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مرتضي تفريشي
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دكتري تاريخ؛ دانشگاه آزاد اسالمي
تاريخ دريافت - 92/3/3 :تاريخ پذيرش92/5/5 :

دكتر آيزاک كارو گرينسپون 2متولد  1957و پژوهشگگر مسگال اسگالم و خاورمیانگ در
مؤسسة مطالعات بینالمل دانشگاه آرتورو پرات 3در شیلي است .حگوزﺓ تخصصگي وي
عمدتاً روابط بینالمل است .دكتر كارو گرينسپون بیشتر ب تحقیق در زمینگة بنیگادگرايي
اسالمي معاصر پرداخت و مديريت يک پروژﺓ تحقیقاتي را نیز در ايگن مگورد بگر ع گده
دارد .وي مؤلف چندين كتاب و مقال دربارﺓ جوامگ مسگلمانان و ي وديگان در اروپگا و
آمريکاي التین است.
كتاب «اسالم و ي وديت در آمريکاي التین» در دو بخگ
بخ

تنیگیش شگده اسگت و هگر

چند فص دارد .مقدم و مؤخرهاي نیز در كتاب وجگود دارد .در بخگ

او  ،بگ

وضعیت ي وديان در آمريکاي التین از منیر تاريخي ،م گاجرتي ،اتتصگادي ،فرهنگگي و
 Caro Grinspun, Isaac (2010). Islam y Judaísmo Contemporáneos en América Latina: Los
casos de Argentina, Brasil y Chile. Santiago de Chile: RIL editores.
1. mortafrishi@gmail.com
2. Isaac Caro Grinspun
3. Arturo Prat
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سیاسي پرداخت شده و در هركدام از فصو آن اتلیگت مزبگور در كشگورهاي آرژانتگین،
برزي و شیلي بررسي شده است؛ ضمن اينک نیشنگاهي هگش بگ وضگعیت ي وديگان در
اياالت متحدﺓ آمريکا ب عنوان بزرگتگرين اتلیگت ي گودي در دنیگا دارد .در بخگ

دوم،

وضعیت اتلیت مسلمان در س كشور مزبور در آمريکاي التین بررسگي شگده اسگت .در
متن كتاب از مصاحب هاي متعدد با رهبگران مگذهبي مسگلمان و ي گودي در كشگورهاي
آمريکاي التین استفاده شده است .نويسنده در مؤخرﺓ كتاب نیز بار ديگر نتايج ب دسگت
آمده در طو فصو مختلف را ب صورت خالص مورد اشاره ترار ميدهد .الزم ب ذكگر
است ك كتاب مزبور ب زبان اسپانیايي نوشت شده و هنوز ترجمة انگلیسي يا فارسگي از
آن منتشر نشده است.
در مقدمة كتاب آمده است ك هدف آن ،مطالعة جوام مختلف مسلمانان و ي وديگان
در كشورهاي آمريکاي التین ب ويژه در س كشور آرژانتین ،برزي و شیلي اسگت و بگ -
طور دتیقتر ب نحوﺓ ادغام آنها در جوام كشورهاي مزبور ميپردازد؛ امري ك مستلزم
مشخص كردن نق

