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فرهنگي ـ سياسي مسلمانان هاي بندي چالشتيپ

 رفت آناندونزي و الگوي برون

 1ميرصالح حسينيسيد

 چکيده 

 ویاه  تناویي هاا  ا و سياسي مسلمانان مالایوتبار اندونزی نسبت به سایر ملت تيپ فرهنگي

 به فعاليت فرهنگي ا سياسي گرایانهکثرت با نگا  م 5491در سال  ا  استقلال پس .است برخوردار

های فرهنگي  سياسي و اسالامي های  یادی در حو   دیدگا چالش برای آنان  رو د. ا اینپرداختن

 شد  و به طاور خاا   تار ير نوشته متعددی آرا در اندونزی  مقالات تضارب در بار  .به وجود آمد

هاای مسالمان  نشاان داد  شاد  اسات  اماا در خ او  در بين گرو  هاو سایر اندیشه وهابيت

ای صورت نگرفته گرایي در فرهنگ و سياست و الگوی رفع آنها  توجه ویه این کثرتتهدیدهای 

 (پيشينه) .است

فرهنگي ا سياسي تر يرگااار در باين های. چالش5بنابراین  با دو پرسش مهم مواجه هستيم: 

 (سؤال)رفت ا  آنها چيست؟  ترین مدل برون. مناسب2اند؟  مسلمانان اندونزی کدام

گرایان  ها با فرهنگ قرآني  تجددخواهان با اسلامگرایان با وهابيت  نئوليبرالسنّتهای چالش

هاای گرایان  ا  جملاه تر يرگااارترین چاالشطلبان با سانّتبنيادگرایان با سکولارها و نيز اصلاح

 (فرضيه) .فرهنگي ا سياسي در اندونزی است

رفات ا  آن  نزی و الگاوی بارونهای فرهنگي ا سياسي مسالمانان انادوشناسي چالشگونه
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 (هدف) .باشدمق د اصلي این نوشتار مي

های سياسي ا فرهنگاي مسالمانان انادونزی   به چالش«تحقيق تاریخي»با استفاد  ا  روش 

های موجاود  ها و هساتتوصيفي ا تحليلي  ا  واقعيت باروشو نيز  کنيمپس ا  استقلال اشار  مي

 (روش)پردا یم. حليل موضوع ميآن ی ر پرد  برداشته  به ت

خاواهي  های مسلمان اندونزی وجاود دارد  تفکار آ ادیهایي که در بين گرو با وجود چالش

ستيزی  ا  مفاهيم مشترکي است که دارای اهميات و ا  دساتاورهای ایان استقلال  وحدت و ظلم

تواناد ماورد نزی  ميهاای اسالامي انادوپهوهش بود  و برای روابط دیپلماتيک فرهنگي با گرو 

 یافته() .استفاد  قرار گيرد

 واژگان کليدی

 رفت.چالش  اندونزی  تنوع سياسي  تنوع فرهنگي  مسلمانان اندونزی  الگوی برون

 مقدمه

های متنویي بود  و بخشي ا  فرهناگ باومي آناان تحات مسلمانان اندونزی  دارای فرهنگ

ر مسالمانان قارار دارد. انادونزی دارای هازاران های مختلف سياسي و اجتمایي ساایتر ير جریان

( کوچک و بزرگ است. جاو  و ساوماترا  ا  جزایار مهام آن محساوب 94تا: جزیر  )جاویدفر  بي

: 5962شود. این کشور با وسعت تقریبي دو ميليون کيلومتر  در جنوب شارقي آسايا )یااوری  مي

شهر جاکارتا  پایتخت اندونزی است و سابقه  ( در تلاقي دو اقيانوس هند و آرام واقع شد  است.94

( وساعت ایان 7: 5962گردد. )مظفاری  تشکيل شهر جاکارتا به قرون شاانزدهم ميلاادی باا مي

( ایاان کشااور دارای 996: 5934کشااور  بيشااتر ا  ن ااف قااار  اروپاساات. )موسااوی بجنااوردی  

هاای بساياری وجاود دارد کاه های مرتفع بسياری است و در بين آنها آتشفشانها و قلهکو رشته

ای بسيار و نهادی  جامعه( اندونزی به لحاظ قومي 54: 5962چهارم آنها فعال است. )مظفری  یک

 ( دیان رسامي24: 5962متنوع و متکثر است  اما بيشتر مردم ا  ناهاد ملاایو هساتند. )مظفاری  

 .اسات اسالامي یدر باين کشاورها مسالمان جمعيات بيشاترین و دارای اندونزی  اسالام اسات

جمعيت این کشور را مسلمانان تشکيل  %33دهد حدود گاشته نشان ميهای های دههسرشماری

هاا و ها  بودایيباقيماند  شامل: هندو %9شامل مسيحيان و  %4( و 544: 5974دهند )شيخي  مي

ظ کلاامي  ماهب و پيرو فرقه شاافعي  و باه لحااهاست. مسلمانان اندونزی یمدتاً سنّيانيميست
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ميلادی ا  سوماترا یبور کرد   حاکم آن را پيرو مکتب فقهي 5991ماتریدیه هستند. ابن بطوطه در 

 (266: 5967کند. )موحد  شافعي معرفي مي

  در این پهوهش  با توجه به چارچوب نظاری کاه در مباحاح تحولاات اجتماایي وجاود دارد

اد  ا  ترکياب دو روش تااریخي و توصايفي اساتفهای فرهنگي ا سياسي اندونزی را با دگرگوني

هاای ( باه چالش73: 5966  )ناادری« تحقياق تااریخي»دهيم. در روش مورد مطالعه قارار ماي

و حقایق گاشته را ا  طریق  نمایيمسياسي و فرهنگي مسلمانان اندونزی پس ا  استقلال اشار  مي

توصايفي »با روش کنيم و نيز ن ميهای نخبگان مسلمان اندونزی بياآوری اطلایات ا  گفتهجمع

های موجود آن دور  تاریخي و آنچه در تحولات تاریخي به وجود آمد  پرد    ا  واقعيت«ا تحليلي

 پردا یم.داریم و به تحليل موضوع ميبرمي

 نظری بندی پيشينهصورت

ساتفاد  ا  دیدگا  ستيز و نيز نظریاه نخبگاان ا  در چارچوب نظری مورد استفاد  این پهوهش

و ا    به ینوان یک پدید  و ا  مظاهر مدرنيسام  جریان فکری جدیدبين  ستيزشد. ا  یک طرف  

. آنچه مسلم طرف دیگر  اندیشه نخبگان مختلف ماهبي در اندونزی در چالشي سخت قرار گرفت

تحقق یافتاه اسات.  های انسانيا  طریق یامل فرهنگي ا سياسياین رویارویي در یرصه   است

و مخالف جادی باا  سلف دیني به ینوان مدافعان تفکرات نخبگان اندونزیبرخي ا    سو یک در

 باا هام در جدیاد هاای به ینوان اندیشاه حاميان فرهنگ غرب  دیگری و ا  سو  تفکرات جدید

 .قرار گرفتند چالش فرهنگي ا سياسي

 پارتو کنيم.ار  مياکنون جهت روشن شدن برخي مفاهيم مورد نظر در این پهوهش  به آن اش

بالااترین   هاای فعاليات بشاریدر هریک ا  شاخه»که  گویندنخبگان به کساني ميمعتقد است  

