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چکیده

امروزه ،دامنه رشد منونههای خشن افراطگرایی اسالمی در خاورمیانه ،غرب آسیا و آفریقا
محصور منانده و دیگر مناطق جهان اسالم ،چون آسیای جنوب رشقی نیز بهسمت خشونت و
افراطگرایی مذهبی متایل پیدا کردهاند .اسالم رایج در این منطقه همواره شهره به اسالم خندان
و ماهیت باورهای تاریخی ملتهای این منطقه ،بهدلیل سابقه و حضور طوالنی جریانهای
دینی و مذهبی معناگرا و اخالقمحور هامنند بودیسم ،هندوییسم و تص ّوف اسالمی ،آمیخته
و مشحون از بردباری و تسامح بوده است .ظهور دهها سازمان افراطی اسالمگرا طی سالهای
اخیر در این منطقه ،رشد نابردباری مذهبی ،بهویژه در منازعات مذهبی شیعه و س ّنی ،همچنین
پیوسنت صدها تن از جوانان مسلامن اندونزیایی و مالزیایی به داعش ،منونهای از قرائن و

 .1دانشجوی دکرتای تاریخ تش ّیع دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگر مطالعات فرهنگی آسیای جنوب رشقی
rabbanimohammadali@yahoo.com.

فصلنام ه روابط فرهنگی ،سال اول ـ شماره اول ـ پاییز 1394

﴿ ﴾ 30

شواهد موجود برای اثبات این ادعاست .نکته حائز اهمیت دیگر ،موج افراطگرایی در رشق
آسیاست که توانسته بسیاری از جریانهای س ّنتگرا و صوفیمسلک اندونزی با ماهیت ضد
وهابی را تحتتأثیر خود قرار دهد و آنان را به تغییر رویکرد از صوفیگری و اسالم اعتدالی
به گرایشهای سلفی و افراطی تشویق مناید .این مقاله در صدد است تا چالشهای فرهنگی
افراطگرایانه را در اندونزی بررسی کرده ،و عوامل و عنارص درونی و بیرونی ظهور و گسرتش
افراطگرایی دینی و همچنین تحوالت فکری و فرهنگی منجر به ظهور و رشد افراطگرایی را در
میان س ّنتگرایان مسلامن این کشور تحلیل مناید.
واژههای کلیدی :اندونزی ،اسالم اعتدالی ،تص ّوف ،افراطگرایی ،س ّنتگرایان.

مقدمه

هرچند ظهور وهابیت در جزیرةءالعرب و افزایش تردد کشتیهای بخار از کشورهای عربی
به مجمعالجزایر ماالیا و نیز سفر مسلامنان ،بهویژه جوانان ماالیی به مکه و مدینه برای
فراگیری علوم دینی را باید رسآغاز ورود تفکرات تند افراطی به آسیای جنوب رشقی تلقی کرد
(سیدل)19 :2007 ،؛ ولی تاریخ تفکر اسالمی هیچگاه در این منطقه به قدر کنونی آمیخته و
متأثر از تفکرات افراطی ،بهویژه وهابیت نبوده است .دامنه افراطگرایی مذهبی ،امروزه تا
حد ورود به بدنه نهادهای س ّنتگرا ،هامنند بزرگترین سازمان اسالمی جهان ،یعنی سازمان
«نهضتالعلامء» گسرتده شده ،که فلسفه وجودی آن حفظ اسالم ماالیی دربرابر نفوذ و اشاعه
تفکر وهابی بوده است .جریانهای سلفی و وهابی با نفوذ در مدارس دینی ،مساجد و سایر
نهادهای مذهبی و فرهنگی ،گامهای بلندی به منظور گسرتش افراطگرایی در پرجمعیتترین
کشور اسالمی برداشتهاند .بروز منازعات سیاسی و جنگهای داخلی در عراق ،سوریه و سایر
مناطق خاورمیانه با ظهور و گسرتش گروههای تکفیری ،مبدع طرح خالفت اسالمی بهعنوان
الگوی احیاءشدنی اندیشه سیاسی اسالم س ّنی فرصت بینظیری را برای کوتاه کردن دیوارهای
بلند جدایی بین تفکر وهابی و جریانهای س ّنتگرا و صوفیمسلک در اندونزی فراهم
منوده است .این تغییر رویکرد از صوفیگری به افراطگرایی ،امروزه موجب ایجاد تغییر در
برخی ساختارهای سنتی تفکر اسالمی در منطقه آسیای جنوب رشقی شده و صفبندیهای
جدیدی را بهدنبال داشته که به تقویت و گسرتش پایگاههای اجتامعی و نگرشهای افراطی
در میان مسلامنان ماالیی منجر میشود .چنین رویدادی ،این پرسش اساسی را مطرح میکند
که جنبشهای افراطی اسالمی هامنند داعش که براساس ساختار روانی و تاریخی مردمان
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خاورمیانه عربی شکل گرفته ،چگونه توانسته است ساکنان رسزمین هزار جزیره را که تسامح
و تساهل شاخصه اصلی فرهنگ آنهاست ،به همسویی و همفکری وادارد؟ تص ّوف که جریانی
است و همواره نقش مهمی در تعدیل فضای فکری جهان اسالم ،بهویژه اهل سنت بر عهده
داشته ،امروز با چه انگیزهای به افراطیگری متامیل گشته است؟ زمینههای روانی این نگرش
در میان مسلامنان میانهرو و صوفیمسلک آسیای جنوب رشقی چیست و آیا در تحلیل گفتامن
روانکاوی ،میتوان رویکردهای متعددی برای این چرخش نظری ارائه کرد؟ ساختار روانی
و فکری این همپوشانی چیست و چه خوانشهای جدیدی را ارائه کرده است؟ فهم این
پرسشها و تالش برای یافنت پاسخهای واقعبینانه و درست برای آنها ،میتواند ما را در درک
صحیحتر روشها و شیوههای بهکارگرفته شده از سوی جریانهای افراطگرای وهابی برای
تسخیر احساسات مسلامنان س ّنی این منطقه و تغییر نگرشهای مثبت آنان به ذهنیتهای
منفی ،بهویژه نسبت به شیعه و ایران کمک کند .اهمیت پرداخنت به این بحث از آن روست که
در وضع فعلی ،جهان اسالم شاهد بزرگترین شکاف در درون خود است و این گسست تفاهم،
تا حد زیادی محصول بهرهگیری از غفلت جوامع اسالمی از پشت صحنههای منازعات خونین
تفرقهافکنانه است .امروزه جهان اسالم ،که بیش از پنجاه ملت مختلف را دربرمیگیرد ،با
تنوع حیرتآوری از تضادها مواجه است .مفهوم «جهان اسالم» ،داللت بر یکپارچگی فرهنگی
امت اسالمی دارد که با واقعیتهای موجود چندان مطابق نیست .ناهمخوانی عجیب ميان
دیدگاهها در مورد اسالم و فهم آن ،در کنار واقعیتهای عینی موجود در میان مسلامنان،
بُنمایه بسیاری از تضادها و منازعاتی است که بهطور عمده ،ماهیت دینی دارند .نکته حائز
اهمیت این که توالی چرخشی بحران یاد شده در حال پیرشوی بهسوی آسیای جنوب رشقی
است؛ منطقهای که با بیش از سیصد میلیون مسلامن ،چهارمین حوزه بزرگ فرهنگی و متدنی
اسالم است .رویکرد ناهنجار و شوم افراطگرایی تکفیری که چهرهای خشن و ضدعقالنی از
خود ارائه داده است ،پس از عبور از خاورمیانه ،شبهقاره و آفریقا با رسعت بهسمت دو حوزه
جدید جغرافیایی و فرهنگی ،یعنی آسیای میانه و قفقاز و نیز جنوب رشقی آسیا ،در حال
پیرشوی است .تغییر نگاه استژاتژیکی غرب و آمریکا از خاورمیانه به خاور دور ،همچنین
مترکز جمعیتی و همگونی فرهنگی و مذهبی بیشرت مسلامنان آسیای جنوب رشقی ،در قیاس
با مسلامنان آسیای میانه و قفقاز ،میتواند مخاطرات و پیامدهای گسرتش افراطگرایی در
این منطقه را برای جهان اسالم بهویژه جمهوری اسالمی ایران دوچندان مناید .شاید اتفاق
چندی پیش ،یعنی امضای توبهنامه و اعالم رسمی بازگشت از مذهب تشیّع (بهعنوان مذهب
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انحرافی) به تس ّنن ،ازسوی شیعیان آواره سمپنگ در جاوه را ،پس از قریب به سه سال آوارگی
که در سایه سکوت و یا همراهی بسیاری از جریانهای اسالمی برای سکونت در منازل خود،
صورت گرفت ،بتوان به طنین صدای پای خونین افراطگرایان در اندونزی تعبیر منود .نباید
فراموش کرد که پرجمعیتترین کشور اسالمی ،چهارمین دموکراسی بزرگ جهان و برخالف
جمعیت 95درصدی مسلامن آن ،به بهانه وجود تنوع دینی و فرهنگی ،از پذیرش اسالم بهعنوان
دین رسمی رسباز میزند .در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی ریشهها و علل ظهور
و گسرتش پدیده افراطگرایی در اندونزی ،به برخی از پرسشهای فوق نیز پاسخ داده شود.

