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چکیده

یکی از مهمترین بایستهها ،جهت تولید و اشاعهی فرهنگ
درست ابعاد آشنایی جامعهی هدف با فرهن
آشنایی جامعهی برزیل با فرهن

اسگالمی در جوامگ غیگر اسگالمی ،شگناتت

اسالمی است .رسالت اصلی این مقاله ،شناتت یکی از ابعاد

اسالمی و بررسی پژوهشهای انجامشده درباره تاریخ اسالم در مراکگ

علمی و اسالمی برزیل است .توجه به اینکه کنکاش در این موضوع یا موضوعات مشابه در جامعه علمی
ایران بیسابقه است ،ضرورت پرداتتن به این موضوع را دوچندان میکند .نوشتار حاضر میکوشگد تگا بگا
بررسی سیر تحوالت تحقیقات تاریخ اسالم در برزیل ،به برتی از سگااالت مهگم در ایگن زمینگه ازجملگه
سااالت زیر پاسخ دهد:
پژوهشهای انجامشده در برزیل ،بیشتر درباره چه موضوعاتی از تاریخ اسالم شکلگرفته است؟ این آثگار
بیشتر در چه بازه زمانی تولیدشدهاند؟ سیر تاریخی مطالعات و پژوهشهای تاریخی درباره اسگالم چوونگه
است؟ پژوهشهای انجامشده تا چه حد تحت تگأثیر گگرایش شگیعی نوشگتهشگدهانگد؟ سگهم هرکگدام از
پژوهشوران بومی و غیربومی در این پژوهشها چه می ان است؟ و پژوهشوران تا چه می ان بگه مااحگ
تخصصی تاریخ اسالم ورود کردهاند؟
واژههای کلیدی :مطالعات تاریخ اسالم ،برزیل ،آمریکای التین ،مراک علمی برزیگل ،مراکگ اسگالمی
برزیل

 کارشناسی ارشد دانشواه باقرالعلوم.7
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مقدمه

محور اصلی این پژوهش ،بررسی پژوهشهایی است که درباره تاریخ اسالم در مراک
علمی کشور برزیل انجامشده است .انوی هی اصلی در انجگام ایگن پگژوهش ،رسگیدن بگه
طرحی استوار برای انتشار معارف و مناب اسالمی در آمریکای التین بهویژه برزیل اسگت.
ازاینرو ،شناتت تاریخچهی مطالعات و پژوهشهای اسالمی در این منطقه ،ضگروری بگه
نظر میرسد .برای پاسخ به این ساال که «چوونه معارف اسالمی را در برزیل و آمریکای
التین اشاعه دهیم؟» ابتدا باید به سااالت جدیتری پاسخ دهگیم .ازجملگه اینکگه جامعگه
برزیل چه مقدار با اسالم آشنایی دارد؟ پژوهشها و فعالیتهگای علمگی در مگورد مسگا ل
اسالمی ،تاکنون چه بوده است؟ این فعالیتهای پژوهشی ،بیشتر توسگ موافقگان اسگالم
بوده است یا مخالفان آن؟ نقش گرایش شیعی در تأثیرگذاری بر این مطالعات و پژوهشها
تا چه حد بوده است؟ بیشتر به چه جناههایی از مسا ل اسالمی عالقه نشان دادهشده است
و چه جناههایی مغفول مانده است؟ ظرفیت و چشگمانگداز فعالیگتهگای اسگالمی در ایگن
منطقه چوونه است؟
در این نوشتار ،سعی بر این است که بگه ایگن سگااالت پاسگخ داده شگود امگا نگه در
گسترهی تمامی مسا ل اسالمی ،بلکه صرفاً در حوزهی تاریخ اسالم .این تحقیق بخشی از
یک پازل ب رگ پژوهشی ،در مورد وضعیت و تاریخچهی مطالعات اسالمی در برزیل است.
برای ارا هی این پژوهش ،ابتدا بانک اطالعاتی برای جم آوری اطالعات ،ایجاد شگد
و سپس با مراجعه به کتابخانه آنالین دانشواههای برزیل ،تمامی کلیدواژههای مگرتا بگا
اسالم و تاریخ اسالم جستجو شد و پژوهشهای بسیاری در تالل ایگن جسگتجو اجمگاالً
بررسی شد .در جسگتجوهای تکمیلگی از مراکگ علمگی برزیگل ،برتگی از کتابخانگههگا و
کتاب فروشیهای بگ رگ برزیگل همچگون «کتابخانگه ملگی برازیلیگا»« ،کتابخانگه مگوزه
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سا وپا ولو» و «فروشواه کتاب سارایوا» 1بهصورت کامل جستجو شد .بعد از تکمیل بانگک
اطالعاتی ،یافتههایی که در ارتااط با تاریخ اسالم و یا مربوط به پژوهشها در برزیل ناود،
کنار گذاشته شد .در مورد مراک اسالمی در برزیل نی  ،در حد امکان بگه برتگی از آنهگا،
حضوری مراجعه شد و پیجویی دیور مراک اسالمی نی با مراجعه به پایواه اطالعرسگانی
آنها ،انجام شد.
روش تحقیق

برای بررسی سیر تحول پژوهشهای تاریخ اسالم در مراک علمی برزیل ،ابتدا لیست
پژوهشهای انجامشده در موضوع تاریخ اسالم جم آوری شد .پسازآن با تحلیگل کیفگی
دادههای موجود ،سعی شد تا پاسخهای مناسای برای پرسشهای این پژوهش ارا ه گردد.
-۱روش جمعآوری اطالعات در تحقیق

