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بازماندگیِ شیعیان اندونزی از مشارکت در فرآیند و ساختار قدرت سیاسی
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چکیده
اندونزی ازجمله کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیاست که در دهههای اخیر ،پیشرفت قابلتوجهی در عرصههههههای اقتدههادی و
سیاسی داشته است .این پیشرفت امروزه در عرصه سیاسههی بههه شههلل ف الیههت گروههههای مختلههد در قالههز ا ههزاب و جنهها هههای
سیاسی در فرایند تدمیمگیریها در این کشور دیده میشود .سؤال اصههلی ایههن اسههت کههه اههرا شههی یان انههدونزی در رونههد ت ییههر
جایگاه سیاسیاجتماعی خود ،ناکام بوده و نتوانستهاند نقش و جایگاه سیاسی مناسبی در این کشور پیدا کنند .در راستای پاسخ بههه
سؤال مطر شده ،بر مبنای ادغام دو نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی میتوان این فرضیه را بیان نمود کههه پههنج مؤلفهۀ
جم یت پراکنده همراه با ض د بنیه اقتدادی شی یان ،رهبران متفرق و غیرسیاسی ،ایههدلولو ی ههاکم و انسهداد سیسهتم سیاسههی،
سازمان ناکارآمد و عدم دسترسی به متحدان متنفذ و عدم استفاده سیاسی از فرصت رسانهای ،نقش مهمی در بههروز ایههن وضه یت
داشته است .یافتههای پژوهش نیز نشان میدهد جم یههت شههی یان انههدونزی پیوسههتگی ج رافیههایی نزم ،سههازمانهههایی بهها رویلههرد
همافزا و بسیجکنندگی ،ایدلولو ی پویا و مؤثر و رهبرانی با دغدغههای اجتماعیسیاسههی نداشههته و نههدارد .شههی یان ایههن کشههور از
فرایند مشارکت در قدرت بازماندهاند .مقاله از روش توصیفی و شیوه کتابخانهایِ گردآوری و تحلیل دادهها بهرهمند است.
کلیدواژهها :شی یان اندونزی ،ایدلولو ی ،قدرت ،ساختار سیاسی.
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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.
Keywords: Indonesian Shiites, Ideology, Power, Political Structure

مقدمه

 بهها آنکههه اسههشم دیرتههر از بسههیاری. کشههور انههدونزی اسههت،یلی از پرجم یههتتههرین کشههورهای اسههشمی
 اما به تدریج سراسر جزایر مسلونی آن را تحت پوشش، م) وارد اندونزی شد16 کشورهای دیگر (در قرن
 نلته قابل توجه درباره ورود اسههشم بههه انههدونزی ایههن اسههت کههه ورود و گسههترش اسههشم بههه ایههن.قرار داد
 ایههن شههیوه ورود و. بللههه بهگونهههای مسههالمتآمیههز و فرهنگههی بههوده اسههت،سرزمین؛ نه از راه لشلرکشههی
 بهها.گسترش اسشم در یات فرهنگی و ت امل مذاهز اسشمی با یلدیگر در این کشور بیتأثیر نبوده اسههت
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وجود داشتن بیشترین جم یت مسلمانان ( 237میلیون نفر) دولت اندونزی خود را دولت اسشمی نمیداند
و ایدلولو ی «پانچاسهیش( »1اعتقههاد بههه خههدای وا ههد ،انسههانیت ،و ههدت انههدونزی ،دموکراسههی و عههدالت
اجتماعی) را مبنای لومت خود قرار داده است .دولت در عمل از سلونریسم پیروی میکند ،اما خود را
دولتی ضد دین (نلیك) نیز نمیداند.
دولت این کشور رسماً تنها شش دین را بههه رسههمیت میشناسههد :اسههشم ،پروتسههتان ،آیههین کاتولیهك روم،
هندولیسم ،بودیسم و کنفسیوس .قوانین انتخاباتی سخت در کشور اندونزی ،تقریباً برای هر گروه دینی که
بخواهد در مقابل ر یم و اکمیت قد علم نماید ،هیچ املان و فرصتی را به جای نخواهههد گذاشههت .طبه
اصل  29قانون اساسی ،دولت آزادی انجام فرایض مذهبی برای پیروان ادیان گوناگون را تضمین کرده و با
اتخاذ سیاست هماهنگی میان مذاهز ،به دنبال ایجاد نههوعی ت ههادل در یهات مههذهبی اسههت .ایهن سیاسههت
دولت سبز شده یات مذهبی در اندونزی به شیوه آرام ادامه یابد و پیروان مذاهز گوناگون به را تی در
کنار یلدیگر زندگی کنند .در این کشور وزارت امور مذهبی عهدهدار تنظیم و اجرای سیاستهای مربوط
به مسالل مذهبی بوده و پیروان ادیان و مذاهز کشور را تحت پوشش خدمات خود دارد .شورای مههذاهز
نیز با ضور نمایندگان مسلمانان ،مسیحیان پروتستان ،مسیحیان کاتولیهك ،هنههدوها و بودالیههان ،در اجههرای
سیاست هماهنگی میان مذاهز ،دولت را یاری میکند.
اندونزی اگراه دولتی اسشمی نیست؛ لیلن کشوری است بهها بیشتههرین جم یهت مسهلمان ( 0/88جم یههت
کشور) که  1/2درصد آن را شی یان ( 3272000نفر) تشلیل مههیدهنههد .اگراههه ایههن ت ههداد بههه نسههبت کههل
جم یت این کشور اندک است اما خود بهتنهایی میتواند دو برابر جم یت کشور بحرین در اشیه جنههوبی
خلیجفارس باشد .شی یان اندونزی که تا پیش از پیروزی انقشب اسشمی ایران در فضای سیاسههی ،اجتمههاعی
و فرهنگی اندونزی در اشیه قرار داشتند با پیروزی انقشب اسشمی رشد ،ساماندهی و انسجام مناسبی پیههدا
کردند و به تدریج وارد وزههای فرهنگی و اجتماعی و سیاسههی گردیدنههد .منتهههی نقشآفرینههی آنههها در
وزه فرهنگی و اجتماعی بسیار پررنگ و نقش سیاسی آنها در کشور کمرنگ بوده اسههت .سههؤال اصههلی
که در اینجا مطر می شود این است که «ارا شی یان اندونزی در روند ت ییر جایگاه سیاسی-اجتماعی خود
ناکام بوده و نتوانستهاند نقش و جایگاه سیاسی مناسبی در این کشور پیدا کنند؟» در راستای پاسخ به سهؤال
مطر شده ،بر مبنای ادغام دو نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی میتوان این فرضیه را بیان نمود
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که «پنج مؤلفههه جم یههت پراکنههده همههراه بهها ضه د بنیههه اقتدههادی شههی یان ،رهبههران متفههرق و غیرسیاسههی،
ایدلولو ی اکم و انسداد سیستم سیاسی ،سههازمان ناکارآمههد و عههدم دسترسهی بههه متحههدان متنفههذ و عهدم
استفاده سیاسی از فرصت رسانهای نقش مهمی در بروز این وض یت داشته است» .برای آزمون فرضیه فههوق
از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.
پیشینه پژوهش

واکاوی پیشینه تحقی در باب شی یان اندونزی نشان میدهد که مجموع آثار نگاشته شده پیرامون این اقلیت
مذهبی به فارسی بسیار اندک است .از همین رو ،با بررسی متههون خههارجی ،در ادامههه پیشههینه مههذکور در دو
بخش آثار داخلی و خارجی مورد بررسی قرار میگیرد.
درخشه و مرتضویامامی ( )2010در مقالهههای بهها عنههوان «پژوهشههی دربههاره شههی یان انههدونزی» ،بههه بررسههی
اگونگی پیدایش و شللگیری شی یان در اندونزی ،تقسیهمبندی آنها ،ضور اشهمگیر سادات و ت ههداد
شی یهان در اندونزی پرداختهاند .در آخر نیز نویسندگان با ذکر برخی از آداب و رسوم شی ههای انههدونزی،
به ویژه به کم و کید مراسم ماه محرم در اندونزی پرداختهاند .سینی ( )2018در مقالهای با عنوان «تیپ-
بندی االشهای فرهنگی سیاسی مسلمانان اندونزی و الگوی برونرفت آن» به دنبال پاسخ به این سههؤانت
است که بین مسلمانان اندونزی اه االشهای فرهنگی ه سیاسی تأثیرگذاری وجههود دارد؟ و بهتههرین راه و
مدل برونرفت از آنها ایست؟ نویسنده با روش تحقی تاریخی س ی بر اثبات این فرض دارد که االش-
های سنّتگرایان با وهابیت ،تجددخواهان با اسشمگرایان ،بنیادگرایان با سلونرها و همچنین اصش طلبان
با سنّتگرایان ،ازجمله تأثیرگذارترین االشهای فرهنگی ه سیاسی در اندونزی اسههت .سههازمان فرهنههگ و
ارتباطات اسشمی ( )2015با گههردآوری مجموعهههای از مقههانت نویسههندگان و پژوهشههگران تحههت عنههوان
«افراطیگری در جنوب شرق آسیا» به بررسی ریشههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگهی اندیشههههههای افههراط-
گرایانه ،سیاست دولتها در مبارزه با افراطگرایی و نقش نهادهای مدنی و رسانهها در تههرویج و مبههارزه بهها
پدیده افراطگرایی در کشورهای جنوب شرق آسیا ازجمله اندونزی پرداخته است.
ال مَل هین ( )2017در اثههری بهها عنههوان «همگههنسههازی اسههشمی انههدونزی :آزار و اذی هت گههروه ش هی یان در
یوگیاکارتا» به جنبش همگنسازی در اندونزی و نقشی که در سرکوب گههروه روشههنفلری شههی ه در شهههر
یوگیکارتا 1در سال  2013داشته پرداخته است .از منظر نویسنده ،این ماجرا ،بخشی از یك جنبش بههزر
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همگن در کشور است و تبلی ات ضد شی ه توسط مقامات محلهی و بههازیگران ملهی در ایههن کشههور همیشههه
برنامهریزی شده است .به باور نویسنده ،تندروهای محلی در سطح ملی ایدلولو ی ضد شی ه را تبلیهغ مههی-
کنند و موجز آزار و اذیت شی یان میشوند ( .)Al Makin, 2017سوفجان ( )2016مشابه اثر ال ملههین در
مقالهای با عنوان «تحریم و جرم انگاری اسشم شی ه در اندونزی» به فشارهای سیاسی و اجتماعی برنامهریزی
شده یا ناشی از ت دز بسیاری از گروههای مذهبی علیه شی یان پرداخته است ،از منظر او تحریمها و جههرم
انگاری اسشم شی ی در اندونزی در طول تههاریخ علیههه شههی یان در انههدونزی وجههود داشههته اسههت (

