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این مقاله مشکالت اساسی در بررسي و نگهداري نسخه هاي 

ــوماترا را مورد بررسي قرار  ــالمي در منطقۀ غرب س خّطي اس

ــرزمین مینانگ کابائو  مي دهد. در طول تحقیقات میداني در س

ــوماترا -در ماه مي 2006، فرصتي دست  - بخش غربي س

ــخه هاي خّطي اسالمي و  ــیاري از مجموعه هاي نس داد تا بس

ــي ماالیي )جاوي( که اکثر آن ها  ــّوف به زبان عربي و عرب تص

ــم. این قرن، دقیقًا زمان  ــق به قرن هجدهم بودند را ببین متعل

نفوذ اسالم به این منطقه به وسیلۀ دو طریقۀ صوفیۀ شّطاریه3 

ــبندیه4 است که تا به امروز نیز تحت نفوذ دیني طریقت  و نقش

ــت. در خالل این پژوهش، از چندین  ــّطاریه باقي مانده اس ش

ــالمي که شیوخ صوفیه  ــّطاریه و مراکز مطالعات اس سورۀ5 ش

ــورۀ پاسبان،  )مال تائونکو( آن ها را هدایت مي کردند مانند: س

ــوره ها،  ــوه در اوالکان، دیدن کردم. س ــورۀ بارو، لوبوك ایپ س

ــالمي و صوفیه بودند، مکاني  عالوه بر این که مراکز تعالیم اس

براي نگهداري نسخه هاي خّطي اسالمي نیز بودند. یکي از این 

ــوره ها، هنوز هم به سّنت استنساخ به زبان جاوي که تقریبًا  س

ــت، ادامه مي دهد. این مقاله دربارۀ سّنت  ــرف نابودي اس در ش

ــوره هاي سوماترایي به  ــکالت س کنوني آموزش صوفیه و مش

عنوان تشکیالت اصلي در حفظ نسخه هاي خّطي اسالمي در 

غرب سوماترا در کنار مجموعه هاي خصوصي نگاشته شده، و 

به توصیف جنبه هاي سّنت تاریخي با موقعیت هایي اکثراً نوین 

ــخه هاي خّطي  مي پردازد. به نقش تائونکو و مجموعه هاي نس

ــود به خصوص تعداد نسخه ها،  ــوره نگهداري مي ش که در س

ــکالت در حفظ این نسخه ها  ــرایط کنوني و مش ویژگی ها، ش

توّجه ویژه اي شده است. در نتیجه این بررسي ها، شرایط بسیار 

ــوره ها با در نظر  ــداري از این مجموعه ها در س ــب نگه نامناس

ــن حمایِت کِم مجامِع  ــن آب و هواي مرطوب و همچنی گرفت

ــورد توّجـه قرار  ــالمي و دولتمردان اندونزیایـي م محلـِي اس

گرفته شده است.
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ــتم در جونپور و مالْوه شناساند. برجسته ترین صوفی شّطاریه، سیدمحمد  ــله ای منسوب به عبدهلل شّطاری است. وی این سلسله را در قرن هش ــّطاریه، سلس 3. ش

غوث ُگوالْیاری درگذشتة 970 بود که شّطاریه را در گجرات گسترش داد و توّجه ظهیرالدین بابر و همایون و اکبرشاه، فرمانروایان مغول، را جلب کرد. با توّجه به 

مراسم و ریاضت های رایج در آن، احتمااًل این سلسله بیش از سلسله های دیگر از آیین هندو تأثیر پذیرفته است.

4. نقشبندیه، طریقتی است منسوب به خواجه بهاءالّدین محمد نقشبند بخارایی )791-718 هـ . ق (، شاخه ای منشعب از سلسلۀ خواجگان که اصل آن به عارف 

ایرانی خواجه یوسف همدانی باز می گردد. بعدها این سلسله در هند هم نفوذ یافت و به خصوص در دوره اقتدار مغوالن در هند، تأثیر و نفوذ مشایخ آن ها قابل 

مالحظه بود و سالطین آن سرزمین غالبًا به این طریقه منسوب بودند؛ چنان که گویند امیر تیمور گورکانی به شاه نقشبند ارادت داشت.

