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 چکیده

ها و  در این پژوهش، روش مطالعات تاریخی و تطبیقی، تأثیرات فرهنگ اسالمی بر آیین
.  جاوه بررسی شده استۀالجزایر اندونزی به خصوص جزیر آداب و رسوم بومی مجمع

 پیش از ورود اسالم، سخت تحت تأثیر فرهنگ و ادیان هندویی و الجزایر اندونزی مجمع
آنکه   جاوه، اسالم را بیۀبا ورود اسالم، بومیان این منطقه به ویژه جزیر. بودایی بود

ها و  بر این اساس، آیین. طور کامل رها کنند، پذیرفتند ۀ خود را بهباورها و اعمال گذشت
آگاما «گرفت که اصطالحاً از آنها به عنوان آداب و رسوم جدیدی در این منطقه شکل 

شود، حاصل  یاد می» دین جاوه«آنچه از آن با عنوان . برند نام می) دین جاوه(» جاوا
 آن را در ۀترین جلو  بودایی و اسالمی است و مهم ـترکیب عناصر اَنیمیسمی، هندو
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 مقدمه
 یا همان آسیاشرقی جنوب ، در  جمعیت مسلمانان جهانی ها ترین کانون یکی از مهمامروزه 

  ویندگ می) الجزایر مجمع (2»نوسانتارا« قرار دارد که به زبان ماالیی به آن 1»جهان ماالیی«
(Cf. Gin, 3/987) .واندونزی الجزایر مجمعترین جزیرۀ  ترین و پرجمعیت جاوه، مهم ۀجزیر  

   استه شدالجزایر اندونزی واقع  مجمعوسط تقریباً در که ،از جزایر سوندای بزرگ
(Cf. The Territories of Indonesia, 49-50) . این جزیره از شمال به دریای جاوه و از

 جاوه را از جزیرۀ بالی و ۀ جزیر،تنگۀ بالی در شرق. نوس هند محدود استجنوب به اقیا
 ).١٤، ٥ـ٣ اسفندیار، :ـ نک(کند  میرا از جزیرۀ سوماترا جدا   آن،تنگۀ سوندا در غـرب
از آن اندونزی بزرگترین جمعیت مسلمان  آسیا، شرقیی جنوب در بین کشورها

. اندونزی استمرکز و جزایر غربی   هم، درمسلمانانجمعیتی بیشترین تراکم . است
یان نیز در این کشور  شیعاند و اقلیتی از مذهبی  مسلمانان اندونزی سنّۀتقریباً هم
 جاوه، ۀ و به خصوص جزیر اسالمی اندونزیۀجامع. )٧ـ٦ اسفندیار، :ـنک (کنند زندگی می

ی و  سیاسهای های قومی، طبقات اقتصادی و اجتماعی، گرایش  کثرت گروهلحاظاز 
 .  (Fealy, Hooker and White, 39) بسیار دارد تنوع،فرهنگی

الجزایر اندونزی،   فرهنگی و دینی مجمعۀدر این پژوهش درصددیم، ضمن توصیف پیشین
 جاوه، به تعامالت فرهنگی اسالم با ادیان بومی بپردازیم و به خصوص، تأثیرات ۀبه ویژه جزیر

وم پیشا اسالمی منطقه را بررسی کنیم؛ اینکه چگونه ها و آداب و رس فرهنگ اسالمی بر آیین
 اسالمی ادامه داد و آیین ها و ۀاعتقادات بومی با تأثیر پذیری از اسالم به حیات خود در دور

الجزایر اندونزی در این  تأکید بر جاوه در مجمع. آداب و رسوم بومی چگونه روح اسالمی یافت
ز فرهنگ بسیار غنی هندی برخوردار است و پژوهش، به این سبب است که این جزیره ا

بیش از هرجای دیگری در مجمع الجزایر اندونزی، تحت تأثیر آیین بودایی و هندویی قرار 
 در 4 و آیین شمنی3های فرهنگ بومی، یعنی اَنیمیزم همچنین، بیشترین جلوه. داشته است

مآبی و پیش از  هندیآثار تاریخی برجای مانده از دوران .  جاوه آشکار شده استۀجزیر
دهد که این منطقه نسبت به دیگر نقاط  اسالم، در این منطقه چشمگیرتر است و نشان می

 .ماالیی، به لحاظ فرهنگی پربارتر بوده است

                                                                                                                                            
1. Malay world 
2. Nusantara 
3. Animism 
4. Shamanism 
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،  در زبان فارسی تا انتشار نیافتهویژه به ، با موضوع این مقالهمنطبقپژوهشی تاکنون 
 تمدن اسالمی بر فرهنگ بومی این منطقه،  تأثیرات فرهنگ وۀ به طور کلی دربارگرچه

