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نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

مقدمه
مالزی را اژدهای کوچک یاا چهاه چبار ناميادهاناد (چادیاا-لاووراس ) 58 :1858؛ ایا
نامگذاری اشاره ای است درست چه همانندی سرنوشت مالزیِ درحالتّرقای و یيشارفت چاا
چهار کشور تایوان کرهجنوچی هنگکنگ و سنگایور که چهار چبر آسايا ناميادهشادهاناد و
همگی چهنظرمی رسد از نوعی اشتراک در فرایند توساههیااچی و نوساازی چرخوردارناد-1 :
چستر تاریخی و فرهنگی همانند و یيشينه استهمارشدن و تحتنفوذچاودن دارناد؛  -ناوعی
تمدّن دارند که چه طرزی عمده از کنفوسيانيسم چينای (فرهناگ کاار معااع

و اطاعات)

تأثيریذیرفتهاست؛  -8چرخوردار از یک سازماندهی اجتماعی مبتنی چر تفوّق جامهه چار فارد
و مناسبات سلسلهمراتبیاند؛  -4از یک یيشينه مرچوط چه وجاود یاک سانّت سياسای قاوی
منتفعشدهاند که یایایی خود را مرهون وجود یک دولت قویِ مداخلهجو اسات؛ دولتای کاه
مناسبات اقتصادی موجاود در جامهاه را راهای چارای دخالاتطلبایهاای متتدراناه خاود
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قلمدادکردهاست .درعي حال سرزمي های کموسهت دارند از مناچع نفات و گااز چنادانی
چرخوردارنيساتند نياروی کااار کمااچيش ارزان و در چرخاای مواقاع چساايار ارزانای دارنااد و
صنهتیشدن را از راهرو توسهه صادرات چرگزیدهاند .آناان وجاود نياروی کاار ارزان و چاا
کيفيّت نازل و سطح فنّی یایي را که چا نتصان نسبی سرمایهگذاریها همراه چاوده اسات چاا
دخالااتهااای متتدرانااه دولاات در قلماارو صاانایع (از طریااا اعطااای وام چااا چهااره اناادک
مهاف داشت صنایع از یرداخت ماليات و حمایت از چازارهای داخلی) جبرانکرده و اکناون
ای کشاورها از نارر رشاد ساابنه چاي  8تاا  5درصاد چرخوردارناد و جازش کشاورهای
نيمهیيشرفته و یا حتّی یيشرفته قراردارند.
چادیا -لووراس چرای چاور است که مالزی کشوری چا چنيانهایی مساتحمم اسات کاه در
طیّ نزدیک چه سیسال از کشوری که فتط چه توليد و صادور دو مااده خاام یهنای قلاع و
کائوچو مییرداخت چه کشوری تبدیلشدهاست که افزون چار اناواص صاادرات محصاوبت
صنهتی چه توليد و صادرات فرآوردههاای موجاود در قلمارو المترونياک و انفورماتياک و
محصوبت چا ارزش افزوده چاب مییردازد .چنا چه تهبير او «توليد ناخالص داخلای سارانه در
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مااالزی در س اال  004م چااه  4454دبر چااالب چااودهاساات .یيشاارفت در زمينااه زیرسااازها
تحصيالت تجهيزات و لوازم زندگی همگی حمایت از آن دارد که ماالزی چايش از یايش
مسير توسهه میساررد» (هماان .) 58 :تولياد اماوال مصارفی از طریاا صانایهی همهاون
یارچهچافی و توليد چرم و فرآوردههای دامی سببشدهاست چسياری از کشورهایی کاه دیار
در جاااده صاانهتیشاادن گااامگذاشااتهانااد صاانهتیشاادن را از طریااا جااایگزینی واردات
ییجوییکنند امّا چون از توانایی بزم چرای رقاچت چا صنایع مشاچه خارجی چایچهارهاناد از
یکسو مجبور چودند از حمایتهای متتدرانه یک دولت مداخلهگارا چهارهمندشاوند؛ دیگار
آنکه مجبورشدهاند چا چرخوردهای مسالمتآميز چا مؤلفههای نظام چي الملل خصومت را از
جانب جبهه چيرون از کشور خود توليدنمنند تاجاییکه گاهیاوقات کمی چه حالات تساليم
نيز شبيهشده و آنان را چه کشورهایی یيرو تبدیلکردهاست .افازون چار ایا

چرخای از آناان

همانند مالزی فرآوردههای خام خود را چه مادهالمواد صنایع تبادیلی مبادلکارده و از ایا
طریا چا صادرات محصوبت منتج از مواد خام چرای خود ارزش افزوده ایجادکردهاند .نياز
قواره کوچک و ضهي

مناچع نياروزا و منااچع مهادنی در ایا گاروه از کشاورها آناان را

یدیدارشده زیرا واچستگی چه واردات سببشدهاست چهشدّت چه صادرات متّمیشوند .چدی
ترتيب چرای افزایش صادرات مجبورشدهاند چا سرعتی شگفتآور دست چه توسهه صانهتی
سریع چزنند تا جاییکه امروزه کشورهای جدید صنهتی در شرق آسيا موفاا چاه صاهود از
زنجيره توليد و دستیاچی چه صنایع تجهيزاتی و صانایع سانگي شادهاناد و گااه حتّای چاه
مرحله دستیاچی چه صنایع چا فناوری عالی رسيده و چه رقاچت چا قدرتهای چزرگ صانهتی
چرخاستهاند (همان.) 85 :
اونيل از تایلند و مالزی و اندونزی چهعنوان «ماو دوم گاروه کشاورهای چبار آسايایی»
یادمیکند که از استراتژی توسهه صادرات چرای یيشرفت اقتصادی چهرهگيریکردهاند .چنا چه
نوشته وی صنهتیشدن متمی چر توسهه صادرات از یکسو مبتنی چر مرکانتيليسم اسات و
دولت در اقتصاد تأثيری چهسازا دارد و مواناع تهرفاهای چارای حفاتات از صانایع داخلای
چهکارگرفتهمیشود؛ و از سوی دیگر توليد اقتصادی چر محور صنایهی قراردارد که جایگاهی
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چهسختی چه واردات واچسته نگااهداشاتهاسات؛ چنااچرای حاالتی از تنااق

نماایی هامزماان
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مناسب در چازار چي المللی دارند چناچرای در متایساه چاا اساتراتژی جاایگزینی واردات چاه
سطحی چابتر از توسهه اقتصادی منجرشدهاست که هدف از آن چرقراری یيوناد مساتتيم چاا
اقتصاد جهانی است (اونيل .)888 :1858

الف -مبانی نظری و روش
رژیم های آسيای شرقی خصوصيات مشاچهی دارند .نخسات چايشتار چاه هادفهاای
اقتصادی تمایل دارند تا هدفهای سياسای و تارجيح اصالی آنهاا ایا اسات کاه رشاد
اقتصادی را تتویت و رفاه را حفظکنند و چه افزایش آزادی فردی در مهناای ررچای آزادی
ماادنی تااوجهی ندارنااد .دوم در ای ا رژیاامهااا از حموماات قااوی یشااتيبانی گسااتردهای
چهعملمیآید .حزب های حاکم یرقدرت چه مدارا گرایش دارند و دولت احترام زیادی دارد.
همه یذیرفتهاند که دولت چهمنزله شخصيّتی یدرانه چاید تصميمهای مجموعههای خصوصای
و نيز عمومی را راهنماییکند و چارای رشاد ملّای راهبردهاایی فاراهمآورد .ساوم هماي
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خصوصيت چا گرایش کلّی چه احترام چه رهبران همراه اسات کاه از تأکياد کنفوسايوس چار
وفاداری انعباط و احساس وتيفاه ناشای مایشاود .سارانجام چار اجتمااص و هامچساتگی
اجتماعی تأکيد زیادی میشود که در قالب نتش اصلیای است که چه خانواده دادهشدهاست
(هيوود .)88 :1851
شواهدی دالّ چر سازگاری اسالم چا شملی از یلوراليسم سياسای را مایتاوان در ماالزی
دید .در ای کشور اگرچه اسالم دی رسمی دولت است و فرمانروایی عالی در متام رهبر
دینی و رئيس دولت عملمیکند شملی از دموکراسای هادایتشاده از طریاا فرماانروایی
سازمان ملّی مابهای متحد در چارچوب نظامی چندحزچی عملمیکند .حمومات ماهااتير
از سال 1151رهيافتی دقيتاً اسالمی و طرفدار مابها را یيشگرفت کاه آشامارا چاا الگاوی
رشد اقتصادی ژاینیها یيونددارد (همان .)85/88 :خيلیها دولتهای آسيایی مانند تایوان
سنگایور و مالزی را نمونههای مدرن دولتهای حداقلی تصویرمیکنند؛ دولت حاداقلی یاا
نگهبان شب که سه وتيفه اصلی دارد :حفظ نظام داخلای تعامي اجارای قراردادهاا یاا
موافتتنامههای اختياری ميان شاهروندان خصوصای و حمایات از ماردم در چراچار حملاه
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خارجی (همان.)148 :

مالزی تجسّمی است از آنهه در متياس جهانی ررمیدهاد .ماالزی در متاام دولتای چاا
اقليّت های گوناگون واقهيّتی است که چسياری از کشورهای دیگر یا چا آن مواجههستند و یا
چه صورت فزایندهای در آینده چا آن مواجهخواهندشد .چالش عبارت اسات از ایجااد حاس
تهلّا و تصویری از یک دولت یا ملّت مدرن در یرتاو تمّّار قاومی هویّاتهاای دینای و
فرهنگی که ارلب چهنظرمیرسند چا هم در تعاد هستند چناچرای واکنشهای مالزیاییها چاه
جهانیشدن نمونهای تلتیمیشود که نشانمیدهد چگونه چحا هاای جهاانیشادن محلّای
 . مهاتير محمّد نخستوزیر متتدر مالزی چا وضع قاواني و ضاواچط درهاای اقتصااد کشاور را چاهساوی
سرمایهگزاران خارجی گشود و چا تأسيس شرکت عظايم یترونااس در چار هاای دوقلاوی کواببمراور چاازار
چورسی چا یکميليون دبر مهامله در روز یایهریزی نمود .تأسيس چزرگتری دانشگاه اسالمی دنيا گامی دیگار
جهت جذب نخبگان علمی داخلی و خارجی از تمام نتاط دنيا چهویژه کشورهای اسالمی چود .وی توانست چاا
تأسيس یایتخت اداری جدید چهنام یوتراجایا چا دوميليون نفر جمهيت در کنار یایتخت تجاری کواببمرور هم
از نظر سياحتی و هم تتسيم کار و چا تأسيس دو فرودگاه جدید و مدرن و دهها جااده و اتوچاان ساریعالسّاير
سفر میکردند تسهيل چخشد .چهطور خالصه حا تونداتوکسری مهاتيرمحمد طیّ مادّت  1ساال یهنای از
سال  1151تا  008موفا گردید کشوری فتير چا درآمد سرانهی صد دبر را چاه کشاوری توساههیافتاه و یاا
حداقل درحال توسهه چا درآمد سرانهی  1800دبر در سال تبدیل نماید و ميزان سرمایهگزاری را از  8ميليارد
چه  15ميليارد دبر و ميزان صاادرات را چاه رقام  00ميلياارد دبر چرسااند .وی در ساال  008تصاميم چاه
کنارهگيری از قدرت گرفت .علیررم درخواست مردم کشورش مبنی چر ماندن چار مساند قادرت او تصاميم
خود را گرفته چود و چدون ای که چخواهد فردی از افراد خانوادهاش را چاه قادرت چرسااند و یاا حمومات را
موروثی کند چهطورکلی از دنيای سياست کنارهگيری نمود تا جانشاينان او چتوانناد آرزوی طرّاحایشادهی او
چهنام مالزی چيستچيست یا مالزی  0 0را (مالزی چهعنوان چهارمي قدرت اقتصادی آسيا یس از ژای

چاي

وکره جنوچی) چه واقهيّت تبدیل نمایند .ای چني چود که یک موزفروش و یزشک جارّاحِ چهادی توانسات چاا
مهارت و یشتمار عالی مالزی را از یک موش چه یک چبر آسيائی تبدیل نمایاد .چارای آگااهی از ویژگایهاای
توسههی اقتصادی مالزی و مدرنشدن کشوری آسيایی چا ساچتهای استهمارشده میتوانيد چه ای کتاب رجاوص
کنيد که مملو از آمارها و نمودارهای مرتبط چا رشدِ شگفتانگيز اقتصادی مالزی است:
Vincent, Jeffrey; Rozali, Mohamed Ali (1997) Environment and development in a
Resource-Rich Economy: Malaysia under the new economic policy, Washington:
Harvard institute for international development.
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رفتوآمد جهانگردان و سرمایهگزارانی را که از کشورهای چي

هند و حاشيهی خليج فاارس چاه آن کشاور
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میشوند .در چهعی جوامع چندقوميّتی درحالتوسهه دولت تالشمیکند چا چهعهادهگارفت
سياستها و چرنامه های مرتبط نتشی حسّاس و سرنوشتساز در مدیریّت تنشهای قاومی
و سازگارساخت منافع مختل

