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در دو سازمان  ياسالم اعتدال تی)ره( در تقوينیامام خم شهیاشاعه اند يبررس

  یدر اندونز يجابیو ا ياب يعیش
 

   *9ینظر یمحمدعل

  2یفوز ییحی

 3یموسو نیصدرالد دیس

  4یکشاورز شکر عباس

 5یسادات مسجد زهرا

 چکیده چکیده 

جهان اسالم را تحت  ،یانقالب اسالم یها)ره( و آرمانینیامام خم شهیدر طول چهار دهه گذشته اند هدف:
 یهاپژوهش شتریشده است، ب یاسالم یهاجنبش یریگاز کشورها منجر به شکل یقرار داده و در برخ ریتأث

 و راهبرد یفیو توص یشرقیایتوجه کرده و حوزه آس یغربیایها در حوزه آسجنبش ییصورت گرفته به شناسا
 ونیلیم 200 یتیبا جمع یتر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. کشور اندونزها کممحور بودن پژوهش

رد. خواهد ک فایا یجهان نقش اساس ندهیبرخوردار است و در آ کیو ژئواستراتژ کیژئوپلت تیاز موقع ینفر
کشور  نیدر ا ی)ره(نیامام خم یهاشهیاند و یانقالب اسالم ریتحت تأث یعیخصوص شبه یاسالم یهاجنبش

 هستند. کشور فعال نیدر ا یعیتفکر ش یاصل ندهیعنوان دو نمابه یجابیو ا یاب یعیشدند؛ دو سازمان ش اءیاح
 نیولابزار مصاحبه و پرسشنامه از مسئ لهیوسبه یاسناد رسمبا توجه به عدم وجود منابع مکتوب و  شناسي پژوهش:روش

 شده است.  داده پرداخته یآورو... به جمع یرانیا انیدو سازمان، متصد نیا

)قوت، ضعف،  یسوال پاسخ دهد که راهبردها نیبه ا یفیو ک یکم یکردیسوات و با رو لیدر چارچوب تحل ها:یافته

 یزدر اندون یجابیو ا یاب یعیدر دو سازمان ش یاسالم اعتدال تی)ره( در تقوینیامام خم شهیاشاعه اند (دیفرصت و تهد
 ست؟یچ

 ،ینیامام خم یرهبر یهایژگی. نقاط قوت شامل وشودیها و فرصت مراهبرد شامل نقاط قوت، ضعف، چالشگیری: نتیجه

ت ها: شامل واکنش مثبت اهل سنفرصت ؛یآن در اندونز ریو تفس نییتب یمناسب برا یازسنجیها شامل عدم نضعف؛ ...و
 معاند، است. یهاتوسط گروه یاسهر عهی: شامل گسترش موج شدهایتهد (؛)رهینیو امام خم رانینسبت به ا

   

 اندیشه امام خمینی)ره(، اسالم اعتدالی، سازمان شیعی ابی و ایجابی اندونزی، تحلیل سوات ا:هکلیدواژه
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 مقدمه 
ل مند، متشکای نظاممنظومه فکری مجموعه امام خمینی)ره( جزیی از منظومه فکری ایشان است،اندیشه 

از اجزا و عناصر مرتبط و هدفمند، با محوریت هسته مرکزی، در عرصه نظام بینشی، منشی و کنشی است. 
اند، جدید پیدا کردههای سیاسی و اجتماعی و... معنا و مفهوم ها و انگارهدر این منظومه فکری تمام پدیده

ل هایی مانند هویت سیاسی، استقاللفهؤساالری دینی در محور این نظام فکری است و محاکمیت الهی، مردم
چوب آن معنا یافته است، اندیشه امام خمینی)ره( تنها در چارچوب رو آزادی، استکبارستیزی، عزت و...  در چا

ها، تخود قرار داد، دول تأثیرمرزهای جغرافیایی ایران گسترش پیدا نکرد، بلکه این اندیشه جهان را تحت 
های اسالمی و غیراسالمی با توجه به شرایط زمانی و مکانی تفاسیر مختلف طور خاص جنبشها و بهملت

  اند.های اندیشه امام خمینی)ره( ارائه دادهلفهؤو حداقلی از مبانی و م حداکثری
 گذاری وتأثیرگذاری خاص اندیشه امام خمینی)ره( در خارج از مرزهای جغرافیایی، نحوه تأثیربا وجود 

بررسی نتایج آن از موضوعات بنیادی و کاربردی است، زیرا گسترش و توسعه اسالم اعتدالی برآمده از 
منظومه فکری امام خمینی)ره( یک ضرورت استراتژیک و یک هدف راهبردی برای نظام محسوب گردیده 

گونه که امام عقیدتی و فکری است، همان است، زیرا حفظ این نظام اسالمی در گرو توسعه مرزهای
د و معتقد تنهای مسلط استراتژی خود را بر صدور انقالب اسالمی گذاشخمینی)ره( برای مقابله با گفتمان

های جهانی درصدد نابودی این نظام اند باید انقالب اسالمی به جهان عرضه گردد، زیرا تمام قدرتبوده
 ، ج9111)امام خمینی،  اسالمی هستند و اگر در یک محیط بسته بماند، عاقبت با شکست مواجه خواهد شد

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  های(. همچنین مقام معظم رهبری)مدظله( در تشریح سیاست202: 92
های فرهنگی ایران در خارج از کشور با عمق منافع استراتژیک ایران گره خورده اند که فعالیتابراز داشته

اما با وجود اثرگذاری اندیشه امام خمینی)ره( در خارج از کشور، بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه  است.
صورت توصیفی داشته و بیشتر حوزه آسیای غربی و شمال آفریقا را پوشش داده و بهصورت پذیرفته، حالت 

 کشور اندونزی مورد غفلت واقع شده است. ، صورت خاصجنوب شرقی آسیا و به ،عام
اندونزی یک دولت سکوالر و معتقد به اصل پانجلیسا که شامل اعتقاد به خدای واحد، بشردوستی، وحدت 

 با جمعیتی بیش از و دموکراسی مبتنی بر اجماع حاصل از مشاوره و عدالت اجتماعی استملی اندونزی، 
میلیون نفر از کشورهای مهم جهان اسالم در شرق آسیا است، این کشور با توجه به قرار گرفتن در  200

اسالم  یای که با مرکزیت دنیاهای فرهنگی و اجتماعیایی استراتژیک، فاصله جغرافیایی و تفاوتمنطقه
های احیاگری اندیشه تأثیرصد سال اخیر تحت یک دارد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. اندونزی در

بودن  اگرای سنی با عنوان جمعیت محمدیه و نهضت العلما با داراسالمی قرار داشته و دو جریان مهم اسالم
اند و همچنین این کشور دارای یل دادههای اسالمی این کشور را تشکجریان ترینها هوادار مهممیلیون

 اند. جمعیت محدودی از شیعیان است که در قالب دو تشکل به نام ابی و ایجابی سازماندهی شده
 أثیرتقبل از انقالب اسالمی ایران بسیاری از جریانات دینی و سیاسی اهل سنت و شیعه اندونزی تحت 

های مختلف آراء و افکار امام خمینی)ره( در این کشور اشاعه د و از کانالاناندیشه امام خمینی)ره( قرار گرفته
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نقالب ها و...(، انتشار اخبار اها، بیانیه)کتاب ها شامل نهضت ترجمه آثار امام خمینی)ره(یافته است، این کانال
های چهره از در ایران، حضور برخی پژوهان اندونزیاییهای داخلی، تحصیل برخی از دانشتوسط روزنامه

های جریان های اسالمی دانشجویان خارج از کشور، بیعت گروهی از رهبرانروشنفکر دینی در انجمن
های سلفی تا اعتدالی( با امام خمینی)ره( در اوایل انقالب، تأسیس نهادها و شیعه از طیف اسالمی )اهل سنت

مدارس  ها،ها، کالجفقیه، ایجاد آکادمیی ولیهایی مانند سفارت ایران، رایزنی فرهنگی، نمایندگو سازمان
 علوم دینی و... بوده است. 

صورت عام منجر به احیاء اسالم اعتدالی، بازگشت اسالم بازتاب اندیشه امام خمینی)ره( در اندونزی به
گیری سیاسی و اجتماعی، تحول فرهنگی، تغییر اعتقادات، تغییر سبک زندگی و منشاء شکل به بطن
صورت خاص منجر های علمیه و... و بهها، حوزهها، آکادمیها، انجمنهای فکری قدرتمند، سازمانگفتمان

یت وجدیدی به نام شیعه در اندونزی گردیده است، امروزه تشیع در اندونزی یک ه گیری هویتبه شکل
در  اینده رسمی شیعهعنوان دو نمحال دو سازمان ابی و ایجابی بههر ، در سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است

 این کشور فعال هستند.
 