با توجه به اینکه تمامی مناب این پژوهش به زبان پرتغالی است ،جم آوری اطالعات
موردنیاز زحمتی دوچندان میطلاید ،ازاینرو پژوهش کتابخانهای در کتابخانههای معتار و
فضای مجازی با جستجو در «واژگان کلیدی» در موضوع تاریخ اسالم انجام شد و لیست
آثار کتابخانههای معتار دانشواهی برزیل ،مورد جستجو قرار گرفت.
در سیر جستجو میان واژگان کلیگدی بگرای رسگیدن بگه دادههگای مناسگ  ،برتگی
دورههای حکومتی ،وقای مهم ،شخصیتها و مکانهایی کگه احتمگال جگذابیت بیشگتری
برای محقق غربی و بهویژه برزیلی دارند ،مورد تأکید قرار گرفت؛ مثل جن های صگلیای،
فتح اندلس و شاهج یره ایاری ،فتح قسگطنطنیه ،صگال الگدین ایگوبی ،ابگن رشگد و کگا
الحمراء.

1. Saraiva.com.br.
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 -2منابع جستجو برای جمعآوری اطالعات

 کتابخانههای مرج مثل کتابخانهی دانشکده فلسگفه و الهیگات دانشگواه ایگالتی
سا وپا ولو
 مجالت تخصصی
 کتابهای فهرست
 لیست پایاننامههای دانشکدههای مرتا با این موضوع
 سایتهای اینترنتی مرتا با گروهها و مراک ی که در این زمینه فعالیت میکنند.
 جستجوی عمومی در فضای مجازی
بررسی سیر تحول مطالعات تاريخ اسالم در برزيل
 -۱سیر تاريخی گسترهی منابع استفادهشده در پژوهشهای مربوط به تاريخ اسالم

یکی از انوی ههای اصلی از نوارش این تحقیق آن است که در پژوهشهای برزیلگی
درباره تاریخ اسالم تا چه حد از مناب اصیل اسالمی و چه می ان از تحقیقگات مستشگرقین
غربی استفادهشده است؟ درهرصورت ،برای رسیدن به نتیجهای مطلوب ،باید تمامی آثاری
که درباره تاریخ اسالم در برزیل موجود است ،گرچه اجماالً ،موردبررسی قرار گیرد؛ بنابراین
آغاز این سیر تاریخی به کت پرتغالیزبان و آثار یافت شده محدود نمیشود ،بلکه به نظر
میرسد برای اینکه فضای بح بهتر تایین شگود ،ابتگدا بایگد نقگش زبگانهگای دیوگر و
پژوهش های وارداتی به برزیل کگه قگدمت بیشگتری از تحقیقگات بگومی برزیلگی در ایگن
زمینهدارند ،موردبررسی قرار گیرد:
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 -1-1نقش زبانهای مختلف در تحقیقات تاریخ اسالم در برزیل
اولین نکته در مطالعات تاریخ اسالم در مراک دانشواهی برزیل ،این است که ایگن مطالعگات
فق به زبان پرتغالی ناوده و آثار پژوهشی از زبانهای دیوگر نیگ در ایگن پگژوهشهگا تأثیرگگذار
بودهاند .آثار پژوهشی از زبانهایی همچگون اسگپانیولی ،فرانسگه ،انولیسگی و در معگدود مگواردی
ایتالیایی نی سهم بس ایی در مطالعات تاریخ اسالم در برزیل دارند ،همچنان کگه بگهتگدریج منگاب
اصیل اسالمی و زبان عربی و فارسی نی جای تود را در مناب پژوهشهای برزیلی باز میکنند.
نکتهی دیور اینکه نااید از نقش بارز زبان اسپانیولی در مطالعگات علمگی در برزیگل
غافل شد؛ چراکه تمام کشورهای حوزهی آمریکگای التگین جگ برزیگل ،اسگپانیولی زبگان
هستند .عالوه بر آن ،پیوندهای فرهنوگی و تگاریخی برزیگل همگواره بگا «شگاهج یگرهی
ایاری» 1حفظشده است و در بسیاری از جهات هنوز از آن منطقه متأثر است .نکتهی مهم
دیور آنکه فهم زبان اسپانیولی برای پرتغالیزبانها ،بسیار آسگانتگر از دیوگر زبگانهگای
التین است و بسیاری از مردم عادی برزیل ،قادر به فهگم و مکالمگه بگه زبگان اسگپانیولی
هستند .شاید بتوان گفت اتتالف این دو زبان بسیار کمتگر از نقگاط اشگتران آن بگوده 2و
بسیاری ،این دو زبان را بهمثابه دو لهجه از یکزبان التین میدانند.
زبانهای انولیسی و فرانسوی نی به تاطر بینالمللی بودن آنها ،در محافل علمگی،
نقش بس ایی را ایفا میکنند .به نظر میرسد از ابتدا نقش آثار فرانسگوی بیشگتر بگوده امگا
بهمرورزمان ،آثار انولیسی سهم بیشتری را به تود اتتصاص داده است.

