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  مالزي در سدة اخيرمقايسة نسبت نوسازي و شريعت در ايران و 
  

  حسن محدثي گيلوائي ،زاده نسيم نعمتي
 

 )15/05/98تاريخ پذيرش، 15/03/97فت(تاريخ دريا
  

در اكثر كشورهاي اسالمي باعث  نوزده ميالدي شروع نوسازي در اوايل قرن: چكيده
اين واكنش نيروهاي ديني و روحانيت در مواجهه با اين پديده شد و همين امر سبب شد كه 

طور  بههاي متفاوتي نشان دهند.  هاي تعامل با آن واكنش كشورها در مقابل اين اتفاق و راه
با مواضع شان مواضعكه  پديدار شدنددر هر يك از اين كشورها مخالفان و موافقاني معمول 

 نقش مقايسة اين پژوهش به اند. هاي فراواني داشته ها و ناهمگوني حاكمان و فقيهان همگوني
. اين در دو كشور مسلمان ايران و مالزي پرداخته است ،نوسازي اسالم در مقابل جريانشريعت 
مورد مطالعه قرار دست اول و دوم  مداركاستفاده از با اسنادي و ، با روش تاريخي موضوع

كند. در اين  گرفته است. لذا اين مقاله ميزان قدرت شريعت در دو كشور مسلمان را بررسي مي
با در اين كشورها  عنوان حامالن و مدافعان شريعت يان بهبرخورد روحان ةنحو بههمچنين مقاله 

هاي دهد كه چگونه شريعت در ايران در دورهشود. اين اثر نشان مينيروهاي نوسازي پرداخته مي
گرايان زماني مختلف كاركردي متفاوت با شريعت در مالزي داشته است و چگونه در مقابل نوسازي

تاريخي مختلف ايستادگي كرده است؛ در حالي كه در مالزي شريعت و روحانيان  يهادر دوره
اند. در اين مقاله آراي ديويس در باب نسبت دين و نوسازي حاميِ آن چنين نقشي را ايفا نكرده

  نماي نظري كار مورد استفاده قرار گرفته است.هي رامنزله به
  

  نيت، شريعت، نوسازي.حصارهاي ديني، سازمان روحا مفاهيم اصلي:

 
.   نويسنده مسئول(دكتري جامعه شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي(nasimnnz@yahoo.com   

  .زاد اسالمي،  واحد تهران مركزيشناسي و هيأت علمي دانشگاه آاستاديار جامعه   Mohadesi2011@gmail.com 
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  مقدمه
و  كه اين پديده افكار اندسروكار داشتهنوسازي  ةدر دو قرن گذشته كشورهاي اسالمي با پديد

 .گسترش يافتها رفته دامنة حضور و نفوذ آنرفتهدنياي اسالمي آورد و  با خود به را متنوعي عناصر 
اما  .گرفته است اسالمي شكل يشورهامتفاوتي در ك يها ها و جنبش در مقابل اين پديده واكنش

و نيز ديگر عناصر  و افكار جديد و نو ها يشهاند يرگفت كه اكثر كشورهاي مسلمان تحت تأث توان يم
اسالمي برآمدند و  يها سنت در تالش براي بازگشت به يا عده . در اين كشورها،اند گرفته قرار مدرن 

 و شيوة زندگي جديد افتادند. در واقع،با افكار مدرن  يتفكر و شيوة زندگي سنتفكر تطبيق  به يا عده
در  است ارزشي متفاوت يها زندگي و نظام يها گوناگوني كه حاكي از سبك يها رويكردها و نگرش

و در  داد ياين تعارض در درون سازمان ديني نيز رخ م . بعضي مواقعمقابل اين پديده شكل گرفت
هم از اين قاعده  يايران و مالز شده است.زد برخي از مردم ميتضعيف اعتبار دين در ن عمل منجر به

كه (روحانيت و مراجع ديني   در اين پژوهش چگونگي رويارويي سازمان ،مستثنا نيستند. بنابراين
با جريان  اند مردم بوده و زندگي بر نگرش يرگذاراند و تأث اقتدار ديني كشور را در دست داشته

  شود.گيرد) و قدرت شريعت در دو كشور ايران و مالزي بررسي ميينوسازي مورد توجه قرار م
  

  بيان مسأله
در جوامع دچار  ن سنتهنجاري در كشورهاي مسلمان، پيش از هر چيز وجهنفوذ نوسازي  با

 يها سازمان اين كشورهادر  .اند دچار تحوالت مختلفي شدهزندگي دگرگوني شده و الگوهاي سنتي 
اند و اين تحوالت منجر  تغيير نهاده رو به يجتدر وند تحوالت و نوسازي بهديني با شتاب گرفتن ر

 يها ديني و ديگر نهادهاي اين جوامع شده است. تفاوت يشةها و اند تغييراتي در درون اين سازمان به
سبب شده است اين تغييرات و تحوالت ماهيت نسبتاً متفاوتي داشته باشد.  جوامعبين فرهنگي در 

كشور ديگر بلكه در مناطق مختلف يك كشور نيز  فقط از يك كشور به  آن نه عواملييرات و تغ ةانداز
زمان و از  ي چون ايران و مالزي تقريباً هميدر كشورها ت مدرنو تحوال نوسازيمتفاوت است. فرآيند 

ليد تو تقريباً متكي به 1970و  1960هاي  شده است. اقتصاد اين دو كشور در دهه  شروع 1960دهة 
ريزي و استفاده از  محصوالت كشاورزي و معدني و صادرات آن بوده است؛ اما چگونگي برنامه

با توجه وجود آورده است.   هاي تحول در حال حاضر ميان اين كشورها فاصله زيادي را به طرح
تحوالت هاي سابق، تاثير و  نقش شريعت در ايران و مالزي در برخورد با نوسازي و پيدايي مشابهت به

ها چه بوده است؟ شريعت در فرآيند نوسازي چگونه تأثيرگذار بوده است؟ مواجهه با بعدي در آن
  نوسازي در اين دو كشور مسلمان چگونه بوده است؟
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  پيشينة دين و نوسازي
، نوسازي يا مدرنيزاسيون را عبارت از ايجاد دگرگوني و تغيير براي رسيدن 1سي ايچ داد

دگرگوني در قلمرو سياست، گسترش و تمركز قدرت، افزايش مشاركت سياسي خاص،  هاي هدف به
مردم، مشروعيت نظام سياسي، باال بردن توانمندي و ظرفيت نظام براي حل مشكالت جديد و ايجاد 

لوسين پاي غيرديني كردن سياست ). 22 :1362داند (سي ايچ داد،  ساختارهاي جديد و توانمند مي
. با )95: 1960(پاي،  يرات دين را از جمله لوازم نوسازي قلمداد كرده استو جدايي سياست از تأث

 بارهمايرون وينر در اين  .هاي مختلفي براي نوسازي برشمرد توان ابعاد و جنبه مي ،اين لوازم توجه به
  وسايل ارتباط ، دموكراتيزه كردن، آموزش و دسترسي بهگرويشهري شدن، صنعتي شدن و دنيا

شمرد  هاي مختلف نوسازي برمي جمله جنبه را از قرار دارند) مگي در ارتباط با يكديگركه ه(جمعي 
ها و دانش افراد در ارتباط با محيط  لحاظ فكري نوسازي سبب گسترش آگاهي از ).52: 1350 (وينر،

شود. آلموند پاول در اين  طبيعي و اجتماعي و گسترش ارتباطات و سطوح آموزشي در جامعه مي
خود  اي است كه عالوه بر اعتماد به كننده شهروند مطلع و مشاركت ،قيده دارد كه انسان نوگراع باره

نقل ( استكند و پذيراي افكار جديد  اش مستقل و عقلي عمل مي هاي زندگي گيري در مورد تصميم
ن تواآميز است مياگرچه چنين نگرشي دربارة انسان مدرن قدري مبالغه ).1368:17سيف زاده: از 

نظر جمعي، نوسازي شامل  از گفت كه انسان مدرن واجد حدي از خودساالري و عقالنيت است.
ي در الگوهاي رفتاري افراد، ايجاد تغييرات در جامعه، تحركات مختلف اجتماعي، يها ايجاد دگرگوني

 ازينوستوان گفت: يك معنا مي به شود. جمعيتي، جغرافيايي و تغيير در محيط اجتماعي افراد مي
با سهولت سنتي برداشته شود و افراد  ةهاي جامع كه محدوديتشودفراگير مي در جامعه  زماني

وپرورش، سواد و  بندهاي فكري از طريق آموزش و شهر كوچ كنند و قيد از روستا به بيشتري
ندگي شيوة جديدي از ز جهان بنگرند و اي ديگر به گونه يعني افراد به ؛هاي جمعي از بين برود رسانه

توان گفت كه با نفوذ تدريجي نحوي پارادكسيكال ميدر معنايي ديگر، و به را در پيش بگيرند.
شود. در واقع، روندي ديالكتيكي هاي جامعة سنتي از ميان برداشته مينوسازي است كه محدوديت

هاي مخرب نيز  جنبه ،مثبتها و آثار  جنبهاي عالوه برداشتن  نوسازي در هر جامعهافتد. جريان مي به
مثابه آرمان نگريست بلكه بايد آن را تحول اجتماعي فراگيري دانست كه در . لذا نبايد بدان بهدارد

يند آفر اول قرن بيستم اصطالح نوسازي به ةدر نيميابد. اي از تغييرات تدريجي تحقق مياثر مجموعه
وضعيت نو انتقال  ي سنتي بهها را از ساختارها شد كه آن گفته مي سنتيتغييرات در كشورهاي 

نوسازي اقتصادي  :تقسيم كرد بعد پنج توان نوسازي را با نگاهي كاربردي بهدر اين معنا ميدهد.  مي
همراه با جريان  نوسازي فرهنگي. و يا رشد، نوسازي اجتماعي، نوسازي سياسي، نوسازي رواني

 
1. Ci ich dad  
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چار تغيير و تحوالتي گشت. در د يقلمرو دين ،علوم جديد شكوفايي خصوص در اثرهنوسازي و ب
نهادهاي اجتماعي توسط دين و  تمامي قدر زياد و گسترده بود كه ماقبل مدرن نفوذ دين آنة جامع

هاي قلمروي خود را بر مبناي بايست فعاليتشدند. هر نهادي ميسازي ميموجه يكارشناسان دين
ديدي در جامعه پيدا شدند كه ، نهادهاي اجتماعي جنوسازيولي با  قواعدي ديني سامان دهد.

