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چكيده:
این پژوهش به برر سی نقش ت صوف و عرفان ا سالمی در گ سترش ا سالم در جهان ماالیی پرداخته ا ست.
تصوف و عرفان اسالمی را نمی توان از حیات دینی مسلمانان ماالیی جدا کرد .مناطق ماالیی که امروزه شامل
کشورهای برونئیِ ،اندونزی ،مالزی ،سنگاپور ،بخشهای جنوبی تایلند و فیلیپین می شود ،پیش از ورود اسالم،
این منطقه در سیطره ادیان بومی (آیین شمنی و انیمی سم) و هندی (بودایی و هندویی) بود .ا سالم در حدود
سدة هفتم /سیزدهم در این منطقه ظهور و گ سترش یافت و صوفیان در ا سالمی شدن این منطقه نقش مهمی
ایفا کردند .آنچه مهم است نحوة تبلیغ اسالم در این مناطق از سوی صوفیان است که اسالم را در این مناطق
به گونه ای تبلیغ کردند که با ارزش ها و فرهنگ بومی کمتر تعارض داشتتته باشتتد .در واسال استتالم عرفانی با
انعطاف و روح تستتاهل و مدارا ،این ظرفیت را پدید آورد که مفاهیم و ارزشهای مشتتترف فرهنگی برجس تته
شود و امکانات و ظرفیت های فرهنگ بومی در خدمت گسترش اسالم سرار گیرد.

كليد واژهها:
عرفان اسالمی ،جهان ماالیی ،طریقه های تصوف ،ادیان بومی و هندی ،گسترش اسالم.
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اسالمی ،تهران ،ایرانrahmanfaezeh@gmail.com .
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ایران .نویسنده مسئولmresfandiar@gmail.com :

پيشگفتار
جهان ماالیی یا مجمالالجزایر «مِالیو» 1،ماالییتبارها را که اغلب آنها مستتلماناند و در کشتتورهای
برونئیِ 2کنونی ،ا ندونزی 3،مالزی 4،ستتتن گاپور 5،تایل ند جنوبی 6و فیلیپین7ز ندگی میکن ند ،در خود
جای داده ا ست .رو شن نی ست که ا سالم از چه زمانی به این منطقه وارد شده ا ست اما میدانیم که
فرآیند اسالمی شدنِ این منطقه ،تا سدة نهم/پانزدهم ادامه داشته است .بیتردید ،صوفیان و عالمان و
بازرگانان مسلمان در این فرآیند نقش مهمی داشتهاند.
ا سالم در اواخر سدة هفتم /سیزدهم تا نهم/پانزدهم ،از مناطق مختلف هند و شبه جزیرة عربستان
به شبه جزیرة ماالیی و مجمالالجزایر اندونزی راه یافت .اسالم در شرایط متفاوتی نسبت به خاورمیانه
و شبه سارة هند ،در جنوب شرسی آ سیا گ سترش پیدا کرد .اگرچه ا سالم را فاتحان عرب و ترف در
خاورمیانه ،شبه سارة هند و دیگر نقاط جهان گ سترش دادند اما در جنوب شرسی آ سیا ،صوفیان و
بازرگانان این دین را تبلیغ و ترویج کردند .اگرچه نباید از نظر دور داشتتت که بومیانِ جنوب شتترسی
آ سیا برای نخ ستین بار از طریق بازرگانان م سلمانی که با چین تجارت دا شتند ،با ا سالم آ شنایی پیدا
کردند ،اما پس از رواج استالم در شتبه سارة هند بود که این دین به سترعت در جنوب شترسی آستیا
انت شار یافت .شواهد تاریخی ن شان میدهد که در سدةهفتم /سیزدهم ،بومیان جنوب شرسی آ سیا با
مسلمانان چین ،بنگال ،گجرات ،ایران ،یمن و مناطق جنوبی شبه جزیرة عربستان ارتباط

داشتند8 .

تصور غالب این است که اسالم در جنوب شرسی آسیا به طور مسالمتآمیز گسترش یافته است
زیرا هیچ ن شانه ایی از حملة بیگانگان برای فتح این سرزمین و تحمیل ا سالم در این منطقه در د ست
نی ست .شواهد تاریخی اما حاکی از آن ا ست که در مواردی با ت شکیل حکومتی ا سالمی (به ویژه در
اندونزی) ،در اندف زمانی اسالم از آن منطقه با جنگ به سایر مناطق گسترش مییافت؛ نمونههایی از
Melayu Archipelago.

1.

Brunei.

2.

Indonesia.

3.

Malaysia.

4.

Singapore.

5.

Southern Thailand.

6.

Philippines.

7.

See: Lapidus, 1999:467, 468-469.
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این نوع گستتترش سهری استتالم را میتوان در ستتدة دهم/شتتانزدهم در ستتوماترا و جاوه و در ستتدة
یازدهم/هفدهم در سوالو سی م شاهده کرد .البت ه ناگفته نماند که این شواهد ،به این معنی نی ست که
جنگ و سدرت نظامی عامل ا صلی انت شار ا سالم در این منطقه بوده ا ست؛ حتی باید احتمال داد که
این درگیری ها ریشه در عوامل دیگری داشته و ترویج اسالم ،بهانهای برای مقاصد دیگر بوده

است1 .

بی شتر پژوه شگران ،سرچ شمههای ا صلی ورود ا سالم به مجمالالجزایر ماالیی را چین و هند و
سپس ح ضرموت (در جنوبیترین نقطة شبه جزیرة عرب ستان) می دانند .شاید این فرآیند ،نتیجة دو
جریان کلی بوده است :از یک سو بومیان جنوب شرسی آسیا پس از آشنایی با اسالم آن را پذیرفتند و
از سوی دیگر ،مهاجرت م سلمانان از سرزمین های ا سالمی نظیر هند و چین و سرزمینهای عربی و
ایران به این منطقه و ازدواج با بومیان ،موجب شد با فرهنگ ماالیی

درآمیزند2 .

