او عادل شمرده شود .و گناه به
مرگ و یک جدایی ابدی از خدا میانجامد .ما انسانها با قدرت خود منیتوانیم
این وضعیت را تغییر دهیم .داستان پرسان ابراهیم به آمدن یک نجات دهنده
اشاره میکند .وقتی که پرس ابراهیم قرار بود که کشته شود ،خداوند یک قربانی را
به جای او فرستاد و آن قربانی ذبح شد تا پرس بتواند زنده مباند.
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کتاب مقدس رصیحاً اشاره میکند که خون حیوانات منیتواند بهای تقصیرات ما در برابر داوری خدا باشد .برای
این منظور ،نیاز به یک قربانی پاک و بی عیب بود .تنها وجودی که کامال پاک و بری از هرگونه گناه باشد ،خود
خداست .بنابرین فقط خود خدا میتواند گناه و تقصیر ما را بپردازد و انسانها را نجات بخشد .در قسمتهای
بسیاری از کتاب مقدس ،آمدن یک نجات دهنده پیشگویی شده است.
این نجات دهنده – عیسی مسیح – بیش از یک انسان است .خداوند به شکل یک انسان ،خود به این جهان
قدم نهاد .اشع�یاِ نبی  ۷۵۰سال قبل از تولد عیسی پیش گویی کرد که مسیح برای گناهان ما همچون برهای
قربانی خواهد شد .همینطور که یحیی تعمید دهنده ،عیسی را برای اولین بار دید ،گفت„ :او بره قربانی
خداست ،که گناه جهان را بر خود خواهد گرفت!“

عیسی راه را به سوی خدا گشود

اینگونه بود که عیسی با مرگ خود ،تقصیر ایامنداران را برداشت و با رستاخیز
خود از مردگان ،راه را به سوی خدا ،پدر آسامنی ،گشود.
در عهد جدید گزارش شده است که ،با مرگ عیسی ،پرده معبد از باال دوپاره شد.
این نشانهای است بر اینکه انسان اکنون توسط عیسی مسیح میتواند یک رابطه
شخصی با خدا ،پدر آسامنی ،داشته باشد .در عیسی مسیح ،ما انسانها نجاتی
مطمنئ داریم و تا ابد با خدا خواهیم بود.
رویدادهای جمعه نیک ،به هیچ عنوان تصادفی و یا نشانه پیروزی رشیر نبودند.
خدا آنها را از خیلی قبلرت طراحی کرده بود؛ به عنوان مثال میتوانیم مثالهایی
از این پیشگوییها را در مزمور  ۲۲از داود نبی و یا در باب  ۵۳از کتاب اشعیا و یا باب  ۱۰از انجیل یوحنا
بخوانیم.

©Kevin Carden,123rf.de

ممکن است شنیده باشید که یهودا به جای عیسی به صلیب کشیده شد نه خود عیسی .این گفته هیچ سند
تاریخی ندارد و در تناقض با گفتههای خود عیسی است که بارها پیش از مرگش ،رنج و مرگ خود را پیش گویی
کرده بود.
اگر اینگونه شنیده اید که مسیحیان صلیب را میپرستند ،این گفتهای اشتباه است .مسیحیان فقط خدا را
میپرستند.

عید پاک – رستاخیز جسامنی

در یکشنبه عید پاک ،مسیحیان بطور خاص این حقیقت را به یاد میآورند که
عیسی از مردگان برخاست .مسیحیان معتقدند که عیسی مرده باقی مناند ،بلکه
او مرگ را مغلوب ساخت ،دقیقا هامنطور که خود پیشرت گفته بود .یک مثالی در
اینباره در انجیل متی باب  ۱۲موجود است ،که در آن عیسی مرگ و رستاخیز خود
را با داستان یونس مقایسه میکند ،که سه روز در شکم ماهی بود.
برخی نسبت به واقعی بودن مرگ و رستاخیز عیسی شک دارند .بسیاری از انبیا
در کتاب مقدس ،آمدن ،مصائب ،مرگ و رستاخیز مسیح را اعالن داشته اند .در
زندگی عیسی مسیح ،این پیشگوییها تحقق پیدا کرد.
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حتی خارج از کتاب مقدس نیز منابع زیادی وجود دارند که به این رویدادها اشاره میکنند ،به عنوان مثال در
گزارشات تاریخی روم .مرگ و رستاخیز عیسی حقیقت تاریخی معترب هستند .پژوهشگر جاش مکدول قصد
داشت مسیحیت را ر ّد کند .در طی تحقیقاتش ،در نهایت خود به مسیح ایامن آورد و نتایج پژوهشات خود را
در قالب کتابی به نام „مستندات رستاخیز“ به نگارش در آورد.
قدرمتندان آن زمان ،خود از اینکه عیسی رستاخیز یابد ترس داشتند .به همین خاطر ،قرب عیسی را رسام مهر و
موم کرده و از آن مراقبت کردند .حقیقتاً عیسی جسامً از مردگان برخاسته بود ،چون نگهبانان قادر نبودند جسد
او را ارایه دهند .اگر عیسی رستاخیز نیافته بود ،ایامن به او بی معنی میمنود.
بسیاری از افراد ،عیسی مسیح را پس از رستاخیز دیدند ،و او به عنوان منونه در حال خوردن ماهی بود .توماس،
یکی از دوازده شاگرد عیسی به اینکه او از مردگان برخاسته باور نداشت .وقتی او عیسی را با چشامن خود دید
و زخمهای او را ملس کرد ،آن وقت بود که به زنده شدن عیسی ایامن آورد.
خیلی از مسیحیان جهان ،ایامن راستین به زنده شدن جسامنی عیسی و خوشی خود را ،روز عید پاک در قالب
یک احوالپرسی به هم نشان میدهند.
„عیسی زنده است“ – „او حقیقتاً زنده است“

اطالعات جانبی

اگر شام مایلید درباره عید پاک بیشرت بدانید ،میتوانید به یکی از به اصطالح
„باغهای عید پاک“ در نزدیکی خود مراجعه کنید:

www.sinnenpark.de/index.php/aktuelle-ausstellungen.html
در آنجا داستان عیسی از پنج شنبه سبز تا یکشنبه عید پاک به منایش گذاشته
خواهد شد .همچنین میتوانید به یکی از مراسم کلیسایی در روز عید پاک
رشکت کنید.

