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 94 12/  12 تاریخ تأیید:            94/  9/  15 :تاریخ دریافت

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  محمدحسین قربانیان  _

 چکیده

، شگناتت  غیگر اسگالمی  ی فرهنگ  اسگالمی در جوامگ     ، جهت تولید و اشاعههابایسته نیترمهمیکی از 

است. رسالت اصلی این مقاله، شناتت یکی از ابعاد  فرهن  اسالمیی هدف با درست ابعاد آشنایی جامعه

تاریخ اسالم در مراکگ    بارهدر شدهانجامهای پژوهشبررسی و ی برزیل با فرهن  اسالمی آشنایی جامعه

در این موضوع یا موضوعات مشابه در جامعه علمی  کنکاش کهنیاعلمی و اسالمی برزیل است. توجه به 

بگا   کوشگد تگا  میحاضر  نوشتارند. کمی دوچندانضرورت پرداتتن به این موضوع را  ،است سابقهیبایران 

 ازجملگه مهگم در ایگن زمینگه     سگااالت به برتی از  ،اسالم در برزیلبررسی سیر تحوالت تحقیقات تاریخ 

  پاسخ دهد:زیر  سااالت

است؟ این آثگار   گرفتهشکلچه موضوعاتی از تاریخ اسالم  در برزیل، بیشتر درباره شدهانجامهای پژوهش

اسگالم چوونگه    یخی دربارهتار هایپژوهش؟ سیر تاریخی مطالعات و انددشدهیتولبیشتر در چه بازه زمانی 

از  هرکگدام ؟ سگهم  انگد شگده نوشگته ثیر گگرایش شگیعی   أتا چه حد تحت تگ  شدهانجام هایپژوهشاست؟ 

تا چه می ان بگه مااحگ    پژوهشوران چه می ان است؟ و  هاپژوهشدر این  یربومیغبومی و  پژوهشوران

 اند؟تخصصی تاریخ اسالم ورود کرده

مراکگ  اسگالمی    مراک  علمی برزیگل،  آمریکای التین، برزیل،مطالعات تاریخ اسالم،  های کلیدی:واژه

 برزیل

                                                 
  7مدانشواه باقرالعلوکارشناسی ارشد . 
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 مقدمه

در مراک   است که درباره تاریخ اسالم یهایپژوهشبررسی  پژوهش،محور اصلی این 

، رسگیدن بگه   پگژوهش ایگن   در انجگام ی اصلی است. انوی ه شدهانجامعلمی کشور برزیل 

برزیل اسگت.   یژهوبهی در آمریکای التین طرحی استوار برای انتشار معارف و مناب  اسالم

بگه   یضگرور  اسالمی در این منطقه، هایپژوهشی مطالعات و ، شناتت تاریخچهروینازا

چوونه معارف اسالمی را در برزیل و آمریکای »که  ساالرسد. برای پاسخ به این می نظر

اینکگه جامعگه    ازجملگه تری پاسخ دهگیم.  جدی سااالتابتدا باید به  «التین اشاعه دهیم؟

هگای علمگی در مگورد مسگا ل     و فعالیتها پژوهشبرزیل چه مقدار با اسالم آشنایی دارد؟ 

بیشتر توسگ  موافقگان اسگالم     پژوهشی،های است؟ این فعالیت تاکنون چه بوده ،اسالمی

ها پژوهشثیرگذاری بر این مطالعات و مخالفان آن؟ نقش گرایش شیعی در تأبوده است یا 

است  شدهدادههایی از مسا ل اسالمی عالقه نشان بیشتر به چه جناه بوده است؟ ه حدتا چ

هگای اسگالمی در ایگن    فعالیگت  انگداز چشگم ظرفیت و  مغفول مانده است؟ ییهاجناهچه  و

 منطقه چوونه است؟

پاسگخ داده شگود امگا نگه در      سگااالت ایگن  ، سعی بر این است که بگه  نوشتاردر این 

این تحقیق بخشی از  ی تاریخ اسالم.در حوزه صرفاًی تمامی مسا ل اسالمی، بلکه گستره

 ی مطالعات اسالمی در برزیل است.، در مورد وضعیت و تاریخچهپژوهشی یک پازل ب رگ

اطالعات، ایجاد شگد   یآورجم ، ابتدا بانک اطالعاتی برای پژوهشی این برای ارا ه

های مگرتا  بگا   های برزیل، تمامی کلیدواژهالین دانشواهبا مراجعه به کتابخانه آن سپسو 

 اجمگاالً بسیاری در تالل ایگن جسگتجو    هایپژوهشاسالم و تاریخ اسالم جستجو شد و 

هگا و  بررسی شد. در جسگتجوهای تکمیلگی از مراکگ  علمگی برزیگل، برتگی از کتابخانگه       

کتابخانگه مگوزه   »، «کتابخانگه ملگی برازیلیگا   » بگ رگ برزیگل همچگون    هاییفروشکتاب
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کامل جستجو شد. بعد از تکمیل بانگک   صورتبه 1«فروشواه کتاب سارایوا»و  «سا وپا ولو

در برزیل ناود،  هاپژوهشکه در ارتااط با تاریخ اسالم و یا مربوط به  هایییافتهاطالعاتی، 

هگا،  ، در حد امکان بگه برتگی از آن  کنار گذاشته شد. در مورد مراک  اسالمی در برزیل نی 

 یرسگان اطالعدیور مراک  اسالمی نی  با مراجعه به پایواه جویی پیو حضوری مراجعه شد 

 انجام شد. ،هاآن

 روش تحقیق

بتدا لیست تاریخ اسالم در مراک  علمی برزیل، ا هایپژوهشبرای بررسی سیر تحول 

یفگی  ک با تحلیگل  ازآنپس. شد یآورجم در موضوع تاریخ اسالم  شدهانجام هایپژوهش

 .ه گرددارا  پژوهشهای این مناسای برای پرسشهای پاسخ شد تاموجود، سعی های داده

 اطالعات در تحقیق یآورجمعروش -۱

عات اطال یآورجم  ،با توجه به اینکه تمامی مناب  این پژوهش به زبان پرتغالی است

و معتار های هدر کتابخان یاکتابخانه پژوهش روینازا ،طلایدمی دوچندانزحمتی  یازموردن

لیست و  ددر موضوع تاریخ اسالم انجام ش« کلیدی واژگان»فضای مجازی با جستجو در 

 ، مورد جستجو قرار گرفت.های معتار دانشواهی برزیلآثار کتابخانه

ی هگای مناسگ ، برتگ   دادهبگه  کلیگدی بگرای رسگیدن    میان واژگان در سیر جستجو 

تری هایی کگه احتمگال جگذابیت بیشگ    ها و مکانشخصیتهای حکومتی، وقای  مهم، دوره

های صگلیای،  مثل جن  ، مورد تأکید قرار گرفت؛برزیلی دارند یژهوبهبرای محقق غربی و 

و کگا    ایگوبی، ابگن رشگد    ینالگد صگال   ایاری، فتح قسگطنطنیه،  یرهج شاهفتح اندلس و 

 الحمراء.