.1

شاه ج یره ایاِری منطقه ای در جنوب غربی اروپا قرار است و کشورهای اسپانیا ،پرتغال ،آندورا و جالالطارق را در بر میگیرد

2. Comparison of Portuguese and Spanish,Wikipedia.org, available at:
 31فروردین http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Portuguese_and_Spanish, 1392
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برای ارا هی شواهدی بر این مدعا ،آثار پژوهشی سه کتابخانهی مطر در دانشگواههگای
برزیل را موردبررسی و مقایسه قرار تواهیم داد .در این بررسی سگامانه اینترنتگی سگه دانشگواه
مطر برزیل در مورد مطالعات اسالم و تاریخ اسالم ،موردبررسی قرارگرفته است:
 -1دانشواه ایالتی سا وپا ولو)USP(1
-2دانشواه کاتولیک برزیل)PUC(2
 -3دانشواه فدرال ریودوژانیرو)UFRJ(3
در این بررسی یکی از مهمترین کلیدواژهها برای یافتن پژوهشهای مربوط به اسالم
یعنی کلیدواژه «اسالم »4است .هدف از این بررسگی ایگن اسگت کگه بگدانیم در قفسگهی
«اسالمِ» هرکدام از این کتابخانهها چه تعداد اثر وجود دارد و سهم زبانهگای مختلگف در
آثار مربوط به اسالم در این کتابخانه چه می ان است؟
نمودار ( 1نمودار مقایسه تعداد کت اسالمی در سه کتابخانه معتار دانشواهی)

1. http://www5.usp.br/
2. http://www.pucsp.br/home
3. http://www.ufrj.br/
4. islamismo

89

بررسی تحقیقات تاریخ اسالم در مراکز علمی برزیل

نقش زبانهای مختلف در مطالعات
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الاته نقش دیور زبانها تنهگا در ایگن کلیگدواژه منحصگر نیسگت .بگهطگور مثگال در
کلیدواژههایی همچون «مستعربین» و «تاریخ شاهج یره ایاری» ،میتوان بهراحتی برتری
آثار اسپانیولی را بر آثار دیوگر زبگانهگا مشگاهده کگرد و یگا در کلیگدواژههگایی همچگون
«جن های صلیای» ،نقش آثار انولیسی بهمرات بیشتر از دیور زبانهاست.1

-1-2سیر زمانی پژوهشهای دانشواهی درباره تاریخ اسالم در برزیل
میتوان تاریخچه پژوهشهای تاریخ اسالم در برزیل را به دو بخش کلی تقسیم کرد:
بخش اول :پژوهشهای اسالمی قال از قرن بیست و یکم
بخش دوم :پژوهشهای اسالمی در قرن بیست و یکم

 . 1متأسفانه برای این مااح نمیتوان به سامانهی اینترنتی کتابخانههای نامارده ارجاع داد چراکه عموماً به تاطر مسا ل
امنیت سایاری قابلیت ارجاع به این سامانه وجود ندارد.
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به نظر میرسد مطالعات تاریخی درباره اسالم از ابتدا تگا آغگاز قگرن بیسگت و یکگم،
بهمرات کمتر از آن در یک دههی اتیر باشد .دالیل مختلفی میتوان بگرای آن برشگمرد
که اجماالً به برتی از آنها اشاره میشود:
 رشد ارتااطات و ورود به عصر انفجار اطالعات در قرن بیست و یکم.
 توجه بیشتر غرب و بهویژه آمریکای التین به اسالم و مناطق اسالمی و تحوالت
آن.
 رشد مدنی و اف ایش سطح تحصیل جامعهی برزیل از ابتدای قرن بیست و یکم.

-1-2-1پژوهشهای اسالمی در برزیل قال از قرن بیست و یکم
برای دریافت تاریخ دقیق مطالعات تاریخ اسالم در برزیل باید قدیمیترین کتابهای
موجود در این زمینه را در برزیل یافت .قدیمیترین کتاب مربوط به سگال  1788مگیالدی
است .این کتاب به زبان فرانسوی بوده و به مقایسه سه شخصیت مذهای – تاریخی شرق
یعنی «زرتشت»« ،کنفوسیوس» و «محمد» 9میپردازد.1
قدیمیترین کتاب بگه زبگان پرتغگالی نیگ مربگوط بگه سگال  1931مگیالدی بگا نگام
«اسطورههای شرق» 2است .الاته سیر زمانی کلیهی کتابهایی که در مورد تگاریخ اسگالم
در برزیل نوشتهشده است در فصل سوم با ج یات کامل ذکرشگده اسگت .در ایگن دورهی
زمانی به چند نکته میتوان اشاره نمود:
اولگگین نکتگگه اینکگگه تقریا گاً تمگگامی مراک گ دانشگگواهی در برزیگگل در قگگرن بیسگگتم
تأسیسشدهاند .هرچند دانشواه علوم نظامی ریودوژانیرو در سال  1792تأسیس شد و قال
از آن کلیسای کاتولیک سیستم آموزشی تود را داشت ،اما اولین دانشواه برزیگل در سگال
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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 1909در ایالت آمازون پایهگذاری شد 1و قال از آن مرک علمی قابل اشارهای مشغول بگه
کار ناوده است؛ بنگابراین مسگلماً پگژوهشهگای دانشگواهی نیگ بایگد پگسازایگن تگاریخ
شکلگرفته باشد.
نکتهی دوم در مورد دورهی زمانی قال از قرن بیسگت و یکگم ،فعالیگت مسگلمانان و
نهادهای اسالمی در برزیل است .در این دوره بسیاری از کتگ قگدیمی بگه زبگان عربگی
منتشر شد اما رفتهرفته بگا آشگنایی بیشگتر مسگلمانان بگا فرهنگ

و زبگان پرتغگالی ،آثگار

عمیقتری از ایشان در این زمینه به زبان پرتغالی ارا ه میشد.
نکتهی سوم ،فعالیت سازمانها و مراک رسمی وابسته به دولتهای اسالمی در ایگن
دوره است .بهطور مثال سفارت عراق ،مصر و ایران سعی مگیکردنگد جامعگهی برزیگل را
بیشتر با معارف و آثار اسالمی آشنا کنند .الاته همهی این آثار درباره تگاریخ اسگالم ناگوده
بلکه درباره مفاهیم مختلف اسالمی است.
و نکتهی پایانی ،نقش چشمگیر دیور زبانها در این دورهی زمانی است .همانطگور
که قاالً اشاره شد به دلیل تازه تأسیس بودن بسیاری از نهادهای علمی در برزیل ،بخگش
وسیعی از آثار مطالعاتی به زبانهای غیربومی (پرتغالی) است اما این روند در دههی اتیگر
کامالً متفاوت شده و ما شاهد انتشار گسترده کتابهای پرتغگالیزبگان دربگاره اسگالم ،در
برزیل هستیم.