5. سوره )Surau( به مدارس دیني گفته می شد که محل فراگیري تعالیم اسالمي بود.
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ــی در اندونزي  ــخ خّطي ماالی ــاس اّطالعات انجمن نس براس

ــي  ــي ماالی ــخه های خّط ــي از نس ــا نیم )Manassa(، تنه

فهرست نویسي شده، حال آن  که حدود پانزده هزار نسخۀ دیگر 

در سراسر مجمع الجزایر پراکنده اند. در خالل تحقیقات میداني 

در بخش غربي سوماترا، سرزمیـن مینانگ کابائو، در ماه مـي 

ــخه هـای  ــت داد تا مجمـوعه هایي از نس 2006، فرصتـي دس

ــالمي و تصّوف ماالیي را که به زبان عربي یا عربي  خّطـي اس

ماالیي )جاوی( نوشته شده و اکثر آن ها متعلق به قرن هجدهم 

ــلمانان در  بودند از نزدیک ببینم. این زمان دقیقًا دورۀ نفوذ مس

ــت. توّجه به این نکته ضروري است که پیش از  این منطقه اس

اسالم، سّنت نگارش در زبان مینانگ وجود نداشت، بلکه تنها 

ــفاهي قرائت مانند باسیمالین6 موجود بود. از این  سّنت هاي ش

ــّنت کتابت اسالمي به زبان جاوي در این منطقه به  رو، آغاز س

ــرن 17ـ 18 میالدي برمي گردد که باعث حفظ برخي  حدود ق

افسانه هاي اساطیري اصیل مینانگ به نام کابا7 شد.

ــالمي به زبان هاي عربي و جاوي  انتشار سّنت کتابت اس

ــای صوفی گری و بیش  ــوماترا کاماًل به طریقت ه در غرب س

ــت، تا کنون تنها مراکز  ــّطاریه ارتباط دارد. در حقیق از همه ش

ــّطاریه باعث بقاي سّنت کتابت به زبان جاوي هستند. شیخ  ش

ــت را در مدینه در  ــدي براي اّولین بار، این طریق صبغه هلل هن

ــالدی معرفي کرد، طریقتي که در گجرات، برهانپور  1605 می

ــرن هفدهم، پیروان  ــی یافته بود. در ق ــگال بنیان محکم و بن

ــي )د. 1660 م( و کوراني )د.1691  ــّطاریه - ُقشاش طریقۀ ش

ــر چند در  ــه و مدینه بودند )ه ــتۀ مک ــایخ برجس م( - از مش

ــبندیه مي شناختند(.  ــیوخ را در ابتدا با نام نقش خاور میانه این ش

ــیار زیادي  ــروان اندونزیایي آن ها به این طریقت تمایل بس پی

داشتند. به همین دلیل، چندین نسل از پژوهشگران اندونزیایي 

در عربستان بایستی از محضر شاگردان کوراني بهره می بردند 

ــت وجو می کردند. از این رو،  ــّطاریه را جس و مبانی طریقت ش

ــوماترا شمار زیادي از فرق نامرتبط به آن  متقاباًل در جاوه و س

ــّطاریه در بخش وسیعي از  را مي یابیم. گرچه تعالیم عرفاني ش

ــر جهان اسالم پراکنده است، شیخ عبدالرئوف سینکیلي  سراس

ــوماترایي االصل بود، توانست تاریخ این  )1620ـ1693( که س

ــتان  ــال در عربس طریقت را تحت تأثیر قرار دهد. وي نوزده س

مرید ُقشاشي و کوراني بود و در سال 1661 میالدی به عنوان 

ــّطاریه به آچه8 برگشت. سینکیلی هنوز هم به عنوان  خلیفۀ ش

ولي مسلمین و قهرمان ملّي اندونزي مورد احترام است.

این طریقت توسط شیخ برهان الّدین از پیروان عبدالّرئوف 

ــالدي از اوالکان9  به منطقۀ  ــینکیلی، در اواخر قرن 17 می س

غربي سوماترا یا سرزمین مینانگ کابائو و سپس به روستاهاي 

مجاور تا پادنگ پانجنگ جدید10 و سپس کوتاالواس،11 آگام12 

و کوتاتائو13 راه یافت. 

