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  چکیده 

هههای اقتدههادی و در عرصههه توجهیقابلپیشرفت  ،های اخیرست که در دههکشورهای مسلمان جنوب شرق آسیا  ازجملهاندونزی  

هههای مختلههد در قالههز ا ههزاب و جنهها  هههایگروه در عرصه سیاسههی بههه شههلل ف الیههت  ه وز. این پیشرفت امرسیاسی داشته است

اصههلی ایههن اسههت کههه اههرا شههی یان انههدونزی در رونههد ت ییههر   سؤال شود.  ها در این کشور دیده میگیریسیاسی در فرایند تدمیم

در راستای پاسخ بههه  .در این کشور پیدا کنند بیمناس ایگاه سیاسیاند نقش و جناکام بوده و نتوانسته ،اجتماعی خودجایگاه سیاسی

 ۀمؤلفهه این فرضیه را بیان نمود کههه پههنج  توانیممطر  شده، بر مبنای ادغام دو نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی   سؤال 

م سیاسههی، تیسهه داد س ههاکم و انسهه   ، ایههدلولو ییاسیرسیغجم یت پراکنده همراه با ض د بنیه اقتدادی شی یان، رهبران متفرق و  

همی در بههروز ایههن وضهه یت نقش م ،یارسانهو عدم استفاده سیاسی از فرصت به متحدان متنفذ    یسازمان ناکارآمد و عدم دسترس

هههایی بهها رویلههرد دهد جم یههت شههی یان انههدونزی پیوسههتگی ج رافیههایی نزم، سههازمانهای پژوهش نیز نشان می. یافتهداشته است

شههی یان ایههن کشههور از  سیاسههی نداشههته و نههدارد.های اجتماعیو رهبرانی با دغدغه مؤثرولو ی پویا و لیدکنندگی، او بسیج  افزاهم

 است.   مندهره ها بداده   ی و تحلیلگردآور  یِاکتابخانه  وه یو ش  یفیاز روش توصمقاله  اند.فرایند مشارکت در قدرت بازمانده 
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Abstract 

Indonesia is one of the Muslim countries in Southeast Asia, making significant economic 

and political progress in recent decades. Today, this progress in the political arena is seen as 

the activities of various groups in the form of political parties and factions in this country's 

decision-making process. The main question here is, "Why have Indonesian Shiites failed 

to change their socio-political position and failed to find a suitable political role and 

position in the country?" To answer the question, based on the combination of the two 

theories of political mobilization and the structure of political opportunity, it can be stated 

that "The five components of a dispersed population, along with the weak economic 

strength of the Shiite people, fragmented and non-political leaders, the prevailing ideology 

and obstruction of the political system, the dysfunctional organization and the lack of 

access to influential allies and the political non-use of media opportunities had played an 

essential role in this situation. The findings also show that Indonesia's Shiite population 

does not have the necessary geographical cohesion, organizations with a synergistic and 

mobilizing approach, dynamic and practical ideology, and leaders with socio-political 

concerns. Therefore, the Shiites of this country have been deprived of the process of 

participation in power. In this paper, the descriptive-analytical method and library method 

have been used to collect and analyze data. 
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  مقدمه 

اسههشم دیرتههر از بسههیاری   کهههآنبهها  تههرین کشههورهای اسههشمی، کشههور انههدونزی اسههت.  یلی از پرجم یههت

پوشش  ا تحتر زایر مسلونی آنبه تدریج سراسر جاما نزی شد، وارد اندو م( 16رن در ق) گریدکشورهای  

بههه ایههن کههه ورود و گسههترش اسههشم   درباره ورود اسههشم بههه انههدونزی ایههن اسههتنلته قابل توجه    .ادقرار د

ورود و  ایههن شههیوه . آمیههز و فرهنگههی بههوده اسههتمسههالمت  ایگونهههبهکشههی، بللههه  ؛ نه از راه لشلرسرزمین

اسههت. بهها  بوده تأثیر نبیکشور  نیادر با یلدیگر  ت امل مذاهز اسشمی  فرهنگی و  م در  یاتسترش اسشگ
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 داندینم یخود را دولت اسشم یدولت اندونز میلیون نفر( 237) جم یت مسلمانان ترینبیشوجود داشتن 

عههدالت و  وکراسههی  مد،  نههدونزیو ههدت ا،  انسههانیت  ،اعتقههاد بههه خههدای وا ههد)  «1شیپانچاسهه »   یدلولو یو ا

اما خود را  کند،یم یرویپ سمیردر عمل از سلون تلودار داده است.  لومت خود قر یرا مبنا( تماعیاج

 .داندینمنیز ( كی)نل نیضد د یدولت

روم،   كیهه کاتول  نیههی: اسههشم، پروتسههتان، آشناسههدیم  تیرا بههه رسههم  نیکشور رسماً تنها شش د  نیا  دولت

که   ینیده  ورهر گ  یبرا  باًیتقر  ،یسخت در کشور اندونز  یاتانتخاب  نیقوان  .وسیو کنفس  سمیبود  سم،یهندول

طبهه  گذاشههت.  نخواهههد یرا به جا  یاملان و فرصت  چیه  د،یقد علم نما  تیو  اکم  میدر مقابل ر بخواهد  

رده و با ک  نیگوناگون را تضم انیاد روانیپ یبرا یمذهب ضیانجام فرا یدولت آزاد  ،یقانون اساس  29اصل  

 اسههتیس  نیهه اسههت. ا  یمههذهب  اتیهه    ت ههادل در  ینههوع  جادیمذاهز، به دنبال ا  انیم  یهماهنگ  استیاتخاذ س

در  یمذاهز گوناگون به را ت روانیو پ ابدیآرام ادامه  وه یبه ش یدر اندونز  یمذهب  اتیدولت سبز شده  

مربوط  یهااستیس یو اجرا میدار تنظعهده  یوزارت امور مذهبدر این کشور  کنند.    یزندگ  گریلدیکنار  

 زمههذاه  یرد. شورامات خود داحت پوشش خدرا ت  ورشک و مذاهز    انیاد  روانیبوده و پ  یمذهبه مسالل  ب

 یدر اجههرا ،لیههانهنههدوها و بودا ك،یهه کاتول انیحیپروتستان، مس  انیحیمس  مسلمانان،  ندگانیبا  ضور نما  زین

 .کندیم یاریمذاهز، دولت را  انیم یهماهنگ استیس

جم یههت  88/0) ناملمسهه  تیهه جم  ینتههربیشاست بهها    یکشور  لنیل  ست؛ین  یاسشم  یاگراه دولت  یاندونز

دهنههد. اگراههه ایههن ت ههداد بههه نسههبت کههل نفر( تشلیل مههی 3272000درصد آن را شی یان )  2/1که    ور(کش

 یت کشور بحرین در  اشیه جنههوبی تواند دو برابر جممی تنهاییبهجم یت این کشور اندک است اما خود 

 سیاسههی، اجتمههاعیایران در فضای  میشروزی انقشب اسنزی که تا پیش از پی یان اندوباشد. شی  فارسخلیج

ساماندهی و انسجام مناسبی پیههدا رشد، و فرهنگی اندونزی در  اشیه قرار داشتند با پیروزی انقشب اسشمی 

در  هههانآ آفرینههینقشمنتهههی گی و اجتماعی و سیاسههی گردیدنههد. فرهن  یها وزه کردند و به تدریج وارد  

اصههلی  سههؤالرنگ بوده اسههت. کشور کمر  د  هاآنی  ش سیاسنق  وی بسیار پررنگ   وزه فرهنگی و اجتماع

اجتماعی خود -شود این است که »ارا شی یان اندونزی در روند ت ییر جایگاه سیاسیکه در اینجا مطر  می

 الؤسهه در راستای پاسخ به ا کنند؟« بی در این کشور پیداند نقش و جایگاه سیاسی مناستهناکام بوده و نتوانس

این فرضیه را بیان نمود   توانیمج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی  ظریه بسیغام دو نبنای ادم  ربمطر  شده،  
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، سیاسههیغیرجم یههت پراکنههده همههراه بهها ضهه د بنیههه اقتدههادی شههی یان، رهبههران متفههرق و    مؤلفهههکه »پنج  

م دعهه   وان متنفههذ  متحههدبههه    یاکارآمههد و عههدم دسترسهه ان نسههازمسیستم سیاسی،    ایدلولو ی  اکم و انسداد

برای آزمون فرضیه فههوق نقش مهمی در بروز این وض یت داشته است«.   یارسانهاز فرصت  استفاده سیاسی  

 تحلیلی استفاده شده است.-از روش توصیفی

 شپژوه پیشینه

یت پیرامون این اقلر نگاشته شده که مجموع آثا دهدیمتحقی  در باب شی یان اندونزی نشان  واکاوی پیشینه  

بررسی متههون خههارجی، در ادامههه پیشههینه مههذکور در دو از همین رو، با  بسیار اندک است.  یسرمذهبی به فا

 گیرد.بخش آثار داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می

بررسههی  یان انههدونزی«، بههه  ای بهها عنههوان »پژوهشههی دربههاره شههی( در مقالههه2010امامی )مرتضوی  خشه و  در

ت ههداد  و سادات ریگ ضور اشهم، هاآن یبندهمیتقس ی،زوندندر ا انی یش  ریگیی پیدایش و شللاگونگ

، های انههدونزیوم شی هبا ذکر برخی از آداب و رسنیز نویسندگان  در آخر  اند.  پرداخته  یدر اندونز  هانی یش

-پیتوان » ای با عن( در مقاله2018ی )نی س  اند.هزی پرداختدر اندون  مراسم ماه محرمبه کم و کید  به ویژه  

 سههؤانتپاسخ به این    به دنبال«  رفت آنبرون  یو الگو  یمسلمانان اندونز  یسایس  یفرهنگ  یهالشاا  یبند

و بهتههرین راه و  ؟وجههود دارد  تأثیرگذاری  یاسیه س  فرهنگی  هایاالش  اه  یمسلمانان اندونز  نیب  است که

-االش هد ک ارد اثبات این فرض ش تحقی  تاریخی س ی بره با رونویسند  ست؟یا  هاآناز    رفتبرون  مدل

 طلباناصش  همچنینبا سلونرها و  انیادگرایبن ان،یگراتجددخواهان با اسشم ت،یبا وهاب  انگرایتنّس  های

فرهنههگ و ن ماسههاز اسههت. یدر اندونز  یاسیه س  یفرهنگ  هایاالش  نیرگذارتریتأث  ازجمله  ان،گراینّتس  با

نههوان هشههگران تحههت عسههندگان و پژونویت  ناز مقهها  یاعهههمومج( با گههردآوری  2015)  اسشمی  ارتباطات

-افههراط یهههاشهههیاند یو فرهنگهه  یاجتماع ،یاسیس یهاشهیر یبررسگری در جنوب شرق آسیا« به »افراطی

رزه بهها مبههاو  جیا در تههروهانهو رس  یمدن  یو نقش نهادها  ییگراها در مبارزه با افراطدولت  استیس  انه،یگرا

 ونزی پرداخته است.ندا ازجملهق آسیا شر بدر کشورهای جنو ییگراافراط ده یپد

در  انی یگههروه شهه  تیهه : آزار و اذیانههدونز یاسههشم یسههازهمگههن( در اثههری بهها عنههوان » 2017) نیمَلهه  لا

لری شههی ه در شهههر سازی در اندونزی و نقشی که در سرکوب گههروه روشههنف« به جنبش همگناکارتایوگی

جنبش بههزر    كیاز    یبخشماجرا،    نویسنده، اینظر  من  زاست. ا  پرداختهداشته    2013سال  در    1کارتاگییو
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در ایههن کشههور همیشههه   یملهه   گرانیو بههاز  یلهه توسط مقامات مح   هیضد ش   اتیتبل  و  همگن در کشور است

-مههیغ یهه را تبل   هیضد ش  یدلولو یا  یدر سطح مل  یمحل  یتندروهابه باور نویسنده،    شده است.  یزیربرنامه

ملههین در  لا( مشابه اثر 2016سوفجان ) (.Al Makin, 2017شوند )یم یانو اذیت شی  و موجز آزار کنند

ریزی ی« به فشارهای سیاسی و اجتماعی برنامهدر اندونز   هیاسشم ش  یجرم انگارو   میتحرای با عنوان » مقاله

 مها و جههرتحریم  ، از منظر اواست یان پرداخته  مذهبی علیه شی  هایگروه شده یا ناشی از ت دز بسیاری از  

 ,Sofjanدر طول تههاریخ علیههه شههی یان در انههدونزی وجههود داشههته اسههت )در اندونزی  ی اسشم شی یگاران

« ضههمن بررسههی م اصههر  یدر انههدونز   هیهههواداران شهه   تیهه هوبا عنههوان »   یامقاله( در  2008لطید )  (.2016

فات که اختش یراتیتأث و ونزی با یلدیگراسشمی، به روابط شی یان اندی از انقشباندونز  شی یان  یریرپذیتأث

انههدونزی م اصههر گذاشههته، پرداختههه اسههت   با همدیگر و با اهل تسنن بر هویت ایههن گههروه در  هاآنبی  مذه

(Latief, 2008 ،از منظر نویسنده شی یان .)ارتبههاط  یبرقرار یبرا ییهاتشش هاآنتر دیجد یهانسل ژه یبه و

 تدای راه است.اب در هاتششا این ما اندانجام داده جام ه شی ه  تیتقو و یلدیگرا ب

شناسههی شههی یان انههدونزی و عههدم دهد آسیزدونزی نشان میکه مرور آثار نگاشته شده درباره ان  گونههمان

