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 های اسالمی در اندونزی جریان

سید میرصالح حسینی
1
 

 

 

 کیدهچ
از  مرکاز جهاان اساالمهای فدری های دینی اسالمی اندونزی در تعامل با جریانجریان

های دینی معرفتی دچار بندیهای مسلمان به  طببرخوردار است. گروه باالیی تنوع و تد ر
کنند. در این نوشتار باه ایان پرساش  گرای دینی فرهنگی زندگی می شده، در یک نظام ک رت

هاای دینای  اند و تأثیرپذیری آنان را از جریاانهای دینی اندونزی کدامجریانپردازی  که  می
 -شناسای تااریشی و روش تحلیلایطورمشتصر باا رویدارد جامعاه اسالمی خاورمیانه، به

های اسالمی اندونزی، عبارتند از: تجادخواهی  ترین جریان مه توصیفی بیان خواهی  کرد. 
رایی دینی، بنیادگرایی دینای، روشانفدری سادوالر، گ طلبی اسالمی، سنت اسالمی، اصالح

هاای اساالمی در مرکاز  نوعی متأثر از جریان روشنفدری لیبرال و جریان شیعی که همگی به
 جهان اسالم و منطقه غرب آسیا بوده و در تعامل با آن شدل گرفته است.

 

 دینی.گرایی  ، ک رتهای اسالمی، اندونزی، تعامالت فدری جریانواژگان کلیدی: 

                                                 
 hossini_mir@yahoo.comمعة المصطفی العالمیه   استادیار جا ا1
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 مقدمه   
ای  های اندیشاه های دینای اساالمی مسالمانان انادونزی در ارتبااب باا برداشات جریان

های دینی خاورمیانه عربی تاأثیر پذیرفتاه و  خاورمیانه است. مسلمانان ماالیوتبار از برداشت
تارین  های اسالمی در انادونزی کاه از بازر  اند. شناخت این جریان به آن گرایش پیدا کرده

 شود بسیارحائز اهمیت است. ور اسالمی محسوب میکش

دهاد  های گذشاته نشاان می های دهه ها اسالم است. سرشماری اندونزیایی دین رسمی  
% شاامل مسایحیان و 9و  1دهناد % جمعیت این کشور را مسلمانان تشادیل می88حدود 

ی عمدتًا سنی و هاست. مسلمانان اندونز ها و آنیمیست % با یمانده شامل هندوها، بودایی3
پیرو فر ه شافعی هستند؛ ولی اسالم در این کشور به دو بشش مششص تقسی  شده است که 
با عنوان سانتری و آبانگان مشهورند. مسلمانان سانتری به لحاظ اعتقاادی شادیدًا باه ارکاان 

ای  که مسلمانان آبانگان طرفادار آمیازه گانه اسالم و شریعت از دیگران ممتازند؛ درحالی پنج
)موساوی بجناوردی، آیناد  باه شامار می گرایانه هندو و اسالمی  ها، شعایر و مراس  روح از آیین

 . (355، ص1380
در سنت تاریشی اندونزی، مذهب و دین با زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آمیشته شده 

اسات کاه  3و ماچاپاهیات 2«ساری وی جایاا»های آن ایاالت هندونشین م ل  است و نمونه
میالدی از سوماترا عبور کرده و حاک   1345بطوطه در  ت آنان مذهبی بوده است. ابنحدوم

 .(277، ص2ج ،1376موحد، ) کند آن را پیرو مدتب فقهی شافعی معرفی می
ای نیست که دین در تمامی حیات سیاسی اجتماعی  گونه اما اندونزی در دوران معاصر به

های  ابعاد فردی و عبادی آن محدود شده، حدومت آن آمیشته شده باشد؛ بلده اسالم تنها به
ند. دلیل آن این است که  انون اساسی زپردا متعدد آن با رویدرد سدوالریستی به فعالیت می

                                                 
 (.199، ص1369نفر است )ر.ک: شیشی،  میلیون  4/177% با جمعیت کل 88، این ر   به 1988مطابق آمار سال  ا1

2  -  Sriwidjaya. 
3 - Madjapahit.ه ابوالفضال علیازاده ماچاپاهیت دارای یک امپراتوری در جاوه بوده است )ر.ک: تااریخ انادونزی: برناردولاک، ترجما

 .                            95طباطبایی، ص
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 (50، ص1372)مظفاری، « پانچاسیال»اساسی  1میالدی بر اساس پنج اصل 1959آن در سال 

ی کلیسا از سیاسات در غارب تنظی  شده است. اندونزی به دنبال پیروی از الگوی جداساز
 ای را شدل داده است که دارای حیات سیاسی غیرمذهبی است.  جامعه

کنناد  هستند و تلفیق اسالم با سیاست را دنبال می ای طرفدار حدومت اسالمی  البته عده
  گاذارد جامعاه کنند که این دین دارای یک ویژگی اساسی است که نمی و چنین استدالل می

گویند جامعه  ه جامعه تلوکرات شود؛ زیرا در اسالم رهبانیت وجود ندارد و میبدل ب اسالمی 
یافتن تعالی  اساسی اسالم باه خااطر نفاع کال جامعاه  ای است که به تحقق جامعه اسالمی 

کاردن مفااهی  عقیادتی اساالم  هاای عملای توجه دارد؛ اما همین طرفداران، در بااب روش
ای عمل طبق تعالی  اسالمی باید ابتدا انساان  ادرت را نظریات مشتلفی دارند و معتقدند بر

گویناد گساترش تعاالی  اساالم  تقادم دارد و الزم اسات  ای دیگار مای به دست گیرد و عده
 احساسات مذهبی افراد در داخل جامعه بروز بیشتری پیدا کند. 

جریان رویدرد اجتمااعی و سیاسای حاضار در انادونزی، آزادی فاردی را باه رسامیت 
کند و در امور احازاب  ناسد و اعمال مربوب به مذهب را به وجدان خود فرد واگذار میش می

هاای  . گاروه(16  ص1370نوئر،   )دهاد  آمیز و دموکراتیاک را تارجیح می اسالمی نگاه صلح
های مشتلف در مباحث سیاسای و اجتمااعی و بار اثار مسلمان اندونزی با توجه به گرایش

آموختگاان  خصوصًا با شرکت در مراس  حج و تبلیغات دانش تعامالت فدری با خاورمیانه،
 های مشتلفی روی آوردند. اندونزیایی مده، بعد از بر گشت به اندونزی به اندیشه

و استاد شهید مطهری آشنا  پس از انقالب اسالمی ایران با اندیشه اسالمی امام خمینی
ها به آنجاا  های کتاب ترجمه از راههای روشنفدرانه دکتر شریعتی  شدند و در موا عی اندیشه

التحصیالن اندونزیایی که در    تحصیل نمودند، در ایان  رسوخ یافت؛ همچنین نقش فارغ
هاای دینای اساالمی باه انادونزی راه یافات و  تأثیرپذیری بسیار بر جسته است. این جریاان

                                                 
گانه شامل اعتقاد به خدای واحد، انسانیت، وحدت ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است که نوعی توهین باه مسالمانان  این اصول پنجا 1

احد این بود که نه تنها مردم اندونزی باید به خدا معتقد باشند بلده که سوکارنو گفته بود، مراد آنان از اعتقاد به خدای و گونهشود. همان تلقی می
بایست به خدای خویش اعتقاد داشته باشد. باید مسیحیان خادا را بار اسااس تعاالی  عیسای مسایح و مسالمانان طباق  هد فرد اندونزیایی می

