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Abstract 

G.W.J Drewes, the famous Dutch orientalist and Islamic scholar who specialized in 
Indonesia, in his ‘New Light on the Coming of Islam to Indonesia’ has critically 
evaluated various theories of the first coming and spread of Islam in this region.1  He 
has based his research on Western scholarship without mentioning a single source of 
Islamic history written in Arabic by a renowned Muslim historian except for al-║abari 
in one place, and that too without authentication of his report. According to the 
statement of Drewes mentioned on the authority of Moquette, the earliest Muslim 
inscription of Java on the renowned "stone of Léran", which is written in late Kufic 
script dates back to the year A.H. 496/A.D.1102. The name on the stone was read as 
Fa═imah bint Maym┴n, a lady of whom nothing more is known. Drews and others 
however have indicated no incident of forceful conversion to Islam. The present article 
also examines the same point, but it has based its investigation mainly on original 
Arabic sources. The article argues that it is not clear whether Arab, Persian or Indian 
Muslims/traders were the main disseminators of Islam in the Indonesian archipelago, 
yet all sources are unanimous on the points that Arabs were having trade relations with 
the Indonesian counterparts before the advent of Islam and that no use of force was 
involved in adoption of Muslim faith, culture and civilization by people of the region. 

Keywords: Indonesia, Spread of Islam, Arab Traders, al-Mas‘┴di, Ibn 
Ba══┴═ah, Qalaqshandi, Ma╒m┴d Sh┐kir, Means of Trade 

ويتثقفون  ،فبدأ الناس يدخلون يف دين هللا أفواجا   ،سياملا خرج اإلسالم من اجلزيرة العربية ومت توطيد عالقات العرب مع أهايل جنوب شرق آ
ففي هذا املقال  ،سالحالسيف و النتشر بقوة اكما زعم بعض أعداء اإلسالم واملسلمني أن اإلسالم قد   ،رإجباإكراه و  بثقافة إسالمية دون

 ،قتاليف جنوب شرق آسيا دون  نتشراخري دليل على هذا أن اإلسالم قد و  ،ر وإكراهاجبإالم دين فطري وال حيتاج إىل سأن اإل نثبت
  وقسمنا املقال إىل النقاط التالية:

كلمة إندونيسيا مركبة من كلمتني مها: إندو مبعىن اهلند ونيسيا مبعىن   معىن كلمة إندونيسيا وموقعها اجلغرايف: .1
مية مشتملة على أك ر عدد من اجلزر ال ي قدرها إندونيسيا دولة إسال 2فإندونيسيا معناها جزر اهلند. ،جزر

وتتمتع  3ومشاهلا حبر الصني. ،وغرهبا وجنوهبا احمليط اهلندي ،( جزيرة ويقع يف شرقها احمليط اهلادئ17000)
  مبناخها املعتدل بسبب التأثري البحري.

                                                 


  .بشاورجامعة  ،والشرقية الدِّراسات اإلسالمّية عميد كلية 


 .جامعة بشاور ،بقسم اللغة العربية ألستاذ املساعدا 



 2017يونيو_يناير …أسباب انتشار الثقافة اإلسالمية في أندونيسيا 1،العدد8پشاوراسالميكس: اجمللد

 

136 

 

ورااباي وابندونج وابليمبانج. س :ومن أهم مدهنا ،عاصمتها جاكارات عاصمتها وأهم مدهنا ونسبة املسلمني فيها: .2
 ( مليون نسمة.188) %( ويبلغ عدد سكاهنا94ا فهي )أما نسبة املسلمني فيه

األرز  :احملاصيل الزراعية هيف ،الزراعة :هيواملصادر اإلنتاجية  املنابع اإلقتصادية قتصادية إلندونيسيا:املنابع اال .3
 ،نتاجات احليوانية والسمكيةكما أهنا ثرية ابإل  ،وفول الصواي والقمح واملطاط وقصب السكر واللنب والشاي