های  ترین پژوهش  یکی از قدیمی،)١٩٧٦ (1مذهب جاوه: هایی منتشر شده است پژوهش
شناسانه به  ه پژوهشگر با نگاهی مردمو اندونزی است ۀ دین در جاوۀعلمی دربار

 او احتماالً نخستین پژوهشگری است. های میدانی در این حوزه پرداخته است پژوهش
که به طور جدی و اختصاصی به دین جاوه به عنوان یک نظام دینی متمایز پرداخته 

 به بررسی ،2)٢٠٠٥( ایآسی  معاصر در جنوب شرقیها  و چالشی فرهنگیها سنت. است
های عرفانی جنوب شرقی آسیا در حفظ هویت  نسبت فرهنگ و جامعه و نقش فرهنگ

  فردگرا و سکوالر غرب پرداخته است؛ ۀفرهنگی ملل این منطقه در برابر نفوذ اندیش
 ۀهایی است که در حوز ترین پژوهش  یکی از مهم،)٢٠١٠ (3جاوه، اندونزی و اسالم

مؤلف .  در جاوه، صورت پذیرفته استویژهتعامالت اسالم و فرهنگ بومی اندونزی، به 
دم جاوه ها و اعتقادات دینی مر  بودایی را در آیین ـکوشیده است، عناصر بومی و هندو

جامعه ون در  در کتاببازشناسی کند و نقش آنها را در تکوین مذهب جاوی نشان دهد؛
لف به موضوع فرهنگ در اندونزی به ؤ م،4)٢٠٠٥ (ه در جاوی فرهنگرییتغ: یاندونز

 و پرداخته)  فرهنگی غنی آنۀ جمعیت چشمگیر و پیشینسبببه ( جاوه ۀخصوص جزیر
 .های اخیر بررسی کرده است له دین جاوی را در دههتحوالت فرهنگی این جزیره از جم

 
 الجزایر اندونزی پیش از ورود اسالم   دینی و تمدنی مجمعۀنگاهی به پیشین. ١

 .  تمدنهای موجود در این منطقه اطالعات مشخصی در دست نیستۀاز تاریخ اوّلی
الجزایر اندونزی،  جمعهای تاریخی، بومیان ساکن در جنوب شرقی آسیا، از جمله م بنا بر گزارش

 و (Cf. Wales, 3, 12, 17) اعتقاد داشتند 6های شمنی  و آیین5)اَنیمیزم(به پرستش ارواح 
 شناختی از مراسم آنها، شاهدی بر این مدعاست   تاریخی و باستانهای گزارش

(Munoz, 60-61). 
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ین هندویی و الجزایر اندونزی، این منطقه تحت نفوذ دو آی پیش از ورود اسالم به مجمع
 دوم و سوم میالدی، آغاز دوران نفوذ فرهنگ هند در این منطقه، از طریق ۀبودایی بود و سد

طور کامل جایگزین  مردم این منطقه، فرهنگ هندی را به. تاجران و دانشمندان هندی است
فرهنگ بومی نکردند و عناصری را که با آداب و رسوم و اوضاع فرهنگی و اجتماعی آنها 

 و 1با ورود فرهنگ هندی، به ویژه در دوران سلطنت ماجاپاهیت. ق بود، پذیرفتندمنطب
گرفت که حاصل سازگاری باورهای اَنیمیستی و  ای شکل  ، ساختار دینی تازه2سری سینگهه

حیث که میراث  جاوه از این های در واقع، سلطنت. شمنی بومی با اعتقادات هندو بودایی بود
 پنجم ۀسدهای مهم جاوه در  نخستین سلطنت. دارند اهمیت شد،م  جذب اسالآنها در نهایت

 .(Hall, 1/12-13, 51; Rahardjo, 143,145,146) دند آمپدیدمیالدی 
 

 ورود و گسترش اسالم در جاوه . ٢
 الجزایر اندونزی،  ورود و گسترش اسالم در مجمعۀترین اسناد و شواهد دربار مطمئن

است و برخی  ور عمده به صورت سنگ قبر باقی ماندههای اسالمی است،که به ط کتیبه
شناسی در  های تاریخی و باستان سنگ قبرهای مسلمانان و یافته. های سیّاحان گزارش

دهد که مسلمانان در این   نشان می5 و سورابایا4، چامپا) شرقیۀدر جاو (3نقاطی مانند لران
ن شواهد لزوماً حاکی از اسالم آوردن البته ای. اند م حضور داشته١١/ ق٥منطقه از حدود قرن 

دهندۀ حضور مسلمانان غیر بومی است که عمدتاً برای تجارت  بومیان نیست و بیشتر نشان
های موجود، اسالم به طور  بنا بر گزارش. (Ricklefs, 3-4) به این مناطق سفر کرده بودند

