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 چکیده

گیری از روش مطالعات تاریخی و تطبیقی، به گسترش اسالم در  ه این پژوهش با بهر
دونزی و تأثیر فرهنگ بومی بر تکوین الجزایر ان جهان ماالیی به خصوص در مجمع

جهان ماالیی پیش از ورود اسالم به شدت . فرهنگ و ادبیات ماالیی پرداخته است
از آمیزش این ادیان با آداب و رسوم . تحت تأثیر فرهنگ و ادیان هندویی و بودایی بود

 بومیان پس از ورود اسالم،. ای را در این مناطق پدیدار شد بومی، فرهنگ و تمدن ویژه
به این ترتیب . منطقه، در کنار وفاداری به باورها و آداب پیشین، اسالم را نیز پذیرفتند

.  تأثیر فرهنگ بومی بر تکوین فرهنگ و ادبیات اسالمی در این منطقه فراهم شدۀزمین
 ۀهای هندی با پذیرش اسالم به بقای خود در دور در این فرآیند، شماری از سلطنت

 ۀ پیشا اسالمی در دورۀهمچنین نظام تعلیم و تربیت و ادبیات دور. ادنداسالمی ادامه د
 . اسالمی بسیار تأثیر گذاشت
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 مقدمه
 ١)جزایر ملوک( جزایر ادویه ای است که از سوماترا در غرب تا جنوب شرقی آسیا، ناحیه

 هند و چین امتداد یافته ۀ جاوه در جنوب تا کامبوج در شبه جزیرۀدر شرق و از جزیر
) مجمع الجزایر (٣»نوسانتارا« که به زبان ماالیی به آن ـ ٢»جهان ماالیی«است و به 

 ۀبا هم( اقوام ماالیی زبان ۀبیانگر هویت یکپارچ» جهان ماالیی«.  مشهور است ـگویند می
ها، بومی و  در جنوب شرقی آسیا بیشتر زبان. در این منطقه است) هایش زیرشاخه

بیش از نیمی از جمعیت جنوب .  تعلق دارند٤»استرونزیایی «ۀاند و به خانواد ریشه هم
 تشکیل داده است که عمدتاً در ٥ پلینزیایی ـشرقی آسیا را ترکیب نژادی مالیو

 مالزی، سنگاپور، برونئی و تیمور شرقی ساکنند کشورهای اندونزی، فیلیپین، 
(Cf. Katzner, 4-5, 22-24; Halib and Huxley, 14-15). 

جهان « و آسیاشرقی جنوب امروزه  ، جمعیت مسلمانانی ها ترین کانون یکی از مهم
دانیم که فرآیند  زمان ورود اسالن به این منطقه شناخته نیست اما می. است» ماالیی

های عالمان و   فعالیت.ادامه داشت  پانزدهم/   نهمۀسد تا  منطقه  این اسالمی شدنِ
تصوف و عرفان . مسلمان از عوامل مهم گسترش اسالم در جنوب شرق آسیا بود  صوفیانِ

. رود های فرهنگ اسالمی در جهان ماالیی به شمار می ترین مؤلّفه شک از مهم اسالمی بی
 و   اندونزیبه ویژه  آسیا شرقی   جنوب تمدن و   در فرهنگ  تصوف تاریخدر حقیقت، 

 پیوند   منطقه  در این سیزدهم/   هفتمۀحدود سد در   اسالم ، با ظهور و گسترش مالزی
   مهمی نقشمنطقه    این  شدن  در اسالمی ، صوفیان  پژوهشگران بنا بر باور.  استخورده
سیا را از دیگر مناطق جهان اسالم تنوع و تعدد ادیان و مذاهب، جنوب شرقی آ. اند داشته

اسالم در شماری از کشورهای منطقه نظیر مالزی و برونئی و . متمایز ساخته است
آیین بودایی و هندویی و مسیحیت و مکتب . رود اندونزی، دین بیشتر مردم به شمار می

و ) ماَنیمیز(کنفوسیوس نیز در کنار باورها و اعتقاداتِ بومی که عمدتاً پرستش ارواح 
 . آیین شَمَنی است، در جهان ماالیی حضور دارد

 فرهنگی و دینی جهان ماالیی خصوصاً ۀدر این پژوهش ضمن وصف پیشین
الجزایر اندونزی، به تعامل اسالم با ادیان بومی و فرهنگی پرداخته شده و  مجمع

                                                                                                                                            
1. The Spice Islands (Malaku/ Moluccas) 
2. Malay world 
3. Nusantara 
4. Austronesian 
5. Malayo- Polynesian 
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ۀ های ماالیی در دور  بودایی در تکوین سلطنت ـهای هندو خصوص تأثیر سلطنت به
اسالمی و همچنین تأثیر نظام تعلیم و تربیت و ادبیات هندی را بر نظام آموزشی و 

 . اسالمی بررسی شده استۀتربیتی و ادبیات ماالیی در دور
از فرهنگ بسیار قوی ) خصوص جزایر جاوه و سوماترا به(الجزایر اندونزی  مجمع

تحت تأثیر آیین هندی برخوردار بودند و بیش از هرجای دیگری در جهان ماالیی، 
های فرهنگ بومی، یعنی اَنیمیزم  همچنین بیشترین جلوه. بودایی و هندویی قرار داشتند

آثار تاریخی برجای مانده از دوران .  جاوه آشکارا وجود داردۀو آیین شمنی در جزیر
دهد که این  مأبی و پیش از اسالم نیز در این منطقه چشمگیرتر است و نشان می هندی

های  سلطنت. تر بوده است ت به دیگر نقاط ماالیی، به لحاظ فرهنگی غنیمنطقه نسب
. تمرکز داشتند)  جاوهۀبه خصوص جزیر(الجزایر اندونزی   بودایی بیشتر در مجمع-هندو

الجزایر اندونزی در جهان ماالیی منتشر  عالوه بنا بر باور پژوهشگران، اسالم از مجمع به
گسترش . الجزایر شکل گرفت یز در این مجمعهای اسالمی ن شد و نخستین سلطنت

 جاوه ۀ صورت پذیرفت و در نتیجه در جزیر١ جاوه به دست ولی سونگوۀاسالم در منطق
محلی، تأثیر و تأثر  بیش از دیگر نقاط جهان ماالیی، میان اسالم وادیان و آداب بومی و

 . کید شده استالجزایر اندونزی تأ و در این مقاله، بر مجمعر از این. وجود داشت
هایی   تعامل اسالم و فرهنگ بومی و روند اسالمی شدن جهان ماالیی، پژوهشۀدربار

 ٢>ها در جنوب شرقی آسیا روابط میان ادیان و فرهنگ<در کتاب  .صورت گرفته است
. های بومی بررسی شده است روابط میان ادیان جنوب شرقی آسیا با فرهنگ) ٢٠٠٩(

 ۀ؛ فرآیند اسالمی شدن جزیر)٢٠١٢ (٣>فانش در جاوهاسالمی شدن و مخال< کتاب
جاوه و مقاومت نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینیِ بومی در برابر آن، بررسی 

