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 مقدمه

قرن بیستم شاهد افزای  چشتمگیر مهتاجرت مستلمانان بته منتارق مختلتف 
آمریکا بوا. حضور و گسترش روزافزون مسلمانان ار آمریکا به این معنتی استت 

یا آستیای جنتوبی  ای صرفاً متعلق به خاورمیانهتوان اسال  را پدیدهنمیکه ایگر 
اانست. مطالعاتی که تاکنون اربتارة استال  ار آمریکتا صتورت گرفتته فقتط بتر 

اند. این تحلیل شایع و رایج اربارة مسلمانان ار مذهب تأکید ااشتهمسلمانان سنّی
های رریفی شده است که میان ربقتات مختلتف آمریکا منجر به غفلت از تفاوت
فهم تجربة اینی اقلیت مهمتی از ، چنین این نگاهمسلمانان آمریکا وجوا اارا. هم

الشعاد خوا قرار اااه است. نویستندة ایتن مسلمانان آمریکا یعنی شیعیان را تحت
اجتماعی و سیاسی کنتونی شتیعیان ، کتاب کوشیده است تاریخ و نیز اوضاد اینی

 ــــــــــ
 شناختی این کتاب به این شرب است:مشخصات کتاب.  1

Liyakat Ali Takim, Shi'ism in America,(New York University Press, 2111). 

 یان و مذاهب اسالمی.گروه اا –بنیاا پووهشهای اسالمی .  2
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ار آمریکا را مورا بررسی قرار اهتد. وی همچنتین بته بررستی مراکتز مختلتف 
 های آنها همّت گماشته است.اعضا و فعالیت ،شیعی

 تحقیقات اخیر غربیان دربارة شیعیان آمریکا

تاکنون هیچ تحقیق جامعی اربارة شیعیان آمریکا صورت نگرفته استت. جِتین 
را بته موضتود  2اسهالم در آمریکهاصفحات اندکی از کتاب خوا با نا   1اسمیت

دعهوت ار کتاب خوا با نتا   1نشیعیان آمریکا اختصا  اااه است. لَری پوستو
هتای تبلیغتاتی شتیعیان ار غترب به اختصار به مسئلة فعالیت 4اسالمی در غرب

آنکه امام را بینگارانة خوا با عنوان ار پووه  قو  1پرااخته است. لیندا والبریج
بته بررستی وضتعیت شتیعیان  6،فراموش کنیم: شیعیان لبنان در جامعة آمریکها

پرااخته است. مقاالت گوناگونی نیز به قلتم برختی از  8یربورنآمریکا ار منطقة ا
اانشمندان اربارة ابعاا مختلف تشیّع ار آمریکتا نوشتته شتده استت. عبتدالعزیز 

اقلیتی ار میان یک اقلیت: پووهشی اربارة شتیعیان »ساشااینا ار مقالة خوا با نا  
نته ختوا را بتا به این موضود پرااخته است کته شتیعیان چگو 7«آمریکای شمالی

هتای زنتدگی ار ایتن کشتور وفتق اوضاد و شرایط حاکم بر آمریکا و اشتواری

 ــــــــــ
1. Jane Smith 

2. Islam in America 

1. Larry Poston 

4. Islamic Dawah in the West 

1. Lynda Walbridge 

6. Without Forgetting the Imam: Lebanese Shi´ism in an American Community 

8. Dearborn 

 این مقاله ار کتابی با مشخصات زیر منتشر شده است:.  7
Yvonne Haddad and Jane Smith(eds), Muslim Communities in North America, 

(Albany: SUNY, 1114). 
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کربال به منزلة مکانی مقتدس ار »ار مقالة خوا با عنوان  1اند. ورنون اسکوبلاااه
هتای متذهبی شتیعیان خوجته بته بررستی آیتین 2«میان شیعیان آمریکای شتمالی

مجلس محرّ : نق  یک »ری با عنوان پرااخته است. اسکوبل همچنین ار مقالة ایگ
هتای محترّ  ار آمریکتای شتمالی را اهمیتت آیتین 1«آیین ار حف  هویت شیعیان

بررسی کراه است. پروفسور لیاقت علی تاکیم، نویسندة این کتاب، نیز ار او مقالته 
تتأثیرات ( »1های فراروی شیعیان آمریکا را بررسی کراه استت: معضالت و چال 

های چندگانه ار جهانی متکثتر: شتیعیان هویت( »2و  4«یان آمریکاارجی بر شیعخ
جامعة شیعیان آمریکا را بته تفصتیل  ،از این آثار یک. با این حال هیچ1«ار آمریکا

، متذهبی مهتمگتروه این شناسایی بیشتر تواند ار اند. این کتاب میبررسی نکراه
گانتة کتتاب های پتنجفصل به معرفی ،بیان این مقدمهنق  مؤثری ااشته باشد. با 

 پراازیم.می

 های شیعیان آمریکال: خاستگاهفصل اوّ

های شتیعیان ار آمریکتا و تجتارب نویسنده ار این فصل به بررسی سرچشمه
 ــــــــــ

1. Vernon Schubel 

 این مقاله ار کتابی با مشخصات زیر منتشر شده است:.  2
Barbara Metcalf, ed., Making Muslim Space in North America and Europe 

(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1116). 

