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  چکیده

ماهیت تر  بررسی دقیق گسترش اسالم در آسیای جنوب شرقی و واکاوی سیر تاریخی ورود و
 های آیینی، باورهای اجتماعی، عرفان و ترکیبی فرهنگ اسالمی در این منطقه که در قالب سنت

های تمدنی ظهور یافته است، حکایت از آن دارد که عارفان مسلمان  جلوه تصوف، ادبیات، فلسفه و
آیند و  شمار می ترین عامالن ظهور و گسترش اسالم در این منطقه به ایرانی، عرب و هندی، اصلی

فرهنگ اسالمی در این منطقه بویژه اندونزی، عمدتاً از وجوه عرفانی بویژه تصوف ایرانی و شیعی 
ای و  رسد به دلیل ماهیت عمدتاً انسانی، اسطوره نظر می  تاثیر پذیرفته است. از سوی دیگر، به

ها بر مبنای  فرهنگعرفانی موجود در فرهنگ اسالمی ایرانی و ماالیی که همواره بر تعامل با دیگر 
های تأثیرگذار  توان از ظرفیت وگوی سازنده تاکید داشته است، امروزه نیز می صلح و دوستی و گفت

و مشترک موجود در عرفان اسالمی به عنوان نقطه تالقی و تماس ایران شیعه با مسلمانان اهل سنت 
گوهای سازنده فرهنگی بر و این منطقه بهره جست و ارتباطات تاثیرگذاری را جهت تعامل و گفت
سازی آسیای جنوب شرقی  پایه آن شکل داد. در این پژوهش، ضمن بررسی سهم عرفان در اسالمی

های آن در فرهنگ و تمدن اسالمی در این منطقه؛ کارکردها و نقش عامل  ها و تأثیرگذاری و بازتاب
انان این منطقه مورد بررسی تصوف و عرفان در تسهیل فرایند ارتباطات فرهنگی میان ایران و مسلم
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 اهمیت عرفان در مناسبات فرهنگی ایران و آسیای جنوب شرقی 

دانند به عنوان یک سیستم واحد و یکپارچه  را معادل تصوف می عرفان اسالمی که گاهی آن 
های اسالمی در طول سیزده قرن  شود که در تمامی سرزمین مذهبی شناخته میتفکر و اعتقاد 

ارتباط میان ایران و  (.1356،8برتلس، گذشته جزیی از اعمال و اندیشه مسلمانان بوده است)
عرفان، با تاریخ اجتماعی و فرهنگی آن پیوند خورده است. همچنین شیعه نیز در گرایش به 

آغازین برخاسته، پیشقدم بوده و در تکوین زهد و عرفان سهم  زهد و معنویت، که از اسالم
ای بر عهده داشته است. چنانکه امام سجاد)ع(، امام محمد باقر)ع(، امام صادق)ع( و  عمده

های متصوفه چه در میان فرق شیعی و چه  جریان  از سرسلسله، برخی دیگر از ائمه شیعه
مفهوم  وان امامان بودند عمدتاً ملتزم به عرفان بهروند. هرچند شیعیان که پیر شمار می سنی به

های تصوف و مشایخ صوفی مقید نمایند، ولی  توانستند خود را به مکتب عام بوده و نمی
کننده  برخی از شیعیان و علویان همانند عبداهلل نواده ابراهیم بن عبداهلل حسن، قیام

)متوفی  مد بن اسماعیل علی علوی (، مح هـ.ق 290 (، ابوحمزه خراسانی )متوفی 291) زیدی
(   هـ.ق 481)متوفی  (، ابراهیم بن سعد و حمزه علوی، خواجه عبداهلل انصاری   هـ.ق 395

های بعد در قالب  گرایش به تصوف داشته و این ارتباط بین تصوف وتشیع در دوره
ت شد. هایی چون صفویه تقوی تأثیرپذیری و پیوند فلسفه و عرفان و همچنین ظهور دولت

 (71-35: 1394الشیبی، )

های فرهنگی شیعه، سوغات تاجران و مبلغان  سه عنصر تصوف، زبان فارسی و آموزه
مسلمان ایرانی و هندی به ساکنان منطقه آسیای جنوب شرقی از جمله برمه، تایلند و 

رو، اهمیت نقش عرفان در ورود و گسترش اسالم در آسیای جنوب اندونزی بود. از این
. نخست؛ عرفان توانست پذیرش اسالم در آسیای  از چند منظر قابل بررسی است شرقی

جنوب شرقی را برای جوامع این منطقه که باورهای مذهبی آنان در بستر عرفانی و معنوی 
بودیسم و هندوئیسم شکل گرفته بود، تسهیل کند. دوم؛ تصوف رایج در منطقه آسیای 

« وحدت وجود»و « نور محمد»های شیعی مانند  یجنوب شرقی که عمدتاً متأثر از تئور
 13های هند وارد آسیای جنوب شرقی شده است. این فرایند از قرن  است، از دروازه
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مآب قرار داشت،  های وسیعی از هند تحت سلطه سالطین مسلمان ایرانی میالدی که بخش
ن اسالم که به سرعت بیشتری به خود گرفت و تجار مسلمان هندی همراه با صوفیان مسلما

های عرفانی و صوفیانه هندی نیز آمیخته شده بودند، به مردمان این منطقه معرفی  سنت
گردیدند. دو جریان اصلی صوفیانه وجودیه قرن هفدهم، یعنی حمزه فنصوری و الرانیری 
)که خود از سادات حضرموت ساکن هند نیز بود(، هر دو متأثر از هند بوده و نفوذ تفکر 

