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 چکيده
آنها به لحاظ سياسي تحت  معرفتي مسلمانان اندونزي متکثر است. هاي فکري وبنيان

مباحث  هاي مختلفي که درگرایشخارج از اندونزي بوده و با توجه به هايتأثير فرهنگ
ري و اجتماعي دارند و در اثر تعامالت با خاورميانه، خصوصاً با شرکت در مراسم حج و فک

هاي فرهنگي آنان متفاوت گيريتبليغات وهابيت، به جریانات مختلفي روي آورده و جهت
هاي نهضت محمدیه و نهضت العلما با پيرواني بيش از سي است. دو قطب قدرت با نام

 در بين مسلمانان اندونزي دارند . ميليون نفر، نقش زیادي را
هاي رهبران، به در این پژوهش با استفاده از روش تحقيق تاریخي و تحليل گفته

شود. سؤال محوري پژوهش این است که  هاي فکري و معرفتي هر کدام اشاره ميبنيان
هاي فکري و معرفتي نهضت محمدیه و نهضت العلما چگونه ها و اشتراکات بنيانتفاوت

ایي آنان با سایر مذاهب است. صورت بندي این دو قطب فکري و شناسایي مشترکات اندیشه
آوردهاي جدید این دست هاي تاریخي رویکردهاي آنها ازاسالمي و همچنين تبيين زمينه
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 مقدمه
اسالم در اندونزي با توجّه به تنوع فرهنگي به دو قسمت مشخص تقسيم شده 

اي دیگر از ایي به عنوان مسلمانان اصيل و سانتري مشهورند و عّدهاست، عده
به لحاظ اعتقادي شوند .مسلمانان سانتري مسلمانان صوري و آبانگان شمرده مي

ها، اي از آئينلمانان آبانگان طرفدار آميزهدر حاليکه مس کنندعميقاً به اسالم عمل مي
کنند)بجنوردي: هم عمل ميشعائر و مراسم روح گرایانة هندو بوده و به عقاید اسالمي

355 .) 

اي نيست که در دوران معاصر، به گونه خصوصاً اندونزي به دليل تنوع فرهنگي
م تنها به ابعاد دین درتمامي حيات سياسي آن آميخته شده باشد بلکه عمل به اسال

هاي متعدد آن با رویکرد فردي و عبادي آن محدود شده است و حکومت
سکوالریستي به فعاليت مي پردازند؛ به دليل اینکه قانون اساسي اندونزي در سال 

، 1372تنظيم شده است )مظفري: « پانچاسيال»اساسي  1بر اساس پنج اصل 1959
اي را شکل جداسازي کليسا از سياست، جامعه(. اندونزي به دنبال پيروي از الگوي 50

 داده است که داراي حيات سياسي فرهنگي غير مذهبي است. 
هستند و تلفيق اسالم با سياست را دنبال اي طرفدار حکومت اسالميالبته عده

اي است که به تحقق جامعهنمایند جامعة اسالمي، کنند و چنين استدالل ميمي
                                                   

. این اصول پنج گانه شامل: اعتقاد به خداي واحد، انسانيت، وحدت ملي، دموکراسي و عدالت 1
سوکارنو گفته  شود. همان گونه که  سلمانان تلقي مي  ست که نوعي توهين به م اجتماعي ا
بود مراد آنان از اعتقاد به خداي واحد این بود که نه تنها مردم اندونزي باید به خدا معتقد 

شند بلکه هر فرد اندونزیایي مي بایست به خداي خویش اعتقاد داشته باشد. باید مسيحيان با
سلمانان طبق آموزش سيح وم سي م ساس تعاليم عي هاي پيامبر خود و بودائيان نيز خدا را برا

 مراسم مذهبي خود را مطابق با کتابشان برگزار کنند. 
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الم به خاطر نفع کل جامعه مي باشد و معتقدند براي پياده یافتن تعاليم اساسي اس
اي دیگر مي گویند، کردن تعاليم اسالمي ابتدا باید انسان قدرت را به دست گيرد وعده

تقدم دارد و الزم است احساسات مذهبي افراد در داخل جامعه  گسترش تعاليم اسالم
ضر جریان دارد: آزادي فردي عينيت پيدا کند. آنچه در رویکرد اجتماعي و سياسي حا

مربوط به مذهب را به وجدان خود فرد واگذار  شناسند و اعمالرا به رسميت مي
دهن آميز و دموکراتيک را ترجيح ميکنند و در امور احزاب اسالمي نگاه صلحمي

هاي اسالمي هر کدام (. گرچه نگاه دموکراتيک جریان دارد امّا گروه16: 1370)نوئر،
ها و اشتراکاتي در کنند. تفاوتن به پایگاه سياسي حزبي خود تالش ميبراي رسيد

 انجامد. ها وجود دارد اما در مواقعي نيز به تعارض ميحوزۀ فکري و معرفتي آن

 چارچوب مفهومی 
هاي چارچوب مورد استفاده در این پژوهش، دیدگاه ستيز است. نقش کشمکش

توسط برخي از نظریه پردازان اجتماعي هاي اجتماعي فکري و معرفتي در دگرگوني
هاي ستيز به دنبال تحليل تحوالت اجتماعي از منظر تعارضات بيان شده است. نظریه

توان به دیدگاه زیمل، و کشمکش هاي کنشگران اجتماعي هستند. در این باره مي
ي ا( مراجعه نمود. ستيز، به رفتار اجتماعي90،38،89: 1374کوزر و دارندورف )ریتزر

شود که ناشي از کنش بين دو فرد،جهت کسب منافع مشترک در دو جهت اطالق مي
توان گفت تحوالتي (. با استفاده از این نظریه مي120 1376مخالف باشد )آزاد ارمکي:

گشت،  1945که در بين مسلمانان اندونزي رخ داد و سبب استقالل آنان از سال 
د که با جریان مخالف خود سر ستيز داشت هاي معرفتي و فکري خاصي بوداراي بنيان

ها در بين مسلمانان اندونزي سبب ظلم ستيزي و استقالل آنان گردید. و این کشمکش
ایي است که باید دین عالوه بر این، دیدگاه مارکس و دورکهایم دربارۀ دین به گونه



 ش1395و زمستان پایيز ،هارمچ ، شمارهدوممطالعات اندیشه معاصر مسلمين، سال 

 

 

158 

اجتناب  هايدر قرن بيستم کنار زده شود و سکوالریزم و دنيوي شدن دین از فرآیند
ناپذیر در جهان خواهد بود. تنها در بين این نظریه پردازان، وبر بود که حدس زد 
ممکن است اسالم دوباره تجدید حيات یابد و پایة تحوالت مهم سياسي در قرن 

(. اسالم دیني است که در قرآن کریم داراي دستوراتي 516، 1387بيستم گردد )گيدنز: 
زه در راه خدا عليه کافران و عليه افرادي که در است که محرک سياسي براي مبار
(. عمل به دستورات اسالم 517، 1387کنند )گيدنز: اجتماع مسلمين فساد را ترویج مي

آورد. هاي مختلفي را به وجود ميهاي گوناگون مسلمين مواجه است و گروهبا برداشت
ه باید رفتار افراد را بر هاي اجتماعي نيز معتقد است کميد، دربارۀ تأثير کردار گروه

 (.274، 1374حسب کردار سازمان یافتة گروه اجتماعي بيان کنيم )ریتزر، 
 واست که جوهر جامعه را باید در ميان کنشگران  بلومر معتقد از طرفي دیگر،

هاي عمل کننده دانست ها جستجو کرد. جامعة بشري را باید مرکب ازآدمکنش آن
 ،1374ها در نظر گرفت )ریتزر، هاي انسانمتشکل از کنشو حيات جامعه را باید 

301.) 
زي هاي اجتماعي اندونتوان به نقش گروهبنابراین، از ترکيب این دو دیدگاه مي

رفتي برد. امّا تفاوت و اختالف فکري و معهاي آنان در رسيدن به استقالل پيو کنش
عتقد ها و ستيز در جامعه مفدر بين آنان وجود داشته است. دارندورف دربارۀ اختال

