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 چکیده

شوودند و از آن زموان بووا  یکوااز لانوان امووروز وارد آمر ،مسولمانان در اواخوور قورن نوووزده
 یودبا یکوادر آمر یاستفاده از رفاه اجتماع یاند. مهاجران برا مواجه شده یمتنوع یها چالش

ند توا از نبوه اثاوات برسوا یکاییشهروند آمر یکعنوان خود را به یور هرهسازش و ب یی،توانا
 مند شوند.  شلل بهره و بهداشت یل،مانند تحص یامکانات
هموواره از  یعیانمواجه هستند. شو ای یدهبا مشکتت عد یعیرهگذر، مهاجران ش ینا در
سکوالر  یانه،جددگراو اقتضائات ت ینید یها آموزه یاناز اختتف م یناش یاجتماع یفشارها

 .اند هشد یتیهو های یبو دچار آس برندمی  رنج یکاآمر ههراسان و استم
 یونو پاسوخ بوه ا یکواآمر یعیانشو ینوید یتهو یها چالش یپژوهش درصدد بررس این

 یکاآمر یاجتماع های یاستس یدبا یحقوق شهروند یفایاست یبرا یعهش یاپرسش است که آ
بوه  ای یودهبه پد توان یم یاآ یرد؟ت جامعه را با تمام الزامات آن بپذبر ادغام شدن در باف یمان

 قائل شد؟  «یکاییاستم آمر»نام 
 بورد، یبهره م یدانیمو  یا و با استفاده از ابزار کتابخانه یینیپژوهش که از روش تا ینا در

 تأثیر  ه  و نحو ینیو د یاجتماع ی،مسلمانان در سه بخش فرهنگ ینید یتهو یها انوا  چالش
 قرار گرفته است.  یابیمورد ارز یعیان،خصو  ش مسلمانان، به یتآنها بر هو
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  مقدمه
جر مهواهوای  با گوروه دهیم،  می را مورد مطالعه قرار یکاآمر یریگ شکل یختار که یهنگام

 یکوامختلوف بوه آمر یولکه به دال شویم  می ( مواجهیسیو انگل یپرتلال ی،ییا)اسپان ییاروپا
بر مردم در  یعصر صنعت یفشار اقتصاد یکا،آمر جامعه ینید یمهاجرت کردند؛ مانند: آزاد

 در جوامع خود. ینیدهای  یتآمدن اقل هاروپا و به ستو
منطقه به تکواپو  ینمهاجرت و استقرار در ا یرااز مسلمانان ب یاریبس یکسان، یتیبا ذهن

کوه  شووند  می لحاظ یا عنوان مهمان ناخواندهتفاوت که مسلمانان در غرب به ینافتادند؛ با ا
مودت  یبورا یاسوی،س یو حتو یاقتصواد ی،اجتمواع ی،فرهنگوهای  یتاستفاده از مز یبرا

و  یثانو ی،آنها، فرع یبراها  یتمز ینشمول ا یجه. در نتاند  یدهگز قامتدر غرب ا یمحدود
 منت همراه است. یبا چاشن

مهاجران  یربا سا یسهبه طور خا  در مقا یعیانو ش یمسلمانان به طور کل ،ینبر ا افزون
گاه بوده و هسوتند.  یحقوق شهروند ازو  یخجالتو انزواطلب ،یفرد یتاز نظر هو خود ناآ

قورار  یقدق یمورد بررسها  یلهستان یاو ها  یقالپرت ها، ینیمانند چ یجوامع مهاجرت یراگر سا
نوو   یوکاز هوا  ین مسهله روشن خواهود شود کوه مسولمانان در مواجهوه بوا غربویا یرند،گ

 . برند  می رنج یو سرخوردگ ینیبخودکم
غرب در تقابل با استم بعد از  یدجد یکردرو یریگ از متخصصان، شکل یارینظر بس به

 یونا یدساب تشود یتدیم 90   در دهه یشورو یراتحاد جماه یوپاشاتمام جنگ سرد و فر
 یولدل ینخلق دشمن واحد به اسوتم معطووف شود. بوه همو یبرا  ها  توجه یراشد؛ ز یهروح

( وجود داشوت، 80)در دهه  یزاگرچه قال از آن ن«  ترور یهجنگ عل»با عنوان  یهراس استم
بوه اود  یغربو یکشورها یاز سو یاستم ضدهای  یاستآثار و اتخاذ س یفاما به لحاظ تأل

 .(Ameli 2012:40) یدخود رس
 یو رفواه اجتمواع یشآسوا یوت،بوه امن توانود  می مسلمان چطور یک یطی،شرا ینچن در

ک توانند  می مسلمانان یاآ یندیشد؟ب تعامول  یکواآمر یعمووم یدر فضا ینید یتبر هو یدبا تأ
 دچار خواهد شد؟  یقرار دارد و به چه سرنوشت یتهو ینا یرو یشدر پ ای  یندهکنند؟ چه آ

اثاووات  ی( کماکووان در پوویعهو شوو یاسووت کووه مسوولمانان )اعووم از سوون یوونا واقعیووت
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مناسب و قابول  یگاهبتوانند به جا یقطر ینهدف هستند تا از ا خود به جامعه های یستگیشا
 یکوه بورا یابند  می یدائم آوردگاه یککنند. مسلمانان همواره خود را در  یدادست پ یاحترام

 یا ماوارزه ینود؛آ یورونکنند و در ماوارزه الجورم سوربلند ب اارزهم یبه سخت یدخرود از آن با
 یوک، کوه بوه طوور خوا  ینیو د یفرهنگ ی،مختلف اجتماعهای  ناعادالنه در برابر هجمه

را بوه بدنوه  حوال، خوودینبا تمام وجود به مقابله بوا آن بپوردازد و درعو یدمسلمان متعهد با
 بقاوالند. کند،  می طرد یو خارج داخلیهای  یاستسلسله س یک یکه او را ط یا جامعه

 یوقمسولمانان دچوار بحوران عم هوا، یبفراز و نش یناست که در کشاکش تمام ا بدیهی
بوا انتظوارات جامعوه از آنهوا  ،مسولمانان از خوود یوفتعر یگر،اند. به عاارت د شده یتیهو

 رد. مطابقت ندا
 یلرا تشوک یکواییمسولمانان آمر یوتاز جمع یوادیمهاجران که بخوش ز یلاز دال یکی

 ی  وجوود  واهر رغوم یاما برختف انتظارات و عل ؛بود یکادر آمر ینیدهای  یآزاد دهند،  می
کوتن آن در تعوار  بوا های  یاستمواجه شدند که س یا مسلمانان با جامعه ها، یانوا  آزاد

 ی،و سورگرم یحتفور یل،در آموزش و تحصو توان  می تعار  را اینقرار دارد.  یماست یماان
 اختتط و تعامل با جنس مخالف، اشتلال و مسائل خانواده دناال کرد.

فراتور  ،کند  می یدمسلمانان را تهد یدکه نسل جد   یتیو خطر هو یستن یتتمام واقع این
 یوتهو یوراهسوتند؛ ز ینوید یوتخو  هوبحران است. در حال حاضر، آنهوا دچوار  یکاز 
از آنکه خود  یشب یدنسل جد ،یندارد. بنابرا یتاهم ینید یتاز هو یشترآنها ب یبرا یکاییآمر

دارنود کوه اسوتم را در چوارچوب  یادیز یلو تما دانند  می یکاییآمر یکرا مسلمان بدانند، 
 کنند. یفتعر یکاآمر

 یونو پاسوخ بوه ا یکواآمر یعیانشو ینوید یتهوهای  چالش یصدد بررسپژوهش در این
 یکاآمر یاجتماعهای  یاستس یدبا یحقوق شهروند یفایاست یبرا یعهش یاپرسش است که آ

بوه  ای یودهبه پد توان  می یاآ یرد؟بر ادغام شدن در بافت جامعه را با تمام الزامات آن بپذ یمان
 قائل شد؟ «یکاییاستم آمر»نام 

