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اسالمی ارائه دهد .این ن ق ار با تکیه بر پژوهشهای دس ِ او در ایین حی ز ،
ک قید اس
حک م

سییر توی ق و فعالیی هیای نهتی

دینی در مالسی ،نلش و نایوا این نهت

داراقر یم بیرای تأسیی
در ت سعه روند اسالمگرایی

در مالسی و کش رهای همسیایه آ  ،و سیراناام چراییی برانیدازی آ از سی ی
حک م

مالسی را بررسی کند .یاف ههای پیژوهش نشیا میی دهید کیه نهتی

داراقر م با هدف ایااد حکی م ی اسیالمی و حفی ه یی
مالسی در ملابل تغییرا حاصیل از ت سیعه ا
سیاسی حاکم قکل گرف
برای حک م

اسیالمی مسیلمانا

یادی و سک قرسیازی سیا ار

و سراناام به دلیل تبدیل قد بیه تهدییدی سیاسیی

مالسی و ترویج بر ی علایید انورافیی ،از سی ی حک می

ایین

کش ر منول قد.

کلیدواژگان :نهضت داراالرقم ،اشعری محمد ،اسالمگرایی ،آسیای جنوب شرقی ،مالزی.
مقدمه

قدمت ظهور اسالمگرایی ،در معنای امروزین آن ،در آسیای جنوب شررقی بر دهر هرای
نخستین قرن بیستم میالدی ،و در مورد مرالزی بر ورور صراه بر

ردود دهر 7313

میرسد .در آن مقطع ،پدیده اسالمگرایی ب صورت موجی فراگیر تقریباً تمامی كشورهای
اسالمی را از شمال آفریقا و مراكش تا آسیای جنوب شرقی و مالزی دربرگرفت .این پدیده
ك از آن در جهان اسالم با عنوان نهضت سراسری اسالمی «

» (بازگشت بر اسرالم

یاد میشود ،در بعضی از كشورهای اسالمی مانند سودان ب تغییرر كومرت و در بعضری
دیگر مانند اندونزی و مالزی ب ایجاد كومتهایی مبتنی بر نمادها و ارزشهای اسالمی
منجر شد .این روند اسالمگرایی و ترالش جریرانهرای اسرالمی بررای اسرالمی كرردن
ساصتارهایهای جامع و سیاست اكم ،بیش از هرر یرز نظرامهرای كرومتی را مترأرر
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ساصت و آنها را در مسیر ایجاد مدین ای فاضل بر
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رالش كشرید .رهبرران نظرامهرای

كومتی نیز ب نوب صود ب این روند اسالمگرایی ب صورت هم تهدید و هم فرصت نگاه
كردند و كوشیدند ضمن مواجه با قدرتگیری جریانهای اسالمگرا و كنترل قدرت آنها،
از این موج اسالمگرایی در جهت كسب مشروعیت دینی برای اكمیت صود بهره گیرند.

7

كومت مرالزی نیرز از دهر  7313و بر ویرژه در دوران زمامرداری ماهراتیر محمرد
( ك7387.ر 3330و اكمیت زب اصلی این كشور یعنی سرازمان ملری مراالییهرای
متحد (آمنو  3،با قدرتگیری ا زاب و گروههای اسالمی متعرددی رون رزب اسرالمی
مالزی (پاس  0و نهضت جوانان مسلمان مالزیایی (آبیم  1مواج شد و رقابتهای سیاسری
متعدد میان این ا زاب و گروههای كو ك و بزرگ ،فضای سیاسی مالزی را وی ده های
بعد ،تحت تأریر صود قرار داد 1.در همان ال ،مجموع این گروهها و جریانهای اسالمی
و نیز كومت مالزی ،در تقابل با ایدئولوژی ماركسیسم و اندیش های پ قررار داشرتند و
این ایدئولوژی از نظر اسالمگرایان ،ب ویژه با توج ب گستردگی فقر در مالزی ،تهدیردی
جدی برای توده مردم روستایی این كشور ب شرمار مریرفرت .در دهر  ،7313فراگیرری
نهضت سراسری اسالمی «

» و الش جریانهای اسالمگرا برا كومرت مرالزی و بر

ویژه ساصتارهای سكوالر این كشور ،ب اوج صود رسید و میراث آن در نهضرت داراالرقرم
متبلور شد.

1

از سوی دیگر ،ظهور و قدرتگیری تدریجی ا زاب ،گروهها و جریانهای اسرالمی در
مالزی ،كومت این كشور را ب اتخاذ سیاستهای اسرالمیسرازی نهادهرای كرومتی و
آموزشی سوق داد و دولت ،صود وظیف اسالمی كردن پای های كومت ایرن كشرور را برا
دقت و وسواس از میان ده  7383بر عهده گرفت .ب ویژه آن ك روند توسع اقتصادی و
بروز دگرگونیهای سریع اقتصادی از ده مذكور بدین سرو ،موجرب تغییرر جردی سربك
زندگی مردم مالزی و ظهور گسترده پدیده مصرفگرایی شد و این امر بر ضرورت تلفیرق
سیاستهای اقتصادی با سیاستهای اسالمیسازی ،ب ویژه در میان وبق متوسط رو بر
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رشد افزود .در این ال ،بهرهگیری دولت مالزی در زمان نخست وزیری ماهاتیر محمد از
سیاستهای اسالمیسازی ،ب مثاب ابزاری در برابر فشار سیاسی قابل مال ظ جریانهای
اسالمگرا ،سنتگرایان و نوسنتگرایان عمل میكرد و ب دولت مرالزی اجرازه مریداد ترا
ضمن آگاه شدن ب ضرورت وجود مشروعیت دینری ،ایرن مشرروعیت را از وریرق اتخراذ
سیاستهای اسالمیكردن امور كشور و جامع كسب كرده ،با فشارهای جنبشها و ا زابی
ون نهضت داراالرقم و زب اسالمی مالزی مقابل كند.

1

دولت مالزی در زمان ظهور جریانهای اسالمگرا و ب ویژه نهضت داراالرقرم ،عرالوه
بر معضل مواجه با الش اسالمگرایان ،با معضرل گرونگی دمكراتیركسرازی سراصتار
سیاسی این كشور نیز دست ب گریبان بود؛ در عین ال ،روند دمكراتیك و سكوالرسازی
كومت مالزی ،صود یكی از بسترهای مهم الشساز میان كومت این كشور و ا رزاب
اسالمی ب شمار میرفت .در قیقت ،ایجاد تعادل و تروازن برین سراصتارهای سركوالر و
دمكراتیك در مفهوم مدرن آن ،و ساصتارهای اسالمی سنتی در كشورهایی ون اندونزی
و مالزی ،همواره از موضوعات پر تنش و الش و همراه با پیچیدگیهرا و دشرواریهرای
متعدد بوده است .ضمن آن ك رونرد دمكراتیرك و سركوالرسرازی اكمیرت سیاسری در
مالزی ،هم تحت تأریر فرهنگ ملی و اسالمی این كشور قرار داشت و هم ب نوب صود آن
را متأرر كرده است .این موضوع نیز از زمین های مهم ظهور جنربشهرایی رون نهضرت
داراالرقم ب شمار میآید؛ نهضتهایی ك در این بستر ،تا د زیادی صواهان فظ هویت
اسالمی در یات اجتماعی و سیاسی مسلمانان این كشور بودند.