Sofjan,

 .)2016لطید ( )2008در مقالهای با عنههوان «هویهت هههواداران شهی ه در انههدونزی م اصههر» ضههمن بررسههی
تأثیرپذیری شی یان اندونزی از انقشباسشمی ،به روابط شی یان اندونزی با یلدیگر و تأثیراتی که اختشفات
مذهبی آنها با همدیگر و با اهل تسنن بر هویت ایههن گههروه در انههدونزی م اصههر گذاشههته ،پرداختههه اسههت
( .)Latief, 2008از منظر نویسنده شی یان ،به ویژه نسلهای جدیدتر آنها تششهایی برای برقراری ارتبههاط
با یلدیگر و تقویت جام ه شی ه انجام دادهاند اما این تششها در ابتدای راه است.
همانگونه که مرور آثار نگاشته شده درباره اندونزی نشان میدهد آسیزشناسههی شههی یان انههدونزی و عههدم
نقش آفرینی شی یان این کشور در ساختار سیاسی این کشور در هیچ اثههر پژوهشههی بههه شههللی علمههی مههورد
توجه قرارنگرفته و بیشتر اختشفات شی یان و اهل تسنن و یا تأثیرات انقشباسشمی بههر شههی یان و تاریخچههه
ورود اسشم به اندونزی بررسیشده است .یافتههای پژوهش کمك میکنههد تهها بههدانیم آیهها میتههوان انتظههار
قدرت گرفتن شی یان در اندونزی را داشت یا خیر و آیا سرمایهگذاری توسط ایههران بههر روی ایههن جم یههت
منجر به نتیجه مورد انتظار خواهد شد.
چارچوب نظری؛ نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی

به نظر میرسد برای فهم جایگاه و کیفیت کنش شی یان اندونزی و به خدوص آسیزشناسی ناکامی آنههها
در زمینه ت ییر جایگاه سیاسی -اجتماعی خود در این کشور ،باید از ادغام دو نظریه بسههیج سیاسههی «اههارلز
تیلی» و ساختار فرصت سیاسی «مك آدام و سیدنی تارو» استفاده شود .این امر به منظور یافتن مدل مفهومی
جدید و پردازش جامعتر دادههای پژوهش صورت میگیرد.
نظریه بسیج سیاسی

از منظر اارلز تیلی ،در کشمش قدرت میان لومت و گروههای م ارض ،ا تمال پیروزی آن به نفع یلی
به جای دیگری بستگی به اند عامل دارد :نخست ،هر گههروه منازعهههگههر و ازجملههه خههود لومههت دارای
مناف ی است .هر گروه منازعهگر آماده است با صرف میزانی از منابع خود ،قدرت را بههه دسههت آورد .دوم،
گروههای منازعهگر و نیز لومت در جهت فظ یا تأمین منههافع مههورد نظههر بههه سههازماندهی میپردازنههد.
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( .)Tilly,1979, p.57سازماندهی عبارت است از ایجاد یگانگی در ت قیز منافع گروه از راه تههأمین هویههت
مشترک و همبستگی در میان اعضاء گروه .سوم ،بسیج که عبارت است از گردآوری منابع در دست گههروه
منازعهگر .این منابع مت یر هستند و مملن است در روند منازعه برای قدرت افزایش یا کاهش یابند .فزونههی
منابع بسیج شده یك گروه بر گروه دیگههر در رونههد منازعههه قههدرت ت یههین کننههده اسههت .اهههارم ،پیههدایش
فرصت عمل سیاسی ی نی املان عمل کردن به منافع و اهداف گروهی از طری سازماندهی و بسیج .در این
وض یت هزینه عمل سیاسی گروه م ارض نسبتاً کههاهش مههییابههد .سههرکوب گروههههای م ههارض بههه وسههیله
لومت هزینه عمل بسیج و مشارکت سیاسی را افزایش میدهد و در نتیجه فرصت عمل را تنگ میکند و
برعلس تساهل لومت و یا تسهیل شرایط برای بسیج منابع گروههای م ارض به وسههیله خههود لومههت،
هزینه عمل سیاسی را کاهش میدهد .میزان املانات خود لومت بههرای بسههیج منههابع در برابههر گروههههای
م ارض فرصت عمل لومت به شمار میرود (Tilly,1978, p.54-59) .به نظر میرسد عوامل اهارگانههه
گروههای منازعهگر (جم یت) ،سازمان ،ایدلولو ی و رهبری که میتواند به بسیج سیاسی برای وقوع یههك
انقشب کمك نماید ،این ظرفیت را دارد که همزمان نقههش بسههیج سیاسههی بههرای سههاماندهی یههك گههروه و
مشارکت بیشتر آنها در فرایندهای تدمیمسازی در درون کشورها را نیههز ایفهها نمایههد .در ادامههه بههه تشههریح
بیشتر این عوامل پرداخته میشود.
مهمترین منب ی که برای بسیج سیاسی نزم است ،منبع جم یتی است .بسیجگران باید بتوانند وفاداری تههوده
مردم را به خود جلز نمایند؛ بنابراین در هر کشوری برای آنله یك گروه اقلیههت بتوانههد اراده خههود را در
مسالل سیاسی به منده ظهور رساند نزم است بخشهای مهمی از جم یههت آن کشهور ،اقتههدار سیاسههی آن
مجموعه مستقل از لومت را به رسمیت شههناخته و بهه آن مشههروعیت بخشههند)Shah Ali, 2016, p.62( .
برای این کار نزم اسههت کههه فراینههد بسههیج جنبههه متههوازن داشههته باشههد؛ ی نههی بههین میههزان بسههیج تههودهای و
دستاوردهای ب د از آن توازن برقرار باشد.
گروههای مدعی قدرت لومت کم و بیش همواره و همه جا وجود دارند؛ اما مهم این است که اگونه و
در اه زمانی آنها گسترش مییابند ،سازماندهی میکنند و دست به بسیج جم یت میزنند .سازماندهی بههه
منافع گروهی ،نزمه بسیج و خود تا اندازهای به م نی بسیج منابع و نیروهاست .بسیج به م نی ف ال شههدن از
نظر سیاسی و کاربرد منابع قدرت گروه در جهت اهدافی است که به وسیله ایدلولو ی آن ت یین میگردد.
مناب ی که در فرایند بسیج گردآوری می شوند شامل منابع و وسایل اجبار ،منههابع اقتدههادی و منههابع ارزشهی
( وفاداری عقیدتی) هستند .وقتی بسیج از د سازمان گروهی فراتر رود و بخشههی از جم یههت را بههه اعطههای
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منابع خواسته شده برای دستیابی به هدف مطلوب برانگیزاند ،جنبش پدید میآید .هراههه روابههط درونههی و
فرهنگ مشترک در داخل گروه بسیجگر گستردهتر باشد ا تمال پیروزی آن بیشتر است زیههرا ارتباطههات و
فرهنگ مشترک موجز پذیرش ت بیری یلسان نسبت به امور مورد نظر میگردد .گروه بسیجگر با تقویت
هراه بیشتر پیوند گروهی اعضا و تض ید دیگر پیوندهای اجتماعی آنان و بزر
وفاداری اعضای را افزایش میدهد و شبله وفاداری را در جام

کردن رهبر یهها رهبههران،

ه گسترش میبخشدTilly,1978, pp.53-( .

)58
ایدلولو ی سیاسی از طری سادهسازی پیچیدگیهای واق یت و عرضه راه لهای ساده و اراله داوریهههای
ارزشی و تأکید بر بخشی از واق یت به بهای فراموش کردن بخشهای دیگر اسههت( .

Akhavan Mofrad,

 )2000, p.40ایدلولو ی بسیج اند کار ویژه اساسههی دارد .نخسههتین وظیفههه آن نلههوهش وضههع موجههود و
یافتن ریشههای نابسامانی و ناروالی است .به عبارتی ایدلولو ی بسیج ،هراه بیشتر بتواند گناه همه ناروالی-
ها را به گردن مقام یا نهادی وا د بیندازد و همه شلوهها و اعتراضههات را بههدان سههو متوجههه سههازد ،در امههر
بسیج کاراتر است .دومین وظیفه ایدلولو ی بسیج ترسههیم وضههع مطلههوب و ت یههین اههداف غههالی جنههبش و
وسایل دستیابی به آنهاست .تدویر ایدلولو یهای بسیج از وضع مطلوب آینده ،مبهم است .سومین وظیفه
ایدلولو ی بسیج عرضه تبیین تازه ای از تاریخ به سود جنبش و ستایش از گذشته آن است .در نتیجه ،وضع
موجههود وضهه ی منسههو اعههشم مههیگههردد کههه پاسههداران آن بایههد بههه زبالهههدان تههاریخ افلنههده شههوند.
( )Mannheim,1964, pp.229-230ایدلولو ی بسیج وقتی به صههورت ایهدلولو ی کههل جام ههه پذیرفتههه و

ظاهر شود توانایی بسیج همگانی پیدا میکند.
رهبری بسیج هماهنگ کننده نیروهای درگیر منازعه است؛ زیرا بههدون وجههوه رهبههری ،نیروهههای درگیههر در
منازعه به جای اینله اعتراض و عمل سیاسههی خههود را متوجههه لومهت مسههتقر کننههد ،مملههن اسههت آن را
متوجه یلدیگر کنند )Ahmadvand,2005, p.14( .رهبران ،اهداف جنبش را روشن میکنند؛ درباره شیوه
برخورد با لومت تدمیم میگیرند؛ وضع موجود را بر اساس ایدلولو ی بسیج تحلیل میکنند؛ تدههویری
از جام های برتر ترسیم مینمایند و هواداران خههود را متقاعههد مههیسهازند کههه جنههبش پیههروز خواهههد شههد.
) (Tilly,1979, pp.54-59پژوهشگران جنبش های انقشبی رهبران انقشب را به سههه نههوع بخههش کههردهانههد:
رهبران فلری یا ایدلولو یپرداز؛ رهبران بسیجگر یا کاریزمالی و رهبران سیاسههتگذار یهها مههدیر .هریههك از
این سه نوع رهبر با مر له خاصههی از رونههد انقشبههی تناسههز دارد .رهبههران فلههری اصههول و زمینههه عقیههدتی
پیدایش جنبش انقشبی را فراهم میکنند؛ رهبران بسیجگر با راه انداختن جنبش انقشبی قدرت را به دسههت

34

پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،8شماره  ،2بهار و تابستان 1399

میآورند و رهبران مدیر مبانی قدرت انقشب را تحلیم میکننههد .بسههیاری از رهبههران انقشبههی بههه درجههات
مختلد ،هم نظریهپرداز ،هم بسیجگر و هم مدیر بودهاند)Bashirieh, 2008, p.92( .
نظریه ساختار فرصت سیاسی