  پژوهش روش
اندیشه امام خمینی)ره( در تقویت اسالم اعتدالی در  تأثیر بررسی راهبردیهدف شناسایی  پژوهش حاضر با

لحاظ  شده است. این پژوهش از انجام SWOTوسیله مدل دو سازمان شیعی ابی و ایجابی در اندونزی به
نی ها با استفاده از پرسشنامه و مبتتحلیلی است و گردآوری داده -ی لحاظ روش توصیفهدف کاربردی و به 

ها، وتبندی آنها در قالب )قبر تکنیک دلفی صورت گرفته است. پس از مطالعه و شناسایی عوامل و دسته
هیه و در تای لیکرت ها و تهدیدها( پرسشنامه مرحله اول و دوم مبتنی بر طیف پنج گزینهها، فرصتضعف

اعتبار )روایی( پرسشنامه این پژوهش از نوع صوری  نظران این حوزه قرار گرفت.اختیار کارشناسان و صاحب
در اختیار چندین نفر از اساتید برجسته علوم سیاسی و اندیشمندان  است. بدین منظور پرسشنامه پژوهش

اصالحات الزم به منظور گردآوری  مسلط به شرایط اندونزی قرار گرفته و پس از رفع نواقص و انجام
نظران و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی صاحب گویان قرار گرفته است.اطالعات در اختیار پاسخ

نفر  60 به روش گلوله برفی برای پرسشنامه پژوهش رو، از اینباشندمتخصصان مسائل سیاسی اندونزی می
پرسشنامه برگشت خورد کامل بود و  34ناقص، تنها های ارسال گردید، از این میان با حذف پرسشنامه

نیاز از  های موردآوری دادهپس از جمع. آزمون قرار گرفت مورد ونامه را داشت شرایط استفاده در پایان
های آمار توصیفی گیری از روشو با بهرهSPSS  افزارهای تحقیق با استفاده از نرمطریق پرسشنامه، داده

های مربوط به تک متغیره، میانگین مؤلفه tوتحلیل قرار گرفت. با استفاده از آزمون جزیهو استنباطی مورد ت
 گیری از آزمون فریدمن کلیه متغیرهایگانه تحقیق آزمون شدند. همچنین با بهرههر یک از متغیرهای پنج

( به معنای عدم پایایی 0. دامنه ضریب پایایی آلفای کرونباخ از صفر )بندی شدندصلی و فرعی تحقیق رتبها
 ترآمده به عدد یک نزدیکدستگیرد و هرچه مقدار به+( به معنای پایایی کامل قرار می9تا مثبت یک )
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شده است ضریب پایایی ابعاد  گزارش 9شود. چنانچه در جدول باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می
 امه در حد مطلوب است.پرسشن

 
 : مقدار ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش1جدول 

 تعداد گویه متغیر
 آلفای کرونباخ

 سازمان ایجابی سازمان ابی

 22/0 66/0 25 هاقوت

 19/0 13/0 92 هاضعف

 10/0 66/0 20 هافرصت

 26/0 22/0 94 تهدیدها

 
 ال اصلی ؤس -

اندیشه امام خمینی)ره( در تقویت اسالم اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی در  راهبردهای اشاعه
 کدام است؟ اندونزی

 

 االت فرعیؤس -
 اندیشه امام خمینی)ره( در تقویت اسالم اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی  های اشاعهتقو

 ؟کدام است در اندونزی

 اندیشه امام خمینی)ره( در تقویت اسالم اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی  های اشاعهضعف
 کدام است؟ در اندونزی

 اندیشه امام خمینی)ره( در تقویت اسالم اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و  اشاعههای فرصت
 ؟کدام است ایجابی در اندونزی

 اسالم اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی اندیشه امام خمینی)ره( در تقویت  اشاعههای چالش
 ؟کدام است در اندونزی

 مباني نظری

 )ره(در اندیشه امام خمینی  اسالم اعتدالینسبت  -
می سالهای عمده علما و محققان علوم امشغولیشناخت و معرفت صحیح نسبت به اسالم یکی از دل

رات و اث شده است تفریط و افراطهای اشتباه از اسالم موجب سفانه قرائتمتأ در طول تاریخ بوده است،
رف اسالم را یک ظ )ره(نامطلوبی در زندگی سیاسی و اجتماعی مسلمانان داشته است، حضرت امام خمینی

 امام) کامل و جامع از علوم دانسته و برای شناخت آن معتقد است که باید بر تمام علوم آن احاطه پیدا کرد
بندی کلی در چهار حوزه کالم، فلسفه، اخالق و فقه علوم اسالمی در یک تقسیم (.539: 6ج ،9111، خمینی
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کالم اسالمی به بررسی عقاید اسالمی پرداخته و آن را توضیح و درباره آنها استدالل و شود، بندی میطبقه
ق،  9425ی )الهیجی، شوارق االلهام، ، علم کالم به استنباط و استخراج عقاید اسالم9کنداز آنها دفاع می

های آموزه ارائه کردن(، منظم 6اعتقادی اسالمی )ایجی، المواقف، عالم الکتب:  مفاهیمتوضیحِ  ،(9ج 
ق، ج  9425های دینی )شوارق االلهام، (، اثبات اعتقادات و آموزه32: 2006اعتقادی )کاشفی، کالم شیعه، 

 .(22- 26فارابی، احصاء العلوم: پردازد )ها و ایرادها میدر برابر ُشبهه( و دفاع از عقاید دینی 24ـ  23، 9
فلسفه با روش عقلی و برهانی، درباره مسائل کلی هستی مانند وجود و ماهیت و علیت و همچنین  

فقه اسالمی به معنای علم به احکام  (.26: 2003 )عبودیت، کندبحث می درباره معرفت، نفس، خدا و دین
ق:  9496مشکینی، از منابع و ادله شرعی است ) مکلف دست آوردن و شناخت وظیفه عملییا بهشرعی 

نبع مسنت دومین  و ترین سرچشمه تشریع احکام و منبع فقه اسالمی استکریم اولین و مهم قرآن .(960
، سنت منحصر به سنتاهل در بین(. 69: 2ج  ،9119 مظفر،است ) معصوم فقه شامل قول، فعل و تقریر

اند و در منصوب خداوند از جانب امامان شیعیان به اعتقاد که آنجا ازاست. اما  پیامبر)ص( قول، فعل و تقریر
معتبر و منبعی  سنت عنوانبه، قول، فعل و تقریر ایشان نیز اندشدهمعرفیجانشینان وی  عنوانبهکالم پیامبر 

 (. 62: 2، ج 9119 بوده است )مظفر، پذیرش مورد احکام شرعی برای استنباط
منبع حکم شرعی در کنار کتاب و سنت به  عنوانبهشود و یند استنباط فقهی استفاده میعقل در فرآ

 گانههسمستقل، معتبر و یکی از ادله چهار یا  صورتبهتشیع  برخالف اهل سنتآید و اجماع در نظر شمار می

یک دلیل مستقل  عنوانبه، اجماع را امامیه اما فقهای ،(326 فقه مقارن: المعارفدایرة) استنباط حکم است

ی و نظر امام معصوم خبر أاز ر که آنجا ازآورند، بلکه معتقدند اجماع به شمار نمی سنت و قرآن در کنار
 .(62- 69: 9119 مظفر، اصول،)دهد، حجت و قابل استناد است می

شود که از فضایل و رذایل اعمال انسان گفته می اسالم های دیناخالق اسالمی به بخشی از آموزه
و  صبر و ظلم، عدل به مفاهیم اخالقی چون خیر و شّر، قرآن .(63: 2006 موسوی بجنوردی،) گویدمیسخن 

 2هااصالح اخالق انساننیز پیامبر)ص(  رسالت هدف مهم ( و20 :2000غرویان، ) احسان توجه فراوان داشته
اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان تنها در پرتو مجموعه خاصی  ، همچنین3و تکمیل فضایل اخالقی بوده

تواند به اهداف توان گفت که دین، بدون اخالق، نمیمی مجموع درشود، از دستورهای اخالقی، تأمین می
، مسلمانان به فراخور (223: 20095 )مصباح یزدی، خود برسد و سعادت دنیا و آخرت انسان را تأمین کند

های ( بحران52-40: 9115، استثمار، استبداد و انحطاط فکری )دکمجیان، اسـتعماری مانند شرایط سیاس
( و 19: 2001، و رضایی هویت، مشروعیت، آشوب و فشار، تضاد طبقاتی، ضعف نظامی و فرهنگی )صالحی

                                                           
که شامل موضوع، هدف و  نظر برخی این تعریف، تعریفی برتر است؛ چرا برابر. 52 :3، ج ش 9361ر.ک: مطهری، مجموعه آثار،  .9

ت )ر.ک: عقاید اسالمی( توجه کرده اسبه جنبه دفاعی کالم بلکه به جنبه اثباتی آن )توضیح و تبیین  تنهانهروش علم کالم است و 
 (.40- 31، ش 9316جبرئیلی، سیر تطور کالم شیعه، . 64 -69، ش 9362ربانی گلپایگانی، درآمدی بر علم کالم، 

 .2؛ جمعه، 964، عمرانآل؛ 959بقره،  .2
 .962: 99ج  ق 9406، سائل الو، مستدرک نیحس رزایم؛ نوری، 325: 61، ج ق 9403عالمه مجلسی، بحار األنوار،  .3
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علوم اسالمی بهره گرفته و برخی را رها کرده و  برخیاز ( 66: 2004 ای )عنایت،دیشهعوامل فکری و ان
 اند.گیری و حتی نفی کردهحتی نسبت به آن موضع

اعتدال میان عقل و نقل در در حوزه معرفتی قائل به )ره(اسالم اعتدالی مبتنی بر دیدگاه امام خمینی
أکید مبنای مصلحت تشناخت معارف دینی است و به اجتهاد جواهری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی بر 

شود، این گفتمان در حوزه ویژه دارد، آثار سیاسی منتج آن، موجب انطباق سازی مفاهیم دینی و جدید می
تیار و کند، آزادی و اخمی اعتدال میان قوا اعتقاد داشته و فضیلت را حاکمیت عقل معرفیشناسی بهانسان

الی عرصه حکومت از نتایج این دیدگاه است، اسالم اعتدنظارتی و مشارکتی مردم در  تأکید بر نقش تأسیسی،
ضمن تأکید بر حسن و قبح عقلی و شرعی راه رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی را اعتدال میان قوا و 

قه را از زده و فشماری دستکند، این گفتمان در حوزه فقهی به نوآوری بیپیروی از انسان کامل معرفی می
. 9، دعوت و جهاد ارائه داده استاز منکر معروف و نهیاست و خوانشی جدید از امربهحالت فردی خارج کرده 

زی، هویت اسالمی، استکبارستی ءاین نوع نگرش به اسالم دارای نتایج متعددی مانند جامعیت اسالم، احیا
 محوری است.تعامل سازنده با دولت و تقریب

 

 
 خمیني)ره(نظومه اندیشه سیاسي امام م: 1نمودار 

 

 بر اندونزی  )ره(اندیشه امام خمینی تأثیر -
هستند )مجموعه  بیتاهلمسلمان و محب  که اکثراً است میلیون جمعیت 250اندونزی دارای 