ایي، در هر مقطعي در حال دگرگوني و ستيز است و عدم توافق هر جامعه است که
دهد و این موضوعي طبيعي است و اگر ایي از نظام اجتماعي رخ ميدر هر نقطه

نظمي وجود دارد به خاطر قدرت و زور است و جامعه هميشه داراي دو بعدکشمکش 
هاي (. بنابراین، الزم است به منافع و ارزش159، 1374ر، و توافق است )ریتز

 ستيزگران توجّه شود تا مشخص شودکه این نظم از کجاست.
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آید که دین اسالم در اندونزي از مجموع دیدگاه نظري فوق چنين به دست مي
هاي سبب تحول مسلمين در قرن بيستم شد و به حيات مجددي نائل گردید و گروه

دام کها داراي ذهن و اندیشة مستقلي بودند که هر ل نمود. این گروهمختلفي را فعا
جتماعي ها به عنوان کنشگران اخود را به اسالم منتسب نمودند. کردار هر یک از گروه

هاي نيانها و ستيز، ناشي از زور نبود بلکه از بمتفاوت از دیگري بود ولي این تفاوت
ه، اجتماعي خاصي که برگرفته از آثار عبد هاي سياسيو بنيان« ماتریدیه» معرفتي

گردید و  هاي اسالمي آنانرشيد رضا، غزالي و... بود نشئت گرفت و سبب حرکت
ل توانستند با رسيدن به یک توافق مشترک در کنار سوکارنو به دور رهبر استقال

 اندونزي جمع شوند.
ن پژوهش به ها محمدیه و نهضت العلما است که در ایدو قطب عمدۀ این گروه

هاي ها خواهيم پرداخت. در این پژوهش مراد از بنيانمعرفتي و فکري آن هايبنيان
معرفتي ، همان معرفت کالمي فلسفي است. بدین معني که مسلمين اندونزي تحت 

مد اح هایي مثل ابن تيميه، ابن قيم و شيختأثير معرفت کالمي ماتریدیه و شخصيّت
هایي مثل عبده، رشيد هاي فلسفي از شخصّيتر بنياناند و دوهابيت( بوده)خطيب

 کردند.رضا، سيد جمال و سيد قطب پيروي مي
هاي فکري همان اندیشة سياسي و اجتماعي مسلملنان اندونزي مراد از بنيان

اند هاي کاریزما که در دو سازمان نهضت العلما و محمدیه بودهاست که از شخصيّت
« حاجي اخ السليم»و بعضاً « حاجي احمد دهالن»و « کياهي هاشم اشعري»مثل 

هاي فکري و معرفتي سبب شد دو گروه قدرت در بين کردند. این بنيانپيروي مي
اندونزي شکل بگيرد و پيروان زیادي را به خود جذب نماید و تا مرحلة ریاست 
جمهوري نيز راه یابند و هر کدام براي حفظ منافع سياسي و اجتماعي خود تالش 
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 مودند.ن

 دین و فرهنگ در اندونزی صورت بندی
اي بسيار پيچيده است. بيش از سيصد گروه اندونزي به لحاظ فرهنگي جامعه

هستند و این  کند و هر کدام داراي آئين و مذهب گوناگونيدر آن زندگي ميقومي
ها و موضوع باعث شده است که داراي فرهنگي چند پارچه گردد. پراکندگي گروه

مام تباعث پيدایش آداب و رسوم متنوع در نقاط مختلف این جزایر شد ولي با اقوام 
عضي وجود دارد. بهاي قومي این تنوع بعضي از اشتراکات فرهنگي در ميان همة گروه
( و 68: 1379گيرد )حسين لي،از این اشتراکات از آداب و رسوم اندونزیایي نشئت مي

 شور مي باشدبرخي هم به خاطر اکثریت مسلمان این ک
دهد هاي گذشته نشان ميهاي دههاندونزي، اسالم است. سرشماري دین رسمي

شامل  %5و  1دهندجمعيت این کشور را مسلمانان تشکيل مي %94که حدود 
شوند. مسلمانان اندونزي عمدتًا باقيمانده را ادیان دیگر شامل مي %1مسيحيان و 

به مذهب اسالم ناشي از گسترش اسالم سني و پيرو مذهب شافعي هستند. پایبندي 
را در حقوق فردي و  کنند که احکام اسالميدر این منطقه است و مردم تالش مي

از قبيل: آراستگي ظاهري، اهميت اجتماعي خود رعایت نمایند ولي آداب و رسومي 
هاي عروسکي و ... از فرهنگ اندونزیایي پيش از اسالم به رقص و موسيقي، نمایش

شده است. دولت نيز از طریق تکيه بر اشتراکات فرهنگي مثل زبان واحد و  ناشي
 (.49: 1372مظفري،)ایدئولوژي )پانچاسيال( به دنبال تنظيم وحدت ملي بوده است 

اندونزي در طول تاریخ، شاهد سه موج فرهنگي خارجي بوده که بر زندگي 
                                                   

سال  .1 صد 88، این رقم به 1988مطابق آمار  ست. ميليون  4/177با جمعيت کل در نفر ا
 199ص 1369شناسي جهان سوم، محمدتقي شيخي رجوع کنيد به جامعه
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: 1375است )ليپزیگر،  فرهنگي و اجتماعي مردم آن تأثيرات عميقي بر جاي گذاشته
(. این تهاجم از شبه قارۀ هند، منطقة خاورميانه و جهان غرب بوده است. جریان 31

هاي بودایي و اي که شامل آیينفرهنگي هند، هنوز در بعضي از رسومات جاوه
از سوي خاورميانه، احساسات هندویي است باقي مانده است. موج بيداري اسالمي 

درصد مردم را تحت  90قاید مذهبي دگرگون کرد و قریب به فرهنگي مردم را در ع
نفوذ خود قرار داد و در نهایت فرهنگ غرب از طریق استعمار هلند و پرتغال و ... 
وارد اندونزي شد و اثرات خود را در قانون اساسي کشور که بر روي اصول غير 

ندونزي اسالمي باقي گذاشته است. در مجموع فرهنگ کنوني ا کندتأکيد مياسالمي
هاي مختلف در آن است که ترکيبي از است ولي آثار و شواهد حاکي از نفوذ فرهنگ

(. اسالم نفوذ 52: 1372است )مظفري، هاي اسالميفرهنگ مادر تباري و سنت
هاي عموم مردم از طریق زیادي در این منطقه داشته است و در گسترش آگاهي

مراسم حج تأثيرات زیادي داشته است. در دورۀ تعليم و تربيت، نشریات و شرکت در 
هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي حضور استقالل کشور، مسلمانان از طریق فعاليت

مؤثري در جامعه پيدا کردند و موفق شدند تا دولت را نسبت به اجراي هر چه بيشتر 
هاي دگاهدر جامعه ترغيب و یا ملزم کنند. اموري از قبيل دااحکام و مقررات اسالمي

در مدارس، بانک (، جواز پوشش اسالمي  351، 1366حقوقي اسالمي)اسعدي :
به وقوع پيوست حاکي  1990هاي که همة این موارد در دههو بيمة اسالمياسالمي 

کردن جامعه بوده است. هاي مسلمانان در جهت اسالمياز افزایش حضور و خواسته
-Netherlands.Tاندونزي)همزمان با شروع روند گسترش اسالم در 

U:2000.1213 هاي دیني و مدارس آموزشي متعددي نيز ها، حوزه(، سازمان
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شهرت یافت. در این مدارس بيشتر، فقه  1«پسانترن»تشکيل شد که بعدها به نام 
محمد غزالي  شافعي، اصول عقاید بر مبناي مکتب اشاعره و نيز آثار اخالقي و عرفاني

 اند.تأثير متفکرین خاورميانه بودهتدریس شده و تحت 
هاي خود را در تالش نمودند دیدگاه هاي اسالميعالوه بر مسائل آموزشي، گروه