ــّطاریه، قابلّیت تطبیق  ــاز طریقت ش ــاي ممت از ویژگي ه

ــت، به همین دلیل، شّطاریه  ــان آن با سّنت هاي محلي اس آس

ــالم، مردم  ــد. پیش از ورود اس ــن طریقت محلی ش بومی تری

مینانگ کابائو، نظام دیني پیشرفته اي داشتند. از این رو بایست 

ــي آن ها افزوده  ــالم به نظام دین ــت که صرفًا اس به خاطر داش

گردید و در این منطقه به شکل کاماًل تلفیقی نمود یافت. یکي 

از روش هاي نفوذ اسالم به سرزمین هاي مرتفع مینانگ کابائو، 

ــوره« بود که محّل فراگیري  ــیس مدارس دیني به نام »س تأس

ــوره، محلي مهم در روستاهاي مینانگ  تعالیم اسالمي شد. س

ــه با زنان و  ــه دور از خانه اي ک ــود که مردان جوان ب ــو ب کابائ

ــتند، پس از رسیدن به سّن بلوغ در آن  کودکان در آن مي زیس

ــل یادگیري را بر  ــالم، نمونۀ کام ــر مي بردند. بنابراین اس به س

اساس سورۀ پیش از اسالم بنا نهاد. سوره هاي بزرگي با چندین 

ــه را به خود جذب  ــتند که صدها طلب ــاختمان نیز وجود داش س

ــبیه مهمان خانه هاي  ــتر این سوره ها ش مي کردند، اگرچه بیش

کوچک بر پایه هاي چوبي بلند بنا شده و نسبت به دو قرن قبل 

ــورۀ کوچک از دو یا  تغییر چنداني نکرده بودند. معمواًل یک س

ــد که براي آیین هاي دیني اهل تصّوف،  سه بنا تشکیل مي ش

اقامت طلبه ها، مکان زندگي شیوخ )مال توانکو، مینانگ بویا(14 

و حفاظت از مجموعۀ نسخه هاي خّطي استفاده مي شد. برخي 

ــیِخ محلي واقع  ــاورت مقبرۀ ولي یا ش ــوره ها در مج از این س

ــورۀ بارو که در جوار آرامگاه شیخ محمدناصر  ــده اند مانند س ش

قرار گرفته است.

ــورۀ شّطاریه مي رفتند،  ــاگردانی که براي آموزش به س ش

6. basimalin                                            7. kaba                                        8. Acheh
9. Ulakan                                                10. Modern Padang Panjang                                          11. Kota Lawas
12. Agam                                                13. Kota Tua                               14. mal. tuanku, minang. buya



72 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــالمي به ویژه فقه قرار مي گرفتند، همان طور  تحت تعالیم اس