 -1-2-2پژوهشهای اسالمی در برزیل در قرن بیست و یکم
با ورود به قرن بیست و یکم ،شاهد رشد چشمگیر آثار پژوهشی درباره اسالم و تاریخ
اسالم در برزیل هستیم و شاید بتوان گفت که کلیهی آثار پژوهشی درباره تاریخ اسالم تگا
سال  2000میالدی بهاندازهی یک دههی اتیر نیستند.
1. Brazilian science and technology, available at:
 4اردیاهشتماه http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_science_and_technology, 1392
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نکتهی قابلتوجه در این دورهی زمانی ،فعالیت گسگترده مسگلمانان عربگی-برزیلگی
ازجمله «دنیل پا ولو فر « ،»1مصطفی ممد جروچی »2و «میوو ل عطیه فیلهو »3هسگتیم
که با اف ایش آثار مطالعاتی و با کیفیتبخشی به آن و پرداتتن به مسا ل تخصصیتگر در
تاریخ اسالم؛ در این میدان نقش بس ایی دارند .الاته نقش دیور زبانها بهویژه اسپانیولی و
انولیسی در این دورهی زمانی نی چشمگیر است و شاید بتوان گفت بسیاری از آثار از زبان
انولیسی ترجمهشدهاند.

4

 -2سیر تاريخی نقشآفرينی پژوهشگران بومی و غیربومی در پژوهشهای تاريخ اسالم

تشخیص دقیق پژوهشوران بومی و غیربومی بسیار مشگکل اسگت .مشگکلی کگه در
بررسی این قسمت با آنها مواجه بودم ،عدمتشخیص درست ملیت برتی از پژوهشگوران
بود .بهطور مثال برتی از نویسندگان مسلمان و عرب نامی کامالً عربگی دارنگد و احتمگال
اینکه از قشر عرب-برزیلیها بوده باشند ،کم نیست یا نویسندهای که به پرتغالیزبان بودن
او اطمینان داشتهام اما ملیت دقیق او که برزیلی است یگا پرتغگالی مشگخص نشگد؛ مثگل
«ادواردو دیاس» .درهرصورت با جستجو در مورد پژوهشوران و نویسگندگان ،سگعی شگد
پژوهشوران غیربومی از پژوهشوران بومی تفکیک شود.

 -2-1سیر تاریخی نقش پژوهشوران بومی در برزیل
از آغاز قرن بیست و یکم ،روند رشد پژوهشها کامالً متفاوت از قاگل بگوده اسگت و
شاید باکمی مسامحه بتوان گفت ،تگاریخ پگژوهشهگای تگاریخ اسگالم بگهویگژه از سگوی
پژوهشوران بومی ،در این دو دههی اتیر شکلگرفته است.
1. Paulo Daniel Farah.
2. Mamede Mustafa Jarouche.
3. Miguel Attie Filho.
 .4ر.ن :قربانیان ،محمدحسین ،بررسی تحقیقات تاریخ اسالم در مراک علمی برزیل ،دانشواه باقرالعلوم (ع) ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،فصل سوم.
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 -2-1-1نقش پژوهشوران بومی در دو دههی اتیر
اگر بخواهیم پژوهشوران را بر اساس سطح کمی و کیفی پژوهشها اولویگتبنگدی
کنیم ،بدون شک پژوهشوران عرب-برزیلی در صدر جدول قرار میگیرند؛ که در ادامه به
معرفی اجمالی برتی از آنها پرداتته میشود:
 .1پا ولو دنیل فر  :وی در سال  1994میالدی مدرن کارشناسی تود را از دانشگواه
ایالتی سا وپا ولو اتذ کرد و در رشتههای زبانشناسی و ادبیات تطایقی ،کار تگود را ادامگه
داد .دنیل فر یکی از اساتید به نام درزمینهٔ ادبیات عگرب و تگاریخ اسگالم و تاورمیانگه
هست و آثار پژوهشی بسیاری را به رشتهی تحریر درآورده است و مدیر موسسه مطالعات
عربی 1متعلق به دانشواه ایالتی سا وپا ولو است .برتی از کتابهای دنیل فر به زبانهای
انولیسی ،عربی ،فرانسوی و آلمانی ترجمهشده است .دنیل فر در میان رسانههای برزیلی،
به طرفداری از مواض جمهوری اسالمی ایران معروف است و همیشه در مسا ل مختلگف
تمایل شدید تود به گفتمان جمهوری اسالمی ایران را ابراز میکند.
 .2میوو ل عطیه فیلهو :وی مدرن فوق دکتگرای فلسگفهی تگود را در سگال 2006
میالدی از دانشواه ایالتی سا وپا ولو گرفته است .میوو ل فیلهو ،بیشتر در تاریخ فلسگفهی
اسالمی فعالیت کرده است .وی مشهورترین «ابنسگینا شگناس» در برزیگل اسگت و اکثگر
کتابهای او یا در مورد ابنسینا است و یا بخش عمگدهای از آن در مگورد ایگن فیلسگوف
ب رگ اسالمی هست .وی مدیر گگروه تحقیقگات فلسگفه و تگاریخ اندیشگهی اسگالمی در
دانشواه ایالتی سا وپا ولو است.
 .3محمد مصطفی جروچی :مصطفی جروچی در سال  2009مگیالدی مگدرن فگوق
دکترای تود را در رشتهی ادبیات و فرهن