سه دیدگاه دربارة گ سترش ا سالم در جنوب شرسی آ سیا وجود دارد  :دیدگاه نخ ست ،بر نقش
بازرگانان تأکید میکند که به واستتتطة ازدواج ،با حکومت های محلی ارتباط پیدا کردند .این دیدگاه،
نخستتتین مستتلمانانِ این منطقه را ستتالطینی می داند که بازرگانان مستتلمان ،آنها را به استتالم آوردن
ترغیب کردند .دیدگاه دوم نقش ا صلی را برای مبلّغانی سائل ا ست که بی شتر شان صوفی بودند و از
گجرات و بنگال و شتتبه جزیرة عربستتتان به جنوب شتترسی آستتیا میآمدند .این صتتوفیان در کنار
فعالیتهای تبلیغی ،به تجارت نیز می پرداختند .آنها با سالطین و بازرگانان بومی و عامة مردم ارتباط
برسرار میکردند و تعالیم دینی را ستتازگار با اعتقادات مردم ارائه میستتاختند .بومیان نیز به ستتبب
پیروی از آیین هندویی ،تعالیم وحدت وجودی صوفیان را به خوبی درف میکردند .تکریم و تقدیس
مردان مقدس و ایمان به سدرت معنوی آنها در شفای بیماران نیز ازجمله مشترکات اعتقادی مسلمانان
و مردم این منطقه بود .دیدگاه ستتوم ،عامة مردم را مهمترین عامل گستتترش استتالم در این ستترزمین
می داند .در واسال تودة مردم بیشترین بهره را از پذیرش اسالم بهدست آوردند؛ چراکه اسالم برای همة
ان سان ها از عالی تا دانی ،ارزش سایل ا ست و میتواند مبنایی برای حفظ وحدت جامعه با شد .اما در
یک جمالبندی کلی باید گفت که نمیتوان تنها یک عامل را در گستتترش استتالم در این منطقه مر ر
دانستتتت بلکه مجموعه ای از علل و عوامل در این فرآیند دخیل بوده استتتت و از آن جمله نقش
بازرگانان مسلمان و صوفیان ،تشکیل حلقههای استاد و شاگردی و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی
را میتوان از عوامل مهم به شمار

آورد3 .

See: Ricklefs, 2008:16.

1.

Ricklefs, 2008:3.

2.

Lapidus, 1999:469

3.
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تصوّف در جهان ماالیی
تصوّف و عرفان اسالمی ،بیشک از مهمترین مرلّفه های فرهنگ اسالمی در جهان ماالیی به شمار
میرود .در حقیقت ،تاریخ تصوف در فرهنگ وتمدن جنوب شرسی آسیا به ویژه اندونزی و مالزی ،با
ظهور و گسترش اسالم در سدة هفتم/سیزدهم در این منطقه ،پیوند خورده است .به نظر پژوهشگران،
صوفیان در ا سالمی شدنِ این حوزه که گویا تا سدة نهم/پانزدهم ادامه دا شت ،نقش مهمی دا شتهاند.
بنا بر باور آنها ،صوفیان پس از سقوط بغداد به دست مغوالن ،همراه با تاجران و کشتیهای بازرگانی،
تعالیم استالم و تصتوّف را به ماالکا آوردند .البته در استناد این دوره ،بهطور مشتخ
طریقههای تصوّف ذکری به میان نیامده

از هیچیک از

است1 .

گویا در آغازِ فرآیند اسالمیشدن ،حاکمان و سدرتمندان از صوفیان حمایت و برای توجیه سدرت
و مشروعیت حکومت خود از تعالیم عرفانی ابنعربی و مکتب او ،مانند مفهوم والیت و نظریة انسان
کامل ،استفاده میکردند .به این ترتیب تعالیم کیهانشناختی و مابعدالطبیعیِ مکتب صوفیانة ابن عربی،
به آسانی با باورهای هندی و اعتقادات رایجِ بومی و عرفانی در این منطقه سازگاری

یافت2 .

در این مجال به معرفی برخی از مهمترین جریان های عرفانی و طرائق تصتتتوف و نقش آنها در
گسترش اسالم در جهان ماالیی میپردازیم:
ولی سونگو
صتتوفیانی که بیش از دیگر صتتوفیان ماالیی ،استتالم را در جاوه با تستتاهل و مدارا و ستتازگار با
فرهنگ بومی گ سترش دادند ،ولی سونگو یا نُه ولی جاوی بودند .آنها برای م سلمانان این منطقه از
سدّیسان و اولیا به شمار می آیند و مقام (سبر) آنان در نزد مردم بسیار محترم و مقدس است .اصطالح
ولی ستتونگو3یا ولی ستتنگا4مرکّب از دو واژة «ولی» (به همان معنای رایج عرفانی آن) و واژة جاوی
« سونگو» (به معنی نُه نفر) ا ست و به اولیای نه گانه که بنیانگذاران ا سالم در جاوه به شمار میروند،
اطالق می شود5.ا سامی این نُه تن در این آ ار متفاوت ا ست و حتی در بع ضی از این متون شمار آنها

Cederroth, 1999:265; Ricklefs, 2008:15. Lapidus, 1999:248-249.

1.

Lapidus, 1999:248-249; Van Bruinessen, 1994:I, no.1:2; Azra, 1999:66.

2.

Wali Songo.

3.

Wali Sanga.

4.

Fox, 2004:3/1415; Ricklefs, 2008:11.

5.
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به دَه تن نیز میرستتد .نام این اولیا ،ستتونان بونانگ 1،ستتونان موریا 2،ستتونان سدس 3،ستتونان

امپلدنتا4،

ستونان گونونگجاتی 5،ستونان ستیتیجنار 6،ستونان کالیجاگا 7،ستونان گیری8و ستونان ولیالنانگ9و
دهمین ولی به نام ستتتونان بیات10استتتت11.هرکدام از این اولیا دارای نام عربی نیز بودند12.برخی از
ولی ستتونگو از نژاد جاوهای بوده اند و همچنین گفته شتتده که بستتیاری از آنها نظیر ستتونان گیری،
سونان بونانگ و سونان ولی النانگ در ماالکا تح صیل کردند و برخی از آنها نیز به تجارت ا شتغال
داشتتتتند .گیری فرزندخواندة بانویی بازرگان ،بیات شتتتاگرد بانویی برنجفروش و کالی جاگا عل ّاف
(علوفه فروش) بود13.در تاریخنگاری های جاوه ،چیربون و بانتن ،داستتتانهای استتطورهای مختلفی از
ولی سونگو وجود دارد که وجه مشترف آنها ،تأکید بر نیروهای ماورایطبیعی و خارقالعادة نُه سدیس
جاوی استتتت که مهم ترین عامل جذب ستتتریال مردم به آنها بوده استتتت .با وجود دیدگاه برخی
پژوه شگران مبنی بر اینکه ولی سونگو واسعیت تاریخی ندارند و ساختة اذهان م سلمانان این منطقه
بودهاند ،پژوهش های تاریخی فراوانی حاکی از این مهم استتتت که انکار وجود این اولیا ،به معنی
نادیده گرفتن تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مذهبی جامعة ماالییان در اواخر دورة ستتتلطنت هندو-
بودایی ماجاپاهیت در ستتدة نهم/پانزدهم استتت .پر واستتح استتت که ستتعف و فروپاشتتی س تلطنت
ماجاپاهیت که مهمترین ستتتلطنت پیشتتتا استتتالمی در ستتترزمین های ماالیی بود ،موجب تقویت
حکومت های بومی شد و به گسترش جریان های اسالمی کمک شایانی کرد .در واسال در این ایام بود
که اسالم فرصت یافت تا بین مردم به خصوص در نواحی شمالی جزیرة جاوه گسترش یابد .در ایام
بر استتتاس تاریخنگاری های بومی ،تبلیغ استتتالم به روش تلفیق و ستتتازگاری با ارزشهای بومی با

همچنین برای اطالع بیشتر از زندگی «ولی سونگو» نک:

Sunan Bonang.