 یکادر آمر  گرایی یند یختار 
( 1620) یتدیقورن هفوده مو یاست. در ابتودا یرمهاجرپذ یکشورها ینتراز مهم آمریکا
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 ینسورزم یوندر اروپوا بوه ا ینویدهوای  یتفرار از محدود یبه نام زائران،  برا یگروه مذها یک
 ینچندصودنفره در بوهوای  در قالوب گوروههوا  یوریتناز پ یا بعد، عده یمهاجرت کردند. اندک

 زده ینهزار نفر تخمو یستکه مجموعا تعداد آنها در حدود ب یتدیم 1640تا  1630های  سال
 .(,Davis  ,2002:47) یدنودماساچوست اقامت گز   شدند و در منطقه ینسرزم ینعازم ا شود،  می

کوه  شوود  موی یمعرفو یو موذها ینوید   جامعوه یوکعنوان به یکابرختف اروپا، آمر ین،بنابرا
َرق پروتستان در نو  خود منحصربه نو م کامت مشهود و تمرد ینید یشاتگرا  فرد است.ف 

یخچه حضور تشیع در یکا تار  آمر
 پنجاه میالدی از اواخر قرن نوزده تا دهه .1

شیعیانی که از اواخر قرن نوزده تا اواسط قرن بیستم به آمریکای شمالی مهاجرت کردند، 
خصو  آمریکوا، بورای شویعیان . غرب، بهجدید بودند به دناال اثاات خود در قالب جامعه

هوای فوردی، رفواه اجتمواعی و آمد که شوهروندان از آزادیآرمانی به حساب می یک جامعه
گروه اول مهاجران شیعه برای هماهنگی بوا  ،فرصت شللی مناسب برخوردار بودند. بنابراین

لاته ا .(Takim ,2012:109)دادند مدرن، رسوم و حتی اسامی خود را به تناسب تلییر می جامعه
کردند، از طاقه متوسط و یا پایین جواموع بیشتر افرادی که در این دوره به غرب مهاجرت می

مثوال  کردنود. بورایخود بودند که در جستجوی کار و یا شرایط رفاهی بهتور مهواجرت موی
در این منطقوه فورد در شهر میشیگان در ایالت ایندیانا،  شیعیان لانان به دلیل وجود کارخانه

این گروه، آشنایی چندانی با ماانی استمی و احکام شریعت  .(Takim ,2012:39)ساکن شدند 
شصت میتدی ادامه پیدا کرد. مسوجد عوتوه بور محول  نداشتند و این مسهله تا ابتدای دهه

همچنین تعداد قابل تووجهی از  .ها و رقص و شادی بودعاادت، مکانی برای برگزاری جشن
 11: 2011)کردنود ن مسلمان تا دهه شصوت مویتدی حجواب اسوتمی را رعایوت نمویزنا

Haddad,). 
 از دهه پنجاه تا نود میالدی .2

های باز مهاجرتی از سوی از دهه پنجاه و شصت میتدی به بعد، به دلیل اتخاذ سیاست
سیاسوی در جواموع و  کشورهای آمریکوای شومالی و همچنوین بوروز مشوکتت اجتمواعی

خصو  در خاورمیانه، میزان مهاجرت و تنوو  آن دسوتخوش تلییورات زیوادی ، بهاستمی
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هوای شد. انقتب استمی ایران، شرایط خصمانه در عراق، نزا  شهری در پاکستان، برناموه
از جملوه  ،استمی در هند، رژیم عیدی امین در اوگاندا و  هوور طالاوان در افلانسوتان ضد

 .( Takim, 2021 :31)دالیل افزایش مهاجرت هستند 
بردند و اساسا از احکوام اولیوه شیعیان تا قال از این دوره، در یک انفعال کامل به سر می

های دینی، به لحاظ اجتمواعی فار  از آسیب اطت  چندانی نداشتند. این مسهلهاستمی نیز 
  .(,Takim 9 :2009) سنت در جوامع غربی شده بودباع  آمیختن شیعیان و اهل

نسول ورود مود سوم مهاجران از اواسط قرن بیستم به بعد، در واقع نسول اول و حتوی با 
های دینی و مذهای آن قرار گرفتنود مود فزاینده مهاجرتی و گرایش تأثیردوم مهاجران، تحت 

و به طور میانگین، گرایش به ماانی استمی رشد قابل توجهی را به ثاوت رسواند. زنوانی بوه 
هوای آنهوا در دهوه کردند که مادران و حتی موادربزرااب بر سر میصورت داوطلاانه، حج

 .(,Haddah 2011:12)بیست و سی میتدی حجاب را کنار گذاشته بودند 

از جملوه  ،«قودرت هویوت دینوی علیوه اسوتکاار»عنوان  هور انقتب استمی ایران به
سواخت مسواجد، عواملی بود که باع  خرود شیعیان از انزوا و حرکت به سمت تشکیل و 

گیوری مسواجد و مراکوز عامل دیگور شوکل .(17)هموان، مراکز استمی و تجمعات دینی شد 
گیوری خود باعو  جهوت های مالی کشورهای خاورمیانه بود که به نوبهاستمی، مساعدت

 .(Smith, 1999:155-156)کننده نیز شد های کتن مؤسسات دریافتسیاست

 نود میالدی دهه .3

رود کوه ترین نقاط عطف جامعوه اسوتمی بوه شومار مویدی، یکی از مهمدهه نود میت
تووان ادعوا کورد کوه ریشوه ت مویدهود. بوه جرئوقرار می تأثیرشیعیان را نیز به شدت تحت 

نوود مویتدی را  های قرن بیست و یک را باید در این دهه جستجو کرد. اتفاقوات دهوهپدیده
 لی و مسائل خارجی.توان در دو فاز بررسی کرد: مسائل داخمی

 مسائل داخلی
رواد تفکر سلفی که با تلییر مرکز ثقل عربی از مصور بوه سووی کشوورهای عربوی خلویج 

)مسوجدجامعی، هفتاد میتدی همراه بود، در این مقطع بوه اود خوود رسوید  فارس در اوائل دهه

ی در جهت رفت، مسلمانان گویستیزی پیش میکه اروپا به سمت دیندرحالی .(147:  1395
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سوعودی  رفتند. بدون شک، جامعهگرایی  افراطی با رویکرد سلفی پیش میمقابل به سمت دین
هفتاد و هشتاد بود. در این دهه، داوطلاان  ثروتمند  تر از دههدهه نود میتدی، به مراتب مذهای

  .(170:  )همانکردند گری در خارد از کشور کمک میشخصا به ترویج وهابی
 خارجیمسائل 

سیاست خارجی آمریکا و دخالت در جنگ خلیج فارس به دعوت برخوی از کشوورهای 
هوا را نشوینتنها موجاات شادی عربستان و سایر شویخاستمی و سرانجام شکست صدام نه

برآورده نکرد، بلکه حتی باع  سرافکندگی آنها نیوز شود. بسویاری از مسولمانان، از جملوه 
اظ ایودئولوژیک بوا حضوور نظوامی آمریکوا در تعوار  میوان مهاجران مقیم آمریکا، به لح

کشورهای استمی مخالف بودند. حضوور غیرمسولمانان در سورزمین حجواز جوایز تلقوی 
ویوژه جهوان عورب، دچوار انشوقاق شودند. برخوی از ؛ از همین رو مسولمانان، بوهشد نمی

ای بود که رهاران گونهبه های عربی در کنار صدام و بقیه در مقابل او قرار گرفتند. اوضا رژیم
مخالف صدام از درون جامعه خود تحت فشار بودند و مایول ناودنود بوه طوور علنوی بوا او 

تری دست پیودا کورده بودنود مخالفت کنند؛ همچنان که موافقان او به پایگاه مردمی محکم
 .(168  :)همان
عورب  در حقیقت شکست صدام، سرافکندگی شدیدی را به طور خوا  بورای جامعوه 

ای که به امید بهاوود شورایط فوردی و اجتمواعی و در آمریکا رقم زد؛ جامعه« شیعه و سنی»
ماارزه با دیکتاتوری موجود در کشورهای خوود بوه آمریکوا مهواجرت کورده بودنود. در ایون 