                                                 
1. Saraiva.com.br. 
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 اطالعات یآورجمعجستجو برای  منابع -2

 ی دانشکده فلسگفه و الهیگات دانشگواه ایگالتی     های مرج  مثل کتابخانهکتابخانه

 سا وپا ولو

 مجالت تخصصی 

 های فهرستکتاب 

  های مرتا  با این موضوعدانشکده هاینامهیانپالیست 

 کنند.می فعالیتو مراک ی که در این زمینه ها های اینترنتی مرتا  با گروهسایت 

 تجوی عمومی در فضای مجازیجس 

 رسی سیر تحول مطالعات تاريخ اسالم در برزيلبر

 مربوط به تاريخ اسالم هایپژوهشدر  شدهاستفادهی منابع سیر تاريخی گستره -۱

های برزیلگی  در پژوهشاست که  آناصلی از نوارش این تحقیق های یکی از انوی ه

تاریخ اسالم تا چه حد از مناب  اصیل اسالمی و چه می ان از تحقیقگات مستشگرقین    درباره

، باید تمامی آثاری ای مطلوب، برای رسیدن به نتیجهدرهرصورتاست؟  شدهاستفادهغربی 

بنابراین ؛ قرار گیرد یموردبررس ،اجماالًگرچه  ،تاریخ اسالم در برزیل موجود استکه درباره 

بلکه به نظر  ،شودنمی و آثار یافت شده محدود زبانیپرتغالخی به کت  آغاز این سیر تاری

هگای دیوگر و   ابتگدا بایگد نقگش زبگان     ،رسد برای اینکه فضای بح  بهتر تایین شگود می

های وارداتی به برزیل کگه قگدمت بیشگتری از تحقیقگات بگومی برزیلگی در ایگن        پژوهش

 :گیردقرار  یموردبررس ،دارندینهزم
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 در برزیل اسالممختلف در تحقیقات تاریخ های زباننقش  -1-1

طالعگات  مکه ایگن   برزیل، این است یدانشواهاولین نکته در مطالعات تاریخ اسالم در مراک  

هگا تأثیرگگذار   وهشهای دیوگر نیگ  در ایگن پگژ    فق  به زبان پرتغالی ناوده و آثار پژوهشی از زبان

ر معگدود مگواردی   هایی همچگون اسگپانیولی، فرانسگه، انولیسگی و د    . آثار پژوهشی از زباناندبوده

منگاب    یجتگدر بگه ن کگه  ایتالیایی نی  سهم بس ایی در مطالعات تاریخ اسالم در برزیل دارند، همچنا

 کنند.می برزیلی باز هایاصیل اسالمی و زبان عربی و فارسی نی  جای تود را در مناب  پژوهش

زبان اسپانیولی در مطالعگات علمگی در برزیگل    بارز نقش  ازنااید  کهینای دیور نکته

اسگپانیولی زبگان    ،برزیگل  جگ  آمریکگای التگین   ی تمام کشورهای حوزه چراکهغافل شد؛ 

 ییگره ج شگاه »بگا   همگواره پیوندهای فرهنوگی و تگاریخی برزیگل     ،هستند. عالوه بر آن

ی مهم است و در بسیاری از جهات هنوز از آن منطقه متأثر است. نکته شدهحفظ 1«ایاری

هگای  تگر از دیوگر زبگان   ها، بسیار آسگان زبانفهم زبان اسپانیولی برای پرتغالی کهآندیور 

التین است و بسیاری از مردم عادی برزیل، قادر به فهگم و مکالمگه بگه زبگان اسگپانیولی      

و  2کمتگر از نقگاط اشگتران آن بگوده    ن دو زبان بسیار ان گفت اتتالف ایشاید بتو هستند.

 دانند.التین می زبانیکاز  دو لهجه مثابهبهاین دو زبان را  ،بسیاری

در محافل علمگی،   ،هاآنبودن  المللیینببه تاطر انولیسی و فرانسوی نی  های زبان

یشگتر بگوده امگا    وی برسد از ابتدا نقش آثار فرانسگ د. به نظر مینکننقش بس ایی را ایفا می

 ، آثار انولیسی سهم بیشتری را به تود اتتصاص داده است.مرورزمانبه

                                                 

 گیردرا در بر میالطارقجالو آندورا، پرتغال، اسپانیاو کشورهای  استدر جنوب غربی اروپا قرار منطقه ای شاه ج یره ایاِری  .1

 

2. Comparison of Portuguese and Spanish,Wikipedia.org, available at: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Portuguese_and_Spanish, 31  1392فروردین  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Portuguese_and_Spanish
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هگای  ی مطر  در دانشگواه ی شواهدی بر این مدعا، آثار پژوهشی سه کتابخانهبرای ارا ه

دانشگواه   ترنتگی سگه  و مقایسه قرار تواهیم داد. در این بررسی سگامانه این  یموردبررسبرزیل را 

 ست:ا قرارگرفته یموردبررسمطر  برزیل در مورد مطالعات اسالم و تاریخ اسالم، 

 ( USP)1دانشواه ایالتی سا وپا ولو -1

 (PUC)2دانشواه کاتولیک برزیل-2

 ( UFRJ)3یودوژانیروردانشواه فدرال  -3 

های مربوط به اسالم برای یافتن پژوهش هایدواژهکل ینترمهمیکی از  در این بررسی

ی است. هدف از این بررسگی ایگن اسگت کگه بگدانیم در قفسگه      « 4اسالم»یعنی کلیدواژه 

هگای مختلگف در   ها چه تعداد اثر وجود دارد و سهم زباناز این کتابخانه هرکدام« اسالمِ»

 چه می ان است؟آثار مربوط به اسالم در این کتابخانه 

 (یدانشواه معتار کتابخانه سه در یاسالم کت  تعداد سهیمقا نمودار) 1 نمودار

                                                 
1. http://www5.usp.br/ 
2. http://www.pucsp.br/home 

3. http://www.ufrj.br/ 
4. islamismo 
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 مثگال در  طگور بگه  .منحصگر نیسگت   یگدواژه کل ایگن در تنهگا  ها الاته نقش دیور زبان