كه دين در  جاآن بودند. ازناهمساز  با آن بلكه هماهنگي و سازگاري با قلمرو نمادين سنتي نداشتند
جامعه همراه با اعتقادات و ايمان ديني با نهادهاي جديد نيز  يمدرن از بين نرفت و اعضاة جامع

آيد كه اين  نظر مي گاهي به .ي جديد احساس شددين با نهادها ةتوجيه رابط سروكار داشتند نياز به
ديگر يكهم هستند و گاه اين دو مكمل  نوسازي در تناقض با نيرو هاي و يديننيروهاي دو، يعني 

عقيده بسياري از "شود.  هاي مختلف ديده مي شكل رسند. اين امر در جوامع مختلف به نظر مي به
، نيرو و مركزيت دين در زندگي اجتماعي، نسبت ناظران اين است كه با ظهور علم و صنعت مدرن

پردازان كالسيك مانند  نظريه باور به ).767 :1389 (گيدنز، "تر شده است روزگار ماقبل مدرن كم به
 رود. از حاشيه مي روز بيشتر به افول است و روزبه مدرن رو به جهاندوركيم و وبر و ماركس، دين در 

دهد؛ يعني فرايندي كه قدرت و  دنيوي شدن قطعاً رخ مي"يند آفر يآورفنها با ورود علم و  نظر آن
)؛ و اين در مقابل استدالل 790 (همان: "بازد هاي زندگي اجتماعي رنگ مي نفوذ دين در حوزه

ماكس  كنند. نيروي اثربخش و اثرگذار دين در جوامع مدرن پافشاري مي رپردازاني است كه ب نظريه
 نوسازي پرداخته استنيروهاي  بررسي دين و نسبت آن با  ني است كه بهپردازا جمله نظريه وبر از
او البتّه بر متفكّران پس از خود بسيار تأثيرگذار بوده است. با اين حال، بعد از او . )1373(وبر، 
اند. در واقع، امروزه از نگرش تك خطّي درباب پرداخته اونقد آراي  پردازان مختلفي نيز بهنظريه

-محو و تضعيف همه ايم و ديگر اين انديشه كه نوسازي بهو نوسازي بسيار فاصله گرفته نسبت دين

است  انجامد اعتبار چنداني ندارد. يكي از كساني كه اين نگرش را مورد نقد قرار دادهجانبة دين مي
  وينستون ديويس است.

  
  چارچوب مفهومي

گران از بيرون وارد ط نوسازيديويس در نظرية حصارها معتقد است كه وقتي نوسازي توس
  هاي ديني از طريق قوانين ديني (شريعت) در برابر آن مقاومت شود، دين و سازمانجامعه مي

گردند. شوند يا با آن همساز و همراه ميكنند. اما در نهايت، در اثر مواجهه با آن يا دگرگون ميمي
ديويس  سنجد.ميزان قدرت دين را مي وي با بررسي متغيرهايي چون مناسك ديني و تساهل ديني،

وبر نوسازي يا چيزي كه ما توسعه  نظر از گويد: كند. او مينظرية خود را با نقد وبر آغاز مي
خوانيم، يك مسير گستردة مملو از موانع بين جوامع سنتي و مدرن است. وبر متقاعد شده بود  يم

 كامالًدليل چيزي كه  از همان اول به است كه جوامع رفع  قابلكه اين موانع فقط در صورتي 
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 رها يرعقالني است برانگيخته شوند؛ يعني چيزي كه باعث گردد آنان ماهيت بشري موجود خود راغ
خود جلب كرده بود، اين بود كه چرا  اي كه توجه او را بهألهمس"يا مقهور كنند يا تغيير شكل بدهند. 

ش بدهد؛ منظور از رياضت، نوعي رنج كشيدن خواهد روحية رياضت را پرور يمي ا جامعههر 
ديويس ضمن   ).266: 1392نقل از وينر، (وبر  به "است داوطلبانه است كه دقيقاً نقطه مقابل لذت

بررسي خود را با طرح يك سؤال كه اثر دين بر توسعه ، موانع از پرش ةنظري نقد نظرية وبر يعني
  ر داد:اصل زير را مد نظر قرات آغاز كرد و شش سچي

  زير غيرممكن است:ادعاهاي  1صدقارزش  . تعيين1"
  .نداشته است توسعهالف) دين هيچ اثري بر 
  .بوده است نمعيمفروض  ةدامنب) دين داراي آثاري با 

، دانيم يم هاجتماعي و اقتصادي مربوط يرهايي متغقدرت كلّ ةچه ما دربارآن . با در نظر گرفتن2
 .در توسعه بوده باشد يك عامل ضروري يا قاطع هراواست كه دين همنامحتمل 

 هاي يزهاقتصادي، از انگ موفقيت گذشتة هاي معطوف بهبخشيسازي مشروعيتمشكل جدا. 3
شناخته  ينيتاريخي نقش پيش ةاغلب مطالع قرار دارند عقالني رفتار اقتصاديكه در پس  ايواقعي
شان دوست هاي اقتصادي در خاطرات(غول .سازد يم فايده يدر حيات اقتصادي را كاري ب دين شدة

  شان نسبت بدهند. اما آيا واقعاً چگونگي و چرايي فضيلت و پارسايي شان را بهدارند ثروت
 مندشان اين است؟)ثروت

امكان  دهد، يم دستتوسعه بهشخص م يها براي درك محدوده ييها چون دين گاهي سرنخ. 4
 .داشته باشد يا مالحظه قابل اهميت توسعه نقش دين در ةدارد مطالع

  سه سؤال توجه كنند:اين  به بهتر استرا دارند  زمينهكساني كه قصد پژوهش در اين . 5
  ؟ه استبوداقتصادي  غييرت برانگيزانندةالف) چگونه دين 

  بوده است؟ تواننا تغييرب) چگونه دين در ايجاد مانع براي 
  كرده است؟ غيبرا تر توسعهاز  تحميل شده اجتماعي هاي ينههز خاموشپ) چگونه دين پذيرش 

 "ي بر توسعه داشته باشندياثرها كنند يرا تلقين م جهانيرياضتي اينممكن است ادياني كه  - 6
   ).119- 118: 1992(ديويس، 

 او كند. يجامعه تأكيد م يها بر تأثير نظام ارزشي دين بر همه بخش ،معتقد است كه وبرديويس 
دين در  اييبررسي توان به 2»دينسلبي  مندسازيو توان ايجابي سازينمنداتو«مبحث  وبا معرفي د

شده توسط ديويس و انتقادات وي  مطرح ةنظري با توجه به. ه با توسعه و نوسازي پرداختبلاقم
 
1 . truth-value 
2. negative enablement, positive enablement 
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موانع موجود بر " .حصارها اقدام كردية نظر اعنوانطرح يك نظريه ب به او ،پرش از موانع وبر ةنظري به
كنار زد و از مسير مسابقه بيرون كشيد. اين راهي است كه  يسادگ به توان يرا م توسعهسر راه 
در مقابل مذهب كاتوليك ها پيورتنو تركيه در  ) در برابر قانون اسالمي (شريعت)1هاست(كمالي

از پس  ها، يستها و مائوئستياستالين كار گرفتند. اين همچنين همان راهي است كه از طريق آن به
  و  گراناز ديدگاه تهاجمي نوسازي عمدتاًشدن  دنيوي الگوي. اين طور كلي برآمدنددين به
اما از نگاه ديويس اين تنها روش نگاه كردن  ).121(همان:  "كند يدين نگاه م به 2گرانتوسعه

خود  خواهند ينگريست كه مهم اين قضيه  از ديدگاه جوامع سنتي بهتوان مينيست بلكه  وضوعم به
 "3انهاخالق برادر  نظامهر "را مخالف  هاكه آن اياقتصادي يها گر ارزشمقابل پيشرفت ويرانرا در 

  رفت نيست بلكه ترسند پيشچه اين جوامع از آن ميآن" .حمايت و محافظت كنند دانند، يم
 "ايجاد شده از تجارت و سوداگري نامحدود است 5و انحطاط اخالقي 4ريختگي اجتماعيهمبه

نوسازي و توسعه از  وي به ةعقيد موانع وبر كه بهپرش از ديويس براي جايگزين كردن . (همان)
نگاه  يرابطه دين و نوسازي و جامعه را از ديدگاه سنت نگرد، يم انگر گران و توسعهديدگاه نوسازي

داخلي كه ة حلق" كشد:تصوير مي اين وضعيت را بهمتحدالمركز  ةسه حلق ترسيمبا  كند. وي يم
ي ها جامعه، ارزش برايبيروني ة حلق ؛است )7گراييو عام 6مثل توفيقآن ( يها ياي اقتصاد و ارزشگو

 يك مياني مربوط است به ايحلقهبين اين دو،  ،و روابط قدرت است و سرانجام منزلت،، موجوداش
احساس  ينحو شهودها به نآكه  9اقتصاد و يا هر آفتي عليهكه جوامع سنتي » 8شناسانهسد ايمني«

 ،جادوبايد تابوها،  ما سددر داخل اين  كنند.برپا مي شودقيد و بند ايجاد ميي بيبازار توسطكنند 
 (همان). "هيمد ه را قراريانعام هايارزش يطوركل و به ،، قانون، فلسفه10ياتاخالقدين سنتي، 

  جامعه )الف 
  : دين، جادو، اخالقيات، سنت عاميانهب) موانع

  نشسته)درون(قتصاد ا ج)
  

 
  طرفدارن كمال آتاتورك . 1

2. modernizers and developers 
3. system of fraternal ethics 
4. social turbulence 
5. moral turpitude 
6. Achievement 
7. universalism 
8. immunological barrier 
9. pestilence 
10. morality 
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  )122: 1992(ديويس،  . جامعة سنتي1شكل شماره 
  

ب) يعني (سنتي را مشاهده كرد كه در آن در بخش  ايجامعه توان يم ،1شكل  اكنون با توجه به
دين شامل دين سنتي،  .آن ايستاده است يها عنوان عاملي در مقابل اقتصاد و ارزش موانع دين به

و مانع وارد شدن اقتصاد  كنندعمل ميمانند حصاري  كه است و شريعت ديني يها نهادها و سازمان
را با پرداختن  ييگرا سنتبرداشت وبر از  تواند يم ما جديد 1ديدمانمدل يا " شوند. يجامعه م به
عنوان  ) بهجادوو  ،، دين2بنيادي، عدالت پاتريمونياليسم(مثل خويشاوندي،  اشعناصر گوناگون به

). در 122: 1992(ديويس،  "در خود منضم سازد افظ جامعه (الف) از بازار (ج)ح تدافعي نهادهاي
شهر را براي توضيح نسبت نوسازي و جامعة مورد استفاده قرار مي  حقيقت، ديويس تمثيل حمله به

 ،، حلقة ميانيواقع دراند و سنت و نيروهايش محافظان شهرند.  دهد. نوسازي و نيروهايش دشمن
كنند. اين حصارها شامل  يمر جامعه است كه در برابر نوسازي ايستادگي حصارهاي موجود د