رد شههی بههه شههللی علمههی مههوآفرینی شی یان این کشور در ساختار سیاسی این کشور در هیچ اثههر پژوهنقش

اسشمی بههر شههی یان و تاریخچههه انقشب  راتثیتأاهل تسنن و یا    و   یانختشفات شیو بیشتر ا  توجه قرارنگرفته

تههوان انتظههار کنههد تهها بههدانیم آیهها میهای پژوهش کمك میاست. یافته  شده بررسیی  ورود اسشم به اندونز

 ایههران بههر روی ایههن جم یههت توسط گذاریو آیا سرمایه قدرت گرفتن شی یان در اندونزی را داشت یا خیر

 .شدظار خواهد د انتورم منجر به نتیجه

 نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسیچارچوب نظری؛ 

 هههاآن یناکام یشناسزیآس به خدوص ی واندونز انی یشرسد برای فهم جایگاه و کیفیت کنش نظر می  به

 زلسههیج سیاسههی »اههاراز ادغام دو نظریه ب ، بایدورکش نیخود در ا یماعاجت -یاسیس گاه یجا رییت  زمینه در

ه منظور یافتن مدل مفهومی شود. این امر بآدام و سیدنی تارو« استفاده رصت سیاسی »مك لی« و ساختار فیت

 گیرد.پژوهش صورت می یهاداده تر جدید و پردازش جامع
 نظریه بسیج سیاسی

 یی آن به نفع یلم ارض، ا تمال پیروز هایگروه قدرت میان  لومت و از منظر اارلز تیلی، در کشمش  

خههود  لومههت دارای  ازجملهههگههر و دارد: نخست، هر گههروه منازعههه  ی به اند عاملای دیگری بستگج  به

آورد. دوم،  بههه دسههتگر آماده است با صرف میزانی از منابع خود، قدرت را مناف ی است. هر گروه منازعه

 .پردازنههدیمهی دنماد نظههر بههه سههازین منههافع مههورر جهت  فظ یا تأمگر و نیز  لومت دهمنازع هایگروه 
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(Tilly,1979, p.57)ی در ت قیز منافع گروه از راه تههأمین هویههت . سازماندهی عبارت است از ایجاد یگانگ

وه مشترک و همبستگی در میان اعضاء گروه. سوم، بسیج که عبارت است از گردآوری منابع در دست گههر

. فزونههی یا کاهش یابندقدرت افزایش  ایبر هدر روند منازع  یر هستند و مملن استمنابع متگر. این  منازعه

دیگههر در رونههد منازعههه قههدرت ت یههین کننههده اسههت. اهههارم، پیههدایش منابع بسیج شده یك گروه بر گروه 

این ماندهی و بسیج. در فرصت عمل سیاسی ی نی املان عمل کردن به منافع و اهداف گروهی از طری  ساز

م ههارض بههه وسههیله   هههایگروه وب  یابههد. سههرک هش مههیکهها  سبتاًوه م ارض نل سیاسی گروض یت هزینه عم

کند و دهد و در نتیجه فرصت عمل را تنگ میارکت سیاسی را افزایش می لومت هزینه عمل بسیج و مش

 لومههت، رض به وسههیله خههود  ام  هایگروه برعلس تساهل  لومت و یا تسهیل شرایط برای بسیج منابع  

 هههایگروه منههابع در برابههر  ت بههرای بسههیجات خود  لومملانا  نادهد. میزهش میسیاسی را کا  هزینه عمل

رسد عوامل اهارگانههه به نظر می  (Tilly,1978, p.54-59) .رودشمار میه لومت بم ارض فرصت عمل  

برای وقوع یههك سیج سیاسی تواند به بی که میگر )جم یت(، سازمان، ایدلولو ی و رهبرمنازعه  هایگروه 

ج سیاسههی بههرای سههاماندهی یههك گههروه و همزمان نقههش بسههی  رفیت را دارد کهظ  نیب کمك نماید، اانقش

سازی در درون کشورها را نیههز ایفهها نمایههد. در ادامههه بههه تشههریح در فرایندهای تدمیم  هاآنبیشتر    مشارکت

 شود.بیشتر این عوامل پرداخته می

د وفاداری تههوده گران باید بتواننجیجم یتی است. بسنزم است، منبع  ی بسیج سیاسی  منب ی که برا  نیترمهم

بنابراین در هر کشوری برای آنله یك گروه اقلیههت بتوانههد اراده خههود را در ؛  ردم را به خود جلز نمایندم

ن ور، اقتههدار سیاسههی آهای مهمی از جم یههت آن کشهه مسالل سیاسی به منده ظهور رساند نزم است بخش

( Shah Ali, 2016, p.62) .شههندمشههروعیت بخه آن بهه  و ه رسمیت شههناختهوعه مستقل از  لومت را بمجم

ای و ی نههی بههین میههزان بسههیج تههوده ؛ نزم اسههت کههه فراینههد بسههیج جنبههه متههوازن داشههته باشههد  برای این کار

 دستاوردهای ب د از آن توازن برقرار باشد.

گونه و ا هک مهم این است ا ام؛ مه جا وجود دارندواره و هو بیش هم لومت کم  مدعی قدرت  هایگروه 

زنند. سازماندهی بههه کنند و دست به بسیج جم یت میسازماندهی مییابند،  گسترش می  هاآنانی  ر اه زمد

شههدن از   ای به م نی بسیج منابع و نیروهاست. بسیج به م نی ف المنافع گروهی، نزمه بسیج و خود تا اندازه 

گردد. ین میو ی آن ت ییله ایدلولبه وسه  ک   هدافی استجهت ات گروه در  و کاربرد منابع قدرنظر سیاسی  

 یارزشهه شوند شامل منابع و وسایل اجبار، منههابع اقتدههادی و منههابع  ی که در فرایند بسیج گردآوری میمناب

را بههه اعطههای  ود و بخشههی از جم یههتوفاداری عقیدتی( هستند. وقتی بسیج از  د سازمان گروهی فراتر ر)
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راههه روابههط درونههی و آید. همی  یزاند، جنبش پدیدهدف مطلوب برانگ  هب  ییابه برای دستخواسته شد  منابع

تر باشد ا تمال پیروزی آن بیشتر است زیههرا ارتباطههات و گر گسترده فرهنگ مشترک در داخل گروه بسیج

 گر با تقویتگردد. گروه بسیجه امور مورد نظر میفرهنگ مشترک موجز پذیرش ت بیری یلسان نسبت ب

آنان و بزر  کردن رهبر یهها رهبههران، ی اجتماعی  ید دیگر پیوندهاگروهی اعضا و تض  دنوپی  هراه بیشتر

-Tilly,1978, pp.53) بخشد.دهد و شبله وفاداری را در جام ه گسترش میوفاداری اعضای را افزایش می

58) 

هههای وریدا هی ساده و ارالاه لهای واق یت و عرضه راه یسازی پیچیدگ  ساده ایدلولو ی سیاسی از طری

 ,Akhavan Mofrad) های دیگر اسههت.بخشی از واق یت به بهای فراموش کردن بخش تأکید بر ارزشی و

2000, p.40)  ایدلولو ی بسیج اند کار ویژه اساسههی دارد. نخسههتین وظیفههه آن نلههوهش وضههع موجههود و

-یمه ناروالر بتواند گناه هشتیبراه  ی بسیج، هتی ایدلولوروالی است. به عبارهای نابسامانی و نایافتن ریشه

ها و اعتراضههات را بههدان سههو متوجههه سههازد، در امههر ها را به گردن مقام یا نهادی وا د بیندازد و همه شلوه 

داف غههالی جنههبش و کاراتر است. دومین وظیفه ایدلولو ی بسیج ترسههیم وضههع مطلههوب و ت یههین اههه   جبسی

بهم است. سومین وظیفه آینده، م بسیج از وضع مطلوب یهایر ایدلولو هاست. تدویایل دستیابی به آنوس

ای از تاریخ به سود جنبش و ستایش از گذشته آن است. در نتیجه، وضع ایدلولو ی بسیج عرضه تبیین تازه 

 فلنههده شههوند.دان تههاریخ ازبالههه گههردد کههه پاسههداران آن بایههد بهههموجههود وضهه ی منسههو  اعههشم مههی

(Mannheim,1964, pp.229-230ای )دلولو ی کههل جام ههه پذیرفتههه و ه صههورت ایهه و ی بسیج وقتی بوللد

 .کندظاهر شود توانایی بسیج همگانی پیدا می

کننده نیروهای درگیر منازعه است؛ زیرا بههدون وجههوه رهبههری، نیروهههای درگیههر در بسیج هماهنگی  هبرر

اسههت آن را  لههنممنههد، ت مسههتقر کنمتوجههه  لومهه عمل سیاسههی خههود را  جای اینله اعتراض ومنازعه به  

کنند؛ درباره شیوه رهبران، اهداف جنبش را روشن می( Ahmadvand,2005, p.14) دیگر کنند.ه یلمتوج

کنند؛ تدههویری گیرند؛ وضع موجود را بر اساس ایدلولو ی بسیج تحلیل میبرخورد با  لومت تدمیم می

 هههد شههد.خوا یههروزد کههه جنههبش پزناسهه را متقاعههد مههی نمایند و هواداران خههودسیم میبرتر تر یاجام هز ا

(Tilly,1979, pp.54-59) انههد: های انقشبی رهبران انقشب را به سههه نههوع بخههش کههرده پژوهشگران جنبش

از ذار یهها مههدیر. هریههك  ر یا کاریزمالی و رهبران سیاسههتگگپرداز؛ رهبران بسیجرهبران فلری یا ایدلولو ی

ان فلههری اصههول و زمینههه عقیههدتی رهبههررد. شبههی تناسههز داقنخاصههی از رونههد اع رهبر با مر له این سه نو

 به دسههتگر با راه انداختن جنبش انقشبی قدرت را  کنند؛ رهبران بسیجپیدایش جنبش انقشبی را فراهم می
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انقشبههی بههه درجههات   ز رهبههرانبسههیاری اکننههد.  می  و رهبران مدیر مبانی قدرت انقشب را تحلیم  آورندیم

 (Bashirieh, 2008, p.92) .اندبوده مدیر هم  گر وم بسیجز، هدارپتلد، هم نظریهمخ
 نظریه ساختار فرصت سیاسی

نظریه »ساختار فرصت سیاسی« اولین بار توسط پیتر ایزینگر در اثری با عنههوان »اعتههراض شهههری در ایههانت 

هایی دارد ولفهم و ناصرصت سیاسی عساختار فر  ارد شد. از منظر ویجنبشهای اجتماعی و  متحده« به ادبیات

دهد. بدین م نا کههه ز آن همان عناصر محیط سیاسی است که دو اهره متفاوت از خود نشان میکه منظور ا

؛ گههرددمههی  هههاآنگههردد یهها بههانی تسهههیل ف الیههت  گیری اهداف م ین مییا مانع ف الیت شهروندان برای پی

کند یهها نبشها تحمیل میسیاسی اجتماعی جت  یلم ینی بر ف ا  یهاتیمحدوداسی یا  امل محیط سیبنابراین، ع

( البتههه ذکههر ایههن نلتههه در Eisinger, 1973, p.42دهههد )قرار مههی هاآنرا جهت کامیابی در اختیار  ییهاراه 

ز رد کههه بیههرون اهههایی اشههاره داودیتو محههد  هافرصتاینجا اهمیت دارد که مفهوم فرصت و تهدیدها، به  

هههایی کننههدگان در زمینههه برنامهههبسههیجموارد، بر شانس ا این وجود این  ب  .دگیرگر شلل میبسیج  هایگروه 

نمههودن   متههأثرهههای م ههین، بسههیج  امیههان، گسههترش نههوع خاصههی از اتحادههها و  نمودن خواسههتهاون مطر 

 ختار فرصههتدر بههاب نظریههه سههاهههای اجتمههاعی کههه  بشیلی از اندیشمندان جنهه   گذارد.می  ریتأث   اکمیت

قد است برخی ت ییرات در سههاختار فرصههت سیاسههی رو« است. وی م تنموده »سیدنی تار  ظنی نیز اظهاراسسی

و کید دسترسی به میادین و مجههاری  کمّ-1گذارد که عبارتند از: می ریتأث هاجنبشعمیقاً بر کیفیت کنش 

ا یهه  یرگیهه طارتبهها -3ی بستگی سیاسهه و دوام اتحاد و هم و بی قراری یا ثباتبی ثباتی  -2مشارکت اجتماعی  

 وجود یا عدم وجود شلاف درون نخبگان.-4 مؤثرن ذی نفوذ و  امیان و متحدی عدم ارتباط با

دهههد کههه در مك آدام نیز نشههان مههی  به خدوصمطال ه اندیشه سایر متفلران نظریه ساختار فرصت سیاسی  

 .نههدراتههارو اشههتراک د هههای ایههن نظریههه بهها سههیدنیلفهههمؤاب ههاد د و برشههمردن ر کلیههت ت ههاریمجمههوع د

(Karimi,2013, pp.73-75)  باز یهها بسههته  شمرد:میساختار فرصت سیاسی بر یهامؤلفهاو اب اد زیر را برای

تمایل طبی ی دولت برای سرکوب و ظرفیت و ؛ وجود یا فقدان متحدان نخبگان؛ بودن سیستم سیاسی  اکم

سهههیم  کههه در ت یههین سیاسههت نااتحادهههای نخبگهه ن مجموعه گسترده  م انسجام میاانسجام یا عد؛  ت آنقدر

هایی توجه توان گفت ساختار فرصت سیاسی به طور کلی به ت ییرات و اتفاقبندی میدر یك جمع  هستند.

