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وهابیت و گسترش اسالم تندرو در جنوب شرق آسیا
چکیده

محسن معصومی

اســام ،در جنــوب شــرق آســیا از آغــاز تــا امــروز ،اســامی صوفیانــه ،مداراطلــب
و میانــهرو بــوده اســت .برجســتهترین ویژگــی مســلمانان ایــن منطقــه در
دورههــای گوناگــون تاریخــی و معاصــر ،رواداری نســبت بــه پیــروان دیگــر ادیــان
و نحلههــای محلــی و همزیســتی مســالمتآمیز بــا آنهــا بــوده اســت .در واقــع
اســام در جنــوب شــرق آســیا همــواره چهــرهای خنــدان و صلحجــو داشــته اســت.
از اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم مســلمانان جنــوب شــرق آســیا بــا
اندیش ـههای وهابــی آشــنا شــدند .از ایــن دوره ،بســیاری از علمــا مســلمان ایــن
منطقــه بــرای تکمیــل تحصیــات خــود بــه شــهرهای مکــه و مدینــه و قاهــره ســفر
کردنــد و در ایــن مرا کــز بــا وهابیهــا آشــنا شــدند .در قــرن بیســتم و بــا تشــکیل
کشــور عربســتان ســعودی و در پــی ایجــاد مرا کــز آموزشــی گونا گــون در جنــوب
شــرق آســیا ،تأثیــر اندیش ـههای وهابــی بــر مســلمانان جنــوب شــرق آســیا رو بــه
فزونــی نهــاد .فعالیتهــای وهابیــان در طــول ایــن مــدت بهویــژه در چنــد دهــه
اخیــر در جنــوب شــرق آســیا موجــب شــد کــه برخــی از مســلمانان ایــن منطقــه
بهتدریــج از رواداری ،میان ـهروی و مــدارا طلبــی بــه تنــدروی و ســتیزهجویی بــا
پیــروان دیگــر ادیــان و نحلههــا و حتــی مســلمانان دیگــر ،روی آورنــد .در ایــن
مقالــه پــس از بیــان چگونگــی ورود اندیشـههای وهابــی بــه جنــوب شــرق آســیا،
بــه نقــش فعالیتهــای وهابیــان در افزایــش گرایــش بــه تنــدروی و عــدم مــدارا در
میــان مســلمانان جنــوب شــرق آســیا پرداختــه شــده اســت.
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مقدمه

در دهههــای اخیــر ،مطالعــه تاریــخ اســام و نیــز اوضــاع سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی
مســلمانان در جنــوب شــرق آســیا ،توجــه بســیاری از پژوهشگــران را بــه خــود جلــب کــرده
اســت .بــه عــاوه برخــی از نهادهــای سیاســی و اجتماعـ ِـی بینالمللــی و نیــز مرا کــز تصمیمگیــری
سیاســی و حتــی نهادهــای امنیتــی در کشــورهای مختلــف ،بــه مطالعــه و بررســی اوضــاع
مســلمانان در جنــوب شــرق آســیا توجــه زیــادی نشــان دادهانــد .بــرای نمونــه ،بخــش سیاســت
خارجــی پارلمــان اروپــا در ســال  2013در طرحــی بــا عنــوان "مشــارکت ســلفی/وهابی در حمایــت
و تجهیــز گروههــای شورشــی در سراســر جهــان" ،1بــه جنــوب شــرق آســیا توجهــی ویــژه کــرده
و ایــن منطقــه بهویــژه اندونــزی و فیلیپیــن را یکــی از اصلیتریــن مرا کــز فعالیتهــای برخــی
از گروههــای تنــدرو اســامی چــون القاعــده دانســته اســت .بیلویــر ســینگ 2اســتاد مطالعــات
3
سیاســی در دانشــگاه ملــی ســنگاپور نیــز در کتــاب "طالبانیــزم در جنــوب شــرق آســیا"
فعالیتهــای طالبــان و تأثیــر آن بــر مســلمانان در جنــوب شــرق آســیا را بررســی کــرده اســت.
نورهــادی حســن 4پژوهشگــر اندونزیایــی در مقالــه "مــدارس ســلفی و افراطگرایــی اســامی
در اندونــزی جدیــد" و انــگل رابــازا 5از پژوهشگــران پــرکار در موضوعاتــی چــون اســامگرایی،
تروریســم و اصالحطلبــی در جهــان و در جنــوب شــرق آســیا نیــز در مقالـهای بــا عنــوان "آمــوزش
اســامی در جنــوب شــرق آســیا" 6بــه بررســی فعالیتهــای آموزشــی مســلمانان در ایــن منطقــه و
ســهم وهابیــت و عربســتان ســعودی در حمایــت از مراکــز آموزشــی پرداختهانــد.
جــوزف لئــو 7اســتاد دانشــگاه صنعتــی نانیانگ 8در ســنگاپور یکی از مشــهورترین و پرکارترین
پژوهشگــران در زمینــه اوضــاع سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی مســلمانان در جنــوب شــرق
آســیا بهویــژه تایلنــد و فیلیپیــن اســت .لئــو بیــش از یــازده کتــاب و دههــا مقالــه دربــاره اوضــاع
1. The involvement of Salafism/Wahhabism in the support and suplly of arms to
rebel groups around the world
2. Bilveer Singh
3. The Talibanization in Southeast Asia
4. Noorhadi Hasan
5. Angel Rabasa
6. Islamic Education in Southeast Asia
7. Joseph Chinyong Liow
8. Nanyang Technological University
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مســلمانان در جنــوب شــرق آســیا نوشــته اســت .وی در یکــی از آثــار خویــش بــه نــام مقاومــت
مســلمانان در جنــوب تایلنــد و فیلیپیــن :دیــن ،ایدئولــوژی و سیاســت 1ضمــن مطالعــه درگیریهــای
موجــود میــان مســلمانان جنــوب تایلنــد و فیلیپیــن بــا دولتهــای مرکــزی در ایــن دو کشــور،
ریش ـههای ایدئولوژیــک ،قومــی و سیاســی ایــن درگیریهــا را بررســی کــرده و بــه مطالعــه تأثیــر
برخــی از اندیشــههای دینــی از جملــه وهابیــت در ایــن منازعــات پرداختــه اســت .اثــر مهــم
دیگــر لئــو کتــاب اســام ،آمــوزش و اصالحــات در جنــوب تایلنــد اســت 2کــه نویســنده ضمــن اشــاره
بــه مؤسســات و شــیوههای آموزشــی در میــان مســلمانان تایلنــد ،بــه ارتبــاط ایــن نهادهــای
آموزشــی بــا برخــی از مرا کــز آموزشــی در کشــورهای عربــی از جملــه عربســتان ســعودی و تأثیــر
وهابیــت در سیاسـتگذاریهای آموزشــی مســلمانان در جنــوب تایلنــد پرداختــه و کــم و بیــش
بــه تأثیــر ایــن سیاس ـتها در گرایــش مســلمانان ایــن منطقــه بــه افراطیگــری پرداختــه اســت.
یکــی از پرکارتریــن پژوهشگــران اندونزیایــی در زمینــه تاریــخ و فرهنــگ مســلمانان در
جنــوب شــرق آســیا ،عظیومــردی عــذرا  3اســت .وی کــه اســتاد تاریــخ دانشــگاه اســامی دولتــی
جاکارتاســت  4در کتابهــا و مقــاالت خویــش بــر معرفــی چهــره مــدارا محــور و صلحجــوی اســام
در جنــوب شــرق آســیا ،تأ کیــد فــراوان دارد .او در نوشــتههای خویــش از جملــه در مقــاالت
"بالــی و اســام در جنــوب شــرق آســیا :ابطــال افســانهها" 5و "اســام در جنــوب شــرق آســیا:
مــدارا محــوری و افراطیگــری" 6و کتابچــه "اســام در جنــوب شــرق آســیا :بیــن مــدارا محــوری و
افراطیگــری" 7کوشــیده اســت ضمــن معرفــی اســام میانـهرو و مدارامحــور در جنــوب شــرق آســیا
و مخالفــت بــا انتســاب اقدامــات تندروانــه و افراطگرایانــه بــه مســلمانان ،خطــر نفــوذ برخــی از
اندیش ـههای افراطـ ِـی اســامی در جنــوب شــرق آســیا را نیــز گــوشزد کنــد .عــذرا در آثــار خویــش
بــه تبییــن گســترش مــوج اســامخواهی در جنــوب شــرق آســیا نیــز توجهــی ویــژه دارد.
1. Muslim resistance in Southern Thailand and southern Philippines: religion,
ideology and politics
2. Islam,education and reform in Southern Thailand
3. Azyumardi Azra
4. State Islamic University, Jakarta
5. Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths
6. Islam in Southeast asia: tolerance and radicalism
7. Islam in Southeast Asia: Between Tolerance and Radicalism
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بــه رغــم توجــه پژوهشگــران غربــی و مســلمان بــه موضــوع اســام در جنــوب شــرق آســیا ،در
میــان محققــان فارس ـیزبان توجــه چندانــی بــه ایــن موضــوع نشــده اســت .حتــی هیچیــک از
آثــار پژوهشگــران برجســته ایــن حــوزه مطالعاتــی نیــز بــه زبــان فارســی برگردانــده نشــده اســت.
شــاید یکــی از مشــهورترین آثــار ترجمــه شــده بــه فارســی ،مجموعــه مقاالتــی باشــد کــه تحــت
عنــوان اســام در جنــوب شــرق آســیا بــه توســط محمدمهــدی حیدرپــور بــه فارســی ترجمــه شــده
اســت .ازایـنرو ،مطالعــه ویژگیهــای اســام در جنــوب شــرق آســیا و آشــنایی بــا روحیــه صلحجــو
و مداراطلــب مســلمانان ،از آغــاز ورود اســام بــه ایــن منطقــه تاکنــون و تأثیــری کــه فعالیتهــای
برخــی از گروههــای افراطــی و تنــدرو چــون وهابیــان و ســلفیها ،در گــذار جنــوب شــرق آســیا از
اســام مــدارا محــور بــه اســام افراطــی داشــته اســت ،ضــروری اســت.
جنــوب شــرق آســیا منطقــهای اســت کــه در شــرق شــبهقاره هنــد و جنــوب چیــن واقــع
اســت و امــروزه یــازده کشــور را در برمیگیــرد .ایــن منطقــه پهنــاور از لحــاظ جغرافیــای طبیعــی،
سیاســی ،انســانی و دینــی بســیار متنــوع اســت .ازایــنرو ،در بررســی هــر پدیــده فرهنگــی در
ایــن منطقــه بهویــژه تاریــخ و فرهنــگ اســامی ،بایــد ایــن گوناگونــی و تنــوع را مدنظــر داشــت.
بهرغــم گوناگونــی طبیعــی و فرهنگــی در جنــوب شــرق آســیا ،بــه نظــر میرســد دیــن اســام در
مرحلــه ورود ،گســترش ،تثبیــت و حتــی تشــکیل حکومتهــای اســامی و چــه در دوره معاصــر
ً
و تشــکیل کشــورهای مســتقل ،از الگوهــای نســبتا ثابــت و مشــترکی در سراســر ایــن منطقــه
برخــوردار بــوده اســت .مهمتریــن تمایــز اســام در جنــوب شــرق آســیا بــا بیشتــر ســرزمینهایی
کــه در آســیا و افریقــا و اروپــا از قــرن نخســت تــا پایــان قــرن هفتــم هجــری ،بــه قلمــرو مســلمانان
پیوســتند و در محــدوده داراالســام قــرار گرفتنــد ،ایــن بــود کــه در جنــوب شــرق آســیا ،اســام
بــدون لشکرکشــی و تاختوتــاز نظامــی نفــوذ و گســترش یافــت .یکــی از اصلیتریــن راههــای
انتقــال اســام بــه جنــوب شــرق آســیا تجــارت و بازرگانــی بــود .ایــن منطقــه کــه در مســیر تجــاری
میــان مســلمانان و چینیــان قــرار داشــت ،از نخســتین قــرون اســامی موردتوجــه بازرگانــان
عــرب ،ایرانــی و ســپس هنــدی قــرار گرفــت .بازرگانــان در مناطــق ســاحلی بهویــژه در ســواحل
بنــادر بــزرگ غربــی و جنوبــی چــون ســوماترا و جــاوه ،جوامعــی مسلماننشــین ایجــاد کردنــد.
ایــن جوامــع مسلماننشــین بهویــژه از قــرن هفتــم هجــری و بــا افزایــش مــراودات بازرگانــی،
عــاوه بــر مناطــق ســاحلی ،موجــب گســترش اســام در دیگــر جزایــر و مناطــق جنــوب شــرق آســیا
شــدند (( .)371-1913:363 ,Arnoldتصــوف دومیــن شــاهراه انتقــال اســام بــه جنــوب شــرق