خیلی از کلیساها گردش گروهی و یا رصف صبحانهای را در روز عید پاک برنامه ریزی میکنند .در متام این
برنامه ها ،رشکت برای عموم آزاد است ،حتی کسانی که مسیحی نیستند .یکبار در این مراسم کلیسایی رشکت
کنید ،شاید با کسانی که شام را با سایت  Deutschland-Begleiter.deآشنا کردند.
شام میتوانید با مراجعه به قسمت متاس در سایت ما ،با افرادی که در نزدیکی 
شام هستند و میتواند شام را در رشد ایامن مسیحی تان کمک کنند ،آشنا شوید.
راستی :اگر در عید پاک بچه هایی دیدید که در خانه و یا پارک به دنبال پیدا
کردن شکالت هستند ،تعجب نکنید؛ این هم جز مراسامت عید پاک است .پنهان
کردن و پیدا کردن شکالت و هدایای کوچک ،رسم زیبایی است که در آملان در
این ایام نگاه داشته میشود.
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صعود – عیسی به آسامن باال برده شد
چهل روز پس از عید پاک ،عید دیگری برپاست ،که در آن مسیحیان عید صعود
را جشن میگیرند .این جشن یادآور این است که عیسی پس از رستاخیز جسمی 
از مردگان ،بر زمین باقی مناند .او در برابر چشم شاگردان خود به آسامن ،نزد پدر
بازگشت .لوقا در انجیل خود ،در باب  ۲۴اینگونه مینویسد„ :عیسی سپس ایشان
را بیرون از شهر تا نزدیکی بِیت َع ْنیا برد و دستهای خود را بلند کرده ،برکتشان
داد؛ و در هامن حال که برکتشان میداد از آنان جدا گشته ،به آسامن برده شد.
ایشان او را پرستش کردند و با شادی عظیم به اورشلیم بازگشتند“.

©Kathrin Brechbühler, pixelio.de

از االن به بعد ،عیسی دیگر نزد انسانها قابل رویت نبود .اکنون او نزد خداست ،نزد خدا در آسامن .و از آنجا
خواهد بود که در انتهای زمان ،او دوباره به شکلی مرئی به زمین باز خواهد گشت .از زمان صعود به بعد ،این
امکانپذیر شد که متام مردمان در رسارس جهان در نام عیسی دعا کنند .ولی عیسی دوستان خود را بر روی زمین
تنها رها نکرد .او برایشان روح القدس را فرستاد .بدین وسیله عیسی توانست به تک تک ایامنداران نزدیک باشد.
این اعطای روح القدس را مسیحیان در عید پنطیکاست جشن میگیرند.

عید صعود :عیدی فراموش شده

خیلی از افراد امروزه منیدانند که جشن صعود درباره چیست .با اینکه این عید
در آملان تعطیل رسمی است ،ولی خیلی از افراد ،آن را به روز پدر تغییر داده اند،
روزی که در آن برخی آقایان به گردش هایی میروند که اغلب با مرصف بی رویه
الکل همراه است.
در گذشته رسوم گوناگونی نیز در این روز وجود داشته است ،مخصوصاً در میان
کشاورزان .در این روز برای محصول دهی خوب دعا میشد .غذای مخصوص این
ِ
„گوشت پرنده“ بوده است ،به عنوان مثال بوقلمون شکم پر .حتی نانهای
روز
پخته شده به شکل پرنده که امروزه در دسرتس هستند ،نشان از آن دارند که این روز معنای دیگر داشته است.
در عید صعود مسیحیان در کلیساها یا حتی در میادین عمومی به شادی میپردازند .مهم نیست که فرد
مسیحی است یا نه ،همه در این عید برای رشکت در مراسم کلیسای دعوت هستند.
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عید پنطیکاست در آملان
پنجاه روز پس از عید پاک – در عید پنطیکاست – مسیحیان آمدن روح القدس که عیسی مسیح وعدهاش را
داده بود را جشن میگیرند .چون عید پنطیکاست در رسوم مسیحی آملان ریشه دارد ،دوشنبه بعد از یکشنبه عید
پنطیکاست نیز تعطیل رسمی است و فروشگاهها تعطیل میباشند.

پنطیکاست :زمینه کتاب مقدسی

داستان پنطیکاست به یک گزارش تاریخی در بخش عهد جدید در کتاب مق ّدس
باز میگردد .در اورشلیم که یکی از مراکز فرهنگی حکومت روم باستان بود ،مردم
بسیاری جمع شده بودند تا مناسبتی را جشن بگیرند .دوستان عیسی مسیح ،در
یک خانهای جمع شده بودند که ناگهان اتفاق نادر و غیر منتظرهای رخ داد.
کتاب مقدس گزارش میدهد:

„ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسامن آمد و خانهای را که در آن
نشسته بودند ،به متامی پر کرد .آنگاه ،زبانههایی دیدند همچون زبانههای آتش
که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت .سپس همه از روحالقدس پُر گشتند و آنگونه که روح بدیشان
قدرت تکلّم میبخشید ،به زبانهای دیگر سخن گفنت آغاز کردند( “.اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۲تا )۴

“Jean II Restout: „Pfingsten

و خیلی از مردمی که به اورشلیم آماده بودند ،شگفت زده شده بودند و فریاد میزدند:
„چون این صدا برخاست ،جامعتی گرد آمده ،غرق شگفتی شدند ،زیرا هر یک از ایشان میشنید که آنان به زبان
خودش سخن میگویند .پس حیران و بهتزده ،گفتند :مگر اینها که سخن میگویند جملگی اهل جلیل نیستند؟
پس چگونه هر یک میشنویم که به زبان زادگاه ما سخن میگویند؟“
(اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۶تا )۸
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با واقعه پنطیکاست پیام عیسی به اقصا نقاط جهان گسرتش پیدا کرد

در پنطیکاست ،مسیحیان روح القدس را دریافت کردند .این بدان معنا است که خدا در آنها زندگی میکند.
گروه کوچک و ترسان شاگردان مسیح ،به یکباره به زبانهای گوناگون در وصف کارهای عظیم خداوند رشوع به
سخن گفنت کردند.
ازآن حا ل به بعد ،همه مردم جهان میتوانستند دربار ٔه م ّحبت عظیم عیسی بشنوند.
این خرب خوش به صورت پخش شد .خیلی از مردم روش زندگی قدیمی خود را ترک کردند؛ چون نزد خدا آنها
میتوانستند از گناهان و تقصیراتشان آزاد شوند .آنها میتوانستند اکنون زندگی جدیدی را رشوع بکنند .ایشان
پیوسته با هم جمع میشدند تا بیشرت درباره عیسی تعلیم یابند .آنها با هم شاد بودند و همچون یک خانواده
بزرگ با هم بودند.
پنطیکاست همچنین تولد کلیسای جهانی مسیحی نیز میباشد .کلیسا از روز اول ،شامل افرادی با پیشینه
رنگارنگ میشد.

پنطیکاست :امروزه

از قرن سوم میالدی ،پنطیکاست جشن گرفته میشده است .همیشه این عید
پنجاه روز پس از عید پاک بوده است .پنجاه به زبان یونانی„ ،پنطیکاست“
خوانده میشود و اسم این عید آن آنجا گرفته شده است .در آملان پنطیکاست
یک جشن دوروزه است ،به این معنی که هم یکشنبه پنطیکاست و هم فردای آن
روز تعطیل رسمی است .در این روز هاقلب مراسم کلیسایی برگزار میشود.