8

مسأل اصلی پژوهش اضر ،بررسی علل و زمین های ظهور و رشرد اسرالمگرایری در
قالب شكلگیری نهضت داراالرقم در مالزی و سپس نفوذ و رواج اندیش ها و فعالیتهرای
این نهضت در سایر كشرورها و منراوق اسرالمی همجروار و یرهمجروار ایرن كشرور ،و
همچنین بررسی دالیل براندازی این نهضت از سوی كومت وقت مالزی است .بر اساس
فرضی این پژوهش ،رشد اسالمگرایی در جهان اسرالم و از جملر در كشرورهای جنروب
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شرق آسیا از ده  7313بدین سو ،ب همراه بسترهای مناسب برای پیدایش جنربشهرای
اسالمگرا در مالزی و گرایش الب رهبرران و مرردم مسرلمان مرالزی و نیرز كشرورهای
همسای آن بر ایجراد كومرت اسرالمی ،از مهرمتررین دالیرل و زمینر هرای پیردایش
جنبشهای اسالمگرا و ب ویژه نهضت داراالرقم در مالزی بوده است .همچنین ،و از سوی
دیگر ،قدرتگیری این نهضت وی قریب ب س ده در مالزی و دیگر كشورها یا منراوق
اسالمی آسیای جنوب شرقی و وزههای دیگر جهان اسرالم ،و امكران دسرتیرابی ایرن
نهضت ب قدرت سیاسی از وریق شركت و پیروزی ا تمالی در انتخابرات پارلمرانی ،و در
نتیج نگرانی و ا ساس تهدید كومت و دولت وقت مالزی از قدرت گرفتن اسالمگرایان
و شكست سیاسی جریانهای سكوالر ،از جمل اصلیترین دالیل براندازی نهضت مرذكور
بوده است.
ب دلیل فقر مطالعات تاریخی ایرانیان درباره كشورهای این وزه و مسائل معاصر آن،
مطالب ندانی درباره بسیاری از جریانها ،گروهها ،جنبشهای اسالمی و رهبران آنها ،و
نیز نوع و گونگی نگرش و فعالیتهای این جریانها و سازمانها ،در آرار منتشر شده در
ایران وجود ندارد و بر همین اساس ،محققان ایرانی آشنایی وسیعی با این قبیل جنبشها و
ب وور كلی مسائل اسالمی معاصر كشورهای مذكور ندارنرد .از ایرن رو ،پیشرین تحقیرق
درباره نهضت داراالرقم بیشتر ب پژوهشهای محققان كشورهای این وزه جغرافیایی و
پژوهشگران ربی محدود است .اما با این ال ،برصی از محققان داصلی ك بر مطالعرات
تاریخی و سیاسی در جهان اسالم معاصر پرداصت اند ،ب نهضتهای اسالمی در شرق آسیا
و زمین های شكلگیری این نهضتها نیز اشاره داشت اند ك از جملر آنهرا كترابهرایی
ون ریشههایتاریخیواجتماعیجنبشهایاسالمیمعاصر از سین كاظمی كرهررودی و
جنبشهایاسالمیمعاصرر از سید ا مد مورقی قابل ذكرند .همچنین برصی از مهمترین آرار
پژوهشی محققان صارجی ر ك تقریباً هیچ یك از آنها ب فارسی ترجم و منتشرر نشرده
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است ر از این قرار است :كتاب سیاستمرازییرررورا ماهراتیر 3ترألیف مشرتر مریلن و
ماوزی 73،از پژوهشگران وزه آسیای جنوب شرقی در دانشگاههای آمریكا ،كر تحروالت
سیاسی دوره نخستوزیری ماهاتیر محمد و از جمل برصورد وی با نهضت داراالرقم در آن
بررسی شده است؛ فصلی از كتاب نهضتهایاجتمراعیررمرازییااااجتماعراخایالتریترا

هایمررمنهار 77،با عنوان «سرااما هرایییرروزتریاسرالمیاارمرا هراوواتعیراخ» از

سااما 

محقق مالزیایی ،صرالح

سرن ،كر در آن نهضرت داراالرقرم نیرز بر عنروان یكری از

سازمانهای یردولتی مالزی مطالع شده است؛ فصلی از كتاب چازشهرایرررآاسریارر

حواهحقوآبشر 73،با عنوان «میانجیگریفرهنگریحقروآبشررامروررا رترمررمرازیی» از
عبداللهی النعیم ،از محققان سودانیتبار مقیم آمریكا ،ك در آن موضوع نهضت داراالرقم و
نحوه برصورد دولت ماهاتیر با آن ،از زاوی مبا ث قوق بشری بررسی شده اسرت؛ مقالر
ا مد فوزی ،پژوهشگر مالزیایی ،با عنوان «ممنوعیترارا رتمررمرازیی» 70كر مللرف آن
بحث مفصل و تحقیق نسبتاً كاملی را درباره روند ممنوعیرت و برانردازی ایرن نهضرت از
سوی كومت مالزی و دولت ماهاتیر ارائ كرده است؛ و در نهایت فصلی از كتاب همراهی
71

بااندیشههایاسالمیمعاصر ،برا عنروان «اندیشرههرایاینردهگرایانرهاسرتاراررعریم مرد

مازییایی» از ا مد فوزی عبدالحمید ،از محققان مالزیایی ،ك در صالل آن عالوه بر بررسی
تاریخ تحوالت اجتماعی و سیاسی نهضت داراالرقم و فعالیتهای رهبر آن ،اندیشر هرای
كالمی و اعتقادی اشعری محمد نیز مورد مطالع و تحقیق قرار گرفت است .تمرامی ایرن
آرار از جمل منابع اصلی پژوهش اضر بودهاند.
برای پاسخ ب سئوال اصلی پژوهش اضر ،یعنی دالیرل ظهرور نهضرت داراالرقرم و
تالش این نهضت برای تأسیس جامع و كومت اسالمی در مالزی ،و نیز رایی براندازی
آن از سوی كومت مالزی ،ضمن بیان تحوالت تاریخی این نهضت از ابتردا ترا انتهرا ،از
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روش تحقیق توصیفی ر تحلیلی استفاده شده است.
شکلگیری نهضت داراالرقم در مالزی و زمینههای آن

نهضت داراالرقم ب عنوان یكی از جنبش های اسالمی یردولتی و مهدویتگرای مالزی،
از جمل مهمترین نمادهای اجتماعی و سیاسی اسالمگرایی معاصر در مالزی ر یا ب تعبیرر
محققان ربی بنیادگرایی اسالمی ر است .این نهضت همچنین از بزرگترین جنبشهای
71

نهضت سراسری اسالمی «

» یا نهضت بازگشت ب اسالم ،در آسیای جنوب شرقی و

ب وور ویژه مالزی است و در قیقت نماد اصلی نهضت

ر ك در صالل قرن بیسرتم

در سراسر جهان اسالم جریان داشت و در سررزمینهرای اسرالمی گونراگون بر اشركال
مختلف نمود مییافت ر در شرق آسیا ب

ساب میآید .همچون الب نهضتهای

،

بانی داراالرقم ،یعنی ابویا شیخ امام اشعری محمد التمیمی (7301ر 3373ملقب ب استاد،
نیز پیش از تأسیس نهضت مورد نظر صود در كوآالالمپور ،پایتخرت مرالزی ،بر آمروزش
تعالیم دینی اشتغال داشت .او پیش از تأسیس این نهضت ،در مدرس ای دولتی در منطقر
سالنگور 71،معلم تعلیمات دینی بود و عالوه بر آن در سالهای  7318تا  7318از اعضای
فعال زب اسالمی پاس یعنی مهمترین رزب سیاسری اسرالمگررای مرالزی بر شرمار
میرفت .وی در برصی سازمانهای اسالمی دیگر همچون نهضت جوانان مسلمان مالزی
(آبیم نیز عضویت داشت و ریاست یكی از شاص های منطق ای ایرن سرازمان برا او برود.
اشعری محمد در سال  7318با تأسی ب تاریخ صدر اسالم و ب یاد و ا ترام دوازده نفرر از

یاران نخستین پیرامبر  ،بر همرراه دوازده نفرر از رهبرران مسرلمان مرالزی ،نهضرت
داراالرقم را تأسیس كرد .بیت االرقم ،صان ابوعبداهلل ارقرم برن ابریاالرقرم 71،از صرحاب
پیامبر

بود ك در مك صان صود را برای تبلیغ اسالم و گرد هم جمع شدن مسرلمانان

نخستین ،در اصتیار پیامبر

و یارانش قرار داد.
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تأسیس نهضت داراالرقم در سالهرای نخسرت جردایی مرالزی از انردونزی و كسرب
استقالل این كشور بود؛ زمانی ك

