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تاریخ معاصر اندونزی و روند مبارزه و دگرگونی
اهداف نهضت داراالسالم

علی بحرانیپور

چکیده

تاریــخ اندونــزی تحــت تأثیــر موقعیــت جغرافیایــی و نهضتهــای ضــد
اســتبدادی و ضــد اســتعماری اســامی اســت( .تاریخچــه) نهضــت
داراالســام ،یکــی از ایــن نهضتهاســت کــه ابهاماتــی در علــت صعــود
(برآمــدن) ،دلیــل دوام (فراینــد) ،ســقوط (زوال) و دیگــر مســائل آن،
وجــود دارد( .مســأله) موضوعــی کــه علیرغــم اهمیــت بــرای مســلمانان
و جهــان اســام ،چنــدان مــورد وارســی موشــکافانه قــرار نگرفتــه اســت.
(پیشــینه) ازایـنرو ،مقالــه حاضــر بــر آن اســت کــه بــه ایــن ســؤال پاســخ
دهــد :رونــد مبــارزه و دگرگونــی اهــداف نهضــت داراالســام در تاریــخ
معاصــر اندونــزی چگونــه صــورت گرفتــه اســت؟ (ســؤال) مطالعات نشــان
میدهــد نهضــت داراالســام در پــی اخــراج اســتعمارگران هلنــدی ،اوج
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
موفــق و مســتمر بــا ظلــم و تجــاوز ،مقصــودی اســت کــه ایــن نوشــتار
دنبــال میکنــد( .هــدف) شــیوه مقالــه ،توصیفــی -تحلیلــی اســت( .روش)
نهضــت داراالســام بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان مبــارزات مســلمانان
جنــوب شــرقی آســیا علیــه اســتعمارگران اروپایــی و ســتم بومــی اســت.
( یا فته )
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مقدمه
موضــوع مــورد بحــث ،ادبیــات تحقیــق قابــل مالحظ ـهای دارد .در میــان تحقیقــات
انجــام شــده دربــاب تاریــخ اندونــزی کتابــی بــا همیــن عنــوان توســط یــک محقــق
هلنــدی بــه نــام ولــک ( )1374نگاشــته شــده اســت کــه مهمتریــن ویژگــی آن،
جامعیــت کتــاب و بحثهــای آن بــه خصــوص دربــاره تاریــخ میانــه اندونــزی اســت کــه
بــرای شناســایی ریش ـههای تاریخــی تجــارت و تصــوف در آن ســرزمین ،راهگشاســت
و از دیــدگاه اســتعماری در مواجهــه بــا نهضتهــای اســامی بیبهــره نیســت! ایــن
دیــدگاه ،در آثــار هوکــر ،)1983( 1نوئــر ،)1370( 2فدرســپیل ،)2001( 3اسپوســیتو،)2008( 4
گیبســون )2007( 5و ریــدل )2001( 6پررنگتــر اســت .در اکثــر ایــن آثــار ،اعتنــای
اندکــی بــه خدمــات نهضــت داراالســام در مبــارزات ضداســتعماری شــده و اغلــب
دربردارنــده تعمیمهایــی گاه نــاروا و پیشفرضهــای امــروزی تروریســت پنداشــتن
اغلــب گروههــای اســامگرا از جملــه دارالســام اســت .از ســوی دیگــر ،منابــع محلــی
همچــون آثــار یکــی از محققــان مســلمان محلــی بــه نــام ازرا 7نیــز ،دیــدگاه رســمی
حکومــت مرکــزی را منعکــس کــرده ،بــه داراالســام بــه چشــم دگراندیــش و مخالــف
مینگرنــد؛ هرچنــد کــه نســبت بــه منابــع غربــی منصفترنــد .بهطورکلــی ،دیــدگاه
کمابیــش خصمانــهای نســبت بــه نهضــت داراالســام و اهدافــش وجــود دارد .البتــه
برخــی از اینــان از جملــه هوکــر ،دیدگاهــی معتدلتــر و علمیتــر در ایــن زمینــه اتخــاذ
کردهانــد.
بســتر جغرافیایــی و زمینههــای تاریخــی گســترش اســام تــا
روزگار نفــوذ اســتعمارگران اروپایــی در اندونــزی
اندونــزی از نظــر موقعیــت جغرافیایــی بیــن قــاره آســیا ،اقیانوســیه ،اقیانوسهــای
1. Hooker.
2.Nooer.
3. Federspiel.
4. Esposito.
5. Gibson.
6. Riddell.
7. Azra.
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کبیــر و هنــد واقــع شــده اســت .در طــی قرنهــا ،ایــن ســرزمین تحــت تأثیــر و ســلطه
شــرق و غــرب قــرار گرفتــه اســت .مذاهــب مختلــف تائــو ،1هنــدو ،بودائــی ،مســیحیت و
اســام ،هــر کــدام ویژگــی خــاص خــود را بــه ایــن منطقــه آوردهانــد .در اندونــزی ،مفاهیم
اعتقــاد بــه خــدا ،صبــر و شــکیبایی ،انساندوســتی ،آزادیخواهــی و عدالــت اجتماعــی،
اصــول پنجگان ـهای را تشــکیل میدهنــد کــه بیانگــر اندیشــه بنیــادی و شــیوه زندگــی
مــردم آن کشــور اســت .ایــن عقیــده در دیباچــه قانــون اساســی (مصــوب 1324ش/
1945م) نیــز منعکــس شــده اســت 2.ویژگیهــای مذکــور ریشــه در تاریــخ طوالنــی
اندونــزی دارد؛ از آن جملــه ،تجــارت ادویــه و تصــوف اســامی مبنــای حیــات اجتماعــی و
هویــت مــردم آن ســرزمین را پدیــد آورده کــه در ذیــل ریشــهیابی میشــود.
اندونــزی (بــه قــول قدمــا جــاوه یــا جابــه) مجمعالجزایــری در آبهــای کمعمــق
( 61متــری) میــان دو اقیانــوس هنــد و آرام ،در مســیر دریایــی هنــد بــه چیــن (جــاده
ادویــه) قــرار دارد .اندونــزی شــامل پنــج جزیــره بــزرگ بــه نامهــای ســوماترا ،جــاوه،
کالیمانتــان (قســمتی از جزیــره بورنئــو) ،سوالوســی (ســلب ،ســلبس) و ایریــان جایــا
(بخــش غربــی گینــه نــو) و ســی گــروه جزیــره دیگــر و جمعـ ًا  13367جزیــره اســت کــه
 6000قطعــه از آنهــا امــروزه مســکونی اســت.
عبــور خــط اســتوا از میانــه ســرزمین اندونــزی موجــب گرمــا ،رطوبــت و بــارش
بســیار و در نتیجــه رویــش جنگلهــای انبــوه اســتوایی شــده اســت .بیشتریــن میــزان
فعالیتهــای آتشفشــانی در دههــا کــوه از جزایــر جابــه و ریــزش خاکســتر آنهــا،
نقــش مهمــی در تقویــت خــاک آنجــا 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 میگیــرد ،مــرز طبیعــی مملکــت
کادیــری (ســرزمین داهــا) و ناحیــه جنگلــه بــود کــه از  1041میــادی ،از تقســیم قلمــرو
سلســله جــاوه شــرقی تشــکیل شــده بودنــد .رود قابــل کشــتیرانی موســبی نیــز در
 . 1تائوئیســم ) (Taoismیــا فلســفه تائــو روش فکــری منســوب بــه هستوئال( )Laoziفیلســوف چینــی
کــه مبتنــی اســت بــر اداره مملکــت بــدون وجــود دولــت و بــدون اعمــال فرمهــا و اشــکال خــاص
حکومــت.
 . 2بــه عنــاون مثــال بنگریــد بــه تبصــره اول اصــل  29قانــون اساســی اندونــزی :اســاس دولــت اعتقــاد
بــه خــدای واحــد متعــال میباشــد.
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پایتخــت ســری ویجایــا در ســوماترا جریــان داشــت .جمعیــت کشــور جابــه کــه در قــرن