شود، با حمایوت شرایط، اکثر مسلمانان عرب که حتی شامل بخش مهمی از شیعیان نیز می
 دیدند. رفته میسعودی، رؤیاهای خود در تحقق دموکراسی را ازدست آمریکا از عربستان

 گراییهراسی راهبرد مقابله با اسالمقرن بیست و یک؛ اسالم .4
حاکی  گزارشی را منتشر کرد. نتایج مصاحاه 1، خارگزاری إی بی سی2006در سال  

بوار بوه یوی خشوونتگرانفر استم را مسوتعد  افوراط 6از آن بود که از هر ده نفر، تقریاا 
حساب آوردند. در حدود نیمی از جمعیت آماری، استم را یک دیون ناپسوند ارزیوابی 

                                                 
1. ABC News 
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مسلمانان و  در ارتااط باکردند و یک چهارم از این افراد صراحتا از احساس منفی خود 
  1ها پرده برداشتند.عرب

درصود  39آن،  براسواسگالوپ نیز در همان سال گزارشوی را منتشور کورد کوه  مؤسسه
ها از بوه ها ارزیابی مثاتی از مسلمانان نداشتند. به همین میزان، برخی از آمریکاییآمریکایی

جلووگیری از حموتت  ،بورای شناسوایی ویوژه مسولمانانهمراه داشتن دائموی یوک کوارت 
تروریستی حمایت کردند. یک سوم از این گروه، ا هار داشتند که مسلمانان با القاعده همنوا 

  2پسندیدند.درصد هیچ مسلمانی را در همسایگی خود نمی 22و هستند 
درصود  53هوا، تلقوی خووبی از اسوتم نداشوتند. ، اکثریوت آمریکوایی2009در سال 

  3کنندگان در گزارش گالوپ، استم را ناپسند ارزیابی کردند.شرکت
لمانان پرداختند، از استم و مس پس از حادثه یازده سپتامار، تعداد تألیفاتی که به نگرانی

سال از بوروز ایون حادثوه،  تنها در کمتر یک. (Ameli, 2012:12)افزایش چشمگیری پیدا کرد 
در آمریکا به چاپ رسید. دو عنوان  4«تهدید استمی»بیش از بیست عنوان کتاب با موضو  

ه ترتیوب استم معرفی شدند، ب ترین آثار دربارهاز این تعداد که در سایت آمازون از پرفروش
 .(peek, 2011: 6)تحریر درآمدند  به رشته 6و دانیل پایپس 5توسط استیون إمرسون

عنوان یک فاجعه به سنت، بهخصو  اهلاگرچه این حادثه برای مسلمانان در غرب، به
اما همین اتفاق تا حدودی بالندگی هویت شیعی را به بار آورد. در حقیقت،  ،آیدحساب می

بود که غرب به طوور خوا  بوا ماهیوت تفکور سولفی و وهوابی در میوان  بعد از این حادثه

                                                 
1.JonCohen,“Poll:AmericansSkepticalofIslamandArabs:9/11HardenedAmericans’
Views of Muslims,” ABC News, 2006, available at http://abcnews.go.com/US/ 
story?id=1700599 (accessed January 22, 2010). 
2. Lydia Saad, “Anti-Muslim Sentiments Fairly Commonplace: Four in Ten Americans 
AdmitFeelingPrejudiceagainstMuslims”(report,Gallup,Washington,DC,2006). 
3. Gallup Center for Muslim Studies, “In U.S., Religious Prejudice Stronger against  
Muslims”(report,Gallup,Washington,DC,2010). 
4. Islamic Threat  
5.“AmericanJihad:TheTerroristsamongUs”,byStevenEmerson 
6.“MilitantIslamReachesAmerica”,byDanielPipes 



یان ............................................... (64)  الملل شناسی دینی ی معرفتی در عرصه بین جر

 

 سنت آشنا و آن را از هویت شیعی متمایز ساخت.اهل
 رو های پیشگیری هویت دینی منسجم و چالشموانع شکل

برختف شیعیان اروپا که هویت دینی آنها به طور کامل شکل گرفته اسوت، هویوت دینوی 
گیری است؛ زیرا آمریکا عمیقا فرهنگی هنوز در حال شکلو  اعیشیعیان آمریکا به لحاظ اجتم

تشوکیل  ،پروتسوتانانگلوساکسون سفید پوستان یک کشور مسیحی است که بدنه اصلی آن را 
راحتی نتوانود  شود فرد بهرغم مهاجرپذیر بودن آن، باع  میدهد. این بافت اجتماعی، علیمی

 نشین مسویر آمریکواییاز مهاجران از کشورهای شیعهبسیاری  ،اساسشود. براین 1در آن ادغام
 های اجتماعی مناسب دست یابند.اند تا از این رهگذر به جایگاهشدن را برگزیده

تووان یوک این سؤال همواره ذهن شیعیان را به خود مشلول کرده است که آیوا موی اساسا
کند؟ آیوا یوک ی را تداعی می، معنای ناپسند«آمریکایی  هشیع» آمریکایی بود؟ آیا واژه  هشیع

برای مسلمانان کشورهای استمی زندگی کند  شدهشیعه در آمریکا باید در چارچوب تعریف
توانود در مسویر متفواوت از آنچوه سونت متوداول در یا با حفظ عنووان مسولمان بوودن، موی

کند، حرکت نماید؟ تمام ایون سوؤاالت حواکی از سوردرگمی کشورهای استمی ایجاب می
 یتی شیعیان آمریکاست.هو

قرائوت و نسوخه جدیودی از اسوتم  سازی و ارائوهآمریکا )دولت آمریکا( به دناال خنثی
های کلی آمریکایی نهایت هماهنگی را داشته باشد. بنوابراین، شویعیانی است که با سیاست

منود هسوتند و هوای خووبی بهورهکنند، از حمایوت و آزادیکه در این چارچوب فعالیت می
توانود از اما هیچ ارگان، مؤسسه و یا حتی فردی نمی ؛توانند به انتشار افکار خود بپردازند می

 قواعد بازی تخطی کند. 
هوای گیرد که با سیاسوتدر حقیقت، هویت دینی شیعیان تا جایی مورد پذیرش قرار می

تعادل، آرام کلی نظام آمریکا در تعار  نااشد. بنابراین، اگر هویت دینی به معنای شهروند م
آورد و اجتماعی باشد، برای مسلمانان مشکلی به وجود نمی و  های سیاسیو به دور از تنش

 گیرد. مورد تأیید قرار می

                                                 
1. Assimilation  
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به بیان دیگر، هویت دینی تا جایی که به مسائل فوردی یوک مسولمان و ارتااطوات او در 
رگونه فعالیت فراتر ه .گردد، قابل قاول استحریم شخصی و محدود اجتماعی بازمی حیطه

ب به خواهی، افراطشده، عنوان زیادهاز مرزهای از پیش تعیین گرایی و تروریسم را برای مرتک 
های دینی مانند احداث و دناال خواهد داشت. بر همین اساس، مسلمانان از حقوق و آزادی

حقووق ساخت مساجد و مراکز استمی، دعوت از سخنرانان مذهای و اجرای مراسم دینی، 
اجتماعی مانند رفاه اجتماعی، برخورداری از مزایوای حقووق شوهروندی، شولل و آمووزش 

سیاسی خوود هرگوز ماننود و  حال در استیفای کامل حقوق اجتماعیمند هستند؛ درعینبهره
 االصل نیستند.یک شهروند آمریکایی

نوان شویعه کنند. بسیاری از جواتری را تجربه مینسل جدید مسلمانان، سرنوشت وخیم
به دناال ساماندهی هویت آمریکایی، از همساالن آمریکایی خود قابل تمایز نیستند. امروزه 

داننود و ترین حالت، خود را یوک آمریکوایی شویعه مویبینانهحتی جوانان متعهد، در خوش
گیرنود. از نظور آنهوا، تعارضوی میوان آمریکایی بودن را مقوم اصلی هویتی خود در نظر موی

توان به تعالیم های آمریکا، مینی و ملی وجود ندارد و در عین وفادار بودن به آرمانهویت دی
 استمی هم ملتزم بود.

