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سید محمد موسوی 1

چکیده
اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسالمی در عرصة بین الملل و نیز در میان کشورهای اسالمی 
از جایگاهی در خور اهمیت برخوردار اســت. تحقیق در مورد شیعه به عنوان یکی از فرقه های 
مهم اســالمی در اندونزی ازیک ســو و تاثیر گسترش تشیع در شــکل گیری تأثیرات فرهنگی 
یــا متنی در منطقه ماالیی و اندونزی از ســوی دیگر همواره موضوع جالبــی برای تحقیق بوده 
اســت. هدف مقاله بازشناسی منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران به عنوان برگترین کشور 
شــیعه در اندونزی اســت. نگارنده درصدد است با کاربســت نظریه قدرت نرم به عنوان مبانی 
نظری و بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع قدرت نرم جمهوری اســالمی ایران 
در اندونزی،احصاء و بازشناســی کند. یافته های پژوهش نشــان می دهد که ظهور و گسترش 
ایدئولوژی سیاسی مذهبی تشــیع در مجمع الجزایر عالوه بر احیاگرایی جهانی اسالمی نتیجه 
بازتاب نرم افزاری انقالب اسالمی ایران است. در نتیجه، جمهوری اسالمی ایران در نفوذ خود 
در کشور اندونزی از ابزار فرهنگی و قدرت نرم استفاده کرده است. مذهب   تشیع، رهبران شیعی، 
شبکه ارتباطی روحانیت و شــبکه ارتباطی دانشگاهیان و روشــنفکران مهمترین پیش ران های 

قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در کشور اندونزی است.
واژگان کلیدی: شیعیان اندونزی، جمهوری اسالمی ایران، قدرت نرم، مرکز اسالمی جاکارتا.
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مقدمه

اندونزی بزرگترین کشور مسلمان در جهان اسالم است. در عرصة بین الملل و همچنین در میان 

کشورهای اسالمی از جایگـــاهی در خور اهمیت برخوردار است. اصطالح انـدونزی یا جزایر 

هند شرقی بر کلیة مجمع الجزایر سرزمین هـــایی کـه امـروزه قسـمتی از جمهوری انـدونزی را 

تشـکیل مـی دهنـد، اطـالق مـی شـود. کلمـة انـدونزی بـه معنای«مجمع الجزایر هند« است 

که از کلمه التین Indus به معنی هندی و کلمه یونانی nesos   به معنی جزیره تشکیل شده است. 

در اصل نامی جغرافیایی بود که بر کلیة جزایر بـــین آســیا و استرالیا از جمله فیلیپین اطالق می 

گردید و نهضت ملیون اندونزی این نـام را پذیرفتند و انتخاب کردند)مظفر،1374: 15(.

علیرغم اینکه، اسالم دیرتر از بســیاری کشورهای دیگر وارد اندونزی شد، به تدریج سراسر 

جزایر مسکونی آن را تحت پوشش قرار داد.  نکته قابل توجه آن که ورود و گسترش اسالم نه از راه 

لشکر کشــی، بلکه به گونه مسالمت آمیز و فرهنگی بوده است. این شیوه ورود و گسترش اسالم 

در حیات فرهنگی و تعامل مردم آن دیار با دین از ســویی و روابط مذاهب اسالمی با یکدیگر از 

طرف دیگر، بی تأثیر نبوده اســت.  به طوری که مردم اندونزی در ســایه باور ژرف به اسالم و به 

کار بســتن احکام آن توانســتند هویت یابند. اندونزی که بزرگ ترین کشور اسالمی است، ازنظر 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشوری راهبردی می باشد.

   باتوجه به اینکه اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسالمی، بیشترین جمعیت مسلمان را در 

خود جای داده است. تحقیق در مورد شیعه به عنوان یکی از فرقه های مهم اسالمی در اندونزی  و 

بازشناسی منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در این کشور  بسیار مهم است. زیرا از یکسو 

منابع ادبیاتی و اطالعاتی کمی در مورد فرهنگ و قدرت شــیعه در اندونزی موجود می باشد،از 

طرف دیگر، اکثریت جمعیت اندونزی مسلمان هستند. بنابراین،شیعه به عنوان یکی از مهمترین 

مذاهب جهان، باید ریشــه های تاریخی خود رادر منابع ردیابی کند تا درک درستی در خصوص 

گسترش اسالم شیعه در اندونزی حاصل گردد.

   عالوه بر این، گســترش تشیع در شــکل گیری تأثیرات فرهنگی یا متنی در منطقه ماالیی و 

اندونزی از دوره اولیه تا دوران معاصر همواره موضوع جالبی برای تحقیق بوده است. دلیل بعدی 

اهمیت مطالعه شــیعه در اندونزی، اثر انقالب 1979 ایران است. تأثیرات سیستماتیک و بزرگ 

آن در توســعه وگسترش تعالیم شیعه در اندونزی بواســطه جنبش علمی جوانان  اندونزیایی، از 



157

زی
دون

ر ان
ن د

یرا
ی ا

الم
اس

ی 
ور

مه
م ج

 نر
ت

در
ی ق

ها
ان 

ش ر
پی

ی
سو

مو
د 

حم
دم

سی

طریق بورس های تحصیلی رایگان به ایران )قم( و افزایش کتابهای تاریخ شیعه از سال 1979 در 

اندونزی مشهود است)اسپوزیتو،1386: 244(. از اینرو، مسئله اساسی پژوهش حاضر،شناخت 

و تبیین منابع قدرت نرم جمهوری اســالمی ایران به عنوان بزرگترین کشــور شیعی در اندونزی 

اســت.پژوهش حاضر با کاربست نظریه قدرت نرم به عنوان مبانی نظری و با بهره گیری از روش 

تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد تبیین و احصاء منابع قدرت نرم جمهوری اســالمی ایران در 

کشــور اندونزی است. یافته های پژوهش نشــان می دهد که مذهب شیعه، شکل گیری جامعه 

شیعی، رهبری شیعیان، مناسک مذهبی، انتشار کتب و مجالت شیعی، شبکه ارتباطی مرجعیت 

و روحانیت شــیعه و شبکه ارتباطی دانشگاهیان و روشنفکران شیعی اندونزی مهمترین پیش ران 

های قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران را در کشور اندونزی تشکیل می دهند.

1.پیشینه و ادبیات پژوهش

در خصوص قــدرت نرم به معنای عام و قدرت نرم جمهوری اســالمی ایران به معنای خاص، 

کتاب ها و مقاالت زیادی به رشــته تحریر درآمده اند.  اما درباب قدرت نرم جمهوری اسالمی 

ایران در کشور اندونزی آثار چندانی وجود ندارد و یا به صورت پراکنده و محدود هست. حضور 

تشیع در اوایل تاریخ اسالم در اندونزی همواره مورد بحث و جدال شدید مورخان ودانشمندان 

بوده اســت. این اختالف نظر به دلیل دیدگاههای مختلف تاریخــی و رویکردهای به کار رفته 

برای مشــاهده روند فرایند اســالم گرایی در مجمع الجزایر، همراه با کمبود منابع اولیه ایجاد 

شــده است. اینکه، کدام شاخه از اسالم برای اولین بار به اندونزی وارد شده است، تشیع یا اهل 

سنت؟ در بخشی از این بحث، دانشمندان دو نظریه متناقض را پایه گذاری کرده اند: 

   حمــکا و ازیومــردی آزرا  )Hamka, Azyumardi Azra,1995,4-19( بــر ایــن بــاور 

هســتند که، تسنن ابتدا آمد و در معرفی اســالم در اندونزی نقش اساسی داشت. و تاکنون فرقه 

 ،)Mangaraja Onggang,1964,107(غالب بوده اســت. مانگاراجا اونگانــگ پارلیندونــگان

و   )Fatimi,1963(فاطمــی اللــه  ســیدقدرت   ،)Jamil,1968,1968-5(جمیــل یونــس 

هاشــمی)Hasymi,1983(، گمانــه زنی دوم را مطــرح کرده اند. اینها معتقدند، تشــیع در دوره 

اسالمی ســازی اندونزی نقش عمده ای داشته است. شیعیان نه تنها در اوایل اسالم سازی وارد 

شدند بلکه از قدرت سیاسی قابل توجهی در مجمع الجزایر برخوردار بودند.
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پارلیندونگان استدالل می کند که تشیع در حدود سال های 1128-1285 میالدی، در زمان 

سلطان شــاه بندر دایا-پاسای در آچه، با حمایت فاطمیون شــیعه مصر، در اندونزی به موفقیت 

و محبوبیت رســید . آخرین پادشاهی شیعه دایا-پاسای در ســال 1285 توسط سلسله سنی، که 

جانشــین فاطمیان در مصر شده بودند، سرنگون شد. همچنین در راستای نظر  پارلیندونگان،یک 