ترین مناطق نسبت به کانون اسالم در عربستان و (. اندونزی یکی از دورافتاده21: 2093نویسندگان، 
(. این منطقه خاستگاه اصلی ظهور و گسترش تفکر اسالمی و 266 :2096زاده، )حشمت خاورمیانه است

اسالم جزئی از هویت و اقتصاد مردم این منطقه شده و  کهطوریبه(. 96: 2094)ربانی،  تمدن ماالیی است

                                                           
 .نظری ی، یحیی فوزی و محمدعل)ره(برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله اسالم اعتدالی از دیدگاه امام خمینی .9
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که اندونزی یک کشور سکوالر است اما آن وجود ماهیتی فرهنگی و تجاری دارد )مصاحبه، زنگنه(. با
 (،954: 9113 ،زواره)گلی اندمبادالت قدرت بازی کرده در یگرا نقش مهماسالمسیاسی  هایجریان

شده است، اول متمایل به اسالم سنتی )انجمن  های دینی در اندونزی به چهار دسته کلی تقسیمسازمان
رم اگرایان لیبرال، سوم طرفدار اسالم سلفی و حتی جهادی بوده و چهمحمدیه و نهضت العلما(، دوم اسالم

قبل از انقالب اسالمی ایران، شیعیان قدیم پیوسته به تقیه  .(926: 2099شیعیان است )حسینی جبلی، 
 (.9191: 2001، 9ژاکوبس)پرداخته و هویت خود را فراموش کرده بودند 

شیعه در اندونزی دارای سابقه طوالنی است و حتی برخی ورود اسالم به اندونزی را توسط شیعیان 
، اما به علل متعددی (9191: 2001، ژاکوبس، 55: 2093زلفکی،  مصاحبه، الهیحکیم)ربانی و  انددانسته

یعی های شها در اضمحالل حکومتمانند، سقوط حاکمان محلی شیعه در دوره استیالی تسنن، نقش ترک
گری اشعری، کالم اشعری، در منطقه، موج گرایش و ترویج سنی های سنیو روی کار آوردن حکومت

گرایی معتزلی، قطع ارتباطات شیعیان با جوامع شیعی و تقیه در اثر تقیه، تصوف و عقل ظاهرگرایی، افول
 (.63: 2094)ربانی،  زمان هویت شیعه فراموش شد مرورگرایی به - هویت شیعی در موج سنی

های موزهمطهری آشریعتی و شهید  دکتر، )ره(افکار امام خمینی تأثیردر اثر انقالب اسالمی ایران و تحت 
صورت جدی وارد ( و گفتمان شیعه به25: 9432ق )طالب زین، توجه جامعه اندونزی قرار گرفت شیعه مورد

و بسیاری از شیعیان تاریخی که در حال ؛ (306: 2006، 2)لطیف عرصه سیاسی و اجتماعی در اندونزی شد
ک هویت ششیعه تغییر مذهب دادند، بی تقیه بودند تقیه خود را کنار گذاشته و بسیاری از اهل سنت به

 ره()ساز امام خمینیمستقل شیعه در اندونزی مرهون انقالب اسالمی ایران و اندیشه احیاگرایانه و هویت
عمدتاً از تشیع ده و بوان یراری تشیع، اتأثیرگذ واسطهبال وصلی امنبع و منشأ )مصاحبه، رضایی(.  بوده است

دکتر ازیومردی عذراء  .(916 :9111درمهدن، ) و منتشر گردیده استرفی نقالبی معو اسیاسی م سالامنظر 
های پس از پیروزی انقالب اسالمی است که عمدتاً از معتقد است حضور شیعه در اندونزی مربوط به سال

اما بعد از انقالب (؛ 1-5: 2092، 3یومردیآز) طریق تغییر مذهب مسلمانان سنی به شیعه صورت گرفته است
شده بودند، در پی اثبات هویت و انطباق خود با  باز احیاءاسالمی ایران اقلیتی از شیعیان که در اندونزی 

و  (23: 2094)امام،  های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را افزایش دادندشرایط جدید بودند و فعالیت
ها، سازمان، هدف همه این (269: 2090، 4ناردولئو) شیعی بسیاری در این کشور تأسیس کردند مؤسسات

 ، مصاحبه(.الهیحکیم) و حفظ هویت شیعی بود احیاء
های دینی و... اعمال شد، شماری برای احزاب، سازمانهای بیو سوهارتو محدودیت سوکارنودر دوران 

با سقوط  (،25: 2092، 5سیکارتوم) )عاشورا( را ممنوع اعالم کرد مراسم سنتی تابوت یحتی سوهارتو برگزار

                                                           
1. Jacobsen 

2. latif 

3. Azyumardi 

4. Leonard leo 

5. kartomis 
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این  عیان ازدر این کشور ایجاد شد، شی 9سوهارتو و روی کار آمدن عبدالرحمن وحید، فضای باز سیاسی
و  (23: 2094)امام،  های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را افزایش دادندشرایط بهره برده و فعالیت

: 2006، 2یوکانیآس) ت خود را افزایش دادندو فعالی (269: 2090، لئوناردو) مؤسسات جدید شیعه تأسیس
 ، مصاحبه(.الهیحکیم) ترین هدف این مؤسسات احیاء و حفظ هویت شیعی بودمهم .(921

 اسزارک) برخوردار شدند فراواندر دوران جدید، احزاب رادیکال از این موقعیت استفاده و از رشد و توسعه 
احبه، )مص وهابیت در این کشور تأسیس شد و مدارس سلفی و وهابی بسیاری با کمک (336: 2006، 3یآ

 موحدی(. از طرف دیگر احزاب لیبرال نیز توانستند خود را با جامعه هماهنگ و فعالیت خود را گسترش دهند
بوده )مصاحبه، های غربی الن دانشگاهیالتحصی این احزاب اکثراً از فارغاعضا (.959: 2096 ،4انتویآردت ه)

، بسیاری از آنان نیز (56: 2096، 5کیکوردالنتز) های دینی بودنددنبال تلفیق دموکراسی و آموزهربانی( و به
 )ربانی، مصاحبه(. به دولت پیوستند

 60، زین نام (399: 2006)لطیف،  اندسسه شیعی در جاکارتا مشغول به فعالیت بودهؤم 25، 9112تا سال 
ثر این اند. برای اکاندونزی را ذکر کرده که در حال گسترش و تبلیغ عقاید شیعی بودهسسه شیعی در ؤم

های صورت رسمی یا غیررسمی و برگزاری مراسم، دوم فعالیتمؤسسات پنج وظیفه، اوالً تعلیم و تربیت به
اری دمستضعفان و پنجم امور ا اقتصادی و رفاهی، سوم منشورات چاپی و الکترونیکی، چهارم کمک به

ها دارای معایبی مانند اختالف بر چگونگی اما این سازمان؛ (62- 66: 9432 ق زین،طالب شده است ) تعریف
اف های دولت نتوانستند اهدگیریمدیریت سازمان، ایدئولوژی مختلف، شرایط سیاسی و اجتماعی و سخت

 (.916: 2093، 6یفلیزلک) خود را محقق سازند
ی از )حمایت سعود های رقیب توسط عناصر خارجیشیعی و تقویت گروه بازنمایی و تقویت گفتمان

های سلفی و نفوذ در ارکان قدرت( موجب افزایش چالش میان این شیعیان و اهل سنت شد، گفتمان جریان
وسیع به اهل سنت القا کرده بود که شیعیان جریانی نوظهور، انحرافی، ضاله  رقیب با عملیات پروگاندای

ارجی اند، این عملیات روانی و تبلیغی سلفیت خاندونزی را داشته از بین بردن اعتقادات مسلمانان دبوده و قص
 های فراوان بوده استعلمی، چاپ و نشر گسترده کتاب و صرف هزینه هایهمراه با برگزاری نشست

د و ن ش(. این عوامل موجب تهییج احساسات برخی از اهل سنت نسبت به شیعیاالهیحکیم)مصاحبه، 
ما های دینی مانند نهضت العلگروهای نفوذ و قدرت به رهبری وهابیت سعی کردند از طریق نفوذ در سازمان

این اختالفات  یبودن شیعیان را صادر نمایند حتی دامنه غیرشرعیو... آنان را متقاعد نمایند که حکم تکفیر و 
                                                           

 راوانفهای سوهارتو نسبت به احزاب دینی، احزاب رادیکال از این موقعیت استفاده و از رشد و توسعه گیریبه سخت در واکنش .9
و مدارس سلفی و وهابی بسیاری با کمک وهابیت در این کشور تأسیس شد و فشار علیه ( 336: 2006، یآ زارکاس) برخوردار شدند

 )مصاحبه، موحدی(. دشیعیان توسط آن افزایش پیدا کر
2. Assyaukanie 

3. zarkasyi 

4. Ardhianto 

5. kurlantzick 

6. Zolkifli 
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 اوقاف حکمی علیه شیعیان صادر و وزارتدر  نفوذ بابه دولت مرکزی نیز کشیده شد و آنان سعی داشتند 
 (.عمر شهاباعالم نمایند )مصاحبه،  غیرقانونیمانند کشور مالزی آن را 

 )ایجابی( اندونزی بیتاهلسازمان  -
الدین رحمت و هواداران وی در شهر باندونگ تأسیس و در توسط جالل 2000سازمان ایجابی در سال 

اولین اجالس این  (. در394: 2006)لطیف،  اجالس ملی آن برگزار شدچهارم جوالی همان سال اولین 
های مختلف شیعه از اندونزی و مهمانان خارجی شرکت کردند، حتی از وحید نفر از طیف 2000سازمان 

 جمهور درخواست شد تا در اولین سالگرد تأسیس ایجابی به سخنرانی بپردازد، اما وی نماینده فرستادرئیس
ه ت شیعه در این کشور بودیو تثبیت هو ءگیری ایجابی باز احیاهدف اصلی شکل (.209: 2093، یفلیزلک)

های ایجابی برای اثبات هویت شیعه سعی کرده است با اعتقاد و عمل به آموزه .(الهیحکیم)مصاحبه،  است
جهت اثبات هویت در و ( 396: 2093، یفلیزلک)وجود آورد سنت برای خود هویتی را بهشیعه در مقابل اهل