4كالنحاس واملنجنيز والبرتول والغاز الطبيعي وغريها.  :معدنيةومتتلك ثروة 
  

م إىل أندونيسيا إال أن مل يتمكن أحد من املؤرخني من حتديد اتريخ وصول اإلسالوصول اإلسالم إىل أندونيسيا:  .4
وىل ال ي شع فيها نور اإلسالم يف أرض العرب حيث انتقل منها بواسطة بعضهم يؤكد وصوله منذ املرحلة األ

 5حتمل البضائع بني أندونيسيا وبالد العرب. قادمةذاهبة و  ،ما انقطعت سفنهم متخر عباب البحرالتجار الذين 
رق أبواب تلك املنطقة منذ أن توقفت موجة الفتوحات حيث انصرف ويرى حممود شاكر أن اإٍلسالم قد بدأ يط

وازداد إقالع السفن  ،لزراعة وامارسون الصناعة وينتقلون ابلتجارةابيعملون  ،الناس بعدها إىل خمتلف نواحي احلياة
 وإىل جانبها أخالق التجار ،وجهتها حنو املشرق حتمل معها البضائع سواحل جزيرة العرب ومن فارسمن 

سبيل هللا دون أي  إىل جانب الدعاة الذين عملوا على نشر الدعوة والعمل يف ،املسلمني ال ي تنبع من العقيدة
تصال التجار يتخذون بضاعتهم وسيلة لال ما كان وكثريا   وه،قد مجع واعلى ما كان مقهارز أيف  ينعمل آخر معتمد

   6ابلناس والعمل على هدايتهم.

ليفة العباسي هارون الرشيد عن كتب التاريخ على أن بعض التجار األندونيسيني قد وصلوا إىل بغداد أايم اخل وقد أكد حممود شاكر نقال  
 ،دعوة واسعة النطاق ،وعندما وصلوا إىل بالدهم قاموا ابلدعوة اإلسالمية ،ما قفلوا راجعني كانوا حيملون عقيدة اإلسالم بني جواحنهموعند

   7أهايل املنطقة على شكل أفراد ومجاعات بسيطة. وبدأ اإلسالم ينتشر رويدا  رويدا  بني
وجد املسلمون وملا جاء اإلسالم  ،جدا  ة القات بني أهل اهلند والعرب قداموإىل جانب آخر نرى يف بعض النصوص التارخيية الع... هذا 

مان قد عرفت أمهية التجارة واملالحة منذ العصور القدامة وجتدر اإلشارة إىل أن ع   ،ةفرصة لنشر الدعوة اإلسالمية مع فرصهم التجارية القدام
 كما يتضح جليا    8وقامت بتوطيد العالقات الثقافية واحلضارية مع الشعوب األخرى النائية كالصني واهلند وجزرها الشرقية )أندونيسيا حاليا (

تنطلق  ئنت فيها عدة موانأخذت مكانتها التجارية يف اخلليج العريب بعد ظهور اإلسالم فكامن املعلومات التارخيية العربية أن البحرين قد 
مان أمهيتها التجارية وزاد نشاطها التجاري مع اهلند كتسبت ع  ا قيام الدولة اإلسالمية على ساقيها  دوبع ،منها السفن التجارية إىل اهلند

عوا صنهبون إىل اهلند ليمانيني يذكما كان بعض الع    9رت املركز الرئيسي للتجارة واملالحة.اجلغرايف املالئم وحلت حمل البحرين وصا املوقعه
عون البعض اآلخر من السفن صنلبون األخشاب من تلك املناطق وينظرا  لتوفر األخشاب غري أهنم يف الوقت نفسه كانوا جي ،سفنهم فيها

  10ون السفن.صنعهم الذين يتني العمانيون كانوا ويف كلتا احلال ،مان نفسهايف ع  
تدخل هذا النهر سفن التجار الواردة  ،فوصفها أبهنا مدينة واقعة على هنر عظيم وإىل هذا أشار املسعودي ملا زار مدينة خانفو "كانتو" حاليا  

شطة التجارية كلها يف القرن وحدثت هذه األن 11مان والبصرة وسرياف ومدن اهلند وجزائر الزابج وغريها من املناطق ابألمتعة واجلهاز.من ع  
زمنة أستمرارا  لنشاط يرجع إىل ان مل تظهر فجأة يف زمنه بل كانت الرابع اهلجري وهذا يدل أن العالقات التجارية بني بالد اهلند وعما