هوای دینوی در عنوان یکی از اقلیوتهای فراروی شیعیان بهدر ادامه، معضتت و چالش
صورت جزئوی و بوه ترتیوب های فرهنگی، دینی و اجتماعی، بهآمریکا، در سه بخش چالش

 شود.گذاری بر هویتی دینی واکاوی میتأثیرن میزا

 های فرهنگیچالش .1
 توان مورد ارزیابی قرار داد: های فرهنگی را از دو منظر میچالش

های فرهنگی ها و چالشای از  رفیتآمریکا مجموعه  جامعهباید در نظر داشت که  اوال
طلای، حفظ آمریکایی رقابتطور که در فرهنگ را برای شیعیان به ارملان آورده است. همان

هایی مانند بسکتاال، بیساال و فوتاال به تعامل مسلمانان با استقتل فردی و عتقه به ورزش
هایی مانند اختتط جنسی مؤلفهحال با رساند، این فرهنگ درعینسایر افراد جامعه یاری می

های بسیاری را به  لشچا ،گری، رویکرد هژمونیک تمدنی و باورمداری برای شیعیانو اباحه
 آورد.وجود می
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های فرهنگی مسلمانان و شیعیان در درون جامعه دینی خوود موورد از جناه دوم، چالش
های فرهنگی که جامعه برای گیرد. در این رویکرد، فار  از چالشبح  و تاادل نظر قرار می

هوا بوه روه از چالششود. این گکند، به معضتت فرهنگی آنها پرداخته میشیعیان ایجاد می
 گردد:سه بخش تقسیم می

 تمایزات فرهنگی .1.1
ترکیب جمعیتی مسلمانان را موورد تحقیوق و ارزیوابی قورار داد.  ،سسه آماری گالوپؤم

، % 28، سفیدپوسوتان % 35پوسوتان آفریقوایی بوه ترتیوب، سویاه کوه دهودنتایج نشان می
 1ند.دهاین اقلیت را تشکیل می %19سایرین  و %18ها آسیایی

 اسووتفاده متقابوول دو واژه توأثیرهووا کوه تحووت بورختف برداشووت بسویاری از آمریکووایی
هوای آمریکوا، آنهوا را از نظور مصوداقی، متورادف در نظور در رسوانه« عرب»و « مسلمان»

ها نیوز بوه مسلمانان تنو  فرهنگی چشمگیری دارند. حتی عرب ،(peek, 2011, 11) گرفتند می
سوم از استم زبان تعلق دارند که دوسوم مسیحی و یککشور عرب 22نوبه خود، به یکی از 

 .(Ghazal Read, 2008:310) کنندتاعیت می
انود، دوسووم کول جمعیوت کشور جهان به آمریکا مهواجرت کورده 68مهاجرانی که از 

 2آمریکوایی،پوسوتاناز سویاه ،دهنود. سوایر مسولمانانتشوکیل موی را در آمریکوا مسلمانان

و در نهایت سفیدپوستان بومی هستند. هر یوک از آنهوا آداب، سونت، مناسوک،  3هاهیسپان
 .(peek, 2011: 11) باورها، زبان و عقاید خا  خود را دارند

بلکوه باعو   ،کننودتنها آداب و رسوم موطن اصلی را حفظ میمساجد و مراکز قومی نه
اعضای گروه، از جوذب و گرایی عتوه بر مضاعف کردن اتحاد شود. قومانسجام هویتی می

های دینوی و موذهای در برنامه ،د. به همین دلیلکنمی ادغام در فرهنگ آمریکایی جلوگیری
 .(Takim, 2012: 73)های قومی و سنتی قرار گرفتند راستای سیاست

اموا آنچوه در  ؛ترکیب فرهنگ با دین، پیامدهای )منفی و مثات( متعددی را به دناال دارد
                                                 

1. http://news.gallup.com/poll/116260/Muslim-Americans-Exemplify-Diversity-Potential. 
2. African-Americans 
3. Hispanics 
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هوای بندی، معماری، محتوا و زبوان  برناموهدارد، این است که فضا، آزیناین بح  اهمیت 
شیعی در آمریکا، در فرهنگ مرسوم اعضای آن ریشه دارد. بنابراین به جوای و  مراکز استمی

مراکز استمی، یک مخاطب بیشتر با مراکز ملی همچون لانوانی، عراقوی، هنودی،  مشاهده
گسویختگی هرچوه بیشوتر این مسهله باع  انوزوا و ازهوم شود.ایرانی مواجه می و پاکستانی

 مراکز شیعی شده است. 
سونت متالوور اسوت؛ زیورا مراکوز  مراتب بیش از اهلگرایی در شیعه بهافزون بر این، قوم

ولوی در تقوویم شویعه،  ؛کنندسنت تنها به نمازهای هفتگی یا روزانه بسنده میاستمی اهل
بدیهی است، زمانی  .(Takim, 2012: 75)نیز مورد توجه است های امامانها و شهادتوالدت

های یک مرکز شیعی مطابق با فرهنگ خا  و برای قشر محدود انجام شود، سایر که برنامه
 ها استقاال نخواهند کرد. شیعیان، از این برنامه

اسواس، در برخوی از شوهرهای آمریکوا کوه امکوان احوداث مراکوز اسوتمی و یوا براین
 شود که فاصولهها وجود داشته است، سه یا چهار مرکز شیعی در یک منطقه دیده میحسینیه

 چندانی از یکدیگر ندارند.
 عدم انسجام و اعتماد ساختاری .1.2

کوردن گرفته، نهادهای دینی و فرهنگوی شویعی در یکپارچوههای صورترغم تتشعلی
. عودم موفقیوت در انودهای راهاوردی کوتن شویعه در آمریکوا موفوق عمول نکوردهسیاست

به عوامل مختلفی نظیر  ،های شیعیهای فراگیر در میان جمعیتایجاد تشکل سازی وشاکه
 ،هوای مقطعوی و در برخوی موواردفردمحوری، افول هویت دینی، جایگزینی سوایر هویوت

گوردد کوه در تجمعوات سواالنه شود. این معضل، زمانی آشکار مویگریزی مربوط می قانون
های شیعی مدعو، کمتور از ت شیعی در آمریکا از مجمو  مراکز و شخصیتسساؤمراکز و م

 کنند.نفر شرکت می 30
خ  اساسی این بخش است.  ،در تعریف هویت دینی شیعیان« رویکرد حداقلی»اتخاذ 

در چنین رویکردی، افرادی که به بخشی از احکام تعادی التزام علمی و عملوی ندارنود نیوز 
 گیرند.شیعه نام می

به دو بخوش اسوتم مکوی و اسوتم مودنی  ،در ترتیب تاریخیاستم  اینکهتوضیح بیشتر  
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در نتیجوه  جتماعی در دوران نزول قورار داشوت؛اشود. استم در مکه از نظر شرایط تقسیم می
بلکه تدریج در التزام به آنها از سوی مسلمانان امری رایوج بوود.  ،تنها تدریج در نزول احکامنه

تووان از اریخی، چه از نظر روشی و چه از نظر محتوایی، در دوران حاضر که مویاین حقیقت ت
 تعایر کرد، نیز برای اقلیت شیعه در کشورهای غیرمسلمان وجود دارد. « نزول عصر شاه»آن به 

افزون بر این در تلقی تاریخی از استم، اساسا احکامی که در مکه بر پیامار نوازل شود، 
ین در حالی است که فهم غالب، متفاوت است و اکثرا احکام مکوی را احکام اولی هستند. ا

ثر و ؤتایین احکام نیز بسیار م در شیوه تفاوتگیرند. این احکام ثانویه و اضطراری در نظر می
چشمگیر است. در نهایت، اتخاذ این رویکرد در تعریف اسوتم باعو  نشواط، انعطواف و 

 د شد.استقاال گروه بیشتری از شیعیان خواه
 بخش )زبان های هویتتعارض با سایر مالک .1.3

های با تمایز گره خورده است. در نتیجه هر متک هویتی، ویژگی ،نوعیاساسا هویت به
 ،آورد. نژاد، رنگ، زبوان، دیون، فرهنوگ و ملیوتود به ارملان میخخاصی را برای اعضای 