های جاوه در این فرآیند  نویسنده کوشیده است نقش نهاد حکومت و سلطنت. شده است
؛ یکی از )٢٠١١ (٤>جاوه، اندونزی و اسالم<کتاب . اسالمی شدت را نشان دهد

 تعامالت اسالم و فرهنگ بومی اندونزی به خصوص در ۀها در حوز ترین پژوهش مهم
ها و اعتقادات  در این کتاب تأثیر عناصر بومی و هندویی و بودایی در آیین. جاوه است
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. دینی مردم جاوه بازشناسی و نقش آنها در تکوین مذهب جاوی نشان داده شده است
 دین در ۀهای علمی دربار ترین پژوهش ؛نیز یکی از قدیم)١٩٧٦ (١>مذهب جاوه<کتاب 

های میدانی در این  شناسانه به پژوهش  اندونزی است که پژوهشگر با نگاهی مردمۀجاو
به فرآیند اسالمی ) ١٩٦٣ (٢>ورود اسالم به مالزی<نویسنده کتاب . وزه پرداخته استح

تبار بودن بیشتر آنها  و ایرانی) نُه ولی جاوی(شدن جهان ماالیی و نقش ولی سونگو 
دهد که چگونه این صوفیان از ظرفیت فرهنگ و هنر  این کتاب نشان می. پرداخته است

 .بومی برای تبلیغ اسالم بهره بردند
 

  دینی و تمدنی جهان ماالیی پیش از ورود اسالم ۀنگاهی گذرا به پیشین. ١
 ییو آیین شمنی ماال) اَنیمیزم(جانمند انگاری . ١  .١

 اندونزیاییِ  ـالجزایر ماالیی  اقوام گوناگونی در نواحی مجمع،در دوران پیشا تاریخی
 بودند  ٣»مالنزوید/  مالنزین ـاسترالو«احتماالً نخستین گروه، اقوام . کنونی ساکن بودند

خوانده  نیز ٤»ماالی-پروتو«آنها . شدند های گوناگونی تقسیم می  به گروه خودکه
شهرت ) ماالیی ابتدایی (٦»مالیو توآ«یا ) ماالیی بومی (٥»الیو اصلیم« و به شدند می

 یا ٧ پولینزیایی ـم نیز نژاد مغولی جنوبی که به مالیو.ق٣٥٠٠در حدود . یافتند
 مشهور بودند، از جنوب چین به این نواحی مهاجرت و در کنار قبایل بومیِ ٨استرونزیایی

ناسی، ش های تاریخی و باستان گواهی یافته بهم این اقوا. ساکن شدند آنجا ٩)اورنگ اصلی(
 .(Munoz, 60-61)نیمیستی و شمنی داشتندباورهای اَ

های خاصی از درختان،  تر گونه طور دقیق  جنگل یا به١٠انگاری ماالییدر نظام جانمند
 باور بومیان به. های بومی شده است  پیدایش افسانه که منشأاز نیرویی مرموز برخوردارند

جنگل، کوه یا رودها . هستند و شرور در برخی از درختان ساکن  ، ارواح فریبکارماالیی

                                                                                                                                            
1. Geertz, Clifford, The religion of Java, Chicago and London: 1976. 
2. Fatimi, S. Q., Islam comes to Malaysia, E.D Shirle Gordon, Malaysian Sociological 

Research Institute LTD, Singapore: 1963. 
3. Austrolo-Melanesian/Melanesoid 
4. Proto- Malay 
5. Melayu Asli 
6. Melayu Tua 
7. Malayo-Polynesians 
8. Austronesians 
9. Orang Asli 
10. malayan animism 
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ارواح نیاکان . اند شده و صاحبان زمین تلقی می» تابو« نیروهای ماورای طبیعی، سبب به
های  حضور قابل توجهی در طبیعت دارند و حتی در باور برخی از بومیان، با دیگر گونه

 .(Allerton, 7-9)اند  ارواح زمین درآمیخته
 به شمار آورد که با عرفان و دین و ١آیین شمنی را باید یکی از فنون کهن خلسه

در واقع .  اهمیت دارد٢ شمن با ارواحۀدر باورهای شمنی، رابط. جادو همراه شده است
کند؛ به این معنی که او به عنوان یک انسان قادر است با  خود را کنترل می» ارواح«شمن 

او تعلیمات خاصی را تجربه .  ارتباط برقرار کند٣شیاطین و ارواح طبیعتمردگان و 
ها و وظایف  فنون شمنی،  نام(و سنّت ...) رویا و جذبه و ( خلسه ۀکند که در دو دست می

تعلیم که ارواح ۀ این دور. قرار دارد...) ارواح، اساطیر و تبارشناسی قبیله، زبان رمزی و 
 برای ٤»آیین تشرّف« آن را بر عهده دارند، در واقع همان لیتوهای کارکشته مسئو شمن

های  منهای متمایزی در باورهای ش  ویژگی.(Cf. Krippner, 16-17)یک شمن است 
 از .رسمیت شناخته شود شود آیین شمنی به خورد که موجب می این منطقه به چشم می

ن به حالتی است که ترین خصایص آیین شمنی ماالیی، فراخواندن روح ببر و رسید مهم
 در این موقعیت. هوشی و خلسه است در حقیقت، لوپه حالتی از بی.  نام دارد٥»لوپه«

شوند و در حقیقت او را  شود که طی آن ارواح در وی وارد می شمن دچار حالتی می
 که هایی پرسشتوانند به  در این حالت، ارواح حاضر در شمن می. کنند می» تسخیر«

 احضار ارواح ماالیی معموالً شامل فراخواندن روح ۀجلس. ، پاسخ دهندپرسند حاضرین می
گر روح ببر در آیین تشرف است  ای و هدایت شود که حاکی از نقش مهم اسطوره ببر می

(Eliade, 344,345). 
 

 های هندی تاریخ و تمدن و آیین.  ١ . ٢
آیین هندویی و پیش از ورود اسالم به جنوب شرقی آسیا، این منطقه تحت نفوذ دو 

در حقیقت، . اند نامیده» هندی مآبی «ۀ پژوهشگران این دوران را دوررو ، از اینبودایی بود
 دوم و سوم میالدی، آغاز دوران نفوذ فرهنگ هند از طریق تاجران و دانشمندان ۀسد

طور کامل  مردم این منطقه، فرهنگ هندی را به. هندی در جنوب شرقی آسیا بود

                                                                                                                                            
1. the archaic techniques of ecstasy 
2. spirits 
3. nature spirits 
4. initiation 
5. lupa 
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 بومی نکردند و عناصری را که با آداب و رسوم و اوضاع فرهنگی و جایگزین فرهنگ
در این ایام و به خصوص در دوران سلطنت . شان منطبق بود، پذیرفتند اجتماعی

گرفت که حاصل سازگاری  ای شکل  ، ساختار دینی تازه٢سری  و سینگهه١ماجاپاهیت
های  گفتنی است، فرهنگ.بودباورهای اَنیمیستی و شمنی بومی با اعتقادات هندو بودایی 

 شود، مورد روبرو مردم ۀ از اینکه با اقبال تودویژه فرهنگ هندی، بیش غیر بومی و به
منظور افزایش اعتبار   مرکزی بهۀخصوص پادشاهان جاو  بهپذیرش دربار سلطنتی بود؛

کردند  حکومت خود، برای امور دینی دربار از راهبان هندو بودایی در هند دعوت می
(Hall, 1/12-13; Rahardjo, 143,145,146). 