مفهومي است که بر ناابرابری اساتعداد   نخبه (129: 5913  کو ر.« )نمر  را به دست آورد  باشند

نخبگااان در  (9 :5974  باااتومور. )دارد هااای مختلااف  ناادگي اجتمااایي دلالااتافااراد در حااو  

نامياد  « غيرحااکم»و گااهي « نخباه حااکم»های سياسي و فرهنگي گاهي به صاورت فعاليت

متشکل ا  افرادی است که در بين اشخا  موفق باه لحااظ سياساي و   نخبگان حاکم شوند.مي

. شاونداند و مابقي افراد ا  برگزیدگان غيرحکاومتي محساوب مايحاکمه اجتمایي دارای وظایف

اشاار  ا  آن  اقتادار( باه ساه ناوعدر تيپولوژی انواع حاکميات )  ماکس وبر (949 :5964  آرون)

قانوني و حاکميت معناوی و فرهمنادی را  اي یحاکميت یقلا تي توان حاکميت سنّکه مي کندمي
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در این ميان  نوع دیگری ا  نخبگان وجود دارد که به تعبير روشه  به  (242 :5965  ترنر) برد. نام

 ا  که ناشي یا نفوذی برخوردارند ا  حاکميت و»شود  یعني اطلاق مي ماهبي تي ونخبگان سنّ آن

ای دور دارند و مبتناي بار را  و ها و ایتقاداتي است که ریشه در گاشتهاید  های اجتمایي ساخت

 (525 :5967  روشه) «.اندتي طولانيرسم سنّ

خاود  ساتند کاه باا اساتفاد  ا  قادرت و نفاوذهایي هگرو   نخبگاندر این پهوهش  مراد ا  

ها  احساسات وسيله اید ه کنند و یا بتوانند بر جامعه ا رگاار باشند و با ت ميماتي که اتخاذ ميمي

نخبگاان    در واقاع .شاوند ر واقاع ؤدر کنش تاریخي جامعه م  آورندوجود ميه ب و هيجاناتي که

  شاودکه منجر به حرکت یا ایستایي تغييرات اجتمایي ميجامعه را  های افراد یکمجموع فعاليت

اناد  یناصاری یلاو  بر اینکه آنان یاملان انساني  آبرامز به تعبير فيليپ .دهندتحت تر ير قرار مي

 (Philips, 1989: 9-4) کنند.هستند که تغييراتي را در ساختار جامعه ایجاد مي

 ماني   ستيز گيرد  تئوری ستيز است.د  قرار مينظریه دیگری که در این پهوهش مورد استفا

آ اد . )افتد که دو فرد یا بيشتر  احساس دشمني یا خطر نسبت به یکدیگر داشاته باشانداتفاق مي

شود کاه ناشاي ا  کانش به شکل رفتار اجتمایي اطلاق مي»  ستيز تقابل و (554 :5967  ارمکي

 .«( باشادانحرافي یاا غيار انحرافايخالف )جهت م بين دو فرد جهت کسب منافع مشترك در دو

ها  قدرت و منافع  حاف رفتارها و ها و موقعيتاساس ار ش تقابل نزاع بر»گوید: جورج  یمل مي

 مياان نخبگاان فکاری در   درساتيزایان  (524 :هماان)« .جراحات در طرف مقابل اسات ایجاد

  یافت.قرن نو دهم ظهور  اواخر ویه  ا به اندونزی 

دارای چاه  اینکه ساتيزو  ستيزچگونگي رسيدن به  به دنبال کنش متقابل و  این پهوهش در

مخالفات های فرهنگاي ا سياساي را کاه باه چالش خواهيمبلکه مي  ایمنبود   کارکردی است

مورد بررساي قارار   گردیدهای مختلف فرهنگي و سياسي منجر در یرصههای نخبه فکری گرو 

  دهيم.

توان به این تحليل دست یافت که نفاوذ اندیشاه جدیاد غرباي در انتخابي ميا  مدل نظری 

های نخبه مسلمان قالب ليبراليسم و سکولاریسم در اندونزی  سبب ستيز و کشمکش در بين گرو 

گرا  و ا  طرفي دیگر  نخبگان مسلمان باا اندونزی گردید که ا  یک طرف  نخبگان ماهبي سنّت

تاوان ا  ترکياب اسااس آنچاه گاشات  ماي بارلاریساتي وجاود دارد. گرایش ليبراليستي و سکو

و   های این پاهوهشتحليل داد  ای در جهت تبيين وبه مدل نظری ویه   شد های مطرحدیدگا 

( و Conflictو پاسخ سؤالات دست یافت. با مرور مجدد بر دو دیدگا  ستيز ) موضوعنيز بررسي 
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هاای مسالمان در بين گرو و فرهنگي  سياسي فکری با ستيزنویي به توانمي  (Eliteنخبگان )

 رفتي برای آن پيشنهاد نمود. و مدل برون شداندونزی آشنا 

 چندپارچگي فرهنگ ديني

دین اسلام در این کشور  به دو قسمت مشخص تقسايم شاد  اسات  یاک یاد  باه یناوان 

بانگاان و ا  مسالمانان اسامي ای دیگر ا  مسالمانان آمسلمانان سانتری و اصيل مشهورند و یدّ 

گانه اسلام و شاریعت ها به لحاظ ایتقادی شدیداً به ارکان پنجشوند. مسلمانان سانتریشمرد  مي

  شاعایر و مراسام هااای ا  آیينکه مسلمانان آبانگاان طرفادار آمياز ا  دیگران ممتا ند  درحالي

( انادونزی باه دليال 911: 5934جنوردی  آیند.)موسوی ببه شمار ميگرایانه هندو و اسلامي روح

ای نيست کاه دیان در تماامي حياات سياساي ا تنوع دیني  خ وصاً در دوران معاصر  به گونه

فرهنگي آن آميخته شد  باشد  بلکه اسلام تنها به ابعاد فردی و یبادی آن محادود شاد  اسات و 

 ند. مردم نيز در رفتارهای خاود پرداهای متعدد آن  با رویکرد سکولاریستي به فعاليت ميحکومت

بر اساس  5414ا  فرهنگ غربي تآ ير پایرفتند. دليل آن  این است که قانون اساسي آن در سال 

شامل: ایتقاد به خدای واحد  انسانيت  وحدت ملاي  دموکراساي و « پانچاسيلا»پنج اصل اساسي 

دنباال پياروی ا  الگاوی ( تنظيم شد  اسات. انادونزی باه 14: 5962یدالت اجتمایي )مظفری  

ای را شکل داد  اسات کاه دارای حياات سياساي غيرمااهبي   جامعهجداسا ی کليسا ا  سياست

کنناد و هستند و تلفيق اسلام با سياسات را دنباال ميای طرفدار حکومت اسلامي است. البته ید 

تعاليم اساسي اسلام به ای است که به تحقق یافتن جامعهنمایند: جامعه اسلامي  چنين استدلال مي

نفع کل جامعه توجه دارد. اینان معتقدند برای پياد  کردن تعاليم اسلامي ابتدا باید انسان قادرت را 

گویند: گسترش تعاليم اسلام تقادم دارد و لاا م اسات احساساات ای دیگر ميبه دست گيرد. ید 