محقق مالزیایی بنام فاطمی، معتقد است که تشــیع قبل از اهل سنت به منطقه ماالیی-اندونزی 

آمده و به تأثیرگذارترین قدرت در منطقه تبدیل شــده اســت. تشــیع در اواسط قرن هشتم توسط 

گروهی از شیعیان مسلمان از پادشــاهی چامپا در جنوب تایلند به آسیای جنوب شرقی معرفی و 

شناسانده شده اســت.فاطمی به جزئیاتی در مورد نام پادشاهی اشاره نکرده است، اما دیدگاه وی 

توسط آنتونی رید)Anthony, 1988,212(، که تشیع را در آیوتای در جنوب تایلند در دوره مربوطه 

شناسایی کرد، تأیید شده است. رید در تحلیل خود برخی از معامله گران شیعه را در منطقه کشف 

کرد و اظهار داشت که تعامل بین این تاجران مسلمان و مردم محلی نه تنها در بخش مالی محلی 

تأثیر داشــته بلکه،درگفتمان اجتماعی-مذهبی منطقه نیز تأثیرگذاشته است. در آن دوره، شیعیان 

مسلمان تأثیر زیادی در پادشاهی محلی داشته اند، که توسط "پرادا تونگ" اداره می شد. در تجزیه 

و تحلیل مرتبط دیگری،ابراهیم محمد )Ibrahim Muhammad,1972(،در کتاب خود "کشــتی 

سلیمان" نیز بیان کرده اســت که این تاجران مسلمان به فرزند پادشاه پراداد تونگ به نام نارای، در 

سازماندهی و برگزاری مراسم ساالنه امام حسین)علیه السالم( در ماه محرم کمک کردند.

   هاشــمی)Hasymi,1983,45-46(، ادعا می کند که اولین پادشاهی اسالمی که در مجمع 

الجزایر کراجان پیرلوک )پرالک( بود، در ســال 840 میالدی توســط بازرگانان مسلمان فارس، 

عــرب و گجرات که برای اولین بــار به این منطقه آمده بودند تا مردم محلی را به اســالم دعوت 

کنند تأســیس و پایه گذاری شد. این پادشاهی شــیعه حدود 300 سال به طول انجامید. پادشاه 

اول ســلطان سعید موالنا عبدالعزیز سیاح بود که از سال 840 تا سال 864 سلطنت کرد. بیشتر 

بازرگانان دارای جهت گیری سیاسی شیعه بودند و به واسطه قدرت سیاسی آنها، تشیع در سراسر 

منطقه گسترش یافت. 

   بــارور و باریــد )Baroroh Baried, 1976, 59-65(، اســتاد تاریخ دانشــگاه گاجاه مادا، 

یوگیاکارتا، 17 داستان ماالیی را که شامل عناصر شیعه است، را مورد بررسی قرار داده است.وی 

در پایان بررســی های خود اعالم می دارد که علیرغم اطالعات نادرست وتحریف شده موجود 
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که تنها بخشی از داســتانهای مربوط به علی)علیه السالم( و خانواده وی را شامل می شوند، در 

موارد محدودی، این داستان ها به وضوح عناصر شیعه را نشان می دهند.

پروفسور ادوین وییرینگا)Wieringa,1996, 93-111( از دانشگاه کلن تالش کرده است تا به 

ردپای عناصر شیعی در ادبیات ســنتی ماالیی را با تمرکز بر داستانهایی درباره علی و همسرش، 

فاطمه، در حکایت محمد حنفیه یا حکایت بانجار دست یابد

ماریســون و میلنر )Marrison, 1995, 52-69( پس از بررســی در مورد ســجارا مالیو )تاریخ 

ماالیی(، نشان داد که عقیده شیعی آمیخته با فرهنگ هندی، در منطقه به وضوح قابل تشخیص است.

در حالــی که جنبه های فرهنگی تشــیع در قرنهای قبل از انقالب ایران در ســال 1979 در 

برخی از مناطق اندونزی وجود داشــت،اما گسترش ایدئولوژی سیاسی مذهبی تشیع در مجمع 

الجزایر نتیجه بازتاب نرم افزاری انقالب اســالمی ایران است. به هرترتیب، ظهور تشیع اندونزی 

را عالوه بر احیاگرایی جهانی اســالمی، می توان مرهون انقالب اســالمی ایران دانست.چنانچه 

اشاره شد،در این خصوص آثار قابل توجهی وجود ندارد. مقاله حاضر به ویژه در خصوص تاثیر 

انقالب اسالمی ایران در اندونزی و قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در این کشور، از خصلت 

نو وجدید بودن برخوردار است.

2.مبانی نظری: قدرت نرم

مفهوم قدرت را می توان از دو جنبه موردبررســی قرارداد. بررسی ها نشان داده اند که تغییر الگو 

و روش از قدرت سخت به قدرت نرم وجود دارد )مهدوی و باب اناری، 1390: 170(. جوزف 

نای )2003(در پژوهشی با عنوان “قدرت و اســتراتژی ایاالت متحده پس از عراق” به بررسی 

قدرت نرم پرداخته و عنوان کرده اســت که مقوله قدرت نرم نخستین بار در چارچوب نظریه ای 

مســتقل توســط در باب تغییر ماهیت قدرت جهانــی و بازبینی ماهیت و نتایــج قدرت آمریکا 

مطرح شــد. ازنظر نای قدرت نرم چهره دوم قدرت است. قدرت نرم چیزی است که توسط آن 

می خواهیم که با جذب و اقناع سایرین جهت احقاق اهداف خود کسب کنیم. بنابر گفته جوزف 

نای قدرت نرم توانایی دستیابی به اهداف و آمال مطلوب از طریق جلب افکار عمومی جامعه و 

نخبگان و اقناع اذهان به جای اعمال فشار است.

جوزف نای در نظریه بدیع خود ســه راه را برای تأثیرگــذاری بر رفتار دیگران معرفی می کند: 
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تهدید، تشویق و جذب. وی استدالل می کند قدرت مبتنی بر تشویق و تنبیه بسته به اوضاع واحوال 

 زوال پذیر اســت؛ اما زمانی که شما معتقد به مشروعیت اهداف من باشید؛ من 
ً
متغیر و احتماال

می توانم بدون تهدید و تشویق شما را به همراهی با خود ترغیب کنم)Nye, 2004:12(. در عصر 

اطالعات منابع سنتی قدرت موفقیت آمیز نیست. پول، جمعیت، سرزمین، استعداد و توان جنگی 

که منابع ملموس و قابل سنجش هســتند دیگر نمی تواند موفقیت در سیاست بین الملل را تعیین 

کند. همان گونه که امریکا در مقابل ویتنام از منابع سنتی قدرت بسیار قوی تری برخوردار بود؛ اما 

 نظامی خارج شــده و در موضوعات مختلف 
ً
جنگ ویتنام را باخت؛ بنابراین قدرت از بعد صرفا

منابع قدرت تغییر کرده اســت. آنچه امروزه نیاز است تقویت سرمایه گذاری در قدرت نرم است 

که همان تشــکیالت پیچیده وابستگی متقابل است و نه قدرت ســخت. این برنامه ها برای فهم 

متقابل میان مردمان کشورهاست و از طریق دیپلماسی عمومی به اجرا درمی آید.

آنچــه از محتوای کلمات اندیشــمندان در توضیح واژه قدرت نرم بر می آید این اســت که 

قــدرت نرم، محصول و برآیند تصویرســازی مثبت، ارائه چهره موجه از خود، کســب اعتبار در 

افکار عمومی داخلی و خارجی، قدرت تأثیرگذاری غیرمســتقیم توأم با رضایت بردیگران، اراده 

 در مقابل 
ً
دیگران را تابع اراده خویش ساختن و مؤلفه هایی از این سنخ است. این قدرت معموال

قدرت نظامی و تســلیحاتی و در مواردی قدرت اقتصادی و به عبارتی قدرت ســخت و خشن به 

کار می رود. بنابراین، قدرت نرم که بر اقناع و جذابیت استوار است، به شکل پذیرش تجلی می 

یابد)افتخــاری، 1389: 47( و البته، قدرت جذب کردن و پذیرش نمی تواند بدون توانایی نفوذ 

.)Nye, 2004: 5-8( تحقق یابد و امکان پذیر گردد

بدون تردید، ظهور تشــیع اندونزی عــالوه بر احیاگرایی جهانی اســالمی، مرهون انقالب 

اسالمی ایران اســت.جمهوری اسالمی ایران در نفوذ خود در کشــور اندونزی از ابزار فرهنگی 

و قدرت نرم استفاده کرده اســت. بنابراین، نظریه قدرت نرم به عنوان چارچوب نظری از توانایی 

باالی برای تشریح منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در کشور اندونزی برخوردار است.

