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 اندونزیکشور  در تشیع گسترش روند بر ایران اسالمي انقالب ثیرتأ

 
                                                                                      سید محمد موسوی 1 
                                                 محمد کمر روستا 1

 چکیده
 رش شیعهن در گستیراتوان مطرح ساخت که انقالب اسالمی امی گونهیناسؤال اصلی پژوهش را 

تحلیلی -یوصیفتثیری داشته است؟ بر این اساس با استفاده از روش تحقیق در اندونزی چه تأ
ن در شیعیا پیدایشبا توضیح مختصری در خصوص پیشینه تاریخی نظریه پخش  مبتنی بر

ان ، موافقدونزیبه وضعیت شیعیان ان تبط با شیعیان،سسات مرؤها و ماندونزی، معرفی سازمان
ادهای ی از رویدثیرات یکأتو بین خود و همچنین با دیگران  هاآنمذهب شیعه و روابط خاص 

 زی رار اندونعی دمهم قرن بیستم یعنی پیروزی انقالب اسالمی ایران بر گسترش و نشر تفکر شی
 اسالمی پس از پیروزی انقالبدهد که نشان میهای پژوهش یافته دهیم.مورد بررسی قرار می

ین داران اطرف و، مسلمانان اندونزی شاهد شور و شوق مذهبی چشمگیری در میان شیعیان ایران
سات سؤده، مجاد شبا تغییرات ای برداشت. مذهب بودند که این امر، گسترش ادبیات شیعی را در

. در ندااشتهدزایشی ها روند رو به افانجمن، ناشران و یمدارس اسالم نی بر تفکر شیعی نظیرمبت
 شیعیان یاسیس، بر میزان گسترش و نفوذ فرهنگی، اجتماعی و اسالمی ایران انقالب نتیجه،

سسات و د مؤ. ایجا2یایی در حوزه علمیه قم جذب دانشجویان اندونز .1از طریق: اندونزی 
های ویژه مراجع تقلید در حوزهی بهپر رنگ شدن نقش علمای دین .3 های وابسته به شیعهسازمان

 زیاندون های فقه شیعه درشیعیان و ترغیب به انجام فعالیت ظهور .4فرهنگی، سیاسی و مذهبی 
 ثیرات قابل توجهی داشته است.أتاستاد،  و گروه در دانشگاه
 .شیعیان اسالم، پخش، نظریه اندونزی، ایران، اسالمی انقالب :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ونی آن مسکزایر جتدریج سراسر شورهای دیگر وارد اندونزی شد، بهک برخی اسالم دیرتر از نکهآ با

ز نقاط ارخی باسالم برخالف  که ورود و گسترشل توجه آننکته قاب .را تحت پوشش قرار داد
 ۀین شیوا ست.اآمیز و فرهنگی بوده مسالمت ا روشب، بلکه و جنگ کشینه از راه لشکر ،دیگر

اهب وابط مذی و رگسترش اسالم در حیات فرهنگی و تعامل مردم آن دیار با دین از سویورود و 
اور ژرف ی در سایه بمردم اندونز کهطوریبه، است تأثیر نبودهاسالمی با یکدیگر از طرف دیگر، بی

 به اسالم و به کار بستن احکام آن توانستند هویت یابند. 
یر بسیار ثبر اینکه تأرخدادهای بزرگ قرن بیستم، عالوه زعنوان یکی اانقالب اسالمی ایران به

ر یز بسیاود ناز مرزهای خزیادی بر نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران داشت، در خارج 
ست. اده لف اسالمی بوهای مسلمانان در کشورهای مختبخش جنبشتأثیرگذار بوده و الهام

واسطه حرکت مردمی ههایی که بمها و پاراداییچه بسیار تئور( 71: 1392 )کامران و دیگران،
های جهادی موزهآنی و که در سایه رهبری دیب ایـران ایران ایجاد شد و چه نظراتی که بـا انـقال

 ،وکوف میشل فتمانبتوان گ شاید. وان پاسخگویی و توجیه نداشتندتشیعه به پیروزی رسیده است، 
سیاست  ب بردر تأثیر انقالترین گفتمان مهموی را مباحث ه و خالصه و عصارفیلسوف فرانسوی 
 ۀعرص نویت دردن مـعبازگردانب خود خواستار معتقد است که ایرانیان با انقالاو روزگار دانست. 

نقش  ضمن اشاره به« روحایران روح یک جهان بی»فوکو در کتابی با عنوان  .هستند سیاست
جوع ... رو اشوراعو ظلم و نیز مراسم مذهبی چون و قیام در برابر فساد  )ع(تاریخی امام حسین

 است قدمعت و تهدانس بدیلبیانقالب ایران به مذهب و معنویت را از زمان انقالب فرانسه تاکنون 
بی معنوی و مذه. فوکو مفاهیم اندخورده پیوند یکدیگر به معنویت و انقالب بار نخستین برای

های رتبله با قدکه پتانسیل مقاد کنمی تشبیهافزاری نرم قدرت به دریافت شده از انقالب ایران را
 (58-56: 1380 ،میشل فوکو). در خود دارد عریان و خشن را

ز سیا و اقی آثیرات عمیقی در حیات فکری مسلمانان در جنوب شرأانقالب اسالمی ایران ت
مابقی  جمعیت آن مسلمان و %90 گرا کهعنوان یک کشور مذهبی کثرتبه جمله اندونزی

و  )ره(مینیامام خ حضرت ترجمه و انتشار آثار .است جا گذاردهبهمسیحی، هندو، بودایی و... هستند، 
 ان رایجی گفتمباعث تغییر تدریج شهید مطهری و دیگر متفکران ایرانی مثل عالمه طباطبایی

 شده عیسونزی، در این مقاله ضمن بررسی وضعیت شیعیان اند منطقه شده است.این اسالمی در 
ن کشور ع در ایتشی ثیرات انقالب اسالمی ایران بر گسترش و نفوذبا استفاده از نظریه پخش، تأ

 مورد بررسی قرار گیرد.
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 چارچوب نظری  -1
 نظریه پخش . 1-1

ها، هگسترش و توسعه اید انتشار، چگونگی در خصوص مشهور هاینظریه جمله از 1نظریه پخش
 ابداع سوئدی جغرافیدان «هاگراستراند»وسیله به 1953 سال در ین نظریهاست. ا هااندیشه و افکار

 و کشاورزی در زمینۀ یبردارهبهر منظوربهبه هنگام مطرح شدن  نظریه که این است. شده بیان و
 یافته و راه نیز فرهنگی هایزمینه به زمان گذشت است، با وبا بوده و مانند سل هاییبیماری شیوع

به کارگرفته شد.  نیز انقالب مطالعات و المللبین ، روابطاعلوم سیاسی و جغرافی هایدر زمینه
فضای نظریه پخش به تحلیل و بررسی و چگونگی واقعه یا پدیده یا نوآوری در طول زمان و در 

یک واقعه یا  پردازد و بدین ترتیب دالیل پخش، گسترش، رشد و نموجغرافیایی مشخص می
 د.کنای به منطقۀ دیگر را بیان میرویداد را از منطقه

ها بی انقالیربنایصدور انقالب از مباحث ذاتی و ز های انقالب معتقدند که مقولۀتئوریسین
 کشورهای ویژهبهتئوری پخش بر کشورهای دیگر  اساس برچراکه هر انقالبی حداقل است، 

یرات تأث الب،های پیام انقو هر انقالبی با توجه به جذابیت ثیر خواهد گذاشتجوار خود تأهم
عنوان الگویی موجبات یران بهکه انقالب ا گونههماند. المللی در پی دارای و بینمنطقه
 (61: 1391 زاده،جمال). دکرهای بیداری اسالمی را در منطقه خاورمیانه فراهم جنبش

 

 عناصر نظریه پخش. 2-1
 : است ح ذیللفه اساسی این نظریه به شراز دیدگاه استراند شش مؤ

 جغرافیایي محیطالف. 
 است ممکن ود.شیابد و فرایند پخش در آنجا ظاهر مییم انتشار آن در پدیده یک که محیطی
 د.کن ایجاد آن برابر در هاییمحدودیت و موانع باشد و یا یا ناپذیرا پذیرا آن پدیده، به نسبت

 ب. زمان
 هایتو سرع متوالی هایهدور یا مداوم تصورهب است ممکن تکوین، و آغاز از بعد هادهپدی

 شوند. منتشر نقاط سایر به متفاوت
 عموضو و محتواپ. 