-Al 51-42).توان نادیده گرفت افکار صوفیانه حمزه فنصوری و آثار وی را نمیشیعی در 

Attas, 1979 . ) 
همچنین ماهیت تاریخی اسالم ماالیی از ایران و هند تأثیرپذیری مشهودی داشته است. در 

های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی  ای از تأثیرپذیری واقع تفکر دینی در اسالم ماالیی، آمیخته
های عرفانی و ادبی از سایر مذاهب و ملل از جمله اسالم شیعی و ایرانی است  وآموزه

رسد، اهمیت پرداختن به موضوع عرفان در مناسبات  نظر می (. به 73-64: 1397)حسینی،
های افراطی امروزه فرهنگی ایران و منطقه آسیای جنوب شرقی از آن جهت است که جریان

رهنگی و تاریخی بویژه تأثیر شیعه در آسیای جنوب های ف در تالش هستند تا این مزیت
ها و بازتولید حجم عظیمی از منابع سیاسی  شرقی، خصوصاً اندونزی را از طریق بیان تفاوت

سازی مذهبی،  و مذهبی در اثبات مغایرت با ایران، به تهدید تبدیل کرده و فرایند غیریت
امعه شافعی مذهب ماالیی از طریق ایجاد اجتماعی و فرهنگی را میان ایران و شیعه با بدنه ج

های تاریخی و  های جدایی تسریع نمایند. هدف اصلی از این تحقیق، بررسی ظرفیت گسل
گیری از این ظرفیت به  فرهنگی عرفان اسالمی در این منطقه و همچنین چگونگی بهره

آسیای  عنوان فصل مشترک فرهنگی در مسیر تقویت پیوستگی هرچه بیشتر میان ایران و
 جنوب شرقی است.

 
بررسی سهم و نقش ایرانیان در معرفی و نشر فرهنگ و عرفان اسالمی در منطقه  

 آسیای جنوب شرقی 

گیری فرهنگ و تمدن اسالمی در  های بسیاری از مشارکت تاریخی ایرانیان در شکل نشانه
ای است، که امروزه نیز پس از گذشت  ها بگونه آسیای جنوب شرقی وجود دارد. این نشانه

های تجاری دریایی ایران به منطقه که در قرن  مانده است. ورود کاروان ها هنوز باقی قرن
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های تجار و مبلغین  یافته بود، توانست فرصت معرفی افکار و اندیشه هفتم میالدی گسترش
ایرانی را در قالب دو گرایش مذهبی شافعی و شیعی و همچنین گرایشات صوفیانه فراهم 
آورد. هر چند عمده منابع تاریخی مربوط به حضور ایرانیان در شرق و جنوب شرق آسیا 

های  گردد، ولی در گزارش و سفرنامه باز میمربوط به قرن شانزده میالدی و بعد از آن 
بطوطه، به وضوح به حضور ایرانیان در دربارهای سالطین چین و اندونزی  مارکوپولو و ابن 

میالدی از جزیره  1345-46های  (، ابن بطوطه که در سال1380،37اشاره شده است)طاهری،
ین جزیره ساکن بودند، نام سوماترا دیدن کرده بود، اسامی جمعی از ایرانیان را که در ا

شود که بهروز، جانشین باالترین مقام بندر که یک  برد. این جهانگرد مغربی یادآور می می
( امر به  شاه )دولت ای به سلطان خبر ورود مرا اطالع داد. امیرالدوله  ایرانی بود طی نامه

انی و برخی دیگر از الدین اصفه الدین امیرسید شیرازی، تاج استقبال من کرد و قاضی شریف
، محقق اندونزیایی در «عمر امین حسین(. »18: 1384علما را به استقبال من فرستاد )اقبال،

وجود دارد که « لیرن»نام  خصوص نقش و نفوذ ایرانیان در اندونزی معتقد است که قومی به
اصالتاً  کنند. وی معتقد است این قوم زندگی می( Giri« )گیری»ای واقع در شهر  در منطقه

از قوم لر ایرانی هستند. پروفسور عرفی، دیگر مورخ اندونزیایی نیز، ضمن برشمردن برخی 
های ایرانی االصل همانند شبانکاره، اشرف، ضیاءالدین الرومی و المبری، که طی  از گروه

کردند، بر این باور است که  قرون دهم و یازدهم میالدی در شمال شرقی سوماترا زندگی می
ه بر قوم لر و کرد که ایرانی بوده و در منطقه جاوه شرقی و پاسای سوماترا زندگی عالو

 351بویه یعنی حوالی  کردند، قومی نیز به نام شیعه در دوره حکومت شیعی آل می
اند و در نواحی مرکزی سوماترا ساکن شده   میالدی( به اندونزی مهاجرت کرده 969هجری)

( که بعدها به سیاک سری شهرت یافت، بنا کردند Siak« )سیاک»ای را بنام  و دهکده
(fatimi, 1987:14  .) 

