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 چکیده

ها بببه هببا و سببازمانگفتمان شیعی توانست در قالببج جش    بعد از انقالب اسالمی ایران،
اجتماعی فعالیببت  -و در مشاس ات سیاسی بپردازدید  شرایط جدط اق با  اناحیای هویت شیعه و  

گفتمان شیعی در جهان قببرار گرفببت، کشببور انببدونزی  تأثیریی که تحت کشورها  یکی از  کشد.
 جدی این هببدر را دن بباد کشببد، به صورتی که توانست هایگذارترین سازماناثریکی از    بود.

 و اسببشادیروش  ببباتالش دارد این پژوه    .بوده است  (ایجابی)  اندونزی  بیت  سازمان اهل
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پاسببخ  سببلادبببه ایببن ای، مشابع کتابخانببه و دست اود اسشادز  ه افاداستو    خ رگان،  با  صاح هم
پرداختببه انببدونزی  در کشورشیعیان  انط اق و یابیهویتبه چگونه  بیت اهلکه سازمان  دهد
و  تأکیببدبببا  (ایجببابی) انببدونزی بیت اهلسازمان    که  دهدشان مینتحقیق    هاییافته  ؟است
هویببت و تی یببت قببانونی  احیببابازبه  ،اهل سشت  شیعه ومشترک اعتقادات    وجوه  کردن  پررنگ

توانمشدسازی اقتصادی جامعببه  :. این وجود مشترک ع ارتشد ازه استشیعه در اندونزی پرداخت
و حضببور  سببا(قببانون اساسی)پانیلی های علمی، احترام و اعتقاد بببهشیعیان، برگزاری نشست

و  مجلبب در پررنببگ  ورحضبب  ،اتفعاد در عرصه سیاسی و اجرایببی مانشببد شببرکت در انتخاببب 
 هببایتوسببعه فعالیتو  شگببیسیاسببی و فره  های مختلفهمکاری گسترده با دولت در عرصه

ایببن سببازمان بببا دو چببال  عمببده محتببوایی مانشببد اختالفببات فکببری و   ی.فرهشگ  -آموزشی
 مواجه بوده است.  گراییقانونعدم و  محوریخصاعتقادی و کارکردی مانشد ش

 دیکلی واژگان

 .سازیمشط ق،  یابی، هویتونزیاند  بیتلهاان زمسا 

 مقدمه

گفتمببان  ریتببأثهای اسالمی شیعی در خببارا از مرزهببای ایببران کببه تحببت بررسی جش  
انقالب اسالمی شکل گرفتشد، یک ضرورت استراتژیک و یک هببدر راه ببردی بببرای ن ببام 

و فکببری  قیببدتیهببای عتوسببعه مرز گببرو  درزیرا حفظ این ن ام اسالمی    شوند؛سوب میمح
اسببتراتژی خببود را بببر  ،های مسلطبرای مقابله با گفتمان  که امام خمیشی  گونههمان  .است

 شببود؛اند باید انقالب اسالمی بببه جهببان عرضببه صدور انقالب اسالمی گذاشتشد و معتقد بوده
حببیط رصدد نابودی این ن ام اسببالمی هسببتشد و اگببر در یببک منی دجها  یهاقدرتزیرا تمام  
 (202: 12، ا  ،1378)امببام خمیشببی. با شکست مواجه خواهد شد، عاق ت  بماند  بسته

های فرهشگی جمهوری اسالمی ایببران ابببراز در تشریح سیاست  همیشین مقام مع م ره ری
گببره یران تراتژیک ادر خارا از کشور با عمق مشافع اسهای فرهشگی ایران  اند که فعالیتداشته
هببای جش  انقببالب اسببالمی ایببران بببر روی بسببیاری   یرگببذاراث  وجببود  اببب ا  ام  .است  خورده
، حالت توصیفی داشببته و بیشببتر حببوزه انجام شدهبیشتر تحقیقاتی که در این زمیشه   ،اسالمی

بببه جشببوب شببرقی آسببیا و از  ،عببام بببه صببورتآسیای غربی و شماد آفریقا را پوشبب  داده و 
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 .است شدهغفلت  ر اندونزی  خاص کشو  صورت
و توانسببت  پیدا کببردهویتی مستقل در جهان گفتمان شیعی  نقالب اسالمی ایران،  از ابعد  

اجتمبباعی  -و در مشاس ات سیاسی  مشط ق شودبا شرایط جدید ها  ها و سازماندر قالج جش  
 وجود با .است این گفتمان تأثیرتحت  که است هایییکی از کشورکشور اندونزی    .کشدفعالیت  
گرا نقبب  مهمببی در هببای سیاسببی اسببالمامببا جریان ،ر سکوالر استیک کشواندونزی    آنکه

و سوهارتو بببرای کسببج  نوکارسوکه بعد از استقالد،   ایگونهبه  ؛اندم ادالت قدرت بازی کرده
ه و بببا و احزاب دیشببی تکیببه نمببودی قدرت، تی یت و تداوم آن بی  از همه به نیروهای اسالم

 .گیرنببد دسببتو قببدرت را بببه  یابشببد دسببتسیاسی خود اهدار ان توانستشد به اعتماد آن  کسج
 (154: 1372 ،زواره گلی)

متمایببل بببه  ،اود انببد:شببده تقسببیمدسته کلی   در اندونزی به چهار  گرااسالمهای  نجریا 
طرفببدار  ،سببوم ؛لی ببراد گرایانالماسبب  ،مدو ؛)انجمن محمدیه و نهضببت العلمببا(اسالم سشتی

  (128: 1390)حسببیشی ج لببی، . هسببتشد شببیعیانرم چهبباو  ،م سببلفی و حتببی جهببادیاسال
ه ببب و حتببی برخببی از مورخببان معتقدنببد اسببالم  بوده شیعیان در اندونزی دارای سابقه طوالنی

 کشببوناهمکببه  طببوریه ببب  .)ربببانی، مصبباح ه( .اسببت شببده واردشیعیان در این کشور   وسیله
 .1داردشور وجود  این ک یعیان درزیادی بین اهل سشت و ش مشترکات مذه ی و فرهشگی

سببی  شببدند تببا بببه های متعدد شیعی در اندونزی تأمانبعد از انقالب اسالمی ایران ساز 
 بیببتاهلسببازمان  هبباآن تببرینمهمیکببی از  .و حفظ هویت شیعی در این کشور بپردازنببد  احیا

 خببود از جشبب   معاصببر تحلیببل درد علببی سببعی اسببعدای که  گونهبه    ؛تساموسوم به ایجابی  
کشببد. موتببور جشبب   اجتمبباعی شببیعه در انببدونزی یبباد می  عشببوان  بببهاز گروه ایجابی    شیعی،

 ومتمرکببز  ایگونببهبهشببهرهای بببزر   بببه ویببژه  انببدونزی  سراسببرجش شی که سبباختار آن در  
بببرای  ملثر به یک نیروی تواندمی  جش این    :گویدمیاست. وی    یافته  گسترش  تشکیالتی

 
-م اشعری بنیانالعلما و نوه هاشبعد از سوهارتو، رئیس نهضت    گرااسالم  ور اولین رئیس جمه  ، الرحمن وحیدبدع   1

  . ون عضو سازمانی با گرایشات شیعه فرهنگی استمیلی 45معتقد است نهضت العلما با بیش از   ،گذار نهضت العلما
مت و مباحث  فرهنگی بوده و به غیر از اماه ، اهل سنت اندونزی شیعرییس نهضت العلما معتقد است ، عقیل سراج

آموزه  بیشتر  اسالمکالمی،  پیرو    ی و های  استآموزهعقیدتی  بیشتر گرایشات صوفیانه هم در حوزه    . های شیعیان 
شیع  متمایل به تآنان     است واندونزی جاری    گرایان در حال حاضر در بین سنتهای آئینی تاولیا، زیارات و سن

 ( 81: 1393)ربانی،  .هستند



 

 ... اندونزی )ایجابی(  بیت اهل سازمان  
 شیعه در اندونزی   اق انط  یابی و  هویت تالش برای  
 شیعه در اندونزی   اق انط  یابی و  هویت تالش برای  

 

225 

در  ایهببای گسببتردهفعالیت. کادرهببای ایجببابی شببود ت ببدیل مشببافع سیاسببی بسببین نفببو  و
امببر  ایببن ودهشببد انجببام می ایرسببانه  ونهادهای اجتمبباعی    ،مطالعاتی  هایگروه  ،هادانشگاه
بببا   .1کشببدمیایفا  شیعه سیاسی ومذه ی    -غیجش   ت لی  به عشوان  ایمشطقه  و  رگذاراث  ینقش

خبباص  بببه صببورتو های شیعی سازمان مورد رداطالعات اندکی که به زبان فارسی توجه به  
 خصببوص دراطالعببات نببو و بببدیعی  توانببدمیمطالج ایببن مقالببه  ،وجود دارد ایجابی  سازمان

  .شدکمخاط ین ارائه به شیعیان اندونزی  

 :سؤاالت

 :اصلی سؤال
بببر چگونببه  انببدونزی در گرااسببالمیببک جشبب    به عشببوان(    ابییج)ا  بیت  اهلسازمان    -
 ؟نق  کرده است یایفا  اندونزی درجامعه شیعیان    اقانط و  یابیهویت

 فرعی: سؤاالت

بیت سازمان اهل"شیعی جنبش گیری  شکل  علل و شرایط1-2-2 

 "در اندونزی موسوم بهه  "

  ؟ه استچ  بود "ایجابی

 ابی چیست؟ ها و مواضع ایجاندیش 

 جامعهه  دران نهه آ اقطبهه ان وشههیعیان  یههابیهویتمسیر   در  هاییچالشایجابی با چ     2-2-3

  است؟ بوده اندونزی مواج 

 فرضیه 

احتببرام و مانشد  ،بر اعتقادات مشترک شیعه و اهل سشت تأکیدبا وانست ت بیت  اهلسازمان  
 اعتقبباد بببهعلمی، های ستری نشبرگزا،  شدسازی اقتصادی، توانمبیت پیام ر  مح ت به اهل

 
زنتع زی، جاکارتتا  رایانتوان  هتای کرتری ا امت مع معا ترجریان  .ک:ربرای مطالعه بیشترر  .1