فإمنا يدل على وصول اإلسالم مانيني البحري قد مشل بالد الزابج )جزيرة مسرتة( حاليا . وهذا إن دل على شيء وكان نشاط الع   12قدامة.
 ،شبه القارة اهلنديةا  من جزء اك الوقت كانتذندونيسيا عن طريق التجار دون تدخل وغزو عسكري مباشر ألن جزر أندونيسيا يف إإىل 

ة يف مطر و لكن حممود شاكر يرى أن اإلسالم قد وصل إىل جزيرة س ،ابكرق شبه القارة اهلندية يف وقت مناطووصل اإلسالم إىل معظم 
إن جزيرة اجلاوة  :رة قائال  طلكن ابن بطوطة الذي دخل أندونيسيا يف القرن السابع اهلجري يصف مدينة سوم 13القرن السابع اهلجري.
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يل والعنب وقصب الكافور والعود ة وأكثر أشجارها القرنفل والنارج)يقصد سومطرة( رأيناها على مسرية نصف يوم وهي مدينة نضرة خضر 
صغار ومعهم املوز والعنب ى خرج أهلها إلينا يف مراكب س، وملا وصلنا املر 14فوفل وال ركي واجلمون والنارنج احللو والشكياهلندي وال

وشاهد من معنا من التجار وأذن يف  ،هم على قدره وصعد إلينا أيضا  انئب البحرؤ ذلك للتجار فيكافيل والسمك وعادهتم أن يهدوا والنارج
دور يسموهنا السرحى وبينها وبني البلد أربعة أميال مث كتب هبروز  فنزلنا إىل البندر وهي قرية كبرية على ساحل البحر هباالنزول لنا إىل ال ر 

فأمر األمري دولستة )دولت شاه( بلقائي والقاضي الشريف أمري سيد الشريازي واتج  ،)انئب صاحب البحر( إىل السلطان فعرفه بقدومي
ودخلنا إىل  تبوركمن الفقهاء فخرجوا لذلك وجاءوا بفرس من مراكب السلطان وأفراس أخرى فركب أصحايب الدين األصبهاين وغريهم 

وذكر سلطان اجلاوة )وهو يريد أحد سالطني يف  15حضرة السلطان وهي مدينة سومطرة مدينة مجيلة حماطة بسور خشب وأبراج اخلشب.
يعقد اجملالس  ،كثري اجلهاد  ،لفقهاءلحمب  ،وك وفضالئهم شافعي املذهبماء امللجزيرة سومطرة( فقال: هو السلطان الظاهر امللك من كر 

 ،حيبون اجلهاد وخيرجون معه تطوعا   ،وأهايل املنطقة يتبعون املذهب الشافعي ،على قدميه متواضع أييت صالة اجلمعة ماشيا   ،للمذاكرة والقراءة
   16وهم غالبون على من يليهم من الكفار والكفار يعطوهنم اجلزية على الصلح.

فوصف ابن بطوطة هلذه املدينة أثناء رحلته يدل على أن اإلسالم قد دخل هذه املدينة وترسخ يف قلوب الناس منذ أمد بعيد إضافة إىل 
ىل وصول اإلسالم إىل هذه اجلزيرة النائية قبل القرن السابع اهلجري. ر املذهب الشافعي يف املنطقة يشري إاشتناوجود جمموعة من الفقهاء و 

ومل تكن التجارة هي  ،الدور الرئيسي يف انتشار اإلسالم وتثقيف الناس يف ماليو شاكر رأيه يف أن التجارة قد لعبت وقد خلص حممود
صرون يف عملهم تقاألول الربح والدعوة اثنوية عندهم ويجانب التجارة وإن وجد التجار مههم  اهلدف األساسي بل كانت الدعوة تسري إىل

