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چکیده

ــد  ــای ض ــی و نهضت ه ــت جغرافیای ــر موقعی ــت تأثی ــزی تح ــخ اندون تاری
ــت  ــه( نهض ــت. )تاریخچ ــامی اس ــتعماری اس ــد اس ــتبدادی و ض اس
ــی در علــت صعــود  ــن نهضت هاســت کــه ابهامات داراالســام، یکــی از ای
ــائل آن،  ــر مس ــقوط )زوال( و دیگ ــد(، س ــل دوام )فراین ــدن(، دلی )برآم
وجــود دارد. )مســأله( موضوعــی کــه علی رغــم اهمیــت بــرای مســلمانان 
و جهــان اســام، چنــدان مــورد وارســی موشــکافانه قــرار نگرفتــه اســت. 
)پیشــینه( ازایــن رو، مقالــه حاضــر بــر آن اســت کــه بــه ایــن ســؤال پاســخ 
ــخ  ــداف نهضــت داراالســام در تاری ــی اه ــارزه و دگرگون ــد مب ــد: رون ده
معاصــر اندونــزی چگونــه صــورت گرفتــه اســت؟ )ســؤال( مطالعات نشــان 
ــدی، اوج  ــتعمارگران هلن ــراج اس ــی اخ ــد نهضــت داراالســام در پ می ده
گرفــت امــا در پــی عــدم اســتقرار عدالــت، تأســیس حکومــت اســامی را 
هــدف خویــش قــرار داد و پــس از ناکامــی در آن، از هــم پاشــید. )فرضیــه( 
ترســیم تصویــر اســام برآمــده تجــار ادویــه و تبلیغــات صوفیــان در مبــارزه 
ــن نوشــتار  ــم و تجــاوز، مقصــودی اســت کــه ای ــا ظل موفــق و مســتمر ب
دنبــال می کنــد. )هــدف( شــیوه مقالــه، توصیفــی- تحلیلــی اســت. )روش( 
ــارزات مســلمانان  ــوان یکــی از پیشــگامان مب ــه عن نهضــت داراالســام ب
ــه اســتعمارگران اروپایــی و ســتم بومــی اســت.  جنــوب شــرقی آســیا علی
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مقدمه
موضــوع مــورد بحــث، ادبیــات تحقیــق قابــل ماحظــه ای دارد. در میــان تحقیقــات 
ــق  ــک محق ــوان توســط ی ــن عن ــا همی ــی ب ــزی کتاب ــخ اندون ــاب تاری انجــام شــده درب
ــی آن،  ــن ویژگ ــه مهم تری ــت ک ــده اس ــته ش ــک )1374( نگاش ــام ول ــه ن ــدی ب هلن
جامعیــت کتــاب و بحث هــای آن بــه خصــوص دربــاره تاریــخ میانــه اندونــزی اســت کــه 
ــرای شناســایی ریشــه های تاریخــی تجــارت و تصــوف در آن ســرزمین، راهگشاســت  ب
ــن  ــت! ای ــره نیس ــامی بی به ــای اس ــا نهضت ه ــه ب ــتعماری در مواجه ــدگاه اس و از دی
دیــدگاه، در آثــار هوکــر1 )1983(، نوئــر2 )1370(، فدرســپیل3 )2001(، اسپوســیتو4 )2008(، 
ــای  ــار، اعتن ــن آث ــر ای ــت. در اکث ــر اس ــدل6 )2001( پررنگ  ت ــون5 )2007( و ری گیبس
ــب  ــده و اغل ــتعماری ش ــارزات ضداس ــام در مب ــت داراالس ــات نهض ــه خدم ــی ب اندک
دربردارنــده تعمیم هایــی گاه نــاروا و پیش فرض هــای امــروزی تروریســت پنداشــتن 
ــع محلــی  ــه دارالســام اســت. از ســوی دیگــر، مناب اغلــب گروه هــای اســام گرا از جمل
ــدگاه رســمی  ــز، دی ــام ازرا7 نی ــه ن ــی ب ــان مســلمان محل ــی از محقق ــار یک ــون آث هم چ
حکومــت مرکــزی را منعکــس کــرده، بــه داراالســام بــه چشــم دگراندیــش و مخالــف 
ــدگاه  ــی، دی ــد. به طورکل ــی منصف ترن ــع غرب ــه مناب ــبت ب ــه نس ــد ک ــد؛ هرچن می نگرن
ــه  ــود دارد. البت ــش وج ــام و اهداف ــت داراالس ــه نهض ــبت ب ــه ای نس ــش خصمان کمابی
برخــی از اینــان از جملــه هوکــر، دیدگاهــی معتدل تــر و علمی تــر در ایــن زمینــه اتخــاذ 

کرده انــد.

بســتر	جغرافیایــی	و	زمینه	هــای	تاریخــی	گســترش	اســالم	تــا	
روزگار	نفــوذ	اســتعمارگران	اروپایــی	در	اندونــزی

ــای  ــیه، اقیانوس ه ــیا، اقیانوس ــاره آس ــن ق ــی بی ــت جغرافیای ــر موقعی ــزی از نظ اندون
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کبیــر و هنــد واقــع شــده اســت. در طــی قرن هــا، ایــن ســرزمین تحــت تأثیــر و ســلطه 
شــرق و غــرب قــرار گرفتــه اســت. مذاهــب مختلــف تائــو1، هنــدو، بودائــی، مســیحیت و 
اســام، هــر کــدام ویژگــی خــاص خــود را بــه ایــن منطقــه آورده انــد. در اندونــزی، مفاهیم 
ــت اجتماعــی،  ــر و شــکیبایی، انسان دوســتی، آزادی خواهــی و عدال ــه خــدا، صب ــاد ب اعتق
ــادی و شــیوه زندگــی  ــد کــه بیانگــر اندیشــه بنی ــه ای را تشــکیل می دهن اصــول پنج گان
ــوب 1324ش/  ــی )مص ــون اساس ــه قان ــده در دیباچ ــن عقی ــت. ای ــور اس ــردم آن کش م
ــی  ــخ طوالن ــه در تاری ــور ریش ــای مذک ــت.2 ویژگی ه ــده اس ــس ش ــز منعک 1945م( نی
اندونــزی دارد؛ از آن جملــه، تجــارت ادویــه و تصــوف اســامی مبنــای حیــات اجتماعــی و 

ــود. ــه یابی می ش ــل ریش ــه در ذی ــد آورده ک ــرزمین را پدی ــردم آن س ــت م هوی
ــای کم عمــق  ــری در آب ه ــه( مجمع الجزای ــا جاب ــاوه ی ــا ج ــول قدم ــه ق ــزی )ب اندون
ــاده  ــن )ج ــه چی ــد ب ــی هن ــد و آرام، در مســیر دریای ــوس هن ــان دو اقیان ــری( می )61 مت
ــاوه،  ــه نام هــای ســوماترا، ج ــزرگ ب ــره ب ــج جزی ــزی شــامل پن ــرار دارد. اندون ــه( ق ادوی
ــا  ــان جای ــلبس( و ایری ــلب، س ــی )س ــو(، سوالوس ــره بورنئ ــمتی از جزی ــان )قس کالیمانت
)بخــش غربــی گینــه نــو( و ســی گــروه جزیــره دیگــر و جمعــًا 13367 جزیــره اســت کــه 