مایت ح هایی نظیر دفاع از مستضعفان در مقابل مستکبران، ایجاد الفت بین قلوب مسلمانان،شیعه بر مؤلفه
های عقالنی، عرفانی و اخالقی، تأمین نیازهای روحی اندیشه از پیروان اهل سنت در مقابل دشمنان، ترویج

، زمپلورالیفقه، اسالم  تقدم اخالق بر گرایی وقهفرگرا و معنوی، غیرخان، اسالم عقلو مادی زندگی مور
ری در های فکسایت رسمی ایجابی(. چالش)وب اسالم مدنی، حمایت از مستضعفین و ... تأکید کرده است

التحصیالن ارغ)ف های اولیه تأسیس شروع شد، این چالش ماهیتی نخبگانی و عمدتاً بین اساتیدایجابی در ماه
ران در (. روشنفکالهیحکیموجود آمده بود )مصاحبه، التحصیالن دانشگاهی( به)فارغ حوزوی( و روشنفکران

ودند و حتی به ب پلورالیزمدادند معتقد به تقدم اخالق بر فقه و ایجابی که اکثریت این سازمان را تشکیل می
ریق رفته و بر طهای فقه را به خاطر برادری اسالمی نادیده گکردند که برخی از جنبهدیگران توصیه می

  .(296: 2093، یفلیزلک) تقیه عمل نمایند
 اندونزی )ابی( بیتاهلجامعه  -

 حصیالنالتابی یک سازمان رسمی، دولتی است که عمدتاً فارغ اختصار بهالبیت)ع( اندونزی یا اهل جامعه
 عمر )مصاحبه، شهر شعبه دارد 924استان دارای دفتر و در  24ایران هستند. سازمان ابی در  حوزوی در

آمده است: با توجه به رشد شیعیان طرفدار مکتب  گونهایننامه آن هدف از تشکیل ابی در اساس .شهاب(
ن امور گرفت که به ایکیفی و نیازهای روزمره باید سازمانی شکل می -ی کم لحاظ ازاندونزی  )س(بیتاهل

ند، این پردازهای آموزشی و فرهنگی میفعالیتآنان دارای عضوگیری و جذب باال بوده و به رسیدگی کند، 
های سیاسی مانند حمایت از احزاب، سازمان دارای تعامل مناسب با دولت مرکزی است و به فعالیت

پردازد. اعضای اصلی ابی مانند؛ ظاهر یحیی، حسین شهاب، هسته کاندیداهای ریاست جمهوری و... می
مدارس دینی بوده است. ابی رابطه عمیقی با ایران دارد و شاید  دهند، ابی دارایمرکزی ابی را تشکیل می

اعی های سیاسی و اجتمنسبت به پدیده بتوان گفت نماینده غیررسمی جمهوری اسالمی ایران است. ابی
 ارهابجمهور این کشور  توجه است و رئیس فعال بوده است. رابطه ابی با ساختار قدرت در این کشور جالب
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، مصاحبه) این سازمان فقه محور است ،را برای حل مشکالت سیاسی و اجتماعی فراخوانده استمسئولین ابی 
 . (9حجت اسالم علی شهاب

 های اشاعه اندیشه امام خمینی)ره( در اندونزیوتق -
به محدودیت منابع در این حوزه پژوهشگر با استفاده از منابع اسنادی، مصاحبه با کارشناسان و  با توجه

های اشاعه اندیشه امام قوت رواین ازابعاد نظریه سوات پرداخته است،  سازیشاخصپنل خبرگان به 
 زی و عدالتاستکبارستی)ره(، های رهبری امام خمینیشامل ویژگیخمینی)ره( در چارچوب نظریه اشاعه 

دی اظرفیت اسالم اعتدالی امام خمینی)ره( در جایگزینی ایدئولوژی موجود، ظرفیت کالمی و اعتق، خواهی
معروف، دعوت ت فقهی )امربهظرفی، شناسی(فی )رویکرد معرفتی، انسانظرفیت فلس، )توحید، نبوت، امامت(

فقیه امام خمینی)ره(، احیاگری و تأکید بر مسائل والیتاعتقاد به نظریه ، ظرفیت اخالقی )سعادت و...(، و...(
پذیری با شرایط جدید است، همچنین امام خمینی)ره(، تأکید بر مصلحت و انطباق هویتی فرهنگی و

های شامل روابط ایران و اندونزی، در اندونزی بر اساس مبدأ نوآوری های اشاعه اندیشه امام خمینی)ره(قوت
مدت حضوری یا مجازی برای اقشار های شیعی، برگزاری دوره کوتاهران از جریانحمایت رسمی دولت ای

ام های اشاعه اندیشه اماست قوت ذکر شایانم مذهبی و... در ایرانی است، گسترش توریس خاص، ظرفیت و
التحصیالن در اندونزی، فارغ، اساس حامالن نوآوری شامل شارحان و مفسرانبر در اندونزی خمینی)ره(

 های اشاعه اندیشه امامحوزوی و دانشگاهی )اساتید و روشنفکران(، مبلغان ایرانی در اندونزی است و قوت
سی، امکانات های ارتباطی شامل مرکز فرهنگی آی سیخمینی)ره( در اندونزی براساس نهادها و کانال

زی، و فرهنگی در اندون دینی مؤسساتآموزشی مناسب المصطفی، انجمن دوستی ایران و اندونزی، مراکز و 
، سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در در اندونزیهای علمیه حوزه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی،

 اندونزی بوده است.

مطالعه موردی دو گروه ابی و ایجابی( بر )های اشاعه اندیشه امام خمینی)ره( در اندونزی ضعف -
 اساس نظریه سوات

پژوهشگر با استفاده از منابع اسنادی، مصاحبه با کارشناسان و ، در این حوزهبه محدودیت منابع  با توجه
 ره()های اندیشه امام خمینیضعف رواین ازابعاد نظریه سوات پرداخته است،  شاخص سازیپنل خبرگان به 

رسی در اندونزی، عدم دست آنو نوآوری شامل عدم نیازسنجی مناسب برای تبیین و تفسیر  مبدأبر اساس 
تبیین و تفسیر آن با توجه به شرایط زمانی و مکانی اندونزی، افول چهره امام  به آثار امام خمینی)ره(،

و مقصد نوآوری شامل ضعف راهبرد مشخص جمهوری  مبدأها بر اساس شود، همچنین ضعفخمینی)ره( می
 ونزی، عدم استفاده ازاسالمی ایران در این کشور، همکاری منفی اقتصادی، ساکن و غیرپویا ایران و اند

 .زبانی و فرهنگی بین دو کشور است میراث مشترک دو کشور، تفاوت

                                                           
 عضو ابی و مسئول تبلیغ طالب اندونزی در ایران .9
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های اشاعه اندیشه امام خمینی)ره( بر اساس نهادها شامل نبود مدیریت واحد در است ضعف ذکرشایان 
فعالیت فرهنگی و عدم همکاری نهادهای رسمی ایران در اندونزی، کارکرد نامناسب مراکز اسالمی، 

 ایشانندیشه ابرنامه، شیوه و وعظ نامناسب تبلیغ ، )ره(های علمیه اندونزی در تبیین اندیشه امام خمینیحوزه
ر ب های اشاعه اندیشه امام خمینی)ره(در اندونزی، عدم آموزش کافی مبلغان اندونزی است، همچنین ضعف
آموختگان در یک تجمع دانشایشان اساس حامالن شامل عدم آموزش کافی مبلغان اندونزی با اندیشه 

 .شودمی منطقه
مطالعه موردی دو گروه ابی و ایجابی( )دونزی ابعاد اشاعه اندیشه امام خمینی)ره( در ان هایفرصت -

 بر اساس نظریه سوات
به محدودیت منابع در این حوزه پژوهشگر با استفاده از منابع اسنادی، مصاحبه با کارشناسان و  با توجه

های اشاعه اندیشه امام فرصت رواین از ابعاد نظریه سوات پرداخته است، سازیشاخصپنل خبرگان به 
)ره( بر اساس محیط پذیرا شامل واکنش مثبت اهل سنت نسبت به ایران و امام خمینی)ره(، فرهنگ خمینی

در  کردهیلتحصهای شیعه در اندونزی، قشربندی اجتماعی شیعیان )شیعیان در اندونزی از اقشار و پتانسیل
در بین  نزی، نفوذ ایجابیهای جامعه شیعه در اندویباشند، رسمیت تشیع در اندونزی، توانمنداین کشور می

دانشگاهیان، حمایت از مسئله فلسطین و روز قدس، حمایت از مسئله فلسطین و روز قدس، ظرفیت بومیان 
بیت)س( در اندونزی، های اهلمنطقه برای جذب شدن به تشیع، خأل عرفان معقول و متناسب با آموزه

 هایدر اندونزی، همکاری ایران با جریان ه(استفاده از فضای مجازی برای تبلیغ اندیشه امام خمینی)ر
گرا اهل سنت در اندونزی، گرایش دولت اندونزی نسبت به ایران و مبارزه با تروریسم، مواضع دولت اسالم

های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی، وجود نسبت به شیعه، همکاری گسترده ایران و اندونزی در زمینه
گری و وهابی ریگتأکید بر تفاوت سلفی حامی، اسالمی روشنفکران وجود ،اندیشمندان گوناگون میان تفکرات

ها نسبت به تشیع، حمایت نسبی انجمن محمدیه از تشیع، حمایت در اندونزی، مواضع احزاب و سازمان
 شود.نسبی نهضت از تشیع می

ابی و ایجابی(  مطالعه موردی دو گروه)ابعاد اشاعه اندیشه امام خمینی)ره( در اندونزی  تهدیدهای -
 بر اساس نظریه سوات

به محدودیت منابع در این حوزه، پژوهشگر با استفاده از منابع اسنادی، مصاحبه با کارشناسان و  با توجه
شاعه اندیشه امام اهای تهدید رواین ازابعاد نظریه سوات پرداخته است،  سازیشاخصپنل خبرگان به 