لكن الدعاة الذين تفرغوا للعمل يف سبيل هللا كانوا موجودين يف املنطقة وهم إما من الذين كانت  ،على حتقيق األرابح يف بضائعهم التجارية
 عمال التجارية على نطاق ضيق.أو من الذين كانوا يكتفون بقليل من حمصوهلم من بعض األ ،تساعدهم أمواهلم املادية

خص بعد القرن الرابع )سري فيجااي( يف شبه جزيرة ماليو أك ر مرفأ تصل إليه السفن اإلسالمية يف توجهها حنو الشرق وابأل ءوكان مينا
غ( الصينية ويف ذلك )كانتون( الصيين بوجه التجار األجانب نتيجة االضطراابت ال ي وقعت يف مملكة )اتن ءما مت إغالق مينااهلجري عند

وعندما زار املسعودي مدينة صيمور سنة  17.نذاكآ احلني أصبحت مدينة )سري فيجااي( أبعد نقطة تصل السفن اإلسالمية إليها شرقا  
ذه أن اجلذور األوىل هل عباسي وهذا يدل وال ريبلكن هذا النص يعود إىل العصر ال ،هم أبمسائهمهـ فالتقى مبجموعة من التجار وعدّ 304

ي، العالقات التجارية ترجع إىل العصر األموي وكانت مدينة جاليور معروفة عند التجار العرب الذين كانوا امرون ع رها من كنبابية إىل دهل
لتجار قر امن التعايش والتسامح السلمي بني أهايل املنطقتني فاست ومناخا   زت جوا  ر ومما ال مراء فيه أن املصاحل التجارية بني املنطقتني أف

  18.وامتزجوا مع األهايل ومسح هلم مبمارسة الشعائر الدينية وبناء املساجد يف جو من احلرية ،يف جو األمن العرب يف منطقة السنده
يف شعب ومن احملتمل أن يكون جتار جنويب اهلند هم الذين لعبوا دورهم يف نشر اإلسالم يف املناطق اجملاورة وكان هلم األثر اجللي يف إسالم ال

شبه جزيرة املاليو ألن املسلمني هناك يتبعون مذهب اإلمام الشافعي كما تقدم ذكره وهو املذهب املنتشر يف جنوب اهلند، بينما أكثر 
الكجراتيني كانوا قلة حيث يتبعون مذهب اإلمام أيب حنيفة الذي مل ينتشر يف املاليو، وكما انتشرت هناك الصوفية وهم من جنويب اهلند 

الدعاة  وقد يكون جتار جنويب اهلند وغربيها قد لعبوا دورهم معا  يف نشر الدعوة اإلسالمية وهذا ال ينفي أثر ،شبه جزيرة العرب وليس من
نصرف املسلمون إثر ذلك إىل نشر الثقافة اإلسالمية ق بعد توقف الفتوحات الك رى حيث ادون إىل هذه املناطالعرب الذين ما لبثوا يف

 19.ية عن طريق التجارة والتنقل هلذه الغايةوالرسالة الرابن
إضافة إىل الزواج  ،لدخول يف اإلسالمذلك ابالحتكاك مع السكان وإقناعهم ابوعن طريق التجارة يتم توطيد العالقات احلسنة والصداقة و 

يدخل  لفتاة الدين اإلسالمي وعن طريقها، فتعتنق امن العائالت املرموقةالفتيات تكون ما الذي يتم بني جتار املسلمني وبعض األسر وغالبا  
ما كانوا  ا  كما أن هؤالء التجار كثري   ،ون عقيدة التوحيد ملا يرون من تعامل كرمي وخلق رفيع من أبناء اإلسالما يف اإلسالم ويعتنقأفراد أسرهت
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يف  وهبذا قد يكتسب املسلمون مركزا  رفيعا   ،كامحتكاك التجاري كان مع األثرايء واحلاالوإن  ،يتخذون ملساعدهتم عبيدا  يف شوؤهنم التجارية
ويتكلم  ،املنطقة ويقدمون ويعطون حسب مكانتهم كما يهدفون إىل زايدة نشاط التجار فأكثر موارد اإلمارات كان أييت عن طريق التجار