6000 قطعــه از آن هــا امــروزه مســکونی اســت.
ــارش  ــت و ب ــا، رطوب ــب گرم ــزی موج ــرزمین اندون ــه س ــتوا از میان ــط اس ــور خ عب
بســیار و در نتیجــه رویــش جنگل هــای انبــوه اســتوایی شــده اســت. بیش تریــن میــزان 
ــا،  ــتر آن ه ــزش خاکس ــه و ری ــر جاب ــوه از جزای ــا ک ــانی در ده ه ــای آتش فش فعالیت ه
نقــش مهمــی در تقویــت خــاک آن جــا و تأثیــر عمیقــی در اعتقــادات و بســیاری مظاهــر 
زندگــی مــردم جابــه داشــته اســت. بنــدر پــر رونــق ســورابایا در دهانــه رود مهــم برانتــاس 
کــه از کــوه کاوی در جنــوب شــرقی جــاوه سرچشــمه می گیــرد، مــرز طبیعــی مملکــت 
کادیــری )ســرزمین داهــا( و ناحیــه جنگلــه بــود کــه از 1041 میــادی، از تقســیم قلمــرو 
ــز در  ــبی نی ــتی  رانی موس ــل کش ــد. رود قاب ــده بودن ــکیل ش ــرقی تش ــاوه ش ــله ج سلس

1.تائوئیســم )Taoism( یــافلســفهتائــوروشفکــریمنســوببــههستوئال)Laozi( فیلســوفچینــی
کــهمبتنــیاســتبــرادارهمملکــتبــدونوجــوددولــتوبــدوناعمــالفرمهــاواشــکالخــاص

حکومــت.
2.بــهعنــاونمثــالبنگریــدبــهتبصــرهاولاصــل29قانــوناساســیاندونــزی:اســاسدولــتاعتقــاد

بــهخــدایواحــدمتعــالمیباشــد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%87
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پایتخــت ســری ویجایــا در ســوماترا جریــان داشــت. جمعیــت کشــور جابــه کــه در قــرن 
ســیزده میــادی کم  تــر از ســه میلیــون نفــر بــود، شــامل مردمــی بــا حــدود 200 زبــان 
ــی  ــداد اندک ــی و تع ــبه مغول ــیایی ش ــران آس ــی، مهاج ــردم بوم ــی از م و لهجــه و ترکیب
هنــدی، عــرب و بعدهــا، اروپایــی بودنــد. بقایــای واژه هــا سانســکریت، فارســی و عربــی 

ــژه در نواحــی ســوماترا اشــاره دارد.1 ــه وی ــن مهاجرت هــا ب ــه ســابقه ای ب
ــد.  ــز بودن ــی متمرک ــای تجــارت دریای ــر فعالیت ه ــاوه ب ــره ج ــای شــمال جزی بندره
ــد،  ــت بودن ــرای کش ــاعد ب ــای مس ــد زمین ه ــه فاق ــزی( ک ــه )اندون ــر جاب ــر دیگ جزای
ازایــن رو،  بــه تجــارت خارجــی داشــته اند.  حکومت هایــی برون گــرا و عاقه منــد 
ــق  ــای عمی ــی دارای تفاوت ه ــق داخل ــج کار مناط ــاکنان برن ــا س ــین ب ــردم ساحل نش م
ــواحل  ــااًل س ــد. احتم ــی بوده ان ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی سیاس ــای طوالن و اختاف ه
ــر  ــر و زودت ــی، بیش ت ــًا گجرات ــان مســلمان و عمدت ــا بازرگان ــاط ب ــر ارتب ــر اث نشــینان ب
ــر  ــت تأثی ــان تح ــام این ــن،1370: 10 و 23( اس ــس و کالوی ــد. )ویکلف ــام آورده ان اس
ــر  ــی ب ــامی و مبتن ــوف اس ــی تص ــه نوع ــهروردیه و قادری ــه س ــه خاص ــات صوفی تبلیغ
تشــکیل دیاســپوراهای )مهاجرنشــین های( تجــاری- صوفیانــه دریانــوردی قــرار داشــت. 

)Mansurnoor,2003:3-18(
عمده تریــن وقایــع تاریــخ اندونــزی پیــش از اســتعمار عبارتنــد از: نفــوذ آییــن 
ــرق  ــام در ش ــت در مواراکان ــک حکوم ــیس ی ــا 7 م(، تأس ــن1 ت ــی )بی ــدو و برهمای هن
ــان  ــاهزاده گوناوارم ــط ش ــوماترا توس ــم در س ــج بوداییس ــدود 400 م(، تروی ــو )ح برنئ
ــا در  کشــمیری )حــدود 424 م(، نخســتین گزارش هــا از حکومــت سلســله ســری ویجای
ســوماترا)670 م(، رســمیت یافتــن فرقــه اکثریــت بودایــی موســوم بــه مهایانــا در جــاوه 
مرکــزی)800-770 م(، حکومــت شــاهان سلســله شــایلندرا معتقدیــن بــه آییــن شــیوایی 

1.جــاوهدرزبــانجــاوهایبــهمعنــی»جزیــرهبرنــج«اســت.پیــشازجنــگجهانــیدوماندونــزی
ــزی ــاماندون ــیدر1884من ــناسآلمان ــتیانقومش ــفباس ــد.آدول ــدمینامیدن ــرقیهلن ــِدش راهن
ــش ــزیســرزمینخوی ــردماندون ــشازآنم ــرد.پی ــهکارب ــرایآنجــاب ــدب ــرهن ــیجزای ــهمعن راب
ــام ــان ــرهطــال(وگاهب ــیجزی ــهمعن ــژهجــاوهوســوماترا)ب ــهوی ــشب ــرگوناگون ــامجزای ــهن راب
ــرآنجــا ــمب ــامسلســلههایحاک ــهن ــاب ــا»نوســانتارا«)جزایردیگــر(وی ــر«)آبوخــاک(ی ــاهآی »تان
ــی ــعاروپای ــیمناب ــیبرخ ــالمیوحت ــعاس ــک،1374:12و9،81و75(درمناب ــد.)ول میخواندهان
ــالق ــاوهاط ــرهج ــًاجزی ــهصرف ــرون ــرمجمعالجزای ــهسراس ــاوه«ب ــو،»ج ــونمارکوپول ــدمچ متق

میشــد.)مارکوپولــو،7:1363-184؛ابنبطوطــه،1376،ج720:2(
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)870 م(، پیدایــش نخســتین کتیبه هــای مســلمانان در لــران در جــاوه)1102 م(، حکومــت 
ــاری)692-619ق/1292-1222م(،  ــله سینگهاس ــری)1222-1135م(، سلس ــله کادی سلس
سلســله ماجاپاهیــت)883-694ق/1478-1294م(، سلســله دمــاک)1522-1511م(، ورود 
واســکودوگامای پرتغالــی بــه هنــد)1498م( و ســپس ســلطه هلندیــان بــر جزایــر اندونــزی 

ــک،12: 1374 و 9،81 و 75( ــت. )ول ــورت گرف ص
حکومت هــای پراکنــده مجمع الجزایــر جــاوه را تجــارت و مســیرهای دریایــی مربــوط 
بــه آن بــه هــم پیونــد مــی داد و شــاید انحصــار مســیرهای بازرگانــی راه ادویــه کــه در 
دســت شــاهان ماجاپاهیــت بــود، بــه آنــان اجــازه نوعــی اعمــال قــدرت متمرکــز را مــی داد 
کــه متکــی بــر اعمــال فشــار اقتصــادی بــر مخالفــان بــود. نظــام بازرگانــی مجمع الجزایــر 
ــران،  ــد، ای ــه هن ــه ب ــد ک ــی می ش ــرب منته ــای غ ــبکه راه ه ــه ش ــاالکا ب ــاوه در م ج
ــن  ــه می پیوســت. راه هــای شــمالی ای ــا و مدیتران شــبه جزیره العــرب، شــام، شــرق افریق
ناحیــه در مســیر ســیام و پگــو و راه هــای شــرقی بــه ســمت چیــن، و شــاید ژاپــن متصــل 
ــم  ــون مه ــی داد. دو کان ــکیل م ــه را تش ــزرگ ادوی ــاده ب ــی ج ــه به طورکل ــد ک می ش
تجــاری ایــن مســیر، گجــرات و مــاالکا بــود. بــا ایــن وجــود، حجــم زیــاد کاالهایــی بــا 
مصــارف عمومــی چــون منســوجات هنــد و برنــج جــاوه بخش هــای مرکــزی ایــن مســیر 
ــی  ــارت بین الملل ــاوه، در تج ــر ج ــد مجمع الجزای ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــت می ک را تقوی
اغلــب نقــش تأمیــن صنــدل، ادویــه میخــک، جــوز بــوآ )هنــدی(1 مــورد نیــاز غــرب در 