تطور تاریخی و ماهوی افراطگرایی دینی در اندونزی
 .1سانرتیها یا اصولگرایان رشیعتخواه

از دیرباز مسلامنان اندونزی را به دو گروه اصلی ،یعنی آبانگان 1و سانرتی ،2تقسیم میکردند
(دلئارنوئر 3.)33 :1370 ،هرچند این تقسیمبندی اجتامعی ،امروزه دستخوش تغییرات بسیار
گشته و هریک از این دو گروه به جریانهای مختلف و در برخی موارد ،با گرایشهای متضاد
منشعب شده است (لوبیس ،بیتا ،)45 :ولی همچنان میتوان مسلامنان اندونزی را در قالب
این دو گرایش کلی تقسیم منود .براساس این تقسیمبندی ،بهطور عمده مفهوم افراطگرایی
به اصولگرایی دینی اطالق شده و درمقابل نگرشهای سکوالر غربی و یا گرایشهای متأثر از
هندوییسم و بودیسم و بیقیدی اعتقادی دستهبندی میشود.
نظام فرهنگی اندونزی ،از دیرباز براساس تنوع و تکرث فرهنگی بنا شده است .از این رو،
هرچند اسالم ،دین اکرثیت مردم این کشور است ،ولی مذاهب مختلف هامنند تائو ،هندو
بودایی و مسیحی ،ویژگیها و تأثیرات خود را در این تنوع فرهنگی برجای گذاردهاند .شعار
وحدت در عین کرثت ،همچنین اصل  32قانون اساسی ،دولت را موظف میسازد تا فرهنگ
1. Abangan
2. Santry
 .3این تقسیمبندی که از دوره استعامر هلندیها رایج گشته بود ،براساس میزان پایبندی افراد به بنیادهای دینی و سنتهای بومی
شکل میگرفت« .سانرتیها» یا مسلامنان حداکرثی ،به آن دسته از مسلامنان متعهدی اطالق میشد که معموالً در مدارس مذهبی
آموزش دیده و به سنتهای اسالمی تحتعنوان نظام «عادت» ،یعنی انجام عبادات و فرائض دینی ،ترک محرمات ،پوشش اسالمی
و تنفر از کافران پایبند بودند و عمدتاً در نزدیکی مساجد سکونت داشتند .نام "آبانگانها" نیز ،به مسلامنان حداقلی و صوری و
آن دسته از افراد جامعه تعلق داشت که اسالم در زندگی آنها تأثیر سطحی داشت و بهطور عمده متأثر از عادات کهن بومی و
برجای مانده از هندوییسم و بودیسم یا عنارص فرهنگ خارجی بهویژه غربی بودند .مسلامنان آبانگان که همواره جمعیت بیشرتی
بودهاند ،از یک مذهب تلفیقی جاوهای ،مرکب از اسالم و عادات قبل از اسالم پیروی میمنایند که انگارههای مذهبی جامعه اندونزی
را سطحی جلوه داده و با پرسش مواجه میسازند .برای مطالعه بیشرت در این زمینه ر.ک :ریکلفس.260 :1375 ،

ملی را بهعنوان عامل بیانگر هویت متام ملت اندونزی ،توسعه دهد (هوکر .)43 :2008 ،طی
دوران گذشته ،اهم ویژگیهای فرهنگ اسالمی اندونزی ،حاکی از آمیختگی با فرهنگ جاوهای
و عنارص غیراسالمیِ هند و بودایی ،صبغههای عرفانی و صوفیانه همراه با تسامح و میانهروی
بود که تفکرات رادیکالی در آن کمرت نفوذ داشت .این ویژگیهای فرهنگی موجب میشد که
تعریف دیرینه از جامعه اندونزی ،در بسیاری از زمینههای مذهبی و فرهنگی تعریفی بر پایه
جامعهای کرثتگرا باشد .در این جامعه ،نگرانی از گرایش به تضادهای ایدئولوژیکی همواره
دغدغه دولتها بوده و طی سالهای پس از استقالل نیز ،عنارص این تکرث در نظام سیاسی،
مبتنی بر اصول «پانچاسیال» – 1و نه اسالم -بازتعریف شده است (ریکلفس.)2010 ،