 برتری یراحتبهتوان می ،«ایاری یرهج شاهتاریخ » و« مستعربین»همچون  هایییدواژهکل

همچگون   هگایی یگدواژه کلو یگا در   مشگاهده کگرد  هگا  آثار دیوگر زبگان   آثار اسپانیولی را بر

 .1هاستبیشتر از دیور زبان مرات بهنقش آثار انولیسی  ،«های صلیایجن »

 تاریخ اسالم در برزیل درباره یدانشواههای پژوهشسیر زمانی -1-2

 یم کرد:را به دو بخش کلی تقس های تاریخ اسالم در برزیلتاریخچه پژوهش توانیم

 اسالمی قال از قرن بیست و یکم هایپژوهشبخش اول:  

 اسالمی در قرن بیست و یکم هایپژوهشبخش دوم:  

                                                 
به تاطر مسا ل  عموماً چراکهنامارده ارجاع داد  هایاینترنتی کتابخانهی توان به سامانهنمی برای این مااح  متأسفانه.  1

 امنیت سایاری قابلیت ارجاع به این سامانه وجود ندارد.

USP PUC UFRJ

تعداد کل آثار 479 749 181

پرتغالی 166 107 81

اسپانیولی 29 370 15

انگلیسی 171 280 56

فرانسوی 97 21 20

دیگر 16 7 9
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 ،یسگت و یکگم  اسالم از ابتدا تگا آغگاز قگرن ب   مطالعات تاریخی درباره  رسدمی به نظر

برشگمرد   آنتوان بگرای  می اتیر باشد. دالیل مختلفیی یک دههآن در کمتر از  مرات به

 :شوداشاره می هاآناز  به برتی اجماالًکه 

 رشد ارتااطات و ورود به عصر انفجار اطالعات در قرن بیست و یکم. 

  ت و تحوال آمریکای التین به اسالم و مناطق اسالمی یژهوبهتوجه بیشتر غرب و

 .آن

 کمیبیست و ی برزیل از ابتدای قرن رشد مدنی و اف ایش سطح تحصیل جامعه. 

 اسالمی در برزیل قال از قرن بیست و یکم هایپژوهش-1-2-1

های کتاب ترینیمیقدبرای دریافت تاریخ دقیق مطالعات تاریخ اسالم در برزیل باید 

مگیالدی   1788کتاب مربوط به سگال   ترینیمیقدموجود در این زمینه را در برزیل یافت. 

تاریخی شرق  –و به مقایسه سه شخصیت مذهای است. این کتاب به زبان فرانسوی بوده 

 .1پردازدمی 9«محمد»و « کنفوسیوس»، «زرتشت»یعنی 

مگیالدی بگا نگام     1931کتاب بگه زبگان پرتغگالی نیگ  مربگوط بگه سگال         ترینیمیقد

هایی که در مورد تگاریخ اسگالم   ی کتابالاته سیر زمانی کلیه .است 2«شرقهای اسطوره»

ی اسگت. در ایگن دوره   ذکرشگده در فصل سوم با ج  یات کامل  است شدهنوشتهدر برزیل 

 توان اشاره نمود:می به چند نکته زمانی

در برزیگگل در قگگرن بیسگگتم  یدانشگگواهتمگگامی مراکگگ   یاگگاًتقراولگگین نکتگگه اینکگگه  

شد و قال  تأسیس 1792در سال  یودوژانیروردانشواه علوم نظامی  هرچند. اندشدهیستأس

سگال  اما اولین دانشواه برزیگل در  تولیک سیستم آموزشی تود را داشت، از آن کلیسای کا

                                                 
1. Pastoret, Claude Emmanuel Joseph Pierre marquis de, Zoroastre, Confucius et 

Mahomet comparés comme sectaires, legislateurs et moralistes, chez Buisson, 1788. 

2. Lendas do Oriente. 
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مشغول بگه   یااشارهقال از آن مرک  علمی قابل  و 1شد گذاریپایهدر ایالت آمازون  1909

تگاریخ   یگن ازاپگس نیگ  بایگد    یدانشگواه  هگای پگژوهش  مسگلماً  بنگابراین  کار ناوده است؛

 باشد. گرفتهشکل

انان و فعالیگت مسگلم   ،زمانی قال از قرن بیسگت و یکگم  ی هدوم در مورد دوری نکته

ان عربگی  بسیاری از کتگ  قگدیمی بگه زبگ    در این دوره نهادهای اسالمی در برزیل است. 

ر آثگا  ،غگالی بیشگتر مسگلمانان بگا فرهنگ  و زبگان پرت      بگا آشگنایی   رفتهرفتهمنتشر شد اما 

 .شدمیدر این زمینه به زبان پرتغالی ارا ه از ایشان تری عمیق

های اسالمی در ایگن  و مراک  رسمی وابسته به دولت هافعالیت سازمان ،سومی نکته

را  ی برزیگل کردنگد جامعگه  مثال سفارت عراق، مصر و ایران سعی مگی  طوربه .دوره است

 ناگوده تگاریخ اسگالم    ی این آثار دربارهاسالمی آشنا کنند. الاته همه معارف و آثاربیشتر با 

 مفاهیم مختلف اسالمی است. بلکه درباره

طگور  مانهی زمانی است. ها در این دورهگیر دیور زباننقش چشم پایانی،ی و نکته

خگش  ر برزیل، ببودن بسیاری از نهادهای علمی د تأسیستازه  دلیلاشاره شد به  قاالًکه 

اتیگر  ی د در دههاین رون پرتغالی( است اما) یربومیغهای از آثار مطالعاتی به زبان وسیعی

 در ،اسگالم  بگاره در زبگان پرتغگالی  هایباکت انتشار گستردهشده و ما شاهد متفاوت  کامالً

 برزیل هستیم.