را از حملة  ها سنتي ديني و حتي روشنفكران ديني هستند كه قصد دارند دين و ها سازمان
اقتصاد در گي شدمحاصره نقش تدافعي دين وتوصيف  بهنيز . پوالني گرايان حفظ كنندنوسازي

 توان يمشوند،  كه روشن نيست بازارهاي محلي چگونه آغاز مي طور نهما« :پردازد يسنتي، م ةجامع
براي  ها اين محافظ كهگيرد قرار ميحافظ متعدادي  ةاين نهاد در محاصر ابتدا،تصريح كرد كه از 

يزي ر بازار طرح هايبخشي از عملكرد در برابر دخالتسازمان اقتصادي حاكم در جامعه از حفاظت 
 سازد يرا محدود م ة بازاركه دامن تشريفاتيو  هزينة مناسك آرامش بازار بهب، بدين ترتي اند. شده 

خاصي  هاي تنگ محدودهدرون در براي عمل كردن توانايي بازار را كه  حال يندرعشود؛  ين ميتأم
كه  دهد يتنها هنگامي رخ م اقتصادي نه ةكه توسع دهد يديويس نشان م(همان). » سازد يمقدور م

 
1. paradigm 
2. substantive justice 
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بلكه  كنند يقلب جامعه رسوخ م و به زنند ين نوسازي و توسعه) استحكامات را كنار مدشمن (حاميا
و باالخره شروع  شوند يو ضعيف م فرسودهخودشان  و حصارها، كه موانع آيد يوقتي پيش م

الگوي شوند.  يو تسليم م بازند يخود را م ةكه مدافعين شهر روحي يا موقعي كنند يفروريختن م به
دهد ميآن اجازه  يها اقتصاد و ارزش كه موانع ديني يعني حصارها به دهدا نشان ميحالتي رزير 

  .جامعه نفوذ كنندة حوز و به يابندتوسعه 
  الف) جامعه 
  ب) موانع قبلي 

   ج) اقتصاد (محصور شده در حال رشد)
   

 
 
 
  
  
 
 
 
 

  )123: 1992(ديويس،  1سازي: توسعه و هم2شكل شماره 
  

يعني از ديدگاه جامعه و دين  نگرد؛ يمتفاوت با وبر م نظرگاهياز يوي شدن ة دنپديد ديويس به
سرسخت كه شوق بازار را همراه با  يها دليل پروتستان تنها به نظر ديويس اقتصاد عقالني نه از .سنتي

 يكش كه مسيحيان غيرمتعصب چندان مقاومتي در برابر بهره دليل اين شوق خدا داشتند بلكه به
 منزلة كه در مقابل نوسازي به يديويس بعد از مطرح كردن حصارهاي مختلف. وجود آمدنكردند، به

گويد. سخن مي 2"دينسلبي  توانمندسازي و ايجابي سازيمندتوان" گيرند، از يامري بيروني قرار م
در ديني براي ايجاد مانع  يها سازمان ومدافعان ايمان  پردازد كهاين مي ، بهدين مندسازي سلبيتوان

ند و كنميو سازش  ينينش ها چگونه عقب كه آن و اينخورند شكست ميمقابل نوسازي و توسعه 
 مندسازيتوان مانند.مي اعتنا ياجتماعي ساكت و ب يها جوامع سنتي و ارزشفروريختن  نسبت به

توسعه  صورت منفعل و حتي فعال با نوسازي و مدافعان به كه چگونه كند ياين نكته اشاره م به ايجابي
و بخشي از شعارها و  اندگشتهمغرور  نوسازين از اياگرنوسازيگام با اند و هم هماهنگ شده

 
1. Accommodation 
2. Negative & positive enablement 

  1ب 
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جامع توليد مة صورت بخشي از برنا و به شود ين پذيرفته مياگراآنان از سوي نوسازي يها روش
در واقع،  .ندشو يبرداشته م ،نوسازي هستند ي كه مانع از رسيدن بهيواقع حصارها يعني در آيد؛ يدرم

ن، واز آغاز تاريخ مد"كه  چندين نتيجه مي گيردگوناگون ژاپن پرداخته و اديان بررسي  ديويس به
، شينتو ديندر  .اند ژاپني تا حدود زيادي تحت كنترل مقامات رسمي ملي و محلي بوده اديان

ميجي ان دور ين خودكامهاگرنوسازيدر دست  دينبوده است و  يكي دينيو  يردينيرهبري غ
بوديسم كه بيشتر نگران  شد. يبرده م كار ا، همچون موم بهومانند دوران فئوداليسم اداري رژيم توكاگا

رين باشد. برخالف فآموج  نبود كه دينيجامعه،  عدالتي يو توهمات فرد است تا بدبختي و ب ها رنج
واينر: ( لوي تغييري را بگيرددرصدد اعمال قوانين مقدس بر جامعه نبود كه بتواند ج ديناسالم، اين 

رفع شدني  يراحت موجود در ژاپن چندان قوي نبود و به ديني حصارهاي ،بنابراين. )296، 1392
 يودفن و برگزار مراسم كفن ديويس امروزه اغلب روحانيون بودايي، كار خود را به ةطبق گفتاند. بوده

گفت حصارها از بين رفته و قدرت در دست  نتوا يم اند. آبا و اجدادي روزمره محدود كرده هاي يينآ
روح «صورت ضمني  كه بوديسم به كند يديويس در مورد بوديسم ژاپني مطرح م .روحانيون نيست

. با تحوالت اقتصادي و نظامي  همراه كرده استخود را  يجتدر به رو، ينازا است. را پذيرفته» زمان
حركتي بوديسم هيچ  ،پن متفاوت است و در ژاپنژابا بوديسم و شينتوي و در جهان تبوديسم و شين

سهولت  و بهتشين"كه  ديويس بر آن است .جلوگيري از نوسازي و شهري شدن نكرده است در جهت
جديد ساعت كار  يها ي، با برنامهديناگر يك مراسم يا جشن  .گران تسليم شدتوسعه يها در برابر خواسته

 گرديد. ياز تقويم حذف م يسادگ شد و يا بهمي ، محدودافتاد يتعويق م عمومي به ، مراسمكرد يم تالقي
بوته  شد و يا به  ه گرفتهدنادي ساخت، يدر اين ميان تابوهاي قديمي كه ارتباط با اجانب را محدود م

، رفت يشمار م و بهشينتشخص امپراتور كه باالترين مقام روحاني  ).150سپرده شد (همان: فراموشي 
واقعي دين بر تأثير كه براي درك  بر آن استديويس همچنين  .سازش بود يادههمين اندازه آم به

   .ژاپن نگاه كنيم يكاركرد آن در زندگي روزمره و فعاليت جامعه نوسازي ژاپن ما بايد به
توسعه،   در اكثر كشورهاي درحالگرديم.  يبحث حصارهاي جامعه در مقابل نوسازي برم اكنون به

 مطرح  2و  1اند و شكل  گران حصارهاي جامعه را كنار زده و وارد جامعه شدههگران و توسعينوساز
(الف و ج) ديويس معتقد است كه  نمود. گارساز جديدبازسازي كرد و با وضعيت  مجدداَ شده را بايد 

- درون«يا ، جاسازي امروز واقعاً در اقتصاد اسير يجامعه دهد يكه نشان م اند يدا كردهچنان تغيير پ

خود را از جامعه و  خواهد يمدرن است كه م آوريفنصنعت و  ،واقع امروزه در .شده است» شستهن
سنگرهاي جديد را كه حافظ اقتصاد " نظر ديويس در ژاپن از. از دست ادعاهاي آن ايمن نگه دارد

ها  آن . در كناركنند يژاپن تقويت منظرية و  ،1ريگانوميكز ،انجيل ثروت 1گران سكوالرهستند موعظه

 
1. Secular preachers  of the gospel of wealth. 
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قرار  2هم از اديان بديعسنتي و كشيشان رده باالي هم از اديان جادوگران، ها، شمن، هااوانجليست
). 147(همان:  "كنند يدعا مكردند  يدارند كه اكنون بسياري از نهادهايي را كه درگذشته نفرين م

 3ور است در شكل ، اخالق و اقتصاد كه در حال ظهور در برخي دول شرق ددينروابط بين جامعه، 
  شود. يديده م
  اقتصاد )ج
  نيروي فيزيكي ؛و اخالقي ،سكوالر ،ديني نظرية ژاپن؛ منطق :سنگر جديد )2ب
  نشسته)(درون جامعه )الف

  (Davis,1992: 147) . جامعة صنعتي پساكنفوسيوسي3شكل 

  
) جصنعت ( مسلط است و )(الف نظامي بر جامعه هاي يكتاتوريشرق دور، د يها قسمت در برخي

سادة  ةيك مدل توسع خود يخود به" 3و  2و  1 از نظر وي، شكل هاي .استنيز تحت همان سلطه 
مربوط  ديني هاي يانبلكه نمادي هستند از يك روش كه در آن بنشوند  يخطي محسوب نم

ر شد منك توان ينم كه يدرحال .اند صورت سكوالر درآمده شده و يا به مقدسات جامعه و اقتصاد عوض به
اقتصاد دارد. من بر نقش  و بر تحول اجتماعي و توسعه كننده يككه دين آثاري مثبت و تحر

ه است پيمودمنظور تطبيق با توسعه  كه نقش مزبور به ييها كاربردي و مشروعيت ساز دين و راه
تحليل " دين و نوسازي از راه نسبت ش معموالً بهاوبر و پيروان). 150: 1992(ديويس،  ام كرده يدتأك

ها و  ارتباط (وابستگي انتخابي) بين آن فرض يشش از دوران صنعتي و پپيمستقر  يها دين و ارزش
ژاپن در قرن بيستم را با ة سعي كرده كه توسع بال اند و براي نمونه وقايع بعدي تاريخي نگاه كرده

اين صورت انجام  ي كه بهمطالعات فرهنگ ا دريابد.ويش از دوره توكاگاپ يها دين و ارزش نگاه كردن به
                                                                                                                                   

    سياست اقتصادي دولت ريگان، رئيس جمهور اسبق امريكا. 1

2. New Religions 
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كه  شود ي، ولي موجب اين گمان مدهد يدست مبراي كار كردن به يا گرچه نظريات تازه گيرد يم
كه  ينا از  اند چون صنعت جديد آسيايي پس محلي افتاده داوري يشها در نوعي دام پ نويسندگان آن

 ها توسعه پيدا كرد همان پس بر اساسس، توسعه يافت؛ و باشد ديني مستقرشده يها نظام ارزش
ظهور  بنابراين ديويس معتقد است كه بهتر است بيشتر به ).310 :1392،نقل از وبر به (وينر

  .شودتوجه در حال تحقق است  نوسازي امر ديني در مراحلي كه يها برداشت
هر چه شريعت يك دين، بندي كرد كه توان اين فرضيه را صورتبا پذيرش نظريةحصارها، مي

و ابعاد مختلف حيات انساني و اجتماعي را تحت پوشش خود قرار  تر باشد جانبه مندتر و همه منظا
روحانيت در  يمراتب در كشور بيشتر خواهد بود و هر چه سازمان سلسله موانع نوسازي داده باشد،
  د بود.بيشتر خواههمان ميزان  بهموانع نوسازي  ،باشد يرومندترعنوان ضامن اجراي شريعت ن كشور به

  
  تحقيقروش 

آوري شده جمعاسناد  ها از طريق رجوع بهداده و  است تحقيق حاضر مبتني بر روش تاريخي
تاريخيِ مرتبط با وقايع، شواهد و رخدادهاي سياسي و تاريخي  - هاي تحليلي  روايتاز  هادادهاست. 