رهنگي و سياساي حاضار جریاان ماهبي افراد در داخل جامعه یينيت پيدا کند. آنچه در رویکرد ف

شناسند و ایمال مربوط باه مااهب را باه وجادان خاود فارد دارد  آ ادی فردی را به رسميت مي

آميز و دموکراتياک را تارجي  کنند و در اماور احازاب و سياسات اسالامي  نگاا  صال واگاار مي

فرهنگاي کاه دارد   های سياساي و( اکنون اندونزی با توجه به  ميناه57: 5964دهند. )نوئر  مي

تاوان ا  ( بارای نموناه  مي12: 5962های غير اسلامي نياز هسات.)مظفری  دارای برخي ا  نماد

ناام بارد کاه چناين گفتاه شاد  اسات:  ميلاادی 5443ل ا المللي کار در ساسا مان بين گزارش

هاای يتدرصاد ا  فعال 59تاا  2گری در کشورهای تایلند  اندونزی  فيليپين و مالزی باين فاحشه
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 و هازار نفار در فيليپاين 144  در تایلند روسپيدو ميليون  .گرفتاقت ادی آن کشورها را دربرمي

  بااه نقاال ا  77: 5942  )رحيمااي بروجااردی کننااد. ناادگي مي هاازار نفاار در اناادونزی 714

(Ackermann and Filter, 1994; Opperman, 1998. تاوان ا  برخاي ا  امّاا مي

 های فرا روی مسلمانان در اندونزی نيز یاد کرد.لشآنها به ینوان چا

باشد که در یاک طارف  های فرهنگي ا سياسي مسلمانان اندونزی دارای دو طرف ميچالش

گروهي ا  نخبگان فرهنگي ا سياسي  و در طرف دیگر  سایر جریانات نخبگان قارار دارد کاه باا 

هاای فکاری  ن پهوهش  باه شناساایي چالشاند. در ایناشدني قرار گرفتهایي حلدر مواجهه هم

پردا یم  بدین معنا که در صدد تفکيک چالش سياسي ا  سياسي و فرهنگي در جامعه اندونزی مي

ایم که ممکان اسات در قالاب یاک فرهنگي و اجتمایي نيستيم  بلکه به دنبال ستيز فکری بود 

را باه صاورت کلاان باا نگاا   چالش سياسي  فرهنگي و یا اجتمایي باشد. یلاو  بر این  چاالش

 شود.دهيم و به جزئيات نگا  خرد نداریم که در ذیل  اشار  ميشناسانه مورد بررسي قرار ميجامعه

 گرايان در مواجهه با وهابيت. چالش سنّت1

مسلمانان انادونزیایي  جهات تقویات هویات اسالامي خاود و باا توجاه باه شايوع جریاان  

در بين آنان که خواهان تغييرات اساسي در اندیشه دیناي و  2هيو تفکرات تجددخوا 5طلبياصلاح

ها و شان به لحاظ حفظ ار شهای فرهنگيمسائل سياسي و فرهنگي بودند  شروع به انتشارآمو  

هاایي ا  قارآن و حادیح و ساایر مناابع های دیني نمودند. این تلاش نيز ناشي ا  برداشتاصالت

کردناد. )هاوکر  های سياساي خاود نياز اساتفاد  ميآن در فعاليتگرایان ا  بود که سنّتاسلامي 

5965 :244) 

بودند. به نفاوذ اسالام در حکومات و تشاکيل خواهي   بيشتر به دنبال شریعتگراجریان سنّت

                                              
 در ابتدا توسط برخي منفکران مسلمان جهت اصلاح اجتماعي کشورهاي اسلامي مطررح درد و ،طلبيجريان اصلاح .1

طلبري سريد جمرال برا اصلاح ؛ هرچند... مطرح گرديد، رديد رضا و، عبدهسيد جمال :هايي همانندتوسط دخصيّت
 همچنري،،کرد. هاي علمي جديد تبليغ مياو مقاومت در برابر امپرياليسم اروپايي را با ويژگي .ديگران متفاوت است

انديشره اصرلا ي به کتاب  بيشتر، جهت مطالعه طلبي وهابي متفاوت است.طلبي عبده و رديد رضا با اصلاحاصلاح
  .مراجعه نماييد 0911 ،نشر امير کبير ،، محمدجواد صا بيهاي اسلاميدر نهضت

هاي سرکولار و پيردايت تحصرير کردگران داري، ديوانسالاري غربي، دولتاقتصاد سرمايه ،هاي استعماري کومت .2
ايري سبب پيدايت جريان تجدد متأثر از فرهنگ غرب و تمدن غربي در اندونزي گرديد. عرده ،جديد در قرن نوزده

 .مانده خود بودند که به تجددگرايان مشهورندعه عقببه دنبال الگوهاي غربي براي جام ،از مسلمانان نخبه اندونزي
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گرایان در شاهر جااو  احسااس دادند. این سنّتپارلمان که متشکل ا  مسلمانان باشد  اهميت مي

دو چالش واقع شدند  ا  یک سو  در یربستان ا  طرف رژیم جدیادی کاه  کردند در مواجهه بامي

توانستند آن را تحمال کنناد  و ا  طارف دیگار  ا  به قدرت رسيد  بود و یقایدی داشت که نمي

دانستند و در یين حال  قادرتي طلبي اندونزی )محمدیه( که آن را مشابه وهابيت ميسوی اصلاح

دیدناد. گرایان خودشاان را در محاصار  ایان دو جریاان مي  سانّتروبه دست آورد  باود. ا ایان

کردند ا  تمامي منابع فکری اسلامي استفاد  نمایند و موضع بنابراین  برای رهایي ا  آن  تلاش مي

های ماهبي و سياسي ( شخ يّت592: 5933ایي در برابر وهابيت داشته باشند.)ميری  سرسختانه

ميلادی چهاار هادف 5426. در سال کردندالعلماء فعاليت مينام نهضت این جریان  در سا ماني به

هاایي در سا مان را تعيين کردند و مقرر شد پيروی ا  یکي ا  چهار ماهب رسميت یاباد و فعاليت

کردناد  صاورت پاایرد. آناان جهت وحدت ميان یلمایي که هنو  ا  مااهب چهارگانه پيروی مي

کردند  بودند  اماا بارای ایجااد که مااهب مختلف آن را تفسير مينهگومعتقد به ترویج اسلام  آن

وحدت ایضای این سا مان تلاش نمودند که یضویت افراد فقط ا  مسلمانان پيرو یکي ا  مااهب 

( آنان معتقاد 232: 5964کنند.) نوئر  باشند و ا  اجرای ایمالي که خلاف این مااهب بود  ممانعت 

ي و فرهنگي  غير ا  قرآن و سنّت  ا  سایر منابع اسلامي و دیادگا  یلماا بودند که درمسائل سياس

بخشي فرهنگي و سياساي و اجتماایي در توان استفاد  نمود. آنان  تر ير بسياری در وحدتنيز مي

هاای اند و برای رسيدن به استقلال سياسي کشور به فعاليتهای مسلمان اندونزی داشتهبين گرو 

دادند و توانستند باا تمساک باه اسالام ماورد نظار خاود و خدماتي اهميت مي   رفاهي وآمو شي

آماد  باه وحادت پایرش تمام افکار و فرهنگ اسلامي که ا  منابع گوناگون دیناي باه دسات مي