1.

Sunan Murya.

2.

Sunan Kudus.

3.

Sunan Ampel Denta.

4.

Sunan Gunungjati.

5.

Sunan Sitijenar.

6.

Sunan Kalijaga.

7.

Sunan Giri.

8.

Sunan Walilanang.

9.

Sunan Bayat.

10.

Ricklefs, 2008:11.

11.

See: Fox, 2004:3/1415.

12.

Ricklefs, 2008:11-12.

13.

Rinkes, D.A., 1996: Nine Saints of Java, Malaysian Sociological Research Institute.
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ارزش های اسالمی ،به صورت منظم و منسجم پیش

رفت1 .

بنا بر تاریخنگاریهای جاوی ،در اوایل دهة840ق ،1440/دو برادر از چامپا2به نام علی

مرتضتتتی 3

(برادر بزرگتر) و علی رحمتاهلل(4برادر کوچکتر) به همراه پستترعمویشتتان ابوهریره5به جاوه آمدند.
شتتیخ ابراهیم ستتمرسندی ،پدر علی مرتضتتی و علی رحمت اهلل ،تاجری ایرانی بود که از ستتمرسند به
چامپا مهاجرت کرده بود .ظاهراً شیخ ابراهیم برای تبلیغ ا سالم به چامپا آمد و با دختر پاد شاه ازدواج
کرد .علی رحمتاهلل ک ه بعدها سونان امپل لقب گرفت ،به عنوان امام در سورابایا و علی مرت ضی که
به سونان کالی جاگا م شهور شد ،نیز به عنوان پاد شاه گر سیک من صوب شدند .به این ترتیب روایات
مذکور ،گستتترش استتالم در سلمرو حکومت ماجاپاهیت را مدیون کوشتتشهای این خانوادة ایرانی
اال صل اهل چامپا میدانند؛ بهویژه جریان تبلیغی که بعدها از طریق شبکههای مرتبط با این دو برادر
با عنوان «ولی ستتونگو» از حدود دهة 870ق 1470/شتتکل گرفت .ستتونان امپل (علی رحمت اهلل)
مهمترین شخ صیت ولی سونگو به شمار میرود که نقش مهمی را در گ سترش ا سالم در جاوه و
دیگر بخشهای نو سانت را ایفا کرده ا ست .او شاگردان ب سیاری را در پ سنترنِ امپل دنتا تربیت کرد که
فعاالن دعوت استتالمی شتتدند6.ستتونان کالیجاگا (علی مرتضتتی) نیز از لحات تأ یرگذاری و گستتترة
فعالیت های تبلیغی ،از جمله اولیای مهم جاوهای به شمار میرود .او برای تبلیغ اسالم در میان مردمی
که هنوز به باورهای بومی خود دلب ستگی دا شتند ،از از فرهنگ و هنر به و سیلة ابزارهای بومی نظیر
وایانگ(7نمایش سایهها به و سیلة صورتکهای چوبی یا چرمی) و دا ستانهای مر سوم بین مردم (به
صورت اسالمی شده) استفاده میکرد و نقل است که در استفاده از این ابزار بسیار مهارت داشت .در
حقیقت ،او به سالبها و نامهای بومی د ست نمیزد ،اما محتوا را به صورت زیرکانهای تغییر میداد.
سونان کالی جاگا برای تبلیغ ا سالم صوفیانه مدام در سفر به نقاط مختلف جاوه بود .بنا بر روایات
ببد چیربون 8،او خود را در هر منطقه با نام تازهای معرفی میکر د و حتی برای جذب بیشتتتتر اذهان
بومیان ،از رس

های محلی به همراه ما سکهای سنّتی نیز بهره میج ست .نقل ا ست ،سونان کالی

Sunyoto,2016:iv, 395.

1.

Champa.

2.

Ali Murtolo/Murtadho.

3.

Ali Rahmatullah.

4.

Abu Hurairah.

5.

Sunyoto.2016:81-83,178,179, 387, 390-391.

6.

Wayang.

7.

Babad Cirebon.
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جاگا هر جا که برای تبلیغ می ر سید ،همزمان با جذب مردم به و سیلة وایانگ ،از تعالیم صوفیانه نیز
سخن می گفت و به جای سبول هدیه از ک سانی که به او ارادت پیدا میکردند ،از آنها میخوا ست که
«شهادتین» را به زبان

بیاورند1 .

آ ار و متون جاوی ،فرآیند ا سالمی شدن ادیان بومی (کاپیتایان)2و هندو -بودایی و ا سالم آوردن
نخ ستین جاوهایها را حا صل فعالیت های تبلیغی ولی سونگو دان ستهاند .در واسال فعالیتهای تبلیغی
آنها در م سیر گ سترش ا سالم ،همان «بومی سازی»3تعالیم ا سالمی ا ست که کیایی حاجی عبدالرحمان
وحید (درگذ شته1387ش )2009/آن را «بومی سازی ا سالم»4مینامد .عبدالرحمان وحید بر این باور
است که ولی سونگو در دعوت اسالمی خود« ،بومی سازی اسالم» را در پیش گرفتند که هنوز هم تا
ب ه امروز سابل مشاهده است .در این فرآیند کوشش میشد تا به جای اصطالحات عربی برای آموزش
اسالم از اصطالحات بومی استفاده شود و حداکثر سازگاری اعتقادات و احکام اسالمی با ارزشهای
بومی ملحوت

شود5 .

سجاره بانتن(6تاریخ بانتن) یکی از نمونههای متون جاوی است که در آن داستانها و افسانههای
مربوط به گستتترش استتالم در جاوه بیان شتتده استتت .به گزارش این ا ر ،مرد مقدسِ بیگانهای به نام
موالنا ا سالم7به ناحیة باالمبانگان(8در دماغة شرسی جاوه) ،که تا اواخر سدة دوازدهم/هجدهم ا سالم
به آن ناحیه راه نیافته بود ،وارد شد .حاکم باالمبانگان دختر بیماری دا شت که بیماری او عالجناپذیر
بود و موالنا ا سالم توان ست دختر را شفا دهد .موالنا ا سالم با دختر حاکم ازدواج میکند و او حامله
میشتتود اما به این دلیل که حاکم از پذیرش استتالم ستتربازمیزند ،موالنا استتالم زن و فرزند را ترف
میکند .دختر حاکم پستتری به دنیا میآورد که او را در صتتندوق میگذارد و به دریا میاندازد (مانند
داستان زندگی حضرت موسی(ع) در سرآن و کتاب مقدس) .صندوق را ماهیگیران گرسیک (در شرق
جاوه) از آب می گیرند و پسر در آن ناحیة مسلماننشین پرورش مییابد و بعدها نخستین ولیِ گیری
(ناحیهای در شرق جاوه) میشود که به سونان گیری مشهور

است9 .