 برگزار کنند. های پیامبر خود و بودائیان نیز مراس  مذهبی خود را مطابق با کتابشان  آموزش
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تا جایی که بار تأثیرات زیادی بر تفدرات دینی شیعیان و نشبگان اندونزی بر جای گذاشت؛ 
اکناون  میالدی در باندونگ تأسیس شاد. 2000اساس این تفدر دبیرستان مطهری در سال 

های  های دینی اسالمی در بین گروه با توجه به این زمینه فدری در اندونزی، به برخی جریان
 کنی : مسلمان اندونزی اشاره می

 تجددخواهی اسالمیـ 1
شادن در  ها و ادغام توجه به حدومت گسترده هلندی برخی از نشبگان مسلمان اندونزی با

ساالری غربی، تارویج تفدار جدیاد و  های دیوان سیست  ا تصادی دنیای غرب، استقرار روش
عقایدی م ال ناسیونالیسا  و مفهاوم دولات سادوالر و انتشاار و تبلیات مسایحیت و پیادایش 

دد خواه اساالمی متاأثر از گیری جریان تج به شدل 19تحصیالت کردگان جدید از اواخر  رن 
ویاژه  . در میان تجددخواهان به(341، ص1378)موثقی، فرهنگ غرب و تمدن غربی روی آوردند 

میالدی نهضتی زیرزمینی به  1920ها باید نام برد که بر اثر رکود تجارت در سال  از کمونیست
 . (342ن، ص)همارا شدل دادند  1927و  1926های  راه انداختند و جنبش کمونیستی سال

را ماردود « دیاتقل»اما مسلمانان تجددخواه معتقاد بودناد بااب اجتهااد گشاوده اسات و  
هاا پایاان داد و تنهاا راه نجاات اساالم،  شمردند. مراد این گروه آن است که باید به بادعت یم

فه  خاص  یا عمل در اصل بر مبنای  دهیکردن به سنت گذشتگان است. اعتبار هر فتوا عق عمل
 .(374، ص1370)نوئر، ث اصحاب اولیه پیامبر اسالم است یادی ششصی از  رآن و حداجته

در غارب را  یتاید تربیاو عقا یسازمانده  ل، روشیدوران تحص یتجددخواهان در تمام
 یها ه مدرساهیش رفت که شبیه و حزب اتحاد اسالم تا آنجا پیند. حزب محمدفترگ می پیش
و  یهلناد یمرز س کردند و مدرسه برونیتأس یدر اندونزها را  جز آموزشدده هلند به یدولت

 .(268، ص1385)ر.ک: ریدلفس، های آنان اضافه گردید ز بر فعالیتین یعال یسراها دانش
به فقه با نگاه معرفتی خاصی که مورد  و مند بودند تجددخواهان به سنت گذشتگان عال ه

اسالم کاه در آغااز فعالیات  یاجتماع یها جنبه یکردند و نیز به برخ ینظر آنان بود، توجه م
از  یاریان بسایان گساترش دعاوت تجاددخواهان در میاانقالبی الزم بود، توجه داشاتند. ا
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اسات وحادت وجاود ین و سین دیچنین القا کرد که این گروه معتقدند ب یمسلمانان اندونز

د و یااکساب عق یکاه بارا یدارد و در ذهن مردم چنین وانمود شد که تجددخواهان، مناابع
ث یگیرناد، فقاط  ارآن و حاد ز به کاار مایین یو اجتماع یاسید سیو نیز عقا یاعمال مذهب

است در ذهن مسلمانان اندونزی یرو اعتقاد به وحدت اسالم و س اصحاب خواهد بود؛ ازاین
 شدل گرفت.

 یها ستیونالیاز جمله ناس ییایاندونز یها گرگروهیها و د ینجا بود که واکنش هلندیدر ا 
 یخاواه تیز ملیو ن یاست ملیوالر به وجود آمد و به دنبال آن، تجددخواهان به دنبال سسد

 . (376، ص1370)نوئر، کردند  یمحسوب م یعیک تحول طبیکردن استقالل را  دنبال یعنی
و  (48، ص1360)جهت مطالعه بیشتر، ر.ک: بوازار،دسته دیگر از روشنفدران مسلمان متجدد 

تأثیر تعلی  و تربیت جدید اروپاایی و تفدار مبتنای بار دموکراسای  تتح کرده اروپا  تحصیل
های امریدا، اروپا و فرانسه عقاید دینی خود را کناار گذاشاته،  سیاسی و اجتماعی و انقالب

تادریج از  ای از اینان باه مانده خود خواستار بودند. عده الگوهای غربی را برای جوامع عقب
دهای خشن و غیرانسانی استعمارگران هلنادی و پاس از میالدی به دلیل عملدر 1930سال 

وارد  (37، ص1370)نااوئر، جهااانی دوم اناادونزی را اشااغال کاارد،   آندااه ژاپاان طاای جنااگ
ها باه رهباری افارادی همانناد  های ملی و میهنی شدند و همراه با ناسیونالیسات گیری جهت

طلبی دینی  و جریان اصالح ی های اسالم ها و سازمان سوکارنو و محمد حتی در پیوند با گروه
 کردند. برای استقالل کشور فعالیت می

باه  361، ص1390)حساینی جبلای، ل مصر بودند یالتحص کردگان متجدد فارغ بیشتر تحصیل

شتر باه یاز منانگ کابائو ب یعقوب و مشتار لطفیاس یم ل ال ی. برخ(376، ص1370نقل از: نوئر، 
شاتر باا ید. حسن معل  مؤسس حزب اتحاد اساالم بمند بودن عال ه یاسیشرکت در نهضت س

خود را به دست آورد ونزد استادان فن تلمذ ندارد.  یمطالعات خودش علوم و اطالعات اسالم
نیاز بودناد،  یسنت یمش یکرده مده و دارا لیخ پارابک تحصیرسول و ش یخ جمبک و حاجیش

ی خاود در جامعاه ز بار اسااس مطالعاات ششصایاه نیانگذار حزب محمدیکیاحی دهالن بن
مسلمانان واجب کارده اسات.  یرا معتقد بودند اسالم، طلب عل  را برایافت؛ زیسنت راه  اهل
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به هر حال این رویدرد معرفتی به اسالم هرچند اصیل نیست و نگاه متجددانه به اساالم دارد و 
نیاز ساازش  آورد و با تفدار غربای در موا عی در  بال سایر مسلمانان به استبداد دینی روی می

شاود؛ اماا بارای رسایدن باه اهاداف  کند و در مقابل حاکمیت غیرمسلمان نیز تسالی  مای می
 سیاسی و اجتماعی خود، به اسالم تمسک جسته و به فعالیت سیاسی پرداخت. 