شکيل امورات سياسي و اجتماعي مطرح نمایند تا از سلطة استعمار رهایي یافته و با ت
به هاي مسلمان هر کدام به اهداف خود دست یابند. از این روي گروه دولت اسالمي

ت هایي پرداختند تا مبارزات آنان از جنبة فردي خارج شود و به صورتأسيس سازمان
ها و تشکيالت سياسي سازماندهي گردد. نهضت محمدیه، نهضت العلما و سایر گروه

 ها است.احزاب از جمله این سازماندهي
براي خود ایجاد کند حزب شرکت االسالم اولين حزبي که توانست پایگاه مردمي

ضد  تأسيس کردند وتفکرات 1912اي از بازرگانان مسلمان،آن را در سالبود، عده
: 1366استعماري آنان باعث شد که به سرعت در اندونزي گسترش یابد )کدوري، 

سازمان سياسي دیگري که شکل گرفت محمدیه است که طرفدار اصالحات بود (. 115
ست، نهضت العلما است و تا حدي او نيز سازمان دیگري که جزء سنت گرایان اسالمي

جاي شرکت االسالم را پر کرد. البته پس از اعالم استقالل اندونزي در هفدهم اوت 
بر مبناي تصویب نامة جمع شدند. « سوکارنو»هاي سياسي به دور تمام گروه 1945

مجدداً احياء و توسط سرکارنو  1959در سال  م 1945ریاست جمهور، قانون اساسي 
اینجا بود که مباحثات زیادي دربارۀ نقش اسالم در کشوري که اکثریت  مطرح شد.

توان به منابع ساکنانش مسلمان هستند مطرح شد و ستيزهایي را ایجاد کرد که مي
توان به طور کلي مي (. 1370ریکلفس: و  476: 1374ولک، )تاریخي مراجعه نمود 

                                                   
1  - Pesantren. 
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هاي مذهبي تندرو، ه حرکتبه این سو، ب 1930از دهة  هاي اسالميحرکت گفت که
شوند که در زیر به هاي محافظه کار تقسيم ميطلب و حرکتهاي اصالححرکت

کارانه در اندونزي صورت بندي فکري و معرفتي دو قطب اصالح طلبي و محافظه
 کنيم.اشاره مي

 بندی دو قطب قدرت در اندونزیصورت

 نهضت محمدیه -1
کياهي حاجي احمد »توسط « جوگجاکارتا»ميالدي در  1912این حرکت در سال 

خاورميانه و با هدف ، تأسيس شد که تحت تأثير جریانات نوگراي اسالمي«دهالن
ارتقاي موقعيت مسلمانان از طریق اصالح وضعيت آموزشي و اجتماعي آنها شروع 
 به کار کرد و بعدها تحت تأثير وهابيت قرار گرفت. محمدیه اکنون داراي شبکة

 دارس، دانشگاهها، بيمارستانها و مؤسسات خيریه )مثل داراالیتام(وسيعي از م
شود ميليون نفر تخمين زده مي 30باشد. تعداد اعضاي کنوني محمدیه نزدیک به مي

محمد امين »و نفوذ آن بيشتر در مناطق شهري است. رهبرمعنوي فعلي محمدیه، 
 (30: 1372باشد )مظفري، مي« رئيس

کردن نماز را کاهش داد، به حمایت از کاربرد زبان بومي  این سازمان، تشریفاتي
گري و مدرسة علميه به جاي زبان عربي براي ایراد خطابه پرداخت، تصوف و التقاطي

را مردود شمرد، مقام روحانيت و سنتهاي بازگشت به کتاب را مورد تهدید قرار داد. 
ها، ها، بيمارستاناهها، پرورشگامور خيریه و آموزشي این حزب شامل: کلينيک

هاي جوانان و نهضتي مربوط به زنان بوده است. این سازمان تا حدي مورد گروه
هاي بورژوازي حمایت مالي حکومت استعماري بود اما پيش از آن از طریق کمک
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هاي دخانيات و مسلمانان متعهد و سهامداران کوچک سوماترایي و صاحب کارخانه
د. حزب محمدیه به تفسير و مشروعيت سبک زندگي شباتيک در جاوه حمایت مي

جدید یا مطلوب حاميان آن و همسازي آن با یک اندونزي متحول پراخت )هوکر، 
1371 :123 .) 

هاي بازگشت تدریجي به قرآن و حدیث، جریان فکري بود که محمدیه در بررسي
,  1352ند )گارده: گرفتخود به آن نایل شده بودند. آنان در مکه، کتب مذهبي را فرا مي

خواندند و از . (و نزد مسلمانان که پيرو یک مذهب از مذاهب اربعه بودند درس مي326
 و 246:  1382و اسپوزیتو  193کردند )فون در مهدن، صآثار عبده نيز استفاده مي

 .(106م، ص1980االندونيسي، 
از نظرات کند بلکه فهرستي محمدیه، ابتدا نظریة مجتهدان مذاهب را رد نمي

و با اکند و نظري را که به عقيدۀ دهد، آنها را با هم مقایسه ميآنان را ترتيب مي
ها در این دهد؛ برخي از این گروهقرآن و حدیث مطابقت دارد مورد توجه قرار مي

کنند کردند و به کتب نوشته شده توسط انسان اعتماد نميمسئله نيز تندرو عمل مي
اند اشتهکنند در حقيقت خدا را کنار گذکه به کتب علما اتکا ميو معتقد هستند کساني 

کنند، مرتکب ميکارند و لذاکساني که تقليد و کساني که قوانين خدا را نقض کنند گناه
 )همان به نقل از:  شوندمی گناه

A-Mukti Ali Perbandingan. Alam Pikiran Islam Modern di 

Indonesia dan Mesir in ibid pp.52.53vol.I (1959) ). آنان در استدالل
گویند: کساني که به کتب علماء متکي هستند با هم اختالف دارند و این مطلب مي

اند که خداوند از آن منع فرموده کساني که با هم اختالف دارند، عملي را مرتکب شده
ین رو کارند و از ااست، کساني که در آنچه خداوند نهي فرموده اهمال کنند گناه
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 شوند.کنند مرتکب گناه ميکساني که از عقاید دیگران پيروي )تقليد( مي
دهد که اندیشة وهابيت در آنان نفوذ هاي فکري نشان ميبه هر حال، این زمينه

زي از اولين تهاجمات وهابيت در اندون کنند. البتهداشته و این گروه از آن پيروي مي
ي از زائران مکه با تأثيرپذیري از عقاید اميالدي شروع شد که عده 1803سال 

شتاب  م 1924وهابيت، دست به گسترش آن زدند، هر چند که تفکر وهابيت از سال 
از انحصار  گرایان در مقابله با آنها قرار گرفته واي گرفت، اما بسياري از سنتفزاینده

هاي فردي و استنباط و اجتهاد شخصي گریزان اسالم به عقاید و ایده
 (. Bruinessen, Martin Van.2002.2ودند)ب

ت به هرحال، محمدیه از اصالح طلباني بودند که وهابيت توانست در آنها تأثيرا
د رسيدن را با این نگاه شکل دادند و در صدهاي اسالمي زیادي داشته باشد. آنان سازمان

ها واقعاً پياده شود نبودند که اسالم در تمام ابعاد فردي و اجتماعي انسابه دولت اسالمي 
حدیث  که مورد نظر آنان بود اسالم ارتجاعي به سنت که تنها به ظاهر قرآن وو اسالمي
نمود کرد و به اجتهادي فردي که عقل و فهم ظاهري از قرآن به آن حکم ميتوجه مي

 تأکيد داشتند.