آنها در صحنة بینالمللي است .تنوع موجود در رابط بگا هويگت-

هاي اسالمي و ي ودي در كشورهاي آرژانتین ،برزي و شیلي با توجگ بگ روابگط میگان
آنها و نیز فرايندهاي جذب و ادغام ك جوام مزبگور بگ عنگوان بگازيگران بگینالمللگي
غیردولتي با آن دستب گريبان هستند ،مورد تجزي و تحلی ترار گرفتگ اسگت .بگ زعگش
نويسنده ،وج مشخصة جوام مسلمان و ي ودي در كشورهاي آمريکاي التین ن اتحگاد
و همگوني آنها بلک ب عکس وجود هويتهاي مختلف فرهنگي ،مذهبي و ملي اسگت
ك ب صورت تنوع گروهها و ن ادهاي مختلگف در ايگن جوامگ نمايگان مگيشگود .ايگن
اختالفها ن تن ا در میان جوام كشورهاي مختلف آمريکاي التین بلک درون هريک از
آنها نیز وجود دارد.
در مورد ي وديان ميتوان در وهلة نخست با يک تقسگیشبنگدي فرهنگگي و تگاريخي
آنها را ب ي وديان سفاردي و ي وديان اشکنازي متمايز سگاخت .ي وديگان سگفاردي آن
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دست از ي ودياني هستند ك منشأ آن ا سفاراد (نام عبري اسپانیا) اسگت و در سگا 1492
از آن كشور اخراج شدند و ازآنپس ب مناطق مختلف ب ويژه شما آفريقا و مناطقي ك
تحت تسلط امپراتوري عثمگاني بگود ،م گاجرت كردنگد .ي وديگان اشگکنازي از جوامگ
مختلف ي ودي در اروپاي مركزي و شرتي منشأ گرفت انگد و داراي مركزيگت م مگي در
اشکناز (نام عبري آلمان) بودند و ب ل ستان و روسی م اجرت كردند .سپس گروهگي از
آنها ب اياالت متحدﺓ آمريکا ،گروهي ديگر ب آمريکاي التین و گروهي هش ب فلسطین
اشغالي م اجرت كردند .تقسیشبندي ديگري ك ميتوان از ي وديان ب عمگ آورد ،يگک
تقسیشبندي مذهبي است ك طي آن ب پنج گگروه سگنتي افراطگي ،سگنتي ،محافیگ كگار،
اصالحطلب و نواندي

تقسیش ميشوند.

در مورد مسلمانان يک تقسیشبنگدي بنیگادين آنهگا را بگ صگورت سگني و شگیع از
يکديگر متمايز ميسازد .از سوي ديگر ،بايد ب وجود گروههاي صوفي و ايگن حقیقگت
ك همواره غیرمسلمانان زيادي ب دين اسالم مشرف ميشوند ،اذعان نمگود .ايگن پديگده
در تمام دنیا و ازجمل در كشورهاي آمريکاي التین تاب مشاهده اسگت .اعگراب سگاكن
كشورهاي آمريکاي التین عمدتاً مسیحي و بسیاري از آنگان ارتگودوكس هسگتند .ضگمناً
مسیحیان لبناني ماروني نیز در میان آنها ديده ميشوند .اكثر اعراب ساكن در كشورهاي
آمريکاي التین م اجران سوري ،لبناني و فلسطیني هستند .براي ف ش ب تگر موضگوع ايگن
كتاب بايد ب س مسئل توج كرد .نخست ،م گاجرتهگا و تگأریر آن بگر ايجگاد جوامگ
م اجر مسلمان و ي ودي و سپس رابطة میگان اللیسیسگش و مگذهب و سگرانجام افگزاي
موارد ي وديستیزي و اسالمهراسي.
نخستین م اجرتهاي ي وديان ب آمريکاي التین توسط ي وديان ساكن در اسپانیا و بگا
هدف رها شگدن از شگرايط دشگوار بگ وجگود آمگده از سگوي دادگگاه تفتگی

عقايگد يگا

انگیزيسیون در ترن شانزدهش صورت گرفت و تا اواي ترن نوزدهش ادام يافت .سگپس در
اواسط آن ترن بار ديگر ب دلی تمايالت ي وديسگتیزي در شگرا اروپگا و روسگی و نیگز
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وضعیت مساعد براي م اجرت ب آمريکاي التین م اجرتها بگ آن منطقگ و بگ ويگژه بگ
آرژانتین شدت گرفت .مسلمانان نیز براي اولین بار در تالب بردههاي سیاه ج ت كگار بگر
روي مزارع نیشکر وارد آمريکاي التین و بگ ويگژه كشگورهاي ونگزولال ،كلمبیگا و برخگي
جزاير كارايیب شدند .پس از آن در اواخگر تگرن شگانزدهش م گاجرتهگايي از هندوسگتان
صورت گرفت و كارگران هندي براي كار عمدتاً ب جزاير كارايیگب م گاجرت كردنگد .در
اواسط ترن نوزدهش نیز يک موج م اجرتي از كشورهاي سوري  ،لبنان و فلسگطین صگورت
گرفت ك تا اواي ترن بیستش ادام يافت .ب اينترتیگب ،تعگدادي از اتبگاع آن كشگورها كگ
عمدتاً اعراب مسیحي و تعدادي هش مسلمان بودند ،ب آن منطق م اجرت كردند.
در فص او بخ