 طلبی اسالمی  اصالح  -2
طلبای در جهاان اساالم و  برخی دیگر از مسلمانان اندونزی با توجه باه جریاان اصاالح

هاایی از جریاان  تأثیر آن  رار گرفته وجلاوه تحت های اصالحی، در کشورهای عربی،  جنبش
طلبی نیز در بین آنان شدل گرفت. باه دلیال ارتبااب و آشانایی طاالب و روحاانیون  اصالح

در  (620، ص1، ج1376)الپیادوس، طلباان مسالمان  سانت  انادونزی باا افداار اصاالح اهل
ریقا، جریان اصالح دینی دساتمایه اصالی بسایاری از کشورهایی م ل مصر، هند و شمال آف

در این کشور باود و اهاداف و نظریاات اصاالحی  های اسالمی  ها و جنبش ها، سازمان گروه
و  (249، ص1382)اساپوزیتو، هایی م ل سیدجمال، عبده، رشید رضا و حسن البناا  ششصیت

نابش سنوسای بار افداار و المسلمین م ل سید  طب و ا بال و رهباران ج دیگررهبران اخوان
 . (80، ص1345)مازندرانی، اهداف آنان حاک  بود 

زوال و فروپاشی دولت ع مانی در برابر امپریالیس  اروپایی باعث شد در جهاان اساالم 
طلبانه در طول  رن نوزده  و اوایل  رن بیست  ایجاد شاود. عامال  هایی اصالح العمل عدس

و   الدین اسدآبادی بود که همبستگی سراسری اسالمی جمال این جنبش معرفتی سید برجسته 
مقاومت در برابر امپریالیس  اروپایی را از طریق بازگشت به اسالم و احیاای تفدار اساالمی 

 1کرد.تبلیت می
کید ورزید تا توانمندی نوگرایانه  گرایی ذاتی سنت اسالمی محمد عبده مصری بر عقل  تأ

جنبش سلفیه تحت رهبری محمد عبده و شاگرد سوری  آن را نشان دهد. این اساس و جوهره

                                                 
گری بر  المسلمین و عبده متفاوت است. سیدجمال به اصالح طلبی رهبران اخوان طلبی سیدجمال با اصالح البته باید توجه داشت که اصالحا  1

 اساس مقاومت در برابر غرب توجه داشت؛ ولی عبده نگاهی نوگرایانه داشت.
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کاردن حقاوق  جنبش سلفیه باه مادرنیزه 1905او رشید رضا بود. پس از مر  عبده در سال 

هاایی کاه  بر اساس  رآن و سنت دست زد. با وجود این، بعدها سلفیه بر اثر چالش اسالمی 
 خود گرفت. کارانه به  ای شدل محافظه با آن مواجه شد، به نحو فزاینده

رواناه رشاید رضاا جاای خاود را باه رادیداالیزم  گرایی میاناه فعال 1930در اواسط دهه 
المسلمین تحت رهباری حسان البناا داد و در آشافتگی سیاسای و تضااد اجتمااعی،  اخوان 

ایان نحاوه  1شادید گردیاد.  های ضد اساالمی ا تصادی و امپریالیس  اروپایی ظهور جریان
طلبای  طلبی مسلمانان تعبیر کرد که با اصاالح ان در اندونزی به اصالحتو طلبی را می اصالح

محصول مجدد همان  یمسلمانان روشنفدر در اندونز یطلب متفاوت است. اصالح اسالمی 
 یها طلبان در نوشته ن اصالحیت شده بود؛ با این تفاوت که ایاست که  باًل در مصر تبل یزیچ

ر خاود را از  ارآن و ی  استفاده و تفاسایالق ه و ابنیمیت ابن یها عبده متو ف نشدند و از نوشته
مساتقل از عباده و  یطلباان انادونز اصالح یها یریگ جهیکردند؛ لذا نت یث استنباب میاحاد

 هاست.   تیر ششصیسا

اناه بودناد، یکاه در خاورم ینسابت باه افاراد یاسایاز لحااظ س یطلبان اندونز اصالح
  باود کاه یاگوس سل یداشت حاج یه آنان که نقش اساسکردند. از جمل یتر عمل ممستقل

ج یدن باه نتاایرسا ییکارد و تواناا یاستفاده م یشناخت و از منابع اسالم یرا م ید غربیعقا
)ناوئر، نداشات  یز منافااتیادجمال نیج عقاید عبده و سایمستقل را داشت و در موا عی با نتا

 . (365, ص1370
نوتاو پاس از یباود. چاوکرو آم ین ظاهرک مسلمای یسمنودض یگر حاجیششصیت  د

ر از یخاود را شاروع کارد. محماد نصا یوستن به  حزب شارکت اساالم، مطالعاه اساالمیپ
تر است، م ل  تیاهم ز بودند که نقش آنها ک ین یگریکرد و افراد د یم یروی  پیسل یمش خط

 یحاج« یدونزه مسلمانان انیاتحاد»ن دو رهبر از ی؛ همچن(68)همان، ص یین لبایالعابد نیز
های دینای  . اینان تالش زیادی در جریان(71)همان، ص یمشتار لطف یعقوب و حاجیاس یال

                                                 
 به نقل از:  49، ص1377دکمجیان،  - 1

Albert ilourani, Arabic Tought in the liberalage (1798-1939), London onford university press, 

1970, PP.231-32.  
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 اند. طلبی اندونزی نقش داشته اسالمی و توسعه اصالح

 گرای دینی سنت -3
طلبای و تفدارات  ای دیگر از مسلمانان اندونزیایی با توجه به شیوع جریاان اصاالح عده

یرات اساسی در اندیشه دینی و مسایل سیاسی و اجتماعی بودند، تجددگرایی که خواهان تغی
های دینی اصیل کردناد کاه  ها و اصالت شروع به انتشار تفدرات خود به لحاظ حفظ ارزش

باود. مادعای آناان شادیدًا  هایی از  رآن و حدیث و ساایر مناابع اساالمی ناشی از برداشت
حدومت و تشدیل پارلمان کاه متشادل از و به نفوذ اسالم در  1خواهی اسالمی بود شریعت

کردند از دو سو مورد حمله  یطلبان جاوه احساس م دادند. سنت مسلمانان باشد، اهمیت می
ده باود و یکاه باه  ادرت رسا یدیا  جدیدر عربستان از طرف رژ یک سویوا ع شدند: از 

 یطلب حاصاال یگار از ساویتوانستند آن را تحمل کنناد و از طارف د یداشت که نم یدیعقا
به دست  ینه اساسین حال زمیدانستند و در ع یت میه( که آن را مشابه وهابی)محمد یاندونز

روی برای رهایی از آن  دیدند؛ ازاین آورده بود. آنان خودشان را در محاصره این دو جریان می
 نمودند. تالش می

 یحاجخ یالله، ش عبدالوهب حب ی، شیخ حاجیخ هاش  اشعریطلبان، اع  از ش سنت
گران هستند.  این دسته از نشبگان مذهبی سیاسی در سازمانی باه یخ رضوان و دی، شیبصر

شاد تاا  یاتشاذ م یطورشفاه ها به گیری  یکردند.در ابتدا تصم می العلماء فعالیت  نام نهضت
از چهاار ماذهب  یدایاز  یرویان شاد و پیمیالدی چهار هدف سازمان مع 1927در سال 

که هناوز از ماذاهب چهارگاناه  ییان علمایدر جهت وحدت م ییها تیافت و فعالی  یتحد
کاه ماذاهب مشتلاف آن را  گوناه ج اساالم آنیکردند، صورت گرفت. آنان به تارو یم یرویپ

ن ساازمان تاالش کردناد یاا یکردند، معتقد بودند؛ اما برای ایجاد وحدت اعضا یر میتفس
کاه خاالف  یاعمال یباشند و از اجرااز مذاهب  یدیرو یعضویت افراد فقط از مسلمانان پ