هاي كيفي تحقيق در  وشتاريخي از جمله ر - هاي تحليلي  روش روايت. اندگردآوري شدهو اجتماعي 
با رويكرد متغيرمحور است. در  هاي كمي  هايِ با رويكرد موردمحور و متفاوت با روش پژوهش

موضوعات تاريخي مصالح و جزئيات عيني و ملموس در مورد رويدادهاي تاريخي از طريق آثار و 
  رون بافت و زمينة دادها در دشود. مطالعة تاريخي با قرار دادن روياسناد موجود گردآوري مي

شناخت بهتر  شان در كليت اجتماعي، بهها با جهان اجتماعي خاصشان و با برقراري پيوند آناصلي
هاي اين پژوهش با استفاده از اسناد دست اول و دوم ذكر است كه داده كند. الزم بهها كمك ميآن

هاي اسنادي، و نيز كميل دادهآوري شده است. همچنين براي تدر هر دو كشور ايران و مالزي جمع
ضرورت با مان در باب نسبت دين و نوسازي در مالزي، بههايمنظور ارزيابي و تصحيح داوري به

  ايم.وگو شده) وارد گفت2و دكتر محمود ذُهدين 1معدودي از مطّلعين كليدي (دكتر چاندرا مظفر
  

  در ايران و نوسازي شريعت
ميزان قدرت  بهدر هر جامعه يني تاثيرگذار در برابر نوسازي رسد اقتدار حصارهاي دنظر ميبه

يعني هر قدر قدرت سازمان ديني بيشتر باشد اين امر  بستگي دارد؛ سازمان ديني در آن جامعه
هاي ديني با سازمان ،كند. در واقعنوسازي كمك مي در برابربازسازي و بازتوليد حصارهاي ديني  به
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پردازند. طبق خود مي توليدباز آن به امكانات برآمده ازي و استفاده از نوساز ة كمك گرفتن از پديد
تري توان تأييد كرد كه ايران داراي سازمان روحانيت قويفرض را  مياين  ،شواهد تاريخي موجود

   داشته باشد.مالزي  تري نسبت بهحصارهاي ديني محكمبايست مالزي است. در نتيجه، مي نسبت به
د شدن عناصر مدرن و برخورد آن با دين اسالم و مذهب شيعه، يكي از مهمترين در ايران، وار

اين رويكردهاي جديد در  ترين ابزاري كه سنت شيعي براي پاسخ دادن بهاست. عمده معاصر مسائل
روشن كردن نسبت ميان  عنوان كارشناسان دين به در اين ميان فقها به .اختيار داشت اجتهاد بود

برخي برآنند كه ارائه شد.  قلمرورويكردهاي متفاوتي در اين  ،بنابراين .پرداختنددين و نوسازي 
). 14:1392 ،(مير موسوي مواجة دين با نوسازي بر روند اجتهاد در جهان تشيع تأثيرگذار بوده است

مير موسوي عقيده دارد كه اجتهاد شيعي از لحاظ پيدايش و سير تحول، روندي متفاوت با اجتهاد 
داشته است. اهل سنت پس از رحلت پيامبر با خالء ناشي از ندرت نصوص مواجه شدند و سني 

اين منظور دستگاهي ويژه تدارك ديدند  همين دليل درصدد جبران اين خالء برآمدند و به به
اين نكته حاوي تذكّري جدي در باب تفاوت ميان دو جهان تسنن و تشيع است كه در  ). 93همان:(

هاي بايست در نظر گرفته شود. اگر از بحث دربارة گذشتهران و مالزي همواره ميمقايسة بين اي
از توان گفت كه اقتضاي كار تمركز نماييم، مي دوران معاصر بنا به نظر كنيم و بهتاريخي دور صرف

تأسيس حكومت صفويان تا اوايل سلطنت قاجاريان حدوداً سه قرن طول كشيد تا روحانيت شيعه 
سلطنت، تدوين و  ةشرعيِ مورد نظر خود را همچون بديل نظري - حكومت فقهية ريبتواند نظ

بخش استمرار يافت، گري در مقام زبان هويتتشيع همانند ايراني" ،بنابراين .جامعه عرضه كند به
). عالوه بر اين، روحانيت 23، 1389(آبراهاميان:  "گيري متحول شدطور چشممحتواي عيني آن به

اتكاي  اخباري به پيروان نحلةتمري نياز داشت تا بتواند در مدت كوتاهي پس از شكست تالش مس به
تشكيالت خود تمركز دهد. اين تمركز با ايجاد سلسله  محمدباقر بهبهاني، به آقا ةدانش فقهي گسترد

مراتبي در روحانيت اصولي پيش گرفته شد كه براي نخستين بار در اعلميت اجتهاد شيخ مرتضي 
 تكوينعنوان بديل دستگاه سلطنت جا بود كه نهاد روحانيت بهي صورت قطعي يافت. از اينانصار
يافت  تقريب از زمان محمدشاه و ناصرالدين شاه نيز داليل كافي ميعالوه بر اين، روحانيت به يافت.

و  "اسالم حفظ بيضة"تا بر بنيان تضاد اسالم و كفر يا داراالسالم و دارالحرب و با شعار تالش براي 
بدين  ).104: معارضه با دستگاه سلطنت بپردازد (همان نه طرد استبداد و درخواست آزادي، به

ايجاد حصار در مقابل نوسازي  سازمان روحانيت در ايران با استفاده از قوانين شريعت به ،ترتيب
ست در خدمت توان ترين بخش فرهنگ سنتي ايرانيان مي عنوان مهم وقتي اسالم به .مبادرت ورزيد

فقدان يك جريان قوي «اما  ،يافت كه قرائتي متناسب با آن مي ،برد برنامة نوسازي قرار گيرد پيش
هاي الزمي براي پيشبرد نوسازي تأمين كند. نيروهاي  اصالح ديني نتوانست در اين حوزه نيز ظرفيت

تعارض با  بالطبع بهكار در ايران همواره داليل كافي براي مخالفت با غرب كه  سنتي و محافظه
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ة گفت ). به101-  100 ،1391(قاضي مرادي:» انجاميد در اختيار داشتند فرهنگ و تمدن مدرن آن مي
لمپتون يكي از عوامل مهم كه در استقالل فرآيند نهاد مذهبي در قرن نوزدهم سهم داشت اين 

: 1360ر داشت (لمپتون،واقعيت بود كه مراكز شيعه در نجف و كربال خارج از امپراطوري ايران قرا
و  ،عرفان و تصوف كالم، هاي شيعه كه در قالب فقه، فلسفه،قاجار از مجموع انديشه ة). در دور85

ايران حضور داشت گفتار غالب با  ةگري در جامعگري و اخباريمثل شيخي آن شعبات فرعي
  ها را اجرا ن بايد آنمكلفية شد كه تودتوسط فقها ارائه مي فقهياحكام  .هاي فقهي بودانديشه

هاي اسالمي عقايد سرزمين فرهنگي به تحميلفقها معتقد بودند كه غرب از طريق اغلب كردند. مي
ي دهد. نخستين موج مقاومت در برابر چنين فرآيندي، جنبشها را مورد مخاطره قرار ميديني آن
 ةعهده داشتند. در دورن را بهروحانيون نقش رهبري آو تنباكو شكل گرفت  مةعليه امتيازنا است كه

احكام شرع محوريت فقه و  ،هاي دينيديني بود و از بين انديشه در جامعه، قاجار گفتار مسلط
قوانين فقهي درصدد تقويت سازمان ديني خود و در  ل بهروحانيت در ايران با توس ،بنابراين. داشت

ة قاجار بودند. طبق يروهايي در حكومتدر صورت لزوم ن نهايت ايستادگي در مقابل استعمارگران و
قدرت خود در  از يك سو مطمئن به ،خود را عيان ساخته بود قدرت روحانيت كه در جنبش تنباكو

از اين لذا،  .ديگرسو پيوند خود را با بازرگانان و تجار استحكام بخشيده بود مردم بود و از ةميان عام
 نقش مهمي در انقالب مشروطيت . بر همين اساس،جستعنوان ابزار اقتدار خود بهره ميدو گروه به

بااليي جهت رد  توان بالقوهروحانيت از بعد سياسي، مسلماً از " يادآوري است كه الزم به ايفا كرد. نيز
نظريه روحانيت شيعه در باب حكومت در عصر  راجع به توانايي اين .اي حاكم بر خوردار بودندهارهنگا

روحاني در ايران  قشرفسير اصل امامت مذهب شيعه موجب آن گرديد كه چرا كه در ت ،غيبت بود
چشم غاصب مقام خالفت و حكومت بنگرد و دعوي قدرت و حكومت دنيوي را داشته  سالطين را به

. اعتقاد )143: 1389افشاركهن،باشد و خود را حافظ نظم و عدالت اجتماعي و حاكم حقيقي بداند (
  ها در زمان غيبت امام عصر، در عصر مشروطه در دن حكومتشيعيان در مورد نامشروع بو

بخش ييد أاگر چه نتايج مشروطيت مورد ت ؛گيري روحانيت در برابر قاجاريه بسيار مؤثر بودموضع
نفوذ روحانيون و تأثير  ،طور كليبه .نبود نفع از وضع موجود)ويژه بخش ذي(به روحانيتمهمي از 

روحانيت از لحاظ سياسي،  ،بنابراين. ساس خطر حكومت شده بودمردم موجب اح ةها بر عامآن
 دينيهاي توان نشانهها ميهاي آنتغيير در نظام سياسي را دارا بود و در صحبت ايجادقابليت 

مثالً در كالم سيدمحمد طباطبايي از رهبران انقالب مشروطيت  .مخالف با حكومت را مشاهده كرد
باشد و ما نوكر آن ي و بزرگ ما، امام زمان عج ا... تعالي فرجه ميكه گفته بود امروز شاه حقيق

اين امكان را  روحانيت لذا،). 453: 1362(كرماني، باشيم و از احدي ترس و واهمه نداريمحضرت مي
 نفوذ با استفاده از شريعت و فقه شيعي حصارهاي ديني خود را استحكام بخشد. همچنين داشت كه