قومی ایفاکند .مالزی یک نمونه کالسيک اسات؛ جااییکاه

همزیستی چند گروه قومی اصلی چا هویّتهایی متماایز وجاوددارد .درواقاع شاملگياری
دولت خود چر اساس سياستهای قومی چوده و در متام «دولت قومسابر» یاا «دموکراسای
قومی» شناختهمیشود.
سياستهای تبهي

آميز در مالزی چا گسترش مالميت و مشارکت مابییها در تجاارت

و چازرگانی و کاهش سطح فتر آنها چر حسب افازایش حعاور ماابییهاا در آماوزش و
دولت موفا چودهاست اما اهداف اصلی ای سياستها چرای افزایش مالميّات ماابییهاا و
کاهش اساسی ناچراچری های درآمدی ميان گروهای قومی اصلی هنوز چهدستنيامادهاسات
چهعالوه نتش سياستهای تبهي

آميز چرای افزایش اتحاد چي قومی و ثبات سياسی همهنان

سؤالانگيز چاقیماندهاست؛ از سوی دیگر چر اساس نظر چساياری از منتتادان سياساتهاای
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تبهي

آميز چه احتمال نتایج متفاوتی مانناد وخايمشادن نااچراچری اقتصاادی درون جامهاه

مابیایی نارضایتی فزآینده شهروندان ريرمابیاایی و تنازل اساتانداردهای رقاچاتجاویی و
کارآیی ملّی را چهچار آوردهاست .ای یافتهها نشانمیدهند که آرایش قومی در مالزی چهطاور
کامل یيهيدهاست یيامدهای سياستهای تبهي

آميز قومی مبهم و نامهلوم است و چهعای

از مطالهات موجود درچاره ای موضوعات نيازمند چازنگری دقيا هستند.
مالزی چهطور تاریخی از  1سلطاننشي مابیایی تشميلشدهاست که هنوز ای ساالطي
در ایابت مالزی فدرال مشروطه حعور دارند و هر  8سال یکچار یک نفر را از چاي خاود
در متااام شاااه تمااامی ایااابتفاادرال انتخااابماایکننااد کااه رئايس حموماات مااالزی نيااز
محسااوبماایشااود .ریاساات دولاات و چااابتری متااام سياساای ريرتشااریفاتی در مااالزی
نخستوزیر است .چا استتالل مالزی در سال  1188چخشی از ای امتياازات در قالاب اصال
 188قانون اساسی مالزی چا هدف تتویت و حفظ تفوق اقتصادی مابییها اچتاشد .در ساال
 1188زمانیکه مالزی (که آن زمان فتط چخش شبهجزیرهای مالزی امروز چود) چا سانگایور
صباح و ساراواک ادرامشد تا فدراسيون مالزی تشميلشود ای ماده در قانون اساسی جدید
10
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نيز گنجانده و البته چومییوترا جایگزی واژه مابیایی در مت آن شد اماا در اداماه اجارای

قواني متعم چرتری چومییوتراها یا «اقدام مّبت» دو مشمل اساسی یيش آمد .اول ای

قانون چيش از اینمه شامل حال تمامی اقوام چومی مالزی شود شامل حال مابیاییها میشاد
و دوم چهررم وجود ای قواني و جمهيت چيشتر مابیاییها روزچاهروز از تاوان اقتصاادی
مابیاییها کاسته و چر توان اقتصادی چينیها افزودهمایشاد .در شاورشهاای یدیدارشاده
ناشی از ناچراچریها در فاصله  18مه تا  81ژوئيه دستکم  118نفار کشاتهشادند .چاا آرااز
شورش نژادی سلطان اسماعيل نصارالدی شااه شااه وقات ماالزی وضاهيت فاوقالهااده
اعالمکرد و چا انحالل یارلمان انجمنی چاه ناام شاورای عملّيااتی ملّای را چاه ریاسات تاون
عبدالرزاق عهدهدار کليه وتای

دولتکرد .عبدالرزاق تارف  15مااه یاس از تصادی ایا

شورا قانون جدیدی را چه نام سياستهای نوی اقتصادی تصویبکرد که چه نوعی متعام
چتا و تتویت اصل  188قانون اساسی چود .چر اساس ایا قاانون جدیاد سااختار اقتصاادی
اجتماعی مالزی چاید از تتسيم  /4درصد  88درصد و  88درصاد ثاروت چاي چاه ترتياب
مابیاییها چينیتبارها و خارجیها چه تتسيم سای چهال و سایدرصادی تیييرمایکارد
از منظر یيشينه یژوهش میتوان چه یژوهشهای کماچيش قاچلاعتناایی در زچاان فارسای
اشارهکرد که هرکدام از منظری خاص چه موضوص مالزی نگریستهاند امّا چه ویژگیهای مدلِ
مالزیاییِ دولت /ملّت سازی کمتر اشارهکرده اند؛ آثاری همهاون امرساون ( )1858روئايس
( )1858نِهِر ( )1858لفتویچ ( )1858ماتيل ( )1858مساائلی ( )1888هاوکر ()1855
فالح زاده ( )1858کيانی هفت لنگ و کاسنژاد ( )1851توکّلی ( )1854همگی از منظری
عمومی چه موضوصِ توسهه اعجابانگيز مالزیاییها دقاتکارده اماا چاه محتاوا و معامونِ
تمایزهای توسهه مالزی چا دیگر کشورهای آسيای جنوبشرقی نررداختهاند .چرخای از آثاار
انگليسیزچان مانند ) Andaya and Andaya (1982), Ongkilim (1985), Verma (2004نيز
از منظری تاریخی چه ویژگی های رشد و توسهه در مالزی یرداختهاند؛ امّاا نگارشِ ترکيبایِ
مدل وستفالياییِ دولت /ملّتسازی چه همراه تجرچه دینی و ماذهبی را چاهمياان نيااوردهاناد.
 . Affirmative Action
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(.)Verma,2004:53-83

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

نگارندگان چا گزینش مدل مالزی تالشخواهندکرد چه ای یرسش یاسا دهناد کاه مصاالحِ
هویّتسازانه در روند دولت /ملّتسازی در کشور ماالزی چگوناهچاودهاسات چنااچرای چاا
چهرهگيری از روشِ یژوهشی توصيفی -تحليلی کوششکردهاند چاه چرخای از خصالتهاای
فرایند دولت /ملّتسازی اشارهکنند.

ب -دولت/ملّتسازی در پرتو نگرشِ وستفالیایی
سازماندهی دولت است .در قارن هجادهم مايالدی

حمومت یمی از راههای مختل

هنگامی که مجلس فرانسه اعالميه حتوق چشر و شهروندیاش را منتشرکرد دولت زیااد در


سراسر جهان گسترش نيافتهچود .سایر اشامال ساازمان هاای سياسای نظيار دولات /شاهر


امرراتوری

اميرنشي





و قبایل

چسيار چيشتر شایع چودند .دولات ناوآوری سياسای

چهطور نسبی تازهای است .امروز مبنای تتسيمچندی جهاان دولات اسات و مفهاوم دولات
چهعنوان شملی از سازمان سياسای رلباهیافتاهاسات ( .)Newton,2005:4دولات مادرن در
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ارویای قرون وسطی ميان حدود سال  1100و قرن شانزدهم تهورکرد .در آن متطع حمام
ادعای استتالل کرده و دولت و ارتش خاود را در قلمارو مشخصای تشاميلدادناد .اشاتي
روکان چهار مرحلاه چارای تشاميل و ایجااد دولات مادرن تشاخيصدادهاسات .نخبگاان
قدرتمندی که در تالش هستند تا قدرت و استتالل قلمروشان را مستحممکنند دو مرحلاه
نخست را چهوجودمیآورند .دو مرحله چهد ماهيت چاهطاور کامال متفااوتی دارد و در یای
چازسازی داخلی دولتِ مساتتر اسات .ایا چهاار مرحلاه عباارتاناد از :تشاميل دولات
ملّتسازی دموکراسی تودهای دولت رفاهی (.)ibid:13&14
در نخسااتي مرحلااه نخبگااان چاارای متحدساااخت قلماارو مااوردنظر اچتمااار عماال را
چهدستمیگيرند .آنها ارلب نخبگان مراکز شهری چازرگ هساتند کاه کنتارل خاود را چار
مناطا شهری و یيرامونی مستحممکردهاند .استحمام قلمرو چه طور عمده چا اچزار اقتصادی و
 . City-State
 . Empires
. Princedoms
. Tribes
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نظامی چهدستمیآید .ای

نخستي یایه تشميل دولت مدرن است .در مرحلاه ملّاتساازی

دردره اصلی موضوعات فرهنگی از جمله زچان مشترک تفااوتهاای ماذهبی و آماوزش
اجباری است .هدف ایجاد احساس نسبتچه هویّت مشترک و احسااس وفااداری چاه نظاام
سياسی در ميان جمهيتهای مختلا

و دولاتهاای جدیاد اسات .یاک زچاان مشاترک و

استانداردشده چا آموزش اجباری چرای تمامی کودکان یدیدمیآیاد .خادمت سارچازی چارای
مردان جوان احساس هویّت همسانی چا ملّت را تتویتمیکند .ایاده مرکازی دولات /ملّات
یذیرش یک فرهنگ مشترک تاری مشاترک و سرنوشات مشاترک قطاع نظار از هرگوناه
تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی ميان مردم است .اگر ریشاههاای تااریخی ایا سرنوشات
مشترک واضح چاشد که ارلب چني نيست اسطورههای ملّای مارتبط چاا تجاارب مشاترک
تاریخی از طریا نظام آموزشی گسترشدادهمیشاود .چارای ارتتااش هویّات ملّای چار نظاام
نمادها از جمله سرود یرچم ملّی و قهرمانان ملّی تأکيدمیشود .چا ایجاد ای حاس تهلّاا
نخبگان میکوشند تا دولتشان را چه دولت /ملّت چدل سازند .گرچاه دولات /ملّات اکناون
دارایاای شااهروندان اساات ایا نخبگااان تااودههااا نيسااتند کااه اساسااً آن را ایجااادکرده و
و از اینجاست که دولتهای دممراتيک (یا دموکراسیها) چهوجودمیآیند .احازاب سياسای
چرای مرتبطساخت شهروندان چاا نخبگاان در مجاالس و یارلماانهاا چناا نهاادهمایشاوند.
نهادینهشدن احزاب مخال

کمتر چرجسته است اما چاه تادریج نظاام سياسای ایا ایاده را

مییذیرد که ایوزیسيون صلحطلاب چارای حمومات مشاروعيّت دارد و حتای ایاده تیييار
صلحآميز گروهها یا احزاب در حمومت قاچلقبول است .در دموکراسی انبوه قدرت سياسی
از طریا مشارکت و انتخاچات تاودهای مشاروعيت ماییاچاد .آخاری مرحلاه در توساهه و
گسترش دولت تأیيد صریح و روش سياستهای تتویتِ یمرارچگی در ميان قسمتهاای
مختل ِ مردم است .خدمات رفاه عمومی چرای حمایت از کودکان سالخوردگان چيمااران
ناتوانان چيماران و فترا ایجادمیشود .مالياتچندی تصاعدی و کمکهای دولتی انتتال مناچع
از چخشهای ثروتمندتر چه چخشهای کمتر خوشبختِ مردم را تسهيلمیکند ()ibid:15-18
دولت وستفاليایی از یکسو چه تشویا و تتویت توسهه اقتصادی مییرداخت از سوی
18
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ادارهمیکنند .در فاز سوم تودهها چه حا مشارکت در تصميمسازی حمومتی دستمییاچند

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

دیگاار نااوآوریهااای تمنولوژیااک را چاارای افاازایش قاادرت اقتصااادی و نظااامی خااویش
چهکارمی چست؛ درنهایت از راه ایجاد ثبات داخلی افازایش تجاارت و چازرگاانی و توساهه
تأسيسات زیرچنایی چه همگ شدن زندگی افراد در قلمروهای خود کمکمیکرد .در دورهای
که چا نام جنگهای سیساله ( )1815-45شناختهشده کشممش کليسای کاتوليسيساتی روم
و نهعت یروتستانتيستی چرآمده از نگرشهای نوی سياسی /مذهبی از یکسو چه تعاهي
قدرت و نفوذ یاپ و کليسای رسمی چر مردم ارویا منجرشد؛ از دیگرسو دولتهای نوچنيان
چرآمده از اندیشه های نوی سياسی فارغ از قدرت مهنوی رقيب که رو چه زوال نهاادهچاود
خود چه تنهایی میتوانستند حتی چر امر دی در قلمرو خود نظارت و قدرت مهنوی دی و
مذهب را یيرو قدرت سياسیکنند.
مدرنيته و عرفیسازی سياست نشانگر فرارت /فراقت سياست از دی چاود جااییکاه
سموبریزم عرصه مشروعيت یک دولت را نيز درچرمایگرفات .اگار «مشاروعيت ارزشای
دانستهشود که چه موجب آن چيزی یا کسی خوب و مناسب ارزیاچی و یذیرفتهشود» (اونيل
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 )48 :1858تا یيش از ورود چه عصر نمادی وستفاليا ای امر دینی و قدسيّت امر ماذهبی/
ماورایی چود که تهيي میکرد چهچيزی درست و چه یدیدهای نادرست اسات و هماان چاود
که جهتگيری سياست را مهلوممیکند چناچرای سياست و قدرت و دولت تااچع یدیادهای
فرادست چودند امّا مشروعيت دولات مادرن چار چنيادهاایی عتالنای قاانونی خودچنيااد و
ريردینی شملمیگرفت و مستتل از هرگونه توجيه دینی عملمیکرد .آنهه جدایی سياست
از دی و جداانگاری دی و دولت ناميدهشد درواقع عبارت از اصالتچخشيدن چه سياسات
و نه دی در امور اجتماعی چود .ای اندیشه که دی و سياست از هم منفاکاناد چرآماده از
آميختگی ای چود که در دوران قارون مياناه در ارویاا اماور روحاانی و اماور دنياوی را چاه
همدیگر یيوند داده چود.
تهری