 های فکری و معرفتی نهضت محمدیه در ساحت سياسی اجتماعیبنيان -2-1
جامعه شناسي معرفت، دانشمندان معتقدند که نسبت بين آراي اجتماعي و  در

هایي چون ظهور هاي جامعه شناختي است. نمونهسياسي و معرفت ، داراي زمينه
هاي ناراضي که از گروه« فسطوري»در مسيحيت و « مونوفيزت»هاي فرقه

ر بستر سياسي مسيحيان بومي مصر و سوریه نسبت به امپراطوري بيزانس بودند، د
( باید 37: 1380و مانهایم،  73: 1383اند)گاوور، و اجتماعي آنجا رشد و نمو پيدا کرده

هاي معرفتي توان بنيانتوجّه داشت که در معرفت شناسي اسالمي چنين نيست و نمي



 ش1395و زمستان پایيز ،هارمچ ، شمارهدوممطالعات اندیشه معاصر مسلمين، سال 

 

 

166 

را ناشي از بسترهاي اجتماعي تلقي کرد؛ زیرا معرفت، نسبي نيست وداراي مباني 
بين « این همان پنداري»مطلق در آن وجود دارد و نمي توان ثابت است و کمال 

تواند به صورت هاي اجتماعي ميهاي اجتماعي قائل شد.گرچه زمينهمعرفت و زمينه
تواند علت علت مُعده، بسترهایي را براي یک معرفت خاصي ایجاد نماید، امّا نمي

فت دخالت دارد که تامه آن معرفت باشد؛ زیرا عوامل دیگري درشکل گيري آن معر
 ممکن است براي بشر ناشناخته باشد. 

جامعة اندونزي ابتدا به صورت احزاب گوناگون اسالمي نبود، بلکه اعراب و 
 مسلمانان همه در مسير دفاع از شریعت و دین و تبليغ اسالم در مقابل مسيحيت

رگران کردند ولي جریانات سياسي و اجتماعي پيرامون آن و حضور استعماتالش مي
و تحت حاکميت قراردادن مسلمين و مسائل اقتصادي و سياسي جامعة اندونزي به 

هاي هاي فکري و فلسفي خود را به خوبي در قالباي پيش رفت که این اندیشهگونه
براي  توان استنباط کرد پيامدي که حضور استعمارخاصي نمایان کرد. چنين مي

هاي اسالمي داشت این بود که اوالً گروه هاي دیني و اجتماعي در اندونزياندیشه
 د. ها اختالل ایجاد نمورا به لحاظ فکري از هم جدا کرد و ثانياً در وحدت گروه

نماید اي آن هنگام که براي نخستين بار رخ ميغالباً هر عقيده»گوید: مغينه مي
ري ات نظاي که براي فهميدن آن به تعمق و مقدمکامالً ساده و بسيط است؛ به گونه

ز نيازي نيست اما با گذشت زمان، گروهي از پيروان عقيده به تفسير و شرح آن ا
ده پردازند، همان قداست و مصونيتي را که اصل عقيهایي ميها و نظریهرهگذر گفته

ا درست دهند و مخالفان آنها رها نيز ميها و نظریهاز آن برخوردار است به این گفته
ب خدا و سنت پيامبر)ص( مخالفت ورزیده باشد به کفر و به سان کسي که با کتا

 (.29مغنيه : )«کنندالحاد متهم مي
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نهضت محمدیه به لحاظ فکري و معرفتي تحت تأثير افکار عبده و رشيدرضا 
در  واصالح طلبان، مدارسي را به عنوان پسانترن در اندونزي تأسيس کردند  هستند.

(. فقه حنبلي 1370،23 شود)نوئر:دریس ميآن مباحث فقهي از جمله فقه شافعي ت
 بر برد در اندونزي تأثير زیادي گذاشته است خصوصاًنيز از آن بهره مي که وهابيت

هاي الهيات افکار رهبران محمدیه که به لحاظ کالمي پيرو اشاعره بوده و جریان
وجود ي بگرایي معتزلماتریدي در آن وجود دارد، اشاعره جریاني بود که در قبال عقل
 آمد؛ آنان مدعي هستند قرآن، کالم خداست و مخلوق نيست. 

م(تأسيس کرد 1912در سال ) کياهي حاجي احمد دهالن ، سازمان محمدیه را
به  و تحت تأثير اندیشمنداني مانند عبده و رشيدرضا بود و تالش کرد در اندونزي

ابع عنوان تنها من پاالیش مذهبي بپردازد. محمدیه از قرآن و حدیث پيامبر)ص( به
 اجتهاد معناي خاصي را در نظر داشتند و کردند. دربارۀقابل استناد حمایت مي

ه قرآن و سنت است، آنان با هر گونه تقليد ک تفسير هر عالمي بر پایة گفتندمي
ه روي، سازمان محمدیورزیدند. ازاینبر آن تأکيد داشتند مخالفت مي علماي دیگر

 کرد. ني جدید بسيار تالش ميبراي ایجاد مدارس دی
وم در مدارس دیني محمدیه، اصول دین اسالم، زبان عربي، زبان هلندي و نيز عل

هاي اسالمي مورد نظر کرد که ارزششد. این انجمن تالش ميجدید تدریس مي
در  با نيازهاي آموزشي و اجتماعي معاصر تلفيق کند، از این روي، مدارسي خود را

ه، چندین دانشکدۀ تربيت معلم، کتابخانه، یتيم خانه، درمانگا مناطق روستایي و
هاي اجتماعي هاي دیگري تأسيس کرد. این انجمن بر روي نقشبيمارستان و کانون

 (.  276: 1370،کرد )رکلفسزنان تأکيد مي
و اصالح طلبي خود را با توجه  معرفتي -هاي فکريبنيان کياهي احمد دهالن،
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ه شروع کرد. در ابتدا بيشتر به اعمال ظاهري مسلمانان از به اصالح خواهي عبد
قبيل: قبله، نماز با صداي بلند و طهارت و... توجّه مي نمود و در مراحل بعدي به 

 پرداخت. مسائل دیگر از قبيل انسداد و انفتاح باب اجتهاد
 مانساز»هاي زیادي را انجام داد تا اینکه، سازمان محمدیه، دربارۀ زنان تالش

جاکارتا در به نام عایشه که در ابتدا سازمان مستقلي بود در جوگ« زنان محمدیه
ه م با ویژگي اجتماعي، تأسيس شد. این سازمان بر اهميت موقعيت زن ب 1918سال 

ان هاي بعد، سازمان عایشه عالوه بر دختران جوکرد. در سالعنوان مادر تأکيد مي
تأسيس  براي آنان« نشيئه العایشه»خشي به نام به دختران بزرگسال نيز توجه کرد و ب

ه هاي مبلغان مسيحي که در جاوکرد. تأسيس شعبة رفاه اجتماعي در مقابل فعاليت
تمند را نفوذ کرده بودند، از دیگر کارهاي محمدیه بود. مراقبت از افراد محتاج و مس

ها که یتيمایي دادند به گونهصرف نظر از نظام اجباري پرداخت زکات انجام مي
لمان به کردند و در حقيقت یک خانوادۀ مسمعموالً در خانة افراد ثروتمند جا پيدا مي

ها موجد طور سنتي آرزوي مراقبت از ایتام را داشت؛ زیرا معتقد بود این کار براي آن
سعادت است. فعاليت دیگر محمدیه، حرکت پيشاهنگي بود. سازمان پيشاهنگي 

 در ميدان عمومي« دهالن درسولو»توسط  1918 محمدیه به نام حزب الوطن در سال
 (.  105: 1370تأسيس شد )نوئر،« مانگ کونگارا»

مجلس ترجيح )شوراي نظرات( فعاليت دیگر محمدیه بود که مبناي تأسيس آن، 
 بود و وظيفة این شورا صدور« پکالونگا»در  1927تصميم کنگرۀ سازمان در سال 

ين بخاص بود که جوامع مسلمين در مورد آنها فتوا براي حصول اطمينان از احکامي 
ين بیافتة گروهي در خود اختالف داشتند. به هر حال این رفتار وکردارهاي سازمان