ســیزده میــادی کمتــر از ســه میلیــون نفــر بــود ،شــامل مردمــی بــا حــدود  200زبــان
و لهجــه و ترکیبــی از مــردم بومــی ،مهاجــران آســیایی شــبه مغولــی و تعــداد اندکــی
هنــدی ،عــرب و بعدهــا ،اروپایــی بودنــد .بقایــای واژههــا سانســکریت ،فارســی و عربــی
1
بــه ســابقه ایــن مهاجرتهــا بــه ویــژه در نواحــی ســوماترا اشــاره دارد.
بندرهــای شــمال جزیــره جــاوه بــر فعالیتهــای تجــارت دریایــی متمرکــز بودنــد.
جزایــر دیگــر جابــه (اندونــزی) کــه فاقــد زمینهــای مســاعد بــرای کشــت بودنــد،
حکومتهایــی برونگــرا و عالقهمنــد بــه تجــارت خارجــی داشــتهاند .ازایــنرو،
مــردم ساحلنشــین بــا ســاکنان برنــجکار مناطــق داخلــی دارای تفاوتهــای عمیــق
و اختالفهــای طوالنــی سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی بودهانــد .احتمــا ًال ســواحل
نشــینان بــر اثــر ارتبــاط بــا بازرگانــان مســلمان و عمدتــ ًا گجراتــی ،بیشتــر و زودتــر
اســام آوردهانــد( .ویکلفــس و کالویــن 10 :1370،و  )23اســام اینــان تحــت تأثیــر
تبلیغــات صوفیــه خاصــه ســهروردیه و قادریــه نوعــی تصــوف اســامی و مبتنــی بــر
تشــکیل دیاســپوراهای (مهاجرنشــینهای) تجــاری -صوفیانــه دریانــوردی قــرار داشــت.
( )Mansurnoor,2003:3-18
عمدهتریــن وقایــع تاریــخ اندونــزی پیــش از اســتعمار عبارتنــد از :نفــوذ آییــن
هنــدو و برهمایــی (بیــن 1تــا  7م) ،تأســیس یــک حکومــت در مواراکانــام در شــرق
برنئــو (حــدود  400م) ،ترویــج بوداییســم در ســوماترا توســط شــاهزاده گوناوارمــان
کشــمیری (حــدود  424م) ،نخســتین گزارشهــا از حکومــت سلســله ســری ویجایــا در
ســوماترا( 670م) ،رســمیت یافتــن فرقــه اکثریــت بودایــی موســوم بــه مهایانــا در جــاوه
مرکــزی( 770-800م) ،حکومــت شــاهان سلســله شــایلندرا معتقدیــن بــه آییــن شــیوایی
 .1جــاوه در زبــان جــاوهای بــه معنــی «جزیــره برنــج» اســت .پیــش از جنــگ جهانــی دوم اندونــزی
را هنــ ِد شــرقی هلنــد مینامیدنــد .آدولــف باســتیان قومشــناس آلمانــی در  1884م نــام اندونــزی
را بــه معنــی جزایــر هنــد بــرای آنجــا بــه کار بــرد .پیــش از آن مــردم اندونــزی ســرزمین خویــش
را بــه نــام جزایــر گوناگونــش بــه ویــژه جــاوه و ســوماترا (بــه معنــی جزیــره طــا) و گاه بــا نــام
«تانــاه آیــر» (آبوخــاک) یــا «نوســانتارا»(جزایر دیگــر) و یــا بــه نــام سلســلههای حاکــم بــر آنجــا
میخواندهانــد( .ولــک1374 :12،و 9،81و )75در منابــع اســامی و حتــی برخــی منابــع اروپایــی
متقــدم چــون مارکوپولــو« ،جــاوه» بــه سراســر مجمعالجزایــر و نــه صرفــ ًا جزیــره جــاوه اطــاق
میشــد( .مارکوپولــو184-7 :1363 ،؛ ابنبطوطــه ،1376،ج )720 :2
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( 870م) ،پیدایــش نخســتین کتیبههــای مســلمانان در لــران در جــاوه( 1102م) ،حکومــت
سلســله کادیــری(1135-1222م) ،سلســله سینگهاســاری(619-692ق1222-1292/م)،
سلســله ماجاپاهیــت(694-883ق1294-1478/م) ،سلســله دمــاک(1511-1522م) ،ورود
واســکودوگامای پرتغالــی بــه هنــد(1498م) و ســپس ســلطه هلندیــان بــر جزایــر اندونــزی
صــورت گرفــت( .ولــک 1374 :12،و  9،81و )75
حکومتهــای پراکنــده مجمعالجزایــر جــاوه را تجــارت و مســیرهای دریایــی مربــوط
بــه آن بــه هــم پیونــد م ـیداد و شــاید انحصــار مســیرهای بازرگانــی راه ادویــه کــه در
دســت شــاهان ماجاپاهیــت بــود ،بــه آنــان اجــازه نوعــی اعمــال قــدرت متمرکــز را مـیداد
کــه متکــی بــر اعمــال فشــار اقتصــادی بــر مخالفــان بــود .نظــام بازرگانــی مجمعالجزایــر
جــاوه در مــاالکا بــه شــبکه راههــای غــرب منتهــی میشــد کــه بــه هنــد ،ایــران،
شــبهجزیره العــرب ،شــام ،شــرق افریقــا و مدیترانــه میپیوســت .راههــای شــمالی ایــن
ناحیــه در مســیر ســیام و پگــو و راههــای شــرقی بــه ســمت چیــن ،و شــاید ژاپــن متصــل
میشــد کــه بهطورکلــی جــاده بــزرگ ادویــه را تشــکیل مــیداد .دو کانــون مهــم
تجــاری ایــن مســیر ،گجــرات و مــاالکا بــود .بــا ایــن وجــود ،حجــم زیــاد کاالهایــی بــا
مصــارف عمومــی چــون منســوجات هنــد و برنــج جــاوه بخشهــای مرکــزی ایــن مســیر
را تقویــت میکــرد .بــه نظــر میرســد مجمعالجزایــر جــاوه ،در تجــارت بینالمللــی
اغلــب نقــش تأمیــن صنــدل ،ادویــه میخــک ،جــوز بــوآ (هنــدی) 1مــورد نیــاز غــرب در
جزایــر شــرقی را بــر عهــده داشــته اســت( .ویکلفــس و کالویــن)30-26 :1370،
برقــراری حملونقــل و ایجــاد ایســتگاههایی بــرای تأمیــن آذوقــه ،تعمیــر و ســاخت
کشــتیهای بــزرگ در تجــارت اقیانــوس هنــد در نواحــی و جزایــر غربــی مجمعالجزایــر
از دیگــر کارکردهــای جــاوه بــود .محصــول مهــم جــاوه غربــی و ســوماترا فلفــل بــود
کــه برخــاف ادویــه شــرق ،منحصــر بــه آنجــا نبــود .منابــع غیــر جــاوهای کــه بیشتــر
توســط تاجــران و جهانگــردان نوشــته شــدهاند ،بــه توصیــف تجــارت و کاالهــای
بینالمللــی مجمعالجزایــر مذکــور میپرداختنــد .بنابرایــن انگیزههــای نیرومنــدی
بــرای حضــور اســتعمارگران پرتغالــی و ســپس هلنــدی در آن نواحــی وجــود داشــت.
 .1جــوز هنــدی درختــی از جنــس درختــان همیشهســبز اســت .از دان ـهای کــه درون هســته میــوه آن
قــرار دارد ،بهعنــوان ادویــه و طعمدهنــده غــذا اســتفاده میشــود.
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جزایر ملوک (جزایر ادویه)
در شــرق جــاوه تقریبـ ًا تولیدکننــدگان انحصــاری ادویــه بــه ویــژه میخــک و جــوز بــوآ
بودنــد .ایــن جزایــر (تــا قــرن  6ق12/م) عمـ ً
ا ســهمی در امــور جــاوه (اندونزی) نداشــتند،
از آن پــس بــه ارزش تجــاری ادویههایــی چــون میخــک و جــوز بویــا کــه در شــیب تنــد
جزایــر آتشفشــانی محــل ســکونت آنهــا میروییــد ،واقــف شــدند .بــه ایــن ترتیــب کــه