رایزنتع کرهنگتع  . ا. ا  جاکارتا:شیعه در انوانزی. (.  1391کرهنگع جمهوری ام مع ایران )

   جاکارتا.–
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هویببت و تی یببت قببانونی  احیببابازبه  جراییضور فعاد در عرصه سیاسی و او ح  ،پانیلیسااصل  
 بپردازد.شیعه در اندونزی  

 روش پژوهش

یببابی هویت چگونگی درایجابی  سازماننق  اسشادی   روش  از  گیریبهره  با  پژوه   این
 یجسببتجومسببتلزم  اسببشادی فببن .کشببدرا بررسببی مببی انببدونزی درجامعه شببیعیان  اق  انط  و

میان  در مطالعاتکشد محقق  تالش می ست ومتون ا مدارک واسشاد،    تفسیری در  و  توصیفی
مدارک استفاده کشببد  از اسشاد و ،ندارد دامشه یا بلشد دامشه که امکان مشاهده مستقیم از پدیده را

 روش ایببندر دهببد.  اد قرارمورد استش ه ووب پذیرفتزبان مکت  به عشواند را  اسشا  ،فناین    در  و
 سببت وهاو پدیدههببا واقعیت ید که بببازگوشوته میسنگری ابزار اسشاد به مشزله نوعی زبان وبه  

 تببالش ونگرد به واقعیت می هاآنج تاریخی یترت و بشدیدسته پژوهشگر از طریق این اسشاد و
واقعببی از  سیر عیشی وفت توصیف و العه کرده وطم تحود پدیده را  یا  وی  گیرکشد روند شکلمی
 .ارائه دهد آن را

 پیشینه تحقیق

اطالعببات  ،)ایجببابی( و تحلیببل عملکببرد آن در ایببران انببدونزی  بیت  اهلمان  ازس  درباره
یعه در  ش مقالهدر   ،(1389) درخشهاز:   اندع ارت هاآن  ترینمهمکه    بسیار محدودی وجود دارد

بببه دلیببل عببدم  لبب و .پرداخته استمعاصر   ششاسی شیعهانبه جری  ناست که در آ  ،اندونزی
هببای آن تحلیل هببا وداده ،اطالعببات، شببیعه در انببدونزی  موضوع  اشرار میدانی نویسشده به

های اسالم شببیعی جلوه مقاله (، در1388)  مارسیشکوفسکی  .است  یرواقعیغ  ناقص و  بعضاً
 عمببدتاًین مقاله . ااستداخته زی پراندون شیعه در تایلشد وبه بررسی    ،در جشوب شرقی آسیا

در این دو را مطرح و تاریخ شیعه کشور  ن دو  یامذه ی    هایی گرا  بارههای مقدماتی دربحث
در  ،(1394فوزی ) .وضوع سازمان ایجابی نپرداخته استبه م اما  .است  کردهتحلیل  را  کشور  

داختببه هببای اسببالمی پررسببی جش  بببه بر ای اسالمی معاصببرهجش  پژوه  خود با نام 
گرا در می اسببالهببای مهببم سیاسبب هببا و گروهنویسشده در فصل ششم این کتبباب جریان  .تاس

کمتببر بببه بحببث شببیعیان  و سببتکببرده    ررسببیبکشورهای آسیای جشوب شرقی و اندونزی را  
به  شیعیانکید بر ر اندونزی با تأد فرهشگ و مذهج در کتاب  ،(1393ربانی). پرداخته است
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م در ایببن کشببور را شور اندونزی پرداخته و سببیر ورود اسببالبررسی تاریخ، جغرافیا و فرهشگ ک
گببذار بببوده و موجببج اثرانقالب اسالمی ایران در این کشور  وی معتقد است  .توده اسبیان نم
اطالعببات  ،مورد ایجببابیاما در  .اسالم و گسترش مذهج تشیع در این کشور شده است  ءاحیا
هببای اسببالمی در جش   کتببابر د ،(1395) حسببیشی ج لببی.  دکی را مطببرح کببرده اسببتان

یکببی از  .کببری در ایببن کشببور پرداختببه اسببتهببای فها و جریانبه بررسی جش    ،اندونزی
ی که امروزه جهان اسالم با آن مواجه است، درگیری و ستیز بین مذاهج یهاچال   ترینمهم

را جببدی ی در انببدونزی بحببث ه شیعه و جش   شیعوی در مورد جامع .ی استمختلف اسالم
مقابله با شت در  مجاهدت اهل س(، در پژوه   1437محمد طالج زین ) .ح نکرده استمطر

های شببیعی در به بررسی م انی ن ری شیعه، وضعیت شببیعیان و سببازمان اندونزیشیعه در 
ایببن کشببور  بررسببی عملکببرد شببیعیان دروی بببا نگبباهی سببلفی بببه  .این کشور پرداخته است

هویت شببیعیان (، در پژوهشی تحت عشببوان 2008)  Latief .ددی انتقادی دارپرداخته و دی
 ( در اثر 2013)  Zolkifli  .یعیان در این کشور پرداخته استعملکرد ش  رسیبر به  در اندونزی 

بی را از شببیعیان های خببوبا صرر وقت و اطالعات میدانی، داده چال  شیعیان در اندونزی
بببه  ایببن کتبباب .شببودهده میاشبب در آن م  ورزیغببر   انببدکی  هرچشد  ؛کرده است  ریآوجمع

نببوآوری پببژوه  موضببوع  تببوان گفببتمی یشهپیش ینا با توجه به  .فارسی ترجمه نشده است
ین و مخبباط اختیببار  ایببن زمیشببه در اطالعببات میببدانی مشاسبب ی را در توانببدمی و را داردالزم 
 .دهد قرار  مشدانعالقه

 مفهومیچارچوب -1

و  هببویتی بازسببازی روند دو از تابعی اخیر یهادهه در اسالمی نوین اجتماعی هایجش  
ا اسالم و تطابق ببب  ءبه دن اد احیا هااین جش  ( 23: 1389و و واد،  زیتسپو)ا  .اندبوده  انط اق

ایببن ی گیرشبببکل (13: 1394، خببانی عزیببزبرزگببر و   و17:  1392)یبباوز،    .انببدمدرنیته بوده
انحطاط فکببری و اسببت داد  ،غرب سبتعمارمتأثر از عوامل عبیشی مبانشد ا  سو  کی  از  هاجبش  
ان گبب مسلمانان از بیگان های ن امیشکست  مع اسالمی،واج  زدهابشت  یسازسکوالر  داخلی،

آشببوب و  ،روعیتمشبب   بحران هویت، بحرانو    (52-1374:40و انحطاط درونی )دکمجیان،
سببوی از و  (91: 1388 ،و رضببای  )صالح  یضعف ن ام  و فرهشگ  ،اد ط قات فشار، تض
و  طل انه اسببالمیالحهببای اصبب های مبببانشد آموزاز عوامببل فبببکری و انبببدیشه متببأثر دیگببر
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ای کفببر و طبباغوت و تببالش بببرای ایجبباد جامعببه  م ببارزه ببببا  لببم،  دستورات دیشی م شی ببر
اسبببالمی و  هببایارزشبببر بازگشببت بببه  هبباجش   نایبب  همببه .بوده اسببتدیشی    یهاباارزش

کیببد تأهببای جهببان اسبببالم برفببت از بحرانبببرون تشهببا راه بببه عشببوان ل،احبیای اسالم اصببی
 (68:1383)عشایت،.  انددهکر
 بببرها مذهج را تقلیل ناپذیر دانسته و معتقدند باید کل واقعیت جهان برخی از این جریان 
اساسی مدرنیته و عرضۀ چارچوبی مببذه ی   نهایتاً با نفی مفاهیمآنان    .آن فهمیده شود  جحس
ابعبباد  ویوججسببتدر ی نواندیشببی دیشبب  هببایدیگر از جش    برخی  .اندنیته پاسخ دادهمدربه  

گببوهر راسببتین  داشببتننگهو دغدغه خببوی  را زنببده  بوده ای برای گفتگوی دین و خردزمیشه
قرائببت  بببه نقببدی گببوهر دیببن، برای کشببف حقیقببت و رهببای اند وای آن اعالم کردهدین و احی

)میراحمببدی و  انببد.زیببدهن ببر اساسببی در آن م ببادرت ور سببشتی از دیببن و بببه تجدیببد
ایمببان و فهببم  وگویگفببتهای مذه ی بببر ضببرورت از جریانسوم وه گر  (3  :1387سجادی،

 بببافهم دیشی پیوند های مدرن در پی فلسفه گیری کار بهاند و با مذه ی با مدرنیته تأکید نموده
 -283: 1387)بشببیریه،  .انببدر تکیه نمودههای مدرن و سکوالبوده و بر فلسفه  یتهمدرن  فهم
هببا ( این جش  251:  1387)ملکیان،  .اندهانه از دین پرداختردپسشدخ  به دفاعی  ایشان  (284

ج تط یببق آن بببا شببرایط هم در تجدد داشته و این ویژگی متجدد سبب   پا  یکپایی در سشت و  
 .یشی گردیببده اسببتزی دپردامشدی ن ریهموجج وضعیت  به اصطالحغیر زمانی و مکانی و  مت
 (8: 1389،زایی لک)

نصببر، ). بوده اسببت رفته دست از هویت بازیابی ،یشیی دها  جش تمامی مشترک فصل 
 یبببرا  اتببی نیببازی از اجتمبباعی نببوین هببایجش   در جمعی هویت جستجوی (63 :1377

 و )الرنببا . گرفتببه اسببت سرچشببمه پیوسببته و مشسببجم اجتمبباعی خویشببتن یک دستیابی به
 .دانسببت اهبب ش  ج ایببن در تجببدد و  سببشت  سببشتز تببوانمی را هویببت (24: 1387 گران،ید

 قابببل روایتببی بسببتری تشهببا در که پویاست امری بلکه ؛نیست بسیط و ساده اینهاده هویت،
 هایمهمتببرین دغدغببه زیکببی ا بببه عشببوانی هویت، احیا (54: 1386)کالهون، . است فهم

 (153: 1389)فوزی،   .شودیمحسوب م های اسالمی معاصرجش  
بببه خودتببان و دیگببران  .ویببژه دارد کببار ه و سببهودبیشی پذیری بهویت ضامن ن م و پی 