3.منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در اندونزی

3-1.مذهب شیعه

اندونزی پرجمعیت ترین کشــور اسالمی است. جمعیت آن حدود 242 میلیون نفر است و 90 
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درصد این جمعیت را مسلمانان، 8 درصد مسیحی و 2 درصد هندو و بودیسم تشکیل می دهند. 

اســالم از قرن 4 قمری به این کشــور وارد شد و در قرن 6 به وســیله تجار هندی به شکل بسیار 

وســیع منتشر شده است. بیشتر مسلمانان این کشور ســنی یا مذهب شافعی دارند و بقیه شیعه، 

حنفی، حنبلی، مالکی، زیدی و علوی هســتند. درباره مســلمانان اندونزی باید یادآور شــد که 

مذهب شــافعی مذهب فراگیر در اندونزی اســت که این مذهب،نزدیکترین مذهب به شیعه در 

میان دیگر مذاهب اهل سنت اســت. این امر موجب می شود که تبلیغ تشیع در اندونزی بسیار 

آسان تر گردد. به نحوی که اکنون در بسیاری از شهرها و جزایراندونزی روند رو به رشد گرایش 

اسالمی و شیعی مشاهده می شود)حسینی و برزگر،1392: 178(.

   حدود یک درصد از مسلمانان اندونزی را شیعیان تشکیل می دهند. تاریخ ورود شیعیان به 

اندونزی به زمان ورود اولین مبلغان مسلمان در قرن 4 هجری قمری بازمی گردد که از نوادگان امام 

موسی بن جعفر)امام هفتم شــیعیان( بودند که به این منطقه مهاجرت کردند و پس از سکونت، 

از اهالی این منطقه شــدند. شــیعیان اندونزی، به دو گروه تقسیم می شوند)ربانی،1373: 41(. 

شیعیان قدیم که عمدتا آنها را سادات می نامند و انتساب خود به اهل بیت پیامبر  اسالم را موجب 

شــرافت و افتخار خود می دانند و شــیعیان جدید که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و به 

وســیله آموزشــهای فارغ التحصیالن حوزه علمیه قم به مذهب شیعه روی آورده اند. منطقه آچه 

در شمال سوماترا مرکز شیعیان اندونزی به شمار می رود و حکومت اندونزی پس از استقالل این 

.)Anthoy,1988:212(شهر را شهر شیعیان کواال نامید

   محمداسدشــهاب نویسنده شیعی مذهب در کتاب تاریخ شیعه در اندونزی به ذکر مراحل 

سه گانه تاریخ شــیعه در این کشور می پردازد. او معتقد است مرحله اول از تاریخ شیعه با ورود 

مبلغان شــیعه به این سرزمین در سده سوم هجری شروع شد و با حضور استعمار هلند در اواخر 

قــرن دهم هجری پایان یافت)شــهاب،1384: 21(. وی از این مرحله به عنوان دوران شــکوه و 

عظمت شــیعه در این سرزمین یاد می کند؛ دورانی که جامعه شیعه، جایگاه استوار و موجودیت 

پایداری داشــت. به اعتقاد وی، مرحله دوم تاریخ شیعه در اندونزی از آغاز قرن یازدهم هجری، 

شــروع می شود و اواخر دهه ســوم قرن چهارم به پایان می رسد. اســتاد اسد شهاب در تشریح 

مرحله سوم تاریخ شیعه در اندونزی، براین باور است که این مرحله، از اوایل قرن چهاردهم ادامه 

یافت. این مرحله که چهارده ســال قبل از وقوع جنگ جهانی اول و همزمان با نهضت اســالمی 
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ســید جمال الدین اسدآبادی بود، روزنه تاریخی تازه ای برای تجدید حیات شیعه در کشور پدید 

آورد. بزرگانی از این مذهب، همانند سیدمحمدبن احمد بن محضار، علی بن احمدشهاب، ابو 

مرتضی بن شــهاب، طه بن احمد حداد، احمد بن شــهاب، محمد عیدید، سید بن حسین ابن 

ســهل و شخصیت های دیگر توانستند با مراکز شیعی ارتباط برقرار کنند و از راه سخنرانی و نشر 

کتاب، در تجدید حیات مذهب شیعه همت گمارند)ربانی،1373: 7(.

   اندونزی در جایگاه یک کشــور مسلمان در جنوب شــرق آسیا، شمار زیادی از شیعیان را 

در خود جای داده اســت؛ به نحوی که امروزه شاهد گسترش روزافزون این موج هستیم. تاسیس 

ســازمان ها و مراکز اسالمی و شیعی در این کشــور، خود حاکی از فضای عظیم شیعی در این 

ســرزمین است. امروزه مذهب شیعه در میان اندیشــمندان، دانشگاهیان، تجار و اقشار مختلف 

این کشــور، اعم از عرب و غیر عرب, سید و غیر سید، پیروانی دارد و اقلیت شیعه در اندونزی با 

بهره گیری از معارف اهل بیت و تکیه بر وحدت اســالمی توانسته اند زندگی مسالمت آمیزی با 

برادران شــافعی مذهب خود در این کشور داشته باشند و از وجهه و اعتبار مناسبی نیز برخوردار 

گردند)ربانی،1373: 41(.

3-1-1.تشکیل جامعه شیعی

اسالم پیش از قن ســیزدهم میالدی، درجزایر جاوه و سوماترا و دیگر نقاطی که امروز اندونزی 

نامیده می شــود، رواج یافت. پرتغالیها از قرن پانزدهم میالدی ســلطه خــود را در این جزایر 

گستراندند، ولی هلندی ها توانستند در اواخر قرن هفدهم اندونزی را تصرف کنند و تا حدود سه 

قرن و نیم، بر استیالی اســتعماری خود ادامه دهند. هلندی ها در طول سلطه خود بر اندونزی، 

ســعی داشتند بین فرهنگ اسالم و عادات و رســوم بومی، برای راه اندازی جنگ بین مسلمانان 

و اقــوام دیگر تفرقه افکنی کنند؛ و این در حالی بود که همه تالش های هلندی ها برای اشــاعه 

مسیحیت برای دور کردن مردم از اسالم، بارها به شکست انجامیده بود.

ارتباط جامعه مسلمانان اندونزی با جهان اسالم که از نیمه دوم قرن هفدهم میالدی آغاز شده 

بود و در قرن نوزدهم با گســترش نهضت های اسالمی و تجدید حیات های دینی در کشورهای 

اسالمی شــدت گرفت، زمینه پیدایش نهضت های اسالمی را در اندونزی فراهم آورد و در کنار 

مــوج اصالح طلبــی و ملی گرایی پیروی تمدن غرب در این کشــور به وجود آمده بود، شــکل 
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گیری جنبشــی را برای احیای تفکر اســالمی نوین نوید می داد. اما با توجه به وضع جغرافیایی 

اندونزی که جزایر بزرگ و کوچکی بالغ بر 13600 جزیره تشــکیل یافته است و عمده ترین آنها 

جزیره سوماترا،جاوه، برنئو، سلبس، گینه نو،سوندا و ملوک می باشد، شکل گیری هرنوع جنبش 

اسالمی، می توانست در راستای یکی از دو هدف زیر انجام بگیرد: یا به صورت محلی و با هدف 

تجزیه، و یا به طور یکپارچه و فراگیر به منظور طرد استعمار از سراسر اندونزی.

    اســتعمارهلند، همانند سایر استعمارگران درکشورهای اســالمی، مردم و کشور اندونزی 

گاهی مردم را خطری  را در ضعــف و عقب ماندگی نگه داشــته بود و هر نوع حرکت منتهــی به آ

بزرگ برای حفظ منافع خود تلقی می کرد)زنجانی،1367: 304(. باوجود این، شــاهد شــکل 

گیری جنبشــهای استقالل طلبانه در اندونزی هســتیم. دراوایل قرن نوزدهم، قیام »البدری« که 

نهضت علمای دین شــهرت داشتف به رهبری یکی از علمای اندونزی به نام باندوژول آغاز شد 

و مسلمانان را به مقاومت در برابر اســتعمارگران دعوت نمود)زنجانی،1367: 305(. در همین 

گاه و مبارز، به نام شیخ مصطفی سحاب  راستا جنبش دیگری به نام»سحابیون« به رهبری عالمی آ

شــکل گرفت و در اندک مدتی از نفو و محبوبیتی فراگیر برخوردارشــد و در میان اقشار مختلف 

جامعه اسالمی اندونزی پایگاهی مردمی یافت)البالذری،1398: 63(.