وهابیت و گسترش اسالم تندرو در جنوب شرق آسیا

113 ₪

آســیا بــود .صوفیــان مســلمانی کــه بــرای تبلیــغ و ترویــج آداب و عقایــد سلســله خویــش یــا بــه
دالیــل دیگــر ،از حــدود قــرن ششــم هجــری بــه جنــوب شــرق آســیا مهاجــرت کردنــد ،بزرگتریــن
نقــش را در نفــوذ و گســترش اســام در ایــن منطقــه داشــتند .در میــان همــه معتقــدات و آداب
عرفــا و صوفیــان ،شــاید آنچــه بیشتریــن ســهم را در اســام پذیــری ســاکنان ایــن مناطــق
داشــت ،اندیشــه وحــدت وجــود ابــن عربــی بــود .همخوانــی میــان اندیشــه وحــدت وجــود و
برخــی از معتقــدات بوداییــان و هنــدوان ،کــه ریشــههای عمیقــی در میــان مــردم داشــت ،از
دالیــل اصلــی توجــه بــه آموزههــای صوفیــان مســلمان و پذیــرش اســام بــود .فعالیــت صوفیــان
مســلمان کــه از قــرون نخســتین اســامی در جنــوب شــرق آســیا آغــاز شــده بــود ،در قــرون ششــم و
هفتــم هجــری شــدت گرفــت ،در قــرون نهــم تــا یازدهــم بــه اوج خــود رســید و تــا امــروز نیــز ادامــه
دارد (.)Azra, 1997: 168, 176; Cederroth, 1999: 265; Baldick, 2000: 163
ویژگیهــای دینــی و فرهنگــی جنــوب شــرق آســیا پیــش از ورود اســام و چگونگــی نفــوذ
و گســترش اســام در ایــن منطقــه در کنــار دوری ایــن مجمعالجزایــر از ســرزمینهای اصلــی
اســام ایــن مناطــق دارای
و مرکــزی اســامی چــون جزیرهالعــرب و ایــران ،موجــب شــده کــه
ِ
ویژگیهــای خــاص و گاه منحصــر بــه فــردی باشــد .برخــی از برجســتهترین ویژگیهــای اســام
در جنــوب شــرق آســیا ،دس ـتکم تــا اوایــل قــرن ســیزدهم/نوزدهم بــه قــرار زیــر اســت:
اول :بهرغــم اینکــه بیشتــر مــردم در جنــوب شــرق آســیا بــر مذهــب شــافعیاند ،اســام
ایــن منطقــه اســامی صوفیانــه اســت .جهانبینــی ،معتقــدات و حتــی آدابورســوم مســلمانان
در ایــن منطقــه بــا تصــوف بــه هــم گــره خــورده اســت.
دوم :شــناخت مســلمانان از اســام و آشــنایی آنهــا بــا تعالیــم و آموزههــای اســامی،
دس ـتکم تــا دو ســده اخیــر بســیار ســطحی و کمعمــق بــوده اســت .اســام در ایــن منطقــه در
واقــع ترکیبــی از اســام ،هندوئیســم و بودایــی و هماننــد پوســتهای بــوده کــه بــر معتقــدات و
باورهــای بومــی مســلمانان کشــیده شــده اســت (.)Azra, 2008: 2-4; Houben, 2003: 156
ســوم :گســترش اســام صوفیانــه ،در اقلیــت بــودن مســلمانان در بیشتــر مناطــق و معاشــرت
درازمــدت بــا بودائیــان ،هنــدوان ،مســیحیان و دیگــر گروههــا و نحلههــای دینــی موجــب شــده
اســت کــه مســلمانان ایــن منطقــه افــرادی روادار ،مداراپیشــه و میان ـهرو باشــند .صلحجویــی
و مداراطلبــی و پرهیــز از افراطگرایــی بزرگتریــن ویژگــی اســام در جنــوب شــرق آســیا تــا امــروز
بــوده اســت (.)Arnold, 1913: 376; Azra, 2005: 13-14
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پــس از ظهــور وهابیــت در نیمــه دوم قــرن هیجدهــم و ســپس گســترش و نفــوذ آن در
جنــوب شــرق آســیا در قــرون نوزدهــم و بیســتم و در پــی تحوالتــی کــه بهویــژه در نیمــه دوم
قــرن بیســتم در اوضــاع سیاســی و اجتماعــی کشــورهای مســلمان در خاورمیانــه رخ داد ،چهــره
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی اســام در جنــوب شــرق آســیا نیــز بــه آرامــی تغییــر کــرد و در کنــار
افزایــش آ گاهیهــای دینــی مســلمانان ،بــه تدریــج برخــی از ویژگیهــای سیاســی و فرهنگــی
اســام ،دسـتخوش دگرگونــی شــد .گــذار از اســام صلحطلــب و مــدارا محــور و افزایــش گرایــش
یشــود،
بــه ســوی اســام افراطــی و تنــدرو و آنچــه کــه امــروز رادیکالیســم اســامی خوانــده م 
شــاید مهمتریــن تغییــر در چهــره اســام در جنــوب شــرق آســیا بهویــژه در چنــد دهــه اخیــر باشــد.
ظهــور برخــی از گروههــای مســلمان افراطــی و جهــادی در نیمــه دوم قــرن بیســتم و تــاش آنهــا
بــرای ایجــاد حکومــت اســامی ،پنــاه گرفتــن شــماری از گروههــای تروریســتی در کشــورهای
جنــوب شــرق آســیا از جملــه تایلنــد و فیلیپیــن و افزایــش دخالتهــای مســلمانان ایــن منطقــه در
برخــی از حــوادث جهانــی و منطقـهای چــون جنــگ میــان شــوروی و افغانســتان ،موجــب شــده
کــه برخــی از تحلیلگــران و ناظــران سیاســی ،جنــوب شــرق آســیا را جبهــه دوم جنــگ علیــه
تروریســم در آغــاز قــرن بیســت و یکــم بــه شــما آورنــد (Houben, 2003: 165-166; Gershman,
 .)2002: 60-61هــر چنــد کــه امــروزه نیــز همچنــان ،روحیــه تســامح و تســاهل و مداراطلبــی
ـام جنــوب شــرق آســیا غالــب اســت ،نگارنــده معتقــد اســت کــه فعالیتهــای سیاســی و
بــر اسـ ِ
فرهنگــی وهابیــان و گروههــای ســلفی آرامآرام در حــال تغییــر ایــن روحیــه و افزایــش تنــدروی
و یکجانبــه نگــری در منطقــه اســت .بــا توجــه بــه رشــد رادیکالیســم اســامی در خاورمیانــه
و کشــورهای عربــی در دو دهــه اخیــر و نیــز نظــر بــه اینکــه جنــوب شــرق آســیا ،شــمار زیــادی
از مســلمانان جهــان را در خــود جــای داده اســت ،گســترش افراطگرایــی و بــه حاشــیه رفتــن
صلحجویــی و مداراطلبــی در ایــن منطقــه ،خطــری اســت کــه ممکــن اســت عــاوه بــر جنــوب
شــرق آســیا ،دیگــر کشــورهای اســامی را نیــز بــا تهدیــد جــدی روبـهرو ســازد .از آنجــا کــه وهابیت
و ســلفیگری بــا حمایــت عربســتان ســعودی نقشــی محــوری و تعییــن کننــده در افزایــش
گرایشهــای افراطــی و تندروانــه در جنــوب شــرق آســیا دارد ،ایــن مقالــه بــه تأثیــر وهابیــت
تحــت حمایــت عربســتان ســعودی در ایجــاد و تقویــت افراطگرایــی اســامی خواهــد پرداخــت.
پیــش از آن یــادآوری دو نکتــه ضــروری اســت:
 .1وهابیــت و ســلفیگری در طــول تاریــخ خــود ،تحــوالت زیــادی را از ســر گذرانــده و
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دســتخوش تغییراتــی در نظــر و عمــل شــده اســت .در جنــوب شــرق آســیا نیــز ایــن اندیشــه
در مــدت بیــش از دو قــرن حضــور ،از تــاش بــرای ایجــاد اصالحــات در دیــن و زدودن اســام از
خرافــات و ناراســتیها و مبــارزه بــا اســتعمار تــا تکفیــر مســلمانان غیروهابــی و ســختگیری بــر
اقلیتهــای مســلمان دیگــر چــون شــیعیان را در کارنامــه خــود دارد .از ایـنرو ،نمیتــوان و نبایــد
همــه اقدامــات پیــروان ایــن اندیشــه را در جنــوب شــرق آســیا ،یکجــا رد یــا قبــول کــرد.
 .2در ایــن مقالــه از همــه کشــورهای جنــوب شــرق آســیا بــه چهــار کشــور اندونــزی ،مالــزی،
ً
تایلنــد و فیلیپیــن بســنده شــده اســت بــه دو دلیــل :اوال بیش از  250میلیون تــن یعنی بیشترین
ً
ـلمان جنــوب شــرق آســیا در ایــن کشــورها ســاکناند و ثانیــا تاریــخ نفــوذ و گســترش
جمعیــت مسـ ِ
اســام و نیــز کارنامــه فعالیتهــای وهابیــت در ایــن چهــار کشــور ،هماننــدی زیــادی دارد.
وهابیت در جنوب شرق آسیا در دوره استعمار