 اسالمی در برزیل در قرن بیست و یکمهای پژوهش -1-2-2

م و تاریخ اسالپژوهشی درباره گیر آثار شاهد رشد چشم ،با ورود به قرن بیست و یکم

 تگا تاریخ اسالم  بارهدرپژوهشی ی آثار د بتوان گفت که کلیهو شای اسالم در برزیل هستیم

 ی اتیر نیستند.یک دهه یاندازهبهمیالدی  2000سال 

                                                 
1. Brazilian science and technology, available at: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_science_and_technology, 4 1392 ماهاهشتیارد  

http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_science_and_technology
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برزیلگی  -مسگلمانان عربگی   گسگترده فعالیت  ،ی زمانیدر این دوره توجهقابلی نکته

هسگتیم  « 3میوو ل عطیه فیلهو»و « 2مصطفی ممد جروچی» ،«1دنیل پا ولو فر » ازجمله

در  تگر یتخصصبخشی به آن و پرداتتن به مسا ل با اف ایش آثار مطالعاتی و با کیفیت که

اسپانیولی و  یژهوبهها تاریخ اسالم؛ در این میدان نقش بس ایی دارند. الاته نقش دیور زبان

گیر است و شاید بتوان گفت بسیاری از آثار از زبان زمانی نی  چشمی انولیسی در این دوره

 4.اندشدهترجمه انولیسی

 تاريخ اسالم هایپژوهشبومی در بومی و غیر پژوهشگرانآفرينی سیر تاريخی نقش -2

ی کگه در  مشگکل اسگت.   بسیار مشگکل بومی و غیربومی پژوهشوران تشخیص دقیق 

وران پژوهشگ درست ملیت برتی از  یصتشخعدم ،مواجه بودم هاآنبررسی این قسمت با 

مگال  نگد و احت عربگی دار  کامالًمثال برتی از نویسندگان مسلمان و عرب نامی  طوربهبود. 

زبان بودن که به پرتغالی اییسندهنویا کم نیست  ،بوده باشندها برزیلی-از قشر عرب اینکه

مثگل   ؛شگد مشگخص ن ی پرتغگال  است یگا  یبرزیل اما ملیت دقیق او که امداشتهاو اطمینان 

شگد  ی سگع  ،و نویسگندگان  پژوهشورانا جستجو در مورد ب درهرصورت. «ادواردو دیاس»

 .شودبومی تفکیک پژوهشوران غیربومی از پژوهشوران 

 بومی در برزیلپژوهشوران سیر تاریخی نقش  -2-1

و  بگوده اسگت  متفاوت از قاگل   کامالً هاپژوهشروند رشد  ،از آغاز قرن بیست و یکم

از سگوی   یگژه وبگه تگاریخ اسگالم    هگای پگژوهش تگاریخ   ،مسامحه بتوان گفت یباکمشاید 

 است. گرفتهشکلی اتیر در این دو دهه ،بومیپژوهشوران 

                                                 
1. Paulo Daniel Farah. 
2. Mamede Mustafa Jarouche. 

3. Miguel Attie Filho. 

 نامهانیپاع(، باقرالعلوم )دانشواه  بررسی تحقیقات تاریخ اسالم در مراک  علمی برزیل، ،نیمحمدحس قربانیان، ر.ن: .4
 .فصل سومکارشناسی ارشد، 
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 ی اتیربومی در دو دههپژوهشوران نقش  -2-1-1

 بنگدی یگت اولو هاپژوهشبر اساس سطح کمی و کیفی را پژوهشوران اگر بخواهیم  

دامه به ادر  که؛ گیرندمی برزیلی در صدر جدول قرار-عربپژوهشوران بدون شک  ،کنیم

 شود:پرداتته می هاآنمعرفی اجمالی برتی از 

نشگواه  دا ازمیالدی مدرن کارشناسی تود را  1994پا ولو دنیل فر : وی در سال . 1

کار تگود را ادامگه    ،و ادبیات تطایقی یشناسزبانهای و در رشته ایالتی سا وپا ولو اتذ کرد

ادبیات عگرب و تگاریخ اسگالم و تاورمیانگه      ٔ  ینهدرزمداد. دنیل فر  یکی از اساتید به نام 

مدیر موسسه مطالعات  واست  درآوردهتحریر ی آثار پژوهشی بسیاری را به رشته و هست

های های دنیل فر  به زبانمتعلق به دانشواه ایالتی سا وپا ولو است. برتی از کتاب 1عربی

 ،برزیلیهای است. دنیل فر  در میان رسانه شدهترجمهانولیسی، عربی، فرانسوی و آلمانی 

و همیشه در مسا ل مختلگف  جمهوری اسالمی ایران معروف است  به طرفداری از مواض 

 کند.می گفتمان جمهوری اسالمی ایران را ابراز بهتمایل شدید تود 

 2006تگود را در سگال   ی فوق دکتگرای فلسگفه  مدرن میوو ل عطیه فیلهو: وی . 2

ی خ فلسگفه ر تاریدبیشتر  ،نشواه ایالتی سا وپا ولو گرفته است. میوو ل فیلهومیالدی از دا

کثگر  او  در برزیگل اسگت  « شگناس  یناسگ ابن»ین اسالمی فعالیت کرده است. وی مشهورتر

ن فیلسگوف  از آن در مگورد ایگ   یاعمگده است و یا بخش  یناسابناو یا در مورد  هایکتاب

ی اسگالمی در  یقگات فلسگفه و تگاریخ اندیشگه    . وی مدیر گگروه تحق هستب رگ اسالمی 

 دانشواه ایالتی سا وپا ولو است.

فگوق  مگیالدی مگدرن    2009محمد مصطفی جروچی: مصطفی جروچی در سال . 3

ی ادبیات و فرهن  عرب از دانشواه ایالتی سا وپا ولو اتگذ کگرده   دکترای تود را در رشته

زیل مشهور کرد. تخصص او بررسی ، وی را در بر«ش یکه ار و »ی کتاب است. ترجمه

                                                 
1. Centro de Estudos Árabes da USP. 
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اثگر   144بررسی متون تگاریخی اسگالمی و عربگی اسگت. بگیش از       یژهوبهادبیات عرب و 

در کتابخانه دانشکده فلسفه، ادبیگات و علگوم انسگانی     پژوهشوراز این  شدهثاتپژوهشی 

تگاریخ   هگای پگژوهش مربوط به  هاآنی که الاته همهوجود دارد دانشواه ایالتی سا وپا ولو 

 .نیستاسالم 

بیشگتر   وادبیات است ی در رشته یودوژانیرور: استاد دانشواه فدرال 1مارکو لوچ ی. 4

ی . مارکو لگوچ ی ماننگد سگه محقگق نگامارده     هستی ادبیات های او نی  در رشتهفعالیت

ه اما یکی از اساتید ب در برزیل مطر  نیست ،تاریخ اسالم یژهوبهو  یشناساسالمدر ، پیشین

گذاشته  یجابهاسالم از تود است که آثاری درباره علوم انسانی در برزیل های نام در رشته

 است.