 اهمیت شد، جذب اسالم حیث که میراثشان در نهایت جاوه از این های سلطنت
 از  در واقع.وجود آمده  پنجم میالدی بۀسدهای مهم جاوه در  سلطنت نخستین. دارند
ظهور در جاوه هندویی و بودایی  چندین حکومت  میالدی،پانزدهم/نهم تا  پنجمۀسد
 هشتم ۀ در سدبود کهی  مهم، نخستین پادشاهی٣)شایلندرا (ایلندرا سۀسلسل. دکر

 یی، هندوهای بودایی،  آیینفرهنگ بومی اندونزی را بارسید و حکومت میالدی به 
 سایلندرا برایپادشاهان .  درآمیختریتکادبیات سنسو شیوایی  ـ ییهندو، برهمنی

 که برای  هندوهامذهبیِ ـ  سیاسی مفاهیم و نمادهای، از خود افزایش مشروعیت
 گسترش به این ترتیب به و پادشاهان منشأیی آسمانی و مقدس قایل بود، بهره بردند

های ماندگاری   مقبره وهای بزرگ  کاخآنها همچنین. مدد رساندند در جاوه ییهندوآیین 
 .(Cf. Hall, 1/51)د  کردنیی بنا و بوداییرا برای بزرگان هندو
 در جنوب شرقی ٤ویجایه های منابع متعدد، مرکز امپراتوری سری بنا بر گزارش

ویجایه سهم بسزایی در تجارت  سری. سوماترا در نزدیکی پالِمبانگِ کنونی بوده است
کرد که  وزش بادهای موسمی شرایطی را ایجاد می. دریایی چین و خاورمیانه داشت

اترا مانند ماالکا که در های تجاری بدون استفاده از لنگرگاهی امن در سوم کشتی
 ویجایه بود، امکان رفت و آمد بین چین و خاورمیانه را نداشتند  حاکمیت سری

(Cf. Ibid., 1/49). ۀ ، نفوذ زیادی در منطققلمرو وسیع قدرت و سبب امپراتوری به این
 ترین مراکز گسترش آیین ترین و اساسی  یکی از مهم داشت و به آسیاجنوب شرقی
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 ۀسددر پایان .  میالدی بدل شددوازدهم/ششمهشتم تا /دومۀ سد از ییبودا
  و همچنینهای خراجگزار خود بر اثر حمله حکومتویجایه  سیزدهم، سری/هفتم

  ف ماجاپاهیت درآمدر رو به افول گذاشت و در نهایت به تص،ماجاپاهیتسلطنت 
(Cf. Manguin, 3/1245-1248.). 

  جزایربرشانزدهم، /سیزدهم تا دهم/ هفتمۀ از سدماجاپاهیت بوداییِ  ـامپراتوری هندو
 بر جویی حکومت ماجاپاهیت نوعی سلطه. تسلط یافت)  بالیه تاجاو و سوماترااز (اندونزی 

 ماالیی، کالیمانتان و شرق ۀحاکمان محلیِ مناطق دوردستی نظیر سوماترا، شبه جزیر
داد و شاید این تجارت  اندونزی داشت که گویا روابط تجاری این مناطق را به هم پیوند می

 سدۀدر اواخر . در نهایت از سوی ماجاپاهیت، نوعی انحصار بازرگانیِ سلطنتی بود
های  تاریخ. پانزدهم، اهمیت ماجاپاهیت رو به ضعف نهاد/ نهمسدۀ چهاردهم و اوایل/هشتم

، مغلوب سلطنت ١٤٧٨/ق٨٨٢در  دهد که سلطنت ماجاپاهیت ای نشان می متأخر جاوه
.  موجب انقراض حکومت ماجاپاهیت شد١٥٢٧/ق٩٣٣ شد و در نهایت در ١اسالمی دماک

های اندونزی بود که  ترین حکومت به هر روی، امپراتوری ماجاپاهیت یکی از بزرگ
 ۀنگریستند و هنوز خاطر  آن، با غرور میۀ این سلسله به تاریخ گذشت های مسلمان نسل

 .(.Ricklefs (2008), 20-22) عظمت آن در اندونزی باقی مانده است
 
 ورود و گسترش اسالم در جهان ماالیی. ٢

 بودهآمیز  سالمت جنوب شرقی آسیا مبه اسالم  ورود و گسترشتصور غالب این است که
 بیگانگان برای فتح این سرزمین و تحمیل اسالم در این ۀ از حملی زیرا هیچ نشان.است

شواهد تاریخی اما حاکی از آن است که در مواردی با تشکیل . منطقه در دست نیست
، در اندک زمانی اسالم از آن منطقه با جنگ به )به ویژه در اندونزی(حکومتی اسالمی 

توان  هایی از این نوع گسترش قهری اسالم را می یافت؛ نمونه گسترش میسایر مناطق 
هفدهم در سوالوسی / یازدهمسدۀشانزدهم در سوماترا و جاوه و در / دهمسدۀدر 

البته ناگفته نماند که این شواهد، به این معنی نیست که جنگ و قدرت . مشاهده کرد
ه است؛ حتی باید احتمال داد که این نظامی عامل اصلی انتشار اسالم در این منطقه بود

ای برای مقاصد دیگر بوده  ها ریشه در عوامل دیگری داشته و ترویج اسالم، بهانه درگیری
 .(Ibid., 16)است 
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الجزایر ماالیی را چین  های اصلی ورود اسالم به مجمع بیشتر پژوهشگران، سرچشمه
شاید این . اند دانسته) العرب جزیره ۀترین نقط در جنوبی(و هند و سپس حضرموت 

 دو جریان کلی بود از یک سو بومیان جنوب شرقی آسیا پس از آشنایی با ۀفرآیند، نتیج
های اسالمی نظیر  اسالم آن را پذیرفتند و از سوی دیگر، مهاجرت مسلمانان از سرزمین

با های عربی و ایران به این منطقه و ازدواج با بومیان، موجب شد  هند و چین و سرزمین
 ورود و گسترش اسالم در ۀترین اسناد و شواهد دربار مطمئن. فرهنگ ماالیی درآمیزند

های  و گزارش)های برجای ماندهعمدتاً سنگ قبر( های اسالمی ب شرقی آسیا کتیبهجنو
شناسی در  های تاریخی و باستان سنگ قبرهای مسلمانان و یافته. سیّاحان استبرخی از 

دهد که مسلمانان در   نشان می٣ و سورابایا٢، چامپا) شرقیۀجاودر  (١نقاطی مانند لران
البته این شواهد لزوماً حاکی از . اندیازدهم حضور داشته/این منطقه از حدود قرن پنجم