تأثیر و نقش ایرانیان در معرفی و گسترش اسالم در جنوب شرق آسیا و دیگر مناطق جهان، 
و « شیعه و ایران»صرفاً از مجرای اسالم شیعی نبوده است. برخالف تصور برخی که همواره 

ها بوده و  دانند، خاستگاه اصلی ظهور تشیع در میان عرب یرا مترادف هم م« عرب و سنی»
ایرانیان برخالف آنکه در تأسیس مذاهب اهل سنت نقش اساسی بر عهده داشته، اما درمورد 
مذهب شیعه، تنها پس از پذیرش آگاهانه این مذهب، در گسترش و توسعه آن نقش حائز 
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اند و دامنه نفوذ شیعه  فویه اکثراً سنی بودهایرانیان تا قبل از ظهور ص. اهمیتی برعهده گرفتند
در ایران تا قبل از آن منحصر به برخی مناطق همانند قم، سبزوار، کاشان و مازندران بوده 

های طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و حتی  است. در دوران حکومت
اً بر تسنن اصرار داشتند. در نظر از مواضع سیاسی و حزبی، آنان عمدت خوارزمشاهیان، صرف

ای بیش از یکصد سال حکومت کردند، گرایشات شیعی  دوره حکومت آل بویه که در فاصله
هجری قمری،  657در ایران و عراق توسعه یافت. سقوط بغداد به دست مغوالن در سال 

ان پایان خالفت بغداد را اعالم کرد. از آن پس در قرن هفتم، هشتم و نهم، شیعه در ایر
حمداهلل مستوفی که  1گسترش یافت و با ظهور صفویه به مذهب رسمی در ایران تبدیل شد.

در خصوص « نزهه القلوب»زیست در کتاب  حدود یک قرن قبل از صفویه در ایران می
در اصفهان همه سنی شافعی مذهبند. »نویسد:  عقاید مذهبی رایج در ایران زمان خود می

د که پس از پیروزی عباسیان کاهش یافت و در قرن پنجم شهر ری ابتدا پیرو تسنن بو
مذهب شیعه در آن ناحیه گسترش یافت. تهران از ابتدا با تشییع زیدی آشنایی داشت و 
مردم قزوین در قرن هفتم، سنی شافعی و تعدادی نیز سنی حنفی بودند. دیلمان و مازندران 

شیعه زیدی و شیعه اسماعیلی  تا ظهور حسن ابن زید، علوی بودند و در قرن هشتم به
« آمدند شمار می ترین مراکز شیعی در ایران به پیوستند. قم و کاشان جز اولین و قدیمی

 (77-1371،66)مستوفی ،

نکته قابل توجه دیگر اینکه، مذهب شافعی، مذهب شیعی و تصوف سه جریان رایج فکری 
کارکرد این سه جریان از آن و مذهبی طی قرون دوم تا هشتم هجری در ایران بود. اهمیت 

های تاریخی در خصوص  تواند ما را در یافتن پاسخ به برخی پرسش جهت است، که می
سهم و نقش ایرانیان در معرفی اسالم به دیگر جوامع از جمله شرق آسیا از طریق یافتن 

ها و سنخیت مذهبی و فرهنگی موجود در ایران و مناطقی که ایرانیان در آن رفت  شباهت
 وآمد داشتند، کمک نماید. 

گونه که اشاره گردید، تصوف یکی از عوامل گسترش تشیع در جهان، خصوصاً در همان
ایران بوده است. تصوف در قیام شاه اسماعیل صفوی و پیروزی وی و همچنین گسترش 

                                                           
1
الم ،ترجمه فریدون بدره ای ،تهران ،مرکز (،حضور ایرانیان در جهان اس 1381برای مطالعه بیشتر ر.ک. هوانسیان .ر. )- 

 بازشناسی اسالم وایران .
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تشیع در ایران، نقش حائز اهمیتی را بر عهده داشته است. صوفیه تا قبل از ابوحامد 
های کوچک  بندی مشخصی نبود، بلکه در قالب گروه (، دارای فرقه قرن ششم هجری) غزالی

(،  هجری قمری 550) شدند. با ظهور عبدالقادر گیالنی دور یک استاد، پیر یا مرشد جمع می
را تأسیس « قادریه»که یک واعظ حنبلی در بغداد بود، شاگردانش توانستند فرقه بزرگ 

توان پل ارتباطی شیعه و سنی خواند،  گر اینکه، تصوف را مینمایند. نکته حائز اهمیت دی
چرا که اکثر فرق صوفیه اهل سنت، سلسله خود را به یکی از امامان شیعه بخصوص علی 

های مشترک مذهبی فراوانی نیز بین شیعه و صوفیه وجود  رسانند و آموزه ابن ابیطالب)ع( می
ز آن به عنوان سند تاریخی مربوط به نقش و ترین آثار تاریخی که ا یکی از قدیمی 1دارد .

توان بدان استناد کرد، سنگ  سهم ایرانیان در ورود و گسترش اسالم و تشیع در اندونزی می
توان به سنگ قبر  قبرهای مربوط به ایرانیان در اندونزی است. از جمله این مستندات می

 822)متوفی  گانه جاوه 9اولیاء  یکی از« ملک ابراهیم کاشانی»و همچنین « فاطمه بنت میمون»
، در خصوص «والی سونگو»( اشاره کرد. دکتر آگوست سونیوتو، نویسنده اطلس  هجری
با قوم ایرانی لر و همچنین ایرانی بودن ملک ابراهیم به تفصیل « فاطمه بنت میمون»ارتباط 

حسین خیراالمیر علی »عالوه براین، مزار  .(Sunyoto, 2012:64) سخن گفته است
هجری(،   824)متوفی « فارسی  عمادالدین حسین سید»هجری(، مزار  733 )متوفی «استرآبادی

در سوماترا(، از دیگر مستندات تاریخی پیشینه حضور  823 )متوفی« الدین امین حسام»مقبره 
 .  (21:1345رانی، )مازندآید  ایرانیان در مجمع الجزایر ماالیو به حساب می