کالسيکِ وچر از مفهوم دولت کاه «چنگااهی سياسای چاا ماهيّات نهاادی اسات»

(دورماگ و موشار  )4 :1851نشان گر تمرکز انحصاارهایی اسات در دساتان دولات چاه
همراه فرایند متمایزشدنش از افراد جامهه .انحصارهایی که چرای دولت و فتط چرای دولات
است .درواقع کارویژه اساسی دولتهاا نياز محساوبمایشاود؛ انحصاار وضاع قاواني و
14
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متررات انحصار اخذ ماليات انحصارهای اقتصاادی مّال نشار یاول انحصاار قعاایی و
صالحيت انحصاری در داوری و تنبيه انحصار نمایندگی ملّت چه همراه انحصار چهرهگياری
از قوه قهریّه یا خشونت فيزیمی مشروص .آستي رنی چهطرزی ساده و دقيا کاارویژههاای
اساسی دولتها را مشخصمیکند« :وتيفه اصلی هر حمومتی خاواه دموکراتياک و خاواه
قدرتطلب تعمي چتای کشور است .ای چتا مستلزم انجامدادن دو وتيفاه اصالی اسات
دفاص از استتالل کشور در چراچر دشمنان خارجی و یيشگيری از حادشدن منازعات داخلای
چهحدی که چه تجزیهطلبی و جنگ داخلی چينجامد .چرای ایفای دومي وتيفاه دولات چایاد
نخست آن دسته از نيازهایی را چرآورد که سبب شده مردم آن دولت را چرذیرند .دولت چاید
از ميان خواسته های سياسی فراوانی که یيوساته سايلآساا چرسارش مایچاارد دساتهای را
چرگزیند و آنها را ترکيبکند و چه شمل سياستهای عمومی درآورد و آن سياستها را چاه
شيوهای عملیکند که هيچیک از گروههای اصلی شهروندان احساسنمند ناگزیر چه تتسايم
کشور است» (رنی .)11/15 :1884
کارویژههای دولت را درواقع میتوان از تهری های گوناگون سياست اخذکرد که گااه
تلّتیشدهاست .چههمي دليل چهتهبير هيوود اصطالح دولت مشتمل چر طيفی گايجکنناده و
مرکّب از یدیدههای گوناگون است :نهاد واحد سرزمينی اندیشاه فلسافی و اچازار اعماال
فشار یا سرکوب (هيوود  .)1 1 :1851دولت حممرانِ عمومیِ دارایِ مشروعيتِ سارزمينی
است که سلطه را چهمّاچه یشتوانه اقتدار خود چهکارمیچرد .مهمّ آناساتکاه دولاتهاا چارای
چرقراری نظم و عدالت یدیدارشدهاند اما رمزماندگاری آنها چرقارارکاردن رفااه و آزادی
است تا اتباص احساس زیان نمنند؛ چناچرای مرچّع نيازهای جوامع انسانی یهنی نظم /امنيات
عدالت /انصاف رفاه /آساایش و آزادی /حتاوق فاردی چياانگر فونمسايونهاای چنياادی
دولت ها هستند و رازورمز کارآیی و ماندگاری دولتها در چرآوردهساخت نيازهای انسانها
و قوامچخشی چه ساختارهای موجودیتیافته آنهاست.
یس از ستوط امرراطاوری روم اشامال و اناواص تااریخی تحاوّل دولاتهاا در رارب
چني چودهاست :امرراطوریهای سنّتی خرا ستان نظامهاای دارای اقتادار منتسام فئاودالی/
18

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم  دوره   1شماره   1تابستان 1931

هنر حمومتکردن گاه چهمّاچه امور عمومی گاه سازش و اجماص و گاه نيز چهمّاچاه قادرت

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

یایی حمومت طبتات حموماتهاای مطلتاه و دولات /ملّاتهاای جدیاد (هلاد :1858
 .)4 /41چهتدریج یس از فرویاشی روم ساختمار دولت مرکزی شش تحاول مرکزگرایاناه
را از سرگذراند :سازگاری فزاینده مرز سرزمينی چا یک نظاام حماومتیِ یاکدسات اچاداص
سازوکارهای جدیاد قاانونگاذاری /اجارای قاانون متمرکزشادن قادرت اداری تیييار و
گسترش مناسبات مالی رسميتیافت مناسبات دیرلماتيک مياان دولاتهاا و تشاميل یاک
ارتش دائمی (همان .)88 :چناچرای چاه لحاا تااریخی و یاس از یيادایش مادل وساتفالی
چهطرزی نماادی یاس از  1845مايالدی هماه دولاتهاای مادرن دولات/ملّات هساتند؛
«دستگاههای سياسی متمایز از حمومتگر و حمومتشونده چا قدرت قانونی عالی چر یک
ناحيه سرزمينی مشخص و یشتوانه دعوی انحصاری چر قوه قهریه و چرخاوردار از حاداقل
حمایت یا وفاداری شهروندان» (همان.)85 :
یيدایش دولت مدرن چا یدیادار سياسای دیگاری چاهناام ناسيوناليسام همازاد شاد؛ در
ناسيوناليسم واچستگی های احساسی قدرتمندی نسبتچه دولت مرکزی چار مبناای ملّيات و
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زچان و گذشته تاریخی و فرهنگ و دی و قوم مشاترک (چاه جاای وفااداریهاای سانّتی و
مذهبی) یدیدارشدهچود که چهتادریج ساببسااز مشاارکت شاهروندان در زنادگی سياسای
میشاد .ناسيوناليسام موجاب یيادایش ناوعی «افتخاار ملّای متادس» و «چسايج تاودهای»
(هالستی  )11 :1850میشد که ناسيونها را تبدیل چه یشتوانه قدرتمندِ کارآمدی دولتهاای
نویيدامی کرد زیرا دولت چهتنهایی نمیتوانست از وفاداریهای سنّتی یيشي کاه مایاههاای
مذهبی و اقتصادی داشت جدا شود و نيازمند یشتوانه همگانی افراد همسن و هامکايش و
هم زچان چود .دولت ملّی یا نظریه دولت /ملّت در وجه متهارف چهعنوان آرماانی از دولات
تهری

می شود که در آن ميان مرزهای ملّت و دولت و مناطا چاومی وفااق و ساازگاری

وجوددارد.
دولت ملّی همهني

چهمّاچه دولتی شناختهمیشود که ادارهاش چاهدسات اععاای قاوم

مسلط آن است و دولت در منافع آن قوم فهاليتمیکند .ای نظریه نشانمیدهد که یاس از
دوران وستفاليا چازیگران چي المللی دارای سرزمي مهي هستند از نظر حتوقی چا یمادیگر
چراچرند و فراتر از مرزهای مملمت خود مدعی هيچ نوص صالحيت انحصاری نيستند .چناچاه
18
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چاور چسياری فتط یس از یيمان وستفاليا میتوان از رواچط چي المللای ساخ چاهمياانآورد
زیرا چرای نخستي چار چود که چهنحوی دقيا از امارتهاای نویاا دارای حمومات مطلتاه چاا
حاکميت ترسيم شده مبتنی چر ملّت که چا یمدیگر در ارتبااط چودناد ساخ گفتاهمایشاد.
زانیس دولتهای خودمختارِ چراچرِ دارایِ مرزِ مشخّصِ واجدِ حاکميّت جایگزی نظامهای
سياسی نفوذیذیر و ريرمستتلّی میشد که هویّت خود را نه مستتلّانه چلمه منفهالنه از یاک
انتظام فرادست دریافتمیکرد.
چا فرویاشی امرراطوری عّمانی و مو فزایندهی احساساات ضداساتهماری در سراسار
سرزمي های اسالمی تحت کنترل ارویاییها گفتوگو ميان دو رویمرد متمایز و ناساازگار
نسبتچه استتالل سياسی مسلمانان شملگرفت :سيستمی از یونيورساليسم سياسی اساالمی
و یا گزینه ناسيوناليسم که زچان قلمرو و تاری مشترک را چهعنوان مبانی یک نظاام سياسای
مطلوب چهکارمیگيرد .مطالهه آراش متفمران ای حوزه یهنی چهارههاایی چاون رشيدرضاا
علی عبدالرّزّاق اچوالهلی مؤدودی و حس البنّا چگونگی تحول واکنش اساالمی چاه ساامان
ليبرال ررچی را طی نيمه نخست قرن چيستم روش میسازد (.)Mandaville,2007:49
چني اشارهکرد که در نيمقرنِ یس از جنگ جهانی اول شمل نظام چاي المللای چاهصاورت
قاچل مالحظهای تیييرکرد .همراه چا امرراطوریهای ارویایی که دستخوش ایجاد دولت /ملّت
و شمل تازهای از دولت در قلمروهای قابالً مساتهمرهچودناد نظاام چاي المللای مرکّاب از
دولتهای مستتلّ چهصورت قاچل مالحظهای گسترشیافت .در اوایل قرن چيساتم فتاط 80
دولت مستتلّ در جهان وجودداشت .چا اتمام استهمارزدایی ای تهداد چيش از سه چراچر شد.
تشميل دولت های مدرن در جهان اسالم چاید چهعنوان چخش ضروری ایا دگرگاونی درک
شود .در وهله اول ای تیيير چا یدیده ناسيوناليسم روچرو چود .یس از تأسيس دولت /ملّات
در جهان اسالم میتوان چه تهور اسالمگرایی چهمّاچه شامل متماایزی از سياسات اساالمی
یرداخت .اصطالح اسالم گرایی چه اشمالی از تئوری و کانش سياسای اشااره دارد کاه کاه
هدف خود را استترار سامان سياسی اساالمی قرارمایدهاد؛ چاهمهناای دولتای کاه اصاول
نهادهای حمومتی و سيستم قعاییاش مستتيماً منبه
18
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درچاره آنهه که تأسيس دولتهای مدرن در تاری سياسی اسالم خواندهمیشود میتوان

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

از راهحلهای اسالمی دفاصمیکنند مذهب چهطور عموم چهمّاچه نظامی کلنگر و کامل است
که تجویزهایش تمامی جنبههای زندگی روزمره را فرامیگيرد (.)ibid:57
درای ميان مالزی نمونه جالبی چرای اسالمیسازی دولتی چهعنوان یک سازنده منساجم


سياست توسهه اقتصادی ملّی است .درحالی که اکّریت کوچک جمهيت ماالزی مابیاایی
هستند چيشتر ثروت ای کشور چه لحا تاریخی دردست جوامع اقليت ای سرزمي

یهنای

هندیها و چهخصوص چينیها متمرکز شده چود .از دهه  1180چاا اعاالن سياسات اقتصااد
ملّی ای حمومت چرخی اقدامات را چارای تأثيرگاذاری چار انتتاال ثاروت چاه ناژاد مابیاا

ارائااهکاارد امّااا در همااي زمااان سااازمان ملّاای مابهااای متحااد در یاای گفتمااان هااویتی
متحدکنندهای چود که مشارکت مابیاییها را در روند توسهه ملّی چرانگيزد و نتش اقتصاادی
اصلی را چرای جمهيت چومی کشور تعمي کند .دولت چا انتخاب اساالم چارای ایفاای ایا
نتش قادرچود همزمان هر دو کاار را محتااساازد :اول ساازمان ملّای مابهاای متحاد چاا
چرافراشت یرچم اسالمیسازی میتوانست اسالمگرایان رادیمال را کنارچزند هماان افارادی
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که چرای مخالفت چا حمومت از ادچيات دینی چهرهمیجساتند و نظام سياسای حااکم را چاه
چالش میکشيدند؛ دوم چا ارائه یک چرنامه اسالمیسازی گسترده چا تأکيد ویژه چار اخاالق
عمومی اخالق کار و اداره امور مالی چر اساس اسالم ای حمومت توانست از دیا چارای
جامههیذیرکردن و سازگارکردن مابیاییها چا آرمان توساهه ملّای اساتفادهکناد (.)ibid:175
ازجمله متدمات ملّات ساازی در ماالزی اساتتالل سياسای چاود اماا یاس از حصاول آن
مشمالت عظيمی وجودداشت که درآراز و چا سادهنگری چهنظر میرسيد یايش از اساتتالل
قاچل حل است چهویژه مشامالت آماوزش زچاان و شاهروندی ( )Ongkili,1985:105امّاا
چهتدریج مشخصشد که دشواریها چسيار زیاد است.