جزایــر شــرقی را بــر عهــده داشــته اســت. )ویکلفــس و کالویــن،1370: 30-26(
ــرای تأمیــن آذوقــه، تعمیــر و ســاخت  برقــراری حمل ونقــل و ایجــاد ایســتگاه هایی ب
کشــتی های بــزرگ در تجــارت اقیانــوس هنــد در نواحــی و جزایــر غربــی مجمع الجزایــر 
ــود  ــی و ســوماترا فلفــل ب ــود. محصــول مهــم جــاوه غرب از دیگــر کارکردهــای جــاوه ب
کــه برخــاف ادویــه شــرق، منحصــر بــه آن  جــا نبــود. منابــع غیــر جــاوه ای کــه بیش تــر 
ــای  ــارت و کااله ــف تج ــه توصی ــده اند، ب ــته ش ــردان نوش ــران و جهان  گ ــط تاج توس
نیرومنــدی  انگیزه هــای  بنابرایــن  بین المللــی مجمع الجزایــر مذکــور می پرداختنــد. 

بــرای حضــور اســتعمارگران پرتغالــی و ســپس هلنــدی در آن نواحــی وجــود داشــت.

1.جــوزهنــدیدرختــیازجنــسدرختــانهمیشهســبزاســت.ازدانــهایکــهدرونهســتهمیــوهآن
ــود. ــتفادهمیش ــذااس ــدهغ ــهوطعمدهن ــوان ادوی ــراردارد،بهعن ق

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87
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جزایر	ملوک	)جزایر	ادویه(	
در شــرق جــاوه تقریبــًا تولیدکننــدگان انحصــاری ادویــه بــه ویــژه میخــک و جــوز بــوآ 
بودنــد. ایــن جزایــر )تــا قــرن 6 ق/12م( عمــًا ســهمی در امــور جــاوه )اندونزی( نداشــتند، 
از آن پــس بــه ارزش تجــاری ادویه هایــی چــون میخــک و جــوز بویــا کــه در شــیب تنــد 
جزایــر آتشفشــانی محــل ســکونت آن هــا می روییــد، واقــف شــدند. بــه ایــن ترتیــب کــه 
دریانــوردان و بازرگانــان ســایر جزایــر جابــه در ســواحل جزایــر ملــوک ســکونت یافتــه، 
ــک  ــی کوچ ــواحل حکومت های ــد و در س ــر راندن ــی داخلی ت ــه نواح ــی را ب ــردم بوم م
ــرار  ــه ق ــر ناحی ــن تاجــر ه ــه تحــت ریاســت فرماندهــی ثروت  مندتری ــد ک تشــکیل دادن
داشــت کــه بــه تدریــج عنــوان »راجــه« می گرفــت. کــه مشــهورترین ایــن حکومت هــا 
ــره  ــدوره در شــمال جزی ــلبس و تی ــره س ــه شــمال جزی ــواحل باریک ــه در س ــا ترنات آن ه
ــو  ــه گینه  ن ــه ب ــد ک ــی بودن ــزی فعل ــه شــرقی اندون ــگ در منتهی الی ــا کورون ســورونگ ی
متصــل اســت. اینــان همــواره ســروری شــاهان کادیــری و ســپس جــاوه را گــردن نهــاده 
بودنــد. شــاید ســبب ایــن امــر عبــور مســیرهای تجــارت ادویــه از قلمــرو آن هــا )جــاوه 
غربــی و مــاالکا( بــوده اســت. ابن بطوطــه آن  جــا را جزیــره ملــوک جزیــره ای سرســبز و 
بســیار مســتعد بــرای کشــاورزی نامیــده اســت. در جزیــره ملــوک رژیــم غذایــی مــردم 
از شــیره نارگیــل، تنبــول )نوعــی داروی گیاهــی هنــدی(، ماهــی و فوفــل )نوعــی گیــاه 
تنــد هنــدی بــا خــواص دارویــی( و پــول آن هــا از صــدف تشــکیل می شــد. دریانــوردان 
ــف  ــبب ضع ــه س ــا ب ــتند ام ــد داش ــا رفت وآم ــم در آن  ج ــدا ابراهی ــون ناخ ــلمانی چ مس
ــاوگان جزیــره، مــردم آن  جــا همــواره در هــراس از دزدان دریایــی  نیروهــای نظامــی و ن
بــه ســر می بردنــد. بــا ایــن وجــود، بســیاری از محققیــن معتقدنــد کــه ایــن جزایــر مبــدأ 
راه دریایــی ادویــه بــه شــمار می رفتــه اســت. ادویــه هــم بــرای طعــم غــذا و هــم بــرای 
ــد  ــان ارزش  من ــن کاال چن ــود، ای ــا بســیار ضــروری ب ــه  داری گوشــت احشــام در اروپ نگ
بــود کــه گاه بــه عنــوان وســیله مبادلــه و مالیــات بــه کار می رفــت. بنابرایــن امپراتــوری 
مســتعمرات پرتغــال و خاصــه بعــد از آنــان هلنــد، بــر منابــع بی  کــران ادویــه آن جزایــر 

بنیــان نهــاده شــد.
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جزیره	جاوه
ــر  ــا ب ــه جــاوه، بن ــی ســوماترا نســبت ب ــه وســعت جغرافیای ــدون توجــه ب ســیاحان ب
مشــهور در آن روزگار جــاوه را جــاوه بــزرگ و ســوماترا را جــاوه کوچــک خوانــده اســت، 
ــوماترا  ــاوه از س ــی و تاریخــی ج ــابقه فرهنگ ــت تجــاری و س ــه اهمی ــا ک ــاید از آن  ج ش
ــا(،  ــدی )بوی ــوز هن ــل، ج ــا فلف ــد. در آن  ج ــتباهی ش ــن اش ــب چنی ــود، موج ــر ب بیش ت
ــی )ریشــه ای از گیاهــی  ــه چین ــان(، کباب ــره نعاعی اســطوخودوس )گیاهــی خوشــبو از تی
دارویــی(، میخــک، نارگیــل، مــوز، نی  شــکر، عــود، برنــج، کافــور و هــل می روییــد کــه بــا 
ــرزمین  ــات آن س ــر عطری ــد. بیش ت ــادر می ش ــاط ص ــر نق ــه دیگ ــاری ب ــتی های تج کش
در نواحــی کافرنشــین بــه دســت می آمــد کــه احتمــااًل مطابــق بــا همــان جزایــر شــرقی 
بــود، و موجــب ثــروت بی  شــماری می شــد. و ورود مارکوپولــو )1293ق/693م( در زمــان 
ــا  ــادف ب ــال مص ــن س ــه ای ــود ک ــاوه ب ــتقل در ج ــد و مس ــد، قدرت  من ــاهی ثروت  من ش
ــا مؤســس  ــوس ویجای ــاری و جل ــله سینگهاس ــاه سلس ــن ش ــاگارا آخری ــال  مرگ کرتان س

ــود. سلســله ماجاپاهیــت ب
تاجــران بندرهــای چینــی هم چــون زیتــون )هانگچئــو( و مانجــی )بنــدری در 
ــد  ــاری را عای ــود سرش ــی س ــا آن نواح ــارت ب ــن( از تج ــرقی چی ــوب ش ــن در جن فرکی
ــان  ــی، چینی ــوردی و لشکرکشــی دریای ــه ســبب مشــکات دریان ــا ب ــد ام خــود می کردن
هرگــز موفــق بــه تســخیر آن  جــا نشــدند. ابــن الــوردی1 از کاربــرد مفــرط تجمــات طــا 
ــر شــاه جــاوه  ــا تصوی ــی ب ــار شــاه، و رواج ســکه های طای ــاس و درب و جواهــرات در لب
ــا: 110؛  ــن الوردی،بی ت ــک،1374: 104؛اب ــه اســت.)مارکوپولو،1363: 184؛ ول ســخن گفت
ــرن 8  ــی )در ق ــرد ایتالیای ــی جهانگ ــک پوردنون ــان اودوری Pordenon,1998:151( در زم