 .2محمدیه؛ اولین تعارض وهابیت با س ّنتگرایان صوفی

 .1اعتقاد به پنج اصل :خدای واحد ،انسانیت ،وحدت ملی اندونزی ،دموکراسی،عدالت اجتامعی.
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اگرچه پیشینه گرایشهای سلفی و وهابی در اندونزی ،به سالهای آغازین قرن  19بازمیگردد،
ولی اولین حرکت رسمی نفوذ وهابیت در اندونزی از تأسیس سازمان «محمدیه» در سال
( 1912محمدیه )2011 ،به وسیله «شیخ احمد دهالن» میباشد .احمد دهالن ،از شاگردان شیخ
«احمد خطیب» امام شافعیمذهب و اندونزیاییاالصل مکه بود که پس از بازگشت از مکه،
حرکت خود را بهعنوان نهضتی اصالحی دربرابر س ّنتگرایان صوفیمسلک جامعه اندونزی آغاز
کرد .دهالن ،به تجدیدنظر در شیوههای سنتی اسالم رایج در اندونزی ،براساس اندیشههای
وهابی تأکید داشت .اختالفنظر بر رس اینکه آیا دولت نوظهور وهابی میتواند بهعنوان
متولی خالفت اسالمی جایگزین خالفت پیشین عثامنی شود یا نه؛ همچنین بدعت دانسنت
بسیاری از س ّنتها و باورهای مذهبی س ّنتگرایان که بر پایه آموزههای صوفیانه و یا شیعی
شکل گرفته بود ،موضوعات منازعه برانگیز اصلی میان اصالحطلبان محمدیه و سنتگرایان
تلقی میشد .پیروان محمدیه ارصار داشتند که ا ّم القرای مکه باید بهعنوان مرکز خالفت
اسالمی پذیرفته شود ،حال آنکه س ّنتطلبان معتقد بودند ،عقاید وهابی حاکم بر آلسعود،
با مذهب شافعی و سنتهای عرفانی رایج در جامعه اندونزی تغایر اصولی و بنیانی دارد و
با تعالیم اولیای نهگانه ،یعنی اولین داعیان و مبلّغان عارف مسلک که اسالم را وارد اندونزی
منودند در تضاد است (رانسیز .)223 :2007 ،رهربان محمدیه موضوع جواز اجتهاد را طرح
کرده و آن را مف ّری برای خروج از الزامات فقهی و عقیدتی قرار دادند؛ آنها بر این باور بودند
که هر دیدگاه فقهی و کالمی ،به رشط تطابق با قرآن و سنت ،قابل پیروی است .این گروه
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تحتتأثیر اندیشههای وهابی ،با عقاید صوفیگری رایج میان س ّنتطلبان ،چون زیارت قبور
اولیاء و خواندن ادعیه ،بهویژه کتاب دالئل الخیرات ،مخالف بودند و آن را خالف راست دینی
اسالمی میپنداشتند.
تأسیس سازمان «نهضتالعلام» ،در سال ،1926واکنشی ازسوی مسلامنان س ّنتگرا و
صوفیمسلک اندونزی به نفوذ وهابیت در این کشور بود (بوش .)24 :2009 ،رهربان این
سازمان ،در آغاز ،ضمن اعالم انزجار از دستگاه آلسعود ،بهدلیل مخالفت آنها با برخی
عقاید سنتی رایج در جامعه اندونزی ،با درخواست محمدیه مبنی بر خالفتی خواندن حکومت
آلسعود بهشدت مخالفت کردند (براینیسن .)14 :2002 ،نهضتالعلامء از اصول سنتی مذهب
حامیت و به رعایت رشیعت اسالم و آداب و رسوم صوفیان تأکید میکرد .این نهضت با اعامل
اصالحات در دین مخالف بود و از نظریه عمل براساس اسالم سنتی پشتیبانی میکرد( .ترمذی،
)12-11 :2010
هرچند تأسیس سازمان محمدیه را که اینک پس از نهضتالعلامء ،دومین سازمان بزرگ اسالمی
اندونزی است ،1میتوان از نخستین گرایشهای سلفی و وهابی مؤثر بر جنبش اسالمی در
اندونزی تلقی کرد ،ولی یادآوری چند نکته اساسی در مورد متایالت سلفی و وهابی این سازمان،
رضوری بهنظر میرسد.
اول اینکه ،محمدیه را باید سلفی اصالحی و بومی شده نامید ،زیرا پذیرش نگرش وهابی
بهوسیله بنیانگذاران سازمان محمدیه ،براساس یک نیاز بومی و با هدف اصالح برخی جنبههای
بدعتگذارانه سنتهای فکری و دینی حاکم بر جامعه اسالمی اندونزی صورت گرفته بود و
روحانیون اندونزیایی با سفر به مکه و تأثیرپذیری از ایدههای وهابی در این کشور ،این نگرش
را برگزیدند و پس از بومیسازی به ترویج آن در قالب یک نظام فکری متناسب با جامعه
ماالیی پرداختند.
دوم ،سازمان محمدیه پیش از آنکه سازمانی مبتنی براندیشه وهابی باشد ،از آغاز تحتتأثیر
نهضت اصالحی سلفی مرص بود که نگرش آن با اندیشههای سید جاملالدین اسدآبادی و
شاگردش عبده و رشید رضا در آمیخته و از جمودگرایی وهابی به دور بوده است.
سوم ،باید توجه داشت که جنبش محمدیه در بسرت روشنفکری و نهضت اصالحی رشد یافته و
امروزه برخالف س ّنتگرایان نهضتالعلامء که در مناطق روستایی و شهرهای کوچک و مدارس
 .1سازمان نهضتالعلامء با  45میلیون عضو ،بزرگترین و سازمان محمدیه با  35میلیون عضو ،دومین سازمان اسالمی اندونزی
بهشامر میآیند.

دینی نفوذ دارند ،محمدیه در شهرهای بزرگ و در میان دانشگاهیان رشد و گسرتش دارد و
نواندیشان و نخبگان این کشور را گرد خود جمع آورده است .از این رو ،نگرش پیروان محمدیه
کوششی برای جداسازی و نوسازی منظم تفکر اسالم اندونزیایی از بدعتهای موجود در
سنتهای بومی و صوفیگرایانه قلمداد میشود( .الگار؛ )86 ،1389
چهارم ،ظهور سازمان محمدیه ،ناشی از وجود نوعی منازعه داخلی و بومی در طرز تفکر میان
اسالمگرایان اندونزیایی است .از این رو ،سازمان محمدیه ،برخالف گرایشهای سلفی و وهابی
موجود در آن ،هرگز وارد منازعات مذهبی شیعه و س ّنی در اندونزی نشده و از حرکتهای
افراطی علیه شیعیان و یا سایر اقلیتهای مذهبی و دینی فاصله گرفته است.

 .3االرشاد؛ وهابیت عربی ـ اندونزیایی
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در کنار نقش مثبت و سازنده اعراب مهاجر ،بهویژه سادات حرضموت ،در ورود اسالم به آسیای
جنوب رشقی و گسرتش آن ،نباید نادیده گرفت که در قرون گذشته ،عمدهترین تشکیالت
وهابیت و افراطیگری در این منطقه ،بهویژه در اندونزی ،ریشه در ناسیونالیسم عربی داشته
است .بهطورکلی ،اعراب مهاجری که از اواخر قرن دوازدهم میالدی به بعد ،از حرضموت
یمن و دیگر رسزمینهای عربی وارد اندونزی شده بودند ،به دو دسته سید و غیرسید تقسیم
میشدند .سادات که بهطور عمده ،از نوادگان امام جعفر صادق(ع) بودند ،ادعا میکردند که
برمبنای منابع روایی و رشیعت ،بهعنوان اهلالبیت پیامرب(ص) دارای فضیلت و رشافت ویژه
هستند .اینگونه امتیازطلبیها ،عربهای غیرسید را وا داشت تا دربرابر رفتار برتریجویانه
اعراب سید ،واکنش نشان دهند (جکوبسن .)91 :9002 ،تأسیس سازمان «االرشاد» در 3191
میالدی ،بهوسیله عربهای غیرسید که نوعی انشعاب از «جمعیت خیر» به رهربی سادات بود،
حرکتی دیگر بهسوی افراطگرایی متأثر از جنبش وهابی و سلفی است .شیخ «احمد سوکارتی»
از عربهای سودانی ساکن اندونزی در مکه نیز جزو مدرسین صاحبنام و متأثر از عقاید
محمد عبده ،این سازمان را تاسیس کرد (یاکانی .)9002 ،اهمیت االرشاد از آن رو است که این
سازمان طی قریب به صد سال فعالیت ،از طریق مجموعه فعالیتهای آموزشی ،تبلیغی و
اجتامعی خود نقش مهم و مؤثری در ترویج و گسرتش افراطگرایی سلفی -وهابی در اندونزی
برعهده داشته است و امروز نیز کامکان با توسعه و گسرتش نفوذ در میان مسلامنان اندونزی،
بهویژه س ّنتگرایان ،بخشی از جریان افراطگرایی را در این کشور مدیریت میکند.
االرشاد بهدلیل ماهیت عربیاش ،در مقایسه با محمدیه گامی بلند در افراطگرایی وهابی
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و عبور از باطنگرایی اسالم ماالیی بهسمت ظاهرگرایی اسالم وهابی  -عربی تلقی میشد،
هرچند که بنیانگذاران و اعضای سازمان االرشاد را عربهای مهاجری تشکیل میدادند که
بهدلیل سکونت متوالی چند نسل از آنها در اندونزی ،تحتتأثیر محیط فرهنگی آسیای جنوب
رشقی قرار داشتند و در مقایسه با نسلهای بعدی گروههای افراطی وهابی ،کمرت به شیوههای
خشونتآمیز و افراطگرایانه روی میآوردند .در این دوران ،بهدلیل وابستگیهای فکری و
مالی شدید سازمان ،به عربستان سعودی و همچنین تحصیل بسیاری از اعضا و فرزندان آنها
در مدارس دینی و دانشگاهی این کشور ،االرشاد سهم مهمی در فراهم آوردن امکان حضور
نهادهای دینی و آموزشی عربستان در اندونزی بر عهده گرفت .نکته دیگر اینکه اعضای
االرشاد برخالف اصالحطلبان محمدیه ،همراه رقابت و درگیری با عربهای سید ،وارد منازعات
مذهبی شیعه و س ّنی نیز شدند .شاید دلیل اصلی این امر ،ریشه شیعی سادات باشد که آنان
را به مرور زمان به دو گروه س ّنی و شیعه تقسیم کرده بود.