كومت مالزی قدم در راه توسع سیاسی و اقتصادی بر

مبنای نظام و ساصتاری سكوالر گذاشت بود و همین امر در نگراه رهبرران مسرلمان ایرن
كشور ،ب مثاب زنگ صطری برای كنار رفتن ارزشها و باورهای دینی از زندگی مسلمانان
ماالیی محسوب میشد .در نگاه اسالمگرایران مراالیی ،پیرروی از سراصتارهای توسرع و
مدرنیزاسیون ب سبك جهان رب ،ب معنای آ از روند آسیب دیدن یا كنار رفتن تدریجی
رسوم و اعتقادات دینی از زندگی روزمره توده مردم بود .ب همین دلیرل ،نخسرتین هردف
كسانی ون اشعری محمد از وارد كردن اسالم ب نهادهای اجتماعی و آموزشی از وریق
ایجاد جنبشها ،سازمانها و گروههای اسالمی فعال ،مستقل و یردولتی ،فظ و ا یرای
ارزشها و باورهای دینی و ایجاد ساصتارهای عملی زندگی برر مبنرای تعرالیم اسرالمی و
سبك زندگی دوران پیامبر

و صردر اسرالم از یرك سرو ،و مقابلر برا نفروذ سیاسری،

اقتصادی و فرهنگی كشورهای اروپایی از سوی دیگر بود .ب بیرانی كوتراه ،شركلگیرری
نهضت داراالرقم ،ب نوعی پاسخی ب ترأریرات اجتمراعی مردرن سرازی جامعر مرالزی و
ورحهای توسع اقتصادی این كشور ب

ساب میآمد و اشعری محمد برای صنثی كردن

این تأریرات ،با برگزاری كالسهرای آمروزش قررآن و آمروزههرای اسرالمی بر تررویج
اندیش های صود و سبك زندگی مبتنی بر ا كام اسالمی پرداصرت و برا جلرب نظرر تروده
ماالییهای مسلمان عمدتاً روستایی ،ب تدریج دامن مخاوبان صود را در كوآالالمپور و ب
ویژه در مناوق وم این شهر گسترش داد .نهضت االرقم برای تحقق اهداف اولی صود،
تأكید این جنبش را بر ایجاد صودآگاهی اسالمی و تبعیت از الگوهای رفتاری اسالمی قرار
داد ك از وریق ارزیابی و سنجش رفتار شخص ،اصالح صود و ایجاد شخصریت و هویرت
اسالمی بر مبنای اصول عقاید بنیادین اسالم اصل میشد.

73

وزه فعالیت داراالرقرم در ابتردای فعالیرت آن ،رواج باورهرا و رعایرت ا كرام و آداب
اسالمی در زندگی شخصی و عمومی در میان دانشجویان و روستاییان برود و بر همرین
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دلیل بیشترین اعضای این نهضت را دانشجویان و وبقات روستایی تشكیل میدادند .در
عین ال ،االرقم از همان آ از فعالیت صود ،از نظر فكری با آمنو ،زب سیاسی اكم برر
مالزی ،تضاد داشت و با ورحهای اقتصادی دولت مخالفت میورزید .البت اشعری محمد از
نظر موضعگیری سیاسی ،نگاه مثبتی ب ریاست جمهوری محمد سوهارتو ،دومرین رئریس
جمهور اندونزی ،داشت و در كتابی با عنوان رئیسجمهورسوهارتواافرامینیداوندتبعیرت

میكند 33،از سوهارتو ب صاور اقدام او در برقرار كردن سفر رج مایرت كررد و او را بر
دلیل رفتارهای اسالمیاش ستود؛ زیرا در نظر اشعری ،این تغییررات سیاسری و اجتمراعی
نشان واضحی از تأریر اسالم ب شمار میآمد.

37

از اوایل ده  ،7313اشعری محمد بر دامن فعالیتهرای ایرن نهضرت افرزود و بررای
تشكیل جامع ای اسالمی و مستقل ر ك آن را مقدم بر تشكیل دولت اسالمی میدانسرت
ر ب سیاق هجرت پیامبر

از مك ب مدین  ،در سال  7313مركرز فعالیرت صرود را بر

روستای سونگای پنچاال 33در وم كوآالالمپور منتقل كرد و در نا ی وسیعی ب وسرعت
هشت هكتار ،اقدام ب ایجاد جامع مستقل و صودكفای الگو كرد و آن را توسع داد .از این
زمان االرقم تحت تأریر مستقیم تعرالیم اشرعری محمرد ،آمروزههرای او را برا وررحهرای
اقتصادی مبتنی بر توسع روستایی تركیب كررد و بر تردریج منرازل مسركونی ،مسراجد،
مدارس ،مزارع كشاورزی ،مراكز درمانی ،بیمارستان و ندین فروشگاه و شركت تجاری را
ب وجود آورد ك بر مبنای قوانین اسالمی ،ب ارائ صردمات عمرومی آموزشری و درمرانی
مبادرت میكردند .این جامع جدید االرقم در صالل سالهای بعد و تا سال  ،7331یعنری
زمان براندازی این نهضت از سوی كومت مالزی ،ب تدریج توسع یافت و ب

ردود 13

الی  13دهستان دیگر رسید ك در مجموع دارای نزدیك ب  333باب مدرسر  ،ملسسرات
صیری و ب ویژه درمانگاههای متخصص در بازپروری جوانران دارای اعتیراد بودنرد و ایرن
درمانگاه ها بعدها شعب های متعددی در كشورهای اندونزی و تایلند نیز ب وجرود آوردنرد.
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همچنین ،شركتهای تجاری االرقم معامالت اقتصادی را بر اساس ا كام اسالمی انجرام
میدادند ك همین امر بر جلب اعتماد و اعتبار و رونرق اقتصرادی آنهرا افرزود و موجرب
گسترش دامن فعالیتهای اقتصادی آنها وی سالهرای بعرد در سراسرر كشرور و تری
كشورهای دیگر شد .در این دوران تعداد پیروان جنبش داراالرقم نیز رو ب فزونی گذاشت
وب

ندین هزار نفر رسید؛ همچنین والب علوم دینی این روستاها هم ب االرقم پیوستند

و از آن جا ك بسیاری از شیوخ آنان تحصیلكرده االزهر و عربستان بودند ،تعالیم اسالمی
جدید از وریق این والب وارد مناوق روستایی مالزی شد ك راه را برای ترویج بریشترر
اندیش های اشعری باز میكرد.

30

بدین سان ،االرقم نیز همچون بسیاری از نهضتهای اسرالمی

در شررق آسریا،

تحت تأریر اندیش ها و باورهای اسالمی سرزمینهای صاورمیان قرار داشرت و برر همرین
اساس بسان بیشتر این نهضتها ،و ب ویژه نهضتهای ا یراگر و گذشرت نگرر ،درصردد
تجدید یات ب سبك زندگی زمان پیرامبر

و دوران صردر اسرالم در میران اعضرای

جامع صود و ترویج آن در میان ماالییهای مسلمان برآمد .ب همین لحاظ اعضرای ایرن
نهضت می كوشیدند همچون مسلمانان زمان پیامبر رفتار كنند ،لباس بپوشند ،ذای سراده
و معمولی روستایی مصرف كنند ،زندگی ساده داشت باشند و تا آن جرا كر ممكرن اسرت
اجتماعی مانند جامع مسلمانان دوران پیامبر ب وجرود آورنرد .در همرین جهرت ،پیرروان
اشعری محمد و اعضای نهضت داراالرقم ،مطابق تصوری ك از سنت پیامبر

داشتند،

ب گون ای صاه و ب سبك عربی لباس میپوشیدند و رفتار مریكردنرد؛ مرردان معمروالً
عمام بر سر میگذاشتند و لباسهای تیره یا صاكستری بلند بر تن مریكردنرد و محاسرن
صود را ب شكلی باریك نگاه میداشتند .زنان لباس بلند مشكی و ادری بر سر میكردند
ك تمام صورت و بدن آنها ب جز شمها را میپوشاند .همچنین آنها ب صورت دسرت
جمعی ،نشست بر زمین ،از یك سفره و با دست ذا میصوردنرد و از بر كرارگیری لروازم
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زندگی جدید مانند میز و صندلی پرهیز مری كردنرد .افرزون برر آن ،از آن جرا كر ایجراد
جامع ای صودبسنده از اهداف اصلی اشعری محمد در تأسیس نهضت داراالرقم بر شرمار
می رفت ،یكی از نخستین اقدامات تجاری داراالرقم در جهت ترأمین صودكفرایی هرر ر
بیشتر این جنبش از نظام كومتی مالزی ،تأسیس شرركتهرای تولیرد گوشرت ،رذا و
داروی الل و دیگر اقالم مورد نیاز مسلمانان و ب ویژه اعضرایش برود .همچنرین بررای
ترویج و توسع باورهای دینی و عمیقتر كردن آن ،دانرشآمروزان اجتماعرات داراالرقرم،
تعالیم ویژهای را فرا میگرفتند.