ق/14م( هفــت شــاه تابــع شــاه جــاوه بودنــد و جــاوه جزیــره ای پرجمعیــت بــوده اســت. 
ــانی  ــرزمین های آتش فش ــوی س ــای خوش  ب ــتایش عوده ــن س ــیدالدین ضم ــه رش خواج
جــاوه، شــهرهای ارو، برلــک، دلمیــان، جــاوه و برکــودوز را از شــهرهای مهــم آن جزیــره 

1.اِبْــِنَوْردی،ابوحفــصزینالدیــنعمربــنمظفربــنابیالفــوارس)749-691ق/1348-1292
هالنُعمــانبــهدنیــاآمــدونســبشبــهابوبکــر م(فقیــه،شــاعر،ادیــبومــورخصوفــی.ویدرَمَعــرَّ

ــد. ــهاولمیرس خلیف
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ــای  ــن جاذبه ه ــل ای ــه دلی ــت.)همدانی،43:1384؛ Odoric,1998:154( ب ــمرده اس برش
ــت  ــر حکوم ــان در اواخ ــی، پرتغالی ــی  آن نواح ــی و جنگل ــی، گیاه ــف معدن ــع مختل مناب
ــپس  ــه و س ــی را تحت الحمای ــان آن نواح ــرن 17م( هلندی ــل ق ــاک )از اوای ــله دم سلس

متصرفــه خــود ســاختند.

سوماترا1
ــع  ــی واق ــره رام ــام جزی ــه ن ــان مســلمان، ســوماترا را ب ــخ نویســان و جغرافی  دان تاری
ــتصد  ــه هش ــد ک ــی  کردنده  ان ــد معرف ــرق هن ــی ش ــن نواح ــاهط در دورتری ــر ش در بح
فرســنگ طــول و محیــط آن 2000 مایــل دریایــی2 بــود. جــاوه دارای پادشــاهانی مســتقل 
ــو  ــی داد. مارکوپول ــت را تشــکیل م ــو هشــت حکوم ــان مارکوپول ــه در زم ــود ک ــم ب از ه
ضمــن توصیــف یکــی از حکومت هــای هشــت گانه ســوماترا، از شــهر فرلــک )پــارالک( 
در شــمال شــرقی و رواج اســام ســخن رانــده اســت؛ امــا بــه تدریــج بــا گســترش اســام 
ــد. )اوچــوک،  ــان رفتن ــرق این ــر بی ــه زی ــان حکومــت سلســله ســاطین دمــاک ب ــا زم ت
1374: 275-292؛ الحمــوی، بی تــا، ج 2: 383؛ بکــران،1342: 20 و 41؛ قزوینــی، 1371: 

ج1، 32(
جزیــره ماالیــور در نزدیکــی ســوماترای شــرقی بــه مرکزیــت شــهری بــه همــان نــام 
بــود. ایــن جزیــره دارای مــردم، زبــان و فرهنگــی جداگانــه بــود. مایــور شــهری بــزرگ 
ــین  ــت. حاکم نش ــا رواج داش ــه در آن  ج ــارت ادوی ــه تج ــت ک ــمار می رف ــه ش ــر ب و معتب
ــار  ــا درب ــچ ارتباطــی ب ــا هی ــود، ام ــن ب ــا در چی ــع یوان  ه ــور تشــریفاتی تاب بســمن به ط
چیــن نداشــت و باجــی نمی فرســتاد، بلکــه گاه هدایایــی می فرســتاد. حکومــت ســوماترا 
ــد و مطیــع قوبیــای  ــزرگ ثروت  من ــره ســوماترا دارای شــاهانی ب ــی جزی در شــمال غرب

ــی،1384: ــی( همدان ــرهرامن ــوموطره،جزی ــک،س ــاوهکوچ ــال،ج ــرهط ــاوهای:جزی ــانج ــهزب 1.ب
ــو ــاســوماترا)جــاوهکوچــک(مارکوپول 43(ابنبطوطــهوخواجــهرشــیدســوماتراراســوموطره،ی
واودوریــکپوردنونــیآنجــارابــهنــامحکومــتالمــوریLAMORI کــهدرشــمالغربــیســوماترا
بــودبــهنــامسراســرجزیــرهبســطداد.وجغرافیدانــانمســلماننیــزبــههمــانســبکعمــلکــردهآن

)Odoric,1998: 146(.ــد ــید(نامیدهان ــهرش ــی)خواج ــی(،رام ــی)ادریس رارامن
2.مایلدریاییامروزهمعادلدقیقًا1852مترتعریفمیشود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
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قــاآن بــود. اودوریــک پوردنونــی آن  جــا را حکومتــی جداگانــه بــه نــام ســومولترا1 توصیــف 
کــرده اســت کــه همــواره در جنــگ بــا حکومت هــای دیگــر بوده انــد. چنانکــه اودریــک 
)در حــدود 1327 ق/728 م( بــه چشــم دیــده بــود آن  جــا ســرزمینی پرنعمــت، بــازار بــزرگ 
ــا:  ــو،1363: 180؛ابنالوردی،بی ت ــوده اســت. )مارکوپول ــع ب دام و معــدن سرشــار طــا و قل

)odoric,1998:146 103؛
ــوماترای  ــره س ــای مســتقل جزی ــر حکومت ه ــور )فنصــور( از دیگ ــن س ــت ف  حکوم
جنــوب غربــی در ناحیــه بــاروس بــود کــه بــه محصــول کافــور »فــن ســورینا« )در منابــع 
اســامی: کافــور فنصــوری( کــه مرغوب تریــن نــوع کافــور بــود، شــهرت داشــت کــه از 
ــی، 1363:  ــی،1363: 257؛ همدان ــود. )طوس ــد ب ــا ارزش  من ــون ط ــران هم چ ــر تاج نظ
ــله  ــقوط سلس ــتانه س ــور در آس ــی مذک ــای محل ــه حکومت ه ــد ک ــر می رس ــه نظ 78( ب
سینگهاســاری بــرای حفــظ اســتقال خــود، بــه دشــمن مهیــب سلســله مذکــور یعنــی بــه 
قوبیــای قــاآن اعــام وفــاداری کــرده بودنــد امــا بــا برقــراری سلســله ماپاجاهیــت زیــر 

ســلطه آن رفتنــد.
ابــن بطوطــه کــه )در حــدود 745 ق/1344م(  از آن نواحــی دیــدن کــرده بــود، شــاهد 
زوال سلســله جاماپاهیــت و بــر آمــدن دولت هــای محلــی مســلمان جدیــد بــوده اســت. 
ــاون  ــر )مع ــب البح ــب صاح ــروز نای ــه به ــی از جمل ــور ایرانیان ــاوه حض ــدر ج وی در بن
ــده نیــروی دریایــی( ســوماترا، قاضــی امیــر ســید شــیرازی و تاج الدیــن اصفهانــی  فرمان
کــه در دربــار ملــک ظاهــر، ســلطان شــافعی مذهــب ســوماترا خدمــت می کردنــد. شــاه 
ــهر  ــت. ش ــت داش ــراف فعالی ــی اط ــاد در نواح ــب جه ــام در قال ــر اس ــرای نش ــاوه ب ج
ــود.  ــن ب ــاروی چوبی ــرج و ب ــا ب ــو ب ــزرگ و نیک ــهری ب ــلطان، ش ــت س ــوماترا پایتخ س
ــوان  ــه عن ــام ســرحی ب ــه ن ــن ب ــی چوبی ــرای اســتراحت مســافران و خانه های ــدر ب در بن
ــود  ــل و ع ــی قرنف ــور و اندک ــدر( کاف ــان )کن ــت. لب ــود داش ــه وج ــرای معامل ــی ب مکان
ــاوه  ــت. در ج ــمار می رف ــه ش ــه ب ــان ابن بطوط ــوماترا در زم ــوالت س ــدی از محص هن
برخــاف زمــان مارکوپولــو کــه آهــن وســیله مبادلــه بــود، در زمــان ابن بطوطــه شــامل 