نخست كتاب ،نويسنده بیان ميكند ك س چ گارم ي وديگان سگاكن

در آمريکاي التین را ي وديان اشکنازي يگا همگان ي وديگان اروپگايي تشگکی مگيدهنگد و
همینها بودند ك ص یونیسش را ب وجود آوردنگد .ي وديگان سگفاردي از تگرن شگانزدهش و
ب دلی وجود دادگاه تفتی

عقايد در اسپانیا و پرتغا ب آمريکاي التین م اجرت كردنگد و

هش اينان بودند ك نخسگتین جامعگة ي وديگان را در آن منطقگ در شگ ر برزيلگي رسگیف

1

تشکی دادند .ويژگي بارز جوام ي ودي در آمريکاي التین تنوع زياد آنهاست ك از ايگن
لحاظ پس از فلسطین اشغالي در مرتبة دوم ترار ميگیرنگد .زيگرا ي وديگاني از كلیگة نقگا
ج ان ب آمريکاي التین م اجرت كردهاند داراي سگازمانهگا و تشگکیالت م مگي هسگتند.
براي مثا  ،ميتوان از كنگرﺓ ج اني ي وديان 2و سازمان ج گاني ص یونیسگش 3بگ عنگوان دو
ن اد عمدﺓ ي وديان نام برد ك شعب هايي در كشورهاي آمريکاي التین دارند .يکگي از ايگن
شعب ها ،كنگرﺓ ي وديان آمريکاي التین 4اسگت كگ مقگر آن در آرژانتگین اسگت .جمعیگت
ي وديان آمريکاي التین بر اساس برخي تخمینها حدود  395هگزار نفگر اسگت كگ از آن
میان  185هزار نفر در آرژانتین زندگي ميكنند .پس از آن86 ،هزار ي ودي در برزيگ 40 ،
1. Recife
2. World Jewish Congress
3. World Zionist Organization
4. Congreso Judío Latinoamericano
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هزار نفر در مکزيک18 ،هزار نفر در اروگول 15 ،هزار نفر در شیلي و 15هزار نفر ي گودي
در ونزولال زندگي مگيكننگد .بااينکگ بیشگترين جمعیگت ي گودي در آمريکگاي التگین در
آرژانتین ساكن هستند كشور اروگول بیشترين نسبت جمعیت ي گودي بگ هگر  1000نفگر
جمعیت كشور را دارد ( 5/3درصد) .شايان ذكر است ك جمعیگت ي وديگان در آمريکگاي
التین از سا  1986تا  2004میالدي ب طور متوسط ب 10درصد كاه

يافت است.

در فص دوم كتاب راج ب وضعیت ي وديان در آرژانتین ميخوانیش كگ تشگکیالت

سازماني ي وديان در آن كشور از سا  1894و با تأسیس ن ادي اشکنازي ب نام انجمگن
پرهیزكاران 1آغاز شد ك بعدها در سا  1949بگ انجمگن دوسگتي اسگرالی و آرژانتگین
(آمیا) 2تغییر نام داد .نحوﺓ ادغام ي وديان م اجر در ساختار اتتصگادي آرژانتگین نخسگت
ب صورت كارگران ساده و سپس تبدي شدن ب كارگران ماهر و متخصگص و همننگین
ب كارفرمايان صورت گرفت است .جمعیت ي وديگان آرژانتگین بگ سگبب م گاجرت بگ
خارج يا مستحی شدن كاه

يافت است ،ب نحويك از تعگداد 275هگزار نفگر در سگا

 1960ب 185هزار نفگر در سگا  2006رسگیده اسگت .شگ ر بولنگوس آيگرس پايتخگت
آرژانتین از لحاظ دارا بودن تعداد جمعیت ي ودي سیزدهمین ش ر دنیا و بدون احتساب
ش رهاي فلسطین اشغالي و آمريکا ،سومین ش ر پس از پاريس و لندن اسگت ،زيگرا 1/3
درصد ك جمعیت ي وديان ج ان را در خود جاي داده است.
فص سوم كتاب ب وضعیت ي وديان در كشور برزي اختصگا