 باشد. امنیتیی و فکر هایهپدید شامل و متنوع بسیار تواندمی انتشار موضوع
 ت. مبدأ

 است. و... افکار ها،هپدید صدور محل و خاستگاه که است نیمکا
 

                                                           
1 . Diffusion theory 
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 ث. مقصد
 .شودمی شامل را مختلفی جغرافیایی هایطمحی و منتشر نجاآ در پدیده که است نیمکا

 ج. مسیر حرکت
سرایت ه منجر به است و به مجاری ک مقصد به مبدأ از هاهپدید انتقال مجاری شامل مسیر این

 (31: 1391 پردازد. )برزگر،شود، میپخش به مقصد پخش می یک واقعه یا رویداد از مبدأ
 

 پخش انواع. 1-3
 

 1جایيجابه خشپ. 1-3-1
 صورتبه شخص،ایده م یک دارای هایگروه افراد یا که شودهنگامی نمایان می جاییجابه پخش
های کشور و ایده هاو نوآوری وسیله ابداعات بدین و دنانتقال یاب دیگر محل به محلی از فیزیکی

 نروحانیو اعزام با هبانتقال دین یا مذ مثال، عنوانبه .بدیا گسترش جدید سرزمین درأ مبد
 در کشور مقصد توسعه و گسترش یافته است. مذهبی

 

 2مراتبيسلسله پخش. 1-3-2
 گسترش و دنشومی منتقل طبقات و هادسته منظم توالی از طریق هاپدیده پخش، نوع این در
از  امعه یاجتبر در م و معها از طریق یک فرد یا گروهی مهد، بدین نحو که این افکار و ایدهنیابمی

خش ن نوع پرز اینمونه باشود. وری به نقاط دیگر انتشار داده میطریق مقام مهم دینی یا کش
 .ها استقبیله سفیدانریشو ن مذهبی حضور رهبرا

 

 3واگیردار یا سرایتي پخش. 1-3-3
صورت تماس مستقیم هو ب مراتبدن سلسلهکرلحاظ  بدون هاانتشار افکار و ایده پخش نوع این در

در این نوع از پخش  .گیردیمصورت  از فردی به فرد دیگر دهانبهدهانفرد یا همان دبهو فر
ر معرض یشتر دتر بکگذار است و افراد و نواحی نزدیری یا نزدیکی بر میزان پخش تأثیرمیزان دو
 (163 1380:راونتری،  و . )جردنمسری هایبیماری مانند باشند.انتشار می

 

 ع به اندونزیاسالم و تشی ورود -2
 و مورخان شدید جدال و بحث مورد همواره اندونزی در اسالم تاریخ اوایل در تشیع حضور

 کار به رویکردهای و تاریخی مختلف هایدیدگاه دلیل به نظراختالف این. است بوده دانشمندان
                                                           
1 . Relocation Diffusion 

2 . Hierarchic Diffusion 

3 . Contagious Diffusion 
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 ایجاد معتبر اولیه منابع کمبود با همراه الجزایر،مجمع در گراییاسالم روند مشاهده برای رفته
 اندونزی به باراولین برای اسالم از شاخه کدام شود کهپرداخته می سؤال این به در ادامه. شودمی

 را متناقض نظریه دو دانشمندان بحث، این از بخشی در سنت؟ اهل یا تشیع وارد شده است،
  :اندکرده گذاریپایه

 توسط که مفهوم این. داشت اساسی شنق اندونزی در اسالم معرفی در و آمد ابتدا تسنن اول،
ابراز گردیده ( Hamka, Azyumardi Azra, 1995: 4-19) آزرا ازیومردی و حمکا
 دوم، زنیگمانه .است تاکنون فرقه غالب و شد منطقه وارد ابتدا تسنن که داردمی اظهار است،
 یونس ،(Mangaraja Onggang, 1964: 107) پارلیندونگان اونگانگ مانگاراجا توسط
 ,Hasymi) و هاشمی (Fatimi, 1963) فاطمی اهللقدرت (، سیدJamil, 1968: 5) جمیل

 داشته ایعمده نقش اندونزی سازیاسالمی دوره در تشیع مطرح شده که معتقد بودند، (،1983
 در توجهی قابل سیاسی قدرت از بلکه، شدند وارد سازیاسالم اوایل در تنهانه شیعیان. است
 بودند. برخوردار ایرالجزمجمع

 زمان در میالدی، 1285-1128 هایسال حدود در تشیع که کندمی استدالل پارلیندونگان
موفقیت و  به زیاندون در مصر، شیعه فاطمیون حمایت با آچه، در پاسای-دایا بندر شاه سلطان

 که وکممل یسن سلسله توسط 1285 سال در پاسای-دایا شیعه پادشاهی آخرین .محبوبیت رسید
 حققم یک ندونگان،پارلی راستای نظر در همچنین شد. نابود شده بودند، مصر در فاطمیان جانشین

 و آمده اندونزی-ییماال منطقه به سنت اهل از قبل تشیع که است معتقد فاطمی، نامهمالزیایی ب
 از هیگرو وسطت هشتم قرن اواسط در تشیع. است شده تبدیل منطقه در قدرت تأثیرگذارترین به

ده ش فی و شناساندهمعر شرقی جنوب آسیای به تایلند جنوب در چامپا پادشاهی از مسلمان، شیعیان
 رید ونیآنت توسط وی دیدگاه اما نکرده است، اشاره پادشاهی نام مورد به جزئیاتی در فاطمی .است
 خصمش اما ؛استشده  تأیید کرد، شناسایی مربوطه دوره در تایلند جنوب در آیوتای در را تشیع که

 از برخی خود یلتحل در رید. خیر یا کنندمی اشاره پادشاهی یک به رید و فاطمی آیا که نیست
 نمسلما تاجران ینا بین تعامل که داشت اظهار و کرد کشف منطقه در را شیعه گران و تجارمعامله

 منطقه مذهبی-یعاجتما گفتمان درداشته بلکه  تأثیر محلی بخش مالی در تنهانه محلی مردم و
 (Anthony, 1988: 212) .است گذاشته تأثیر نیز

 «پرادا تونگ» توسط که اندداشته محلی پادشاهی در زیادی تأثیر مسلمان شیعیان دوره، آن در
 بیان نیز «سلیمان کشتی» خود کتاب در محمد ابن مرتبط دیگری، وتحلیلتجزیه در. شدمی اداره
سازماندهی و  در نارای، نامبه تونگ پراداد پادشاه فرزند به انمسلم تاجران این که است کرده

 آید،شمار میبه مقدس تشیع در که محرم اسالمی ماه در ()عامام حسین ساالنه مراسم برگزاری
 که کندمی ادعا هاشمی ترتیب، همین ( بهIbrahim Muhammad, 1972) .کردند کمک
 میالدی 840 سال در بود،( پرالک) پیرلوک کراجان الجزایرمجمع در که اسالمی پادشاهی اولین
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 تا آمده بودند این منطقه به باراولین برای که گجرات و عرب فارس، مسلمان بازرگانان توسط
 .شد گذارییهتأسیس و پا کنند، به اسالم دعوت را محلی مردم
 سازیالمیسا فرایند طیتشیع  سیاسی قدرت آوردن دستبه نظریه آزرا و حمکا مقابل، در