در مقایسه با کریسمس و عید پاک ،رسوم کمی در مورد پنطیکاست وجود دارد:
برخی کلیساها با رنگ سبز آراسته میشوند .اغلب در عید پنطیکاست ،افراد به
گردش میروند و در برخی نقاط در آملان ،آتشی به مناسبت پنطیکاست روشن میشود .در مناطق روستایی در
روز پنطیکاست ،نخست گله به چراگاه و یا چمنزار برده میشود .اغلب گاوهای رنگ شده در این روز در بین
گله دیده میشوند.

©siepmannH, pixelio.de

برخی از رسومات قدیمی ،امروزه دیگر نگه داشته منیشوند و یا به ندرت اجرا میشوند .این جشنِ روح القدس،
جشنی به جهت امید و خوشی نیز هست .و هر دو اینها را ما در دنیای امروزه به فراوانی نیازمندیم.
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رسمی کشور آملان
تعطیالت
ِ
می توان کارکرد تعطیالت رسمی را در یادآوری رویدادها و اتفاقات ویژه – ملی و
مذهبی – خالصه منود .در آملان نیز بسان سایر کشورها چندین تعطیالت رسمی
ثابت وجود دارد که بیشرت منشاء دینی و مسیحی دارند .برای مثال می توان به اعیاد
پاک ،عروج عیسی مسیح و عید پنجاهه اشاره کرد .می توانید در مورد این جشن
ها توضیحات کامل و مبسوطی را در سایت „ “Deutschland-Begleiter.deبیابید.
عالوه بر موارد فوق دولت آملان تعطیالت دیگری را نیز به رسمیت می شناسد ،برای
مثال روز اتحاد آملان و همچنین روز اول ماه „می“-روز جهانی کارگر – که هر کدام
ازین مناسبت ها خود یادآور یک رویداد سیاسی یا اجتامعی هستند.
در روزهای تعطیل اغلب مراکز کاری بسته بوده و بیشرت مردم مجبور نیستند رسکارشان حارض شوند .در آملان
روز یکشنبه به عنوان روز تعطیل رسمی و زمان اسرتاحت تعیین شده است و بدین ترتیب شهرواندان می
توانند از چرخه ی توامان کار و اسرتاحت بهره بربند .در واقع روز تعطیل „یکشنبه“ ریشه در باورهای مسیحیت
داشته ،باورهایی که قوانین آملان و اروپا را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

روز اتحاد آملان

پس از جنگ جهانی دوم ،نظم جدیدی بر اروپا حاکم شد .رقابتی شدید میان دولت های کمونیستی در رشق
اروپا تحت رهربی و نفوذ اتحاد جامهیر سوسیالیستی شوروی و کشورهای غرب اروپا به رهربی ایاالت متحده
ی آمریکا به وجود آمد .در نتیجه ی این تحوالت ،در سال  ،1949آملان به دو کشور جمهوری دموکراتیک آملان
سوسیالیستی ( )DDRو جمهوری فدرال آملان غربی ( )BRDتقسیم شد .برلین نیز به مثابه ی پایتخت و با توجه
به اهمیت اسرتاتژیک آن بین دو کشور جدید بخش شد.
رشد رسیع اقتصادی و البته آزادی های سیاسی بیشرت در آملان غربی تحت حاکمیت دولت دمکراتیک موجب
شد تا در سال های آتی بسیاری از شهروندان آملان رشقی –  – DDRبه جمهوری فدرال آملان غربی – – BRD
مهاجرت و فرار کنند .در پی این وضعیت نهایتا دولت آملان رشقی و برای مامنعت از فرار اتباع خود در سال
 1961میان دو بخش برلین (آملان و آملان) دیواری با سیم خاردار و موانع مرگبار کشید .به این ترتیب تقسیم
آملان قطعی و کامل شد.
برای مدتی طوالنی این تقسیم و وضع موجود غیرقابل تغییر به نظر می آمد.
در آملان رشقی ،ایدئولوژی کمونیستی حکم دین و مذهبی اجباری را داشت.
بنابراین ،به ویژه مسیحیان رسکوب می شدند ،این در حالی بود که مسیحیت
و باورهای مسیحی در فرهنگ آملان نهادینه شده و باور بخش عظیمی از مردم
آملان را تشکیل داده است .البته در مقابل مسیحیان نیز در دوران رسکوب دولتی،
ایامن خود را همچنان حفظ کردند .به همین دلیل مقاومت و مبارزه به ویژه
در کلیساها افزایش یافت ،چنانچه می توان ادعا کرد „مناز صلح“ (نیایش برای
صلح) در کلیسای نیکالی در الیپزیگ و بسیاری از شهرهای دیگر بخش مهمی از
مقاومت مردمی بود که در نهایت و در سال  1989منجر به فروپاشی دیوار مرزی آملان-آملان شد.
سالها بعد هورست زیندرمان ،یکی از سیاستمداران آملان رشقی اذعان کرد„ :ما برای احتامالت و گزینه های
گوناگون آماده بودیم – بجز برای شمع و نیایش“ .بال فاصله پس از فروپاشی دیوار برلین نخستین صدای بلندی
که شنیده شد ،متنای اتحاد مجدد دو بخش تقسیم شده ی آملان بود .بدین ترتیب ،در تاریخ  3اکترب  ،1990آملان
توانست اتحاد مجدد خود را باز یابد .و اکنون برای یادآوری و گرامیداشت این رویداد ویژه ،سوم اکترب به نام
روز „وحدت آملان“ نامگذاری شده است و در این روز برای مثال ،مردم مراسم شکرگذاری برگزار می کنند.
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می 1

 1می در بسیاری از کشورها به عنوان „روز کار یا روز کارگر“ جشن گرفته می
شود .این مناسبت به جنبش اعتصابی کارگران در ایاالت متحده باز می گردد،
زمانی که کارگران در سال  1886علیه رشایط نامناسب کاری خود دست به
اعرتاض و راهپیامیی زدند .آنها ناچار بودند روزانه  12ساعت آنهم برای دستمزدی
ناچیز کار کنند اما کارگران خواهان تصویب قانون هشت ساعت کار روزانه
بودند .این اعتصاب عمومی چند روزه ،با زد و خوردهای خشونت آمیز ،انفجار
مبب و کشته شدن چندین کارگر و پلیس همراه شد.
از سال  ،1890این رویداد در اروپا بازتاب یافته و مورد توجه قرار گرفت .در
بسیاری از شهرهای بزرگ ،اعتصاب ها و تظاهرات هایی در جهت پشتیبانی از مبارزات کارگران برای بهبود
رشایط کار برگزار شد که اغلب با واکنش شدید کارآفرینان ،رشکت های بزرگ و دولت ها مواجه می شد .در
آملان نیز یک جنبش وسیع کارگری ظهور کرد ،که به طور منظم و ساالنه در اول ماه می و با پشتیبانی اتحادیه
های کارگری علیه استثامر و بهره کشی و رسکوب و ستم تظاهرات و راهپیامیی ترتیب می دادند .بدین ترتیب
از آغاز قرن بیستم این روز به عنوان تعطیل رسمی اعالم شده و لذا بیشرت مردم ناچار به حضور در محل کار
نیستند.
امروزه ،از میزان افراد رشکت کننده در مراسم و تظاهرات روز اول ماه می به شکل قابل توجهی کاسته
شده است ،چراکه برای بخش وسیعی از کارگران رشایط کار در مقایسه با گذشته به طرز چشمگیری بهبود
یافته است .بنابراین اغلب افراد ترجیح می دهند از روز تعطیل خود به عنوان فرصتی جهت گردش و تفریح
خانوادگی نهایت بهره را بربند.