 گرفت.کنشگران سازمان محمدیه براي حفظ منافع اسالمي مورد نظر شان انجام مي
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دربارۀ تأثيرات جریان اصالح طلبي خارج از اندونزي بر روي نهضت محمدیه 
 حليم از مجالنگ کاهر»اي از اصالح طلبان مثل طالب گوناگوني مطرح است؛ عدهم

لب کردند. حتي رهبران این نهضت اصالح طالهام گيري از عبده را انکار مي« گونه
در اندونزي در مکه درس خوانده و نزد شيخ احمد خطيب، امام شافعي مذهب که 

وافق اشت تلمذ کردند، او با عبده معموماً به فرایض دیني، تصوف و طریقت گرایش د
ند از نبود ولي به طور کلي، اصالح طلبان به خصوص آنان که با زبان عربي آشنا بود

گرفتند. عبده، طرفدار عقاید اصالح طلبي در مصر و به خصوص عبده، الهام مي
بل قیعني قبول فتوایي که از « تقليد»بود )حق تفسير و قضاوت فردي( و « اجتهاد»

شمرد و ر شده به عنوان حرف آخر و داشتن یک شخصيت مقتدر را مذموم ميمقر
 د. عمل پيامبر)ص( و صحابه را در انجام عبادات دیني به عنوان الگویي اتخاذ کر

اصالح طلبي در اندونزي محصول مجدد همان چيزي است که قبالً در مصر تبليغ 
هاي تهعبده متوقف نشدند و از نوش هايشده بود اما این اصالح طلبان اندونزي در نوشته

عني قرآن و یابن تيميه و ابن القيم نيز استفاده مي کردند و تفاسير خود را از منابع اصلي 
ه و هاي اصالح طلبان اندونزي مستقل از عبدگيريکردند؛ لذا نتيجهاحادیث استنباط مي

 ها است. سایر شخصيت
د ت به افرادي که در خاورميانه بودناصالح طلبان اندونزي از لحاظ سياسي نسب

حاجي اگوس »کردند. از جمله رهبراني که نقش اساسي داشت تر عمل ميمستقل
فاده شناخت و از منابع دست اول اسالمي استبود که عقاید غربي را کامالً مي« سليم

مال کرد و توانایي رسيدن به نتایج مستقل را داشت گرچه با نتایج عبده و سيد جمي
 (.365: 1370يز منافاتي نداشت )نوئر،ن

احمد سوکارنو سخنگوي اصلي  1927با تأسيس حزب ناسيوناليست اندونزي در سال 
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خواستار شد. اتحاد اندونزي شد و استقالل این کشور از هلند و جدایي دولت از مذهب را 
وي مطالب زیادي در خصوص اسالم و دولت نوشت و بر راه حلي مشابه ترکيه در زمان 
آتاتورک اصرار داشت که در آن اسالم در حکم یک مذهب شخصي مجاز بود اما به 

شد. لذا او از اسالم چهره دیني صورتي که بر سياست ملي تأثير بگذارد مجاز دانسته نمي
ا در قالب دولتي ملي و غير مذهبي ترسيم کرد شخصي ساخت و حکومت ر

 (. 370: 1370)الپيدوس،
هاي معرفتي )کالمي( و هاي مطرح شده دربارۀ بنياناز مجموع گفته

 رسيم:سياسي اجتماعي( سازمان محمدیه به این نتيجه مي)فکري
هاي معرفتي نهضت محمدیه با مباحث فکري این جنبش آميخته اوالً، بنيان

، تأثير مباحث کالمي و فلسفي غزالي و متفکرین معاصر از جمله عبده شده و تحت
ه رشيد رضا، سيد قطب و سيد جمال بوده است. شرایط سياسي و اجتماعي اندونزي ب

 وایي بوده است که از یک طرف، استعمار بيگانگان، ناسيوناليسم غيرمذهبي گونه
گرایان و هاي سنتگرایش و از طرف دیگر کردندهاي سکوالر نقش ایفا ميجریان

 اند.هاي اسالمي بوده است که در مواجهه با آن قرار داشتهسایر گروه
ها، محمدیه گرایش به جریانات فکري اصالح طلبانه داشت. گرچه در این حرکت

هاي هایي به وجود آمد و آنان را در مراحل بعدي به سمت گرایشافراط و تفریط
صر، مخاورميانه و از جمله  ت نمود اما جریانات فکريمعرفتي اخوان المسلمين هدای

سبب شد آنان را به سمت تفکر اجتهادي استحساني در فهم تفسير قرآن و قضاوت 
 فردي پيش ببرد. 

 سازمان محمدیه بيشتر به فقه حنبلي و تفکرات سلفيه که در مواقعي نيز به 
 شود متمایل هستند. گرایشات عبد الوهاب منتهي مي
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 ضت العلما نه -2
ا ها، سازماني به نام نهضت العلمهاي قدرت در بين اندونزيیکي دیگر از صورت

و در واکنش « هاشم اشعريکيایي حاجي»م توسط  1926است. این حرکت در سال 
 بنيان نهاده شد. به محمدیه با هدف بازگشت به تعاليم راستين اسالمي

 قش اساسي هستند: گيري نهضت العلما دو عامل، داراي ندر شکل
 سياست استعماري هلندکه مسلمانان اندونزي را براي اداي حج و اعمال آن (1

خوت اها از این ترس داشتند که مبادا مسلمانان به خاطر کرد؛ زیرا هلنديمحدود مي
قاومت اسالمي نسبت به سایر بالد اسالمي خود را تطبيق دهند و نزد قواي استعمار م

 کنند. 
نهضت العلما به خاطر این هدف بود که باید مسلمانان سنت صالح  تشکيل (2

ز این گذشتگان را محافظت نمایند و در امور جدید آنچه که اصلح است اخذ نمایند. ا
شودکه از سنت روي اهل سنت و جماعت در اندونزي به کساني اطالق مي

کنند نبال ميکنند و روش زندگي جماعت اصحاب پيامبر را دمي پيامبر)ص( پيروي
شوند که و در عرف خاص اندونزي شامل اهل کالم و فقها و محدثين و صوفيان مي

 (. 11: 2004ترمذي، )گردد شامل محدثين، صوفين، اشعریين و ماتریدیين مي
نهضت العلما در طول حيات خود، داراي تحرکات سياسي نيز بوده ولي اکنون 

هاي مذهبي ـ آموزشي تکيه دارد. این جریان در مناطق روستایي و بيشتر بر فعاليت
ميليون نفر  30نيز مدارس سنتي دیني، نفوذ فراواني داشته و تعداد پيروان آن حدود 

شود. رهبر کنوني نهضت العلما، عبدالرحمان وحيد، نوۀ هاشم اشعري، تخمين زده مي
مسلمانان اندونزي تالش (. تا کنون 31: 1372مظفري، )باشد مؤسس نهضت مي

کردند این حقيقت را بپذیرند که آنان به لحاظ سياسي در اقليت هستند. نهضعت 
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العلما از طریق وزارت دین و شوراهاي عالمان در آچه، جاوه غربي و سوماتراي غربي 
با حکومت همکاري کرده است و پانچاسيال را به عنوان اصول اساسي جامعة اندونزي 

باقي است. عالمان هاي اسالمي با وجود این، هنوز اقتدار اساسي جنبشپذیرفته است. 
در روستاها داراي اقتدار و نفوذ زیادي هستند و سياستمدار ملي نيز محسوب اسالمي 

 (. 267: 1376شوند )الپيدوس، مي
هاي مقابل هجوم وهابيت در اندونزي است که به نهضت العلما، یکي از سازمان

(. نهضت العلما بر پيروي خود 142: 1388شود)ميري، گرا مطرح مينتعنوان جریان س
از مذهب شافعي تأکيد کرد و تصميم گرفت براي حفظ شعائر مذاهب سنتي )در مکه 

 1926در ژانویه  1و نيز در اندونزي( تالش کند و با مذاهب دیگر کاري نداشته باشد.
ذاهب به پادشاه عربستان )ابن این سازمان تصميم گرفت که نظرات خود را دربارۀ م

سعود( برساند که این کار را با تلگراف انجام داد ولي پاسخي دریافت نکرد و در کنگرۀ 
نيز نتوانست مسائل مذهبي را مطرح کند و مدت کوتاهي پس از ششمين  1926اسالمي

کل مکه تغيير ش اي از کنگرۀ اسالميکه به شاخه 1926در سورابایا در کنگرۀ اسالمي
داد، نهضت العلماء انزجار خود را از این کنگره و دستگاه اداري ابن سعود ابراز کرد و 

ها و حاکم آنها در مکه این سازمان سنت طلب حتي مردم را برانگيخت تا از وهابي
نوئر، ) ابراز تنفر کنند و حتي به مردم پيشنهاد کرد از رفتن به حج خودداري کنند.