 این مقاله ار کتابی با مشخصات زیر منتشر شده است:.  1
E. Waugh, S. M. Abu-Laban, R. Qureshi, eds., Muslim Families in North America 

(Edmonton: University of Alberta Press, 1111). 

 زیر منتشر شده است: ای با مشخصاتاین مقاله ار نشریه.  4
The Muslim World, 11, (Fall,2111) 

 همچنین این مقاله با مشخصات زیر به فارسی برگراانده شده است:
، ترجمتة مصتطفی معلمتی،  «تشتیع آمریکتا و تأثیرپتذیری از عوامتل ختارجی»لیاقت علی تتاکیم، 

 .214-181،  1174، بهار 1، شمارةشناسیشیعه
 با مشخصات زیر منتشر شده است:  این مقاله ار کتابی.  1

Yvonne Haddad(ed), From Sojourners to Citizens: Muslim Diaspora in the West 
(Oxford University Press: New York, 2112) 
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اینی و فرهنگی نخستین مهاجران شیعه به آمریکا پرااخته است. وی بته مقایستة 
پتراازا و ار آمریکا می شیعیان لبنان ار نیمة نخست قرن بیستم با شیعیان موجوا

اانتد. های قومی و فرهنگی بسیار متفتاوت متیشیعیان آمریکا را متشکل از گروه
های مختلف شیعیان آمریکا از نویسنده هنگا  بحث اربارة قالبی که فرهنگ گروه

ار صدا است ثابت کند که جامعة شیعیان آمریکا فارغ ، اندرهگذر آن شکل گرفته
های قومی و فرهنگتی ترکیبی از گروه، ارچه و یکدست استاز اینکه گروهی یکپ

 اند.متفاوت است که ار آمریکا ساکن شده
های تشتیع ار این نکتة مهم تأکید شده است که باید خاستگاه رار این فصل ب

مذهب آمریکا تری از تجارب مسلمانان سنّیآمریکا را ار چارچوب و زمینة وسیع
ت که شیعیان و اهل سنّت ار بسیاری از موارا بتا بررسی کرا. این بدان سبب اس

هتا و تجتارب مشتترک فراوانتی ااشتتند و بتا چتال ، کراندیکدیگر عباات می
اند. ار واقع نویسنده بر این باور است که مشکالت مشابهی است به گریبان بواه

مستلمانان آمریکتا بتی  از هویتت  اینیهویت  ،های نخستین قرن بیستمار سال
ی آنان مطمح نظر بواه استت. از ایتن رو شتیعیان و اهتل ستنّت بتا وجتوا افرقه

ختوا ار آمریکتا  مشتکالت فتراروی مقابله بتابه  ،ای ار کنار هماختالفات فرقه
های شیعیان ار آمریکا مستلز  بررسی وضعیت روند. بنابراین بررسی خاستگاهمی

 مذهب ار این کشور است.مسلمانان سنّی

 و نهادهای شیعی در آمریکافصل دوم: مراکز 

هتایی به آمریکا مستتلز  تأستیس مراکتز و عبااتگتاهافزای  مهاجرت شیعیان 
تترین اهلل ختویی بتزرر ةآیرا برآوراه سازا. ایتن مستئله آنان است تا نیازهای 

مرجع معنوی شیعیان آن زمان را بر آن ااشت تا نهاای به نا  بنیاا خویی ار سال 
ای بتوا کته ار آن س کند. این موضود نشان از آغاز اوره  ار آمریکا تأسی1186

هدایت و راهنمایی شیعیان غترب ار فعاالنه نق  خوا را مرجعیت اینی شیعیان 
کراه بوا. جامعة شیعیان آمریکا از آن پس بته تتدریج مراکتز اینتی متعتدای ایفا 
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 ای کته هتم اکنتونبته گونته ،تا هویت اعضای خوا را حف  کنند ندتأسیس کرا
 مرکز شیعی ار آمریکا وجوا اارا. 211حدوا 