حزب مسجومی یکی از قوی ترین سازمان های سیاسی اندونزی است که توسط مسلمانان 

تاســیس شــد و در اســتقالل اندونزی نقش موثری ایفا نمود)ابن ماجه،1975م: 100(. براثر 

انشــعاب در این حزب، ســازمان نهضت العلما در سال 1926 شــکل گرفت. از ویژگی های 

این جمعیت، غرب ســتیزی و اصول گرایی متعبدانه بود. حزب داراالســالم در ســال 1939 با 

هدف کســب اســتقالل به وجود آمد. این حزب پس از اســتقالل اندونزی در سال 1945 نیز 

برای برپایی حکوت اســالمی مبارزه می کرد. حزب داراالســالم از مهمترین احزاب سیاســی 

اندونزی اســت و در مبارزات ملت اندونزی برای کسب اســتقالل سیاسی نقش بسزایی داشته 

اســت)William,1976:5(. باوجود احزاب اســالمی متعدد  که هر کــدام در اندونزی، جنبش 

اسالمی را به ســهم خود گسترش بخشــیدند، اما هیچکدام به اندازه سازمان سیاسی اجتماعی 

.)Tilly,1981:22(محمدیه نتوانست فراگیر و موفق و مداوم باشد

  باتحــوالت اخیر در نهضت جهانی اســالم، به ویژه پس از تجربه بــزرگ پیروزی انقالب 

اسالمی در ایران، گروه های فعال اندونزی، پرچم جنبش اسالمی را بردوش کشیدند و علی رغم 
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سیاست سرکوبگرانه رژیم سوهارتو و توطئه های آمریکا و عوامل سرسپرده آل سعود، برای اعاده 

اســتقالل کامل و استقرار حکومت اسالمی مبارزه می کنند که ازآن جمله می توان گروه»جهاد« 

گروه»طومار« و گروه»طومارپنجاه«را نام برد)اقبال الهوری،1356: 4001(.

درحوزه فعالیت های سیاســی شــیعه نیز، جامعه نوظهور شیعه در اواســط دهه 1980 در 

میان طبقه متوســط شــکل گرفت )Hefner,1993,35(.  فعالیت های خودرا به شهرها و روستا 

ها گســترش داد. تخمین تعداد فعلی شیعه در اندونزی دشوار اســت، زیرا هیچ آمار موثقی در 

دســت نیست. اما ارزیابی هایی وجود دارد که بصورت تخمینی ممکن است به آنها استناد شود. 

به عنوان مثال، محمد اندی آســگاف، رئیس یک بنیاد وابسته به شیعه در جاکارتا، تخمین زد که 

تعداد شــیعیان به یک میلیون نفر رسیده است. در سال 2000، برآورد دیگر به نقل از رسانه های 

، همین منبع به رقمی از پنج میلیون 
ً
 سه میلیون نفر اعالم کرد. اخیرا

ً
محلی تعداد این افراد را تقریبا

نفر اشاره کرده اســت )www.gatra.com,2009(. اطالعات منتشر شده توسط دفتر دموکراسی، 

حقوق بشــر و کار وزارت امور خارجه ایاالت متحده در گزارش آزادی مذهبی  بین المللی سال 

2008، اظهار داشت که در بین اکثریت سنی در اندونزی، یک میلیون تا سه میلیون پیروان شیعه 

وجود داشــته است. آمارهای غیر رسمی، حاکی از آن اســت که جمعیت شیعه در اندونزی، در 

حال حاضر بیش از ده میلیون نفر اســت که نیمی از آنها را شــیعیان کامال اعتقادی تشکیل می 

دهند؛ یعنی از نظر اعتقادی مانند شیعه ایرانی هستند. به عالوه گرایش به شیعه روز به روز درحال 

افزایش اســت؛ تاجایی که نفوذ شیعه در بخش های اقتصادی و سیاسی کشور، کامال محسوس 

است)جهانتاب،1382: 12(.

جامعه شــیعه همچنین تعدادی از مساجد را در برخی از شهرهای اندونزی بنا کرد. برخی از 

مساجد برجسته مســجد المهدی، کرانگن، جاکارتا شرقی، مسجد الحسین، ساوانگان، دپوک، 

المنتظر، تنگرنگ و مســجد الفالح، بندونگ هستند. این مســاجد نه تنها از میان شیعه بلکه از 

جامعه اهل سنت عبادت کنندگان را به خود جلب می کنند. 

3-1-2.رهبری شیعیان اندونزی

با وجود فشــارهای سیاسی رژیم ســوهارتو، رهبران شــیعه در اندونزی، چه از محیط دانشگاه 

و چه از گروه اســتاد، با ســوابق فکری اسالمی و شیعی هدایت نهضت اســالمی را در اختیار 
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داشتند. حلقه پردیس، متشکل از دانشجویان جوان مسلمان با پیشینه یادگیری نهادی نوین، پس 

از انقالب در ســال 1979 به عقاید و آموزه های تشیع نزدیکترشد. مهمترین ویژگی جنبش آنها 

کنار گذاشتن تعصبات مذهبی، توسعه و نگرش ابراز عقاید بدون محدودیت، غیر فرقه گرایی و 

تالش برای کثرت گرایی مذهبی بود. همه این ویژگیها، ظرافت هایی  از رهبری آنها را نشان می 

دهد. در مقابل، گروه استاد فارغ التحصیالن مراکزعلمی خاورمیانه هستند. آنها قبل از بازگشت 

به اندونزی، سالها در مدارس علمیه قم آموزش دیدند. بر خالف دایره پردیس، پیشینه تحصیلی 

آنها بر پایه آموزش ســنتی و مدارس شبانه روزی بود. بنابراین، آنها در تبلیغ تشیع در جامعه، فقه 

.)Zulkifli,2005:299(را مطابق مکتب فکری جعفریه تأکید می کردند )اسالمی)فقه

این تفاوت ها از نظر سوابق تحصیلی و جهت گیری، مقدمه ای برای درگیری داخلی رهبران 

جامعه شیعه در دهه های بعدی شد. اما پس از سقوط رژیم سوهارتو از سال 1998، این درگیری 

ها در فضای آزاد و دمکراتیک آشــکار گشت. حلقه پردیس معتقد بود که یک رهبر بدون در نظر 

گرفتن پیشینه قومی و تبار خود باید به صورت دموکراتیک انتخاب شود. این گروه توسط رحمت 

حمایت می شــد، که اصرار داشــت که رهبری باید برای همه باز باشــد. در عوض، گروه استاد 

اســتدالل می کنند که رهبر باید از فرزندان اهل بیت پیامبر )اهل بیت( باشــد، همانطور که در 

.)Esposito,2001:4(حدیث و مطابق با قرآن تصریح شده است

نابرابری در زمینه تحصیلی و وابستگی مذهبی منجر به تجزیه داخلی نخبگان شیعه در اندونزی 

شده اســت. این دو گروه نخبه نهادهای مختلفی را تاســیس کردند. اگرچه هردوی این مؤسسات 

هدف مشترک تبلیغ تشیع را دارند، اما ویژگیها، استراتژیها و رویکردهای آنها متفاوت است.

)IJABI( ایجابی )الف

حلقه پردیس توسط دانشجویان جوان مسلمان از چندین دانشگاه سکوالر در کشور تأسیس شده 

اســت که پس از الهام گرفتن از انقالب ایران، شــیعه را پذیرفتند. در سالهای بعد، آنها به عنوان 

رهبران جامعه شــیعه ظاهر شــدند. عقاید پیچیده آنها تحت تأثیر سوابق تحصیلی آنها بوده و با 

نگرش فرا فرقه ای مشخص شده است)Esposito,2001:8(. ایجابی یک ساختار سازمانی شبیه 

به گروه های مذهبی محلی دارد. قابل توجه ترین ویژگی این سازمان، در مقایسه با مبانی شیعه، 

این است که کنگره را به عنوان عالی ترین نهاد معتبر خود قبول دارد. IJABI که بصورت رسمی 
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به عنوان یک ســازمان توده ای ثبت شده است، در طیف گسترده ای از فعالیت ها و مناطق نقش 

مهمی را در جامعه بازی می کند. ویژگی دیگر IJABI این اســت که اهمیت اخالق را نســبت 

به فقه دینی )فقه( در اولویت قرار می دهد. این ویژگی به عنوان بســتر سازمان، همکاری با سایر 

گروه های مذهبی مسلمان و غیرمســلمان در کشور را جلب می کند. با انجام این کار، ایجابی 

تمایــل دارد با ترویج کثرت گرایی از طریق گفتگوهای بین ادیان، فرهنگ های محلی و قومیت 

.)Zulkifli,2005:30(ها، به اهداف خود برسد

)ustadh( استاد)ب

گروه اســتاد، متشکل از فارغ التحصیالن مراکز آموزشی خاورمیانه، مدتی در مدارس علمیه قم 