 و کنندهقانع لهاد وجود عدم دلیل به دیدگاه این ضمن رد محقق دو هر .رد کردند اندونزی را
 به هدر این منطق بوده است که از اسالم شاخه اولین سنت اهل که معتقدند معتبر، مرجع هرگونه
 هاینک بر بنیم اشمیه فرض به پاسخ در آزرا .دارد رواج مسلمانان جامعه در همچنان و آمده وجود
 است نتوانسته محقق د: اینکر خاطرنشان است، بوده شیعه اندونزی در اسالمی پادشاهی اولین
 فادهاست محلی نابعم از هاشمی اگر. بیان کند خود استدالل مبنای عنوانبه را نگاریتاریخ منابع
 چه و محلی منابع از چه وجود،م منابع با حتی و آزمایش را هاآن اعتبار تأیید، را هاآن باید کند،

 .است اقلیت هشیع و هستند غالب گروه از نمادی اندونزی اهل تسنن در .کند مقایسه خارجی،
 .اندداده نشان اخلد و خارج در را ایعمده تأثیر و قدرت هاسنی که دهدمی نشان کشور این تاریخ

 .ستا شده یستأس میالدی دوازدهم قرن از هاآن دینی سنت غالب، گروه عنوانهب
(Azyumardi Azra, 2005: 3-21) همان در شیعت اینکه بر مبنی هازنیگمانه رغمعلی 

 از سنت اهل که کنندمی تأیید تحقیقات برخی شک بدون است، یافته توسعه نیز منطقه در دوره
 چهار از کیی به و است بوده الجزایرمجمع سراسر در اسالمی مکتب ترینمحبوب پانزدهم قرن

 اند که در اندونزیتقسیم شده حنبلی و مالکی حنفی، شافعی، یعنی اسالمی فقه در فکری مکتب
 ویپیر اسالم پیامبر( تسن) راه از هاآن که معنی این به شوند،می الجامعه شناخته و سنت اهل به
 . اندایستاده محکم اسالمی جامعه وحدت برابر در و کنندمی

 ،هاآن سیاسی قدرت واسطهبه و بودند شیعه سیاسی گیریجهت یدارا بازرگانان چه بیشتراگر
 از که محلی هایسنی مقاومت با شیعه سیاسی قدرت اما ؛یافت گسترش منطقه سراسر در تشیع
 دو با شدن روهروب از پس .شد روهروب مقاومت با شدند،حمایت می بغداد در عباسیان سنی سلسله
 سرنگون( 913-888) عباس سید موالنا عالءالدین یعه،ش سلطان سومین طوالنی، شورش سال
به سلطنت  را رعبدالقاد عالءالدین مخدوم سلطان خود، پادشاه نخستین سنت اهل پیروان و شد

  (Hasymi, 1983: 45-46). برگزیدند
 دونزی،گذشته ان در تشیع که نکته این اثبات برای مدرکی توانسختی میبه خالصه،

 پانزدهم نقر از است ممکن اگرچه یافت. ،قدرتمندی بوده است سیاسی یا مذهبی گیریجهت
 البانق که زمانی طور قطع تاهاما ب باشد، داشته رواج محلی مردم بین در شیعه فرهنگی هایسنت
شیع دوران ت شد، آغاز اسالم جهانی به پیروزی رسید و احیای ش1357م/1979 سال در ایران

  .گذرانده استسکوت خود را می
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 بررسي عوامل نظریه پخش -3
ا عنوان بهستند و  پیامبر اسالم بیتاهل و سیره بر مسلمانانی که پیرو مکتب ایران انقالب اسالمی

شیعیان  جایگاه ،ب اسالمیانقال. زیادی داشته استالعاده ثیر فوقأت ،هستنده مشهور شیعمذهب 
ر دیان که . شیعجهان اسالم منتقل کردتحوالت  و محور اصلی جهان را از حاشیه به مرکز ثقل
ی بالد م و خلفاویژه توسط حکاو آماج حمالت شدید تبلیغاتی، به طول چند قرن همواره در اقلیت

با  ،ندداشت نیو نگرا های خود هراساسالمی بودند و با تکیه بر اصل تقیه حتی از بروز اندیشه
 . ر ایستادنداستکبا م وا امپریالیسول مبارزه بپیروزی این انقالب، جانی دوباره گرفتند و در صف ا

ت ا قابلیاعی بالگوی اجتم بر اینکهاندونزی عالوهانقالب اسالمی ایران برای مسلمانان 
 گردد.یمبخش تلقی بسیار الهام آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم عنوانهب تکرارپذیری است،

و  شنفکرانتوسط رو ، فرهنگی و مذهبیسیاسیایران با ایجاد تأثیرات انقالب اسالمی های آرمان
اندونزی  گرای مذهبیکثرت جایی وارد جامعههاز طریق پخش سرایتی و جاب علمای مذهبی شیعه،

میان  هبی درتقویت احساس هویت مذ زمینۀ های فرهنگی و مذهبی،گردید. با انتقال آموزه
ر تشیع د یاسی وسالگو شدن اسالم تجدید حیات سیاسی اسالم و  احیا و تسریع روند ،مسلمانان

بینی کردند که اسالمی پیش هایپدیده محققان برخی ازکه نحوی، بهگردید کشور فراهماین 
قالب ان (256: 1382 تو،. )اسپوزیگردند« ایرانی دیگر»توانند تبدیل به می اندونزی نظیرکشورهایی 

ثیر أتندونزی در ا بر گرایش به تشیع رهای نظریه پخش به شرح زیاسالمی ایران بر اساس مؤلفه
 است: داشته

 

 پخش مبدأ. 3-1
در تاریخ  بسیار شگرف و بنیادی تحولی درواقعایران  ش1357م/1979 ب سالالانقپیروزی 
انی جـهای و منطقهت ایـران مـعاصر و حـتی تـحوال و فرهنگی اجتماعی ،ت سیاسیتحوال

 یحت و منطقه ها درها و حکومتییرات نگرشی ملتی از تغد و پایه و اساس بسیارشومحسوب می
منطقه شکل  ایران در سطح انقالب از گرفتن الهام با زیادی هایحرکت و هاشد. نهضت دنیا

 بخشیدند. سرعت خود های مردمی و ضد استکباریجنبش به و گرفتند
 مردمی رکتح»نوشته است:  «خالی دست با شورش» در یکی از مقاالت خود با عنوان فوکو

 در که است زیچی درواقع نه ایران رویدادهای چراکه ؛است همگان تعجب و تشویش مایه ایران
 بدون نظامی، زاراب بدون است موج عظیمی یعنی: کوبا در نه و ویتنام در نه شود،می یافت چین

که  استرار ق نیز اا دادهایرو نی. و علت شتاب امتناقض نما پدیده نخستین... حزب پیشگام، بدون
 یآن هم با دست خال ،انددرافتاده جهان است یهامیرژ نیترمسلح که از یمیده ماه مردم با رژ

رده ک خکوبیم یاکه ارتش را برج یشجاعت و یآوردن به مبارزه مسلحانه و با سرسخت بدون روی
 «ت.اس



 1398، پاییز و زمستان 2، سال اول، شماره «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو. .................................................................. 112

 
 

ن ایرا ،ره()نیی به رهبری کاریزماتیک و شجاعانه امام خمیانقالب اسالم پس از پیروزی 
بلیغ المی و تاری جامعه اسرقرببا محوریت  ییهاگفتمانالقرای جهان اسالم با ارائه عنوان امهب

ایران  سالمیایروزی انقالب پ .مرکز اصلی پخش و اشاعه دعوت به مذهب شیعه گردید اسالم،
کوت و س واز موضع تقیه  هاآنوسیله  روی شیعیان قرار داد که بههای جدیدی را پیشِآموزه

. دبیننثیرگذار در جامعه اکثریت سنی بی خارج شوند و خود را در موضعی تأسرخوردگ
(Esposito, 1999: 105)  

را  انایر المیاس قالبان ثیرگذاریتأ آنچه ،دکرتوان اظهار ا توجه به موارد فوق در مجموع میب
 یهاببا انقال ایران انقالب زاتیتماکرده،  بیشتر جهان اسالم در منطقه و جهان تحوالت بر

 رتریراگف گر،ید یهابانقال فخالبر رانیا یاسالم انقالب فرانسه و... است. ه،یبزرگ از جمله روس
 یهارزشا یبنام و بر ()رهامام خمینیه رهبری و در سای است (فبا حضور مردم و طبقات مختل)

که در  هاییها و آرمانارزشو است؛  مردم سیاسی زندگی در معنوی عناصر کردن ی و داخلانسان
در آن وجود  د،دارفرانسه وجود  یستیبرالیو ل هیروس یستیکمون گرا همچونیماد یهاانقالب
  ندارد.