کنتد و مطترب میمسئلة تأسیس نخستین مراکز شیعی ار آمریکا را  ،این فصل
انتد پاستخگوی صدا پاسخ به این پرس  است که این مراکز چگونته توانستتهار

نیازهای جامعة شیعیان ار آمریکا باشتند. مهتاجرت روزافتزون شتیعیان از نقتا  
آمریکا باعث شده است شیعیان ایمان و اعتقااات اینی مشتترک مختلف جهان به 

چرا کته از منظتر  ؛قومیت و فرهنگ مشترک سازند، هاخوا را جایگزین خاستگاه
گیری اشتراکاتی است که بایتد بتا سازی مستلز  شکلنویسندة کتاب فرایند قومی

ارهتای هنج، های فرهنگی و قومی خاصی تعیین شوا. ااشتن زبان مشترکویوگی
 ،فرهنگی مشترک و تاریخ مشترک الزمتة چنتین فراینتدی استت. ار ایتن فصتل

بازتعریف فرهنگ بیگانه ، چگونگی رویارویی شیعیان آمریکا با مشکالت فرهنگی
هایی گوناگون برای وفق ااان خوا با اوضاد و شرایط حاکم بر آمریکا و یافتن راه

های قتومی استال  شتیعی یبررسی شده است. همچنین ثابت شده است که ویوگ
هتای قتومی ار ای کته اقلیتتبه گونه ،حکایت از محیط تکثرگرایانة آمریکا اارا

کننتد. گیری تکثر اجتمتاعی و اینتی ار آمریکتا نقت  بستزایی را ایفتا متیشکل
باب تشیع ار آمریکا بر پایة تحقیقات مراکز مختلف شتیعی  های نویسنده اریافته

 وار است.   است2111و  1118ار سال 
پاکستتان و ، لبنتان، عتراق، این فصل همچنین به مقایسة جوامع شتیعی ایتران

از  مهمشیعیان خوجه ار آمریکا پرااخته است. مقایسة تجارب گوناگون او گروه 
های ایگر این فصتل استت. یعنی شیعیان مهاجر و بومی از بخ  ،شیعیان آمریکا

های عمتدة یر پاسخ اهد: چال های زکوشد به پرس نویسنده ار این بخ  می
چگونه شیعیان عراق بترای مثتال بتا شتیعیان لبنتان  ها چیست؟فراروی این گروه

چگونه تجارب جامعة شیعة آمریکا با جامعة شیعیان پاکستان متفاوت  ند؟امتفاوت
 است؟
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 فصل سوم: تعامالت شیعیان و اهل سنت در آمریکا

همی از موجوایت شتیعه ار آمریکتا نویسندة کتاب بر این باور است که بُعد م
مسلمانان است. روابط میان شیعیان و اهل سنت  ایگرمرهون رابطة این جامعه با 

ار آمریکا متأثر از شرایط سیاسی حاکم بر خاور میانه بواه است. ایتن فصتل بته 
بررسی نحوة گسترش ایدئولوگی بنیااگرایانه ار جهان اسال  و تأثیر آن بر روابط 

پتراازا. همچنتین نویستنده ار ایتن فصتل بته ایتن مستئله ر آمریکا میای افرقه
پراازا که چگونه اختالفات سیاسی عربستان و ایران ار خاورمیانه بر مسلمانان می

آمریکا ار ابعاا مختلف تأثیر گذاشته و باعث پدید آمدن خصومت میان شیعیان و 
بات کتراه استت کته اهل سنت ار این کشور شده است. نویسنده ار این فصل اث
کار به آمریکتا بتی  از اواستگی میان جامعة مسلمانان با هجو  مهاجران محافظه

کاری پی  تشدید شده است. مهاجرت این عده از افراا به گسترش روب محافظه
و مناقشتاتی را  انجامیتدهای ار بسیاری از نهااها و برجسته کران تقسیمات فرقه

یخته است و آمریکا را به یک منطقة جنگی بترای میان این او مکتب فکری برانگ
 ای بدل کراه است.اختالفات فرقه

 فصل چهارم: اصالح قوانین اسالمی در آمریکا

تجارب شیعیان ار آمریکا به سبب تالشی که علمای شیعه برای تفسیر مجتدا 
بتا تجتارب اهتل ، اندمناسبات قوانین اسالمی با شرایط و اوضاد مدرن انجا  اااه

ت ار این کشور متفاوت است. فقهای شیعة ساکن ار منطقة خاورمیانه بی  از سن
پی  نیاز به برقراری پیوندهای نزایک با شیعیان ساکن ار آمریکتا را بته ختوبی 