31

از دیگر ویژگی های اجتماعات پیروان نهضت داراالرقرم ،رواج ندهمسرری در میران
آنان بود ،پدیده ای ك البت از دیرباز در كشورهایی ون اندونزی و مالزی ب وور وسریعی
رواج داشت 31و مورد تأكید ویژه ارقمیها قرار گرفت .نان ك صدیجر  ،همسرر اشرعری
محمد ،با تأسیس كلوب ندهمسری ،فعالیت گستردهای برای رواج این پدیده انجام داد و
از این وریق بر تعداد اعضای این نهضت ب شكل قابل مال ظ ای افزود.

31

نهضت داراالرقم و دولتی در درون دولت دیگر

در ده  ،7313پیروان و اعضای جنبش داراالرقم بسیار فراوان شدند و این نهضت همرراه
با رشد و گسترش اسالمگرایی در مالزی ،توسع بسیاری یافت ،هر ند ك نگراه اشرعری
محمد ب بیشتر دیگر سازمانها ،گروهها و ا زاب اسرالمی مرالزی انتقرادآمیز برود و وی
آنها را ب دلیل عدم تالش جدی برای ایجاد جامع اسالمی قیقی متناسب با باورهرای
صود نقد میكرد .االرقم با رهبری اشعری و از راه ایجاد یك نوع زندگی جمعی و مشتر
نظام مند و مورد نیاز مردم شهری و روستایی وبق متوسرط مرالزی ،و همچنرین تشرویق
اعضایش ب برگزاری مراسم و تكالیف دینی ب صورت گروهی ،مانند برگرزاری نمازهرای
روزان ب صورت جماعت ،توانست بسیاری از جوانان مرالزی و بر ویرژه دانرشآمروزان و
دانشجویان رویگردان از زندگی مادیگرایان و صواهان فراگیری تعالیم دینی را بر صرود
جذب كند و بر گستره فعالیتهای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی این جنبش و ب
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ویژه كمیت و كیفیت آموزشهای دینی مدارس صود در جهت ایجاد جامعر ای مطلروب و
مستقل از جامع مالزی ،بیفزاید.

31

با توسع كمی و كیفی فعالیت های دینی ،فرهنگی و اقتصرادی مسرتقل داراالرقرم در
صالل ده  ،7313ب تدریج شعب های این نهضت همراه با شرعب هرای مراكرز آموزشری،
انتشارات ،شركتهای تجاری ،مراكز كشاورزی و شبك های مل و نقل آن بدون دریافت
كمكهای دولتی ،در سراسر مالزی گسرترش یافرت و از سرال  7313یعنری همزمران برا
پیروزی انقالب اسالمی در ایران و شدت گرفتن بیش از پیش موج اسالمگرایی در جهان
اسالم و ب ویژه منطق صاورمیان  ،داراالرقم شروع بر فرسرتادن هیئرتهرای تبلیغری بر
كشورهای دیگر جهان ،اعم از اسالمی و یراسالمی كرد .از سال  ،7388اشعری محمرد،
صود مسلولیت برنام های ارسال هیئتهای تبلیغی برونمررزی را برر عهرده گرفرت و برا
كشورهای دیگر تماس های دیپلماتیك برقرار كرد و در پی آن ،شعب هرای داراالرقرم ،برا
ویف ی از اعضا و پیروان محلی ،در كشورهای اندونزی ،سنگاپور ،تایلند ،فیلیپرین ،برونئری،
استرالیا ،زالندنو ،پاكستان ،اردن ،مصر ،ازبكستان ،ین ،انگلستان ،فرانس  ،آلمان و آمریكا
تأسیس شد و بدین ترتیب ،از اواصر ده  ،7383بر دامن فعالیتهای نهضرت داراالرقرم و
تعداد پیروان آن بیش از پیش افزوده شد و این نهضت ب صرورت یرك نهضرت سیاسری
منطق ای و تی تقریباً بین المللی درآمد .همچنین اعضای داراالرقم از وریق هیئتهرای
تبلیغی برون مرزی نهضت ،ب كشورهای اسالمی دور و نزدیك سرفر كررده ،برا برقرراری
روابط كاری با نهضتها و وریقتهای اسالمی و صروفی برصری از ایرن كشرورها ،ماننرد
وریقت نقشبندی در ازبكستان ،بر گستره تبلیغ اصول عقاید نهضت داراالرقم افزودنرد .در
نتیج تالشها و تبلیغات آنان ك با بهرهگیری از روشهای تبلیغی نوین همراه بود ،دامن
نفوذ االرقم تا مناوق آسیای مركرزی ،صاورمیانر و اروپرا بسرط یافرت .ویرف وسریعی از
نشریات و كتب االرقم از سوی اعضرا و رهبرران ایرن نهضرت در دیردار برا دانشرجویان،
روزنام نگاران ،روشنفكران ،اندیشمندان ،مقامرات دولتری و رهبرران سیاسری كشرورهای
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مختلف توزیع میشد ك بر رواج اندیش های اشعری محمد میافزود و موجب شكلگیری
اجتماعات االرقم در كشورهایی نظیر تایلند ،فلیپین ،تركی  ،اردن ،ین و ازبكستان شد.

38

ب این ترتیب نهضت داراالرقم تا اواصر ده  7383بر قردرت و نفروذ صرود در جامعر
مالزی و نیز برصی از كشورهای همجوار آن افزود و ب صورت یك دولت فدرال مستقل و
قدرتمند و دارای رؤسای متعدد و سلسل مراتب وسیع و سازمانیافت  ،و صا ب تشكیالتی
دولتی همچون اداره امور صارج  ،سازمان آموزش ،رسان های عمومی متعدد شامل روزنام ،
نشری و كتاب ،و سازمان انتشارات و نظایر آن درآمرد .در ایرن دوران ،اشرعری محمرد از
شهرت و وبعاً قدرت فوقالعادهای برصوردار شد و با ضور در برنام های متعدد رادیویی و
تلویزیونی ،عقاید و اهداف داراالرقم را تبیین و تشریح میكررد ،امرا تعرالیم و باورهرای او
درباره گونگی و ویژگیهای كومت اسالمی ب وور وبیعی مورد قبول رهبران كومت
سكوالر مالزی ،ب ویژه ماهاتیر محمد و انور ابراهیم نبود .ب عالوه ،قدرتگیرری نهضرت
داراالرقم و افزایش نفوذ داصلی ،منطق ای و بین المللی اشرعری محمرد ،تهدیردی بررای
قدرت زب اكم یعنی آمنو و رابط آن با مردم مالزی ب شمار میرفرت .عرالوه برر آن،
اشعری محمد ب اشكال مختلف از نظام كومتی مالزی و دولت ماهاتیر انتقراد مریكررد؛
نان ك در جریان مل ایاالت متحده آمریكا ب عراق و كویت و شروع جنگ اول صلیج
فارس در سال 7333ر ،7337اشعری محمد ب دفاع از كومت صدام سرین برصاسرت و
با نگارش كتابی ب نام جنگیلیجااسالمپیروامندانهروبارهسرربرریواهرداورر 33،ضرمن
محكوم كردن همكاری برصی از رهبران كشورهای مسلمان با نیروهای آمریكا در مل ب
عراق ،پیشبینی كرد ك این جنگ در نهایت ب پیروزی اسالم و شكست نیروهای ربری
ب سركردگی آمریكا منجر صواهد شد .با این ك اشعری در این كتراب همكراری رهبرران
بعضی از كشورهای اسالمی با آمریكا بر ضد عراق را محكوم كرده بود ،اما آشكار بود كر
هدف اصلی انتقاد او ،عملكرد دولت ماهاتیر محمد و انور ابراهیم و دیگر رهبران كومرت
مالزی است .محور اصلی انتقادات اشعری ب دولت مالزی ایرن برود كر نظرام كرومتی
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سكوالر این كشور تحت تأریر اندیش های یهرودی و مسریحی و برر مبنرای سراصتارهای
سیاسی و اقتصادی ربی بنا شده است.