پ -تجربه مالزیایی دولت /ملّتسازی
چه نظرمیرسد مالزی جزش آن دسته از کشورهای تازهصنهتیشدهای است که میتاوان از
. Bumiputtra - Sons of the Soil
. UMNO
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چشمانداز «رهبری نخبگان» چه فرایند نوسازی و رشاد و نماو نظریاه دولات /ملّاتساازی
مدرن در آن کشور نگریست .در چني چشماندازی از یژوهش در چااب تیييارات سياسای/
اقتصادی کشورهای جهان سوم میتوان از چوروکراسای چاه مّاچاه عامال تیييار اجتمااعی/
سياسی نام چرد .ای درحالی است که میتوان از چشماندازی ایادئولوژیک نياز چاه توساهه
مالزی نگریست که در آن ناسيوليسم متتادّم چاه هماراه دموکراسای متاأخّر عاامالن تیييار
اجتماعی و سياسی چهشمارمیآیند .ازای منظر چوروکراسی نه یک سازمان خدماترساانی
چلمه ساختماری چرای اعمال قواني و متررات است که کنترل آن در دست متامات سياسی
قرارمیگيرد و گاهیاوقات چه یک کاست موروثی تبدیلمیشود که حمومتگران آن را در
منافع و امتيازات خاص خودشان دستماریمیکنند.
حال چهویژه در کشورهایی که ساچته استهمارشدن دارند چوروکراسای دساتنشااندهی
قدرت استهمارگر سلطه گر قدرت اداری قعایی اجرایی و سياستگذاری ماییاچاد و در
دوران یسااستهماری چه مّاچه یک سازوکار نظمدهنده /قانونگذار /اجراکننده عملمیکند .در
دوران استتالل یک کشور چا ساچته مستهمره چوروکراسی معمحلنمیشود چلمه چاهعناوان
توسههخواه ناسيوناليست از راهرو آن عملمیکنند .آص

حسي از مدل مالزیاایی توساهه

و تیيير سياسی و اجتماعی چهعنوان انتتال چوروکراتيک نام میچرد:

مدل چوروکراتيک هم مخلوق و ساخته انگليسیهاا چاود؛ هايچگااه
عهدهدار مسئوليت سياسی در کشورنشد امّا در طول زمان چاهطاور
قطع چهعناوان یاک محارک یاک تساهيل و تشادیدکنناده و یاک
فشارسنج تیييرات اجتماعی و سياسی در مالزی عمالکارد .از ایا
منظر چهویژه در دوران ماهاتير محمد نوساازی مالزیاایی چراسااس
تتساايم کااار تخصااص عتالنيّاات علاامچاااوری و صاانهتیشاادن
انجامشدهاست( .حسي )5 /50 :1858
چا درنظرداشت الگوی مرکز /یيرامون هم میتوان چه یروسه نوسازی و توساهه مالزیاایی
نگریست .از ای منظر اقتصاد چومی مالزی در سال های یيش از جنگ جهاانی اول چاا ایا
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یک ممانيزم کمککننده چه استتالل و توسهه کشور عملمیکناد و نيروهاای دموکراتياک و

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

هدف سازمان دادهشدهچود که در خدمت منافع نظام سرمایهداری جهانی چاشد .یس از یایاان
جنگ جهانی دوم و چا آرااز دوران اساتتاللطلبایهاای فزایناده کشاورهای استهمارشاده
یيدایش طبتهای از سرمایهداری چاومی در اتحااد چاا شارکتهاای چنادملّيتی ناوعی نظاام
سرمایهدارانه توسههگرا را یدیدارمیسااخت کاه فرصات را چارای نيروهاای ناسيوناليسات
دموکراتيک فراهممیآورد تا چنيانهای نخستي توساهه و نوساازی صانهتی ماالزی را رقام
زنند امّا یيدایش دموکراسی در مالزی ازآنجاکه مّل یاکستان ترکيه چنگالدش و انادونزی
تحت سيطره نظاميان قرارنگرفته و چهطور عمده ویژگی مابیایی چه خود گرفتهاست چاهنظار
میرسد نوعی خاص از دموکراسی را توسههدادهاست .ازیکساو اعالمياه روکونگاارا در
سال 1180م چه چازگویی ایدئولوژی ملّی مالزی یرداخته کاه عنصار اساالمی /دینای در آن
چسيار رقيا است .عبارات و اصطالحات و واژگانی همهون :چه ملّت ما مالزی اهداف نيل
چه وحدت گسترده تر همه مردمش حفظ یک شيوه دموکراتياک زنادگی ایجااد جامهاهای
عادبنه که در آن ثروت ملّت چهطور مسااوی تتسايمشادهچاشاد تعامي رهياافتی ليبارال
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نسبتچه سنتهای فرهنگی رنی و متنوص آن چنای جامههای مترقی چا جهتگياری چاهساوی
علم و تمنولوژی مدرن یيشمششدهاست و ما مردم آن تالشهای متحد و یکیارچهماان
را درگرو دستیاچی چه ای اهداف تحت هدایت اصول زیر قرارمیدهيم :اعتتااد چاه خادا؛
وفاداری چه شاه و کشور؛ حمایت و یاسداری از قانون اساسی؛ حمومات قاانون؛ اخاالق و
رفتار نيمو و یسندیده (همان ) 05 :چيانگر چني چرداشتی است .از سوی دیگر دموکراسی
مالزیایی چراساس نوعی چرتری نهادینهشده مابیاییها در جامههای چندنژادی چنادفرهنگی
و چندزچانی استوارشده و قدرت سياسی چهعناوان تهياي کننادهتاری وجاه اداره عماومی
جامهه چيشتر چه مابییها سرردهشدهاست و ريرمابییها از چنان قدرتی چرخوردار نيستند.
دولت مالزی یس از استتالل زچان  Malayرا زچان رسمی ای کشاور اعاالمکارد .ایا
سياساتهاای زچاانی یيامادهای ناخواساتهای داشات .در آگوسات ساال  1158حمومات
اعالم کرد که قصد دارد تا مدارس اچتدایی چينی و تاميلی را چبندد؛ چراکه آنها مانهی چرای
انسجام و یمرارچگی ملّی هستند .ای اعالم چا واکنش شادید مهلماان و مرچياان هنادی و
. Rukunegara declaration
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چينی مواجهشد .حمومت همهني تصميمگرفت تا چاهصاورت مرحلاهچاهمرحلاه مادارس
انگليسیزچان را چهعنوان متد دیگری چرای دستیاچی چه یمرارچگی چرچيناد .ريرماابییهاا
احساس ناخرسندی داشتند؛ چراکه زچان انگليسی وسيله هدایت تجارت چي المللای چاود و
در کشورهای مشترک المنافع چریتانيا کارچردداشت .سرانجام مبارزه چر ضد زچان انگليسی در
دسامبر سال  1118یایانیافت هنگامیکه ماهاتير محمّد چرخش یراگماتيستی انجاام داد و
تأیيدکرد که زچان انگليسی چهعنوان زچان انتشارات علمی چرای مابییها نيز ضرورتدارد.
تهور جنبش احياگری اسالمی طی دهاه 1180م آثاار ژرفای چار رواچاط قاومی /ملّای
مالزیاییها داشت .یمی از فتنه انگيزتری موضوعات اختصاص زمي موردنياز چرای امااک
مذهبی چود .مجستروویک ذیل قومگرایی سياسی و چشمانداز ذهنی مینویسد :روند تیييار
شمل گروههای قومی چه چازیگران قومی /ملّی مدرن در ساه دوره در تااری مهاصار قاچال
ردگيری است؛ مفاهيم قرن هجدهمی حاکميت عمومی که چه ناسيوناليسم در ارویاای قارن
نوزدهم منجرشد و چرای نمونه موجب تشميل آلمان و ایتاليا شد .از ساوی دیگار در قارن
چيستم امرراتوریهای گسترده چه دولتهای کوچک تبدیلشدند .ناسيوناليسم قرن ناوزدهم
دوم چهطور عموم موجب خلا دولت /ملّتهایی چندقومی شاد .ایا دولاتهاا چاهطاور
اجتناب نایذیری تحت تسلط یک گروه قومی واحد هستند .در واکانش گاروههاای قاومی
خار از دستگاه دولت سياسی شده و چهشدت از منافع جمهیشان آگااه مایشاوند .درون
ایاا مرزهااا سااؤال ایاا اساات کااه دولااتهااای جدیااد چااه چااه کساای تهلااا دارنااد
(.)Berger,1997:116
چناچرای

زمينهای که در آن منازعه قومی /ملّی ررمیدهد سامانی دولت /ملّتی است که

محصااول تاااری ارویااا و اکنااون در دوره یسااسااتهماری چااوده و تمااام کااره زمااي را
درچرگرفتهاست .درنتيجاه هماه ایا تحاوبت و رویادادها منازعاه قاومی دارای عناصار
جهانشمول و همشملی است که در دورههای متأخّر وجودنداشتهاسات .مسائله دوگاانگی
نيز موجب منازعاه قاومی /سياسای در دولات /ملّات مایشاود .دولات تصاویر ملّتای را
منتشرمیکند که میتواند فراسوی تفاوتهای ميان وفاداری چه دولت و هویّت قاومی /ملّای
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در ارویا و ناسيوناليسم قرن چيستم در جهان سوم استهمارزداییشده یاس از جناگ جهاانی

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

رود .اما دولت های مهدودی در ایجاد دولت /ملّتی متناسب چاهم موفا شادهاناد .همهناي
ای دوگانگی چه یک منازعه ایدئولوژیک ميان ایده سياسی دولت /ملّت و واقهيات سياسای
ملّت منجرمیشود (.)Berger,1997:116&151&152
آص

حسي

از زچان یک شاهد عينی چهنحوی استهاری و طنزآميز نشانمایدهاد کاه

دموکراسی مالزیایی یویولسيم نيست چلمه گونهای از دموکراسی هدایتشدهای اسات کاه
نب

آن در اختيار طبته چابی جامهه مالزی و چهویژه نخبگان سياسی /قومی /مذهبی است:

چرای تهيي جایگاه قدرت سياسی در مالزی چایاد در عمال تماایز روشانی مياان قادرت
سياسی که در دستان مالهایها (چهعنوان یک اجتماص در تئوری) قراردارد و قادرت سياسای
کنترل و اعمالشده چهوسيله طبته چابی جامهه مالزیایی قائالشاد .ایا درسات اسات کاه
مالهایها چهطور تتریبی همه نتشهای رهبری در کشور را چرعهدهدارند اما سؤال ای است
که مالهایها چه کسانی هستند؟ آنها مطمئنااً علای و احماد از کامروناگهاا ()kampongs
نيستند.کافی است نگاهی چه عناوی نوزده وزیر کاچينه مالهای جدید انداختهشود .سه نفار از
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تونها ) (Tunsیک نفر از تونمو ) (Tunkuنه نفار داتاوک ) (Datukو دو نفار تاانساری
) (Tan sriچودند .ای خصيصه طبته چابیی رهبری در ساطح دولتای حمومات هام یافات
میشود چه چيان دیگر قدرت سياسی در مالزی چه اطمينان در دستان تودههای انبوه مالهایها
چه مّاچه یک گروه نژادی نيست چلمه در انحصار طبته چابی جامهه مالهای قراردارد (هماان:
.) 01/ 05
چه تهبير لفت ویچ یک مفروض علمی در سياست تطبيتی دیرزمانی اسات کاه متباول
چوده از ای جهت که دموکراسی را یک امر همراه چا مدرنيته و یک یيامد توسهه اجتمااعی/
اقتصادی و نه یک شرط چرای آن درنظرآوردهاند و چني استدبل میشاد کاه دموکراسای
نيازمند سطح چابی سواد ارتباطات و تحصيالت طبته متوسط تّبيتشده و مطمئ

جامهه

مدنی یرشور اشمال نسبتاً محدودشده ناچراچری مادی و اجتمااعی و ایادئولوژی همگاانی
عمدتاً سموبر است (لفتویچ ) 05 :1858؛ امّا دساتکام در چااب توساهه اقتصاادی و
دموکراتيک شدن کشور مالزی می توان در شرایط فتدان چساياری از شارطهاای مفاروض
مشاهدهکرد که مالزی طی حدود چيست و ینج سال چه کشوری هم توسههیافته /صنهتیشاده
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و هاام دموکراتيااک تباادیلشاادهاساات .چااهعنااوان نمونااه آنهااه کااه در مااالزی از حي ا
دموکراتيکشدن ررداده در شرایطی چوده اسات کاه ناه ساطح چاابی ساواد و ارتباطاات و
تحصيالت وجودداشته و نه از طبته متوسط تّبيت شده و مطمائ و جامهاه مادنی یرشاور
خبری چودهاست؛ عجيب آنمه در عي حال نوعی ناچراچری نهادیناهشاده حتاوقی /سياسای/
اقتصادی ميان مابییها /ريرمابیاییها و مسلمانان /ريرمسالمانان وجودداشات و چاه دليال
چرتری جمهيتی مسلمانان سموبریزم چه نوعی ایدئولوژی همگانی نتوانست چدلشود.
اما از مياان یانج شارطی کاه لفاتویاچ چارای چتااش و تعامي وضاهيت دموکراتياک
(مشروعيت یایچندی چه قواعد چازی سياسی /فرایند دموکراتيک محدودیت احزاب یياروز
در ایجاد تیيير در سياساتهاا فتار چاهمّاچاه یاک ماانع چار سار راه تّبيات ساازوکارهای
دموکراتيک و شمافهای قومی /فرهنگی /مذهبی چهمنزلاه محادودیتهاایی چارای تحتاا
دموکراسی) چرشماریمیکند؛ مالزی فتط در شرط آخار دچاار مشامالت تاداومیافتاه اماا
کنترلشدهای است که تّبيت و نهادینهشدن روندهای دموکراتيک را در ای کشور دشاوار و
کندکردهاست .تهارضهای قومی و فرهنگی و مذهبی در مالزی چهطرزی عمده چاهواساطه
کشور رو چه چاب تّبيتشده و اقتصاد راکد و منتب