دارد .نويسگنده در

اين فص متذكر ميشود ك گرچ م اجرت ي وديان ب برزي بگ اواخگر تگرن پگانزدهش
برميگردد و حتي نخستین جامعة ي گودي در آمريکگاي التگین در سگا  1630در شگ ر
رسیف تشکی شد ،ولي م اجرت سازمانيافت ي وديان ب برزي از اواسط ترن نگوزدهش
و ب ويژه از ده دوم ترن گذشت آغاز گرديد .جمعیت ي وديان در برزي از سگا 1960
تاكنون سیر نزولي داشت است ،ب نحويك از  96000نفر در سا  1960بگ  86000نفگر
1. Piadosa Compañía
)2. Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA
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در سا  2000كاه

يافت است .ازلحگاظ تشگکیالتي بگزرگتگرين سگازمان ي گودي در

برزي  ،كنفدراسیون اسرالیلي برزي  1است ك در برگیرندﺓ فدراسیونهاي ي ودي تمگامي
اياالت آن كشور است و در سا  1948تأسیس شده است.
فص چ ارم كتاب ب وضعیت ي وديگان در شگیلي اختصگا

دارد .سگابقة حضگور

ي وديان در شیلي ب ترن شانزدهش برميگردد ،ولي م اجرت سازمانيافت و مگنیش آنهگا
ب آن كشور از اواي ترن بیستش آغاز شد .كمي پس از صدور اعالمیگة بگالفور نخسگتین
كنگرﺓ ي وديان شیلي در سا  1919در سگانتیاگو پايتخگت آن كشگور تشگکی و سگپس
تأسیس فدراسیون ص یونیستي شیلي 2اعالم شگد .تأسگیس ايگن فدراسگیون در حقیقگت
ب مثابة آغاز حضور نیاممند ي وديان در آن كشور است .در دهگة  1980تعگداد ي وديگان
در شیلي ب حداكثر خود يعني  35000نفر رسید .در حا حاضر تعداد آنها بگر اسگاس
سرشماري سا  2002در حدود  15000نفر است .ب اينترتیگب ي وديگان  0/13درصگد
جمعیت شیلي را تشکی ميدهند.
فص پنجش كتاب ب تبیگین مواضگ و ديگدگاههگاي جوامگ ي گودي در كشگورهاي
آرژانتین ،برزي و شیلي درخصو

موضوعات سیاسي و بگینالمللگي اختصگا

دارد.

يکي از بزرگترين نگرانيهاي جوام ي ودي در كشورهاي آمريکگاي التگین مناتشگات
موجود در خاورمیانگ و بگ ويگژه مسگئلة فلسگطین و همننگین شگرايط لبنگان ،ايگران و
خلیجفارس است .در رابط با موضوع فلسطین موض جوام مزبور ،حمايت بدون تیگد
و شر از رژيش ص یونیستي در تمامي جنب هاست.
نويسندﺓ كتاب اظ ار ميدارد ك ازآنجاك م اجران اولی ب كشورهاي آمريکاي التین
عمدتاً از كشورهاي سوري و لبنان بودند و در میان آنها هش مسیحي و هگش مسگلمان و
هش ي ودي يافت ميشد ،تفاهش زيادي بین آنان وجود داشت ،ولي ايگن تفگاهش در سگا
 1947با تأسیس رژيش ص یونیستي خاتم يافت.
1. Confederación Israelita de Brasil
2. Federación Sionista de Chile
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دوم كتاب ك ب شرايط م گاجران مسگلمان در آمريکگاي التگین

دارد ،طي يک مقدم در مورد دين اسالم و انواع مگذاهب آن و فرهنگ هگاي

موجود در آن گفت شده است ك دين اسالم يک واتعیت گسترده و پینیده است .ج ان
اسالم در برگیرندﺓ اتوام ،ملیتها ،فرهن ها و زبانهاي مختلف است و ب همگین دلیگ
نميتوان از يک اسالم واحد نام برد ،بلکگ اسگالم در وهلگة او يگک اعتقگاد مگذهبي و
سپس يک خطمشي سیاسي ،يک مجموع توانین ،يک فرهن  ،يک طگرز تفکگر و يگک
نحوﺓ رفتار و زندگي است .اسالم از لحاظ فرهنگي تاب تقسیش ب انواع مختلگف اسگت؛
از تبی فرهن