اندونزی نسبت به امام خمینی)ره( و شیعه، گسترش موج ایران خمینی)ره( شامل اطالعات اندک مردم 
های های معاند، عدم اتحاد گروههای معاند، گسترش موج شیعه هراسی توسط گروههراسی توسط گروه

شیعه در اندونزی، آثار جنگ ایران و عراق در اندونزی و افول توجه مردم به انقالب اسالمی ایران، آثار 
های متعصب و تندرو اهل سنت نسبت دونزی و اختالف شیعه و اهل سنت، اقدامات گروهبحران سوریه در ان

قالب المسلمین علیه شیعه و انبه تشیع، اقدامات وهابیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، اقدامات اخوان
رالیسم اه و لیبهای تجددخواسالمی ایران، اقدامات سلفیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، حضور جریان



  11پاییز ، 31هم، شماره د، سال «پژوهشنامه انقالب اسالمی»فصلنامه علمی                            ..........................................     610

 

یافتن برخی از رهبران نهضت العلما به سعودی، گسترش  های غربی، گرایشدر اندونزی و ترویج گرایش
 شود.ها میگرایی و آمریکاییهای فرهنگی و اقتصادی آمریکا در اندونزی و پیوند سلفیفعالیت

 

 شپژوه هاییافته

که تنها طوریاند. بهسال بوده 50تا  39در محدوده سنی  با توجه به نتایج در بخش آمار توصیفی بیشتر افراد
رو بیشتر افراد در محدوده این اند. ازسال داشته 59سال و دو نفر نیز سن باالتری از  30دو نفر دارای سن زیر 

باشند؛ می رددهندگان مپاسخ جز دو نفر بقیهاند. در خصوص جنسیت نیز بهسن جوانی و میانسالی قرار داشته
 از اما در خصوص تحصیالت، مدرک دکتری و حوزوی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است، پس

دهد شان میدیپلم دارد. این نتایج نتنها یک نفر تحصیالت دیپلم و زیرلیسانس و لیسانس قرار دارد و آن فوق
فاوت منظور سنجش تاستنباطی به در بخش. باشندکه همه پاسخگویان از تحصیالت خوبی برخوردار می

ای استفاده شد. با توجه به تک نمونه tبین دو گروه ابی و ایجابی در هرکدام از ابعاد تحلیل سوات از آزمون 
های پرسشنامه یک از مؤلفه ای است، لذا میانگین هردرجه 5های پرسشنامه دارای طیف لیکرت که مؤلفهاین

 با میانگین فرضی مقایسه شد.
 

 و ایجابي )ره( در سازمان ابيی اندیشه امام خمینياشاعه هایمؤلفهمقایسه میانگین : 2جدول 

 با میانگین فرضي

سازمان ابی
 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 tآماره 

سطح 
 معناداری

 هاکران
 نتیجه آزمون

 باال پایین

 رد فرض صفر 25/0 42/0 009/0 00/1 31/0 69/3 هاقوت

 فرض صفر ئیدأت 42/0 -96/0 321/0 11/0 10/0 95/3 هاضعف

 رد فرض صفر -31/0 -66/0 009/0 -14/2 36/0 46/2 هافرصت

 رد فرض صفر -92/0 -31/0 009/0 -22/5 39/0 29/2 تهدیدها

سازمان ایجابی
 رد فرض صفر 32/0 92/0 009/0 56/5 26/0 22/3 هاقوت 

 فرض صفر تائید 56/0 -03/0 069/0 60/9 65/0 26/3 هاضعف

 رد فرض صفر 52/0 96/0 009/0 12/3 56/0 36/3 هافرصت

 رد فرض صفر 23/0 32/0 009/0 99/6 52/0 55/3 تهدیدها

 
 

 



 616 ... ..................................................................................................              ....امام  شهیاشاعه اند یبررسنظری و همکاران                    

  

 اشاعه اندیشه امام خمیني)ره( هایمؤلفه مقایسه رتبه منظوربهنتایج آزمون فریدمن  :3جدول 

 در سازمان ابي و ایجابي

 متغیر
 سازمان ایجابی ابی سازمان

 معناداری خی دو میانگین رتبه معناداری خی دو میانگین رتبه

 66/3 هاقوت

51/56 009/0 

36/2 

49/4 22/0 
 26/2 69/2 هاضعف

 42/2 36/9 هافرصت

 66/2 93/2 تهدیدها

 
 )ره( خمینيی اندیشه امام اشاعه هایمؤلفهزوجي میانگین  یمقایسهنتایج  :4جدول 

 بین دو سازمان ابي و ایجابي

 متغیر
تفاوت 
 میانگین

انحراف 
 معیار

 tآماره 
سطح 

 معناداری
 هاکران

 نتیجه آزمون
 باال پایین

 رد فرض صفر 46/0 29/0 009/0 52/5 35/0 33/0 هاقوت

 رفرض صف ئیدأت 03/0 -25/0 926/0 -52/9 40/0 -99/0 هاضعف

 رد فرض صفر -25/0 -02/9 009/0 -64/99 45/0 -19/0 هافرصت

 رد فرض صفر -64/0 -03/9 009/0 -60/6 56/0 -63/0 تهدیدها

 
 از بیش یرتأثدارند و این  تأثیرها طورکلی حاکی از آن است که در سازمان ابی، قوتنتایج این قسمت به

 أثیرتشود ولی میزان این معناداری مشاهده می تأثیرها و تهدیدها نیز حد متوسط است. در خصوص فرصت
باشند؛ اما در سازمان ایجابی، می تأثیرها دارای حد متوسط نهایت ضعف کمتر از حد متوسط هست؛ و در

ها نیز بیشتر از حد متوسط است. ولی در خصوص فرصت تأثیرباشند و این می تأثیرها دارای همچنان قوت
ازمان ها همانند سنهایت در ضعف شده است و در برخالف ابی بیشتر از حد متوسط گزارش تأثیرو تهدیدها 
دی بین بنبندی ابعاد سوات در سازمان ابی رتبهدر حد متوسط است؛ اما در خصوص رتبه تأثیرابی میزان 

باشند اما دارا می را تأثیرها بیشترین ها، تهدیدها و فرصتها، ضعفشود که به ترتیب قوتابعاد مشاهده می
بندی بهتوان قائل به رترو نمیاین از ،در سازمان ایجابی تفاوت معناداری در میانگین ابعاد مختلف وجود ندارد

ها وتتوان گفت که قخاصی میان ابعاد مختلف سوات قائل شد. در خصوص تفاوت بین دو سازمان نیز می
ها و تهدیدها در سازمان ابی کمتر از سازمان ایجابی فرصتدر سازمان ابی بیش از سازمان ایجابی است اما 

 شود.ها تفاوت معناداری بین سازمان ابی و ایجابی مشاهده نمینهایت در ضعف است؛ و در
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 زوجي ابعاد سوات tبندی و رتبه متغیره، tخالصه نتایج آزمون تک : 5 جدول

ابعاد تحلیل 
 سوات

مقایسه کلی بین سازمان  ایجابی ابی
 نتیجه آزمون رتبه نتیجه آزمون رتبه ابی و ایجابی

 ازحد متوسطبیش تأثیر 9 هاقوت

 ندارد

 در ابی بیشتر از ایجابی ازحد متوسطبیش تأثیر

 2 هاضعف
 در حد متوسط 

 معنادار نیست( تأثیر)
 در حد متوسط 

 معنادار نیست( تأثیر)
تفاوتی بین دو سازمان 

 وجود ندارد

 در ابی کمتر از ایجابی طحد متوس از بیش تأثیر کمتر از حد متوسط تأثیر 4 هافرصت

 در ابی کمتر از ایجابی طحد متوس از بیش تأثیر کمتر از حد متوسط تأثیر 3 تهدیدها

 
در ماتریس ارزیابی  پرداخته شد. SWOTدر ادامه به سنجش و ارزیابی ابعاد محیط با استفاده از الگوی 
قرار بگیرد، از وضعیت  4 و 2، 9 هایخانهعوامل داخلی و خارجی، چنانچه جایگاه هر سازمانی در هریک از 

جای داشته باشد،  1و  6، 6 هایخانهیک از  ه اگر یک سازمان در هرکمطلوبی برخوردار است. در حالی
 قرار بگیرد، وضعیتش 2و  5و  3های خانهموقعیت هر سازمانی در  وضعیت آن نامطلوب است. چنانچه

هدایت کند. اگر این  4و  2و  9های را به سمت خانه توان امیدوار بود که جایگاهشاست که می ایگونهبه
 وضعیت صورتحرکت کند، در این  1و  6و  6های ست سازمان به سمت خانهاتفاق رخ ندهد، ممکن ا

 بود. خواهد خطر در شدتبه نظر موردسازمان 
 

 ماتریس ارزیابي میانگین عوامل داخلي )قوت/فرصت( و عوامل خارجي )ضعف/تهدید(: 6 جدول

 نمره نهایی ضعف/تهدید قوت/فرصت متغیر سازمان

 سازمان ابی
 36/3 95/3 69/3 محیط داخلی

 56/2 29/2 46/2 محیط خارجی

 سازمان ایجابی
 26/3 26/3 22/3 محیط داخلی

 46/3 55/3 36/3 محیط خارجی
 

 ماتریس ارزیابي عوامل داخلي و خارجي: 7 جدول

 نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی

  )قوی( 4تا 3 )متوسط( 11/2تا  2 )ضعیف( 11/9تا  9

س 
ی ماتری

نمره نهای
عوامل خارجی

 

 )قوی( 4تا 3 9 2 3

 )متوسط( 11/2تا  2 4 5 6

 )ضعیف( 11/9تا  9 2 6 1

 



 613 ... ..................................................................................................              ....امام  شهیاشاعه اند یبررسنظری و همکاران                    

  

 مترسی)ره( در دو سازمان ابی و ایجابی ی امام خمینیی اندیشهنمودار وضعیت اشاعههمچنین در ادامه 
 است. شده

 
 امام خمیني)ره( در سازمان ابي و ایجابي یاندیشهی نمودار وضعیت اشاعه: 1 شکل

 
و سازمان ایجابی در  4 یناحیهاست جایگاه سازمان ابی در  شده گزارش 4و شکل  2چنانچه در جدول 

