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 به نام خدا
 

Shia community in Canada  
 

 مقدمه
 

  هشت  جمله   از از نظر مساحت ، در مرتبه دوم  کشورهای جهان قرار دارد و            کانادا، 
 کشور، دولت کانادا هرساله       وسعت خاک آن   بخاطر . محسوب می شود    کشور صنعتی     

رهنگی     نظر به چند ف  . .در کشور خود جای می دهد    صدها هزار مهاجر و پناهنده را   
، آن بودن نظام کانادا و به خاطر باال بودن سطح توسعه اجتماعی و خدمات رفاهی            

 خود به کانادا کوچ می کنند ، افزوده          کشورهای  ز به روز بر تعداد مهاجرانی که از         رو
 . می شود

تر مراکز و مؤسسات     به  در کانادا و انسجام     جامعه مذکور    به منظور بررسی وضع      
توانسته   تاکنون    مذکور   مجمع   .  گرديد افتتاح  1372نادا در سال    در کا یآنان ، مجمع   

   به صورت فصلنامه    با برگزاری کنفرانس منطقه ای ساالنه و انتشار مجله ای            است 
 در  برای عموم مراکز اسالمی   برگزاری مراسم مشترک     و The Right Path  نامبه 

دودی به اهداف فوق     ؛ تا ح  اسالمی  برقراری ارتباط با مراکز       و   مناسبتهای خاص  
 .دست يابد 

 
Population  

 
و تعداد      نفر30.572.544 ميالدی  1999اس سرشماری سال تعداد مردم کانادا بر اس  

 .  اعالم گرديده است نفر1.111.000مسلمانان 
 

 در شهرهای بزرگ کانادا     ، نفر برآورد می شوند    300000در حدود    ه ما کجامعه  
 :زندگی می کنند

 
 

        تورنتو   نفر00850   حدود 
   مونترآل      نفر50.000   حدود 
ر   و   ونکو   نفر40.000   حدود 
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    کلگری     نفر8.000   حدود 
   وندزر        نفر10.000   حدود 
   اتاوا           نفر12.000   حدود 

 
 پگ ، لندن انتاريو، بروکس ،         ون، ونی  لتون، ادمنت     جمعی از آنان هم در شهرهای هم   -

 .کچنر  زندگی می کنند
 

 و سازمانهامراکز 
 

 مرکز و مؤسسه اسالمی را در شهرهای       شصت افزون بر در کانادا  جامعه مذکور  
 .اداره می کنندبزرگ و کوچک 

  
 تورنتو               مرکز 25
 مونترآل              مرکز 10

    ر        و ونکو مرکز    8
 اتاوا                      مرکز5
               وندزر     مرکز4
لتون              هم     مرکز2
 ادمنتون                مرکز2
 کلگری                  مرکز2
چنر                ک     مرکز2
      لندن              مرکز2
 مرکز    1
     مرکز1

 ناياگرافالز
          هالی فکس

 
 

 
 
 

 مؤسسات آموزشی
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رسمی و     در کانادا ، شامل حوزه  ، آکادمی اسالمی و مدارس          آنان آموزشی   مؤسسات 
 . می باشد پاره وقت 

 
  حوزه 

  شده است رنظر گرفته   د حوزه  افتتاحمنظور    ب شهر وندزر کانادا    در ساختمان بزرگی   
  . می شودپرداخت بودجه آن توسط برخی از تجار 

 
 آکادمی علمی اسالمی

 :تا کنون حد اقل سه آکادمی اسالمی در شهرهای مختلف کانادا وجود دارد
 .اداره می شود آقای قاسمعلی که توسط  آکادمی اسالمی در شهر ونکوور کانادا . 1
 توسط جمعی از جامعه خوجه در تورنتو افتتح                 سازمان آموزش علوم اسالمی که    . 2

 .شده است
در شهر   " ناد مرکز مطالعات علمی اسالمی کا    "  تحت عنوان   هم  آموزشی   ایمؤسسه

 . است و مقدمات شروع کار آموزشی را طی   می کندتورنتو  ثبت شده

 مدارس 
 :هستند بر سه دسته جامعه مذکورمدارس 

ورنتو به نام مدرسه اسالمی امام صادق      در شهر ت مدرسه ای   . مدارس رسمی -1
 . در شهر مونترآل قرار داردهم و سه مدرسه رسمی ) ع(