 (Bintang Islam 1926 vol. Iv No 20. p. 324به نقل از:  276: 1370

                                                   
شافعي بودن جاوه1 ست:اي. ابن بطوطه درباره  شاهان خير و »ها گفته ا شاه جاوه از پاد پاد

اهد مجکریم و پيرو مذهب شـــافعي اســـت... اهالي جاوه نيز شـــافعي مذهب و مردمي
رجوع کنيد به کتاب: ســفرنامه ابن «. کننداند و از جان و دل در جهاد شــرکت ميپيشــه

 .277، ص 1376: محمد علي موحد، انتشارات سپهر نقش، تهران 2بطوطه، جلد
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نهضت العلما، آگاهي  وهابيت نتوانست در نهضت العلما نفوذ نماید. هدف عمدۀ
بخشي به مسلمانان از طریق آموزش بود. نهضت العلما دیدگاه وهابيت را که محمدیه 

مذهبي کردند قبول نداشت؛ آنان احکام و اصول و حزب اتحاد اسالم از آن حمایت مي
شامل قرآن و حدیث و سایر کتب دیني و کتب علما اخذ را از تمام مراجع اسالمي

نمودند و به اجتهادي که محمدیه و وهابيت از آن کردند و به آن عمل ميمي
هاي زیادي براي حفظ کردند پایبند نبودند. نهضت العلما تالشطرفداري مي

هاي مختلف را ازگاري با حکومتو سرس مسلمانان اندونزي در صحنة سياست نمود
 مسلمانان بپردازد. داشت تا به زعم خود بتواند به افزایش آگاهي اسالمي 

 اجتماعی -های فکری و معرفتی نهضت العلما در ساحت سياسیبنيان -1-2
هاي اصالح طلبي هاي سنت گرا، در مقابل حرکتنهضت العلما از سازمان

کرد و شریعت اسالم و آداب و بي حمایت مياست که از اصول سنتي مذه محمدیه
 داد.رسوم صوفيان را مورد تأکيد قرار مي

این نهضت با انجام اصالحات مخالف بود و از عمل بر اساس اسالم سنتي 
هاي جدید براي هاي تشکيالتي و شيوهکرد ولي از به کاربردن روشپشتيباني مي

و  عميقي در ساختار جامعة اسالميفعاليت سياسي ابائي نداشت و این تلقي، تحول 
 Sren cederroth به نقل از:380: 1384والیتي ، سنتي جاوه بر جاي گذاشت)

Indonesia and Malaysia Islam outsid the Arab world (1999) op cit 

pp 257-263-264 )اي از .در بين نهضت العلما جوانان و افراد تحصيل کرده وعده
ا نهضت العلم (126: 1371هوکر، که خواهان اصالحات بودند)متمولين وجود داشتند 

عت کرد که وظيفه دارد که بتواند در جامعة اسالمي، فهم اهل سنت و جمااحساس مي
 را بر پا نماید و آن را توسعه بخشد.
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 نهضت العلما دربارۀ مباحث فکري و معرفتي، امامت و حکومت داراي مفهوم خاصي
دۀ المي از دیدگاه اهل سنت جایگاهي ندارد و تنها یک پدیاست . امامت در مفهوم اس

ورد جدیدي در فقه به نام فقه سياسي است که قانون را در اسالم حول دولت و حکومت م
ست دهد؛ لذا اختالف علما در بين اهل سنت و جماعت دربارۀ کيفيت سيابررسي قرار مي

بر)ص( و ر پا کنند و در زمان پياموجود دارد، آنان معتقدند بر مسلمين واجب است دولت ب
باس خلفاي راشدین نمونة اساسي در سياست وجود داشت، اما در زمان بني اميه و بني ع

ور اند و همين طهایي تشکيل شد که علما اهل سنت آن را قبول داشتهو عثمانيه حکومت
شود مورد قبول هایي که امروز به نام جمهوري یا دموکراسي تشکيل ميدولت

 ( 54: 2004ترمذي، هاست)نآ
ا کنند در این باره که آیا الزم است امت اسالم خالفت اسالمي یا دولت اسالمي بر پ

. گویند واجب نيستاي ميیا نه، برخي معتقدند اقامة دولت اسالمي واجب است و عده
کياهي حاج احمد »علماي سني و اولياي نه گانه و مؤسسين جمهوري اندونزي مثل 

دارد نعتقدند در تعاليم اسالم دليلي که ثابت کند اسالم مثل دولت است وجود صدیقم م
، نویسند اگر بخواهد دولت اسالمي شکل بگيرد، الزم است در آن عدالت، آزاديو مي

توان آن را هایي این گونه وجود داشت ميمساوات و شوري وجود داشته باشد. اگر دولت
اس دولت، نام اسالم را به دوش بکشد ولي بر اسدولت اسالمي ناميد، بر خالف آنچه 
در  هاي اصلي دولت، عدالت است و تا اقامة عدلشریعت اسالم تنظيم نشده باشد. پایه

دالت گيرد. قرآن و پيامبر اکرم)ص( تأکيد زیادي بر عبين مردم نباشد دولتي شکل نمي
 حتي یکي از صفات خداوند عدل است اند وکرده

ها و حقوقي است که مطابق با قانون یا شریعت مانت در نوآوريمراد از آزادي، ض
شود طبقات مختلف مردم به صورت مساوي به حقوق مطرح باشد. مساوات هم باعث مي
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ترمذي، شود )خود دست یابند و شورا نيز موجب انعکاس نيروي دولت با مشاوره جمعي مي
2004 :56.) 

ماعي که مسلمين اندونزي با آن نهضت العلما براي حل بعضي از مشکالت اجت
 واجتماعي، تربيتي  مواجه بودند شکل گرفت که در ابتدا در مورد سه موضوع مهم

اقتصادي به فعاليت پرداختند. در مسائل اجتماعي شروع به گسترش آگاهي مردم 
. کردند و در مسائل عبادي و کمک به فقرا و مساکين از هيچ کوششي دریغ نکردند

هاي تدریسي جدید در آن وجود تي مراکزي تأسيس کردند که روشدر مسائل تربي
 داشت و در مسائل اقتصادي به احداث کشاورزي و تجارت و صنایع پرداختند و به

 (.60: 2004ترمذي، )هاي تعاوني دست زدن تأسيس بعضي از شرکت
حول وجود حکومت استعماري هلند بود. لذا  1936نظر نهضت العلما در سال 

شود که آیا اندونزي در زمان استعمار هلند، دارالحرب زیادي براي آنان طرح مي سؤاالت
است یا داراالسالم. نهضت العلما جواب دادند، داراالسالم و به خاطر این که بتوانند 

وجود السلطان الجائر الذي اباح المجتمع ألن »گویند: جامعة اسالمي را حفظ کنند مي
یعني وجود حکومتي جابر و ستمگر که جامعه را حفظ « یعبدوا خير من عدم السلطان

(.اما استعمار کار را به جایي رساند که این همانکند بهتر از بي حکومتي است)مي
دیدگاه نهضت العلما به سرعت تغيير کرد و جهاد در ميدان سياست را به وجود آورد. 