گانه؛ یعنی اولین 9که اولین شخص از اولیاء « موالنا ملک ابراهیم کاشانی»در خصوص 
شمار آمده و نقش حائز اهمیتی را خود و فرزندانش  داعی و مبلغ اسالم در جزیره جاوه به

 اند، تفاسیر مختلفی ذکر شده است. برخی وی در ورود و گسترش اسالم در جاوه ایفاء کرده
« موالنا ملک ابراهیم سمرقندی»خوانده و بر خی دیگر از وی به عنوان « موالنای مغربی»را 

طور  اما همان( Sunyoto,2012:64)اند  یاد کرده« ملک ابراهیم کاشانی»و برخی دیگر نیز 
که مشخص است، وی اصالتاً از سادات حضرموت بوده و از شاخه فرزندان احمد مهاجر 

نشین در ناحیه مرکزی  ای شیعه نکه وی را چه ساکن کاشان که منطقهاست. به هرحال، ای

                                                           
1
(،تشیع وتصوف ،ترجمه علیرضا قراگزلو ، تهران ،چاپ سوم ،موسسه انتشارات  1394ر.ک. الشیبی ، کامل مصطفی ،)- 

 امیرکبیر.
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ایران بوده و یا سمرقند به عنوان مرکز فرهنگی و علمی خراسان و متعلق به ایران بدانیم، 
رود که احتماالً از مسیر هند وارد اندونزی شده است.  شمار می تبار به وی یک ایرانی عرب

تابع مذهب شیعه نبوده، اما به دلیل گرایشات عرفانی،  اگر فرض را برآن بگذاریم که وی
گانه در 9هایی که امروزه از اولیاء  وابستگی نژادی و فامیلی به امامان شیعه و همچنین آموزه

های مذهبی و فرهنگی برجای مانده است؛ وی را باید بسیار متأثر از شیعه  قالب برخی سنت
 .   (13-9: 1384)ظفراقبال، برشمرد

ها و  های عرفانی، آیین واضح موجود بر نقش ایرانیان در معرفی و ترویج آموزه دلیل
ها در دوره معاصر است.  الجزایر مالیو، وجود این سنت های فرهنگی به جوامع مجمع سنت

های فرهنگی و مذهبی شیعه مستقیم توسط  ها و سنت اگر چه تعیین دقیق اینکه، این آیین
ای فعالیت داشته یا به عنوان جوامع مهاجر ساکن در  طین منطقهایرانیانی که در دربار سال

منطقه، معرفی و ترویج شده، یا اینکه همانگونه که اشاره گردید توسط مسلمانان هندی وارد 
گری  این منطقه شده، جای بحث و بررسی بیشتر دارد. اما به هرحال، با قبول نقش واسطه

به دلیل حضور و نفوذ فرهنگی گسترده ایران بر  ها را توان ریشه اصلی این سنت هند، می
های  هند اسالمی، از سوی ایران دانست. همچنین، شواهد متقن تاریخی از جمله سفرنامه

موجود نیز بر حضور مستقیم ایرانیان در دربار سالطین اسالمی در سوماترا و برخی دیگر از 
 (.  13نواحی اشاره دارد )همان:

ری و شاگردش السوماترایی، در کنار دیگر عرفای مشهور همانند آثار عرفانی حمزه فنصو
الرانیری و پالمبانی، سرشار از فرهنگ و عرفان ایرانی و شیعی است. موضوع مهم دیگر 
سهم و نقش حمایتی حاکمان و سالطین اسالمی در ترویج و گسترش فرهنگ بویژه عرفان 

، که از فارسی به «طین و تاج السالطینبستان السال»(. ادب درباری 248اسالمی است )همان:
)سالطین  ع( و حکایت راجا راجا پاسه ماالیو ترجمه شده است، داستان شهادت امام حسین)

های فارسی  ( مربوط به دوره نفوذ و حضور کارگزاران ایرانی در دربار است و واژه پاسه
های عرفانی و  در این میان برخی آموزه  (.Al-Attas, 1979:9) بسیاری در آن وجود دارد

« نامه الهی»امیر خسرو دهلوی، « هشت بهشت»شیعی از طریق ترجمه منابعی همچون مثنوی 
شیر نوایی و امیرخسرو دهلوی  نظامی گنجوی و آثار علی« بهرامگور»عطار، « منطق الطیر»و 

ه منابع باال افزود. آثار حمزه رو، این آثار  را می توان ب وارد ادبیات مالیو شده است، از این
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و همچنین رباعیاتش مملو « المنتهی»، «شراب العاشقین»، «اسرار العارفین»فنصوری همانند 
این امر داللت بر نفوذ زبان فارسی و  از افکار تصوف شیعی و ایرانی است.  از تاثیرپذیری

شمار  در منطقه بههای اسالمی پرقدرت  دارد، که از سلطنت« آچه»ها در دربار  ایرانی
(، تاثیر و نقش آن در نظریه  آمدند. اهمیت حکایت نور محمد )تئوری انسان کامل می

-Yousuf,2004:24). وحدت وجود صوفیان و عارفان ماالیی است که گرایش شیعی داشتند

44) 
 

سازی و گسترش فرهنگ و تمدن اسالمی آسیای  بررسی سهم عرفان در اسالمی
 جنوب شرقی 

الجزایر  ف با موضوع گسترش اسالم در آسیای جنوب شرقی، بویژه در مجمعبحث تصو
اندونزی پیوند بسیاری داشته و فرضیه نقش تصوف و عرفان در ورود و گسترش اسالم در 