عرب از دانشواه ایالتی سا وپا ولو اتگذ کگرده

است .ترجمهی کتاب «ه ار و یکش » ،وی را در برزیل مشهور کرد .تخصص او بررسی
1. Centro de Estudos Árabes da USP.
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ادبیات عرب و بهویژه بررسی متون تگاریخی اسگالمی و عربگی اسگت .بگیش از  144اثگر
پژوهشی ثاتشده از این پژوهشور در کتابخانه دانشکده فلسفه ،ادبیگات و علگوم انسگانی
دانشواه ایالتی سا وپا ولو وجود دارد که الاته همهی آنها مربوط به پگژوهشهگای تگاریخ
اسالم نیست.
 .4مارکو لوچ ی :1استاد دانشواه فدرال ریودوژانیرو در رشتهی ادبیات است و بیشگتر
فعالیتهای او نی در رشتهی ادبیات هست .مارکو لگوچ ی ماننگد سگه محقگق نگاماردهی
پیشین ،در اسالمشناسی و بهویژه تاریخ اسالم ،در برزیل مطر نیست اما یکی از اساتید به
نام در رشتههای علوم انسانی در برزیل است که آثاری درباره اسالم از تود بهجای گذاشته
است.
 .5پیتر رابرت دمنت :2وی در سال  1989میالدی در آمستردام هلند ،مدرن دکترای
تگگود را در رشگگتهی تگگاریخ مگگدرن و معاصگگر گرفگگت .دمنگگت از سگگال  1992تگگا  2000در
دانشواههای حیفا و اورشلیم اسرا یل مشغول به فعالیت و پگژوهش بگود و بسگیاری از 60
مقالهی ثاتشدهی او در مورد ایران ،عراق و رواب کشورهای اسالمی با اسرا یل است.

3

از دیور پژوهشوران بومی که در این زمینه فعالیت داشتهانگد ،مگیتگوان از «میشگل
سلیمان« »4نجال محمود کامل« »5علی کامل »6و «آیدا رمضان هنانیا »7نام برد.

1. Lucchesi, Marco.
2. Demant, Peter Robert.
قابلدسترس در3 :
https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=E7A4033DE8FE 25
فروردین 1392
4. Sleiman, Michel.
5. Kamel, Najla Mahmoud.
6. Kamel, Ali.
7. Hanania, Aida Ramezá.
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تمامی پژوهشوران بومی نامارده ،افرادی هستند که بیشتر آثار آنهگا در دو دهگهی
اتیر منتشرشده است.

 2-1-2نقش پژوهشوران بومی در قرن بیستم
تاریخ پژوهشوران بومی در این دوره ،از دههی چهل میالدی شروع میشود؛ زمگانی کگه
«مرب ،ژوزه »1در سال  1931میالدی کتاب «اسطورههای شگرق »2تگود را منتشگر کگرد .در
سال  1935میالدی« ،آگوستو سوزا »3کتاب «امیلی درمنوهم» را که در مورد زندگانی حضرت
محمد  9بود را ترجمه نمگود« .ادواردو دیگاس »4در سگال  1940مگیالدی ،کتگاب «اعگراب و
مسلمانان» را به رشته تحریر درآورد .یک سال بعد یعنی در سال  1941میالدی «آنتونیو پینتگو
د کاروالیو »5کتاب «تاریخ ادیان» را ترجمه نمگود .در سگال « 1961جینگت مگاریلیر »6کتگاب
«تفکر در زندگی محمد  »9را ترجمه نمود .از دیور پژوهشوران بومی میتوان به سعید محمگد
الخطی  7اشاره کرد که در سال  1981میالدی ،کتگابی در مگورد زنگدگانی پیگامار اکگرم  9بگه
رشتهی تحریر درآورد .در سال  1987مگیالدی «مصگطفی یازبگک» ،کتگاب تگود را در مگورد
اسپانیای مسلمان نوشت .از دیور پژوهشوران بومی مسلمان میتگوان بگه «محمگد احمگد ابگو
فارس» اشاره کرد که دو کتاب از او در سال  1988در شهر کوریچیاا منتشر شد.