 .4بنیادگرایی اسالمی؛ در جستوجوی الگوهای اسالم سیاسی فراملی و خالفت
اسالمی

بنیادگرایی اسالمی در آسیای جنوب رشقی ،در ابتدا جنبشی ملیگرایانه ،مقابل بحران استعامر؛
همچنین واکنشی به مدرنیته غربی و مدعی تغییرات در ساختارهای فکری و اجتامعی جامعه
اندونزی بود .جهاد در برابر غرب مسیحی و اجرای رشیعت اسالم ،دو هدف اصلی بنیادگرایان
بود .زمانیکه مسلامنان اصولگرا ،در سال  1948برای تشکیل دولت اسالمی و اعالم جهاد در
کوههای غرب جاوه به یکدیگر پیوستند ،مجموعهای از قوانین رشیعت برگرفته از کتاب و
س ّنت را بهعنوان قانون اعالم کردند .آنها معتقد بودند که در اندونزی باید یک دولت اسالمی
بر رس کار باشد و همه پستهای ارشد نظامی و غیرنظامی آن ،به مسلامنان معتقد واگذار
شود (برونسن.)25 :2002 ،
آنها برخالف س ّنتگرایان نهضتالعلامء و اصالحطلبان محمدیه که بر اصل همراهی و
همکاری با دولت تأکید میکردند ،بر بازسازی جامعه براساس اصول اسالمی و ارائه الگویی
آرمانی ،مانند خالفت اسالمی برای نظام سیاسی ارصار داشتند و با ارائه تصویری از گذشته
طالیی جامعه آرمانی ،برپایی و استقرار حکومت اسالمی را وظیفه و تکلیفی دینی میدانستند
(افندی .)7002 ،فراخوان آنها به ساخنت دوباره تاریخ و الگوی خالفت اسالمی باز میگشت،
در حالیکه محمدیه با مدرنیته نیز کنار آمده و سازمان آموزشی و تشکیالتی خود را براساس

نظام مدرن غربی پایهریزی کرده بود .وجه خشونتآمیز بنیادگرایی مذهبی در اندونزی ،در
برابر استعامر هلند متبلور شد؛ سپس در دوره سوهارتو نیز جنبش کشور اسالمی اندونزی و
جنبش حزبالله با واکنشهای بعضاً خشونتآمیز ،در برابر روند غربیسازی کشور بهوسیله
سوهارتو به مقابله برخاستند (دلئار نوئر.)33 :0731 ،
در دوره معارص ،بنیادگرایی اسالمی اندونزی غالباً با نهضت احیاگری در مرص پیوند میخورد.
«اخواناملسلمین» و «حزب التحریر» اندونزی ،منونههای الگوبرداری شده از اخواناملسلمین
مرص و حزب التحریر اردن بودند .1آنها با سکوالریزاسیون ،غربگرایی و حتی مدرنسازی به
مخالفت برمیخاستند.

 .5نوسلفی افراطی؛ عبور از اسالم ماالیی به اسالم وهابی ـ سلفی با ماهیتی عربی
 .5-1مؤلفههای نوسلفیگری در اندونزی

 .1اخواناملسلمین اندونزی بهوسیله تعدادی از دانشگاهیان اندونزی در  1990تأسیس شد و پایگاه اصلی آن نیز دانشگاهها بودند.
انجمن دانشجویان مسلامن اندونزی -عالوه بر دانشجویان اندونزیایی شاغل در عربستان و مرص ،بهخصوص افرادی که در مرص
با اخوان در ارتباط بودند -بدنه اصلی آن را تشکیل میدادند .حزب التحریر اندونزی نیز در بسرت دانشگاهی ظهور کرد و در سال
 2002طی برگزاری کنفرانس خالفت اسالمی اعالم وجود منود .حزب التحریر بهعنوان یک سازمان سیاسی با ایدئولوژی اسالمی و با
هدف تالش برای تأسیس خالفت اسالمی و اجرای رشیعت شکل گرفت و تحقق سیستم خالفت اسالمی در قالب یک شکل واحد از
دولت اسالمی دنبال میکند که متام قلمرو امت اسالمی ،بدون مرزهای دولت ملت را شامل شود .در حالیکه نگرش و موضعگیری
جریانهای سنتگرا و محافظهکاری چون محمدیه ،نهضتالعلامء و وحدت اسالمی (پرسیس)؛ سازگاری با دولت مرکزی است که
براساس آرمانهای ملی و ایدهآلهای سیاسی داخل اندونزی و حامیت از دولت یکپارچه شکل گرفته است.
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جنبش نوسلفی اندونزی ،که امروزه درحال گسرتش است ترکیبی از وجوه افراطی دو اندیشه
سلفی و وهابی است .این نوع رادیکالیسم ،از لحاظ فکری متأثر از اندیشههای ابنتیمیه و
از نظر سیاسی بهشدت متأثر از وهابیت سعودی و تحوالت جاری در خاورمیانه عربی است.
حادثه  11سپتامرب و بهدنبال آن جنگ افغانستان را میتوان رسآغاز جنبش سلفی ـ وهابی در
آسیای جنوب رشقی دانست که از دو طریق ،شبکههای سلولی سازمانهای «سلفی جهادی»
عرببنیاد و مدل شبکهای و ساختار سازمانی ارتباط شاگرد و استاد در این منطقه تکثیر شده
است .عنارص اصلی این شبکهها بهطور عمده ،سعودیها و مرصیها تشکیل میدهند .این
شبکه از طریق ایجاد مراکز آموزشی و فراهمسازی امکانات مالی و حامیتی و همینطور
عملیات گسرتده تبلیغی ،زمینه جذب و تربیت افراد را به جریانهای سلفی و وهابی بیش از
پیش فراهم میآورند .همچنین ،با نفوذ در نهادهای رسمی و دولتی و کنرتل آنها ،هامنند
امور حج ،وزارت دین و مجلس العلامء ،که بیشرت مدیریتهای تأثیرگذار آن را فارغالتحصیالن
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دانشگاههای سعودی در اختیار دارند ،به ایجاد بسرتهای حامیتی دولت از این جریان یاری
1
میرسانند .در کنار مجاری فوق ،شبکهای از امامان مساجد ،مدیران و اساتید پسانرتنها
(حوزههای دینی) را نیز با خود همراه دارند .این افراد ،میتوانند زمینههای نفوذ و تأثیرگذاری
را در تشکیالت سازمانهای اسالمی س ّنتگرا و میانهرویی ،چون نهضتالعلامء و محمدیه
ایجاد منایند .در خور توجه است که فارغالتحصیالن اندونزیایی بازگشته از سعودی ،مرص و
برخی کشورهای دیگر ،ارتباطاتشان را با استادان خود حفظ میکنند و شبکه ارتباطی اساتید
و دانشجویان را فعال نگاه میدارند .حفظ این شبکه ،سبب حفظ ارتباطات فکری و عاطفی،
منابع مالی و حامیتهای مادی میشود (حسن.)325 :2005 ،
بنیادگرایی اسالمی که در سالهای قبلتر شکل گرفته بود ،بسرت مناسبی برای گسرتش سلفیگری
و وهابیت در اندونزی را فراهم آورد .سه جریان اصلی« ،سلفیه جهادی» وابسته به القاعده،
«سازمان االرشاد» و «شبکههای سلولی» وابسته به دانشگاه سعودالفیصل جاکارتا و مراکز
دانشگاهی سعودی و عنارص جذب شده از میان عربها و سادات در کنار گروههایی چون
«جبهه دفاع از اسالم» ،بخشی از حزب التحریر ،بخشی از س ّنتگرایان نهضتالعلامء و گروهی
از امئه مساجد و روحانیون ،هسته اصلی نوسلفیهای افراطی این کشور را تشکیل میدهند.
امروزه اسالمگرایی در اندونزی ،برخالف گذشته که بهطور عمده ،با ماهیتی بومی ،معتدل و با
گرایش به ایران انقالبی شناخته میشد ،تحتتأثیر جریانهای فراقومی ،بهویژه عربی ،در حال
گسرتش است .باید توجه داشت که پیش از این ،بنیادگرایی؛ واکنشی دربرابر مدرنیته غربی
و عملکرد آمریکا در عراق و افغانستان بود ،که اینک ،توجه خود را معطوف به درون جهان
اسالم کرده و حوزههای منازعه جدیدی برای خود تعریف منوده است .در این میان ،میتوان
به نقش پررنگ سعودیها در ایجاد و گسرتش سلفیگری جدید در اندونزی ،پی برد که امروزه
فارغالتحصیالن مؤسسه مطالعات اسالمی و زبان عربی 2جاکارتا بازی میکنند .مؤسسه مذکور،
شعبهای از دانشگاه محم د بن سعود ریاض بوده که به دانشگاه ملک سعود جاکارتا تغییر نام
داده است .فارغالتحصیالن این مؤسسه ،3که در مناطق مختلف اندونزی فعالاند ،با تأسیس
و مدیریت مؤسسات و جنبشهای افراطی ،کارگردانی اصلی افراطگرایی معارص را بر عهده
دارند .از میان این افراد اشخاصی چون یزید جواص ،مدیر «منهاج السنه» در بوگور ،فرید موکبه