03

بعضی از مهمترین باورهای كالمی و اعتقادی اشعری محمد و نهضت داراالرقم

اشعری محمد از نظر اعتقادی ،باورها و اندیش های بعضاً صاه و از جهاتی انحرافی داشت
و در مقام رهبر نهضت داراالرقم این اندیش ها و اعتقادات را از وریق نشریات و كتب این
نهضت در سطح ملی و بین المللی ترویج و تبلیغ میكرد و نان ك در ادام مقال صواهیم
دید ،یكی از مهمترین موارد اتهام اشعری محمد و نهضت داراالرقم از نظر كومت مالزی
ك منجر ب براندازی این نهضرت و دسرتگیری و بازداشرت اشرعری محمرد شرد ،همرین
اعتقادات انحرافی وی بود.
مهمترین باور اشعری محمد اعتقاد ب نوعی مهدویت بود و در این مهردویت ،او نگراه
ویژهای ب منطق آسیای جنوب شرقی داشت و این منطق در تفكر وی مركز آتری تمردن
اسالمی در دنیای بعد از مدرن ،و بر اساس بعضی از ا ادیث و روایات ،همان منطق شرق
آصرالزمانی ب شمار میآمد .مبانی مهدویت اشعری بر برداشتهای شخصی وی از بعضری
ا ادیث و تجارب سفرهای صارجی او استوار بود و البت دیدگاه وی درباره مهدویت ،از نظر
پیوند آن با تحوالت جهانی اهمیت ب سزایی داشت؛ زیرا وی معتقد بود ك هزاره جدید با
دوران برآمدن دوباره اسالم در سطح جهرانی برابرر اسرت .او همچنرین برر توانراییهرای
اقتصادی منطق شرق آسیا ،با توج ب تصویر ناصوشایندی كر همرواره از عقربافترادگی
اقتصادی كشورهای اسالمی وجود داشت ،تكی میكرد و ایرن منطقر را مسرتعد جهرش
اقتصادی مسلمانان در هزاره پیش رو میدانست.

07

اشعری محمد از مسلمانان اهل سنت بود ،و باور او بر مهردویت ،برا مهردویت مرورد
اعتقاد شیعیان تفاوت داشت .عالوه بر آن ،اعتقاد وی ب مهدی موعود نوعی باور انحرافی
ب شمار میرفت و تی با عقاید اهل سنت درباره مهدویت نیز در تضاد بود ،زیرا او مهدی
موعود را شیخ محمد عبداهلل السوهایمی 03می دانست و معتقد برود كر سروهایمی همران
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مهدی موعود و زنده است ك روزی ظهور صواهد كرد 00.او همچنین اعتقاد داشت ك بعد
از وفات پیامبر

 ،بعضی از آیات قرآن در مكاشف ای ب سوهایمی الهرام شرده اسرت و

ارقمیها بدین آیات ك نزد آنها اوراد محمدی نام گرفت بودند ،توسل مریجسرتند .ایرن
آیات یا اوراد ،شامل هفت آی از جزء اول قرآن كریم بودند ك بعد از اقامر نمراز صوانرده
میشدند و ارقمیها  0الی  1آی از این اوراد را  73تا  13بار همرراه برا ذكرر شرهادتین و
فرستادن صلوات میصواندند .ارقمیها همچنرین معتقرد بودنرد كر در زمران اضرر نیرز
میتوان پیامبر اكرم

و صلفای راشدین را ب صورت جسمانی دید 01.عالوه بر ایرنهرا،

اشعری معتقد بود ك وبق برصی از ا ادیث ،جوانی از قبیل بنیتمیم در شرق ظهور كررده
و مقام وزارت مهدی موعود را صواهد یافت و یك دولت اسرالمی را بررای آ راز رهبرری
ضرت مهدی (عج در شرق تأسیس صواهد كرد؛ یكی از دالیل این براور وی ،مهراجرت
بسیاری از صاندانهای عرب در دو سده اصیر ب منطق شرق آسریا و پیردایش نسرلهرای
دورگ ای از اعراب و ماالییها و دیگر ساكنان بومی جنوب شرق آسیا بود .در نگاه اشعری،
همین امر میتوانست ملید وجود فردی از قبیل بنیتمیم در شرق آسیا باشرد ،نران كر
ضور كسانی ون صود اشعری محمد التمیمی در منطق آسریای جنروب شررقی ،وجرود
افرادی از صاندان بنیتمیم در منطق را تصدیق میكرد.

01

البت سرزمین مالزی در اندیش جغرافیرای سیاسری اشرعری محمرد ،نقرش مركزیرت
بیبدیلی را ایفا میكرد ،ب ویژه ك پایگاه اصلی نهضت داراالرقم نیز در این كشور بود .در
جغرافیای سیاسی اشعری ،جهان ب س منطق اصلی تقسیم شده بود :اول ،مناوق استوایی
مانند منطق جنوب شرق آسیا؛ دوم ،منراوق صشرك و دارای آب و هروای سرخت ماننرد
صاورمیان ؛ و سوم ،مناوق هار فصل مانند جهان رب .بر این اساس او اعتقاد داشت ك
منطق آسیای جنوب شرقی ب دلیل آب و هوای مطلوبی ك دارد ،مستعد آن است كر در
آینده نقش مركزیت جهان اسالم را بر عهده گیرد.

01
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انحالل نهضت داراالرقم و تحوالت نهضت بعد از انحالل

با افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی داراالرقم ،فزونی گرفتن نفوذ اشعری محمد در داصل
و صارج از مالزی ،و از هم مهمتر استقالل رو ب رشد این نهضت و صودمختاری شعب هرا
و جوامع آن از نیم ده  7383ب بعد ،ب تدریج رهبران كومت ایرن كشرور و بر ویرژه
ماهاتیر محمد از سوی نهضت داراالرقم و رهبری اشعری ا ساس تهدید كردند .عالوه بر
آن ،افزایش انتقادات اشعری و داراالرقم از عملكرد سیاسی و برنام های توسع اقتصادی و
كشاورزی ربگرایان نظام كومتی مالزی نیز بر نگرانی كومت مالزی از ایرن نهضرت
میافزود ،ب ویژه ك از اواصر ده  7383و اوایل دهر  ،7333داراالرقرم بر ورور علنری
صواهان كسب قدرت سیاسی در كومت و اسالمی كردن نظام كومتی و نیز نظامهرای
قضایی ،آموزشی ،اقتصادی و اجتماعی مالزی شد و عمالً كومت ماهراتیر را بر