1.sumoltra.
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قطعاتــی مثــل شــمش از قلــع و طــای چینــی )بالــش( بــوده اســت. )ابن بطوطــه،1376، 
ج 2: 721(

حاکمــان محلــی ســوماترا، بــا گســترش اســام تــا زمــان حکومــت سلســله ســاطین 
دمــاک، بــه تدریــج زیــر بیــرق اینــان رفتنــد و نقــش عمــده ای در تجــارت، دریانــوردی و 
نظــارت بــر تنگــه مــاالکا داشــتند؛ ولــی ســلطه اروپاییــان خاصــه هلندیــان بــر انحصــار 
ــن  رو، نهضت هــای اســام گرا، از اواخــر  ــان داد. ازای ــان پای ــات سیاســی آن تجــاری و حی
ــدف  ــد. ه ــام زدن ــه قی ــان دســت ب ــوذ هلندی ــه نف ــج علی ــادی، به تدری ــوزده می ــرن ن ق
اینــان برقــرای حکومــت اســامی هم چــون حکومت هــای مســلمان اندونــزی در قــرون 
میانــه بــود. ازایــن رو، بــه یــاری نظامــات صوفیانــه خاصــه، رابطــه اطاعت  آمیــز مریــدی 
ــر ناسیونالیســم اندونزیایــی  و مــرادی کــه هدفشــان تشــکیل حکومــت اســامی در براب
بــود از میــدان بــه در شــدند و نهضت هــای اســام گرا- صوفیانــه ای، چــون داراالســام 
کــه در اخــراج اســتعمارگران هلنــدی خــوش درخشــیدند، چــون بــه اهــداف خــود دســت 
ــرای تأســیس  ــار در داخــل و ب ــارزه را، ایــن ب نیافتنــد، چنانکــه در زیــر خواهــد آمــد، مب
ــراز و نشــیب خــود، برخــی  ــارزات پرف ــد. لیکــن طــی مب ــه دادن حکومــت اســامی ادام

ــتند. ــی تروریســم منحــرف گش ــلفی  گری و حت ــه س ــای داراالســام ب گرایش ه

نهضت	داراالسالم1	و	مبارزه	برای	اخراج	استعمارگران	هلندی
ــل  ــرن نوزدهــم و اوای ــوب شــرق آســیا در ق ــرا، در جن ــای مســلمانان اصول گ قیام ه
قــرن بیســتم در دوران پیــش از جنــگ جهانــی دوم، یعنــی در زمــان اوج اســتعمار اروپائیان 
ــرای آزادی  ــاد ب ــردن جه ــه ک ــی از نهادین ــوع متفاوت ــا ن ــه رخ داد. قیام ه ــن منطق در ای
ســرزمین های اســامی )داراالســام(2بود. )Azra, 2006:169( ســازمان های اســامی 

1.دراندونــزی»ســازمانانقالبــیبــهنــام»داراالســالم«کــهبــهمشــیمســلحانهاعتقــادداشــت،ایجــاد
گشــتکــهرهبــرآنکارتوســوبرجــووهــدفآناســتقرارحکومــتاســالمیبــودهاســت.ســوکارنو؛
ــترش ــردمگس ــودهم ــالمگراییدرت ــوجاس ــوکارنوم ــسازس ــرد.پ ــدامک ــورااع ــوبرج کارتوس
ــود ــهوج ــوهارتوب ــدس ــتبدادیوفاس ــتاس ــرایدول ــدیدیب ــیش ــهنگران ــتهک ــمگیریداش چش

آوردهاســت.
2.Darul Islam )DI(.
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ــر تأثیــرات و نفوذهــای گوناگــون خارجــی بــه ویــژه  در اندونــزی بــرای واکنــش در براب
اســتعمار هلنــد بــه وجــود آمدنــد و تجدیــد حیــات اســامی بــرای ایجــاد دولتــی اســامی 

در آنجــا بــه صــورت آرمانــی مشــترک درآمــد. )ولــک،1374: 463(
ــود.  در واقــع، نهضــت داراالســام در جــاوه غربــی واکنشــی علیــه اســتعمار هلنــد ب
ــه  ــا ب ــی دوم، ژاپنی ه ــگ جهان ــزی در جن ــغال اندون ــی اش ــک،1374: 463( در ط )ول
عنــوان قدرتــی منطقــه ای، از مســلمانان حمایــت کردنــد تــا بــه مبــارزه بــرای اســتقال از 
هلنــد بــه جنــگ ادامــه دهنــد. حــال آنکــه سیاســت هلنــد نســبت بــه گســترش اســام و 
عمکــرد آن در اندونــزی منفــی بــود. آنــان در روزگار قبــل از جنــگ جهانــی دوم هیچ گونــه 
 )Mcamis،2002:75 ;Esposito2008:18؛( نمی دادنــد.  مجــال  را  سیاســی  فعالیــت 
ــود  ــتعمرات خ ــا مس ــرد ت ــاش ک ــی دوم ت ــگ جهان ــد از جن ــد بع ــر هلن ــوی دیگ از س
ــوب  ــیای جن ــر، در آس ــوی دیگ ــرد. )Gibson, 2007:161( از س ــس بگی ــاره بازپ را دوب
شــرقی مســتقل، دولت هــای نوپــای ملــی تمرکزطلــب و غیردینــی بــه دالیــل گوناگــون 
مــورد اعتــراض واقــع شــدند. ازایــن رو، نهضــت داراالســام، بــه صــورت شــعاری بــرای 

)Hooker, 1983:77( .ــد ــزی درآم ــت ســلطنتی اندون ــا دول مخالفــت ب
ــا  ــرد. او ب ــاح ک ــه2 را افتت کارتوســوویرجو1 )در ســال 1319ش/1940م( مؤسســه ُصّف
ــان حــزب  ــم جوان ــت و تعلی ــوزش، تربی ــرای آم ــی ب ــه مکان ــه ک تأســیس مؤسســه صّف
ــام )در  ــرکت اس ــس ش ــم کنفران ــود، تصمی ــام ب ــم اس ــن و تعالی ــق قوانی ــت تحق جه
1317ش/1938م( را اجــرا کــرده بــود. او پــس از اخــراج، کمیتــه دفــاع از حقیقت3وابســته 
ــور،  ــزب مذک ــت در درون ح ــور فعالی ــه منظ ــزی را ب ــام اندون ــرکت اس ــزب ش ــه ح ب
ــود  ــت و خ ــره گرف ــن شــرکت اســام به ــه قوانی ــور از هم ــه مذک ــرد. کمیت تأســیس ک
را حــزب شــرکت اســام واقعــی دانســت. مؤسســه صفــه، در دوره آموزشــی عــاوه بــر 

1.ســکارماجیماریجــانکارتوســوویرجو )S.M. Kartosoewirjo(دانشــجویپزشــکیصوفــی
ــرکت ــِسش ــتهکنفران ــایبرجس ــیازاعض ــوانیک ــهعن ــهدر1310ش/1930مب ــودک ــربیب مش
اســالمارتقــایافــتامــادر1317ش/1938مکنفرانــسشــرکتاســالماورابــهرهبــریموسســهای

ــود. ــرایحــزبب ــارزب ــتکادریمب ــهاشتربی ــهبرنام متهــمکــردک
2. Suffah.
3. Komite Pertahanan Kebenana PSII.