در ایران آموزش دیده بودند. بر خالف گروه دایره دانشــگاه، پیشینه تحصیلی آنها بر پایه آموزش 

 ustadh سنتی بنا شده بود که در مدارس شبانه روزی اسالمی ارائه می شد. بنابراین، مبانی گروه

بر اجرای فقه جعفری تأکید می کند آنها)Baried,1976:62(. تفکرات ایرانی را با تأکید ویژه بر 

کاربرد مفهوم والیت فقیه در ســاختار سازمانی شــان منعکس می کنند. باالترین مقام معتبر در 

سازمان ساختاری پایه های گروه استاد، یک شورای ارشاد مذهبی است که به ریاست یک رهبر 

 منطبق با مفهوم والیت فقیه است که توسط 
ً
مذهبی یا یک روحانی تشکیل می شــود. این دقیقا

امام خمینی در دهه 1970 معرفی شــد. عالوه بر موارد فوق، موسسات مذهبی شیعی یا اسامی 

گوناگون فعالیت دارند. از جمله این موسسات می توان موارد ذیل را نام برد:

- المهد االســالمی؛ واقع دربانگیل)جاوه شــرقی(، تحت سرپرســت آقای سید علیرضا 

الحبشی و آقا سیدمحمد بن علوی؛

 - مدرســه الهادی: واقع در بکاللونگالن جاوه مرکزی، تحت سرپرســتی آقای سید احمد 

بارقه؛

- موسسه مطهری: واقع در باندونگ، تحت سرپرستی دکتر جالل الدین رحمت

- مدرســه عالمیــه مدینه العلم: واقــع در جاکارتا، تحت سرپرســتی ســید عبدالرحمن 

العیدروس؛

- موسســه تزکیه: واقع در جاکارتا، تحت سرپرستی خانم یانتی سود آمونو باهمکاری دکتر 

جالل الدین رحمت؛
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- موسسه الجواد: واقع در باندونگ، تحت سرپرستی حسین اکالف

3-1-3.مناسک شیعی

یکی از ســنت های رایج در اندونزی که از قدیم در میان جامعه اندونزی وجود داشــته است و از 

اندیشــه های ایرانی و شیعی متاثر بوده، مراثی است که در نقا ط مختلف این کشور، طی دهه اول 

ماه محرم، به ویژه روز عاشورا برپا می گردد. برخی دیگر از سنت ها، همانند مراسم مربوط به تولد 

بچه و یا برگزاری هفتم، چهلم و احترام به علما و بزرگان دین و مقدس شــمردن قبورآنها، مراسم 

نیمه شعبان، همچنین وجود سلسله مراتب در میان رهبران مذهبی که فرد خود را سونان، کیائی و 

آلونگ)آخوند( می نامد، همه متاثر از فرهنگ و سنت های ایرانی است که یا مستقیما توسط خود  

ایرانی ها و یا از طریق شیعیان جنوب هند، وارد این کشور شده است)ربانی،1373: 85(.

   از نظــر هویت مذهبی، نمی توان هواداران شــیعه را در اندونــزی از نظر ظاهر فیزیکی به 

راحتی تشــخیص داد. هویت شیعی در اندونزی با پیشینه قومی یا وضعیت اجتماعی مرتبط نمی 

Rakhmat, 1998, 433-( باشــد، به عنوان مثال، شیعه ســوندی، جاوایی یا بالینایی وجود ندارد

460(. این بزرگترین کشور مسلمان جهان دارای 550 هزار مسجد است که مشهورترین مساجد 

شــیعیان اندونزی مســجد الهدی در جاکارتا، مسجد شهر ســمارنگ و مسجد الثقلین در شهر 

باغیل اســت. در اندونزی حسینیه ها کوچک تر از مســاجدند و در اصل برای بانوان ساخته می 

شود تا فعالیتها و مراســمات مذهبی خود را بطور جداگانه انجام دهند. یکی دیگر از مراکز مهم 

شــیعیان اندونزی موسسات است.هر مؤسسه  دارای مدرســه علمیه یا دانشگاه است که طالب 

علوم دینی در آنجا آموزش می بینند که از مهمترین مؤسسات اندونزی می توان به موسسه الهدی 

در جاکارتا وموسســه شهید مطهری که در باندوگ اشاره کرد. به عنوان بخش هایی از آموزه های 

مذهبی تشــیع، آیین ها و اجتماعات عمومی از جمله فعالیت های اساسی است. محمدحسین 

طباطبائی در کتاب خود "شــیعه" خاطرنشان می کند که برخی از آیین های دینی و آداب و رسوم 

اساســی، عالوه بر اینکه مختص شیعه هستند، برخی از این آیین ها ممکن است برای اهل سنت 

نیز آشنا باشــد)Taba’Taba’I,1981(. دانشــمندان دیگر مانند ولی رضا نصر و گراهام ا. فولر، 

این دیدگاه را به اشــتراک می گذارند که آنچه پیروان شــیعه را از همتای اهل سنت خود جدا می 

کند مراسم بزرگ عزاداری و ســوگواری عاشورا است)Fuller, 1999(. از سنت ها و مراسم رایج 
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و دیرپا در میان مســلمانان اندونزی که دارای ریشــه های شــیعی و ایرانی است، مراسمی است 

که در نقاط مختلف این کشــور، طی دهه اول ماه محرم به ویژه روز عاشــورا برپا می شود. ذکر 

شــهادت و خاطره مظلومیت حضرت ســید الشــهدا در این مناطق، بابرپایی مراسمی در قالب 

نمادهایی چون»تابوت« براق یا ذوالجناح و همچنین پخش گونه های مختلف غذاست)سعیدی 

نسب،1392: 10(.

در اندونزی، جامعه شــیعه همه ساله ســالگرد این رویداد را گرامی می دارند. به عنوان یک 

حادثه غم انگیز، آنها لباس های عزاداری می پوشند. از موسیقی امتناع می ورزند. زیرا این زمان 

برای غم و اندوه و تأمل درونی اســت. آنها عزاداری خود را بــا گریه و همچنین با گوش دادن به 

اشــعاری در مورد فاجعه کربال ابراز می کنند. تمام این فعالیت ها برای ارتباط آنها با رنج حسین 

و فداکاری های وی در زنده نگه داشــتن اسالم است. برخی از سنت ها و فرهنگ ها مانند بابور 

سورا1 در جاوا و کونجی آشور2 در آچه، تابوت 3در بنگ کلو)حسن زاده،1377: 31(، در جنوب 

ســوماترا، مشخصا"از مراسمات الهام گرفته از شــیعه بوده اند. این سنت به طور کلی در سراسر 

اندونزی با پختن فرنی ســوماترا گرامی داشــته می شود. در منطقه ساحلی غربی به خصوص در 

بنگکلو و پاریامان، مردم محلی راه پیمایی تابوت را برگزار می کنند. این مراســم به منظور تکریم 

حســین، امام دوم شیعیان اســت )Snouck Hurgronje  ,1906(. این مراسم در اندونزی، مانند 

تعزیه4در ایران، در اصل ناشــی از سنت دینی است که منحصرا" در تشیع یافت می شود. مقایسه 

مراسم تابوت که در اندونزی برگزار می گردد با مراسم های مذهبی سایر کشورها مانند پاکستان، 

لبنان و ایران، به وضوح نشان می دهد که هر دو مراسم ریشه های فرهنگی یکسانی دارند. 

3-1-4. انتشار کتب و مجالت شیعی

آزیومردی آزرا ادعا می کند که یکی از مهمترین عوامل گســترش شــیعه در اندونزی، گسترش 

ادبیات اســالمی دراندونزی بوده اســت )Azyumardi Azra, 2006, 186(. گسترش و افزایش 

1. Bubur Suro
2. Kanji Asuro
3. Tabuik
4. Ta’ziyeh 
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انتشــارات مذهبی شــامل ترجمه آثار بیشمار متفکران اســالمی مانند محمد اقبال، مودودی، 

فضلور رحمان و خمینی بود.  انتشــار کتاب هایی با جهت گیری شــیعی، به شیعیان کمک کرد 

تا در دهه 1980 در اندونزی شــکوفا شــوند. میزان پرس در سال 1983 توسط چندین دانشجو 

و فعال مســجد ســلمان در بندونگ، یعنی حیدر باقر، زین العابدین شــهاب و علی عبدالله، با 

حمایــت مالی عبدالله توه و انیس هادی تأســیس شــد. میزان پرسMizan Press شــروع به 

 Tempo(انتشار مجموعه ای از کتاب های ترجمه شده در مورد تشیع در اوایل دهه 1980 نمود

Magazine, 1993(. تا ســال 2002، حداقل 59 شرکت انتشــاراتی در اندونزی به طور فعال 

مشغول چاپ کتاب های شــیعی بودند که به اندونزیایی ترجمه شده بودند. این تعداد به حدود 

373 کتاب رسیده بود.