بببه شببما هببا هویتوقتببی . یسببتشدککببه گویببد دیگببران  گوید که شما کیستید و به شببما میمی
های یشببهای خاصی از مشافع یا ترجیحات در ارت اط با گزمجموعهبر  قویاً  ،شدکیستکه  گویشد  می
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یک کششگر حتببی قببادر بببه  .دارند تلدالخاص  کششگرانی ارهدربهایی خاص و  اقدام در حوزه
جامعۀ معشببایی  ،قود کارد دویچه مگر زمانی که ب ؛هویت خودش نخواهد بود  به صورتعمل  

اجتمبباعی بببه رسببمیت شببشاخته در آن بافت ن کششگر را آکش  توسط    مربوطه مشروعیت آن
شببده اسببت هویببت در روابببط بببا سببایرین درک  واقببع در (.459: 1386 )لیشکیلتببر، .باشببد
  .(223:1384وام،)ق

را  انط بباقنببام ه مهببم دیگببر ببب  یمللفببههویت، یببک  ءهای اسالمی عالوه بر احیاجش  
 آنببان بببه نسبب ت هادولت می ت رویکرد و ن ام در قانونی ورود شرط انط اق  .کششدپیگیری می

 یببا موجببود شببرایط بببا سببازگاریدو راه بببا    ،شرایط جدیببد  یی باوردر رویاها  این جش    .است
و  هببای بببزر  اکیببر جش   (۱۸: 1389واد، )اسببپوزیتو و .اندرو بودهروبه خشونت  و  فتالمخ

. انببدهرا پذیرفت یته و شرایط جدیببدمدرن  با  اسالمی  موجود  ممفاهی  و  ساختارها  انط اق  ،اثرگذار
 (۲۲همان:)

ایببن  .نیازمشببد اسببتمفبباهیم مببدرن بببه  ،تفم بببرای پیشببرالسبب آنان معتقدند که جهان ا 
گیری بببزر  اجتمبباعی و یببا جهببت عشصببر جببایگزینود نببوعی  ضببرورت وجبب ن  م ی  اهسازمان

المی مببدرن در جوامببع اسبب   هایهکردتحصببیلتمایالت دوگانببه    دهشدهبازتابسیاسی معت ر و  
یشببد در فرآ یارکت بیشترشماز فضای دموکراتیک بهره بیشتری ب رند و خواهشد  هستشد که می

خشونت را کشار گذاشته و رویکببرد آنان   یطین شراشیدر چ  .(25همان:)  .سیاسی داشته باششد
)قرآن  اسالمی عمشابداخلی   رفیت ازها این جش   (41: 1387)روا،  .  انددن اد کرده  راملی  

 :1389واد، و و)اسببپوزیت. انببدفاده کامببل را بردهاست دموکراتیک  همگانی  مشارکت  و  و سشت(
۲۴) 
)بخشببی و انببد. تأکیببدهببم و مببورد ضببوع ممودو ، اسالم و دموکراسی، انط اقدر رویکرد   

ات و ... های سیاسی، انتخاببب زادیآند برای اهبه ع ارتی آنان سعی کرد    (27:  1394زنگشه،  
هببای و جش   اسببالم اصببیل معرفببی نمایشببد جببز و این مفاهیم را  پیدا کششدتوجیهات دیشی  

اعی نیرویی فعاد اجتم و و سعی کششد در فضای سیاسی  مشط ق کششدین مفاهیم  می را با االسا
  و اثرگذار باششد.

 ایجابی در اندونزی  یریگشکلعلل -2

الم بببه انببدونزی را اسببت و حتببی برخببی ورود اسبب زی دارای سابقه طببوالنی شیعه در اندون
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، Jacobsen،55: 2013 زلفکی، ،، مصاح هالهی  حکیم)ربانی و  .  اندتوسط شیعیان دانسته
اکمببان محلببی شببیعه در دوره اسببتیالی سببقوط ح  شببد،انم  نیفراوااما به علل    (1919:  2009

هببای سببشی در تی و روی کار آوردن حکومهای شیعحکومت نابودیها در تسشن، نق  ترک
 اهرگرایی، افببود تصببور و  و اشعری، کالم اشعری  گریسشیا گرای  و تروین  مشطقه، مو

بببه مببرور یعی شبب  ویببت، ههمعتزلی، قطع ارت اطات شیعیان با جوامع شببیعی و تقیبب   گراییلقع
 (83: 1393)ربانی، . فراموش شدزمان 
امببام زار جمهوری اسالمی ایببران، گبشیانافکار  تأثیر می ایران و تحتدر اثر انقالب اسال 

 توجببه ردومبب  هببای شببیعهآموزه ،مطهببری شریعتی و شهید  علی  و افرادی چون  خمیشی
جببدی وارد  بببه صببورت شببیعه نتمبباگف (75: ۱۴۳۷)طالج زین،.  جامعه اندونزی قرار گرفت

تاریخی  بسیاری از شیعیان( latif, 2008: 306) .شد اندونزی عرصه سیاسی و اجتماعی در
ر گذاشته و بسیاری از اهل سشت به شیعه تغییر مببذهج تقیه خود را کشا  ،بودند  که در حاد تقیه

 ندیشببهو ا هویت مستقل شببیعه در انببدونزی مرهببون انقببالب اسببالمی ایببران  کشبی.  دادند
 و صلیا منبع و أمنش )مصاح ه، رضببایی(. بوده است  امام خمیشی  سازهویتاحیاگرایانه و  
 معرفی نقالبیو ا سیاسی مسالا منظر از عمببدتاً تشیع و دهبو انیرا تشببیع،  ار گذاثربالواسطه  

دکتر ازیومردی عببذراء معتقببد اسببت حضببور  (198  :1378  ،درمهدن).  مشتشر گردیده است  و
از  عمببدتاًکببه  اسببتهای پبب  از پیببروزی انقببالب اسببالمی ربوط به سادنزی ماندوشیعه در  

 :Azyumardi, 2012 ) .یعه صورت گرفته اسببتطریق تغییر مذهج مسلمانان سشی به ش

5-9)  
های دیشببی زاب، سازمانحاشماری برای های بیو سوهارتو محدودیت  نوکارسودر دوران  
 .ممشوع اعببالم کببردرا ( عاشورا) تابوتتی شس اسممر یحتی سوهارتو برگزار .و... اعماد شد

(kartomis  ،2012  :75)   فضای ببباز ،دالرحمن وحیدبا سقوط سوهارتو و روی کار آمدن ع 
اسببی، یسهببای شیعیان در از این شرایط بهره برده و فعالیت .در این کشور ایجاد شد  1سیاسی

 جدیببد شببیعه سبباتملس( Imam ،2014 :23) .اجتماعی و فرهشگی خببود را افببزای  دادنببد

 
ااکنش   1 م   در  دینگیری خت به  احزاب  به  نسبت  موهارتو  اهای  از  رادیرال  احزاب  موقعیت    ین ع، 

قابل م حظه برخوردار شون ا از  کردنو  امرفاده   موارس    (zarkasyi  ،2008:  336) د.رشو ا تومعه 
کشار علیه شیعیان تومط آن  ملفع ا اهابع بسیاری با کمک اهابیت در این کشور تأمیس شو ا  

 احبه، موحوی(. )مص .داکزایش پیوا کر 
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، Assyaukanie). ندو فعالیت خود را افزای  داد( Leonard leo ،2010 :261) تأسی 
)حکببیم الهببی، . بببودو حفظ هویت شببیعی  احیا ملسسات اینهدر    ترینمهم(  129  :2008

 مصاح ه(
 ،Latif) .انببدبوده فعالیببت بببه مشببغود جاکارتببا در شببیعی سسببهلم ۲۵ ،۱۹۹۷ سبباد تببا
 و گسببترش حبباد در کببه  کببر کببرده را  اندونزی  در  شیعی  سسهلم  ۸۰  نام  ،زین  (311  :2008
بببه  تربیببت و تعلببیم ، اوالًفببهو ی پببشن ملسسببات ایببن کیببرابببرای  .اندبوده  شیعی  عقاید  ت لیغ
 سببوم ،رفبباهی و اقتصببادی هببایفعالیت مراسببم، دوم برگزاری و  غیررسمی  یا  رسمی  صورت
 شببده تعریببف اداری امببور مستضعفان و پشجم به کمک رمالکترونیکی، چها و چاپی مششورات
چگببونگی  درانشد اخببتالر ها دارای معای ی ماما این سازمان  .(87-  ۸۸  :۱۴۳۷)زین،  .است

 های دولببتگیریسیاسی و اجتمبباعی و سببختشرایط ، ژی مختلفمدیریت سازمان، ایدئولو
 (Zolkifli ،2013 :198). نتوانستشد اهدار خود را محقق سازند

ره ببران اجتماعی که در دوران وحید در اندونزی حاکم شده بببود،   از سیاسی وی بفضار  د 
 عمببر و یحیببی برق ببا، رحمببت، ،شببدمان (2اسبباتیدو  1وشببشفکر)ر های مختلفشیعی از گرای 

های نشسببت اندونزی در شیعه زمان ملیاس یک ایجاد  مورد  در  ایران  از  نمایشده  یک  و  شهاب
برای شببیعیان  3ازمان ملیل شد و آن تشکیل سصق کلی حاافتو  یک  وکردند  متعددی برگزار  

 (شهاب عمر)مصاح ه، . قانونی بود به صورتهدر از این کار اث ات هویت شیعه   .بود
 توافببق ردومبب کببه  ارده شببدزگبب  4«ایجببابی»رحمت  الدینجالداین سازمان به پیششهاد   منا 

ی رسببم سببایتوب) .ی اسببتزدونانبب  بیببت  اهببلایجببابی مخفببف سببازمان    .اعضا قرار گرفت
 و ساختار این سازمان وجود داشت، نامهمرامکه در    اختالر ن رهاییبعد از    درنهایت  (جابیای

 بانببدونگ و هببواداران وی در شببهر رحمببت الدینجالدسط تو 2000ایجابی در ساد   سازمان

 
ن دانشگاه بوده ا تحت  الرحصی  کارغ   شود که عموتاًع انزی به کسانع اط ق مشیعیان راشنفرر در انو 1