 

 پخش مقصد. 3-2
چنین و هم المللبین هو در عرصاست  در جهان اسالم مسلمان هایترین کشوربزرگاز اندونزی 

 336ود با وجها ییایونزدان. میت برخوردار استاز جایگـاهی در خور اه در میان کشورهای اسالمی
د اعتقاگانه ب اصول پنچلی با استفاده از تعلیمات پانچاسیال که در قالزبان مح 200 و نژاد مختلف

کنار  ی دراسموکرد گان وهم یرای بالت اجتماعدع ،یونزدان تدوح ،تیانانس ،دای واحدخ به
 (12: 1374 ،یمظفر). کنندی میگدهمدیگر زن

 وی نیست سالمیک کشور ا اما اندونزی صرفا   اگرچه بیشتر جمعیت اندونزی مسلمان هستند،
ون اساسی قان 29کند. در اصل ی را برای همه شهروندان تضمین میآزادی مذهب ،قانون اساسی

ق ستش طبو پر دولت آزادی هر شهروند را برای پیروی از دین خود ذکر گردیده است که 1945
 اعتقاد» عنوانبه را دولت هایپایه از کند و یکیخود را تضمین می مذهب و آزادیدین و اعتقاد 

 ی ضمانتند اندونزاز نظر تئوری، این بدان معناست که هر شهرو کند.می تعیین «متعال خدای به
 را برای اجرای آزادانه اعمال ادیان و عقاید خود دارد.  قانون اساسی

 به شیعیان ورود تاریخ دهند.تشکیل می نزی را شیعیانحدود یک درصد از مسلمانان اندو
 از که گرددبازمی قمری هجریچهارم  قرن در مسلمان مبلغان اولین ورود زمان به اندونزی
 از پس و کردند مهاجرت منطقه این به که بودند )امام هفتم شیعیان( جعفر بن موسی امام نوادگان
شیعیان قدیم که  شوند:وه تقسیم میاندونزی، به دو گر نشیعیا .شدند منطقه این اهالی از سکونت،
م را موجب شرافت و افتخار اسال پیامبر بیتاهلنامند و انتساب خود به را سادات می هاآن عمدتا 
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های وسیله آموزشپیروزی انقالب اسالمی ایران و بهدانند و شیعیان جدید که پس از خود می
 اند. دهبه مذهب شیعه روی آورالتحصیالن حوزه علمیه قم فارغ
. نیست دست در موثقی آمار هیچ زیرا است، دشوار تخمین اندونزی، در شیعه فعلی تعداد نظر از
 مثال، عنوانبه. شود استناد هاآن به است صورت تخمینی ممکنههایی وجود دارد که بارزیابی اما

 به شیعیان تعداد که زد تخمین ارتا،جاک در شیعه به وابسته بنیاد یک رئیس آسگاف، اندی محمد
 این تعداد محلی هایرسانه از نقل به دیگر برآورد ،2000 سال در. است رسیده نفر میلیون یک
 کرده اشاره نفر میلیون پنج از رقمی به منبع همین اخیرا ،. کرد اعالم نفر میلیون سه تقریبا  را افراد
تلقی در دوره سوهارتو شیعیان تهدید جدی برای حکومت  (www.gatra.com,2009). است
شدند، اما پس از دوران سوهارتو وضعیت بهتری از نظر سیاسی و فرهنگی برای آنان ایجاد می

گردد، این میاکنون نیز که اختالفات مذهبی در بعضی نقاط جهان اسالم مشاهده  درواقع گردید.
 شود. یان پیروان مذاهب گوناگون اعم از شیعه و سنی در اندونزی مشاهده نمیله در مئمس

 با ه عبدالقادرکزمانی  یعنی کشور، این در 1980 دهه اوایل در عمومی حضور اولین زمان از
 که اندونزی نانمسلما برای شیعیان است، شیعه وی اسالمی اندیشه که داشت اظهار علنا  فقیه

 .انددهکر مطرح را جدید چالشی شوند،می تلقی آمیزمسالمت و پذیرتحمل تقادیمبانی اع عموما  در
 بیان برای یلبد روشی اکثریت، از متفاوت مذهبی هایسنت و فکری مکتب ظهور با شیعه جامعه
 . ستا کرده ارائه اندونزی در سنی غالبا  مسلمانان برای اسالمی اندیشه و هویت
 خصمانه نگرش اب نیز شیعیان ،1980 دهه در شیعه به وابسته ینهادها سریع رشد با زمانهم
 یاربس شیعه و سنت اهل هایگفتمان به مربوط سمینارهای .شدند روهروب اسالمی محلی هایگروه
عنوان هب. شد برگزار عمدی طوربه شیعه هایآموزه گسترش با مقابله برای اغلب و شد برانگیزبحث
 هاوصیهت یکسری به منجر رسمینا این برگزار گردید. «؟کنیممی رد را هشیع ما چرا» سمینار ،مثال
ا بنیاده همه مجوز و کرده ممنوع اندونزی در را که تشیع است شده خواسته دولت از اساسا  که شد

 (Abduh and Huzaifah, 1988: 158-162). کند لغو را شیعه و مؤسسات
 از ایزنجیره امتداد در و است پیچیده ندونزیا در شیعه به محلی سنی مسلمانان کلی واکنش

 جهانی سیاسی اوضاع همچنین و داخلی سیاست اثرات با پیچیدگی این. دارد قرار متوسط تا منفی
 سنت اهل هایگروه واکنش شناختی،جامعه دیدگاه از .بود همراه اسالم جهان با ارتباط در ویژهبه
 با جامعه در شیعه اقلیت حضور اکثریت، برای. شود درک تاقلی و اکثریت بین رابطه بستر در باید

 :Theodore, 1975). است شده متمایز دینی غالب نظام از عمل و آموزه در هاآن انحراف

181-204) 
 با برخی. کرد ایجاد سنت اهل مسلمانان بین در را ایتازه قطبیت کشور این به شیعه ورود
. کردند حمایت کشور در آن انتشار از و شدند آن پیرو تیح کردند، استقبال جریان این از گرمی
 ادامه سنت اهل به را خود دلبستگی اما دادندمی نشان دلسوزانه و معتدل هایدیدگاه فقط برخی

http://www.gatra.com,2009/
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 سنی و تشیع بین اساسی تفاوت معتدل، هایگروه برای .کردند مخالفت آن با نیز برخی و دادند
 گروه این .گذاشت کنار متحد جامعه یک برای راحتیبه وانتمی را اختالفات این. ندارد وجود
 است رئیس امین و وحید عبدالرحمن مجید، نورچولیش برجسته مانند دانشمندان از برخی شامل
 عنوانبه نباید تشیع وجود مجید، گفته به دارند. ایهمدالنه هایدیدگاه تشیع به نسبت همگی که
 اسالمی جامعه و تاریخ به بیشتری بوی و رنگ که است واقعیتی بلکه ،شود تلقی مسئله یک
 احترام و درک باید یک هر که کندمی خاطرنشان شیعه و سنت اهل روابط مورد در وی. بخشدمی

 اجتماع و برابری چارچوب در را دیگران موجودیت که بگیرند یاد باید یک هر. باشند داشته متقابل
 (Zulkifli, 2005: 299). دنده تشخیص