  در اتاوا و ای هم سه مدرسه  در تورنتو و  مدرسه      . رسمی فارسیمدارس  -2
 . استمونترآل افتتاح شده

 هفته وبه    آخر که در روزهای  پاره وقت  دهها مدرسه    .  وقتپارهمدارس  -3
  افتتاح شده ، در اکثر شهرها      و زبانهای عربی و فارسی       منظور آموزش قرآن      

 .وجود دارد
 
  در هر استانوضع جامعه ما 

 
 Ontario استان  -الف 

                                   ---------------------------- 
 .خاصی می باشددارای ارزش  تجاری و اقتصادی از نظر  استان مذکور

. است، شهر تورنتو      آن مرکز  . است  نفر 11.559.000ر  بالغ ب  تعداد مردم آن  
 :پراکندگی مردم جامعه ما در آن استان عبارت است از
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 Torontoشهر تورنتو  -1
دو دانشگاه معروف کانادا به      .  داردنفوس   نفر 4.000.000  در حدود  شهر تورنتو   

 . قرار گرفته اندآن  در Yorkنامهای دانشگاه تورنتو و دانشگاه 
دهها   . در شهر تورنتو زندگی می کنند         مردم جامعه ما   نفر از  85000.  در حدود

 . ی از کشور ما  هستندمهاجرانآنان  هزار تن از 
  :حضور آنان عبارت است ازنسبت 

 
 از کشور ما   نفر60.000
 وخوجه ها ازپاکستان   نفر15.000
 از افغانستان     نفر6000

 عراقاز      نفر2.000
 نلبنااز      نفر2.000

 
 :مراکز آنان در تورنتو

 
 نام مرکز زبان   مشخصات

 
 شماره

می شود و    توسط جامعه خوجه اداره        
 .روحانی آن آقای رضوی است

  اردو   
English 

 مرکز اسالمی جعفری
 

  1  

 اداره می    و هندی  توسط جامعه پاکستانی     
 ود وروحانی آن آقای باقری استش

  اردو   
English 

 مرکز اسالمی المهدی
 

  2  

روحانی     . اداره می کنند    جامعه لبنانی آنرا     
 .آن آقای جزايری است

 مرکز اسالمی الهدی عربی
 

  3 

اداره می کنند      آن را  جمعی از هموطنان ما       
 .و در منطقه مرکزی شهر قرار دارد

 امام مهدی  فارسی
 

  4 

رار دارد و توسط      تورنتو ق     درشمال شرقی   
 .اداره می شودجمعی از هموطنان ما 

 عصر مرکزاسالمی ولی فارسی
 

5 

 انجمن فرهنگی فارسی .می شود    اداره  ها توسط افغانی
 

6 

 مؤسسه اسالمی بالل English .اداره می کنندان آن را  جمعی از مستبصر
 

7 

 مؤسسه مطالعات اسالمی English .مؤسسه ای آموزشی است
 

8 

 9 انهاجامعه اسالمی افغ فارسی . اداره می کنند جمعی از افغانها آنرا
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   اردو   . متعلق به جامعه خوجه می باشد