دریانــوردان و بازرگانــان ســایر جزایــر جابــه در ســواحل جزایــر ملــوک ســکونت یافتــه،
مــردم بومــی را بــه نواحــی داخلیتــر راندنــد و در ســواحل حکومتهایــی کوچــک
تشــکیل دادنــد کــه تحــت ریاســت فرماندهــی ثروتمندتریــن تاجــر هــر ناحیــه قــرار
داشــت کــه بــه تدریــج عنــوان «راجــه» میگرفــت .کــه مشــهورترین ایــن حکومتهــا
آنهــا ترناتــه در ســواحل باریکــه شــمال جزیــره ســلبس و تیــدوره در شــمال جزیــره
ســورونگ یــا کورونــگ در منتهیالیــه شــرقی اندونــزی فعلــی بودنــد کــه بــه گینهنــو
متصــل اســت .اینــان همــواره ســروری شــاهان کادیــری و ســپس جــاوه را گــردن نهــاده
بودنــد .شــاید ســبب ایــن امــر عبــور مســیرهای تجــارت ادویــه از قلمــرو آنهــا (جــاوه
غربــی و مــاالکا) بــوده اســت .ابنبطوطــه آنجــا را جزیــره ملــوک جزیــرهای 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 آنهــا از صــدف تشــکیل میشــد .دریانــوردان
مســلمانی چــون ناخــدا ابراهیــم در آنجــا رفتوآمــد داشــتند امــا بــه ســبب ضعــف
نیروهــای نظامــی و نــاوگان جزیــره ،مــردم آنجــا همــواره در هــراس از دزدان دریایــی
بــه ســر میبردنــد .بــا ایــن وجــود ،بســیاری از محققیــن معتقدنــد کــه ایــن جزایــر مبــدأ
راه دریایــی ادویــه بــه شــمار میرفتــه اســت .ادویــه هــم بــرای طعــم غــذا و هــم بــرای
نگــهداری گوشــت احشــام در اروپــا بســیار ضــروری بــود ،ایــن کاال چنــان ارزشمنــد
بــود کــه گاه بــه عنــوان وســیله مبادلــه و مالیــات بــه کار میرفــت .بنابرایــن امپراتــوری
مســتعمرات پرتغــال و خاصــه بعــد از آنــان هلنــد ،بــر منابــع بیکــران ادویــه آن جزایــر
بنیــان نهــاده شــد.
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جزیره جاوه
ســیاحان بــدون توجــه بــه وســعت جغرافیایــی ســوماترا نســبت بــه جــاوه ،بنــا بــر
مشــهور در آن روزگار جــاوه را جــاوه بــزرگ و ســوماترا را جــاوه کوچــک خوانــده اســت،
شــاید از آنجــا کــه اهمیــت تجــاری و ســابقه فرهنگــی و تاریخــی جــاوه از ســوماترا
بیشتــر بــود ،موجــب چنیــن اشــتباهی شــد .در آنجــا فلفــل ،جــوز هنــدی (بویــا)،
اســطوخودوس (گیاهــی خوشــبو از تیــره نعاعیــان) ،کبابــه چینــی (ریش ـهای از گیاهــی
دارویــی) ،میخــک ،نارگیــل ،مــوز ،نیشــکر ،عــود ،برنــج ،کافــور و هــل میروییــد کــه بــا
کشــتیهای تجــاری بــه دیگــر نقــاط صــادر میشــد .بیشتــر عطریــات آن ســرزمین
در نواحــی کافرنشــین بــه دســت میآمــد کــه احتمــا ًال مطابــق بــا همــان جزایــر شــرقی
بــود ،و موجــب ثــروت بیشــماری میشــد .و ورود مارکوپولــو (1293ق693/م) در زمــان
شــاهی ثروتمنــد ،قدرتمنــد و مســتقل در جــاوه بــود کــه ایــن ســال مصــادف بــا
ســالمرگ کرتانــاگارا آخریــن شــاه سلســله سینگهاســاری و جلــوس ویجایــا مؤســس
سلســله ماجاپاهیــت بــود.
تاجــران بندرهــای چینــی همچــون زیتــون (هانگچئــو) و مانجــی (بنــدری در
فرکیــن در جنــوب شــرقی چیــن) از تجــارت بــا آن نواحــی ســود سرشــاری را عایــد
خــود میکردنــد امــا بــه ســبب مشــکالت دریانــوردی و لشکرکشــی دریایــی ،چینیــان
هرگــز موفــق بــه تســخیر آنجــا نشــدند .ابــن الــوردی 1از کاربــرد مفــرط تجمــات طــا
و جواهــرات در لبــاس و دربــار شــاه ،و رواج ســکههای طالیــی بــا تصویــر شــاه جــاوه
ســخن گفتــه اســت(.مارکوپولو184 :1363،؛ ولــک104 :1374،؛ابــن الوردی،بیتــا110 :؛
 )Pordenon,1998:151در زمــان اودوریــک پوردنونــی جهانگــرد ایتالیایــی (در قــرن 8
ق14/م) هفــت شــاه تابــع شــاه جــاوه بودنــد و جــاوه جزیــرهای پرجمعیــت بــوده اســت.
خواجــه رشــیدالدین ضمــن ســتایش عودهــای خوشبــوی ســرزمینهای آتشفشــانی
جــاوه ،شــهرهای ارو ،برلــک ،دلمیــان ،جــاوه و برکــودوز را از شــهرهای مهــم آن جزیــره
 . 1اِبْــنِ َو ْردی ،ابوحفــص زینالدیــن عمربــن مظفربــن ابیالفــوارس ( 691-749ق1348-1292/
م) فقیــه ،شــاعر ،ادیــب و مــورخ صوفــی .وی در َم َع ـ َّره النُعمــان بــه دنیــا آمــد و نســبش بــه ابوبکــر
خلیفــه اول میرســد.
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برشــمرده اســت(.همدانی43:1384،؛  )Odoric,1998:154بــه دلیــل ایــن جاذبههــای
منابــع مختلــف معدنــی ،گیاهــی و جنگلــی آن نواحــی ،پرتغالیــان در اواخــر حکومــت
سلســله دمــاک (از اوایــل قــرن 17م) هلندیــان آن نواحــی را تحتالحمایــه و ســپس
متصرفــه خــود ســاختند.
سوماترا
تاریــخ نویســان و جغرافیدانــان مســلمان ،ســوماترا را بــه نــام جزیــره رامــی واقــع
در بحــر شــاهط در دورتریــن نواحــی شــرق هنــد معرفــیکردندهانــد کــه هشــتصد
فرســنگ طــول و محیــط آن  2000مایــل دریایــی 2بــود .جــاوه دارای پادشــاهانی مســتقل
از هــم بــود کــه در زمــان مارکوپولــو هشــت حکومــت را تشــکیل مــیداد .مارکوپولــو
ضمــن توصیــف یکــی از حکومتهــای هش ـتگانه ســوماترا ،از شــهر فرلــک (پــارالک)
در شــمال شــرقی و رواج اســام ســخن رانــده اســت؛ امــا بــه تدریــج بــا گســترش اســام
تــا زمــان حکومــت سلســله ســاطین دمــاک بــه زیــر بیــرق اینــان رفتنــد( .اوچــوک،
292-275 :1374؛ الحمــوی ،بیتــا ،ج 383 :2؛ بکــران 20 :1342،و 41؛ قزوینــی:1371 ،
ج)32 ،1
جزیــره ماالیــور در نزدیکــی ســوماترای شــرقی بــه مرکزیــت شــهری بــه همــان نــام
بــود .ایــن جزیــره دارای مــردم ،زبــان و فرهنگــی جداگانــه بــود .مالیــور شــهری بــزرگ
و معتبــر بــه شــمار میرفــت کــه تجــارت ادویــه در آنجــا رواج داشــت .حاکمنشــین
بســمن بهطــور تشــریفاتی تابــع یوانهــا در چیــن بــود ،امــا هیــچ ارتباطــی بــا دربــار
چیــن نداشــت و باجــی نمیفرســتاد ،بلکــه گاه هدایایــی میفرســتاد .حکومــت ســوماترا
در شــمال غربــی جزیــره ســوماترا دارای شــاهانی بــزرگ ثروتمنــد و مطیــع قوبیــای
1