شماره 4 ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 641393 ₪

ــدت  ــد داشــت. م ــیوه اســامی تأکی ــه ش ــی ب ــازره طلب ــر مب ــی، ب ــم مذهب ــی تعالی برخ
ــر  ــاه نف ــا پنج ــل ت ــه چه ــوزان ب ــداد کارآم ــاه و تع ــش م ــا ش ــار ت ــوزش، چه دوره آم
ــا  ــد، ام ــوزش نمی دیدن ــم آم ــک عال ــد ی ــاه در ح ــن دوره کوت ــان در ای ــید. آن می رس
ــاداری نســبت  ــر آن، نوعــی وف ــان تقویــت می شــد. عــاوه ب ــی در آن ــه مبارزه جوی روحی
بــه رهبــر بــه همــان روشــی کــه در سلســله مراتب عرفانــی وجــود داشــت، در آن نســبت 
بــه کارتوســوویرجو تبلیــغ می شــد. ایــن یکــی از دســتاوردهای آموزشــی مؤسســه صفــه 
ــزی )در ســال  ــاع از حقیقــت و تأســیس حــزب اســامی اندون ــه دف ــود. تشــکیل کمیت ب
1317ق/ 1938م( نیــروی حــزب شــرکت اســام را تضعیــف کــرد. )نوئــر،1370: 186( در 
نهایــت کارتوســوویرجو تشــکیل دولــت اســامی اندونــزی1 را بــر اســاس اشــتراک منافــع، 
اعــام کــرد و نیروهــای داراالســام قیامــی را علیــه جمهــوری اندونــزی آغــاز کردنــد.

)Hooker and Fealy, 2006:49(

نهضت	داراالسالم	و	مبارزه	برای	برقراری	حکومت	اسالمی	در	اندونزی
ــروه اســامی  ــن گ ــع مهم تری ــا در واق ــای کوچــک، ام  داراالســام یکــی از گروه ه
ــر ســابقه      ترین ســازمان های جهادگــرا  ــن و پ ــزی و از نظــر تاریخــی از بزرگ تری در اندون
ــه  ــزی را ب ــت مرک ــت، دول ــب نهض ــه در قال ــود )Hooker and Fealy, 2006: 354( ک ب
چالــش می کشــید. ایــن نهضــت در انجمن هــای اســامی در طــی اواخــر دوران ســلطه 
هلندیــان توســعه یافتــه بــود و هدفــش ایجــاد یــک دولــت اســامی مســتقل و رســمیت 
بخشــیدن بــه قانــون اســام )شــریعت( در سراســر کشــورهای اســامی بــود کــه در فقــه 
اســامی از آن بــا عنــوان دار االســام یــاد می شــد. نارضایتــی و امتنــاع از بــه رســمیت 
ــتانی  ــق کوهس ــورش هایی در مناط ــه ش ــر ب ــزی، منج ــلطنتی اندون ــت س ــناختن دول ش

)Federspiel,2001: 200;Riddell, 2001: 2( .غــرب جــاوه شــد
رهبــر ایــن نهضــت کارتوســوویرجو بــه دلیــل مخالفــت بــا شــرکت حــزب مذکــور در 
دولــت بــه منظــور تشــکیل پارلمــان اندونــزی خطــری بــرای ثبــات حــزب تلقــی می شــد. 

1. Negara Islam Indonesia)NII(.
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هــدف کنفرانــس از ایــن کار زیــر فشــار گذاشــتن دولــت هلنــد بــرای تشــکیل یــک مجلس 
مســتقل از نماینــدگان واقعــی مــردم بــود. او با شــرکت حــزب در فدراســیون احزاب سیاســی 
اندونــزی )کــه در ســال 1317 ش/1938 م تأســیس شــد(، مخالــف بــود. بــه همیــن دلیــل 
)در ســال 1318ش/ 1939م( کارتوســوویرجو و اعضــای هشــت شــعبه از شــعبات کنفرانــس 

شــرکت اســام کــه در جــاوه مرکــزی مســتقر بودنــد، از جــاوه اخــراج شــدند.
ــزب اهلل و  ــلح ح ــروه مس ــال 1327 ش/1948م( از دو گ ــام )در س ــت داراالس نهض
ســبیل  اهلل تشــکیل شــد کــه در قالــب جنگ هــای چریکــی بــه نیروهــای هلنــدی حملــه 
 Hooker,( .ــان اســت ــه آن ــی متعلــق ب ــان اعتقــاد داشــتند کــه جــاوه غرب ــد. آن می کردن
ــه  ــوری مســتقر در ناحی ــای جمه ــک بخــش از نیروه ــه ی ــان ب ــن رو، آن 1983:189( ازای

ــای او  ــادی، نیروه ــارس1948 می ــدند. در م ــل ش ــاوه تبدی ــرب ج ــتان های غ کوهس
غــرب جــاوه را اشــغال کردنــد. پیــروان کارتوســوویرجو روســتاهای نواحــی جــاوه غربــی 
ــد و از مــردم آن  جــا مالیــات و نیــروی انســانی گرفتنــد و قوانیــن  را بــه تصــرف درآوردن
ــد. )Federspiel,2001: 200( ایــن نهضــت ریشــه  ــان اجــرا کردن اســامی را در میــان آن
ــزی شــد.  پیدایــش برخــی از گروه هــای جهادگــرای اســامی و نیروهــای نظامــی اندون

)Azra, 2006: 170(

چنانکــه پیش تــر اشــاره شــد، رهبــر ایــن نهضــت )در ســال 1329ش/ 1949م( تشــکیل 
دولــت اســامی اندونــزی را اعــام کــرد کــه نخســتین دولــت اســامی در اندونــزی بــود. 
)Hooker, 1983:189( او در هفتــم آگوســت همــان ســال اعامیــه  ای بدیــن قــرار در بــاب 

)Federspiel,2001: 200( :تأســیس دولــت اســامی اندونــزی صــادر کــرد
انشــاءاهللایــنقیــامونبــردمقــدسادامــهخواهــدیافــت.دولــتاســالمی
اندونــزیبــابرقــراریامنیــتوثبــاتداخلــیوخارجــیبــهطــور100%
ــزی ــراندون ــی(درسراس ــی(ودوژور)قانون ــکلدوفاکتو)عمل ــهش ــمب ه
ظهــورخواهــدکــرد.تمامــیمظاهــراســتعماروبردگــینابــودودشــمنان
خداونــد،دشــمنانایمــانودشــمنانحکومــتازاندونــزیرانــدهخواهنــد
شــد.قانــوناســالمبــهطــورکامــلدرسراســردولــتاســالمیاندونــزی

)Riddell، 2001: 265(.اجــراخواهــدشــد
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ــای  ــه نیروه ــر علی ــی ب ــه)1329ش/ 1950م(عملیات های ــر ده ــون در سراس انقابی
حکومــت مرکــزی در چندیــن ایالــت اندونــزی انجــام دادنــد. چنــدان کــه قیــام موســوم به 
ــتا )39-1337 ش/60-1958 م( و نهضــت  ــزی- پرمس ــوری اندون ــی جمه ــت انقاب دول
ــی موقعیــت حکومــت مرکــزی را  داراالســام )40-1328ش/61-1949م( در جــاوه غرب
ــاوه  ــا نهضــت داراالســام در ج ــام پرمســتا ب ــران سیاســی قی ــد. رهب ــه خطــر انداختن ب
غربــی مرتبــط بودنــد. در ســال 1954میــادی نیروهــای انقابــی در چهــار ایالــت مرکــز 
جــاوه، اُچــه، جنــوب سوالوســی و جنــوب کالیمانتــان بــه نیروهــای داراالســام ملحــق 
ــد  ــزی گردی ــی اندون ــی داخل ــد امنیت ــن تهدی ــه جدی تری ــر ب ــر، منج ــن ام ــدند و ای ش
ــود. داراالســام  ــا آن رودرو شــده ب کــه در طــی دو دهــه آغازیــن پــس از اســتقالش ب
ــر  ــو در سراس ــزار جنگ  ج ــا ه ــادی ده ه ــه 950 می ــط ده ــود در اواس ــان اوج خ در زم
اندونــزی در اختیــار داشــت و بخش هــای مهمــی از مناطــق مهــم کوهســتانی و جنگلــی 
 Hooker( .را زیــر نظــر داشــت )در جــاوه غربــی،  اچــه و جنــوب سوالوســی )ســه لبــس