اجتماعی -سیاسی نظام سیاسی را اماده پذیرش یك جنبش کند. این مهم در تبیین موق یت  تواندیمدارد که 

اند محاسههبات مذهبی که بتو-اعیبش و فرایند اجتمنج را هدارد، زیر  همیت زیادید شی یان اندونزی اض ی

ت ییری در فرصت سیاسی نیههز ایجههاد   تواندیمهای سامان بخش یك نظام سیاسی را متحول نماید،  و فرضیه

تواند بر بسترها که می مل یاد شده در بانکند. از همین رو است که در مطال ه ساختار فرصت سیاسی به عوا
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تههوان یمهه  یاسهه یس جیبسهه  هیبا توجه به نظر شود. از طرفی نیزمی بگذارد توجه ریتأث ی های کنش جمنهو زمی

گروه   نیباعث شده است که ا  یاندونز  انی یش  نیدر ب  یو رهبر  یدلولو یسازمان، ا  ت،یگفت ض د جم 

ق وفهه  هادغام دو نظری این مقونت  گرفتنبا در نظر  .ندکشور داشته باش  نیدر ا  یاسیس  گاه ینتوانند نقش و جا

-شناسههانه ناکههامی شههی یان انههدونزی در ت ییههر جایگههاه سیاسههیروی تحلیل آسیزرا پیش  مدل مفهومی زیر

 دهد.قرار می هاآناجتماعی 
 

 
 یونزاند انیعیش یاسیس یناکام شناسیآسیبساختار مدل مفهومی  یهامؤلفه: 1نمودار   

 
 یساسیرکت  مجاری مشا  دسترسی به   یهاتیمحدودعیان و جمعیت شی

از جم یت مسلمانان جهههان  %10ت مذهبی در اسشم هستند که  دوداً شی یان یك اقلی   قیقت آن است که

دارنههد. در   دهند. تنها در سه کشور ایران، عراق و بحرین شی یان اکثریت جم یت را در دسترا تشلیل می

ل د. در سههاقههرار دار  ینسهه   ه جم یههت اکثریههت یان در موق یت اقلیت نسبت بیشندونزی نیز جم یت  کشور ا
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 3، جم یههت شههی ی ایههن کشههور را 2البیت اندونزیجماعت اهلرلیس ساب  انجمن    1ماهایانا  یتریدم  2000

 خههود هدر گههزارش سههانن یههزن وزارت خارجههه آمریلهها .(Zulkifli,2013, p.15میلیون برآورد کههرده بههود )

 ههدود ) ونیهه لیمه بین یك تا سزی را  نوندجم یت شی یان امیشدی    2018طی سال    دی مذهبیمربوط به آزا

بهها ایههن وجههود بههاز  (U.S Department of State, 2018, p.3مسههلمان( اعههشم کههرد. ) %88 تیهه جم  از 1%

دونزی را شی یان ان  .باشدمی، مطر  را داردان ت داد شی ی  ترینبیشاندونزی به عنوان کشوری که در منطقه،  

تشههلیل کههرد. گههروه اول را عمههدتاً سههادات دی بنهه جدید تقسههیمن ای شیشی یان قدیم و توان به دو گروه می

ای از این گههروه، هنههوز هههم خههود را شههی ه رغم گذشت زمان و ت ییر مذهز، بخش عمده دهند که علیمی

 داننههد. گههروه خود می زر  برایفتخاری بشرافت و ا ع( را موجز)  تیبل  امامیه دانسته، انتساب خود به اه

، پس از پیروزی انقشب اسشمی ایران، به مذهز شههی ه روی هاآنق  اکثر قریز به اتفا  دتنگروهی هسدوم،  

 (.Asadi, 2007, p.14-20دهنههد )اند. این گروه جم یتی بین پنجاه تا هشتاد هزار نفههر را تشههلیل مههیآورده 

سههه   ،سههتدر قههدرت انههدک ای برای بسیج سیاسی و مشههارکت  زنجم یت شی یان اندوصرف نظر از اینله  

فشههارهای وارده بههر جام ههه شههی یان -2؛  هاآنپراکندگی جم یت    -1آفرین که عبارتند از:  محدودیتمساله  

ی تاثیرگذار اسیمشارکت س  یبه مجاراندک    یدسترس، بر  هاآنبنیه اقتدادی و مالی ض ید    -3اندونزی و  

 است.بوده 
 زیشیعیان اندون  جمعیت پراکنده 

بوگههور، جاکارتهها، بانگیههل، بانههدونگ،  ،کشور یند او مناط  مختل وا ین درامروزه  ندونزیجام ه شی ه ا

نمپونههگ، و  ،جوکجاکارتا )بهها سههه روسههتای کههامشً شههی ه در  ومههه جوکجاکارتهها(، سههمارانگ، ماکاسههار

کههه شههی یان نتواننههد بههه  اسههت از هههم باعههث گردیههده   . همههین پراکنههدگی و دوریندماننگ، پراکنده هسههت

نتواننههد نقههش یههك گههروه ف ههال و تأثیرگههذار را در سههاختار   و  ن بپردازنههدخودشا  نیب  لاری و هماهنگیهم

ارا که طب  ااراوب نظری ارالههه شههده در بههان یههك جم یههت  سیاسی این کشور به خود اختداص دهند.

لو ی هبههر یهها ایههدلولو ، ایههدلوت یههك رانی خاص و ذیههل هههدایت را داشته باشد که در ملباید این قابلی

 هههایگروه بههه صههورت    هههاآننزی موجههز گردیههده تهها  ی شههی یان انههدوماید. پراکنههدگری نیگپیوا دی را  

 Shiaکواك و ض ید در شهرهای مختلد ظاهر شوند و نتوانند اراده سیاسی خود را به نمایش بگذارند )

Numbers, 2020 .) 

________________________________________________________________ 

1 . Dimitri Mahayana  
2 . Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia  
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 اندونزی انیعیش هیعلعمال فشار  ا

شود شوند و ادعا میناخته میاسشم شافی از گروه انحر كین ن اغلز به عنوادر بین مسلمانان جهان، »شی یا

( ایههن تبلی ههات Hutt,2018هههای فا شههی وجههود دارد « )های واق ی اسشم و فقه شی ه تفههاوتکه بین آموزه 

ذار بههوده اسههت نقههش ن تاثیرگهه ایش به شی ه در جهاسر آن عشوه بر اینله بر گرپشت منفی و جریان قدرت

 Human Rightsاسههت. )کههرده انههد ایفههات بههوده هایی که در اقلیام ه شی ه در جاج ربر ی در اعمال فشامهم

Watch, 2013 از  ثرمتههأبههود.  1979های زمانی که در آن فشار بر شی یان شدت پیدا کرد سال ( یلی از بازه

دند شهه س د داار این هرای جم یت شی ه بودنایی که داراان بسیاری از کشورهوقوع انقشب اسشمی در ایر

از سوی شی یان وجود دارد،  هاآنجریان  اکمه قدرت در کشورهای سیاسی و اعتراض به که املان بسیج  

سههوهارتو( یلههی از ایههن   بخشههیدند. انههدونزی تحههت  اکمیههت نظامیههان )ر یههملذا فشار بر شی یان را شدت

ی انههدونزی بهها امهه لمجلههس ال  1984 طههور مشههخ  در سههالهب( Mehr, 2013, pp.232- 250) .بودکشورها 

 کههرد و خواسههتار برخههورد دولههت بهها گسههترش آن گردیههد.ای شی ه را »فرقههه انحرافههی« م رفههیبیانیهصدور  

(Formichi, 2013) ه بود.یاین مساله تهدید بزرگی علیه جم یت ش  

ی را مسههشعقاید سیاسی ا  ایدلولو ی وهم  اندونزی،    در  ادر ابتدب ]ایران[  . اسپوزیتو »انقشآلبه گفته جان   

گههرا هههای مخالفههان اسههشمتوانایی  لومت محلی را در توجیه نظارت و سههرکوب جنههبش  مه  و  گیختبران

 می به طر  اتهاماتی اههون لومت اندونزی نیز برای بی اعتبار ساختن هر گونه مخالد اسشکرد...تقویت  

همچنههین انههدونزی  تلهه ود (Sposito, 2007, pp.26-27) .«پرداخههتمههی ل«»اسههشم رادیلهها یهها «»خمینیسههم

به ایران، اههه  کشورش شهروندان سفر را در جهت محدود کردن روابط با ایران انجام داد و از  ییهایتالف 

در  .جلههوگیری کههردراگیههری علههوم اسههشمی به عنوان دیدارهای خدوصی و اه بههرای دانشههجویان عههازم ف

آن است؛   اکی ازها شد. گزارشمی اراجرسمی  غیر طور پیروزی انقشب این سیاست به یهانخستین سال

دولههت   1980اواسههط دهههه    شههدند. ازنظر مقامات مظنون تلقههی می  گشتند، ازایران باز می  شهروندانی که از

 ,Mansouri, 2011)  منع کرد.ن ازجمله ایرادر ت دادی ازکشورها   تحدیل از  اندونزی رسماً شهروندانش را

p.6) 

سههپتامبر   11پس از وقههوع  ههواد     یهاسالی وارد شد  بر شی یان اندونز  رافش  ترینبیشم که  بازه زمانی دو

افراطی در جهان اسشم پس از  مشت آمریلا به اف انستان و عراق و نیز سههربرآوردن   هایگروه بود. ظهور  

مك کرد. کشورهای مختلد اسشمی ک ال در  رادیل  یهاانیجر  ریگیش در منطقه خاورمیانه به قدرتداع

تروریستی این گروهها قرار گرفت و هم جام ه  یهااتیعملکه هم مقدد   کشورهایی بود  ی ازلیی  اندونز
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 یرگههزاربتههوان گفههت ( بههه نحههوی کههه مههیFealy, 2004, p.104) برای ضربه زدن به شههی یان. هاآنهدف 

 افتهههی  شیافههزاانههدونزی    رد  ینسبت به قبل به طور محسوس  انی یش  هیعل  یراضعتا  یهاییمایتجم ات و راهپ

 هیمزبور در  اش  یهاتیاز جم   گرید  یو برخ  رین  زب التحرابه تجمع طرفدار  توانیممله  است. از آن ج

از طرفداران خههود،  یبرخنمودن  متشلل ای 2014و  2013 سال مراسم روز عاشورا در جاکارتا در  یبرگزار

برخههی  اشههاره نمههود کههه در 2013سههال اهلل در  تیهههدا دیدر دانشگاه شههر  ریغد  دیراسم روز عم  هی اش  در

 Organization of Islamic) ، منجههر بههه ت طیلههی ایههن برنامههه گردیههد.2014مراسههم ارب ههین  ازجملهههموارد 

Culture and Communication, 2015, p.61) 
 یه ضعیف اقتصادی شیعیان اندونزیبن

یلی  ه نحوی که به عنوانبت  تجربه کرده اس  اخیر رشد خوبی را  یلی دو دهه  اندونزی در  اقتدادیاز نظر  

 یهاتیاقلها و  شود ولی این به م نای آن نیست که در این کشور همه گروه سیایی شناخته میاز اهار ببر آ

یت اقتدههادی شههی یان ادی یلسانی برخوردار هستند. در مههورد وضهه زبانی، مذهبی و نژادی از جایگاه اقتد

دو دلیههل ذکههر کههرد کههه ایههن  انتههواهد موجود مههیشو سساا بر انیست، امر دسترس  د  اندونزی آمار دقیقی

جام ه در اندونزی از بنیه اقتدادی خوبی برخوردار نیست: اونً، با توجه به فشارهای که در طههول تههاریخ از 

هههای ههها و درگیههرینههگو  اپنههی( بواسههطه ج و تا  دی است مارگران انگلیسی) یهلندان  سوی است مارگر

این کشور برای اندین دهه، بر جماعت  تگران نظامی درسی( و نیز  لومسیا وی ها مذهبن گروه داخلی )بی

گشههته   های ملرر ملان اولیه زندگی و کار خودجاییبهشی ه اندونزی وارد آمده این جماعت مجبور به جا

 نههه ایههناسههت. نمومههدت شههده  وه در بلنههددی این گههرهای اقتدادی بنیاناست. در نتیجه، این امر باعث نابو

بههه خههوبی   2013 یان آن به دست روستانشینان اهل تسنن در سههال  دورا و اخراج شیرا در جزیره ما  یت ضو

ری از نهادها و مؤسسات شههی ی، ( دوماً، برای تأسیس و ادامه  یات بسیاIRIN News, 2013) توان دید.می

 ازمان شههی ی در سههایرسهه و ههها ز طههرف گههروه های مالی ابه کمك هاآنیران ر بنیانگذاران و مددر این کشو

( در ههالی Ida, 2016, p.207انههد. )ایران، عراق، کویت، بحرین و.... تلیه کرده  ازجملهکشورهای اسشمی 

 ابع مههالی را خههودتوانسههتند ایههن منهه سبی برخوردار بودند، میکه اگر شی یان اندونزی از اوضاع اقتدادی منا

 نمایند. مینتأ

گردد تهها بتههوان ض د بنیه اقتدادی باعث می  نیزو    هاآنفشار بر    لاعمم یت شی یان، ادر کل پراکندگی ج

ادعا کرد نخستین شرط بسههیج سیاسههی در ایههن کشههور بههرای تشههلیل یههك گههروه،  ههزب، جریههان سیاسههی 