Sunyoto.2016:244, 255-256, 260.

1.

Kapitayan.

2.

Membumikan.

3.

Pribumisasi Islam.

4.

See: Sunyoto, 2016:438.

5.

Sejarah Banten.

6.

Molana Usalam.

7.

Balambangan.

8.

See: Ricklefs, 2008:12-13.
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گزارش های تاریخی ،حاکی از آن ا ست که شهر بندری گر سیک1که در سدة نهم/پانزدهم کانون
مهم تجارت بینالمللی در جاوه به شتتمار میرفت ،یکی از بنادر مهم استتالمی نیز شتتده بود؛ چرا که
منطقة گیری2در مجاورت آن ،به کانون فعالیتهای ستتونان گیری بدل شتتد .نقل استتت که ستتونان
گیری ،رهبریِ سیام در برابر امپراتوری هندو -بودایی ماجاپاهیت را بر عهده دا شت و پس از سقوط
آن نیز برای پاکسازی جاوه از بقایای حکومت های پیشا اسالمی ،چهل روز بر جاوه حکومت

کرد3 .

دا ستان اف سانهای زندگی سونان گونونگ جاتی (درگذ شته977ق ،)1570/یکی دیگر از نُه ولی،
نیز حاوی مطالبی دربارة گستتترش استتالم در جاوه استتت .بنا بر گزارشها ،او در پاستتای در شتتمال
سوماترا متولد شد اما هنگامی که پرتغالیها در 927ق930-1521/ق 1524/آن بندر را ا شغال کردند،
به زیارت مکه رفت .در 930ق 1524/و در بازگشتتت از مکه راهی دماف4شتتد و با یکی از خواهران
ترنگگانا 5پستتر رادن پاتاه(6بنیانگذار ستتلطنت دماف) ازدواج کرد .وی در 930ق931-1524/ق1525/
با نیروهای دماف عازم تأ سیس پایگاهی ا ستراتژیک و بازرگانی در غرب جاوه شد .در بانتن ،حاکم
محلی را که خراجگزار دولت هندو -بودایی پاجاجاران( 7م ستقر در مناطق سوندا) بود سرنگون و در
حدود 933ق 1527/بندر اصتتتلی پاجاجاران به نام ستتتوندا کالپا(8جاکارتای امروزی) را فتح کرد.
سونان گونونگجاتی پس از 928ق 1522/به چیربون9رفت و سل سلة سلطنتی دیگری تأ سیس کرد.
هویت و فعالیتهای ستتونان گونونگجاتی ،بیشتتتر برگرفته از داستتتانهای نیمهافستتانهای استتت و
بسیاری از نکات زندگیاش در هالهای از ابهام مانده

است10 .

از متون جاوی چنین برمی آیدکه در میان فرهیختگان جاوی ،ا سالمِ صوفیانه رایج بوده ا ست .در
همین منابال به اعدام پنج مبلّغ صوفی که متهم به بدعت و انحراف شده بودند ،اشاره شده است .البته
واسعیت این داستتتان ها معلوم نیستتت اما جالب استتت که در این داستتتانها این مبلّغان ،نه به دلیل
باورهای وحدت وجودیشتتتان بلکه به دلیل هویدا کردن استتترار و فاش کردن حقایق در نزد عوام
Gresik.
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Giri.

2.

Ricklefs, 2008:41.
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Demak.

4.

Trenggana.
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Raden Patah.
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Pajajaran.

7.

Sunda Kelapa.

8.

Cirebon.

9.

Ricklefs, 2008:39-40.
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سرزنش

شدهاند1 .

قادریه
طریقة سادریه در جهان ماالیی ن سبت به سایر طریقه های صوفیانه ،فعالیت و گ ستردگی و اهمیت
بیشتتری دارد و مانند دیگر طریقه ها ،در ترویج و گستترش آداب و رستوم صتوفیانه در منطقه ستهم
بسزایی داشته است .صوفیانِ سادریه در جهان ماالیی نیز خود را به مرسس این طریقه ،شیخ عبدالقادر
گیالنی (درگذشته561ق )1165/منسوب

میدانند2 .

سادریه در جهان ماالیی محدودیتی برای تشترّف ندارد و ورود به آن برای همگان آزاد استت .در
ابتدای ورود سادریه به این نواحی ،صتتوفیان سادری با نوع و رنگ جامهشتتان از ستتایر طریقتهای
تصوف ،متمایز بودند اما امروزه علیرغم اهتمام به حفظ سنتها ،بر استفاده از لباسهای مخصوص،
اصرار

ندارند3 .

اطالعات م شخ صی از زمان ورود طریقة سادریه به جنوب شرسی آ سیا در د ست نی ست .بنا بر
شتواهد تاریخی ،ستابقة ورود طریقة سادریه به مجمالالجزایر ماالیی به حدود ستدة دهم/شتانزدهم و
یازدهم/هفدهم میرستتتد4.درواسال ،از زمانی که عالمان و صتتتوفیان ماالیی و اندونزیایی ،نظیر حمزه
فنصوری5به منظور تحصیل علوم دینی رهسپار جهان عرب شدند ،سادریه به جهان ماالیی راه

یافت6 .

طریقة سادریه در مجمالالجزایر اندونزی فعالیت سابل مالحظهای داشتته و بنابر باور پژوهشتگران،
عبدالقادر گیالنی نقش مهمی را در حیات معنوی اندونزیایی ها ایفا کرده استتت .در جاوه ،افستتانهها
حکایت از این دارد که ورود استتالم به این نواحی ،توستتط شتتیخ عبدالقادر گیالنی صتتورت پذیرفته
استتت .در مجمال الجزایر اندونزی ترکیبی از طریقة سادریه و نقشتتبندیه ،جمعیت سابل مالحظهای دارد
که ابتدا در جاوه و سپس در سراسر مجمالالجزایر ماالیی گسترش یافته است 7..بنا بر شواهد تاریخی،
رشتتتد و گستتتترش امروزة طریقة سادریه در اندونزی ،مدیون پذیرش و حمایتِ حلقهای از دربار
سلطنتی ،به ویژه از سدة دوازدهم/هجدهم بوده است .برای نمونه ،در بانتن از سدة دوازدهم/هجدهم،
عنوان «القادری» به نام س الطین افزوده شد تا نمایانگر واب ستگی به طریقة سادریه و اعتقاد به سدرت
Ricklefs, 2008:60.

1.

See: Al-Attas, 1961:31-33,47.

2.

Becker, 2013: 33/1:106; Al-Attas, 1961:44,52.

3.

See: Becker, 2013:106; Van Bruinessen, 2000: 1-2/383.

4.

Hamzah Fansuri.

5.

Zin, 1990 :2/42; Riddell, 2001:77,104.