©Mummelgrummel, CC BY-SA 3.0

در مناطق روستایی ،سنتی وجود دارد که بر اساس آن برای بزرگداشت روز اول ماه می در مرکز روستا „درخت
می“ نصب می شود که معموال یا از تنه ی درخت غان یا یک صنوبر بوده و با روبان های رنگارنگ تزیین می
گردد .در واقع می توان گفت در این نواحی نوعی جشنواره روستایی برگزار می شود که با اجرای „،“Blasmusik
پوشیدن لباس های محلی و „رقص ماه می“ همراه است.

عید „سیلوسرت“ و سال نو

 1هرچند جشن های „سیلوسرت“ و سال نو تنها چند روز پس از کریسمس برگزار
می شوند با این حال منی توان آنها را اعیاد مسیحی نامید .پیشرتها مردم معتقد
بودند که باید در این تاریخ خاص ،یعنی آغاز سال جدید ،ارواح رشور را فراری
داده و دور کرد .ریشه ی این اعتقاد به سنت های آملانی باز می گردد و البته با
باورهای مسیحی پیوندی ندارد .مردم به منظور راندن ارواح شیطانی ،آتش بازی
و ترقه بازی به راه می اندازند که این رسوم تا امروز بر قوت خود باقیست.
در این میان ،مردم عید شب سال نو یا „سیلوسرت“ را همراه با خانواده یا دوستان خود جشن گرفته و به استقبال
سال نو می روند .آدم ها با همدیگر غذا می پزند ،به بازی های گروهی و دسته جمعی می پردازند یا اینکه در کنار
هم و در آرامش زمان را سپری می کنند .دیگرانی هم با مهامنی های پر رس و صدا و شلوغ که اغلب با مرصف زیاد
الکل همراه است به پیشواز سال نو می روند .بسیاری از مردم در سیلوسرت اهداف خود در سال جدید را فرمولبندی
کرده و یادداشت می کنند .آری دقیقا افراد در نیمه های شب گیالس های شامپاین را به سالمتی هم رس می کشند،
برای همدیگر بهرتین ها را آرزو کرده و اغلب خدا را برای آغاز سال جدید شکر می کنند.
ضمنا باید یادآوری کرد که آتش بازی و ترقه بازی تنها در این روز و در محدوده و فضایی معین و برای یک جمع
خصوصی مجاز می باشد .در سیلوسرت تا نیمروز تعطیل رسمی محسوب می شود ،هرچند تعطیلی اول ژانویه به
طور کامل توسط قانون تایید شده است و لذا اکرث مردم مجبور نیستند کار کنند و بیشرت فروشگاه ها بسته اند.
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جشن های خانوادگی :مهامنی مناسبت های شخصی
زادروز

در آملان سالروز تولد روز بسیار مهمی است که فرد در آن روز از سوی دوستان
و آشنایان از طریق نامه ،ایمیل ،تلفن و یا شخصا و حضوری پیام های تربیک و
شادباش و آرزوی خوشبختی دریافت می کند .معموال در این روز جشن تولدی به
همراه دوستان و خانواده برپا شده و به فرد هدایایی داده می شود که این نشانه ی
قدردانی اطرافیان است .این موضوع در آملان ریشه در مسیحیت دارد :هر انسانی
برای خداوند ارزشمند ،متفاوت و منحرصبفرد است.
در هر حال ،آیا شام سالروز تولدتان را هر ساله جشن می گیرید یا اینکه تا کنون همچین مراسمی نداشته اید:
شام باید بدانید که به مثابه ی انسان ،بسیار ارزنده هستید و ارزشمند نزد خداوند ،چراکه او عاشق شامست و
بابت وجود شام خوشحال است .ضمنن روز تولد افراد غالبا و کامال بدون توجه به سن آنها „کودک روز تولد“
( )Geburtstagskindنامیده می شود.

جشن تول

مرسوم است زمانیکه کسی برای مهامنی تولد دعوت می شود برای صاحب جشن
تولد یک هدیه ی کوچک همراه خود بربد .غالبا در این جشن کیک تولد یا سایر
خوراکی های خوشمزه رسو شده و یا حتی گاهی شام داده می شود .بسیار
غیرمعمول و مرسوم است که شخصی بدون دعوتنامه و رسزده به یک جشن
تولد برود ،چراکه بی تردید فرد برای حضور در جشن تولد ،به شکل شخصی و
از طریق نامه یا ایمیل دعوت می شود .زمانیکه مثال به دلیل نداشنت وقت رشکت در مهامنی امکانپذیر نیست،
مودبانه تر آن است که فرد دعوت شده ضمن تشکر بابت دعوتنامه عدم حضور خود را اعالم کند.
در روز تولد فرد ،مدعوین به وی تربیک گفته و بعالوه با او دست می دهند و چنانچه با هم خیلی صمیمی
و آشنا باشند می توانند او را در آغوش بگیرند .غالبا افراد می گویند„ :تولدت مبارک“ – Alles Gute zum
 – Geburtstagیا اینکه „از صمیم قلبت تربیک می گویم“ –  .– Herzlichen Glückwunschشام می توانید
آرزوهای خوب دیگری نیز بیان کنید ،برای منونه „خداوند به شام برکت بدهد“ و یا آرزوی موفقیت و سالمت.
فردی که روز تولدش است غالبا برای همکاران یا برای همکالسی هایش کلوچه ،کیک و یا شیرینی می برد .چنانچه
فردی به زودی سالروز تولد خودش فرا می رسد ،بهرت است از بهرتین همکارش که با وی خیلی صمیمی است یا
برای منونه از معلمش در کالس بپرسد آیا در این جمع و در این محیط این کار مرسوم و امکانپذیر هست یا خیر.
گاهی جشنی با ابعاد بزرگرت برپا می شود ،برای مثال جشن تولدهای  50یا  60سالگی غالبا اینچنین هستند .در
تولد  18سالگی در واقع رسیدن به سن قانونی جشن گرفته می شود ،سنی که با حقوق و وظائف متفاوت و
جدیدی همراه است .برای منونه فرد  18ساله می تواند برای اخذ گواهینامه ی رانندگی اقدام کند بدون آنکه
در زمان مترین و برای راندن ماشین نیاز به همراه داشته باشد ،به صورت مستقل عقد قرارداد مناید یا اینکه در
انتخابات سیاسی رشکت کند .همزمان و در حالت طبیعی فردی که به سن  18سالگی رسیده است به طور کامل
مسئولیت کیفری اعاملش را بر عهده خواهد داشت.