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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 -2-2سیر تاریخی نقش پژوهشوران غیربومی
پژوهشوران غیربومی بسیاری ،درروند شکل گیری پژوهشهای تاریخ اسگالم نقگش
داشتهاند و میتوان گفت بیشتر این پژوهشوران غیربومی ،انولیسیزبانها ،فرانسویهگا و
مسلمانان هسگتند .در ادامگه بگه گ یگدهای از مهگمتگرین آثگار پژوهشگوران غیربگومی در
پژوهشهای تاریخ اسالم در برزیل اشاره تواهیم کرد.
ابتدا باید به «روحی بی

الخالدی »1اشاره کرد کگه در سگال  1912مگیالدی کتگاب

«تاریخ االدب» از وی در برزیل چاپشده است.
«امیلی درمنوهم »2پژوهشور فرانسوی است کگه کتگاب «زنگدگی محمگد »3او در سگال
 1935میالدی ترجمهشده است .الاته دو کتاب دیور از او در سالهای بعگد بگه زبگان پرتغگالی
منتشر شد که آنها نی درباره حضرت محمد  9بود .پژوهشور دیوگر «ویلیگام جگان آلگدن»4
است که کتابی با نام «اسالم» را در سال  1964میالدی ترجمه و منتشر کرد و در سال 1966
میالدی کتاب «پیامار» از نویسنده لانانی  -جاران تلیل جاران – را ترجمگه و منتشگر نمگود.
«میوو ل آندره »5یکی دیور از پژوهشوران فرانسوی بود که در سگال  1971مگیالدی کتگابی
برای برزیلیها منتشر کرد .در سال  1989کتاب «شناتت اسالم» اثر عالمه ابگوالعال مگودودی
به زبان پرتغالی توس «مرک اسالمی سادیال» ترجمه شد .در سال  1996کتگاب «برنگارد اف
ریلی ،»6نویسنده آمریکایی ترجمه شد .کتاب «شیعه در اسالم» اثر ارزشمند عالمه طااطاگایی،
در سال  1997توس سفارت جمهوری اسالمی ایران ترجمه و منتشر شد.

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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در قگگرن بیسگگت و یکگگم نیگگ آثگگار پژوهشگگوران مشگگهور دیوگگری از مسگگلمانان،
فرانسویزبانها و انولیسیزبانها به پرتغالی ترجمه شد .این محققان نی در شگکلگیگری
پژوهشهای تاریخ اسالم در برزیل ماثر بودهاند که به نام برتی از ایشان اشاره میشود.
از پژوهشوران غیربومی مسلمان میتوان بگه شگهید مطهگری ،امگین مگألوف ،بگاقر
الشریف القرشی ،سید هاشم موسوی ،طارق سالم مصری ،احمگد رشگید پاکسگتانی ،علگی
الطنطاوی ،سید قط و راجر گراودیِ 1فرانسوی تاار اشاره کرد.
از پژوهشوران فرانسوی میتوان به «گوستاو لو بون»« ،امیلگی درمگنوهم»« ،گیلگ
کپل« ،»2پا ول نی ان« ،»3رمی براگ»« ،رابرت مانتران »4و «اندره میوو ل »5اشاره نمود
که آثار آنها در برزیل و به زبان پرتغالی منتشرشده است.
آثار معروفی نی از پژوهشوران انولیسی و آمریکایی در برزیل ترجمهشده که از بگین
این پژوهشوران میتوان از افگرادی همچگون «کگارن آرمسگتران « ،»6تامگارا سگون،»7
«ریچارد فلچر« ،»8مارتین لینو « ،»9استیون رانسیمن« ،»10کریستوفر تیرمن« ،»11راجگر

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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کراولی« ،»1پا ول ال ویلیام « ،»2رینولد نیکولسن« ،»3دبلیو .بگی .بارتلگت »4و «دزمونگد
استوارت »5نام برد.
در این میان باید از پژوهشور شهیر اسپانیایی« ،توان ورنگت »6و محقگق غیربگومی
دیور از ایتالیا به نام «کالدیو لو جاکنو »7نام برد.
 -3سیر تاريخی اثرگذاری گرايش شیعی در پژوهشهای تاريخ اسالم

شمار مسلمانان اهل تسنن و ماسسات و مراک اسالمی وابسگته بگه آنهگا در برزیگل
بسیار بیشتر از شمار شیعیان و ماسسات و مراک وابسته به ایشان است و همین امر سگا
فعالیت بیشتر اهل تسنن در تمامی مااح اسالمیشده است .به نظر میرسد اگر بخواهیم
تأثیر گرایش شیعی در تحقیقات تاریخ اسالم را موردبررسی و مقایسه قگرار بگدهیم ،بایگد
می ان فعالیتهای انجامشده را با ظرفیت بالقوهای که گفتمان شیعی در منطقهی آمریکای
التین با رویکرد کالن و در کشور برزیل با رویکرد ویژه داراست ،بسنجیم .ظرفیت بالقوهی
این گفتمان که نماد و پشتیاان آن جمهوری اسالمی ایران در منطقهی آمریکگای التگین
است ،بسیار بیشتر از دیور گفتمانهای موجود در منطقه است که هرکدام از آنها با یکی از
کشورهای اسالمی مرتا هستند.
درهرصورت فعالیتهایی در پژوهشهای تاریخ اسالم با گرایش شگیعی انجگامشگده
است که میتوان برای آن سیر تاریخی ترسیم نمود .در سال  1987میالدی ،مقالگهای بگا