نيست و ناچراچریهای درآمادی در آن

کاهش یا تهدیلیافتهاست و یارلمانی چهطاور نسابی قاوی و کاارا چاههماراه جامهاه مادنی
کماچيش یرمایه و متمّر دولت قوی را همراهیمیکنند.
اینان دولتهایی توسههگرا هستند؛ دولتهایی که چه توليد حرکت یایادار مهطاوف چاه
توسهه توانایی دارند چه دستگاه سياسی و چه چوروکراسی هردو توسههخواه هساتند و در
کانون نظری و کرداری آنان ناسيوناليسم و ایدئولوژی و آرزوی رقاچات چاا رارب (هماان:
 ) 44نهادینهشدهاست .لفتویچ چر ای چاور است که مدلی از ویژگیهای دولت توسههگرا
میتاواناچاداصکارد کاه کوششای اسات چارای اساتخرا کاراکترهاای عماومی مشاترک از
مجموعه ای از اشمال مهي و چرخی اوقات متفااوت .مؤلفاههاای دولاتهاای توساههگارا
عبارتاند از :وجود یک گاروه از نخبگاان توساههگارای مصامم اساتتالل نسابی دولات
توسهه گرا یک چوروکراسای قدرتمناد اقتصاادی چاکفایات و مجزاشاده از عالئاا و مناافع
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ساختمار دولت قدرتمند توسههخواه دموکراتيک رقيا شده اند؛ زیرا ساطح ثاروت در ایا

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

گروههای خاص یک جامهه مدنی ضهي

و مطياع تواناایی چارای مادیریت ماؤثر مناافع

اقتصادی خصوصی و ترکيبی یرتنش از سرکوب و وضع چد حتوق چشار (هماان .) 8 :در
ای ميان ساختار سياسی /اجتمااعی ماالزی ناوی

چار ناسيوناليسام قاومگرایاناه در یاک

دموکراسی چندقومی استوارشدهاست.
دموکراسی چندقومی مطاچا چا تهری

ليرهاارت نظاام سياسای مساتتل و دارای حاا

حاکميت چا دو مشخصه نهادهای تصميمگيری دموکراتيک و حعور دو یا چند گروه قاومی
است .گروه قومی را نيز چه ای شمل میتوانتهری کرد :گروهای از افارادی کاه خاود را
اجتماص فرهنگی متمایزی مایدانناد؛ ارلاب در زچاان ماذهب نسابت خویشااوندی و یاا
مشخصات تاهری (مّالً رنگ یوست) دارای اشتراکاند؛ و چه طور مهمول در چراچر اععاای
گروههای قومی دیگر احساسات منفی و خصمانهای دارند (ليرهاارت  .)881 :1858مطااچا
چا چرخی تفسيرها تنهاا راه رسايدن ماردم یاک جامهاه چنادقومی چاه دموکراسای حاذف
تفاوتهای قومی آنهاست .از نظر منطتی ای کار را چاه چهاار روش مایتاوانانجاامداد:
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کشتار قومی اخرا

تجزیه و جذب .حال از چهار الگوی اصالی دموکراتياک نياز چارای

مهارکردن تفاوت ها و درگيری های قومی میتوانچهرهگرفت :تسهيم قادرت شامافهاای
متتاطع چرهمنهادن آراش و نظارت اکّریت (همان .)85
آنهه در چسياری از کشورهای آسيای جنوب شرقی چهویژه مالزی انجاامشاده از یاک
سو جذب فرهنگی است کاه در آن ناوعی همگا ساازی کشورساازانه چاا درهامآميخات
گروههای مختل

قومی چهعملآمده و از سوی دیگر چه جاای تساهيم و کارچسات الگاوی

شراکتی قدرت چهطرزی قاچلقبول و چا چهکارچردن نوعی تبهي

مّبت چه نفع مابیاییهاا از

الگوی کنترل چهرهمیگيرند که درآن نوعی ارتباط نامتتارن چرقرارمیشاود کاه قادرت چرتار
(مابیاییها) یک گروه چا متيدکردن گروههای دیگر چاع

ایجاد ثباات مایشاود .چاهتهبيار

ليرهارت دموکراسی چندقومی مالزی را که چر مبنای تسهيم قدرت گسترده ميان گروههاای
قومی است اما سهم مالزیاییها در قدرت چسيار چيشتر و نامتناسب است میتوان در ممانی
از ای یيوستار قرارداد که چا شراکت کامل در قدرت فاصله دارد اما هناوز هام چاه انتهاای
شراکت در قدرت نزدیکتر است تا چه انتهای سلطه اکّریت (هماان .)851 :چخشای از ایا
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ویژگیها چا تاری مالزی یيوند دارد.
شبهجزیره مابیا چرسر دوراهی جاده تجاری آسيای جناوب شارقی قاراردارد و ماوط
چسياری از آثار فرهنگی و دینی است .چازرگانان و تجار هنادی عارب و چينای همهناي
یرتیالی لهستانی و استهمارگران چریتانيایی ادیانی چون هندویيسم چودایيسم آیي سايک
کنفوسيونيسم تائویيسم مسيحيت و اساالم را چاه آسايای جناوب شارقی آوردناد و ایا
ترکيب موزایيک فرهنگی چسيار رنایای را در ایا منطتاه ایجاادکردهاسات (اساروزیتو و
وال  .) 81 :1851در چافتاری جیرافيایی انسانی اجتماعی /اقتصاادی فرهنگای و ماذهبیِ
چندگونه که ناشی از آميختگی نهچندان طبيهی چهار قوم مابیایی چينی هنادی و چاومی
چرونئویی (چه ترتيب چا  85درصد  4درصد  5درصد  10درصد) است فدراليسم مالزی
تحوبت فراوانی چه خود دیدهاست .فرهنگ مالزیایی موزایيمی از فرهناگهاای گونااگون
چودهاست .سه فرهنگ حاکم چر فعای فرهنگی مالزی (مابیایی چينی و هندی) هریک چاا
ویژگی های خود چه زندگی ادامهمیدهند .در کنار ایا فرهناگ ماوزایيمی مجموعاهای از
فرهنگهای قبيلهای چوميان نيز وجوددارد که هریک از آنان کوشاش فراوانای چارای حفاظ
آموزههای ماهاتير چر ینج یایه استوار چود :ناسيوناليسم سرمایهداری اسالم عاوامگرایای و
قدرتدوستی؛ که آنها را چا متوله ارزشهای آسيایی چه مهنای ضدیت چا رارب و تجادد و
دموکراسی درهممی آميخت و در عمل استبداد شخصای خاود را چاهکاارمیچسات (هماان:
.)184/188
روئيس ناسيوناليسم آسيای جنوب شرقی را زاده مبارزههای ضداستهماری میداند کاه
در آن اثرهای فرهنگای گونااگونی مانناد هنادی سانسامریتی چاودایی هنادویی چينای/
کنفوسيوسی اسالمی و مسايحی وجودداشاتهاسات .درواقاع چاهنظار او خصاایل ویاژهای
سببشده است ناسيوناليسم آسيای جنوب شرقی یدیداری تااریخی و خااص تلتایشاود
یهنی عبارت چودهاست از مجموعه مبارزههایی چر ضد استهمارگر چيگانه و رژیام سااچا چار
ضد ررچیشدن اما در عي حال تحميم و تتویت یايشفارضهاای ررچای درچااره ملات
دولت و جماعت و چر ضد جهانی شدن چه رهبری ارویاا و آمریماا و نياز دفااص از متاام و
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سااختار قبيلااهای و فرهنااگ خااود چااهعمالماایآورنااد (خااوچروییاااک 180 :1851و.)184
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هویت خویش در فرایند جهانیشدن.
چه تهبير او مفروضات چني ناسيوناليسمی از ای قرار است :یک مبنای ارضی همگانی
و مشترک زچانی همگاانی و مشاترک فرهناگ همگاانی و مشاترک وحادتی همگاانی و
مشترک چر یایه یيوندهای خونی ازدوا هاای قاومی و خویشااوندی تااریخی همگاانی و
مشترک و درکی همگانی و مشترک درچاره تهلّا جمهی و احساسات همبساتگی اجتمااعی
(روئيس  )4 :1858چناچرای میتوان از ناسيوناليسمهای موجود در آسايای جناوب شارقی
سخ راند که چهنحوی متتاطع و همیوشاننده ویژگیهای همدیگر را تمميالمایکنناد .در
ای مهنا آنهه یيشينه ساختوساز روند دولات /ملّاتساازی در مياان کشاورهای آسايای
جنوب شرقی چوده و در ای ميان مالزی را نيز چه تحتتأثير خود کشانده عبارت چودهاست
از چهار حوزهای که ناسيوناليسم شرقی در آن نتشی مهم داشاته :مباارزه ضاد اساتهماری
مبارزه چرای یيشرفت ملی و تأسيس دولت ملی مبارزههاای کمونيساتی علياه سارمایهداری
ملی و چي المللی و مبارزه عليه جهانیشدن چه رهبری سرمایهداری و امرریاليسم (همان.)8 :

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم  دوره   1شماره   1تابستان 1931

ناسيوناليسم مالزیایی چيشتر چا رؤیای ماهاتير محمد چرای ایجاد «مالی چاارو» یاا ماالزی
نوی

یيوند خورده که در آن ملیمهای از مؤلفههایی چون ملت تحصيلکردهتر ملتِ از نظر

سياسی فهال تر قدرتمندترشدن ملّت چا قدرت مهنوی احمام مهتدل اسالمی چا کنارگذاشت
تنش های قومی و اجتماعی چرای تحتّا آرمان ماالزی فا ساابر از راهارو سياساتهاای
کماچيش ريردموکراتيک و اقتدارگرا (ماتيل  )1880 :1858وجوددارد .هوکر ضم اذعان چه
یيهيدگی ماهيت یيوند دولت و اسالم در آسيای جنوب شرقی چهدرستی چر ای چاور است
که در ای منطته هرچند شریهت در روی کارذ اهميت داشت اما نتش تهيي کننادهای در
قواني اداری یا شخصی یا امور مالی نداشت .چرعمس شریهت چخشی از نظامی چود که در
آن آداب و آیي های یيش از اسالم تداوم مییافت (هاوکر  .)850 :1855چاه تهبيار او در
دوران استهماری جایگاه اجتماعی رسمی اسالم تاا حاد یاک ماذهب صارف و یمای از
مذاهب موجود یایي آمد .متررات اسالم را چه یک ماذهب شخصای و یاک قاانون فاردی
تبدیلکرد .دولت ريرمذهبی و مذهب چه طور کامل از آن جدا شدهچود حتی درچااره مابیاا
مالزی چهدی که چهنحوی استّنا دیدهمیشد و در آن سلطانها چهطور نظری ریاست مذهب
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در دولتهایشان را چرعهدهداشتند ای امتياز چنان در چارچوب متررات محصور شدهچود
که میشد آن را نادیدهگرفت.
اسالم درواقع چه تهبير هوکر یمی از عناصر ضروری دولت چه شالوده اصالیاش یهنای
صرف اعتتادات فردی تبدیلشد و چنانکه گویی ای وضع کافی نبودهاست خاود ماذهب
در همااان سااطح یایااهایاش تاااچع متااررات و دسااتورات حموماات شااد .دسااتگاههااای
دیوانسابری استهماری چنان نهادهای چنيادی اسالم را در متررات یيهيدند که حتی امروز
نيااز رياارممم اساات کااه اسااالم را در شاارایطی رياار از آنهااه در آن دوران تحمياال شااد
مشاهده کنيم چرای مّال قانون اساسی شریهت نيست چلمه چرخی اصول انتخابشادهاسات
که چه شمل ارویایی چيان و در دادگاههایی چه سابک ارویاا اجرامایشاود .چاههماي ترتياب
محدودیت هایی چرای کسب مجوز مرچوط چه دریافت زکات احداث مساجد انتشار مطالب
مذهبی و آموزش اسالم وضع شدند و هنوز هم وجوددارند (همان .)851 :از ساوی دیگار
آنهه سبب میشد موقهيت اسالم در دوران یس از جنگ جهانی دوم در ماالزی چاهناوعی
تهيي و از ميزان اطالق آن کاستهشود عبارت چود از تشميل و تأسيس دولتهای جدیاد و
چر مبنای گرایش ريرمذهبی تهری

و چازنمایی میشد.