جشن تولد کودکان

در جشن تولد کودکان عمومن بین  5تا  10دوست همسن دعوت می شوند .به شیوه ی مرسوم والدین کودکی
که روز تولدش است برای روز مهامنی بازی یا برنامه هایی تدارک می بینند ،برای مثال بازی در جستجوی گنج
یا مثلن درست کردن کاردستی .همچنین در جشن تولد کودکان غالبا با همدیگر غذایی می خورند و بچه های
دعوت شده هدیه ای برای صاحب مهامنی به همراه می آورند.
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جشن عروسی

جشن عروسی در آملان مهمرتین مراسم خانوادگی محسوب می گردد .در واقع
روز عروسی زیباترین روز زندگی هر فردی نامیده می شود .از تقریبا  150سال
پیش هر ازدواج و نکاحی در حضور یک مناینده ی رسمی دولت انعقاد گشته و
رسمیت می یابد .پیشرت اما افراد منحرصن در کلیساها به عقد همدیگر در می
آمدند .از آنجایی که بسیاری از افراد حارض نبودند به قانون جدید تن بدهند ،تا
به امروز غالبا برای مراسم عروسی دو جشن و در دو روز متوالی برگزار می شود.
مراسم ازدواج رسمی یا بهرت است بگوییم دولتی ،در اداره ی ثبت احوال و غالبا با حضور تعداد بسیار محدودی
از اعضای نزدیک خانواده و شاهدین ازدواج برگزار می گردد.
اما ازدواج کلیسایی یک مراسم عبادت گروهی و دسته جمعی شاد است .عروس و داماد در پیشگاه خداوند،
کشیش و مهامنانشان پیامن ازدواج را منعقد می کنند .آنها لطف الهی را دریافت کرده و حلقه های ازدواج را
رد و بدل می کنند ،حلقه هایی که در آملان همه ی زوج های متاهل به نشانه ی پیامن زناشویی در انگشت
حلقه ی (انگشت چهارم) دست راست می کنند.
پس از مراسم ازدواج در محوطه ی مقابل کلیسا حارضین عمومن „شامپاین“ می
نوشند و مهامنان به زوجین تربیک می گویند .در ادامه جشن عروسی در یک
سالن و یا یک رستوران آغاز می گردد .بسته به سنن منطقه رسو و ارائه ی انواع
غذاهای خوب ،موزیک سنتی و رقص بخشی از مراسم را تشکیل می دهد و یا
حتی ممکن است برخی از مهامنان به نشانه ی قدردانی از زوجین برنامه ها و
کارهای خنده دار و شاد اجرا منایند.
به دالیل مالی و یا کمبود فضا ،کامال طبیعی و رایج است که زوجین نسبت به
مراسم  کلیسا و نوشیدن شامپاین تعداد افراد کمرتی را جهت رشکت در جشن
پایانی دعوت منایند .مراسم پایاینی عمومن با مشارکت جمع کوچکرتی از دوستان و آشنایان بسیار نزدیک برگزار
می گردد .به طور معمول جشن عروسی با حضور تقریبی  50تا  150مهامن برپا می شود .همچنین مرسوم است
که همسایه ها و دوستان هدایایی غالنب شامل کارت های تربیک و اسکناس بهمراه خود می آورند.
بسته به منطقه نیز سنن و رسوم متفاوتی وجود دارد .برای مثال در برخی مناطق زوجین چندین کبوتر را آزاد
کرده تا پرواز منایند و یا در نقاط دیگر ممکن است زوجین با همدیگر یک قطعه چوب را اره کنند .گاهی برنامه
های بامزه اجرا می شود برای منونه منزل را پر از بادکنک می کنند .به عنوان مهامن عروسی مرسوم است برای
زوجین هدیه ای آورده شود .برخی افراد حتی روی دعوتنامه قید می کنند که چه نوع هدیه ای را دوست
دارند .برخی زوجین طلب پول می کنند ،برای مثال جهت خرید نخستین خانه ،یک خودرو و یا برای مسافرت
ماه عسل .طبیعنت پس از پایان مراسم عروسی ،زوجین و حداقل برای یک هفته و یا حتی بیشرت به مسافرت می
روند که این سفر ،مسافرت عروسی یا „ماه عسل“ نامیده می شود.
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غسل تعمید

غسل تعمید از فرامین انجیل و کتاب مقدس است ،حتی عیسی خود نیز تعمید یافت .غسل تعمید مناد مرگ
انسان های جدامانده از خدا و گناهکار و البته رستاخیز هامن انسان با عیسای مسیح است (کتاب مقدس،
نامه ی پولوس به رومیان ،باب  ،6آیه ی  ،)8همچنین غسل تعمید اقرار آشکار و علنی فرد تعمید یافته است،
آنچنان که وی خواهان زندگی با خداوند است .در مورد باورهای مسیحیان  شام می توانید در وبسایت
 Deutschland‑Begleiter.deمطالب بیشرتی بیابید.
بطور سنتی والدین بیشامری نوزادان خود را تعمید می دهند ،تا حامیت و مراقبت خداوند شامل حالشان شود.
این رخداد معموال هنگامیکه کودک تقریبا  6ماهه است به عنوان یک جشن خانوادگی و با حضور دوستان
برگزار می شود .در یک مراسم نیایش جمعی مقدار بسیار اندکی آب بر روی رس کودک ریخته می شود .این کار
یادآور غوطه ور شدن است ،هامنگونه که در انجیل آمده است .والدین تعمیدی بر این غسل گواهی داده و
متعهد می شوند که کودک را در مسیر تقویت و استحکام ارتباطش با خداوند همراهی و مشایعت منایند.
در بسیاری از کلیساهای آزاد و برخی انجمن های کلیسایی نوزادان بدوا متربک
می شوند .بعدا زمانیکه فرد به این توانایی دست پیدا می کند که آگاهانه در
مورد زندگی خویش به عنوان یک مسیحی تصمیم گیری مناید ،آنهنگام تعمید می
یابد .به طور طبیعی برای یک چنین „غسل همراه با ایامن“ ی فرد تعمید گیرنده
در یک حوض ِ
بزرگ تعمید و یا حتی گاهی در یک دریاچه غوطه ور می شود.
غالبا پس از این مراسم جشنی با غذاهای فراوان و خوشمزه برگزار می گردد.
مرسوم است مدعوین هدایایی به همراه بیاورند.
زمانیکه فردی به عنوان کودک تعمید می گیرد ،بعدها و در بزرگسالی می تواند در کلیساهای پروتستان و
کاتولیک بار دیگر اما آگاهانه در مورد زندگی همراه با خدا تصمیم گیری مناید .این رخداد در „“Konfirmation
و یا „ “Firmungاتفاق می افتد .هر دو مناسبت از سوی خانواده ها در طی مراسمی بزرگ جشن گرفته می
شوند.
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> مناسبتها و روزهای تعطیل