 الهع()مصاحبه، حریم . موار هسرنوا اخ ق ری شیعه شوه شهیو مطه ثیر اکرار دکرر شریعرع ا أت
داخلع ا یا    علمیه  هاین حوزه   یکارغ الرحصکه  شود  نزی به کسانع اط ق مع اماتیو شیعه در انوا   2

 صاحبه، رضایع()م. محور هسرنو کقهده ا خارجع بو
گیری ماالنه امت  ری ا رأی عضوگی نامه، ارکان، شود که دارای اماس به مازمانع گفره مع مازمان ملع  3

شعبا دارای  ملع  مازمان  امت.  مرفاات  حزب  ا  انجمن  با  امران ا  مراکز  در  دکاتری  ا  ا ت  ها 
 شهاب، مصاحبه(  )عمر . ا مورد حمایت رممع دالت امت مت هاشهرمران 

4 IJABI ،Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia ، 
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: Latif، 2008). شببد برگزارآن  ملی اجالس اولین ،ساد همان جوالی مرچها در  وسی   تأ
و  از انببدونزی ههببای مختلببف شببیعنفببر از طیف  2000ایببن سببازمان    ساجالدر اولین    (314

ولین سببالگرد د تا در ادرخواست ش جمهوررئی د حتی از وحی  .شرکت کردند  مهمانان خارجی
 (Zolkifli ،203 :201). ه فرستادنمایشد اما وی  .سی  ایجابی به سخشرانی بپردازدتأ

افتتاحیببه از سیاسببت دولببت شرانی  در سببخ  ایببن سببازمان  ینسسمل  زا  1رحمت  الدینجالد
ن را صببشفی و و هدر تشببکیل ایببن سببازما 2احترام به آزادی مذه ی تشکر کرد  وحید به علت
مصببداق  وی ایجببابی را .معرفببی کببرد  )س(  بیببت  اهببل  ای ساماندهی امور مح بباناجتماعی بر
دا از طوفان نجببات پیبب  شود، کشتیکه هرکسی سوار بر این   و کشتی نوح دانستقلین  حدیث ث

 (202: همان). وی از تمام مسلمانان خواست که با این سازمان همکاری نمایشد  .خواهد کرد
بببه رحمت  .مطرح شدو نحوه انتخاب اعضا   نامهاساس  درباره  م احییسه ایجابی  در اولین جل

 
دهنده ایجابی در  و شکل   سبک  صاحب  اینویسنده   و  ماتیک،کاریز  سخنرانی  بانفوذ،  جالل الدین رحمت رهبری  1

تحصیالت   او  .است جاوه غرب گ در در باندون  1949 اوت 29 وی متولد ( Latif ،2008 :306) .است اندونزی 
مندی به مسائل دینی، ادبیات عرب را خواند، وی  اسی ادامه داد و به علت دغدغشندر علوم تربیتی و روانخود را 

  در  رتباطاتفولبرایت در رشته ا   تحصیلی  بورس  یک  ،1980  سال   در  شد و    وارد دانشگاه   تحصیالتادامه  برای  
 عنوان »یک با  شدار کارشناسی نامه ایانپ 1982  سال دریافت کرد و در  آمریکا  حدهمت ایاالت آیووا ایالت دانشگاه

رها  اد  د وسیاسی« دفاع نمو   رهبران  بر  جمعی  هایرسانه  اثرات  عهمطال  برای  مدل را  دکتری خود  امه تحصیالت 
  ( 67)همان:    . ددر مقطع دکتری پذیرفته ش استرالیا  ملی   گاهدانش  در   سیاسی   علوم  در رشته 1994 سال   در  ساخت و 

  ، افکار صیت امام خمینیانقالب اسالمی ایران، شخ   وزی یرپ  ی بوده که تحت تأثیر روشنفکران مسلمان  ء وی جز
مطهری  و  شریعتی  همچون  انینویسندگ  افکار  و  انقالبی  شیعه است  شهید  کرده  پیدا  گرایش  شیعه  ،  Latif).  به 

. ته بودارتباط گرفن نصر  ی دانشجویان و سید حسیبا انجمن اسالم  در آمریکا تحصیلر طول  د   یو  ( 309:  2008
( به موضوعاتی همچون  1986« )1جایگزین اسالمدر اثر » وی   .فعال است  اینویسندهرحمت  ه()موسوی، مصاحب

مسفتصو است،  نگریسته  انتقادی  دیدی  با  اجتماعی  جو  .ائل  سوی  از  مناسب  استقبال  با  کتاب  به این  انان 
  مجموعه   (1991«)1اجتماعی   بازتاب  واقعی و  »اسالم(.  Latif  ،2008 :320)  .دبه رو ش  خصوص دانشجویان رو

لیفاتی است،  أدارای ت رآن ق  تفسیر  در سمینارهای مختلف ارائه داده است. وی در زمینه  که رحمت   است   مقاالتی 
طباطب عالمه  المیزان  تفسیر  پیرو  و  قرآن  به  قرآن  وی  تفسیری  استروش  د   .ایی  نیز  عرفان  در حوزه  ارای  وی 

است )  هایتفسیر  عامیانه و  عرفان  .آثاری    الهی و   عشق  به  دستیابی  و(  1998)   صوفی  ات حاصال  ،(1994صوفیه 
آثار وی در زمینه ارتباطات و علوم   ( Zolkifli  ،2013  :73)  . از جمله این آثار است  ( 1999)   صوفیان  روشنگری

«  1985  ،1ارتباطات   روانشناسی و »  « 1985  ،1ارتباطات   تحقیق   روش »  « و1982  ،1» بازخوانی مدرن   تربیتی به نام
کتاب  داناز  مهم  است شگهای  مصاحبه(  .اهی  شهاب،  رحمت  )علی  آثار  بررسی   فکری  مکتب  تأثیر   در 

،  Latif) .داده است قرار نقد مورد  را جهان بر حاکم در آثارش نظام وی پیوسته .شوده مینیز مشاهد فرانکفورت
ایگاه  ج  اساتید شیعه نیز نقش و مسائل شرعی مقلد دانسته و روحانیون و    ( رحمت همواره خود را در 309:  2008

 ( rakhmat ،1995  :19) .اندپذیرفتهبنظر اسالمی  را به عنوان یک صاح وی
-ی میجو در جامعه معرفاز دوران اصالحات در زمان دولت وحید به عنوان گروهی تندور و ستیزهتا قبل شیعیان   2

 )مصاحبه، موسوی( . د جود شیعیان در اندونزی رسمی و قانونی ششدند و از این به بعد و 
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بببه رجسببته یان بشببیع انتخاب و دوازده نفببر از ،رئی  اجرایی به عشوانمهیهانا و    رئی  عشوان
 (رسمی ایجابی  سایتوب) .انتخاب شدندشورای مشورتی   عشوان
 دبیببر یو،سواسببت هادی و اجرایی  ئتهی  رئی   انا،هیمه  دیمتری  ،2000  اوت  ماه  اوایل  در
 سبباد اوت 11 ابی شببدند کببه درجبب یخواستار مجوز قببانونی ا  ،رت داخلهای به وزاطی نامهکل  
رانجام اولین سببازمان شببیعی د و سیید شنونی تأاق  ملی  مانساز  یک  به عشوانایجابی      2000

 اجتمبباعی حبباکم در در اندونزی رسمیت یافت و جش ه حقوقی پیدا کرد و با توجه به اصببالحات
 و سببرمایه روکشبب ایببن در  اسببالم تبباریخ در مهببم ت خود را تی یت کشد و رویببدادیتوانسکشور  

، Zolkifli) شببد.سببوب حم نزیانببدو در شببیعیان مببداوم م ببارزه در مهمببی  بسببیار  سم لیک
و  در کببل کشببور دارد نزدیببک بببه سببی شببع هایجببابی  سببازمان در حاد حاضببر  (205:  2013
بببا )مصبباح ه  .اسببت شتهدا عهده برن سازمان را ت ایریاس کشون تااز ابتدا ت  رحم  الدینجالد

  موسوی(

  هویت شیعه در اندونزی یا و تثبیتحاایجابی: -1

هویت شیعه در ایببن کشببور بببوده  ی یتو ت  احیاباز  یجابیگیری اهدر اصلی شکل  شکبی
 و اعتقبباد بببا تسعی کببرده اسبب شیعه هویت ایجابی برای اث ات (  الهی  حکیم)مصاح ه،  .  است
، Zolkifli ) .دآور وجببود بببه هویتی خود برای سشت  اهل  مقابل  در  شیعه  هایوزهمآ  به  عمل
عفان در ز مستضبب دفاع ا ن یر هاییمللفه بر ایجابی در جهت اث ات هویت شیعه  (316  :2013

مقابل مستک ران، ایجاد الفت بین قلوب مسلمانان، حمایت از پیببروان اهببل سببشت در مقابببل 
مین نیازهببای روحببی و مببادی النی، عرفببانی و اخالقببی، تببأی عقهاهشمشان، تروین اندیشد

الم ه، اسبب بببر فقبب  و تقببدم اخببالق گراییفرقببه غیببرگرا و معشببوی، ، اسالم عقلنازندگی مورخ
رسببمی  سببایتوب). کید کببرده اسببتأتو ...  ، اسالم مدنی، حمایت از مستضعفینمپلورالیس
 به عشوان پلورالیسماسالم و  ق بر فقه وتقدم اخال، رحمت به نامالدین  دو اثر جالد  ایجابی(

 .ایببن سببازمان اسببت نامببهمرامدهشده خببط فکببری و نشببان ،یدو مش ع مهببم سببازمان ایجبباب
و کببرده خود به اث ببات هویببت شببیعه تصببریح  نامهاساسدر ایجابی  .الهی( حکیم اح ه ب)مصا
 کارهایی نیز برای آن در ن ر گرفته است.راه

. رفع شبب هات پیرامببون  2بیت اهلهای آموزه ان باشیعی به خصوصکردن مردم آششا   -1
. 5می اسببال آمببوزش . تأسببی  مراکببز4. پژوه  درباره اسالم و جوامع اسالم    3  بیت  اهل
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. 8. تقویت بشیه اقتصببادی 7های بهداشتی . کمک6ی و کمک به مستضعفان  حرکت اجتماع
همیشببین در  جببابی(ی ایرسببم سببایتوب). دهببای دولتببیها و نهاازمانارت بباط بببا سببایر سبب 