عربي ،فرهن

هند و ايراني ،فرهن

تركي ،فرهنگ

مگاالوي و فرهنگ

آفريقايي.
در رابط با حضور مسلمانان در آمريکاي التین بايد در نیر داشت كگ ايگن حضگور
عمدتاً متأرر از م اجران مسلمان كشورهاي عربگي ،آفريقگايي و آسگیايي اسگت .حضگور
مسلمانان د ر آمريکاي التگین بگ زمگان كشگف تگارﺓ آمريکگا توسگط كريسگتف كلمگب
برميگردد؛ زيرا در میان همراهان وي تعدادي مسلمان از اسپانیا بودند .سپس در فاصگلة
ترن  16تا  19بردههاي مسلمان آفريقايي براي كار در مگزارع نیشگکر عمگدتاً بگ جزايگر
كارايیب آورده شدند و هشاكنون نیز بازمانگدگان آنهگا اكثريگت جمعیگت آن منگاطق را
تشکی ميدهند .در حوالي ترن نوزدهش دو جريان جديگد م گاجرتي توسگط مسگلمانان
شک گرفت ،يکي از هند و جزيرﺓ جاوه ك طي آن كگارگران مسگلمان ج گت كگار بگ
جزاير وات در درياي كارايیب ب ويگژه سگورينام ،گويگان ،ترينیگداد و توبگاگو م گاجرت
كردند ،و جريان ديگر ك طي آن در اواخگر تگرن نگوزدهش اعگراب مسگیحي و مسگلمان
سوري و لبنان در پي تضعیف امپراتوري عثماني بگ آمريکگاي التگین م گاجرت كردنگد.

يکي از م شترين تشک هاي مسگلمانان در آمريکگاي التگین سگازمان اسگالمي آمريکگاي
التین 1اسگت كگ مقگرّ آن در آرژانتگین اسگت و هگدف آن ،همگاهنگي و سگازماندهگي
1. La Organización Islámica para América Latina
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پروژههاي اسالمي متعلق ب مسلمانان در كشورهاي منطقگ اسگت .در رابطگ بگا تعگداد
مسلمانان آمار مختلفي در دست است ك تعداد آنها را از  612هزار نفر تا ش
نفر هش ذكر كردهانگد .اسگالم در سگا هگاي اخیگر رشگدي بگی

میلیگون

از سگاير اديگان داشگت

ب نحويك در منطقة آمريکاي التین فقط در طو دهة  1990در حدود  4/7درصد رشد
كرده است.
فص دوم اين بخ

ب بررسي وضعیت مسلمانان در آرژانتین پرداخت است .تعگداد

مسلمانان در میان م اجران عرب آرژانتین ب درستي مشخص نیست و آمگار متفگاوتي از
 60هزار نفر تگا  700هگزار نفگر هگش ارالگ شگده اسگت ،ولگي از ايگن تعگداد 65درصگد
سوريتبار25 ،درصد لبنانيتبار و 10درصد هش فلسطینيتبار و غیگره هسگتند80 .درصگد
اين مسلمانان سني مذهب 10 ،تا 12درصد شیعة لبناني و  8تا 10درصگد هگش علويگان و
دروزيهاي سوريتبار هستند.
وضعیت مسلمانان در كشور برزي در فص سگوم بخگ