                                                 
، 1371؛ هاوکر، 264، ص1376؛ الپیدوس، 1061، ص1381زاده،  ام، تاریخ جوامع اسالمی، ترجمه علی بشتیاری ر.ک: الپیدوس، ایرا - 1
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در عین حال معتقد بودناد غیار از  ارآن و سانت از ساایر  1کنند؛ ن مذاهب بود، ممانعت یا

گرایاان کاه دارای  تاوان اساتفاده نماود. ایان گاروه از سانت منابع اسالمی و دیدگاه علما می
اند و در جهت  اشتهتوجه سی میلیونی هستند، تأثیر زیادی بر توسعه اندونزی د جمعیت  ابل

هاای آموزشای،  وحدت مذاهب اسالمی تالش نموده، برای رسیدن به استقالل باه فعالیات
 دادند. رفاهی و خدماتی اهمیت می

 بنیادگرایی دینی -4
کردگاان برگشاته از مداه  ای روشانفدر و تحصایل گرایی در اندونزی، از عاده بنیاد تفدر 

شااده توسااط  های احادیااث گااردآوری موعااهسرچشاامه گرفتااه کااه بااه  اارآن و تفاساایر و مج
از مناابع حادی ی از جملاه  تدیاه دارناد. ایان جریاان  نویسندگان  رن دوم و ساوم اساالمی 

ماجاه و نساایی و از مشاایخ و  های بشاری، مسل  بن حجاج، اباوداود، ترماذی، ابان کتاب
ابوحنیفاه و الرشاید و شااگرد  هاارون روحانیونی از  بیل ابویوسف الرشید و  اضی القضات 

 . (76، ص1377)دکمجیان، کند  مالک بن انس استفاده می
هایی طرح شاد کاه  سنت به وسیله گروهی از ششصیت گرایی در مذهب اهل بنیاد تفدر 

ق(، 241-164به دنبال فضایل صحابه پیاامبر و عمال سیاسای بودناد. احماد بان حنبال )
(، 1149وسی عیاض )متوفای ق(،  اضی م374-456خرم ) ( ابن1032سالمه )متوفای  ابن
الوهاب  عبد( و ابن1373ک یر )متوفای  ق(، ابن691-751 ی  ) (، ابن661-728تیمیه ) ابن

بنیااادگرایی در اناادونزی در  از جملااه آنااان اساات. البتااه  (77)همااان، صم( 1792)متوفااای 
هاا دونزیرو ان شود؛ ازاین افراطی گنجانده می طلبی اسالمی  گری و اصالح سلفی های   الب

المسلمین گارایش  اخوان طلبی  به علت تفدر سشتگیرانه آنان، به مرور زمان به سمت اصالح
  2پیدا کردند.

                                                 
 به نقل از: 282، ص1370. نوئر، 1

Utusan Nahdlatul Ulama vol. 1No.9 (1348 A.H) (1930.A.D) PP.147-9 
 به نقل از:  81همان، ص - 2

Makari, victor. E, Ibn Taymiyyahs Ethics (chico/ca: schdars), press, 1983, pp.113-119.  
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عربی، یک نوع تصوف مبتنی بر سانت و فقاه  رغ  مشالفتش با تصوف ابن تیمیه علیابن
و از آن اکراه  داد او تمایل به تدفیر و طرد افراد از جامعه نشان نمی 1کرد. سنت را تبلیت می اهل

گرایای  بنیاد اما با تحوالتی که در تفدر  2پذیرفت؛ داشت، ولی آن را به عنوان آخرین حربه می
تیمیه به وجود آمد که  های ابن های اخیر رخ داد، گروهی به نام تدفیری از دل اندیشه در دهه

 شود.  سنت جزو مذاهب اربعه شمرده نمی در بین اهل
 ی  الجوزیه پیگیری شاد و پاس از  عالی  او توسط شاگردش ابنتیمیه ت پس از مر  ابن

 ی  پیوسات. آناان از  تیمیه به ابن ک یر از مدافعان شافعی ابن شدن او عمادالدین ابن زندانی
پیشگامان مبارزه مسلحانه بودند و پس از آن از میان فعاالن دمشق، محمد بن عبدالوهاب 

نبلی را  بازسازی نماید. جنبش موحدین او علنًا بود که پس از چهار  رن توانست مدتب ح
های رشید  تیمیه در نوشته ابن  ی  تأثیر گرفته بودند. عالوه بر این تفدرات  تیمیه و ابن ابن از 

بی نمایان بود  رضا شاگرد سوری محمد عبده به . تفدرات این (83، ص1377)دکمجیان، خو
خالصاه  طاور ی زیاادی اسات کاه باهها سنت دارای شاباهت های اهل افراد  از ششصیت

 توان چنین گفت:  می
 ها از طریق بازگشت به سنت سلف؛  ادعای حذف بدعتا 1
 مبارزه مسلحانه در دفاع از صحابه و سنت سلف؛   -2
 ترکیب ایدئولوژی بنیادگرایانه با فعالیت اجتماعی و سیاسی در زندگی ششصی؛   -3
ه ا تدار مذهبی و سیاسی با نگاه معرفتی سلفی و نیاز آمادگی برای رویارویی با غرب از را  -4

 اجتهاد ظاهری از  رآن و سنت؛ 
تمایل به ازخودگذشتگی به خاطر صحابه و سنت سلف کاه در  الاب شاریعت خلفاای  -5

 شود. مسلمین مطرح می
از  یا ک عقباهیا یدر جهاان اساالم دارا یافراطا یادگرایارساد هار تفدار بن یبه نظر م

شادید توساط دنیاای مادرن باوده اسات؛ زیارا ماوج  یساتیو سدوالر ینیتهاجمات ضد د

                                                 
1  -  Laoust Henri, Linfluence d Ibn Taymyya in Islam, Past In fluence and Present challenge, 

Alford T.welch and Pierre cachia eds. (Edinburgh: Edinburgh university) Press, pp.18-19.  

2  - Makari, victor, E. opcit, p.124.  
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 یمسلمان بارا یها از گروه یموجب شد برخ یاز سوی الئیتسه در جوامع اسالم یزیست نید

ن یات ماذهبی خاود بار اثار ایاسوق داده شاوند تاا از هو ییادگرایدفاع از خود به سمت بن
هاای  چاالش گااه ماذهبی باه دلیال ند. گرچه این ناوع نیجانبه محافظت نما تهاجمات همه

معرفتی که داشت نتوانست در بین اک ر جوامع اسالمی مورد حمایت  رار گیرد اما با حمایت 
های غرب و در اختیار  راردادن پول و سالح به آنان، توانست آنان را علیه مسلمانان باه کاار 

ا غرب سر ساتیز دارناد. ها ب بگیرد. این حمایت غربیان در حالی است  که به ظاهر این گروه
هاای امپریالیساتی و حادثه یازده سپتامبر گویای این ستیز است؛ اما غرب در سیاساتگذاری

 2013طلبانه خود، در مناطق دیگر م ل خاورمیانه )غرب آسایا(، در  گرایانه و جنگ مداخله
هاای  لبه حمایت از معارضان به ظاهر سلفی النصره پرداخت و علیه نظام بشار اسد با تشد

. ایان رفتاار (342045سایت تابنااک کاد خبار  9/6/92)جعفریان، القاعده در سوریه تعامل کرد 
های خارجی در سیاست« تفر ه بینداز و حدومت کن»های  متنا ض غرب حاکی از سیاست

 ای به دنبال این جریان هستند. هاست. در اندونزی نیز عده غربی
تأثیر آیین وهابیت و به نیات رسایدن باه  لک، تحتمس بنیادگرای سلفی های افراطی  گروه 

رسانند. آنان به  بهشت، سایر مسلمانان را مشرک و کافر دانسته، با این ترفند آنان را به  تل می
هاای مسالمان، بار جریاان ساایر سبب، ضعف نگاه معرفتی و علمی در بین برخی از تاوده

نگر مسلمان به وجود  های سطحی توده هایی را در میان چالش سواری نموده،  مسلمانان، موج
 آوردند.