 .1بــه زبــان جــاوهای :جزیــره طــا ،جــاوه کوچــک ،ســوموطره ،جزیــره رامنــی) همدانــی:1384 ،
 )43ابنبطوطــه و خواجــه رشــید ســوماترا را ســوموطره ،یــا ســوماترا (جــاوه کوچــک) مارکوپولــو
و اودوریــک پوردنونــی آنجــا را بــه نــام حکومــت المــوری  LAMORIکــه در شــمال غربــی ســوماترا
بــود بــه نــام سراســر جزیــره بســط داد .و جغرافیدانــان مســلمان نیــز بــه همــان ســبک عمــل کــرده آن
را رامنــی (ادریســی) ،رامــی (خواجــه رشــید) نامیدهانــد)Odoric,1998: 146( .
 .2مایل دریایی امروزه معادل دقیق ًا ۱۸۵۲متر تعریف میشود.
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قــاآن بــود .اودوریــک پوردنونــی آنجــا را حکومتــی جداگانــه بــه نــام ســومولترا 1توصیــف
کــرده اســت کــه همــواره در جنــگ بــا حکومتهــای دیگــر بودهانــد .چنانکــه اودریــک
(در حــدود  1327ق 728/م) بــه چشــم دیــده بــود آنجــا ســرزمینی پرنعمــت ،بــازار بــزرگ
دام و معــدن سرشــار طــا و قلــع بــوده اســت( .مارکوپولــو180 :1363،؛ابنالوردی،بیتــا:
103؛ )odoric,1998:146
حکومــت فــن ســور (فنصــور) از دیگــر حکومتهــای مســتقل جزیــره ســوماترای
جنــوب غربــی در ناحیــه بــاروس بــود کــه بــه محصــول کافــور «فــن ســورینا» (در منابــع
اســامی :کافــور فنصــوری) کــه مرغوبتریــن نــوع کافــور بــود ،شــهرت داشــت کــه از
نظــر تاجــران همچــون طــا ارزشمنــد بــود( .طوســی257 :1363،؛ همدانــی:1363 ،
 )78بــه نظــر میرســد کــه حکومتهــای محلــی مذکــور در آســتانه ســقوط سلســله
سینگهاســاری بــرای حفــظ اســتقالل 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  745ق1344/م) از آن نواحــی دیــدن کــرده بــود ،شــاهد
زوال سلســله جاماپاهیــت و بــر آمــدن دولتهــای محلــی مســلمان جدیــد بــوده اســت.
وی در بنــدر جــاوه حضــور ایرانیانــی از جملــه بهــروز نایــب صاحــب البحــر (معــاون
فرمانــده نیــروی دریایــی) ســوماترا ،قاضــی امیــر ســید شــیرازی و تاجالدیــن اصفهانــی
کــه در دربــار ملــک ظاهــر ،ســلطان شــافعی مذهــب ســوماترا خدمــت میکردنــد .شــاه
جــاوه بــرای نشــر اســام در قالــب جهــاد در نواحــی اطــراف فعالیــت داشــت .شــهر
ســوماترا پایتخــت ســلطان ،شــهری بــزرگ و نیکــو بــا بــرج و بــاروی چوبیــن بــود.
در بنــدر بــرای اســتراحت مســافران و خانههایــی چوبیــن بــه نــام ســرحی بــه عنــوان
مکانــی بــرای معاملــه وجــود داشــت .لبــان (کنــدر) کافــور و اندکــی قرنفــل و عــود
هنــدی از محصــوالت ســوماترا در زمــان ابنبطوطــه بــه شــمار میرفــت .در جــاوه
برخــاف زمــان مارکوپولــو کــه آهــن وســیله مبادلــه بــود ،در زمــان ابنبطوطــه شــامل
1.sumoltra.
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قطعاتــی مثــل شــمش از قلــع و طــای چینــی (بالــش) بــوده اســت( .ابنبطوطــه،1376،
ج )721 :2
حاکمــان محلــی ســوماترا ،بــا گســترش اســام تــا زمــان حکومــت سلســله ســاطین
دمــاک ،بــه تدریــج زیــر بیــرق اینــان رفتنــد و نقــش عمــدهای در تجــارت ،دریانــوردی و
نظــارت بــر تنگــه مــاالکا داشــتند؛ ولــی ســلطه اروپاییــان خاصــه هلندیــان بــر انحصــار
تجــاری و حیــات سیاســی آنــان پایــان داد .ازایــنرو ،نهضتهــای اســامگرا ،از اواخــر
قــرن نــوزده میــادی ،بهتدریــج علیــه نفــوذ هلندیــان دســت بــه قیــام زدنــد .هــدف
اینــان برقــرای حکومــت اســامی همچــون حکومتهــای مســلمان اندونــزی در قــرون
میانــه بــود .ازای ـنرو ،بــه یــاری نظامــات صوفیانــه خاصــه ،رابطــه اطاعتآمیــز مریــدی
و مــرادی کــه هدفشــان تشــکیل حکومــت اســامی در برابــر ناسیونالیســم اندونزیایــی
بــود از میــدان بــه در شــدند و نهضتهــای اســامگرا -صوفیان ـهای ،چــون داراالســام
کــه در اخــراج اســتعمارگران هلنــدی خــوش درخشــیدند ،چــون بــه اهــداف خــود دســت
نیافتنــد ،چنانکــه در زیــر خواهــد آمــد ،مبــارزه را ،ایــن بــار در داخــل و بــرای تأســیس
حکومــت اســامی ادامــه دادنــد .لیکــن طــی مبــارزات پرفــراز و نشــیب خــود ،برخــی
گرایشهــای داراالســام بــه ســلفیگری و حتــی تروریســم منحــرف گشــتند.
نهضت داراالسالم 1و مبارزه برای اخراج استعمارگران هلندی