 حضور مسلمانان غیر بومی است که دهند نشاناسالم آوردن بومیان نیست و بیشتر 
 .(Ibid., 3-4)عمدتاً برای تجارت به این مناطق سفر کردند 

 و در دوره سیزدهم/ در قرن هفتمبار  های موجود، اسالم برای نخستین بنا بر گزارش
مراکزی . رسید  ماالییالجزایر مجمع به شمال سوماترا،درپاسای  ـ هسلطنت سمودر

 پیش از پذیرش اسالم هم با تاجران ، در شمال غرب سوماترا٤ باروس ـمانند فنصور
های  سده از آن جمله اعراب حضرمی بودند که از ؛ داشتندعرب و هندی روابط تجاری

 ابتدا به آچه در ها حضرمی. برقرار کرده بودند آسیا روابط تجاری شرقی با جنوب پیشین
 ٦ در جنوب سوماترا و پونتیاک٥سوماترا آمدند و سپس از آنجا به نقاطی مانند پالمبانگ

  ـه سمودر محلی چون حاکمانخی ازاز سوی بر اسالم پذیرش. رنئو عزیمت کردندودر ب
 برای تجارت با تاجران هندی و عرب که در  این حاکمانۀموجب افزایش انگیز ،پاسای

پاسای  ـ هسمودراز این روی . شد و آمد داشتند، رفتاین دوره به بنادر شمال سوماترا 
نین، همچ.  بود ماالییالجزایرپایگاه مهمی برای گسترش اسالم به دیگر نواحی مجمع

های حسین و سلیمان به چین از سوی حاکم  گزارشی از اعزام دو سفیر مسلمان با نام
 .(Marrison (2010), 134-135; Jacobsen, 15; Hamid, 204) دست است پاسای در

                                                                                                                                            
1. Leran 
2. Champa 
3. Surabaya 
4. Fansur-Barus 
5. Palembang 
6. Pontiak 



  ١٧  الجزایر اندونزی تأثیر فرهنگ بومی بر تکوین فرهنگ و ادبیات ماالیی در دورۀ اسالمی با تأکید بر مجمع

 ،)٨٢٢/١٤١٩ متوفّی( سیّد موالنا ملک ابراهیم شواهد تاریخی از تبلیغ اسالم توسط
او را در سنّت اسالمی جاوه یکی از . جاوه حکایت دارداالصل در  تاجر گجراتی ایرانی

 .(Cf. Sunyoto, 72-74)اند به شمار آورده) ای یا ولی سَنگا نُه ولی جاوه(اولیای جاوی 
 از نوادگان شریف ـ شریف رحمت  مبلّغ اسالم در جاوه شرقی، نخستیندر گزارش دیگر

 ).٣٣/٥٥٣جفری،  ال (شده است معرّفی  ـاحمد که اهل ظفار و علوی بود
که پایتخت اولین ـ ) در جاوه (١های تاریخی در شهر بندری دماک بنابر گزارش

 شانزدهم اهمیت بسیار داشت، از آغاز/  دهمسدۀپادشاهی مسلمان در جاوه بود و در 
پانزدهم، در کنار مبلّغان عرب و ایرانی مسلمانان چینی نیز برای تبلیغ و /سده نهم

 .Cf. Ricklefs (2008, 38; Arnold, 378; Bryson, 265))یدند کوش گسترش اسالم می
ها تأسیس آن را به  دقیقاً روشن نیست، برخی گزارش منشاء پیدایش سلطنت دماک

اند  پانزدهم نسبت داده/  در ربع آخر قرن نهم٢» پو ـچک کو«بازرگان مسلمان چینی 
(Amirul Hadi, 222; Wink, 3/231). 

 
  فرهنگ بومیتعامالت اسالم و. ٣
 های اسالمی  بودایی بر سلطنت ـهای هندو تأثیر سلطنت. ٣. ١

های هندوبودایی بودند که به   سلطنت،های گسترش اسالم در جهان ماالیی یکی از راه
های  بر خالف خاورمیانه و شبه قاره هند که اسالم سلطنت. خدمت اسالم درآمدند

 همان جهان ماالییدر  پدید آورد، های حکومتی تازه پیشین را برانداخت و نظام
 البته این روند موجب . قدیمی با پذیرش اسالم به حیات خود ادامه دادندهای سلطنت

هرچه بیشتر در های فکری و فرهنگی بومی،  نظام  و وابسته به عناصر غیراسالمیشد
ح به شرها  از این سلطنت مهم  دو نمونه.وارد شوداین منطقه   اسالمی و فرهنگتمدن

 :زیر است
 

 سلطنت دماک و نقش ولی سونگو در تأسیس آن.  ٣ .١ .١
بندر دماک، پایتخت این . سلطنت دماک نخستین پادشاهی مسلمان در جاوه بود

 این. (Hardjono, 122)شانزدهم بندری پررونق و بزرگ بود / دهمسدۀحکومت در 
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 بودایی  ـمنطقه پیش از تأسیس سلطنت اسالمی دماک، در قلمرو سلطنت هندو
های جاوی، سلطنت اسالمی دماک با  بر اساس تاریخچه.  قرار داشت١ماجاپاهیت

اند  همین منابع گزارش داده.  بودایی ماجاپاهیت تأسیس شد ـفروپاشی سلطنت هندو
 آخرین حاکم ماجاپاهیت، به دستِ ٣، فرزند براویجایا)احتماالً رادن فتّاح (٢که رادِن پاتاه
اولیای نُه گانه که به عنوان بنیانگذاران اسالم در (ام ولی سونگو ، پیشگ٤رادِن رحمت

.  او سلطنت اسالمی دماک را تأسیس کردۀاسالم آورد و به توصی) جاوه شهرت دارند
رادن پاتاه یک سال پس از برانداختن سلطنت ماجاپاهیت، با همراهی پیروانش در 

-Cf. Tjandrasasmita, 1/409) خود را نخستین سلطان دماک خواند ١٤٧٩/ق٨٨٣

410; Ricklefs (2008), 39). 
با وجود تأسیس پادشاهی اسالمی در دماک، روش حکومتی و وضع قوانینی که در 
. این حکومت مرجع استقرار کشور باشد، مبتنی بر الگو و ساختار قوانین ماجاپاهیت بود

ه عصر دماک است ب، کتابی حقوقی مربوط )رهبری خورشید مقتدر (٥انگگِر سوریه نگلم
سلوکنتره دن طور قابل توجهی به حقوق و قوانین مندرج در کتاب  که محتوای آن به
حتی . شد، نزدیک است  که در حکومت ماجاپاهیت استفاده می٦سَشتره کوترمنوه دهرمه

گذاری حکومتی سنّتی آشکارتر  ، شرایط پایه)پسر رادن پاتاه (٧در زمان سلطنت ترنگگانا
روی  تقال نمادهای ماجاپاهیت به دماک، کوشید حکومت دماک دنبالهاو با ان. شد