6.

See: Van Bruinessen, 2000: 361-374; A-Attas, 1961:34-35, 59-62; Gibson, 2007:124.
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معنوی شیخ عبدالقادر گیالنی در حفاظت از سلطنت با شد .در همین ایام ،واب ستگی به طریقة سادریه
در میان سلطنت های دیگری نظیر ماتارام در جاوة مرکزی نیز دیده

میشود1 .

صوفیان سادریه در میانة سدة دوازدهم/هجدهم کو شیدند ارتباط بی شتری میان کیایی2ها (معلمان
دینی) و طریقة سادریه برسرار کنند .از اوایل ستتدة ستتیزدهم/نوزدهم ،تصتتوّف در میان ستتنّتگرایان
گستتتترش یافت و بیشتتتتر طریقه های صتتتوفیانه نظیر سادریه و نقشتتتبندیه در برابر فرسة وهابیت به
جنبشهایی نظیر نه ضتالعلماء3پیو ستند که در واکنش به نه ضت محمدیه4به عنوان جریانی ا صالح
گرا و مخالف با تصتتوف ،تأستتیس شتتده بود .به این ترتیب بیشتتتر کیاییها همان رهبران طریقتی به
شتتمار آمدند5.از اواخر ستتدة دوازدهم/هجدهم تا میانة ستتدة ستتیزدهم/نوزدهم ،طریقة سادریه نقش
مهمی را در جریان نوگرایی اسالمی ایفا کرد که به موجب آن ،در جاوه حلقههای سادری و تعالیمشان
در کانون توجه سرار گرفت و گ سترش یافت .بی شترین نمودِ ا سا سی جنبش ا سالمی ،احیای عرفان
اسالمی در سالب طریقت

بود6 .

نقشبندیه
طریقة عرفانی نقشبندیه به سبب انتساب به مرسس آن ،خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخارایی
(716ق791-1317/ق )1389/به این نام م شهور و شاخهای من شعب از سل سلة خواجگان ا ست،که
ا صل آن به عارف ایرانی ،خواجه یو سف همدانی میر سد .بزرگان نق شبندیه ،سل سلةطریقتی خود را
به دو صورت به پیامبر (ص)میر سانند :یکی همان طریق م شهور ا ست که به بایزید ب سطامی و از
وی به امام صادق (ع) و با چند وا سطه به پیامبر (ص)و دیگری که به ابوبکر میر سد .برخی طریقة
اول و برخی طریقة دوم را ترجیح

میدهند7 .

نقشبندیه از سلسله های مهم تصوّف در جنوب شرسی آسیا نیز به شمار میرود که پیروان زیادی
دارد .اطالعات مشخصی از زمان ورود طریقة نقشبندیه به جنوب شرسی آسیا در دست نیست .بنابر
شتتواهد تاریخی ،شتتاخة مجددیه از طریقة نقشتتبندیه در اواخر ستتدة یازدهم/هفدهم و اوایل ستتدة
دوازدهم/هجدهم به این منطقه وارد شد .افزون بر این ،برخی پژوهشگران بر این باورند که نقشبندیه
Van Bruinessen, 2000:365-375.
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Kiay.
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NahdatulUlama (NU).

3.

Muhammadiyyah Organization.

4.

Tamara, 1997:364; Noer, 1978:222.
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See: Azra, 2004:146; Ricklefs, 2008:174; Ricci, 2009:74-75.
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Al-Attas, 1961:62-63.
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به طور م ستقیم از هند وارد جنوب شرسی آ سیا ن شد ،بلکه به وا سطة صوفیان و عالمان ماالیی که در
حرمَینِ شریفَین (مکه و مدینه) مشغول تحصیل بودند ،به این منطقه راه

یافت1 .

در میان صتتوفیان ماالیی وابستتتگی به یک طریقه در کنار وابستتتگیِ آنها به چند طریقه نیز دیده
میشتتود .برای عضتتویت در یک طریقه و تش ترّف به آن ،ستتالک باید ابتدا آزمونهای معیّنی را برای
ستتنجشِ میزان عزم معنوی و تواناییها و آمادگیاش برای تستتلیم به ارادة شتتیخ یا راهنمای ستتلوف
پشت سربگذارد .وی باید دورههای خاصی از تنهایی و گوشهنشینی (خلوت) با ذکر و تمرکز بر یاد
خداو روزهداری را تجربه کند تابتواند بر خواستتهها و تمایالت نفستانیاش غلبه کند .برنامة ستلوف
عرفانی برای هر فرد به تنا سب میزان پی شرفت و عملش متفاوت ا ست .سالک پس از گذراندن چنین
آموزشهایی به طریقهای م شرّف می شود و از شیخِ طریقه اجازة ح ضور در گردهماییهای معنوی و
اجرای آیین های خاص عرفانی را دریافت میکند .ورود به طریقه ،متضتتتمّن بیعت کردن یا پیمان
سپردن ا ست که مرید را به شیخ یا مر شدش (راهنمای معنوی) و ر شتة اعتبار او ( سل سله یا طریقه)
میپیوندد .مراستتم تشتترّف معموالً پس از دو رکعت نمازِ مستتتحبی که پس از ادای نمازهای واجب
گزارده میشود تتتت برگزار میگردد .آیینهای تشرّف ممکن است در حضور دیگر اعضای طریقه ،یا
در ح ضور شیخ به تنهایی انجام گیرد .در طریقه های سادریه و نق شبندیه ،شیخ اندکی پیش از بیعت
مرید با او ،اعمال و آداب معنویای را که مرید با ید از آن پس انجام دهد ،همراه با چگونگی آنها به
او

میآموزد2 .

رفاعيه
رفاعیه از سدیمترین طریقتهای صوفیانه ا ست .سید احمد رفاعی (512- 578ق) بنیانگذار این
طریقه ا ست .این طریقه در عراق تأ سیس و سپس به د ست شاگردان سید احمد رفاعی به سرا سر
جهان گ سترش یافت .در حال حا سر این طریقه از سل سلههای مهم صوفیه در م صر ،عراق و برخی
کشورهای بالکان به شمار میرود  .این طریقت بیشتر جنبه عملی دارد .رفاعیه از طریقههایی است که
به منطقة جنوب شرسی آ سیا آمد و هنوز هم در این منطقه به حیات خود ادامه میدهد .بنا بر شواهد
موجود ،گویا این طریقه از حدود 570ق1175/م در جنوب شتترسی آستتیا حضتتور

داشتتته استتت3 .

گزارش های روشتتنی از اعمال خطرناف و زجرآورِ پیروان رفاعیه در ستترزمینهای ماالیی نظیر آئین

Knysh, 2000:287; Van Bruinessen, 1999:706; Azra, 1997:171-172.

1.

See: Al-Attas, 1961:39-40,45.

2.

Al-Attas, 1961:31-32.