اند. آنان ار کنار ساختن مراکز مختلف شتیعی بتا برقتراری ارتبتا  تشخیص اااه
یکا و مالقات با آنها بیشتر ار نزایک با پیروان خوا و فرستاان نمایندگانی به آمر

گیرند. ار این فصل تأثیر علمای شتیعه ار ستاختن جریان مشکالت آنها قرار می
مراکز شیعی و نیز تأثیری که ار بافت اجتماعی و فرهنگی جامعتة آمریکتا ااشتته 

های اخیتر نتود جدیتدی از متتون فقهتی بته نتا  شوا. ار سالبررسی می، است
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علمیة قم و نجف پدید آمده استت. ایتن متتون فقهتی  هایمستحدثات ار حوزه
اهندة تالش گستراة فقهای شیعه برای پاسخگویی به مسائل مبتالبه شیعیان نشان

پتراازا کته ساکن ار غرب است. این فصل همچنین به بررستی ایتن مستئله متی
چگونه زندگی ار آمریکا فقهای شیعه را مجبور کراه است برای پاستخگویی بته 

ای از ایتن ار قوانین استالمی بتازنگری کننتد و تفستیر تتازه، ی مدرنیتههاچال 
الخطاب و پاسخ نهتایی قوانین به است اهند. تشخیص این فقها ار آمریکا فصل

روا. نویسنده ار این به مسائل شرعی و تنها تفسیر ممکن از شریعت به شمار می
بته ایتن موضتود  فصل با توجه به پیشینة تحتوالت قتوانین استالمی ار گذشتته

پرااخته است که چگونه زندگی ار آمریکا فقهای شیعة معاصر را ناگزیر کراه تتا 
 .های نوین هرمنوتیکی و تفسیری گوناگون متوسل شوندبه شیوه

 فصل پنجم: تشیع و ادیان دیگر در آمریکا

ار کنار مهاجران و شیعیان متولد شده ار آمریکا، جامعتة شتیعیان آمریکتا 
د تعتداا زیتاای از گرونتدگان آمریکایی/آفریقتایی و برختی از هرروزه شتاه

های تبلیغی شیعیان آمریکا های صوفیه است. این فصل به بررسی فعالیتفرقه
پراازا. بررسی االیل رشتد ستریع استال  و بته تبتع آن متذهب تشتیع ار می

آمریکا، موضود ایگر این فصل از کتاب است. نویسنده برای استیابی به یک 
های اعوت اهل سنت را نیز بررسی کتراه و ه تطبیقی ار این فصل فعالیتنگا

هتای تبلیغتی بر این باور است که این امر چتارچوبی بترای بررستی فعالیتت
سپتامبر باعث شده است  11شیعیان فراهم خواهد آورا. به نظر نویسنده وقایع 

آمریکا واقعیتی  تا مسلمانان آمریکا به این مسئله اذعان کنند که تکثر اینی ار
اجتماعی است و گریزی از آن نیست. هم مسلمانان و هم مسیحیان ار آمریکا 

وگو اند که به جای اینکه اربارة یکدیگر سخن بگویند با یکدیگر گفتاریافته
وگوی روزافزون و تعامل میان مسلمانان و مستیحیان باعتث شتده کنند. گفت

وگو بتا یکتدیگر یگر، بته گفتتاست تا به جای تالش برای تغییر کی  همتد
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بپراازند. بخ  ایگری از این فصل به بررسی نحوة واکن  شیعیان آمریکا به 
االایانی اختصا  یافته است. این نکته نیز از اید نویستنده وگوهای بینگفت

وگو میان مرامتانی بتا مغفول نمانده است که برای بسیاری از مسلمانان گفت
 ای کامالً جدید است.دهباورهای اینی متفاوت، پدی

 سخن پایانی

، مطالعتات فرهنگتی، تواند بترای پووهشتگران مطالعتات اایتاناین کتاب می
شناسی راهگشا باشد و بته آنتان بترای فهتم بهتتر و المللی و جامعهمطالعات بین

بیشتر این واقعیت که چگونه یک اقلیت مذهبی قتاار استت ختوا را بتا شترایط 
مدا رساند. از آنجا ، ار یک کشور بیگانه هماهنگ کندفرهنگی و سیاسی موجوا 

ایتن ، که ار تحقیقات جدید غربیان به موضود تشیع ار غرب توجه نشده استت
تواند فتح بابی برای تحقیقات بعتدی ار ایتن زمینته باشتد. ایتن کتتاب کتاب می

 ویوه نقشی کته استال ها ار آمریکا و بههمچنین به محققان ار فهم اهمیت اقلیت
 یاری خواهد رساند.، کندار زندگی مدنی آمریکا ایفا می

 
 