English 
 نامرکز اسالمی معصوم

 
10 

 مرکز بنی هاشم اردو . شبه قاره    می باشدمسلمانان   متعلق به 
 

11 

ل مسکونی در شمال تورنتو قرار          در مح 
 .رددا

English مرکز اجتماعی اسالمی 
 

12 

 عراقیمرکز  عربی . تعلق دارد هاعرقیجمعی از به  
 

13 

 در کانادا    منظور ارتباط  مراکز اسالمی           به
 . شده استافتتاح 

English  ع(    مجمع اهل بيت ( 
          در کانادا

14 

جمعی از هموطنان ما  محل اجتماع     
 .می باشد

 )ع(مرکز امام علی  فارسی
 

15 

ها تعلق    ه جمعی از عرب زبانان و عراقی   ب
 .دارد

 سول االعظم مسجد الر عربی
 

16 

 English . تعلق داردخوجه جامعه به 
 اردو

Nasimco  
 

17 

 مؤسسة الحسين  عربی . استساخته عراقی تاجری را مسجد 
 

18 

 ها ها و پاکستانی   متعلق به جمعی از هندی      
 .است

 مؤسسه اسالمی ايمان اردو
 

19 

 .ها می باشد متعلق به پاکستانی
 . جامعه جهانی خوجه هادفتر 

 . هاها و پاکستانی مربوط به برخی هندی
 .واهرانی از هند و پاکستانمتعلق به خ

 .جمعی از هموطنان مامتعلق به 
 .استدر تورنتو مؤسسه ای آمزشی 

 اردو
English 
 اردو
 اردو
 فارسی
English 

 مرکز القائم
  جهانیاتحاد 

 باب العلم  
  زهراء   کنيزان 
   ايرانفرهنگیمرکز 

 سازمان آموزش اسالمی
           

20 
21 
22  
23 
24 
25 
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 Windsorشهر وندزر  . 2
 

   . قرار دارد آمريکا با شهر وندزر درکنار مرز کانادا 
بخش مهمی      . در شهر وندزر زندگی می کنند         مردم جامعه ما   تن از   10.000  حدود

  مرکز اسالمی 4 در اين شهر، دارای آنان .دهستنن لبنانی و عراقی عرب زباناآنان از 
 :می باشند

  
 جماعت اسالمی وندزر .1
2. Ahlul Bayt Centre 
 مرکز المهدی .3
4. Alhussein foundation 

 
 
 Ottawaشهر اتاوا  . 3
 

 اتاوا با حومه آن  در حدود         تعداد مردم   .  کانادا محسوب می شود       اتاوا  مرکز  
  . نفر است 900.000
 . زندگی می کنندآن  در مردم جامعه ما   تن از 00120در حدود 

 
 :مراکز اسالمی مهم آنان عبارتند از

1. Ahlul Bayt Centre امامت مرکز برعهده     .اداره می شودها  لبنانی  توسط   که 
 .آقای  علی ابوريا است

 .مسجد ابوذر .2
    متعلق به جامعه خوجه و پاکستانی        کهاردو زبانان ها و  مرکز اسالمی پاکستانی    .3

 .است
 .ها اداره می شود  عراقیکه توسط) ص(مرکز الرسول االعظم  .4
 . وابسته به سفارت جمهوری اسالمی  می باشدکه  فرهنگسرا .5
 .ها ها و خليجی  البتول متعلق به جمعی از عراقیمؤسسه  .6
 
 Kitchenerنر  چشهر ک. 4

 
 در تعداد مردم آن    .اهی در کانادا هستندکچنر و واترلو از جمله شهرهای دانشگ    

جمعی از   از جمله    ؛مسلمان  های  از دانشجو تعدادی    .است نفر 400.000حدود 
 .حضور دارند شهر آن در های کشور ما دانشجو
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 :مراکز آنان عبارتند از
 
   ها متعلق به جامعه خوجهمرکز .1
 . مؤسسه اسالمی خدمات انسانی . 2

 
 Hamiltonشهر هملتون   . 5
 
 و    در آن وجود دارد    ات  فلزبزرگ  لتون ، شهری صنعتی است و کارخانه های           هم

 . می باشد نفر 600.000 تعداد مردم آن 
 شهر زندگی می کنند که عمدتا لبنانی،           آن در مردم جامعه ما     تن از 3.000حدود 

 .ايرانی، عراقی و پاکستانی می باشند
 :مراکز آنان عبارتند از

 
 .ها است   متعلق به جامعه لبنانی که Al Walayaی مرکز اسالم .1
 .ها تعلق دارد  به جامعه خوجه ها و پاکستانی که مرکزاسالمی رضوی .2

 
  St. Catherineشهر  . 6
 

 .  زندگی می کنند نفر 400.000 در شهرهای مذکور بالغ بر  
 ان عنو  به بزرگ کاناداآبشارهای کنار را در  لبنانيها ساختمانی تعداد کمی

 . کرده اندافتتاح  مرکز اسالمی
 
 

 London Ontario  شهر .7
 

در آن   نفر 450.000 در غرب شهر تورنتو قرار دارد و در حدود       شهر مذکور  
 ..زندگی می کنند