3.
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«دبّوس» 1وجود دارد؛ صوفیان در آیین دبّوس ،در حالتی از خل سه جراحات شدیدی را بر خود وارد
میکنند و به خوردن مار زنده ،نشستن در تنورِ آتش و سوار شدن بر شیر مبادرت میورزند .صوفیان
رفاعیه بر این باورند که با انجام چنین کارهایی میتوانند به خود و دیگران ا بات کنند که تا چه
اندازه برای تحملِ چنین اعمالِ سخت و دشواری توانایی

دارند2 .

در ستتلبس جنوبی3در مجمالالجزایر اندونزی نیز طریقة رفاعیه در کنار دیگر طریقههای تصتتوّف
رواج دارد4.نورالدین رانیری (درگذشتتته ،) 1658/1069از عالمان و صتتوفیان راستتتآیینِ اهل آچه،
مروّج طریقة رفاعیّه در اندونزی بود .وی این طریقه را در سدة یازدهم/هفدهم به آچه

آورد5 .

شطّاریه
من سوب به شیخ عبداهلل شَ طّار (درگذ شته890ق ،)1485/از نبیرگان شهابالدین عمر سهروردی،
در ستتدة ستتوم/نهم در شتتبه سارة هند استتت .طریقة شتتطّاریه از لحات نظری متأ ر از مکتب عرفانیِ
ابن عربی استتت .نظریة وحدت وجود ابن عربی در میان صتتوفیان شتتطاریه طرفداران بستتیاری یافت.
شطاریان در تألیف آ ار خود از اصطالحات عرفانِ ابن عربی بهره بردند .آنها در دفاع از نظریة وحدت
وجود بستتیار کوشتتیدند و آ اری در شتترح آراء ابن عربی تألیف کردند .طریقة شتتطاریه در ستتدة
چهارم/دهم در برهانپور و گُجَراتِ هند رواج یافت و از گجرات به مدینه و ستتترزمین های جنوب
شرسی آسیا وارد

شد6 .

طریقة ش تطّاریه در اندونزی به خصتتوص در ستتوماترا و جاوه در حدود ستتدة دهم/شتتانزدهم و
یازدهم/هفدهم ،از طریقههای مهم صتتتوفیه به شتتتمار میرفت اما پس از آن ،در آن منطقه به تدریج
کمرنگ شد .طریقة شطّاریه در پذیرش سنّت های فرهنگیِ بومیِ جنوب شرسی آسیا ،نسبت به سایر
طریقهها انعطاف و سازگاری بیشتری نشان

داد7 .

عبدالرئوف ستتینگکیلی (درگذشتتته حدود 1104ق ) 1693/و از مریدان احمد سشتتاشتتی 8،طریقة
شتتطّاریه را از حجاز به ستترزمین ماالیی منتقل کرد و با مستتاعی وی در ترویج این طریقه ،موجبات
1.

Dabbus.
Riddell, 2001:169-170; Azra, 2004:102.
3. Southern Celebes.
4. Van Nieuwenhuijze, 1995:3/1228.
5. Graf,2010: 10/257.
 -6غوثی شطاری337-336 ،264-263 ،148-147 :2001 ،؛. Rizvi, 1983:2/151-154
7. Knysh, 2000:706; Van Bruinessen, 2007:94.
 -8صفی الدین احمد دجانی (درگذ شته1071ق )1661/مشهور به قشا شی و یکی از صوفیان فاضل ا ست .اصل او از دجانه در
فلسطین بود .او به یمن کوچ کرد و از مشایخ مختلف ،علوم ظاهری و باطنی را فراگرفت .مدفن او در بقیع است.
2.
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گسترش اسالم در جهان ماالیی بیشتر شد .سینگکیلی به دستور کورانی 1،مدرسهای برای تعلیم عرفان
و تصتوف در آچه تأستیس کرد .این مدرسته دانشآموزان را از نقاط مختلف جذب میکرد و مکانی
برای گسترش طریقة شطّاریه در مجمال الجزایر ماالیی شد .پس از سینگکیلی انتشار تعالیم شطّاریه از
سوی چهار تن از شاگردانش در جهان ماالیی ادامه

یافت2 .

م شهورترین شاگرد سینگکیلی در سوماترا ،برهانالدین (درگذ شته1103ق ،)1692/اهلِ ناحیة
مینانگکابائو(3در ستتوماترای غربیِ امروزی) بود .او نقش مهمی در گستتترش استتالم و تداوم طریقة
شطّاریه در سوماترا ایفا کرد .عبدالمُحیی یکی دیگر از شاگردانِ سینگکیلی و اهل جاوة غربی بود .با
کوشتتتش های او ،طری قة شتتتط ّار یه پیروان ز یادی در جاوة غربی یا فت .ع بدال ما لکبنع بداهلل
(درگذشته1148ق ) 1736/شاگرد مهم سینگکیلی در شبه جزیرة ماالیی به شمار

میرفت4 .

طری قة شتتت طار یه در ج هان ماالیی ،مبلّ غان دیگری نیز داشتتتت .از جم لة آن ها ،داود

فط ّانی 5

(درگذ شته1263ق ،) 1847/عالم و صوفی اهل پاتانی (در جنوب تایلند امروزی) ا ست که در سدة
سیزدهم/نوزدهم در شبه جزیرة ماالیی تعالیم شطاریه را گسترش

داد6 .

 -1نظام تعليم و تربيت صوفيانه و نقش آن در ترویج اسالم
نظام تعلیم و تربیت استتتالمی در جهان ماالیی در بستتتتری که کامال تحت تأ یر فرهنگ هندی
(هندو -بودایی) بود ،شتتتکل گرفت .در یک نگاه کلی روح تعلیم و تربیت ستتتنّتی در جهان ماالیی،
عرفانی و صوفیانه بوده ا ست .در واسال مراکز آموزش دینی بر ا ساس سنت ت صوف شکل گرفت و
همواره در کنار تعلیم علوم دینی مانند سرائت و تفستتیر سرآن ،حدی  ،فقه و کالم ،تصتتوف و تعالیم
عرفانی جزء جدانشتتتدنی نظام تعلیم و تربیت دینی در این مراکز بود .تا پیش از گستتتترش جریان
ا صالح طلبی دینی و وگرایش های وهابی در جهان ماالیی ،علوم دینی از ت صوف جدایی ندا شت و
عالمان و رهبران مراکز مدارس دینی ،اغلب از مشایخ طریقههای عرفانی به شمار میرفتند و در عین
تخصتت

در رشتتته های مختلف علوم دینی(سرآن ،تفستتیر ،حدی  ،کالم و  )...به تعالیم عرفانی نیز