 .3تأسیس در 1980

1. pesentren
2. Lipia

 .2-5زمینههای نفوذ و رشد نوسلفیگری در س ّنتگرایان

بنیانگذاران سازمان اسالمی و س ّنتگرای نهضتالعلامء ،این سازمان را بر پایه اعتدال،
میانهروی ،توازن ،تسامح و اصل مصلحت عامه بنیان نهادند (ترمذی.ا .)27 :2011،.اصول
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مدیر االرشاد ،عینالحارث مدیر مؤسسه «نداء االسالم» در سورابایا ،محمد التوی ،مدیر مؤسسه
«الصحوة» در جاکارتا ،جعفر عمر طالب ،بنیانگذار «انجمن اهل السنتة و الجامعة» و «لشگر
جهاد» و از همه مهمتر حبیب رزق ،مؤسس و رئیس «جبهه دفاع از اسالم» را میتوان نام برد.
نوسلفی افراطگرای معارص اندونزی ،دارای ماهیتی ترکیبی و منابع ایدئولوژیکی متنوع است
(بارسی .)4 :2014 ،این ترکیب بعضاً نامتناجس را ،جریانهای سلفی عرب بومی هامنند االرشاد
و برخی از سادات ،جریانها و سازمانهای وابسته به فارغالتحصیالن دانشگاه ملک سعود
جاکارتا ،سلفیهای جهادی وابسته به القاعده هامنند «مجلس مجاهدین»« ،جامعت انصار
التوحید» و گروههای «رسانگ ،المونگ ،ماکاسار» (اسعد سعید )2012 ،تشکیل میدهند.
ماهیت عربی افراطگرایی معارص اندونزی زمانی قابل درک است که بدانیم ،عمر فاروق ،از
اعضای القاعده و نزدیک به بن الدن در افغانستان با ملیت کویتی و همرسی اندونزیایی،
شبکه القاعده را در آسیای جنوب رشقی با همکاری برخی اعضای اندونزیایی آن پایهریزی کرد.
نکته حائز اهمیت در افراطگرایی معارص اندونزی ،نقش برجسته عربهای سید است .جبهه
دفاع از اسالم ،در سال  1998به وسیله حبیب رزق ،دانشجوی فارغالتحصیل لیپیا (موسسه
مطالعات اسالمی و زبان عربی وابسته به سعودی) تأسیس شد که در پسانرتن الصادقیه
نهضتالعلامء نیز درس خوانده بود .حبیب رزق ،یک عرب سید است و بهدلیل سیادت و
روحانی بودن در جوامع محلی صاحب نفوذ است .وی که اولین مأموریت این جبهه را حفظ
امت اسالمی ،در برابر انحرافات اخالقی تعریف کرده بود ،با حمله به مرشوبفروشیها و
کلیساها ،در صدد پیاده کردن قانون رشیعت برآمد .از سوی دیگر ،لشگر جهاد نیز بهوسیله
جعفرعمر ابوطالب ،که از اعراب اندونزی است و پدرش از رهربان االرشاد در جاوه رشقی
بوده ،تأسیس شد .جعفر عمر ،از پاکستان به افغانستان رفت و در آنجا به «ابوسیاف» شهرت
یافت ،پس از بازگشت به اندونزی در سال  ،1993حوزه دینی را در جوگ جاکارتا با هدف
ترویج سلفیگری پایهگذاری کرد و پس از آن در سال « ،2000لشگر جهاد» را بهمنظور آموزش
و اعزام جنگجویان به جزیره آمبون ،برای دفاع از مسلامنان در برابر حمله مسیحیان ،ایجاد
کرد (اسعد سعید.)2012 ،
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پنجگانهای که در اساسنامه آن بیان شده ،بر پایه مبانی اهل السنتة و الجامعة و ابعاد اخالقی
فرهنگ ماالیی ،پیریزی شده است .این سازمان در سال  ،1926بهوسیله تعدادی از علامی
س ّنتگرا و با هدف مقابله با نفود تفکرات وهابی تشکیل شد که از سوی سازمان محمدیه
وارد اندونزی شده بودند .شعار اصلی این سازمان ،فهم از قرآن و سنت با شعار «املحافظة علی
القدیم الصالح واالخذ باالجدید االصلح» ،یعنی ایجاد پیوند میان میراث دینی گذشته با اصول
جدید و حفظ نتایج ایدهآل در کشور بود .این سازمان ،با آنکه بیش از هشتاد سال توانسته بود
با وفاداری بر اصول خود در برابر افراطگرایی وهابیت مقاومت کند ،طی سالهای اخیر ،برخی
از پایگاههای مقاومت خود را در برابر این جریان از دست داده و افراطگرایی سلفی و وهابی
توانسته است با نفوذ در آن ،در بدنه س ّنتگرایان نیز جایگاهی کسب مناید (بوش.)65 :2009 ،
مدارس دینی یا پسانرتنها ،پایگاه اصلی سازمان س ّنتگرای نهضتالعلامء است .پسانرتنها،
درگذشته نوعی فرصت آموزشی برای حفظ اسالم و س ّنتها و باورهای مذهبی در برابر خطر
نظام آموزشی غربی تلقی میشدند که از طریق هلندیها ،سپس دولتهای سکوالر در دوران
پس از استقالل گسرتش یافته بود (هفرن .)55 :2009 ،این مدارس ،تحتتأثیر مدیران و معلامنی
هستند که برخی فارغالتحصیل حوزههای دینی سعودی ،پاکستان و یا مرص و صاحب تفکرات
افراطی ،و قایل به فرایند توسعه و گسرتش جنبش افراطگرایی در چارچوب نظام شبکهای
استاد و دانشجو بودهاند ،برای مثال ،روش مدیریت س ّنتگرایان نهضتالعلامء بدین گونه
است .در کنار مدارس دینی وابسته به نهضتالعلامء ،مساجد ،دومین و گسرتدهترین پایگاه
س ّنتگرایان میباشند که اغلب تحت ارشاف روحانیون افراطاندیشی که عمدتاً فارغالتحصیل
مراکز آموزشی خاورمیانه هستند و یا روحانیون س ّنتگرای پایبند به اصول نهضتالعلامء ،قرار
دارند .بزرگترین مدارس دینی نهضتالعلامء در جاوه رشقی است که اینک به مرکز منازعه
شیعه و س ّنی تبدیل شده است .در گذشته ،این مدارس تنها بر دروس دینی و تص ّوف تأکید
داشتند ،اما این روش ،با گسرتش روابط پیروان نهضتالعلامء با مسلامنان دیگر کشورها و
کسب فرصتهای تحصیلی و آموزشی که بیشرت بهوسیله عربستان و مرص برای آنها فراهم
گردید ،دستخوش تغییر شد .اگرچه در گذشته نیز رهربان نهضتالعلامء ،چون هاشم اشعری
و عقیل رساج ،رئیس کنونی این نهضت ،در عربستان سعودی تحصیل کرده بودند ،ولی بهنظر
میرسد در دوره جدید ،فارغالتحصیالن بازگشته از کشور سعودی به شکلی برنامهریزی شده،
تحتتأثیر برداشت وهابیت از اسالم قرار گرفتهاند تا با در دست گرفنت ابتکار عمل ،پایگاههایی
چون مساجد ،مدارس دینی ،دانشگاههای اسالمی و سازمانهای دینی ،که مجلس العلامء