کارنوال و جشنواره
„ “!Helauو „ ،“!Alaafآواهای اینچنینی که با صدای بلند به گوش آدمی می رسند
منونه هایی مثال زدنی از رفتار افراد در کارنوال های فصلی هستند که اغلب در
ماه فوریه برگزار می شود .در این زمان مردم جشن گرفته و با لباس های مبدل و
یا پوشیدن لباس های رنگارنگ محلی و یا حتی منایشی در سطح شهر و خیابان ها
ظاهر می شوند .در برخی شهرها حتی اقدامات بزرگرت و جالبرتی هامنند رژه های
خیابانی انجام می پذیرد.

این جشنواره ها از کجا رسچشمه می گیرند؟

همچنین باید گفت اگرچه کارنوال ها و جشنواره ها در برخی مناطق از سنت های کلیسایی نشات می گیرند،
اما با این حال این مراسم جشن های مسیحی و دینی قلمداد منی شوند .کارنوال دارای ریشه های مخصوص به
خود و نشات گرفته از آداب و سنن هر منطقه میباشد .
نه تنها نام هایی مانند „ “Fasching“، „Fastnachtیا „ “Carnevalاز منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است،
بلکه سنت های اساسی نیز متفاوت است.

یک جشنواره چگونه برگزار شده و جشن گرفته می شود؟

قابل ذکر است که در مهدکودک ها و مدارس نیز جشن کارنوال یا „فاشینگ“ برگزار
می گردد .بچه ها برای مثال لباس پرنسس ها ،دزدان دریایی و سوپرمن را می
پوشند .در واقع در اینجا قهرمان شخصی هر کدام از بچه ها به عنوان یک الگو
عمل می کند .بهرحال برای بچه ها این رصفن یک بازی بی خطر پوشیدن لباس
مبدل است ،اما در بارها و میخانه ها و یا مهامنی ها – به عنوان مثال مهامنی های
خانگی – ممکن است به میگساری شدید ختم شود.
بسیاری از افراد فکر می کنند که در طول زمان برگزاری کارنوال می توانند کارهایی را انجام دهند که در زمان
های معمول مجاز به انجام آن نبوده یا اساسن متایلی به انجام آن ندارند .در این راستا ناشناس ماندن از طریق
پوشیدن لباس های مبدل و نوشیدن اندکی الکل می تواند سودمند بوده و فرد را کمک مناید .هرچند نوشیدن
الکل می تواند منجر به بروز رفتارهای غیرطبیعی شود .گاهی حتی این رفتارها می تواند روابط دوستانه و حتی
پیوند زوج ها را نابود سازد و بی تردید و آشکارا با ارزش های مسیحیت در تضادی عمیق قرار دارد.

©Gustavo Andrade, 123rf.de

در پاره ای از مناطق هامنند „ “Rheinlandو یا „Schwäbisch-
 ،“Alemannischenرژه های خیابانی با جشن های گروهی برگزار می گردد
که افراد بسیاری در آن رشکت می کنند .همه ی اهالی شهر می توانند در کنار
خیابان و در پیاده روها نظاره گر این رژه ها باشند .در این موارد نیز امکان بروز
رفتارهای غیرطبیعی تحت تاثیر الکل وجود دارد .اما در واقع غالبا این مراسمی
شاد و رنگارنگ و جشنواره ای برای همه ی اهالی شهر است که با پخش کلوچه
و شیرینیجات مختلف میان کودکان همراه است.

در طول این جشن ها رفتار فرد باید چگونه باشد؟

پوشیدن لباس مبدل در مهدکودک ها و مدارس کامال بی خطر است .والدین معمولن می توانند بدون تردید به
کودکان خویش اجازه دهند تا در این مراسم رشکت کنند .در مهامنی ها غالنب ما به عنوان یک همراه آملانی شام
را به رعایت موارد احتیاطی زیر توصیه می کنیم :در هیچ موردی به بهانه ی رعایت ادب و بر خالف اراده و
میل شخصی خویش و رصفا بنا بر خواست دیگران اقدامی نکرده و تسلیم خواست دیگران نشوید .بنابراین برای
مثال شام مجبور نیستید بیشرت از میل و ظرفیت خود نوشیدنی بنوشید .در حالت معمول یک „خیر“ ساده مورد
پذیرش قرار می گیرد.
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> جامعه و حکومت و دولت

اینتگراتسیون – سنگ بنایی مهم به جهت
داشنت یک زندگ ی موفق در آملان
اینتگراتسیون (ادغام فرهنگی) در آملان ،موضوعی مهم است .حتی ما در  Deutschland-Begleiter.deتنها
میتوانیم به اشاره نکاتی در این باب بسنده کنیم چون ،راه حلی ساده به جهت اینتگراتسیونی موفق وجود
ندارد .اینکه شام در آملان احساسی همچون خانه خود داشته باشید ،بستگی به کنجکاوی شام نسبت به این
رسزمین و مردمانش دارد .خیلی مهم است که با آملان و فرهنگ آن آشنا بشوید.
عبارت اینتگراتسیون را بسختی بتوان با استفاده از کلامت توضیح داد .اساسا به
این معنی است که افرادی برای نخستین بار به یک کشور وارد میشوند ،و در
آنجا برای مدتی طوالنی اقامت میگزینند .اینکه افراد به آن محل احساس تعلق
کنند و خود را بخشی از آن جامعه بدانند را اینتگراتسیون مینامند .به همین
سان ،افراد بومی نیز میباید تازه واردان را به عنوان بخشی از فرهنگ خود قبول
کرده و آن را ارزش بگذارند.
اینکه اینتگراتسیون به خوبی انجام شود ،بستگی به فاکتورهای زیادی دارد.
در برخی از آنها ،شام میتوانید تاثیرگذار باشید :شام باید آماده باشید که بخشی از سبک زندگی ،زبان و
فرهنگ آملان شوید .ولی این همه قضیه نیست .این امر همچنین مستلزم آمادگی افراد جامعه در پذیرش و
خوشامدگویی افراد تازه وارد و پناهندگان به عنوان بخشی از اجتامع میشود .هر دو این موارد ساده نبوده و
همکاری دوجانبه آنها با یکدیگر را میطلبد.