توانست در  بنا بر سنت بومی منطقه، حکومتی می. حکومت ماجاپاهیت تلقی گردد
های خاصی را  شرط الجزایر از همه عناصر مردمی کسب مشروعیت کند که پیش مجمع

نی مردی قدرتمند و که حکومت به شخص شاه نیازمند بود، یع ؛ نخست اینباشددارا 
دوم، . برخوردار از نیروهای ماورای طبیعی که قابلیت رهبری حکومت را داشته باشد

پذیر بود که شاه آن، از قدرتی ماورای طبیعی در  اقتدار حکومت تنها در صورتی امکان
حکومتی که میراث معنوی سلطنتی . قالب میراث معنویِ سلطنتی برخوردار باشد

سوم این که، از دوران . گاه مردم از مشروعیت کمتری برخوردار بودکمتری داشت، در ن
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 هفتم میالدی، یکی از سدۀ مرکزی در ۀ در جاو١ بودایی کالینگگا-حکومت هندو
که اقتدار  چهارم این. تر قوانین بود های الزم برای اقتدار حکومت، اجرای دقیق شرط پیش

 نخبگان روحانی آن حکومت، مشروعیت ۀرهبر در نگاه مردم، با پشتیبانی و حمایت حلق
 به سبب عدم حمایت روحانیون آیین شیوایی ٢برای نمونه، حکومت کدیری. یافت می

 سقوط کرد؛ چرا که سیاست پادشاه بر این بود که مردم به جای روحانیون ٣)ها پاندیت(
جایگاه ولی سونگو در دستگاه . شیوایی، خودش را به مثابه تجسم خدا پرستش کنند

حکومتی دماک نیز به عنوان نهاد مقدسی که نخبگان روحانی مذهبی را برای تشکیل 
پس از . آورد، اهمیت داشت ستون اصلی نخستین پادشاهی اسالمی در جاوه گرد هم می

آن، قدرت سلطنت بیشتر بر میراث سلطنتی ماجاپاهیت که سلطان ترنگگانا به کاخ خود 
رآیند تلفیق نظام قدرتمند سنّتی که تحت تأثیر ادیان بنابراین، ف. آورده بود، استوار شد

 بودایی با اسالم بود، آغاز شد و به اسالمی شدن  ـ و هندو٤)کاپیتایان(بومی پیشااسالمی 
 .(Sunyoto, 435, 437) بودایی انجامید  ـتعالیم کاپیتایان و هندو

از آن . ندهای کوچک اسالمی سربرآورد با تضعیف و فروپاشی سلطنت دماک، سلطنت
 آن را وارث امپراتوری ماجاپاهیت  بود که سالطینش٥میان سلطنت اسالمیِ ماتارام

 .(Federspiel, 53; Wood, 13, 189)دانستند  می
 

 سلطنت ماتارام و میراث فرهنگ هندی و عرفان بومی جاوی. ٣ .١ .٢
 ترین شهر گ پایتخت و بزرجمهوری اندونزی و غربی در یکی از شهرهای لومبوکِماتارام 

 پیش از دوران ،ایِ مستقل سلطنت ماتارام آخرین سلطنت جاوه. استی سوندای غرب
 سدۀشانزدهم تا اوایل  / دهمسدۀاین سلطنت از اواخر . استعمار هلند است

ترین  ماتارام پس از سلطنت دماک، مهم.  مرکزی برقرار بودۀهجدهم در جاو/سیزدهم
سونگو در این نواحی  تحکیم این سلطنت، ولی  ازپیش. دبوسلطنت اسالمی در جاوه 

 نوعی هفدهم/ یازدهمسدۀتا اواخر .  بودند تشکیل دادهمستقلیهای کوچک و  حکومت
در این ایام،  داشت اما وجود ماتارام ی و سلطنت اسالمهای سازگاری میان این حکومت
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امید؛ با این سونگو انج به تضعیف ولی که هایی پدید آمد  و ماتارام کشمکشمیان آنها
 برای مردم شان در میان نفوذسونگو همچنان برقرار بود و آنها از حال، اقتدار دینی ولی

 کوشیدند  می ماتارامدر مقابل، سالطین. کردند میمخالفت با پادشاهی ماتارام استفاده 
. یی حفظ کنندهندوهمچنین سنّت دیرپای  و ی اسالمبنیاد سنّتِمشروعیت خود را بر 

مأموران و . بودهی و مقدس و الخواندند و در نتیجه سلطان، می» هللا هخلیف«د را آنها خو
. دادند  اجتماعی خاصی را تشکیل میۀطبقسلطان بودند خدمتکاران دربار که مقامات 

تسلیم، رضا در ، صبر، داری خویشتناحساسات،  تسلط بر نفس و مهار ،در این سلطنت
 موسیقی و هنر  و رقصرفت و ارزش و فضیلت به شمار می ،اعتنایی به دنیا  و بیبرابر قضا

 .(Miksic, "Mataram": 3/863-864)مورد توجه بود نیز 
) ١٦٤٦/ق١٠٥٥ـ ١٦١٣/ ق١٠٢١.حک (١ترین سلطان ماتارام، سلطان آگونگ مهم

او در پیگیری این مقصود، . های اسالمی هماهنگ سازد بود که کوشید دربار را با سنّت
 یکی از ولی سونگو که اسالم را به ماتارام آورده بود را به زیارتگاه ٢اتمدفن سونان بی
در سلطنت . مشهور بود که آگونگ با ارواح اولیاء در ارتباط است. مبدل ساخت

 .سازی دربار، به پیروی از سلطان آگونگ ادامه یافت  سیاست اسالمی٣پاکوبووانای دوم
که پیرزنی سالخورده، پرهیزکار و صوفی بود،  مادربزرگ این شاه جوان ٤راتو پاکوبووانا

اش پادشاهی صوفی و  او بر آن بود که نوه. رفت محرک اصلی این جریان به شمار می
 به ماتارام رو سلطنت از این. (Ricklefs (2012), 6)حکومتش آرمانی و متعالی است 

. یی مبتنی بوددوو هنی  جاوبینی و عرفان بومیِ  جهانۀبر پایدر واقع  اسالمی اما ظاهر
یی نشأت  و هندوی جاوهای بومیِ ت سنّنیز در اصل ازمردم فرهنگ و آداب و رسوم 

 برای تقویت نظم موجود و ابزاری ماتارام تنها سلطنتاسالم در در حقیقت . گرفته بود
ساختار  در  بنیادینیلو تغییر و تح و هیچبوددستاویزی برای مبارزه با استعمار هلند 

 .سلطنت به وجود نیامداین در های فردی   ارزشنظام و تماعیسیاسی و اج
 

 بودایی بر نظام تعلیم و تربیت اسالمی ـ تأثیر سنّت هندو . ٣ .٢
نظام تعلیم و تربیت اسالمی در جهان ماالیی در بستری که کامالً تحت تأثیر فرهنگ 

                                                                                                                                            
1. Sultan Agung 
2. Sunan Bayat 
3 . pakubuwana II 
4. Ratu pakubuwana 
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ان ماالیی، روح تعلیم و تربیت سنّتی در جه. بود، بنیان نهاده شد)  بودایی-هندو(هندی 
 و همواره دینی بر اساس سنّت تصوف شکل گرفت و مراکز آموزش عرفانی و صوفیانه بود