کنند که  های پر طرفدار است. برخی از محققین بر این امر پافشاری می این منطقه از نظریه
ند، یمن و ایران وارد این منطقه شده بودند، نقش شیوخ صوفی مسلکی که از کشورهای ه

-Azra, 2004:100)اساسی و مهمی در گرویدن مردم این منطقه به اسالم بر عهده داشتند 

یکی از دالیل عمده گرایش مردم آسیای جنوب شرقی به اسالم را باید در شیوه  (.103
ای موجود در ه خاص ارائه اسالم و تبلیغ دین توسط صوفیان و همچنین شباهت

گرایی و وجه عرفانی هندوئیسم و بودیسم با تصوف برشمرد. تصوف بیش از هر  درون
عامل دیگری توانست میل به پذیرش اسالم را برای مردم این منطقه آسان کند، زیرا به 

اند پاسخی شایسته  های روحی و معنوی آنها، که اساساً به امور روحانی متمایلگرایش
ها به اسالم چنان بود که از آنان  ه، رویکرد صوفیان در دعوت ماالییداد. به عالو می

بودایی خویش را رها  -بینی هندویی خواستند یکباره اعتقادات دینیِ موجود و جهان نمی
کوشید تا این باورها را در زمینه تعالیم دینی و معنوی اسالم دوباره  کنند، بلکه در عوض می

های مذهبی  بیش از آنکه به دنبال ایجاد تغییر در نگرش تفسیر کند. مبلغان صوفی مسلک
ها در مسیر جلب مردم بهره گیرند.  مردم باشند تالش داشتند تا آن را اصالح و از شباهت

 عرفانی داشتند. -مسلمانان این منطقه در باورهایشان تمایل به عقاید فلسفی

ه نور محمد و انسان کامل به خود نکته حائز اهمیت دیگر اینکه؛ سالطین با تطبیق دادن اید 
سعی داشتند اعتقادات مردم را به خود جلب کرده و خود را در وجود قطب ببینند. بیشتر 
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خود را نماد نور محمد و انسان « سلطان ماتارام»و « سلطان پادانگ»پادشاهان جاوه همانند 
زی صرفا اختصاص به الجزایر اندون رو، عالقه به تصوف در مجمع دانستند. از این کامل می

های مردم نداشت، بلکه حاکمان ماالیی نیز شیفته مفاهیم عرفانی بویژه تئوری انسان  توده
اهلل، قطب و یا انسان کامل  داد تا خود را به عنوان ولی کامل بودند. چون به آنها فرصت می

ان با رو، تصوف در سلطنت اسالمی جاوه حائز اهمیت بود و سلط معرفی نمایند. از این
اتخاذ القاب صوفیانه در حال تقویت قدرت معنوی خود بوده است. تاثیر انسان کامل 

ها به دو رشته تفکر اسالمی توسل جسته بودند؛ یکی  برکشورداری بسیار مهم بود. ماالیی
شود  ، یادآور می«بریکل»مآب و دیگری مفهوم صوفیانه انسان کامل. پروفسور  سلطنت ایرانی
آن را بیان کردند با بینش امام شیعی پیوند « گیالنی»و « ابن عربی»کامل که که فکر انسان 

    .(67-64: 1982)هوکر، دارد

)والی سونگو(  تن از اولین داعیان و مبلغان مسلمان 9توسعه اسالم در جاوه به ویژه در دوره 
ای  های عرفانی به گونه های صوفی صورت پذیرفت. محتوای آموزه اغلب توسط جریان

 های ذهنی ناشی از تعالیم معناگرای  توسط اولیاء و داعیان ارائه گردیده که با پیش زمینه
پذیری تصوف بود که آثار و رد پای  مغایرت چندانی نداشت. همین انعطافبودیسم  -هندو

از طریق همانندسازی فرهنگی « نوسانتارا»الجزایر  آن را بر روی روند تبلیغ اسالم در مجمع
در زندگی اجتماعی، فرهنگی، دینی، هنری، ادبیات، آموزشی و آداب و رسوم تسریع کرد. 

برخوردار بودند، « قدرت فراطبیعی»بودا نیز از مفهوم  -هندو های طورکه تعالیم و آموزه همان
، متعلق به انسان مقرب به خدا «کرامت»ای را به نام  العاده دکترین تصوف نیز قدرت فوق

شد. اعتقاد بر این بود که کرامت  نامیده می« ولی»دانست. انسانی که دارای کرامت بود،  می
آورد. عالوه بر  و پس از مرگ او به دنبال می ، نعمت و برکت را در زمان حیات«ولی»
« مَعونه»، برخی از علما نیز تحت تاثیر اولیاء دارای قدرت معنوی مافوق طبیعی به نام «ولی»

 بودند. 