 :مراکز متعلق به جامعه ما عبارتند از
 )ع(مرکز االمام المهدی  
 Ahlul Bayt Centre 
 
 

 Quebecاستان کوبک   -ب 
                              ----------------------------------- 
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 آن    بزرگ  ، شهر کوبک و شهر         مرکز آن   .کوبک ، استان فرانسه زبان کانادا است      

 .مونترآل می باشد
 

 Montrealشهر مونترآل  
 

 نفر 3.000.000 حدوداين شهر در کنار رودخانه بزرگ سنت لورنس قرار دارد و       
 . شهر قرار داردآن  در هم  چهار دانشگاه بزرگ .در آن زندگی می کنند

 
 دانشگاه مک گيل  .1
 دانشگاه کنکرديا  .2
 دانشگاه مونترآل   .3
   بک  ودانشگاه ک .4
ز اقوام گوناگون در شهر مونترآل زندگی می کنند و                 جامعه ما ا  نفر از    50.000حدود  

 های دانشجواز جمله  ما  هایاز دانشجوی    تعداد . هستند یدارای مراکز و مساجد متعدد   
 دانشگاه مک گيل ، دارای       .حضور دارند   مذکور   در دانشگاههای بزرگ     هموطن ما   

 .  اسالم شناسی می باشدخصوصدپارتمانی در 
 

 :مراکز آنان عبارتند از
 

 نام مرکز اسالمی  زبان مشخصات
 

شماره

های است و امام آن   متعلق به عراقی  
  باشد ناصری میآقای

 Ahlul Bayt مرکز عربی
 

  1 

 Al Hedayaمرکز  عربی ها تعلق دارد  به لبنانی
 

  2 

فارسی     متعلق به جمعی از هموطنان ما
 عربی

 مرکزارشاد اسالمی
 

  3 

های  متشکل از جمعی از دانشجو      
 . است کشور ما

 4   ها انجمن اسالمی دانشجو فارسی

ها    تانی متعلق به جامعه خوجه و پاکس         
 .می باشد

English 
 اردو

Haydari Centre 
 

  5 

بسته به مجلس اعالی شيعه در لبنان           وا
 . است

 مرکز اسالمی لبنانی عربی
 

  6 
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 مؤسسه الزهراء عربی به هواداران آقای شيرازی تعلق دارد
 

  7 

 . خوی است شعبه مؤسسه آقای 
 
 علق به اقوام گوناگونمت
 

 .ها است متعلق به عراقی

 عربی
 
 

English 
 

 عربی

 آقای خویمؤسسه 
 

 سازمان زنان 
 

  الحوراء مؤسسه 

 8 
 
9 

10  

 
 

 Alberta استان آلبرتا  –ج 
--------------------------- 

 .مهم آن ادمنتون و کلگری می باشنداستان آلبرتا درغرب کانادا قرار دارد و شهرهای 
 
 Edmontonشهر ادمنتون   . 1
 

 .در آن زندگی می کنند  نفر 1000000 و در حدود  استادمنتون ، مرکز آلبرتا
 :مراکز مردم جامعه ما عبارتند از

 .ی و لبنانی عراقی  اسالممرکز .1
 اداره  جامعه خوجه در شهر ادمنتون  که توسط اسالمی اثنا عشری مرکز .2

 .می گردد
 
 Calgaryشهر کلگری   . 2
 

  درآن زندگی می کنند و            نفر 800.000 حدود و   قرار دارد  ر استان آلبرتا  دکلگری ،   
 . کانادا قرار دارد در منطقه نفتی

 .  شهر زندگی می کنندمردم جامعه ما در آن  تن از 8000حدود 
 شهر  آن از کشورهای ايران ، عراق، شبه قاره ، افغانستان و لبنان به    آنان اکثر 

 .مهاجرت نموده اند
 :آنان عبارتند ازدو مؤسسه  

 
  به نام الغدير  ها اسالمی عراقیمرکز .1
 .عروف به انجمن حسينی که متعلق به مردم شبه قاره استمرکز م .2
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    Brooks   بروکسشهر 
 

و حدود صد و پنجاه نفر از        در شرق شهر کلگری قرار دارد     ی است و شهر کوچک   
 زندگی می کنند و مجالس مذهبی خود را در منازل ، برگزار                          آن در مردم جامعه ما   