 توان نتیجه گرفت هر دو سازمان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.است و لذا می گرفته قرار 9ی ناحیه
 عد نیز به شرح زیر است:های هر بُنتایج پژوهش در خصوص زیر مؤلفه اما

 هاقوت -
نوآوری، حامالن نوآوری و نهادها دسته )نوآوری، مبدأ  4ها در سازمان ابی که خود به در خصوص قوت

وت های متغیر قشده است باید گفته شود که در قسمت نوآوری همه مؤلفه های ارتباطی( تقسیمو کانال
شده است. در مورد مبدأ نوآوری تنها دو مؤلفه  اشاعه اندیشه امام در سازمان ابی معنادار و مثبت ارزیابی

 أثیرتهای دانشجویی و حوزوی در ایران دارای ان و اندونزی و بورسروابط تاریخی، اقتصادی و فرهنگی ایر
معناداری ندارند. در مؤلفه حامالن نوآوری، دو آیتم شارحان  تأثیرمؤلفه دیگر  3باشند؛ و مثبت و معناداری می

م تبیشتر از حد متوسط و آی تأثیرالتحصیالن دانشگاهی دارای و فارغ )ره(و مفسران اندیشه امام خمینی
 نهایت در مؤلفه نهادها و باشند؛ و درمعنادار می تأثیرمبلغان ایرانی در اندونزی کمتر از حد متوسط دارای 

آیتم مرکز فرهنگی ایران در اندونزی، امکانات و ظرفیت آموزشی جامعه در اندونزی  3های ارتباطی، کانال
ب های مجمع تقریباشند و در مقابل آیتمبیشتر از حد متوسط می تأثیرهای علمیه اندونزی دارای و حوزه

مذاهب اسالمی در اندونزی و سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و سایر مراکز رسمی ایران 
 باشند.کمتر از حد متوسط می تأثیردر اندونزی داری 

ها دارای در مؤلفه نوآوری همه آیتمهای سازمان ایجابی همانند سازمان ابی همچنین در بررسی قوت
رهنگی جز آیتم روابط تاریخی، اقتصادی و فباشند؛ اما در مؤلفه مبدأ نوآوری، بهتر از حد متوسط میبیش تأثیر

اند. در شده آیتم دیگر در حد متوسط ارزیابی 4بیشتر از حد متوسط است  تأثیرایران و اندونزی که دارای 
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حد  زا بیش تأثیرالتحصیالن دانشگاهی دارای و آیتم شارحان و مفسران و فارغمؤلفه حامالن نوآوری د
و  باشندکمتر از حد متوسط می تأثیرالتحصیالن حوزوی و مبلغان ایرانی در اندونزی دارای متوسط و فارغ

ی ی داراهای ارتباطی تنها مراکز و مؤسسات دینی و فرهنگی در اندونزنهایت در مؤلفه نهادها و کانال در
بیشتر از حد متوسط است و سه آیتم امکانات و ظرفیت آموزشی جامعه المصطفی در اندونزیایی، مجمع  تأثیر

 د.باشنکمتر از حد متوسط می تأثیرهای علمیه اندونزی دارای تقریب مذاهب اسالمی در اندونزی و حوزه
عامل  5گرفته است، در سازمان ابی  بررسی قرار بندی متغیرها توسط آزمون فریدمن موردهمچنین رتبه

ی و فقیه، استکبارستیز، اعتقاد به نظریه والیت)ره(های رهبری امام خمینیاول به ترتیب شامل ویژگی
است  ()رهالتحصیالن حوزوی، ظرفیت فقهی اندیشه امام خمینی، فارغ)ره(خواهی اندیشه امام خمینیعدالت

رد ظرفیت فلسفی )رویک ،)ره(های رهبری امام خمینیب شامل ویژگیترتیعامل اول به 5و در سازمان ایجابی 
، ظرفیت )ره(یخمین خواهی اندیشه امامعدالت ، استکبارستیزی،)ره(خمینی اندیشه امام شناسی(معرفتی، انسان

شه پذیری با شرایط جدید در اندیو تأکید بر مصلحت و انطباق )ره(اخالقی )سعادت و...( اندیشه امام خمینی
 ها به شرح جدول زیر است.امام است. نتایج این آزمون

 

 در سازمان ابي و ایجابي هاعد قوتدر بُبندی و رتبهمتغیره  tخالصه نتایج آزمون تک  :8جدول 

 سازمان ایجابی رتبه سازمان ابی رتبه هامؤلفه ردیف

 ازحد متوسطبیش 9 ازحد متوسطبیش 9 )ره(های رهبری امام خمینیویژگی 9

2 
 ظرفیت کالمی و اعتقادی 

 )توحید، نبوت، امامت( اندیشه امام
 ازحد متوسطبیش 2 ازحد متوسطبیش 2

3 
ظرفیت فلسفی )رویکرد معرفتی، 

 )ره(شناسی( اندیشه امام خمینیانسان
 متوسطازحد بیش 2 ازحد متوسطبیش 1

4 
معروف، دعوت و...( ظرفیت فقهی )امربه

 )ره(اندیشه امام خمینی
 حد متوسط از بیش 99 حد متوسط از بیش 5

5 
 ظرفیت اخالقی )سعادت و...( 

 )ره(اندیشه امام خمینی
 حد متوسط از بیش 4 حد متوسط از بیش 6

 حد متوسط از بیش 92 متوسطحد  از بیش 2 ره()فقیه امام خمینیاعتقاد به نظریه والیت 6

2 
احیاگری و تأکید بر مسائل فرهنگی و هویتی 

 )ره(در اندیشه امام خمینی
 حد متوسط از بیش 93 حد متوسط از بیش 6

6 
 خواهی اندیشه استکبارستیزی، عدالت
 )ره(امام خمینی

 حد متوسط از بیش 3 حد متوسط از بیش 3

1 
ط با شرایپذیری تأکید بر مصلحت و انطباق

 جدید در اندیشه امام
 حد متوسط از بیش 5 حد متوسط از بیش 99

90 
در  )ره(خمینی ظرفیت اسالم اعتدالی امام

 جایگزینی ایدئولوژی موجود
 حد متوسط از بیش 6 حد متوسط از بیش 90
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99 
روابط تاریخی، اقتصادی و فرهنگی ایران و 

 اندونزی
 حد متوسط از بیش 90 حد متوسط از بیش 95

92 
های حمایت رسمی دولت ایران از جریان

 شیعی اندونزی
 متوسط 92 متوسط 96

93 
های حضوری یا مجازی اندیشه هبرگزاری دور

 در ایران )ره(امام خمینی
 متوسط 96 متوسط 29

 متوسط 91 حد متوسط از بیش 92 های دانشجویی و حوزوی در ایرانبورس 94

95 
توریسم مذهبی و ... در ظرفیت و گسترش 

 ایران
 متوسط 95 متوسط 91

96 
  )ره(شارحان و مفسران اندیشه امام خمینی

 )شهید مطهری و...(
 ازحد متوسطبیش 6 حد متوسط از بیش 92

 کمتر از حد متوسط 24 حد متوسط از بیش 4 التحصیالن حوزوی )اساتید(فارغ 92

 حد متوسط از بیش 1 متوسط 22 التحصیالن دانشگاهی )روشنفکران(فارغ 96

 کمتر از حد متوسط 29 کمتر از حد متوسط 23 مبلغان ایرانی در اندونزی 91

 متوسط 96 حد متوسط از بیش ICC 93مرکز فرهنگی ایران در اندونزی  20

29 
امکانات و ظرفیت آموزشی جامعه المصطفی 

 در اندوزی
 کمتر از حد متوسط 22 حد متوسط از بیش 94

 حد متوسط از بیش 94 متوسط 20 مراکز و مؤسسات دینی و فرهنگی در اندونزی 22

 کمتر از حد متوسط 23 کمتر از حد متوسط 24 مجمع تقریب مذاهب اسالمی در اندونزی 23

 کمتر از حد متوسط 25 حد متوسط از بیش 96 های علمیه اندونزیحوزه 24

25 
 اسالمیو رایزنی فرهنگی جمهوری  سفارت

 و ...
 متوسط 20 کمتر از حد متوسط 25

 

 هاضعف -
)نوآوری، مبدأ و  شده است که شامل عد اصلی و یک تک سؤال تقسیمها خود به چهار بُمؤلفه ضعف

آموختگان در یک منطقه، آیتم تجمع دانش 4در مؤلفه نوآوری  مقصد نوآوری، نهادها و حامالن( است.
، عدم ره()کشور، عدم آموزش کافی مبلغان اندونزی با اندیشه امام خمینیتفاوت زبانی و فرهنگی بین دو 

. در بیشتر از حد متوسط است تأثیرو این  معنادار هستند تأثیراستفاده از میراث مشترک دو کشور دارای 
شده است؛ اما  کمتر از حد متوسط گزارش )ره(ها در سازمان ابی تنها افول چهره امام خمینیمؤلفه ضعف

، آموختگان در یک منطقهها در سازمان ایجابی نیز به این صورت است که تجمع دانشضعیت این مؤلفهو
با توجه به شرایط زمانی و مکانی اندونزی، عدم  ، تبیین و تفسیر آن)ره(عدم دسترسی به آثار امام خمینی

دم ع ،)ره(ه امام خمینیاستفاده از میراث مشترک دو کشور، عدم آموزش کافی مبلغان اندونزی با اندیش
و بیشتر از حد  معنادار تأثیردر اندونزی دارای  )ره(مام خمینینیازسنجی مناسب برای تبیین و تفسیر اندیشه ا
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داشته  رتأثی کمتر از حد متوسط )ره(همچنین همانند سازمان ابی افول چهره امام خمینی و باشندمتوسط می
ها در دو سازمان توسط آزمون فریدمن به ترتیب در مؤلفه ضعفآیتم ابتدایی  5بندی همچنین رتبه است.