 مانند قرائت و تفسیر قرآن، حدیث، فقه و کالم، تصوف و در کنار تعلیم علوم دینی
 تا پیش از .تعالیم عرفانی، جزء جدانشدنی نظام تعلیم و تربیت دینی در این مراکز بود

های وهابی در جهان ماالیی، علوم دینی از  گرایی دینی وگرایش گسترش جریان اصالح
های  نی، اغلب از مشایخ طریقهمدارس دی و  و عالمان و رهبران مراکز  نبودتصوف جدا

قرآن، تفسیر، (های مختلف علوم دینی   و در عین تخصص در رشتهبودندصوفیانه 
 .(Cf. Taib Osman, xxv-xxvi)به تعالیم عرفانی نیز اهتمام داشتند ...) حدیث، کالم و 

تقریباً های متفاوت با کارکردهای  این مدارس در مناطق گوناگون جهان ماالیی، نام
ترین مدارس دینی ماالیی که اغلب ریشه در مدارس هندویی و  مهم. اند کسان داشتهی

 :به قرار زیر استاند،  بودایی داشته
 

 ١پسنترن. ٣ .٢ .١
 به محل اقامت اً اصطالح واست) شاگرد (٢ای جاوی به معنی محل سنتری پسنترن واژه

گیری علوم اسالمی در پسنترن، شاگردان به فرا. شود گفته میو آموزش شاگردان 
پسنترن ساختار و . کنند  و زندگی بر اساس اصول و قواعد دینی را تجربه میندمشغول

کارکردی مانند پوندوک دارد، با این تفاوت که پسنترن بیشتر در اندونزی به خصوص 
  روزی اسالمی از ترکیب پوندوک  شبانهۀدر اندونزی برای اشاره به مدرس. رایج استجاوه 

 دینی به ۀ روزانۀشود و پسنترن به تنهایی بیشتر برای مدرس ن نیز استفاده میپسنترـ 
 بنیانگذارای،   یکی از نُه ولی جاوه٣گیری  گویا سونان.(Denny, 8/296)رود  کار می

 .(Azra, 163) گیری در جاوه بوده است ۀنخستین پسنترن در منطق
 ٤»دساپردیکان«دیکی با  پسنترن در مرکز و شرق جاوه، ارتباط نزۀرشد و توسع

دساپردیکان قسمت مشخصی از شهر یا دهکده بود که به انجام امور دینی . داشت
 و ظاهراً داد می بودایی را در خود جای  ـاختصاص داشت و نهادهای آموزشی هندو

ها، راهبان  در این مکان. بودایی ماجاپاهیت بود ـ فرهنگی سلطنت هندو-میراث دینی

                                                                                                                                            
1. Pesantren 
2. Santri  
3. Sunan Giri 
4. Desaperdikan 
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 اقامت داشتند و تعالیم اسالمی بومی شده را که با تعالیم کاپیتایان و بودایی و هندویی
دادند تا بتواند به سرعت در  بودایی سازگار شده بود، به شاگردان آموزش می ـ هندو

عه، اکثر مردم در بیشتر روستاها و مراکز جدید فکری در جام. میان جامعه گسترش یابد
، تعالیم اسالمی را که ٢ یا شاگردی هندویی١یعنوان راهب بودای در جریان زندگی به

 بودایی راهبان و ساختار شاگردان کاپیتایان شده بود،  ـشبیه ساختار شیوایی
اسالم سنّتی شد که  این عوامل، موجب. عه تسریع یابدآموختند تا رواج آن در جام می

ظهور و شد، شناخته » پسنترن«طور خاص در نهاد آموزشی سنتی که بعدها با نام  که به
بودایی  ـ تعلیم و تربیت شیوایی  در سنّت پسنترن به لحاظ مفهومی ریشه. رشد کند

 تأسیس و نظارت بر ۀبا ورود و گسترش اسالم در این مناطق، دساپردیکان وظیف. دارد
دساپردیکان همچنین از . ها را بر عهده گرفت  مساجد و پسنترنهای مسلمانان و آرامگاه

با نفوذ و گسترش استعمار . یس یک پسنترن و گسترش آن برخوردار بود تأسۀامتیاز ویژ
-Ibid., 163)شد هلند در جاوه، دساپردیکان به ملجأ مطمئنی برای مسلمانان مبدل 

164; Sunyoto, 437, 395). 
 

 ٣سورائو. ٣ .٢ .٢
بان  نام دارد که در ز٤ در جهان ماالیی، سورائو یا سورودینییکی دیگر از انواع مدارس 

توان با دیگر مراکز آموزشی در جهان  سورائو را می. است» محل عبادت«ماالیی به معنی 
 در آچه ٥ ماالیی، پسنترن در اندونزی و دایاهۀماالیی مانند پوندوک در شبه جزیر

بودایی پیش از اسالم در جهان ماالیی  ـ  فرهنگ هندو درخاستگاه سورائو. مقایسه کرد
این . سالم در این منطقه، مرکز عبادی و آموزشی اسالمی شداست که پس از گسترش ا

  اند مدارس بیشتر در مناطق غربی سوماترا به خصوص در مینانگکابائو فعالیت داشته
(Cf. El-Muhammady, 10/38; Azra, 157). 

در سورائو با توجه به بزرگی یا کوچکی آن، مراسم و مناسک دینی مانند نماز جمعه 
های آموزشی  فعالیت. شود و مراسم ازدواج و طالق انجام میدادن ار و جماعت و افط

دینی، کارکرد دیگر سورائو است؛ آموزش صرف و نحو عربی، قرآن و حدیث، فقه و 
                                                                                                                                            
1. wiku 
2. cantrik 
3. Surau 
4. Suro 
5. Dyah 
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در سورائوها تدریس آثار عالمان و صوفیان به زبان . ها است  این فعالیتۀتصوّف از جمل
ترین  ان و تصوّف یکی از مهمتعلیم عرف. الخط عربی رواج داشت ماالیی و رسم

 و شاگرد، ١»تانکوشیخ«استاد و معلم در سورائو . رفت کارکردهای سورائو به شمار می
مرید برای دریافت معارف تصوّف و درک حقایق عرفانی با . نام داشت» فقیر«و » مرید«

سنّت این اصطالحات به روشنی از تأثیر . کرد تانکوشیخ که پیر طریقت نیز بود، بیعت می
های تصوّف مانند  در واقع سورائوها در ترویج طریقه. کند تصوّف در سورائو حکایت می

حمزه عالمان و صوفیانی نظیر شطاریه و نقشبندیه و قادریه سهم مهمی داشتند و 
، نورالدین رانیری و عبدالرئوف سینگکیلی )سوماترایی(الدین سمطرانی فنصوری، شمس

-Cf. Roff, 58-59, 181-182; Azra, 157)مؤثر بودند در تأسیس و گسترش سورائوها 

161, 167-178). 
 