وجود نخواهد داشت. همههین  هاآنبهبود وض یت    شرایط ایجاد نشود املان  و تا ت ییری در  و...وجود ندارد

 کند.مواجه می ی را با محدودیتاسیمشارکت س یمجار هب ی شی یاندسترس مورد
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 سازمان ناکارآمد و عدم دسترسی به متحدان متنفذ و کارآمد 

پراکنده و کنش موازی درون سازمانی در امههر تبلیههغ در   یاهتیف ال قیقت آن است که عدم یلپاراگی،  

دونزی قههرار اه شههی ان انهه ر سههر رب رادیت زیادی محدواثیرگذار، متحدان ذی نفوذ و تنار عدم دسترسی به  ک 

در   شههی یان  یاسهه یسههطح قههدرت س  یا نخبگان قههدرت،  هاگروه ی به  دسترسداده است. این در الی است که  

در  بهها  یاسینخبگان سن،  عشوه بر ای.  بخشدرا نظم می  هاآنی  جم   شیپوو    بردیم  ت ییر جایگاه خود را بان

ار قههرار خواهنههد داد. ود را در دستور کهه های هم پیمانان ختاسی بسیاری از خوریگیقدرت، پ  اختیار داشتن

تم سهه یرا در درون س   امیان خههودمنافع  و    دهندیم  شیرا افزا  یاسیس  یآگاه  همچنین با کنش سیاسی خود،

 دهههد.ش مههییان را گسههترهههای عمههل شههی تقابلیهه ههها و  له، املانههات، فرصههتکنند. ایههن مسههئنمایندگی می

(Zulkifli,2013, p.113 )این اتدانت برقرار نیست که در زمینههه  ر اندونزی نه تنهان در الی است که دیا

دینی است و نههه بیشههتر.   دعوت و تبلیغ، نهایت تشش جام ه شی ه مدروف م رفی خود به عنوان یك گروه 

-ایران، ف الیههتدر دهه پس از انقشب  جه است.  نیز خاص و قابل تو   تی شلل تبلیغ و دعوت در اندونزی

گرفت. تنها مؤسسه میاندونزی انجام دادند، به طور کلی به صورت فردی انجام در ان یکه شی  تبلی ی یها

-شده بود، به صورت نهادینه به کههار تبلیههغ مههیدر جاوه تأسیس    1976در سال  که    1م روف آموزشی یاپی

 ,Abaza, 2004) .دتنهه پرداخشههی ه مههی زیرزمینی به تبلیغ مذهزردی و صورت فی شی یان به پرداخت و باق

p.67  )د. ایههن امههر شههی یان بههودر میههان  شناخته شههده    شی ی  ناشی از فقدان یك مرکز آموزشی  آن  بخشی از

ا زمههان این گروه تهه  و کسز آمار دقی  قادر به شناسایی در اندونزیدولت و مقامات مذهبی شد تا باعث می

شههی ه بنیههاد شههی ه، هههای برجسههته شخدههیت ،1980ز اواخر دهه با این  ال، ا.  داشنی ه نبت شسساؤسیس مأت

 Yayasan Pesantren) شههی ی در انههدونزی اسههت.سسههه قههانونی ؤم کههه اولههین اندکرده را تأسیس  2یایاسان

Islam, 2018) ه جههاوشرق جمبر، در  ( در1987) 3حجهال ، عبارتند از:ه سسات مشهور شی ه در جاوؤمر سای 

( در 1989لهههادی )ا؛  ر مههتین  الههدجههشل  توسههط  6ونگدنهه ا( در ب1988)  5یمطهههر،  4ی هههادیونتافتوسط  

؛  سههین اللههشف توسههط ( در بانههدونگ1991)  وادجال  ؛سید ا مد بارقیه  توسط  (جاوه مرکزی)  7ونگانلپل

________________________________________________________________ 

1. YAPI (Yayasan Pesantren Islam) 

2 . Yayasan 

3 . Al-Hujjah 

4 . Fathoni Hadi 

5 . Muthahhari 

6 . Bandung 
7 . Pekalongan
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الههدین جههشل توسههط ( در جاکارتهها1997فاطمیههه )؛ سههید عبههداهلل سههقاف  توسط  ( در جاکارتا1992)  المنتظر

( در 2000) 1مرکههز فرهنگههی اسههشمی؛  افسههید عبههداهلل سههق  سطوت،  ولو( در س1994)بنیاد و دت    ؛ر مت

 در یههوجی (1995) 3راوسیان فیلر؛ )غرب جاوه( 2( در کیربون1994اللاظم )؛ جاکارتا، توسط  لیم الهی

سههید  توسههط ل لم در جاکارتهها؛ه عالمیه مدینه ارسمد؛  5زهیر یحییتوسط    مدرسه اللوثر در ماننگ؛  4کارتا

؛ الههدین ر مههتیانتی سود آمانو بهها هملههاری جههشل توسطتا؛ رسه تزکیه در جاکاردم  ؛ادریس  دالر منعب

در جتبههی بنیههاد م؛ سههید علیرضهها الحبشههی و سههید محمههد بههن علههوی توسههطالمهههد انسههشمی در بانگیههل؛ 

هرمههان   توسههط(  کالیمانتههان غربههی)  8انیههكپونتی  در  7منینالمههؤامیربنیههاد  ؛  ، توسط محمد شهه یز6پورواکارتا

، 10نتههانامیسههوماترا، کل  شهههرهای اههون  از بنیادهههای شههی ه در  دیگههری  دی ههدا، تهههاعشوه بر ایههن  .9هارتمون

، 1980از اواخههر دهههه راههه اگ (pp.Zulkifli,2013 ,113-114) .اندشههده واقههع  و دیگههر جزایههر 11سونوسی

 رده مؤسسههه شههی  80ز بههیش ا شههود بهههمههی برآوردو  استسسات شی ه بوده ؤم  اندونزی شاهد گسترش این

شههود گردد تا آنچه که سازماندهی و بسیج خوانده مههیا دو مساله باعث میسیده باشد امر این کشور رسراس

 اتفاق نیفتد.

هههای شانههد و نقهه منظوره بزر  تبدیل شده سسات اندؤبه م  هامؤسسه  از این  محدودی  ت دادنخست اینله  

دم شههناخته شههده یرین خیلههی بههرای مههراسهه  و کننههدایفا می در جام هو فرهنگی را   آموزشی  مذهبی،  مختلد

فههار   هههاآنکههه برخههی از -کارمنههد  30که بهها هملههاری ایههران و بهها  ههدود مرکز فرهنگی اسشمی  تند.نیس

دههها در نقههاط اکثر ایههن بنیاینله دوم ا کند را جزء این استثناها باید قرار داد.ف الیت می  -التحدیل قم هستند

شهههر  نیتههربزر ه نحههوی کههه جاکارتهها، ارنههد. بهه م را ندافیایی نزر ج اند و پراکندگیهری متمرکز شده ش

بتههوان  ت داد مؤسسات است. شاید تنها استثنای موجود در ایههن بههاره را  ترینبیشنشین اندونزی، دارای  شی ه

________________________________________________________________ 

1 . Islamic Cultural Centre (ICC) 
2 . Cirebon 
3 . Rausyanfikr 
4 . Yogyakarta 
5 . Zahir Yahya 
6 . Purwakarta 
7 . Amirul Mukminin Foundation 
8 . Pontianak 
9 . Al-Munthahar 
10 . Kalimantan 
11 . Sulawesi
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-د  ،ده سههیس شهه أت  2المحدار  ن ال ابدینیزتوسط    2003دسامبر  ، مؤسسه م روف شی ی که در  1بنیاد الحلیم

گیری، بسیج همگانی و شلل دهی افلار عمههومی گردد املان ارتباطیرکز در شهر موجز ممتن  . ایانست

اینلههه  ههوزه ف الیههت ایههن سههوم  .(Zulkifli, 2013, pp.130)در میان شی یان اندونزی وجود نداشته باشههد. 

ت. بههه سهه اه  عی و سیاسی نشدگشته و وارد مطالبات اجتما  ودحدر دینی و مذهبی مو نهادها به امو  مؤسسات

کتز فارسههی و عربههی  ترجمه کار یاپی موسسه اسشمیو مؤسسه شهید مطهری ، الهدیمؤسسه وان مثال عن

 ،زکههات و نههذورات  ،آوری خمههسجمههع،  عیهای فرهنگههی و اجتمههاشر مجلهههن  ،به زبان اندونزی و نشر آن

 Al-Mustafa. )دهنههدم مههیهههای مههذهبی را انجههازاری مراسههمآمههوزان، برگهه و دانههشآمههوزش طههشب 

International Research Institute, 2014) . و نهادها شلل جزایر جههدا از هههم  مؤسساتاهارم اینله این

 س ی تأساین نلته را از شلل   (See: Latief, 2008, pp.300-335) پردازند.را دارند و به کارهای مشابهی می

که دارای روابههط گروهی از افرادی،   طسوت  شی ی  مؤسسات  برخی ازکرد.  توان فهموبی میاین نهادها به خ

 توسههط گروهههی از ف ههالین 1991بههرای مثههال، بنیههاد الجههواد در سههال انههد.  تانه با یلدیگرند، ایجاد شههده دوس

، ویههوان 3ا مد جوبیلی  جملهزا،  ه بودندالتحدیل شدهای باندونگ فار انشگاه تشلیل شد که از د  فرهنگی

التحدههیشن  ههوزه توسههط فههار  مؤسسههات برخههی دیگههر از 6.اریتااو یوسد ب 5الدیو، ری4واناهرم  ودیبتر

در بنیههاد   فا(،  سههین اللهه جاوه شههرقیدر ماننگ )للوثریاد انزهیر یحیی در باند.  اندازی شده علمیه قم راه 

تبههی در در بنیههاد المج شهه یزد ، محمهه 8در بوگههور 7بیبنیههاد ایپهها در سههقافلجههواد در بانههدونگ، عبههداهلل ا

، همههه فههار  التحدههیل قههم 9پونتیانیههك در نیرالمههؤمنیامدر بنیههاد ر هاتو هرمان مون قیرشه  ای جاوورواکارتپ

ری همچههون جاکارتهها نههه های جدا از هم و به شلل موازی و با تمرکز در نقاط شهههاین نوع ف الیت هستند.

یههز در ن را هههاآنمههورد در ها نخواهد کرد بلله  ساسیتی اناندونزی کمك اند رشد جام ه شی یانتنها به  

بدنه جام ه شههی ه از  هه  و   آنله. نتیجه امر این خواهد بود که به جای  سازدیمافراطی بیشتر    یهاگروه بین  

 گیرد.هراه بیشتر در م رض فشار و تهدید قرار نماید   قوق خود آگاه شود و یا برای استیفای آن اقدام
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 سیستم حکومتیکم و انسداد  ایدئولوژی حا

 یهاتیاقلهای ی با مقونت و مفاهیمی همچون آزادیستم  لومتانسداد سیودن یا  ب  ازمع امروزی بجوادر  

اسشم و پیشههرفت آن در  گیرد. انتشارقومی مذهبی، فضای تبلی اتی و مشارکت  زبی مورد سنجش قرار می

د را خههوج فت و به تدریمیز انجام گرآبه شلل مسالمت  رگانان و مهاجران واندونزی که توسط تاجران، باز

هههم در میههان  -ههها دربههاره ایههن دیههن را د مذهبی نشان داد با گذشههت زمههان  ساسههیتمختلهای  در مراسم

نههوعی از انسههداد سیسههتمیك را بههرای شههی یان تههدریج برانگیخت. این وضهه یت بههه  -مسیحیانبودالیان و هم  

یههن کشههور ونی در ااگونهه لد ت ییرات گختم  یهاانیجرشت زمان و در اثر  ود آورد. لذا با گذاندونزی بوج

در نتیجه ایههن های دینی ساخت.  که مسلمانان را وارد جنگ و خشونت علیه یلدیگر و سایر فرقهپیش آمد  

کنههد و یك ایههدلولو ی بههرای مسههلمانان و خاصههتاً شههی یان عرضههه    عوامل، اسشم نتوانست خود را در قالز

توان در دو عامل صه میله را به طور خشئسم  های اینیشه. رمحدود ماندانجام فرالض دینی    مذهز شی ه به

 است مار و قدرت گرفتن نظامیان در اندونزی جستجو کرد:
 سابقه استعمار

ت بایسهه مذهبی موجود در ارتباط با شی یان اندونزی می-ت سیاسیرسد برای درک بهتر محدودیبه نظر می

ههها در محدودیتوجود آوردن این  بی  راخود بلین ضربه  ار هلند اویم. زمانی که است مکمی به عقز برگرد

در میان مسلمانان این کشور را بههر پایههه شههیوه »تفرقههه بینههداز و  لومههت کههن« رقههم  به خدوصاندونزی و  

را بههه دسههت  یدونز لومت ان قرن هجدهم، یهلند در ابتدا یشرق یکمپان (Kehoe, 2008, pp.1-10زد.)