بح غرابء كما يراعون تقاليدهم حىت تصمع الاحلاكم لغة التجار ليتم التفاهم بينهم ويكون أقرب إىل نفوسهم حيث اللغة تقرب بني أفراد اجملت
 20.وهذه املنزلة ال ي يصل إليها التجار جتعلهم يستطيعون معها التأثري على السكان وجذهبم إىل اإلسالم ة،م إسالميياهتبعض سلوك

 لتبادل التجاري بني بالد اهلند والدولة اإلسالمية والشرق األقصى:وسائل ا-5
 تجارية من أهم الوسائل للتبادل التجاري بني الدول واملناطق املذكورة وفيما يلي اإلشارة إىل بعضها:كانت بعض السلع واملواد ال

الذهب الطيب وجزائر الرامي  من بن سعيد يف كالمه عن جزائر املهراج اهلندية أبهنا منطقة فيها كثري: ذكر الذهبا -1
وكان امليزان التجاري عموما  يف صاحل تلك البالد  21.)سومطرة( فقد وصفها النويري أبهنا مدينة معادن الذهب

 22.نظرا  لكثرة السلع ال ي كان العامل اإلسالمي يستوردها من تلك البالد
كان العامل اإلسالمي جيلب الرصاص القلعي والتوتيا والعاج من بالد اهلند والصني مع جلبها من   املعادن والعاج: -2

   23.البالد األخرى
وهي منتوجات نباتية يستفاد منها يف صيانة املأكوالت وحفظها وتنويع طعمها وزايدة الشهية فيها وكان  البهارات: -3

ويف العصور اإلسالمية   ،العرب يستوردون هذه املنتوجات النباتية قبل اإلسالم من املاليو واتيالند والسنغال والنيبال
وإضافة  24.سرنديب ومليبار وشرق أفريقا وجزيرة قنبلوكان يتم جلبها من سندان )الساحل الغريب للهند( وملي و 

   25.إىل ذلك كان يتم جلب الكبابة والقاقلة وجوز اهلند من بالد اهلند
تستخرج العطور يف الغالب من املواد النباتية واألزهار أبنواعها املختلفة كاملسك  العنرب:و العود والكافور والعطور  -4

من قنيلة وبالد الزنج  اأما العود والعن ر فكان املسلمون العرب جيلبوهن 26.لتبتالذي كان جيلب من اهلند والصني وا
أما الكافور فهو كان يستخرج من  27.وسرنديب واهلند وجزر لنجبالوس والزابج )هي جزيرة سومطرة حاليا ( وجاوا

لعرب إىل أورواب يف القرن جذوع ورق شجر يوجد يف بورنيو سومطرة واملاليو مث الياابن والصني وفرموزة وقد أدخله ا
، 29ن اهلند وجزيرة الرامي والصني والزابج وغري ذلكالعصور اإلسالمية فإنه كان جيلب مأما يف  28.األول امليالدي

ة كانت بتمام درجتها أن العالقات االقتصادية والصالت اإلنسانيوإذا نظران إىل هذه املنتوجات املستوردة نستنتج 
يف وضع معظم األاثث  ةأن األخشاب املستخدم ونرى جليا   .والصني قبل اإلسالم وبعدهبني العرب وبالد اهلند 

، وهذا إن دل 30ران كانت جتلب من بالد اهلند وما جياورها من اجلزر والبالديز واملباين من الساج واألبونس واخل
كما يدل على التبادل الثقايف   ،على شيء فإمنا يدل على التبادل التجاري املتني والتأثري والتأثر احلضاري الوطيد

حيث   ،املتمثل يف املنسوجات احلريرية وغريها بني البالد العربية املسلمة وشعوب اهلند وجنوب شرق آسيا والصني
أما بالد شبه القارة اهلندية وما  ،كانت البالد اإلسالمية تستورد هذه املنتوجات وغريها مما حيتاج إليها اإلنسان

لؤلؤ لوابألخص ا ،كانت أبمس احلاجة إىل منتوجات البالد اإلسالمية واجلزيرة العربية  فهي أيضا   جياورها من اجلزر
ا ما يفسر وجود اجلاليات ذوه ،والبخور املنتشرة يف منطقة اليمن والقطيف والبحرين واجلزر احملازية للساحل العماين