ی مدرن دکترا ،در آمستردام هلندمیالدی  1989در سال وی : 2پیتر رابرت دمنت. 5

در  2000تگگا  1992از سگگال  دمنگگتی تگگاریخ مگگدرن و معاصگگر گرفگگت. را در رشگگته تگگود

 60و بسگیاری از   بگود  پگژوهش و اورشلیم اسرا یل مشغول به فعالیت و  یفاحهای دانشواه

 3او در مورد ایران، عراق و رواب  کشورهای اسالمی با اسرا یل است. یشدهثاتی مقاله

میشگل  »تگوان از  مگی  ،انگد داشتهبومی که در این زمینه فعالیت پژوهشوران از دیور 

 نام برد.« 7آیدا رمضان هنانیا»و  «6علی کامل»« 5نجال محمود کامل» «4سلیمان

                                                 
1. Lucchesi, Marco. 

2. Demant, Peter Robert. 

در: دسترسقابل 3  

https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=E7A4033DE8FE  25 
1392فروردین   

4. Sleiman, Michel. 
5. Kamel, Najla Mahmoud. 

6. Kamel, Ali. 
7. Hanania, Aida Ramezá. 

https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=E7A4033DE8FE
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ی در دو دهگه  هگا آنکه بیشتر آثار  هستندافرادی  ،بومی ناماردهپژوهشوران تمامی 

 است. منتشرشدهاتیر 

 بومی در قرن بیستمپژوهشوران نقش  2-1-2

شود؛ زمگانی کگه   می چهل میالدی شروعی بومی در این دوره، از دهه پژوهشورانتاریخ 

تگود را منتشگر کگرد. در    « 2شگرق های اسطوره»میالدی کتاب  1931سال  در« 1مرب، ژوزه»

را که در مورد زندگانی حضرت « امیلی درمنوهم»کتاب « 3آگوستو سوزا»میالدی،  1935سال 

اعگراب و  »مگیالدی، کتگاب    1940در سگال  « 4ادواردو دیگاس »بود را ترجمه نمگود.   9محمد 

آنتونیو پینتگو  »میالدی  1941ال بعد یعنی در سال را به رشته تحریر درآورد. یک س« مسلمانان

کتگاب  « 6جینگت مگاریلیر  » 1961سگال   در را ترجمه نمگود. « تاریخ ادیان»کتاب « 5د کاروالیو

توان به سعید محمگد  بومی میپژوهشوران را ترجمه نمود. از دیور « 9محمد تفکر در زندگی »

بگه   9اکگرم  میالدی، کتگابی در مگورد زنگدگانی پیگامار      1981اشاره کرد که در سال  7الخطی 

، کتگاب تگود را در مگورد    «مصگطفی یازبگک  »مگیالدی   1987ی تحریر درآورد. در سال رشته

محمگد احمگد ابگو    »تگوان بگه   می بومی مسلمانپژوهشوران اسپانیای مسلمان نوشت. از دیور 

 در شهر کوریچیاا منتشر شد. 1988او در سال اشاره کرد که دو کتاب از « فارس

                                                 
1. José Mereb. 
2. Lendas do Oriente. 
3. Augusto، Souza. 
4. Dias, Eduardo. 

5. António Pinto de Carvalho. 

6. Jeannette Marillier. 

7. El-khatib, Said Mohamad. 
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 یربومیغپژوهشوران سیر تاریخی نقش  -2-2

قگش  تاریخ اسگالم ن  هایپژوهش یریگشکل درروند ،بسیاری یربومیغپژوهشوران 

هگا و  ، فرانسویهازبانیسیانول، یربومیغپژوهشوران توان گفت بیشتر این می و اندداشته

در  مییربگو غپژوهشگوران  آثگار   ینتگر مهگم از  اییگده گ بگه  مسلمانان هسگتند. در ادامگه   

 .اشاره تواهیم کردتاریخ اسالم در برزیل  هایپژوهش

مگیالدی کتگاب    1912اشاره کرد کگه در سگال   « 1روحی بی  الخالدی»ابتدا باید به 

 است. شدهچاپدر برزیل از وی « تاریخ االدب»

او در سگال  « 3زنگدگی محمگد  »فرانسوی است کگه کتگاب    پژوهشور« 2امیلی درمنوهم»

های بعگد بگه زبگان پرتغگالی     است. الاته دو کتاب دیور از او در سال شدهترجمهمیالدی  1935

« 4ویلیگام  جگان آلگدن   »دیوگر   پژوهشوربود.  9محمد نی  درباره حضرت  هاآنمنتشر شد که 

 1966و در سال  ترجمه و منتشر کرد میالدی 1964ل را در سا« اسالم»است که کتابی با نام 

د. را ترجمگه و منتشگر نمگو    –جاران تلیل جاران  -از نویسنده لانانی « پیامار»تاب میالدی ک

مگیالدی کتگابی    1971فرانسوی بود که در سگال  پژوهشوران یکی دیور از « 5میوو ل آندره»

المه ابگوالعال مگودودی   اثر ع« شناتت اسالم»کتاب  1989منتشر کرد. در سال ها برای برزیلی

برنگارد اف  »کتگاب   1996ترجمه شد. در سال « سادیال یمرک  اسالم»به زبان پرتغالی توس  

اثر ارزشمند عالمه طااطاگایی،  « شیعه در اسالم»، نویسنده آمریکایی ترجمه شد. کتاب «6ریلی

 توس  سفارت جمهوری اسالمی ایران ترجمه و منتشر شد. 1997در سال 

                                                 
1. Al-Khalidi, Ruhibeq. 

2. Dermenghem, Émile, 1892. 
3. A vida de Mahomet. 
4. Williams, John Alden. 
5. Miquel, André. 
6. Reilly, Bernard F. 
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مشگگهور دیوگگری از مسگگلمانان،   پژوهشگگورانت و یکگگم نیگگ  آثگگار  در قگگرن بیسگگ

 یگری گشگکل ر داین محققان نی   شد.به پرتغالی ترجمه  هازبانیسیانولو  هازبانیفرانسو

 .شودمیشاره اایشان که به نام برتی از  اندبوده ماثرتاریخ اسالم در برزیل  هایپژوهش

شگهید مطهگری، امگین مگألوف، بگاقر      توان بگه  می مسلمان یربومیغپژوهشوران از 

الشریف القرشی، سید هاشم موسوی، طارق سالم مصری، احمگد رشگید پاکسگتانی، علگی     

 فرانسوی تاار اشاره کرد. 1الطنطاوی، سید قط  و راجر گراودیِ

گیلگ   » ،«امیلگی درمگنوهم  »، «گوستاو لو بون»توان به می فرانسویپژوهشوران از 

اشاره نمود « 5اندره میوو ل»و « 4رابرت مانتران»، «رمی براگ»، «3پا ول نی ان»، «2کپل

 است. منتشرشدهپرتغالی زبان که آثار آنها در برزیل و به 

از بگین  که  شدهترجمهآمریکایی در برزیل انولیسی و پژوهشوران آثار معروفی نی  از 

، «7نتامگارا سگو  »، «6کگارن آرمسگتران   »توان از افگرادی همچگون   می پژوهشوراناین 