اهتمام داشتند.
 -1ابواسححقاق ابراهیب بن حسححن بن شححها الدین الکورانی الشححهرزوری شححهدانی (درگذشححته1101ق )1689/از مشححاهیر علما و
مشایخ سل سلة نقشبندیه در سدة دوازدهب/هجدهماست .او از شاگردان قشاشی نیز بود.
2. Rizvi, 1983:2/332-333; Azra, 2004:48,71,75,77; Al-Attas, 1961:29.
3. Minangkabau.
4. Azra, 2004:85-86; Laffan, 2011:18,19.
5. Fattani.
6. Azra, 2004:123-126, 129,137.
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تعلیم و تربیت ا سالمی به طرق مختلف در جهان ماالیی گ سترش پیدا کرد .به جز م ساجد که به
نوبة خود مرکزی برای آموزش دینی خصتتوص تاً سرآن به شتتمار میرفتند ،در مدارس روستتتایی مانند
پندوف1و پستتنترن« 2،علما» یا کیاییها3به آموزش شتتاگردان4مشتتغول بودند .اغلب این مداس ،شتتبانه
روزی بودند .در این مدارس شتتتاگردان موظف بودند متون دینی معینی را بیاموزند .در این مدارس
زبان عربی برای تعلیم علوم و مناستتک دینی آموزش داده میشتتد .کستتانی که از این مدارس فارغ
التحصیل میشدند ،برای ادامه تحصیل به مراکزی مانند االزهر در مصر

میرفتند5 .

این مدارس در مناطق گوناگون جهان ماالیی ،نام های متفاوتی با کارکردهای تقریباً یک سان دارند.
در ادامه مهمترین انواع این مدارس را به اختصار معرفی میکنیم.
 -2-1پوندوک
پوندوف به معنی خانة کوچک یا کلبه و از واژة عربی فُندُق به معنای مهمانخانه گرفته شتتتده
ا ست .پوندوف در ا صطالح به مدر سة شبانهروزی علوم ا سالمی در شبه جزیرة ماالیی (مالزی و
جنوب تایلند) گفته می شود .در این مدارس که م شتمل بر ساختمانهای کوچک ا ست ،شاگردان در
مجاورت آموزگارانشان زندگی

میکنند6 .

در حقیقت پوندوف ها مر س سات خ صو صی ا سالمی سنّتی به شمار میروند که آنها را

گورو 7

(معلم دینی) ت ت که اغلب در خاورمیانه علوم اسالمی را آموخته است ت ت اداره میکند .مردان و زنان
مسلمان در پوندوف ،طیف وسیعی از موسوعات اسالمی را فرا می گیرند .بسیاری از فارغ التحصیالن
پوندوف ها برای ادامة تحصتتتیل به مکه مدینه و ساهره (ارزهر) و در این اواخر به فیلیپین و مالزی و
اندونزی

میروند8 .

-2-2

پسنترن 9

 10شاگرد) ا ست .پ سنترن در ا صطالح به
پ سنترن واژهای جاوی و در لفظ به معنی محل سنتری (
Pondok.

1.

Pesantren.

2.

Kyai.

3.

Santri.

4.

See: Inglis, 2004:1/479.

5.

See: Denny, 1995:8/296; White, 2006:275.

6.

Guru.

7.

See: Hooker, 1995:8/285-286.

8.

Pesantren.

9.

Santri.

10.
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محل اسامت و آ موزش شاگردان ا شاره دارد .در پ سنترن ،شاگردان به فراگیری علوم ا سالمی م شغول
می شوند و زندگی بر اساس اصول و سواعد دینی را تجربه میکنند .پسنترن ساختار و کارکردی مانند
پوندوف دارد ،با این تفاوت که پ سنترن بی شتر در اندونزی به خ صوص جاوه کاربرد دا شته ا ست .در
اندونزی اما برای اشاره به مدرسة شبانهروزی اسالمی از ترکیب پوندوف–پسنترن نیز استفاده میشود
و پسنترن به تنهایی بیشتر برای مدرسة روزانة دینی به کار میرود1.گویا سونان گیری یکی از نُه ولی
جاوه ای ،مرسس نخستین پسنترن در منطقة گیری در جاوه بوده

است2 .

ر شد و تو سعة پ سنترن در مرکز و شرق جاوه ،ارتباط نزدیکی با «د ساپردیکان»3دا شته ا ست.
د ساپردیکان س سمت م شخ صی از یک شهر یا دهکده بود که به انجام امور دینی اخت صاص دا شت و
نهادهای آموز شی هندو -بودایی را در خود جای داده و ظاهراً میراث دینی-فرهنگی سلطنت هندو-
بودایی ماجاپاهیت بود .در این مکان ها ،راهبان بودایی و هندویی اسامت داشتند و تعالیم اسالمی بومی
شده را که با تعالیم کاپیتایان و هندو-بودایی سازگار شده بود ،به شاگردان آموزش میدادند تا بتواند
به سرعت در میان جامعه گسترش یابد .در بیشتر روستاها و مراکز جدید فکری در جامعه ،اکثر مردم
در جریان زندگی به عنوان یک راهب بودایی4یا شتتتاگردی هندویی 5،تعالیم استتتالمی را که شتتتبیه
ساختار شیوایی -بودایی راهبان و ساختار شاگردان کاپیتایان شده بود ،میآموختند تا رواج آن در
جامعه تسریال یابد .این عوامل ،موجبات ظهور اسالم سنّتی که به طور خاص در نهاد آموز شی سنتی
که بعدها با نام «پسنترن» شناخته شدرا فراهم کرد .پر واسح است که پسنترن به لحات مفهومی ریشة
در ستتتن ّت تعلیم و تربیت شتتتیوایی -بودایی نیز دارد .با ورود و گستتتترش استتتالم در این مناطق،
دساپردیکان وظیفة تأسیس و نظارت بر آرامگاههای مسلمانان ،مساجد و پسنترنها را بر عهده گرفت.
دستتاپردیکان همچنین از امتیاز ویژة تأستتیس یک پستتنترن و گستتترش آن برخوردار بود .با نفوذ و
گسترش استعمار هلند در جاوه ،دساپردیکان به ملجأ مطمئنی برای مسلمانان مبدل

شد6 .

امروزه کیایی (عالم دینی) نقش بسیار مهمی در پسنترن دارد .او ممکن است که در مراکز اسالمی
خارج از اندونزی (خاورمیانه) آموزش دیده با شد و یا با اندف تح صیالت ر سمی ا سالمی ،به عنوان
کستتی که واجد نیروی معنوی و شتتفا بخش استتت ،محل توجه و رجوع مردم بومی باشتتد .بیشتتتر
Denny, 1995:8/296.

1.

Azra, 1997:163.

2.

Desaperdikan.

3.

Wiku.

4.

Cantrik.
. Azra, 1997:163-164; Sunyoto: 2016:437, 395.

5.
6
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کیاییها پیش از گ سترش ا صالح گرایی دینی در دورة اخیر ،اغلب در مقام شیخ طریقهای عرفانی به
تعلیم تصوف نیز
-2-3

میپرداختند1 .