رفته باه صاورت  طلبی شدل گرفت و رفته تأثیر اصالح تحت گرایی در اندونزی  بنیاد البته 
ای از  ستیزی و مبارزه باا اساالم سانی، عاده های دین ؛ زیرا به دنبال جریانظاهر شدمستقل 
که  یطلب اصالح یسمت افدار افراطکردگان با پذیرش نوعی اجتهاد  ظاهرگرایانه، به  تحصیل

. ساازمان نداسات، ساوق داده شاد یاجتهااد فارد یبر مبنا یل دولت اسالمیخواهان تشد
سدوالر به وجود  یها شیها، استعمارگران و گرا ستیکمون یزیست نیه بر اثر هجمه دیمحمد

 یاجتهااد شد. متقاباًل نهضت العلماء در مشالفت باا افداار ییادگرایت بنیآمد و باعث تقو
 یسنت و سایر مناابع اساالم فردی به مبارزه برخاست و در صدد دفاع از مذاهب اربعه اهل
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 . (370، ص1390)حسینی جبلی، برآمد 
های افراطی مسالمان انادونزی باا  گروه گرایی در مقابل سدوالرها موجب شد  بنیاد تفدر 

عی باه تأسایس هاای دینای اساالمی مشتلاف باه لحااظ، سیاسای و اجتماا تشدیل جریان
 های حزبی دست بزنند و موجبات اختالف و تفر ه با سایر مسلمانان را فراه  آورند.  سازمان

شود. تهاجماات دنیاای  های اخیر مربوب می دهه بنیادگرا در جهان اسالم به  نفوذ جریان 
در آن کشاورها و  های گوناگون و توهین به پیاامبر اساالمسوزی غرب به مسلمانان و  رآن

جانبه برخی کشیشان دیگرادیان، به اسالم و نیز نژادپرستی صهیونیساتی،  تهاج  فرهنگی یک
ها شدل بگیرند و باا  های افراطی همانند القاعده، طالبان و تدفیری سبب شد برخی سازمان

های سایر  ادعای تمسک به شریعت )نظام خلیفگی، تسلی  و تفویض( به سوی کشتار انسان
آورند تا به زع  خود به تشدیل دولت اسالمی بر مبنای شریعت خلیفه  ادیان و مذاهب روی

 مسلمین دست بیابند.
کاه پاذیرش و  تار شاده و ازآنجاایی اکنون جریان بنیادگرایی دینی در انادونزی کمرناگ

گسترش اسالم در اندونزی با  درت و نفوذ شمشیر نبوده است و لشدریان فاتح مسلمان باه 
تاأثیر  تحات اناد،  ها با ارتباب تجاری که با تجار مسلمان داشاته دونزیآنجا نرسیده بودند، ان

کرده در خاورمیاناه، اساالم را  های تحصیلبا تبلیغات اندونزی و 1رفتارهای آنان وا ع شدند
رساد باا تبلیات درسات معاارف اساالمی  رو در آیناده نیاز باه نظار مایاناد؛ ازایان پذیرفتاه

 واهند گرفت.تأثیر آن  رار خ تحت  البیتاهل

 روشنفکری دینی سکوالر   -5
هاای  های دینی اساالمی کاه باه دنباال ایان ناوع ناوگرایی اسات، گروه از جمله جریان

مشهورند. آنان طبق منشور سال  2«انجمن دانشجویان اندونزی»دانشجویی هستند که با نام 
اصالی ایان  بودن دین اسالم را پذیرفتناد و ساشنگویشدن جامعه و فردیغیرمذهبی 1971

                                                 
شایعیان  اند از: حج، سادات یمن، ایرانیان، ساالطین مسالمان، البته عوامل گسترش اسالم در اندونزی متفاوت است که برخی از آن عبارت 1

 (96-65، ص1390و... )جهت مطالعه بیشتر، ر.ک: حسینی، 

2- Indonesian Student's Association. 
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روشانفدری  موضوع. وی در (280، ص2، ج1376است )الپیدوس،  1انجمن نور خالص مجید

خواست همه آنچه را که در گذشته بود، نفی کناد؛  دینی از یک طرف مدافع سنت بود و نمی
هاای  گفتند به اصل برگردی . از طرفی دیگر وی نسبت باه وا عیت ها که می بر خالف سلفی

تر از افارادی  م بسیار حساس بود؛ لذا توانست یک اساالم لیبارال معتادلموجود جهان اسال
تر عمال  دهندگان راه مجید بودند، ولی افراطی االبصار را طراحی کند که آنان ادامه م ل اولی

اسات کاه در دانشاگاه  نور خالص مجیاد از اثرگاذارترین روشانفدران مردمای  2کردند. می
الرحمان از ر ایاالت متحده چند تن از دانشجویان فضلالرحمان بود. د شیداگو شاگرد فضل

های خاصای از مضاامین  های او کوشایدند زمیناه جمله نور خالص مجید با پیگیری اندیشه
الرحمان بیش از هار چیاز خاود را در  باال  ا فقهی  رآن را دوباره تفسیر کنند. فضل اخال ی

ن این سنت برای مشاطباان گساترده اش را تبیی دید و رسالت اصلی متعهد می سنت اسالمی 
 .(72، ص1385)سعید، مهر دانست  مسلمان می

شوند.  رآن از نظر  امور دنیوی طبق  وانین الهی تنظی  نمی»نور خالص مجید معتقد بود 
بشش و برانگیزانناده رفتاار اسات؛ ولای  اوانین د یقای بارای  متفدرانی با این روحیه، الهام

. وی اساالم را باه (280، ص2، ج1376)الپیادوس، « کناد رائه نمیدادن به زندگی روزمره ا نظ 
ای از اعتقادات فردی و ششصی به شمار آورده، بار  سیاسی و جمعی، مجموعه جای نظامی 

کید می های غیراسالمی  همداری با گروه کرد. سایر دانشجویان نیز بر همین عقیده  و غربی تأ
کید می با جهت بودند و بر نوعی نوگرایی اسالمی  کردند؛ اما در ساال  گیری سدوالریستی تأ

ساوهارتو موجاب شاد انجمان دانشاجویان دگرگاون شاوند و  میالدی رژی  نظاامی  1981
تغییراتی در آن به وجود آید. این انجمن برای ابراز مشالفات خاود باا حاکمیات ا تادارگرا و 

  و ه  باه م اباه نظمایایدئولوژی پانچاسیال، مجددًا اسالم را ه  به عنوان فردی و ششصی 
 .(281)همان، صسیاسی و اجتماعی تلقی کرد 