های فکری  کشور را باه گرا کمک نمایند و با تمام تفاوتسياسي ا فرهنگي در یک جامعه کثرت

کردناد   یارا تر ارتبااط برقارار ميه شايعيان باا ایان جریاان راحاتاستقلال نزدیک نمایند. البتا

 دادند.گرایان غير ا  قرآن و سنّت  به سایر منابع اسلامي اهميت ميسنّت

 گرايان طلبان در مواجهه با سنّت. چالش اصلاح2

  تحات طلبي در جهاان اسالامبرخي ا  نخبگان مسلمانان اندونزی با توجه به فرهنگ اصلاح

طلبي در بين آنان شکل گرفت. باه دليال ارتبااط و هایي ا  تفکر اصلاح ير آن قرار گرفته  جلو تر

طلبان مسالمان در کشاورهایي مثال: م ار  هناد و شامال آفریقاا و آشنایي آنان با افکار اصلاح

: 5932هایي مانند: سيد جمال  یبد   رشيد رضا  حسن البنا )اساپو یتو نظریات اصلاحي شخ يت
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(  سيد قطب  اقبال و رهبران جنبش سنوسي  تحت تر ير قرار گرفته  سبب تغيير در افکاار و 294

های طلبي  به اختلافات شدیدی در بين گرو ( افکار اصلاح34: 5991فرهنگ آنان شد. )ما ندراني 

ط   انضاباگردید. آنان پيروی ا  شریعت و تهایب دیني را ملاك یمل خود قرار داد اسلامي منجر 

  د دی و خشاونت با ی و اجتناب ا  مواد مخدر و مشروبات الکليدر نما  و تحریم قمار و خروس

و خلفاای اولياه  مطابق با تعاليم پيامبرکردند. آنان مردم را به شيو   ندگي اسلامي را منع مي

د و حتاي کردنکردند و ایمال و رسومات روستایيان را خرافي دانسته  با آن مخالفت ميدیوت مي

به شيو  مسلحانه متوسل شدند تا مردم را به شریعت مورد نظر خودشان دیاوت کنند.)لاپيادوس  

گرا به تقسيمات آنچه در دین مطارح شاد   شاامل طلبان  گرو  سنّت( در نظر اصلاح724: 5967

دچاار  گرایان تاا آنجااکنند و معتقد بودناد سانّتبدیت و یا امور دنيوی و امور مباح  توجهي نمي

گفتناد بساياری ا  پندارند و ميمي بدیت شدند که آنچه را به دین اضافه شد   ایمال پيغمبر

دهناد کاه باا توحياد تضااد دارد. باه نظار خ و  اهل طریقات  ایماالي را انجاام ميآنان  به

گرایان تا به آن حد ممنوع شد  اسات کاه اتخااذ هرگوناه طلبان  آ ادی تعقل در بين سنّتاصلاح

وش غربي مثل تعليم و تربيت و یا هرگونه شباهتي به یادات غربي مثل لباس پوشايدن  حارام ر

کردناد کاه گرایان را به رفتاری ماتهم مي  سنّتطلبان در قلمرو امور دنيویشود. اصلاحتلقي مي

( 99  2روند.)لاپيادوس  جمانع ترقي آنان و به طاور کلاي  ماانع ترقاي مسالمانان باه شامار مي

توان اساتنباط کارد کاه اسالام باه یقال احتارام طلبان معتقد بودند ا  قرآن و احادیح ميحاصلا

کند و نياز معتقاد بودناد کاه آ ادی تعقال گاارد و ا  آن در برابر خفقان احتمالي پشتيباني ميمي

: 5964تواند یقایدی بيافریند که ممکن اسات شاخص را ا  را  راسات منحارف ساا د.)نوئر  مي

هایي که به صورت ایمال ماهبي گفتند: وجود یقاید وحدت وجودی و بدیتن چنين مي( آنا964

در آمد  و بزرگداشت اماکن مقدسه و برگزاری برخي مراسم جهت بزرگداشت قهرمانان و اولياا و 

  مراسمي هستند که مبنای دیني ندارد  اما به یبادات دیني شبيه هساتند. باه افرادی ا  این قبيل

طلبان  آ ادی تعقل و اندیشه ممکن است شخص را به یک یقيد  ناب و یاا یقياد  لاحایتقاد اص

 (965پليد بکشاند و لا م است دین  قدرت تعقل را در مسير حقيقت هدایت کند. )همان: 

اجا   یابد که کليه موا ین را به کنااری نهاد و  مستقلاًطلبان معتقد بودند چنانچه تعقل اصلاح

ك گوید  دین صرفاً فسيل خواهد شد و روح بشر نيا مند دین به یناوان یاک اصول ماهبي را تر

گيارد. معيار  یک قاضي و یک ميزان مطلق است که دربار  آنچه حق و باطل است  ت اميم مي

بنابراین  دین شيء نيست که بشود با تعقل مستقل راجع به آن قضاوت کرد. البتاه یلام مساائل 
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ااشته است  مسائلي که انسان را به ایتراف باه وجاود یاک ذات بسياری را بدون توضي  باقي گ

روشي برای »سا د. این حدود  مغایرتي با جامعيت اسلام ندارد  اسلامي که آن را متعالي مجبور مي

شاود... مجمویاه  ندگي که طي آن حقوق مساوی و وظایف مساوی به کليه ابنای بشر یطاا مي

ها در خاناه و جامعاه و حکومات و رای تنظيم روابط باين انساانقوانيني برای تریيد اخلاقيات... ب

دولت... و روابط با اهل مااهب دیگر... و روابط مردم ساایر کشاورها و بارای هادایت کاردن باه 

منظااور اجاارای نيا هااای جساامي و روحااي بشاار جهاات نياال بااه والاااترین درجااات انساااني 

طلبان ( اصالاح99بلاا اسالام  شامار  همان: باه نقال ا  ساخنان ن اير در نشاریه پم«)دانند.مي

خواستند با حاف همه اضافاتي که به نظر خودشان به نام دین وجود داشات و باا رهاا کاردن مي

گفتند با حاف   اصول مورد نظرشان را دوبار  با یابند. آنها ميافراد ا  چنگال جمود در امور دنيوی

( ایان 962ا کشاف خواهناد کرد.)هماان: مایه و جاوهر دیان اسالام راین اضافات  محتوا و جان

 شد.با گشت به اصول اساسي  به ینوان با گشت به قرآن و حدیح خواند  مي

دانساتند.)همان: طلبان تمام پيشرفت و ترقي خود را موکاول باه باا بيني و اجتهااد مياصلاح

باه اجتهااد  ( البته اجتهاد مورد نظر آنان  با اجتهااد در مکتاب امامياه متفااوت اسات. آنهاا969

نمایناد و در ماواردی نياز یقال را باه ورطاه ظاهرگرایانه ا  قرآن و سنّت اوّليه صحابه اکتفا مي

: 5964تواند یقایدی انحرافي بيافریند.)نوئر  سپارند   یرا معتقد بودند آ ادی تعقل ميفراموشي مي

قين  رؤیت هلال  احترام به (. در بار  مسائل دیگر دیني مثل: ادای نيت نما  با صدای بلند  تل964

طلبان  هاار دو در موضااع خااود سرسااختانه باااقي طلبان و اصاالاحاوليااا  اجتهاااد و تقليااد  ساانّت