دیگر مهعلِ جدّی موجود یاس چه ای یرسش دشوار چود که چگونه میتاوان فرآیناد
سياسی دموکراتيک در حمومت ريرمذهبی را چا آموزههای کالسيک اساالمی هامیيوناد چاا
امّت و وتای

و عملمردهای امام قاضی و علماا گاره زد؟ هاوکر تهبياری مناساب دارد:

اسالم در دوران یيش از جنگ چهشدت سازمان یافتاه چاود اماا عملمردهاای مهمای نظيار
ال تحات کنتارل
آموزش مذهب جماع آوری زکاات فطاره حاج و دساتگاه قعاایی کاام ً
دیوانسابری دولت قرار داشت .ای روند یاس از اساتتالل چاا تأسايس وزارتخاناههاای
مذهب و ادارات کلّ امور مذهبی تداوم یافات .حعاور و هساتی عماومی اساالم چاه در
سياست یا در دیگر چخشها در مت نهادهای دولت  /ملّت جای داده شده چاود .ایا نياز
مهعل چه شمار میآید :اسالم در سياست و نهادهای دولتِ رير مذهبی شرکت مایکناد و
درعي حال چه درجات گونااگون اصاول تشاميلدهنادهی ایا دولاتهاا را قباول نادارد
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مستتلی که خميرمایه آن را الگوی سنّت ريرمذهبی ارویایی میساخت و چهطارزی چنياادی
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(همان.)85 :
دونالد امرسون از اصطالح رنگي کمان فرهنگها (امرسون  ) 1 :1858چارای توصاي
منطته آسيای جنوب شرقی چهرهگرفتهاست .کالرک نِهِر از اصطالح چبار یانجم آسايا چارای
توصي

کشوری چهرهمیگيرد که آن را از لحا دستیاچی چه دموکراسای ثباات سياسای و

توسهه اقتصادی کاميابتری کشور آسيای جنوب شرقی (نِهِر  )1155 :1858ناميادهاسات.
در ساختاریردازی نظریه حمومت مالزیایی ها الگوی حمومات انگليسای را یذیرفتناد کاه
شامل رقاچت انتخاچاتی منظم یک یارلماان نماینادگی تفمياک قاوا چرتاری ريرنظامياان و
آزادیهای مدنی (همان) چود.
اما از نتش و کارویژه دی اسالم در مالزی نمیتوانرفلتکرد زیرا اسالم چهعنوان یک
دی

چه همراه شهبه کماچيش تندروانه آن یهنی سلفیگری اهلِ تسنّ ساليانی دراز چود کاه

در مالزی حعوری مؤثرداشت و چیگمان از جایگاه چسيار مهتبری در سااختوسااز دولات
توسههگرای مالزیایی چرخوردارچود چناچرای صرفنظر از ویژگیها و مختصات دولت /ملّت
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وستفاليایی که در فعایی ريرمذهبی رشد و نمو یافت دولتسازی مالزیایی نمایتوانسات
فارغ از فرایند ساخت و یرداخت ملّت در ای کشور اسالمی چاشد .مهام آن اساتکاه ایا
نمته فرضشود که در یروسه دولتسازی مدرن در مالزی چگونه و تا چه ميزان مایتاوان
از همراهی مؤلفههای دینی سخ چهميان آورد .تذکار ای نمته از آن چااب مهام اسات کاه
چسياری از افراد میدانند که اکنون کارخانههای عظيم مشروبسازی و چرخی از چزرگتاری
مراکز فساد و قمار و چسياری از چزرگتری مراکز توریستی چا فعایی کامالً ضد اساالمی در
مالزی وجوددارد اما چا ای همه هنوز مالزی چه دليل وجود اکّریت مابیاییهای مسالمان
کشوری اسالمی خواندهمیشود.

ت -اسالم و دولت /ملّتسازی در مالزی
اسالمیچودن نظام سياسی در کشورهای اسالمی مهاصار مایتواناد چار اسااس یمای از
شاخصها و مهيارهای زیر چاشد:
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جدول :شاخصهای اسالمیبودن نظام سیاسی
اعتتاد اکّریت مردم کشور چه مبانی اعتتادی و آیي متدس اسالم
تصریح چه رسميت آیي اسالم در قانون اساسی چهعنوان دی رسمی



کمرنگ



وجودندارد

کمرنگ

ذکر ضمنی

تصریح چه تههد نسبت چه احمام اسالم در قانون اساسی

قاچل اعتنا

ذکر ضمنی

اتهارات رسمی مسئوبن درچاره تالش چرای استترار نظام اسالمی

کمرنگ

وجودندارد

آوردن اصلی حاکی از اجرای احمام اسالمی از طریا دولت

قاچل اعتنا

ذکر ضمنی

نامچردن از قرآن و سنت در قانون اساسی چهعنوان مناچع قانونگذاری

قاچل اعتنا

وجودندارد

شرط مسلمانچودن مسئوبن سطح چاب و متامات چلندیایه کشور

کمرنگ

وجودندارد

رعایت اصول امامت یا خالفت و چيهت

قاچل اعتنا

وجودندارد

انتساب مشروعيت نظام چه امور شرعی متبول مذاهب اسالمی

قاچل اعتنا

وجودندارد

رعایت شهائر اسالمی توسط اکّریت مردم یا دولت چهصورت التزام

قاچل اعتنا

تصریح

التزام قانونی درچاره سوگندیادکردن مسئوبن چا عبارات متبول اسالمی

کمرنگ

تصریح

یررنگ

وجودندارد

کشور

تصریح چه لزوم انطباق همه قواني و متررات کشور چا موازی فتهی
مهتبر

ازآنجاکه در چرخی از کشورهای اسالمی اسالم چهعنوان دی رسمی در قاانون اساسای
چه صراحت ذکرشده می توان از ای مالک در تتسيمچندی کشورهای اسالمی اساتفادهکارد.
اما دی رسمی مانند مذهب شناسنامهای نمی تواند تأثيری در نوص رژیم داشتهچاشد از ایا
رو میتوان چهجای تتسيمچنادی چاه لحاا دیا رسامی حاکميات اساالم و قاواني آن را
چهعنوان منبع حتوقی نظامهای سياسی در گروهچندی کشاورهای اساالمی مبناا قاراردارد .از

 . منظور از واژهی کمرنگ یهنی وجود چني مؤلفهای نمایانگر آناستکه قاانون اساسای چاا آنچاه دیا
اسالم از مؤمنان خواسته است مطاچا نيست .منظور از واژهی قاچلاعتنا یهنی وجود چني عنصری نمایانگار
تطاچاِ کماچيش متبول قانون اساسی است چا آنچه که دی اسالم از مؤمنان خواسته اسات .و منظاور از واژهی
یررنگ یهنی وجود چني عنصر و مؤلفهای نمایانگر تطاچا کامل قانون اساسی است چا آنچه که دی اساالم
از مؤمنان خواسته است.
 . منظور حعور عنصر نامچرده در مت قانون اساسی مالزی است.
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(عميدزنجانی ) 41/ 40 :1854
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سوی دیگر مشمل ای تتسيمچندی آن اسات کاه در قاانون اساسای چرخای از کشاورهای
اسالمی اسالم چهعنوان منبع حتوقی تلتیشده اما فتط در چرخای از ایا کشاورها اساالم
چه عنوان تنها منبع حتوقی ذکرشده کاه آن هام در عمال جاز در محادوده انادک چاه اجارا
درنيامدهاست .حتيتت آن است که صبیه اسالمی نظامهای سياسی در کشاورهای اساالمی
گاه چه اندازهای کمرنگ است که اطالق عنوان اسالمی چر آنها خالی از اشمال نمیچاشد .از
نگاه دیگر تفاوت نظامهای سياسی در کشورهای اسالمی چه لحاا مادلهاای موجاود در
جهان حمایت از تتسيم چندی دیگری دارد که کشورهای اساالمی از منظار رژیام سياسای
حاکم چر آنها چه چهار گروه تتسيممیشوند :کشاورهای دارای نظاام سياسای چاا گارایش
اسالمی کشورهای دارای نظام سياسای چاا گارایش سوسياليساتی کشاورهای دارای نظاام
سياسی چا گرایش ناسيوناليساتی و کشاورهای دارای نظاام سياسای چاا گارایش ليبراليسام
سرمایهدارانه /رربگرا (عميدزنجانی .) 85/ 88 :1854
قانون اساسی سال  1188مابیا حفاظ و تاداوم هویات دینای و قاومی را چاهرساميت
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شناخت و موقهيتی ویژه چرای اساالم ساالطي

و مسالمانان مابیاایی فاراهمآورد .قاانون

اساسی شهروند مابیایی را کسی میداند که چر مسلمانچاودن خاود گاواهیدهاد چاهطاور
دائمی چه زچان مابیایی صحبت و از رسوم مابیایی یيرویکند .مابیاییها از امتيازات ویاژه
شامل سهم خاص در آموزش حمومت و تجارت چرخوردارچودند .اسالم در کلّ فدراسيون
و هم در ایالتها مذهب رسامی اعاالمشاد و ساالطي در ایالاتهاا متاام ارشاد دینای
محسوبمی شدند که هم مدافع و حافظ فرهنگ و دی مابیایی چودند و هام چرخاوردار از
حا اعمال متررات دینای و اخالقای .در ساطح ایاالتی ساالطي

ادارات اماور ماذهبی و

دادگاههای اسالمی تأسيسکردند که وتيفه اصلی آنهاا وضاع و جماعآوری ماليااتهاای
اسالمی (زکات یا عشریه درآمدها) نظارت چر موعظهها ارتباطات (از طریا وسایل جدیاد
ارتباطی) و تبليیات دینی چود .متررات دینی در سطح ایالتی فرقمیکرد و مساائل متهاددی
را درچرمیگرفت .از جریمه شرکتنمردن در نماز جمهه در مساجد گرفته تا شرب خمار و
شمست روزه ماه رمعان در مالشعام مجاازات تهلايم عتایاد انحرافای خلاوتکاردن چاا
نامحرم و اهانت چه متامات دینی و اسالم (اسروزیتو و وال .) 41/ 40 :1851
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شورش های ضدچينی مابیایی ها در سال 1181م سببشد احياگری اسالمی در ماالزی
چهنوعی اصالحگری و احياگری قومی -مذهبی تبدیلشود که درآن دی و اقتصاد و زچان و
فرهنگ چا همدیگر یيوندخوردند و چهطور عمده متوجه جبران ضه های مابیاییهاا شاد
که چهعنوان اکّریت جمهيت جامهه مالزی از اقليّتهای چينای /هنادیتباار هام از حيا
تحصيالت و هم از جنبه درآمدهای اقتصادی عتابافتاادهچودناد .حمومات ماالزی ناوعی
مّبت را چه نفع شهروندان مابیایی یيشه خود سااخته و البتاه آن را چار زميناهای از

تبهي

تاری و زچان و قوم و فرهنگ و مليت مشاترک مابیاایی یاا هماان ناسيوناليسام مابیاایی
استوارکردهچود؛ در ای ميانه شهارِ چرای مابیاییچودن چایاد مسالمان چاود اساالم را کاانون
نيروی سياسی /ایدئولوژیکِ تازه نفس احياگری مابیایی قرارمای داد چنااچرای جنابش هاای
«دخوه» چه مهنای فراخوان و دعوت چه اسالم نيروی چيشتری گرفتند و عليه دو خطر رارب
و زرد چاهمهناای شايوهی آمریماایی زناادگی و ارزشهاای چينای هشادارهای ممارّر چااه
مابیاییهای مسلمان می دادند؛ تاآنجاکه خواهان چازگشت چه اسالم در متام سابک جاامهی
از زندگی توأم چا عبادت و فهاليتهای اجتماعی و اسالمیسازی هرچه چيشتر جامهه مالزی
حمومت ماهاتير محمد از سال 1151م چه ای سو و چهویژه یس از اشتراک انور اچاراهيم
در امر حمومتگری چهسال 1111م خصلتی نوگرایانه از اسالم چهعنوان یک دیا مادرن و
نوخواه را چه نمایش گذاشت که چيشتر چا متتعيات توسههگرایی یاک ماالزی روچاهرشاد و
یيشرفت همخوانی داشت .ماهاتير کنفوسيانيسام چينایِ جریاانیافتاه در فرهناگ سياسای
مالزیایی را ای گونه چا ویژگیهای دی اسالم یيوندزد که :اگر میخواهيم اساالم در دنياای
مدرن کاميابشود نيازمند وجود مسلمانان مدرنتر و رقاچتیتر هستيم .اگار مایخاواهيم از
اسالم دفاصکنيم و آن را توسههدهيم مسلمانان چاید چاا چينایهاا و هنادیهاا رقاچاتکنناد
(اسروزیتو و وال .) 81 :1851
گرچه خاورميانه تأثيرگذارتری مرجع چرای همساازگری و توساهه اندیشاه اساالمی و
نهادهای دینی در مالزی چوده و ابزهر مصر و دانشگاههای عرچستان ساهودی منباع تیذیاه
فمری متفمران مسلمان مابیایی محسوبشدهاند امّا اسالم در ماالزی چاهتادریج سرشاتی
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چودند.