تفاوت زبانی و فرهنگی بین دو کشور، همکاری  آموختگان در یک منطقه،سازمان ابی شامل تجمع دانش
منفی اقتصادی، ساکن و غیرپویا ایران و اندونزی، عدم استفاده از میراث مشترک دو کشور، نبود مدیریت 

بندی در سازمان فرهنگی و عدم همکاری نهادهای رسمی ایران در اندونزی است. این رتبهواحد در فعالیت 
زسنجی ، عدم نیا)ره(ایجابی نیز به ترتیب شامل عدم آموزش کافی مبلغان اندونزی با اندیشه امام خمینی

پویا و غیر نهمکاری منفی اقتصادی، ساکدر اندونزی،  )ره(مناسب برای تبیین و تفسیر اندیشه امام خمینی
آموختگان در یک منطقه و عدم استفاده از میراث مشترک دو کشور قرار دارد. ایران و اندونزی، تجمع دانش

 آمده به شرح جدول ذیل است:دستخالصه نتایج به

 
 ها در سازمان ابي و ایجابيضعفعد در بُ بندیو رتبه متغیره tخالصه نتایج آزمون تک  :9جدول 

 سازمان ایجابی رتبه سازمان ابی رتبه هامؤلفه ردیف

9 
عدم نیازسنجی مناسب برای تبیین و تفسیر اندیشه 

 در اندونزی )ره(امام خمینی
 حد متوسط از بیش 2 متوسط 2

2 
، تبیین و )ره(عدم دسترسی به آثار امام خمینی

 تفسیر آن با توجه به شرایط زمانی و مکانی اندونزی
 حد متوسط از بیش 6 متوسط 1

 کمتر از حد متوسط 92 کمتر از حد متوسط 92 )ره(افول چهره امام خمینی 3

4 
ضعف راهبرد مشخص جمهوری اسالمی ایران در 

 این کشور
 متوسط 2 متوسط 6

5 
همکاری منفی اقتصادی، ساکن و غیرپویا ایران و 

 اندونزی
 متوسط 3 متوسط 3

 حد متوسط از بیش 5 حد متوسط از بیش 4 عدم استفاده از میراث مشترک دو کشور 6

 متوسط 6 حد متوسط از بیش 2 تفاوت زبانی و فرهنگی بین دو کشور 2

6 
نبود مدیریت واحد در فعالیت فرهنگی و عدم 

 همکاری نهادهای رسمی ایران در اندونزی
 متوسط 1 متوسط 5

1 
های علمیه و کارکرد نامناسب مراکز اسالمی، حوزه

 )ره(اندیشه امام خمینی ... اندونزی در تبیین
 متوسط 99 متوسط 99

90 
برنامه، شیوه و وعظ نامناسب تبلیغ اندیشه امام 

 در اندونزی )ره(خمینی
 متوسط 90 متوسط 6

99 
 عدم آموزش کافی مبلغان اندونزی با اندیشه 

 )ره(امام خمینی
 حد متوسط از بیش 9 حد متوسط از بیش 90

 حد متوسط از بیش 4 حد متوسط از بیش 9 منطقهآموختگان در یک تجمع دانش 92
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 هافرصت -
آیتم واکنش مثبت اهل سنت نسبت به ایران و  6سؤال است. از این میان  20ها دارای مؤلفه محدودیت

ی جامعه هایهای شیعه در اندونزی، رسمیت تشیع در اندونزی، توانمند، فرهنگ و پتانسیل)ره(امام خمینی
ظرفیت بومیان منطقه برای جذب شدن به تشیع، شیعه در اندونزی، حمایت از مسئله فلسطین و روز قدس، 

مندان اندیش یانم گوناگون ونزی و وجود تفکراتدر اند بیت)س(های اهلآموزه با متناسب و عرفان معقول خأل
باشند؛ و تنها یک آیتم حمایت نسبی انجمن محمدیه از تشیع دارای بیشتر از حد متوسط می تأثیردارای 

آیتم واکنش  92کمتر از حد متوسط است. در خصوص سازمان ایجابی نیز نتایج بدین شرح است که  تأثیر
بندی قشر، های شیعه در اندونزییلفرهنگ و پتانس، )ره(مثبت اهل سنت نسبت به ایران و امام خمینی

یع در رسمیت تش ،باشند(کرده در این کشور میاجتماعی شیعیان )شیعیان در اندونزی از اقشار تحصیل
لسطین حمایت از مسئله ف، نفوذ ایجابی در بین دانشگاهیان، های جامعه شیعه در اندونزییتوانمند، اندونزی

های ل و متناسب با آموزهعرفان معقو خأل، جذب شدن به تشیع ظرفیت بومیان منطقه برای، و روز قدس
از تشیع، وجود تفکرات گوناگون میان اندیشمندان و  نهضت العلما)س( در اندونزی، حمایت نسبی بیتاهل

باشند و همانند سازمان ابی، در سازمان حد متوسط می از بیش تأثیروجود روشنفکران اسالمی حامی دارای 
 کمتر از حد متوسط است. تأثیرتنها آیتم حمایت نسبی انجمن محمدیه از تشیع دارای ایجابی نیز 
توان به ترتیب حمایت از مسئله رتبه اول می 5ها در سازمان ابی در های فرصتبندی آیتمدر رتبه

ای ضهای شیعه در اندونزی، رسمیت تشیع در اندونزی، استفاده از ففلسطین و روز قدس، فرهنگ و پتانسیل
سنت نسبت به ایران و امام  در اندونزی، واکنش مثبت اهل )ره(مجازی برای تبلیغ اندیشه امام خمینی

های شیعه در اندونزی، نفوذ ایجابی در بین را نام برد و در سازمان ایجابی فرهنگ و پتانسیل )ره(خمینی
ت ی و واکنش مثبت اهل سندانشگاهیان، حمایت از مسئله فلسطین و روز قدس، رسمیت تشیع در اندونز

 یب در رتبه یک تا پنج قرار دارند.به ترت )ره(نسبت به ایران و امام خمینی
 

 ها در سازمان ابي و ایجابيفرصتعد در بُبندی و رتبهمتغیره  tخالصه نتایج آزمون تک : 11 جدول

 سازمان ایجابی رتبه سازمان ابی رتبه هامؤلفه ردیف

9 
 واکنش مثبت اهل سنت نسبت به ایران 

 )ره(و امام خمینی
 حد متوسط از بیش 5 حد متوسط از بیش 5

 حد متوسط از بیش 9 حد متوسط از بیش 2 های شیعه در اندونزیفرهنگ و پتانسیل 2

3 
قشربندی اجتماعی شیعیان )شیعیان در اندونزی از 

 باشند(کرده در این کشور میاقشار تحصیل
 حد متوسط از بیش 6 متوسط 90

 حد متوسط از بیش 4 حد متوسط از بیش 3 رسمیت تشیع در اندونزی 4

 حد متوسط از بیش 6 حد متوسط از بیش 99 های جامعه شیعه در اندونزییتوانمند 5

 حد متوسط از بیش 2 متوسط 92 نفوذ ایجابی در بین دانشگاهیان 6

 حد متوسط از بیش 3 حد متوسط از بیش 9 روز قدسحمایت از مسئله فلسطین و  2
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 حد متوسط از بیش 2 حد متوسط از بیش 1 ظرفیت بومیان منطقه برای جذب شدن به تشیع 6

1 
های خأل عرفان معقول و متناسب با آموزه

 بیت)س( در اندونزیاهل
 ازحد متوسطبیش 92 حد متوسط از بیش 2

90 
برای تبلیغ اندیشه امام استفاده از فضای مجازی 

 خمینی در اندونزی
 متوسط 94 متوسط 4

99 
گرا اهل سنت های اسالمهمکاری ایران با جریان

 در اندونزی
 متوسط 96 متوسط 96

92 
گرایش دولت اندونزی نسبت به ایران و مبارزه با 

 تروریسم
 متوسط 95 متوسط 6

 متوسط 92 متوسط 92 مواضع دولت نسبت به شیعه 93

94 
های همکاری گسترده ایران و اندونزی در زمینه

 مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی
 متوسط 91 متوسط 96

 حد متوسط از بیش 93 حد متوسط از بیش 6 وجود تفکرات گوناگون میان اندیشمندان 95

 حد متوسط از بیش 1 متوسط 91 وجود روشنفکران اسالمی حامی 96

92 
گری در و وهابی گریتأکید بر تفاوت سلفی

 اندونزی
 متوسط 90 متوسط 95

 متوسط 96 متوسط 94 ها نسبت به تشیعمواضع احزاب و سازمان 96

 کمتر از حد متوسط 20 کمتر از حد متوسط 20 حمایت نسبی انجمن محمدیه از تشیع 91

 حد متوسط از بیش 99 متوسط 93 از تشیع نهضت العلماحمایت نسبی  20

 
 تهدیدها -

گرفته است. از این میان در سازمان ابی هیچ آیتمی کمتر  سنجش قرار سؤال مورد 94مؤلفه تهدیدها در 
باشند که شامل گرایش یافتن برخی از رهبران نهضت آیتم باالتر از حد متوسط می 1از حد متوسط نیست و 

اندونزی  ر بحران سوریه درهای فرهنگی و اقتصادی آمریکا در اندونزی، آثاالعلما به سعودی، گسترش فعالیت
های متعصب و تندرو اهل سنت نسبت به تشیع، اقدامات وهابیت و اختالف شیعه و اهل سنت، اقدامات گروه

المسلمین علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، اقدامات علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، اقدامات اخوان
رش های معاند، گستترش موج ایران هراسی توسط گروهسلفیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، گس

های معاند موارد است. همچنین در سازمان ایجابی همانند سازمان ابی هیچ موج شیعه هراسی توسط گروه
آیتمی کمتر از حد متوسط یافت نشد و ده آیتم زیر نیز بیشتر از حد متوسط بودند. گسترش موج ایران هراسی 

های شیعه در های معاند، عدم اتحاد گروهگسترش موج، شیعه هراسی توسط گروه های معاند،توسط گروه
های متعصب و تندرو اندونزی، آثار بحران سوریه در اندونزی و اختالف شیعه و اهل سنت، اقدامات گروه