 .5-3مشرتکات و متایزات جریان نوسلفی با دیگر جریانهای وهابی در اندونزی

تأثیرپذیری از عامل خارجی و نقش مؤثر عنرص عربی بهویژه سعودی و مرص در پیدایش
و گسرتش این جریانها ،وجه مشرتکی است که میتوان در همه گروههای وهابی و سلفی
اندونزی مشاهده کرد .فرایند پیدایش و گسرتش اندیشه افراطی در جامعه اسالمی اندونزی،
در دو گرایش سلفی و وهابی و یا آمیختهای از آن دو ظهور یافته است و در روند رو به تزاید
افراطگرایی در این کشور ،هرچه نقش عنرص عربی و عوامل و تحوالت بیرونی پررنگتر شده،
شیب افراطگرایی نیز تندتر شده است .در تصویری از منای کلی ،میتوان گفت که گسرتش
و بسط فرهنگ ویژهای به نام نوسلفی تکفیری که در بازه زمانی ده سال گذشته ،کشورهای

 .1کیاحیها ،عنوانی است که در زبان ماالیی به روحانیون ارشد اطالق میشود.
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منونهای از آنهاست ،با آرمانها و اندیشههای این نهضت فاصله گرفته و به مأموریتی عمل
منایند که گسرتش اندیشه وهابی و حامیت و همراهی سیاستهای سعودی ،جزء اصول آن
است.
نکته دیگر اینکه در دورهای ،عضویت در نهضتالعلامء منوط به پایبندی به گرایشها و
ارزشهای این سازمان بود ،ولی بهتدریج ،دربهای نهضتالعلامء ،به روی افرادی با گرایشهای
مختلف گشوده شد که در پی بهرهگیری از ظرفیتهای این سازمان رسمی و بزرگ اسالمی برای
یافنت موقعیتهای بهرت بودند .این تسامح موجب گشت تا افرادی از جریانهای افراطی سلفی
و وهابی ،هامنند االرشاد و البینات نیز در این سازمان عضو شوند .شاید عامل اساسی دیگر در
نفوذ وهابیت سلفی به درون این سازمان ،کاهش نقش محوری و کاریزماتیک رهربان آن باشد.
برخالف مواضع رهربان اصلی سازمان نهضتالعلامء ،که براساس اصول و اساسنامه این سازمان،
بهطور عمده بر اعتدالگرایی و ضدیت با افراطگرايی وهابی تأکید دارد ،بدنه سازمان و برخی
از دفاتر آن در استانها ،مانند جاوه رشقی ،مسیر افراطی خود را طی میمنایند.
نظام مذهبی اندونزی متأثر از نظام پسانرتنها« ،کیاحیها» 1و مساجد است .مبانی اصلی
س ّنت فکری و دینی؛ همچنین الگوهای روابط اجتامعی ،فرهنگی و سیاسی در میان جامعه
سنتی نیز ،متأثر از نقش محوری کیاحیها و روابط شاگرد و استاد بوده و بر پایه مجالس تعلیم
و شبکههای جامع و گسرتده پسانرتنها و مساجد استوار است (هفرن)2009 ،؛ از این رو ،به
هر میزان که جریانهای افراطگرای سلفی و وهابی بتوانند در این سه پایگاه سنتی مسلامنان
اندونزی نفوذ منایند ،بر فهم از دین و عملکرد مذهبی این جامعه تأثیرگذار خواهند بود.
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ماالیي زبان را تحتتأثیر خود قرار داده است -بازتابی از بیثباتی گسرتده در خاورمیانه و
وسعت خشونتگرایی جاری در آن بوده است.
محمدیه ،رصفاً یک جنبش مذهبی نبود ،بلکه برپایه تفکر توسعه دینی در جامعه بهوجود
آمد و برای رسیدن به تصور ایدهآلی از جامعه اسالمی ،ماهیتی اجتامعی به خود گرفت (علی،
 .)107 :2007این سازمان ،هرچند متأثر از وهابیت و فضای فرهنگی خشن و تند جزیرة العرب
و مکتب ظاهرگرای حنفی بود ،ولی کوشید تا ایدههای اصالحطلبی خود را بومیسازی کند
و آن را از خاصیت انعطافپذیری باالیی برخوردار مناید .تعارض محمدیه با س ّنتگرایان به
حوزههای خاصی محدود شده بود و وجود دو سازمان نهضتالعلامء و محمدیه نیز ،نوعی
تقسیمبندی برای پوشش همه گرایشها و نیازهای جامعه اسالمی تلقی میشد ،به نحوی که
هدایت میل جامعه به اصالحگری و نواندیشی و یا متایل به س ّنتگرایی را سیستم سیاسی کشور
در دو مسیر تعریف شده ،هدایت و مدیریت میکرد.
محمدیه ،خود را جنبشی اصالحی میداند .نوافراطگرایان سلفی  -وهابی نیز بهدنبال تغییراتی
در نظم اجتامعی و سازمان فکری جامعه سنتی اندونزی هستند .محمدیه ماهیتی سازمانی
دارد ،ولی نوسلفیها فرقهای عمل منوده و گفتامنهای جدیدی را دنبال میمنایند .بهنظر
میرسد ،افراطگرایان نوسلفی ،برخالف ادعای ضدغرب بودن خود ،بهدنبال عرفی کردن
هنجارهای سیاسی غربی در کشورهای اسالمی هستند .هنجارهایی هامنند تبدیل کردن ترس
از ارسائیل به ترس از ایران و دشمنی با آن ،پذیرش سیاستهای خاورمیانهای عربستان و آمریکا
در مورد سوریه ،عراق ،یمن و یا حامیت از داعش .حال آنکه در گذشته قدرت مردمی در
حامیت از دین اسالم بهوسیله اکرثیت مسلامنان اندونزی ،موجب شده بود که نخبگان مذهبی
چالشهایی را درمقابل حکومت غربگرا ایجاد و رهربی جنبشهای ضد غربی را برعهده
گیرند .جریان اجتامعی که توانست همبستگی میان گروههای اسالمی را تقویت کند .تأثیر
افراطگرایان به ایجاد تغییر در هنجارهای سیاسی مسلامنان اندونزی را ،میتوان در کاهش
فراوان اعرتاضات ضد غربی در اندونزی و سکوت طوالنی مسلامنان این کشور ،نسبت به
جنایات و حوادث جاری در سوریه ،یمن و بحرین مشاهده کرد.
نکته دیگر اینکه ،پیشرت تعارض اصلی جریان وهابی بومی شده ،با جنبههای صوفیانه و وجوه
بومی فرهنگ اسالمی ماالیی خالصه میشد ،ولی در اندیشه نوسلفی ،تقویت حس نفرت و
دشمنی نسبت به شیعه و ایران و تقویت همدلی با سعودی ،کاهش نفرت نسبت به وهابیت
و تبدیل آن به همسویی و حامیت از این جریان ،در دستور کار اصلی قرار دارد.