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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عنوان «شیعیان در دانشواه ایالتی سا وپا ولو »1چاپ شد که عنوان مقاله بسیار جال توجه
است .در همان سال مقالهی دیوری به نام «مسلمانان در تاورمیانه :شگیعه و سگنی »2در
روزنامه سا وپا ولو منتشر شد که وضعیت شیعه و سنی در تاورمیانه را تایین میکرد.
در پایاننامهها نی به دو مورد میتوان اشاره کرد که مربوط به گرایش شیعی اسگت.
در سال  2007میالدی پایاننامهای در بررسی موج تالیغاتی انقالب اسالمی ایران به رشته
تحریر درآمد که پژوهشور در آن ریشههای تاریخی انقالب اسگالمی ایگران را پگیجگویی
کرده است .3پایاننامهی دیور درباره تاریخ فلسفهی اسالمی است که در سال  2009و بگا
عنوان «نقش امید و شادی در مدینهی فاضلهی فارابی »4منتشر شد .نویسندهی ایگن اثگر
«جاکلینی بیروتی دل نرو »5است .دکتر «میوو ل عطیه فیلهو» در سگال  2010رسگالهی
فوق دکترای تود را با موضوع «اصول نظریهی فارابی در مورد ساکنان مدینهی فاضگله»
به رشتهی تحریر درآورد.
در میان کتابهای مربوط به تاریخ اسالم ،میتوان کتابهگایی را بگا تأثیرپگذیری از
گرایش شیعی یافت .ابتدا میتوان به کتاب «ایگران ،قگدرت یگک ملگت و مگذه  »6اثگر
«کارلوس نیوتن» نام برد که در سال  1979میالدی منتشر شد .در سگال  1983مگیالدی
کتاب «قیامهای شیعیان در اسالم از  660تا  750میالدی» 7توس «فواد الخگوری »8بگه
رشتهی تحریگر درآمگد .در سگال  1997و  1998کتگاب «شگیعه در اسگالم» ،اثگر عالمگه

1. Xiitas da USP e CCE.
2. Muculmanos no oriente medio xiitas e sunitas.
 .3ر.ن :قربانیان ،محمد حسین-بررسی تحقیقات تاریخ اسالم در مراک علمی برزیل-فصل پنجم.
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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طااطاایی و «نهجالاالغه» توس سفارت جمهوری اسالمی ایران به زبان پرتغالی منتشگر
شد .اثر دیور ،کتابی با عنوان «مطالعهی ایران »1اثر «ایونته پینتگو »2اسگت کگه در سگال
 2005میالدی منتشرشده است .در سال  2006تا  2008کتابهایی در مورد قیام عاشورا و
امام حسین علیهالسالم ،کتاب «فروغ ابدیت» اثگر آیگتاهلل سگاحانی بگا عنگوان زنگدگانی
حضرت محمد  9و برتی دیور از کتابهای اسالمی با محوریت مااح تگاریخی ،توسگ
مرک اسالمی برزیل منتشر شد .علی کامل ،نویسندهی کتاب «دربگاره اسگالم »3در سگال
 2007بهطور کامل واقعهی وفات پیامار و بحران جانشینی وی را مطر میکند که کامالً
منطاق بر نظریات شیعی است .در سال «2012آیدا رمضان هنانیا» نمایشنامهای با عنوان
«درام کربال ع ای امام حسین »4را منتشر کرد که بسیار موردتوجه قگرار گرفگت .ایگنهگا
عمده آثاری بود که با گرایش شیعی به رشته تحریر درآمده و یا از آن تأثیر پذیرفتهاند.
 -4سیر تاريخی ورود به مباحث تخصصی تاريخ اسالم

بسیاری از آثاری که موردبررسی قرار گرفتند ،مربوط به مااح عمومی تاریخ اسگالم
است؛ مااحثی همچون تشریح اصول کلی اسالم ،زندگی اجمالی شخصیتهای اسالمی و
شر عمومی یک واقعهی تاریخی اسالمی .یکی از سااالت اصلی ،می ان ورود به مااح
تخصصی است؛ اینکه «پژوهشهای تاریخ اسگالم در برزیگل چقگدر بگه سگمت مااحگ
تخصصی تاریخ اسالم پیش رفته است؟» و «توران فکری قشر نخاوان در برزیل درباره
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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با پاسخدهی مناس به این پرسشها میتگوان دریافگت کگه چگه منگاب دیوگری را
میتوان برای این قشر در برزیل ارا ه کرد.

 -4-1سیر تاریخی آثار تخصصی در مورد تاریخ اسالم
 ،1971 .1کتاب اسالم و تمدن اسالمی در قرن سی دهم میالدی ،1اثر «آندره میوو ل»
 ،1972 .2کتاب «اقتصاد در شاهج یره ایاری قدیم »2اثر گابریال مارتین
 ،1977 .3کتاب «گسترش اسالم از قرن هفتم تا یازدهم میالدی »3اثر روبرت مانتران
 ،1983 .4کتاب «قیامهای شیعیان در اسالم از  660تا  750میالدی »4اثر فواد الخوری
 ،1984 .5پایاننامهی «ماندگاری رو جامعهی گوتیک بگر جامعگهی مسگتعربین قگرن
نهم »5اثر «آنا ماریا فررا سانچ »
 ،1993 .6کتاب «یهودیان و اعراب در شاهج یرهی ایاری :مالقات ادیگان و گفتوگوی
فرهن ها»6
 ،1998 .7کتاب «جن

در قگرونوسگطی :بررسگی اندیشگهی جنگ هگای صگلیای در

اندلس »7اثر ریکاردو لو یس کوستا

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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 ،2000 .8پایاننامهی «قدرت زنها در اندلس در میان نومسگلمانان »1اثگر «مگاریو دو
کارنو پارنتو سانتوز»
 ،2000 .9مقالهی «عربی سازی فلسفه »2اثر «ژوزه کارلوس»
 ،2000 .10کتاب «احساسات درونی ابنسینا »3اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2002 .11مقالهی «ماشین جن