 لمینالمساهل سنت نسبت به تشیع، اقدامات وهابیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، اقدامات اخوان
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علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، اقدامات سلفیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، گرایش یافتن برخی 
 های فرهنگی و اقتصادی آمریکا در اندونزی.از رهبران نهضت العلما به سعودی، گسترش فعالیت

اقدامات سلفیت علیه رتبه اول به ترتیب به این شرح است،  5بندی این عوامل در سازمان ابی در رتبه
های متعصب و تندرو اهل سنت نسبت به تشیع، گسترش موج شیعه و انقالب اسالمی ایران، اقدامات گروه

های اقدامات وهابیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، گسترش فعالیت معاند، هایگروه توسط هراسی شیعه
، در سازمانی ایجابی نیز به ترتیب بدین شرح است بندیفرهنگی و اقتصادی آمریکا در اندونزی. این رتبه

اقدامات وهابیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، اقدامات سلفیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران، 
 آثار بحران سوریه در اندونزی و اختالف شیعه های فرهنگی و اقتصادی آمریکا در اندونزی،گسترش فعالیت

 های متعصب و تندرو اهل سنت نسبت به تشیع.روهو اهل سنت، اقدامات گ
 

 تهدیدها در سازمان ابي و ایجابيدر بعد بندی و رتبهمتغیره  tخالصه نتایج آزمون تک  :11جدول 

 سازمان ایجابی رتبه سازمان ابی رتبه هامؤلفه ردیف

9 
 اطالعات اندک مردم اندونزی نسبت به

 و شیعه )ره(امام خمینی
 متوسط 90 متوسط 99

 حد متوسط از بیش 2 حد متوسط از بیش 6 های معاندگسترش موج ایران هراسی توسط گروه 2

 حد متوسط از بیش 6 حد متوسط از بیش 3 های معاندگسترش موج شیعه هراسی توسط گروه 3

 حد متوسط از بیش 1 متوسط 2 های شیعه در اندونزیعدم اتحاد گروه 4

5 
عراق در اندونزی و افول توجه آثار جنگ ایران و 

 مردم به انقالب اسالمی ایران
 متوسط 94 متوسط 94

6 
آثار بحران سوریه در اندونزی و اختالف شیعه و 

 اهل سنت
 حد متوسط از بیش 4 حد متوسط از بیش 6

2 
های متعصب و تندرو اهل سنت اقدامات گروه

 نسبت به تشیع
 متوسطحد  از بیش 5 حد متوسط از بیش 2

6 
اقدامات وهابیت علیه شیعه و انقالب اسالمی 

 ایران
 حد متوسط از بیش 9 حد متوسط از بیش 4

1 
اقدامات اخوان المسلمین علیه شیعه و انقالب 

 اسالمی ایران
 حد متوسط از بیش 6 حد متوسط از بیش 1

 حد متوسط از بیش 2 متوسطحد  از بیش 9 اقدامات سلفیت علیه شیعه و انقالب اسالمی ایران 90

99 
در  لیبرالیسمهای تجددخواه و حضور جریان

 غربی هایگرایشاندونزی و ترویج 
 متوسط 93 متوسط 92

92 
گرایش یافتن برخی از رهبران نهضت العلما به 

 سعودی
 حد متوسط از بیش 99 حد متوسط از بیش 90
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93 
های فرهنگی و اقتصادی آمریکا گسترش فعالیت

 اندونزی در
 حد متوسط از بیش 3 حد متوسط از بیش 5

 متوسط 92 متوسط 93 هاگرایی و آمریکاییپیوند سلفی 94

 

 گیرینتیجه

تبیین و تحلیل وضعیت اشاعه اندیشه امام خمینی)ره( در خارج از مرزهای ایران یک ضرورت استراتژیک 
ر ای دارای طرفدارانی دگردد، زیرا انقالب اسالمی توانسته است با کمترین هزینهبرای نظام محسوب می

گذاری أثیرتیی که در مورد هاکنند، بیشتر پژوهشاقصی نقاط جهان باشد که منافع ملی ایران را تأمین می
اندیشه امام خمینی)ره( در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران صورت پذیرفته است حالت توصیفی داشته و 

صورت خاص مورد صورت عام و کشور اندونزی بهمحدود به آسیای غربی بوده است، آسیای شرقی به
درصد مسلمان  10 میلیون و بیش از 250 ر حدودشده است، اندونزی با جمعیتی د توجهی پژوهشگران واقعبی

ساله آینده از  20گرفته و در  شود و در منطقه استراتژیک قرارچهارمین کشور پرجمعیت جهان محسوب می
 های جهان خواهد شد، بعد از انقالب اسالمی ایران شیعه در اندونزی صاحب هویت شدگذارترین قدرتتأثیر

 وجود آمد، ابی نماینده طیف اساتید و ایجابیهای گوناگونی در این کشور بهشها و جنبآن سازمان بالطبعو 
دیشه دارند به ترویج و اشاعه ان )ره(های مختلفی که از اندیشه امام خمینینماینده طیف روشنفکر با قرائت

اسان و رشنپنل خبرگان، مصاحبه با کا وسیلهبهاند، این پژوهش در این کشور اقدام کرده )ره(امام خمینی
 در )ره(اشاعه اندیشه امام خمینی هایها و تهدیدها، چالشها، ضعفقوت شاخص سازیمطالعه اسنادی به 

است و پرسشنامه مرحله اول و دوم مبتنی بر طیف پنج  شده در قالب روش سوات پرداختهاین دو سازمان 
نظران این حوزه قرار گرفت. روایی صوری ابزار بر ای لیکرت تهیه و در اختیار کارشناسان و صاحبگزینه

قرار گرفت و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ در حد مطلوب  ئیدأتنظران مورد اساس نظرات صاحب
 افزارنرمهای تحقیق با استفاده از نیاز از طریق پرسشنامه، داده های موردداده آوریمعجارزیابی شد. پس از 

SPSS اده از قرار گرفت. با استف وتحلیلتجزیههای آمار توصیفی و استنباطی مورد گیری از روشبا بهره و
 .قیق آزمون شدندتح گانهپنجیک از متغیرهای  های مربوط به هرتک متغیره، میانگین مؤلفه t آزمون

تایج تحقیق نبندی شدند. گیری از آزمون فریدمن کلیه متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق رتبههمچنین با بهره
ها حد متوسط است. در خصوص فرصت از بیش تأثیردارند و این  تأثیرها دهد در سازمان ابی، قوتنشان می

هایت ن کمتر از حد متوسط هست؛ و در تأثیرشود ولی میزان این معناداری مشاهده می تأثیرو تهدیدها نیز 
د و باشنمی تأثیرها دارای باشند؛ اما در سازمان ایجابی، همچنان قوتمی تأثیرها دارای حد متوسط ضعف
بیشتر از حد  یبرخالف اب تأثیرها و تهدیدها نیز بیشتر از حد متوسط است. ولی در خصوص فرصت تأثیراین 

در حد متوسط است؛ اما  تأثیرها همانند سازمان ابی میزان نهایت در ضعف شده است و در متوسط گزارش
ها، قوت شود که به ترتیببندی بین ابعاد مشاهده میبندی ابعاد سوات در سازمان ابی رتبهدر خصوص رتبه

 اشند اما در سازمان ایجابی تفاوت معناداری دربرا دارا می تأثیرها بیشترین ها، تهدیدها و فرصتضعف
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ائل بندی خاصی میان ابعاد مختلف سوات قتوان قائل به رتبهرو نمیاین میانگین ابعاد مختلف وجود ندارد از
 شد.

 های پژوهشيپیشنهاد

ند، گفتمان انقالب اسالمی ایران شکل گرفت تأثیرهای اسالمی شیعه که تحت بررسی و شناسایی جنبش
گردد، زیرا جمهوری اسالمی ایران با حداقل یک ضرورت استراتژیک و راهبردی برای نظام محسوب می

تواند منافع انقالب اسالمی ایران را در این مناطق حفظ و گسترش ای دارای حامیانی است که میهزینه
ناطق در م ینی)ره(هدف شناسایی و تحلیل وضعیت اشاعه اندیشه امام خم دهد، تحقیقات در این زمینه با

 تواند منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را تأمین نماید.هدف در بلندمدت می

 های کاربردیپیشنهاد

 انقالب  یرتأثهای دینی که تحت ها و جنبشرسانی به سازمانگیری و کمکگردد که ارتباطپیشنهاد می
حمایتی وزارت خارجه و سایر مراکز  هایبرنامهشکل گرفتند، در رأس  اسالمی و اندیشه امام خمینی)ره(

 قرار گیرد.

 های ها آماده گردد تا آنان در مواجه با چالشگردد محتوای فکری مناسبی برای این سازمانپیشنهاد می
 رو از آن استفاده نمایند.پیش

 افزایش  دنبال در اندونزی عالوه بر کار کمی به گردد برای تبیین اندیشه امام خمینی)ره(پیشنهاد می
 کار کیفی بود و سازمانی متولی این امر قرار گیرد.

 از ظرفیت فضای مجازی در جهت ارتباط با مردم اندونزی استفاده بهینه صورت پذیرد. گرددپیشنهاد می 

 ستاد یا سازمانی برای ساماندهی امور تبلیغ اندیشه امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی  گرددپیشنهاد می
 د.شکل گیر

 های جدید استفاده گردد.های سنتی تبلیغ عوض گردد و از روششیوهگردد پیشنهاد می 

 قت ددر خارج از مرزهای کشور اصول و مبانی به )ره(در امر اشاعه اندیشه امام خمینیگردد پیشنهاد می
 تا مانع تفسیرهای مختلف گردد. توجه قرار گیرد مورد

 و  ره()امام خمینی تخصصی بر روی اندیشه طوربههایی که پژوهشکدهو  مؤسساتگردد پیشنهاد می
از  تأثرمهای اسالمی غنای محتوایی خود با جنبش افزایش برعالوه  کنند،فعالیت می انقالب اسالمی

 فکری و محتوایی تغذیه نماید. لحاظ ازارتباط گرفته آنان را  )ره(اندیشه امام خمینی
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