دی کووه خووارد از شوووند کووه یووک انسووان از سووایر افووراخووود باعوو  مووی هریووک بووه نوبووه
 های هویتی او هستند، متمایز گردد. خصوصیت

های هویتی با یکودیگر در تعوار  قورار های مختلف، متکگاهی اوقات و به مناسات
گیرند. برای نمونه، برخی از ایرانیان سکوالر، به دناال جایگزینی هویت دینی بوا هویوت می

ها  ها و همایشها، گردهماییی از جشنعنوان متک وحدت هستند. برگزاری بسیارزبانی به
ها برای شرکت در این مراسوم، سوهم زیوادی در به زبان فارسی و دعوت از ایرانیان و افلانی

هوا در ایوام ، بعضی از این جشوناینکهویژه فاصله گرفتن این قشر از مراسم مذهای دارد؛ به
زیاوایی در  ملکوه مسوابقهتووان بوه شوود. از ایون جملوه مویسوگواری مسلمانان برگزار می

   .(Kelly, 1994: 148)آنجلس اشاره کرد که در دهه محرم برگزار شد لس
باعو  بوروز اخوتتف نظور  ،برگزاری مراسم به زبان خا  )و نه مشترک( ،افزون بر این

کنندگان و مسهوالن در بسیاری از مساجد و مراکز استمی شده اسوت. مشوکل میان شرکت
باشند. « از نظر نژادی متنو »و « در اقلیت»، «مهاجر»شود که شیعیان، یزمانی دوچندان م

میدانی نشان داده است که صرفا به دلیل زبان  برگزاری مراسم و عدم برقوراری ارتاواط  تجربه
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 اند.اندازی شدههم راه میان مخاطب و سخنران، مراکز استمی جدیدی، در عر   
دهند، های دینی مراکز را تشکیل میخاطاان برنامهکهنساالن که درصد قابل توجهی از م
برگزار گوردد. در  آنها دهند تا مراسم به زبان مادریبا زبان انگلیسی انس ندارند و ترجیح می

 رود.نتیجه، ناود زبان مشترک یک معضل اساسی برای مهاجرین شیعه به شمار می
کید دارنود. أهدف ت نه جامعهجدید بر هماهنگی هرچه بیشتر با بد در سوی مقابل، نسل

با زبان موادری خوود  ،در واقع فرزندان بسیاری از مهاجران عرب، فارس، هندی و پاکستانی
رغم اصرار زیاد بر برگوزاری مراسوم بوه ها، علیهایی مانند خوجهناآشنا هستند. در جماعت

 شود.زبان اردو، هر روز گرایش بیشتری به سمت زبان انگلیسی مشاهده می
 فضوای اسوتمی اندیشوید. در موواردی سازی زبوان انگلیسوی درزم است که به بومیال

زنی و حتی خوانی، سینهها اعم از روضهمشاهده شده است که برگزاری سخنرانی و عزاداری
تنها از کیفیت مجالس نکاسته، بلکه باع  جذب مخاطاان نه ،خوانی به زبان انگلیسیمقتل

 جوان شده است.
 دینیهای چالش .2

منتشور شود، جمعیوت مسولمانان  2018پیو که در ژانویه سال  اساس گزارش مؤسسهبر
 آمریکا در حال افزایش است. در این گزارش آمده است:

از زمانی که برای اولین بار، جمعیت مسلمانان آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت، تعداد 
، 2007افوزایش اسوت. در سوال  مسلمانان آمریکا، از میزان نساتا اندک، به سورعت رو بوه

، جمعیوت مسولمانان بوه 2011نفور بوود. در سوال  2.350.000آمارها حاکی از حودود 
 صودافزایش یکنفر رسید. از این مقطع، به طور میانگین، مسلمانان شاهد  2.750.000

 مهاجرت مسلمانان زنان مسلمان و همچنین ادامه بارداری آماردر هزار نفر در سال بودند که 
 1به آمریکا ریشه دارد.

مواجوه  و  % 8/7 کاهشجمعیت مسیحیان آمریکا با  2014تا  2007های در بین سال
+ )مسولمانان و هنودوها %1/1داران + و دین% 7/6شده است که از این مقدار، غیرمتدینان 

                                                 
1. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-muslim... 
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دهد که رشد آمار مذکور نشان می 1+( رشد را به ثات رساندند.%0.3+ و %0.5به ترتیب 
به ساب گرایش مسیحیان یا ملحدان آمریکا به استم ایجاد نشده است؛  ،یت مسلمانانجمع

های دینی حال، چالشفرو  است؛ درعینزیرا اساسًا تالیغ دینی برای غیرمسلمانان بسیار کم
گذاری  کتن تعالیم تأثیرمانع  ،در درون جامعه مسلمانان به طور عام و شیعیان به طور خا 

 ست.استمی شده ا
 بحران نوکیشی .2.1

ل قرن بیست و یک، مسهله نوکیشوی یهای دینی در اواخر قرن بیست و اوایکی از چالش
عنووان گریوزی از هویوت آمریکوایی آنهوا تلقوی است. نوکیشی در میان سیاهان آمریکوا بوه

شود؛ هویتی که با بردگی درآمیخته است. آنها با اتخاذ نام استمی، به وابستگی به ارباب  می
که را تا بدین وسیله یک هویت قانونی  ،کردندد خاتمه دادند و فرهنگی متمایز را انتخاب خو

پوسوت، دیگور محصوول متوروک برای خود ایجواد کننود. یوک سویاه ،سهمی در تمدن دارد
بلکوه یوک  ؛رفتهای پیشرفته جایگزین آن شده بود، به شمار نمیهای پناه که دستگاهزمین
 .(Haddad and Esposito, 2000: 37)ای درخشان و نیاکانی فرهیخته بود خدا با تاریخچه بنده

کننود و برختف بسیاری از مهاجران  شیعه که به سمت آمریکایی شدن گرایش پیودا موی
هوای آمریکوا در اکثور دائما در تکاپو برای مقابله با اغوای بیش از حد آن هسوتند، آفریقوایی

  .)همان(دانند آن را مردود می انهفرهنگ استعماری و نژادپرست ،موارد
 ،مسلمان، در ابتدا هرکس را که مدعی دانش اسوتمی بوودهای تازهآمریکاییو  آفریقایی

آنهوا از فرهنوگ  ،اما بعد از مدتی دریافتند کوه در بسویاری از مووارد ؛کردندجد دناال میبه
تا جایی که یکوی  ؛اندردهخا  مسلمانان یا شیعیان یک منطقه و نه ضرورتًا استم تاعیت ک

گونوه بیوان هوای آمریکوا را ایونچالش جامعه آفریقایی2از ائمه سازمان مسلمانان آمریکایی 
 3.«ایمپرست فرهنگی تادیل شدهما به یک آفتاب»کند: می

                                                 
1. http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/. 
2. American Muslim Mission. 
3.“Wehavebecomeculturalchameleons”. 
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2در کنفورانس 1«امینه مک کلود»پروفسور 
NAAMPS  بوه مواجهوه و تقابول مسولمانان

 آمریکایی پرداخت:و  مهاجر با مسلمانان آفریقایی
هوا، توجوه بوه کاذب مهاجران در درک معارف استمی نسات به آفریقوایی نفساعتمادبه

عدالتی کشورهای خود، عدم توجوه بوه مسولمانان آفریقوایی مجواور و در نهایوت  لم و بی
از جمله مشکتتی است که باع   ،هااحساس برتری در دعوت و تالیغ استمی بر آفریقایی

ی نژادپرسوتی و قومیوت که در استم جایی براها شده است. درحالیطر آفریقاییرنجش خا
کنند. مسولمانان برختف آن عمل می مهاجران از استم آرمانی فاصله دارند و وجود ندارد، 

هوای آمریکوا ها و بوومیها، آمریکای التینیبیش از تلییر آیین آفریقایی ،از نوکیشی سفیدان
 .(McCloud, 2006: 130-131)کنند استقاال می

تواند در کنار معضوتتی ماننود موانوع این تنها بخشی از مشکتت نوکیشان است که می
زبانی، انزوای اجتماعی، عدم تفاهم با فرهنگ دینی و خ  احکام فقهوی در مسوائلی ماننود 

ا در نگهداری از حیوانات خانگی، سرخوردگی شدید و عمیقی ر و ازدواد، طتق، تلییر نام
 این گروه به وجود بیاورد.