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

منطتهای چه خود گرفته و نوعی چهرهچرداری از تفاسير محلی اساالمی چارای چاومیساازی و
متناسبساخت چا شرایط محيطی در مالزی انجامشدهاست .ایا امار ناشای از آن چاود کاه
مهارت سياسی فوقالهاده ماهاتير محمد اقتدارگرا نشانگر آن چاود کاه ماالزی مایچایسات
کشوری مدرن و صنهتی در دهه دوم قرن چيست و یمم شود؛ چناچرای

فازونخاواهیهاای

شریهتمنشانه چسياری از ایالتها را چرنمیتافت افراطگرایای دینای را تحمالنمایکارد و
دریافت و چرداشتی اصالحطلبانه و اثباتی نسبتچه اسالم و ارزشهای اسالمی اتخااذکرد تاا
نشاندهد چهطور همزمان میتوان چر یلوراليسم و مدارا و ارزشهای اساالمی در زیار ساایه
نوعی اقتدارگراییِ دموکراتيکِ هدایتشده اصرارکرد.
امّا در عي حال وی چه طارزی ماداوم منتتاد امرریاليسام ررچای و تحميال تهااری
رربگرایانه از دموکراسی و حتوق چشر چه دیگر کشورها چاودهاسات تاجااییکاه کوشاش
ررچيان را چرای جهانشمولساخت یک تهری ِ همسان از دموکراسی را چرنمایتافات و چار
ای چاور چود که فتط یک شمل دموکراسی وجودندارد .تمسخر دموکراسی ررچای نازد وی
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تا جایی چود که ررچيان را متهممیکرد که اصل چرای ررچيان عبارت اسات از ایا نمتاه کاه
حاّ چا کسی است که زور دارد و گرنه آنهه در خار از حوزه مناافع ررچياان اسات ماورد
چیاعتنایی آنان قرارمیگيرد چنااچرای او در یای انتتااد هامزماان از رارب و سموبریسام
مدرنيزاسيون را مییذیرد اما میخواهد چا سياست نگاه چه شرق چه نوعی چار چاومیساازی
ارزشهای آسيایی ناشی از اجرای ارزش های کنفوسيوسی ژای

کاره و تاایوان چاهوسايله

تلفيا چا ارزش های اسالمی جامهه اسالمی مابیایی و درنهایت یروساه توساهه ماالزی را
تتویت کند زیرا اصل چرای او و سرس رهبران چهدی مالزی تبدیل ای کشور چه یک کشور
صنهتی و مدرن قرن چيست و یممی است.
در مالزی البته در ميان نخبگان تمنوکراتيک و دیوانسابر و حتی چسياری از سرآمدان
جامهه ای نمته یذیرش عام دارد کاه گرچاه مسالمانان نسابتچاه ایماان ماذهبیشاان و
یایچندی چه دستورهای دینی سرسختی نشاندادهاند اما هناوز نتوانساتهاناد مادل اساالمی
چومی منسجمی چرای توسهه ارائه کنند؛ ای در حالی اسات کاه در چاي گاوش آنهاا هام
. Look East Policy
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فرهنگ تأکيد چر کار و تالش و اطاعتِ کنفوسيوسی توسهه چي و اژدهاا /چبرهاای آسايای
جنوبشرقی سببشدهاست؛ و هم ارویا و آمریما کشورهایی توسههیافتاه و ثاروتمناد و
مدرناند چناچرای چرای اکمال و اتمام فرایند توسهه مالزی چهعنوان کشوری یيشرفته اساالم
در زچانِ سياسی ماهاتير سبمی از زندگی توصي

شد که میتواناد چاه توساهه و نوساازی

شمل چخشد؛ نظامی از ارزشها که عتل و علم و تمنولوژی را تشویا و حمایتمیکناد؛ و
نوعی اخالق کارِ قدرتمند که در عي حال مدارا و هماهنگی فراوان چا سایر ادیان و نژادها
دارد .یس آنهه مهم است یيشرفت و مدرنشدن ماالزی اسات؛ امّاا ازآنجاکاه اساالم دیا ِ
جاری در ميان مابیایی هاست و کنفوسيانيسم نيز چهواسطه تبليب اعجابآور کاار و تاالش
در فرهنگ چومی مالزیاییها یيشنياز چایسته توسههگرایی است یس اعتدال و یلوراليسام و
دموکراسی و مدارا و ارزشهای دینیِ چومی و صنهتیشدن و توسهه مادی و هویت قومی و
آزادی دینی و تساهل مذهبی همه چااهم چاه هویات اساالمی در ماالزی ناوعی خاصايت
انهطاف یاذیری چخشايده و مصاالحه ماداوم مياان تماامی ارزشهاا را چاه یاک ضارورت
تبدیلکردهاست.
اسالم دینی مصلحتگرا و همساز چا روح دموکراسی است .همهني چرخای از ارزشهاای
اسالمی مّل اخوّت اسالمی و مداراکردن چا ريرمسالمانان صاداقت و درساتماری نظام و
هماهنگی یاکيزگی و احترام چه سالمندان را ارزشهایی جهانی تلّتیکرده و اشاعه آن را در
جامهه چه نفع همه مردم حتی ريرمسلمانان میداند .از ای رو دولت مالزی چا چرداشاتهاای
دیگر از اسالم مخال

است و شيوههای چرخی از جریانهای اسالمی را ناهمساز چاا اصاول

دموکراتيک حاکم چر اسالم میداند و چرای چاور است که ترویج ارزشهای فرهنگی تمادن
ررب منافااتی چاا اصاول و احماام اساالم درچااره زنادگی اجتمااعی نادارد .حاال چخاش
قاچلتوجهی از مردم مالزی چهخصوص شهرنشينان و نسال جاوان ایا کشاور متمایال چاه
ارزشهای فرهنگی ررب میچاشند و ای امر در مظاهری همهاون نحاوه یوشااک گاذران
اوقااات فراراات و چااه ویااژه مسااائل هنااری مّاال فاايلم و موساايتی نمایااان اساات
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سياست کلّی دولت مالزی در زمينه مسایل فرهنگی چر ای یيشفرض مبتنی اسات کاه

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

(مسائلی .)88 :1888
چسياری از علمای اجتماعی روند نوسازی در دولتهای یسااستهماری را چهعنوان یمی
از تیييرات چنيادی از یک نظم سياسی /اجتماعی چه سامانی مدرن تلتّیکردهاند .متخصصان
از درون سن ليبرالی و مارکسيستی استدبلمیکنناد کاه نوساازی نمادهاا و سااختارهای
یمرارچه و هماهنگی چهوجودآورده و روند عرفیسازی را روا میدهد یهنی متدرشده کاه
مذهب و ارزشهای مذهبی جایگاهشان را چا یيدایش نوسازی ازدستچدهند .چا وجود ای
گفتمانهای موجود ميان احزاب و جنبشهای اسالمی در سراسر جهان ایا دیادگاههاا را
زیر سؤال چرده و چر اسالمیسازی متمرکزشده و یا خواهان اسالمی اصيل و مهتبار هساتند.
گرچه درخواستها چرای اسالمیسازی دارای شباهتهایی هستند تحليالکاردن آنهاا چاه
عنوان جنبشی همگ و متجانس نادرست است چنااچرای چاارچوبهاا و چشامانادازهای
قدیمی /مدرن در چراچر سنتی و ليبرال متاچل ماکسيستی در تبيي ِ احيای جنبشهای ماذهبی
مانند اسالم و قوّتِ سياسی فزاینده آنها کم کمک میکنند .چناچرای در تماامی چخاشهاای
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جهان اسالم احيای کنونی اسالمی و شور ضدّررچیاش چاید در چستر جهانیشادن و روناد
خودانگيخته هویت فرهنگی اسالمی دیدهشود که فراتر از هر دولت /ملّات اسات .یاس از
یيااروزی انتااالب اسااالمی عواماال چسااياری نتااش در حااال تیيياار اسااالم را در سياساات
تبيي میکنناد .از دهاه  1180م سارخوردگی فزاینادهای هماراه شاد چاا ایادئولوژیهاای
ملیگرایانه سموبر حاکم و نياز تئاوریهاای در حاال افزونایِ توساهه .نخساتي چاالش
نسبت چه مفهوم سموبر دولت /ملّت ای چود که چگونه یونيورساليسام اساالم چاا واقهياتِ
دولت /ملّت قاچل تطبيا است.
 . چرای نمونه شانزده مورد از تهطيالت رسمی و جش های مالزی نشانگر تهادلی ميان مذهب و ملّيات و
تاری اختصاصی مالزیاییهاست 8 :روز ملّی روز تولد یادشاه جش دایااک جشا کاادازان و روز کاارگر
چههمراه 8روز مذهبیِ عيد فطر عيد قرچان مساچتات چي المللی قرائات قارآن مايالد یياامبر اکارم و اول مااه
محرم و نيز دو روزمختصِ چينیها (سال نو چينی وجش کيک ماه) چه همراه سه روز وساک جش چراغها
و تایروسام و یک روز تهطيلی مرتبط چا مسيحيان یهنی کریسمس (مسائلی  )88/88 :1888همگی نمایانگار
چندقومیچودن فرهنگ و دیرینه و یيشينه تاریخی مالزیاییهاست.
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در مالزی ایوزیسيون اسالمی چر دو ایالت حاکم است .گرچه ای ایوزیسيون تماایالت
جداییطلبانه و ترو ریستی ندارد اما متهّهاد چاه اساتترار دولات اساالمی در ماالزی اسات.
اقدامات حمومت مالزی در سطح دولت موجب یرسشهای تازهای درچاره ماهيت دولات و
آینده دموکراسیهایِ چندفرهنگی در مالزی شدهاست .موضوعی که در اینجا مهم است ای
استکه درحالیکه مالزی چا تیييرات نسبتچه سنتها فرهنگ و نظاام ارزشای خاودش از
طریااا احيااای اسااالم مواجااه اساات رویاادادهای جهااانی چگونااه هویّاات مابیااایی را
شملمی دهند؟ آیا اسالم سياسی در مالزی میتواند قواني شملگرفته در قرن هفتم ميالدی
را اتخاذکند .در روند تحول مالزی مستتل اچتدا توجهی کم چه اسالم چهعناوان یاک نياروی
سياسی شد .متخصصان چا وفاداری نسبت چاه ایا دیادگاه چار همااهنگی جامهاه مابیاایی
تأکيدکرده و شمافها و اختالفاات ماذهبیِ ریشاهدار مياان جامهاه مسالمانان مابیاایی را
نادیدهگرفتند .ای کارشناسان توضيحمی دهند که اسالم یک دی دولتی نبوده است گرچاه
مابیایی و مسلمان اصطالحات مترادفی هستند .ای تز چه طور صرف چه چخش کاوچمی از
روندی چزرگتر متوسلمیشود که از طریا آن گروههای اسالمی نتش مهمی در شملدهی
دومي مجموعه از ارزیاچیها چه شمافهایی مییردازد که مبتنی چار متاام و طبتاه در درون
جامهه مابیایی طی دوره استهماری شملگرفتهاست .در یک چررسای تاازه ساه تصاور در
جامهه مابیایی چازتابمییاچد :سلطنت نظامی که چر یایه اهلل چاشد و نظاامی کاه چار اسااس
قوميتِ مابیایی است .ای تصورات رقيب منبع اختالف و چح های ثاچت و چدون تیييری
در جامهه مابیایی است (.)Verma,2004: 89/91
تالشهای ضدّ استهماری قرن چيستم چا آراز ملّیگرایی همزماان شاد .ایادئولوژیهاای
مرتبط چا ملّیگرایی سياسی از تحول ملّیگرایی در ررب الهام گرفتهچودناد .آنهاا خواهاان
ای چودند که تمام اععای دولت /ملّت از لحا سياسی متّحد و از نظر فرهنگی همگا و
متجانس چاشند .تاری

گونهای از دولتها را نشانمیدهد که در یی ایا مادل و در ارویاا

چهوجودمی آیند و شاید تنها عامل مشترک یذیرش اصول مدرنيته چاشد .اچهااد اصالیِ مادل
کالسيکِ ملّیگرایی عبارتاند از :دولت /ملّت چازیگری دارای حاکميات در سياساتهاای
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ملّیگرایی مابیایی در مواجهه چا هجوم مهاجران و سوشاستفاده حمام استهماری داشاتهاناد.

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

جهانی است؛ دولت /ملّت در قلمروش حاکميّت دارد که هماه متاماات مياانی /منطتاهای
مذهبی و طبتاتی نسبتچه قوای قانونگذار زیردست قرارمیگيرند؛ دولت /ملّت چاه لحاا
فرهنگی منحصرچهفرد است؛ و دولت /ملّت مبتنی چر شهروندان همگ و متجانس است که
دارای حتوق سياسی هستند.
متخصصان ای مدل استدبلمیکنند که رشد ملّیگرایی در ارویا متناساب چاا تحاوبت
اقتصادی /اجتماعی عظيمی چود که چه تولّد دولت /ملّت منجرشد .ملّیگرایی همراه و همزاد
صنهتیشدن و نوسازی است؛ در ای منظر دولات /ملّات یدیادهای مصانوص اسات .مادل
کالسيک چر شباهتِ فرهنگی شهروندان دولت /ملّت تأکياددارد و چادی شامل مرزچنادی
درون و چرونچودن اععا را مشخصمیکند .چناي تادوی و نحاوه چياانی از فهام یدیاده
گروههای قاومی مایکاهاد و آن را نااچيز جلاوهمایدهاد؛ چراکاه مادل کالسايک تماام
یرسشهای ضروری را نادیدهمیگيرد .ای مدل مستلزم نگاهی یيشینداشته درچاره عاواملّی
چااهميّت در ساختار و کارکرد گروههای قومی است .چهشامل موشامافانهتاری ایا مادل
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حفظ فرهنگ ها یا مرزهای قومی ثاچت را مفروض میگيرد .فرض دیگرِ مدل کالسيک ایا
است که چاتوجه چه تمایل گروههای قوميتگرا چه ادعای خودمختاری و استتالل کشورهای
چندقومی مانند مالزی نمیتوانند ملّت چاشند و چناچرای قاچليت دولتشدن ندارناد .تفاساير
درچاره وضع و شأن هر کشوری چهعنوان یک ملّات چاه ایا امار چاازمیگاردد کاه چگوناه
اصطالح ملّیگرایی تهری

شود.