رالش

میكشید .البت پیش از آن ،موضع زب آمنو و دولت ماهاتیر در قبرال نهضرت داراالرقرم
تفاوت داشت و این زب تی از قدرت یافتن این نهضرت در منراوق روسرتایی كر بر
تضعیف نفوذ زب اسالمی مالزی (پاس میانجامید راضی بود و از آن مایت مریكررد،
نان ك ماهاتیر ،صود نیز ب ستایش از اقدامات این جنربش پرداصرت و تبلیغراتی دال برر
مشاركت زب آمنو در ورحهرای االرقرم از وررف دولرت ماهراتیر صرورت گرفرت .امرا
قدرتگیری تدریجی و بریش از پریش االرقرم و تقاضرای ایرن نهضرت بررای مشراركت
گستردهتر در قدرت سیاسی ،ب همراه انتقادات روزافزون االرقم از دولت مالزی ،در نهایت
این نهضت را ب تهدیدی برای زب اكم آمنو و دولرت ماهراتیر تبردیل كررد .از سروی
دیگر ،ورحهای داراالرقم با برنام های یكپار سازی اسالم مراالیی دولرت ماهراتیر ،بر
عنوان پیشنیازی ضروری برای توسع اقتصادی كشور ،در تضراد برود .از ایرن رو ،دولرت
ماهاتیر محمد برای مقابل با نفوذ داراالرقم و كنترل اسالمگرایی روزافزون مالزی ،در ابتدا
افكار انحرافی اشعری را مخل امنیت ملی اعالم و بعضی از فعالیتهای انتشاراتی االرقم را
محدود كرد و از سوی دیگر بعضی سازمانهای اسالمی تحرت ریاسرت برصری از علمرا و
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رهبران مسلمان مالزی را تقویت كرد تا قرائت نوینی از اسالم را در این كشرور جرایگزین

قرائت نهضتهای یر كومتی كند .مهمترین این سازمانها انجمن رفاه اسالمی مرالزی
یا پركیم 01و انجمن ملی دانشجویان مسلمان مالزی یا پكپیم 08بودند .البت این سازمانها
عمالً در مقابل قدرت و نفوذ داراالرقم نتوانستند كار ندانی از پریش ببرنرد و عمومراً بر
عنوان سازمانهای دولتی و مورد مایت ماهاتیر قلمداد شدند.

03

سرانجام ،ماهاتیر محمد ب مقابل با تهدید نهضت داراالرقم برصاست ك از اوایل دهر
 7333عمالً درصدد جایگزینی نظام كومتی مالزی با یك نظام كرومتی دینری صراه،
برآمده بود .ب دنبال آن شورای ملی فتوای 13مالزی ب رهبری مفتی اعظم ایرن كشرور و
مقامات مذهبی مالزی در سازمان امور اسالمی دفتر نخست وزیری 17،عقاید اشعری محمد
را انحراف از اسالم و نهضت داراالرقم را یراسالمی و ضرددینی اعرالم كردنرد .شرورای
مذكور در پنجم اوت  7331ب دلیل كفرآمیرز برودن عقایرد صروفیان اشرعری و اعضرای
نهضت ،مانند اعتقاد ب بازگشت سید محمد بن عبداهلل سوهایمی ب عنروان امرام مهردی،
باور ب گفت وگوی سوهایمی با پیامبر در مك  ،اعتقاد بر كتراب اورارم مدیره و بعضری
دیگر از گفتارها و باورهای اشعری ،نهضت داراالرقم را بدعتی كفرآمیز و انحراف از اصول
عقاید صحیح اسالم ،اعالم و رسماً آن را منحل كرد .ب عالوه ،وبرق فتروای ایرن شرورا،
اعضای االرقم از هر نوع تبلیغ یرا اشراع عقایرد نهضرت بر صرورت برگرزاری جلسرات
سخنرانی و شركت یا عضویت در مجالس و مبا رث و كرانونهرای مرذهبی و در اصتیرار
داشتن یا انتشار كتابها و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و نمایش نمادهای نهضت
منع شدند .ب دنبال این فتوا ،دولت مالزی اعضای ایرن نهضرت را بر فراگیرری آمروزش
نظامی در تایلند و تالش برای مبارزه مسلحان با كومت مالزی متهم كرد و وزارت كشور
مالزی در  31اوت  7331بر اساس قانون امنیت داصلی 13و قانون اجتماعات 10،ك در ده
 7313با هدف تأمین اقتدار دولت و فظ ربات سیاسی وضع شده بود ،فعالیت داراالرقم را
ب عنوان تهدیدی برای نظم و امنیت داصلی كشور معرفی و آن را یرقانونی اعالم كرد و
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با عنوان مبارزه با انحراف دینی و صشونت ،ب دستگیری اشعری و دیگر رهبران و اعضای
برجست نهضت و پیروان آن ،و انحالل شعب های االرقرم در سراسرر مرالزی دسرت زد.

11

همچنین دولت ماهاتیر ب وور جدی از كشورهای عضو آ .س  .آن .مانند سنگاپور ،تایلنرد،
فیلیپین و اندونزی صواست تا فعالیت شعب های نهضت داراالرقم در این كشورها را ممنوع
كنند؛ درصواستی ك در برصی از این كشورها همچون اندونزی از سروی برصری از علمرا و
سازمانهای اسالمی محكوم شد 11.شناسایی و دستگیری ارقمیها نیز ب سرهولت انجرام
شد ،زیرا اعضای این نهضت ب دلیل نوع پوشرش و ظراهر صاصشران بر سرادگی قابرل
شناسایی بودند؛ در واقع پوشش ویژه ارقمیها ،كرار دولرت را در شناسرایی اعضرای ایرن
جنبش و دستگیری آنها بسیار ساده كرد.

11

البت مواجه سیاسی و قهرآمیز با نهضت داراالرقم پیش از كومت مرالزی ،در سرال
 7337و از سوی كومت برونئی آ راز شرده برود ،و تری كومرت برونئری از مشروقان
كومت مالزی ب جلوگیری از فعالیت داراالرقم بود ،زیرا در برونئی نیز نهضتهرایی كر
صواهان ایجاد نظامهای دینی بودند ،ب صورت تهدیدی بر ضرد كومرت پادشراهی ایرن
كشور دیده میشدند و ب همین دلیل كومت برونئی ضمن ایجاد نهضتهرای كرومتی
موازی ،مانع از فعالیت سازمانهایی همچون داراالرقم میشد .اما در تایلند و بر ویرژه در
اندونزی ك االرقم پیروان و نفوذ بسیاری داشت ،ارقمیها در سرالهرای بعرد آزادانر بر
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی صود ادامر داده ،از وریرق نشرریات صرود ،اندیشر هرا و
اعتقادات مهدوی و آصرالزمانی اشعری را رواج میدادند 11.هر ند در اندونزی نیز همچون
برونئی ،تجزی و تحلیل اعتقادات و باورهای ارقمیها و اشعری پیش از براندازی داراالرقم
شروع شده بود؛ نان ك در سال  7333كمیسیون فتوای 18مجلس علمای اندونزی 13بر
وور جدی ب مطالع و تحقیق درباره اعتقادات نهضت داراالرقم پرداصت و در نهایت كتاب
اورارم مدیه را از نظر اسالم نادرست و انحرافی دانست و اعالم كرد ك تعرالیم اسرالم از
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كامل است و از آن جا ك پیامبر دیگری مبعوث نخواهد شد ،تعالیم

جدیدی نیز وجود نخواهد داشت .در نتیج  ،مجلس مذكور باورهای داراالرقرم را نادرسرت
صواند و بر اساس تصمیم دادستان كل ،صواهران ممنوعیرت فعالیرت داراالرقرم و هردایت
پیروان االرقم ب مسیر صحیح اسالم از وریق علما و صطبای مسلمان انردونزی شرد .بر
دنبال آن و بر مبنای تصمیم دادستان كل جاكارتا ،انتشار كتب داراالرقم مانند كتاب اورار

رئیسجمهورسوهارتواافرامینیداوندتبعیتمیكند ،و همچنین عضرویت

م مدیه و كتاب
در داراالرقم ممنوع شد ،ولی رؤسای دادستانیهای كل در ن ایالت اندونزی از اجرای این
تصمیم سرباز زدند و تی عبدالر من و ید ،رئیس سازمان نهضت العلمرای انردونزی ،در
نشست رسمی این سازمان در سال  ،7331بر مخالفرت برا كومرت و مجلرس علمرای
اندونزی پرداصت و صواهان مایت از ارقمیها شد و اعالم كرد ك در اسالم هیچ نهرادی
اجازه تصمیمگیری درباره مذهب سایر مسلمانان را ندارد.
گر

13

براندازی نهضت داراالرقم ب دلیل عقایرد انحرافری اشرعری محمرد رهبرر ایرن

نهضت انجام شد ،انگیزه های سیاسی نیز در این اقدام كومت ،آن هم قبرل از انتخابرات
عمومی ،بیتأریر نبود .ا تمال ضور داراالرقم در انتخابات ب عنوان یك زب سیاسی ،یا
دست كم برای تقویت زب پاس ر رقیب دائمی و اصلی رزب آمنرو ر در انتخابرات ،بر
عنوان دالیل برصورد با این نهضت و رهبر و اعضای آن ذكر شده است .ب ویرژه آن كر
تعداد اعضای داراالرقم در زمان براندازی آن ،بالغ بر ند ده هزار نفر بود و گفت شده كر
این سازمان در زمان اوج فعالیت صود یعنی ده  ،7333بین شصت ترا یكصرد هرزار نفرر
عضو داشت ك

الب آنان از جوانران ،دانشرجویان و افرراد متخصرص بودنرد .همچنرین

سرمای ها و داراییهای این نهضت در زمان براندازی در دود  733میلیرون دالر آمریكرا
تخمین زده شده است.