هــر چنــد تاریــخ سیاســی کشــورهای جنــوب شــرق آســیا پیــش از اســتقالل ،بیــش و کــم بــا
هــم متفــاوت اســت ،امــا ایــن کشــورها از قــرن هفدهــم تــا میانــه قــرن بیســتم تحــت ســلطه
کشــورهای اســتعمارگر اروپایــی از جملــه هلنــد ،انگلیــس و اســپانیا قــرار داشــتند .ایــن دوره
کــه از قضــا مصــادف بــا شــکلگیری اندیشــه وهابیــت و افزایــش گرایــش بــه آن در برخــی از
کشــورهای اســامی بــود ،دوره نفــوذ ایــن اندیشــه در جنــوب شــرق آســیا نیــز بــه شــمار م ـیرود.
از قــرن هیجدهــم نهضتــی در جنــوب شــرق آســیا در میــان دانشــمندان مســلمان شــکل گرفــت
کــه هــدف آن تصفیــه اســام و زدودن آن از اندیشــههای خرافــی و نادرســتی بــود کــه در اثــر
معاشــرت مســلمانان بــا پیــروان ادیــان و نحلههــای رایــج در ایــن منطقــه وارد اســام شــده بــود.
از ســوی دیگــر از ایــن دوره شــمار حجگــزاران جنــوب شــرق آســیا رو بــه فزونــی نهــاد و ارتبــاط
جنــوب شــرق آســیا بــا حجــاز بیشتــر شــد .ازای ـنرو ،اندیشــه وهابیــت کــه بــه تازگــی در حجــاز
شــکلگرفته بــود بــرای تصفیــه اســام ،بــه ســرعت بــه یــاری مســلمانان جنــوب شــرق آســیا
شــتافت .در واقــع اندیشــه وهابیــت از ایــن دوره بــه اصلیتریــن محــرک مســلمانان جنــوب
شــرق آســیا بــرای افزایــش آ گاهیهــای دینــی ،پیراســتن دیــن از التقــاط و بازگشــت بــه اســام
اصیــل تبدیــل شــد و اندیشـههای اصالحــی و احیاگرانــه در جنــوب شــرق آســیا از همــان آغــاز بــا
اندیش ـههای وهابــی همــراه شــد (میلنــر74 ،73 :1371 ،؛ .) Mansurnoor, 2009: 236البتــه
اندیشــههای اصالحــی از جانــب همــه مســلمانان موردپذیــرش قــرار نگرفــت و دانشــمندان و
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فعــاالن دینــی مســلمان بــه دو گــروه تقســیم شــدند .گــروه اصالحطلــب و تصفیــه خــواه متمایــل
بــه وهابیــت کــه بــه ســازمان جوانــان 1مشــهور شــدند و گــروه طــرفدار اســام ســنتی صوفیانــه
کــه ســازمان ســالخوردگان 2خوانــده شــدند (.)Desker,2002: 2-3; Liow, 2009: 95
3
از نخســتین جنبشهــای اصالحگــر و متأثــر از وهابیــت ،جنبــش معــروف بــه پادریهــا
(روحانیــان) بــود کــه از  1803تــا  1837در مینانــگ کابائــو 4در ســوماترای غربــی شــکل گرفــت.
ایــن جنبــش بــه توســط ســه تــن از دانشــمندان مســلمانی کــه در مکــه درس خوانــده بودنــد بــه
راه افتــاد و هــدف آن تشــکیل حکومــت اســامی و زدودن اســام از خرافــات و عقایــد و آداب
التقاطــی بــود .ایــن جنبــش هــر چنــد پــس از جنگهــای ویرانگــر و کشــتارهای زیــاد ،از جانــب
هلندیهــا ســرکوب شــد ،امــا تأثیــر شــگرفی در ترویــج افراطگرایــی و رادیکالیــزه کــردن اســام در
جنــوب شــرق آســیا داشــت .پادریهــا بــه اشــاعه اندیشـههایی چــون حرمــت توســل بــه بــزرگان
دینــی و مقابلــه بــا مســت خــواری و قماربــازی پرداختنــد و کســانی را کــه مخالــف اندیشــه و راه
و رســم آنهــا رفتــار میکردنــد بــه شــدت مــورد اذیــت و آزار و حتــی کشــتار قــرار دادنــد .آنهــا
پوشــیدن لبــاس ســفید عربــی را اجبــاری کردنــد ،زنــان را واداشــتند کــه صورتهــای خــود را
بپوشــانند و مقــرر کردنــد کــه مــردان بایــد ریــش بلنــد بگذارنــد؛ آراســتن بــدن بــه زیــورآالت زریــن و
پوشــیدن لباسهــای ابریشــمین را قدغــن کردنــد و بــه جــا آوردن نمازهــای پنجگانــه را اجبــاری
کردنــد .هــر کــس نخســتین بــار نمــاز را تــرک میکــرد جریمــه میشــد و بــرای بــار دوم ســزای او
مــرگ بــود .روســتاهای مخالفــان ســوزانده و ســاکنان آن قتلعــام میشــد و اموالشــان بــه عنــوان
غنیمــت گرفتــه میشــد .رهبــران ایــن جنبــش بــرای نخســتینبار جهــاد علیــه مســلمانانی را کــه
بهزعــم آنهــا برخــاف اســام اصیــل رفتــار میکردنــد ،جایــز دانســتند (Arnold, 1913: 371-
.)372; Azra, 2003: 46-47; Ibid, 2005: 13-14; EI2, 1995, S. V.Padri
ً
حگــر و بــه
عــاوه بــر پادریهــا ،تقریبــا همــه ســازمانها و نهضتهــای اســامی اصال 
اصطــاح  Kaum Mudaدر جنــوب شــرق آســیا در دوره اســتعمار ،مســتقیم یــا غیرمســتقیم تحــت
تأثیــر وهابیــت قــرار داشــتند .از جملــه مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن ایــن نهضتهــا ،ســازمان
1 . Kaum Muda
2 . Kaum Tua
3. Padris
4. Minangkabau