درهم شلستند. تا  ینیو ا ییایونزهزار اند  20ار  شتک   باتا را  دم جاکارشورش مر  هایهلند  1740فت. در  گر

ض ت ههار  کردنههدخود بر اندونزی، سهه ی    در طول سلطه  هایهلند.  مت ل  به هلند بود  یاندونز  یشدیم  1942

دیگههر  دیانبین مسلمانان و ا ا برای منازعاتر ربست  را دامن زده و  بین فرهنگ اسشم و عادات و رسوم بومی

کثر مردم اندونزی مسلمان شههدند، سیاسههت ایجههاد سشم که طی آن اا پیشرفت سریع ابع  اقدر و  .کنندم  اهفر

 خههود راتههشش    همهههها  هلندی  هها قهرار گهرفهت وهلنهدی  یهابرنامه  تفرقه در میهان مسلمهانهان، سهرلهو هه

در  یداریهه پا لیهه بههه دل انی یشهه  کردند. در این میان از اسشم دورکردن مردمجهت   ردبهرای اشاعه مسیحیت  

 رییت  ان،ی یشدن شآزارها سبز پراکنده  نیهلند، با انواع شلنجه و آزارها مواجه شدند. است مارگران  برابر ا

 Derakhsheh, & Mortazavi) شد.  هیش یخیتار یهارا یها و ماز کتاب یاریتن بسرف هانیمذهز و از م

Emami Zavareh, 2010, p.191) 
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 ظامیانی نیابقدرت

اندونزی به اش ال نیروهای  اپن درآمد و پس   ،(1945تا    1942جنگ )تا آخر  جنگ جهانی دوم    سطاواز ا

سوکارنو بههه عنههوان اهههره ملههی و . تش  اپن به دست ملّیون افتادهای اراز پایان جنگ و تسلیم  اپن، سش 

، پههذیرفتن اسههتقشل  زا  ب ههد.  ل کههردتقشن اساعش  1945گرفت و در سال    ی ملّیون را به دستمیانه رو، رهبر

وی یلی از ف انن نهضت استقشل اندونزی و رهبر . یس جمهور اندونزی برگزیده شدلان رسوکارنو به عنو

سههوکارنو  ت.دانستفاوت به مذهز بود که دین را از سیاست جدا میهای بیگراملیل و جزء   زب ناسیونا

کههرد. بههه ذکههر میبرای استقشل هدف اندونزی   اننوع  را به  آنیید و  نی غربی را تأی و نظام پارلمادموکراس

نههوین بههود کههه او ها و تضادهای موجود در جام ه، دموکراسی   ل برای رفع اختشفاعتقاد وی بهترین راه 

 د. وی م تقههد بههود درکههر ی نوین تلقی میآن را به عنوان اصل واق ی  لومت اسشمی و به عنوان ایدلولو

 ههدت دیههن و سیاسههت امهها بههدون ره بههاقی اسههت: ویاسههت دو راه اههاسی ارفقههط بهه انههدونزی    کشوری مثههل

 1957ات بود که او در سههال به خاطر همین اعتقاد .دموکراسی، یا دموکراسی همراه با سیاست بدون مذهز

یافتههه« را رسههماً اعههشم هههدایت»دموکراسههی    ا عنههوانهای مبتنی بر نوعی دموکراسی جدید بمیشدی سیاست

شت سوکارنو ف الیههت  ههزب کمونیسههم انههدونزی بههود، ایههن ز مشلیلی ا( Shaplen, 1968, p.139. )کرد

شههد  1965سههپتامبر  30ر به کودتای آنان در های فراوانی داشت که در نهایت منج زب علیه دولت ف الیت

ب ههد از  تودیههد. سههوهاراتژیك بههود سههرکوب گرمانههده نیروهههای اسههتراما این کودتا توسط سوهارتو کههه فر

دولت اندونزی در حل نمود و خود یك کابینههه جدیههد تشههلیل داد.  ت را منکمونیس  ودتا  زبک   یبسرکو

تو، از میههان راهلارهای مختلد، جهت ایجاد و ت می  سال زمامداری  نرال محمد سههوهار  32طول بیش از  

هت ج  رتششی فراگیر د  سازی« را برگزید ویاست »شبیهملت وا د، س  -دولت  همگرایی اجتماعی و برپایی

های عمده ملی به کار بسههت و در ایههن راه های قومی در ارزشها و ممیزیهای هویتی گروه استحاله ارزش

 .های قومی، ت قیز نلردر دیگر گروه هدفی جز سلطه یك گروه قومی ب

اس ا س کشههور نئون زندگی سیاسههی ایهه نگ نظامی در تمام شسهه دههه  اکمیت نظامیان سبز شد تا فره

های غیر قانونی، غارت، قتهههل عام، جابجایی جم یتی، کمه، بازداشتهههای بدون محاامعههدا شود. شلنجه،

کارهای عادی  ل و فدل وبه نظههامی از جمله سازهای شهه اعمال سیاست زمین سوخته، به کارگیری جوخه

 ترینلعتارها به صورت  ست. در تیمور شرقی این رفده امی در این دوران بواجتماعی و قهو  -سیاسی    مسالل

اندونزی مردم  های  های اسشمی و آرمانهای جنبشبدین ترتیز همه تشش.  شدیمتهر اعمال  هفتیاو سازمان

 Mortazavi Emami). گراههها قربههانی شههدمسلمان بودند، در مسلخ افلههار ملههی اهآندرصد  90 دود که 

Zavareh & Jamali, 2015, p.438) 
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 فرهنگی شیعه ت اغق خاطر به تبلیرهبری متفرق با تعل

بهها ایههن نماید.    رهبری  را  شی ی در اندونزی  هایگروه وجود ندارد که همه    وا دی   اضر هیچ فرد   الدر  

 مؤسسههاتن. علما بیشههتر در  و روشنفلرا  1علما:  کرد  توان به دو دسته تقسیممیرا    جام ه شی ه   ال، رهبران

 روشههنفلران فههار  امههاانههد؛ ش دیههده ج از این کشور آموزه خارعلمی یها وزه زی و سنتی اسشمی در اندون

 هسههتند. بهها هههم متفههاوت از لحههاد دانههش و رهبههری د. ایههن دو گههروه های سلونر هسههتنالتحدیل دانشگاه 

(Zulkifli,2013, p.49در ادامه به بررسههی برخههی تفههاوت )شههاخ  آن  هههایی ایههن دو گههروه و اهههره ههها

 خواهیم پرداخت.
 عیشی علمای 

 م مههونًافههراد  این .است «م لم مذهبی» به م نای ( اندونزیایی زبان در ustadzعلما ) سنتی، اصطش طور  به

در اجتماعههات  ،اسههشمی، مههدارس رسههمی اسههشمی سنتی و پرورش  کسانی هستند که در مؤسسات آموزش

یههن یقههت ا قدر ( See: Adeney-Rissakotta, 2014) .کننههدمههیپناهجویههان تههدریس و در میههان مههذهبی

خههاص جام ههه مسههلمان در انههدونزی   هههایگروه و رهبران  بزرگان  ای برای اشاره به  اصطش  به طور فزاینده 

 گیرد.میمورد استفاده قرار

زد شی یان ن هاآن .عراق هستند ای نرایدر امراجع تقلید از  یبرخ رویپو  مقلد  ینزاندو  علمای، یفقه  نهیدر زم

-در مؤسسات و  ههوزه     اونً  ؛هستند  یکل  یژگیدو و  یداراافراد    نیا  .ندورداربرخی  اندونزی از اعتبار بانی

-ی میمختلد دانش اسشم یهاشاخهاز  یدین هیپاعلوم    اند که منابع آموزشی آن شاملدیده   آموزشهایی  

در  موزشههیآشروع به ف الیت مذهبی، تبلی ههی و  د از فراگیری علوم اسشمیبرخی از این علما ب ،  ثانیاً.  باشد

را مههدیریت   هاآنمؤسسات مذهبی زده و    نیز دست به تأسیس  بسیاریاند.  کرده   سسات یادگیری اسشمیؤم

بنههابراین ؛ کنندی مذهبی خدمت مینهادها  در  و واعظوان م لمان مذهبی  به عند. برخی نیز  کننمیو رهبری  

اعههت شههی ی برقههرار و جم علمهها راکز مذهبی یك نوع رابطه نزدیك بینر  ضور در این مؤسسات و مبخاط

هههای مههالی از طههرف مؤسسههات لما از نظر منابع مالی و تأمین عایدات زندگی خود نیز به کمههكشود. عمی

امات دو تن از در ادامه به آرا و اقد  کرده اند.ی اندونزی و سایر کشورهای اسشمی تلیهدینی، جماعت شی 

 پردازیم.ب مین شهاو  س اول شی ه در اندونزی،  سین الحبسی علمای طراز

________________________________________________________________ 
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 (1994-1921)  1یحسین الحبس

 ه شی یان در انههدونزی بیشتر در زمینه توسم اصر شی یان اندونزی است که رهبر  نیتربزر  سین الحبسی 

زمههان ود. از ب ه به رسمیت شناخته شده شی ی در جام هایگروه توسط تمام   وی  رهبریف الیت کرده است.  

جههای خههالی او را پههر  اندنتوانسههتهنفلران اندونزیایی و یا روش لمایعاز   یك  یچه،  1994در سال  وی  مر   

و در  2سههورابایادر  1921آوریههل  21در ه کهه  خههانواده سههید عههرب بههود پسر دوم یههك سین الحبسی  کنند.

، مدرسه الخیریه سمی خود را دراو تحدیشت ر( Yapibangil, 2018گردید. ) متولدای اهل تسنن خانواده 

 3زیر نظر علیم محمد المحدار  (شرق جاوه )سشمی در سورابایا  ترین مدارس ارین و م روفتیمیاز قدیلی  

اسشمی در خارج از اندونزی ازجملههه در یمههن، عربسههتان، مههالزی و  . وی در اندین مؤسسه علومآغاز کرد

 قاًیدق یست وخ  نیفقه، اصول و اخشق سرآمد گردید. مشخت و نهایتاً در سه رشته عراق به تحدیل پردا

 Ipac) افتاده باشد. 1960این اتفاق در اوایل دهه  شودیمت ییر عقیده داده اما   دس زده اه سالی به شی ه 

Report, 2016, p.6) . 30در  ورد.هههای سیاسههی رو آاش بههه ف الیههتزندگیاز  یادوره الحبسی در همچنین 

دوران   تههرین  ههزب مسههلمان دربههزر   هکهه   ،4(ونزیمشورتی مسلمانان اندمجلس  )  یومیماس  سالگی، او به

مجلههس   نفههوذطری  این عضویت، او نه تنها با رهبران با    . از، پیوستبود  (1965-1945 لومت سوکارنو )

هههای با دیگههر شخدههیتلله ، ب7، ج فرالدین پرویرینگارا6،کاسمن سینگادی مدجو5مشورتی همچون ناتسیر

کمیسههیون  قههوق ول  سئمجلس مؤسسان و منوان عضو  عبه    سپس  ی. الحبسآشنا شدنیز  اسی در اندونزی  سی

ار منفههی بههه  ههزب وی ماننههد بسههیاری از رهبههران مجلههس مشههورتی، نگههرش بسههی  .شدانتخاب    اندونزی  بشر

pp.ulkifli, 2004Z ,282-) .شههرکت کههرد 9جبهه ضد کمونیستتأسیس در داشت و  8کمونیست اندونزی

283) 

بههرای ایههن امههر دنیل مت ههددی ید. زیاد به طول نینجامسیاسی    عرصهی در  س سین الحبف الیت  با این  ال،   

جلس مشورتی، به عنوان  ههزب مخههالد م 1960  آگوستاین بود که در ماه  ،هاآن نیترمهمدارد، وجود 
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مشورتی بهها دولههت را در ( این امر درگیری مجلس Schroter, 2010, p.21) .شد غیرقانونی اعشمسوکارنو 

و به جای آن   کنار گذاشت  سیاسی را  یهاتیف الم  ، تماانحشل مجلس مشورتیز  س اپبسی  الح.  پی داشت

هههای سیاسههی، بههه سههادگی که رشد اسشم از طری  ف الیت. او دریافته بود  اسشمی پرداختتدریس علوم  به  

 کویههت،او به عربستان س ودی، مدر،  آورد.    های آموزشی رویبه ف الیتپذیر نیست به همین خاطر  املان

-های مالی از افراد و سازمانجمع آوری کمكبه دیدار و  مذهبی یعلماتا با ، عراق و ایران سفر کرد بیلی

 انههدونزی، بپههردازد.  مسههلمانانه  الخیریههه و جام هه مدرسههه  ه آمههوزش و پههرورش در  های اسشمی برای توسهه 

(Formichi & Feener, 2015, p.254-255 کناره )هبههران برجسههته ز را ن یلیگیری وی از سیاست به عنوا

دونزی نه تنها موجز الگوگرفتن سایر رهبران مذهبی از شخدیت وی و تلرار این منش شد بلله شی یان ان

 ورزی دور کرد.   ی یان را برای همیشه از سیاست و سیاستجام ه ش
 حسین شهاب

هههای یههت الف و بههه که هنههوز در قیههد  یههات اسههت  دونزی استان  ه دربرجسته شی   ر عالمدیگ سین شهاب  

ای اهههل تسههنن در در خههانواده ، 1در پالمبنههگ1961دسههامبر سههال  27ر داو  دهههد.ه مههیفرهنگههی خههود ادامهه 

های  ضرمی یمن بودند کههه بههه انههدونزی مهههاجرت . خانواده او اصالتاً از عربجنوبی متولد شد  یسوماترا

عالیههه ی را در دبیرسههتان دینههی مدتو  ساندو متوسطه را در شهر خود به پایان رآموزش ابتدایی  ده بودند.  کر

بهها نزدیلههی    ابطهههطههول ایههن دوره، او ر  رگذرانههد. د،  اسههتدر پالمبنگ    یاشده سسه اسشمی شناخته  ؤمکه  

برقرار کرد. همین رتباط ا علمای اسشمی ازجمله در قمی داشت، همچنین با سایر سم لمش، سید ا مد الحب

 ,Rijal) ی در  وزه علمیه قههم شههد.مطال ات علوم اسشمی و غازآ ی ه ورتباط سرمنشاء ت ییر عقیده او به شا