نظریه «ساختار فرصت سیاسی» اولین بار توسط پیتر ایزینگر در اثری با عنههوان «اعتههراض شهههری در ایههانت
متحده» به ادبیات جنبشهای اجتماعی وارد شد .از منظر وی ساختار فرصت سیاسی عناصر و مولفههایی دارد
که منظور از آن همان عناصر محیط سیاسی است که دو اهره متفاوت از خود نشان میدهد .بدین م نا کههه
یا مانع ف الیت شهروندان برای پیگیری اهداف م ین میگههردد یهها بههانی تسهههیل ف الیههت آنههها مههیگههردد؛
بنابراین ،عامل محیط سیاسی یا محدودیتهای م ینی بر ف الیت سیاسی اجتماعی جنبشها تحمیل میکند یهها
راههایی را جهت کامیابی در اختیار آنها قرار مههیدهههد ( )Eisinger, 1973, p.42البتههه ذکههر ایههن نلتههه در
اینجا اهمیت دارد که مفهوم فرصت و تهدیدها ،به فرصتها و محههدودیتهههایی اشههاره دارد کههه بیههرون از
گروههای بسیجگر شلل میگیرد .با این وجود این موارد ،بر شانس بسههیجکننههدگان در زمینههه برنامههههههایی
اون مطر نمودن خواسههته هههای م ههین ،بسههیج امیههان ،گسههترش نههوع خاصههی از اتحادههها و متههأثر نمههودن
اکمیت تأثیر میگذارد .یلی از اندیشمندان جنهبشهههای اجتمههاعی کههه در بههاب نظریههه سههاختار فرصههت
سیاسی نیز اظهارنظر نموده «سیدنی تارو» است .وی م تقد است برخی ت ییرات در سههاختار فرصههت سیاسههی
عمیقاً بر کیفیت کنش جنبشها تأثیر میگذارد که عبارتند از-1 :کمّ و کید دسترسی به میادین و مجههاری
مشارکت اجتماعی -2بی ثباتی و بی قراری یا ثبات و دوام اتحاد و همبستگی سیاسهی  -3ارتبههاطگیهری یها
عدم ارتباط با امیان و متحدین ذی نفوذ و مؤثر -4وجود یا عدم وجود شلاف درون نخبگان.
مطال ه اندیشه سایر متفلران نظریه ساختار فرصت سیاسی به خدوص مك آدام نیز نشههان مههیدهههد کههه در
مجمههوع در کلیههت ت ههارید و برشههمردن اب ههاد مؤلفههههههای ایههن نظریههه بهها سههیدنی تههارو اشههتراک دارنههد.
( )Karimi,2013, pp.73-75او اب اد زیر را برای مؤلفههای ساختار فرصت سیاسی برمیشمرد :باز یهها بسههته
بودن سیستم سیاسی اکم؛ وجود یا فقدان متحدان نخبگان؛ تمایل طبی ی دولت برای سرکوب و ظرفیت و
قدرت آن؛ انسجام یا عدم انسجام میان مجموعه گسترده اتحادهههای نخبگهان کههه در ت یههین سیاسههت سهههیم
هستند .در یك جمعبندی می توان گفت ساختار فرصت سیاسی به طور کلی به ت ییرات و اتفاقهایی توجه
دارد که میتواند نظام سیاسی را اماده پذیرش یك جنبش کند .این مهم در تبیین موق یت سیاسی-اجتماعی
ض ید شی یان اندونزی اهمیت زیادی دارد ،زیرا هر جنبش و فرایند اجتماعی-مذهبی که بتواند محاسههبات
و فرضیه های سامان بخش یك نظام سیاسی را متحول نماید ،میتواند ت ییری در فرصت سیاسی نیههز ایجههاد
کند .از همین رو است که در مطال ه ساختار فرصت سیاسی به عوامل یاد شده در بان که میتواند بر بسترها
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و زمینههای کنش جم ی تأثیر بگذارد توجه میشود .از طرفی نیز با توجه به نظریه بسهیج سیاسهی مهیتههوان
گفت ض د جم یت ،سازمان ،ایدلولو ی و رهبری در بین شی یان اندونزی باعث شده است که این گروه
نتوانند نقش و جایگاه سیاسی در این کشور داشته باشند .با در نظرگرفتن این مقونت ادغام دو نظریه فهوق
مدل مفهومی زیر را پیشروی تحلیل آسیزشناسههانه ناکههامی شههی یان انههدونزی در ت ییههر جایگههاه سیاسههی-
اجتماعی آنها قرار میدهد.

نمودار  :1مؤلفههای ساختار مدل مفهومی آسیبشناسی ناکامی سیاسی شیعیان اندونزی

جمعیت شیعیان و محدودیتهای دسترسی به مجاری مشارکت سیاسی

قیقت آن است که شی یان یك اقلیت مذهبی در اسشم هستند که دوداً  %10از جم یت مسلمانان جهههان
را تشلیل می دهند .تنها در سه کشور ایران ،عراق و بحرین شی یان اکثریت جم یت را در دست دارنههد .در
کشور اندونزی نیز جم یت شی یان در موق یت اقلیت نسبت به جم یههت اکثریههت سهنی قههرار دارد .در سههال
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 2000دمیتری ماهایانا 1رلیس ساب انجمن جماعت اهلالبیت اندونزی ،2جم یههت شههی ی ایههن کشههور را 3
میلیون برآورد کههرده بههود ( .)Zulkifli,2013, p.15وزارت خارجههه آمریلهها نیههز در گههزارش سههاننه خههود
مربوط به آزادی مذهبی طی سال  2018میشدی جم یت شی یان اندونزی را بین یك تا سه میلیهون ( ههدود
 %1از جم یهت  %88مسههلمان) اعههشم کههرد )U.S Department of State, 2018, p.3( .بهها ایههن وجههود بههاز
اندونزی به عنوان کشوری که در منطقه ،بیشترین ت داد شی یان را دارد ،مطر میباشد .شی یان اندونزی را
میتوان به دو گروه شی یان قدیم و شی یان جدید تقسههیمبنهدی کههرد .گههروه اول را عمههدتاً سههادات تشههلیل
میدهند که علیرغم گذشت زمان و ت ییر مذهز ،بخش عمدهای از این گههروه ،هنههوز هههم خههود را شههی ه
امامیه دانسته ،انتساب خود به اهل بیت (ع) را موجز شرافت و افتخاری بزر

برای خود میداننههد .گههروه

دوم ،گروهی هستند اکثر قریز به اتفاق آنها  ،پس از پیروزی انقشب اسشمی ایران ،به مذهز شههی ه روی
آوردهاند .این گروه جم یتی بین پنجاه تا هشتاد هزار نفههر را تشههلیل مههیدهنههد (.)Asadi, 2007, p.14-20
صرف نظر از اینله جم یت شی یان اندونزی برای بسیج سیاسی و مشههارکت در قههدرت انههدک اسههت ،سههه
مساله محدودیتآفرین که عبارتند از -1 :پراکندگی جم یت آنها؛ -2فشههارهای وارده بههر جام ههه شههی یان
اندونزی و  -3بنیه اقتدادی و مالی ض ید آنها ،بر دسترسی اندک به مجاری مشارکت سیاسی تاثیرگذار
بوده است.
جمعیت پراکنده شیعیان اندونزی

جام ه شی ه اندونزی امروزه در نوا ی و مناط مختلد این کشور ،بوگههور ،جاکارتهها ،بانگیههل ،بانههدونگ،
جوکجاکارتا (بهها سههه روسههتای کههامشً شههی ه در ومههه جوکجاکارتهها) ،سههمارانگ ،ماکاسههار ،نمپونههگ ،و
ماننگ ،پراکنده هسههتند .همههین پراکنههدگی و دوری از هههم باعههث گردیههده اسههت کههه شههی یان نتواننههد بههه
هملاری و هماهنگی بین خودشان بپردازنههد و نتواننههد نقههش یههك گههروه ف ههال و تأثیرگههذار را در سههاختار
سیاسی این کشور به خود اختداص دهند .ارا که طب ااراوب نظری ارالههه شههده در بههان یههك جم یههت
باید این قابلیت را داشته باشد که در ملانی خاص و ذیههل هههدایت یههك رهبههر یهها ایههدلولو  ،ایههدلولو ی
وا دی را پیگیری نماید .پراکنههدگی شههی یان انههدونزی موجههز گردیههده تهها آنههها بههه صههورت گروههههای
کواك و ض

ید در شهرهای مختلد ظاهر شوند و نتوانند اراده سیاسی خود را به نمایش بگذارند ( Shia

.)Numbers, 2020
________________________________________________________________
. Dimitri Mahayana
. Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia
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اعمال فشار علیه شیعیان اندونزی
در بین مسلمانان جهان« ،شی یان اغلز به عنوان یك گروه انحرافی از اسشم شناخته میشوند و ادعا میشود
که بین آموزههای واق ی اسشم و فقه شی ه تفههاوتهههای فا شههی وجههود دارد » ( )Hutt,2018ایههن تبلی ههات
منفی و جریان قدرت پشتسر آن عشوه بر اینله بر گرایش به شی ه در جهان تاثیرگهذار بههوده اسههت نقههش
مهمی در اعمال فشار بر جام ه شی ه در جاهایی که در اقلیت بههودهانههد ایفههاکههردهاسههت( .

Human Rights

 )Watch, 2013یلی از بازههای زمانی که در آن فشار بر شی یان شدت پیدا کرد سال  1979بههود .متههأثر از
وقوع انقشب اسشمی در ایران بسیاری از کشورهایی که دارای جم یت شی ه بودند داار این هراس شهدند
که املان بسیج سیاسی و اعتراض به جریان اکمه قدرت در کشورهای آنها از سوی شی یان وجود دارد،
لذا فشار بر شی یان را شدتبخشههیدند .انههدونزی تحههت اکمیههت نظامیههان (ر یههم سههوهارتو) یلههی از ایههن
کشورها بود )Mehr, 2013, pp.232- 250( .بهطههور مشههخ

در سههال  1984مجلههس ال لمهای انههدونزی بهها

صدور بیانیهای شی ه را «فرقههه انحرافههی» م رفههیکههرد و خواسههتار برخههورد دولههت بهها گسههترش آن گردیههد.
( )Formichi, 2013این مساله تهدید بزرگی علیه جم یت شی ه بود.
به گفته جان آل .اسپوزیتو «انقشب [ایران] در ابتدا در اندونزی ،هم ایدلولو ی و عقاید سیاسی اسههشمی را
برانگیخت و هم توانایی لومت محلی را در توجیه نظارت و سههرکوب جنههبشهههای مخالفههان اسههشمگههرا
تقویت کرد ...لومت اندونزی نیز برای بی اعتبار ساختن هر گونه مخالد اسشمی به طر اتهاماتی اههون
«خمینیسههم» یهها «اسههشم رادیلههال» مههیپرداخههت» )Sposito, 2007, pp.26-27( .دولهت انههدونزی همچنههین
ف الیتهایی را در جهت محدود کردن روابط با ایران انجام داد و از سفر شهروندان کشورش به ایران ،اههه
به عنوان دیدارهای خدوصی و اه بههرای دانشههجویان عههازم فراگیههری علههوم اسههشمی جلههوگیری کههرد .در
نخستین سالهای پیروزی انقشب این سیاست به طور غیر رسمی اجرا میشد .گزارشها اکی از آن است؛
شهروندانی که از ایران باز میگشتند ،از نظر مقامات مظنون تلقههی میشههدند .از اواسههط دهههه  1980دولههت
اندونزی رسماً شهروندانش را از تحدیل در ت

دادی ازکشورها ازجمله ایران منع کردMansouri, 2011, ( .

)p.6
بازه زمانی دوم که بیشترین فشار بر شی یان اندونزی وارد شد سالهای پس از وقههوع ههواد  11سههپتامبر
بود .ظهور گروههای افراطی در جهان اسشم پس از مشت آمریلا به اف انستان و عراق و نیز سههربرآوردن
داعش در منطقه خاورمیانه به قدرتگیری جریانهای رادیلال در کشورهای مختلد اسشمی کمك کرد.
اندونزی یلی از کشورهایی بود که هم مقدد عملیاتهای تروریستی این گروهها قرار گرفت و هم جام ه
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هدف آنها برای ضربه زدن به شههی یان )Fealy, 2004, p.104( .بههه نحههوی کههه مههیتههوان گفههت برگههزاری
تجم ات و راهپیماییهای اعتراضی علیه شی یان نسبت به قبل به طور محسوسی در انههدونزی افههزایش یافتههه
است .از آن جمله میتوان به تجمع طرفداران زب التحریر و برخی دیگر از جم یتهای مزبور در اشیه
برگزاری مراسم روز عاشورا در جاکارتا در سال  2013و  2014یا متشلل نمودن برخی از طرفداران خههود،
در اشیه مراسم روز عید غدیر در دانشگاه شههرید هههدایت اهلل در سههال  2013اشههاره نمههود کههه در برخههی
موارد ازجملههه مراسههم ارب ههین  ،2014منجههر بههه ت طیلههی ایههن برنامههه گردیههد( .