17

در پی اقدام كومت مالزی در براندازی نهضت داراالرقم ،اشعری محمد ك در تایلنرد
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ب سر می برد ،در دوم سپتامبر  7331از سوی نیروهای پلریس تایلنرد و مرأموران امنیتری
مالزی ب اتفاق ده نفر از همراهانش دستگیر و ب مالزی متتقل شد 13.او بعد از انتقرال بر
مالزی در  33اكتبر  7331ب همراه همسر و شش نفر از پیروانش ،در جلس ای برا ضرور
علما و مفتیهای این كشور ،در تلویزیون ملی مالزی اضر شد و ضمن اعتراف ب اشتباه،
انحرافی و نادرست بودن باورها و تعالیم صود را پذیرفت و اذعان كررد كر اعتقراداتش برا
تعالیم اسالمی صحیح در تضاد است .او همچنین اظهار داشت ك دربراره اورارم مدیره و
مالقات سوهایمی با پیامبر

 ،برای متقاعد كردن پیروانش داستانسرایی كرده اسرت و

از این رو متعهد شد تا پیروان صود را ب راه صحیح اسالم بازگرداند .در این جلس  ،اشعری
ك همواره ب سبك ارقمیها لباس تیره بلند میپوشید و عمام بر سر میگذاشت ،لباس و
كاله سفید معمول مالزیاییها را پوشیده بود .همسرش نیز بر جرای رادر مشركی بلنرد،
جاب معمول زنان مسلمان ماالیی را بر سر داشت .اشعری بعد از ایرن اعترافرات ،در 38
اكتبر بدون مواجه با دادگاه یا محكومیت ،و البت ب صورت تحت نظر آزاد شد؛ ك البتر
این اعترافات و اذعان ناگهانی وی ب نادرست بودن عقایدش ،تردیردهای بسریاری را بر
وجود آورد .ب دنبال این اعترافات ،زینالعابدین عبدالقادر ،رئیس شورای ملی فتوای مالزی
اعالم كرد ك وی یك برنام سخت پنج سال  ،تمامی نهضتهرای اسرالمی انحرافری از
مالزی بر یده صواهند شد .او گفت ك تا آن زمان داقل  11گروه دارای تفكرات نادرست
شناسایی شدهاند ك از میان آنها 71 ،گروه در ال فعالیت هستند .وی ایرن گرروههرا را
سروان صواند و تنها راه مهار آنها را در براندازی كاملشران دانسرت .او همچنرین اظهرار
داشت ك مالزی ،هیئتی را ب اندونزی صواهد فرستاد تا برای اقناع گروههای اسرالمی آن
كشور ،درباره انحرافی بودن اعتقادات اشعری محمد و نهضت داراالرقرم ،اقردامات الزم را
انجام دهند 10.در صارج از مالزی نیز بازداشتهایی ب اتهرام عضرویت در االرقرم صرورت
گرفت ،نان ك  73دانشجوی دصتر از اعضای این نهضت ب اتهام ارتباط برا گرروههرای
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اسالمگرای تندرو مصری ،در قاهره بازداشت شدند و مورد بازجویی مقامات مصرری قررار
گرفتند.

11

از زمان براندازی داراالرقم ،این نهضت ب وور رسمی و سراسری تعطیل شد ،اما وبق
باور الب صا ب نظران سیاسی مالزی ،فعالیت نهضت ب وور زیرزمینی ادامر یافرت .از
سوی دیگر ،فشار دولت مالزی بر رهبران و اعضای اصرلی االرقرم و نظرارت برر آنهرا و
دستگیری برصی از آنان ب اتهام تالش برای ا یای دوباره این نهضت و نیز تعطیل كردن
مدارس االرقم ،تا اواصر ده  7333و اوایل ده  3333ادام داشت .صود اشعری ترا سرال
 3331ر ك

كومت مالزی در یك تصمیم تاریخی وی را آزاد كرد و ب ووالنیترین دوره

بس رهبران نهضت ها و سازمانهای مستقل و مخالف كومت صاتم بخشید رر اجرازه
تر محل اقامت تعیینشده برای وی در ایالت صباح را نداشت و مالقاتكنندگانش بایرد
پیش از دیدار با او بازرسی میشردند .همچنرین او نراگزیر بر معرفری هفتگری صرود بر
نزدیكترین ایستگاه پلیس بود .اما با این ال ،این قبیل محدودیتها ،پیروان اشعری را از
ادام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی اسالمیشران در سراسرر كشرور و منطقر آسریای
جنوب شرقی باز نداشت .تی اشعری محمد صود در سال  7331اقدام ب ربت یك شركت
تجاری محدود ب نام رفقا در سالنگور كرد و بدون استفاده از اموال ضبط شده داراالرقرم،
ب تولید محصوالت گیاهی و فروش آنها در شهرهای مسلماننشین پرداصت .این شركت
ب سرعت در سراسر مناوق مختلف مالزی توسع یافت و ب موفقیت اقتصادی گستردهای
دست پیدا كرد .البت رفقا گ گاه از سوی كومت مالزی ب ترالش بررای تجدیرد یرات
االرقم متهم میشد و گاه فعالیتهایش در بعضی از ایاالت متوقف میگردیرد و مرردم آن
ایاالت از سوی مقامات محلی ب عدم ارتباط با این شركت تشویق میشدند ،امرا برا ایرن
ال فعالیت آن در میان یرمسلمانان ب سهولت رواج داشت و از آن جا ك فعالیرتهرای
اقتصادی این شركت بر مبنای اصول اسالمی و ب شكل صرحیح انجرام مریشرد ،رونرق
اقتصادی آن هیچ گاه با مشكل مواج نگردید 11.ب عالوه در سال  3333گروه دیگری از
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فعاالن اقتصادی داراالرقم در منطق آسیای جنوب شرقی ،در زیر تر رفقا گرد هم آمدنرد
و با تبدیل آن ب یك شركت بین المللی ،بر وسعت فعالیتهای این شركت افزودند .اما در
مجموع ،با وجود این قبیل فعالیتها ،نهضت داراالرقم و اشعری محمد در تمام سالهرای
مواجهر بررا محرردودیت از سرروی كومررت مررالزی ،موضررع صررلحآمی رزی اتخرراذ كرررده،
محدودیتهای كومت را رعایت كردند.

11

از نظر مناسبات سیاسری و فكرری ،اشرعری محمرد در اواصرر دوران ربس و صرر،
دیدارهای متعددی نیز با رجال و شخصیتهای سیاسی و فكری جهان اسرالم داشرت .از
جمل در سال  7333با عبردالر من و یرد ،رئریس سرازمان نهضرت العلمرای انردونزی و
بزرگترین مدافع نهضت داراالرقم در انردونزی ،دیردار كررد كر وری آن و یرد دربراره
كاندیداتوری صود برای انتخابات ریاست جمهوری انردونزی در همران سرال ،برا اشرعری
مشورت كرد .همچنین او مالقاتهایی با برصی از علمای كشورهای اسالمی داشت ك از
جمل آنها ،دیدار با دكتر عبدالسالم هرّاس از مراكش در مر  ،3333شریخ عبردالغفور از
ازبكستان در اكتبر  ،3333و دكتر عمادالدین عبدالر یم از رهبران تجددگرای انردونزی در
آوریل  3330قابل ذكرند.