قیامهــای مســلمانان اصولگــرا ،در جنــوب شــرق آســیا در قــرن نوزدهــم و اوایــل
قــرن بیســتم در دوران پیــش از جنــگ جهانــی دوم ،یعنــی در زمــان اوج اســتعمار اروپائیان
در ایــن منطقــه رخ داد .قیامهــا نــوع متفاوتــی از نهادینــه کــردن جهــاد بــرای آزادی
ســرزمینهای اســامی (داراالســام)2بود )Azra, 2006:169( .ســازمانهای اســامی
 .1در اندونــزی «ســازمان انقالبــی بــه نــام «داراالســام» کــه بــه مشــی مســلحانه اعتقــاد داشــت ،ایجــاد
گشــت کــه رهبــر آن کارتوســو برجــو و هــدف آن اســتقرار حکومــت اســامی بــوده اســت .ســوکارنو؛
کارتوســو برجــو را اعــدام کــرد .پــس از ســوکارنو مــوج اســامگرایی در تــوده مــردم گســترش
چشــمگیری داشــته کــه نگرانــی شــدیدی بــرای دولــت اســتبدادی و فاســد ســوهارتو بــه وجــود
آورده اســت.
2.Darul Islam (DI).
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در اندونــزی بــرای واکنــش در برابــر تأثیــرات و نفوذهــای گوناگــون خارجــی بــه ویــژه
اســتعمار هلنــد بــه وجــود آمدنــد و تجدیــد حیــات اســامی بــرای ایجــاد دولتــی اســامی
در آنجــا بــه صــورت آرمانــی مشــترک درآمــد( .ولــک)463 :1374،
در واقــع ،نهضــت داراالســام در جــاوه غربــی واکنشــی علیــه اســتعمار هلنــد بــود.
(ولــک )463 :1374،در طــی اشــغال اندونــزی در جنــگ جهانــی دوم ،ژاپنیهــا بــه
عنــوان قدرتــی منطقـهای ،از مســلمانان حمایــت کردنــد تــا بــه مبــارزه بــرای اســتقالل 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 هیچگونــه
فعالیــت سیاســی را مجــال نمیدادنــد2008:18( .؛)Mcamis،2002:75 ;Esposito
از ســوی دیگــر هلنــد بعــد از جنــگ جهانــی دوم تــاش کــرد تــا مســتعمرات خــود
را دوبــاره بازپــس بگیــرد )Gibson, 2007:161( .از ســوی دیگــر ،در آســیای جنــوب
شــرقی مســتقل ،دولتهــای نوپــای ملــی تمرکزطلــب و غیردینــی بــه دالیــل گوناگــون
مــورد اعتــراض واقــع شــدند .ازایـنرو ،نهضــت داراالســام ،بــه صــورت شــعاری بــرای
مخالفــت بــا دولــت ســلطنتی اندونــزی درآمــد)Hooker, 1983:77( .
کارتوســوویرجو( 1در ســال 1319ش1940/م) مؤسســه ُصفّــه 2را افتتــاح کــرد .او بــا
تأســیس مؤسســه صفّــه کــه مکانــی بــرای آمــوزش ،تربیــت و تعلیــم جوانــان حــزب
جهــت تحقــق قوانیــن و تعالیــم اســام بــود ،تصمیــم کنفرانــس شــرکت اســام (در
1317ش1938/م) را اجــرا کــرده بــود .او پــس از اخــراج ،کمیتــه دفــاع از حقیقت3وابســته
بــه حــزب شــرکت اســام اندونــزی را بــه منظــور فعالیــت در درون حــزب مذکــور،
تأســیس کــرد .کمیتــه مذکــور از همــه قوانیــن شــرکت اســام بهــره گرفــت و خــود
را حــزب شــرکت اســام واقعــی دانســت .مؤسســه صفــه ،در دوره آموزشــی عــاوه بــر
 . 1ســکارماجی ماریجــان کارتوســوویرجو ( )S.M. Kartosoewirjoدانشــجوی پزشــکی صوفــی
ِ
کنفرانــس شــرکت
مشــربی بــود کــه در  1310ش 1930 /م بــه عنــوان یکــی از اعضــای برجســته
اســام ارتقــا یافــت امــا در  1317ش 1938/م کنفرانــس شــرکت اســام او را بــه رهبــری موسسـهای
متهــم کــرد کــه برنام ـهاش تربیــت کادری مبــارز بــرای حــزب بــود.
2. Suffah.
3. Komite Pertahanan Kebenana PSII.
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برخــی تعالیــم مذهبــی ،بــر مبــازره طلبــی بــه شــیوه اســامی تأکیــد داشــت .مــدت
دوره آمــوزش ،چهــار تــا شــش مــاه و تعــداد کارآمــوزان بــه چهــل تــا پنجــاه نفــر
میرســید .آنــان در ایــن دوره کوتــاه در حــد یــک عالــم آمــوزش نمیدیدنــد ،امــا
روحیــه مبارزهجویــی در آنــان تقویــت میشــد .عــاوه بــر آن ،نوعــی وفــاداری نســبت
بــه رهبــر بــه همــان روشــی کــه در سلســلهمراتب عرفانــی وجــود داشــت ،در آن نســبت
بــه کارتوســوویرجو تبلیــغ میشــد .ایــن یکــی از دســتاوردهای آموزشــی مؤسســه صفــه
بــود .تشــکیل کمیتــه دفــاع از حقیقــت و تأســیس حــزب اســامی اندونــزی (در ســال
1317ق1938 /م) نیــروی حــزب شــرکت اســام را تضعیــف کــرد( .نوئــر )186 :1370،در
نهایــت کارتوســوویرجو تشــکیل دولــت اســامی اندونــزی 1را 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