راجگر  »، «11کریستوفر تیرمن»، «10استیون رانسیمن» ،«9مارتین لینو »، «8ریچارد فلچر»

                                                 
1. Tamara Sonn. 
2. Gilles Kepel. 
3. Paul Nizan. 
4. Robert Mantran. 
5. André Miquel. 
6. Karen Armstrong. 
7. Tamara Sonn. 
8. RichardA.Fletcher. 
9. Martin Lings. 
10. Steven Runciman. 
11. Christopher Tyerman. 
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دزمونگد  »و « 4دبلیو. بگی. بارتلگت  »، «3رینولد نیکولسن»، «2پا ول ال ویلیام »، «1کراولی

 نام برد.« 5استوارت

 یربگومی غو محقگق  « 6توان ورنگت »اسپانیایی،  یرپژوهشور شهدر این میان باید از 

 نام برد.« 7کالدیو لو جاکنو»دیور از ایتالیا به نام 

 تاريخ اسالم هایپژوهشگرايش شیعی در  یاثرگذار یخيتار ریس -3

ر برزیگل  و مراک  اسالمی وابسگته بگه آنهگا د    ماسساتشمار مسلمانان اهل تسنن و 

ا  سگ مین امر هو مراک  وابسته به ایشان است و  ماسساتبسیار بیشتر از شمار شیعیان و 

رسد اگر بخواهیم است. به نظر می شدهیاسالمفعالیت بیشتر اهل تسنن در تمامی مااح  

ایگد  ببگدهیم،   و مقایسه قگرار  یموردبررستأثیر گرایش شیعی در تحقیقات تاریخ اسالم را 

ی آمریکای طقهتمان شیعی در منای که گفرا با ظرفیت بالقوه شدهانجامهای می ان فعالیت

ی القوهب. ظرفیت برزیل با رویکرد ویژه داراست، بسنجیم در کشورکرد کالن و ویالتین با ر

ی آمریکگای التگین   آن جمهوری اسالمی ایران در منطقه نماد و پشتیااناین گفتمان که 

یکی از  نها باآاز  هرکداممنطقه است که  های موجود دربسیار بیشتر از دیور گفتمان ،است

 هستند. مرتا کشورهای اسالمی 

 شگده انجگام تاریخ اسالم با گرایش شگیعی   هایپژوهشهایی در فعالیت درهرصورت

بگا   یامقالگه  ،میالدی 1987توان برای آن سیر تاریخی ترسیم نمود. در سال می است که

                                                 
1. Roger Crowley. 
2. Paul L. Williams. 
3. Reynold.A. Nicholson. 
4. W. B. Bartlett. 
5. Desmond Stewart. 
6. Joan Vernet. 
7. Claudio Lo Jacono. 
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 توجهجال مقاله بسیار چاپ شد که عنوان « 1شیعیان در دانشواه ایالتی سا وپا ولو»عنوان 

 در« 2مسلمانان در تاورمیانه: شگیعه و سگنی  »ی دیوری به نام است. در همان سال مقاله

 کرد.روزنامه سا وپا ولو منتشر شد که وضعیت شیعه و سنی در تاورمیانه را تایین می

 توان اشاره کرد که مربوط به گرایش شیعی اسگت. می نی  به دو مورد هانامهیانپادر  

در بررسی موج تالیغاتی انقالب اسالمی ایران به رشته  اینامهیانپامیالدی  2007در سال 

جگویی  های تاریخی انقالب اسگالمی ایگران را پگی   در آن ریشه رپژوهشوکه  درآمدتحریر 

و بگا   2009ی اسالمی است که در سال تاریخ فلسفه بارهدر دیور ینامهیانپا .3کرده است

ی ایگن اثگر   منتشر شد. نویسنده« 4فارابیی ی فاضلهو شادی در مدینه نقش امید»نوان ع

ی رسگاله  2010در سگال  « میوو ل عطیه فیلهو»است. دکتر « 5جاکلینی بیروتی دل نرو»

« ی فاضگله ی فارابی در مورد ساکنان مدینهاصول نظریه»فوق دکترای تود را با موضوع 

 .درآوردی تحریر به رشته

از  یرپگذیری تأثهگایی را بگا   توان کتابمی ،ی مربوط به تاریخ اسالمهادر میان کتاب

اثگر  « 6مگذه   و ملگت  یگک  قگدرت  ،ایگران »توان به کتاب گرایش شیعی یافت. ابتدا می

مگیالدی   1983میالدی منتشر شد. در سگال   1979نام برد که در سال « کارلوس نیوتن»

بگه  « 8فواد الخگوری »توس   7«میالدی 750 تا 660 از اسالم در شیعیانهای قیام»کتاب 

، اثگر عالمگه   «شگیعه در اسگالم  »کتگاب   1998و  1997. در سگال  درآمگد ی تحریگر  رشته

                                                 
1. Xiitas da USP e CCE. 

2. Muculmanos no oriente medio xiitas e sunitas. 

 فصل پنجم.-بررسی تحقیقات تاریخ اسالم در مراک  علمی برزیل-حسین محمد ر.ن: قربانیان،. 3

4. Da felicidade na Cidade Virtuosa de Alfarabi. 
5. Nero, Jacqueline Beyrouti Del. 

6. Ira: A forca de um povo e sua religiao. 
7. As revoluções xiitas no Islão (660-750). 
8. El-Khoury, Fouad 1945. 
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توس  سفارت جمهوری اسالمی ایران به زبان پرتغالی منتشگر  « الاالغهنهج»طااطاایی و 

ر سگال  اسگت کگه د  « 2ایونته پینتگو »اثر « 1ی ایرانمطالعه»شد. اثر دیور، کتابی با عنوان 

هایی در مورد قیام عاشورا و کتاب 2008تا  2006است. در سال  منتشرشدهمیالدی  2005

سگاحانی بگا عنگوان زنگدگانی      اهللیگت اثگر آ « فروغ ابدیت»، کتاب السالمیهعلامام حسین 

های اسالمی با محوریت مااح  تگاریخی، توسگ    و برتی دیور از کتاب 9محمد حضرت 

در سگال  « 3دربگاره اسگالم  »کتاب ی منتشر شد. علی کامل، نویسندهمرک  اسالمی برزیل 

 کامالًکند که می ی وفات پیامار و بحران جانشینی وی را مطر کامل واقعه طوربه 2007

ای با عنوان نمایشنامه« آیدا رمضان هنانیا»2012در سال  منطاق بر نظریات شیعی است.