 جایگاه مراجع تقلید .2.2
عنووان سنت متفاوت است و توانسته خود را بهطورکلی از اهلنظام مرجعیت در شیعه به

گوویی بوه مسوائل جدیود اسوت و توتش دارد بوا یک نهاد پویا معرفی کند که متکفل پاسخ
 رو به جلو حرکت کند. ،اقتصائات زمان

آورد. از مسوائل فقهی در مسائل مختلف را بوه وجوود موی ینو  آراتکثر مراجع تقلید، ت
برگزاری مراسم عید » ،«ماارک رمضان ماه آغاز و پایان روزه»توان به در آمریکا می مورد ابتت

، «کتواب و کّفوارتعامول بوا اهول»، «ازدواد»، «روابوط جوانوان»، «غوذای حوتل»، «فطر
 اشاره کرد.« قوانین ملی الزام به»و « های بانکیوام»، «خمس»

های آنهوا را مونعکس شیعیان آمریکا از مراجع پرسیده شده، چالش از سویاالتی که ؤس

                                                 
1. Prof. Amina Beverly McCloud. 
2. North American Association of Muslim Professionals and Scholars. 
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کند: چه نو  موسیقی مجاز است؟ مصرف مواد غذایی که ژالتین دارند چگونوه اسوت؟ می
 پیما چگونه است؟ آیوا داشوتن فرزنودی کوه در مراحول اولیوه در لولوهنماز خواندن در فضا

کند، جایز است؟ نماز خواندن و روزه گرفتن در جاهایی کوه دارای روز یوا مایش رشد میآز
دهود کوودک کوه نشوان موی DNAچه حکمی دارد؟ آیا به نتایج  ،شب بسیار طوالنی است

 .(Takim, 2012: 64)توان اکتفا کرد؟ نامشرو  است، می
ارک رمضان، به دلیل ناود شیعه در ماه ما در موارد بسیاری مشاهده شده است که جامعه

ای ماه ماارک در روز جداگانه ،بیانیه واحد، دچار چنددستگی شده و هریک از گروه مقلدین
کنند. همین معضل در برگزاری نماز عید فطر نیز وجوود دارد و یوک اموام رمضان را آغاز می

هوا در را شود. اعتوجماعت ناچار به برگزاری چند نماز عید فطر در یک مرکز استمی می
بور  های اخیر شدت گرفته است که چرا مراکزی که باید باع  وحدت افراد شوند، خودسال

 کوبند.طال تفرقه می
های هندی کنند. مراکز استمی خوجهبیشتر مراکز مذهای، از مرجعی خا  تاعیت می

؛ کننودمویاللوه سیسوتانی پیوروی طورکلی، از فتاوا و احکام آیوتها، بهو پاکستانی و عراقی
ند. شیعیان لانوانی، تمایول کنای تقلید میالله خامنهکه مراکز استمی ایرانی از آیت حالیدر

الله سیستانی پیروی نمایند. شیعیان لانانی در آیتاز یا و الله الله سیدفضلیا از آیت دارند که
الودین، شومساللوه و مهودی الله فضلآیت از سویدیربورن غالاا درباره مواضع اتخاذشده 

 .)همان(اختتف نظر دارند 
 جماعات مبلغان دینی و ائمه .2.3

اقلیت در اقلیت: وضعیت تشویع در آمریکوای »ای با عنوان عادالعزیز ساشادینا در مقاله
 از دوگانگی در مراکز شیعی سخن به میان آورده است: ،«شمالی

للانی است که از خارد یکی از موانع اصلی برای پیوند با استم جهانی، رهاری دینی ما
هوای بوومی کافی با زبان انگلیسی آشنا نیستند و بوه زبوان شوند؛ افرادی که به اندازهوارد می

عنووان زبوان نمایند ... اگرچه رؤسای مراکوز، زبوان انگلیسوی را بوهخود تدریس و تالیغ می
تدریس باع  بوروز  های بومی برای تالیغ واستفاده از زبانولی اند، اداری برگزیدهو  رسمی

 .(Sachedina, 1994: 9)ها و منافع شده است همراه با تعار  دیدگاه دوگانگی
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رؤسوای »و « رهاوران دینوی»تعوار  مودیریتی میوان  ریشه در این زمینه ساشادینا، همچنین
سو، اعضای هیهت امنوای مراکوز کند. از یکهای تخصصی دناال میرا در اختتف حوزه« مراکز

اموا بور ماوانی  ؛فهم بهتری از محیط آمریکای شمالی و مسائل اجتماعی مهاجران دارنداستمی 
 ؛انودهای دینی را عمیقًا مورد مطالعه قرار دادهاستمی تسلط ندارند. از سوی دیگر، ماللان، سنت

 ,Sachedina)شووند، بیگانوه هسوتنداما با معضتتی که مسلمانان در آمریکای شمالی مواجه موی

1994: 9).  
های قابل تووجهی در ایون زمینوه با این وجود و الاته با گذشت بیش از دو دهه، پیشرفت

انود، بوه انجام شده است. برخی از جوانان متعهود کوه در کشوورهای غربوی پورورش یافتوه
انود. افورادی ، خ  موجود را پوشش دادهیادگیری علوم حوزوی در قم یا نجف همت گمارده

« عموار نخجووانی»و « فورو سکالشوفر»، «سید مهودی مدرسوی»، «حمزه سوداگر»مانند 
زبان پیرامون خود جوانان شیعی بسیاری را در کشورهای انگلیسی ،)نقشوانی( به طور خا 

 اند.آورده گرد
انود و غالاوا در بیوان اندکی بورده شناسی، بهرهزبان، ماللان از مخاطب گذشته از مسهله

کنند. برای اکثور میسنتی عمل  به شیوه ،سیاسیو  اجتماعی مسائل اختقی، فقهی و یا حتی
آمریکای شمالی و سایر مناطق جلرافیایی وجوود نودارد و  سخنرانان شیعی فرقی میان حوزه

شوند. بدیهی اسوت کوه ایون رویکورد عامیانوه و موضوعات مشابه برای مخاطاین تکرار می
م بوا معضوتت جهوان مودرن مواجوه سنتی، جوابگوی نیازهای مراکزی که به طوور مسوتقی

 هستند، نیست.
 های اجتماعیچالش .3

های زبانی و نحوه تعامل با موقعیت جدید که سایر مهاجران شیعیان عتوه بر محدودیت
نیز با آن مواجه هستند، به دلیل مسلمان بودن و تاعیت از قوانین استمی نیز در مظان تهمت 

انوووا   تووأثیرهویووت دینووی شوویعیان تحووت  .(Haddad and Esposito, 2000: 19)قوورار دارنوود 
های اجتماعی که علیه مسلمانان و به نفع مسیحیان و یهودیان در آمریکوا در جریوان تاعیض

در  و وجود، اصل جدایی دین از سیاست مورد استقاال شیعیان اسوتباایناست، قرار دارد. 
 .(Haddad and Esposito, 2000: 24)های دینی آنهاستآمریکا ضامن آزادی
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آمریکایی برای شویعیان بوه دغدغوه تاودیل شوده اسوت، و  مسائلی که در ساک زندگی غربی
، «پورورش فرزنود»، «گورایش و میول جنسوی»، «پوشش و نقش اجتمواعی زنوان» ند از:عاارت

 «.شلل»و « بهداشت فردی»، «آموزش»، «قمار»، «مشروبات الکلی»، «اوقات فراغت»
 مسائل جوانان .3.1

جمعیوت آمریکوا  %67 ،اما در نقطه مقابل ؛سال هستند 40لمانان کمتر از مس % 67
 ؛اندکسب کردهرا جوانان مسلمان مدرک کارشناسی و باالتر  % 67سال دارند.  40بیش از 