 اساس براجتماعی -زمان یک سازمان مذه ی سا نیکه ا  شده  تصریحاین سازمان    نامهاساس
بببوده و در ایببن راسببتا پببشن هببدر اصببلی را   رپیببام  بیببت  اهلیام ر و  یم، پرآن کراعتقاد به ق

 :کرده است  جوییپی
  ؛، اصود همزیستی و امامتهای اسالمآموزه اساس  برآموزش مردم 

 ن؛اشای  بیت  اهلو  های اسالمی پیام رمعرفی و انتشار آموزه
 ؛کمک اقتصادی و به ود وضعیت اقتصادی مستضعفان

 ؛ری مسلمانانحیه معشوی و فکیت رووو تق توسعه
ایجابی معتقد است بببرای دسببتیابی بببه  .های اسالمیحفظ و گسترش روابط بین سازمان

 :ت پذیردهدر باید ش  اقدام صور این پشن
 ؛ت لیغی سساتلمهای اخالقی، اقتصادی، اجتماعی و ایجاد و توسعه آموزش
  ؛های اسالمیایجاد و توسعه کتابخانه

 ؛یتحقیقات اسالم عات واله مطتوسع
 ؛هاها، مجالت و روزنامهها، کتابانتشار بولتن

 ؛های اسالمیهمکاری و نگاه به دیگر سازمان
 رسمی ایجابی(  سایتوب). ان جوامع مسلمان دیگرمیاد برادری اسالمی ایج 

ی هببای واقعبب هرچشد آموزه ؛هویت شیعی این سازمان است  هشدهدننشااهدار اود و دوم  
مسلمانان اندونزی درک نشده است. معرفی و نشر این اهببدار و میان اکیر   نشده  رمشتش  شیعه

به حمایببت از  اجتماعی سازمان است که  خصلت  دهشدهنشانهدر سوم  و یفه ایجابی است.  
هببدر چهببارم ایجببابی ویژگببی  هشببی و  .ترداخته و خواهان از بین بردن فقر اسبب م لومان پ

ارکت در مطالعببات و تحقیقببات مش به مشدعالقهن سازمااین  .دهدیلمی سازمان را نشان مع
 .های علمی استدر زمیشه
کشببد حفظ  دهد، ها شکلا با دیگر انجمناین سازمان سعی کرده است که ارت اطات خود ر 

وانببد بببه آن تاست و پیرو هر مببذه ی می یاسازمان مستقل و غیر فرقه  این  .و گسترش دهد
پی کسج موقعیت اجرایببی یببا و در  یا دولتی وابسته نیستیاسی حزب س و به هیچ  شودملحق  

جرایببی توانشببد بببه کمیتببه انمی ،قانونی نیست و کسانی که در یک حزب سیاسی عضو هسببتشد
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مبباعی بببرای تجدارد کببه »ایجببابی یببک سببازمان ا  تأکیدهم بر این نکته  ملحق شوند. رحمت  
 از هببر فرقببه و گببروه بیت لها ان  رای مح، بلکه یک سازمان اجتماعی بپیروان شیعه نیست

هایی پرداختببه در ادامه بببه بررسببی برخببی از مولفببه  (Zolkifli  ،2013  :208-209)  .است«
 اندونزی بپردازد.به تی یت هویت شیعه در سعی کرده به وسیله آن  شود که ایجابیمی

 ت شیعه و اهل سنت و اثبات هویت شیعه رکاتشبر م دیتأک -5-1

جمي  250اندونزی   شافعيمعيت  ليون  اغلب  که  دارد    محبو    مسلمان 

نویسندگان،    1. هستند البيتاهل اثبات29:  1392)مجموعه  برای  ایجابي  هویت    ( 

بر وجوه مشترک اعتقادات شيعه و    و  استفاده کامل برده است  شيعه از این فرصت 

ذهب شيعه و سني سعي  مبين پرهيز از اختالفات  و بااست   کرده تأکيد  اهل سنت

است کر نما  وحدت  ده  حفظ  را  جامعه  با  اولين    ایجابي  .ید خود  بيانيه    اجالس در 

معاد  2000ایجابي در ژانویه سال   قرار  مورد تأنبوت    ،اعتقاد به توحيد،    دادهکيد 

ایج با  است،  ثقلين  برتکيهابي  اکرم  2حدیث  اتحا  )ص( پيامبر  را    مسلمانان  دمحور 

 .(لهيم احکي )مصاحبه،  دانسته است )س(بيتاهل قرآن و 

 
  ،هور بعو از موهارتو، رئیس نهضت العلما ا نوه هاشم اشعری والرحمن احیو )االین رئیس جمعب  1

میلیون عضو مازمانع با گرایشات    45نهضت العلما معرقو امت نهضت العلما با بیش از    بنیان گذار 
انوانزی شیعه کرهنگع   رییس نهضت العلما معرقو امت، اهل منت ،عقیل مرا    .عه کرهنگع امتشی
شیعیان    هایعقیوتع پیرا آموزه   های ام مع ا ث ک مع، بیشرر آموزه ده ا به غیر از امامت ا مباح بو

در  های آئینع که در حال حاضر  ا بیشرر گرایشات  وکیانه هم در حوزه االیا، زیارات ا منت امت  
 (81: 1393)ربانع،  . متنزی جاری امت ا بیشرر مرمایل به تشیع ابین منت گرایان انوا 

 جَلَِّ َا أَهْلَ بَیرِع عِرْرَتِع أَیهَا النَِّاسُ  هِ عَزَِّ َاکرَابَ اللَِّ  -ینِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُِّوا إِنِِّع تَارِک کِیرمْ أَمْرَ   2
إِ بَلَِّغْتُ  قَوْ  َا  عَ امْمَعُوا  مَرَرِدُانَ  کَنَِّرمْ  کَأَمْأَلُرمْ عَمَِّا  الْحَوْضَ  الثَِّقَلَلَع  کِع  ا ی عَلْرُمْ  کرَابُ  الثَِّقَلَانِ  اَ  للَِّهِ  نِ 
 (294: 1م میه،  دار الررب اال کلینع، الراکع،).  جَلَِّ ذِکرُهُ اَ أَهْلُ بَیرِع
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و   شود اصلي آن درک  های اصلي شيعه از منابع  زه ابي معتقد است باید آمویجا 

برای سنت  اهل  منابع  مطالعه  به  انتقادی  دیدی  با  و    باید  پرداخت  تشيع  اثبات 

مناش توانایي  باید  ميعيان  و  داشظره  را  سنت  اهل  با  آنان    .باشند   ه تباحثه  اما 

نک  گاههيچ فراموش  را  خود  تقریبي  ودید    بين  اسالمي   برادری   ميت ها  بر   ردند 

نمایند که    سؤال »اگر    که  رحمت معتقد است  .اند نموده  تأکيد   شيعيان  و  هاينس

. هستم مسلمان  یک  من  که دهم  پاسخ  توانممي   تنها هستم، سني یک  یا  شيعه من

معتقد هستم   کنم و  تقسيم هاجریان و  مذهب  به را مسلمان جامعه  خواهم نمي من

به   (Zolkifli  ،2013  :211)  .شود«مي دش مواخذه  اد خواعتق  ساسا  برهرکس  

جامعه  تقریبي    رویکرد   دليل در  ایجابي  رهبران  تأیيد    ،گرفتند   پي که  بارها مورد 

  همچنين شيعيان .ند قرار گرفت و ...  و روشنفکران سنت( )اهل علماء ،امات دولتيمق

بشری  وز امري دین تسؤاالبه توسعه فقه کمک کرده و توانسته به  ایجابيتقدند عم

 (Zolkifli ،2013 :74) .پاسخ دهد 

  استفاده از نمادها و اثبات هویت شیعه -2-5

شيعه   اثبات هویت  برای  استسعي کرده  ایجابي  اسالمي با  نمادهای  از  و    فاده 

آموزه بومي آن،  خودسازی  فکری  جا   )شيعه( های  در  گسترش عمرا  بر  دهد    ه  و 

  .است  نوححضرت  کشتي    ،زمانسا ینا  ادمنمثال،    طور  به  .مشروعيت آن بيفزاید 

استایب نجات  نماد  و  اندونزی محترم  فرهنگ  در  توجه داشت که کشتي  این    . د 

در حرکت   کشتي  حال  در  در    .است  اقيانوسي  نماد  اندونزی    زایر الجمجمعاین 

استوا، بين  شده  شناخته استراليا،  و در طول  آرام    آسيا،  اقيانوس  و  اقيانوس هند 



 

 ... اندونزی )ایجابی(  بیت اهل سازمان  
 شیعه در اندونزی   اق انط  یابی و  هویت تالش برای  
 شیعه در اندونزی   اق انط  یابی و  هویت تالش برای  

 

237 

وجود دارد    دوقلو از دو بادبان    این سازمان تصویری   دنما  در   .است  تهیاف  گسترش 

شيعه  نمایشگرکه   اعتقادات  گویای  و  است  عترت(  و  )قرآن  آرم    .است  الثقلين 

ب  قرمزرنگ  اطراف  کشتي  در  است  دهندهنشانادبان  سفيد    کهدرحالي   ؛ شجاعت 

با  کشتي    .پاکيزگي، قدرت، جمال و جوهر دروني انسان استوص، صلح،  لخنماد  

برای بخشيدن نعمت الهي است. این  بيت  اهلي  ادگآم  دهندهنشانوط مارپيچ  خط

عصوم  نُه امام م   دهندهنشان  دهنده حدیث کسا و نُه موج نيز نشان  پنج خط آرم با  

سمت غرب در  شرق به    زااین کشتي   .دارند  عهده  برهدایت کل جهان را    است که 

است حرکت    القا  خود مخاطب    به  نماد  این  (Zolkifli  ،2013  :207) .  حال 

و دنيوی دست یابد که  کند  يم اخروی  و سعادت  باید   ،هرکس بخواهد به نجات 

   .سوار بر این کشتي شود

 ه تصادی و اثبات هویت شیعاق  کردیرو -5-3

ویژگي  از  اثبات هویت شيعه  های بارزیکي  اندونزی  ایجابي برای  ورود به    ،در 

مات  یکي از اقدا  و ن کشور است در ایيعيان عرصه رفاهي و تقویت بنيه اقتصادی ش

از مظلومان است  ، به آن توجه شده است  نامهاساس در    اساسي که  آنان    .حمایت 

اسالم اي به  معتقدند که جوامع  استثمار با ضعدو علت عمده  و  ف مواجه  ستعمار 

ظلم و ستم اقتصادی   جمله از، درباره انواع ظلم و ستم،  1دیميتری مهيهانا .اند شده

داری جهاني است و  ادی و اجتماعي نتيجه سرمایه ظلم اقتص  گوید:ميعي  اجتما  و

خود    نوبهبه که    -  عهتوسدرحالو    یافتهتوسعه کشورهای    -و جنوب    شکاف شمال

 
 نخسرین رئیس شورای اجرایع ایجابع  1
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مذهب و   کل جدیدی از امپریاليسم و منجر به سرکوب و آزادی انتخابجر به شمن