 اساطیر بومی و هندی و ادبیات دینی و عرفانی اسالمی. ٣ .٤
در واقع ادبیات ماالیی .  فرهنگ هندی بودۀپیش از ورود اسالم، جهان ماالیی در سیطر

شامل (اسالمی  پیشاۀهای ادبی دور  انواع گوناگون قالبۀ اسالمی، ادامۀدر دور
 ۀهایی دربار ها، داستان ای و حماسی، افسانه های اسطوره های محلی، داستان تاریخچه

از . بود) طور معمول همگی خاستگاه هندی داشت حیوانات و انواع مختلف شعر که به
بسیار )  مذهبی هندی ـ حماسیۀدو منظوم (٣ و مهابهاراته٢این میان تأثیر رامایانه

متون  سلطنت ماجاپاهیت، ۀخصوص در دور به. (Cf. Marrison, 87-88)چشمگیر است 
رفت که راهبان در معابد هندویی در  ادبی حماسی هند، از جمله آثار مهمی به شمار می

الجرایز ماالیی، بیشتر  ادبیات هندی در مجمع. جهان ماالیی موظف به خواندن آن بودند
ها و  ین ادبیات و باورها و شخصیتبه زبان جاوی بود که در جریان اسالمی شدن، ا

های اسالمی داد و قهرمانان مرد و زن هندو،  اصطالحات هندی جای خود را به معادل
 .(Cf. Hamid, 222-223; Rahardjo, 162)های اسالمی پیدا کردند  نام

: ای در دسترس ادیبان ماالیی قرار گرفت؛ مانند  تازه و محتوایبا ورود اسالم مطالب
) ع( حضرت یوسف ۀهای عامیانه دربار  انبیا و روایتۀایی از پیامبران با نام سیره داستان

 .(Proudfoot, 10/301)شد  ها خوانده می که در مولودی) ص(و شرح زندگی پیامبر اکرم

                                                                                                                                            
1. Tuanku sheikh 
2. Rāmāyana 
3. Mahābhārata 
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ادیبان مسلمان با هدف مبارزه با آثار و تأثیرات ادبیات هندی که از ابعاد مختلف با 
های اسالمی و  رسید، به تصنیف داستان الف به نظر میاصول و اعتقادات اسالمی مخ

روایات اسالمی با تأکید بر اصل توحید .  روایات اسالمی به زبان ماالیی پرداختندۀترجم
پرستی هندویی و تجسیم و تشبیه در این آیین و متون مذهبی  اسالمی، مخالف چندگانه

آثار ادیبان و نویسندگان های اصلی   در مقابل، شخصیت. و ادبی و حماسیِ آن بود
و یارانش، پیامبران پیشین، جنگجویان و اولیاء ) ص(مانند حضرت محمد (مسلمان 
مانند معراج و ) ص(بر اسالم حوادث زندگی پیام. شد از صدر اسالم انتخاب می) مسلمان
االنبیاء از جمله  با مشرکان، داستان انبیا یا قصص   از مکه به مدینه و جنگهجرت
 . (Hamid, 225-226) اسالمی شد ۀت اصلی ادبیات کالسیک ماالیی در دورموضوعا

در حقیقت، فرهنگ اسالم . ادبیات کالسیک ماالیی پیوند تنگاتنگی با اسالم دارد
ترین عامل تکوین  مهم) های فرهنگی ایرانی و عربی و هندی مشتمل بر عناصر و مؤلفه(

ن اما ادبیات ماالیی بیشتر از فرهنگ و در این میا. ادبیات کالسیک ماالیی بوده است
 پیوند و ارتباط میان ایران و جهان ماالیی ۀسابق. فارسی اثر گرفته است ـ ادبیات ایرانی

های   به سدهمتعلق فرهنگ ایرانی بر جهان ماالیی  طوالنی است، اما بیشترین تأثیربسیار
أثیرات را هنوز هم های گوناگون این ت جلوه. هفدهم است/سیزدهم تا یازدهم/هفتم
توان به ورود کلمات فارسی به زبان و ادبیات  ؛ از آن جمله میدیدتوان در این منطقه  می

 جامی بر عارفان و های عارفان مسلمان ایرانی نظیر غزالی و موالنا و ماالیی، تأثیر اندیشه
 سنّت ادبی و  اسالمی برۀپردازی ایرانی در دور نگاری و قصه  تأثیر تاریخعالمان ماالیی و

به تصریحِ شماری از پژوهشگران، بسیاری از حکایات و . نگاری ماالیی اشاره کرد تاریخ
 .(Cf. Ibid., 226-227)های ماالیی خاستگاهی ایرانی دارد  داستان

ونی در ستایش ، در جاوه، مجموعه مت)تاریخ سرزمین جاوه (١ببد تنه جاوی
 ۀاین سلطنت چنان که گذشت، در دور. خصوص ماتارام است های جاوی، به سلطنت

 جاوه را در زیر لوای ۀیازدهم موفق شد بیشترِ جزیر / پنجمسدۀسلطان آگونگ در اوایل 
 ۀبرای آگاهی از گسترش اسالم در جاوه به واسطببد تنه جاوی . حکومتش متحد سازد

ای  هاین اثرِ نیمه افسان. منبع مهمی است) ای نُه ولی جاوه(های ولی سونگو  کوشش
. (Abimanyu, 5-11,110) است ١٦٤٧/ق١٠٥٦تا ) ع( تاریخ جاوه از زمان آدمۀدربرداند

 اخالف او با را نخستین حاکم جاوه معرفی کرده است که) ع(ببد تنه جاوی حضرت آدم 

                                                                                                                                            
1. Babad Tanah Jawi 
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 هندی، این آمیزش سنّت اسالمی و. (Babad Tanah Jawi, 9)آمیختند  خدایان هندو در
های هندی حتی پس از گسترش اسالم در این  گ و آییننشانگر نفوذ و قدرت فرهن

 .(Cf. Proudfoot, 10/301)منطقه است 
ای و عرفانی بومی جهان ماالیی، ببر نماد مهمی است و در  در ادبیات اسطوره

در این منطقه، ببر به . شده استهای ماالیی به قداست آن اشاره  ها و داستان اسطوره
برای نمونه در ادبیات م سلطنتی ارتباط نزدیکی دارد؛ عنوان سلطان جنگل، با مفاهی

ببر  (١»مچن پوتیه« مرکزی، ۀدینی بومیان سوندا به خصوص چیربون در جاو-ای اسطوره
د اسالم و جریان با ورو. شده است نماد اقتدار و عظمت سلطان تلقی می) سفید
وند خاصی با عناصر ها، مفاهیم و نمادهای عرفانیِ بومی پی ، داستانسازی اسالم بومی

 فرشتگان ظهورات در حقیقت ببرها نزد بومیان مسلمان جاوی، .اسالمی برقرار کردند
. ندتلقی شدبه آنها اشاره شده است، ) ص(پیامبر احادیث و قرآن در محافظ که

ها حتی به ظاهر نیز از ببرها برای محافظت از اماکن مقدس نظیر آرامگاه اولیا و  ای جاوه
معادل » ببر سفید«به این ترتیب . کردند  دینی نظیر پسنترن، استفاده میمدارس سنتی