Organization of Islamic

)Culture and Communication, 2015, p.61
بنیه ضعیف اقتصادی شیعیان اندونزی

از نظر اقتدادی اندونزی در یلی دو دهه اخیر رشد خوبی را تجربه کرده است به نحوی که به عنوان یلی
از اهار ببر آسیایی شناخته می شود ولی این به م نای آن نیست که در این کشور همه گروهها و اقلیتهای
زبانی ،مذهبی و نژادی از جایگاه اقتدادی یلسانی برخوردار هستند .در مههورد وضه یت اقتدههادی شههی یان
اندونزی آمار دقیقی در دسترس نیست ،اما بر اساس شواهد موجود مههیتههوان دو دلیههل ذکههر کههرد کههه ایههن
جام ه در اندونزی از بنیه اقتدادی خوبی برخوردار نیست :اونً ،با توجه به فشارهای که در طههول تههاریخ از
سوی است مارگران هلندی (و تا دی است مارگران انگلیسی و اپنههی) بواسههطه جنههگههها و درگیههریهههای
داخلی (بین گروهها مذهبی و سیاسی) و نیز لومتگران نظامی در این کشور برای اندین دهه ،بر جماعت
شی ه اندونزی وارد آمده این جماعت مجبور به جابهجاییهای ملرر ملان اولیه زندگی و کار خود گشههته
است .در نتیجه ،این امر باعث نابودی بنیانهای اقتدادی این گههروه در بلنههدمههدت شههده اسههت .نمونههه ایههن
وض یت را در جزیره مادورا و اخراج شی یان آن به دست روستانشینان اهل تسنن در سههال  2013بههه خههوبی
میتوان دید )IRIN News, 2013( .دوماً ،برای تأسیس و ادامه یات بسیاری از نهادها و مؤسسات شههی ی،
در این کشور بنیانگذاران و مدیران آنها به کمكهای مالی از طههرف گههروهههها و سهازمان شههی ی در سههایر
کشورهای اسشمی ازجمله ایران ،عراق ،کویت ،بحرین و ....تلیه کردهانههد )Ida, 2016, p.207( .در ههالی
که اگر شی یان اندونزی از اوضاع اقتدادی مناسبی برخوردار بودند ،میتوانسههتند ایههن منهابع مههالی را خههود
تأمین نمایند.
در کل پراکندگی جم یت شی یان ،اعمال فشار بر آنها و نیز ض د بنیه اقتدادی باعث میگردد تهها بتههوان
ادعا کرد نخستین شرط بسههیج سیاسههی در ایههن کشههور بههرای تشههلیل یههك گههروه ،ههزب ،جریههان سیاسههی
و...وجود ندارد و تا ت ییری در شرایط ایجاد نشود املان بهبود وض یت آنها وجود نخواهد داشت .همههین
مورد دسترسی شی یان به مجاری مشارکت سیاسی را با محدودیت مواجه میکند.
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سازمان ناکارآمد و عدم دسترسی به متحدان متنفذ و کارآمد

قیقت آن است که عدم یلپاراگی ،ف الیتهای پراکنده و کنش موازی درون سازمانی در امههر تبلیههغ در
کنار عدم دسترسی به متحدان ذی نفوذ و تاثیرگذار ،محدودیت زیادی را بر سههر راه شههی ان انهدونزی قههرار
داده است .این در الی است که دسترسی به گروهها یا نخبگان قههدرت ،سههطح قههدرت سیاسهی شههی یان در
ت ییر جایگاه خود را بان میبرد و پویش جم ی آنها را نظم میبخشد .عشوه بر این ،نخبگان سیاسی بهها در
اختیار داشتن قدرت ،پیگیری بسیاری از خواستهای هم پیمانان خود را در دستور کهار قههرار خواهنههد داد.
همچنین با کنش سیاسی خود ،آگاهی سیاسی را افزایش میدهند و منافع امیان خههود را در درون سیسهتم
نمایندگی میکنند .ایههن مسههئله ،املانههات ،فرصههتههها و قابلیهتهههای عمههل شههی یان را گسههترش مههیدهههد.
( )Zulkifli,2013, p.113این در الی است که در اندونزی نه تنها این اتدانت برقرار نیست که در زمینههه
دعوت و تبلیغ ،نهایت تشش جام ه شی ه مدروف م رفی خود به عنوان یك گروه دینی است و نههه بیشههتر.
تی شلل تبلیغ و دعوت در اندونزی نیز خاص و قابل توجه است .در دهه پس از انقشب ایران ،ف الیههت-
های تبلی ی که شی یان در اندونزی انجام دادند ،به طور کلی به صورت فردی انجام میگرفت .تنها مؤسسه
م روف آموزشی یاپی 1که در سال  1976در جاوه تأسیس شده بود ،به صورت نهادینه به کههار تبلیههغ مههی-
پرداخت و باقی شی یان به صورت فردی و زیرزمینی به تبلیغ مذهز شههی ه مههیپرداختنهد.

( Abaza, 2004,

 )p.67بخشی از آن ناشی از فقدان یك مرکز آموزشی شی ی شناخته شههده در میههان شههی یان بههود .ایههن امههر
باعث میشد تا دولت و مقامات مذهبی در اندونزی قادر به شناسایی و کسز آمار دقی این گروه تها زمههان
تأسیس مؤسسات شی ه نباشند .با این ال ،از اواخر دهه  ،1980شخدههیتهههای برجسههته شههی ه ،بنیههاد شههی ه
یایاسان 2را تأسیس کردهاند کههه اولههین مؤسسههه قههانونی شههی ی در انههدونزی اسههت( .

Yayasan Pesantren

 )Islam, 2018سایر مؤسسات مشهور شی ه در جاوه ،عبارتند از :الحجه )1987( 3در جمبر ،در شرق جههاوه
توسط فاتونی هههادی ،4مطهههری )1988( 5در بانهدونگ 6توسههط جههشلالههدین ر مههت؛ الهههادی ( )1989در
پللونگان( 7جاوه مرکزی) توسط سید ا مد بارقیه؛ الجواد ( )1991در بانههدونگ توسههط سههین اللههشف؛
________________________________________________________________
)1. YAPI (Yayasan Pesantren Islam
2 . Yayasan
3 . Al-Hujjah
4 . Fathoni Hadi
5 . Muthahhari
6 . Bandung
7 . Pekalongan
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المنتظر ( )1992در جاکارتا توسط سههید عبههداهلل سههقاف؛ فاطمیههه ( )1997در جاکارتهها توسههط جههشلالههدین
ر مت؛ بنیاد و دت ( )1994در سولو ،توسط سههید عبههداهلل سههقاف؛ مرکههز فرهنگههی اسههشمی )2000( 1در
جاکارتا ،توسط لیم الهی؛ اللاظم ( )1994در کیربون( 2غرب جاوه)؛ راوسیان فیلر )1995( 3در یههوجی
کارتا4؛ مدرسه اللوثر در ماننگ توسط زهیر یحیی5؛ مدرسه عالمیه مدینه ال لم در جاکارتهها؛ توسههط سههید
عبدالر من ادریس؛ مدرسه تزکیه در جاکارتا؛ توسط یانتی سود آمانو بهها هملههاری جههشلالههدین ر مههت؛
المهههد انسههشمی در بانگیههل؛ توسههط سههید علیرضهها الحبشههی و سههید محمههد بههن علههوی؛ بنیههاد مجتبههی در
پورواکارتا ،6توسط محمد شه یز؛ بنیههاد امیرالمههؤمنین 7در پونتیانیههك( 8کالیمانتههان غربههی) توسههط هرمههان
مونتهار .9عشوه بر ایههنههها ،ت ههدادی دیگههری از بنیادهههای شههی ه در شهههرهای اههون سههوماترا ،کلیمانتههان،10
سونوسی 11و دیگههر جزایههر واقههع شههدهاند )Zulkifli,2013, pp.113-114( .اگراههه از اواخههر دهههه ،1980
اندونزی شاهد گسترش این مؤسسات شی ه بوده است و برآورد مههیشههود بههه بههیش از  80مؤسسههه شههی ه در
سراسر این کشور رسیده باشد اما دو مساله باعث میگردد تا آنچه که سازماندهی و بسیج خوانده مههیشههود
اتفاق نیفتد.
نخست اینله ت داد محدودی از این مؤسسهها به مؤسسات اندمنظوره بزر

تبدیل شدهانههد و نقهشهههای

مختلد مذهبی ،آموزشی و فرهنگی را در جام ه ایفا میکننههد و سهایرین خیلههی بههرای مههردم شههناخته شههده
نیستند .مرکز فرهنگی اسشمی که بهها هملههاری ایههران و بهها ههدود  30کارمنههد -کههه برخههی از آنههها فههار
التحدیل قم هستند -ف الیت میکند را جزء این استثناها باید قرار داد .دوم اینله اکثر ایههن بنیادههها در نقههاط
شهری متمرکز شدهاند و پراکندگی ج رافیایی نزم را ندارنههد .بهه نحههوی کههه جاکارتهها ،بزر تههرین شهههر
شی هنشین اندونزی ،دارای بیشترین ت داد مؤسسات است .شاید تنها استثنای موجود در ایههن بههاره را بتههوان
________________________________________________________________
). Islamic Cultural Centre (ICC
. Cirebon
3 . Rausyanfikr
4 . Yogyakarta
5 . Zahir Yahya
6 . Purwakarta
7 . Amirul Mukminin Foundation
8 . Pontianak
9 . Al-Munthahar
10 . Kalimantan
11 . Sulawesi
1
2
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بنیاد الحلیم ،1مؤسسه م روف شی ی که در دسامبر  2003توسط زین ال ابدین المحدار 2تأسههیس شهده ،د-
انست .این تمرکز در شهر موجز میگردد املان ارتباطگیری ،بسیج همگانی و شلل دهی افلار عمههومی
در میان شی یان اندونزی وجود نداشته باشههد .)Zulkifli, 2013, pp.130( .سههوم اینلههه ههوزه ف الیههت ایههن
مؤسسات و نهادها به امور دینی و مذهبی محدود گشته و وارد مطالبات اجتماعی و سیاسی نشده اسهت .بههه
عنوان مثال مؤسسه الهدی ،مؤسسه شهید مطهری و موسسه اسشمی یاپی کار ترجمه کتز فارسههی و عربههی
به زبان اندونزی و نشر آن ،نشر مجلههههای فرهنگههی و اجتمههاعی ،جمههعآوری خمههس ،زکههات و نههذورات،
آمههوزش طههشب و دانههشآمههوزان ،برگ هزاری مراسههمهههای مههذهبی را انجههام مههیدهنههد( .