  شمال سوماترا،درپاسای ـ   هسلطنت سمودرم و در دورۀ ١٣/ ق٧در قرن بار اوّلین رسمی برای 
. (Marrison, 134-135; Jacobsen, 15; Hamid, 204)  ماالیی رسیدالجزایر  مجمعبه
 سیّد موالنا ملک ابراهیم به همت تبلیغ اسالم ، حاکی ازشواهد تاریخیچنین، هم

االصل در جاوه است، که او را در سنّت اسالمی  تاجر گجراتی ایرانی ،)٨٢٢/١٤١٩متوفّی(
  اند به شمار آورده) 6سَنگا/ای یا ولی سونگو  ولی جاوه٩(ه یکی از اولیای جاوی جاو

(Cf. Sunyoto, 72-74) . ـدر گزارش دیگری، اولین مبلّغ اسالم در جاوۀ شرقی، شریف رحمت 
 ).٣٣/٥٥٣الجفری، ( معرفی شده است  ـاز نوادگان شریف احمد که اهل ظفار و علوی بود

                                                                                                                                            
1. Majapahit 
2. Singhasari 
3. Leran 
4. Champa 
5. Surabaya 
6. Wali Songo/ Sanga  
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 اسالم از سطح نخبگان فراتر رفت و همۀ  و گسترش پذیرشم،١١/ق٧ ۀسداز اوایل 
واسی ، سوال  سوماترا، جاوه درمسلمانان. گرفتفرارا اندونزی الجزایر  جوامع مجمع

 وقت خود را به ۀم، عمد١٩/ق١٣ و م١٨/ق١٢ ۀ درسد2)وئرنوب( کالیمانتان و  1جنوبی
 برای نیل به این مقصود، دادند و فراگیری علوم اسالمی از عالمان مسلمان اختصاص می

این طلّاب . کردند های دوردست اسالمی نظیر مکه و مدینه سفر می حتّی به سرزمین
گشتند  بازمیالجزایر اندونزی  مجمعهای آموزشی، به موطن خود در  پس از گذراندن دوره

 علوم اسالمی از مکه، به این ترتیب،. گماشتند و به تعلیم و تربیت اسالمی همّت می
 شرقییافت و مسلمانان جنوب  راه  اندونزی الجزایر به مجمع و هند شامینه، یمن، مد

های بومی اسالمی را گسترش  آسیا با تأثیرپذیری از چنین الگوهایی، توانستند شبکه
  مرکزی، متون نوشتاری در ۀ در جاوم١٨/ق١٢در اوایل قرن برای نمونه . دهند
 با مسلمانان ای طور خالقانهه ها را ب ای اوه سلطنتی، دنیای فکری جهای حمایتپرتو 

 اسالمی بومی را به طرز چشمگیری متجلّی کرد ثار آ مرتبط ساخت و جهان اسالم
(Fealy, Hooker and White, 42). 

 ها حاصل فعّالیّت ولی سونگو ای آثار و متون جاوی، اسالم آوردن نخستین جاوهبنا بر 
) در اینجا به معنی قدّیس و ولی(» ولی «ۀب از دو واژاصطالح ولی سونگو، مرکّ. بوده است

 که بنیانگذاران اسالم در ،گانه ٩است و به اولیای )  تن٩ به معنی(» سونگو« جاوی ۀو واژ
متفاوت است وحتی   تن در این آثار٩ اسامی این. شود روند، اطالق می جاوه به شمار می

سونان : این اولیا عبارتند از. رسد ی نیز م تن١٠ هدر بعضی از این متون شمار آنها ب
، سونان 7، سونان گونونگ جاتی6، سونان امپل5، سونان قدس4، سونان موریا3بونانگ

و دهمین ولی به 11 و سونان ولی النانگ10، سونان گیری9، سونان کالی جاگا8سیتی جنار
ای،  نژاد جاوهولی سونگو از . ی نیز داشتندعرب اولیا نام نیا از هرکدام. 12نام سونان بیات

 .(Fox, 3/1415; Ricklefs, 11) اند ایرانی و عرب بوده

                                                                                                                                            
1. South Sulawesi 
2. Kalimantan (Borneo) 
3. Sunan Bonang 
4. Sunan Murya 
5. Sunan Kudus 
6. Sunan Ngampel- Denta 
7. Sunan Gunungjati 
8. Sunan Sitijenar 
9. Sunan Kalijaga 
10. Sunan Giri 
11. Sunan Walilanang 
12. Sunan Bayat 
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الجزایر اندونزی باید به این نکته توجه داشت که بومیان این  در بررسی اسالم در مجمع
منطقه، اسالم را بدون آنکه باورها و اعمال گذشتۀ خویش را به طور کامل رها کنند، 