ایون  1 ها در چنین مقاطعی مشلول به تحصویل هسوتند.آمریکایی % 44اما در مقابل، تنها 
تور و باسووادترند و بورای جوانان شیعی در آمریکا جواندهد که های آماری نشان میواقعیت

ثاوات و ادغوام خوود در دستیابی به موقعیت بهتر اجتماعی، شللی و فرهنگوی و همچنوین ا
 کنند.از سایر اقشار آمریکایی تتش می جامعه، بیش

اما سؤال اینجاست که آیا این تتش در نهایت به ترقی هویت دینی آنهوا منجور خواهود  
، وجه مشترک آنها همهبااین .اندکردهآمریکایی در شرایط متفاوتی زندگی  وانان شیعهشد؟ ج

عنووان پول طریق آشونایی بوا شورایط مختلوف، بوه شیعه بودن در آمریکاست. آنها از تجربه
 ,Curtis IV)وسیع آمریکا، نقش مهمی ایفا کردند  ارتااطی میان جوامع محلی خود و جامعه

2010:602). 
ال حاضر باید این واقعیت را پذیرفت که بسیاری از جوانان شیعه به لحواظ رفتوار، در ح

از جوانان سکوالر آمریکایی متمایز نیستند. آنها به دلیل حضور در  ،نگرش و پوشش  اهری
روز از فرهنوگ فرهنگوی رایوج در آن، روزبوه مدارس دولتی آمریکا و آمیخته شدن با سویطره

های شیعه به این حقیقوت گیرند. خانوادههای خود فاصله میانوادهاستمی مرسوم در بین خ
 .نوه در منوزل وگذارننود می خود را در مدرسه اند که فرزندان آنها بیشتر وقت روزانهپی برده

دوسوتان و  تأثیرپذیری از سنت خانوادگی خود، تحت تأثیربنابراین طایعی است که به جای 
 ند.های مدرسه قرار بگیرکتسیهم

                                                 
1. American Muslim Demographic Facts” Allied Media Corp. http://www.allied--
‐ media.com/AM/ Retrieved on March 22, 2011. 



یکا   های هویت دینی اقلیت چالش  (75) ..................................... های شیعه در آمر

 

اساس، فرزنودان نظام آموزشی در مدارس دولتی آمریکای شمالی، سکوالر است. براین
رغوم گرفتن از معنویت قرار دارند. علویگرایی محض و فاصلهشیعی در معر  خطر مادی

خصو  در به ،تقابل سکوالریسم با اعمال هرگونه تعصاات دینی در سطوح مختلف جامعه
در موواد « مطالعوات جنسویت و ارتااطوات جنسوی»انند مدارس، تصویب عناوین جدید م

باعو  بوه  ،های رقص و موسویقی در ایون مقطوعآموزشی مدارس ابتدایی و برگزاری کتس
 شیعه شده است. ناپذیری برای جامعهوجود آمدن خسارات جاران

التحصیلی از فرهنگی، جشن فار و  تعارضات دینی های برجسته در عرصهیکی از نمونه
نام دارد، به معنای ورود به سون  1«پرام»ع دبیرستان است. این جشن که در میان جوانان مقط

آمووزان از جملوه گیوری اسوت. بسویاری از دانوشبلو  اجتماعی و مستقل بودن در تصومیم
آمووزان مند به شرکت در این جشن هستند. طایعی است که هریوک از دانوشعتقه ،شیعیان

 نوبوه بوهس مخالف خود در این مراسم همراهی شود. این پدیوده یکی از دوستان جن باباید 
عنوان یک فشار اجتمواعی بورای ارتاواط بوا جونس مخوالف در فضوای کشوورهای خود، به

 شود.آمریکای شمالی قلمداد می
های مراکز استمی در نهایت، برختف تصور عادالعزیز ساشادینا که عدم اجرای برنامه

عنوان دلیل اصلی افول مشارکت جوانان در مراکز استمی در نظر گرفته به زبان انگلیسی را به
هوا دهد که حتی برگزاری جلسات و برناموهگذر زمان نشان می ،(Sachedina, 1994: 11)است 

بودن  رنگشاهد کمبه زبان انگلیسی، ضعف موجود را جاران نکرده است و شیعیان کماکان 
قیقت، هرچه جوانان بیشتر به سمت هویت آمریکایی حضور جوانان در مراکز هستند. در ح

 گیرند.استمی خود فاصله میو  کنند، به همان میزان از قرائت سنتی هویت دینیحرکت می

 مالحظات زنان .3.2
برنود. از های اجتماعی رنج نمویبه یک اندازه از آسیب ،بدیهی است که آحاد مسلمانان

ز یکدیگر متمایز کرد. زنان متعهود شویعی بوه دلیول توان مردان و زنان شیعه را ااین نظر، می
که نمود اجتماعی دارد، بیش از موردان در معور  «حجاب»التزام به  واهر استمی، مانند 

                                                 
1. Prom 
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 های اجتماعی هستند. فشارها و در برخی موارد واکنش
آمریکوا را بوه  پوشش استمی و التزام به حجاب، تمایز شدید فرهنگوی زنوان در جامعوه

کشد. رعایت این دستور اجتماعی، هویت دینی، بومی و ملوی زنوان مسولمان از یتصویر م
 ,Bartkowski and Ghazal Read)کند جمله شیعیان را برای تمامی افراد پیرامون آنها آشکار می

2003: 18).   
 اند:برخی حجاب را به چاقوی سوئیسی تشایه کرده

هوا و معوانی ن برداشوتسویه کوه آبسوتعنوان یک ابزار فرهنگی چندبه»
ماند. این نو  چواقو مختلف است، حجاب مشابه چاقوی سوئیسی ارتش می

حال متشکل از چند وسیله است، قابلیت انجام کارهای مختلفی را که درعین
هوای اجتمواعی متنوو ، توانود بور جایگواهدارد. از این نظر، حجاب نیز موی

 .(19 :)همان «ندتعلقات دینی، هویت بومی و اصالت ملی داللت ک
منتشر شد، میزان تهواجم و  2017که در سایت پیو در نوامار سال « آیبیاف»به گزارش 

 2015های آمریکا به طور قابل متحظه در بین سال حمله علیه مسلمانان در ایاالت متحده
نیز عاور کرده است. بنوا  2001افزایش داشته است و حتی از اود حمتت در سال  2016و 
مورد به پلیس گزارش شوده اسوت کوه افوراد مختلوف  127، 2016این گزارش، در سال  بر

موورد از  93، 2001قربانی تهاجمات مختلف قرار گرفتند. این در حالی است که در سوال 
 1انگیز به پلیس گزارش شده است.جنایات نفرت

انود. نت بوودهافکنی و حتی خشوو، هراسپراکنیدر این بین، زنان، قربانیان اصلی نفرت
خواطر نوو  پوشوش فورم تنها در اماکن عمومی، بلکه در محیط کار و در مدارس و بهآنها نه

 .(Haddad, Smith and moore, 2006: 103)بینند نیز از تاعیض رفتاری آسیب می 2مدرسه
« چندهمسری» به غیر از مسهله دیگری که زنان شیعه را دچار چالش کرده است، مسهله

« ازدواد»شوند، که در آمریکا غیرقانونی برشمرده می« ا  حق طتق برای مرداناختص»و 
                                                 

1. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/15/assaults-against-muslims-in-u-s-
surpass-2001-level/ 
2. School dress codes 
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که مردان مسلمان، هم به لحاظ دینی و هم فرهنگی، از آزادی عمول بیشوتری  است. از آنجا
اموا  ؛توان ازدواد را برای آنها یوک معضول بوه حسواب آوردمند هستند، نمیدر ازدواد بهره

ک معضل و آسیب اجتماعی تادیل شده است که بر هویت دینوی همین مسهله، در زنان به ی
مستقیم دارد. زنانی که به آداب و رسوم دینی پایاندند، اکثرا با محدودیت شدید در  تأثیرزنان 

 گذارند.انتخاب همسر مواجه هستند و به همین دلیل پا به سن می
جمعیوت را تشوکیل جایی که شیعیان کماکان بخوش بسویار کووچکی از یعنی در آمریکا، 