Al-Mustafa

 .)International Research Institute, 2014اهارم اینله این مؤسسات و نهادها شلل جزایر جههدا از هههم
را دارند و به کارهای مشابهی میپردازند )See: Latief, 2008, pp.300-335( .این نلته را از شلل تأسیس
این نهادها به خوبی میتوان فهمکرد .برخی از مؤسسات شی ی توسط گروهی از افرادی ،که دارای روابههط
دوستانه با یلدیگرند ،ایجاد شههدهانههد .بههرای مثههال ،بنیههاد الجههواد در سههال  1991توسههط گروهههی از ف ههالین
فرهنگی تشلیل شد که از دانشگاههای باندونگ فار التحدیل شده بودند ،ازجمله ا مد جوبیلی ،3ویههوان
تربودی هرماوان ،4ریوالدی 5و یوسد بااتیار 6.برخههی دیگههر از مؤسسههات توسههط فههار التحدههیشن ههوزه
علمیه قم راهاندازی شدهاند .زهیر یحیی در بنیاد اللوثردر ماننگ (جاوه شههرقی) ،سههین اللهاف در بنیههاد
الجههواد در بانههدونگ ،عبههداهلل سههقاف در بنیههاد ایپههابی 7در بوگههور ،8محمهد شه یز در بنیههاد المجتبههی در
پورواکارتای جاوه شرقی و هرمان مونتهار در بنیههاد امیرالمههؤمنین در پونتیانیههك ،9همههه فههار التحدههیل قههم
هستند .این نوع ف الیت های جدا از هم و به شلل موازی و با تمرکز در نقاط شهههری همچههون جاکارتهها نههه
تنها به رشد جام ه شی یان اندونزی کمك اندانی نخواهد کرد بلله ساسیتها در مههورد آنههها را نیههز در
بین گروههای افراطی بیشتر میسازد .نتیجه امر این خواهد بود که به جای آنله بدنه جام ه شههی ه از ه و
قوق خود آگاه شود و یا برای استیفای آن اقدام نماید هراه بیشتر در م رض فشار و تهدید قرار گیرد.
________________________________________________________________
. Al-Hakim Foundation
. Zainal Abidin Al-Muhdar
3 . Ahmad Jubaili
4 . Wawan Tribudi Hermawan
5 . Rivaldi
6 . Yusuf Bachtiar
7 .IPABI
8 . Bogor
9 . Pontianak
1
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ایدئولوژی حاکم و انسداد سیستم حکومتی

در جوامع امروزی باز بودن یا انسداد سیستم لومتی با مقونت و مفاهیمی همچون آزادیهای اقلیتهای
قومی مذهبی ،فضای تبلی اتی و مشارکت زبی مورد سنجش قرار میگیرد .انتشار اسشم و پیشههرفت آن در
اندونزی که توسط تاجران ،بازرگانان و مهاجران و به شلل مسالمتآمیز انجام گرفت و به تدریج خههود را
در مراسمهای مختلد مذهبی نشان داد با گذشههت زمههان ساسههیتههها دربههاره ایههن دیههن را  -هههم در میههان
بودالیان و هم مسیحیان -برانگیخت .این وضه یت بهههتههدریج نههوعی از انسههداد سیسههتمیك را بههرای شههی یان
اندونزی بوجود آورد .لذا با گذشت زمان و در اثر جریانهای مختلد ت ییرات گونهاگونی در ایههن کشههور
پیش آمد که مسلمانان را وارد جنگ و خشونت علیه یلدیگر و سایر فرقههای دینی ساخت .در نتیجه ایههن
عوامل ،اسشم نتوانست خود را در قالز یك ایههدلولو ی بههرای مسههلمانان و خاصههتاً شههی یان عرضههه کنههد و
مذهز شی ه به انجام فرالض دینی محدود ماند .ریشههای این مسئله را به طور خشصه میتوان در دو عامل
است مار و قدرت گرفتن نظامیان در اندونزی جستجو کرد:
سابقه استعمار

به نظر میرسد برای درک بهتر محدودیت سیاسی-مذهبی موجود در ارتباط با شی یان اندونزی میبایسهت
کمی به عقز برگردیم .زمانی که است مار هلند اولین ضربه خود برای بوجود آوردن این محدودیتههها در
اندونزی و به خدوص در میان مسلمانان این کشور را بههر پایههه شههیوه «تفرقههه بینههداز و لومههت کههن» رقههم
زد )Kehoe, 2008, pp.1-10(.کمپانی شرقی هلند در ابتدای قرن هجدهم ،لومت اندونزی را بههه دسههت
گرفت .در  1740هلندیها شورش مردم جاکارتا را با کشتار  20هزار اندونزیایی و اینی درهم شلستند .تا
 1942میشدی اندونزی مت ل به هلند بود .هلندیها در طول سلطه خود بر اندونزی ،سه ی کردنههد ت ههارض
بین فرهنگ اسشم و عادات و رسوم بومی را دامن زده و بستر را برای منازعات بین مسلمانان و ادیان دیگههر
فراهم کنند .در واقع با پیشرفت سریع اسشم که طی آن اکثر مردم اندونزی مسلمان شههدند ،سیاسههت ایجههاد
تفرقه در میهان مسلمهانهان ،سهرلهو هه برنامههای هلنهدیهها قهرار گهرفهت و هلندیها همههه تههشش خههود را
بهرای اشاعه مسیحیت در جهت دورکردن مردم از اسشم کردند .در این میان شهی یان بههه دلیهل پایهداری در
برابر است مارگران هلند ،با انواع شلنجه و آزارها مواجه شدند .این آزارها سبز پراکندهشدن شی یان ،ت ییر
مذهز و از میهان رفتن بسیاری از کتابها و میرا های تاریخی شی ه شد( .
)Emami Zavareh, 2010, p.191

Derakhsheh, & Mortazavi
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قدرتیابی نظامیان

از اواسط جنگ جهانی دوم تا آخر جنگ ( 1942تا  ،)1945اندونزی به اش ال نیروهای اپن درآمد و پس
از پایان جنگ و تسلیم اپن ،سش های ارتش اپن به دست ملّیون افتاد .سوکارنو بههه عنههوان اهههره ملههی و
میانه رو ،رهبری ملّیون را به دست گرفت و در سال  1945اعشن استقشل کههرد .ب ههد از پههذیرفتن اسههتقشل،
سوکارنو به عنوان رلیس جمهور اندونزی برگزیده شد .وی یلی از ف انن نهضت استقشل اندونزی و رهبر
زب ناسیونال و جزء ملیگراهای بی تفاوت به مذهز بود که دین را از سیاست جدا میدانست .سههوکارنو
دموکراسی و نظام پارلمانی غربی را تأیید و آن را به عنوان هدف اندونزی برای استقشل ذکههر میکههرد .بههه
اعتقاد وی بهترین راه ل برای رفع اختشفها و تضادهای موجود در جام ه ،دموکراسی نههوین بههود کههه او
آن را به عنوان اصل واق ی لومت اسشمی و به عنوان ایدلولو ی نوین تلقی میکههرد .وی م تقههد بههود در
کشوری مثههل انههدونزی فقههط بهرای سیاسههت دو راه اههاره بههاقی اسههت :و ههدت دیههن و سیاسههت امهها بههدون
دموکراسی ،یا دموکراسی همراه با سیاست بدون مذهز .به خاطر همین اعتقادات بود که او در سههال 1957
میشدی سیاستهای مبتنی بر نوعی دموکراسی جدید با عنههوان «دموکراسههی هههدایتیافتههه» را رسههماً اعههشم
کرد )Shaplen, 1968, p.139( .یلی از مشلشت سوکارنو ف الیههت ههزب کمونیسههم انههدونزی بههود ،ایههن
زب علیه دولت ف الیتهای فراوانی داشت که در نهایت منجر به کودتای آنان در  30سههپتامبر  1965شههد
اما این کودتا توسط سوهارتو کههه فرمانههده نیروهههای اسههتراتژیك بههود سههرکوب گردیههد .سههوهارتو ب ههد از
سرکوبی کودتا زب کمونیست را منحل نمود و خود یك کابینههه جدیههد تشههلیل داد .دولت اندونزی در
طول بیش از  32سال زمامداری نرال محمد سههوهار تو ،از میههان راهلارهای مختلد ،جهت ایجاد و ت می
همگرایی اجتماعی و برپایی دولت -ملت وا د ،سیاست «شبیهسازی» را برگزید و تششی فراگیر در جهت
استحاله ارزشها و ممیزیهای هویتی گروههای قومی در ارزش های عمده ملی به کار بسههت و در ایههن راه
هدفی جز سلطه یك گروه قومی بر دیگر گروههای قومی ،ت قیز نلرد.
سهه دههه اکمیت نظامیان سبز شد تا فرهنگ نظامی در تمام شئون زندگی سیاسههی ایهن کشههور ا ساس
شود .شلنجه ،اعههدامهههای بدون محاکمه ،بازداشتهای غیر قانونی ،غارت ،قتهههل عام ،جابجایی جم یتی،
اعمال سیاست زمین سوخته ،به کارگیری جوخههای شهبه نظههامی از جمله سازوکارهای عادی ل و فدل
مسالل سیاسی  -اجتماعی و قهومی در این دوران بوده است .در تیمور شرقی این رفتارها به صورت علنیتر
و سازمانیافتهتهر اعمال میشد .بدین ترتیز همه تششهای جنبشهای اسشمی و آرمانهای مردم اندونزی
که

دود  90درصد آنها مسلمان بودند ،در مسلخ افلههار ملههیگراههها قربههانی شههدMortazavi Emami ( .

)Zavareh & Jamali, 2015, p.438
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رهبری متفرق با تعلق خاطر به تبلیغات فرهنگی شیعه

در ال اضر هیچ فرد وا دی وجود ندارد که همه گروههای شی ی در اندونزی را رهبری نماید .بهها ایههن
ال ،رهبران جام ه شی ه را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :علما 1و روشنفلران .علما بیشههتر در مؤسسههات
سنتی اسشمی در اندونزی و وزههای علمیه خارج از این کشور آموزش دیههدهانههد؛ امهها روشههنفلران فههار
التحدیل دانشگاههای سلونر هسههتند .ایههن دو گههروه از لحههاد دانههش و رهبههری بهها هههم متفههاوت هسههتند.
( )Zulkifli,2013, p.49در ادامه به بررسههی برخههی تفههاوتهههای ایههن دو گههروه و اهههرههههای شههاخ

آن

خواهیم پرداخت.
علمای شیعی

به طور سنتی ،اصطش علما ( ustadzدر زبان اندونزیایی) به م نای «م لم مذهبی» است .این افههراد م مههونً
کسانی هستند که در مؤسسات آموزش و پرورش سنتی اسههشمی ،مههدارس رسههمی اسههشمی ،در اجتماعههات
مههذهبی و در میههان پناهجویههان تههدریسمههیکننههد )See: Adeney-Rissakotta, 2014( .در قیقههت ایههن
اصطش به طور فزایندهای برای اشاره به بزرگان و رهبران گروههههای خههاص جام ههه مسههلمان در انههدونزی
مورد استفاده قرارمیگیرد.
در زمینه فقهی ،علمای اندونزی مقلد و پیرو برخی از مراجع تقلید در ایران یا عراق هستند .آنها نزد شی یان
اندونزی از اعتبار بانیی برخوردارند .این افراد دارای دو ویژگی کلی هستند؛ اونً در مؤسسات و ههوزه-
هایی آموزش دیدهاند که منابع آموزشی آن شامل علوم پایه دینی از شاخههای مختلد دانش اسشمی می-
باشد .ثانیاً ،برخی از این علما ب د از فراگیری علوم اسشمی شروع به ف الیت مذهبی ،تبلی ههی و آموزشههی در
مؤسسات یادگیری اسشمی کردهاند .بسیاری نیز دست به تأسیس مؤسسات مذهبی زده و آنها را مههدیریت
و رهبری میکنند .برخی نیز به عنوان م لمان مذهبی و واعظ در نهادهای مذهبی خدمت میکنند؛ بنههابراین
بخاطر ضور در این مؤسسات و مراکز مذهبی یك نوع رابطه نزدیك بین علمهها و جماعههت شههی ی برقههرار
میشود .ع لما از نظر منابع مالی و تأمین عایدات زندگی خود نیز به کمههكهههای مههالی از طههرف مؤسسههات
دینی ،جماعت شی ی اندونزی و سایر کشورهای اسشمی تلیهکرده اند .در ادامه به آرا و اقدامات دو تن از
علمای طراز اول شی ه در اندونزی ،سین الحبسی و سن شهاب میپردازیم.