ای   الیم اسالمی با فرهنگ بومی ماالیی درآمیخت و گونهبر این اساس، باورها و تع. پذیرفتند
بیشتر مبلّغان نخستین اسالم، . خواند، ظهور کرد» اسالم ماالیی«توان آن را  از اسالم که می
، اسالم را با باورهای بومیان ) ولی مقدس٩ای یا   وَلی جاوه٩ (2 یا ولی سنگا1نظیرولی سونگو
.  مردم را به اسالم بخوانند و جذب کنندۀ، موفق شدند توددادند و در نتیجه سازگار نشان می

در واقع گرویدن اقوام مختلفِ این منطقه به اسالم، به معنی پذیرش تمام و کمال اسالم 
این فرایند تا . رفت نبود، بلکه فرآیندی طوالنی در جهت سازگاری بیشتر با اسالم به شمار می

 .(Azra, “Education, Law, Mysticism …”, 144)امروز ادامه یافته است 
 

 فرهنگ اسالمی و دین جاوی. ٣
 میزان و عمق تأثیر اسالم در جنوب شرقی آسیا نظرهای مختلفی مطرح شده ۀدربار

آفرینِ اسالم در این منطقه  در برابر شماری از پژوهشگران غربی که نفوذ و تأثیر تحول. است
 بر این باورند که نفوذ اسالم در جنوب 3طاسلعا کنند، پژوهشگرانی مانند نقیب را نفی می

های فرهنگی و اجتماعی و ابعاد معنوی زندگی مردمِ  شرقی آسیا بسیار عمیق بوده و سنّت
العطاس   نیز با نقیب4پژوهشگر هلندی، ون نیوونهویجز. این منطقه را متحول ساخته است

الیی دانسته که در تکوین او هم اسالم را عنصر بسیار مهمی در فرهنگ ما: همداستان است
 نیز معرفی و گسترش اسالم در 5به نظر ماجول. هویت این منطقه سهم بسزایی داشته است

این منطقه، به طور عمده بر ساختار کلی جامعه، به ویژه در امور سیاسی، فرهنگی، دینی و 
 .(Azra, “Education, Law, Mysticism …”, 146-147) اجتماعی مؤثر بوده است

 
 کباتینان. ١ـ٣

ای تأثیراسالم فرهنگی و سازگاری آن با ه رین جلوهت ترین و عمیق  اندونزی، یکی از مهمۀجاو
رود و ساختار دینی و فرهنگی کامالً متمایزی را در این منطقه از آن  فرهنگ بومی به شمار می

                                                                                                                                            
1. Wali Songo 
2. Wali Sanga 
3. Naguib al-Attas 
4. Van Nieuwenhuijze 
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واقع، کباتینان که در .  مشهور است3»کِپِرچایاآن« یا 2»کِجاوِن«، 1»کِباتینان«خود کرده که به 
ای است و ریشه در  شود، سنّت دینی جاوه نامیده می) دین جاوه (5»جاوانیسم«یا 4»آگاما جاوه«

دین جاوه از تلفیق و . ها دارد یا ا و جاوهه  یا عرفان ماالیی6 دینی ـها و رسوم نژادی عادت
، به ویژه عقاید  هندویی و اسالمی ـ سازگاری باورهای انیمیستی و شمنی و عرفان بودایی

ت، کباتینان  در حقیق.(Farrer,144; Cribb & Kahin, 215) صوفیانه تشکیل شده است
های عرفانی ادیان مختلف در   دارد و جنبه ریشهها در اندونزی ای در تاریخ دینداری جاوه

ها  نتواند به یکی از آیی پیرو کباتینان، می .(Cf. Mulder, 198)کند  اهنگ میاین منطقه را هم
 زندگی کباتینانی نیز ۀبند و در عین حال به اعتقاد و شیو های دینی و معنوی فوق پای و گرایش

بندی دارند، اما به رسوم  بر این اساس، بیشتر مسلمانان جاوه به اسالم، ایمان و پای. وابسته باشد
. (Choy,107; Azra, Islam in Indonesian world…, 129) کنند کباتینان نیز عمل می

ها که در دربارهای سلطنتی سوراکارتا و  نگ موطن اصلی جاویکباتینان از فره
ها و   گسترش، مورد استقبال سلطنتآغازیوگیاکارتا رونق داشت، شکل گرفت و از همان 

 . (Cf. Mulder, 34, 42, 146)فت  متوسط جاوی قرار گرۀطبق
ی کباتینان، کجاون و  سه اصطالح مهم دین جاوی یعنۀدر ابتدا الزم است دربار

 کباتینان از ۀواژ. کپرچایاآن که ارتباط تنگاتنگی نیز با هم دارند، به اختصار توضیح داده شود
الی ، در ح(Choy, 107) به معنی علم درونی یا پنهانی گرفته شده است» باطن« عربی ۀریش