خواستند احكام شريعت را زير پا خواه نيز نميزياد بود كه روحانيون مشروطهفقه و شريعت آن قدر 
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. اكثريت غريب كنند، ضد شريعت استها آن را رهبري ميو وانمود شود كه نهضتي كه آن نهند
گفتند هيچ وجه قصد نداشتند احكام شريعت را زير پا نهند اما مي خواهان بهاتفاق مشروطه به

گذاري در حوزه امور عرفيه و سياسي است؛ بنابراين  رفي است و هدف آن قانونمشروطه نظامي ع
المللي و علوم عرفي واقف مسائل سياست بين توانند در اين حيطه اعمال نفوذ نمايند كه بهكساني مي
خاطر قوانين فقهي و شريعت نبود  اختالف پيش آمده بين روحانيون به ).95 :1392،اديانبباشند (آ
گونه اختالف ها در حوزة نوسازي بارزترين اين چگونگي اجراي شريعت در جامعه بود. بارةربلكه د

دانست و تفاوت بين قانون و عرف را خوب مي مثالً، شيخ فضل اهللا نوري سياسي تجلي يافته است.
كرد  ابتدا محكوم از بنابراين، اين روند را .كندمعتقد بود قانون بر اساس مقتضيات زمان تغيير مي

معناي غربي و عرفي آن مخالفت كرد و مساوات شرعي را مطرح  با مفهوم مساوات به او ).107:(همان
قلمرو انديشه نماييم و سخني از تعلّقات و  اگر بحث را محدود به). 210 :1328 ،زاده(ملك نمود

ها را اي خود آنهشناس نبايد در تحليلميان نياوريم (چيزهايي كه جامعهگران ديني به منافع كنش
في احساس كند دين در معرض مكلّ اهللا نوري بر اين باور بود كه اگر خود شيخ فضلكند)، فراموش 
و طبق تشخيص  ناديده بگيردكند را هم نظر مجتهدي كه از او تقليد مي دتواندارد، مي خطر قرار

م اسالمي در باب قصاص مساوات اظهار مي كرد كه احكا ألةمس ةهمچنين دربار . ويخود عمل كند
ازدواج بين  معلق خواهد ماند و مسلمان و كافر با هم برابرخواهند شد و چنين اتفاقي منجر به

   ،بنابراين .امري كه با شريعت در تعارض است ؛طرفداران مذاهب مختلف با مسلمانان خواهد شد
كه كردند گونه وانمود مياينكم و يا دست ندمعتقد بودو امثال او اهللا نوري  طور كلي شيخ فضلبه

كار را انجام دهد مرتد  اين است و هر مسلماني كهو شريعت مبارزه با دين  معناي به ايجاد مشروطه
انكار ضروريات دين  ،ي آزادي و مساواتاو معن است نفي خاتميت معناي نيز به گذارياست و قانون

و همگام با  مشروطه مخالفانديگر ف از ). سيد كاظم يزدي، مرجع تقليد مقيم نج118همان: است (
رفع كفريات و حفظ عقيده و اجراي قوانين قرآن و شريعت ابديه  اوشيخ فضل اهللا نوري بود. 

شود مسلمين حفظ مي» دين و دماء«ضه علما دانست كه از طريق آن يمحمديه را مهمترين فر
اش مصداق وري و پيرواناهللا ن انديشه و عمل كساني چون شيخ فضل .)376: 1323، (كسروي
داري از شريعت اسالمي) در گيري حصارهاي ديني (بر اساس ادعاي پاساي است از شكلبرجسته

با صرف نظر كردن از امور غيرمعرفتي در تحليل  ،اختالف ، منبع اصليدر واقعبرابر نوسازي سياسي. 
يعت با هم متفاوت هستند. در مشروطه و شر آزادي درتعريف ش بود. اتعريف انسان و حقوقكنوني، 

. كندغير خدا دعوت مي يعني خروج از بندگي آن چيزي كه به ؛ت استآزادي حري شريعت منظور از
دنيا باشد و در برابر تسليم  حريت و رهايي و قطع عالقه از هر چيزي است كه متعلق به" ،بهترعبارت به

ت حري جادر اين). 98: 1392، (آباديان "آوردرپيمطلق در برابر خداوند و خروج از بندگي غير او را د
شاخص آزادي  ،. بنابراينو مافيها استحريت دل كندن از جهان  ،طور كليخداست و به پيوستن بههمانا 
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حال  ،گسستن از پيوندهاي مادي است گرا) تر در اسالم محافظتتعبير دقيق سنّتي (به در فرهنگ ديني
   ست.خودساالري آدمي ااست و شاخص آن  يفرديت انسانمعناي تحقق  بهآزادي مدرن  مفهومكه  آن

شيخ ابوالحسن وندي بود. او حدود  ،از مخالفان سرسخت مشروطهو  يكي ديگر از روحانيون
اي را جهت شكايت از جهان اسالم و مردم ايران نگاشت و مشروطه رساله ةبيست سال پس از واقع

آن روز براي  از صدر اسالم تا بهكه يكي از چند مجلس شورا عنوان مجلس شوراي ملي ايران را به
گذاري انكار  ديدگاه وندي اين بود كه قانونكانون انهدام اسالم شكل گرفته بودند معرفي كرد. 

آن باور داشته باشد از  اگر مسلماني به . از نظر اودرست مانند شيخ فضل اهللا نوري ؛خاتميت است
او حفظ شريعت شيعه و جلوگيري از مورد تهديد قرار گرفتن  .تد استاسالم خارج گشته و مر ةحلق

 .). روحاني ديگر شيخ محمدحسين تبريزي بود124: داده بود (همان آن را كانون تحليل خود قرار
اين مقوله  ها روشن شود و بهتبريزي ابداً اعتقاد نداشت مسائل جديدي وجود دارند كه بايد احكام آن

اي تصويب و سپس كه ضمانت اجرا داشته باشند بايد توسط عده انين براي اينباور نداشت كه قو
خود فرستاده شوند. او از تفكيك عرفي و شرعي كه توسط مجتهدين  ائر مخصوص به دو براي اجرا به

دانست و دخالت گذاري را حق مجتهدين ميكرد. قانونطرفدار مشروطه ابراز مي شد، اجتناب مي
 ةهاي تبريزي تلقي خاصي از مقول). تحليل124 همان:( شماردمينه را بدعت ميديگران در اين ز

خذ ماليات مبارزه أمخالف بود. با  امور مدرني از اين قبيل مقننه و مجريه و ةاو با قو .شريعت بود
  ها را از مردم غيرشرعي  هاي گذرگاهكرد و حتي گرفتن پول نظافت و تعمير و تعويض چراغمي
اما ). 129 همان:كرد (كه سرشماري انسان و حيوان را هم مغاير شرع تلقي مي اين و باالتردانست مي
وي  .ها سيد عبدالحسين الري بودآن ةاز جمل ؛كردندحمايت مي مشروطهنيز از از روحانيان اي عده

 بردر ميكابهنيز تعبيري  اما او .كه در جنوب ايران محبوبيت داشت بود از شاگردان ميرزاي شيرازي
 .او معتقد بود مشروطه يعني اسالم و اسالم يعني مشروطه .داشت يكه با اصل مشروطه تفاوت زياد

رد تا كامور عدمي بود. او از فرصت استفاده مي سنخداد در حقيقت از آنچه او از مشروطه ارائه مي
 يحتي كوچكترين توجه واين فرصت ارائه نمايد. ا الضمير خود را با توجه بهمكنونات ذهني و مافي

 معناي واقعي آن نداشت. او وقتي حكومت الر را در دست گرفت مرتكب اعمالي شد كه مشروطه به به
متفاوت با آن چيزي بود كه  ،منظور او از عدل .مجلس شوراي ملي خواستار خلع يد او شدند اعضاي 

او هرگز اعتقاد نداشت كه  ست.ا اجراي موازين شرع بوده عدل، نظر او به شد.مطرح ميدر مشروطه 
حتي  الري ).149 همان:مردم در برابر قانون مساويند و هرگز مدافع آزادي بيان و قلم نبود ( ةكلي

تصوف را در كنار شعر و سازي، عكاسي، فلسفه، مجسمه .استفاده از صنايع خارجي را حرام اعالم كرد
هر چيزي غير از شريعت وي  ،طور كليبه .ددا و كساني مثل مولوي، حافظ، غزالي مورد حمله قرار

  باد استهزاء  كرد و شيخ فضل اهللا را بهشيعه را مردود اعالم كرد. با اين حال از مشروطه دفاع مي
در مورد نهضت مشروطه نيز اغلب اين تحليل وجود دارد كه همراهي برخي . فراتر از اين، گرفتمي
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بر آگاهي و شناخت درستي از مشروطه نبوده است. از روحانيان طراز اول و برجسته، مبتني 
دهد كه اغلب آنان درك درستي از  خواه نشان ميتوضيحات كسروي دربارة روحانيان مشروطه

تر بر خواه، بيشرسد كه روحانيان مشروطهنظر مي). به273: 1388اند (كسروي،  مشروطه نداشته
ن توجه نداشتند كه با برقراري حكومت سازي سلطنت توجه داشتند و چندامحدود و مشروطه

  سازي شود.بايست شريعت نيز بازسازي و مدرنمشروطه مي
يكي از مسائل موجود در ايران در هم پيچيدگي قانون و شريعت است؛  ،طور كه گفته شدهمان

نيز همچنان اين امر ايران وجود داشته و ة آن در جامع عرفيمعني  كه از ابتداي مطرح شدن قانون به
دريافت خاص  لزوم انطباق مجلس با احكام شريعت به ةقاجار انديش ةمه يافته است. در دورااد

 ،خوبي توضيح داده استگشت. اين نظارت چنان كه آدميت بهطرفداران اين ديدگاه از قانون بازمي
د اعمال يكي اين كه اين نظارت از طريق حجج اسالم كه در مجلس بودن :پذير بوداز دو راه امكان

اول تعيين شوند كه هميشه بيرون از  ةت پنج نفري از علماي درجأكه هي كار اين و دومين راه ؛گردد
اي با احكام شريعت مغايرت داشته مجلس طرح تمام قوانين را مورد رسيدگي قرار داده، هرگاه ماده

اي كه شبهه افتد، يهدر هر قض ،عالوهمجلس بفرستند. به باشد، رد كنند و سپس طرح قانوني را به
). اين اصل دوم متمم قانون مشروطه 414 :1360، ي مرجع تشيع را از عتبات بخواهند (آدميتأر

و تحكيم و  قانون بحث از در هم آميخته شدن قانون و شريعت در ايران است. دهندةبود كه نشان 
 .ه عالمان و مجتهدان بودبود. فهم شريعت فقط بر عهد پديد آمده  بر اثر گفتمان مشروطه تثبيت آن

عدالت  ريتوان نتيجه گرفت كه ضرورتي براي وضع قانون براي ايجاد نظم و برقرابا اين وجود مي
و جلوگيري از آن وظيفه شرعي » بدعت« شد چرا كه چنين كاري دخالت در امر دين واحساس نمي
در  شود.ريخي ايران ديده ميهاي تا). اين امر در همه دوره217 :1392، شد (ميرموسويقلمداد مي

اين نكته اشاره كرد كه وجود فقه و شريعت شيعه در استحكام سازمان  توان بهپهلوي اول مي ةدور
غاصب بودن  ة انديشةبرجسته شدن دوبارة دور چراكه  اين دوره،  ؛داشت زياديروحانيت نقش 

ديده مجدد منبع قدرت سياسي  نوعي بازتوزيع لذا تمايل به است. حكومت ها در زمان غيبت امام
هاي حكومت ). همين امر موجب شد كه اين سازمان برخالف تالش288 :1377 ،(كاتوزيان شودمي

قوانين فقه و شريعت ضمانت  به تكيهچراكه  ؛ها، قدرت بيشتري بگيردرنگ كردن نقش آنبراي كم
  و  هاي نوسازي آمرانهي با برنامهمخالفت و ايستادگ ها بهها را در كشور فراهم كرد. آناجرايي آن

؛ اگرچه مقاصد آنان در اين مخالفت الزاماً انساني و ملّي رضاشاه دست زدند شدت غيرانسانيگاه بهگه
آوردهاي  نوسازي سياسي ناتمام رخ داده در توسط دستدر اين مقطع زماني نيز روحانيون  نبود.