داراالســام یکــی از گروههــای کوچــک ،امــا در واقــع مهمتریــن گــروه اســامی
در اندونــزی و از نظــر تاریخــی از بزرگتریــن و پــر ســابقهترین ســازمانهای جهادگــرا
بــود ( )Hooker and Fealy, 2006: 354کــه در قالــب نهضــت ،دولــت مرکــزی را بــه
چالــش میکشــید .ایــن نهضــت در انجمنهــای 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 میشــد .نارضایتــی و امتنــاع از بــه رســمیت
شــناختن دولــت ســلطنتی اندونــزی ،منجــر بــه شــورشهایی در مناطــق کوهســتانی
غــرب جــاوه شــد)Federspiel,2001: 200;Riddell, 2001: 2( .
رهبــر ایــن نهضــت کارتوســوویرجو بــه دلیــل مخالفــت بــا شــرکت حــزب مذکــور در
دولــت بــه منظــور تشــکیل پارلمــان اندونــزی خطــری بــرای ثبــات حــزب تلقــی میشــد.
1. Negara Islam Indonesia(NII).

تاریخ معاصر اندونزی و روند مبارزه و دگرگونی اهداف نهضت داراالسالم 65 ₪

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  1317ش 1938/م تأســیس شــد) ،مخالــف بــود .بــه همیــن دلیــل
(در ســال 1318ش1939 /م) کارتوســوویرجو و اعضــای هشــت شــعبه از شــعبات کنفرانــس
شــرکت اســام کــه در جــاوه مرکــزی مســتقر بودنــد ،از جــاوه اخــراج شــدند.
نهضــت داراالســام (در ســال  1327ش1948/م) از دو گــروه مســلح حــزباهلل و
ســبیلاهلل تشــکیل شــد کــه در قالــب جنگهــای چریکــی بــه نیروهــای هلنــدی حملــه
میکردنــد .آنــان اعتقــاد داشــتند کــه جــاوه غربــی متعلــق بــه آنــان اســتHooker,( .
 )1983:189ازایــنرو ،آنــان بــه یــک بخــش از نیروهــای جمهــوری مســتقر در ناحیــه
کوهســتانهای غــرب جــاوه تبدیــل شــدند .در مــارس 1948میــادی ،نیروهــای او
غــرب جــاوه را اشــغال کردنــد .پیــروان کارتوســوویرجو روســتاهای نواحــی جــاوه غربــی
را بــه تصــرف درآوردنــد و از مــردم آنجــا مالیــات و نیــروی انســانی گرفتنــد و قوانیــن
اســامی را در میــان آنــان اجــرا کردنــد )Federspiel,2001: 200( .ایــن نهضــت ریشــه
پیدایــش برخــی از گروههــای جهادگــرای اســامی و نیروهــای نظامــی اندونــزی شــد.