عالوه بر رونق در نشــریات شیعه، در دهه 1980 و 1990 سلســله سمینارهایی برگزار شد 

که رشــد تشــیع در اندونزی را تســریع می کرد. از طریق این ســمینارها، ضمن بحث در مورد 

تشــیع و مقایسه آن با اهل ســنت، یک فرایند دیالکتیکی پویا در بین دانشــمندان و روشنفکران 

کادمیک بســیار مهم تبدیل کرد. انقالب  اســالمی رخ داد. این روند، شــیعه را به یک گفتمان آ

اســالمی ایران همراه با نوشته های شــهید مطهری، آیت الله جعفرســبحانی، عالمه طباطبایی 

و دکتر علی شــریعتی و دیگر اندیشــمندان شــیعی که به زبان اندونزیایی ترجمه شده است، به 

اجتماع راه یافت)فنایی،1368: 4(؛ به گونه ای که پس از سالهای طوالنی انفعال نسبت به علما 

و روحانیون، آنان را از نو به علما و دانشــمندان علوم اســالمی امیدوار ساخت. این پدیده را می 

توان در افزایش عالقه مندی مردم به فراگیری علوم اسالمی مشاهده کرد.

3-1-5. حضور گسترده سادات در اندونزی

در دوران خلفای عباسی، هنگامی که عرصه بر شیعیان، به ویژه فرزندان و نوادگان اهل بیت تنگ 

شد و انواع ظلم ها و ستم ها بر آنها وارد گشت، بسیاری از سادات در جستجوی مکانی امن، به 

دیگر سرزمین ها مهاجرت کردند. در میان این گروه، برخی از نوادگان امام جعفرصادق به چشم 

می خورند که از مســیر هندوستان و از طریق کشــتی وارد جزایر اندونزی شدند. اینان فرزندان 

محمد بن علی العریضی ابن امام صادق بودند که در راس آنها احمد بن عیسی، فرزند محمد بن 

علی العریضی بن جعفر ا لصادق قرار داشت؛ از این رو به احمد بن عیسی لقب مهاجر دادند و 
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به احمد بن عیسای مهاجر ملقب شد)شهاب،1385: 27(.

فرزندان و نوادگان احمد مهاجر که نزد ساکنان اندونزی از جایگاه و منزلت باالیی یرخوردار 

بودند، به نقاط مختلف اندونزی مهاجرت کردند و به تبلیغ و نشــر اســالم پرداختند. از این رو، 

سادات هم درگذشته و هم در عصرحاضر، نقش فعالی در صحنه های فرهنگی و اجتماعی داشته 

اند. جامعه اعراب اندونزی، بر مبنای نسل خود به دو دسته سید و غیر سید تقسیم شدند. سیدها 

که از فرزندان احمد بن عیسی المهاجر بن محمد بن علی العریضی بن جعفر بن محمد الصادق 

بودند، به دلیل انتسابشــان به پیامبر نزد جامعه اندونزی از شــرافت و موقعیت باالیی برخوردار 

بودند)مصطفی،1380: 45(. اعراب مهاجر به ویژه ســادات اندونزی، در شکل گیری سازمان 

های بزرگ سیاســی و اجتماعی اندونزی، همانند نهضت العلمــاء و محمدیه که در اواخر قرن 

هیجده تاسیس شده اســت و هم اکنون نیز جزو دوسازمان اسالمی عمده اندونزی به شمار می 

آیند، نقش اساسی بر عهده داشتند)بوئر،1377: 57(.

3-2.شبکه روحانیت شیعه

تاثیر گذاری روحانیان تحصیل کرده در قم در سراســر اندونزی، به حدی است که می توان ادعا 

کرد جایی در این کشــور نیست که نور والیت در آن ســاطع نباشد و روحانی تحصیل کرده در 

قم، در آن حاضر نباشــد. فارغ التحصیالن حوزه علمیه قم، در ترویج مذهب و تربیت و تدریس 

تعالیم اهل البیت به شیعیان نقش بسزایی داشته اند.

 ظهور گروه اســتاد نتیجه تعامل طوالنی و سنتی میان دانشــمندان اسالمی در خاورمیانه و 

همتایان آنها در اندونزی بوده است. تعدادی از محققان، مانند آزیومردی آزرا،  مونا آبازا  وفرد آر. 

فون مهدن،تحلیل های چشمگیری را در مورد این تعامل ها ارائه داده اند. تحلیل دانشمندان بیانگر 

این است که یکی از وجوه مهم این پیوندها، افزایش نفوذ اندیشه های خارجی در مجمع الجزایر 

است. دانشجویان این منطقه ســالها در خاورمیانه زندگی می کردند تا دانش اسالمی را مطالعه 

 Azyumardi( کنند و پس از بازگشــت به اندونزی،موعظه کنندگان پیشــرو در این کشور شدند

Azra, 2005,3-21(. طالب و فارغ التحصیالن حوزه علمیه قم پس از ســالها تحصیل در ایران، 

به مجمع الجزایر بازگشتند.  بدین ترتیب ترویج کننده اصلی تشیع شدند و در عین حال همچنان 

به روابط خود با استادان خود ادامه دادند.
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این شــبکه به طرزقابل جالب توجهی پویا است. زیرا نه تنها در بردارنده رابطه استاد و شاگرد 

اســت، بلکه یک جامعه علمی جهانی را نیز تشــکیل می دهد که به واســطه ارزش آموزه شیعه 

کــه در یک رابطه محکم تحت عنوان مرجعیت قرار گرفته اســت، بــا یکدیگر پیوند خورده اند. 

تعامل بین این دانشــمندان و دانش آموزان از نقاط دوردست جهان اسالم منجر به گسترش بیشتر 

شــبکه های بین المللی علمای شیعه، ساکن قم شد. در واقع، قم مهمترین مکان این شبکه های 

جهانی روحانی شیعه اســت )Syamsuri,2002:4-5(. رابطه مدرسین حوزه علمیه قم با طالب 

اندونزیایی پس از انقالب اســالمی ایران در سال 1979 شدت گرفت و در طول دهه 1980 نیز 

ادامــه یافت)برزگــر،1391: 39(.  علمای ایرانی با صدور انقالب اســالمی به تدریج با جذب 

دانشجویان مســلمان برای تحصیل در ایران، روابط خود را با کشورهای مسلمان مانند اندونزی 

گسترش دادند. این ارتباط به انتشار شیعه در اندونزی کمک شایانی کرد.

ورود فــارغ التحصیالن قــم در اواخر دهه 1970 و اوایل دهــه 1980 به تحکیم جنبش رو 

 در مجامع غیر رسمی مانند مراسم شیعه و 
ً
به رشــد شیعه در اندونزی کمک کرد. آنها مســتقیما

 آیین 
ً
جلسات مذهبی )پنگاجیان( شرکت می کردند. عالوه بر این، فارغ التحصیالن قم نیز مرتبا

های شــیعه )آیین های مجلس( را انجام می دادند، مانند دعای کمیل، عاشــورا و غیره. به عنوان 

 Syamsur,i2002,( رویدادهای انفرادی، این اجتماعات به گسترش تشیع در کشور کمک کردند

 با ایجاد موسســاتی همچون الجواد در بندونگ )تأسیس در 
ً
272-271(.  حتی بیشــترآنها بعدا

1990(، الهــادی در پکالونــگان )1989(، و مالصدرا در بوگــور )1993( چنین اجتماعات را 

گسترش دادند. گروه استاد به عنوان فارغ التحصیالن قم، هنوز روابط خوبی با معلمان سابق خود 

داشته و مؤسسات آنها از دفتر مرجعیت در ایران کمک می گیرند. این پشتیبانی روابط بین شبکه 

های بین المللی سازمان های شیعه را نشان می دهد.