استعمار هلند م با تشکيل مجلس اعالي مسلمين اندونزي به جهاد عليه 1938در 
براي تحقق استقالل اندونزي به مبارزه « حزب اهلل»پرداخت و با تشکيل جمعيت 

جهاد »(.از این روي، کياهي الحاج هاشم اشعري فتوا داد  62: 2004ترمذي، برخاست)
هاي گروه«. براي ریشه کن کردن استعمار انگليسي از واجبات عيني مسلمين است

کياهي الحاج هاشم اشعري آمادۀ جنگ شدند. آنها  جهادي نهضت العلما با رهبري
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آید معتقد بودند ژاپن براي استعمار به اندونزي آمده و استقالل اندونزي به دست نمي
 (. 107: 2004ترمذي، مگر با مبارزه و جهاد عليه استعمار ژاپن)

جهت استقالل اندونزي تشکيل داد. از  العلما مجلسي رانهضت 1945در سال 
هده عالواحد هاشم بود که بعدها وزارت دین را به عضاي آن کياهي الحاج عبدجمله ا

گرفت. در این مجلس مقرر شد اکنون که ژاپن به کشورش برگشت این مبارزات 
اج هاشم ادامه یابد و بعد از استقالل نيز حرکت جهادي آنان از بين نرود. کياهي الح

ع به وقو 1946را مطرح کرد که در اشعري، وجوب کفائي جهاد عليه استعمار هلند 
 .(109: 2004ترمذي، )پيوست

ادر صالعلما بر پایة فهم دیني که از قرآن، سنت، اجماع و قياس نهضت بنابراین،
گذاري شد و در اصول عقاید پيرو فهم اهل سنت و جماعت است که به شده بنيان

ن ربعه هستند. آناکنند و در فقه پيرو مذاهب امذهب اشعري و ماتریدیه تمسک مي
معتقدند اسالم دین فطري است که ارزش حسنات را در نفس انسان کامل کرده 

ماعي است. آنان در موضوعات اجتماعي حد وسط و اعتدال را پذیرفتند و در امور اجت
(. آنان 70: 2004ترمذي، )و فرهنگي و اختالف آراء فرهنگي، اهل تسامح هستند 

امعه از منکر حساس بوده و در شيوع اعمال صالح در ج در مقام امر به معروف و نهي
 باشند. کوشا مي

کند: اکرام قواعد هاي دیني و اجتماعي از امور زیر پيروي مينهضت العلما در روش
اسالمي و مقدم داشتن نيازهاي اجتماعي بر نيازهاي فردي، سپاسگزاري از عناصر 
مخلص و خدمتگزار، سپاسگزاري از عناصر برادري و اتحاد و مقدم داشتن اخالق 

تکریم علم و علما، تحسين صلة رحم بين کریمه و راستگویي، اکرام عمل به اسالم، 
روي در علما، تحسين تبليغ اسالمي و ساختن مساجد و اماکن اجتماعي، تحسين ميانه
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العلما پيروي از منابع و اصول چهارگانة فقه (. هدف نهضت74: 2004ترمذي، اقتصاد)
آن را سند ها قراسالمي و ترویج شریعت مطابق همان منابع و قوانين چهارگانه بود. آن

معتبر اسالمي دانسته و به حدیث، ایمان داشتند و تطابق دین با امور مملکتي و توجه 
دانستند ولي مراجعة مستقيم به منطق در مورد مقایسة مسائل دیني)قياس( را نيز روا مي

هاي اصالحي مطرح بود به ضرر اقتدار سنتي علما به کتاب و سنت را که در حرکت
 کردند.آن مخالفت ميدانستند و با مي

يالدي م 1949به هر حال، پس از چهار سال تالش و مبارزۀ مداوم، نهایتاً در سال 
العلما، آمادۀ نهضت (.110: 1345)مازندراني،  استقالل اندونزي را به دست آوردند

داران مصالحه با وضع موجود سياسي و مدارا با ناسيوناليسم رادیکال سوکارنو و هوا
هاي ائتالفي بود. این موضوع در مقابل خواهان مشارکت در حکومتجناح چپ و 

داد به خصوص که نفوذ و حمایت طلبان، آنان را در موضع قدرت قرار مياصالح
 اند.تهروحانيون سنتي و معلمان مذهبي را نيز از طریق جماعات روستایي اندونزي داش

 اسات ضد غربي شدید بودندهاي سنتي و بنيادگرا و احسالعلما داراي گرایشنهضت
که با هدف اجراي فرهنگ اسالمي، سياست بنيادگرایي مذهبي را در داخل کشور در 

ر دهاي تند ضد امپریاليستي در خارج توأم کرده بود. پيش گرفته و آن را با سياست
م موقعيت کل احزاب در اندونزي محدود شد و دورۀ زمامداري مطلق دموکراسي 1959

احياي  نو آغاز گردید، احزاب سياسي تنها در چارچوب اوضاع جدید ناشي ازارشادي سوکار
مجدد اصول پانچاسيال و تحت حمایت دموکراسي هدایت شده مجاز به فعاليت بودند 

رفته پذیري و خط مشي در پيش گالعلما نيز به دليل انعطاف. نهضت(360: 1378موثقي، )
 به حيات خود ادامه داد.

باشند، العلماء که داراي تفکر سنت گرایانه مين گفت: نهضتتوادر مجموع مي
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طلبان)محمدیه( بر این باورند که جهان، ثابت و بدون تغيير است. در حالي که اصالح
اي سحرآميز و عرفاني گرایان، دین را پدیدهاند. سنتبه جهان متغير اعتقاد داشته

پذیرش منصفانة واقعيت گرایش پنداشتند و به انجام مناسک و شعائر اسالمي و مي
کردند. اما داشتند و دین را به لحاظ فردي و اجتماعي با شرایط روز تعریف مي

طلبان در صدد بودند افراد را وارد صحنة اجتماعي کنند و آرمان شهر اسالمي اصالح
هاي غربي کمک را به وجود آورند و براي این منظور از الگوهاي تشکيالتي و آموزش

هاي بومي استفاده کرده و کوشيدند تا از طریق مطبوعات، تند. آنان از زبانگرفمي
 (.380: 1384والیتي، )اسالم را در ساختار اجتماعي اندونزي جاي دهند

العلما منجر به مقابله با نهضت محمدیه شد. ابتدا نهضت گيري نهضتموضع
گذاران هاي آموزشي و تبليغي گرایش داشت و فقط از تعاليم بنيانمحمدیه به فعاليت

د که با کردند اما در این دوره متمایل بودنمذاهب و صحابة اوّليه صدر اسالم پيروي مي
نيز عضو « شرکت اسالم»عضاي خود را که در حزبحکومت همکاري کند. از این روي ا

نند. کبودند، خواستند که از این دو موضوع آموزشي و ورود در حکومت، یکي را انتخاب 
راي العلما افرادي بودند که به دین یا عبادت محض عالقه داشتند، اسالم باما نهضت

ا مردود ر« اجتهاد»ارزشرا قبول داشتند و « تقليد»بود. در این رابطه « فقه»ها فقط آن
مذاهب  ها بر پيروي ازاند. اساساً آنها با تصوف نيز رابطة خوبي داشتهدانستند، آنمي

يروي پگذاران مذاهب اند ولي عموماً از تعاليم بنيانخصوصاً مذهب شافعي تأکيد داشته
نهایت  در کردند بلکه نظر خود را به تعاليم امام یا اهل علم وقت بيان مي کردند ونمي
 ها و قبور اوليا بسيار احترام مي گذاشتند.ها به زیارتگاهآن

شدند که از نظر طلبان به اعمالي دچار ميدر تصوف اندونزي، بسياري از سنت
دادند، تفکر اسالمي مردود بود، به طوري که خدا را با موجودات و اشيا شریک قرار مي
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ساختند و کردند، مراسم جشن برپا ميهدایایي به عنوان پيشکش تقدیم ارواح مي
: 1370)نوئر،  بردندیا طلسم به کار مي« عزایم»براي دفع شر اجنّه یا بدشانسي از خود