و مئوناسه 4
دایاه 2،رنگكنگ 3

در آچه مدارس دینی به سه سطح با نام های مئوناسه (شاید تصحیفی از مدرسة عربی) ،رنگکنگ
و دایاه (م شتق از زاویة عربی) تق سیم می شدند .مئونا سه مرکزی برای آموزش سرآن به کودکان بود.
کسانی که عالسمند ب ه یادگیری بیشتر بودند ،به رنگکنگ که مدرسه متوسطه برای آموزش علوم دینی
بود ،میرفتند .دایاه مدرستة عالی بود که در آن تفستیر و فقه و دیگر علوم استالمی تدریس میشتد.
کسانی هم که جویندة تحصیالت باالتر بودند ،به مراکز آموزشی خارج از آچه در مکه و هند و مصر
میرفتن د .روستاییان به اندازة توان ،هزینة تحصیل فرزندانشان را در مدارس تأمین میکردند .شاگردان
نیز افزون بر تح صیل ،به ک شاورزی در زمینهای معلمان شان خود میپرداختند .آنها پس از یادگیری
سرائت سرآن و آ شنایی با ت صوّف و سیر و سلوف عرفانی ،به عنوان معلم در رو ستاها م شغول به کار
میشدند5 .

-2-4

سورائو 6

یکی دیگر از انواع مدارس مذهبی در جهان ماالیی ،سورائو یا سورو7نام دارد که در زبان ماالیی
به معنی «محل عبادت» استتتت .ستتتورائو را میتوان با دیگر مراکز آموزشتتتی در جهان ماالیی مانند
پوندوف در شبه جزیرة ماالیی ،پ سنترن در اندونزی و دایاه8در آچه مقای سه کرد .خا ستگاه سورائو به
فرهنگ هندو -بودایی پیش از ا سالم در جهان ماالیی مربوط ا ست که پس از گ سترش ا سالم در این
منطقه ،مرکز عبادی و آموزشی اسالمی شد .این مدارس بیشتر در مناطق غربی سوماترا به خصوص
در مینانگکابائو فعالیت

داشتهاند9 .

در سورائو ب ا توجه به بزرگی یا کوچکی آن ،مرا سم و منا سک دینی مانند برگزاری نماز جمعه و

See: Denny, 1995:8/297.

1.

Dayah.

2.

Rangkang.

3.

. Meunasah.

4

See: Piekaar, 1986:1/742; Hamid, 1997:156-157, 206; Amiruddin, 1994:11- 12, 15, 41.

5.

Surau.

6.

Suro.

7.

Dyah.

8.

See: El-Muhammady, 2005:10/38; Azra, 1997:157.
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جماعت و صرف افطار و مرا سم ازدواج و طالق انجام می شود .فعالیتهای آموز شی دینی ،کارکرد
دیگر ستتتورائو استتتت؛ آموزش صتتترف و نحو عربی ،سرآن و حدی  ،فقه و تصتتتوّف از جملة این
فعالیتها ا ست .در سور ائوها تدریس آ ار عالمان و صوفیان به زبان ماالیی و ر سمالخط عربی رواج
دا شت .تعلیم عرفان و ت صوّف یکی از مهمترین کارکردهای سورائو به شمار میرفت .ا ستاد و معلم
در سورائو «تانکو شیخ»1و شاگرد« ،مرید» و «فقیر» نام دا شت .مرید برای دریافت معارف ت صوّف و
درف حقایق عرفانی با تانکوشیخ که پیر طریقت نیز بود ،بیعت میکرد .این اصطالحات به روشنی از
تأ یر سنّت تصوّف در سورائو حکایت میکند .در واسال سورائوها در ترویج طریقههای تصوّف مانند
شتتطاریه و نقشتتبندیه و سادریه ستتهم مهمی داشتتتند و عالمان و صتتوفیانی نظیر حمزه فنصتتوری،
شتتمسالدین ستتمطرانی(ستتوماترایی) ،نورالدین رانیری و عبدالرئوف ستتینگکیلی نیز در تأستتیس و
گسترش سورائوها مر ر

بودند2 .

نتيجهگيری :
جهان ماالیی پیش از ورود ا سالم به شدت تحت تأ یر فرهنگ و ادیان هندویی و بودایی بود که
از آمیزش با ادیان و آداب و رستتوم بومی ،فرهنگ و تمدن خاصتتی را در این مناطق پدید آورده بود.
در حقیقت بومیان این منطقه ،استتالم را بدون آنکه باورها و اعمال گذشتتتة خود را کامالً رها کنند،
پذیرفتند .بر این ا ساس باورها و تعالیم ا سالمی با فرهنگ بومی ماالیی درآمیخت و گونهای از ا سالم
که میتوان آن را اسالم ماالیی نامید ،ظهور کرد.
استتالمی که بیشتتتر در این مناطق گستتترش یافت ،استتالمی عرفانی بود که طریقههای تصتتوف،
خصتوصتاً از سترزمینهای عربی و شتب ه سارة هند در آن نقش مهمی داشتتند .مهمترین این طریقهها
سادریه ،نقشبندیه ،رفاعیه و شطاریه بودند .اصوالً در جهان ماالیی تمایز روشنی میان تصوف و دیگر
علوم ا سالمی مانند فقه ،کالم ،تف سیر و  ...نمیتوان دید .از اینرو م شایخ طریقت و صوفیان در عین
حال از نظر دینی و فقهی عال مان بزرگ این منط قه نیز به شتتت مار میرف تها ند .حمزه فنصتتتوری،
شتمس الدین ستوماترایی ،نورالدین رانیری ،عبدالرئوف ستینگکیلی ،یوستف مقصتری و عبدالصتمد
پالمبانی و  ...از جملة صوفیان و عالمان بزرگ این منطقه بودهاند .صوفیانی که بیش از دیگر صوفیان،
اسالم را در جاو ه با تساهل و مدارا و سازگار با فرهنگ بومی گسترش دادند و از این طریق موفق به
جذب تودة مردم به اسالم شدند  ،ولی سنگا یا نُه ولی جاوی بودند .آنها برای مسلمانان این منطقه از

Tuanku sheikh.

1.

See: Roff, 2009:58-59, 181-182; Azra, 1997:157-161, 167-178.

2.
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سدیسان و اولیا به شمار می آیند و مقام (سبر) آنان در نزد مردم بسیار محترم و مقدس است.
در یک نگاه کلی چنین به دست میآید که صوفیان اسالم را در این مناطق به گونهای تبلیغ کردند
که با ارزش ها و فرهنگ بومی کمتر تعارض داشتتته باشتتد .در واسال استتالم عرفانی با انعطاف و روح
ت ساهل و مدارا ،این ظرفیت را پدید آورد که مفاهیم و ارزش های م شترف فرهنگی برج سته شود و
امکانات و ظرفیت های فرهنگ بومی در خدمت گسترش اسالم سرار گیرد.
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