دربارهای مالیو، فرهنگ و ادب فارسی و عربی را نه تنها در امور فرهنگی و دینی بلکه در 
سهم مهمی در تولید « آچه»د. در این میان، دربار دادن امور سیاسی نیز سرمشق خود قرار می

ادبیات اسالمی و عرفانی مالیو بر عهده داشته است. چهار نویسنده مربوط به اوایل قرن 
هفدهم میالدی یعنی حمزه فنصوری، شمس الدین السوماترایی، عبدالرئوف السینگی و 
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در تولید این ادبیات دارند.  نورالدین الرانیری که همگی از سادات بودند، سهم و نقش مهمی
)س( و دو فرزندش امام حسن )ع( و   )ع(، حضرت فاطمه هایی از امام علی  وجود داستان

)ع(، در ادبیات کالسیک ماالیو دلیل بر نفوذ فرهنگ شیعه در این منطقه است.   امام حسین
ی و فرهنگی به اوج قدرت سیاس« آچه»میالدی توانسته بود در منطقه  16شیعه که در قرن 

 :Baried, 1976) خود برسد، بخشی از ادبیات کالسیک ماالیو را تحت تأثیر خود قرار داد

، به بیست و شش  داستان شیعی در ادبیات مالیو  «فان رونکل»های خطی  در نسخه (.59
ها که در مورد پیامبر)ص(، حضرت  (. این حکایت252-248: 1384اشاره شده است )اقبال، 

ع( و امام حسین )ع( است، در  )س( و فرزندانش امام حسن ) همسرش فاطمه)ع( و  علی
م تأثیر بسیاری داشته است. حکایت نور محمد؛  تئوری انسان 17و 18تصوف ماالیی  قرن 

ای از  کامل که در تصوف حالج منعکس شده، از ادبیات فارسی به مالیو رسیده است. نسخه
الدین بانجری و به دستور  ارد که توسط احمد شمساین اثر در موزه ملی اندونزی وجود د

، «روضه االحباب»( از متن فارسی  م 1668 « )آچه»، حاکم وقت «الدین شاه تاج العالم صفیه»
م( منسوب به میرعلی شیر  1520 اهلل جمال الحسینی شیرازی )متوفی نوشته عطاءاهلل بن فضل

رگردانده شده، به زبان ماالیو ترجمه شده ب« عمده االنساب»نوایی که متن فارسی آن از متن 
نقش آن در نظریه وحدت وجود  است)همان. اهمیت حکایت نور محمد،  به خاطر تاثیر و

آورده شده  در این حکایت ماالیی عارفان ماالیی است که گرایش شیعی داشتند. صوفیان و
آن حضرت ی نورانی از وجود پیامبر)ص( خلق کرد که راس ااست که خداوند پرنده

)س( بود و به پرنده  )ع( و گردن آن حضرت فاطمه علی)ع( و دو چشم آن حسن وحسین
نور هفت دریای علم؛ یعنی بخشش، صبر، عقل، تدبیر، رحمت و دریای نور 

نیز تأثیر مذهب شیعه نمایان است. این حکایت که 1«شق القمر» (. در حکایت353داد)همان:
به  17و یا اوایل قرن  16)ع( آمده در نیمه دوم قرن  در ذکر اخالق و شخصیت حضرت علی

 (Winstedt,1958:102) .زبان مالیو ترجمه شده است

های هنری و جشنواره، همزمان با روز عاشورا در جاوه  که در قالب نمایش« تابوت»مراسم 
از اسالم شیعه تاثیر پذیرفته « ساندول»گردد و همچنین هنر  و جزیره سوماترا برگزار می

، نمایش درگیری و نبرد میان بنی امیه و حضرت «مناک»و داستان « ساندول»است. هنر 

                                                           
1
 Hikayat Bulan berbelah 
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کشد. این امر،  )ع( و نبرد حمزه بن عبدالمطلب در برابر شخصیت امیه را به  تصویر می علی
از نظر روحی و روانی در ساختار نظام عادت جوامع مسلمان در مجمع الجزایر اندونزی، 

المطلب است. تأثیر  )ع( و حمزه بن عبد ته و ارادت آنها به امام علینشان از جایگاه برجس
قطعی نفوذ باورهای مذهبی مسلمانان ایرانی و هندی در ظهور هنرهای سنتی از جمله هنر 

، حکایت اولیای مبلغ اسالم،  «داستان رامایانا و مهابهاراتا»، «های مناک داستان»یا « وایانگ»
 (27-26: 1986)امیر، . شود خوانی و موسیقی عرفانی دیده می هنر جادوی عرفانی، صلوات

 
 های تعاملی عرفان در ارتباطات فرهنگی با جوامع آسیای جنوب شرقی ظرفیت 

های تاریخی در تأثیر عرفان اسالمی و  آنچه تا به اینجا بحث شد، بخشی از تجربه
ها و پیروان  میان ملت وگو های آن در فراهم آوردن امکان تعامل، همزیستی وگفت قابلیت

هاست و نه یک فرهنگ خاص،  مذاهب اسالمی است. از آنجا که عرفان ناظر به همه فرهنگ
یک مذهب معناگراست که فراجغرافیایی و فراتاریخی خواهد بود، یک معرفت، شناخت و 

دهد. لذا، عارف مسلمان از دیرباز  مرز است که چارچوبی جهانی را شکل می دانش بی
است. معنویت و عدالت دو پایه اصلی  گرا داشته جهانی، بدون مرز و تعامل دیدگاهی

بینی عارفان مسلمان را تشکیل داده و عارف همواره با عقل شهودی خود که جهان و  جهان
داند، با سعه صدر و همدالنه به تعامل با دیگران   ادیان را برخاسته از حقیقتی واحد می

ایرانی و عرب که نخستین داعیان و مبلغان اسالم در آسیای پرداخته است.  عارف مسلمان  
ها و اصول بنیادین عرفان،  آیند نیز با پیروی از همین  مفروض شمار می جنوب شرقی به