دوم كتگاب بررسگي شگده

است .م اجرت سازمانيافتگة اعگراب بگ برزيگ از سگا  1880آغگاز شگد و در فاصگلة
سا هاي  1904تا  1913ب اوج خود رسید .آمار مربو بگ تعگداد اعگراب در برزيگ از
س میلیون نفر تا دوازده میلیون نفر متفاوت است .كشورهاي مبگد م گاجران عگرب بگ
ترتیب سوري و مصر هركدام 30درصد ،لبنان 20درصگد و تگونس 10درصگد بگودهانگد.
37/5درصد م گاجران عگرب در برزيگ كاتولیگک20/8 ،درصگد مسگلمان و 8/3درصگد
مسیحي ارتدكس هستند .در برزي حدود صد مسجد و مركگز مگذهبي اسگالمي وجگود
دارد ك اين كشور را ب مركز اسالم در آمريکاي التین تبدي كرده است.
فص چ ارم ب بررسي وضعیت مسلمانان در كشور شیلي پرداخت است .بگر اسگاس
مدارک موجود ،نخستین م اجران عرب در سگا  1850وارد شگیلي شگدند و م گاجرت
آنان ب طور پیوست تا سا  1915ادامگ يافگت .حگدود 60درصگد اعگراب سگاكن شگیلي
فلسطینيتبار25 ،درصد سوريتبار و 8درصد لبنانيتبار هستند .آمار دتیق اعگراب سگاكن
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شیلي مشخص نیست ولي برخي آمارها از 60هزار تا 75هزار نفر حکايت دارند .تعگداد
مسلمانان شیلي  3000نفر است ك اكثراً سنيمذهب و از بازمانگدگان م گاجران سگوري،
لبناني و فلسطیني هستند.
مواردي را ك بايد در اين كتاب در نیر داشت عبارتاند از:
 .1نويسنده ي ودي است و بااينک سعي كرده در نوشتار خود منصف باشد ،نتوانست
ب اين م ش نال شود .وي ضمن توج بیشتر ب اتلیت ي ودي و توضیح و تبیگین بیشگتر
فعالیت آنان در مواردي سعي در تط یر اتگدامات ي وديگان دارد و پگی داوريهگاي وي
متأرر از ذهنیت

است.

 .2در خال توضیحات و شرح و تفسیر وتاي تگاريخي مگيتگوان رد پگاي حمايگت
تلويحي از رژيش ص یونیستي را در گفتار وي مشاهده نمود.
 .3واتعیات و وضعیت مسلمانان نسبت ب ي وديان با تلخیص بیشتري بیگان شگده و
برخي اوتات نويسنده سعي كرده است تا آنها را سازشناپذير و متمايگ بگ خشگونت
نشان دهد .اين امر احتمگاالً ناشگي از شگناخت محگدودتر وي نسگبت بگ مسگلمانان در
مقايس با ي وديان است.
 .4نويسنده سعي كرده است بنیادگرايي را وج غالب در میان مسلمانان نشان دهد و
آن را علت اتدامات تروريستي برخي گروههاي بنیادگرا معرفي كند.
 .5نويسنده همننین سعي كرده است برخي از گروههاي مبارز مسلمان را كگ علیگ
اشغالگري رژيش ص یونیستي مبارزه ميكنند تروريست معرفي كند.
 .6در اين كتگاب اتگدامات دولگت جم گوري اسگالمي ايگران درخصگو

اسگتفاده

صلحآمیز از انرژي هست اي و همننین مخالفت با اشغالگري رژيش ص یونیستي اتگدامات
تحريکآمیز تلقي شده و نويسنده در اين رابطگ بگ دفگاع از عملکگرد آمريکگا و رژيگش
ص یونیستي پرداخت است.

 442مطالعات سیاسی – اجتماعی جهان؛ دورة 3؛ شمارة 2؛ پاییز و زمستان 1392

 .7علیرغش پی داوري منفي نويسنده نسبت ب اسالم و مسگلمانان وي نگاگزير شگده
است برخي واتعیات را بازگو كند؛ ازجمل اذعان ب رشد سگري اسگالم در میگان مگردم
كشورهاي آمريکاي التین و كاه

جمعیت ي وديان سگاكن در آن كشگورها بگ داليگ

مختلف ازجمل مستحی شدن در جوام كشورهاي منطق و از ياد بردن آداب و رسگوم
مذهبي و سنتي خود و همننین م اجرت ب فلسطین اشغالي.
باوجود موارد فوا ،كتاب حاضر بگا توجگ بگ اينکگ اطالعگات سگودمندي دربگارﺓ
اتلیتهاي مذهبي و ب ويژه اتلیت ي ودي در آمريکاي التین ب خواننده عرض مگيكنگد،
منب مفیدي براي شناخت تحوالت اجتمگاعي ،فرهنگگي و تگومي ايگن اتلیگتهگا بگراي
عالت مندان است.