________________________________________________________________
.Ustadh
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حسین الحبسی)1994-1921( 1

سین الحبسی بزر ترین رهبر م اصر شی یان اندونزی است که بیشتر در زمینه توس ه شی یان در انههدونزی
ف الیت کرده است .رهبری وی توسط تمام گروههای شی ی در جام ه به رسمیت شناخته شده بود .از زمههان
مر

وی در سال  ،1994هیچ یك از علمای اندونزیایی و یا روشنفلران نتوانسههتهاند جههای خههالی او را پههر

کنند .سین الحبسی پسر دوم یههك خههانواده سههید عههرب بههود کهه در  21آوریههل  1921در سههورابایا 2و در
خانوادهای اهل تسنن متولد گردید )Yapibangil, 2018( .او تحدیشت رسمی خود را در مدرسه الخیریه،
یلی از قدیمیترین و م روفترین مدارس اسشمی در سورابایا (شرق جاوه) زیر نظر علیم محمد

المحدار3

آغاز کرد .وی در اندین مؤسسه علوم اسشمی در خارج از اندونزی ازجملههه در یمههن ،عربسههتان ،مههالزی و
عراق به تحدیل پرداخت و نهایتاً در سه رشته فقه ،اصول و اخشق سرآمد گردید .مشخ

نیست وی دقیقاً

اه سالی به شی ه ت ییر عقیده داده اما دس زده میشود این اتفاق در اوایل دهه  1960افتاده باشد( .

Ipac

 .)Report, 2016, p.6همچنین الحبسی در دورهای از زندگیاش بههه ف الیههتهههای سیاسههی رو آورد .در 30
سالگی ،او به ماسیومی (مجلس مشورتی مسلمانان اندونزی) ،4کهه بههزر تههرین ههزب مسههلمان در دوران
لومت سوکارنو ( )1965-1945بود ،پیوست .از طری این عضویت ،او نه تنها با رهبران با نفههوذ مجلههس
مشورتی همچون ناتسیر،5کاسمن سینگادی مدجو ،6ج فرالدین پرویرینگارا ،7بلله با دیگههر شخدههیتهههای
سیاسی در اندونزی نیز آشنا شد .الحبسی سپس به عنوان عضو مجلس مؤسسان و مسئول کمیسههیون قههوق
بشر اندونزی انتخاب شد .وی ماننههد بسههیاری از رهبههران مجلههس مشههورتی ،نگههرش بسههیار منفههی بههه ههزب
کمونیست اندونزی 8داشت و در تأسیس جبهه ضد کمونیست 9شههرکت کههردZulkifli, 2004, pp.282-( .

)283
با این ال ،ف الیت سین الحبسی در عرصه سیاسی زیاد به طول نینجامید .دنیل مت ههددی بههرای ایههن امههر
وجود دارد ،مهمترین آنها ،این بود که در ماه آگوست  1960مجلس مشورتی ،به عنوان ههزب مخههالد
________________________________________________________________
. Husein Al-Habsyi
. Surabaya
3 . alim Muhammad al-Muhdar
)4 . Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi
5 . M. Natsir
6 . Kasman Singadimedjo
7 . Sjafruddin Prawiranegara
)8 . Indonesian Communist Party(PKI
9 . Anti-Communist Front
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سوکارنو غیرقانونی اعشم شد )Schroter, 2010, p.21( .این امر درگیری مجلس مشورتی بهها دولههت را در
پی داشت .الحبسی پس از انحشل مجلس مشورتی ،تمام ف الیتهای سیاسی را کنار گذاشت و به جای آن
به تدریس علوم اسشمی پرداخت .او دریافته بود که رشد اسشم از طری ف الیتهههای سیاسههی ،بههه سههادگی
املانپذیر نیست به همین خاطر به ف الیتهای آموزشی روی آورد .او به عربستان س ودی ،مدر ،کویههت،
لیبی ،عراق و ایران سفر کرد تا با علمای مذهبی دیدار و به جمع آوری کمكهای مالی از افراد و سازمان-
های اسشمی برای توسه ه آمههوزش و پههرورش در مدرسههه الخیریههه و جام هه مسههلمانان انههدونزی ،بپههردازد.
( )Formichi & Feener, 2015, p.254-255کنارهگیری وی از سیاست به عنوان یلی از رهبههران برجسههته
شی یان ان دونزی نه تنها موجز الگوگرفتن سایر رهبران مذهبی از شخدیت وی و تلرار این منش شد بلله
جام ه شی یان را برای همیشه از سیاست و سیاستورزی دور کرد.
حسین شهاب

سین شهاب دیگر عالم برجسته شی ه در اندونزی است که هنههوز در قیههد یههات اسههت و بههه ف الیههتهههای
فرهنگههی خههود ادامهه مههیدهههد .او در  27دسههامبر سههال 1961در پالمبنههگ ،1در خههانوادهای اهههل تسههنن در
سوماترای جنوبی متولد شد .خانواده او اصالتاً از عربهای ضرمی یمن بودند کههه بههه انههدونزی مهههاجرت
کرده بودند .آموزش ابتدایی و متوسطه را در شهر خود به پایان رساند و مدتی را در دبیرسههتان دینههی عالیههه
که مؤسسه اسشمی شناخته شدهای در پالمبنگ اسههت ،گذرانههد .در طههول ایههن دوره ،او رابطههه نزدیلههی بهها
م لمش ،سید ا مد الحبسی داشت ،همچنین با سایر علمای اسشمی ازجمله در قم ارتباط برقرار کرد .همین
ارتباط سرمنشاء ت ییر عقیده او به شی ه و آغاز مطال ات علوم اسشمی وی در وزه علمیه قههم شههد( .

Rijal,

 )2017, p.10او در سال  1986به زادگاه خود ،پالمبنگ بازگشت و سههپس بههرای کههار بههه مههالزی رفههت .از
 1991تا  1994به استادی برجسته در بنیاد مطهری زیر نظر جشلالدین ر مت تبدیل شد و در مواقع نبود او
هدایت موسسههه را برعهههده مههیگرفههت ( .)Zulkifli, 2009, pp.244-245همچنههین وی بههه عنههوان مههدرس
اندین مؤسسه اسشمی سنی و شی ه ،ازجمله مدینه ،دانشلده مطال ات اسشمی مدینه ال لم ،مرکز بین المللی
صوفیان ،بنیاد تقوا نجار و البتول ایفای نقش کرده است .عشوه بر این ،هدایت برنامههههههای مههذهبی انهدین
ایستگاه تلویزیونی و رادیویی را برعهده دارد .سین شهاب با توجه بهه موق یههت مههذهبی خههود در تأسههیس
مؤسسات شی ه ضوری پررنگ دارد .او یلی از مؤسسههین مرکههز فرهنههگ اسههشمی زیرنظههر شههیخ محسههن
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لیم اللهی است )Latief, 2008, p.315( .عههشوه بههر اینههها وی در راه انههدازی بنیههاد فطههرت 1کههه مرکههز
آموزش عرفان اسشمی در جاکارتاست با عثمان عمر شهاب ،2هملاری داشته است .سین شهاب در سههال
 2004نیز در تأسیس مجمع الحسینی 3شرکت جست .این انجمن برای روشنفلرانی که در جاکارتا زنههدگی
میکنند ،تأسیس شده است ( .)Zulkifli,2013, p.64-65دستاوردهای فلههری سهین شهههاب بههدون شههك
قابل توجه هستند .او نمونهای از یك مبلغ موف است کههه سههرمایههای اجتمههاعی و فرهنگههی بزرگههی را در
توشه خود دارد .اگراه وی در بسیاری از مؤسسات اسشمی ف الیت و تدریس میکند ،ولی هیچ مؤسسهای
به اندازه کافی قدرتمند نیست که بتواند او را به عنوان رهبر برجسته جام ه شی ی بههرای جهایگزینی مر ههوم
سین الحبسی ،مایت و انتخاب کند .این مسئله و عههدم عشقههه سههین شهههاب بههه مسههالل سیاسههی باعههث
گردیده تا عمشً شی یان اندونزی فاقد رهبرانی سیاسی باشند که بتوانند آنان را سازماندهی و بسیج کنند .لذا
همه ایز در اندونزی برای شی یان و رهبران آنها در آموزشیهای اسشمی و فرهنگی خشصه شده است.
روشنفکران شیعی

روشنفلران شی ه اندونزیایی دارای یلسری ویژگی های خاص هسههتند کههه آنههان را از روشههنفلران جوامههع
شی ی همچون ایران متمایز میسازد :اونً ،زمینههای آموزشی آنها با علماء مههذهبی متفههاوت اسههت .آنههها
فار التحدیل دانشگاههای سلونر هستند و در زمینههای مختلد علوم طبی ی و تجربی آموزش دیههدهانهد.
این روشنفلران هرگز آموزش مذهبی به صورت جامع در مؤسسات علوم اسشمی ندیدهانههد و اگههر ایههزی
هم درباره شی ه میدانند از دو راه بوده است )1 :آموزشهایی که در خارج از کشور دیدهانههد )2.آمههوزش
هایی که پس از فار التحدیلی از دانشگاه از طری مؤسسات تبلی ی ،شرکت در محافل مههذهبی ،سههخنرانی
های مساجد و مؤسسات اسشمی و خواندن کتابها و نشریات شی ی به دست آوردهاند( .

zulkifli, 2009,

 )p.231بنابراین روشنفلران شی ی از سطح پایینتری از م لومات اسشمی نسبت به علما برخوردارند .ثانیهاً،
روشنفلران م مونً منابع مالی خاص خود را دارند .آنها در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در شاخههههای
مختلد علوم طبی ی و فنی ،تدریس و سخنرانی میکننههد و یهها بهها مؤسسههات اجتمههاعی ،فرهنگههی و تجههاری
ف الیتهای اقتدادی و بازرگانی دارند و هرگز نقش م لم مذهبی ،واعظ یا راهنمههای جام ههه شههی ه را نمههی
پذیرند .به همین علت ،رابطه آنها با جماعت شی ی به اندازه رابطه آنها با علما نزدیك و گسههترده نیسههت.
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در عوض ،آنها از طری پرداخت کمكهای مادی به مؤسسات شی ی ،بیههنش راهبههردی و تفلههر انتقهادی،
موق یت خود را در جام ه اندونزی ارتقا بخشیدهاند .یلی از روشنفلرانی که استثنالاً به ف الیتهای مذهبی
نیز میپردازد و در اندونزی به عنوان یك روشنفلر پر نفوذ شی ه شناخته میشود جشل الدین ر مت است.
جاللالدین رحمت