در شرایط یسااستهماری ملّیگرایی چه شمل متفاوتی از مدل کالسيک فرض مایشاود؛
چراکه تأکيدِ هویت ملّی چر شملی از تالش چر ضد حااکم اساتهماری و اساتّمار اقتصاادی
چود .در چستر و زمينه دولتهای استهماری ملّیگرایای و جنابشهاای ملّای از یاک ساو
حتارتِ حاسشاده چاهوسايله افاراد استهمارشاده را نادیاده انگاشات؛ و از ساوی دیگار
ملّیگرایی و جنبش ملّی تأکيدمیکرد که نوسازی و هویت فرهنگی چاهم توسههیذیر است.
در ای شرایط آنها گفتمانی را چهوجودآوردند که ادعایی استهماری درچاره تسالط سياسای
را چه چالشمیکشيد درحالیکه فرض عتلی مدلهای ررچی مدرنيته را مییاذیرفت .جنباه
دیگر ای مدل تمایزگذاری مياان دولاتساازی و ملّاتساازی اسات حتای هنگاامیکاه
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ملّیگرایی چه عنوان یک ایدئولوژی مشخص در چسياری از کشورهای آسيایی تاهرنشدهچود
ناسيوناليسم مسير ملّتسازی را تحتتأثير قرارداد یهنی مسيری که قرارچود آنهاا در دوره
یسااستهماری چريمایند .درحاالی کاه چهعای کشاورها مانناد هندوساتان انادونزی و چرماه
ملّیگراییشان را چریایه تهدید خارجی چناکردناد ساایر کشاورها مانناد کاامبو

ماالزی و

سنگایور یس از استتالل در ای راه کوشاشکردناد امّاا ایا کشاورها در نيات یيشارفت
اجتماعی /اقتصادی چهعنوان چخشی از یروژهای چزرگتر چه نام تجدد متحد هستند.
مطالهه نمونه مالزی دارای هر دوی ایا جنباههاا اسات؛ چراکاه هايچ واحاد سياسای
(یادشاهی یا امرراتوری) چهعنوان مالزی یا مالزی چزرگتر شناختهشده نيست .حاوزه قلمارو
دولت مالزی چسيار دیر از طریا مرزهاای اساتهماری تهریا

شاد اماا در تااری ماالزی

خصوصيات عجيب و رریبی وجوددارد که ایجاد ملّیگرایی را چسيار ريرمهمول مایساازد:
فتدان انسجام مؤثر قلمروی جیرافياایی ماالزی محتاوای اقتصاادی محادود جنابشهاای
ملّیگرایانه و رویمرد متفاوت نسبت چه ملّیگرایی در ميان گروههای قومی .نخساتي نمتاه
ای است که ای کشور مابیی فاقد هر نوص یيوستگی و تداوم سياسی در تاری خود است
موجودیّت زمينی درون مرزهای مشخص کامالً ناشاناخته اسات .ماالزی چاه دولاتهاایی
تجزیه شده که ارلب در داشت ِ حمایت از ملّت خود ریشه ندارند یا چهلحا سياسی تحت
رهبری واحد منسجم نشدهاند .وفاداری تتریباً چيزی است که مایتاوان آنرا ازلای نامياد
یهنی در جاییکه فرد چا خون نژاد زچان و مذهب تهری شده و واچستگی سياسی چر اساس
شأن و منزلت چنانهادهشدهاست .از اجتماص انتظار میرود تا وفاداری مطلا و اطاعت چیقياد
و شرط از رهبر محلّی داشاتهچاشاند .چارای ساالهاا ایا تصاوّر روا داشات کاه تهریا
ملّی گراییِ مابیایی دشوار است؛ چراکه خودآگاهی مابیی تحولی تازه است که فتط یس از
جنگ دوم یدیدآمد .قرن چيستم شاهد تمایلی یيشرو چهسوی تصوّر روش درچاره مالزیاایی
چودن است .یيش از جنگ جهانی دوم ملّیگرایی نه چهعنوان هویّتی چیهادف و انحصااری
چرای مردم ساک مابیا وجودداشت و نه چهمّاچه تتاضایی چرای مليتهاای تاچهاه .چنااچرای
ملّیگرایی مابیایی درواقع یک ملّیگرایی تهدیل شده یا تعهي شدهاست.
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که چه حسِ مليّت کمک کند .چهعالوه تصوّر جیرافيایی مدرن از دولت /ملّت چهعنوان یاک

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

در متاچل ای دیدگاه منظری دیگر نيز هست که چيانمیکند دهه  1180م شاهد تهاور
ناسيوناليسم مابیایی چود .چهررم تعادهای موجاود در جنابش ملّایگارا هماه جواماع چاه
شملگيری ملّیگرایی مابیایی کمککردند .درحتيتت دولت /ملّتای کاه یاس از اساتتالل
ساختهشد وارث دههها دولاتساازی و تحاول تادریجی خودآگااهی ملّای درون تماامی
گروههای قومی چود .نمته سوم در سطح مفهومی اسات یهنای حتّای هنگاامیکاه عوامال
چيرونی چه تحول احساس ملّیگرایانه کمکمیکنند جامهه مابیایی چهلحا سااختاری و یاا
فرهنگی متفاوت و متنوص است .نوعی ناچراچری ساختاری در نواحی روستایی وجوددارد کاه
چه ای موضوص منجرشده که کارگر روستایی اجارهنشي ها رعایا کشاورزان و تجّاار خاود
را از آریستوکراسی مابیایی متفاوت میدانند (.)ibid: 19/23
چریتانيا ساختارهای مدرن اداره اجتماص را یيش از استتالل مالزی ترسايم و اجارا کارده
چود که میتوانست چه ایجاد دولت /ملّت وستفاليایی در آینده کماککناد .تحات حمومات
استهماری چریتانيایی ها موجاودیتی اقتصاادی و سياسای را کاه چاهصاورت روان و سااده
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عماالماایکاارد سااامان داده چودنااد کااه در آن چااه هاار گااروه قااومی نتشاای ویااژه
اختصاصدادهشدهچود و در ای دنيای استهماری چریتانياییها خود را داور و قاضای ارشاد
تلتی میکردند که چه صورتی منصفانه رفتار و عدالت را در سراسار ایا سارزمي اِعماال
میکند .جامهه مالزی تا حد قاچلتوجّهی نتش چریتانياا را یذیرفتاه چاود و چرخای گاروههاا
درواقع چاور کرده چودند که چاتوجه چه شرایط موجود حعور استهمار مفيد است .چا چرچيده
شدن هژمونی چریتانيا هریک از گروههای قومی نگرانچود که چهوسيله سایران چرکنار شود و
سال های یس از استتالل شاهد تالش چرای رلبه در حوزههایی است که تاکنون چرای گروه
دیگری محدود شده است .از نظر ای نویسندگان چهررم نفرت اوليه مالزیااییهاا یاس از
استتالل از دستاوردهای ررب و اسالم چرای هویتسازی توأمان چهره چردند و رربستيزی
در مالزی شمل نگرفت .در مالزی مانند سایر قسمتهای آسيا و آفریتا و اقيانوسايه ماردم
چومی احساس میکردند که قرچانی امرریاليسامی سياسای و اقتصاادی هساتند کاه آنهاا را
وادارمیسازد تا از شيوه آرامتر اما کمتر مخربِ تأثيرات جذاب چيرونای دسات چمشاند .چاا
وجود ایا

سارانجام هنگاامیکاه  Malayaدر ساال 1188م اساتتالل خاود را از چریتانياا
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چازیافت انهطافیذیریِ مابیایی و نبوغ شان چرای اخذ شرایطِ تیييریافته هنوز چسيار آشمار
چود .مفهوم چریتانياییِ تمدن ازچي نرفت اما چا مفهوم اسالمی تمدن همزیستی کرد؛ چا هماان
اعتماد چه نفس گذشته مالزیایی ها مفيدتری عناصر را از دو فرهنگ مجزا انتخاب کردناد.
حمومت تجارت آموزش و حتی فهاليتهای تفریحای /فرارتای چازتاابگار ریشاههاای
ایدئولوژیک دوگانه هستند که اکناون چاه شامل ماؤثّری در شايوه زنادگی چاا هام یيوناد
خوردهاند .هيچ هراسی نه از ایدههای ررچی وجود دارد و نه عتاید اسالمی و چه هاردو چاه
عنوان رنیسازِ فرهنگ قوم مابیاا نگریساته مایشاود( .

Andaya & Andaya, 1982: 265

.)&300

نتیجهگیری
مدل دولت /ملّت چنانکاه در ماالزی چاهوجودآماد در متایساه چاا ساایر دولاتهاای
چندفرهنگی در جنوب شرق آسيا چا چالش متفاوتی مواجه است .گرچه ای دولت نتشای
اصلی در نوسازی ایفاکرده و چهصورت دولتی تکقومی درآمده چالشهای اصلیاش ناشی
دموکراتيکِ درون تمامی جوامع است .یس از اساتتالل نخبگاان ملّای و چاومی در ماالزی
وتيفه چيرونریخت هویتهای استهماری و نواساتهماری را چرعهادهگرفتناد و آنهاا را چاا
جایگزی هایی در دسترس جاچهجاکردند .چاره اوّل توسل چه هویت سنتی چود اقادامی کاه
چا احيای سن فرهنگی دیری و ررورآميز گذشته طالیای انجااممایشاد .چنااچرای

ایادهآل

کالسيکِ «یکملّت -یکدولت» چا تسلّط یا نادیدهگرفت اععایی کاه جازش جمهيات چاومی
نبودند قاچل حصول چود .راه دوم هویتی سموبر چاود کاه از طریاا آن جواماع فرهنگای
مختل

میتوانستند چهعنوان شهروند یک جامهه چا هم زنادگیکنناد .ایا دولات ساموبر

میتوانست چر مبنای اصول آزادیهای فردی و حتوق چنيادی ِ تمامی شاهروندان در فعاای
عمومی چاشد .چهصورت ساده ای راه مبتنی چار مجموعاهای از حتاوق و مزایاای سياسای
چراچر چرای تمامی شهروندان است .یس از استتالل هيچیک از ای دو راه در مالزی چهطور
کامل اتخاذ نشد .نخبگان سياسی مدل سومی را عرضهکردند که در اصال از تجرچاه رارب
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از تهور اسالم چهعنوان نيرویی سياسی در جامهه مابیایی و همهني منشهب از جریاناات

نگاهی به مدل دولت /ملّتسازی در مالزی

دور شد .در ای شمل ایده گسترده تمّرگرایی فرهنگی از طریا سياستِ «توافا /انطبااق»
ميان جوامع و حفاتت ویژهاقتصادی چرای جامهه چاومی مابیاایی حفاظ شاد .مانناد ساایر
دولت /ملّتها در جهان سوم مالزی چا وتيفه ملّتسازی و التای تههّد و وفاداری نسبتچه
دولت در ميان شهروندانش مواجهچود .چناچرای

ملیمهای از عناصار و مؤلفاههاای فرهنگای

چندگانه اسالمی و چينی و هندی و ررچی چههماراه ناوعی اقتادارگرایی سياسایِ ساموبرِ
راه چرونرفت مالزیاییها از چحرانهای چرآمده از یيمره چندیاره جامهه اساتهمارزده

مح

چهشماررفت .در ای هنگامه نه اسالمِ سلفیگرایِ چنيادگرا و نه بیيسيته مح

هايچکادام

چه مّاچه درمان مهعالت یک جامهه عتابماناده محساوبنشادند؛ چلماه ناوعی چرداشات
همسازگرانه از اسالم که چهنرمی میتوانست همنشي ِ عناصار مدرنيتاه شاود چرگزیادهشاد.
سخ کوتاه اسالم مدّعی چالمنازص عرصه حموماتگاری نشاد و در آميختگای چاا دیگار
جنبه های زیستِ فرهنگیِ مالزیاییها منش زمامداری چاه سياساتورزی چاهمنزلاه ناوعی
عتالنيّت اچزاری سرردهشد.
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Abstract
The Westphalian identification in international relations was the historical
context of formation of the process of state/nation-building. The
classification of the world countries on the basis of nation-state model
underlines the emergence and evolution of the process of secularization of
political arena. The fate of the process of secularization in the political
landscape of the Islamic countries is of great significance. Hence, it is
necessary to shed light on the degree of Islamism (role of Islam, religion and
religious sects) in the process of state/nation-building among Muslim states.
Attempts have been made in the present paper to explain the ingredients of
the process of state/nation-building in Malaysia through descriptiveanalytical method. The findings of the present paper indicate that the process
of state/nation-building in Malaysia, due to certain ethnic and religious
factors, was not possible without an authoritarian bureaucratic system.
Keywords: malaysia, state-nation building, national identity.
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