 ۀبق نه یک ط است،که کجاون، اعتقادات و رفتارهای فرهنگی و مذهبی مردم جاوه
کپرچایاآن نیز به . ها اشاره دارد ای مذهبی خاص و به اخالق و سبک زندگی بومی جاوه

. (Kersten, xvii, 4) معنی اعتقاد و ایمان است و بر باورها و اعتقادات بومی داللت دارد
، در حالی که کند میان به تهذیب نفس و سالمت باطنی تأکید به این ترتیب، کباتین

های گوناگون جاوی  ی بیرونی و اجتماعی مناسک مختلف در آیینها کجاون به جنبه
 معنای یکسانی ندارند، اما مالحظه شد،اگرچه این سه اصطالح، چنانکه . ناظر است

امروزه در اندونزی . روند شوند و به جای یکدیگر به کار می گاهی هم معنی تلقی می
دانند  ست و آن را علم باطنی میتر ا نسبت به دیگر اصطالحات، رایج» کباتینان«اصطالح 
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 از حقایق معنوی و درونی است 1»رسا«که حاصل شناخت قلب یا در اصطالح جاوی 
(Cf. Mulder, 29-30; Stange, 2/719) .توان چنین گفت که به این ترتیب، می 

 درونی است که در سلوک به منظور یافتن حقیقت ۀکباتینان، روش عملی و مراقب
و قادر ) عالم صغیر( ایجاد هماهنگی باطنی میان جان و جهان وجودی خویش، برای

، تلفیقی از این علم باطنی. (Choy,108; de Haulleville, 86)وشد ک می) خدا(طلق م
شود که با  ا و علوم باطنی تصور ميه علم غیب، علوم ماوراءطبیعی، عرفان و دیگر شیوه

در حقیقت، تفکر . (Choy, 108) ستها در هم آمیخته ا سلیقه و استعداد ذهنی جاوی
است ) ثرتک(ا ه و گریز از گوناگونی) وحدت(عرفانی جاوی، سلوک به سوی پیوستگی 

(Cf. Mulder, 55) . پیروان کباتینان باید بر احساسات خود چیرگی یابند و از تعلقات مادی
بسیاری از . و آرامش این جهانی دوری کنند تا بتوانند با روح حاکم بر عالم، متحد شوند

. نهند ها و غارها می پیروان کباتینان در پی تمایالت معنوی خود، برای مراقبه، روی به کوه
آویزشدن از درخت، زیر آبشار نشستن،  های مختلفی دارد که با حلق  آنها صورتۀمراقب
های طوالنی، اجتناب از آتش و نور و قرار گرفتن در اتاقی تاریک و  داری در دوره روزه
 شود انجام می) یک شبانه روز(روی در طبیعت با تمرکز و سکوت از غروب تا غروب  هپیاد

(Choy, 112; Stange, 2/719) . سنت تعلیم در این آیین، شفاهی است و از نسلی به نسل
 ۀگفتنی است، در سنت تعلیم کباتینان، رابط . (Cf. Stange, 2/719) یابد دیگر انتقال می
 .(Cf. Choy, 108-109) بسیار قدسی و مهم است2)گورو(شاگرد و استاد 

 اندونزی ۀپیروان کباتینان همواره خواهان احترام و مقبولیت بیش از پیش در جامع
م شکل گرفت؛ تا ١٩٠٠ ۀهای کباتینان به تدریج از اوایل ده به این ترتیب، نهضت. اند بوده

را ترجمان معتبری از » نانکباتی«یا » آگاما جاوه«، ١٩٧٨جایی که دولت اندونزی در سال 
های کباتینان  از آن پس، فعالیت. ایمان شمرد و به عنوان دین رسمی، به رسمیت شناخت

 .(Cf. Mulder, 30; Kersten, 165) آموزش و فرهنگ اندونزی ادامه یافت ۀنظر ادارزیر
 جمهور دومین رئیس (3 اندونزی نظیر سوهارتوۀرتب اری از رهبران و مقامات عالیبسی

بندي به اسالم، به کباتینان گرایش  رغم اظهار پاي نیز علي) ١٩٩٨ تا ١٩٦٧اندونزی از 
 جریان اصلی کباتینان به تدریج به. (Cribb & Kahin, 215; Stange, 2/719)داشتند 

                                                                                                                                            
١ .rasaاست» شهود«به معنی  در این متن وای سنسکریت   واژه. 
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از . دهند های خود ادامه می  هنوز هم به فعالیتوهای متعددی تبدیل شد   انجمن
 5 و پنگستو4، سوبود3، سوماراه2، سمار1های سپته درمه نجمنتوان به ا ترین آنها می مهم
با . (Cf. Choy, 113-119; Cribb & Kahin, 312; de Haulleville, 86)ه کرد اشار