11

نهضت داراالرقم در مجموع سنتیترین نهضت اسالمگرای مالزی محسوب میشرد و
صواهان برپایی یك كومت اسالمی ب شكل جهانشمول و مطابق با باورها و قرائت صود
از تاریخ دوران صدر اسالم بود و ب همرین لحراظ در میران برصری از مسرلمانان مراالیی
محبوبیت زیادی داشت و ب واسط این محبوبیت ،پیروان اشرعری محمرد او را ابویرا (بر
معنای پدر مینامیدند .با وجود اصتالفاتی بین داراالرقم و دیگر نهضتها و سرازمانهرای
اسالمی مالزی درباره قرائت صحیح و اصیل از اسالم و قرآن ،الب این سازمانهرا و نیرز
گروههای فعال قوق بشر مالزی در داصل و صارج از كشور ،و نیز برصی از رجال سیاسری
این كشور ،نحوه برصورد قهرآمیز دولت ماهاتیر با اشرعری محمرد و داراالرقرم را محكروم
كردند .در قیقت ،نوع برصورد دولت وقرت مرالزی برا ایرن نهضرت ،از یرك سرو میرزان
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رالش كشرید و از سروی دیگرر

18

البت بعضی از گروهها و سازمانهای سیاسی مالزی ب دلیل اصتالفات فكری با اشعری
محمد و نهضت داراالرقم و همچنین تصوری ك از مخالفت این نهضت با روند توسرع و
تجددگرایی در مالزی داشتند ،همانند كومت مالزی ،نگرشی منفی ب االرقم داشتند و ب
همین دلیل در زمان براندازی این نهضت ب دست كومت ،واكنشی نشان ندادند .در نظر
این گروهها ،سیاست كومت مالزی در جدا نگ داشتن مذهب و سیاست از یكدیگر ،بر
ویژه با توج ب تنوع قومی و مذهبی اكم بر مالزی ،سیاست مناسربی برود و بر همرین
دلیل با مشی نهضت داراالرقم مخالفت میورزیدند.

13

اشعری محمد در دوران رهبری نهضت داراالرقم كوشید تا مدیریتهای معمول توسع
اقتصادی و اجتماعی اكم بر مالزی و سایر كشورهای اسرالمی را از وریرق ایجراد یرك
جامع كو ك مبتنی بر مبانی دینی ب

الش بكشد .موفقیتهای اقتصادی االرقم باعرث

شد تا این نهضت كو ك ،بعد از گذشت بیش از  33سال ،ب یرك امپراتروری اقتصرادی
بزرگ و بین المللی تبدیل شود و نفوذ بسریاری در سرطوح سیاسری و اجتمراعی كشرور و
منطق ب دست آورد .ب دلیل این موفقیتها ،براندازی این نهضت با نارضایتی اعضای آن
در مالزی و كشورهای منطق همراه شد ،زیرا ك پیروان آن ب واسط نهادهای اجتماعی و
بنگاههای اقتصادی داراالرقم ،از صدمات اجتماعی و اقتصادی این نهضت ب وور مستقیم
بهرهمند میشدند .همچنین در نتیج فعالیتهای االرقم ،پیوندهای اجتماعی و صرانوادگی
متعددی میان مردم ماالیی و یرماالیی مالزی و كشورهای جنوب شرق آسیا برقرار شده
بود ك وبعاً با براندازی داراالرقم این مراودات نیز با آسیبهایی مواج شد.

13

علت انحالل داراالرقم از سوی دولت وقت مرالزی ،همران ورور كر ذكرر آن رفرت،
انحرافی و كفرآمیز بودن عقاید و آموزههای این نهضت اعالم شد ،اما در عین رال نفروذ
این جنبش در میان بخشهایی از مردم وبقات متوسط شهری و روستایی ،تشویق مرردم

373

در تکاپوی تأسیس حکومت دینی :بررسی تاریخی زمینهها و دالیل برآمدن ...

این كشور ب انتقاد از كومت مالزی ،موفقیت نهضت در پیشربرد بعضری از برنامر هرای
توسع اقتصادی و كشاورزی و در نهایت تبدیل تدریجی این نهضت ب یك تهدید سیاسی
برای اكمیت مالزی نیز در براندازی آن بیارر نبود؛ ب ویژه آن ك در اوایل دهر ،7333
دولت ماهاتیر موفق شده بود الب جریانهای سیاسی مهم مالزی را ب

اشی برانرد و از

این رو تنها نیروهای سیاسی رقیب برای دولت وی در این زمران ،نیروهرا و جریرانهرای
اسالمگرا بودند ك نهضت داراالرقم از مهمترین آنها ب شمار میرفت .ب عالوه ،از اوایل
ده مذكور ،شایع ظهور یك زب سیاسی جدید ب رهبری االرقم در مالزی رواج یافتر
بود و با توج ب انتخابات عمومی اواصر سال  ،7331این ا تمال وجود داشرت كر دولرت
ماهاتیر در مقابل این نهضت شكست بخورد و از صحن قدرت كنار برود ،و لرذا مریتروان
این موضوع را نیز در انحالل قهرآمیز نهضت داراالرقم ملرر دانست.

17

نتیجه

نهضت داراالرقم در دوران فعالیت صود از مهمترین و اررگذارترین جنبشهای اسالمگرا در
مالزی و كشورهای اسالمی شرق و جنوب شرق آسیا ب شمار میرفت .این نهضت ب وور
عملی توانست از وریق ایجاد یك اجتماع كو ك و مبتنی بر باورها و قرائتهای صرود از
تعالیم دینی ،ب وور نسبی بر زندگی سیاسی ،دینی ،اجتماعی و اقتصادی مسرلمانان ایرن
كشورها ارر بگذارد .در میان سازمانها و نهضتهای اسالمی گوناگون مالزی ،داراالرقم در
مقایس با سایرین ،استقالل بیشتری داشت و ب همین دلیل ،برصورد و نگاه آن ب دیگرر
سازمانها و جنبشهای اسالمی بیشتر انتقادآمیز بود و ا لب مواضرع ایرن سرازمانهرا و
ا زاب را ب دلیل گرایش ب قومگرایی ،ناسیونالیسم و سكوالریسم نقد مریكررد .نهضرت
داراالرقم ب ر م مواضع و داعی های اسالمگرایان صود ،و نیز كسب موفقیتهایی ند در
وزه های اقتصادی و اجتماعی ،ب دلیل باورها و اعتقادات ویرژه و انحرافری صرود دربراره
مهدویت و پیامبر اسالم

 ،نتوانست جایگاه قابل تروجهی را در میران مسرلمانان اهرل

سنت و شیع ب دست آورد و باورهای انحرافی آن هیچ گاه مورد اقبال عمروم مسرلمانان
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كشورهای اسالمی قرار نگرفت .همین امر ،كارنام فعالیتهای این نهضت را ب فرقر ای
با اعتقادات ویژه و فعال در وزه های اقتصادی و اجتماعی محدود كررد و باعرث شرد ترا
سرانجام ب بهان عقاید انحرافی صود ،از سوی كومت وقت مالزی منحل شرود .انحرالل
قهرآمیز این نهضت با انتقادهای متعرددی از سروی گرروههرا و سرازمانهرای سیاسری و
اسالمگرا مواج شد ،اما از یك سو اعتراف اشعری محمد ب انحرافی بودن باورهای صود و
از سوی دیگر عدم امكان دفاع از اعتقادات اشعری محمد و رهبران االرقم از ورف پیروان
این نهضت ،باعث شد ك این نهضت هیچ گاه امكان تجدید یات فراگیر و جدی را نیابد.
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