حت مرسى مان أصبحىت أن ع   ،ثر عليها الطلباهلندية بكثرة يف مناطق اخلليج للحصول على هذه املواد ال ي ك
 31.القلقشندي كما أشار إىل ذلك  السفن من اهلند والسند
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وهي ال ي ساعدت يف توثيق  ،أي اجلزيرة العربية وشبه القارة اهلندية :أن االقتصاد وكسب األموال حاجة لكال الطرفني ومما ال خالف فيه
 32.التجارية أو على املستوايت األخرىالعالقات بينهما سواء على صعيد املعامالت 

ىن ملوك فإذا وجد املسلم العريب ما يسد حاجته يف اهلند أو الصني أو املناطق األخرى مثل جزيرة املهراج )أندونيسيا حاليا ( ال ي ملكها من أغ
القارة اهلندية واجلزيرة العربية مثل مدينة الروز يف ، فاملراكز التجارية يف كل من شبه 33فهو ال يضيع وقته يف عدم سريه إليها اهلند وأكثرهم ذهبا  

وعلى نفس املنوال غصت اجلزيرة العربية خاصة ساحلها الشرقي ابملراكز التجارية كاألبلة  ،جتارهتا وجوه كثريةيف اهلند والديبل متاجر عظيمة و 
ت بني شعوب هذه املناطق ال ي منها جزر اهلندية الشرقية يف توطيد العالقا ما  ها قد لعبت دورا   ،ن املدن العمانيةوسقط وصحار وغريها م
 املسماة أبندونيسيا حاليا .

  لنشر اإلسالم يف بالد القارة اهلندية: التوتر السياسي والفكري كان سببا  -6

الفات السياسية والدينية كانت ختأن التوتر والقلق واال والدينية قبل جميء اإلسالم فسنجدإذا تعمقنا يف أوضاع شبه القارة اهلندية السياسية 
ضطهاد الذي مارسه بسبب اال ية كانت قد تراجعتم راطورية اهلندية، والداينة البوذفقد تفككت أوصال اإل ،اجملتمع اهلندي سائدة يف

ففي هذه احلالة كان اجملتمع  ،ها السواد األعظم من املهمشني واملنبوذين يعيشون حتت ظل الفقر والبؤسا فيو لعامهة والتفرقة الطبقية ال ي جال ر 
ومبا أن اإلسالم يدعو إىل العدل واملساواة وحرية اإلنسان ويقضي على  ،ليخرجه من عبودية اإلنسان إىل حرية فطرية اهلندي ينتظر منقذا  
 أمن وسالمة وحرية وطالقة يعيش حتت ظلها اإلنسان يف ليقيم احلضارة اإلنسانية ال ي له وجد اجلو يف اهلند مالئما  قد الطائفية والطبقية ف
يف نشر الثقافة اإلسالمية والعقيدة الصحيحة  وىل منذ عهد اخللفاء الراشدين يفكرونلذلك بدأ املسلمون يف املرحلة األ ،دون أي خوف

 34يف ال ر والبحر، القائمة على التوحيد والعدل واملساواة وحرية اإلنسان وعبودية اخلالق الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وجعله مكرما  
وىل عمر بن اخلطاب  :بعد حني يف بالد اهلند على سبيل املثال الت العسكرية حينا  خدبعض الت تقد متفوللحصول على هذه األهداف 

م، فوجه أخاه احلكم إىل البحرين ومضى إىل عمان 636هـ / 15مان سنة ثقفي والية البحرين وع  يب العاص الأهللا عنه، عثمان بن  رضي
، 35إىل كافة وعزم على تنفيذ خطة لفتح اجلزء األسفل يف هنر السند غري أن اخلليفة مل يشجع هذه املبادرة لقساوة بالد اهلند فأقطع جيشا  