ها بودند، این آیین در سراسر  ها و ماالیی اینکه پیروان کباتینان در ابتدا جاوی
 نظیر مالزی، سنگاپور و فیلیپین و ،الجزایر اندونزی و دیگر نقاط جهان ماالیی مجمع

. (Cf. de Haulleville, 86)حتی در کشورهایی نظیر هلند و استرالیا نیز گسترش یافت 
 .کند، آبانگان است ترین جریاني که در جاوه از کباتینان پیروي مي مهم

 
 آبانگان و تقابل سنتري با آن. ٢ـ٣

است که پیروانش، به دین » گانآبان«های فرهنگی مهم در اندونزی،  یکی از جریان
های پیش، مسلمانان  پژوهشگران در سده. ای یا همان کباتینان اعتقاد دارند جاوه

گرا و متجدّد   و سَنتری که خود شامل دو گروه سنّت6 آبانگانۀاندونزی را در دو دست
ام  انجکوشند تا در مانان سنتری به جدّ میمسل. اند کرده بندی می ، تقسیم استشده می

در مقابل، مسلمانان آبانگان نسبت . عبادات ملتزم باشند و احکام اسالمی را رعایت کنند
» مسلمانان صوری«ها و شرایع اسالمی چندان مصرّ و سختگیر نیستند و به  به انجام آیین

ها، از آداب و رسوم بومی رایج در جنوب شرقی آسیا  آبانگان. شهرت دارند» غیر مقیّد«و 
ای کباتینان است، ه رود و از سنت های بودایی و هندویی به شمار می ز آیینکه عمدتاً ا
  .(Fealy, Hooker and White, 39)کنند  پیروی می

عقاید دینی خود تلفیق  را با عناصر غیر اسالمیکوشند  به جدّ میمسلمانان سنتری 
بر این باورند  آنها. (Geertz, 127; Southeast Asia…: “Santri”, 3/1174-1175) ندننک

 سنتری ۀجو در علوم دینی، رکن ضروری اسالم است و یک طلب وکه تحقیق و جست
همچنین برخی مناسک .  علوم و معارف دینی باشدوجوی منشأ باید همواره در جست

 .(Woodward, 1989:148)اسالمی، مانند نماز، باید به صورت جماعت برگزار گردد 
 انجام مناسک عرفانی موافق نیستند و آن را صورتی از حتی بعضی از مسلمانان سنتری با
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در حقیقت آنها هرگونه اعمال عرفانی و معنوی را که خاستگاهی اسالمی . دانند شرک می
آنها اعمال و مناسک عرفانی . کنند نداشته و از آداب و رسوم بومی تأثیر پذیرفته باشد، انکار می

 دانند ت قرآن و تفسیر عرفانی از نماز میرا تنها در برگزاری نمازهای جماعت، قرائ
(Woodward, 237; Cf. Hefner, 76) .مقابل جریانۀبر این اساس، جریان سنتری نقط  

 . (Cf. Geertz, 126-129; Woodward, 115-116)مسلمانان آبانگان در اندونزی است
 

 آداب و رسوم بومي . ٣ـ٣
از  هایی رسوم و بومي، در این مجال نمونهبراي آشنایي با چگونگي تأثیر اسالم بر آداب و 

 :هنرهاي نمایشي براي درك بهتر این فرآیند معرفي مي شود
 1سالمتان
های مذهبی عمومی   نیز شهرت دارد، از ضیافت3 یا شوکوران2 که به کندورن،سالمتان

 های تأثیر اسالم بر یک آیین بومی ترین جلوه ، از مهم(Daniels, 45)مسلمانان جاوه 
. ندا در سالمتان، عناصر بومی و اسالمی به شکلی کامالً سازگار، با هم ترکیب شده. تاس

های آداب و رسوم عرفی و کباتینان و در واقع به شکلی نمادین،  این ضیافت از جلوه
نشانگر وحدت عرفانی و اجتماعی مسلمانان حاضر در آن و حتی ارواح درگذشتگان 

ام را در مواقع گوناگون دوران حیات و در وقوع هر مسلمانان جاوه این ضیافت ع. است
 تولد، وفات، رسم ختان، بیماری و کسالت، مانند   و رویدادی در زندگی خانوادگیتغییر

 مانند ،برداشت محصول، تغییر شغل و روزهای خاص بر اساس تقویم جاوی و اسالمی
 اما است،المی اگرچه سالمتان ضیافتی اس. کنند برگزار می) ص(والدت حضرت محمد

 اسالمی نیز در مناسک آن منعکس است و  های عبادی پیشا های کهن آیین صورت
به صورت آیین دینی واحدی با هم سازگار ) پرستش ارواح(عناصر اسالمی و انیمسیتی 