 اتهاماتی با داشتند، شیعه به نسبت همدردی هایدیدگاه که مسلمان پیشرو برجسته انشمنداند
 و اسپوزیتو. شدند روهروب اندونزی شیعیان در هایآموزه تبلیغ برای فضایی آوردن فراهم بر مبنی
 و ملتأ اساس بر که هستند افرادی هاآن. نامندمی «معاصر اسالم سازندگان» را هاآن اوول جان
 دانشمندان همچنین و عمومی هایشخصیت عنوانبه هاآن جایگاه .کنندمی قضاوت دانش

 :Esposito, 2001). است توجه قابل اندونزی در شیعه وجود برای استراتژیک نظر از مسلمان

4) 
 ضد هایخوشه ترینفعال از. دانندمی اسالمی غیر را تشیع که هستند کسانی دیگر هایگروه
 الکاف عبداهلل بن توهیر حضرموت، اهالی از شخصی ریاست به که است البینات سورابایا شیعه،
 ریختن شرایط واجد هاآن خون شیعیان کافرند بلکه تنهانه که است معتقد آلکاف. شودمی برگزار
 و کندمی توصیف ترخطرناک احمدیه، جمله از منحرف، دیگر گروه هر از را شیعه وی،. است
 پشت در را خود برنامه شیعیان کهدرحالی هستند، آشکار و مشاهده قابل هاگروه این هک گویدمی

 که است ضروری مسلمان علمای بر وی، گفته به دلیل، همین به. کنندمی پنهان« تقیه» مفهوم
 از نهی و معروف به های امرروش توصیف در نبوی مشهور حدیث از نقل به را اسالمی جامعه
 .دهند هشدار تشیع خطر مورد در 1منکر

 

 پخش زمان. 3-3
ای به تبلیغ هواداران شیعه عالقه ، قبل از انقالب ایران بسیار پنهانی بود.عیان در اندونزیوجود شی

عنوان گه داشتن عقاید خود )تقیه( را بهبرخی پنهان ن های خود برای دیگران نداشتند.آشکار آموزه
. دانستندبر تهدیدهای احتمالی میود در براای برای محافظت از خوسیله

(Rahman,2000:145 Zainuddin)  از تازه ایران، برخی اسالمی با پیروزی انقالب
اقل تالش خود را برای آوردن یا حدشدند  ترگیری مذهبی خود قاطعواردین در نشان دادن جهت

 در تنهاش 1357م/1979 سال انقالب از پس کنند. شیعیانهای انقالبی به کشور ابراز میایده

                                                           
1 . Commanding right and forbidding wrong 
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 مذهب جعفری، اقلیت به پایبندی با اند کهشده وارد معاصر اندونزی در اسالمی هایگفتمان
 مسلمانان برای مذهب تا قبل از پیروزی انقالب ایران، این. اندداده تشکیل اندونزی در را عددی
 و عقلی نظر از زیرا آمد،می حساببه اکثریت تهدید عنوانبه برخی نظر از و بیگانه بود محلی
 .داشت مغایرت( سنیسم) مستقر دینی سیستم با معنا یک به نهادی

ویان ایش اعزام دانشجدولت ایران از آغاز افز ،1982ویژه در سال بالفاصله پس از انقالب، به
اهلل امینی، تنند آینمایندگان مذهبی ایران ماهمچنین برخی از اندونزیایی به ایران خبر داد. 

 یاز جمله یاپ ها،کاناالسالم محمودی به اندونزی آمدند و از برخی از مو حجت هلل مصداقیاآیت
رجسته شیعه در به رهبری حسین الحبسی از علمای ب )بنیاد تعلیمات اسالمی( در جاوای شرقی

 (Zulkifly,2005:30). بازدید کردند کشور اندونزی،
عنوان یک به» کند:گیری مین نتیجهخود در چندین کشور مسلما نیکی کدی در مشاهدات

 پیروزی س ازماه پ توان گفت که انقالب ایران در طی دوره خود و برای چندیناصل کلی می
شود، اما بخش تلقی میوم الهامویژه در کشورهای جهان سای در جهان اسالم و بهطور گستردهبه

ن دیدگاه ویژه دانشجویان رادیکال و بهگرایایعه و برخی اسالمجز چندین کشور شبه مرور زمان به
 (Keddie, 1995: 118) «.مثبت انقالب آن کاهش یافته است

سالمی با انقالب اگیری از ابتدای شکل گذاری انقالب ایران بر نفوذ شیعیان در اندونزی،تأثیر 
یده ز گردآغا ص()الماسر ببیت پیامشیعی و ترویج و تبلیغ تعالیم اهلهای آموزه تمرکز بر صدور

 کنون ادامه داشته است. تا هاییفرازوفروداست و با 
 

 پخش موضوع. 3-4
مقصد  کشور ار داردظانت کشور مبدأ که است ییرفتارهاای از اعمال و مجموعه ،موضوع پخش

 زا مواردی توانیمبا توجه به این توضیح  واقع شود. افکار عمومی جامعهو مورد قبول  ردیذپب
و مذهبی  فرهنگی امور ی ایران را در انجامانقالب اسالم از یدونزنا ی شیعیانریذرپیتأث یهاجلوه

مام ازاداری عسم رامشیعیان اندونزی به انجام امور مذهبی و دینی نظیر  افزایش عالقهجمله  زا
 به شیراگ های شیعه،گزاری مراسم ادعیه بر اساس آموزهعاشورا و نماز جماعت و بر ،)ع(حسین

وزه حو  قلیدجع تی، انتشار کتب شیعیان و افزایش ارتباط شیعیان اندونزی با مراحجاب اسالم
  .مشاهده کرد علمیه قم

قه اسالمی، فلسفه، تاریخ، اخالق، ف، الهیات اسالمی تاب شیعه در زمینۀدر حال حاضر، صدها ک
منتشر شده  توسط چندین ناشرالقرآن و حدیث به زبان اندونزیایی ترجمه و  ،امه، جامعهنزندگی
فضای عظیم شیعی ها و مراکز اسالمی و شیعی در این کشور، خود حاکی از نسیس سازماأت است.

های مذهبی مراسم گردد بااندونزی برگزار می در که تابوت مراسم مقایسه ت.در این سرزمین اس
 هایریشه مراسم دو هر که دهدمی نشان وضوحبه ایران، و لبنان پاکستان، مانند کشورها سایر
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 برای ند تا اتالش در نیز مورخان از بسیاری عاشورا، سنت بررسی برعالوه .دارند یکسانی فرهنگی
برقرار  ماالیی کالسیک ادبیات با تشیع ارتباطی میان دوره، اوایل در منطقه در شیعه تأثیر اثبات
 شامل که را ماالیی داستان 17 یوگیاکارتا، مادا، دانشگاه گاجاه تاریخ استاد بارید، بارور و. دکنن

 دارد کههای خود اعالم میوی در پایان بررسی مورد بررسی قرار داده است. است، شیعه عناصر
امام  به مربوط هایداستان از بخشی تحریف شده موجود که تنها و اطالعات نادرست رغمعلی
 را شیعه عناصر وضوحبه هاانداست این محدودی، موارد در شوند،شامل می را وی خانواده و ()ععلی
 (Baried, 1976: 59-65). دهندمی نشان
 جمله از عمومی اجتماعات و هاآیین تشیع، مذهبی هایآموزه از هاییبخش عنوانبه
 که کندمی خاطرنشان «شیعه» خود کتاب در یطباطبای محمدحسین. است های اساسیفعالیت
 هاآیین این از برخی هستند، بر اینکه مختص شیعهوهعال ورسوم،آداب و دینی هایآیین از برخی
 مانند اندیشمندان دیگر (Taba’Taba’I,1981). باشد آشنا نیز سنت اهل برای است ممکن
 از را شیعه پیروان آنچه گذارند کهمی اشتراک به را دیدگاه این فولر،. ا گراهام و نصر رضا ولی
 ). است و سوگواری عاشورا عزاداری بزرگ مراسم ،کندمی جدا خود سنت اهل کیشانهم