مذهای اسالم با تکیهبر نظریات وبر »4اثر «آنتونیو پیه

روچی»
 ،2002 .12پایاننامهی «شعر زجل اندلسی با استفاده از اشعار بلند ابن ق مان القرطای»5
اثر «میشل سلیمان»
 ،2003 .13کتاب «جهاد :ظهور اسالم نظامی در آسیای مرک ی »6اثر احمد رشید
 ،2005 .14پایاننامهی «چوونه ارزشهای دینگی در سگاتتارهای سیاسگی و اجتمگاعی
اسالمی نهادینهشده است »7اثر «فابیو انریکه دا سیلوا»
 ،2005 .15پایگاننامگهی «ابگن ق مگان ،کوردوبگگا در آتگش عصگایت ،اعگراب ،بربرهگگا و
اندلسیها »8اثر میشل سلیمان
 ،2006 .16چندرسانهای «جایواه کلیسای کاتولیک در اندلس قال از نفگوذ مسگلمین در
قرن هشتم میالدی »1اثر «آماندا پریرا دیاس»
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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 ،2006 .17مقالهی «عقل در کتاب النفس ابنسینا »2اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2006 .18مقالهی «شعر و متافی یک در آثار ابنسینا »3اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2006 .19مقالهی «سیر اندیشه در عرب »4اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2007 .20کتاب «ابن گلدون و نظریهی زوال دولتها »5اثر ریچارد مکس د آراوجو
 ،2007 .21کتاب «میراث ادب عربی پیش از اسالم و تأثیر آن بر فرهن

اعگراب »6اثگر

آیدا رمضان هنانیا
 ،2008 .22مقالهی «الکندی اولین فیلسوف »7اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2008 .23مقالهی «روش ابنسینا در تقسیم علوم »8اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2008 .24مقالهی «انعکاس مدنیت اورشلیم در اشعار عربی »9اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2009 .25پایاننامهی «پژوهشی در مورد مسجد ابن طولون بگهعنگوان نمگاد معمگاری
تمدن عربی» اثر «لیویا فریرا روکو»
 ،2009 .26پایاننامهی «ابن الرشد و مفهوم تأویل در کتاب فصل المقگال »10اثگر «آنگا
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.
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 ،2009 .27پایاننامهی «ابن تلدون بررسی نواه بگه تگاریخ در جهگان اسگالم میانگه در
المقدمه ابن تلدون »1اثر «کامیال کالوارنوا کنها»
 ،2010 .28مقالهی «حضور الاغدادی دوم در برزیل »2اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2010 .29پایاننامهی «رواب مسلمانان و مسیحیان در انگدلس از نوگاه کلیسگا »3اثگر
«آماندا فریرا دیاس»
 ،2010 .30پایاننامهی «بررسی کتگاب فگارابی بگا رویکگرد اصگول اندیشگهای سگاکنان
مدینهی فاضله» اثر میوو ل عطیه فیلهو
 ،2010 .31مقالهی اشعار ابونواس در قرن هشت و نهم اشعاری از بغداد ،4اثگر «والنگیس
نوو یرا»
 ،2010 .32پایاننامهی «طاقات االمم»(دستهبندی مردم) از صاعد االندلسی ،اثر «صگفا
آلفرد ابو شهال».

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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جمعبندی و نتیجهگیری

پژوهشهای تاریخ اسالم در برزیل ،کمتر از دو دهه است که شکل جگدی بگه تگود
گرفته است .به نظر مگی رسگد بگا توجگه بگه تحگوالت سگری منطقگهی تاورمیانگه ،رونگد
شکلگیری پژوهشهای جدیتر در سالهای پیش رو ،سرعت بیشتری بگه تگود تواهگد
گرفت .عمدهی مقاالت و پایاننامههای تخصصی بعد از سال  2000مگیالدی ،بگه رشگته
تحریر درآمدهاند و بخش ب رگی از کتابها نی مربوط به همین دورهی زمانی هستند.
گرایش شیعی که نماد آن انقالب اسالمی ایران است ،هنوز تا جایواه واقعی تود در
میان اینگونه پژوهشها فاصلهی زیادی دارد اما تمایگل سیاسگی و اجتمگاعی بگه ماگانی
انقالب اسالمی در برزیل ،بهوضو دیده میشگود و مفگاهیمی همچگون ماگارزه عملگی و
نظری با استکاار و استعمار بینالمللی ،استقالل و آزادی واقعی جوام و نوع نواه انقگالب
اسالمی به اقشار مختلف یک جامعه ،مشتاقان بسگیاری در الیگههگای مختلگف اجتمگاعی
برزیل پیداکرده است اما نفوذ این مفگاهیم بگه مراکگ علمگی و فرهنوگی برزیگل ،چنگدان
قابلتوجه ناوده است ،درحالیکه ظرفیت فعالیتهای بیشتر ،فراهم است.
در میان پژوهشهای تاریخ اسالم ،شمار قابلتوجهی از این آثار به مااح تخصصی
تاریخ اسالم پرداتتهاند و این امر بیشتر به لطف حضور عرب -برزیلگیهگای بگومی بگوده
است که سعی در حفظ و نشر ریشههای فرهنوی و مذهای توددارند .بگه نظگر مگیرسگد
پژوهش حاضر ،زمانی میتواند به نتیجهی مطلوب برسد که پژوهشهایی در این حگوزه و
در دیور حوزههای علوم اسالمی همچگون کگالم ،فلسگفه ،فقگه و حقگوق و حتگی دربگاره
رویدادهای معاصر جهان اسالم؛ موردتحقیق قرار گیرد تا پازلهای مختلف یک پگژوهش
جام درباره وضعیت پژوهشها و مطالعات اسالمی در برزیل کامل شود .نکته پایانی اینکه
میتوان این شکل از پژوهش را در کشورهای مختلف که بنا بر جهاتی در تالیغات اسالمی
اهمیت دارند ،پیویری کرد.