ترین کارکرد این آیین کهن در دوران پیشا اسالمی، با توجه به باورهای انیمیستی  مهم. اند شده
گزاری  خواست خیر و برکت از ارواح خیر و دفع شر ارواح بدکار از طریق نوعی قربانیبومیان، در
های   جاوی برخی آداب و رسوم سالمتان از تأثیر سنت ـهمچنین خاستگاه هندویی. بوده است

 ۀدوردر . (Geertz, 11-12; Daniels, 22,45)عبادی هندویی در این مراسم حکایت دارد 
 کارکرد خود را همچنان حفظ کرد؛ با این تفاوت که تحت تأثیر اسالمی، آیین سالمتان
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 ثواب اطعام فقرا، این ضیافت نوعی صدقه برای دفع بال و جلب مانند ،باورهای اسالمی
سالمتان در باور مسلمانان جاوی، آنها را از هر گونه . خوشنودی خداوند تلقی شد

 عربی ۀ این ضیافت، از واژۀوجه تسمی. دارد می» سالمت«بیماری و ناخوشی دور و 
همچنین آنها تدارک و توزیع غذا به یاد ارواح .  کارکرد استهمین ناظر به  هم»سالمت«

در مراسم سالمتان را سبب خشنودی ارواح اولیا و در امان ماندن زندگان از گزند ارواح 
 .(Cf. Woodward, 52, 57; Geertz, 14-15)دانند  شرور می

 

  
  سالمتانتصویری از مراسم

 
 افراد و ۀ اسالمی، مراسم سالمتان در مسجد، پسنترن، آرامگاه اولیا و خانۀدر دور

فضای برگزاری مراسم، . شود معموالً پس از غروب خورشید و نماز مغرب برگزار می
رسند و محفل کامل   میهمانان فرا میۀزمانی که هم.  بخور استۀآکنده از رایح

 او ضمن شود و می آغازای  خانه یا میزبان به زبان جاوه صاحبمراسم با نطق گردد،  می
 ،کند  خیر و برکت آرزو می از این مراسم،تشکر و قدردانی از حضورمهمانان، برای آنها

 ۀهدایت مراسم سالمتان بر عهد. دارد میسپس نیت خود را از برگزاری این مراسم بیان 
مراسم را با قرائت آیاتی از قرآن، به   کیایی:ستو گروه او) روحانی و عالم دینی (1کیایی

 .(Geertz, 1976:12-13)دهد   فاتحه، ادامه میۀطور معمول سور
اسالمی در مراسم سالمتان، قرائت اشعار موزون جاوی همراه اذکار و  از دیگر تأثیرات

                                                                                                                                            
1. Kyai 



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٨٦

. برزنجی مشهور به یا کتاب شیخ عبدالقادر گیالنی   جمله مناقباز. دعاهای اسالمی است
و ) ص(معتبرترین کتاب دعا در جاوه و شامل روایت زندگی و اوصاف پیامبرجی برزن

اذکار و ادعیه را  تقرب إلی هللا، ها هدف از خواندن این  ای  جاوه1.خاندان مطهر اوست
 همبستگی در مردم و ۀاظهار ارادت به پیامبر، تحکیم و گسترش اسالم، تقویت روحی

پس از اتمام دعا، میهمانان به صرف غذای نذری . نددان تداوم فرهنگ عرفانی اسالمی می
های  در اکثر ضیافت. شوند که با دعاها و اذکار مراسم متبرک شده است، دعوت می

 را حتی از رسم آنها این  وگردد سالمتان، غذای نذری مراسم بین فقرا نیز توزیع می
های اسالمی این  جلوهاز دیگر . دانند تر می ای شرعی است، مهم پرداخت زکات که وظیفه

مراسم آن است که مسلمانان کباتینان، معموالً ضیافت سالمتان را به امید برآورده شدن 
 این شکل از مراسم افطار که با .کنند حاجات در شبهای ماه رمضان در مساجد برگزار می

اصر استفاده از بخور و عود و یادکرد اولیا همراه است، از نظر مسلمانان سنتری شامل عن
ها بر این  بسیاری از سنتری. کنند بومی پیشا اسالمی است و از این رو، با آن مخالفت می

باورند که قوت اصلی این ضیافت باید از خرما و دیگر مواد غذایی متعلق به سرزمین 
، مخروط برنج 2تومپنگ. ها موافق نیستند مقدس حجاز باشد و با نذورات بومی آبانگان

تومپنگ . کنند های سالمتان تهیه می  ضیافتۀها تقریباً در هم بانگانزرد رنگی است که آ
 بودایی پیشا اسالمی در  ـبه شکل کوه و نمادی متعلق به دوران تسلط فرهنگ هندو

