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یک پایگاه آمریکایی که در زمینه معرفی زنان موفق آمریکای التین فعالیت دارد، به سراغ ۵ تن از زنانی رفته است که بر 
اثر آشنایی با تعالیم اسالمی مسلمان شده اند.

به نقل از حوزه، در زمانه ای که اسالم هراســی و اسالم ستیزی همانند ویروســی درحال گسترش در سرتاسر دنیاست و 
سیاســتمداران غربی نیز با اهانت به مســلمانان و ایجاد ترس از اســالم در میان مردم و تحریک مردم هیزم به آتش 
اسالم هراسی می ریزند،  مسیحیان و پیروان ادیان دیگر در کشــور های آمریکای التین با  سرعت رو به رشدی به اسالم 

می گروند. آنها همچنین یکی از بزرگترین دسته مهاجران در آمریکا را تشکیل می دهند.
در این مجال کوتاه با ۵تن از زنان مســلمان آمریکای التین صحبت کرده و علت و دلیل گرویدن آنها به دین و اعتقادات 

اسالمی را پرس وجو شدیم. 

در اسالم زن و مرد در پیشگاه الهی برابر هستند
سینتیا یانز، یک مســلمان آمریکایی کوبایی تبار است که در شهر میامی زندگی می کند و در 14 ســالگی به دین اسالم گرویده است. او 
درباره دلیل گرویدن به اسالم می گوید: می توان گفت مشکالتی که با مسیحیت کاتولیک داشته ام باعث شد جذب اسالم شوم و اسالم به 
سواالتی که داشتم به خوبی پاسخ می داد. در دین اسالم هیچ تفاوتی میان زن و مرد در پرستش و عبادت خداوند وجود ندارد و در پیشگاه 

الهی هر دو برابر هستند و این مسأله نظر مرا به خود جلب کرد.
او که به حرفه عکاسی مشغول است، می گوید: من همیشه از آنچه مردم از آن وحشت دارند، عکسبرداری می کنم. االن در دنیایی زندگی 
می کنیم که وحشت از حمالت تروریستی زیاد شده و مردم سرتاســر دنیا این جنایات را به اسالم نسبت دهند و آنچه بیشتر مردم درباره 
اســالم نمی دانند، این است که درک آنها از اســالم کامال مخالف اسالم واقعی است. اســالم دین صلح و رحمت است و کسانی که چنین 

اعمال وحشتناکی مرتکب شده اند، کامال خالف گفته های قرآن عمل می کنند.

وحدانیت خدا در اسالم
آمیلیا ویلچز که یک شــهروند آمریکایی گرویده به اســالم با تبار دومینیک و نیکاراگوئه ای اســت، می گوید: آنچه بیــش از همه مرا به 
اسالم جلب کرد، دیدگاه وحدانیت خدا در دین اسالم اســت. خداوند خالق یکتا و پروردگاری است که بر عرش اعلی نشسته است. مسأله 

وحدانیت خدا همیشه مشکلی بود که من با مسیحیت داشته ام.
آمیلیــا که در بازار تولید لباس فعالیت می کند و طراح لباس زنانه اســت، می گوید: من مجموعه جدید لباســی تولید کرده ام که در عین 

زیبایی و مدرنیته، به سبک  لباس های محجوب و فروتنانه، بلند و پوشیده هستند.

تعریف دنیای پس از مرگ در اسالم ماریانا آگولرا یک آمریکایی مکزیکی
ماریانا آگولرا که یک آمریکایی مکزیکی اســت درباره دلیل جذابیت اسالم می گوید: آنچه در اسالم توجه مرا به خودش جلب کرد توضیح 
مرگ و دنیای پس از آن بود. چراکه پس از مرگ مادرم همیشــه دنیای پس از مرگ برایم ســوال بود و اعتقادات اسالمی باعث شد که به 

حس آرامشی دراین باره برسم.
او که یک وبالگ نویس اســت و وبالگی درباره ســبک لباس محجوب دارد، می گوید: لباس های محجوب و پوشیده تنها مخصوص زنان 
مسلمان نیست، البته جذابیت آن برای زنان مسلمان بیشتر است اما هدف اصلی من این بوده که تمام زنان را به این جا جذب کرده و با آنها 

ارتباط برقرار کنم تا ما زنان همدیگر را حمایت کنیم. 

اسالم گمشده من بود
شالیا نیوس یک آمریکایی پورتوریکویی گرویده به اسالم است و درباره گرایش به اسالم می گوید: همیشه یک گم شده در زندگی داشتم. 
بسیاری از دوستانم معتقدان پروپاقرص مسیحیت بودند و مرا برای مالقات به کلیسا و کشیش دعوت می کردند اما نمی توانستند اعتقادات 
خود را به درســتی اثبات کنند. ولی زمانی که با دوستان مسلمانم صحبت می کردم، اعتقادات و سخنانشان همیشه واضح و روشن بود و با 

استقبال آنها روبه رو می شدم.
او در ادامه می گوید: در تمام عمر تصور می کردم که تنها مسلمان پورتوریکویی در آمریکا هستم و این مسأله برایم مشکل ساز شده بود. اما 
زمانی که با دیگر مســلمانان آمریکای التینی آشنا شدم فهمیدم که می توان فرهنگ قومیتی را همراه اسالم حفظ کرد و اسالم از آن زمان 

برایم رنگ وبوی دیگری گرفت.

ارتباط با پروردگار در دین اسالم
ماریزا پینا یک مســلمان پرتوریکویی دیگر نیز دلیل گرویدن به اســالم را ارتباط با خدا معرفی کرده و می گوید: آنچه مرا به اسالم جذب 
کرد رابطه قدرتمند با پروردگار و هدایت الهی بود. پیش از این که به اسالم بگروم احساس می کردم که بیهوده به دور خودم می چرخم، اما 

امروز که مسلمان هستم، زندگی ام صرف خدمت به دیگران می شود.
او که مدرس سالمت و تندرستی زنان مسلمان است، می گوید:   من ســالمت و تندرستی و غذاهای سالم را براساس روش زندگی پیامبر 
اسالم)ص( تدریس می کنم. من غذای سالم را با عقاید اســالمی همراه کرده تا در کنار داشتن روحی سالم و عبادت پروردگار تن سالمی 

نیز داشته باشیم.
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