 ،خواستند پادشاهمي در مقام سخنوري اساسي شدند و قانون احترام بهخواستار خواهان عصر مشروطه
. بدين و انتخابات آزاد باشد ،ل بسپاردسئوم ةكابين مشروطه باشد و دولت را بهقوانين  متعهد به
 هاآن پرداختند. اشنوسازيهاي برنامهبا حكومت و  ة زبانيمقابل از طريق عناصر مدرن بهترتيب، 
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اي عالي متشكل از پنج مجتهد بتواند تمامي  اسي شدند كه كميتهخواهان اجراي اين بند قانون اس
شود.  انجام نمي» شريعت«دقت بررسي كند تا اطمينان دهد كه كاري خالف لوايح قانوني را به

روحانيون در تأكيد بر اين نكته استدالل كردند كه تمام قوانيني كه مجلس در غياب اين كميته 
نيرومندي ة ر با قانون اساسي و غيرقانوني هستند. اين نظرات اسلحتصويب كرده است، در واقع مغاي

معلوم بود روحانيون مشخصاً قوانين مجالس پنجم و ششم و مشخصاً قانوني را هدف قرار  .بودند
داشتند مشروعيت سلسلة تازه تأسيس  سانقاجار را از سلطنت ساقط كرد و بدين ة اند كه سلسل داده

معطوف اعتراضات روحانيون در اين دوران  ،طور كلي). به196:داختند (همانان خطر مي پهلوي را به
 عملكرد روحانيت در اين زمان هم نشان ،اين ترتيب به است.پياده كردن قوانين شريعت در جامعه  به

  است. بر سر جامعهشريعت جانبه براي برقراري ساية دهندة تالشي همه
تر كردن حصارهاي خود در مقابل ه سعي در محكمروحانيت شيعدورة پهلوي دوم نيز، در 

در  ها و تحوالت نوسازياجراي برنامهكرد كه از شريعت شيعه تالش مي نوسازي داشت و با استناد به
در  :اشاره كرد چند در حوزة نوسازي اجتماعيموارد  توان بهدر اين باره مي .كشور جلوگيري كند

له در شرايط أطرح اين مس تاًعمدكيد كردند كه أاين نكته ت آنان از جهت شرعي بر ،مورد نقش زنان
اي لهأنان حضور زنان را مسآمخالفت با آن برخاستند.  به است. لذا »مستلزم فساد«آن روز كشور 

هنگامي كه بحث  1341در سال  باره كردند. در اينمي بيان انحرافي براي پوشش مشكالت كشور
تعدادي از علما،  اي خطاب بهاهللا گلپايگاني در نامهگردد، آيتشركت زنان در انتخابات مطرح مي

در اين باره مذاكراتي با رئيس دفتر " :است ابراز داشته چنين موضوع اين نگراني خود را از طرح
). 25 :1374،(اسناد "است ارايه كردهمخصوص شاه (هيراد) داشته و شرحي در مفاسد اين امر را 

كه در آن مشاركت زنان در انتخابات، تساوي  1هاي ايالتي و واليتينجمنا ةنامهنگام طرح تصويب
كنندگان و انتخاب قرآن براي انتخاب غيرمسلمانان با مسلمانان، حذف شرط اسالم و قسم به

گيري گيري پرداختند. اين موضعموضع علما با شدت بيشتري به ،شوندگان در نظر گرفته شده بود
جلسات مشتركي  به شد (زيرا وي روحانيون ديگر راانجام مي  خمينياهللابا ترغيب آيت اًكه عمدت

ها و طي نامه آنان طوري كهبه)، شدت گرفت؛ كرددعوت و وضعيت سياسي را برايشان تشريح مي
نامه را خالف شرع اين مصوبات اعالم و اين تصويب ةدربار دربار دي نگراني خود را بههاي متعدبيانيه

تغيير در شرط مرد بودن و اسالم را در انتخاب شونده و "اهللا گلپايگاني اسي دانستند. آيتو قانون اس
تساوي زن و مرد كافر و مسلمان "). آيت اهللا خويي 26: همان( "انتخاب كننده باعث نگراني دانست

 
منظور تشكيل شوراهاي استان و شهرستان  به مجلس شوراي ملي ةهاي ايالتي و واليتي در اولين دور قانون انجمن .1
ت دولت رسيد. شرط اسالم و سوگند أتصويب هي ش به1341مهر  16اليحه كه در اين موجب  به. تصويب رسيده بود به
  .شد رأي داده مي زنان حق قرآن از شرايط انتخاب شوندگان حذف شده بود و به به
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رعشي ). آيت اهللا م27: همان( "ها را مخالف شرع انور و قانون اساسي ذكر كرددر انتخابات انجمن
آيت اهللا خويي طي تلگراف چنين، هم). 29: همان( دانستنيز اين موارد را باعث اضطراب مؤمنين 

تقليد از بيگانگان و مخالف قوانين اسالم و قانون اساسي را فاقد  شاه صدور بعضي قوانين به مجددي به
تواند اين امر را يكيد كرد در صورتي كه شاهنشاه قصد انجام اصالحات را دارد مأارزش دانست و ت

زيرا در پرتوي دين اسالم با در نظر گرفتن شرايط زمان و  ؛در پرتو دين مقدس اسالم انجام دهد
كند و اين دين از عدالت پشتيباني و با فساد مبارزه مي .توان انجام دادمكان هرگونه اصالحي را مي

اهللا آيت همچنين). 30: همانوجود آمده است ( حكومت بزرگ اسالمي به ،بر اساس همين قوانين
اهللا اراكي نيز طي مكتوبات مختلفي مخالفت خود را آيت و اهللا ميالنياهللا حكيم، آيتخوانساري، آيت

-55: همانبا تغيير مذكور در قانون انتخابات اعالم و مواضع ديگر مراجع را مورد تاكيد قرار دادند (
 "دانداز جهات عديده مستلزم مفاسد مي"انتخابات  دررا اهللا ميالني حق دخالت بانوان ). آيت32

اهللا گلپايگاني اين مصوبه مخالف شرع است و قبال موضوع دخالت زنان در انجمن ). آيت40: همان(
اهللا بروجردي نيز با اصل موضوع شهر اصفهان مورد اعتراض علما و شخص وي قرار گرفته و آيت

در همين زمان، نه نفر از مراجع و علماي طرح شده است. مخالف بوده و مخالفت وي مانع از اجراي 
هايي اعالم كردند كه دولت سو ضمن طرح استداللاز يك را امضا كردند كه در آناي بيانيهبزرگ قم 
اشكاالت  و اعالم كردند كه مجلس و تغيير قانون انتخابات را ندارد و طرح مشاركت زنان به ةحق ارائ

چون ورود "كيد كردند كه أبر اين نكته تنيز از جهت شرعي  . آنانرتب استقانوني بسياري بر آن مت
. در اين باره اضافه شده است كه "زنها در مجلس مستلزم محرمات كثيره است، مخالف شرع است

. مراجع "دهد، واضح استمفاسدي كه از ورود زنها در جامعه و اختالف بين زن و مرد رخ مي"
تعبيري فريبنده كه جز بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري "عنوان مذكور از مشاركت زنان به

كيد دارند كه اسالم مراعات بانوان را در تمام جهات بيش از هر كسي أكنند و تياد مي "همراه ندارد
ها موجب شده است كه از اين نحو اختالط مخالف اخالقي آن - حيثيت اجتماعي  نموده و احترام به

كه علما قصد محجوريت  آنان سپس ادعاي دولت را مبني بر اين .جلوگيري كند با عفت و تقواي زن
مگر فقط عالمت عدم محجوريت آن است كه در اين "نويسند: كنند و ميزن را دارند، رد مي

ها وارد شوند اگر چنين است بايد نظاميان و شاهزادگان بالفصل و اشخاص كمتر از بيست  مجلس
. مراجع "كت در انتخابات را ندارند از محجورين و محكومين باشندسال كه طبق قانون حق شر

خطرهاي باالتري را  اند كهاضافه كردهگونه اقدامات دولت مذكور در خاتمه ضمن اعالم خطر از اين
هاي خالف شرع و قانون اساسي بر اين مملكت و استقالل و و از عواقب امر اين جهش كننداعالم مي

شركت زنان در  اخير دولت راجع به ةنامتصويب و صريحاً ندترسيات آن مياقتصاد و تمام حيث
  ). 69- 63: هماندانند (اعتبار و از نظر قانون اساسي لغو ميانتخابات را از نظر شرع بي
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گلپايگاني، خميني، شريعتمداري، مرتضي ات مهم با امضاي آي يةذكر است كه اين بيان الزم به
يني زنجاني، محمد حسين طباطبايي، محمد موسوي يزدي، هاشم حسيني لنگرودي، احمد حس

مراجع در  هايترين بيانيهتوان يكي از صريحو آن را ميمنتشر شده است آملي، مرتضي حائري 
مداخله زنان "پرسش جمعي از مردم،  اهللا مرعشي نيز در پاسخ بهدانست. آيت اتخصوص اين موضوع

: همان( "داندت و مفاسد كثيره و برخالف شرع مقدس اسالم ميدر امر انتخابات را مستلزم محرما
خود  ةنشيني كند و اليحگردد تا دولت در برابر مواضع علما عقباين عوامل باعث مية ). مجموع71