 .(Cf. Geertz, 12-13; Woodward, 265, 268)اندونزی است 

                                                                                                                                            
م در  ١٦٩٠/ق١١٠١این کتاب از آن شیخ جعفر بن حـسین بـن عبـدالکریم البرزنجـی اسـت، متولـد                    . ١

 .م١٧٦٦/ق١١٧٩مدینه و متوفی 
2. Tumpeng 



  ١٨٧ ی جاونیبر آداب و رسوم دتأثیر فرهنگ اسالمی 

  
 ، غذای نذری مخصوص مراسم سالمتان»تومپنگ«

 
 سیالت

 از هنرهای دفاع شخصی در جنوب شرقی آسیاست که ١ی سیالتهنر نمایشی و رزم
 تمرین و کسب آمادگی جسمانی برای نبرد ۀریشه در فرهنگ بومی ماالیی دارد و به منزل

ها این هنر رزمی بومی و  ماالیی. هایی دارد فو شباهت سیالت با تکواندو و کونگ. واقعی است
 دینی خود سازگار کردند و به آن روح اسالمی پیشا اسالمی را در دوران اسالمی با ارزشهای

آنها بر این باورند که هر مسلمان وظیفه دارد برای دفاع از اسالم در برابر دشمنان، . بخشیدند
کار  رزمی. (Raja Tun Uda and Al-Ahmadi, 350) گیرد هنر سیالت را بیاموزد و به کار

داری از بدنی چابک و پاهایی قوی و سیالت آمادگی الزم برای غلبه بر دشمن را با برخور
سیالت در جهان . کند توانا در تقلید حرکات حیوانات نظیر ببر و میمون و مار پیدا می

های مهم کباتینان به شمار می رود و در واقع،  ماالیی و به ویژه در اندونزی یکی از جلوه
 ته شده است های عرفانی و معنوی موجود در سیالت، از عرفان کباتینان گرف جنبه

(Cf. Farrer, 5-26, 144). 

                                                                                                                                            
1. Silat  



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٨٨

 
 هنر نمایشی و رزمی سیالت

 
. کند  اسالمی سیالت، شاگرد برای فراخواندن قدرت خداوند مجاهده میهای شیوهدر 
کوشد شاگرد را در حین   عرفان کباتینان آشنایی کامل دارد، میکه با) گورو(استاد 
 اذکاری از ؛ تشویق کندذکر مدام ویژه به  نماز وی به استمرار در اقامۀهای تمرین دوره

 زیرارا به او بیاموزد؛ ) فنون خاص تنفس(1اسماءهللا نظیر هو، حی و حق و فنون پرانا
 به ، معموالً این قدرتواین، تنها سلوک برای رسیدن به قدرت الهی در سیالت است 

 پر. (Cf. Farrer, 146-150)شود  صورت یک حیوان یا جنگجو بر شاگرد متجلی می
مانند پرانا که مربوط به (واضح است که در سیالت عناصر غیر اسالمی از جمله هندی 

های عبادی و عرفانی اسالمی  ، در کنار تأکید بر جنبه)تمرینات تنفس در یوگاست
 .شده استبا یکدیگر تلفیق ) مانند نماز و ذکر(
 

 گیری  نتیجه
ت تأثیر فرهنگ و ادیان هندویی و بودایی الجزایر اندونزی پیش از ورود اسالم، تح مجمع

تلفیق فرهنگ و آداب و رسوم بومی با فرهنگ و ادیان هندویی و بودایی،  بود و از
بر این .  جاوه در اندونزی شکل گرفتۀ در جزیرویژهفرهنگ خاصی در این مناطق و به 

                                                                                                                                            
1. Prana 



  ١٨٩ ی جاونیبر آداب و رسوم دتأثیر فرهنگ اسالمی 

 از دین ظهور ای ای درآمیخت و گونه  باورها و تعالیم اسالمی با فرهنگ بومی جاوه،اساس
 آیینی عرفانی ، دین جاوی، کباتینانۀترین جلو مهم. مشهور است» دین جاوه«کرد که به 

کباتینان و آداب و . است و بیشترین تأثیر را از تصوف و عرفان اسالمی پذیرفته است
 مانند سالمتان، به خوبی توانسته است فرهنگ بومی و باورهای ،رسوم مربوط به آن

سازی اسالم و هماهنگی  گاری بخشد و به این ترتیب، تصویری از بومیاسالمی را ساز
در هنر رزمی و . های دین غالب را به نمایش بگذارد عادات و رسوم محلی با ارزش

 کرد که چگونه به موازات تداوم فرم و صورت بومی، مالحظهتوان  نمایشی سیالت هم می
 .های دینی قرار گرفته است مت ارزشروح اسالمی در آن دمیده شده و در نهایت، در خد
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