هاایي را طلبان  روشگرایان در ایتراض خود به گسترش یقاید اصالاح( سنّت265ماندند.)همان: 

گرایان در ساال رو  سانّتیانکردند. ا اشد نيز تقليد ميطلبان به کار گرفته ميکه ا  طرف اصلاح

اتحادیاه »را تشکيل دادند. هدف این حزب  رویاارویي باا « اتحاد یلمای منانگ کابائو»م  5425

 (265طلب بود. )همان: اصلاح« معلمان دیني مسلمان

طلبي اسالام طلبي مسلمانان و نه اصلاحتوان در اندونزی به اصلاحطلبي را مياین شيو  اصلاح

در اندیشه جنبش محمدیاه توساط کيااهي حااجي احماد دهلاان وجاود دارد و در  تعبير کرد که

طلبي مسالمانان روشانفکر ميلادی به اوج خود رسيد. اصلاح 5426شروع شد و تا 5453های سال

های طلبان در نوشاتهدر اندونزی  مح ول مجدد همان نوگرایي بود  با این تفاوت که این اصلاح

های ابن تيميه و ابن القيم اساتفاد  نماود  و تفاساير خاویش را ا  وشتهیبد  متوقف نشدند و ا  ن

هاای های گرو گيریکردناد. پاس  نتيجاهقرآن و احادیح در مسائل فرهنگي و سياسي بيان مي
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( ایاان 971: 5964ها اساات. )نااوئر  طلبان اناادونزی  مسااتقل ا  یبااد  و سااایر شخ اايتاصاالاح

گرا قارار دارناد و باه دنباال تغييارات های سنّتبا سایر گرو طلبانه در چالش های اصلاحگرایش

باه اندیشاه جدیاد  اسات تاا بتواننادسياسي و حاف فرهنگ هندویي و آداب و رسوم غير اسلامي

 های فرهنگي ا سياسي را حاف نماید.اسلامي مورد نظر خود دست یابند و سایر اندیشه

 گرايي در مواجهه با سکولاريسم. چالش بنياد3

کردگان برگشاته ا  مکاه  ای ا  روشانفکران و تح ايلبنيادگرایي در اندونزی  توساط یاد 

شاد  توساط نویساندگان های احادیح گردآوریسرچشمه گرفته که به قرآن و تفاسير و مجمویه

  هاای: بخااریا  منابع حادیثي مانناد کتابکردند. این جریان  تکيه ميقرن دوم و سوم اسلامي 

  ابو داود  ترمای  ابن ماجه و نسائي  و ا  مشایخ و روحانيوني ا  قبيل ابویوساف جاجمسلم بن ح

هارون الرشيد و شاگرد ابوحنيفه باود و نياز مالاک بان اناس  اساتفاد  الرشيد که قاضي القضات

 (67: 5966کند. )دکمجيان  مي

رح شاد کاه باه هایي طاسنّت  به وسيله گروهي ا  شخ يتگرایي در ماهب اهلتفکر بنياد

(  ابن سلامه )و. 295ا579دنبال فضایل صحابه پيامبر) ( و یمل سياسي بودند. احمد بن حنبل )

(  با وجاود 775ا623( و ابن تيميه )5594(  قاضي موسي یياض )و. 969ا917(  ابن خرم )5492

کارد. يسنّت را تبليا  ممخالفتش با ت وف ابن یربي  یک نوع ت وف مبتني بر سنّت و فقه اهل

(Henri  5464: 54او تمایل به تکفير و طرد افراد ا  جامعه نشان نمي )  داد و ا  آن اکرا  داشت

( و ابان 5969( ابان کثيار )و. 745-615پایرفت. ابان قايم)ولي آن را به ینوان آخرین حربه مي

ها به یلات نزی  اندورو( ا این66: 5966(  ا  جمله آنان هستند. )دکمجيان  5642یبدالوهاب )و. 

مرور  مان به سوی اخوان المسلمين گارایش پيادا کردناد. )دکمجياان  گيرانه آنان  بهتفکرسخت

5966 :35) 

 تفکرات فرهنگي و سياسي این افراد نسبت به اسلام  به طور خلاصه چنين است: 

ه و مبار   مسلحانه در دفااع ا  صاحاب  ها ا طریق با گشت به سنّت سلفادیای حاف بدیت

آماادگي   ترکيب ایدئولوژی بنيادگرایانه با فعاليت فرهنگي و سياساي در  نادگي شخ ايسنّت  

برای رویارویي با غرب توسط اقتدار ماهبي و سياسي با نگا  معرفتي سلفي و نيز اجتهاد ظااهری 

ا  قرآن و سنّت  تمایل به ا  خودگاشتگي به جهت صحابه و سنّت سالف کاه در قالاب شاریعت 

 شود. فای مسلمين مطرح ميخل
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این تفکر  در گفتار خود با فرهنگ غربي سر ستيز دارد  ولي دریين حال  ا  حمایات سياساي 

 غربيان برخوردار است. 

ستيزی و مبار   با اسلام در غرب  البته بنيادگرایي در فرهنگ اندونزی  به دنبال جریانات دین

کردگان انادونزیایي باا پاایرش ای ا  تح يل شکل گرفت و با هجمه سکولاریستي به دین  ید

  به سوی افکار افراطي بنيادگرایانه که خواهان تشکيل دولت اسلامي نویي ا  اجتهاد ظاهرگرایانه

بر مبنای اجتهاد فردی است  سوق داد  شد  به ینوان نموناه  ساا مان محمدیاه در ا ار هجماه 

هاای ساکولار باه وجاود آماد و بایاح تقویات ها  استعمارگران و گارایشستيزی کمونيستدین

گرایي شد. متقابلاً نهضت العلماء در مخالفت با افکار اجتهادی فردی به مبار   برخاسات و در بنياد

( 964: 5944سنّت و ساایر مناابع اسالامي برآمد.)حسايني جبلاي  صدد دفاع ا  مااهب اربعه اهل

های افراطاي مسالمان انادونزی باا تشاکيل و ها  موجب شد که گرگرایي در مقابل سکولاربنياد

هایي دسات بزنناد و موجاب های مختلف به لحاظ  سياسي و فرهنگي به ترسايس ساا مانگرو 

 .اختلاف و تفرقه با سایر مسلمانان  خ وصاً شيعيان اندونزی را فراهم آورند

. شاودر مربوط ميهای اخيگرا در اندیشه فرهنگي دیني جهان اسلام  به دههنفوذ جریان بنياد

 های گونااگون و تاوهين باه پياامبر اسالامسو یتهاجمات دنيای مدرن به مسلمانان و قرآن

باه اسالام و نياز  جانبه برخاي ا  یهودیاان و کشيشااندرکشورهای غربي و تهاجم فرهنگي یک

  دایاش ن  طالبا: القاید های افراطي همانند  سبب شد که برخي سا ماننهادپرستي صهيونيستي

ها و برقراری نظام خلافت با تمسک باه سانّت ها شکل بگيرند و با ادیای حاف بدیتو تکفيری

باه ساوی کشاتار  5سنّت به نام تسليم و تفویض خليفگي  و استفاد  ا  دو مکانيزیم ایتقادی اهل

مبناای  های سایر ادیان و مااهب روی آورند تا به گمان خود  با تشکيل دولت اسالامي بارانسان