چالشهای فرهنگی افراطگرایی سلفی در اندونزی با تأکید بر تأثیر آن بر شیعه
و ایران
 .1پیوند زدن منازعات و اختالفات سیاسی به مواضع بنیادین دینی و مذهبی

 .2گفتامن رشعیسازی تفرقه مذهبی و خود حقپنداری ستیزگرایانه

هرچند س ّنتگرایان ،بهدلیل گرایشهای عرفانی ،اغلب به وجوه باطنی ،ولی سنتی و افراطگرایان
سلفی ،به وجوه عملی و ظاهری و ظهورات بیرونی و اجتامعی دین ارصار میورزند ،اما
وجه مشرتک هر دو در این است که هرگونه تالش فرهنگی و مذهبی خارج از چارچوبهای
مذهب اهل س ّنت را ،نوعی تغایر و تعارض تلقی میکنند و معتقدند سکوت دربرابر آن،
موجب تضعیف و اضمحالل باورهای دینی است و خود را ملزم میدانند که بهعنوان یک
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جریانهای وهابی و افراطی ،بهدلیل داشنت تضادهای ایدئولوژیکی با مسلامنان منطقه و
برخوردار نبودن از حامیتهای الزم ،به ارائه استنادات ایدئولوژیک روی آورده و از رهگذر
هزینهکرد منابع اعتقادی ،رفتارهای سیاسی خود را توجیه میکنند و به حیات خویش
استمرار میبخشند .از سوی دیگر ،مسلامنان ماالیی ،همواره متأثر از تحوالت فکری و سیاسی
خاورمیانه بودهاند .این نگاه ویژه مسلامنان منطقه به خاورمیانه ،نقش پراهمیتی در سیر
اندیشه دینی آنان داشته است (درمهن .)173-149 :1378 ،بهنظر میرسد ،بازتاب منازعات و
درگیریهای سیاسی که امروزه در بخشی از مناطق خاورمیانه ،بهویژه در عراق و سوریه ،در
جریان است ،نزد جامعه س ّنی مذهب آسیای جنوب رشقی ،بهویژه اندونزی ،ماهیتی دینی و
مذهبی به خود گرفته و نوسلفیها نیز با بزرگمنایی خطر گسرتش شیعه و نفود ایران شیعی
در جهان اسالم ،عملیات تبلیغی و روانی گسرتدهای را در مذهبی جلوه دادن این منازعات با
هدف تحریک احساسات دینی و مذهبی مسلامنان بهراه انداختهاند و آنان را به پیوسنت به
جبههای ترغیب میمنایند که عربستان سعودی و همپیامنانش ،درمقابل ایران شیعی رهربی
میکنند .عملیات روانی حاصل از پیوند زدن این منازعات ،نوعی تنگنظری فرهنگی همراه
با بروز تعصب مذهبی در روابط دولتهای س ّنی با ایران پدید آورده است .نتیجه نامیمون
این رویکرد ،طوالنی کردن و پایدار ماندن نفرتهاست ،زیرا در این فرایند ،تخاصم ناپایدار
و زودگذر سیاسی به مواضع دینی پیوند میخورد که ابدی و جاوید هستند و به وقایع گذرا
مربوط منیشوند .این امر میتواند بهرهگیریهای مستمر سیاسی را با ابزار دین ،توجیه کرده و
واکنشهای افراطی بهدنبال داشته باشد.
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مسئولیت رشعی و با هدف حفظ رشيعت و پاسداری از مذهب اهل س ّنت و وجه فقهی و
رشیعتمدارانه دین ،دربرابر شیعه و یا جریانهای مغایر با آموزههای خود موضع بگیرند.
افراطگرایان برخالف اینکه سالیان زیادی دربرابر سکوالریزه کردن اندونزی ،اباحهگری و نفی
دین ،چنین واکنشی نشان منیدادند ،با بزرگمنایی ترس از گسرتش شیعه ،این دلنگرانی و
دغدغه را به فرصت مغتمی تبدیل میکنند تا با معرفی خویش بهمثابه حافظان اهل س ّنت و
جامعت ،ضمن جلب حامیت س ّنتگرایان ،رفتارهای تفرقهبرانگیز خود را رشعیسازی منایند.
توسعه و سیطره این فرایند ،پیدایش تهدیدات بیپایانی را برای ایران و اقلیت شیعه بهدنبال
خواهد داشت .این مساله ،با استفاده از حربه تکفیر ،برای قداستبخشی به رفتارهای خشن
افراطگرایان ،که با تفسیر یکجانبه و سختگیرانه مفاهیم دینی ،شیعیان را از دایره اسالم
خارج میدانند ،دربرابر اقلیت شیعه دنبال میشود .تالش شبیهانگاری و یکسانسازیهای
موهن بین شیعه و فرقههای انحرافی ،همچون احمدیه و یا کمونیسم و یهود که امروزه ،عالوه
بر جریانهای افراطی ،در میان س ّنتگرایان نیز رایج شده است ،1فهم هرچه بهرت تأثیر این
گفتامن در تغییر رویکردها و درک روندی که منجر به ظهور زبان تقابل و تخاصم علیه ایران
و شیعه را در این منطقه یادآور میشود ،آسانتر و روشنتر میسازد.

 .3غیریتسازی با ایران و شیعه

غیریتسازی از ایران بهوسیله جریانهای افراطی ،بهطور عمده تابع رشایط سیاسی و میزان
تالش آنها در ایجاد ارتباط ،همچنین توانایی تحلیل مسلامنان ماالیی از تحوالت بیناملللی
و متایزات مذهبی ،کالمی و فرهنگی شیعه و س ّنی است .یکی از مهمترین و شاید مؤثرترین
عوامل این بازمنایی ،غیریتسازی از ایران و شیعه بهواسطه علامی دینی ،بهویژه نهادهای
رسمی دینی ،هامنند وزارت دین و مجلس العلامست که با استفاده از قابلیتها و کارکردهای
فتاوی رشعی صورت میگیرد .منونه بارز آن ،دستورالعمل وزارت دین 2و مجلس العلامی اندونزی
مبنی بر توصیه به مسلامنان این کشور بر پرهیز از شیعه بهدلیل تفاوتها و متایزات موجود
در آن با مذهب س ّنی است .در این غیریتسازی ،اولین تصویر ارائه شده «ایران شیعی» است؛
زیرا نخستین عامل تحریککننده س ّنتگرایان ،دگرسازی مذهبی است که بهدلیل پایبندی
س ّنتگرایان به مذهب اهل سنت ،مورد توجه علام بوده و تأثیرگذار است .هدف اصلی از

 .1اشاره یه سخنان ماهاتیرمحمد در سال  2014که خطر شیعه را بدتر از کمونیسم دانست.
 .2بخشنامه شامره 1983/4865/01.D/BA :تاریخ 5 :دسامرب 1983

غیریتسازی ایران مذهبی و شیعی ،منفک کردن ایران از پشتوانههای حامیتی مسلامنان،
بهویژه س ّنتگرایان است که قرابتهای فرهنگی و تاریخی بسیاری نیز با شیعه و ایران دارند.
رشایط عینی این چرخش گفتامنی طی سالهای اخیر ،معطوف بر غیریتسازی به گفتامنهای
مسلط بوده است .مواجهه عینی و ملموس بدنه نهضتالعلامء که در دورهای از رس اشتیاق و
متحیرانه به توصیف ایران و حتی شیعه میپرداختند و تصویری مثبت و نجاتبخش از ایران و
انقالب اسالمی داشتند ،با جریانهای افراطی از طریق تبیین تفاوتها و بازتولید حجم عظیمی
از منابع کالمی و مذهبی در اثبات مغایرت شیعه و س ّنی ،فرایند غیریتسازی مذهبی و حتی
سیاسی و فرهنگی میان س ّنتگرایان و ایران را ترسیع میمناید.