 (Zolkifli ،2013 :210). فقدان احترام متقابل شده است

باید شرایط   شود،ونزی تثبيت در اند  د بتوانشيعه آنکه  است برای  معتقد  جابيیا

  براید است ایجابي قصد دارد  رحمت معتق  .اقتصادی و رفاهي اندونزی بهبود یابد 

باید بر    تقدند عم متمدن کوشش کند. رهبران این سازمان  تحقق یک جامعه مدني  

صادی اد شبکه قدرتمند اقتا ایجرد و باقتصادی این سازمان تأکيد ک   توانمندسازی

ارتباط با سازمان از کش و  اقتصادی در خارج  ور به توسعه اقتصادی  های قدرتمند 

ه است محقق  که همان اثبات هویت شيعتا اهداف این سازمان   کند اندونزی کمک 

 ، مصاحبه( الهي حکيم ). شود

ی و  ندونزامعه اجایگاه شيعيان در ج  بهبود رای اجرایي ایجابي نيز در جهت  وش

کشور  انطباق این  در  برنامه   توجهي  قابلهای  فعاليت   ، شيعه  و  داده  های انجام 

ک   مدتيکوتاهو    درازمدت اجرا  استرا  اجرایي  .رده  شش    ساختار  شامل  ایجابي 

  آموزش فکری و دعوت،    ، توانمندسازی جامعه مسلمان، توسعه دهيسازمانبخش  

و پرورش  و مندسازی توان  . بخشاست  لالملبين   روابط   ، رسانه و فناوری اطالعات 

آموزش   برنامه  مشارکت   هدف  بارا    کار  و  کسب یک  آوردن  با  فراهم  کنندگان 

مالي«   تا    دهيسازمان »هوش  است  فرصت   هاآنکرده  را  بتوانند  خود  تجاری  های 

و سازماني خو منافع شخصي  این برنامه با همکاری شرکت    .ایجاد نمایند   دبرای 

رشمادی بود، انجام شد و بسياری از    بنگ  بم متعلق به    زی که دونان  در  دونالد مک

و    رکت کرده ای و ایجابي در آن ش های منطقه از تعدادی از شعبه   کنندگانشرکت 

  (ه، مصاحبشهاب عمر).  را دنبال نموده است  و فعاليت اقتصادی خاصي   منابع مالي 
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توانمندسازی   مطهری   معموالا بخش  بنياد  با  همکاری  با    اوقات بعضي    و  1در 

یا طاقيه سيدائيته به رهبری سيد ادیاني رشمادی فعاليت انجام   2سختي بنيادهای 

   (الهي  حکيم)مصاحبه، . داده است

 تباطیهای نوین ارده از شیوه استفا -4-5

در اندونزی متمایز   تمؤسسابا سایر  را آنهای خاص ایجابي که یکي از ویژگي 

این سازمان  تبليغي است، رهبران  نوین  های  هگيری از ابزار و شيوکرده است، بهره 

که   تخصصي  علت  تعامل  درزمينهبه  و  مخاطبان    ارتباطات  توانستند داشتبا   ند، 

دانشجویان  ایجابيمخاطبان    بيشتر  .د ننمای  جذب  را   زیادی  مخاطبان  دانشگاه   از 

و نهي    معروف  به   امر  شامل را    دعوت و تبليغ  ایجابي ب(اه)مصاحبه، علي ش.  بودند 

منکرا شریز   عدالتي بي  و  ستم  و  ظلم  عليه  بشریت  زیتوانمندسا  و  اسالمي  عت، 

 اجتماعي   هایساختار  و   افراد  روی  بر   باید   دعوت  که   کند مياست و تأکيد  دانسته  

باشد   رفتار  و   نگرش   دانش،   حوزه   در   مداوم   ر يي تغ  قالب   در ،  Zolkifli ).  افراد 

2013 :73 ) 

را تبليغ    در  اسالمي  هایآموزه   تحقق  هدف  با  ارتباطي  هایفعاليت   ایجابي 

است  تعریف  اجتماعي  و   فردیگي  زند  ایجابي    (Zolkifli  ،2013  :69)  .نموده 

ایده  مبلّ للعالمين»غ  است:بو  «اسالم رحمت  معتقد  و  آزادی    »اسالم  ده  طرفدار 

 
ز شهیو مطهری تحت اشراف ج ل الوین مع اأع ا کرهنگع با تمسه مطهری، یک مومسه آموزشؤم 1

 مسه دارای موارس عموه بوده ؤین ما .ع در انوانزی پرداخره امتینبه امور راشنفرری د  ،ترحم
 )مصاحبه، رضایع(. ان همت گمارده امتبه آموزش ا تربیت شیعیا 

. باشتتنول معاز شتتیعیان مرمتتو اران آنذبنیانگتت  ؛شیعه با رایرردی  وکیانه در انوانزی امت  یبیناد    2
 زاده()مصاحبه، امماعیل
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و صحيح،    ایجاد  مشروط  اجتماعي   های رسانه  و  ارتباطات  اسالمي،  ادریربنظام 

و...   اجتماعي  مشکالت  و   نفي فقر   رهبری،  اده، خانو  فکری،   اصالح   سياست،   جمعي،

خود دانشجویاني را    سازی کادرایجابي برای تقویت   (Latif  ،2008  :310)   .است«

است کرده  اعزام  و...  استراليا  آمریکا،  انگليس،  ایران،  به  تحصيل  ادامه  .  برای 

(Zolkifli ، 2013 :213)  

نشست  -5-5 موربرگزاری  در  علمی  و  تخصصی  آموزهای    های ه د 

 شیعه  

اثبات هویت شيعه با توجه    هدف  بادر اندونزی که  از اقدامات اساسي ایجابي  یکي  

های علمي و اجتماعي اندونزی پرداخته است، برگزاری نشست  به شرایط سياسي و

  .عه و اهل سنت بوده استشيتخصصي در سطح نخبگان بر روی مسائل اختالفي  

ها برگزار کرده است  گاهد اعتقادات شيعه در دانش هایي در مورایجابي بارها نشست

داده است پاسخ  مختلف  شبهات  به  ا   .و  با  دیني  روشنفکری  رویکرد  ستقبال  این 

 ()مصاحبه، علي شهاب. بوده است روروبهجامعه روشنفکری 

زمينه در  قانایجابي  فلسفه،  نظير  )شخصيت  هایي  اخالق  اسالمي،  اخالق(،  ون  و 

و...    کر  هایاندیشيهم تصوف  برگزار  محلي  و  استملي  عنوانایجابي    . ده    به 

رسمي    -های سياسيها و حرکت گرفتن حمایت   نظر  درای دانشگاهي با  مجموعه

محيط   در  آنان  ورود  و  کرده  دانش   دانشگاهيحرکت  و  مالیم علمي  و    گاهي 

اس  وجه ت  قابل علمي    در جامعه  هاآنگذاری  اثر ایجابي  )موحدی، مصاحبه(    . تبوده 

که در روز قدس    ایگونه به  .نيست  مند عالقهات  ردهمایي عمومي نظير تظاهربه گ
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مکان  به  شيعيان  از  برخي  آمدهکه  عمومي  مي   های  شعار  برگزاری  و  با  دهند 

ق  هایاجالس  ابعاد  بررسي  به  و  علمي  صهيونيستي  رژیم  اشغالگری  مانند  دس 

اقدام ایجابي    .ته استظلوميت مردم فلسطين پرداخم   قراردولت    توجه  مورداین 

   )مصاحبه، رباني(. کند دولت از آن حمایت مي است و   گرفته

 نمادهای مذهبی شیعه در اندونزی  ءاحیا -5-6

تاریخ    های ذاتي شيعه در طول ی مراسم و اعياد مذهبي یکي از خصلت برگزار

است غدیر،   .بوده  مراسم  مر  برگزاری  از  بسياری  و  محرم  دیگر  دهه  مذهبي  اسم 

استبزرگا  توجه  مورد بوده  شيعه  آ  .ن  برای  این  ایجابي  از  بتواند    ظرفيت نکه 

عنوان  مرکزی ببرد،  استفاده کامل   فکری    تحت  پيشرفت  و  کرده    سيس تأتوسعه 

مناسبت   برگزاری  مسئول   مرکز این    .است و  تولد    هایاعياد  روز  مانند  شيعه 

اپيامبر تولد  شيعه،  سال  مامان  ازدو  فاطمهروز  و  علي  برنامه واج حضرت  های ، 

رح صفر،  محرم،  در  خمينيمذهبي  امام  ،  شهاب  علي).  استو....    لت 

 مصاحبه(

 ق  باایجابی و انط -6

بسياری از شيعيان در اندونزی  از پيروزی انقالب اسالمي   های نخست پسدر سال 

  ياندیشه اسالمب جهت تحقق  یک انتخاب مناس   به عنوان تشيع  بودند که  معتقد  

اتفاق افتاد که    زماني رد  این رویک  .برخوردار استدر جامعه امروز از ظرفيت کامل  
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توجه گروه ها  بيشتر  به  دانشگاهيان  بميان  بود.  مارکسيست  از  های  رخي 

مسلما اندیشهدانشگاهيان  اندیشمنداني  ن  از  که  را  شيعه  علي  های  دکتر  نظير 

بودن کرده  دریافت  اندیشه  ،د شریعتي  از  مابيش  و  رهای   ی هاگرایش کسيستي 

دارگراچپ  ظرفيت ،  مناسب  ای  چون  های  نيازهایي  به  پاسخگویي  جهت 

مظلوم  خواهيعدالت از  حمایت  مستبد   مبارزه  و ،  و  استعمار  این  دیدند مي ان  با   .