  به آن دست یابناد. ایان  چالشاي اسات کاه شریعت خلفای مسلمين و ا  طریق جهاد یليه کفار

 ها و تشيع در پيکر  فرهنگ اسلامي خود با آن مواجه است.امرو   جهان اسلام  خ وصاً اندونزی

 گرايان . چالش تجددخواهي با اسلام4

باا آن مواجاه هساتند  تجاددخواهي  هایي که مسالمانان و شايعيان انادونزیا  جمله چالش

هاست. برخي ا مسلمانان انادونزی  باا توجاه باه حکومات ای ا  اندونزیفرهنگي ا سياسي ید 

                                              
 .ي واگذاري خلافت به خليفه استابه معن ،و نيز تفويض .تسليم محض مردم در برابر خليفهيعني  .1
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های دیوانساالاری ها و ادغام شدن در سيستم اقت ادی دنيای غرب  استقرار روشگسترد  هلندی

ولات ساکولار و انتشاار و غربي  ترویج تفکر جدید و یقایدی مثل ناسيوناليسم غربي و مفهاوم د

گيری جریاان باه شاکل 54تبلي  مسيحيت و پيدایش تح يلات کردگان جدیاد  ا  اواخار قارن 

فرهنگي ا سياسي تجددخوا  در اندونزی که متر ر ا  تمدن غربي باود  متمایال شادند. )ماو قي  

هاای ضاد ها بایاد ناام بارد کاه گرایشویه  ا  کمونيست( در ميان تجددخواهان  به995: 5963

را ماردود « تقلياد»اسلامي داشتند. مسلمانان تجددخوا   معتقد بودند باب اجتهاد گشود  اسات و 

  یمل کاردن ها پایان داد و تنها را  نجات اسلامشمردند. مرادشان این است که باید به بدیتمي

ا  اجتهاادی یا یمل در اصل بر مبنای فهام خا   یقيد به سنّت گاشتگان است. ایتبار هر فتوا

 (969: 5964شخ ي ا  قرآن و حدیح اصحاب اوّليه پيامبر اسلام است. )نوئر  

ساا ماندهي و یقایاد تربيتاي غارب را اتخااذ  تجددخواهان در تمامي دوران تح ايل  روش

مند بودند و به فقاه باا   به سنّت گاشتگان یلاقه( برخي ا  آنان273: 5964کردند. )ریکلفس  مي

های سياسي ا کردند و نيز به برخي ا  جنبه  توجه ميخاصي که مورد نظر آنان بود نگا  معرفتي

. ایان گساترش دیاوت اجتمایي اسلام کاه در آغاا  فعاليات انقلاابي  لاا م باود  توجاه داشاتند

تجددخواهان  در ميان بسياری ا  مسلمانان اندونزی چنين القا کرد که این گرو  معتقدند مناابعي 

یقایااد و ایمااال ماااهبي و نيااز یقایااد فرهنگااي  سياسااي و اجتمااایي نيااز  کااه باارای کسااب

  ایتقاد به وحدت اسلام رو. ا اینخواهد بود   فقط قرآن و حدیح اصحاب پيامبرگيرندکارميبه

هاایي جهات توساعه رفتاه تلاشو سياست  در ذهان مسالمانان انادونزی شاکل گرفات و رفته

ها و دیگار مهياا شاد. در اینجاا باود کاه واکانش هلنادی های فرهنگي ا سياسي آنانبرداشت

های سکولار  به وجود آمد و به دنبال آن  تجددخواهان های اندونزیایي ا  جمله ناسيوناليستگرو 

خواهي  یعناي دنباال کاردن اساتقلال را یاک تحاول طبيعاي به دنبال سياست ملي و نيز مليت

( و  93: 5974یگری ا  روشنفکران متجدد )بوا ار  ( گرو  د967: 5964کردند. )نوئر  محسوب مي

کرد  اروپا تحات تار ير تعلايم و تربيات جدیاد اروپاایي و تفکار مبتناي بردموکراساي و تح يل

های امریکا  اروپا و فرانسه یقاید دیني خود را کنار گااشته و الگوهای غربي را برای جوامع انقلاب

ميلادی به دليل یملکردهای 5494تدریج ا  سال   اینان بهای اماند  خود خواستار بودند. ید یقب

هاای ملاي و ميهناي شادند و همارا  باا گيریجهتخشن و غير انسااني بقایاای اساتعمار وارد 

هااا و ها بااه رهبااری افاارادی هماننااد سااوکارنو و محمااد  حتّااي در پيونااد بااا گرو ناسيوناليساات

: 5964کردند)نوئر  برای استقلال کشور فعاليت ميطلبي دیني و جریان اصلاحهای اسلامي سا مان
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های گوناگون فرهنگي و سياساي هایي برای رسيدن به وحدت در بين گرایش( و به دنبال را 96

کردگان متجدد  مسلمين بودند تا بتوانند با نفوذ در پيکر  اسلامي به استقلال برسند. بيشتر تح يل

ثل الياس یعقاوب  بيشاتر باه شارکت در نهضات سياساي التح يلان م ر بودند. برخي ما  فارغ

کرد  مکه بود. )حسايني جبلاي  مند بودند و حسن معلم  مؤسس حزب اتحاد اسلام  تح يلیلاقه

5944 :975) 

به هر حال  این رویکرد فرهنگي و سياسي به اسلام ا هر چند اصيل نيست و نگا  متجدداناه 

آورد و با تفکر غرباي ر مسلمانان به استبداد دیني روی ميبه اسلام دارد و در مواقعي در قبال سای

ا برای رسيدن به اهاداف  شودکند و در مقابل حاکميت غير مسلمان نيز تسليم مينيز سا ش مي

که تفکر سياسي ا فرهنگاي پردا د  درحالي  به اسلام تمسک جسته و به فعاليت ميسياسي خود

طلبان و اصلاح« نهضت العلماء»گرایان اندونزی مثل م ا  سنّتخواهان  ایآنان  در چالش با اسلام

 و شيعيان قرار دارد.« محمدیه»مثل 

 . چالش مسلمانان نئوليبرال در مواجهه با فرهنگ قرآني5

در مباحح قبلي  ا  تجددگرایان مسلمان اندونزی نام برد  شد کاه بيشاتر آناان دارای تفکار 

های فکاری و فرهنگاي اسات کاه مسالمين ل  ا  دیگر چالشمارکسيستي بودند  اما اسلام ليبرا

کردناد. ای ا  روشانفکران انادونزی ا  ليبراليسام حمایات مياندونزی با آن درگير هساتند. یاد 

  ا  حامياان اسالام ليبارال در   اوّلين رئيس جمهاور انادونزی  بعاد ا  ساوهارتویبدالرحمن وحيد

دیدگا  افراطي و تنادی را باه قارآن نسابت « ي الاب اراول»ای دیگر به نام اندونزی است و ید 

کرد  امریکاست و به صاورت کنند. اولي الاب ار تح يلحمایت مي دهند و ا  این نوع اندیشهمي

با ت رفاتي چناد در کند و نسبت به موضویات مختلف فرهنگي و سياسي  آ اد و سکولار فکر مي

را به اخوت انساني تعبير کرد  دهد  مثلاً اخوت اسلامي يفهم معاني قرآن  آن را به اسلام نسبت م