وهابیت و گسترش اسالم تندرو در جنوب شرق آسیا

117 ₪

محمدیــه بــود کــه در  1912در جــاوه اندونــزی تأســیس شــد .بنیانگــذار ایــن ســازمان حاجــی
احمــد دحــان ( )1923-1868روحانــی اصالحطلــب اندونزیایــی بــود کــه در دهههــای هشــتاد
و نــود قــرن نوزدهــم حــدود ســه ســال در مکــه دانشهــای دینــی را فرا گرفتــه بــود .هــر چنــد کــه
احمــد دحــان و ســازمان وی در شــیوههای رفتــاری و معتقــدات خویــش بــا پادریهــا تفــاوت
زیــادی دارنــد و بــرای ایجــاد همگرایــی و همخوانــی میــان اســام و مدرنیســم تالشهــای
زیــادی کردهانــد ،امــا بیشــک ایــن ســازمان در گســترش برخــی از آموزههــا و اندیش ـههای
وهابــی چــون تکیــه بــر توحیــد و پرهیــز از شــرک در جنــوب شــرق آســیا ،ســهم زیــادی داشــته
اســت .محمدیــه کــه بــه عنــوان ســازمانی دینــی و غیرسیاســی تــا امــروز فعــال اســت در دوره
فعالیــت خــود در یــک ســده گذشــته ،بــا تأســیس مرا کــز آموزشــی و خیریــه گوناگــون ،توجــه شــمار
زیــادی از مســلمانان را بــه خــود جلــب کــرده اســت (;Noer, 1978: 73-75; Desker, 2002: 3
.)Esposito, S.V. Muhammadiyah
از جملــه عوامــل دیگــری کــه بــه گســترش نفــوذ وهابیــت و پذیــرش آن از جانب دانشــمندان
مســلمان و مــردم در ایــن دوره یــاری رســاند ،تســلط اســتعمارگران بــر ایــن منطقــه و محــروم
ســاختن بســیاری از مــردم و بهویــژه مســلمانان از حقــوق مــادی و معنــوی خویــش بــود.
وهابیــت بــر اندیشــه جهــاد و مبــارز بــا اســتعمارگران تأ کیــد زیــادی داشــت و طبیعــی بــود کــه
ایــن اندیشــه ،بــر مســلمانان کــه بــه دنبــال راهــی بــرای رهایــی از چنــگال اســتعمار بودنــد ،تأثیــر
عمیقــی داشــته باشــد .در واقــع اندیش ـههای وهابــی از نظــر مســلمانان جنــوب شــرق آســیا در
ایــن دوره ،دروازهای بــرای رهایــی از اســتعمار و دســتیابی بــه حقــوق خویــش بــود .ایــن
مســأله تــا اواخــر قــرن نوزدهــم بــه گونـهای فزاینــده بــه رشــد اســامخواهی کمــک کــرد تــا جایــی
کــه در گزارشهــای برخــی از اروپائیــان اذعــان شــده کــه جمعیــت بومــی جنــوب شــرق آســیا بــه
تدریــج در حــال تبدیــل شــدن بــه گروهــی مســلمان اســت تــا اقوامــی ماالیــی (میلنــر76 :1371 ،؛
.)Azra, 2003: 47
وهابیت در جنوب شرق آسیا پس از استقالل کشورها

از میانــه قــرن نوزدهــم میــادی و در پــی تحــوالت سیاســی و اجتماعــی کــه در جنــوب شــرق
آســیا و نیــز در دیگــر کشــورهای اســامی بهویــژه در خاورمیانــه رخ داد ،ارتبــاط وهابیــت بــا ایــن
منطقــه دس ـتخوش تغییــرات جــدی شــد .وهابیــت از ایــن دوره چــه در شــیوههای تبلیغــی و
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چــه در باورهــا و اعتقــادات ،تحولــی بــزرگ را از ســر گذرانــد و از اندیش ـهای اصالحگــر و تصفیــه
طلــب بــه ایدئولــوژی سیاســی عربســتان ســعودی بــرای نفــوذ هــر چــه بیشتــر بــر مســلمانان
سراســر جهــان و جلــب منافــع گروههــای خــاص و تأثیرگــذاری بــر جریــان تحــوالت و حــوادث
سیاســی و اجتماعــی در دنیــای معاصــر تبدیــل شــد .در جنــوب شــرق آســیا نیــز تحوال تــی رخ داد
کــه از یکســو امــکان فعالیتهــای دینــی و سیاســی مســلمانان را افزایــش داد و از ســوی دیگــر
موجــب ارتبــاط و پیونــد وســیعتر و ســریعتر مســلمانان ایــن منطقــه بــا دیگــر مســلمانان جهــان
شــد .کشــورهای اندونــزی ،مالــزی ،فیلیپیــن و تایلنــد همگــی در دهههــای میانــی قــرن بیســتم
بــه اســتقالل سیاســی دســت یافتنــد .پــس از اســتقالل ،در بیشتــر ایــن کشــورها جــز در مقاطعــی
کوتــاه و زودگــذر ،مســلمانان از آزادی دینــی و سیاســی بیشتــری برخــوردار شــدند و توانســتند بــا
مســلمانان بهویــژه در مصــر و عربســتان ســعودی مــراودات دینــی و علمــی گســتردهای داشــته
باشــند .شــمار حجگــزاران و نیــز مســلمانانی کــه بــرای فراگیــری دانشهــای اســامی راهــی مصــر
و عربســتان شــدند در نیمــه دوم قــرن بیســتم بــه شــدت رو بــه فزونــی نهــاد و شــهرهای مکــه
و مدینــه بــه قبلــه آمــال دانشــجویان مســلمان شــرق آســیا بــرای ادامــه تحصیــل ،تبدیــل شــد.
بــه عــاوه مســلمانان ســاکن در کشــورهای جنــوب شــرق آســیا نیــز در ســایه رشــد و گســترش
وســایل ارتباطجمعــی ،بــا یکدیگــر ارتبــاط بیشتــری برقــرار کردنــد بهگون ـهای کــه برخــی از
گروههــای دینــی و سیاســی فعــال در ایــن کشــورها ،بــه فکــر ایجــاد حکومــت اســامی در مناطــق
مسلماننشــین افتادنــد .همــه ایــن حــوادث موجــب شــد کــه در نیمــه دوم قــرن بیســتم و آغــاز
ـدرو
قــرن بیســت و یکــم جنــوب شــرق آســیا بــه یکــی از پایگاههــای اصلــی گروههــای اســامی تنـ ِ
تحــت حمایــت گســترده مــادی و معنــوی عربســتان ســعودی تبدیــل شــود.
حوادثــی کــه در دهههــای پایانــی قــرن بیســتم و آغــاز قــرن بیســت و یکــم در جهــان اســام
و در خاورمیانــه رخ داد نیــز از یکســو تشــدید فعالیــت وهابیــت در جنــوب شــرق آســیا را در پــی
داشــت و از ســوی دیگــر گروههــا و احــزاب مســلمان ایــن منطقــه را بــه ســوی افراطگرایــی و
رادیکالیــزه کــردن اســام ،رهنمــون شــد .برخــی از مهمتریــن ایــن حــوادث عبــارت بــود از:
 .1پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران در ســال  ،1979از آنجــا کــه ایــن انقــاب در کشــوری
شــیعیمذهب و بــه رهبــری علمــا شــیعی بــه پیــروزی رســیده بــود ،موجــب هــراس عربســتان
ســعودی و تشــدید فعالیتهــا و تبلیغــات وهابــی بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــران بهویــژه در جنــوب
شــرق آســیا شــد (.)Noorhadi Hasan, 2011: 96; Abuza, 2007: 18, 55
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  .2حملــه شــوروی بــه افغانســتان و اشــغال ایــن کشــور از  1979تــا  1988بــه بهانــه مقابلــه
بــا مجاهــدان افغــان و حمایــت از حکومــت کمونیســتی آن کشــور موجــب شــد کــه بســیاری از
مســلمانان جنــوب شــرق آســیا کــه بیشتــر آنهــا در عربســتان تحصیــل کــرده بودنــد ،بــرای
جهــاد علیــه شــوروی بــه مجاهــدان افغانــی بپیوندنــد .ایــن گروههــا کــه بــه شــدت بــا اندیشــه
جهــادی ملهــم از تعالیــم وهابــی برانگیختــه شــده بودنــد ،پــس از پایــان جنــگ افغانســتان
بــه کشــورهای خویــش بازگشــتند ،امــا اندیشــه جهــادی و مبــارزه خواهــی خــود را فرامــوش
نکردنــد و بــا شــدت و ســرعت بــه تشــکیل گروههــای جهــادی و سیاســی و تــاش بــرای گســترش
اندیش ـههای وهابیــت همــت گماشــتند .برخــی از ایــن مبــارزان چــون رهبــر گــروه ابوســیاف در
فیلیپیــن کــه مبــارزه را در افغانســتان آغــاز کــرده بــود ،پــس از بازگشــت بــه کشــور خــود ،هدایــت
تندروتریــن گروههــا را بــر عهــده گرفتنــد (Mansurnoor, 2009: 257; Noorhadi Hasan, 2011:
;.)96-98; Singh, 2007: 21
 .3اقدامــات آمریــکا در خاورمیانــه بهویــژه در دو دهــه اخیــر نیــز بــر رشــد افراطیگــری و
افزایــش نفــوذ وهابیــت در جنــوب شــرق آســیا ،تأثیــر زیــادی داشــته اســت .جنــگ خلیجفــارس
در  1991و حملــه آمریــکا و متحدانــش بــه کویــت و عــراق و تحــرکات خصمانــه آمریــکا پــس
از حادثــه  11ســپتامبر  2001چــون حملــه بــه افغانســتان و عــراق ،عــاوه بــر تشــدید روحیــه
افراطگرایــی و ســوق دادن گروههــای اســامی در جنــوب شــرق آســیا بــه ســوی اقدامــات
تروریســتی و تالفیجویانــه ،زمینــه را بــرای رشــد فعالیتهــای وهابیــت بــا حمایتهــای پیــدا
و پنهــان عربســتان ســعودی فراهــم کــرد  (;Azra, 2003: 45-46; Houben, 2003: 165-166
 .)Noorhadi Hasan, 2011: 98; Gershman, 2002: 60-61در کنــار ایــن حــوادث خارجــی،
مقابلــه برخــی از مســلمانان در جنــوب شــرق آســیا بــا دولتهــای ســکوالر و مبــارزه گروهــی دیگــر
بهویــژه در کشــورهای تایلنــد و فیلیپیــن بــا دولتهــا و تــاش بــرای تشــکیل حکومــت اســامی،
موجــب شــده اســت کــه وهابیــت و عربســتان ســعودی بــه منظــور یــاری رســاندن بــه مســلمانان،
دخالــت بیشتــری در ایــن منطقــه داشــته باشــند (;Terrorism in Southeast Asia, 2009: 2
.)Desker, 2002: 15
هــر چنــد گســترش افراطگرایــی اســامی و افزایــش شــمار گروههــا و مؤسســات اســامی تنــدرو
و گاه خشــونتطلب را در جنــوب شــرق آســیا نمیتــوان یکســره حاصــل تالشهــای وهابیــت
و حکومــت عربســتان ســعودی دانســت ،و بیشــک عوامــل گوناگونــی در کشــاندن برخــی از
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مســلمانان بــه ســوی تنــدروی دخیلانــد ،امــا شــکی نیســت کــه فعالیتهــای وهابیــان و
کمکهــای مــادی و معنــوی عربســتان بــه گروههــای اســامی ،یکــی از عوامــل مهــم و اصلـ ِـی
رشــد رادیکالیســم اســامی در ایــن منطقــه اســت .بــا ایــن حــال اقدامــات وهابیــان و حکومــت
ســعودی در جنــوب شــرق آســیا را هــم نبایــد یکســره و بهطــور کامــل بــرای مســلمانان جنــوب
شــرق آســیا زیانبــار دانســت .زیــرا بــه هــر رو ایــن اقدامــات در کنــار لطمــه ســختی کــه بــه روحیــه
مــدارا طلــب و صلحجــوی مســلمانان ایــن منطقــه وارد کــرده اســت ،از ســویی موجــب رشــد
آ گاهیهــای دینــی مســلمانان شــده و از ســوی دیگــر کمکهــای مــادی عربســتان و ســازمانها
و نهادهــای خیریــه وهابــی ،امــکان زندگــی بهتــر و بهرهمنــدی از فرصتهــای شــغلی و
تحصیلــی را بــرای مســلمانان فقیــر ایــن منطقــه فراهــم کــرده اســت .در ادامــه ایــن مقالــه بــه
برخــی از فعالیتهــای عربســتان ســعودی ،ســازمانها و نهادهــای وهابــی بــه منظــور گســترش
اندیشــه وهابیــت در جنــوب شــرق آســیا ،پرداختــه خواهــد شــد .ایــن فعالیتهــا گســتره وســیعی
را در حوزههــای علمــی ،سیاســی ،اجتماعــی و نظامــی در برمیگیــرد:
آموزش