چگونه پروسه اینتگراتسیون موفق خواهد شد؟

مهم است که همواره تالش کنید که آملان را بهرت بشناسید .وقتی شام واقعا در
پی جا افتادن در جامعه باشید ،افراد با روحیهای مثبت و با احرتام با شام برخورد
خواهند کرد .به همین خاطر است که تئوری در دورههای اینتگراتسیون ،تنها یک
روی سکه میباشد.
روی دیگر سکه ،مترین و اجرا است .ما از طرف تیم Deutschland-Begleiter.de
به شام توصیه میکنیم که :تالش کنید با آملانیها رس صحبت را باز کنید .شاید
در همسایگی شام جمعی مسیحی و یا کلیسا وجود داشته باشد که فعالیت
هایی را برای پناهجویان ارایه دهد .یا اینکه میتوانید به کسانی که سایت
 Deutschland‑Begleiter.deرا به شام معرفی کرده اند ،مراجعه کنید.

©Kathrin Brechbühler, pixelio.de

مهمرتین پیشنهاد ما این است که هر چه رسیع تر زبان آملانی را یاد بگیرید .همچنین سعی کنید تا کّل خانواده
شام آملانی یاد بگیرند .به جمع هایی مثل کلوپ ورزشی و یا گروههای دیگری بروید تا با افراد بتوانید ارتباط
برقرار کرده آشنا شوید .تالش کنید در یک کارخانه در همسایگی خود ،به کار آموزی مشغول شوید .منتظر
منانید تا کاری را به شام تقدیم کنند .به صورت فعال در جستجوی فرصتها باشید .این را همچنین پناهندگانی
که مدت طوالنی تری در آملان هستند نیز ،تائید میکنند.
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چرا اینتگراتسیون اینقدر مهم است؟

در ماههای گذشته مساله اینتگراتسیون پیوسته به یک موضوع مهم تبدیل شده
چون آملان پذیرای تعداد خیلی زیادی پناهنده بوده و به آنها همچون میهامن نگاه
منیشود .این بدان خاطر است که خیلی از این پناهندگان برای مدتی طوالنی و
حتی برای همیشه در آملان زندگی خواهند کرد .به همین خاطر تالشی عظیم در
حوزههای اجتامعی و اقتصادی رضوری میباشد تا راهحلی خوب یافت شود.

آملانیها کمک کردن را دوست دارند .این نشانگر فرهنگی است ،که بزرگرتین
قلب را در خوشامدگویی به پناهندگان داراست .ولی وقتی افراد بیشرتی حس
کنند که دارد از آنها سؤاستفاده میشود ،آنوقت این حس آمادگی ممکن است به طردکردن تغییر جهت دهد.
برای همین افرادی در آملان هستند که عالقهای به پذیرش پناهنده به کشورشان ندارند .برخی میترسند که
در بین پناهندگان افرادی دروغگو و یا حتی افرادی جانی وجود داشته باشند که در صدد آن هستند تا از
مهامنپذیری آملانیها سؤ استفاده کنند و عالقهای به جا افتادن در این کشور ندارند.

©Wavebreak Media, 123rf.de

اینتگراتسیون و ریشههای مسیحی در آملان

وقتی شام رفته رفته به بخشی از جامع تبدیل شده ،کنجکاو باقی مانده و شبیه
آملانیها زندگی میکنید ،آن موقع است که شغلی پیدا خواهید کرد و مستقل
شده و کم کم کیفیت زندگیتان نیز باال میرود .این شبانه اتفاق منیافتد ،ولی با
این سبک زندگی ،افراد به شام توجه نشان داده و کمکتان خواهند کرد.

همکاری در جامعه و کمک به ضعیفان ،ریشه در ارزشهای مسیحی کشور ما
دارند„ .جویای سعادت شهر باشید!“ از کتاب ارمیا باب  ۲۹آیه  ،۷منونهای از
پیشنهادات کتاب مقدس در این راستا است .آملان در کّل دنیا بخاطر کیفیت
محصوالتش ،اقتصاد قوی و مردمی مبتکر زبانزد خاص و عام است .این بخاطر ارزشهای مسیحیای است که
برای قرنها آملان را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ ارزش هایی نظیر ،صداقت ،مشارکت و قابل اعتامد بودن.
اینها میتوانند برکتی ویژه برای شام باشند.

©adam121, 123rf.de

شام هم میتوانید برکتی برای این کشور باشید ،زیرا شام به فرهنگ آملان میتوانید غنا ببخشید .ولی 
اینتگراتسیون هنگامی میتواند موفقیت آمیز باشد که شام بر رسوم خود پافشاری نکنید .ما به شام توصیه
میکنیم تا متوجه این شوید که جامعه آملان چگونه کار میکند تا بتوانید راحت تر بخشی از آن بشوید.
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> جامعه و حکومت و دولت

آموزش و روش مدارس
آموزش در آملان خیلی مهم است ،زیرا یک آموزش خوب شانس گسرتده ای جهت یک زندگی بهرتی خواهد
داشت .از ایرنو اکرث مدارس در آملان مجانی هستند .دولت میخواهد متام دخرتان و پرسان در رشوع زندگی شان
امکانات خوبی را داشته باشند .موفقیت این کار ،اجباری بودن مدارس به حساب می آید :همه بچه ها باید تا
 16سالگی به مدرسه بروند.
برای بعضیها شاید „مدرسه اجباری“ در اول کار منفی تلقی شود .ولی این کاریک انگیزه مثبتی است ،زیرا
بدینوسیله هر بچه ای میتواند با امتام تحصیل از مدرسه ،ازلحاظ زیر پوشش قرارداشنت مالی ازپدر و مادررهائی
پیدا کند .روش و سیستم مدرسه در آملان در هر یک از استانها به یک صورت مخصوصی است .گرچه هر یک از
استانها از قوانین ویژگی مخصوص خودشان استفاده میکنند ،ولی آنها در سیستم آموزشی یکسان هستند .به این
ترتیب این موارد میتوانند در اینجا مورد بررسی قرار گیرند.

کودکستان

خیلی از بچه ها در سن سه سالگی تا شش سالگی به کودکستان میروند .رفنت
به کودکستان برای آنان الزامی نیست .این خیلی خوب است ،که یک بچه بتواند
درمدت زیادی به عادت در کنار خانواده زندگی کند .کودکستان ولی میتواند
همچنین مهم باشد ،بطور مثال برای پیدا کردن دوستان هم سن و یادگیری بهرت
زبان آملانی.

ما همراه کنندگان آملانی از ایرنو به شامها توصیه میکنیم ،در این مورد فکر کنید ،بچه های خودتان را در یک
کودستان ثبت نام کنید ،اگر در کنار شام در منزل به ندرت آملانی صحبت میشود .اگر بچه ها به مدرسه بروند و
زبان آملانی کمی بلد باشند ،بعد این یک بدی در پیرشفت آنان خواهد بود ،چونکه آنها دروس خود را منی توانند
دنبال کنند .در کودستان بچه ها بازیهای مختلف و پایه اولیه برای رفنت به مدرسه را یاد میگیرند .برای بچه های
زیر سه سال در خیلی از شهرها مهد کودک وجود دارد.