Fuller, 1999) ره(حسیناز امام  آن، در که است کربال فاجعه به مربوط اصلی باور این(- 
 نقاط از یکی فاجعه این. شد کشته ایوحشیانه طرز به امویان یزید توسط ،-شیعه امام سومین
 ساله همه شیعه جامعه ندونزی،ا در .بود شیعه هویت گیریشکل و اسالم تاریخ در مهم عطف
 به بیشتر عزاداری هایلباس انگیز،غم حادثه یک عنوانبه. دارندگرامی می را رویداد این سالگرد
 با را خود عزاداری هاآن. است درونی تأمل و اندوه و غم برای زمان این زیرا پوشند،می سیاه رنگ
 عنوانبه نبرد این. کنندمی ابراز جعه کربالفا مورد در اشعاری به دادن گوش با همچنین و گریه
 ظلم با اگر حتی بجنگند، خدا راه در رودمی انتظار که کسانی میان در رفتار برای دینی الگوی یک
 .شودمحسوب می شوند، روهروب مسلط حاکمان اذیت و آزار و
 

 )مجاری پخش( حرکت  مسیر. 3-5
ز ادیده اعم پیک رویداد یا  هاآناز طریق هایی است که مسیرهای پخش، مجاری یا کانال

خش شود. برای پسیاسی، اجتماعی یا دینی از مبدأ به مقصد انتقال یافته و پخش می فرهنگی،
ان د جرینه بتوانک باشند اشتهدیک پدیده حداقلی از افراد یا نهادها یا ابزارها الزم است تا رفتاری را 

ای که به رههم، همچون قطاشاعه رویدادی من انتشار یا ای هدایت کنند که جریاگونهپخش را به
ن ران بر شیعیاقالب ایی انگذاردر رابطه با مسیرهای تأثیر فراگیر گردد. کامال  ،گردددریا تبدیل می
 نظر قرار داد:به شرح زیر را مد توان مواردیاندونزی می

 تعالیم گسترده در توسعه ایران است که تأثیرات سیستماتیک و بزرگ آناسالمی  اثر انقالب
 رایگان تحصیلی هایبورس طریق از علمی جوانان اندونزیایی، جنبش واسطههاندونزی ب در شیعه
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پدیده . است مشهود اندونزی در 1979 سال شیعه از تاریخ هایافزایش کتاب و (قم) ایران به
اوج  نشانگر که رسدمی ظرن جاکارتا به در 2اندونزی بیتاهل بندونگ، در 1بیتاهل سازمان ظهور
 وبندونگ  بیت دراهل سازمان هایچهره از برخی این، برعالوه .است شیعیان در اندونزی فعالیت

 انتخاباتی هایرقابت ملک در الدینجام ددی الدین رحمت،جالل مانند اندونزی بیتسازمان اهل
 بنا اندونزی شهرهای از رخیب در را مساجد از تعدادی همچنین شیعه جامعه .دارند مهمی نقش
 ساوانگان، الحسین، مسجد شرقی، جاکارتا کرانگن، المهدی، مسجد ای مانندبرجسته مساجد. کرد

 از جامعه بلکه شیعه میان از تنهانه مساجد این. ندونگاب الفالح، مسجد و تنگرنگ المنتظر، دپوک،
 . کنندمی جلب خود به را کنندگانعبادت سنت اهل

از  ارکبه،حمد بداشتند. ا سروکارجاکارتا با شیعه  سازمان در25، حدود 1997 در سال
شیعی تأسیس  سازمان 40التحصیالن حوزه قم، اشاره کرده است که در اندونزی کمتر ازفارغ
ا، اد در جاکارتاد الجون، بنیپسانتران الهادی در پاکالونگا ،)بوگور( اند، از جمله بنیاد مالصدراشده

 لمبیناارتا، بنیاد در جاک اطمهفتظار جاکارتا، یاپی در بنگیل، بنیاد مطهری )باندونگ(، بنیاد بنیاد المن
نجارماسین بیندا و مارسا و دیگر مواردی که در ماالنگ، یوگیاکارتا، پونتیاناک، اوجونگ پاندانگ،

 (DewiNurjulianti, 1995: 20-25). شوندیافت می
 

 انتشار مجالت و کتب شیعي. 1-5-3
های سساتی که پس از انقالب ایران و مبتنی بر آرمانها و مؤهای اصلی سازمانها و فعالیتبرنامه

از جمله نشریات  .است سیس شدند شامل آموزش، گردهمایی اسالمی و انتشارشیعی در اندونزی تأ
 القدسیوم رسند؛هایی که توس شیعیان به چاپ میمجالت و ژورنال صورت بولتن،منظم به

)انجمن ارتباطی  الموده ،مجله منتشر شده توسط سفارت جمهوری اسالمی ایران در جاکارتا()
)بنیاد  )بنیاد الجواد(، التنویر بولتن الجواد و الغدیر )بنیاد مطهری(، الحکمه بیت اندونزی(،اهل

 از یکی که کرد ادعا آزرا زیومردی (Al-Kaff,1998:67). )بنیاد فاطمه( والنبا مطهری(
 :Azra, 2006). است اندونزی بوده در اسالمی ادبیات این پدیده، گسترش عوامل ترینمهم

 مانند اسالمی متفکران شماربی آثار ترجمه شامل مذهبی انتشارات گسترش و افزایش ( 186
 چندین ترجمه، رونق از بخشی عنوانبه. بود )ره(خمینیامام  و رحمان فضلور مودودی، اقبال، محمد
 عنوانبه. قرار گرفتند دسترس در نیز مطهریشهید  و یطباطبای شریعتی، علی مانند هشیع متفکر
 در شده منتشر کتاب 7241 تعداد تمپو مجله ،80 دهه در مذهبی هایکتاب تعداد رشد از اینشانه
 کتب این بین در. داشتند مذهبی مضمونی کتاب، 1949 که حدود دکرثبت  را1989-1980 دوره
 . اندداده اختصاص خود به درصد را 70.5 یا حدود کتاب 809 اسالمی ایهکتاب دینی،

                                                           
1.  IJABI 

2  .  ABI 
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 دانشگاهیان دایره ظهور. 2-5-3
ز داد، برخی ایمقالب ایران اقداماتی را انجام که دولت برای مهار تأثیر سیاسی اندرحالی

ردیدند. گشیعه  ضائلدانشجویان عناصری جذاب در تشیع پیدا کردند و تبدیل به پیشگامان تبلیغ ف
ی ز شکوفایعنوان بخشی امتوسط جامعه اندونزی به عنوان رهبران شیعه در طبقهبه هاآنظهور 
ترین بود. از مهم 1980های سراسر کشور در دهه های جوانان مسلمان در دانشگاهجنبش
عدم  اهب،توسعه نگرش آزاد به مذ ، کنار گذاشتن تعصب مذهبی،هاآنهای حرکت ویژگی
 (Hefner,2000:123 ). گرایی مذهبی استیی و تالش برای کثرتگرافرقه

تشیع،  برانگیزبحثای، جامعه مسلمانان در آن زمان در معرض مسئله در نتیجه پوشش رسانه
نه روشنی بود مبنی بر های پیچیده اکثریت مسلمانان اندونزیایی قرار گرفتند. این نشاهمراه با پاسخ
. چهره اصلی نوین مسلمان ایرانی در گفتمان اندونزیایی وارد شده است هایی از اندیشهاینکه جنبه

آموزان شنفکر در تبلیغ تشیع در بین دانشترین روعنوان فعالهالدین رحمت، باین گروه جالل
، نوشتارهای های خودبر سخنرانیشد. او عالوهشناخته می هاکردهتحصیلها و در بین پردیس

. است 1986 در سال 1«آلترناتیو اسالم» رحمت، آثار جمله از یع تولید کرد.زیادی نیز در مورد تش
 ایمجموعه ،1991 در سال« مسلمان روشنفکر یک اجتماعی تأمالت: 2واقعی اسالم» دیگر کتاب

 با که کرد خاطرنشان فاینر است. شده ملی منتشر هایرسانه برخی توسط که است وی مقاالت از
 ایجاد اسالمی احیاگرایی از مؤثرتر و جدید الگویی تا کندمی تالش رحمت ،کتاب این از استفاده

 :Feener,1999). بکشد به تصویر ارتباطات در وی رسمی مطالعات از رویکردهایی و کند

های مذهبی و سوابق تحصیلی وی باعث شده است که رحمت رهبر جامعه شیعه در فعالیت (122
 اندونزی شود.