 ،بني حني وآخر انجحا  منظما   وبعد خالفة عمر رضي هللا عنه استمرت فتوحات بالد اهلند مث خططت اخلالفة األموية ختطيطا  عسكراي  
نشر و فقهم خلدمة و مت فتح بالد السند ووجد املسلمون أثناء محالهتم العسكرية لبالد السند مقاومات وعوائق كثرية لكن هللا نصرهم و وأخريا  

وبفتح اهلند  ،قتصاديةالعالقات الثقافية والسياسية واالقد أدى إىل إنشاء اتريخ جديد يف توثيق  هذا وجناحهم ،اإلسالم يف هذه البالد
 ،ل حمل القوة والسيفضي الزمن أخذت البضائع والسلع حتتح الطريق أمام اهلجرة اجلماعية، ومباق ومراكز جتارية جديدة وانفانفتحت أسو 

السفن يف السند واهلند" كما سبق، )لكننا مل جند أي تدخل  د التجار حىت أن عمان أصبحت "مرسىوأخذت املنطقتان تتبادالن وفو 
( بينما أصبحت مدينة الدبيل )كراتشي حاليا ( منطقة جذب للتجار العمانيني وغريهم من العرب دونيسياي لنشر اإلسالم يف جزر إنعسكر 

عما كانت متثله اآلبلة وبغداد من حمطات رئيسية يف طريق التجار اليهود الرذانية الذين كانوا يع رون يف هذه املناطق  فضال   ،بكيفية منتظمة
 36.اخلليجية حنو اهلند والشرق األقصى

 ت جذور الثقافة اإلسالمية:يتثب-7

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم  مما ال شك فيه أن اإلسالم دين األخوة واحملبة فالذين دخل يف قلوهبم نور اإلسالم أصبحوا إخواان  
مع أهايل البالد أو اجلزر حلب والود والوفاء اب تعاملونالتجار املسلمون أيتون إىل سواحل جنوب شرق آسيا فكانوا ي وملا بدأخصاصة، 

 قد متكنوا من غرس العقيدة اإلسالمية يف قلوهبم.فاهلندية الشرقية، وهبذا التعامل 



 2017يونيو_يناير …أسباب انتشار الثقافة اإلسالمية في أندونيسيا 1،العدد8پشاوراسالميكس: اجمللد

 

140 

 

 احلرية والتعامل احلسن:-8
 أن التجار املسلمني كانوا يشرتون العبيد ليساعدوهم يف شؤون التجارة مث يعتقوهنم لريفعوا من مكانتهم االجتماعية وهذا كما ذكران سابقا  

 يدل على إاماهنم حبرية اإلنسان االجتماعية.

 جتماعي:اال حتكاكاال-9

كان التجار املسلمون كما سبق  يتزوجون من سكان البالد فتدخل أزواجهم يف دين هللا عز وجل ويتعرفن على حقيقة اإلسالم وتعامل 
وقد جنح التجار املسلمون يف  ار النار يف اهلشيم،شتناشر الدين اإلسالمي يف اجملتمع توهبذا ان ،مهم هلنااملسلمني مع أهاليهم واحرت 

 .وجه متماعي مع أهايل جنوب شرق آسيا أباحتكاكهم االجت
 نشر اللغة العربية:-10

ولغة  عربية ألهنا لغة التجار املسلمنيفحرصوا على تعلم اللغة ال ،لغة التجار املسلمنيمعرفة ملا استشعر سكان جنوب شرق آسيا أمهية 
فيسمع الفرد الكلمة من املسلم فيعرف معناها وصار   ،ابلنسبة هلم واإلنسان أقرب ما يكون إىل من يتفاهم معه مباشرة دون وسيط املصلحة

 وقبل بعضهم هذا االسم وأقبل على اإلسالم. كل من يتكلم العربية يسمى مسلما  
 العدل واملساواة:-11

وهذا على  ،العقيدة اإلسالمية القائمة على العدل واملساواة كما عرفوا من تعامل التجار املسلمني ثر سكان جزر اهلند الشرقية بوضوحقد أت
وكان الشعب يعاين من ذلك ويريد اخلالص مما هو  ،خالف ما يعرفونه من فروق قائمة بني الناس يف الدايانت ال ي كانت تسود أندونيسيا