کیاد دارد، از جریان گونه جریان نور خالص مجید که به هاای مها   ای بر روشانفدری تأ

                                                 
1 . Nurcholish Madjid. 
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های اجتمااعی و  کردن دین از عرصاه دینی اسالمی و فعال اندونزی است که در صدد حذف
سه با جریان محمدیه و نهضت العلمااء سیاسی بود. گرچه تحوالتی در آن پیدا شد، در مقای

 گیرد. طلب  رار می گرا و اصالح های سنت  تر است و در موا عی مورد مشالفت گروه کمرنگ

یان روشنفکران لیبرال -6  جر
ای در انادونزی باه دنباال آن  های دینی اسالمی بود که عدهاسالم لیبرال از جمله جریان

ی مسلمان دیگر  رار داشات. اولاین رئایس جمهاور ها بودند. این جریان در چالش با گروه
گرا و جازو رهباران نهضات العلمااء  اندونزی بعد از سوهارتو که از گاروه مسالمانان سانت

ای  باشد، عبدالرحمن وحید است. وی از حامیان اسالم لیبرال در اندونزی اسات و عاده می
نام دارد که دیدگاه افراطای « صاراالب اولی»کنند  حمایت می  دیگر که اخیرًا از این نوع اندیشه

کرده امریداسات و بسایار آزاد االبصار تحصیل کند. اولی  و تندی را نسبت به  رآن مطرح می
با تصرفاتی در فها  معاانی  ارآن آن را  کند و نسبت به موضوعات مشتلف اسالمی  فدر می

گفته است که ماا بایاد را  به اخوت انسانی تعبیر کرده و  کند؛ م اًل اخوت اسالمی  مطرح می
حال این تفدر از جنباه رادیداالی فراتار  وطنی درست کنی . به هر المللی و جهان جامعه بین

 1کند. رفته و به طرف لیبرالی سیر می
 ؛های مسلمان دیگار انادونزی دارد این نحوه تفدر، معارضات زیادی با تفدر دینی گروه

کید می دند و خواستار ابطال مقرراتی بودند کاه ماانع کر مسلمانانی که بر فروع دین بسیار تأ
طلبانی که مادعی بودناد بایاد باه اصال دیان برگاردی  و ایان  ترویج اسالم باشند یا اصالح

 های جدید را  کنار بگذاری ؛ زیرا این مسائل ما را از سنت سلف بازداشته است. برداشت
مدرینه اندونزی وجود روشنفدران در دانشگاه پارا البته تفدر نورخالص مجید و دیگر

دارد و بسیار فعال است. ضعف آنان این است که روش و متد عقالنی ندارند و اگر کسی 
دهند؛ ولی  با آنان به صورت روشمند بحث کند، با د ت به سشنان او گوش فرا داده می

                                                 
 علمی.محمدجعفر دکتر مرحوم وگو با  ا گفت 1
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  1در نقد آن عاجزند.

ای سیاسای و ها تفدر اسالم لیبرالی در اندونزی به دنبال اساالمی اسات کاه در عرصاه
اجتماعی منفعل بوده و با حاکمان غیرعادل و بیگانگان سر سازگاری و شیفتگی دارد. در این 

شود و احدام به ماهیات جدیادی  نوع نگاه معرفتی، نصوص دینی به معنای عرفی تبدیل می
انادازد و  کند و نگاه عقالنی بدون توجه به وحی در مساایل شارعی ساایه مای تغییر پیدا می

 دهد. های سیاسی و اجتماعی حذف شده و کاکرد خود را از دست می رفته دین از صحنه رفته
یان اسالمی شیعی -7  جر

دارای ساابقه  یران  بل از انقالب اسالمی بر تفدر  نشبگان دینی اسالمی انادونزیر ایتأث
ک یاشرفت بحث خالفت خود را نشان داد. خالفت که یتاریشی است. این تأثیر درابتدا با پ

( که در بغاداد مساتقر 1258-750ان )ی، در عهد عباسیک نهاد امپراتورینهاد ساده بود نه 
مشاوق « عال  یفرمانروا»از  یرانیران بود. تصورات ایا یپادشاه یها یژگیبودند، متأثر از و

را که از آن خدا بود، در  یهمان بزرگداشت یعنیشد؛   یفه اسالمیاز خل یدیش سنخ جدیدایپ
شاد  ظل الله شمرده می«  فهیخل»ک یو  یک امپراتوریاس و در دل جهان اسالم عب یعهد بن
ن مسالمان یاز ساالط یا عده یا خصوصًا اندونزیآس ی. در جنوب شر (63، ص1371)هوکر، 

 بودند و از این ا تدار برخوردار گشتند. یرانیا
را باه  یانادونز یاز اهاال یادیامذهب بودند، موفق شدند تعداد ز عهیان که شیرانیالبته ا 

و مساافرت مسالمانان  ی، مصاریغاات مبلغاان عربساتانیع فرا بشوانناد؛ اماا تبلیتش یسو
ان کاساته اسات و رابطاه یعیاز درصاد شا یاعماال حاج تاا حادود یبه حجاز برا یاندونز

ره یاژه جزیاو باه یانادونز یناواح یاریان خوب است و در بسایعیبا ش یاندونز یها یشافع
باساور  کلیفاورد، شود ) یام سیدالشهداء برگزار میژه عاشورا و  یو  یاسمساله مر سوماترا همه

ن جاوه و ساوماترا یدر دربار سالط  یو اسالم یرانی(. نفوذ علما و دانشمندان ا262، ص1381

                                                 
کند: گرایش به امام خمینی در اندونزی را فا د مقبولیت تام دانساته، باا  امام خمینی چنین اظهار نظر می ا نور خالص مجید درباره گرایش به 1

گوید که ماهیت تشیع اندونزی  کند و می که نام غذای مشلوب است، به تفدر شیعی در اندونزی اشاره می (Gado Gado shi'ism)تعبیر 
ایاران اماام  ا ند که وجه مششصه آن رهبار انقاالب اساالمی  دونزیایی مجذوب رومانتیک آن شدهبرای او د یقًا روشن نیست، هرچند جوانان ان

 (.196، ص1378است )جهت مطالعه بیشتر ر.ک: فون در مهدن فردر،  خمینی
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هلند  یاست استعماریشرفت سیکند که آنها مانع پ یده نقل میبود که پروفسور شر یبه حد
 (.269، ص1385آرنولد، کردند )ین اسالم دعوت میرا به د  یافراد بوم یآسان بودند و به

جریان شیعی در اندونزی بعد از انقالب اسالمی ایران بیشترخود را شدوفا ساخت. آثار 
شهید مطهری و دکتر شریعتی به زبان انادونزیایی ترجماه شاد. مؤسساه مطهاری در ساال 

رحمت در باندونگ تأسیس شد  الدین توسط یدی از روشنفدران مسلمان به نام جالل 1988
و در تفدر بسیاری از جوانان روشنفدر اندونزی تأثیر گذاشت. این جریان بیشتر در مبارزه با 

کرد و با تأسیس احزاب سیاسی به دنبال  گرایی فعالیت می بنیاد های افراطی و متعصب  جریان
بعاد از انقاالب  1آزادی فدر و اندیشه ورعایات حقاوق بشار و آزادی تبلیات ماذهبی اسات.