(2006: 170

)Azra,

چنانکــه پیشتــر اشــاره شــد ،رهبــر ایــن نهضــت (در ســال 1329ش1949 /م) تشــکیل
دولــت اســامی اندونــزی را اعــام کــرد کــه نخســتین دولــت اســامی در اندونــزی بــود.
( )Hooker, 1983:189او در هفتــم آگوســت همــان ســال اعالمیــهای بدیــن قــرار در بــاب
تأســیس دولــت اســامی اندونــزی صــادر کــرد)Federspiel,2001: 200( :

انشــاء اهلل ایــن قیــام و نبــرد مقــدس ادامــه خواهــد یافــت .دولــت اســامی
اندونــزی بــا برقــراری امنیــت و ثبــات داخلــی و خارجــی بــه طــور 100%
هــم بــه شــکلدوفاکتو (عملــی) و دوژور (قانونــی) در سراســر اندونــزی
ظهــور خواهــد کــرد .تمامــی مظاهــر اســتعمار و بردگــی نابــود و دشــمنان
خداونــد ،دشــمنان ایمــان و دشــمنان حکومــت از اندونــزی رانــده خواهنــد
شــد .قانــون اســام بــه طــور کامــل در سراســر دولــت اســامی اندونــزی
اجــرا خواهــد شــد)Riddell، 2001: 265( .
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انقالبیــون در سراســر دهــه(1329ش1950 /م)عملیاتهایــی بــر علیــه نیروهــای
حکومــت مرکــزی در چندیــن ایالــت اندونــزی انجــام دادنــد .چنــدان کــه قیــام موســوم به
دولــت انقالبــی جمهــوری اندونــزی -پرمســتا ( 1337-39ش 1958-60/م) و نهضــت
داراالســام (1328-40ش1949-61/م) در جــاوه غربــی موقعیــت حکومــت مرکــزی را
بــه خطــر انداختنــد .رهبــران سیاســی قیــام پرمســتا بــا نهضــت داراالســام در جــاوه
غربــی مرتبــط بودنــد .در ســال 1954میــادی نیروهــای انقالبــی در چهــار ایالــت مرکــز
جــاوه ،اُچــه ،جنــوب سوالوســی و جنــوب کالیمانتــان بــه نیروهــای داراالســام ملحــق
شــدند و ایــن امــر ،منجــر بــه جدیتریــن تهدیــد امنیتــی داخلــی اندونــزی گردیــد
کــه در طــی دو دهــه آغازیــن پــس از اســتقاللش بــا آن رودرو شــده بــود .داراالســام
در زمــان اوج خــود در اواســط دهــه  950میــادی دههــا هــزار جنگجــو در سراســر
اندونــزی در اختیــار داشــت و بخشهــای مهمــی از مناطــق مهــم کوهســتانی و جنگلــی
در جــاوه غربــی ،اچــه و جنــوب سوالوســی (ســه لبــس) را زیــر نظــر داشــتHooker( .

Fealy، 2006:49

)and

سیاســت حــزب حاکــم جمهوریخــواه و موضــع مســلمانان
اندونــزی در مواجهــه بــا نهضــت داراالســام
دولتمــردان جمهــوری اندونــزی ،نهضــت داراالســام را بــه دلیــل فعالیتهــای
تروریســتی ،اهــداف دگراندیشــانه ،امتنــاع از بــه رســمیت شــناختن دولتمــردان
جمهوریخــواه و برپایــی قیــام ،غیرقانونــی اعــام کردنــد .در ســال 1948میــادی
پارلمــان بــه ریاســت محمــد نتســیر 1در مــورد داراالســام تحقیــق و تفحــص کــرد .او
کــه خــود ســخنگوی حــزب ماســاجومیا 2نیــز بــود ،بــاور داشــت کــه بایــد میــان آن دســته
از گروههــای افراطــی کــه روش ایشــان تــرور بــود ،بــا داراالســام واقعــی بــه معنــای
دولــت اســامی تفــاوت قائــل شــد .ازایـنرو ،محمــد نتســیر (در ســال 1331ش1952 /م)
اظهــار داشــت کــه نبایــد بــا قیامکننــدگان بــا خشــونت بیــش از حــد رفتــار کــرد ،زیــرا
1. Moehammad Natsir.
2. Masjumi.
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آنــان در نبــرد علیــه اســتعمارگران هلنــدی بــه دولــت کمــک کــرده بودنــد .در واقــع
هســته اصلــی نیروهــای انقالبــی در نبــرد علیــه هلنــد بــه شــمار میرفتنــد.
بخشــی از توصیههــای نتســیر دیــدگاه برخــی از گروههــای اســامگرای درون
جمهــوری را منعکــس میکــرد؛ در صورتــی کــه بســیاری دیگــر از گروههــای مســلمانان
بــه کارتوســوویرجو گرایــش نداشــتند و روش او را در برخــورد بــا مســائل ،بــه عنــوان
یــک مدعــی دولــت اســامی نادرســت میشــمردند امــا بــا ایــن حــال ،اغلــب مســلمانان
مخالــف ایــن بودنــد کــه دیگــران او را محکــوم کننــد ،یــا دولتمــردان بــه خاطــر
مفاهیــم و اهــداف اســامیش تصمیــم قاطعــی علیــه نهضــت او اتخــاذ کننــد .بســیاری از
مســلمانان نگــران بودنــد کــه محکومیــت داراالســام تبدیــل بــه حرکتــی اساســی علیــه
اصــل حکومــت اســامی باشــد .آنــان اعتقــاد داشــتند کــه تأکیــد بــر روش مذاکــره و
قانعســازی در نهایــت میتوانســت کارتوســوویوجو را بــه ســازگاری بــا نظــام جمهــوری
بکشــاند ولــی انــزوای ســرزمین اندونــزی و نیــاز نیروهــای جمهوریخــواه بــرای
رویارویــی بــا نیروهــای هلنــدی در هرجــا ،هرگونــه اقدامــی علیــه داراالســام و حاکمیــت
آن بــر منطقــه را غیرممکــن میکــرد .کمونیســتها نتســیر و حــزب ماســوجومی را
متهــم کردنــد کــه آنــان آشــکارا در پــی مصالحــهای بــا قیامکننــدگان بودنــد ،زیــرا
ماســاجومی در واقــع از متحــدان داراالســام و دیگــر گروههــای دگراندیــش اســامگرا
بــود ،اگرچــه ســخنگویان ماســوجومی تصریــح میکردنــد کــه حزبشــان بــا داراالســام
متحــد نیســت .برخــورد مالیــم ماســوجومی در برابــر قیامکننــدگان ،بــه شــایعات ناشــی
از تبلیغــات کمونیســتی مجــال م ـیداد تــا تصــوری عامهپســند ارائــه دهنــد مبنــی بــر
آنکــه ماســوجومی و نهضتهــای شورشــی (انقالبــی) بهگونــهای بــا هــم در ارتبــاط
نزدیــک بودهانــد)Federspiel،2001: 200- 234( .
افــول نهضــت داراالســام ،شــدتگیری فعالیتهــای پارتیزانــی ،و
تالشهــای نافرجــام بــرای احیــای نهضــت
نهضــت دار االســام در اواخــر دهــه( 1330ش 1950/م) بــه خاطــر ترکیــب عملیــات
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نظامــی بــا پیشــنهادهای عفــو عمومــی و جمهوریــت ،شــروع بــه ســقوط کــرد .چنانکــه
(در ســال 1332ش1953/م) گروههــای مســلمان در اچــه ،سوالوســی 1،و کالیمانتــان 2از
عضویــت جمهــوری اندونــزی بیــرون آمدنــد .در سوالوســی کهــر -مذکــر 3حمایتــش را از
دولــت اســامی اندونــزی اعــام ،و نهضتــش بــه داراالســام مشــهور و در واقــع شــاخه
نظامی داراالسالم 4را تشــکیل داد)Gibson، 2007:161;Hooker and Fealy،2006:186( .
آنــان اگرچــه بــا دولــت اندونــزی ســتیز میکردنــد ،امــا نزاعهــای آنــان بــه صــورت
ناحیـهای و قومــی بــود ،آنــان داراالســام را تأســیس کردنــد و اتحــاد خــود را بــا نهضــت
اعــام کردنــد .در اچــه نهضتــی انقالبــی (شورشــی) توســط داود بیوروئــه 5بــه ارتــش
اندونــزی حملــه کــرد و خودشــان را ایالــت داراالســام تحــت رهبــری کارتوســوویرجو
اعــام نمودنــد ولــی دولــت ســرانجام در مذاکــره موفــق شــد و مشــاجرات از طریــق
پیشــنهاد عفــو عمومــی و ایجــاد ایالــت خــاص اچــه بــا اجــرای قانــون اســامی در آن
منطقــه پایــان یافــت )Federspiel،2001:236(.کــه ایــن خــود منجــر بــه ضعــف نهضــت
داراالســام شــد .ســرانجام کارتوســوویرجو (در ســال 1341ش1962/م) دســتگیر و اعــدام
شــد و آخریــن رهبــران اصلــی قیــام( ،در ســال 1344ش1965/م) کشــته شــدند .در اواخــر
دهــه  1960میــادی داراالســام رو بــه زوال بــود ،امــا در اوایــل دهــه  1970میــادی
چنــد تــن از فرماندهــان ســابق نهضــت داراالســام بــه صــورت پنهانــی دوبــاره نهضــت
را احیــاء کردنــد .حجــم نهضــت (در طــی دهــه 1359ش1980/م) بــه ســرعت افزایــش
یافــت و اعضــای جــوان و وابســتگان نهضــت داراالســام قدیمــی را دوبــاره جــذب
کردنــد و کادر جدیــدی را در دانشــگاه بــه خــود جلــب نمودنــدHooker andFealy،( .
 )2006:49در ســال  1993میــادی ،نهضــت اصولگــرای الجماعــه االســامیه موســوم
بــه ( Jama’a Islamiyya(JIکــه 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.