مــدارس اســامی ســنتی کــه از قــرن هجدهــم و شــاید پیــش از آن در جنــوب شــرق آســیا
متولــی ارائــه تعالیــم و آموزشهــای دینــی بــه مــردم بودهانــد ،در جــاوه پســانترن 1،در ســوماترا
ســوراو 2،در جزیــره مالــی پونــدک 3و در فیلیپیــن پوندیتــا 4خوانــده میشــدند (Esposito, S.V.
 .)Pesantrenیکــی از نخســتین مراکــزی کــه توجــه وهابیــان را بــرای ترویــج اندیش ـههای
خویــش در میــان مســلمانان منطقــه ،بــه خــود جلــب کــرد ،همیــن مرا کــز آموزشــی بــود .وهابیــان
بــه ایــن مــدارس و حوزههــای علمــی ،کمکهــای مــادی و معنــوی زیــادی کردنــد .آن دســته از
دانشآموختــگان پوندکهــا کــه دوســت داشــتند بــه جرگــه علمــا بپیوندنــد ،بــرای ادامــه تحصیــل
بــه شــهرهای مکــه و مدینــه فرســتاده میشــدند .ایــن افــراد پــس از فراگیــری دانشهــای دینــی
بــه عنــوان شــیخ و صوفــی بــه زادگاه خویــش بازمیگشــتند و هدایــت ایــن مــدارس و تدریــس
1. Pesantren
2. Surau
3. Pondok
4. Pondita
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در آنهــا را بــر عهــده میگرفتنــد .مســلمانان اصالحطلــب مشــهور بــه  Kuma Mudaبیشتــر،
همیــن افــرادی بودنــد کــه از ســفر جزیــره العــرب بازگشــته بودنــد (Abdul Hamid, 2010: 14-
.)15, 16
ـنتی اســامی کــه تنهــا بــه ارائــه آموزشهــای دینــی
وهابیــان در کنــار حمایــت از مــدارس سـ ِ
میپرداختنــد ،پــس از تشــکیل کشــور عربســتان ســعودی و بهویــژه در ســه چهــار دهــه اخیــر،
اقــدام بــه ایجــاد مرا کــز آموزشــی و مدارســی در کشــورهای گوناگــون شــرق آســیا کردهانــد .ایــن
مــدارس کــه عــاوه بــر دانشهــای دینــی و اســامی برخــی از دانشهــای جدیــد را نیــز در برنامــه
ً
درســی خــود دارنــد ،عمدتــا از امکانــات آموزشــی و رفاهــی بســیار خوبــی برخوردارنــد کــه بــا
توانمندیهــا و امکانــات اقتصــادی و رفاهــی مناطقــی کــه در آن تأســیس شــدهاند ،فاصلــه
بســیار زیــادی دارد .آمــوزش در ایــن مراکــز بیشتــر بــر روی افــرادی متمرکــز اســت کــه اصــل
عربــی دارنــد و قــادر بــه پرداخــت هزینههــای تحصیــل خــود نیســتند (Bond And Simons,
 .)2009: 45; Noorhadi Hasan, 2011,: 99-101بســیاری از پژوهشگــران و نیــز برخــی از
گزارشهــای ســرویسهای امنیتــی ،ایــن مــدارس را یکــی از اصلیتریــن مرا کــز گســترش اســام
افراطــی در جنــوب شــرق آســیا بــه شــمار میآورنــد.
در ایالتهــای مسلماننشــین جنــوب تایلنــد امــروزه دسـتکم بیســت بــاب مدرســه ســاخت
عربســتان و مــروج اندیش ـههای وهابــی ،فعــال اســت .ایــن مــدارس دارای امکانــات آموزشــی
و رفاهــی بســیار مناســبیاند .معلمــان ایــن مــدارس بیشتــر در عربســتان تحصیــل کردهانــد و
هزینــه کامــل تحصیــل در ایــن مــدارس را نهادهــای خیریــه وهابــی یــا دولــت عربســتان پرداخت
میکننــد ( .)94-93 :2009 ,Liowامــا مهمتریــن مرکــز آموزشــی مرتبــط بــا تعالیــم وهابــی و
ســلفی در تایلنــد ،دانشــگاه یاال/جــاال 1در شــهر یاال/جــاال در جنــوب ایــن کشــور اســت .ایــن
مرکــز آموزشــی در  1988میــادی بــه توســط اســماعیل لطفــی مشــهور بــه جافاکیــا کــه در 1986
میــادی در رشــته فقــه از دانشــگاه امــام محمــد بــن ســعود در ریــاض فار غالتحصیل شــده اســت،
بــه صــورت کالــج ایجــاد شــد و در  2007میــادی بــه دانشــگاه تبدیــل گردیــد .اســماعیل لطفــی
کــه در پارلمــان تایلنــد نیــز عضویــت دارد ،بیشــک مشــهورترین عالــم مســلمان در تایلنــد اســت.
ایــن دانشــگاه دارای پنــج دانشــکده ،هجــده دپارتمــان و بیــش از ســه هــزار دانشجــوی پســر و
1. Yala University
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دختــر از کشــورهای گوناگــون چــون چیــن ،ویتنــام ،مالزی ،ســودان ،ایــران ،مصر و پاکســتان در
مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد اســت .در ایــن دانشــگاه عــاوه بــر علــوم دینــی و اجتماعی
بــه دانشهــای جدیــد نیــز پرداختــه میشــود .هزینــه کامــل ایــن دانشــگاه از جانــب عربســتان
و برخــی دیگــر از کشــورهای عربــی چــون قطــر و کویــت تأمیــن میشــود .دانشجویــان ایــن
دانشــگاه بــا زبــان و پوشــش عربــی بــه فراگیــری فقــه و شــریعت مشــغولاند .دانشآموختــگان
ایــن دانشــگاه در کشــور تایلنــد بهویــژه ایالتهــای جنوبــی ،پسـتهای مهمــی در اختیــار دارنــد
و برخــی از آنهــا نیــز جــذب گروههــای اســامی تنــدرو میشــوند .برخــی از پژوهشگــران ســهم
مهمــی بــرای ایــن دانشــگاه در گــذار تایلنــد و جنــوب شــرق آســیا از اســام میان ـهرو بــه اســام
افراطــی قائلانــد ().)Rabasa, non date: 104-105; Liow, 2006: 47; Bradley(2004
در اندونــزی نیــز از  1980مــدارس ســلفی مــورد حمایــت وهابیهــا و عربســتان گســترش
چشـمگیری داشــتهاند .ایــن مــدارس اغلــب نامهــای عربــی دارنــد و در شــهرهای مختلف کشــور
پراکندهانــد ( .)Noorhadi Hasan, 2011: 95-101یکــی از ایــن مــدارس در محل ـهای شــلوغ
در جاکارتــا قــرار دارد ،همــه هزینههــای آن را عربســتان میپــردازد و معلمانــی از عربســتان،
بــه دانــش آمــوزان ،زبــان عربــی میآموزنــد .متولیــان مدرســه قوانیــن ســختگیرانهای بــرای
دانــش آمــوزان وضــع کردهانــد .آنهــا بایــد لبــاس عربــی بپوشــند و بــا هیــچ مرکــز آموزشــی دیگــر
ارتبــاط نداشــته باشــند (.)Perlez, 2003
در مالــزی مهمتریــن مرکــز آموزشــی تحــت نفــوذ عربســتان دانشــگاه بینالمللــی اســامی
مالــزی 1اســت .ایــن دانشــگاه بــا مرا کــز علمــی و فرهنگــی عربســتان ســعودی روابــط گســتردهای
دارد و هــر ســال ســمینارهای مشــترک گوناگونــی بــا همــکاری مراکــز علمــی عربســتان ،در
زمینههــای مختلــف از جملــه بــرای ترویــج زبــان عربــی در مالــزی ،در ایــن دانشــگاه برگــزار
میشــود.
از جملــه مســائلی کــه وهابیهــا اهمیــت زیــادی بــرای آن قائلانــد ترویــج زبــان عربــی در
جنــوب شــرق آســیا و تــاش بــرای افزایــش شــمار مســلمانانی اســت کــه بتواننــد از طریــق ایــن
زبــان بــا عربســتان ســعودی و مرا کــز آموزشــی و خیریــه وهابــی بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار کننــد.
2
بــرای مثــال ،عربســتان از دهــه  1980دو مرکــز بــه نامهــای مؤسســه مطالعــات عربــی و اســامی
)1. International Islamic University Malaysia(IIUM
2. Institute of Islamic and Arabic Studies
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و مؤسســه آمــوزش عربــی 1در اندونــزی راهانــدازی کــرده اســت کــه مســؤولیت اصلــی و اولیــه
آنهــا ترویــج زبــان عربــی و مجهــز کــردن داوطلبــان تحصیــل در عربســتان ،بــه زبــان عربــی
اســت (.)Noorhadi Hasan, 2011: 96
عربســتان ســعودی عــاوه بــر ایجــاد مرا کــز آموزشــی در کشــورهای جنــوب شــرق آســیا ،هــر
ســاله پذیــرای شــمار زیــادی از دانشجویــان مســلمان ایــن کشــورها بــرای ادامــه تحصیل اســت.
عربســتان بــه ایــن دانشجویــان بــورس کامــل ارائــه میکنــد .کســانی کــه در عربســتان تحصیــل
میکننــد بایــد بــه کشــورهای خــود برگردنــد و در آنجــا مراکــز آموزشــی و مدارســی ایجــاد کننــد
کــه در آن بــه زعــم علمــا ســلفی و وهابــی ،تعالیــم اصیــل اســامی آمــوزش داده شــود و مــردم را
قــادر ســازد بــه شــیوه پیامبــر ؟لص؟ و ســلف صالــح زندگــی کننــد .دانشــگاه مدینــه ،دانشــگاه
ریــاض ،دانشــگاه اســامی امــام محمــد بــن ســعود در ریــاض ،المعهــد العالــی للقضــا در ریــاض،
دانشــگاه امالقــری در مکــه و المعهــد الصوتیــه ،مهمتریــن دانشــگاههای پذیــرای مســلمانان
جنــوب شــرق آســیا هســتند کــه در آنهــا حدیــث و تفســیر و فقــه و دعــوت و عقایــد و فلســفه
بــه دانشــجویان آمــوزش داده میشــود ( )Liow, 2009: 93, 153در فاصلــه ســالهای 1995
تــا  2009تنهــا از تایلنــد بیــش از  2500نفــر در دانشــگاههای عربســتان بــه تحصیــل اشــتغال
داشــتهاند .ایــن دانشآموختــگان پــس از بازگشــت بــه کشــور خویــش بــه دلیــل جایــگاه و
احترامــی کــه در میــان مــردم و مســلمانان پیــدا میکننــد ،تأثیــر و نفــوذ زیــادی در مســائل دینــی
و اجتماعــی و گاه سیاســی دارنــد و ازایــنرو بزرگتریــن مبلغــان و مروجــان اســام وهابــی در
جنــوب شــرق آســیا هســتند (.)Liow, 2009: 153; Abuza, 2007: 18; Perlez, 2003
از دیگــر اقدامــات وهابیــان بــرای تأثیرگــذاری بــر مســلمانان جنــوب شــرق آســیا و ترویــج
اندیشـههای خویــش ،ترجمــه کتابهــای دینــی بــه زبانهــای محلــی و چــاپ آن بــا شــمارگان
2
بــاال و قــرار دادن آن در دســترس مســلمانان بــا قیمــت پاییــن اســت .دفتــر امــور دینــی عربســتان
در جاکارتــا ســاالنه یــک میلیــون جلــد کتــاب را از عربــی بــه بهاســا ،زبان رســمی اندونــزی ،ترجمه
و در میــان مســلمانان توزیــع میکنــد ( .)Perlez, 2003بــه عــاوه مرا کــز وابســته بــه وهابیــان بــه
مناســبتهای گوناگــون مقادیــر زیــادی کتــاب ،بــه صــورت رایــگان در اختیــار مســلمانان قــرار
میدهنــد (میــری.)144 ،143 :1388 ،
1. Institute of Arabic Teaching
2. Saudi religious affairs office
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بســیاری از پژوهشگــران بــر ایــن باورنــد کــه فقــر و محرومیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی
و رنجهایــی کــه برخــی از مســلمانان جنــوب شــرق آســیا چــون اقلیتهــای مســلمان تایلنــد و
فیلیپیــن از اختالفــات گروهــی و فرق ـهای در دهههــای اخیــر متحمــل شــدهاند ،از دالیــل اصلــی
پیوســتن آنهــا بــه مراکــز تحــت حمایــت وهابیــان بــوده اســت .ایــن موضــوع بــه شــدت مــورد
توجــه سیاس ـتگزاران فرهنگــی و اجتماعــی وهابــی بــوده و آنهــا بیشتریــن فعالیــت را بــرای
جــذب مســلمانان محــروم کردهانــد .ازایـنرو ،مراکــز خیریــه مســتقر در عربســتان یــا تحــت حمایت
وهابیــان و مســتقر در کشــورهای جنــوب شــرق آســیا ،کوشــیدهاند فعالیتهــای خــود را در مناطــق
محــروم شــهری و روســتایی متمرکــز کننــد .بــرای مثــال در بســیاری از محرومتریــن و فقیرتریــن
مناطــق اندونــزی ،روحانیــان ،پلیــس و مقامــات نظامــی محلــی بــا تأثیرپذیــری از فعالیتهــای
تبلیغــی وهابیــان بــا ســماجت و زور بــه دنبــال اعمــال قوانیــن شــرعیاند بــه گون ـهای کــه نظــام
حقوقــی ســکوالر ایــن مناطــق را بــه حاشــیه بردهانــد .بســیاری از مســلمانانی کــه در ایــن مناطــق
جــذب فعالیتهــا و تبلیغــات وهابیــان شــدهاند ،کمتریــن آ گاهــی و شــناختی از اســام و قوانیــن
و احــکام شــرعی ندارنــد و تنهــا بــه دنبــال برخــورداری از رفــاه اقتصــادی بهترنــد .در میــان کســانی
کــه جــذب گروههــا و احــزاب مســلمان تنــدرو و حتــی تروریســتی میشــوند نیــز ســهم ایــن محرومان
بیــش از دیگــران اســت ( .)Bond And Simons,2009: 54-58تخمیــن زده شــده اســت کــه
عربســتان در ســه چهــار دهــه اخیــر حدود نود بیلیون دالر برای گســترش اندیشــه وهابــی در جهان
ً
هزینــه کــرده اســت و ایــن پــول عمدتــا صــرف ایجــاد مــدارس ،کالجهــا و ســازمانهای فرهنگــی و
اجتماعــی در کشــورهای دیگــر شــده اســت .در فاصلــه ســالهای  1982تــا  2002عربســتان 2000
مدرســه 1500 ،مســجد و  210مرکــز اســامی در کشــورهای مختلــف ســاخته اســت .در کشــورهای
اندونــزی ،مالــزی ،فیلیپیــن و جنــوب تایلنــد فعالیــت عربســتان بســیار شــدیدتر از دیگر کشــورهای
اســامی بــوده اســت.)Ghoshal, 2008: 3( .
هیئــه االغاثــه االســامیه العالمیــه و مؤسســه الحرمیــن الخیریــه دو مرکــز خیریــه در
عربســتاناند کــه فعالیتهــای زیــادی در کشــورهای جنــوب شــرق آســیا بهویــژه اندونــزی
دارنــد .بیشــک ایــن دو مؤسســه خیریــه در زمینــه ســاخت مدرســه ،مســجد ،درمانــگاه،
بناهــای عامالمنفعــه و گاه کمکهــای مســتقیم بــه مســلمانان در جنــوب شــرق آســیا ،پیشــتاز
بودهانــد .هیئــه االغاثــه کــه از میانــه قــرن بیســتم فعالیــت خــود را در جــده آغــاز کــرده اســت،
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دارای بخشهــای گوناگــون عمرانــی و مهندســی ،بهداشــت و ســامت ،رفــاه اجتماعــی و امــور
دینــی و قرآنــی اســت و نمایندگیهایــی در کشــورهای مختلــف از جملــه در جنــوب شــرق آســیا و
شــهر جاکارتــا در اندونــزی دارد (میــری .)145 :1388 ،الحرمیــن نیــز از  1988ابتــدا در کراچــی
پاکســتان و ســپس در ریــاض فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و تــا ســال  2004کــه بــه دلیــل حمایــت از
تروریســت در مناطــق مختلــف جهــان ،دفاتــر آن در ریــاض و دیگــر کشــورها بســته شــد ،اقدامــات
گســتردهای در حمایــت از وهابیــت و اســام تنــدرو در جنــوب شــرق آســیا داشــت .فعالیتهــای
ایــن مؤسســه بــه صــورت غیررســمی تــا امــروز ادامــه دارد (The Involvement of Salafism/
.)wahhanism…, 2013:8
برخــی از مرا کــز خیریــه دیگــر نیــز در کشــورهای جنــوب شــرق آســیا بــرای ترویــج اندیشــه
وهابــی در ســالهای اخیــر تشــکیل شــدهاند کــه بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم از طــرف
عربســتان یــا مرا کــز وهابــی مســتقر در عربســتان حمایــت میشــوند .از جملــه ایــن مرا کــز میتــوان
بــه دیــوان الدعــوه االســامیه کــه در  1967در اندونــزی آغــاز بــه کار کــرد ،کمیتــه پیشــگیری از
بحــران مشــهور بــه  KOMPKکــه از  1988در همیــن کشــور راه انــدازی شــد و مرکــز خیریــه اصالح
در تایلنــد کــه بــه توســط اســماعیل لطفــی ایجــاد شــد ،اشــاره کــرد (Noorhadi Hasan, 2011:
 .)96; Lowi, 2006: 48; The Involvement of Salafism/wahhanism…, 2013:8ســازمان
تبلیغــی– بینالمللــی رابطــة العالــم االســام متعلــق بــه ســعودیها ،از دیگــر مراکــزی اســت کــه
در ســال  1969دفتــر خــود را در جاکارتــا ایجــاد کــرد .مســئولیت ایــن دفتــر بــر عهــده محمــد نصیــر
از رهبــران اســامی اندونــزی کــه ارتباطــات نزدیــک و خوبــی بــا ســعودیها داشــت ،گذاشــته
شــد .محمــد نصیــر در برخــی از احــزاب و گروههــای سیاســی و دینــی فعالیــت داشــت و از جملــه
افــراد مشــهور و فعــال در جــذب کمکهــای مالــی عربســتان بــرای فعالیتهــای تبلیغــی در
اندونــزی بــود (میــری.)43 :1388 ،
کمک به گروههای اسالمی نظامی و تجزیهطلب