ازدواد موردان  ،ناپوذیر اسوتدهند و تعامل میان شویعیان و غیرمسولمانان تقریاوًا اجتنواب می
سونت( یوک امور قیود )در میوان اهولمسلمان با زنان مسیحی، یهودی و یا حتی سکوالر و بی

تور رود. این واقعیت اجتماعی، شرایط را برای زنان و دختران شویعه پیچیوده مرسوم به شمار می
 :)هموانتور مواجوه هسوتند فرو روز کمچرا که آنها با کاندیداهای محدودتر و روزبه؛کرده است

85). 
های اجتماعی هسوتند. فعالیت امروزه زنان شیعه خواستار سهم مشارکت بیشتری در حوزه

پوونج جامعووه اسووتمی در نقوواط مختلووف آمریکووا  دربوواره 1985ای کووه در سووال در مطالعووه
گیورد نتیجوه موی 3لخولیاعادو انجام شد،  2و تولدو )اوهایو( 1ربورن )میشیگان(خصو  دیبه

 :haddad, 2011)گیری هویوت آمریکوایی آنهوا دارد که مشارکت زنان در جامعه، نشان از شکل

11). 
 معنویت هگرایانخوانش جمع

هوای فراوانوی در برنود و توتشدر حال حاضر، جوامع غربی در فقر معنویت به سورمی
ها، جهت جاران آن انجام شده است. شیعه این  رفیت را دارد که با استفاده از باورها، آموزه

شوود، بخش ادعیه، زیارات و تجمعات مذهای که در میراث شیعی یافوت مویفرازهای الهام
 آمریکا و الاته به نفع خود پوشش دهد.   جامعهاین خ  را در 

لیل گرایشات مذهای بیشتر جامعه آمریکا مشخص گیری آمریکا، دبا نگاه به تاریخ شکل
                                                 

1. Dearborn, Michigan 
2. Toledo, Ohio 
3. Abdo Elkholi 
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معنویوت »   عهخود محمل دیگری را به روی شیعیان بورای اشوا  هشود. این حقیقت به نوبمی
 گشاید.می« جمعی

باعو  تحکویم « گراییهمگرایی و جمع» دلیلاین است که معنویت در شیعه، به  مهمنکته  
هوایی کوه در مسویر  گردد. بنابراین، چالشانی نیز میایم  جامعهسازی در فردی و شاکهروابط بین

 پیشرفت هویت دینی شیعیان به وجود آمده است، نیز برطرف خواهند شد.
گوره خوورده « خلوت فرد بوا معاوود»معنویت اگرچه به زعم بسیاری از عارفان با فضای 

 هامعوریوزی جاست، اما در این رویکرد، معنویت، اسواس گردهموایی افوراد  جامعوه و پوی
بلکوه  ؛کنودمعرفتی خواهد شد. در این نگاه، خلوت برای تعالی معنوی به انسان کمک نمی

 شود. به تقویت تلقی جمعی از معنویت منجر می ،شدن در کنار یکدیگر جمع
در مقایسه با معنویت فردی، افزون بر ارتقای سطح معرفتوی مخاطاوان  معنویت جمعی

ه جامعه به دناال دارد. همچنین معنویت جمعوی، روابوط خود، حفظ و استمرار آن را در بدن
 کند.رسانی معطوف میطلای به سمت منفعتمیان افراد را از کارکردگرایی و منفعت

هایی است که بیان شد. از هموین رفت از چالشجمعی راهارد اصلی برای برونمعنویت
ابند، توا بوا حفوظ هویوت ی توانند به سطحی از پیشرفت و توسعه دستمعار، مسلمانان می

هوا تاودیل شووند. ایون آرموان چنودان هوم دور از دینی به الگویی کارآمد برای سایر اقلیوت
مسولمانان و از جملوه  2017پیوو در سوال  هچرا که براسواس آموار مؤسسو ؛دسترس نیست

از نظر سطح تحصیتت، نرو باروری و جوانی نیز از متوسط آمریکوا در وضوعیت  ،شیعیان
سوو ای بوا معنویوت دارد کوه از یوکدوسویه  هرابط ،هریک از این موارد 1ند.شتار دابهتری قر

سازد و در جهت مقابل، معنویوت جمعوی الزم برای رشد معنویت جمعی را مهیا می  هزمین
 گانه خواهد شد.باع  بالندگی شیعیان در هریک از این امور سه

                                                 
1. http://www.pewforum.org/2017/07/26/demographic-portrait-of-muslim-
americans/pf_2017-06-26_muslimamericans-01new-03, 04, 06/. 
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 یریگ یجهو نت یبند جمع
در جهوت پوشوش مقاصود و  یاسوتم یمتعوال یوهو توج یلتأو یر،بر تفس یدانیم شواهد

 یجز اقتصار و نگاه حوداقل یزیالتقاط، چ ینا   یجهداللت دارد. نت یکاآمر   اقتضائات جامعه
 .یستبه استم ن

وجووود دارد کووه بووه  یکوواآمر  هدر جامعوو توووجهی  یانشوواهووای  یووت،  رفوجووودینابووا
و  ینوید یشواتو گرا گرایوی یوتمانند معنو انجامد؛  می یعیانش ینید یتهو یختگیخودانگ

است؛  یتاست که ماالمال از معنو یو مناسکها  از باورها، آموزه یا مجموعه یع. تشیمذها
 ی،اختقو یو رفتارهوا یافعوال عاواد یقیو باطن حق یکه بدون در نظر گرفتن معان یتا حد

 نخواهند داشت. یارزش خاص
از جهوات مختلوف بوه  ،«یجمعو یوتمعنو»هموان  یا یتواز معن یانهگرا جمع خوانش
 : انجامد  می ینید یتانسجام هو

موؤثر اسوت.  یاربسو ینژادو  یفرهنگهای  یکش و خط یزاتدر رفع تما یکردرو ینا .1
 توأثیر بوازد،  موی رنوگ یافراد در نگورش معنوو ینیکه بروز و  هور رفتار و رسوم د یهنگام
 د گذاشت.هم در اجتما  نخواه یچندان
 یو آرمان مشوترک کند  می ییآرا صف ییبه شدت در مقابل فردگرا یجمع یتمعنو  .2
 یونا یاز مقومات اصول ییگرا جمع ،ین. بنابراکشد  می یرجامعه به تصو یهمه اعضا یرا برا

 خواهد بود.  یمعنو یشگرا
 یارتمله در زاز جها  ی)عزادار ی( و عملیاراتو ز یهدعا) یعلم یراثبا توجه به م .3

 یتسنت به لحاظ اهم خواهد بود. اهل تاز یکه یجمع یتمعنو یدار در پرچم یعه( شیناربع
در  بسوایو اانود  عرصه موفق بوده ینکمتر در ا ی،علم  هیندادن به  واهر اعمال و فقدان گنج

 اند. با آن پرداخته یزو ست هبه مقابل یموارد
 یوداپ یوزن یرمسلمانمخاطاان غ یانرا در م خود یگاهبه سرعت جا یجمع یتمعنو .4
 یاریبس ،«ییگرا پوچ»و « پسامدرن  ه  در دور یافول تمدن» ،«یتفقر معنو» یراد کرد؛ زخواه

 در سطح کتن جامعه باشند. سازی یزهتحول و انگ یجادرا به فکر فرو برده است تا به دناال ا
 و یاسویس ی،ون مختلوف اجتمواعدر شوه ینوید یاز رهاور یرویدر پ یعهاساسا نگاه ش 
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السوتم متالوور اسوت،  یهمعلو یتبرهار که اوال و بالذات در اهل یبر قدرت معنو یفرهنگ
و  یفوهمسلمانان است که اکثرًا مقهوور قودرت خل یربرختف نگاه سا یکردرو یندارد. ا یهتک

 یا سواالنه یها ییو گردهما یارتمانند ز یمیاست که مفاه یچهدر ینتابع آن هستند. از هم
 خواهند کرد. یفاا یتمعنو یبر مانا ینید یتدر انسجام هو یدینقش کل ین،مانند اربع
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