)and Fealy، 2006:49

مســلمانان	 موضــع	 و	 جمهوری	خــواه	 حاکــم	 حــزب	 سیاســت	
داراالســالم نهضــت	 بــا	 مواجهــه	 در	 اندونــزی	

ــای  ــل فعالیت ه ــه دلی ــام را ب ــت داراالس ــزی، نهض ــوری اندون ــردان جمه دولت  م
تروریســتی، اهــداف دگراندیشــانه، امتنــاع از بــه رســمیت شــناختن دولت  مــردان 
ــادی  ــال 1948می ــد. در س ــام کردن ــی اع ــام، غیرقانون ــی قی ــواه و برپای جمهوری خ
ــه ریاســت محمــد نتســیر1 در مــورد داراالســام تحقیــق و تفحــص کــرد. او  پارلمــان ب
کــه خــود ســخنگوی حــزب ماســاجومیا2 نیــز بــود، بــاور داشــت کــه بایــد میــان آن دســته 
ــه معنــای  ــا داراالســام واقعــی ب ــود، ب ــرور ب از گروه هــای افراطــی کــه روش ایشــان ت
دولــت اســامی تفــاوت قائــل شــد. ازایــن رو، محمــد نتســیر )در ســال 1331ش/ 1952م( 
اظهــار داشــت کــه نبایــد بــا قیام کننــدگان بــا خشــونت بیــش از حــد رفتــار کــرد، زیــرا 

1. Moehammad Natsir.
2. Masjumi.
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ــع  ــد. در واق ــرده بودن ــک ک ــت کم ــه دول ــدی ب ــتعمارگران هلن ــه اس ــرد علی ــان در نب آن
ــد. ــه شــمار می رفتن ــد ب ــه هلن ــرد علی ــی در نب ــای انقاب ــی نیروه هســته اصل

بخشــی از توصیه هــای نتســیر دیــدگاه برخــی از گروه هــای اســام گرای درون 
جمهــوری را منعکــس می کــرد؛ در صورتــی کــه بســیاری دیگــر از گروه هــای مســلمانان 
ــوان  ــه عن ــائل، ب ــا مس ــورد ب ــتند و روش او را در برخ ــش نداش ــوویرجو گرای ــه کارتوس ب
یــک مدعــی دولــت اســامی نادرســت می شــمردند امــا بــا ایــن حــال، اغلــب مســلمانان 
ــر  ــه خاط ــردان ب ــا دولت  م ــد، ی ــوم کنن ــران او را محک ــه دیگ ــد ک ــن بودن ــف ای مخال
مفاهیــم و اهــداف اســامیش تصمیــم قاطعــی علیــه نهضــت او اتخــاذ کننــد. بســیاری از 
مســلمانان نگــران بودنــد کــه محکومیــت داراالســام تبدیــل بــه حرکتــی اساســی علیــه 
ــر روش مذاکــره و  ــد ب ــاد داشــتند کــه تأکی ــان اعتق اصــل حکومــت اســامی باشــد. آن
ــا نظــام جمهــوری  قانع  ســازی در نهایــت می توانســت کارتوســوویوجو را بــه ســازگاری ب
بکشــاند ولــی انــزوای ســرزمین اندونــزی و نیــاز نیروهــای جمهوری خــواه بــرای 
رویارویــی بــا نیروهــای هلنــدی در هرجــا، هرگونــه اقدامــی علیــه داراالســام و حاکمیــت 
ــوجومی را  ــزب ماس ــیر و ح ــت ها نتس ــرد. کمونیس ــن می ک ــه را غیرممک ــر منطق آن ب
ــرا  ــد، زی ــدگان بودن ــا قیام کنن ــه ای ب ــی مصالح ــکارا در پ ــان آش ــه آن ــد ک ــم کردن مته
ــع از متحــدان داراالســام و دیگــر گروه هــای دگراندیــش اســام گرا  ماســاجومی در واق
بــود، اگرچــه ســخن  گویان ماســوجومی تصریــح می کردنــد کــه حزبشــان بــا داراالســام 
متحــد نیســت. برخــورد مایــم ماســوجومی در برابــر قیام کننــدگان، بــه شــایعات ناشــی 
ــر  ــی ب ــد مبن ــه دهن ــا تصــوری عامه پســند ارائ ــی داد ت ــات کمونیســتی مجــال م از تبلیغ
ــاط  ــم در ارتب ــا ه ــه ای ب ــی( به گون ــی )انقاب ــای شورش ــوجومی و نهضت ه ــه ماس آن ک

)Federspiel،2001: 200- 234( .نزدیــک بوده انــد

ــی،	و	 ــول	نهضــت	داراالســالم،	شــدت	گیری	فعالیت	هــای	پارتیزان اف
تالش	هــای	نافرجــام	بــرای	احیــای	نهضــت

نهضــت دار االســام در اواخــر دهــه)1330 ش/1950 م( بــه خاطــر ترکیــب عملیــات 



شماره 4 ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 681393 ₪

نظامــی بــا پیشــنهادهای عفــو عمومــی و جمهوریــت، شــروع بــه ســقوط کــرد. چنانکــه 
)در ســال 1332ش/1953م( گروه هــای مســلمان در اچــه، سوالوســی،1 و کالیمانتــان2 از 
عضویــت جمهــوری اندونــزی بیــرون آمدنــد. در سوالوســی کهــر- مذکــر3 حمایتــش را از 
دولــت اســامی اندونــزی اعــام، و نهضتــش بــه داراالســام مشــهور و در واقــع شــاخه 
 )Gibson، 2007:161;Hooker and Fealy،2006:186( .نظامی داراالسام4 را تشــکیل داد
ــورت  ــه ص ــان ب ــای آن ــا نزاع ه ــد، ام ــتیز می کردن ــزی س ــت اندون ــا دول ــه ب ــان اگرچ آن
ناحیــه ای و قومــی بــود، آنــان داراالســام را تأســیس کردنــد و اتحــاد خــود را بــا نهضــت 
ــش  ــه ارت ــه5 ب ــی )شورشــی( توســط داود بیوروئ ــی انقاب ــه نهضت ــد. در اچ اعــام کردن
ــت داراالســام تحــت رهبــری کارتوســوویرجو  ــه کــرد و خودشــان را ایال ــزی حمل اندون
ــق  ــاجرات از طری ــد و مش ــق ش ــره موف ــرانجام در مذاک ــت س ــی دول ــد ول ــام نمودن اع
ــا اجــرای قانــون اســامی در آن  پیشــنهاد عفــو عمومــی و ایجــاد ایالــت خــاص اچــه ب
منطقــه پایــان یافــت.)Federspiel،2001:236( کــه ایــن خــود منجــر بــه ضعــف نهضــت 
داراالســام شــد. ســرانجام کارتوســوویرجو )در ســال 1341ش/1962م( دســتگیر و اعــدام 
شــد و آخریــن رهبــران اصلــی قیــام، )در ســال 1344ش/1965م( کشــته شــدند. در اواخــر 
دهــه 1960 میــادی داراالســام رو بــه زوال بــود، امــا در اوایــل دهــه 1970 میــادی 
چنــد تــن از فرماندهــان ســابق نهضــت داراالســام بــه صــورت پنهانــی دوبــاره نهضــت 
را احیــاء کردنــد. حجــم نهضــت )در طــی دهــه 1359ش/1980م( بــه ســرعت افزایــش 
ــذب  ــاره ج ــی را دوب ــام قدیم ــت داراالس ــتگان نهض ــوان و وابس ــای ج ــت و اعض یاف
 Hooker andFealy،( .ــد ــب نمودن ــود جل ــه خ ــگاه ب ــدی را در دانش ــد و کادر جدی کردن
2006:49( در ســال 1993 میــادی، نهضــت اصول  گــرای الجماعــه االســامیه موســوم 