 

 ستاد و ارتباط با حوزها گروه ظهور. 3-5-3
 و خاورمیانه در اسالمی دانشمندان میان سنتی و طوالنی تعامل زمینه در استاد گروه ظهور

. آر وفرد اآباز آزرا، مونا آزیومردی مانند محققان، از تعدادی. است بوده اندونزی در هاآن همتایان
 قهمنط این دانشجویان. اندداده ارائه هاتعامل این مورد در را چشمگیری هایتحلیل مهدن، فون
 به بازگشت زا پس و کنند مطالعه را اسالمی دانش تا کردندمی زندگی خاورمیانه در هاسال

 (Azyumardi Azra,2005:3-21). شدند کشور این در پیشرو کنندگانموعظه اندونزی،
 سنتی مرکز ی،سعود عربستان در حرمین در نه و قم در شیعه دانشجویان برای یادگیری مراکز
 الجزایرمجمع به ایران، در سال چندین گذشت از پس شیعه آموزاندانش. شودمی یافت سنت اهل

 شدند. تشیع اصلی فرستنده ترتیب بدین و بازگشتند

                                                           
1 . Islam Alternative 

2 .  Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim 
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 در خود یروانپ و دانشجویان با را کشور از خارج برجسته روحانیون از تعدادی شبکه این
 علمی معهجا یک بلکه است، آموزدانش و معلم بردارنده رابطه در تنهانه ارتباط داد که اندونزی
 عنوان تحت حکمم رابطه یک در که شیعه آموزه واسطه ارزشبه که دهدمی تشکیل نیز را جهانی

  .اندخورده با یکدیگر پیوند است، گرفته قرار مرجعیت
 بیشتر گسترش به جرمن اسالم جهان دوردست نقاط از دانشجویان و دانشمندان این بین تعامل

 هایشبکه این مکان ترینمهم قم ،درواقع .شد قم ساکن شیعه، علمای المللیبین هایشبکه
 مطالعه صرف را خود وقت بیشتر اندونزیایی دانشجویان که شیعه، جایی است روحانیت جهانی
اصطالح به سنتی، آموزشی سیستم یک یادگیری، مرکز یک عنوانبهقم . اندکرده اسالمی دانش

 (,2002:4Syamsuri-5). دهدمی ارائه اندونزی در pesantren با مشابه ،1حوزه علمیه
 و مشهور اهللیک آیت نظارت تحت و شفاهی صورتبه عمدتا  حوزه در یادگیری-آموزش فرایند

 .نشینندمی( حلقه) دایره یک در زمین روی که شودمی دانشجویانی ارائه به ثیرگذار،تأ
 ؛کردند روعش را تحصیل قم در اندونزیایی از چه زمانی آموزاندانش که نیست مشخص هنوز

 1975 سال در را ییاندونزیا دانشجویان حضور حوزه، دانشجویان از خود لیست در فیشر مایکل اما
 جمله از خارجی، اندانشجوی سایر همراه با اندونزیایی دانشجویان از کمی تعداد. کرده است ذکر

. داشتند ضورح قم در شمیرک و نیجریه ترکیه، تانزانیا، لبنان، هند، افغانستان، اکستان،پ دانشجویان
(Fischer,1990;78 )در هاآن همتایان با ایرانی دانشمندان پیوند که کندمی ثابت این 

 . شد برقرار 1979 در انقالب از قبل هامدت صورت محدود،هاندونزی ب
 دانشجویان اعزام مقدمات کشور، از خارج در خود یعهش همتایان با محلی علمای آشنایی
 قم در تحصیل قصد که آموزانیدانش داد گزارش تمپو. ایران را فراهم آورد در حوزه به اندونزیایی

. آمدندمی شهر این به زیرزمینی و غیررسمی هایکانال طریق از معموال  داشتند، را
(Magazine,1991) به1980دهه اوایل و 1970 دهه اواخر در قم التحصیالنفارغ ورود 

 مانند غیررسمی مجامع در مستقیما  هاآن .کرد کمک اندونزی در شیعه رشد به رو جنبش تحکیم
 مرتبا   نیز قم التحصیالنفارغ. کردندمی شرکت( پنگاجیان) مذهبی جلسات و شیعه مراسم
 غیره. و عاشورا کمیل، یدعا مانند دادند،می انجام را( مجلس هایآیین) شیعه هایآیین

(Syamsuri, 2002: 271-272) ندونگاب در الجواد همچون هاییبنیان ایجاد با بعدا   هاآن 
بر بانی گروه م .دادند گسترش را اجتماعات چنین الجزایر ،(1989) پکالونگان در الهادی ،(1990)

در  فقیهوالیتبر کاربرد مفهوم  د که تفکرات ایرانی را با تأکید ویژهکناجرای فقه جعفریه تأکید می
 التحصیالنفارغ بیشتر خود، تحصیلی سوابق به توجه ند. باکهایشان منعکس میساختار سازمان

 قرار توجه مورد را شیعه اسالمی فقه اهمیت تا داشتند تمایل روازاین و بودند فقه محوریت با قم
ای گروه استاد، یک شورای ارشاد مذهبی هام معتبر در سازمان ساختاری پایهباالترین مق. دهند

                                                           
1 . Hawzah Ilmiyya 
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شود. این دقیقا  منطبق با مفهوم کیل میاست که به ریاست یک رهبر مذهبی یا یک روحانی تش
معرفی شد. چهره اصلی این گروه،  1970در دهه  )ره(است که توسط امام خمینی فقیهوالیت

 کهاست متعصب  سنی نوادهخا یک از جاوا، در قسمت غربی جاتیوانجی، متولد «الکاف حسین»
 و مجالت شیعه، هایچهره هاینامهزندگی و شیعه هایآیین مورد در کتاب انتشار برعالوه

 و مصالح ساختن منافع به مقاالت این .کندمی منتشر را الجواد و الغدیر رسالتنا، مانند هاییخبرنامه
 .بودند یافته اختصاص دونزیان در رشد حال تازه و در شیعی جامعه اساسی در خصوص دکترین
 مذهبی هایجهت در بود، خود تقلید مرجع انتخاب به موظف که شیعه پیرو یک عنوانبه آلکاف
 به خود مرجع عنوانبه آلکاف ،)ره(امام خمینی درگذشت از پس. کرد پیروی )ره(خمینی امام از خود

 . گرایش یافت ایاهلل خامنهآیت سمت
 

 ندونزیرهبری شیعیان در ا. 6-3
 ختلفم بسترهای از اندونزی، در شیعه رهبران سوهارتو، رژیم سیاسی فشارهای با مواجهه وجود با

 یاندانشجو از لمتشک پردیس، حلقه. اندآمده پدید فکری اسالمی و شیعی سوابق و شناختیجامعه
عقاید  بهش 1357م/1979 سال در انقالب از پس نوین، نهادی یادگیری پیشینه با مسلمان جوان

 بین در هاآن ه،علمی های رسمی در مدارسدوره گذراندن بدون. شد ترنزدیک های تشیعو آموزه
 به شیعه معهجا رهبر عنوانبه «جوانان شکوفایی» کشور و جنبش سراسر در سکوالر هایپردیس