2017, p.10 و سههپس بههرای کههار بههه مههالزی رفههت. از  بازگشتپالمبنگ به زادگاه خود،  1986در سال ( او

دیل شد و در مواقع نبود او الدین ر مت تبر نظر جشلبه استادی برجسته در بنیاد مطهری زی  1994تا    1991

مههدرس  همچنههین وی بههه عنههوان. (Zulkifli, 2009, pp.244-245گرفههت )عهههده مههیبر راوسسههه هدایت م

، مرکز بین المللی ه ال لم، دانشلده مطال ات اسشمی مدینهمدین  هازجملسسه اسشمی سنی و شی ه،  ؤاندین م

دین انهه  بیی مههذههههابرنامههههدایت عشوه بر این، ست. ایفای نقش کرده ا  لبتوال  صوفیان، بنیاد تقوا نجار و

تأسههیس در مههذهبی خههود  موق یههت هبهه با توجه  سین شهاب  .  را برعهده داردو رادیویی  ایستگاه تلویزیونی  

زیرنظههر شههیخ محسههن   اسههشمی  یلی از مؤسسههین مرکههز فرهنههگ  . او ضوری پررنگ داردی ه  سسات شؤم
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کههه مرکههز  1تطههرفد بنیهها وی در راه انههدازی هههانیاعههشوه بههر  (p.Latief, 2008 ,315) .تاس  لیم اللهی

 سین شهاب در سههال .  هملاری داشته است،  2بهابا عثمان عمر شست  در جاکارتا  اسشمی  آموزش عرفان

. این انجمن برای روشنفلرانی که در جاکارتا زنههدگی شرکت جست 3سیس مجمع الحسینیأدر تنیز    2004

 شهههاب بههدون شههكین سهه  فلههری دستاوردهای . (Zulkifli,2013, p.64-65است )، تأسیس شده کنندمی

 بزرگههی را دراجتمههاعی و فرهنگههی    یهاهیسههرماکههه    موف  استمبلغ  یك    ای ازنمونههستند. او    قابل توجه

 ایسسههیچ مؤکند، ولی اسشمی ف الیت و تدریس میسسات ؤبسیاری از م در ویگراه ا توشه خود دارد.

ایگزینی مر ههوم جسته جام ه شی ی بههرای جهه بر  بران رهنیست که بتواند او را به عنو  رتمندبه اندازه کافی قد

مسههالل سیاسههی باعههث له و عههدم عشقههه  سههین شهههاب بههه  و انتخاب کند. این مسئی،  مایت  س سین الحب

کنند. لذا نان را سازماندهی و بسیج گردیده تا عمشً شی یان اندونزی فاقد رهبرانی سیاسی باشند که بتوانند آ

 های اسشمی و فرهنگی خشصه شده است.در آموزشی هاآنرهبران و  انشی ی همه ایز در اندونزی برای
 روشنفکران شیعی

های خاص هسههتند کههه آنههان را از روشههنفلران جوامههع ی دارای یلسری ویژگیاندونزیای  روشنفلران شی ه

 هههاآن.  اسههتمتفههاوت    با علماء مههذهبی  هاآنوزشی  های آم، زمینهاونً  ازد:سشی ی همچون ایران متمایز می

د. انهه آموزش دیههده  طبی ی و تجربیمختلد علوم    یهانهیزمدر    و  های سلونر هستندالتحدیل دانشگاه فار 

انههد و اگههر ایههزی در مؤسسات علوم اسشمی ندیده   به صورت جامع  ن روشنفلران هرگز آموزش مذهبییا

آمههوزش  (2انههد.دیده ور  کش  ازخارج  هایی که در  ( آموزش1اه بوده است:  دانند از دو رره شی ه میهم دربا

سههخنرانیمههذهبی، از طری  مؤسسات تبلی ی، شرکت در محافل   التحدیلی از دانشگاه پس از فار ایی که  ه

 ,zulkifli, 2009) اند.شی ی به دست آورده  و نشریات هاکتابو خواندن  سسات اسشمیؤم مساجد و های

p.231ثانیههاً،  علما برخوردارند. لومات اسشمی نسبت به ز ما یترنییپاابراین روشنفلران شی ی از سطح ( بن

هههای در شاخه سسات آموزشیؤها و مدر دانشگاه  هاآن خاص خود را دارند.   منابع مالیروشنفلران م مونً

فرهنگههی و تجههاری  سسههات اجتمههاعی،ؤو یهها بهها م کننههدسخنرانی میمختلد علوم طبی ی و فنی، تدریس و 

مههیلم مذهبی، واعظ یا راهنمههای جام ههه شههی ه را نهرگز نقش م دارند و    نیرگاازی و بهای اقتدادف الیت

. نیسههتعلما نزدیك و گسههترده  با هاآنبه اندازه رابطه  ت شی یبا جماع  هاآنرابطه  علت،    به همین  پذیرند.
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ادی، ، بیههنش راهبههردی و تفلههر انتقهه ات شی یبه مؤسس های مادیکمكاخت پرداز طری   هاآنعوض،  در  

های مذهبی یلی از روشنفلرانی که استثنالاً به ف الیت اند.نزی ارتقا بخشیده اندو ت خود را در جام هق یمو

 جشل الدین ر مت است. شودنفوذ شی ه شناخته میپر در اندونزی به عنوان یك روشنفلر  پردازد و  یز مین
 1الدین رحمتجالل

  2«کانههگ جههشل» نام  بازی است. وی در اندونزی دونانی در ترین روشنفلر شی لدین ر مت برجستهاجشل

در غههرب جههاوه متولههد باندونگ  نا یهاز  3بوجونگسشم در 1949 آگوست 29ر مت در  .شودمی شناخته

در کههه او را  بههود ماسههیومی میف ال جنههبش اسههشعضو روستا و   رلیسکرده،    پدرش یك مرد تحدیل.  شد

آجنگههان م لم سنتی بههه نههام  یك  تحت نظر  را    باره اسشمدر   همطال  الدین ر متجشل  کودکی ترک کرد.

علم نحو و صرف عربی را نیز زیر او  شروع کرد. این مطال ات تا پایان مدرسه ابتدایی ادامه داشت.    4شدیك

تهها بههه ادبیههات املههان را داد یههن عربی به او اختن زبان آموکند که ر مت اذعان مینظر این م لم آموخت.  

دست یابد. همین امر باعث  ی هاندیشه دینی و دانش کامل شی و به یادگیری پیدا کند  ترسدسعربی  گسترده  

سههلونر فههار    یهادانشههگاه نسههبت بههه دیگههر روشههنفلران مسههلمان انههدونزی کههه از  گردیده تا موق یت او  

ثههار ا آبهه  اد تههادر کههودکی نیههز بههه او ایههن فرصههت را د  باشد. یادگیری زبان هلندیاند، متمایز  التحدیل شده 

اما آنچه مسیر زندگی او را عوض کههرد کتابخانههه ؛  ا شودی همچون اسپینوزا و نیچه آشنفیلسوفان و متفلران

 شنا شههد.محمد غزالی آ  الدین اثر امامشخدی پدرش بود که او در آنجا برای اولین بار با کتاب ا یاء علوم

(Biografi Jalaluddin Rahmat, 2013) .ت تحدههیش ر تحدههیشت دینههی،ه بهه وعههش مههتالههدین ر جههشل

، بههورس 1980در سههال التحدههیل شههد. همچنههین وی در رشته ارتباطات فههار  دانشگاهی را نیز پی گرفت و

و پههس از آن  آورد ستبه د  را  ارتباطات در دانشگاه ایالت آیووارشته علوم    تحدیلی برای مطال ه بیشتر در

تههاریخ  (Zulkifli, 2013, p.67) ملی اسههترالیا شههد. گاه نشهی دابرای مطال ه علوم سیاسی را، 1994ل سا در

او را از بیشتر روشنفلران خورده است. همین امر های تبلی ی شی ه گره ف الیتدین ر مت با الشلدگی جزن

 یهاسههازماناو بهها تقههد، شههدنش بههه یههك شههی ه م  تبههدیلههها قبههل از دت. مکندشی ه در اندونزی متمایز می

خرافههات، با شدیداً روه دو گ . هرکردیمهملاری ، 6یهو محمد  5س(پرسیاسشمی )اد  تحانی،  طلز ساصش 
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هههای ، واکههنشانهههطلباصش  یهابرنامهین ا ند.های سنتی اسشمی در اندونزی مخالد بوداعتقادات و شیوه 

ههها مانسازن با ایاما هملاری وی ؛ نزی به دنبال داشتاندودر  گرایان اسشمی  نتس  از طرفمنفی را  شدیداً  

وی پههس از آن بههه کههار وعههظ در بههین جماعههت  (Zaenudin, 2018) خارج شد. هاآنو از  نیز دوام نیاورد

 پرداخههت.  2و کههالج اسههشمی مطال ههات عههالی  1مسلمان و نیز تدریس تدوف در مرکز آموزشی بنیاد مدینههه

(Fealy & White, 2008, p.49)  

، داوام 3امههین ریههس) انههدونزیشههنفلران مسههلمان واز ر یگههریبههه همههراه جم ههی د الههدین ر مههتجههشل

-ایدلولو  آن شدند. این آشنایی با مطال ه آثارایدلولو ی  مجذوبپیروزی انقشب ایران با    (4ر یدجوی

ی ایههن دو ههها( او کتههابFormichi, 2013) و شهههید مطهههری بیشههتر شههد. های انقشبی مانند علههی شههری تی

اسههشم  رس مبا ههث عههدالت اجتمههاعی درندونزیایی ترجمه کههرد و مههدابان  به ز  ایدلولو  انقشب ایران را

دینههی،  یهههاتشش، نقطه عطفی در 1984که سال  کندیمر مت اذعان  ( خودSaat, 2018, p.94)گردید. 

در یك  6دین انداریالیگ صفو اندن 5مراه  یدر باقره به او، 1984در سال . استاو بوده فلری و م نوی  

بیشههتر او  شوند. آنچهههمیشنا آشی ی با ب ضی علما   ،ی آنط  و  کنندشرکت می  7کلمبو  رمی داسش  کنفرانس

او ( Zulkifli, 2013, p.70) .ثیر قرار داد این بود که علمای شی ه به او ت دادی کتاب داده بودنههدأرا تحت ت

دربههاره مههذهز  شدان کسز یو برا نقاط جهان ارتباط برقرار کرددر ایران و دیگر ای شی ه علمهمچنین با  

در را الهیههات  یدکتههرامقطههع در ابتدا او قدد داشههت تهها  راند.در قم گذ را (1993-1992) لیك ساشی ه، 

ین تدمیم مندرف در نهایت از ابسیار پیچیده بود در این دانشگاه  ، اما روند ثبت نام  بگذرانددانشگاه تهران  

های مذهبی شرکت ارتباط بود و در سخنرانی ی دری شی ایامی که در قم  ضور داشت با علما شد. وی در

، 8راق یدر ب با هملاری 1988را در سال  مطهریالدین ر مت بنیاد جشل( p.ulkifli,2013Z ,71) .کردمی

داشت و آن  نیاد یك ش ار مهم و اساسیکرد. این ب سیتأس 11جرهاو ا مد م  10، آگوس افندی9یرسفتا مد 
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ش و پههرورش و ، آمههوزهای تبلی ههیه ف الیتاین موسسه بدر  «. او  شمیسشه ااندی  روشنگریعبارت بود از: » 

مههذهبی در مسههجد ی یهاسخنرانییلشنبه  هایدر روزبه طور منظم ااپ کتاب و نشریات مش ول گردید و 

اندونزی را بهها همراهههی  1ل بیتانجمن جماعت اه 2000سال  جشل الدین ر مت در داد.انجام میه رالمنو

ترین اهره ای مشورتی و با نفوذاز آن زمان، او رلیس شور. روشنفلران شی ی تأسیس کرد ر ازن دیگاند ت

دیگههر  سههازمان بههامؤسههس ایههن در ابتههدا، ر مههت و دیگههر روشههنفلران  در توس ه این سازمان شده اسههت.