3-3.شبکه دانشگاهیان و روشنفکران شیعی

اشــاره شد که رهبری جامعه شــیعی اندونزی به وســیله دو گروه از رهبران اداره می شود. این 

دوگانگی، پیامدهای قابل توجهی در ادراکات شــخصی و مذهبی بوجود آورده است. به عنوان 

مثال، ظهور دایره دانشــگاه از انقالب ایران در ســال 1979 و احیای اسالمی اواخر دهه 1970 

الهام گرفته اســت. اعضای حلقه پردیس اکثرا فارغ التحصیالن دانشــگاه های سکوالر دولتی 
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بودند. اینان تمایل به پشــتیبانی از یک درک مترقی در آموزه های دینی و عالقمند به تبلیغ کثرت 

گرایی در جامعه داشــتند. در برقراری روابط با ســایر گروه های مذهبــی، از جمله گروه های 

مختلف مســلط، قدرت و ســازگاری باالیی را نشــان دادند. ظهور آنها به عنوان رهبران شیعه 

در طبقه متوســط جامعه اندونزی به عنوان بخشــی از شکوفایی جنبش های جوانان مسلمان در 

دانشگاه های سراسر کشور در دهه 1980 بود. از مهمترین ویژگیهای حرکت آنها، کنار گذاشتن 

تعصب مذهبی،توســعه نگرش آزاد بــه مذاهب، عدم فرقه گرایی و تــالش برای کثرت گرایی 

.)Hefner,200,123(مذهبی است

   روحیه احیاگرایی این جریان، منجر به گســترش ظهور گروههای مختلف اسالمی، مانند 

حزب التحریر، تربیه اسالمییه، جامعه تبلیغ و داراالرقام و شیعه گردید. این جنبش های اسالمی 

  .)Fox,2004(نفوذ خود را از طریق بحث های دانشــگاهی در دانشــگاه ها گســترش می دادند

آنها توجه خود را به ســمت جذابیت های فرهنگی جلب کردند. مهمترین جلوه این دوره جدید، 

شکوفایی گفتمان روشنفکری اســالمی در بین روشنفکران نوظهور مسلمان بود.ویژگی بارز این 

دوره جدید، احیای علمی اســالمی و ایجاد نگرش آزاد بود)Feener  ,1999,118-120(. همانند 

سایر جنبشهای اسالمی دیگر در کشور که در دهه 1970 در پردیس های دانشگاهی در اندونزی 

گســترش یافتند، شیعه نیز شکوفا شد و در مسیرهای مشابه گســترش یافت. بنابراین تکثیر اولیه 

تشیع در دانشگاه ها رخ داد. تأثیر تفکر شیعه در طیف گسترده ای از جریان های فکری در گفتمان 

اســالمی قابل مشاهده است. تشیع در سراسر کشــور به عنوان نوعی جایگزین بی بدیل گفتمان 

.)Bruinessen,1999,117-154( اسالمی در اندونزی، مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است

   همزمان با افزایش روزافزون تعداد پیروان شیعه در بین دانشجویان در سراسر کشور، برخی 

از دانشجویان برجسته در دانشــگاه های پیشرو در تبلیغ مفاهیم و تفکرات شیعه پیشگام شدند. 

اعضای حلقه پردیس دانشگاه از سمینارهایی پیرامون دین و توسعه حمایت می کردند و مجالت 

و کتاب هایی را منتشر می کردند. سرانجام، جنبش دانشگاه برای شیعیان به فراتر از دانشگاه رسید 

و زندگی طبقه متوســط و باالی شــهری را نیز تحت تاثیر قرار داد. برخی از آنها حتی اقدام به راه 

اندازی یک شرکت انتشاراتی کردند. این تجارت سودآور تا حد زیادی نقش حلقه دانشگاهی در 

حال ظهور را بعنوان رهبران شیعه مورد حمایت قرار می داد.
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3-3-1.جالل الدین رحمت

دانشــجویان متمایل به تشیع، به طور فعاالنه ایده های شــیعه را برای افراد تحصیل کرده طبقه 

 1UNPADمتوسط معرفی کردند. چهره اصلی این گروه جالل الدین رحمت، مدرس دانشگاه

و دانشــگاه Pajajaran در بندونگ، جاوا غربی بود. در ســال 1988، او و همکارانش، حیدر 

باقر، احمد تفســیر، آگوس افندی و احمد مهاجیر، بنیاد مطهری را در بندونگ برای ترویج دعا 

و فعالیت های انتشــاراتی تأسیس کردند. در ســال 1992، او فعالیت خود را برای راه اندازی 

دبیرســتان ها گسترش داد . در حقیقت، رحمت به عنوان فعال ترین روشنفکر در تبلیغ تشیع در 

بین دانش آموزان پردیس ها و در بین تحصیل کرده ها شــناخته می شــد. او عالوه بر سخنرانی 

های خود، نوشتارهای زیادی نیز در مورد تشیع تولید کرد.

از جمله آثار رحمت، اسالم آلترناتیو2 در سال 1986 است. این کتاب با ویرایش حیدر باقر، 

مجموعه ای از ســخنرانی های وی در ITB اســت. این کتاب با داشتن پنج فصل،در هر فصل 

درباره موضوعات مختلف اسالمی بحث می کند. مضامین این کتاب، اسالم را به عنوان رحمتی 

برای جهانیان بیان کرده اســت این کتاب، نه تنها در مورد مسائل شخصی و آیینی بلکه مهمتر از 

همه در موضوعات اجتماعی و روشــنفکری، روشی متفاوت برای دیدن اسالم به عنوان یک دین 

ارائه می دهد. 

کتاب دیگر اســالم واقعی3: تأمالت اجتماعی یک روشنفکر مسلمان، 1991، مجموعه ای 

 Panji،ikiran Rakyat ،Tempoاز مقاالت وی است که توسط برخی رسانه های ملی، مانند

Berita Buana ،Masyarakat منتشــر شده است. فاینر خاطرنشــان کرد که رحمت در این 

کتاب تالش می کند تا الگویی جدید و مؤثرتر از احیاگرایی اســالمی ایجاد کند و رویکردهایی 

از مطالعات رســمی وی در ارتباطات به تصویربکشد)Feener,1999, 122(. این آثار رحمت به 

همراه سوابق تحصیلی وی باعث شده است که رحمت رهبر جامعه شیعه در اندونزی شود.شکل 

گیری فکری وی هم در علوم دینی و هم غیر علوم دینی به نوبه خود در نگرش صراحت و تســلط 

در رهبری وی تأثیر داشته است.

1. Universitas Pajajaran, Pajajaran University
2. Islam Alternative
3. islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim



14
01

ر  
ــا

هـ
، ب

)2
ی8

یاپ
ک)پ

ره ی
ما

 ش
م،

ده
واز

ل د
سا

174
3-3-2. حسین اکالف

حسین اکالف متولد جاتیوانجی، در قسمت غربی جاوا، از یک خانواده سنی متعصب می باشد.

پدر وی، محمد اکالف، که از خانواده ای ســید اســت، یک روحانی مورد احترم در جاوا بود. 

حســین اکالف از مبارزات مــردم ایران، به ویژه رهبر کاریزماتیــک آن، امام خمینی، در دوران 

مدرسه ابتدایی خود و در سال 1980 تاثیر گرفت. اکالف پس از اتمام دوره ابتدایی، تحصیالت 

خود را در مدرســه شبانه روزی یاپی در بنگیل، شرق جاوا ادامه داد و در آنجا دانش بیشتری در 

مورد تشیع کسب کرد. در سال 1987 با توصیه استادش )حسین الحبسی( توانست تحصیالت 

خــود را در حوزه قم ادامه دهد. همزمــان با تحصیل در حوزه، اکالف در محافلی که توســط 

محققان برجســته در قم برگزار می شد، شرکت کرد. مشارکت وی دراین محافل باعث شد وی 

بتواند تحت هدایت علمای مشــهور قم تحصیل کند. زندگی حوزوی و آشــنایی وی با علمای 

سنتی شیعه تأثیر عمده ای در شکل گیری تفکرات وی داشته است. پس از بازگشت به اندونزی، 

اکالف به عنوان رهبر بنیاد الجواد باندونگ، در غرب جاوا منصوب شــد.این بنیاد فعالیت های 

گســترده ای را در زمینه آموزش، کتابخانه و نشریاتی از جمله تهیه بسته های مطالعاتی در فقه، 

کالم و فلســفه ترتیب داد. اکالف به عنوان یک پیرو شــیعه که موظف بــه انتخاب مرجع تقلید 

خود بود، در جهــت های مذهبی خود از امام خمینی پیروی کرد)Feener,1999: 153( .پس از 

درگذشت امام خمینی، اکالف به عنوان مرجع خود به سمت آیت الله خامنه ای گرایش یافت. 

4. آثار انقالب اسالمی و فرهنگ ایرانی بر شیعیان اندونزی

پیروزی انقالب اســالمی در ایران، همه مســلمانان اندونزی را واداشت به تحولی نوین درباره 

نحوه زندگی  تفکر خود رو آورند. در میان طبقات مختلف جامعه این کشــور، قشر تحصیلکره 

و دانشــگاهی آن بیش از پیش از نعمت انقالب بهره جســته اند. آنان چه در دانشــگاه و چه در 

حوزه های علوم اســالمی، توانســتند با معیار قرار دادن انقالب اســالمی، اسالم راستین را از 

اســالم برساخته ابرقدرت ها باز شناســند و با ارزیابی خود هر کدام را جدا از هم مورد بررسی 

و کاوش قراردهند)دایره المعارف تشــیع،1368: 423(. در ابتدا در اندونزی، انقالب اسالمی 

هم ایدئولوژی و عقاید سیاســی اسالمی را برانگیخته و هم توانایی حکومت محلی را در توجیه 

نظارت و ســرکوب جنبش های مخالفان اســالم گرا تقویت کرد. فعا الن مســلمان در آسیای 
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جنوب شــرقی همچون همگنان خود به انقالب 1357 متوسل شدند و تهران را واداشتند پاسخ 

توجهات و احترامــات آنها را به آیت الله خمینی بپردازد.  انقالب ایران همچون دیگر موقعیت 

های اسالمی، اثر مهمی بر عناصرآگاه مذهبی داشت. این انقالب، یک سلسله نیروهای دیگررا 

تقویت کرد که ازاحیا اســالم در این منطقه قوت می گرفتند(اســپوزیتو، 1386 :27(. اســالم 

سیاسی و قدرت ایدئولوژی آن پیامی بود که انقالب اسالمی ایران برای مسلمانان ارائه کرد. 