ران یبه ا ت یب و مدتب اهل ینیجهت کسب علوم و معارف د یادیان زیدانشجو  یاسالم
ل و در یتشاد  یاساالم یها ز متقااباًل دانشاددهیان یل دادند. در انادونزیآمده و ادامه تحص

، 1386مجارد، برداشاته شاد ) یبلناد یهاا گام  یاساالم یو فرهنگا یتوسعه آموزش یراستا

 (.210-187ص
و وحادت  یو همبستگ و حرکت جدید در راستای اسالم ناب محمدی  یفدر یمبنا 

باوده  توسط اماام خمینای یهای دینی و تفدرات انقالب اسالم مسلمانان، از جمله جریان
ز ین ین مسلمانان نفوذ کرده است. درباره اندونزیا در بینقاب دن یشه تا ا صین اندیاست که ا

کارده  ینایب شیرا پ یانادونز  یهای اسالم گران، حرکت از تحلیل یا ن بود. عدهیت چنیوضع
 یگریران دی، ایبودند و با ایجاد ترس و واهمه از انقالب اسالمی ایران، معتقد بودند اندونز

امرایای، ن کشورها شده اسات )یران منشأ تحوالت در ایقت تحوالت در ایخواهد شد. درحق

 (. 258، ص1383
متااأثر از طبقااه روشاانفدران  پیاارو مدتااب  ونزی، بیشااتر انااد یاسااالم یایااجناابش اح

شه امام یان اندین میتوجه نشان داده و در ا یاست که نسبت به موضوعات مذهب بیت اهل
کاه دولات یحاال افات؛ دریرواج  ییایان اندونزیاز دانشجو یعیف وسین طیدر ب ینیخم

کارد، اشااره  یم یتلق یو انحرافدانست  یران میبه خطر اسالم که آن را منسوب به ا یاندونز

                                                 
1- www.yapibangil.org 
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 یضاد دوسات یها تیران و فعالیاز ا یبانیمشالف را به پشت یها کرده و دولت سوهارتو گروه

  1نمود. یمته  م
ا باا یجناوب شارق آسا یا رات و تعاامالت در رواباط منطقاهیین تغیتر تیدروا ع با اهم

، ابل مشاهده اسات؛  یاسالمش تعامالت معرفتی و تفدر ینه افزایانه در زمیخاورم ی منطقه
ترجماه  ییایبه زبان انادونز  یدر موضوعات اسالم یا انهیسندگان خاورمیکه آثار نو یطور به

( و در اندونزی انتشار گسترده پیدا 260، ص1378، «در مالزی و اندونزی جنبشهای اسالمی»شده )
انگر یاران بیاا  یانقاالب اساالم یروزیادربااره پ یدولت انادونز یکرده است. سدوت رسم

ت از مالحظاات یاک ساو حمایاای باود کاه از  یها بر سر دوراه ن دولتیت دشوار ایوضع
باا احسااس  ییایش شاهروندان انادونزیگار گاراید ی رار داشت و از سو یالملل نیحقوق ب

طلب و آزادی خواه را در چارچوب اسالم  عادل و استقالل یل دولتیتشد یها دهیبا ا یهمدل
 (. 261همان، صزد ) یران ر   میدر ا

ها  ییایاز انادونز یاریبس یگوید: برا می ییایدوام راهاجو از روشنفدران مسلمان اندونز
ن موارد یتوان به ا یران و کشورشان وجود داشته است؛ از جمله میان ایم  یمهم یها شباهت

 یآمادهادر یریکاارگ ک ابر  درت؛ باهی ی خود از سلطه ییرها یران برایاشاره کرد: تالش ا
سا  و یتالیران از چناگ کاپیاا ییرهاا یتوساعه کشاور و اساتفاده از اساالم بارا یبارا ینفت

 .ین المللیو ب یس  در سطح ملیالیسوس
ران بسیار متناوع اسات؛ از یا  یرپذیری روشنفدران اندونزی از انقالب اسالمیعوامل تأث
باشاد و  یدر دساترس م ینایماز امام خ یاشاره کرد که در اندونز یتوان به آثار جمله آن می

 یها منطقه و واکنش سازمان  یدر مطبوعات و مجالت اسالم  یزان اشاره به انقالب اسالمیم
محادودکردن  یها بارا و تالش حدومت  ینسبت به انقالب اسالم یاسیو فعاالن س  یاسالم

ده دهنا تواناد نشاان اسات کاه مای یو... همه و همه از جملاه عاوامل اندیشه امام خمینی
 (. 166همان، صباشد ) یران در اندونزیا یتأثیرگذاری انقالب اسالم

                                                 
 به نقل از:  260همان، ص - 1

Esposito, john, political Islam New york,, Rienner publishers, 1997, p.p 233-234.  
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در  یاریبسا یفیاز آثار عالمان مسلمان منتشر شاده و مقااالت توصا یادیز یها ترجمه
از آثار باه  یشمندان مسلمان نوشته شده است. تعدادیاند یاسیو س ینید یهادگاهیل دیتحل
و التازام  یعیون شاینقاش روحاان ی شان دربارهیا یها شهیپرداخته که اند ینیشه امام خمیاند
ها  ییایاز انادونز یدایرا به خود جذب کرده اسات.  یادید نسبت به فقه، هواخواهان زیشد
ت معروف بعد از سوهارتو و سوکارنو ین ششصیسوم ینیده من امام خمیبه عق»د: یگو یباره م نیدرا

 ینایاماام خم(. 71، ص1378، «انادونزیدر ماالزی و  جنبشاهای اساالمی»« )اسات یدر اندونز
سراسر جهان توسعه دهاد و   یاسالم یها را در جنبش  یاسالم ییش اصول گرایتوانست گرا

ن یت است ناه توساعه و تجادد؛ بادیاز توسعه و هو یقیشان تلفیشه ایقت تفدر و اندیدرحق
رد کاه در کا یطلاب م  یاساالم یکشاورها یرا بارا یشارفتیتوسعه و پ ینیمعنا که امام خم

 (. 105، ص1379بابی، باشد )  یت اسالمیچارچوب هو
به د ات کنتارل و مهاار  یمقامات دولت یاز سو ینید امام خمینده انتشار عقایبا وجود ا

اناد،  ران مؤثر بودهیا  یانقالب اسالم یدئولوژین ایدر تدو یکه تا حدود یشد، آثار کسان یم
« زانیم»به نام  یا چاپشانه یالدیم 1982در سال بوده است.  یبازار خوب یدارا یدر اندونز

در  یعتیشر یکرد. آثار عل یرا منتشر م یعیس شد که کتب شیتأس یدر شهر باندونگ اندونز
، «در ماالزی و انادونزی جنبشهای اسالمی»، حسن البنا )یمودود ید  طب، ابواالعلیکنار آثار س

در  یعتیل از شاریاشد. آثاار ذ ینتشر مم یطورگسترده در اندونز گران بهی( و د260، ص1378
(: 167، ص1378فاون در مهادن فاردر، چااپ شاده اسات ) یدر انادونز یالدیما 1980سال 
اناد؛ باا  او منتشار کرده یا دربارهی یعتیاز شر یسما و دعوه مقاالتیم ل النهضة، پر یا مجله

 یات محلایاز مقاالت در نشار یلی، سین سال پس از سقوب پهلوین حال در طول نشستیا
 (. 168همان، صمنتشر شد ) ینیظهور امام خم ینه مذهبیران و زمیع ایزبان در مورد و ا