که در رساله هاي عبدالّرئوف توّجه ویژۀ وي به احکام اسالمی 

ــیاري در باب  ــهود است. کتاب هاي بس ــریعت( کاماًل مش )ش

ــالۀ مینانگ  ــهورترین رس ــود دارد، به طور مثال مش ــه وج فق

ــف ابن حجر هیتمی  ــن یا کتاب فقه تألی ــو، منهاج الّطالبی کابائ

ــوره« مي باشد. سوره هاي مختلف  در مجموعه هاي کنوني »س

ــاخه هاي مختلف آموزشي تخّصص داشتند که  شّطاریه در ش

ــرزمین  با افزایش تعداد زائریني که مینانگ کابائو را به امید س

ــرن هجدهم ترك مي کردند اضافه و تحت  مقدس در اواخر ق

تأثیر قرار مي گرفتند. سورۀ کامانگ در زبان عربی، کوتاِگدانگ 

ــرآن( و کوتاتائو، که  ــاي عقلي ق ــم منطق معنا )در معن در عل

ــرآن آمده بود  ــیر ق ــه از آچه براي تدریس تفس ــتادي را ک اس

ــکني مي داد، از نمونه هاي این سوره ها بودند. عالوه بر آن،  س

ــوره ها، رساالتي مرتبط با  ــیاري از این س در مجموعه هاي بس

ــّطاریه نوشتۀ عبدالّرئوف سینکیلي و  تعالیم عرفاني طریقت ش

ــلة الي روح  ــتاد گجراتي اش برهان پور به نام التحفة المرس اس

ــینکیلي، شیخ  ــتة س ــاگردان برجس الّنبي و دو اثر تاریخي از ش

برهان الّدین و محمدناصر نگهداري مي شود. تحفه و دیگر آثار 

شیخ عبدالّرئوف و شاگردانش براي ارائۀ مبانی تعالیم اسالمي 

به خوانندگان آن ها نوشته شده اند. کتابی ساده در باب طریقت 

شّطاریه، نوشتۀ شیخي از اوالکان در سال 1757  م، گونه گوني 

مباحث آموزشي شاگردان این طریقت شامِل یادداشت هایي از 

ــتور زبان و نحو عربي، تفسیر آیاتي از قرآن، یادداشت هاي  دس

ــاب را نشان مي دهد. این فهرستي از  ماالیي دربارۀ طب و حس

ــوره ها و مجموعه هاي  ــي به جاوي است که در س کتاب نویس

ــامل نمونه هایي از قرآن،  ــدند و ش خصوصي نگهداري مي ش

ــیر قرطبي( و رساله هایي دربارۀ  ــیر )تفسیر جاللین و تفس تفس

تاریخ بودند. بیشتر این نسخه ها در قرن هاي 18ـ 19 میالدي 

ــته یا  ــذ اروپایي یا کاغذ محلی )دلووانگ(15 نوش ــر روي کاغ ب

ــوط به تاریخ  ــد. منحصر به فردترین اثر مرب ــاخ مي ش استنس

ــته شده است با نگاره های  مینانگ کابائو که با  ãÒÕü نوش

ــفانه  ــت. متأس ــده و طوماری هفت متری اس زیبایي مزّین ش

ــخه ها به خاطر وجود رطوبت و حشرات در  ــیاري از این نس بس

ــاعد و غیرقابل خواندن هستند. مکان هاي  شرایط بسیار نامس

ــخه ها در سوره هاي مختلف فرق می کند به  نگهداري این نس

ــورۀ  عنوان نمونه اتاقي مجّزا در محّل انجام امور دیني مانند س

ــبان، دیوار یا سقف در سورۀ بینتونگان تینگی یا ساختمان  پاس

چوبي یا سنگي جداگانه و مخصوص مانند سورۀ لوبوک ایپوه و 

سورۀ بارو. در بعضي از این سوره ها، به مریدان شّطاریه نه تنها 

قرائت کتاب هاي دیني بلکه نگارش جاوي تعلیم داده مي شود. 

نسخه برداري، در کنار عبادت، یکي از مهمترین تعلیمات سورۀ 

تصوف است.

ــخه نگاری در سّنت  ــت که نس ذکر این نکته ضروري اس

ــاید واژۀ »سحرآمیز« خیلي مناسب  اسالم، سحرآمیز است )ش

ــد و بهتر باشد آن را فقط »سّنتي« بدانیم(. هر چند دیدگاه  نباش

ــخ، آن را عملي  ــتن از نس ــِي خاّصي در مورد کپي برداش عرفان

ــنودی خداوند می شود. در حال حاضر،  می داند که باعث خوش

ــّطاریه  ــیوخ ش ــّنتي جاوي در میان ش تنها نمایندۀ نگارِش س

ــوماترا، امام موالنا عبدالمناف امین الخطیب از سورۀ  غرب س

ــت. در زندگی نامۀ  ــدي در باتانگ کابونگ )تابینگ( اس نوراله

ــده، آمده  ــال 2002 میالدی تألیف ش ــگار وي که در س خودن

ــال 1936  ــت 1922 متولد و در س ــه وي در 8 آگوس ــت ک اس

ــبان بیعت کرده است. وي تا  ــّطاریه با شیخ پاس در طریقت ش

ــغول است و  ــخه برداري آثار مش به امروز به کار نگارش و نس

بي تردید گنجینه اي حقیقي براي سّنت معنوي اسالم به شمار 

ــیعي با تمامي سوره هاي اطراف و مریدان  مي آید. او ارتباط وس

ــه در میان آن ها  ــاب تألیف کرده ک ــت کت خود دارد. وی بیس

ــتۀ غرب سوماترا )سینکیلي، شیخ  زندگی نامۀ چهار ولي برجس

برهان الّدین، شیخ پاسبان و شیخ سورۀ بارو(، رساالتي در مورد 

ــّطاریه )میزان القلوب( و تاریخ نفوذ مسلمانان  اصول طریقت ش

به سرزمین مینانگ کابائو دیده مي شود.16

ــي تاریخ  ــکدۀ زبان شناس ــر ادریِتي امیر، رئیس دانش دکت

ــگاه انداالس در پادانگ، دو شخص دیگر را که  تطبیقي دانش

ــتند و نسخه برداري مي کردند به نام هاي هـ.  به جاوي مي نوش

ــدهلل )د. 2000 م( معرفي  ــار عب ك. درام )د. 1997 م( و مخت

ــیوخ شّطاریه نبودند بلکه کساني بودند که در  مي کند. آن ها ش

15. Dluwang
16. Ketab Menerangkan perkembangan Agama Islam di Minang Kabau Semenjakdahulu syeh Brhanuddin sampai ke 
zaman Kita Sekarang
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اورنگ سیاک(.17 

ــوماترا  ــوره را مي توان اتاق قرائت در س ــن نهاد س بنابرای

نامید؛ به ویژه امروز که برخي از آن ها تنها یک کاربرد دارند که 

ــالم است و مانند  آن هم حفاظت از میراث مکتوب معنوي اس

مراکز آموزشي و دیني مراکز صوفیه، فّعال نیستند.