های قشری و  گرایی، به دنبال گذر از الیه گرایی و شمول یعنی وحدت وجود، اصل باطن
زدن  رو، به جای دامنند. از این ن  بودپوسته و در نتیجه، رسیدن به ذات و گوهر واحد جها

به اختالفات، در پی معرفت حقیقی، یعنی مشترکات و حقیقت متعالی و واحد در همه ادیان 
کردند. عارف مسلمان با  بودند و دیگران را نیز به دیدن حقایق باطنی واحد دعوت می

سوی وحدت  های متصل به ذات واحد یعنی خداوند، آنها را به رجوع دادن آدمیان به فطرت
خواندند. این قابلیت مهم در عرفان اسالمی یعنی ویژگی مدارا، تسامح و نرمش و  می

پذیری در برابر دیگران توانست موجب همزیستی و همگرایی  میان جوامع ایرانی و  انعطاف
های آسیای جنوب شرقی بویژه اندونزی شود. در رویکرد عرفانی،  عرب با مردم سرزمین
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هبی در جایگاهی بس رفیع قرار گرفته، و سیر و سلوک از انسان فارغ از گرایشات مذ
ها مورد توجه و  مدارانه عرفان اسالمی، همه انسان شود. در نگاه انسان خودشناسی شروع می

و   مطلق  به کمال  کرد، عشق می   مطرح  عارف مسلمان   عنایت حضرت حق هستند. آنچه
محوری   بود. نکته مهم دیگر اینکه، اخالق  و زیبایی  کمال  سوی به  موجودات  همه  حرکت

رود. قواعد اخالقی که  شمار می های عرفان اسالمی در این منطقه به یکی دیگر از ویژگی
  از یک  ای اند، صرفاً مجموعه عرفای مسلمان به مخاطبین خود در این منطقه ارائه کرده

بر   داشت که  قوانینی  به  اشاره  نبود، بلکه  ها و سنن یا عادت  اجتماعی  قراردادهای  سلسله
وگو  های عرفانی، تاکید بر تعامل و گفت است. ویژگی دیگر این سنت  حاکم  آدمی  فطرت

بود. مبلغان و داعیان عارف مسلک مسلمان از مجموعه معارفی که در اختیار داشتند با دیگر 
را که تجربه مشترک و کردند و معرفت عرفانی خود  وگو می ها، ادیان و مذاهب گفت فرهنگ

آمد،  با رها کردن خود از ظاهرگرایی و تنها خود را محق وحق  شمار می بدون مرز آدمیان به
گذاشتند. در نگاه  می خواندن و دیگران را باطل، بر تنوع و تکثر مذهبی و فرهنگی احترام 

روند  ار میشم عارف مسلمان، تسنن و تشییع هر دو تأویل اصیل و سنتی از وحی اسالمی به
که به تقدیر الهی در درون اسالم بوجود آمده است. آنها تشییع و تسنن را جریانی در درون 

های متفاوت آنها از تاریخ، فقه و  شمردندد، که برخی اختالفات در برداشت اسالم بر می
وگوها و تعامالت  رو، داد وستدها، گفتتواند وحدت آنها را برهم زند. از این کالم نمی

کری میان سنی و شیعه یا مسلمان و غیر مسلمان را در دوره ورود و گسترش اسالم توسط ف
ایم. در این دوره، از  داعیان و مبلغان عارف مسلک در آسیای جنوب شرقی شاهد بوده

گرایی خبر چندانی نیست، چرا که بنیادگرایان با توجه به فهم قشری و  بنیادگرایی و افراط
ارند، مرادشان از سنت، فقط ظاهر شریعت و احکام فقهی آن، مذهب انحصاری که از دین د

ای از اصول اعتقادی غیرقابل انعطاف است. اما عرفا، سنت را به معنای وسیع آن  و مجموعه
 برند که از مبدأ الهی جریان یافته  و از این حیث فارغ از زمان و مکان است. بکار می

بی و قومی پیام این مکتب بود. این پیام امروزه که وحدت، فارغ از مرزهای جغرافیایی، مذه
جهان دچار کشمکش و منازعات بسیاری است و مناطق اسالمی از جمله در شرق آسیا 
درگیر منازعات مذهبی شیعه وسنی شده، همچون گذشته کارساز و حائز اهمیت است. 

کشوری همانند  رسد استفاده از ظرفیت عرفان اسالمی امروزه نیز، بویژه در نظر می به



 
 
 
 
 
 
 
13 
 

 محمدعلی ربانی

اندونزی با توجه به تنوع گسترده قومی و مذهبی، بسیار آموزنده باشد. عرفان بعد مهمی از 
شود، چیزی که در اشکال منحصربه  رود که در تمام مذاهب یافت می شمار می مذهب به

دهد. این تالقی، بیش از آنکه در یک  فردش، امروزه بخشی از عقاید رایج ما را تشکیل می
وگو و تعامل سازنده شکل گرفته  زع و جنگ و مواجهه رخ داده باشد، از مسیر گفتتنا

است. نکته حائز اهمیت دیگر، سهم ایران در تقویت و گسترش بعد عرفانی اسالم و 
همچنین نقش عرفا و شعرای ایرانی در گسترش  اسالم عرفانی در آسیای جنوب شرقی 

وگوهای فرهنگی و دینی  ی عرفان برای پیشبرد گفتتوان از ظرفیت باال است. امروزه نیز می
های نهفته در ادب و عرفان فارسی، همانند  های منطقه بهره جست. چرا که ویژگی بین ملت

تواند  بینی، امروزه نیز می ظن داشتن و قضاوت کردن بر پایه خوش درست دیدن، حسن
های تاریخی  درسراهکار مناسبی برای گسترش تفاهم و صلح جهانی  محسوب گردد. 