هرحال  ایان تفکار ا  جنباه المللي و جهان وطني درست کنيم. بهو گفته است ما باید جامعه بين

 5کند.رادیکالي فراتر رفته  به طرف ليبرالي سير مي

ن دیگار  هاای مسالمااین شيو  تفکر  معارضات بسياری با فضاای فکاری و فرهنگاي گرو 

کردناد و خواساتار ابطاال خ وصاً شيعيان اندونزی دارد  مسلماناني که بر فروع دیان ترکياد مي

                                              
 .گو با دکتر علمي استاد کالج اسلامي اندونزيودر گفت .1
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طلباني که مدیي بودند باید به اصل دیان شد و یا اصلاحمقرراتي بودند که خارج ا  اسلام تلقي مي

ت سالف با داشاته های جدید را کنار بگااریم   یرا این مسائل  ما را ا  سنّبرگردیم و این برداشت

است. البته تفکر نورخالص مجيد و دیگر روشنفکران در دانشگا  پارامدینه انادونزی وجاود دارد و 

مشاهورند. آناان  5«انجمن دانشجویان اندونزی»های دانشجویي که با نام بسيار فعال است  گرو 

فتناد کاه   غيرماهبي شدن جامعاه و فاردی باودن دیان اسالام را پایر5465طبق منشور سال 

 (234: 5967است.)لاپيدوس   2سخنگوی اصلي این گرو   نورخالص مجيد

خواست هماه آنچاه را در گاشاته باود  نفاي کناد  وی  ا  یک طرف مدافع سنّت بود و نمي

هاای موجاود گفتند به اصل برگردیم  و ا  طرفي دیگر  نسبت باه واقعيتها که ميبرخلاف سلفي

تر ا  افرادی مثل اولي الاب اار را   یک اسلام ليبرال معتدلروا اینجهان اسلام بسيار حساس بود. 

 کردند.تر یمل ميدهندگان را  نورخالص مجيد بودند  ولي افراطيطراحي کرد که آنان ادامه

در ایالات متحد  چند تن ا  دانشجویان فضل الرحمن  ا  جمله نورخالص مجياد باا پيگياری 

ا فقهي قرآن را دوبار  تفسير کنناد. های خاصي ا  مضامين اخلاقي های او کوشيدند  مينهاندیشه

اش را دانست و رسالت اصليمتعهد ميالرحمن بيش ا  هرچيز  خود را در قبال سنّت اسلامي فضل

اماور »( نورخالص مجيد معتقد بود: 62: 5931دانست. )سعيد  تبيين این سنّت برای مسلمانان مي

بخش و شوند. قرآن ا  نظر متفکراناي باا ایان روحياه  الهاامتنظيم نمي دنيوی طبق قوانين الهي

« کناد.برانگيزانند  رفتار است  ولي قوانين دقيقي برای نظم دادن باه  نادگي رو مار  ارائاه نمي

ای بار روشانفکری ترکياد دارد  ا  ( این جریان سياسي ماهبي که به گونه234: 5967)لاپيدوس  

های فرهنگاي و ندونزی است که در صدد حاف کردن دیان ا  یرصاههای مهم و فعال احرکت

( گرچااه 547: 5966  فااردر    ونيزفاون درمهاادن234: 5967. )ایاارا ام لاپياادوس  سياساي اساات

تر رناگهای سياسي محمدیه و نهضات العلمااء کمتحولاتي در آن پيدا شد  ولي نسبت به جریان

طلب قارار گرا و اصالاحهاای سانّتری باا گرو است و در مواقعي  مورد مخالفات و چاالش فکا

 گيرند. مي

  در فضای اندونزی  به دنبال اسلامي است کاه رویکرد سياسي ا فرهنگي اسلام ليبرالي جدید

                                              
1. Indonesian Student's Association. 

است که در دانشگاه  از اثرگذارتري، رودنفکران مردمي اندونزي وي ish Madjid. Nurchol؛ نور خالص مجيد .2
 1جلد  تاريخ جوامع اسلاميبه کتاب  ،جهت مطالعه بيشتر .فلسفه آموخت اواز  و ديکاگو داگرد فضر الر م، بود

 .مراجعه نماييد 181ص ، 0911 ايرا،ام لاپيدوس:
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های سياسي و فرهنگي منفعل بود  و با حاکمان غيریادل و بيگانگان  سار ساا گاری و در یرصه

شاود و احکاام باه ماهيات   به معنای یرفي تبادیل مي  ن و  دینيشيفتگي دارد. در این نگا 

انادا د و کند و نگا  یقلاني بدون توجه به وحي  در مسائل شریي ساایه ميجدیدی تغيير پيدا مي

دهاد. ایان های فرهنگي و سياسي حاف شد   کارکرد خود را ا  دست ميرفته دین ا  صحنهرفته

های با سایر گرو  گرا و حاف دین است و در چالش  بيشتر به دنبال یک نظام کثرتتفکر سياسي

کنناد و نياز در صادد مسلمان در اندونزی قرار دارد. مسلماناني که بر فرهناگ قرآناي ترکياد مي

 های مختلف فرهنگي ا سياسي هستند.گسترش اسلام در یرصه

 نتيجه 

ي نسابت باه مدل نظری انتخابي در این پهوهش  سبب شد که با استفاد  ا  تحليال توصايف

هاای پاس ا  های نخبگاان مااهبي گاشاته  باه چالشتاریخ کشور اندونزی و مطالعه در گفتاه

ميلاادی( 5491های نخبگان در تاریخ پاس ا  اساتقلال )استقلال آنها دست یابيم. با توجه به گفته

لاف هاای مختتقابال گرو  تاواننگااری  مينگرانه  نه به صورت تاریخاندونزی  به صورت کلان

 .های فراروی آنها دست یافتتر نمود و با تحليل آن به شناخت چالشماهبي را شفاف

نفوذ اندیشه جدید غربي در قالب ليبراليسم و سکولاریسم و...  موجاب ساتيز و کشامکش در 

  برخاي ا  نخبگاان روشانفکر کاه ا  های نخبه ماهبي در اندونزی گردید. ا  یک ساوبين گرو 

کردند تلاش مي شانشوند و در غرب تح يل کردند  به جهت هویت اسلاميميمسلمانان شمرد  

های کوشيدند مادلرو  ميکه هم ماهب خود را حفظ نمایند و هم به توسعه کشور بپردا ند. ا این

  هاای تجاددخواهيغربي توسعه را در اندونزی طراحي کنند. ایان نخبگاان مسالمان باا گرایش

گيرند. تفکار هار دو اليستي  در چالشي سخت با نخبگان ماهبي قرار ميمارکسيستي و حتّي ليبر

هاای مسالمان در ایان پاهوهش مطارح گردیاد. ایان هایي بين گرو گرو  نخبه  در قالب چالش

 شود. وفور یافت ميمردان سياسي با سایر نخبگان ماهبي اجتمایي بهها در بين دولتچالش

دارند اهداف ماهبي و یقيدتي را کناار بگاارناد و در یاک  البته سياستمداران اندونزی  تمایل

  تنها یک یامل هویات ملاي و گرا فعاليت کنند. اسلام برای این سياستمداراننظام سياسي کثرت

های مسلمان به دنبال اسلام واقعي هستند  ناه اسالام که گرو شود  درحاليیک نماد محسوب مي