مدارس ابتدائی و مدارس دبیرستانی

در کشور آملان همه بچه ها از سن شش سالگی به مدرسه میروند .در چهار سال
اول بچه ها به دبستان میروند .آنجا بطور مثال  خواندن ،نوشنت و حساب کردن را
یاد میگیرند .در پایان دبستان ،اولیای مدرسه با مشورت پدرو مادر تصمیم میگیرند،
که یک بچه در نوبت بعدی به کدام مدرسه برود .بستگی به عالقه و راندمان
فکری و درسی بچه ،میتواند آن بچه به کدام مدرسه برود :سه نوع دبیرستان وجود
دارند ،بنامهای (گیمنازین) که در امتام به اخذ دپیلم نائل میشود و یا به (رئال
شوله) دبیرستانی که تا نهم به امتام میرسد و یا (گزامت شوله) که مسئولین مدرسه
تصمیم میگیرند که بچه در چه مرحله درسی قراردارد ،که آیا میتواند ادامه تحصیل دهد یا نه ،که اغلب به آن
ختم میشود .در بعضی از استانها همچنین مدارس مختلفی مانند دبیرستانی که میتوان برای نوع شغلی دروس
مربوطه را فراگیرد ،انتخاب میشود ،وجود دارد .در چنین مدارسی میتوان مدرسه شغلی را انتخاب کرد.

©luckybusiness, 123rf.de

مدارس از اول تا پایان دوران تحصیل جهت یک شغل تصمیم گیرنده هستند .بعضی از دانش آموزان مدرسه
را در پایان سال نهم ترک تحصیل میکنند که در این مرحله بنام مدرک هاپتشوله است یا اینکه یک سال ادامه
میدهد که در مجموع  10سال است و به مدرک کالس دهم که بنام رئال شوله است نائل میشود ،که همچنین
آنرا (بلوغ متوسط) مینامند .جوانان هر دو آن مدارک را انتخاب میکنند ،که با آن یک دوره شغلی که طالب آن
هستند ،بتوانند بدست بیاورند .برای آن دانش آموز تحصیل در دانشگاه نیازی نیست .کارفرمایان اکرثا انتظار با
مدرک  10کالس (رئال شوله) از جوانان هسنت.
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دردبیرستان (گیمنازیوم) دانش آموز میتواند بعداز  12یا  13سال تحصیل به یک دیپلم و یا دیپلم شغلی نائل
شود .با آن مدرک به آن جوانان امکان داده میشود که جهت تحصیل در یک دانشگاه و یا یک دانشکده فنی
ثبت نام کنند .سیستم تحصیلی در آملان خیلی متفاوت و متعدد است .اینطوری برای یک بچه نسبت به آرزو و
امکان راندمان در راه یابی به آینده ،آینده خود را پیدا میکند.

پرورش و رفتار در مدرسه

آموزش و تربیت اجازه ندارند جانشین یکدیگر شوند .در واقع والدین مسئول
تعلیم و تربیت بچه های خودشان هستند .پدرو مادر در پیرشفت و ترقی بچه
هایشان نقش مهمی دارند ،و مدرسه فقط موظف به تامین دوره شغلی میباشد.

هر بچه مدرسه ای در آملان یک تجحیزات لوازم التحریر شامل یک کیف ،قلم و
کاغذ دارا میباشد .در مدرسه بچه ها بقیه لوازمات از قبیل کتاب و دیگر مایحتاج
تحصیلی را دریافت میکنند .اگربچه ها تکالیف خانه را با خودشان به منزل بربند،
انتظار میرود ،که آنها بعداز ظهر آنروز به انجام برسانند و روز بعد با خودشان به
مدرسه بیاورند .معموال در بچه های کوچکرتمرسوم است ،که از یک بزرگرت در تکالیف خانه  کمک گرفته شود.
بچه های بزرگرت خودشان تکالیف را انجام میدهند.
در آملان معلمین شاگردان را تنبیه منیکنند – این عمل مطلقا ممنوع است .اگر یک بچه در تکالیف منزل سهل
انگاری مناید ،به آن اخطار داده میشود .اگرآن شاگرد در انجام تکالیف بعدی بی توجه باشد ،با تکالیف بیشرتی
مواجه خواهد شد یا اینکه با والدین بچه متاس گرفته میشود .اگر این کار کمک نکند ،میتوان بچه را از آن
مدرسه اخراج کرد .بعد از آن والدین بچه میبایست برای فرزند خود در جستجوی یک مدرسه جدیدی باشند.

©gbh007, 123rf.de

دوره های شغلی و دوره های باال تر شغلی

کسی که حداقل یک مدرک تحصیلی اجباری را به امتام میرساند ،میتواند خودش را برای یک دوره شغلی معرفی
مناید .این کار در یک کارآموزی علمی وعملی دریک مدرسه حرفه ای بطور منظم انجام میشود .مدارک شغلی در
آملان مورد تائید خیلی خوب بین املللی میباشد ،در اینصورت بعنوان متخصص حرفه ای شناخته میشود.
همچنین در دوران تحصیالت دانشگاهی امکانات اختصاصی خیلی خوبی وجود
دارد :به این خاطرآدم میتواند بطور مثال دربعضی از دانشکده های حرفه ای یک
تحصیل دو رشته ای بپایان برساند .بطور مشابه مثال در دوره های شغلی هم کار
عملی در یک رشکت یا کارگاه انجام میشود و هم تحصیل تئوری در دانشکده
حرفه ای بهمراه خواهد داشت .اشغال مانند پزشکی ،معلمی یا دیگر رشته ها
میتوانند فقط در یک دانشگاه تحصیل منایند .خصوصا برای رشته های تحصیلی
در دانشگاه ها و دانشکده های فنی به زبان آملانی خیلی خوبی احتیاج دارند که
بینهایت مهم است.
وضعیت زندگی در آملان از لحاظ تحصیلی خیلی مهم است .همچنین اگر آدم برای یک  کار شغلی آماده باشد،
منتظرمیامند ،که خودش را برای دوره های باالتری آماده سازد و دوره های تخصصی خوبی را بگذراند ،تا بتواند
در سیستم فعلی جامعه رشد کاری اراده دهد .بعالوه آدم میتواند خودش را جهت شغلهای مختلفی بطور مثال
استادکار تخصصی یا درمدارس شبانه رجوع مناید که دیپلم دبیرستان یا مدرک یک شغل حرفه ای را بدست
بیاورد .حتی دانشگاه هایی هستند ،در مقطع امکانات تحصیل انرتنتی و یا مکاتبه ای ،که آدم شانس یک شغل
بهرتی خواهد داشت.
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