تاریخ معاصر اندونزی و روند مبارزه و دگرگونی اهداف نهضت داراالسالم 69 ₪

عبــداهلل ســنگکر 1و ابوبکــر بعثیــر 2تأســیس شــده بــود ،جایگزیــن نهضــت داراالســام
شــد .هــدف آنــان نیــز ،ایجــاد دولتــی اســامی بــود و بــا آنکــه بــه نســبت نهضــت
داراالســام جنــگ طلبتــر بودنــد ،توفیــق کمتــری یافتنــدHooker and Fealy،( .
)2006:50

نتیجه
اســام صوفیانــه در تاریــخ میانــه اندونــزی ،بیشتــر قرائتــی صلحطلــب بــود کــه
جوامــع تاجــر پیشــه آن ســرزمین را بــه هــم پیونــد مــیداد و نیــز تعاملــی نیکــو بــا
بومیــان بودائــی و هنــدو برقــرار میکــرد ولــی پــس از ســلطه پرتغالیــان ،ایــن فضــای
تعامــل و همــکاری جــای خــود را رابطـهای نابرابــر داد کــه طــی آن اســتعمارگر هلنــدی
بــه ســلطهگری علیــه بومیــان و بهرهکشــی از منابــع آنــان میپرداخــت .ریشــههای
هویــت پرســابقه اندونــزی ،ایــن وضــع را تحمــل نمیتوانســت کــرد .بنابرایــن ،در گام
نخســت احیــای هویــت اســام صوفیانــه بــا تأکیــد بــر مفهــوم اســامی جهــاد علیــه
اســتعمارگران رخ نمــود .ابــزاری کــه بــرای بســیج رزمنــدگان اســامگرا در نهضــت
داراالســام بــه طــور مؤثــری بــه کار رفــت ،تبلیغــات فرهنگــی و تعلیمــات دینــی در
میــان نیروهــای بالقــوه نهضــت بــرای تقویــت رابطــه مریــدی و مــرادی میــان ایشــان
و فرمانده-پیشوایشــان (کارتوســو ویرجــو) بــود .ایــن ابــزار در تعــداد محــدود پیــروان
نهضــت داراالســام و بــه منظــور برانــدازی نظــام ســلطه اســتعماری هلنــد مؤثــر و موفــق
بــود ولــی از آنجــا کــه گذشــته از مســلمانان ،اقلیتهــای قابلتوجهــی از پیــروان ادیــان
دیگــر و عــاوه بــر آنــان گرایشهــای اســامگرای متنوعــی نیــز در درون جماعــت
مســلمان اندونــزی حضــور داشــتند ،عمـ ً
ا رابطــه مــرادی و مریــدی ابــزاری کافــی بــرای
تأســیس یــک دولــت اســامی نبــود .اساسـ ًا شــور و هیجــان صوفیانــه و اطاعــت محــض
از مــراد ،انگیزههــای نیرومنــد و البتــه کوتــاه مــدت بــرای جهــاد و مبــارزه در قالــب
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 .تالشهــای
ایشــان بــرای نوعــی ســلفیگری نیــز بــه دو معنــا بــود :در آغــاز بــه معنــی احیــای
ســلطنتهای مســلمان تاجــر پیشــه متحــد در مجمعالجزایــر اندونــزی؛ و پــس از اخــراج
پرتغالیــان ،ســلفیگری بــه معنــی دقیــق کلمــه یعنــی احیــای نظــام خالفــت اســامی
و اتحــاد جهــان اســام ،در مفهــوم شــعار اســامی دار االســام مطــرح شــد کــه بــه
دالیــل گوناگونــی نــاکام مانــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه :وجــود معتقــدان ســایر
ادیــان در اندونــزی ،تجزیــه و شــرایط پرآشــوب بینالمللــی در جهــان اســام کــه مانــع
اتحــاد بــود ،تفاوتهــای عمیــق میــان قرائــت صوفیانــه اســام در نهضــت داراالســام
بــا قرائتهــای اغلــب شــریعتگرا و گاه حتــی ظاهرگــرا ظهــور یافتــه بــود.
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