اســامی نظامــی و
از میانــه قــرن بیســتم تــا امــروز بهویــژه در ســه دهــه اخیــر ،گروههــای
ِ
سیاســی زیــادی در کشــورهای جنــوب شــرق آســیا تشــکیل شــدهاند کــه هــر چنــد در اهــداف و
رویکردهــا متفاوتانــد ،امــا در اســتفاده از نــام اســام بــرای پیشــبرد اهــداف خویــش و جــذب
مســلمانان و در اســتفاده از خشــونت بــرای رســیدن بــه مقصــود ،بــا هــم مشــترکاند .برخــی از
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ایــن گروههــا بهویــژه آنهایــی کــه در تایلنــد و فیلیپیــن فعالانــد ،بــه دنبــال تشــکیل حکومــت
اســامی در مناطــق تحــت نفــوذ خــود یــا در میــان همــه مســلمانان شــرق آســیا هســتند ،و
ـکوالر کشــور خــود یــا در برابــر برخــی از اقدامــات
گروههــای دیگــر تنهــا در برابــر حکومتهــای سـ ِ
اروپائیــان و مســیحیان و گاه مســلمانان متعلــق بــه دیدگاههــای دیگــر ،دســت بــه تبلیــغ یــا
عملیــات نظامــی و خرابکارانــه میزننــد (Desker, 2002: 15; Sposito, S. V. Patani United