 .قی هستندا از مهاجران عراکثر آنان  .کنندمی 
 

  Fort Mc Murrayفورت مک موری   شهر 
 

که در شمال شرقی استان آلبرتا قرار  مذکور     شهر مردم ما در  در حدود صد تن از  
 . فاقد مرکز اسالمی مناسب می باشند و در حال حاضر دارد زندگی می کنند

 
 British Columbia استان    –د 

------------------------------------------------------------ 
 ، شهر    آنمرکز  . س آرام  قرار دارد و  غرب کانادا و در ساحل اقيان     استان مذکور در  

  .ونکوور است 
  Vancouverشهر ونکوور   

 مجاورت مرز کانادا و آمريکا  قرار دارد، از نظر آب و هوا در کانادا  از                      آن شهر در  
 .در آن شهر زندگی می کنندنفر   1.500.000  در حدود  .  استمعروفشهر های  

 .  شهر زندگی می کنندآن مردم جامعه ما در   نفر از 40.000در حدود 
 
 

 مليت تعداد
 

 
 شماره

 هموطنان ما  30.000حدود 
 

  1 

 ها عراقی 2.500حدود 
 

  2 

 افغانی ها  1.000حدود 
 

  3 

 ها و خوجه ها پاکستانی 2.000حدود 
 

  4 

 ها لبنانی 500ود حد
 

  5 
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 ...ها و حجازی 4.000حدود 
 

  6 

 
 

 :مراکز آنان عبارتند از
 

 نام مؤسسه  زبان مشخصات
 

 
 شماره

 English . خوجه  استمتعلق به جامعه
 اردو

 )الزهراء (مسجد
 

  1 

افتتاح وسط جمعی از مهاجران افغانی  ت
 شده است

 Husseini Centre فارسی
 

  2 

 اداره می  آنراجمعی از هموطنان ما  
 کنند

  هدیمرکز اسالمی الم فارسی 
 

  3 

 . استها متعلق به عراقی
 .ها متعلق به جامعه لبنانی

 .ها اقیمتعلق به عر
 .مسئول آن آقای  قاسمعلی است

 .متعلق به عموم  است
 

  عربی 
 عربی
 عربی

English 
English 

 مرکز اسالمی الکوثر
 مؤسسه اسالمی لبنانی

 Al thaqlainمرکز 
  اسالمیآکادمی

Shia federation   

  4 
  5 
  6 
  7 
  8 

 
 

 
 
 

 Manitoba    استان . ه
--------------------------------------- 

 
 .شهر ونی پگ می باشد ، آن  مرکز .  قرار داردجنوب کانادا استان مذکور در 

 
 Winnipegشهر ونی پگ   

 
  . کننددر آن زندگی می  نفر 500.000در حدود 
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به ثبت رسانده و      ) ع( اهل بيت    مرکز  ، مؤسسه ای را به نام    مردم جامعه ما     جمعی از   

در حال حاضر عمده        و  محل موقتی را  جهت انجام مراسم مذهبی اجاره کرده اند               
السهای آموزش    ک . کنند  مراسم مذهبی خود را در سالن های عمومی شهر برگزار می                

برگزار        در روزهای شنبه هرهفته      فرزندان خود    زبان و معارف مذهبی  را برای      
 .می کنند

 
 Saskatchewanاستان ساسکچوان    -و

----------------------------------------------- 
 

 مرکزی    مناطق    و ساسکتون در      جنوب   استان عبارتند از رجنا در     آن شهر های مهم  
 .ساسکچوان 

 
 Saskatoonشهر ساسکتون   

 
  .در آن زندگی می کنند  نفر 300.000در حدود 

 کسانی هستند که از     آنان  اکثر  .  زندگی می کنند      مردم جامعه ما در آن     تعداد کمی از   
 اسالمی هستند که مراسم     مرکزی دارای آنان.  مهاجرت نموده اند   آنجاعراق و لبنان به  

 .مذهبی خود را در آنجا برگزار می کنند
  

 شهر هالی فکس
 

در شهر  هالی فکس  واقع در شرق     ن مانند عراقی های مهاجر هم     جمعی از مهاجرا   
 .کانادا زندگی می کنند و دارای مرکزی اسالمی می باشند