   شــیعیان اندونزی عالقه خاصی به امام خمینی و آیت الله خامنه ای دارند. نفوذ فرهنگی 
و ادبی ایران نیز در این کشــور، بسیارگسترده است؛ چه اینکه اسالم در درجه اول به دست ایرانی 

ها به اندونزی راه یافته اســت؛ از این رو فرهنگ و ادب ایرانی نیر به همراه آیین اســالم در جاوه 

و سوماترا نفوذ و گســترش یافت)مطهری،1357: 323(. انقالب اسالمی تجربه ی خوبی بود 

که آن ها به هویت اســالمی خود برگردند. به اذعان بسیاری از اندیشمندان اندونزیایی، بازگشت 

به هویت اســالمی در اندونزی مدیون انقالب اسالمی است. انقالب اسالمی ایران تاثیرعمیقی 

درحیات فکری مســلمانان در جنوب شــرقی آســیا و از جمله اندونزی بر جای گداشته است. 

همزمان با تنزل وجهه ی ایدئولوژی های ســکوالر و اوج بازگشــت به ارزش های دینی واصیل، 

انقالب اســالمی ایران به عنوان نمادیی ازاسالم سیاسی جدید، نگرش سنتی مسلمانان درجنوب 

شرق آسیا ازجمله کشوراندونزی نیز دستخوش دگرگونی شد. متفکران مسلمان ازطرح ایدئولوژی 

اســالمی به عنوان جایگزین نسخه های غربی – مارکسیستی و لیبرالیستی – استقبال کرده وتالش 

نمودند تا ازطریق تفســیر مجدد مفاهیم اســالمی راه حل های جدیدی برای مســایل سیاسی و 

اقتصادی پیدا کنند، ســهم متفکران ایرانی دراین فرآیند غیرقابل انکار است؛ تاجایی که به تعبیر 

یکی ازتحلیل گــران اندونزیایی، مکتب قم )امام خمینی، شــریعتی، مطهری، محمدباقرصدر 

و…( به تدریج جایگزین مکتب فرانکفورت شــد وبه عنوان منبعی جدید والهام بخش، تعریف 

جدیــدی ازآرمان های اجتماعی، مثل آزادی، عدالت، دفاع ازمحرومان و … مبنی برارزش های 

اســالمی ارائه کرده است . به طورکلی ما با یک رنسانس فکری ازطریق ترجمه و متفکران ایرانی 

به همراه آثار دیگرمتفکران جهان اســالم مواجهه هستیم که باعث تحریک مباحث جدید فکری 

وغنای گفتمان رایج اسالمی شــده واین پدیده به نوبه ی خود باعث تسریع فرآیند احیای اسالم 

سیاســی دراندونزی گردیده اســت)محمدی،1385: 474(. ترجمه و انتشار آثار امام خمینی و 

دیگر متفکران ایرانی مثل شریعتی و مطهری باعث تغییر تدریجی گفتمان رایج اسالمی درمنطقه 
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شده است. بعد از انقالب اسالمی بسیاری از زنان مسلمان اندونزی افتخار می کردند که پوشش 

اسالمی داشته باشند. 

حوزه ی دیگر تاثیرگذاری انقالب اســالمی ایران، رهبری امام خمینی)ره(است. در اندونزی 

علما بودند که متوجه شــدند، کارکردهایی که یک عالم دینی می تواند با تمســک به دین داشــته 

باشد، بسیار زیاد است. بســیاری از عالمان بعد از پیروزی انقالب به این نقش پی بردند و همه 

تاکید داشــتند تحولی که در انقالب اســالمی به رهبری شــخصیت روحانی اتفاق افتاده، یک 

تجربه ی موفق اســت. روی هم رفته می توان گفت: پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، شیعه 

حیات مجدد یافته اســت و از لحاظ رشد فکری و سیاسی، در حال طی نمودن راه تعالی است. 

انقالب ایران با وجود اینکه بیشــترین تأثیر بر جنبش های شــیعی منطقه ی خاورمیانه گذاشت 

ولی درجنوب شرق آسیا و طور خاص در کشور اندونزی بعد ازگذشت چند دهه ازانقالب ایران، 

شــاهد تأثیرپذیری شگرفی ازمردم و احزاب این کشور از انقالب ایران نبوده ایم. با توجه به آنچه 

که در باال ذکر گردید، در مجموع می توان ســه عامل عمــده در اندونزی را مانع بازتاب انقالب 

اسالمی ایران در این کشور دانست:

1.ایدئولوژی شیعی انقالب اسالمی ایران؛

2. قدرت یابی نظامیان در اندونزی؛

3. عدم وجود رهبران برجسته جهت سا زماندهی گروههای معترض در اندونزی.

نتیجه گیری

اندونزی بعنوان یک کشــور مسلمان در جنوب شرقی آســیا، تعداد زیادی از شیعیان را در خود 

جای داده اســت؛ به گونه ای که امروزه شاهد گســترش و افزایش موج گرایش به تشیع در این 

کشور هستیم. تأسیس موسسات و مراکز اســالمی و شیعی در این کشور و ورود رهبران شیعی 

در عرصه های مختلف جامعه مســلمانان اندونزی خود حاکی از فضای عظیم شــیعی در این 

سرزمین اســت. تحقیق در مورد شــیعه به عنوان یکی از فرقه های مهم اسالمی در اندونزی  و 

بازشناســی منابع قدرت نرم جمهوری اســالمی ایران در این کشــور از چند جهت  بسیار مهم 

اســت. اول،اندک بودن منابع ادبیاتی و اطالعاتی در مورد فرهنگ و قدرت شــیعه در اندونزی، 

دوم، شــیعه به عنوان یکی از مهمترین مذاهب جهان، باید ریشــه های تاریخی خود رادر منابع 
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ردیابی کند تا درک درستی در خصوص گســترش اسالم شیعه در اندونزی حاصل گردد.سوم،  

تاثیرانقالب اسالمی 1979 ایران اســت. تأثیرات سیستماتیک و بزرگ آن در توسعه وگسترش 

تعالیم شیعه در اندونزی بواسطه جنبش علمی جوانان  اندونزیایی، از طریق بورس های تحصیلی 

رایگان به ایران )قم( و افزایش کتابهای تاریخ شــیعه از ســال 1979 در اندونزی مشهود است. 

انقالب اسالمی ایران تاثیرات عمیقی در حیات فکری مسلمانان در جنوب شرقی آسیا و از جمله 

اندونزی به جا گذارده اســت. ترجمه و انتشــار آثار حضرت امام خمینی )ره( و دیگر متفکران 

ایرانی مثل شــهید مطهری)ره( باعث تغییر تدریجی گفتمان رایج اسالمی در منطقه شده است. 

در حال حاضرجنبش شــیعه به واسطه انجام فعالیت های شیعیان در اندونزی با محوریت آموزه 

های شــیعه نظیراهل بیت، بداء، عاشورا، امامت، مرجعیت، رجاء، تقیه، تولی رنگ جدیدی در 

این کشور به خود گرفته اســت. جمهوی اسالمی ایران با بهره گیری توامان از دیپلماسی علمی 

و دیپلماســی عمومی منابع قــدرت نرم خویش را در اندونزی بیش از پیش تحکیم و گســترش 

داده اســت.یافته های این مقاله نشان داد که نفوذ روز افزون آموزه های انقالب اسالمی ایران در 

اندونزی به شــیوه نرم افزاری قدرت بوده است.منابع قدرت نرم ایران در اندونزی هریک به نوع 

خود حائز اهمیت بسیار است. در نهایت اینکه، مذهب شیعه،شکل گیری جامعه شیعی،رهبری 

شیعیان،مناســک مذهبی،انتشار کتب و مجالت شیعی،شــبکه ارتباطی مرجعیت و روحانیت 

شــیعه و شبکه ارتباطی دانشــگاهیان و روشنفکران شــیعی اندونزی مهمترین منابع قدرت نرم 

جمهوری اسالمی ایران را در کشور اندونزی تشکیل می دهند.
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