Liberation Organization; Terrorism in Southeast Asia, 2009:2,4; Gershman,2002:
 .)66برخــی از ایــن گروههــا بــا گروههــای تروریســتی شــناخته شــده و بــزرگ چــون طالبــان و

القاعــده همــکاری دارنــد و بیشتــر بنیانگــذاران ایــن گروههــا از اعضــا وابســته بــه طالبــان و
القاعــده و از دانشآموختــگان دانشــگاهها و مرا کــز علمــی عربســتان و وابســته بــه وهابیانانــد
(The Involvement of Salafism/wahhanism…, 2013: 8-9; Imtyaz Yusuf, 2007:
 .)18هــر چنــد دربــاره میــزان و چگونگــی کمــک وهابیــان و کشــور عربســتان ســعودی بــه ایــن
گروههــای تنــدرو بــه روشــنی و بــا دقــت نمیتــوان ســخن گفــت ،امــا گزارشهــای برخــی از
مراکــز پژوهشــی و امنیتــی و نیــز برخــی از شــواهد و قرائــن ،نشــاندهنده حمایــت ایــن گروههــا
از جانــب وهابیهــا اســت.
یکــی از مهمتریــن ایــن گروههــا الجماعــة االســامیه اســت .ایــن گــروه کــه در  1993تــا
 1994شــکل گرفــت ،ریشــه در یکــی از گروههــای اســامی در اندونــزی بــه نــام داراالســام دارد
کــه در میانــه قــرن بیســتم فعالیــت داشــت .جماعــت اســامی در بســیاری از کشــورهای جنــوب
شــرق آســیا چــون مالــزی ،تایلنــد ،فیلیپیــن و ســنگاپور و حتــی پاکســتان و اســترالیا شــاخه دارد.
هــر چنــد از ســال  2009بیشتــر فعالیتهــای آن در اندونــزی متمرکــز شــده اســت .ایــن گــروه از
زمــان تأســیس بــا القاعــده همــکاری داشــته اســت و بخــش زیــادی از منابــع مالــی آن را القاعــده
تأمیــن میکنــد .بــر اســاس گــزارش ســرویسهای اطالعاتــی مالــزی و ســنگاپور ،القاعــده در
فاصلــه  1996تــا  2001صــد و ســی هــزار دالر بــه جماعــت اســامیه کمــک کــرده اســت .القاعــده
کمکهــای خــود را از طریــق ســازمانهای خیریــه در عربســتان و اندونــزی بــه دســت جماعــت
اســامی میرســانده اســت .هیئــه االغاثــه و الحرمیــن و  KOMPAKســازمانهای خیری ـهای
هســتند کــه در زمینــه کمــک بــه ایــن گــروه فعالیــت داشــتهاند .بخشــی از منابــع مالــی ایــن گــروه
را نیــز کشــورهای پاکســتان و امــارات متحــده عربــی تأمیــن میکننــد .فعالیتهــای ایــن گروه که
خواســتار مبــارزه علیــه غــرب ،تشــکیل حکومــت اســامی در جنــوب تایلنــد و فیلیپیــن و تأســیس
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خالفــت اســامی در جنــوب شــرق آســیا اســت ،موجــب شــده کــه کشــورهایی چــون آمریــکا کــه
مدعــی مبــارزه بــا تروریســم هســتند در دو دهــه اخیــر بــه جنــوب شــرق آســیا توجــه بیشتــری
کننــد و گاه ایــن منطقــه را جبهــه دوم مبــارزه علیــه تروریســم بداننــد .بهویــژه پــس از حوادثــی
چــون بمبگــذاری در بالــی در ســال  2002و انفجــار در هتلــی در جاکارتــا در  2009کــه بــه ایــن
گــروه منســوب شــد ،محافــل سیاســی و امنیتــی بیــش از پیــش جماعــت اســامی را موردتوجــه
قــرار دادنــد (The Involvement of Salafism/wahhanism…, 2013: 8; Gershman, 2002:
 .)66; Terrorism in Southeast Asia, 2009: 4-5, 9مراکــز خیریــه در عربســتان ســعودی و
القاعــده ،از طریــق جماعــت اســامی بــه برخــی از گروههــای شــبهنظامی فعــال در جنــوب شــرق
آســیا چــون لشــکر مجاهدیــن و لشــکر جنــداهلل در اندونــزی نیــز کمکهایــی ارائــه میکننــد
(.)Abuza, 2007: 39, 67-72
جبهــه آزادیبخــش اســامی مــورو 1کــه از  1960فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و گــروه ابوســیاف
تنــدرو موردحمایــت
اســامی نظامــی و
کــه در ســال  1991ایجــاد شــده اســت ،از گروههــای
ِ
ِ
عربســتان ســعودی در جنــوب فیلیپینانــد .بســیاری از اعضــا ایــن دو گــروه دانشآموختــه
ً
عربســتاناند .اساســا فیلیپیــن از جملــه کشــورهایی اســت کــه بــه دلیــل فعالیــت شــماری
از گروههــای تنــدرو و نظامــی در جنــوب ایــن کشــور ،مــورد توجــه وهابیــان و نیــز گروههــای
تروریســتی چــون القاعــده بــوده اســت .اســامه بــن الدن ،محمــد جمــال خلیفــه از بســتگان
نزدیــک خــود را بــرای ایجــاد شــاخهای از القاعــده در فیلیپیــن بــه ایــن کشــور فرســتاده بــود.
هیئــه االغاثــه از جملــه ســازمانهایی بــود کــه بــه القاعــده فیلیپیــن کمــک مالــی میکــرد.
یکــی از راههــای نفــوذ عربســتان در فیلیپیــن و کمــک بــه گروههــای اســامی ،صــدور چنــد صــد
هــزار ویــزا بــرای مــردم فیلیپیــن بــه بهانــه کار در آن کشــور بــود .البتــه برخــی از ایــن گروههــای
اســامی فعــال در فیلیپیــن بیــش از آنکــه دغدغــه اســامخواهی داشــته باشــند ،بــه دنبــال
دســتیابی بــه خــود مختاریانــد (The Involvement of Salafism/wahhanism…, 2013: 8,
.)9; Gershman, 2002: 60-61, 67; Singh, 2007: 21
ســازمان آزادیبخــش پاتــان متحــد (پولــو) 2از ســازمانهایی اســت کــه از  1960بــه منظــور
برپایــی حکومــت اســامی در چهــار ایالــت مسلماننشــین در جنــوب تایلنــد ،تشــکیل شــده
1. Moro Islamic Liberation Front
)2. Patani United Liberation Organization (PULO
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اســت .ایــن ســازمان در دو دهــه آغــاز فعالیــت خــود بــه شــدت موردحمایــت عربســتان قــرار
داشــت و حتــی مرکــز سیاســت گــزاری آن در مدینــه بــود و شــمار زیــادی از مســلمانان پاتانــی
در عربســتان زندگــی میکردنــد ،هــر چنــد عربســتان از  1980تالشهایــی بــرای بیــرون رانــدن
آنهــا انجــام داد .فعالیــت پولــو در جنــوب تایلنــد و حمایــت وهابیهــا از آن موجــب شــده کــه
ســلفیگری و وهابیــت در دهههــای اخیــر رشــد چش ـمگیری در ایــن منطقــه داشــته باشــد بــه
گون ـهای کــه بــه تدریــج اختالفــات شــدید قومــی و گروهــی در جنــوب تایلنــد جــای خــود را بــه
اختــاف میــان مســلمان و غیرمســلمان داده اســت (Liow, 2006: 47; Imtiyaz Yusuf, 2007:
.)11-12, 18; Esposito, 1995: S. V. Patani United Liberation Organization
عــاوه بــر گروههــای بزرگــی کــه نــام بــرده شــد دههــا گــروه نظامــی و شــبهنظامی مســلمان
و تنــدرو دیگــر نیــز در دهههــای اخیــر در جنــوب شــرق آســیا شــکلگرفته کــه در اندیشــه و
ایدئولــوژی متأثــر از وهابیتانــد و منابــع مالــی آنهــا نیــز بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم از
طریــق مؤسس ـههای وهابــی و عربســتان ســعودی تأمیــن میشــود (بــرای نمونههایــی از ایــن
گروههــا نــک.) Rabasa, non date: 99; Desker, 2002: 9; Abuza, 2007: 22:
نتیجه