هگا  قگرار گرفگت. ایگن    موردتوجهکرد که بسیار را منتشر « 4حسین امام ع ای کربال درام»

 اند.و یا از آن تأثیر پذیرفته درآمدهعمده آثاری بود که با گرایش شیعی به رشته تحریر 

 ورود به مباحث تخصصی تاريخ اسالم سیر تاريخی -4

م اریخ اسگال تمربوط به مااح  عمومی  ،قرار گرفتند یموردبررسبسیاری از آثاری که 

 های اسالمی وهمچون تشریح اصول کلی اسالم، زندگی اجمالی شخصیت مااحثی ؛است

ه مااح  بمی ان ورود  ،اصلی سااالتیکی از ی تاریخی اسالمی. شر  عمومی یک واقعه

بگه سگمت مااحگ     چقگدر  تاریخ اسگالم در برزیگل    هایپژوهش» کهینااست؛ تخصصی 

درباره  نخاوان در برزیلفکری قشر ن تورا»و  «تخصصی تاریخ اسالم پیش رفته است؟

 «تاریخ اسالم چه آثاری است؟

                                                 
1. Descobrindo o Irã. 
2. Pinto, Ivonete. 
3. Sobre o islã a afinidade entre muçulmanos, judeus e cristãos e as origens do 

terrorismo. 

4. O Drama de Karbala a Paixão de Imam Hussain. 
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ا رکگه چگه منگاب  دیوگری     تگوان دریافگت   ها میمناس  به این پرسش یدهپاسخبا 

 رای این قشر در برزیل ارا ه کرد.توان بمی

 آثار تخصصی در مورد تاریخ اسالم تاریخیسیر  -4-1

 «آندره میوو ل»، اثر 1دی، کتاب اسالم و تمدن اسالمی در قرن سی دهم میال1971 .1

 اثر گابریال مارتین« 2ایاری قدیم یرهج شاهاقتصاد در »، کتاب 1972 .2

 اثر روبرت مانتران« 3از قرن هفتم تا یازدهم میالدی اسالم گسترش» ، کتاب1977 .3

 اثر فواد الخوری« 4میالدی 750 تا 660 از اسالم در شیعیانهای قیام»، کتاب 1983 .4

 قگرن  مسگتعربین ی جامعگه  بگر  گوتیک یجامعه رو  ماندگاری» ینامهیانپا، 1984 .5

 «آنا ماریا فررا سانچ »اثر « 5نهم

 گفتوگوی  و ادیگان  مالقات: ایاری ییرهج شاه در اعراب و یهودیان»، کتاب 1993 .6

 «6هافرهن 

 در صگلیای  هگای جنگ   یاندیشگه  بررسگی : یوسگط قگرون  در جن » ، کتاب1998 .7

 کوستااثر ریکاردو لو یس « 7اندلس

                                                 
1. Miquel, André,O Islame e a sua civilização séculos VII-XX,Edições 

Cosmos,1971. 
2. Martín, Gabriela,A economia da Península Ibérica na antigüidade,Centro de 

Teologia e Ciências Humanas,1972. 

3. Mantran,Robert,Expansão muçulmana (séculos VII-XI),Pioneira,1977. 
4. El-Khoury, Fouad,As revoluções xiitas no Islão (660-750),Marco Zero,Sao 

Paulo,1983. 
5. Sanchez-Beato, Ana Maria Ferreras,Conservacao do espirito gotico pela 

comunidade mocarebe do seculo ix,Sao Paulo,1983. 
6. UNESCO,Judeus e árabes da Península ibérica encontro de religiões, diálogo de 

culturas,UNESCO,Lisbon,1993. 
7. Costa, Ricardo Luiz Silveira da,A guerra na Idade Média estudo da mentalidade 

de cruzada na Península Ibérica,Paratodos,Rio de Janeiro,1998. 
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مگاریو دو  »اثگر  « 1نومسگلمانان  میان در اندلس درها زن قدرت» ینامهیانپا، 2000 .8

 «کارنو پارنتو سانتوز

 «ژوزه کارلوس»اثر « 2عربی سازی فلسفه»ی ، مقاله2000 .9

 اثر میوو ل عطیه فیلهو« 3یناسابن درونی احساسات»، کتاب 2000 .10

آنتونیو پیه »اثر « 4نظریات وبر بریهتکماشین جن  مذهای اسالم با » ی، مقاله2002 .11

 «روچی

« 5القرطای ق مان ابن بلند اشعار از استفاده با اندلسی زجل شعر» ینامهیانپا، 2002 .12

 «میشل سلیمان»اثر 

 اثر احمد رشید« 6مرک ی آسیای در نظامی اسالم ظهور: جهاد» ، کتاب2003 .13

 اجتمگاعی  و سیاسگی  سگاتتارهای  در دینگی  هایارزش چوونه» ینامهیانپا، 2005 .14

 «فابیو انریکه دا سیلوا»اثر « 7است شدهینهنهاداسالمی 

 و بربرهگگا اعگراب،  عصگایت،  آتگش  در کوردوبگگا مگان، ق  ابگن » ینامگه یگان پا، 2005 .15

 اثر میشل سلیمان« 8هااندلسی

 در مسگلمین  نفگوذ  از قال اندلس در کاتولیک کلیسای جایواه»ای ، چندرسانه2006 .16

 «آماندا پریرا دیاس»اثر « 1میالدی هشتم قرن

                                                 
1. Santos, Maria do Carmo Parente,O poder feminino na Península Ibérica da 

Reconquista,USP,Sao Paulo,2000. 
2. Estevao, Jose Carlos,Filosofar em árabe,Jornal de Resenhas,Sao Paulo,13th May 

2000,Page 6. 
3. Attie Filho,Miguel,Os sentidos internos em Ibn Sina (Avicena),EDIPUCRS,Porto 

Alegre,2000. 
4. Máquina de guerra religiosa O Islã visto por Weber. 
5. Poética do Zajal Andalus panegírico de longa extensão de Ibn Quzmãn Alqurtubì 

(Alandalus, M. 555H. / 1160 C). 
6. Jihad: a ascensão do islamismo militante na Ásia Central. 
7. Islam valores religiosos como fundamentos da ordem social e política. 
8. IBN-Quzmãn de Córdova à luz da Asabiyyah árabes, berberes e andaluses. 
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 اثر میوو ل عطیه فیلهو« 2یناسابن النفس کتاب در عقل» ی، مقاله2006 .17