هایي رفتاری برخاي ا  مسالمانان باا ندونزی نيز نابسامانينمادین. در سط  فرهنگي ا اجتمایي ا

مسالمانان »خاورد کاه باه یناوان احکام اسلامي وجود دارد و رفتارهای غير اسلامي به چشم مي
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  با وجود تکثار فرهنگاي های مسلمانشوند  اگرچه یامل همبستگي اندونزیشمرد  مي« صوری

 بياتهاای مکتاب اهلواحد اسلامي مبتني بر آمو    اما نبود رهبری   اسلام بودسياسي آنان

. یلاو  بر یادم تمرکاز رهباری  هایي در بين نخبگان ماهبي به وجود آیدسبب گردید که چالش

  ضاعف ایتمااد باه هویات مشکلاتي ا  قبيل: یدم پایرش اسلام فعال در مقابل اسالام تساليمي

ریاناات فرهنگاي کاه بار خلااف ماااهب گزیني ا  فرهنگ غرب  نفوذ و رخنه جاسلامي و دوری

اسلامي است  هجوم تفکر افراطي اسلامي که متکي بر  ور و قدرت است  و نيز ضعف در وحادت 

در رسيدن به  هایي است که مسلمانان اندونزیسياسي مبتني بر نظریه ناب اسلامي  ا  جمله یلت

 .یک هویت فرهنگي  سياسي و اسلامي  با آن مواجه هستند
هاایي را های مختلف فرهنگي ا سياسي ا  اسلام  در بين مسالمانان انادونزی چالشتبرداش

پيش روی آنان گااشت. البته مسلمانان اندونزی  خ وصاً شيعيان  توانستند با اساتناد باه هویات 
خواهي  به همبستگي اجتمایي دست یابناد و در و با شعار اسلام بيتفرهنگي در مکتب اهل

ها  به اندیشه سياساي ا مااهبي مسالمانان تقلال تلاش نمایند. یلل این چالشرا  رسيدن به اس
های مختلف فرهنگي ا سياسي ا  اسلام است. در گردد و بيشتر تحت تر ير برداشتاندونزی برمي

 هایي را ایجاد کرد  است.این بسترها  فرهنگ و اندیشه غربي نيز رسوخ یافته  چالش
  تنها منبع مورد اطمينان در مسائل سياسي و مااهبي را تجددخوا  ای ا  مسلمانان به نامید 

قرآن و سنّت صحابه تلقي نمود   ا  پایرش سایر منابع اسلامي که مورد ایتماد دیگار مسالمانان 
  باا نگاا  کنند و سایر مسلمانان سنّي را که به تمام منابع اسلامي ایتماد دارنداست  خودداری مي
های ساایر ماااهب اسالامي در مکتاب نگرناد و باا اندیشاهگااری ميه بدیتطردآميز و اتهام ب

 در ستيز قرار دارند.  بيتاهل
های رهبران اخوان المسلمين بود   خواهان طلبان  به دنبال اندیشهای دیگر به نام اصلاحید 

ه سانّت سالف و مقاومت در برابر امپریاليسم اروپایي و غربي  ا  طریق با گشت باخلافت اسلامي 
نمایند. این رویکرد سياسي باشند و تنها را  نجات را فقط در رویکرد ارتجایي تلقي ميصحابه مي

گرای اوّلياه اسالامي وجاود های گاشتها ماهبي در بين مسلمانان اندونزی  فقط در قالب اندیشه
 های دیگر نخبگان فرهنگي ا سياسي قرار دارد.دارد و در چالش با اندیشه

گرایي بود  که در مسائل سياسي ا فرهنگي  یلاو  بر منبع قرآن و هي دیگر  مدیي سنّتگرو
دهند. این جریان  در چالش شادید باا وهابيات قارار نيز اهميت مي  به سایر منابع اسلامي حدیح

دد اناد  در صاهای ابان تيمياه تار ير پایرفتهای دیگر  با تفکر بنيادگرایانه که ا  اندیشهدارد. ید 
های سياسي هستند و معتقدند باید در تمام شئونات یملي کردن فرهنگ خا  اسلامي در صحنه
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فردی و اجتمایي  هرچند با قدرت شمشير  اسلام جاری شود و جامعه اسلامي در ظاهر باید دارای 
  کاافر فرهنگ اسلامي باشد و هر مسلماني اگر آداب و فرهنگ اسلامي را در ظاهر ریایات نکارد

ت. این جریان  یلاو  بر اینکه در مواجهه با سکولارهای مسلمان قرار دارد  بلکه غير ساکولارها اس
. پایرنادنگرند و در چالش با آن قرار دارند و اجبار در دیان را نمينيز با نگا  طردآميزی به آن مي

مساائل ميان  برخي ا  روشنفکران تحت تر ير غرب بود   در صادد جادا کاردن مااهب ا  دراین
سياسي و فرهنگي هستند و با جریانات ليبرالي گر  خورد   باه دنباال تفساير باه ر ی و اجتهااد 

باشند. رویکرد نظری ایان گارو   در چاالش باا ظاهری ا  قرآن در مسائل فرهنگي ا سياسي مي
 های مسلمان اندونزی قرار دارد.سایر گرو 

نتوانند در مسائل فرهنگي و سياسي به  ها  سبب شد که نخبگان اندونزیمجمویه این چالش
اهداف خود دست یابند و با رویکرد اسلامي مورد وفاق همگاني به فعاليت بپردا ند. فهام ظااهری 

ها و ستيز ا  قرآن توسط برخي افراد نخبه در مسائل فرهنگي و سياسي  یکي ا  یوامل کشمکش
 های مسلمان است. در بين گرو 

لامي ایران که در حقيقت نگا  تقریبي به مااهب دارد و به تشاکيل مدل رهبری در انقلاب اس
کند و ا  اهانت به مقدسات ماهبي سایر مااهب گریزان اسات و بار امت واحد  اسلامي توجّه مي

کند  رهبری و نفوذ در قلب مردم را همرا  با تکليف و وظيفه الهي اصل وحدت مسلمين ترکيد مي
کناد  اری را در خدمت به مسلمانان  جزو وظيفاه آحااد ملات تلقاي ميدر نظر دارد و ایثار و فداک

برند. ترین مدل فرهنگي ا سياسي باشد که مسلمانان اندونزی ا  نبود آن رنج ميتواند مناسبمي
وساير   های پياامبررفت ا  آن  اولاً  لا م است توجّه مسلمانان اندونزی را به روشجهت برون

در مواجهه با سایر ادیان و ماااهب جلاب کارد و شاناخت  بيتآن حضرت و نيز روش اهل
های قطعي ا  دین را فراگير نمود.  انياً  تفکر یقلااني  اساتدلالي و رویکارد صحي  اسلام با روش

فلسفي را تقویت نمود و باید در بين نخبگان ماهبي نگرش مفهومي ا  اجتهاد را یمق بخشايد و 
آ ادی بيان و تبلي  اسلام را با رویکرد تقریاب ماااهب  فراگيار کارد.  گرایي رهانيد.  الثاً ا  ظاهر

هایي است که مسالمانان انادونزی در رفت ا  چالشتوجه به این موارد  ا  جمله راهکارهای برون
 های ظاهری ا  اسلام قرار دارند.های افراطي و برداشتمعرض نگرش
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