 بابنوسازي اجتماعي در ة لأروحانيت مخالفت خود را در مس ،اين ترتيب را از مجلس پس بگيرد. به
گر غرض آنان فقط مخالفت با فزوني گرفتن اقتدار پهلوي دوم در حوزة ا زنان نشان دادند. حضور

 توانستند اين بخش از حقوق زنان را در تقابل با شريعت قرار ندهند.اجتماعي و فرهنگي بود آنان مي
شامل اصولي همچون اصالحات ارضي و اعطاي  "1انقالب سفيد" در واقع، برنامة اصالحات موسوم به

- طي اطالعيهآنان  ،همين علت به .دانستندكه مراجع آن را مخالف شريعت ميد بو زنان ي بهأحق ر

و عموم  مورد و موجب نگراني علماآراي عمومي را در قبال احكام شرعيه بي به مراجعه ،هاي مختلف
هايي كه نامهكليه تصويب") و 57: هماناستقالل و مصالح مملكت دانستند ( و مضر به اعالم مسلمين

ها را شركت در امر حرام و در حكم مبارزه با امام  الف شرع مقدس باشد را حرام و شركت در آنبر خ
براي را شاه از ابزار رفراندوم ة ). علما در اين موضوع عمدتاً استفاد59: همانذكر كردند ( "زمان

ه ديگر توجي ةدانستند و آن را زميناقدامات خود نگران كننده مي توجيه و مشروعيت بخشيدن به
اين مواضع . كردندزدايي و گسترش نفوذ اجانب در كشور محسوب مياقدامات وي در جهت اسالم

 خميني و با شركت مراجع و علماي هللاپيشنهاد آيت عمدتاً بعد از جلسات مشتركي اتخاذ شد كه به
- 125 :1377 ،گو قرار گرفت (فوزيوگانه در آن مورد بحث و گفتبزرگ قم تشكيل و لوايح شش

نوسازي اجتماعي همراه با  هاي معطوف بهشود كه برنامههاي علما ديده مي). در اين اعالميه119
  اَند.مقاصد سياسي پهلوي دوم نفي شده است و علما بين اين دو دسته امور تمايزي قائل نشده

 ةلأمس ،كرد آن اشاره بايد بهدر اين مقاله  ة مورد بحثفرضي تأئيديكي ديگر از نكاتي كه براي 
نوسازي فرهنگي قابل طرح است.  هاي معطوف بهاين موضوع در ذيل برنامهزدايي در ايران است. دين

زدايي و مبارزه با اسالم و احياي هويت باستاني دنبال دين حكومت پهلوي به ،طور كه ذكر شدهمان
سوي تمدن  م كرد كه ايران بهو ايراني بود. رژيم، علما را مرتجعين سياه قرون وسطايي ناميد و اعال

ستايي و احياء ايدئولوژي شاهنشاهي تقويم شاهنشاهي را كه بزرگ در حركت است و با باستان

 

نام يك سلسله تغييرات اقتصادي و اجتماعي شامل اصول نوزده گانه  "انقالب شاه و مردم"يا  "انقالب سفيد". 1
حسنعلي ، اسداهللا علم، علي امينيو با نخست وزيران وقت دكتر  محمدرضا شاه پهلويسلطنت  ياست كه در دوره

  .تحقق پيوست به ايراندر  اميرعباس هويداو  منصور
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داد جايگزين تقويم هجري سال براي شاه اختصاص مي 35سال براي كل نظام سلطنتي و  2500
اي (دولت) بازرسان ويژه" :نويسد ). آبراهاميان در اين باره ميwww.bashgah.net ،نمود (قنبري

زير ة هاي موقوف هاي مذهبي گسيل داشت و اعالم كرد كه فقط سازمانبراي حسابرسي موقوفه
الهيات تهران را واداشت تا براي تعليم  ةاي چاپ كنند و دانشكدتوانند كتب حوزهنظارت دولت مي

ة دور حكومت در عملكردگونه ). اين407: 1389، (آبراهاميان "زش دهداسالم واقعي، سپاه دين آمو
در مقابله حكومت هاي يعني سياست ؛ديني تقويت شود ةپهلوي باعث شد كه انسجام در درون حوز

تدريج، و بهنحوي كه اين قبيل اقدامات در نهايت عكس از خود بر جاي نهاد به ةبا روحانيت نتيج
با ضعيف شدن  ،اين ترتيب به .ها شدپارچگي عقيدتي آنف روحانيون و يكبيشتر صفو تقويتباعث 
اهللا آيت .كندايفا  تأثيرگذاريرهبري شيعه توانست نقش  ،و روحانيت در اين دوره حكومت ةرابط

 .راه انداخت خميني جاي خالي رهبري شيعه را پر كرد و نهضتي روحاني عليه شاه و رژيم پهلوي به
 انقالبي ظهور يك جنبش ديني به عناصري از فرهنگ دينيذف حهاي مردم و نيز افزايش نارضايتي

   .مدد رساند مهم مدرن در كشور است هايپديدهكه خود از 
  

  مالزيشريعت  و نوسازي در 
و  ه است،قدرت سازمان روحانيت مانند ايران نبودمالزي،  هاي تاريخيدر هيچ يك از دوره

 اند.كردهتري را در ايجاد حصارهاي ديني در جامعه ايفا رنگقش كمديني در مالزي ن هايسازمان
  نكردند و كشور ايفا اين در  چندانيايران نقش  بر خالفتوان گفت قوانين شريعت مي ،بنابراين

ها و ادامه دادن همين روند و علت نوشته شدن قوانين كشور توسط بريتانيايي به ،كنند. همچنيننمي
دليل تكثر  ديگر، و نيز بهاز يك ين بريتانيايي در كشور و جدا بودن قانون و شريعتاستفاده از قوان

(اسالم متمدن) و 1گيري اسالم حضاريوانگهي، شكل شريعت نقش چنداني نداشته است. اجتماعي،
 ةدر ماد پيروي از قوانين اين قرائت از اسالم، سبب كمرنگ شدن نقش شريعت در مالزي شده است.

شعائر ديني در صلح  ساسي فدرال، اسالم دين فدراسيون است اما براي ساير جوامع، عمل بهقانون ا 3
بار در قانون اساسي ذكر شده است پذيرش اسالم  24تقريباً » اسالم« ةو آرامش آزاد است. گرچه واژ

ون ل نكرده است. قانون اساسي قاندولتي اسالمي مبد عنوان دين رسمي، فدراسيون مالزي را بهبه
درصد كل جمعيت  65تا  60تقريباً ). 9: 2011(فاروقي،  عالي و برتر اين سرزمين است نه شريعت

هاي شريعت در قانون  مسلمان هستند. مسلمانان اجباراً تابع شريعت و اختيارات دادگاه ،مااليي
ديگر هستند. با اين حال، شريعت براي غيرمسلمانان اعمال  ةشخصي و چند موضوع برشمرد

هاي  ). دادگاه4(همان:  هاي شريعت نيست شود و هيچ غيرمسلماني تابع اختيارات قانوني دادگاه ينم

 
1. Hadhari 
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گرايان و با تالش اسالمهاي مدني هستند  اختيارات قضايي خود، مستقل از دادگاه ةشريعت در حوز
ني هاي مدهاي شريعت در كنار دادگاهسيس دادگاهأشاهد ت ،براي ايجاد نقش شريعت در مالزي

 شود.مسلمانان بررسي مي وط بهبي اسالمي، فقط مسائل مرهاطور كلي در اين دادگاههستيم و به

دهد.  اسالمي و استخدام شدن مقامات شريعت مجوز مي هاي دادگاهبرگزاري  قانون اساسي به
 ايه دادگاه لةدر مقابل مداخ 1A (1211( يهشريعت تحت حمايت ماد هاي دادگاهاختيارات قانوني 

مقرر شد  ،A704تابع ديوان عالي بودند؛ اما با قانون  1988تا سالشريعت  هاي دادگاهعمومي است. 
اختياري در ارتباط با هر موضوعي " 121) 1( يهمذكور در مادعة هاي تاب هاي عالي و ديوان كه ديوان
شريعت  هاي دادگاه. اختيارات قانوني "نداشته باشندشريعت  هاي دادگاهاختيارات قانوني  ةدر حوز

گرچه در  ؛دهد شود و اكثر موضوعات قانوني شخصي را پوشش مي توسط قانون تعريف و محدود مي
اند. در اياالت مالزيايي  تر تفسير كردهطور گستردهاخير، مقامات شريعت اختيارات خود را به ةدو ده

 اختيارات محدود وجود دارند.قانون بومي با  ةبومي براي ادار هاي دادگاهشرقي صباح و ساراواك، 

شوند.  عمومي، صدها ديوان اداري وجود دارد كه با اسامي مختلف شناخته مي هاي دادگاهراستاي هم
قضايي نظارتي ديوان عالي از طريق  ةديوان عالي و تابع حوز ها وابسته به طور كلي، اكثر آنبه

گذاران  قانون). 9(همان:  ره هستندغيو راهكارهايي همچون حكم تجديد نظر، حكم دادگاه عالي 
 هاي مختلفاشخاص مسلمان در حوزه گذاري براي اعمال قوانين اسالمي به قانون اياالتي مجاز به

 ؛مجازات جرائم مسلمانان در برابر احكام اسالم هستند گذاران ايالتي همچنين مختار به قانون هستند.
شريعت  هاي دادگاهقضايي پارلمان فدرال هستند. اختيارات  ةموضوعاتي كه در حوز موردجز در  به
ها تنها بر اشخاص طور كه گفته شد، اين دادگاههمان .توانند طبق قانون ايالتي برگزار شوند مي

اختيارات قضايي خود، مستقل از  ةشريعت در حوز هاي دادگاهمسلمان اختيار قانوني دارند. 
، قانون 4)1( ةطبق ماد)). 1A: (121مالزي، اصل (قانون اساسي  كنند مدني عمل مي هاي دادگاه

تصويب شده  2است. هر قانوني كه بعد از روز مردكا مالزي اساسي و نه شريعت، قانون برتر فدراسيون
شود. با وجود فرآيند اسالمي كردن از  اعتبار ساقط مي جةو با قانون اساسي متناقض است، از در

يا گذاشتن شريعت در جايگاهي باالتر  4)1( ة راي تضعيف مادهيچ تغيير قانوني ب ، 1980 هةاوايل د
كند  را تعريف مي» قانون«قانون اساسي كه  162)2( ةماد از قانون اساسي انجام نشده است.