بــه )Jama’a Islamiyya(JI کــه توســط دو تــن از رهبــران ســابق نهضــت داراالســام 

1. Sulawesi.
2. Kalimantan.
3. Kahar Muzakkar.
4. Darul Islam / Tentara Islam Indonesia(DI/TII).
5. Daud Beurueh.
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ــود، جایگزیــن نهضــت داراالســام  ــر2 تأســیس شــده ب عبــداهلل ســنگکر1 و ابوبکــر بعثی
ــه نســبت نهضــت  ــه ب ــا آنک ــود و ب ــی اســامی ب ــاد دولت ــز، ایج ــان نی ــدف آن ــد. ه ش
 Hooker and Fealy،( .ــد ــری یافتن ــق کمت ــد، توفی ــر بودن ــگ طلب ت ــام جن داراالس

)2006:50

نتیجه
ــه  ــود ک ــب ب ــی صلح طل ــر قرائت ــزی، بیش ت ــه اندون ــخ میان ــه در تاری ــام صوفیان اس
ــا  ــو ب ــی نیک ــز تعامل ــی داد و نی ــد م ــم پیون ــه ه ــرزمین را ب ــه آن س ــر پیش ــع تاج جوام
ــان، ایــن فضــای  ــی پــس از ســلطه پرتغالی ــرار می کــرد ول ــی و هنــدو برق ــان بودائ بومی
تعامــل و همــکاری جــای خــود را رابطــه ای نابرابــر داد کــه طــی آن اســتعمارگر هلنــدی 
ــه های  ــت. ریش ــان می پرداخ ــع آن ــی از مناب ــان و بهره کش ــه بومی ــلطه  گری علی ــه س ب
ــن، در گام  ــرد. بنابرای ــن وضــع را تحمــل نمی توانســت ک ــزی، ای ــابقه اندون ــت پرس هوی
ــه  ــر مفهــوم اســامی جهــاد علی ــد ب ــا تأکی ــه ب ــت اســام صوفیان ــای هوی نخســت احی
ــت  ــام گرا در نهض ــدگان اس ــیج رزمن ــرای بس ــه ب ــزاری ک ــود. اب ــتعمارگران رخ نم اس
ــی در  ــات دین ــی و تعلیم ــات فرهنگ ــت، تبلیغ ــه کار رف ــری ب ــور مؤث ــه ط داراالســام ب
میــان نیروهــای بالقــوه نهضــت بــرای تقویــت رابطــه مریــدی و مــرادی میــان ایشــان 
ــروان  ــدود پی ــداد مح ــزار در تع ــن اب ــود. ای ــو( ب ــو ویرج ــان )کارتوس و فرمانده-پیشوایش
نهضــت داراالســام و بــه منظــور برانــدازی نظــام ســلطه اســتعماری هلنــد مؤثــر و موفــق 
بــود ولــی از آنجــا کــه گذشــته از مســلمانان، اقلیت هــای قابل توجهــی از پیــروان ادیــان 
ــت  ــز در درون جماع ــی نی ــام گرای متنوع ــای اس ــان گرایش ه ــر آن ــاوه ب ــر و ع دیگ
مســلمان اندونــزی حضــور داشــتند، عمــًا رابطــه مــرادی و مریــدی ابــزاری کافــی بــرای 
تأســیس یــک دولــت اســامی نبــود. اساســًا شــور و هیجــان صوفیانــه و اطاعــت محــض 
ــب  ــارزه در قال ــاد و مب ــرای جه ــدت ب ــاه م ــه کوت ــد و البت ــای نیرومن ــراد، انگیزه ه از م
نهضــت داراالســام پدیــد آورد، امــا بــرای تأســیس یــک دولــت اســامی بیــش از ایــن 

1. Abdullah Sangkar.
2. Abu-Bakar Baasyir.
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شــور و هیجــان، یــک دســتگاه فلســفی- فقهــی مشــروعیت بخــش جامــع و مانــع الزم 
بــود کــه رهبــران نهضــت داراالســام در طراحــی آن کوتاهــی کــرده بودنــد. تاش هــای 
ــای  ــی احی ــه معن ــاز ب ــود: در آغ ــا ب ــه دو معن ــز ب ــلفی  گری نی ــی س ــرای نوع ــان ب ایش
ســلطنت های مســلمان تاجــر پیشــه متحــد در مجمع الجزایــر اندونــزی؛ و پــس از اخــراج 
ــه معنــی دقیــق کلمــه یعنــی احیــای نظــام خافــت اســامی  ــان، ســلفی  گری ب پرتغالی
ــه  ــه ب ــعار اســامی دار االســام مطــرح شــد ک ــوم ش ــان اســام، در مفه و اتحــاد جه
ــایر  ــدان س ــود معتق ــه: وج ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک ــاکام مان ــی ن ــل گوناگون دالی
ادیــان در اندونــزی، تجزیــه و شــرایط پرآشــوب بین المللــی در جهــان اســام کــه مانــع 
اتحــاد بــود، تفاوت هــای عمیــق میــان قرائــت صوفیانــه اســام در نهضــت داراالســام 

ــود. ــه ب ــور یافت ــرا ظه ــی ظاهرگ ــریعت  گرا و گاه حت ــب ش ــای اغل ــا قرائت ه ب
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کتاب	نامه
ــب و  ــده العجای ــا(. خری ــر )بی ت ــص عم ــی حف ــن اب ــراج الدی ــوردی، س ــن ال ـ اب

ــه. ــه الثانی ــر، الطبع ــب، مص ــده الغرای فری
ــه،  ــران، آگ ــد، ته ــی موح ــه عل ــه، ترجم ــفرنامه ابن بطوط ــه )1376(. س ـ ابن بطوط

ج 2.
ــه  ــلامی، ترجم ــای اس ــروا در دولت ه ــان فرمان ــه )1374(. زن ــوک، بحری ـ اوچ

ــورش. ــران، ک ــی، ته ــی امام محمدتق
ـ بکــران، محمــد بــن نجیــب )1342(. جهان  نامــه، بــه کوشــش محمدامیــن ریاحــی، 

تهــران، انتشــارات کتابخانــه ابن ســینا.
ـ الحمــوی، یاقــوت )بی تــا(. معجم  البلــدان، تحقیــق عبدالرحمــان المرعشــی، 

ــی، ج 2. ــخ العرب ــه التاری ــی و مؤسس ــراث العرب ــاء الت ــروت، دارالحی بی
ــدرس  ــح م ــی، تصحی ــه ایلخان ــوخ نام ــن )1363(. تنس ــی، خواجه نصیرالدی ـ طوس

رضــوی، تهــران، اطاعــات.
ــن  ــد مرادب ــه محم ــاد، ترجم ــلاد و اخبارالعب ــا )1371(. آثارالب ــی، زکری ـ قزوین

ــران، ج 1. ــگاه ته ــران، دانش ــاهمرادی، ته ــیدمحمد ش ــح س ــان، تصحی عبدالرحم
ـ مارکوپولــو )1363(. ســفرنامه مارکوپولــو، ترجمــه منصــور ســجادی و آنجــادی 

جوانــی رومانــو، تهــران، گویــش.
ــرج  ــزی، ترجمــه ای ــن اســلامی در اندون ــار )1370(. نهضت هــای نوی ــر، دلی ـ نوئ

رزاقــی و محمدمهــدی حیدرپــور، مشــهد، آســتان قــدس رضــوی.
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