 (,Zulkifli .شههدند داههار انشهه اب هههاگروه ایههن ، با گذشت زمههانردند، اما ک میشی ی هملاری  هایگروه 
2013, pp.76-77)  

ای صلح دوست و انسانی از اسشم در اندونزی داشته اسههت. اهره ن ر مت نقش موثری در اراله  الدیجشل

م رفههی  به نحوی که او را به عنوان فردی که تشش کرده است سیمای  قوق بشههری اسههشم را بههه جهانیههان

کیههد مههذهز کههه اسههشم بههر آن تا دیازانههوع  ی درخدوص اجباری نبودن دین بر اهارشناسند. وسازد می

آزادی  د: آزادی انتخاب دین، آزادی پیروی از دین، آزادی پنهان کردن دین وکنکرده است پافشاری می

مههی ست که گذشته از جایگاه علآنچه در پایان باید بدان اشاره کرد این ا( Arifin, 2009, p.14بیان دین. )

در میان شی یان اندونزی،   الدین ر مت(شهاب و جشلن   سیبسی،  و مذهبی این سه شخدیت ) سین الح

وارد  هههاآنسیاسههی الحبسههی در  ههزب ماسههیومی، هیچلههدام از   یهاتیف اله جزء دوره نه اندان طوننی  ب

های مختلد علوم در شاخهتفح  و نوشتن آثار مت دد بیشتر به دنبال مطال ه،   هاآناند.  مسالل سیاسی نشده 

هههای فرهنگههی و هادها و سازمانمذهز شی ه از طری  تأسیس ن های تبلی ی برایف الیت بهو   اندهاسشمی رفت

یههك رهبههر یهها ایههدلولو  سیاسههی در میههان  فقههدان .اندنشین اندونزی مش ول بوده مذهبی در شهرهای شی ه

 ت.اس اختار سیاسی این کشوردر س آنانو جایگاه ض ید سیاسی از دنیل اساسی نقش  ،شی یان اندونزی
 مذهبی-هنگیسازی فرهای جمعی و فرصترسانه 

 کننههد.یدگرگههون مهه  بههه شههدت میکنیم  یرا که ما در آن زندگ  ییایدن  تالیجید  یو فناور  دیجد  یهارسانه

هههای در ارتبههاط بهها رسههانه کههه رند اما باید در نظههر داشههتدینی از این ظرفیت آگاهی دا  یهاتیاقلشك  بی

یل شی یان بههه تبلیههغ مههذهز تشههیع و ت و تمابوسیله دول  یارسانهشده  ل  نترو عامل اساسیِ فضای ک جم ی د

 اجتمههاعی شههی یان انههدونزی شههده اسههت. بههه عبههارتی شههی یان-فرهنگی مانع ت ییر جایگاه سیاسههی  یهابرنامه

 هنگ مذهز تشیعو تبلیغ فر  اطشعات در مورد اسشم  پخش  یبرا  از هر ایز دیگر  از اینترنت بیش  اندونزی

در این رابطه  (Dawson & Cowan, 2004) .سیاسی یهاتیلف ای و کنند و نه بسیج سیاسمی ده تفااست اس
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 سیبا تأساندونزی  یاسشم اتیدر بازار ادبنشریات شی ه نیز جایگاه خاص خود را دارد. رشد این ملتوبات 

ی تربیتی کتابهاااپ ل سئومناشر    60از    شیب  ریجکه به تد  یاگونهبه  .  « فزونی یافت هیناشران ش»   انتشارات

شههنیداری   یهارسانهاز طری     هاآن.  شودیماداره    یان یشخود  توسط  شدند که به طور کلی    ه یشهبی  مذ  و

 ویهه رادل بههه عنههوان مثهها (Ricklefs, 1981, p.87) .خههوبی در زمینههه تبلی ههات مههذهبی دارنههد یهاتیف النیز 

 ه دراسههت کهه  MF و AM یهههاده از فرکههانسفااسههتبهها  یتجار ییویخش رادپ ستگاه یا كی 1سیشتوراهیم

قههرار دارد. ( FM 96.9) یسههوکابوم، ((AM 720 Khzسمرنگ  ،(AM 720 Khzجاکارتا ) شهرهایی اون

 ییویهه راد سههتگاه یا اسههت. ی یش تبلی ی ویراد كی «3اسشم كی یبرا»   لوگویبا استفاده از  نیز    2راسیل  ویراد

توسههط سههفارت  رادیههویییسههتگاه ت. ایههن ااسهه  یاندونز« 4یزیر»ا کندیم غیرا تبل  هیشکه آشلارا  یگرید

و  ایدر آس صدا و سیمای جمهوری اسشمی یهاشبلهاز  یشود و بخشیدر جاکارتا در بهسا پخش م رانیا

و  داده بارها هشدار  ویراد  نینسبت به ا  یزاندون  ی)کرمانا ( جمهور  نیوزارت امور دالبته  است.   هیانوسیاق

و  رانیا انی یشتفلر  جیترو  ییویراد  ستگاه یا  نیاز ا  هدف  هاآنبه زعم    رای، زکندمی  رلکنتآن را به شدت  

 (Larsson, 2005, p.59) .است یدر اندونز رانیپشت پرده انقشب ا یهایدلولو یا

ی انههدونز یان یشهه بههرای    نیهه انتشههارات آنش  یادیهه ره شد، ت داد زاشا  هاآندر بان به  که    ییهااز رسانه  ریبه غ

نههدونگ، بوگههور، ادر جاکارتهها، ب   هیش  مؤسساتتوسط    عمدتاً  هانآ  نینشآ  یهاتیساکه وب    د داردجوو

مطالبی را درج   ثی، فقه، قرآن،  دعیدر مورد تش  ها نیز بیشتراین رسانه  .شوندیمپاسوروان و سوماترا اداره  

و مؤسسههات  م رفههی یبههرا هههم رتییوتهه بههوک،  سیمانند فهه  یاعاجتم یهارسانه ازاین میان البته   در.  کندمی

 جههادیا  یشخدهه   یهههاوبش ،   هیشهه   انیهه و  ام  روانیهه ، پنیهه استفاده شده است. عشوه بههر ا   هیش  یهاتیف ال

در سراسر جهان و  و  یدر اندونزیان   یش  تیال، ف عی، افلار تش هیعمدتاً در مورد ش  هاآنکه مطالز  اندکرده 

 ,Tartoussieh, 2011) .اسههت ی( در انههدونزونی)رو ههان  هیشهه  یعلمهها یهاخطبههه یهههاملیمقانت و ف نشر

p.201)  .  بایههد   شههودیمبنابراین وقتی از رسانه و املانات آن در مورد اقلیت شی ه مذهز اندونزی صههبحت

بههه خههود بههه   دنیبخش  تیهو  یتشش برا  درکنترل شده موجود، تنها  با وجود شرایط    هاآنتوجه داشت که  

 جی، تههرویم رفهستند. ( یلیاللترون ای یاپ)ا دیجدقدیمی و  یهارسانه   یطرز  ، امسلمان   هیشیك  عنوان  
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نههدونگ، جاکارتهها و ابی نههی  یغربهه  یجههاوای اسههتان شهههرها شی یان عمدتاً در  شهیو اند  تیموجود  اثباتو  

 تیهه ، اهههل البیلمثهههارا  ادیهه ، بن1انجمن جماعت اهل بیههت  ندنما  یاندونز   هیش  مؤسساتط  توس  وپلالونگان  

در سههاختار . (p.Larsson, 2005 ,59) .شههودیمهه  دنبههال  هیشهه  گههذاراننایهه و بن رانیهه ، سههفارت ا2ینزنههدوا

ها ، تمام مولفهرازی  ؛ای شی یان اندونزی در نظر گرفتبرجایگاه خاصی    توانینماجتماعی اندونزی،  سیاسی

 ز.تا فرصت سا اندبوده بخش برای شی یان اندونزی بیشتر محدودیتدر عرصه سیاسی 

 

 هاآنهای سیاسی و کیفیت یا فرصت هاتیمحدود ، هامؤلفه (: 1ول شماره )جد 

  ت کیفی فرصت سیاسی  یت سیاسیمحدود ها مؤلفه

 عدم انسجام  پراکنده، ض د مالی و - * جم یت 

ناکارآمدی سازمانی، پراکندگی   - * سازمان

 م نوی -حدود و نقش آموزشیم

 انسداد سیستم  لومتی  - * ایدلولو ی 

 اد نخبگان تفرق و عدم اتح - * بری ره

کنترل  لومتی/رویلرد صرف   - * های جم ی رسانه

  ی تبلی

 
 گیرینتیجه

در کنههار  کشههور نیدر ا  یاجتماع -یاسیس گاه یاج رییدر ت   یاندونز  انی یش  یناکامم بهتر ض د و  برای فه

 كی ین اساس، س ی بر آن بودر اب .استفاده شد یاسیساخت فرصت س ینظر  لردیرواز    سیاسی  جیبس  هینظر

ت، سازمان، رهبههری یه بسیج منابع )شامل جم یمورد نظر نظر  یهامؤلفه  نیارتباط ب  یبا برقرار  یمدل مفهوم

ی، تی ههاکم  -یسههاختاررد نظر نظریههه سههاخت فرصههت سیاسههی )شههامل اب ههاد  مو  یهامؤلفهو ایدلولو ی( با  

 (و فرصههتها  هاتیحههدودم  همچنههین  و  یریگمیتدم  در  یگکنند  نییمشارکت و ت انسجام و اتحاد نخبگان،  

تنها به لحاد جم یت اندک هستند  شی یان اندونزی نهدهد که نتایج  اصل از تحقی  نشان می بوجود آید.

باعههث  هههاآناندک در شهرها و روستاهای مختلد پراکنده است. لذا موق یت ج رافیایی ی این جم یت  ت
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یك نماینده در پارلمان، یك فرماندار ایالت، یههك خود را در قالز انتخاب  سی  یاگردیده تا نتوانند اراده س

جاکارتا کههه رهایی همچون  تی اگر این شی یان موف  شوند در شه. به منده ظهور رسانند.  مقام سیاسی و..

ی ملاکنون بیشتر شی یان اندونزی در آنجا قرار دارند همدیگر را بیابند ضهه د مههالی و اقتدههادی دومههین عهها

رهای کشههوهای خههارجی وابستگی شی یان به کمك گردد.می  هاآنو ف الیت  ست که مانع تحرک سیاسی  ا

همههواره  سههاس سههاخته و  هههانآ یهههاتیف الی است که دولت اندونزی را نسبت به اسشمی یلی از موارد

نی کههه آنههان زمههاا  به همراه داشته اسههت. پههس تهه   هاآنهای مختلد  هایی را برای برگزاری برنامهمحدودیت

خواهنههد کههرد. شههی یان بع مالی مستقل خود را داشته باشند موفقیههت سیاسههی اشههمگیری کسههز ننتوانند منا

ها و موسساتی کههه آنههان را ار ندارند. اکثر سازمانیت مناسبی قرزی  تی به لحاد سازمانی نیز در وض اندون

تبلی ی مش ول -رهنگیارهای موازی و روزمره فه ک ب  اند. ثانیاًاند اونً در شهرها متمرکز شده گرد هم آورده 

ربههاره ها بحثی دتظار داشت در این سازمان  لذا نباید اناندکرده ا  هستند و ثالثاً  وزه سیاست را از دیانت جد

مشارکت در قدرت و تدههمیم سههازی شههنیده شههود. بههه لحههاد عندههر سههوم بسههیج سیاسههی، ی نههی   یاهوه یش

ه اسشم همانند ایرانیان وجهی ایدلولو یك بدهنههد و ب  اندنتوانستهاندونزی  ان   یایدلولو ی نیز باید گفت شی

ن سههمت بازدارنههد. ز  رکت به ایهه تا آنان را ا اندده یکوشیز همواره خارجی و نظامیان داخلی ن  است مارگران

 کههتلذا  تی اگر جم یت و سازمانی هم در اندونزی گردهم آیند تهها زمههانی کههه ایههدلولو ی بههرای بههه  ر

ات قههومی، ته باشد و همچون ریسمانی آنان را به همدیگر متدل نسازد اختشفهه آوردن شی یان وجود نداشدر

هبری در جام ه شی یان اندونزی نیز خت. درخدوص ررا از همدیگر دور خواهد سا  هاآن..نژادی، زبانی و.

 ههانیون و روشههنفلران رو  خههشباید اشاره کرد اگراه رهبران شی یان اندونزی همچون جام ه ایران به دو ب

زرگههان، ن نههه روشههنفلرانی همچههون باشوند اما هیچ شباهتی به همتایان ایرانههی خههود ندارنههد. آنههایم میتقس

ره(، شهههید مطهههری، )  ینهه یخمه از وجود رو انیونی همچون امام  را دارند و نشری تی، جشل آل ا مد و...  

هاب یهها در سیاسههت ،  سههین الحبسههی و  سههین شهه هههاآنمند هستند. رهبران مههذهبی  بهره   شهید بهشتی و....

ن دسههت کشههیدند. روشههنفلران ه آن ورود کردنههد زود از آکنند و یا اگر هم زمانی بهه مداخله نلرده و نمی

ر مت نیز اگراه به مطال ه علوم سیاسی روی آوردند اما آن را با کنش سیاسههی   الدینن جشلدینی همچو

نههدی کلههی بدر یك جمع ی ی بسنده نمایند.ی اموزشی، فرهنگی و تبلرهاکاتوام نساختند و ترجیح دادند به  

امروزه ین گروه به نسبت گذشته بهبود پیدا کرده و اط جام ه شی ی در اندونزی  گفت اگراه شرای  توانیم

توانسته است جایگاه و موق یت خود را در اندونزی تا  دی تثبیت نماید و از میزان فشارها بر خههود بلاهههد 

ام ههه ای علیه این گههروه یهها پیههدا کههردن وزن سیاسههی در جهای فرقهخشونتوض یت به م نای پایان    اینا  ام
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فرصت سیاسی مورد نظر سیدنی تههارو ساختار    یهامؤلفهتوضیح داده شد همچنان در  که    گونههماننیست.  