 اثر میوو ل عطیه فیلهو« 3یناسابن آثار در متافی یک و شعر»ی ، مقاله2006 .18

 اثر میوو ل عطیه فیلهو« 4عرب در اندیشه سیر»ی مقاله ،2006 .19

 مکس د آراوجو یچاردراثر « 5هادولت زوالی نظریه و گلدون ابن»، کتاب 2007 .20

اثگر  « 6اعگراب  فرهن  بر آن یرتأث و اسالم از پیش عربی ادب میراث» کتاب ،2007 .21

 آیدا رمضان هنانیا

 اثر میوو ل عطیه فیلهو« 7فیلسوف اولین الکندی»ی ، مقاله2008 .22

 فیلهواثر میوو ل عطیه « 8در تقسیم علوم یناسابنروش » ی، مقاله2008 .23

 اثر میوو ل عطیه فیلهو« 9عربی اشعار در اورشلیم مدنیت انعکاس»ی ، مقاله2008 .24

اری نمگاد معمگ   عنگوان بگه پژوهشی در مورد مسجد ابن طولون » ینامهیانپا، 2009 .25

 «لیویا فریرا روکو»اثر « تمدن عربی

نگا  آ»اثگر  « 10در کتاب فصل المقگال  یلتأوابن الرشد و مفهوم » ینامهیانپا ،2009 .26

 «روسا مارتینو

                                                                                                                   
 

1. O posicionamento da igreja católica perante o estabelecimento mulçumano na 

península Ibérica no século VIII. 
2. O intelecto no Kitãb al-nafs de Ibn Sinã. 
3. Poesia e metafísica na obra de Avicena. 
4. Pensar em árabe. 
5. Ibn Khaldun a idéia de decadência dos estados. 
6. O patrimônio literário pré-islâmico e sua repercussão na cultura árabe. 
7. A filosofia primeira Alkindi. 
8. Indicações a respeito da divisão das ciências em Inn Sina (Avicena). 
9. A cidade de Jerusalém e as representações urbanas na literatura árabe. 
10. Covelli, Anna Rosa Martino, Ibn_Rusd: a noção de ta'wil no Fasl almaqal, 

Dissertação de Mestrado, São Paulo, Unidade da USP, 2009. 



 ویژه تاریخ اسالم، 1395، بهار 25شماره   104

 

 در میانگه  اسگالم  جهگان  در تگاریخ  بگه  نواه بررسی تلدون ابن» ینامهیانپا، 2009 .27

 «کامیال کالوارنوا کنها»اثر « 1تلدون ابن المقدمه

 اثر میوو ل عطیه فیلهو« 2حضور الاغدادی دوم در برزیل» ی، مقاله2010 .28

اثگر  « 3کلیسگا  نوگاه  از انگدلس  در مسیحیان و مسلمانان رواب » ینامهیانپا، 2010 .29

 «آماندا فریرا دیاس»

 سگاکنان  اییشگه اند اصگول  رویکگرد  بگا  فگارابی  کتگاب  بررسی» ینامهیانپا، 2010 .30

 اثر میوو ل عطیه فیلهو« فاضلهی مدینه

والنگیس  »، اثگر  4بغداد از اشعاری نهم و هشت قرن در ابونواس ی اشعار، مقاله2010 .31

 «نوو یرا

صگفا  »ثر ااالندلسی،  صاعد از( مردم یبنددسته)«االمم طاقات» ینامهیانپا ،2010 .32

 .«ابو شهالآلفرد 

 

 

 

                                                 
1. IBN Khaldûn (1332-1406) o estudo da produção do conhecimento histórico no 

mundo islâmico medieval através de reflexões na obra Al-Muqaddima. 
2. O Brasil segundo Al-Baghdádi. 
3. As relações entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica perspectivas e 

práticas da igreja ibérica a partir da análise da Crônica Profética de Pseudo-Ezequiel 

(século IX). 
4. O poeta da edição Abu Nawas (séculos 8-9), poeta de Bagdá. 
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 یریگجهینتو  یبندجمع

تگود   از دو دهه است که شکل جگدی بگه   کمتر در برزیل،تاریخ اسالم  هایپژوهش

 نگد روی تاورمیانگه،  رسگد بگا توجگه بگه تحگوالت سگری  منطقگه       گرفته است. به نظر مگی 

بگه تگود تواهگد     سرعت بیشتریهای پیش رو، تر در سالجدی هایپژوهشگیری شکل

شگته  ربگه   ،مگیالدی  2000تخصصی بعد از سال  هاینامهیانپای مقاالت و . عمدهگرفت

 ی زمانی هستند.هها نی  مربوط به همین دوراز کتاب ب رگیو بخش  انددرآمدهتحریر 

هنوز تا جایواه واقعی تود در  ،گرایش شیعی که نماد آن انقالب اسالمی ایران است

ماگانی   بگه تمایگل سیاسگی و اجتمگاعی     اما زیادی داردی فاصله هاپژوهشگونه میان این

مفگاهیمی همچگون ماگارزه عملگی و      شگود و دیده می وضو به ،انقالب اسالمی در برزیل

انقگالب   و نوع نواه ، استقالل و آزادی واقعی جوام المللیینبنظری با استکاار و استعمار 

تلگف اجتمگاعی   هگای مخ اسالمی به اقشار مختلف یک جامعه، مشتاقان بسگیاری در الیگه  

، چنگدان  این مفگاهیم بگه مراکگ  علمگی و فرهنوگی برزیگل       نفوذاما  است یداکردهپبرزیل 

 فراهم است. ،بیشتر هایظرفیت فعالیت کهیدرحال ناوده است، توجهقابل

از این آثار به مااح  تخصصی  یتوجهقابل شمارهای تاریخ اسالم، در میان پژوهش

بگومی بگوده   هگای  برزیلگی  -ر عربو این امر بیشتر به لطف حضو اندتاریخ اسالم پرداتته

رسگد  مگی  . بگه نظگر  توددارندفرهنوی و مذهای های که سعی در حفظ و نشر ریشه است

و  حگوزه این  در هاییپژوهشی مطلوب برسد که تواند به نتیجهمی زمانیپژوهش حاضر، 

دربگاره  کگالم، فلسگفه، فقگه و حقگوق و حتگی       های علوم اسالمی همچگون در دیور حوزه

پگژوهش  های مختلف یک تا پازل قرار گیرد یقموردتحقهان اسالم؛ رویدادهای معاصر ج

 نکته پایانی اینکهو مطالعات اسالمی در برزیل کامل شود.  هاپژوهشوضعیت جام  درباره 

جهاتی در تالیغات اسالمی  بنا بردر کشورهای مختلف که را پژوهش ل از توان این شکمی

 .کرد یویریپاهمیت دارند، 