زده کنونی،  گیری از آن در فضای پرالتهاب و آشوب تواند با بهره ای که بشر امروز می آموزنده
های موجود در  ، به چالش ضمن اصالح نوع نگرش خود به جهان هستی و سایر موجودات

 گیری از ها فائق آید. امروزه، قطعاً ما نیازمند بهره حوزه محیط زیست، منازعات و جنگ
که خود حلقه وصل ایران -هایی هستیم که عرفا و شاعران بزرگی چون مولوی بلخی درس

هایی چون همدلی که  اند. درس به ما آموخته -رود شمار می و بسیاری از جوامع دیگر به
 .ورای همزبانی است

 
 گیری  نتیجه 

شمار  عرفان وجه بارز، برجسته و مشترک ایران و حوزه اسالمی آسیای جنوب شرقی به
آید. لذا، مراودات فرهنگی و تاریخی این دو حوزه بزرگ فرهنگی جهان اسالم نیز متأثر  می

. همین ویژگی  های موجود در آن بوده است های عرفانی و بعضاً خرده فرهنگ از اندیشه
موجب گردید تا مناسبات فرهنگی و تاریخی  ایران و آسیای جنوب شرقی به یکی از 

وگوی فرهنگی میان جوامع بشری  برجسته و موفق در تعامل وگفتهای تاریخی  نمونه
تبدیل گردد. پیوندی که به قدمت سابقه و پیشینه ظهور و گسترش اسالم در این منطقه بوده 

رو، تاریخ گذشته و بر پایه همدلی، همکاری و تعامل فرهنگی استوار گردیده است. از این
ات و فهرست بلندی از تعامالت و ارتباطاتی ایران و آسیای جنوب شرقی سرشار از خاطر
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است که بر صحت و درستی این ادعا اذعان دارد. در این میان آنچه که بیش از دیگر عناصر 
فرهنگی توانست حلقه مستحکم و استوار این پیوند را شکل دهد عامل عرفانی و تأثیرات 

ع این منطقه تأثیر های متوالی در فرهنگ و سنن  جوام فرهنگی آن است که برای قرن
های تاریخی گذشته و توصیه و  گذاشته است. یقیناً در شرایط بحرانی کنونی، تجربه

تواند ما را در حفظ و درک  راهکارهای ارائه شده از سوی عارفان اهل دل، بار دیگر می
رو  های پیش گیری از آن، جهت فائق آمدن بر چالش های مشترک فرهنگی و بهره ارزش

گیری از این ظرفیت و میراث مشترک در حاکم کردن تعامل و فرهنگ  بهره کمک نماید.
وگو در مناسبات این دو حوزه فرهنگی و تمدنی، بر پایه شناخت و احترام متقابل و  گفت

ها به عنوان یک سرمایه، عاملی کلیدی در غلبه آمدن بر چالش  پذیرش تنوع و خرده فرهنگ
مذهبی است که بر پایه جهل، تبعیض و نفرت شکل گرفته  گرایی و منازعه رشد  افراط به  رو

 است.

برد،  های سیاسی، امنیتی، قومی و مذهبی رنج می انسان امروز که از انواع منازعات و درگیری
سخت نیازمند دستیابی به تکرار تجربه تاریخی گذشته است. این تجربه تاریخی در ایران و 

های معنوی و عرفانی شکل گرفته، در طول  سنتآسیای جنوب شرقی، که عمدتاً بر پایه 
وشنود میان نخبگان و اندیشمندان این دو  تاریخ مبنایی جهت مفاهمه، همگرایی و گفت

حوزه بزرگ فرهنگی و تمدنی بوده است. امروزه نیز با اتکا به غنای فرهنگی و تفوق 
ن و فرهیختگان  این ، نخبگا شرقی های دینی و معنوی نهفته در ایران و آسیای جنوب ارزش

گیری  اندیشی مستمر و سازنده خود در شکل ریزی ارتباط و هم توانند با پی دو حوزه می
ویژه در ایجاد تعادل میان  المللی سهم و نقش موثری را به ای و بین هنجارهای منطقه

گرایی  گرایی و فائق آمدن معناگرایی فرهنگ شرقی در برابر مادی گرایی و ماده معنویت
رهنگ غربی برعهده گیرند. تاکید ما بر عامل عرفان در این تعامل فرهنگی از آن رو است ف

های فکری و اعتقادی  ای از گزاره که دیگر عناصر از جمله سیاست و ادیان،  که بر پایه
توانند کارکرد عرفان اسالمی را در  اند، نمی خاص و نوع نگاه آن به هستی و انسان بنا شده

های مشترک اجتماعی  های گسترده تفاهم و همکاری بر پایه معیارها و ارزش ایجاد زمینه
داشته باشند. ایران و آسیای جنوب شرقی به عنوان اعضای مؤثر اقلیم فرهنگی آسیایی 

آفرینی عرفان اسالمی در تحکیم مناسبات  توانند تجربیات خود را در مسیر افزایش نقش می
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های حاکم، به مخرج مشترکی در بحث توسعه و  با چالش مبادله کرده و در مواجهه  فرهنگی
های  ها دست یابند تا ظرفیت فرهنگی مناسبی را در تعیین خط مشی حفظ خرده فرهنگ

 فرهنگی در این حوزه ارائه کنند.
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