 له. فيه ووجد اإلسالم منقذا  
 اقية:احلضارة الر -12

كان املسلمون يعيشون حتت ظل احلضارة الراقية وابألخص يف العصر األموي والعباسي ومن املعروف أتثر الناس ابحلضارات والثقافات، 
لك احلضارة اإلسالمية حل هذه املناطق البعيدة حيملون يف حياهتم االجتماعية والتجارية مسات تار املسلمون الذين يفدون إىل سوافالتج
الناس معاملة األخوة واحلب بعيدين عن الطمع والغاايت، كل ذلك أوجد عند سكان أندونيسيا وما جياورها تقبال  لالنتساب إىل  ونويعامل

يف اإلنسان الكامل من حيث األخالق والتواضع والبعد عن الدعاة مثال  أعلى وقدوة حسنة  وابألخص أهنم وجدوا يف ،اإلسالم وفخرا  
ما يفعل األمراء غري املسلمني، ويل أتباعهم إىل عقيدهتم ك، ومل يرفعوا سالحا  لتحسيفا   واخذتومل ي ادي الذي امارسونه،عملهم امل اجلشع رغم

ا  يف وهذا ما جعل السكان يفكرون ملياملسلمون القادمون أهنم من جنس أمسى أو عرق أفضل أو شعب أرقى  عِّ د  إضافة إىل ذلك مل ي  و 
من رغبات اإلنسان الفطرية لذا أقبل السكان على اإلسالم  الدايانت املوجودة آنذاك يف أندونيسيا ال حتقق شيئا   قضية العقيدة، وملا كانت

عتنق اإلسالم يف أندونيسيا عشرات املاليني يف مدة ال تتجاوز القرن من الزمن، وكانت املناطق الداخلية أكثر ابشكل واسع ال نظري له، إذا 
لإلصالح  ساحلية أكثر تقبال  الابملؤثرات األجنبية، وكانت املناطق  الم من املناطق الساحلية ال ي كانت أشد اتصاال  اإلسللدخول يف  إسراعا  

الفطرة البشرية من بني املؤثرات الكثرية ال ي ترد إليها من التجار الذين امثلون خمتلف  لمني وأخذها الدين الذين يتالءم معلكثرة التجار املس
على  كانت تعيش منزويةو  ،تلط بغريهاإال تلك القبائل املعزولة يف الغابة ال ي مل خت عن اإلسالم يف أندونيسيا األمم والعقائد، ومل يبق بعيدا  

 . 37نفسها ومل يكن ابإلمكان االتصال هبا
 اخلالصة :

اتضح مماسبق أن اتريخ العالقات بني جزيرة العرب ومناطق جنوب شرق آسيا يرجع إىل قبل بزوغ فجر اإلسالم ألن جتار جزيرة العرب  
وملا جاء اإلسالم وأخرج هللا سبحانه وتعاىل أهل جزيرة العرب من قعر ظلمات الضاللة  البضائع التجارية من هذه املناطق،كانوا يستوردون 

 وغراب   بعد ماكانوا أعداء يتحاربون فيما بينهم فأخذوا ن راس اهلداية والرسالة الرابنية متجهني إىل كل املناطق شرقا   اجلاهلية وأصبحوا إخواان  و 
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سالم يف وهكذا انتشر اإل ،مناطق جنوب شرق آسيا واهلند والسند والصني لئك التجار الذين كانوا أيتون إىلومن بينهم أو  ،وجنواب   ومشاال  
  جزر إندونيسيا ألجل هؤالء التجار املسلمني الذين كانوا حيملون الرسالة الرابنية معهم دون أي تدخل عسكري. 

يتأثرون أبخالقهم العالية وقيمهم السامية ألهنم وجدوا ضالتهم ورجعوا إىل فطرهتم السليمة والزلنا نرى مشس اإلسالم  وأهايل هذه املناطق كانوا
  املساجد واملتاحف واملراكز اإلسالمية الكثرية . من فيها اثر الثقافة اإلسالمية الراقية مباآاملناطق كما نرى  هذه يف تطلع
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