 ابراز نگرش سعه وتو مذهبی، تعصبات گذاشتن کنار هاآن جنبش ویژگی ترینمهم. رسیدندمی نظر
 هاویژگی این ههم. بود مذهبی گراییکثرت برای تالش و گراییفرقه غیر عقاید بدون محدودیت،

 زمراک التحصیالنرغفا ،استاد گروه مقابل، در .است داده نشان را هاآن هایی از رهبریظرافت
 شآموز مق علمیه مدارس در هاسال خانه، به بازگشت از قبل هاآن. هستند خاورمیانه یادگیری
 آموزش پایه بر هانآ تحصیلی پیشینه پردیس، دایره برخالف. شوند جامعه در شیعه رهبر تا دیدند
 را (فقه) اسالمی فقه امعه،ج در تشیع تبلیغ در هاآن بنابراین،. بود روزیشبانه مدارس و سنتی
 .کردندتأکید می جعفریه فکری مکتب مطابق
 هبرانر داخلی درگیری برایبستری  گیری،جهت و تحصیلی سوابق نظر از هاتفاوت این
 نشیعیا بیشتر زیرا د؛نبو مشهود کامال   جدید نظم دوره در شد که بعدی هایدهه در شیعه جامعه

 کردند. امالیت میاز تنش فعا دور بهرت مخفی و صوکردند و بهمی اعمال را در این دوران تقیه
 آشکار اتیکدمکر و آزاد فضای در هادرگیری این ،1998 سال از سوهارتو رژیم سقوط از پس

 باید خود تبار و قومی پیشینه گرفتن نظر در بدون رهبر یک که بود معتقد پردیس حلقه .گردید
 رهبری اشتد اصرار که شدمی حمایت رحمت توسط گروه این. شود انتخاب دموکراتیک صورتبه
 قمطاب و حدیث در که طورهمان کنندمی داللاست استاد گروه عوض، در .باشد باز همه برای باید
 . باشد پیامبر بیتاهل فرزندان از باید رهبر است، شده تصریح قرآن با
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 مراجع تقلید. 1-6-3
است ه ابل توجیایی قهای دینی شیعیان اندونزیالن قم در تبلیغ و آموزش فعالیتالتحصسهم فارغ

 که نسل اول ازند. درحالیکه را برآورده میفقه شیعبه مند و تا حدودی نیاز افراد عالقه
 الیت درفع ند، نسل دوم شروع بهشدت نگران گفتمان فکری شیعه  هستالتحصیالن قم بهفارغ

 د از آنکه بعیحالتر است، دریتر و عقلنگرش گسترده یدارا یاولراستای فقه شیعه کردند. 
کند از یمالدین رحمت خاطرنشان ر، جاللاز این نظست. فردتر امنحصربهاز نظر نگرش  نوعیبه

الفاصله به بتقلید  ا مرجععیت یثیر مرجشود، تأدر میان هواداران شیعه منعقد می آنجا که فقه شیعه
یعیان رای شآید. برخی از علمای شیعه عراقی و ایرانی برجسته وجود دارند که بچشم می

)نجف عراق(،  سینی سیستانیحلی سید ع عظمیالاهللآیتهستند: مانند  اندونزیایی قابل احترام
نی سید علی حسی العظمیاهللآیتان(، )ایر اهلل الموسوی الخمینیاالمام روح العظمیاهللآیت

شیخ  العظمیاهللآیتایران(،  م،)ق ومنیفشیخ محمدتقی بهجت  العظمیاهللآیت ،)ایران( ایخامنه
(. ایران م،)ق فاضل لنکرانیشیخ محمد العظمیاهللتآی)قم، ایران( و  اهلل صافی گلپایگانیلطف
 یمذهب یهایژگیشکل دادن به وجهت در  یاقاطعانهتصمیمات دانشگاه قم  النیالتحصفارغ

تر ین، بیشبرا. بنافشرده و منظم خود دارند یاجتماعات مذهب قیاز طر عهیش دیهواداران جد
 ی هستند. یرانامرجعیت مورد احترام شیعیان اندونزی، علمای 

 

 گیرینتیجه
ز بی که اهای کبیر است. انقالب ایران، انقالهای اصلی انقالبصدور انقالب یکی از مشخصه

دازی لوژی پریدئوهای واالیش، اهمان ابتدا داعیه جهانی شدن را داشت و برای اهداف و آرمان
سبت به ن، بلکه یرانل اتنها به مسائدا موضع اسالمی و شیعی خود را نهداشته است، از همان ابت
، مردم رانسال از وقوع انقالب اسالمی ای 40پس از حدود  ده است.کرتمامی جهان مشخص 

می قالب اسالعنوان ایدئولوژی انبه بیتاهلاسالمی با مکتب  بسیاری از کشورهای اسالمی و غیر
 دادتعسیا، آ یب شرقویک کشور مسلمان در جن عنوانهباندونزی عنوان نمونه کشور هآشنا شدند. ب
هد شا ران،قالب ایپس از پیروزی انکه ای گونهعیان را در خود جای داده است؛ بهزیادی از شی

 هستیم. گرایش به تشیع در این کشور موجو افزایش  گسترش
 و قهیزان عالر مایران ب اسالمی ثیرات انقالبتأ در این مقاله با استفاده از تئوری پخش،

خش صلی پمسیرهای امورد بررسی قرار گرفت. جامعه مسلمان اندونزی  گرایش به شیعه در
 ند از:اعبارت
 ،جذب دانشجویان اندونزیایی در حوزه علمیه قم (1 
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ردار ن برخوت ایرااز حمایت دول های وابسته به شیعه که عمدتا سسات و سازمانایجاد مؤ (2 
اهلل یتآ طهری،م، شهید ه()رار امام خمینیو به نشر ادبیات شیعی نظیر کتب اصلی شیعه و آث بودند
 ،پرداختند ای و شریعتی و...خامنه
سیاسی و  های فرهنگی،ویژه مراجع تقلید در حوزهپر رنگ شدن نقش علمای دینی به (3
 ،مذهبی
و  گاهدانش حافلمدر  اندونزی های فقه شیعه درشیعیان و ترغیب به انجام فعالیت ظهور (4 
 استاد. گروه

ا محوریت بعیان در اندونزی های شیانجام فعالیت واسطهشیعه به جنبش ال حاضردر ح
ر د جدیدی تولی رنگقیه و ت رجاء، امامت، مرجعیت، عاشورا، بداء، بیت،های شیعه نظیر اهلآموزه

ین الدمالجالدین رحمت، ضور اعضای گروه ایجابی نظیر جاللاین کشور به خود گرفته است. ح
نام در ثبتا ندونزی بان یکی از گروهای شیعه در عرصه سیاسی اعنوحمن بیما، بهملک و عبدالر

سالم درت در اقویژه رهبری و ههای شیعه ببل توجه آموزهای از اثرات قامجلس این کشور، نشانه
های صحنه الم درنوان یکی از مذاهب اسعهکه موجب گردید مردم اندونزی حضور تشیع را باست 

 و ورود ین کشوراو مراکز اسالمی و شیعی در  سساتمؤتأسیس  سیاسی کشور بپذیرند.حاکمیتی و 
م شیعی ی عظیخود حاکی از فضا های مختلف جامعه مسلمانان اندونزیرهبران شیعی در عرصه
 در این سرزمین است.
یعنی  خشپ گذاری انقالب ایران بر شیعیان اندونزی شاهد هر سه نوعدر فرایند تأثیر

مرکز بر تهای اول انقالب که در سالنحویبه ،ایممراتبی بودهیی، سرایتی و سلسلهجاهجاب
مان ردم مسلیی مثیرگذاری فرهنگی و مذهبی تعالیم شیعی و صدور تفکر شیعیان در جهت آشناتأ

جاری ت -ادی بوی اقتصورنگگذاری بیشتر که با گذر زمان این تأثیر ع بوداندونزی با مذهب تشی
 فت. گر
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