اســام در جنــوب شــرق آســیا دارای ویژگیهایــی متمایــز از اســام در دیگــر ســرزمینهای
اســامی بهویــژه ایــران و کشــورهای عربــی اســت .از یکســو ورود اســام بــه ایــن منطقــه
بــدون لشکرکشــی و از طریــق فعالیتهــای تبلیغــی بازرگانــان و صوفیــان مســلمان صــورت
گرفتــه اســت و از ســوی دیگــر ،اســام در ایــن منطقــه بــه شــدت دارای رنــگ و بــوی ادیــان و
نحلههــای محلــی اســت و مســلمانان ایــن منطقــه بــه دلیــل دوری از مرا کـ ِـز نخســتین ظهــور و
گســترش اســام ،بیــش از هــر چیــز در بنــد اعتقــادات و آدابورســوم پیشــین خــود هســتند .ایــن
موضوعــات موجــب شــده کــه چهــره اســام در جنــوب شــرق آســیا ،چهــرهای بســیار متســامح،
روادار و آســانگیر نســبت بــه ســایر ادیــان و نحلههــا باشــد .ایــن ویژگــی اســام در جنــوب شــرق
یشــود .امــروزه
آســیا ،از آغــاز ورود تــا بــه امــروز ،بــه عنــوان مهمتریــن شــاخصه اســام شــناخته م 
نیــز مســلمانان و اندیشــمندان در جنــوب شــرق آســیا ،تالشهــای زیــادی بــرای حفــظ چهــره
شتــر
خنــدان و مــدارا محــور اســام انجــام دادهانــد .بــه عــاوه دانشــمندان مســلمان و نیــز بی 
گروههــای سیاســی و اجتماعــی مســلمان ،بــرای نشــان دادن عــدم مغایــرت اســام بــا علــوم و
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دانشهــای جدیــد و نیــز همخوانــی و همراهــی اســام بــا ارزشهــای امروزیــن چــون دموکراســی
و حقــوق بشــر ،کوشـشهای درخــور توجهــی کردهانــد .آمــوزش اصــل تســامح و تســاهل و مــدارا
و بــه رســمیت شــناختن حــق پیــروان همــه ادیــان ،از اصــول مهــم آموزشــی در مقاطــع مختلــف
تحصیلــی در انــواع مــدارس دینــی و غیردینــی در نظــام آموزشوپــرورش کشــورهای ایــن منطقــه
بهویــژه اندونــزی بــه عنــوان بزرگتریــن کشــور مســلمان اســت .پانچاشــیال بــه معنــای اصــول
پنجگانــه اعتقــاد بــه خــدای یگانــه ،انســانیت مدنــی و عادالنــه ،وحــدت ،دموکراســی از طریــق
مشــاوره و تعــاون ،بنــای کشــور و قانــون اساســی اندونــزی را تشــکیل میدهــد و نخســتین
اصــل یعنــی اعتقــاد بــه خــدای یگانــه بــرای تأمیــن مصالــح همــه گروههــای مذهبــی و پرهیــز
از فرقهگرایــی و برتریجویــی مذهبــی وضــع شــده اســت .بــا ایــن حــال از اوایــل قــرن نوزدهــم
و بــا ورود اندیشــه وهابیــت بــه جنــوب شــرق آســیا ،بخشــی از مســلمانان در ایــن منطقــه بــه
تدریــج بــه ســمت افراطیگــری و عــدم مــدارا پیــش رفتنــد .بــا افزایــش فعالیتهــای وهابیــان و
حمایتهــای گســترده مــادی و معنــوی عربســتان ســعودی و مرا کــز خیریــه و آموزشــی وهابــی
تنــدروی دینــی نیــز در ایــن منطقــه
بهویــژه از نیمــه دوم قــرن بیســتم ،گرایــش بــه افــراط و
ِ
افزایشیافتــه اســت .امــروزه هــر چنــد اســام مــدارا محــور و غیــر متعصــب و میان ـهرو همچنــان
در بیشتــر کشــورهای جنــوب شــرق آســیا ،پیشــتاز اســت و اکثریــت مســلمانان و اندیشــمندان
مســلمان پیــرو ایــن نــوع اســاماند ،امــا فعالیتهــای وهابیــان بــا حمایــت عربســتان ســعودی
موجــب شــده اســت کــه اســام افراطــی و تنــدرو نیــز بــه ســرعت رشــد کنــد .در چنــد دهــه اخیــر
شــمار زیــادی از گروههــا و احــزاب سیاســی و آموزشــی و فرهنگــی مســلمان در جنــوب شــرق
آســیا شــکلگرفته اســت کــه همگــی متأثــر از اندیشــههای وهابــی و متمایــل بــه رفتارهــای
تندروانهانــد .برخــی از گروههــای اســامی دیگــر نیــز پــا را فراتــر گذاشــته و در پــی تمــاس بــا
ســازمانها و گروههــای تروریســتی چــون القاعــده ،خشــونتورزی و گاه اقدامــات تروریســتی
را ترویــج و تبلیــغ کــرده و بــه آن دامــن زدهانــد .ایــن گروههــای تنــدرو اســامی موجــب شــدهاند
کــه برخــی از ناظــران نســبت بــه گســترش اســام افراطــی و انتقــال جنــوب شــرق آســیا از اســام
میانــهرو و مداراطلــب بــه اســام تنــدرو و خشــونتطلب و خطــری کــه ایــن انتقــال میتوانــد
بــرای همــه جهــان اســام داشــته باشــد ،هشــدار دهنــد.
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