از آن اسههت کههه کی  ادر جام ه کنونی اندونزی   هامؤلفهشی یان اندونزی با مشلل مواجه است. رصد این  

ساز بوده باشد محدودیت  فرصت سازی سیاسی برای شی یان داشته  آنلهرت در اندونزی بیش از  ساختار قد

 خود را در آینده ارتقا بخشند.  د موق یترسد شی یان بتواننست و به نظر نمیا

لمرانههی ك  یهه  ی نی باز یا بسته بودن سیستم سیاسی  اکم، اگراه اندونزی به سههمت  ،در شاخ  نخست

مجههاری  دسترسههی بههه یهاتیمحههدودامهها همچنههان جم یههت شههی یان بهها   باشههدیمکههت  مطلوب در  ال  ر

، ضهه د بنیههه هههاآن، پراکنههدگی  دک ش یانهایی که جم یت انه هستند. محدودیتمشارکت سیاسی مواج

صههت سیاسههی فر ومدر شاخ  د کند.مالی و فشارهای وارده بر جام ه شی یان اندونزی نیز آن را تشدید می

-های سیاسی موجز میتفقدان متحدان نخبگان؛ عدم تمایل رهبران شی ی اندونزی به ف الیی نی وجود یا  

ی شی یان  الههت پراکنههده جم  شیپورشد ننماید و  رت،خبگان قدها یا نی به گروه دسترس  سطح  اونً  گردد

خت بیشتری به مور اعتقادی و دینی شنار اد صرفاًثانیاً، سطح آگاهی سیاسی شی یان رشد نلرده و   .پیدا کند

 هههاآنلههذا    قدرت شههلل نگیههرد.منافع شی یان در ساختار    ، فرد یا جریانی برای پیگیریثالثاًدست آوردند و  

های سیاسی خود را در آینده نخواهنههد داشههت و در یههك مجموعههه بسههته یاری از خواستهی بسریگیپ  املان

ایران بخواهنههد صههدای ایههن گههروه که سایر کشورها همچون    رتیصوزیست خواهند کرد. بدیهی است در  

در شههاخ  سههوم فرصههت سیاسههی خواهد شههد. تر اخلی بر شی یان افزونجم یتی گردند ا تمانً فشارهای د

آورد. دولههت ارو از تمایل طبی ی دولت برای سرکوب، ظرفیههت و قههدرت آن سههخن بههه میههان مههیسیدنی ت

های  قوق بشری و اما به دلیل محدودیتیان را دارد سرکوب شی   درتق  اندونزی با وجود آنله ظرفیت و

اههپ   هایوه گردرخدوص    1960مشابه آنچه در دهه    دهدیمدر آینده ترجیح    ا تمانًفشار افلار عمومی  

 اکی از این است که هرگونههه ف الیههت  کندیمهایی که دولت ارسال اتفاق افتاد عمل ننماید. با اینحال پیام

اهههد کشور را بر هم زند و فضا را به سوی رادیلالیسم ببرد تحمل نخو  تواند ثبات و آرامش اینه بک   سیاسی

توانههد هزینههه عمههل بسههیج و مههیآینههده    م ارض به وسیله  لومههت در  ههال و  هایگروه کرد. لذا سرکوب  

اخ  ر شهه د  کنههد.تههردهد و در نتیجه فرصت عمههل را تنههگمشارکت سیاسی را بویژه برای شی یان افزایش  

سههد شههی یان انههدونزی ردم انسجام میان مجموعه گسترده نخبگان نیز اونً؛ بههه نظههر نمههیاهارم؛ انسجام یا ع

، هیچ اًیثانای مذهبی و روشنفلران به آسانی پُر شود. روه علمندانی داشته باشند و شلاف بین دو گشانس ا

هههای ر رسههانهبنابراین  تی اگهه ؛ شودینم ده برای ایجاد یك سازمان کارامد سیاسی دی  هاآنتششی از سوی  

ها تمایلی بههه اسههتفاده از روه نماید ب ید است که این گ بتواند مهیا هاآنجم ی نیز فرصت سیاسی برای بسیج 



      55                              یاسیس قدرت و ساختار مشارکت در فرآینداز شیعیان اندونزی  یِگدبازمان  

به تبلی ات دینی و  صرفاًود نشان دهند. کما اینله تا کنون از این فرصت بهره سیاسی نجسته و ضا از خاین ف

  د.انختهسامذهبی خود را مش ول 

 

References 

Abaza, M. (2004). "Archipel markets of faith: jakartan da'wa and islamic 

gentrification", Archipel, 67(1), 173-202. 

Adeney-Rissakotta, B. (2014). Dealing with diversity religion, globalization, 

violence, gender and disaster in indonesia. Geneva: Globethics.net Focus.  

Ahmadvand, Sh. (2005). "Political mobilization in the islamic revolution of Iran 

and the sandinista revolution of Nicaragua", Journal of Political Science, 

4(4), 4-44. (in Persian) 

Akhavan Mofrad, H. (2000). "Ideology in theories of revolution - ideology, its 

concept and functions", Matin Research Journal, 2(9), 25-44. (in Persian) 

Al Makin (2017). "Homogenizing indonesian islam: persecution of the shia Group 

in yogyakarta", Studia Islamika, 24(1), 1-33. 

Al-Mustafa International Research Institute (2014). Reports from indonesia. Qom: 

Documentation Center of Institute for Regional Studies. (in Persian) 

Arifin, S. (2009). "Islam and human rights in indonesia: perspectives on freedom of 

religin", Available at: 

https://www.iclrs.org/content/blurb/files/ISLAM%20AND%20HUMAN%20RIGH

TS%20IN%20INDONESIA.pdf 

Asadi, M. (2007). The Islamic World. Tehran: University Publishing Center. (in 

Persian) 

Bagheri Dolatabadi, A., & Hosseinpour, M. (2019). "Islamic Revolution and 

Restrictions on Reflection in Indonesia", Research Journal of the Islamic 

Revolution, 9 (30), 53-73. (in Persian) 

Bashirieh, H. (2008). Revolution and political mobilization. Tehran: Tehran 

University Press. (in Persian) 

Biografi Jalaluddin Rahmat (2013). Available at: 

 http://www.referensimakalah.com/2013/01/biografi-jalaluddin-rahmat.html 

Derakhsheh, J., & Mortazavi Emami Zavareh, S. A. (2010). "Research on 

Indonesian Shiites", Quarterly of Shiite Studies, 8(32), 183-218. (in Persian) 

Eisinger, P. K. (1973). “The conditions of protest behavior in american cities”, in: 

The American Political Science Review, 67(1), 11-28. 

Esposito, J. (2007). The iranian revolution: its global impact, translated by Mohsen 

Modir Shanehchi, Tehran: Baz Publications. (in Persian) 

Fealy, G., & White, S. (2008). Expressing islam: religious life and politics in 

indonesia. Singapore: ISEAS Publishing. 

Fealy, Greg (2004). "Islamic radicalism in indonesia: the faltering revival?", 

Southeast Asian Affairs, Available at: 



 1399تابستان ، بهار و 2، شماره 8، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ هشوپژ                                         56

  https://www.jstor.org/journal/soutasiaaffa 

Formichi, Ch., & Feener M. R. (2015). Shi'ism in southest asia: did Piety and 

sectarian constructions. London: Oxford University Press. 

Formichi, Ch. (2011). "Lovers of the ahl al-Bayt", Inside Indonesia, 25 Septamber 

2011, Available at: http://www.insideindonesia.org/lovers-of-the-ahl-al-bayt  

Hosseini, M. (2018). "Typing the cultural and political challenges of Indonesian 

muslims and its external", Historical Studies of the Islamic world, 5(9), 75-

94. 

Human Rights Watch (2013). ''Indonesia: ensure safe return home of evicted shia 

villagers'', Human Rights Watch, Available at: 

 http://www.hrw.org/news/2013/06/30/indonesia-ensure-safe-return-home-evicted-

shia-villagers 

Hutt, D. (2018). "No safe place for seasia’s Shia Muslims", Asia Times, 3 February 

2018, Available at: http://www.atimes.com/article/no-safe-place-seasias-

shia-muslims/ 

Ida, A. (2016). "Cyberspace and sectarianism in indonesia: the rise of shia media 

and anti-Shia online movements", Jurnal Komunikasi Islam, 6 (2), 194-215. 

IPAC Repoert (2016). "The anti-shi'a movment in Indonesia", IPAC Report, 27 (1), 

Available at: 

 http://file.understandingconflict.org/file/2016/04/IPAC_Report_27.pdf 

IRIN News (2013). "Indonesia’s displaced shias languish", 3 Aprill 2013, 

Available at: 

 http://www.irinnews.org/report/97773/ indonesia%E2%80%99s-displaced-shias-

languish 

Karimi, A. (2013). "Unsuccessful analysis of the june 6 uprising based on the 

theory of the structure of political opportunity", Quarterly of Historical 

Studies, 10(40), 68-91. (in Persian) 

Kehoe, A. V. L. (2008). "The paradox of post-colonial historic preservation: 

implications of dutch heritage preservation in modern Jakarta", Available at: 

https://uwm.edu/wp-content/uploads/sites/231/2016/01/2008KehoeArticle. 

pdf  

Khosh Heikal Azad, M. (2003). "Iranian historical record with Southeast Asia", 

Journal of Foreign Relations History, 14(17), 25-44. (in Persian) 

Larsson, G. (2005). The death of virtual muslim discussion group: issues and 

methods in analysing religion on the net, Heidelberg Journal of Religions on 

the Internet, 1(1), 1-18. 

Latief, H. (2008). "The identity of shia sympathizers in contemporary indonesia", 

Journal of Inonesian Islam, 2(2), 300-336. 

Mannheim, K. (1964). Ideology and utopia. New York: Harcourt. 

Mansouri, H. (2011). "The Impact of the islamic revolution on indonesia", Resalat 

Newspaper, 2011/11/27. (in Persian) 

https://uwm.edu/wp-content/uploads/sites/231/2016/01/2008Kehoe


      57                              یاسیس قدرت و ساختار مشارکت در فرآینداز شیعیان اندونزی  یِگدبازمان  

Mehr, N. (2013). "Reaction and slaughter: indonesia 1965–66", in Mike Gonzalez 

and Houman Barekat, Arms and the peoples: popular movements and the 

military from the paris commune to the arab sprin, U.S.A.: Pluto Press. 

Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran (1996). Green book of 

indonesia, Tehran: Publishing Center of the Ministry of Foreign Affairs of 

the Islamic Republic of Iran. (in Persian) 

Mortazavi Emami Zavareh, S. A., & Jamali, S. (2015). "Iran and Indonesia: 

Similarities, Differences and Reflections of the Islamic Revolution", 

Quarterly of United Nations Law, 5(18), 435-450. (in Persian) 

Organization of Islamic Culture and Communication (2015). Extremism in 

southeast asia. Tehran: Al-huda International Publisher. (in Persian) 

Ricklefs, M. C. (1981). A History of modern indonesia. 1300 to the present, (2nd 

ed.). London: Palgrave Macmillan.  

Rijal, S. (2017). "Internal dinamics within hadhrami arabs in indonesia: from social 

hierarchy to islamic doctrin", Journal of Indonaisan Islam, 11(1),1-28. 

Saat, N. (2018). Islam in southest asia: negotiating modernity, singapore: ISEAS 

Publishing. 

Schroter, S. (2010). Christianity in indonesia: perspectives of power, Berlin: LIT 

Verlag. 

Shah Ali, A. R. (2016). "Imam khomeini's campaign strategy: Political 

mobilization of the people", Research Journal of the Islamic Revolution, 

6(18), 57-75. (in Persian) 

Shaplen, R. (1968). "Indonesia after and befor sukarno", The New Yorker, 23 

November 1968, Available at:  

https://www.newyorker.com/magazine/1968/11/23/indonesia-i-after-and-before-

sukarno  

Shia Numbers (2020). "World shia muslims population", Available at:  

http://shianumbers.com/shia-muslims-population.html 

Sofjan, D. (2016). "Minoritization and criminalization of shia islam in indonesia", 

Journal of South Asian and Middle Eastren Studies, XXXIX (2), 29-45. 

Tartoussieh, K. (2011). Virtual citizenship: islam, culture and politics in the digital 

age, International journal of Cultural Policy, 17(2), 198-208.  

Tilly, Ch. (1978). From mobilization to revolution. London: addision-Wesley. 

Tilly, Ch. (1979). As sociology meet history. New York: Academic Press. 

U.S Department of State (2018)."International religious freedom report for 2018: 

indonesia", Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor in United 

States Department of State, Available at: https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2019/05/.pdf 

World Population View (2020). "Indonesia population 2020", 17 Feb 2020, 

Available at: https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-

population/ 

https://books.google.com/books?id=3-9FcgBHNAMC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=the+government+banned+Majelis+Syuro+Muslimin+Indonesia&source=bl&ots=N5zATTQLUB&sig=KDGOQWGCq56eAj7iSIc9Y394OrM&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwid66SL2JPdAhVK_aQKHXhyDXkQ6AEwBHoECAQQAQ
https://rjir.basu.ac.ir/article_1442_en.html
https://rjir.basu.ac.ir/article_1442_en.html
https://www.newyorker.com/contributors/robert-shaplen
http://shianumbers.com/


 1399تابستان ، بهار و 2، شماره 8، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ هشوپژ                                         58

Yapibangil. (2018). "Biografi ust. Husein al-habsyi", Available at: 

https://yapibangil.org/biografi-ust-husein-al-habsyi/ 

Yayasan Pesantren Islam, Sejarah YPI Al-Azhar. (2018). Available at: 

http://www.al-azhar.or.id/index.php/tentang-kami 

Zaenudin, A. (2018). "Pluralisme dan cara merangkul perbedaan ala jalaluddin 

rakhmat", 5 June 2018, Available at: https://tirto.id/pluralisme-dan-cara-

merangkul-perbedaan-ala-jalaluddin-rakhmat-cLjK 

Zulkifli. (2004). "Being a shl'ite among the sunnl majority in indonesia: a 

preliminary study of l.j stadz husein al-habs yi (7927-799 4)", Studia 

Slamika, Indonasian Journal for Islamic Studies, 11(2), 131-150. 

Zulkifli. (2009). "The education of indonesian shi'I leaders", Al-Jami ‘ah, 47(2), 

231-268. 

Zulkifli. (2013). The struggle of the Shi ‘is in Indonesia. Canberra: ANU E Press. 

 