ــخه هاي خّطي غرب سوماترا بسیار دشوار  تعیین تعداد نس

ــیار و مجموعه هاي خصوصي فراوان  است زیرا سوره هاي بس

ــه 16 نمونه در مجموعۀ  ــا وجود دارد، عالوه بر این ک در آن ج

ــکدۀ  ــان در پادنگ و 9 نمونۀ دیگر در دانش ــوزۀ آدیتیا وارم م

زبان شناسي تاریخ تطبیقي دانشگاه انداالس به نمایش گذاشته 

ــده که بر اساس بازدید از  ــده اند. پیرو بررسي هاي انجام ش ش

ــخۀ خّطي در  ــوره هاي فراوان صورت گرفته، تقریبًا 30  نس س

ــخۀ خّطي در سورۀ بارو  لوبوك ایپوه در اوالکان، حدود 80 نس

ــخۀ خّطي، که به سورۀ  و در بزرگترین مجموعه حدود 100 نس

پاسبان تعلق دارد، نگهداري مي شود. به طور خالصه مي توان 

گفت در حقیقت هیچ شرایط خاّصي براي نگهداري نسخ خّطي 

در سوره ها و مکان هاي قرائت در سوماترا وجود ندارد. الزم به 

ذکر است که همکاران ماالیي ما در دانشکدۀ زبان شناسي تاریخ 

ــگاه انداالس تالش مؤثري در زمینۀ پژوهش و  تطبیقي دانش

ــت  ــخ انجام داده اند، به ویژه این که اّولین فهرس نگهداري نس

ــوماترا در ژوئیه 2006 منتشر شده است.  ــخ خّطي غرب س نس

ــّم پروژه هاي آینده را  ــیار مه بنابراین در ابتدا باید دو جنبۀ بس

مشخص کنیم: اّول تهّیۀ جعبه هاي مخصوص یا ابزار دیگري 

که بتواند از نسخه هاي خّطي در مقابل رطوبت، دما و حشرات 

ــت ارتقاء فرآیند دیجیتالي  ــت کند و دوم این که، فرص محفاظ

کردن نسخه هاي خّطِي نادر ایجاد شود، تا براي پژوهش بیشتر 

ــور مي کنم که تیما  ــند. عالوه بر آن، تص ــي باش قابل دسترس

ــخ خّطي اسالمي( مي تواند با مشارکت  )انجمن بین المللی نس

ــگاه انداالس پادنگ که قباًل چنین کاري را در  همکاران دانش

ــخ آغاز کرده اند،  ــۀ دیجیتالي کردن و تصویر برداري از نس زمین

یکي از پروژه هاي آیندۀ خود را به این امر مهم اختصاص دهد.

■

17. mal. orang surau, minang. urang siak

نرمافزار»کتابخانۀجامعمیراثمکتوب«

ــالمی نور و  ــزار »کتابخانۀ جامع میراث مکتوب« در قالب تفاهم نامه ای میان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اس ــرم اف ن

ــت. در این نرم افزار کلیۀ کتاب ها و نشریات میراث مکتوب در دسترس  ــی میراث مکتوب در حال تولید اس مرکز پژوهش

کاربران قرار خواهد گرفت. 

بیش از 250 عنوان کتاب در موضوعات مختلف شامل زبان و ادبیات فارسي، علوم و معارف اسالمي، علوم و فنون، تاریخ 

ــبه قاره، متن شناسي، فهرست نسخه هاي خطي، نسخه برگردان ، نسخه پژوهي،  و جغرافیا، میراث ماوراء النهر، میراث ش

رسائل، جشن نامه ها، ارج نامه ها، همایش ها و نکوداشت ها با قابلیت جست و جو در این نرم افزار خواهد آمد. 

در کنار کتابخانۀ جامع میراث مکتوب، نرم افزار کامل نشریات آینۀ میراث، گزارش میراث و میراث علمی اسالم و ایران، 

ویژه نامه ها و ضمائم نشریات نیز تولید خواهد شد. 