1

جشلالدین ر مت برجستهترین روشنفلر شی ی در اندونزی است .وی در اندونزی با نام

«کانههگ جههشل»2

شناخته میشود .ر مت در  29آگوست  1949در بوجونگسشم 3از نا یه باندونگ در غههرب جههاوه متولههد
شد .پدرش یك مرد تحدیل کرده ،رلیس روستا و عضو ف ال جنههبش اسههشمی ماسههیومی بههود کههه او را در
کودکی ترک کرد .جشلالدین ر مت مطال ه درباره اسشم را تحت نظر یك م لم سنتی بههه نههام آجنگههان
شدیك 4شروع کرد .این مطال ات تا پایان مدرسه ابتدایی ادامه داشت .او علم نحو و صرف عربی را نیز زیر
نظر این م لم آموخت .ر مت اذعان میکند که آموختن زبان عربی به او ایههن املههان را داد تهها بههه ادبیههات
گسترده عربی دسترسی پیدا کند و به یادگیری اندیشه دینی و دانش کامل شی ه دست یابد .همین امر باعث
گردیده تا موق یت او نسههبت بههه دیگههر روشههنفلران مسههلمان انههدونزی کههه از دانشههگاههای سههلونر فههار
التحدیل شدهاند ،متمایز باشد .یادگیری زبان هلندی در کههودکی نیههز بههه او ایههن فرصههت را داد تهها بها آثههار
فیلسوفان و متفلرانی همچون اسپینوزا و نیچه آشنا شود؛ اما آنچه مسیر زندگی او را عوض کههرد کتابخانههه
شخدی پدرش بود که او در آنجا برای اولین بار با کتاب ا یاء علومالدین اثر امام محمد غزالی آشنا شههد.
( .)Biografi Jalaluddin Rahmat, 2013جههشلالههدین ر مههت عههشوه بهر تحدههیشت دینههی ،تحدههیشت
دانشگاهی را نیز پی گرفت و در رشته ارتباطات فههار التحدههیل شههد .همچنههین وی در سههال  ،1980بههورس
تحدیلی برای مطال ه بیشتر در رشته علوم ارتباطات در دانشگاه ایالت آیووا را به دست آورد و پههس از آن
در سال  ،1994برای مطال ه علوم سیاسی راهی دانشگاه ملی اسههترالیا شههد (Zulkifli, 2013, p.67) .تههاریخ
زندگی جشلالدین ر مت با ف الیتهای تبلی ی شی ه گرهخورده است .همین امر او را از بیشتر روشنفلران
شی ه در اندونزی متمایز میکند .مدتههها قبههل از تبههدیل شههدنش بههه یههك شههی ه م تقههد ،او بهها سههازمانهای
اصش طلز سنی ،اتحاد اسشمی (پرسیس) 5و محمدیه ،6هملاری میکرد .هر دو گروه شدیداً با خرافههات،
________________________________________________________________
. Jalaluddin Rakhmat
. Kang Jalal
3 . Bojongsalam
4 . Ajengan Shidik
)5 . Persatuan Islam (Persis
6 . Muhammadiyah
1
2

بازماندگیِ شیعیان اندونزی از مشارکت در فرآیند و ساختار قدرت سیاسی

49

اعتقادات و شیوههای سنتی اسشمی در اندونزی مخالد بودند .این برنامههای اصش طلبانههه ،واکههنشهههای
شدیداً منفی را از طرف سنتگرایان اسشمی در اندونزی به دنبال داشت؛ اما هملاری وی با این سازمانههها
نیز دوام نیاورد و از آنها خارج شد )Zaenudin, 2018( .وی پههس از آن بههه کههار وعههظ در بههین جماعههت
مسلمان و نیز تدریس تدوف در مرکز آموزشی بنیاد مدینههه 1و کههالج اسههشمی مطال ههات عههالی 2پرداخههت.
()Fealy & White, 2008, p.49
جههشلالههدین ر مههت بههه همههراه جم ههی دیگههری از روشههنفلران مسههلمان انههدونزی (امههین ریههس ،3داوام
ر یدجوی )4با پیروزی انقشب ایران مجذوب ایدلولو ی آن شدند .این آشنایی با مطال ه آثار ایدلولو -
های انقشبی مانند علههی شههری تی و شهههید مطهههری بیشههتر شههد )Formichi, 2013( .او کتههابهههای ایههن دو
ایدلولو

انقشب ایران را به زبان اندونزیایی ترجمه کههرد و مههدرس مبا ههث عههدالت اجتمههاعی در اسههشم

گردید )Saat, 2018, p.94( .خود ر مت اذعان میکند که سال  ،1984نقطه عطفی در تششهههای دینههی،
فلری و م نوی او بوده است .در سال  ،1984او به همراه یدر باقر 5و اندنگ صفیالدین انداری 6در یك
کنفرانس اسشمی در کلمبو 7شرکت میکنند و طی آن ،با ب ضی علما شی ی آشنا میشوند .آنچههه بیشههتر او
را تحت تأ ثیر قرار داد این بود که علمای شی ه به او ت دادی کتاب داده بودنههد )Zulkifli, 2013, p.70( .او
همچنین با علمای شی ه در ایران و دیگر نقاط جهان ارتباط برقرار کرد و برای کسز دانش دربههاره مههذهز
شی ه ،یك سال ( )1993-1992را در قم گذراند .در ابتدا او قدد داشههت تهها مقطههع دکتههرای الهیههات را در
دانشگاه تهران بگذراند ،اما روند ثبت نام در این دانشگاه بسیار پیچیده بود در نهایت از این تدمیم مندرف
شد .وی در ایامی که در قم ضور داشت با علمای شی ی در ارتباط بود و در سخنرانیهای مذهبی شرکت
میکرد )Zulkifli,2013, p.71( .جشلالدین ر مت بنیاد مطهری را در سال  1988با هملاری یدر باقر،8
ا مد تفسیر ،9آگوس افندی 10و ا مد مهاجر 11تأسیس کرد .این بنیاد یك ش ار مهم و اساسی داشت و آن
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عبارت بود از« :روشنگری اندیشه اسشمی» .او در این موسسه به ف الیتهای تبلی ههی ،آمههوزش و پههرورش و
ااپ کتاب و نشریات مش ول گردید و به طور منظم در روزهای یلشنبه سخنرانیهایی مههذهبی در مسههجد
المنوره انجام میداد .جشل الدین ر مت در سال  2000انجمن جماعت اهل بیت 1اندونزی را بهها همراهههی
اند تن دیگر از روشنفلران شی ی تأسیس کرد .از آن زمان ،او رلیس شورای مشورتی و با نفوذترین اهره
در توس ه این سازمان شده اسههت .در ابتههدا ،ر مههت و دیگههر روشههنفلران مؤسههس ایههن سههازمان بهها دیگههر
گروههای شی ی هملاری میکردند ،اما با گذشت زمههان ،ایههن گروهههها داههار انشه اب شههدند)Zulkifli, .
)2013, pp.76-77

جشلالدین ر مت نقش موثری در اراله اهرهای صلح دوست و انسانی از اسشم در اندونزی داشته اسههت.
به نحوی که او را به عنوان فردی که تشش کرده است سیمای قوق بشههری اسههشم را بههه جهانیههان م رفههی
سازد میشناسند .وی درخدوص اجباری نبودن دین بر اهار نههوع ازادی مههذهز کههه اسههشم بههر آن تاکیههد
کرده است پافشاری میکند :آزادی انتخاب دین ،آزادی پیروی از دین ،آزادی پنهان کردن دین و آزادی
بیان دین )Arifin, 2009, p.14( .آنچه در پایان باید بدان اشاره کرد این است که گذشته از جایگاه علمههی
و مذهبی این سه شخدیت ( سین الحبسی ،سین شهاب و جشلالدین ر مت) در میان شی یان اندونزی،
به جزء دوره نه اندان طوننی ف الیتهای سیاسههی الحبسههی در ههزب ماسههیومی ،هیچلههدام از آنههها وارد
مسالل سیاسی نشدهاند .آنها بیشتر به دنبال مطال ه ،تفح

و نوشتن آثار مت دد در شاخههای مختلد علوم

اسشمی رفتهاند و به ف الیتهای تبلی ی برای مذهز شی ه از طری تأسیس نهادها و سازمانهههای فرهنگههی و
مذهبی در شهرهای شی هنشین اندونزی مش ول بودهاند .فقههدان یههك رهبههر یهها ایههدلولو

سیاسههی در میههان

شی یان اندونزی ،از دنیل اساسی نقش و جایگاه ض ید سیاسی آنان در ساختار سیاسی این کشور است.
رسانههای جمعی و فرصتسازی فرهنگی-مذهبی

رسانههای جدید و فناوری دیجیتال دنیایی را که ما در آن زندگی میکنیم بههه شههدت دگرگههون مهیکننههد.
بیشك اقلیتهای دینی از این ظرفیت آگاهی دارند اما باید در نظههر داشههت کههه در ارتبههاط بهها رسههانههههای
جم ی دو عامل اساسیِ فضای کنترل شده رسانهای بوسیله دولت و تمایل شی یان بههه تبلیههغ مههذهز تشههیع و
برنامههای فرهنگی مانع ت ییر جایگاه سیاسههی-اجتمههاعی شههی یان انههدونزی شههده اسههت .بههه عبههارتی شههی یان
اندونزی از اینترنت بیش از هر ایز دیگر برای پخش اطشعات در مورد اسشم و تبلیغ فرهنگ مذهز تشیع
است استفاده میکنند و نه بسیج سیاسی و ف الیتهای سیاسی )Dawson & Cowan, 2004( .در این رابطه
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نشریات شی ه نیز جایگاه خاص خود را دارد .رشد این ملتوبات در بازار ادبیات اسشمی اندونزی با تأسیس
انتشارات «ناشران شی ه» فزونی یافت .به گونهای که به تدریج بیش از  60ناشر مسئول ااپ کتابهای تربیتی
و مذهبی شی ه شدند که به طور کلی توسط خود شی یان اداره میشود .آنها از طری رسانههای شههنیداری
نیز ف الیتهای خههوبی در زمینههه تبلی ههات مههذهبی دارنههد )Ricklefs, 1981, p.87( .بههه عنههوان مثههال رادیهو
سیشتوراهیم 1یك ایستگاه پخش رادیویی تجاری بهها اسههتفاده از فرکههانسهههای  AMو  FMاسههت کهه در
شهرهایی اون جاکارتا ( ،)AM 720 Khzسمرنگ ) ،)AM 720 Khzسههوکابومی ( )FM 96.9قههرار دارد.
رادیو راسیل 2نیز با استفاده از لوگوی «برای یك اسشم »3یك رادیو تبلی ی شی ی اسههت .ایسههتگاه رادیهویی
دیگری که آشلارا شی ه را تبلیغ میکند «ایریز »4اندونزی اسهت .ایههن ایسههتگاه رادیههویی توسههط سههفارت
ایران در جاکارتا در بهسا پخش میشود و بخشی از شبلههای صدا و سیمای جمهوری اسشمی در آسیا و
اقیانوسیه است .البته وزارت امور دین (کرمانا ) جمهوری اندونزی نسبت به این رادیو بارها هشدار داده و
آن را به شدت کنترل میکند ،زیرا به زعم آنها هدف از این ایستگاه رادیویی ترویج تفلر شی یان ایران و
ایدلولو یهای پشت پرده انقشب ایران در اندونزی است)Larsson, 2005, p.59( .
به غیر از رسانههایی که در بان به آنها اشاره شد ،ت داد زیهادی انتشههارات آنشیهن بههرای شهی یان انههدونزی
وجود دارد که وب سایتهای آنشین آنها عمدتاً توسط مؤسسات شی ه در جاکارتهها ،بانههدونگ ،بوگههور،
پاسوروان و سوماترا اداره میشوند .این رسانهها نیز بیشتر در مورد تشیع ،فقه ،قرآن ،دیث مطالبی را درج
میکند .در این میان البته از رسانههای اجتماعی مانند فهیس بههوک ،تهوییتر هههم بههرای م رفههی مؤسسههات و
ف الیتهای شی ه استفاده شده است .عشوه بههر ایهن ،پیهروان و امیهان شهی ه ،وبش هههای شخدهی ایجههاد
کردهاند که مطالز آنها عمدتاً در مورد شی ه ،افلار تشیع ،ف الیت شی یان در اندونزی و در سراسر جهان و
نشر مقانت و فیلمهههای خطبههههای علمههای شهی ه (رو ههانیون) در انههدونزی اسههت( .