حدومات  یران و تلاوریاا  یت انقاالب اساالمیاتوان گفت ماه یک تحلیل کوتاه میدر 
است که ظل  و ست  و  یا گرفته شده است. مدتب اسالم به گونه یک مدتب الهیاز   یاسالم

ن یارو ا نیکند؛ ازا یه ظل  و کفر به جهاد دعوت میرد و مسلمانان را علیپذ یرا نم یعدالت یب
را  ییهاا به صورت فعال عمل کناد و جنبش  یاسالم یتواند در تمام کشورها یم یدئولوژیا
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  یاران توانسات رژیا  یس  به حرکت درآورد. انقالب اسالمیبرالیزم و لیه استعمار، کمونیعل

خصوصاا   یاساالم یکشورها یبرا یین موضوع الگویط کند و ان نگاه سا یرا با هم یپهلو
 شد.  یاندونز

به  ینیران و امام خمیا  یاز انقالب اسالم یریرپذیبا تأث یمسلمان در اندونز یهاگروه
نشاانده  دسات یها حدومت یهراس رانیه استعمار و غرب دست زدند؛ اما ایعل ییها زشیخ

 یهاا تیپرداختاه، فعال یمسلمانان انادونز یخواه اسالمغرب و نفوذ آنان به مقابله با موج 
کشورها ماته   یران را به دخالت در امور داخلیا یکردند و در موا ع یدًا کنترل میآنان را شد

 کردند.  یم
های معرفتای اماام  شهیست. اندیازمند دخالت در امور کشورها نیران نیا  یانقالب اسالم

است که بادون دخالات در  یا به گونه بیت تب اهلهای اسالمی در مد و آموزه خمینی
از مسلمانان باا  یاست اگر فرد یعیدبشش است. طبیمسلمانان ام یکشورهای اسالمی، برا

ام و جهاد دعوت یه ظل  به  یبتواند آنان را به وحدت برساند و عل یمندانه اسالم مدیریت فره
گااه یاا  یو انقاالب اساالمر نیااستقبال خواهند کرد؛ ازا ید، مسلمانان از وینما ران ناخودآ

 د. یر گذاشته، آنان را فعال نماین مسلمانان تحت ست  تأثیتوانست در ب
 یاسااالم یداریااز سااوهارتو کوشاایدند از بیااساادوالر سااوکارنو و ن یهااا هرچنااد دولت

بداهند، درعمل ناموفق بودناد و مسالمانان توانساتند باا نفاوذ خاود در  یمسلمانان اندونز 
 ابند.یخاتمه داده، به استقالل کامل دست  یسلطه استدبار جهان است بهیس
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 گیری نتیجه
های دینی اسالمی مسالمانان رسی  که جریان از مجموع آنچه گفته شد، به این نتیجه می

ای از مسالمانان انادونزی تجاددخواه تنهاا ها عده در اندونزی متفاوت است. در این جریان 
مذهبی را  رآن و احادیث صحابه تلقی نموده، از پذیرش سایر  منبع مورد اطمینان در مسائل

کنناد و ساایر مسالمانان  منابع اسالمی که  مورد اعتماد دیگرمسلمانان است خودداری مای
سنی را که به تمام منابع اسالمی اعتماد دارناد، باا نگااه طردآمیاز و اتهاام باه بدعتگاذاری 

 ماذاهب اساالمی در مدتاب اهال بیاتهای معرفتای دیگر نگرند و نیاز باا اندیشاه می
 اند.  مشالف

های رهبااران  روی اندیشااه کننااد دنبالااه طلباای حمایاات می ای دیگاار از اصااالح عااده
و مقاومت در برابار امپریالیسا    المسلمین بوده، خواهان همبستگی سراسری اسالمی اخوان 

ات را در رویدارد اند و تنها راه نجا اروپایی و غربی از طریق بازگشت به سنت سلف صحابه
اند که عالوه بر منبع  رآن و حادیث  گرایی ای دیگر مدعی سنت کنند. عده به گذشته تلقی می

 اندیشند.  دهند و به توسعه تفدر اسالمی می نیز اهمیت می به سایر منابع اسالمی 
در صادد اناد،  تیمیه تاأثیر پذیرفتاه ابن های  بنیادگرایانه که از اندیشه ای دیگر با تفدر  عده

کردن اسالم با تلقی خاصی هستند که مدعی است اسالم باید در تمام شلون فاردی و  عملی
اجتماعی، ولو با خشونت و شمشیر اسالم شود و جامعاه اساالمی در ظااهر بایاد اساالمی 
باشد و هر مسلمانی در ظاهر آداب اسالمی را رعایت ندرد، کاافر اسات و بایاد محداوم و 

 کشته شود.
شاود  و  تأثیر غرب هدایت مای تحت های دینی توسط روشنفدران  ر از جریانبرخی دیگ 

 باشند. در صدد جداکردن مذهب از مسائل سیاسی و اجتماعی می
درنهایت جریان روشنفدران شیعی با تأثیرپذیری از انقالب اسالمی ایران و نفاوذ تفدار 

هاای زیاادی در  اند و تاالش به دنبال همبستگی اسالمی، آزادی بیان و اندیشه امام خمینی
گسترش اسالم در اندونزی نموده و در مبارزه باا اساتعمار و رسایدن باه اساتقالل باا ساایر 
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 اند.  های اسالمی همبستگی داشته گروه

کوشند بارای تبیاین بعاد ماذهبی و ایادئولوژیک جامعاه  اکنون اندیشمندان مسلمان می
هاای کنند از طریاق وزارتشاناهه تالش میاندونزی به موفقیت مورد نظر خود برسند و هموار

های اسالمی بپردازند تا در توسعه معارف اسالمی در باین ماردم  گوناگون به اجرای سیاست
سهی  باشند؛ اما سیاستمداران اندونزی تمایل دارند اهداف عقیدتی و دینی را کناار  اندونزی 

بارای ایان سیاساتمداران کاه  گرا فعالیت کنند. اساالم بگذارند و در یک نظام سیاسی ک رت
شاود. از ساوی  مشغول کارهای تجاری نیز هستند، تنها یک عامل هویت ملی محسوب می

های دنیوی از معنوی هستند و شدل  دیگر روشنفدران غربگرا نیز به دنبال جدادانستن ارزش
 کنند.  را دنبال می جدیدی از مدرنیس  اسالمی 

تاوان گفات  ای دینای مسالمانان ماالیوتباار مایها در یک تحلیل کوتااه دربااره جریاان 
های اجتماعی هرچند نگاه ناب اساالمی  مسلمانان اندونزی با تمسک به اسالم در بین توده

هایی  در مدتب اهل بیت را نداشتند و در یک دایره معرفتی گسترده از اسالم و با تنوع اندیشه
ما برخی از آنان با همدلی و پاذیرش کردند؛ ا می های اسالمی داشتند، زندگی  که از برداشت

هاای اساتعماری نجاات پیادا کنناد و عامال سایر مذاهب اسالمی، توانساتند از حدومات
اند، اسالم بود و این عامل توانست آناان  همبستگی آنان با وجود تد ر دینی معرفتی که داشته

 را به استقالل برساند و اندیشه اسالمی را در بین آنان بیدار کند. 
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