اسالمي    ویژگي انقالب  با ظهور  یک  شيعه  رهبری  امام  به  یعني  انقالبي  روحاني 

وابست  هعليو    خميني و  استبدادی  گرفت  هنظام  صورت  )    .شاه 

 (  66 :1378درمهدن،

ب معتقد  که آنان  عنوان تشيع    ودند  و    به  نظام  یک  در  که  تاریخي  واقعيت  یک 

  وقدرت  ،است یافته سامانم، اعتقادات و باورها سيستم مذهبي مبتني بر فقه، کال

بر  و    عاصر را دارد به نيازهای انسان م  پاسخگویي  وت تطبيق  بيشتری جه  توانایي

سنت  امذهب   معتقد    دارد؛  برتری هل  که  آنان  و  عقلبودند   های عرصه گرایي 

اجتهاد  ،  معرفتي بر  و جایگاه  منابع  مستمر  ارزیابي  و  بازخواني    شمردهامکان 

ر  ددیني    مرجعيت   و علمای شيعه    نقش   و و سهم    (Jalaluddin 1995 92-101)است

از اهميت    دهای موجوقياس با واقعيت در    سياسي  واجتماعي    تحوالت  و مدیریت  

تالش    (Zolkifli ،  2013  :47)  .است  برخوردار نوشيعيان  شرایطي  چنين  در 

به   خود  اسالمي  و  شيعي  هویت  حفظ  با  خود    انطباق کردند  امروزی  نيازهای 

 بپردازند. 
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   ارتباط با دولت -6-1 -

یببک  بببه عشببوان مسلمانان تالش زیببادی کردنببد کببه انببدونزی در اوایل استقالد اندونزی
در مقابببل  .نقببالب موافقببت نکببردی اولببی شببورا ؛بببه رسببمیت شببشاخته شببود  نکشور مسلما

ین کشور، شامل اعتقاد به خببدای ا نامهمرام به عشواناصل(  5ایدئولوژی پانیلیسا )به معشای  
بببر اجمبباع حاصببل از مشبباوره و دموکراسببی م تشببی  ،واحد، بشردوستی، وحدت ملی اندونزی

عمببل از  ی دردولت انببدونز  (26:  1393یسشدگان،  و)مجموعه ن  .عی قرار گرفتعدالت اجتما
اره کشد و خواستار عدم دخالت امور مببذه ی در نحببوه ادعُرفی )سکوالر( پیروی می  مشی  خط
 (26)همان:  .سته استهرچشد این دولت خود را الئیک یا ضد دین ندان ؛ستاکشور 
دیببان یببروان اپانجام فرایض مببذه   بببرا  آزاد   ،قانون اساس ، دولت 29ط ق اصل  

دولت با اتخا  سیاست همبباهشگ  میببان مببذاهج، بببه دن بباد   .ترده اسگوناگون را تضمین ک
است. این سیاست دولت س ج شده کببه حیببات مببذه   ایجاد نوع  تعادد در حیات مذه   
کشببار یکببدیگر در  راحتببی بببهه و پیببروان مببذاهج گونبباگون در اندونز  به شیوه آرام ادامه یافت

از  گاههیچهای مذه ی سوهارتو جریان قوطستا  هرچشد (الهی حکیم)مصاح ه،    .زندگ  کششد
 بببه عشببوانهببای مببذه ی ارتو همواره به جریانو سوه  نوکارسون ودند و    برخوردارآزادی کامل  

تهدیببد و تطمیببع آنببان را مببدیریت  هایستسیا باکردند کردند و سعی مییک تهدید نگاه می
های مذه ی توانستشد خببود را ناآمدن وحید جری کار روی بازاده(  )مصاح ه، اسماعیل.  مایشدن

 .کششد و وارد عرصه سیاسی و اجتماعی شوند  دهیسازماندوباره  
 هایجریان کهدرحالیخواهان اسالم سکوالر و عرفی بودند و   ،اسالم لی راد  هایجریان 

دگاه دارای افکببار یبب ایببن دو دت جدیببد داشببتشد، نسبب ت بببه تحببوال  ایهدیببد بسببت  کارمحاف ه
ل یج معتقد اسببت کببه  .بشدی کامل دست یابشدنتوانستشد به یک جمع  گاههیچ  متضادی بوده و

کار در موجببود بببین اسببالم سببکوالر و محاف ببه خببأ سببتتوانمی اسببالم شببیعی در انببدونزی
با نوعی نگاه خاص  کرددر چشین شرایطی ایجابی سعی   (Labib  ،2008)  .اندونزی را پر کشد

 (Latif ،2008 :35) .موجود را پر نماید خأی مسائل جهان، مقوالت دیشی و فلسف به
، ل پانیلیسبباتقبباد بببه اصبب اعقببانون اساسببی و ایجببابی سببعی کببرده اسببت در چببارچوب 

 ،م جدی به وحببدت اسببالمیهای اسالمی، اهتمافرهشگی، وحدت ملی، اعتقاد به آرمانچشد
دادن قببرآن و قببرار محور یحابی( و با سایت رسمی ابو) بپردازددیکالیسم دیشی مقابله با را  به
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بببه مصبباح ه( )ابراهیمیببان، اخببالق و عرفان بببر تکیببهارت اط دوستانه با دولببت و و    بیت  اهل
های کلببی اسببتایببن سی  نتیجه  در  .)موحدی، مصاح ه( بپردازدهای فرهشگی، ت لیغیفعالیت

های برنامببهده است تببا بببا خیببالی راحببت رک سادهدر کشور اندونزی  راه را برای فعالیت ایجابی
رحمت چشدین دوره نمایشده مجل  این کشور بوده اسببت و   الدینجالد  کششد.خود را پیگیری  

سیاسببی و بببرای حببل بعضببی از مشاقشببات  جمهببوررئی حتببی    .ت اط مشاس ی با دولت داردار
 اب()مصاح ه، علی شه. از وی دعوت کرده است مذه ی

 های ایجابی  چالش -7

انببدونزی پوشبب  در های شببیعی را سازمانیان و  د یک سازمان شیعی که بتواند شیعووج
 و اجمبباع ایجببابی بببا حمایببت تشببکیل ه وکید اکیریت جامعه شببیعی بببودو تأ  توجه  مورددهد،  

فکببری و  چببال  دسببته دوایجابی بببا  لیو  .شیعه در اندونزی همراه بوده استاکیریت جامعه  
  کردی مواجه بوده است.کار

 های فکری لشاچ -7-1

مبباهیتی  ایببن چببال  .شببروع شببد تأسی های اولیه ماهایجابی در های فکری در چال 
 التحصببیالنفارغحببوزوی( و روششفکران)  یالنالتحصبب فارغنخ گانی و عمببدتاً بببین اسبباتید)  

ه اکیریت این روششفکران در ایجابی ک  (ح ه، حکیم الهیمصا)  .بودبه وجود آمده  دانشگاهی(  
بببه حتببی  بودنببد و پلورالیسببم و خببالق بببر فقببها معتقد بببه تقببدم  ،دادندشکیل میتسازمان را  

گرفتببه برادری اسالمی نادیببده  های فقه را به خاطربرخی از جش ه  کردند کهدیگران توصیه می
  (Zolkifli ،2013 :218). نمایشدو بر طریق تقیه عمل 

و بببه اعضببا  شببده  کری مخرب اهفعالیت به عشوانمورد    ایجابی ده  نامهمرامدر  همیشین  
دیگببری )احتببرام بببه آرا و  نژادپرستی، عدم تحمببل :آن اجتشاب نمایشد  که از  شده  وصیهتخود  

به توانببایی  قاد(، مهدیسم )اعتو ارت اط با عالم دیگر  گراییصوفیسم )، تارکاتیعقاید دیگران(
. قببه سیاسببیف(، گببری وهببابیی، سلفیسببم )محور، فقببهرقراری ارت اط بببا امببام مهببدیب
(Zolkifli  ،2013  :216)   اسبباتید قببرار بگیببرد و در  ییببدأتنتوانست مورد  گاههیچاین رویکرد
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با شیعه فقبباهتی این اصود )مصاح ه، ربانی( . آغاز شدهای اود انشعاب در ایجابی همان ماه
اری از طرفببداران ایجببابی ، ریزش اعضا و جدایی بسیگستردهعضوگیری  مانع    و  فاصله داشته

 (مصاح ه، رضایی)  .ده استش

   یارکردک چالش -7-2

بببوده  روروبببههای کارکردی نیببز های محتوایی و فکری، ایجابی با چال ر چال عالوه ب
 ع ببارتی بببه .های کارکردی شخص محور بودن ایجابی اسببتچال  ترینهممیکی از    .است
سواسببتیو  ،انبباهیمه ،نشد رحمتهای اصلی ماهرهتوسعه اولیه ایجابی وابسته به چ  اصوالً  دیگر

پشتی انی افراد ثروتمشدی مانشد  وتاکسیا سیهاتی   ،شیاد مطهریبهمسو مانشد  ای  و سایر نهاده
س ج شده است اگببر شخصببی از اعضببا بببا دالیببل مختلببف بببا  این رویکرد .است  بودهرحمان  

 )مصاح ه، علی شهاب(. شود روروبهایجابی با مشکل عدیده   ،کشدایجابی قطع ارت اط 

 

 

 

 
 
 

 گیریتیجهن

بببه  و شببیعه شکل گرفتشد انقالب اسالمی ایران تأثیرتحت ر اندونزی د  یشیعای  هجش  
ی سکوالر و معتقد بببه پانیلیسببا و اندونزی کشور هرچشد  .صورت هویتی مستقل ششاخته شد

الیببت و سببوهارتو فع سببوکارنوهای ضببد دیشببی یاسببتآزادی مذهج است، اما بببا توجببه بببه س
ای مواجببه هببای عمببدهجتمبباعی بببا چال عرصه سیاسی و ا در ی مذه یاهها و گروهسازمان
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 گرایان در دوران ریاسببت جمهببوریاسببالم آمببدن کبباربعببد از سببقوط سببوهارتو و روی  .بببود
ای حفظ هویببت شببیعه برشیعه )اساتید و روششفکران( در اندونزی   ع دالرحمن وحید، ره ران