Tartoussieh, 2011,

 .)p.201بنابراین وقتی از رسانه و املانات آن در مورد اقلیت شی ه مذهز اندونزی صههبحت میشههود بایههد
توجه داشت که آنها با وجود شرایط کنترل شده موجود ،تنها در تشش برای هویت بخشیدن بههه خههود بههه
عنوان یك شی ه مسلمان ،از طری رسانههای قدیمی و جدید (ااپی یا اللترونیلی) هستند .م رفی ،تههرویج
________________________________________________________________
). Silaturahim (RASIL
. RASIL
3 . Untuk Islam yang Satu
4 . IRIB
1
2
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و اثبات موجودیت و اندیشه شی یان عمدتاً در شهههرهای اسههتان جههاوای غربهی ی نههی بانههدونگ ،جاکارتهها و
پلالونگان و توسط مؤسسات شی ه اندونزی مانند انجمن جماعت اهل بیههت ،1بنیهاد المثهههاری ،اهههل البیهت
انههدونزی ،2سههفارت ای هران و بنی هانگههذاران ش هی ه دنبههال م هیشههود .)Larsson, 2005, p.59( .در سههاختار
سیاسیاجتماعی اندونزی ،نمیتوان جایگاه خاصی برای شی یان اندونزی در نظر گرفت؛ زیرا ،تمام مولفهها
در عرصه سیاسی برای شی یان اندونزی بیشتر محدودیتبخش بودهاند تا فرصت ساز.
جدول شماره ( :)1مؤلفهها ،محدودیتها یا فرصتهای سیاسی و کیفیت آنها
مؤلفهها

محدودیت سیاسی

فرصت سیاسی

کیفیت

جم یت

*

-

پراکنده ،ض د مالی و عدم انسجام

سازمان

*

-

ناکارآمدی سازمانی ،پراکندگی

ایدلولو ی

*

-

انسداد سیستم لومتی

رهبری

*

-

تفرق و عدم اتحاد نخبگان

رسانههای جم ی

*

-

کنترل لومتی/رویلرد صرف

محدود و نقش آموزشی-م نوی

تبلی ی

نتیجهگیری

برای فهم بهتر ض د و ناکامی شی یان اندونزی در ت ییر جایگاه سیاسی -اجتماعی در این کشههور در کنههار
نظریه بسیج سیاسی از رویلرد نظری ساخت فرصت سیاسی استفاده شد .بر این اساس ،س ی بر آن بود یك
مدل مفهومی با برقراری ارتباط بین مؤلفههای مورد نظر نظریه بسیج منابع (شامل جم یت ،سازمان ،رهبههری
و ایدلولو ی) با مؤلفههای مورد نظر نظریههه سههاخت فرصههت سیاسههی (شههامل اب ههاد سههاختاری -ههاکمیتی،
انسجام و اتحاد نخبگان ،مشارکت و ت یین کنندگی در تدمیمگیری و همچنههین محههدودیتها و فرصههتها)
بوجود آید .نتایج اصل از تحقی نشان میدهد که شی یان اندونزی نه تنها به لحاد جم یت اندک هستند
تی این جم یت اندک در شهرها و روستاهای مختلد پراکنده است .لذا موق یت ج رافیایی آنههها باعههث
________________________________________________________________
. IJABI
. ABI

1
2
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گردیده تا نتوانند اراده سیاسی خود را در قالز انتخاب یك نماینده در پارلمان ،یك فرماندار ایالت ،یههك
مقام سیاسی و ...به منده ظهور رسانند .تی اگر این شی یان موف شوند در شهرهایی همچون جاکارتا کههه
اکنون بیشتر شی یان اندونزی در آنجا قرار دارند همدیگر را بیابند ضه د مههالی و اقتدههادی دومههین عههاملی
است که مانع تحرک سیاسی و ف الیت آنها میگردد .وابستگی شی یان به کمكهای خههارجی کشههورهای
اسشمی یلی از مواردی است که دولت اندونزی را نسبت به ف الیتهههای آنههها همههواره سههاس سههاخته و
محدودیتهایی را برای برگزاری برنامههای مختلد آنها به همراه داشته اسههت .پههس تها زمههانی کههه آنههان
نتوانند منا بع مالی مستقل خود را داشته باشند موفقیههت سیاسههی اشههمگیری کسههز نخواهنههد کههرد .شههی یان
اندونزی تی به لحاد سازمانی نیز در وض یت مناسبی قرار ندارند .اکثر سازمانها و موسساتی کههه آنههان را
گرد هم آوردهاند اونً در شهرها متمرکز شدهاند .ثانیاً به کارهای موازی و روزمره فرهنگی-تبلی ی مش ول
هستند و ثالثاً وزه سیاست را از دیانت جدا کردهاند لذا نباید انتظار داشت در این سازمانها بحثی دربههاره
شیوههای مشارکت در قدرت و تدههمیم سههازی شههنیده شههود .بههه لحههاد عندههر سههوم بسههیج سیاسههی ،ی نههی
ایدلولو ی نیز باید گفت شی یان اندونزی نتوانستهاند ب ه اسشم همانند ایرانیان وجهی ایدلولو یك بدهنههد و
است مارگران خارجی و نظامیان داخلی نیز همواره کوشیدهاند تا آنان را از رکت به ایهن سههمت بازدارنههد.
لذا تی اگر جم یت و سازمانی هم در اندونزی گردهم آیند تهها زمههانی کههه ایههدلولو ی بههرای بههه رکههت
درآوردن شی یان وجود نداش ته باشد و همچون ریسمانی آنان را به همدیگر متدل نسازد اختشفهات قههومی،
نژادی ،زبانی و...آنها را از همدیگر دور خواهد ساخت .درخدوص رهبری در جام ه شی یان اندونزی نیز
باید اشاره کرد اگراه رهبران شی یان اندونزی همچون جام ه ایران به دو بخههش رو ههانیون و روشههنفلران
تقسیم می شوند اما هیچ شباهتی به همتایان ایرانههی خههود ندارنههد .آنههان نههه روشههنفلرانی همچههون بازرگههان،
شری تی ،جشل آل ا مد و ...را دارند و نه از وجود رو انیونی همچون امام خمینهی (ره) ،شهههید مطهههری،
شهید بهشتی و ....بهرهمند هستند .رهبران مههذهبی آنههها ،سههین الحبسههی و سههین شههاب یهها در سیاسههت
مداخله نلرده و نمیکنند و یا اگر هم زمانی بهه آن ورود کردنههد زود از آن دسههت کشههیدند .روشههنفلران
دینی همچون جشلالدین ر مت نیز اگراه به مطال ه علوم سیاسی روی آوردند اما آن را با کنش سیاسههی
توام نساختند و ترجیح دادند به کارهای اموزشی ،فرهنگی و تبلی ی بسنده نمایند .در یك جمعبنههدی کلههی
میتوان گفت اگراه شرایط جام ه شی ی در اندونزی به نسبت گذشته بهبود پیدا کرده و این گروه امروزه
توانسته است جایگاه و موق یت خود را در اندونزی تا دی تثبیت نماید و از میزان فشارها بر خههود بلاهههد
اما این وض یت به م نای پایان خشونتهای فرقهای علیه این گههروه یهها پیههدا کههردن وزن سیاسههی در جام ههه

54

پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،8شماره  ،2بهار و تابستان 1399

نیست .همانگونه که توضیح داده شد همچنان در مؤلفههای ساختار فرصت سیاسی مورد نظر سیدنی تههارو
شی یان اندونزی با مشلل مواجه است .رصد این مؤلفهها در جام ه کنونی اندونزی اکی از آن اسههت کههه
ساختار قدرت در اندونزی بیش از آنله فرصت سازی سیاسی برای شی یان داشته باشد محدودیتساز بوده
است و به نظر نمیرسد شی یان بتوانند موق یت خود را در آینده ارتقا بخشند.
در شاخ

نخست ،ی نی باز یا بسته بودن سیستم سیاسی اکم ،اگراه اندونزی به سههمت یهك لمرانههی

مطلوب در ال رکههت میباشههد امهها همچنههان جم یههت شههی یان بهها محههدودیتهای دسترسههی بههه مجههاری
مشارکت سیاسی مواجه هستند .محدودیتهایی که جم یت اندک ش یان ،پراکنههدگی آنههها ،ضه د بنیههه
مالی و فشارهای وارده بر جام ه شی یان اندونزی نیز آن را تشدید میکند .در شاخ

دوم فرصههت سیاسههی

ی نی وجود یا فقدان متحدان نخبگان؛ عدم تمایل رهبران شی ی اندونزی به ف الیتهای سیاسی موجز می-
گردد اونً سطح دسترسی به گروهها یا نخبگان قدرت ،رشد ننماید و پویش جم ی شی یان الههت پراکنههده
پیدا کند .ثانیاً ،سطح آگاهی سیاسی شی یان رشد نلرده و صرفاً در امور اعتقادی و دینی شناخت بیشتری به
دست آوردند و ثالثاً ،فرد یا جریانی برای پیگیری منافع شی یان در ساختار قدرت شههلل نگیههرد .لههذا آنههها
املان پیگیری بسیاری از خواسته های سیاسی خود را در آینده نخواهنههد داشههت و در یههك مجموعههه بسههته
زیست خواهند کرد .بدیهی است در صورتی که سایر کشورها همچون ایران بخواهنههد صههدای ایههن گههروه
جم یتی گردند ا تمانً فشارهای داخلی بر شی یان افزونتر خواهد شههد .در شههاخ

سههوم فرصههت سیاسههی

سیدنی ت ارو از تمایل طبی ی دولت برای سرکوب ،ظرفیههت و قههدرت آن سههخن بههه میههان مههیآورد .دولههت
اندونزی با وجود آنله ظرفیت و قدرت سرکوب شی یان را دارد اما به دلیل محدودیتهای قوق بشری و
فشار افلار عمومی ا تمانً در آینده ترجیح میدهد مشابه آنچه در دهه  1960درخدوص گروههای اههپ
اتفاق افتاد عمل ننماید .با اینحال پیامهایی که دولت ارسال میکند اکی از این است که هرگونههه ف الیههت
سیاسی که بتواند ثبات و آرامش این کشور را بر هم زند و فضا را به سوی رادیلالیسم ببرد تحمل نخواهههد
کرد .لذا سرکوب گروههای م ارض به وسیله لومههت در ههال و آینههده مههیتوانههد هزینههه عمههل بسههیج و
مشارکت سیاسی را بویژه برای شی یان افزایش دهد و در نتیجه فرصت عمههل را تنههگتههرکنههد .در شهاخ
اهارم؛ انسجام یا ع دم انسجام میان مجموعه گسترده نخبگان نیز اونً؛ بههه نظههر نمههیرسههد شههی یان انههدونزی
شانس اندانی داشته باشند و شلاف بین دو گروه علمای مذهبی و روشنفلران به آسانی پُر شود .ثانیاً ،هیچ
تششی از سوی آنها برای ایجاد یك سازمان کارامد سیاسی دیده نمیشود؛ بنابراین تی اگهر رسههانههههای
جم ی نیز فرصت سیاسی برای بسیج آنها بتواند مهیا نماید ب ید است که این گروهها تمایلی بههه اسههتفاده از
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 کما اینله تا کنون از این فرصت بهره سیاسی نجسته و صرفاً به تبلی ات دینی و.این فضا از خ ود نشان دهند
.مذهبی خود را مش ول ساختهاند
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