 .4تغییر مرجعیت فکری و دینی اهل س ّنت منطقه

﴿ ﴾ 45
از صوفیگری تا افراطيگری افراطگرایی دینی در اندونزی و تأثیر آن بر سنتگرایان صوفي مسلك

هرچند دینداری در نظام سنتی مسلامنان ماالیی ،بیشرت ماهیتی اجتامعی دارد که نظام
ایدئولوژیکی به خود گرفته است ،ولی وقتی از تعبیر عرفان و بهتبع آن از تص ّوف ماالیی
سخن گفته میشود ،صورت تاریخی آنچه از منابع به ذهن متبادر میگردد ،عرفان و ادبی
است که از ِ
هند تحت سلطه فرهنگی ایران ،وارد این منطقه شده است (یوسف .)2004 ،در
دوره معارص ،حتی در زمان حکومت سوهارتو ،یعنی دورانی که اندونزی نیز هامنند بسیاری
از کشورهای دیگر در سیطره عقالنیت مدرن غربی قرار داشت که بهطور ذاتی سکوالر و
دینگریز است ،انقالب ایران ،گرایش رایج در میان روشنفکران مسلامن ماالیی بود .جاذبه
آرای «امام خمینی(ره)» در اندیشه اسالمی و سیاسی مسلامنان ،الگوی جذابی بود و رشد
اسالم سیاسی در این منطقه نیز خود را مدیون تحوالت ناشی از وقوع انقالب اسالمی در ایران
میدانست .از این رو ،در نگاه مسلامن اندونزیایی ،ایران الگویی از یک کشور انقالبی ،مستقل،
آزاد و پیرشفته بود (درمهدن ف.)164 :1378 ،.
بهنظر میرسد ،بخشی از تالشهای ستیزهجویانهای که امروزه بهوسیله جریانهای افراطی
با کمک حامیان بیرونی آنها صورت میگیرد ،تالش برای تغییر الگوهای مسلامنان اندونزی
است .در این رویکرد ،مؤلفههای هویت اسالمی ،در سه حوزه گرایش به عربستان ،بهعنوان
امالقراء ،تأکید بر الگوهای برگرفته از سنتهای سلف با مدل تعریف شده از خالفت اسالمی و
موضعگیریهای ضدشیعی و ضدایرانی متمرکز شده است .بررسی ریشههای این مساله نشان
میدهد که مشکل اساسی در این فرایند ،دگردیسی ناشی از فراهم کردن زمینههای اجتامعی
و بازسازی هویت اسالمی با بزرگمنایی خطر فعالیتهای مذهبی شیعه و خارج ساخنت نقش
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فعال انقالب اسالمی از ذهن و عمل مسلامنان منطقه با ارائه مدلهای جایگزین ،همچون
ترکیه ،برای روشنفکران ،و مدل خالفت اسالمی برای س ّنتگرایان است .این نگرش ،معرف گذار
معرفتی از طریق عرضه گفتامنی نو است که عبارت از تبدیل کردن مقاومت مسلامنان اندونزی
در برابر غرب به نادیدهانگاری مثبت درمقابل آن است .این امر ،هرچند تاکنون به شکل
همراهی صورت نگرفته ،ولی به کاسنت از متایزات و تعارضات ذاتی اسالم و غرب در این منطقه
منجر شده است .این میل به سازگاری با مدل رفتاری دولت اندونزی؛ همچنین عربستان ،در
مناسبات تنگاتنگ و اسرتاتژیک آنها با غرب و آمریکا قابل توجیه است.

نتیجهگیری

اسالم صوفی ماالیی که همواره یکی از جریانهای میانهرو قلمداد میشد و نقش مهمی
در تعدیل فضای فکری و فرهنگی جهان اسالم ،بهویژه اهل سنت برعهده داشت ،امروزه به
افراطیگری متامیل شده است .شاید بتوان گفت ،بنیانهای س ّنتگرایی اسالمی در اندونزی
دستخوش تغییر شده است و اسالم ماالیی که بر پایه معنویت و عرفان پیریزی شده بود،
برخالف متایز بنیادی با افراطگرایی وهابی و تکفیری ،بهسمت سازگاری ،همزیستی و همگرایی
با آن پیش میرود.
زمینههای روانی شکلگیری و رشد این نگرش و تغییر رویکرد ،بهویژه در میان مسلامنان
س ّنتگرای اندونزی ،اغلب بیرونی و ناشی از هوش فرهنگی و همسویی اسرتاتژیک عربستان
سعودی و غرب در تسخیر احساسات مسلامن س ّنی است که با بهرهگیری از فضای منازعات
درخاورمیانه و ایجاد ترس و نگرانی موهوم میان مسلامنان س ّنی منطقه نسبت به رفتار و
عملکرد سیاسی و فرهنگی ایران ،بهعنوان نوعی تالش پنهان و مبهم برای گسرتش ایدههای
مذهبی شیعی در جهان اسالم ارزیابی میشود.
بررسی تطور تاریخی ظهور و بروز اندیشه وهابی و سلفی در اندونزی نیز ،حکایت از روند
رو به تزاید ،به سمت افراطگرایی دارد .در یک منای کلی ،گسرتش و بسط تفکر و فرهنگ
ویژهای به نام سلفی -تکفیری که در بازه زمانی ده سال گذشته ،حوزه کشورهای مااليي زبان
را تحتتأثیر خود قرار داده است ،تفاوتهای ماهوی بسیاری با موج اول تا چهارم وهابی در
این منطقه داشته و از تجربه تاریخی ،حوزه نفوذ و گسرتش ،گفتامن ،اهداف ،عملکردها و
رویکردهای متفاوتی برخوردار است.
این سیر تصاعدی از وهابیگری بومی به نوسلفی افراطی با ماهیت عربی ،حکایت از آن دارد
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که رهربی نسل آینده جریانهای افراطی تکفیری در آسیای جنوب رشقی ،و به طور مشخص
در دو کشور اندونزی و مالزی ،بهدست کسانی خواهد افتاد که هماکنون در سوریه و عراق
در کنار هم رزمان عرب عضو داعش و جبهه النرصة خود ،تجربههای خونین و خشنی از
افراطگرایی را در راستای تحقق اندیشه سیاسی اهل سنت ،یعنی نظام خالفت ،پشت رس
میگذارند .این چشمانداز مخاطرهآمیز میتواند تأثیرات ناخوشایندی در تشدید چالشهای
فرهنگی افراطگرایی ،بهویژه برای شیعه و ایران در پی داشته باشد و ظرفیتهای بالقوه
موجود در جریانهای سلفی میانی ،هامنند محمدیه و حزب التحریر را نیز بهسمتوسوی
حوزههای منازعه با شیعه و ایران بکشاند.
بحران شیعههراسی در آسیای جنوب رشقی ،بهطور عمده ،برای فضاسازی مصنوعی و موهوم
جهت تحریک احساسات مسلامنان میانهرو ماالیی بهکار گرفته میشود و رضوری است
ضمن پرهیز از فرمگرایی هدفمند در تبلیغ ،رشایط مناسب برای ایجاد فضای گفتوگوهای
فرهنگی ایرانی ـ ماالیی را برای تقویت همسویی و آگاهسازی از ماهیت پشتپرده تحوالت
تفرقهافکنانه در جهان اسالم فراهم آورد .همچنین بهدلیل نقش تأثیرگذار و تاریخی «االزهر»
در میان مسلامنان ماالیی ،تقویت نوع نگاه و تعریف اعتدالی از شیعه بهوسیله االزهر ،در
این منطقه حائز اهمیت است .بهرهگیری از ظرفیت میراث مشرتک تاریخی فرهنگ و عرفان
اسالمی ـ ایرانی و احیای دال مرکزی و قلب گفتامن س ّنتگرایان با توجه به رواج میل به
اهل البیت(ع) و انقالب اسالمی در میان آنها ،میتواند از تأثیرات فرهنگی ناشی از اقتضای
ژئوپولتیک قدرت در جهان اسالم که در قالب منازعه قدرت ایرانِ شیعیِ انقالبی و عربستانِ
وهابی و حامیان غربیاش ظهور یافته است ،تا حد ممکن پیشگیری بهعمل آورد.
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