 .بببودن ملببی گیری یک سازماشد و آن شکلتبشدی دست یافبه یک جمع و دفاع از مشافع آنان
ر اندونزی به معشای یک سازمان بزر  با دفاتر و شع ات متعببدد در کببل کشببور سازمان ملی د
هببای فرهشگببی، در سببایر حوزه دارنببدهببای سیاسببی اجببازه الوه بر فعالیتشود و عاطالق می

اسبباتید و  نهای متعببدد میبباد از نشسببتبعبب  .یببت کششببدعالفموزشببی، اقتصببادی و .... آ
در اولین گردهمببایی  شد و تأسی به ایجابی  اندونزی معرور بیت اهلان  سازم  ،روششفکران
و  .های سیاسببی شببرکت کردنببدشخصببیتهای مختلف شیعه و نفر از گروه 2000آن بی  از  

 رار گرفت. وزارت کشور ق ییدأتان رسمی دولتی مورد یک سازم  به صورتچشد ماه ایجابی  
یببابی و اید به هویتلیت شیعه در کشور اندونزی بتی یت قانونی برای حفظ اق  زایجابی بعد ا

ایجببابی سببعی کببرده  .م داداقداماتی را انجببا نتیجه در؛ پرداختبا شرایط این کشور می  انط اق
 )بیببت اهلبه احترام  با محوریت قرآن وسشت  تأکید بر اعتقادات مشترک شیعه و اهل  است با

ره ببران  . ی بپرهیزداحتمالی و اختالفات مذههای فراهم آورد و از تش  ازمیشه نزدیکی آن ر
فببات کالمببی و اسببت و ن ایببد اختال «و بببرادری  رحمت للعببالمین»ایجابی معتقدند اسالم دین  

 .دار سازدرا خدشهو مشترک  اصود اساسی   ،فقهی
تصببادی قتوانمشدسببازی ابی شببیعیان یبباجهببت هویت ز اقدامات مهم دیگر ایجببابییکی ا 

ی فببراهم طشده است که باید شرای تأکیدرر  و مک  صراحت  بهایجابی    امهناساسدر    .آنان است
ن یببر  هایگذاریسیاسببترای ایببن هببدر شود که زمیشه فقر در بین شیعیان از بین بببرود و ببب 

 است. گرفته  امانجهای اقتصادی با سایر مراکز مهم اریهای اقتصادی و همکبشگاه تأسی 
های گببزاری نشسببتبر ،ظ هویت شیعه در اندونزیقدامات مهم ایجابی برای حفایکی از   
گببزاری غ اسببالم رحمببانی و بببرادری اسببت، امببا بببا برم ل بب  آنکببه وجببود باایجابی    .است  علمی
 دأییبب تهای علمببی در سببتدالدهای علمی برای نخ گان مسائل اختالفی را مطببرح و انشست

تفاده از نمادهای ملببی و یابی شیعه اسجابی در هویتییکی از اقدامات ا  .آوردمدعای خود می
کشببتی در انببدونزی بببه معشببای  .ایجابی کشتی همراه با دو سببتون اسببت  مادن  .است  فرهشگی

مخاطببج ایببن مفهببوم را بببه  . ایببن کشببتیاست بیت اهلستون به معشای قرآن و  نجات و دو
 .سوار بببر ایببن کشببتی شببود دبای ،سعادت دست پیدا کشدهرک  بخواهد به    که  داردعرضه می

رحلببت امببام  ،مانشببد محببرم، صببفر، اعیبباد مببذه ی جببابی همیشببین بببه برگببزاری مراسببمای
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 .داردیو ... پرداخته و هویت خود را به جامعه عرضه م  خمیشی
 ،حضببور در ن ببام سیاسببی ایببن کشببورو  انط اقایجابی همیشین سعی کرده است، برای  

در عرصه سیاسببی کشببور  حضوری پررنگ  سی )پانیلیسا(اام و اعتقاد به قانون اسضمن احتر
 جمهببور رئببی کشد و ارت اط مستقیم بببا و در انتخابات مجل  این کشور شرکت میایفا نماید  

 .دارد
ر انجببام داده حفظ هویت شببیعه در ایببن کشببو برایارزشمشدی که ایجابی   خدمات  با وجود

شببشفکر ایجابی نمایشده طیببف رو .ستای و کارکردی مواجه بوده های فکراست، اما با چال 
 گبباههیچ د وشهسببتمحببوری طیببف اسبباتید معتقببد بببه فقببه  ،مقابببل  دراما    ؛است  مداراخالقو  

چببال  کببارکردی ایجببابی از سببوی دیگببر   .نمایشببداهی  فکری ایجابی همر  مشی  با  شدنتوانست
. .خببود مانشببد رحمببت و  لسسینممتکی به  تأسی ایجابی در ابتدای  .استمحوری  شخص

اجببرا در این سببازمان  درستی بهرا محوری و قانونبپردازد    سازیکادربه  بوده است و نتوانسته  
  کشد.

 :هاشنهاد یپ -8

شناسایي   بررسي - شيعجنبش   و  اسالمي  تحت  های  که  گفتمان    تأثير ه 

ی گرفتند،  ایران شکل  اسالمي  راهبردی  انقالب  و  استراتژیک  ضرورت  ک 

ین  ری اسالمي ایران بدون کمتروزیرا جمه  شود؛ محسوب مي  برای نظام

  د منافع انقالب اسالمي ایران را نتوانکه مي ای دارای حامياني است هزینه

 د.نو گسترش ده د نکن  در این مناطق حفظ

جنبش کمک   و   گيری   ارتباط - این  به  در  رساني  باید  های برنامه   رأس ها 

 و سایر مراکز باشد. خارجه وزارت

م - مناسبي باید  فکری  سازمان ابرای    حتوای  آماده  ین  در    تا  شود ها  آنان 

 آن استفاده نمایند.  های پيش رو ازمواجه با چالش 
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 منابع و مأخذ  -9

 هامصاحبه

در  فقیببهولیهی، نمایشده ع دالمجید حکیم ال  نوالمسلمیاالسالمحجتبا    محقق  مصاح ه
 .سیای سیمرکز  رئی و   اندونزی

در  فقیببهلیوه سببابق دفتببر وسببوی، نمایشببدم  والمسلمیناالسالمحجت  بامحقق  مصاح ه  
 .سیسیمرکز ای رئی و   اندونزی

 .رضایی، پژوهشگر مسائل اندونزی  والمسلمیناالسالمحجتبا  محقق مصاح ه
لعببات شببرق مرکببز مطا ت لیببغمسئود امور    ،علی شهاب  االسالمحجتبا  محقق  مصاح ه  

 .آسیا
  .سازمان ابی رئی  ،شهاب  دکتر عمر  والمسلمینسالماالحجتبا محقق مصاح ه 

   .اندونزی پژوهشگر مسائل ،با آقای موسویمحقق صاح ه م
   .رایزن سابق فرهشگی ایران در اندونزی  ،با دکتر ربانیمحقق مصاح ه 
 .تادر جاکار پیشین کالن صدرا  رئی  ،با دکتر موحدیق محقمصاح ه 
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 هاکتاب 

ه محسن مدیرشان :ترجمه ،ی آننو بازتاب جهاقالب ایران ان ،(1388)  جان  اسپوزیتو،
 .ن، انتشارات بازمرکز بازششاسی اسالم و ایرا  تهران، چی،

، یدموکراس و اسالم معاصر  اسالمی  هایجش    (1389)،  جان  واد  جان و  اسپوزیتو،
 .نی نشر  تهران،

 :، ترجمببهربببیهای بزر  در تاریخ اندیشه غجریانلین،  فرانک  ،(1385)  بومر، لوفان
 م و ایران، چاپ سوم. تهران، مرکز بازششاسی اسال  ،حسین بشیریه

حسببن  و لببیال جوافشببانی :، ترجمببه روزمببره یزنببدگ وگ  فرهشبب   ،(۶۱۳۸)  اندی ،بشت
 .نشر اختران ، تهران، چاوشیان

سببالم  معاصببر در جهببان ا هببایجش  :  اسالم در انقالب    ،(1383هرایر )دکمجیان،  
 .شارات کیهانانت ،احمد ، تهران حمید :هم،  ترجبشیادگرای  اسالم بررس  پدیده ، عرب

و  پور محمدقلیاجتمباعی و سیاسبت هویبت، ترجمبه ن ریبه   ،(1386)  کبالهون، کبرین
 .، تهران، جامعه ششاسانزاده محمدعلی
زی، تهببران، انتشببارات پببردی  فرهشگ و مذهج در انببدون  ،(1393)،  محمدعلیانی،  رب
 قلم.  
انتشارت بوستان  ،یان، قمترجمه حسن فرشتنی شده، جها  اسالم  ،(1387اولیویه، )  روا،
  .کتاب

هببای اسببالمی در انببدونزی، قببم، ، جش  (1390)، سببید میببر صببالححسببیشی ج لببی، 
 .انتشارات بوستان کتاب

 ای،ر، بررسی مشطقببهعاصگرای مهای اسالمجش   ،(1394)،  یی و همکارانفوزی، یح
 .عرواانتشارت   تهران،

 ،، تهبببراناسببب  جهبببان عبببربها  سیسببیر  در اندیشببه ،( 1389 )عشایببت، حمیببد 
 .چاپ هفتم  ،امیرک یرانتشبارات  
 علیرضببا :، ترجمببه، ن ریببه انتقبباد  و مکتببج برسبباز گرایینوواقع،  (1386)  لیشکلیتر

  .دفتر مطالعات سیاس ، تهران، طیج
اد مکمحمدسببید :، ترجمهجتماعیهای نوین اجش   ،(1387نریک و دیگران )الرنا، ا

  .تهران، پژوهشکده مطالعات راه ردیسبروریان و علی ص حدد، 
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های اسببالم شببیعی در جشببوب شببرق آسببیا، جلوه  ،(1388)  ی، کریستشورکوفسکشمارسی
 .المصطفی هی، جامعاهای مشطقهفصلشامه پژوه 

 زارت خارجه.، تهران، انتشارات وکتاب س ز اندونزی، (1393)  مجموعه پژوهشگران
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