 در فرهنگ و عرفان اسالمی به عنوان  ـعلیه السالم ـ لقب خاص حضرت علی(» اسدهللا«
های سوندایی و   در اسطوره٣. نام گرفت٢»مچن علی«تلقّی شد و ) فتی، پهلوان و ولی خدا

نقل . پیوند دارد) ع(برها به لحاظ معنوی با امام علیجاوی این باور وجود دارد که نسل ب
، به دست ٥ پسر پادشاه چیربن سلطان سیلیوانگی٤است که شاهزاده کیان سانتانگ

 دربارههای بسیاری  همچنین در روایات بومی، داستان. اسالم آورد) ع(حضرت علی 
پرچم . جود دارددر برابر دشمنان اسالم و کفّار در جاوه و) ع(های امام علی دالوری

 باتیک ۀشانزدهم و تهیه شده از پارچ/ دهمسدۀسلطنتی شهر چیربون که متعلق به 
شود و به لحاظ نمادشناسی   نساجی جاکارتا نگهداری میۀاست، امروزه در موز

این پرچم که ذوالفقار بر روی آن نقش شده . اسالمی اهمیت شایانی دارد ـ ای  اسطوره
لطان در نبرد با دشمنان اسالم همیشه همراه سپاه چیربن بوده  اقتدار سۀاست، به نشان

                                                                                                                                            
1. Macan putih 
2. Macan Ali 

 در تفکـر  ) رستم(و پهلوان روحانی    ) اسدهللا(ببر سفید معادل نماد شیر در رمزپردازی عرفانی اسالمی          . ٣
 :موالنا به زیبایی این دو رمز را در این بیت استفاده کرده است. ودر ایرانی به شمار می

  )٤٤١، غزل دیوان شمس(شیر خدا و رستم دستانم آرزوست       زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
4. Kian Santang 
5. Siliwangi 
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 در ها را به وجود این پرچم بر ضد پرتغالی) رادن پاتاه(ک سلطان دماپیروزی . است
 این پرچم، در وسط. (Cf. Wessing, 54(2)/191-210)اند  میدان جنگ، نسبت داده

 حروف ابجد نوشته شده،  آنۀکه بین دو شاخ)) ع(ذوالفقار علی(ای شاخه دو شمشیر
و » محمد رسول هللا «،»الاله اال هللا«ببر هم که از عبارتی مانند  تصویر سه. شود دیده می

در دم ببر شکل » بسم هللا الرحمن الرحیم«در میان دو چشم ببر و » هللا«نقش 
دیگر تصاویری که بر این پرچم نقش بسته عبارت . است، در این پرچم وجود دارد یافته

 ۀستار هللا اشاره دارد؛ که به ذکر» هللا«و » هو« ،»هوهللا« مربع منقوش با چهار: ست ازا
کریم که دور این پرچم به آنها مزیّن  آیاتی از قرآن و )با نقش هللا در داخل آن(پر  پنج

قل هوهللا احد هللا صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له « باالی پرچم ۀکتیب: شده است
ال تدرکه االبصار و هو « پایین ۀکتیب. »بسم هللا ارحمن الرحیم«: سمت راست. »کفوا احد

» نصر من هللا و فتح قریب«: نوک پرچم)  انعام٦:١٠٣(» یدرک االبصار و هو الطیف الخبیر
(Cf. Haris, 1/90-93). 

 

 
 شانزدهم/دهم سدۀ به متعلق ربونیچ شهر یسلطنت پرچم
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ه تصویر محوری پرچم سلطنت چیربن هموار» مچن علی«گفتنی است، نماد 
 .)Sudiana. Cf, 1-17( بوده است )١٩٢٦/ق١٣٤٤ـ١٤٤٥/ق٨٤٨(

 
 گیری نتیجه

 از مناطق مختلف هند و ،پانزدهم/نهم سده تا سیزدهم / هفتمسدۀسالم در اواخر ا
 شرایط اسالم در. الجزایر اندونزی راه یافت  و مجمعی ماالیۀ به شبه جزیرالعرب جزیره
. پیدا کرد گسترش جنوب شرقی آسیا در ، هندۀ خاورمیانه و شبه قار نسبت بهیمتفاوت

  نقاط جهاندیگرهند و  ۀ، شبه قارفاتحان عرب و ترک در خاورمیانهرا اسالم اگرچه 
اسالم تبلیغ و ترویج به ، صوفیان و بازرگانان  آسیاشرقیدر جنوب دادند اما گسترش 

های پیشین را   هند، اسالم سلطنتۀ و شبه قار در خاورمیانهعالوه به .همت گماشتند
 همان ، آسیاشرقیدر جنوب  پدید آورد اما ای های حکومتی تازه برانداخت و نظام

 روشن است که این روند . قدیمی با پذیرش اسالم به حیات خود ادامه دادندهای سلطنت
در  بومی های فکری و فرهنگی از نظام غیراسالمی هرچه بیشتر عناصرِموجب ورودِ 

 بومیان اقلیتی از  که هند بر خالفهمچنین. شدمنطقه   اسالمی و فرهنگتمدن
فرهنگ بومی  آوردند و به این ترتیب  اسالمیانماالی ۀ، کما بیش هممسلمان شدند

 . شکل داد این منطقه را  تمدن اسالمیِ، بنیان آسیاشرقیجنوب 
ها و اساطیر هندی  ان حماسهها و قهرمان در تعامل اسالم با فرهنگ بومی، شخصیت

ها   مردم که با آن داستانۀهای تود دلآرامی های اسالمی گردید و به  جایگزین معادل
های جایگزینی و پیوند  یکی از بهترین نمونه. انس و الفت داشت به اسالم جذب شد

در این منطقه . توان در چیربون دید های معنوی اسالمی را می اساطیر بومی با شخصیت
جای ه و ببر سفید خورد ای بومیان پیوند  به تاریخ اسطوره) ع(خصیت حضرت علی ش

 اسالم در چنین بستری با رنگ و .را گرفته است) اسدهللا در رمزپردازی اسالمی(شیر 
با گسترش تمدن و . آمیز، بسط و گسترش یافت بوی عرفانی و تا حد زیادی مسالمت

 ماالیی نقش مهمی صوص جهان ماالیی، زبانخ هنگ اسالمی در جنوب شرقی آسیا بهفر
فرهنگ بومیان این منطقه به خدمت اسالم . ها ایفا کرد در ایجاد هویت دینی ماالیی

و زبان ) خط جاوی(درآمد و ادبیات دینی و عرفانی اسالمی که عمدتاً به خط عربی 
ت اسالمی نظام سنتی تعلیم و تربی. ماالیی بود، نقش مهمی در گسترش اسالم ایفا کرد

بر بنیاد فرهنگ هندویی و بودایی شکل گرفت و مراکز آموزشی مانند پوندوک، پسنترن 
 .های اسالمی به نوجوانان و جوانان ماالیی شد  کانون آموزش،و سورائو
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