367.) 
ر طلبان عموماً به خاطیافته نبود و سنتحوزه یا مدرسة علميه، رسماً سازمان

 ور را بهکردند و این امگرایش به مسائل صرفاً دیني، در امور سياسي شرکت نمي
ناي کردند اما این موضوع به معواگذار مي« پاري یایي»و « عادت»دیگران مثل گروه

ها از وضعيت استعماري نبود و برعکس، بسياري از آنان مخالف هلند رضایت آن
ضي طلبان جزء مقامات روحاني شدند، مقامي که آنان را رابودند و بسياري از سنت

رفت هاي مذهبي، زندگي خود را وقف پيشکار بردن جنبهکردند با به کرد و فکر ميمي
ها رابطة که با هلندي« عادت»و « پاري یایي»اي با رؤساي اند وعدهاسالم کرده

 (.369: 1370)نوئر،  خوبي داشتند طرفدار وضع سياسي موجود کشور اندونزي بودند
 ستگي جدیدبه طور کلي، به هم پيوستگي بين فرهنگ اقوام مختلف با به هم پيو

گرایان، هر عقاید و عادات بومي در اندونزي وجود داشت. در نظام فقه و تصوف سنت
 «شيخ»یا« کياهي»شدند. مقام پر منزلتدو مربي، معصوم و مصون از خطا تلقي مي

ن، در حوزه یا مدرسة علميه، نوعي نظام آموزشي را به وجود آورد که هدف اصلي آ
جود وها و ارتباط یک طرفة معلم با شاگردان ا فهم آنبيشتر حفظ کردن مطالب بود ت

 رفتند.داشت و آنان معموالً براي تحصيل به مکه مي

 نتيجه گيری
توان به این نتيجه دست بندي از دو قطب قدرت در اندونزي ميدر یک صورت

یافت که مسلمين اندونزي به لحاظ فکري و معرفتي گوناگونند، امّا به طور کلي در 
از اصول اسالمي داراي اشتراکاتي هستند. قرآن و سنت پيامبر)ص( و حج و برخي 



 ش1395و زمستان پایيز ،هارمچ ، شمارهدوممطالعات اندیشه معاصر مسلمين، سال 

 

 

180 

نماز و سایر واجبات اسالمي ازمشترکات آنان است. البته گروهي از مسلمين در 
مسائل فکري اسالمي براي عقل اعتبار زیادي قایل هستند وگروه دیگري به آن 

هاي و در نهایت، گروهدهد و بيشتر به سنت صحابه توجه دارند کمتر اهميت مي
باشند و در بين دیگري وجود دارند که جمعيت آنها نسبت به این دو قطب کمتر مي

 پذیرند.این دو طيف قرار دارند و عقل را به همراه نقل مي
در این پژوهش به تفاوت و اشتراکات نهضت محمدیه و نهضت العلما پرداخته 

هاي هر کدام به خاطر منافع و ارزشها سبب ستيز فکري آنان شد. شد. این تفاوت
دهد که در مسائل سياسي و حفظ هویت گروهي شان گوناگون است و نشان مي

کنند. نمونة ایي متفاوت عمل ميباشند و به گونهاجتماعي نيز داراي تفکر مختلفي مي
آن در قبول یا رد قانون اساسي به نام پانچاسيال است که هر گروهي به صورت 

است. افتراقات فکري و ل نموده و کردار آنان نسبت به دیگري متفاوت مستقل عم
هاي کاریزما هاي شخصيّتوآناليز محتوایي که از گفته معرفتي آنان در یک تحليل

 عبارتند از: 1در اندونزي انجام شد

 محمدیه:
  )تأکيد بر قرآن و سنت )فقط 

                                                   
هاي دو قطب قدرت اندونزي در این برخي از منابع اســتفاده شــده از گفتار شــخصــيّت .1

صول و مب شش تحليل محتوا عبارتند از: ا سيا و آفریقا به کو ست فرهنگي در آ سيا اني 
سين لي : سول ح سوي بجنوردي جلد 67ر سالمي، مو ؛ 361: 10؛ دایرۀ المعارف بزرگ ا

ــــت  265هــاي نوین اســـالمي در انــدونزي دليــار نوئر ترجمــه ایرج رزاقي :نهض
ج ؛ نهضت العلما االیدیلوجيه السياسيه وآمال تشکيل االمه اندن277،283،291،372،387،

ــيد احمد موثقي ص؛ جنبش97،118،121،140ترمزي : ــر س ــالمي معاص ؛ 347هاي اس
 .380پویایي فرهنگ و تمدن اسالم و ایران علي اکبر والیتي :
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 دانند( مخالف عرفان)آن را در تضاد با توحيد مي 

 د بر اجتهاد و مخالف تقليد تأکي 

 گرایي غرب 

 گرایي )استنباط فردي( آزادي تعقل و عقل 

  حرمت زیارت و نفي بزرگداشت اوليا 

  حذف اضافات به دین و بازگشت به سنت اصيل 

  )تأکيد بر نظام ارث پادري )عادت 

  مخالف پانچاسيال 

  مخالف اداي نماز با صداي بلند 

  ترجيح محاسبه بر رؤیت هالل ماه 

  تأکيد بر اخوت اسالمي 

  ممنوعيت و بدعت تلقين ميت 

  عدم مخالفت با موسيقي 

 کند.سياست به عنوان یک موقعيت افتخاري، امتيازي براي صاحب آن ایجاد نمي 

  مخالف جادو و افسون 
 نهضت العلما:

 توجه به قرآن و حدیث و سایر منابع اسالمي 
 ان و تصوف و طریقت نقشبندیه و قادریه گرایش به عرف 

  تأکيد بر سنت و وجوب تقليد و منع تعقل و مخالف اجتهاد 
  مخالف حکومت پارلماني غربي 

 ها در ظاهر و لباس حرمت شباهت به غربي 

 )مخالف دموکراسي )و خواهان دموکراسي خاص 
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  برگزاري مراسم بزرگداشت اوليا و بزرگان 

 ها رام به آنزیارت اماکن مقدسه و احت 

  تأکيد بر فقه مذاهب اربعه 

  تأکيد بر ارث اسالمي 

  پذیرش اصول پانچاسيال 

  جواز اداي نماز با صداي بلند 

  ترجيح رؤیت هالل بر محاسبه 

  جواز تلقين ميت 

 مخالفت با موسيقي 
  امتيازدهي به افراد در موقعيت سياسي 

  مخالف آزادي مطلق 

 هاي سکوالر )به دليل الضروراۀ تبيح المحذورات( همکاري با دولت 

العلما بر مبناي فقهي مذاهب اربعه عمل توان گفت: نهضتدر مجموع مي
ند. کنند. آنان شدیداً به دنبال توسعة مذهب اهل سنت و جماعت در اندونزي هستمي

 کنند.آنان در مباحث کالمي از اشعري و ماتریدي پيروي مي
در  هااندونزي توان نتيجه گرفت کهریچارد هوانسيان مي با مراجعه به کتاب

اند؛ تأثير پذیرفته اندفلسفه و عرفان از غزالي و بسطام و جنيد بغدادي که ایراني بوده
ه هانري کربن مراجع توان به کتابگرایانة آنان ميالبته جهت مطالعة تفکر صوفي

خت بيشتر به نصوص شرعي دهند و براي شنااهميت کمي به عقل مي آنان نمود.
اند. ائلقالعلما نيز براي عقل اعتبار زیادي کنند، گرچه برخي از اعضاي نهضتاکتفا مي
 دارند.کارانه العلما در مسائل سياسي و اجتماعي جنبة منفعالنه و محافظهنهضت
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از سوي دیگر در قطب فکري محمدیه توجّه به عقل ظاهرگرایانه بيشتر است. 
کنند، گرایانه مخالفند و به اجتهاد مبتني بر عقل ظاهري توجّه ميي صوفيهابا نگاه

بر بازگشت به سنت صحابه تأکيد نموده و اضافات به دین و مسائل جدید را بدعت 
  دانند.مي
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