شامل قانون مكتوب، قانون » قانون«كند. اصطالح  اي نمي عنوان تعريف قانون اشارهبه شريعت به
شريعت هيچ اختيار  هاي دادگاه شود. قانون را داشته باشد ميمرسوم و عرف يا كاربردي كه نيروي 

شريعت از طريق قانون  هاي دادگاهاي بر غيرمسلمانان ندارند. حتي براي مسلمانان، قدرت  قضايي

 
  . قانون تفكيك قوانين شريعت و عرف 1
  استقالل رسيدن مالزي از بند استعمار روز به.  2
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دادگاه  قانون اساسي به .)10: 2011(فاروقي،  شود اساسي بر موضوعات قانوني شخصي محدود مي
 يها دادگاهدهد. اختيار قضايي  استخدام مي زةامات شريعت اجامق برپايي و بهي زهاسالمي اجا

شريعت  هاي دادگاهشود.  عمومي حمايت مي هاي دادگاه در برابر دخالت 1A(121( ةشريعت در ماد
عالي و  هاي دادگاهمقرر شد كه  A704آمد؛ اما با قانون  شمار مي تابع دادگاه عالي به 1988سال تا 

اي از لحاظ  هيچ اختيار قضايي"اند  مورد اشاره قرار گرفته 121)1(ة در ماد تر كه پايين هاي دادگاه
 )اسالمي( ديني هاي دادگاه. اين اصالحيه "ندارند هاي شريعت دادگاهاختيار قضايي ة موضوعات حوز

رسانيد. متأسفانه، در اين اصالحيه موارد متعددي روشن  هاي مدني دادگاهوضعيت قانوني برابر با  را به
تصريح نشد. همين امر موجب شده است كه مشكالتي براي كشور ايجاد شود. چاندرا مظفر در  و

اختيارات قضايي  ةكه چه كسي قدرت و اختيار تعيين قرار داشتن يك موضوع در حوز اين خصوص
و شريعت وجود داشته باشد،  هاي مدني دادگاهرا دارد و يا اگر اختالف نظري بين  هاي شريعت دادگاه

هايي اصالً و ابداً روشن نيست و اين يكي از چالش" :گويدصميم كدام يك غالب خواهد بود ميت
قضايي عمومي  هاي اختيارات دادگاهكه  هاي مدني دادگاهبر خالف  .است كه مالزي با آن درگير است
ي احبه(مص "اي ندارند هيچ اختيار قضايي ذاتي هاي شريعت دادگاههستند و اختيارات ذاتي دارند، 

اگر يك طرف "ال اشاره كرد كه ؤاين س توان بهدر يك مورد ديگر مي با چاندرا مظفر). زادهنعمتي
ذكر 1).18: 2011(فاروقي،  كجا بايد برود؟ مسلمان و طرف ديگر غير مسلمان باشد، اين پرونده به

كشور مالزي  هاي موجود دراين موارد از باب آن است كه نشان داده شود نوع مسائل و درگيري
 ةهمنسبت شريعت و نوسازي در ايران دارد. در مالزي  چيست و چه تفاوتي با مسائل مربوط به

مسلمانان در چند حوزه در معرض قانون اسالمي قرار دارند. اول، در موضوعات قانوني شخصي 
هريه، نفقه، نامه، نامزدي، ازدواج، طالق، منامه و فاقد وصيتهمچون جانشيني، متوفاي داراي وصيت

هاي اسالمي،  فرزندخواندگي، مشروعيت و قيموميت. دوم، در ارتباط با موضوعاتي همچون هبه
مشابه. سوم، تعداد محدودي از  )اسالميديني (المال يا درآمدهاي  ، زكات، فطره، بيت2اوقاف
كنترل  هايي همچون نوشيدن الكل، روابط جنسي غيرقانوني و روزه نگرفتن در ماه رمضان در جرم

تواند مجبور  او مي 1تواند از قانون اسالمي خارج شود. مسلمان نمي 3هستند. هاي شريعت دادگاه
 

هاي شريعت و مدني با وسواس زياد در قضاوت اخير عبدول  هاي قضايي بين دادگاهدرگيري هاي مربوط بهپرونده .1
 Latifah نوع را فهرست كرد. رجوع كنيد به اين قضاوت از 46حميد محمد، اف سي جي، ارائه شده است. اف سي جي 

bte Mat Zin v Rosmawati & Another ،Rayuan Civil 02 – 39 – 2006، شمارة.  
در موضوع امانات، مسملين اين اختيار را دارند كه اوقاف اسالمي ايجاد كنند يا امانات عمومي را طبق قانون هيأت  .2

 امنا وضع كنند.

شود و براي كلية شهروندان بدون هاي عمومي اداره مي ري در دستان فدرال است و توسط دادگاهتقريبا كل قانون كيف .3
 كند.دين آنان صدق مي توجه به
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براي جرايم جزئي اسالمي  هاي شريعت دادگاهتواند توسط  پرداخت زكات و فطره شود و مي به
بارت توصيف جرايم اسالمي با اين عة گذاري دربار محاكمه و جريمه گردد. اختيار ايالتي براي قانون

دارد  اظهار مي h(4، مورد (1. قانون اساسي مالزي فهرست "با قانون فدرال در ارتباط است"شود:  مي
 "با قانون فدرال مرتبطندتعريف جرم از لحاظ هر يك از موضوعات مقرر در فهرست فدرال كه "كه 

عنف،  دي، تجاوز بهكشي، قتل، سرقت، دزدر كنترل پارلمان فدرال قرار دارد. شرط بندي و قرعه
ليت ؤومسة همگي جرايم قانون اسالمي هستند اما در حوز 2جنسي نامعمول ةزناي با محارم و رابط

فدرال قرار دارند. اين بدان معناست كه اختيارات قانون كيفري مجامع ايالتي كامالً جانبي هستند. 
توان گفت كه كنند. اما مي هي نمياين محدوديت قانوني توج با اين حال، بسياري از قوانين ايالتي به

بندي و گرايي، زناي با محارم، شرطقوانين كيفري ايالتي مرتبط با موضوعاتي همچون همجنس
كند) خارج از حدود  ها برخورد مي كشي (موضوعاتي كه در حال حاضر قوانين فدرال با آنقرعه

 هاي شريعت دادگاهزي اختيار قضايي ها هستند. همچنين در قانون اساسي مال اختيارات قانوني ايالت
در رابطه " هاي شريعت دادگاهكند كه  بيان مي 1، فهرست دو، بند 9اقتباسي است و نه ذاتي. جدول 

اي  غير از مواردي كه تا كنون توسط قانون فدرال اعطا شده است، هيچ اختيار قضايي با جرايم به
كند كه حداكثر با سه سال زندان،  ي محدود ميجرايم . اين قانون صالحيت و اختيار را به"ندارند
اي كه جرايم  شوند. هر قانون ايالتي جريمه و شصت ضربه شالق مجازات مي 3رينگيت 5000
- 20: 2011(فاروقي،  خارج از اختيارات قانوني و خالف قانون اساسي است ،كند عمال ميتري ا بزرگ

 4كنند. را، مجازات مي فتواچالش كشاندن  قاد يا بهبسياري از مصوبات ايالتي، انت وجود اين،. با )23
اي و دولت مركزي رايج است. همچنين، هاي منطقه در هر فدراسيون، تناقضات قضايي بين دولت

ها در جايي  قوانيني را وضع كرده باشند. براي حل تناقض ،اين احتمال هست كه هر دو سطح دولت
قانون ايالتي با قانون فدرال هرگاه "كند كه  مقرر مي 75 يهكه چندگانگي حقوقي وجود دارد، ماد

. با "شود تناقض، بايد باطل رفع ، پس قانون فدرال غالب است و قانون ايالتي تا حد باشدمتناقض 
موضوعات اسالمي در عمل بر قوانين  ةرسد كه قوانين ايالتي دربار نظر مي، به75 ةوجود مفاد ماد

ته باشند. مثالً، امنيت اجتماعي، جبران خسارت كارگران، بيمه، متناقض فدرال، تفوق اداري داش

                                                                                                                                   
ها، مسلمانان مجازند بين مفاد شريعت و قوانين مدني عمومي گزينش داشته باشند. اين حال، در بسياري از حوزه . با1

 داري، امانات، فرزندخواندگي، و كلية معامالت تجاري. نكاند از باها عبارتبرخي از اين حوزه

 (پراك). 1992/ 3، مصوب 53بخش  .2

  واحد پول مالزي  .3
 559، قانون 12(پنانگ)؛ بخش  3/1996، مصوب 12(پراك)؛ بخش  3/1992، مصوبة جرايم (شريعت) 21بخش  .4

  (مناطق فدرال)
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فهرست فدرال هستند؛ اما اگر مسلماني فوت كند و  15بازنشستگي و وجوه احتياطي بخشي از مورد 
رسد كه قانون فدرال راه را براي اختيار قضايي  نظر ميهر يك از وجوه فوق را باقي بگذارد، به

جرائم اسالمي در دست  همة ،بنابراين كند. شيني اسالمي باز ميبر جان هاي شريعت دادگاه
كه تحت نظارت قانون فدرال نيستند زنا  نيستند؛ صرفاً جرايمي همچون هاي شريعت دادگاه

يابند. با اين حال، در عمل، اياالت اختيارات خود بر قانون اسالمي  اختصاص مي هاي شريعت دادگاه به
هاي مدني و كيفري كه قانون بسياري از حوزه طور غيرمجاز بهكنند و به طور گسترده تفسير ميرا به

   .)26(همان:  شوند دولت مركزي اختصاص داده، وارد مي ها را به اساسي فدرال آن
هاي تاريخي در مقابل نوسازي  يك از دورهطور كه مالحظه شد، شريعت در مالزي در هيچهمان

تكثر اجتماعي در اين كشور و نيز  توان مرتبط بها ظاهراً ميترين علل آن رايستادگي نكرد. مهم
حضور استعمارگراني كه قوانين عرفي را در اين كشور برقرار و تثبيت كردند، دانست. با اين حال، 

شان را براي ي بالقوه با استعمارگران و تمايلتوان امكانات مسلمانان اين كشور را براي مقابلهنمي
در مالزي 1هاي حزب پاسهاي اجتماعي و ديني ديگر ناديده گرفت. كوششر گروهتفوق احتمالي ب

كوشد تا با پياده كردن شريعت ترويج سبك سازد. اين حزب مياي از اين امكانات را نمايان مينمونه
حزب پاس در تالش است كه با كسب رأي اكثريت مردم، چالش بكشد:  گي مدرن را در مالزي بهزنده

گروه هاي رقص و سينماها تعطيل شوند و  ،عنوان مثالاجرا درآورد. به المي را در مالزي بهشريعت اس
هاي الكلي هاي الكلي منع شود. البته دولت فدرال مالزي، ممنوعيت استفاده از نوشابهمصرف نوشابه

نون اساسي ). با اين حال، قا1382(شاهنده،  دانددر دو ايالت مذكور را نقض قانون اساسي مالزي مي
- گرا (كه ظاهراً در كنار هم قرار گرفتنمنزلة ميراث توأمان استعمار غربي و نيروهاي ملّيمالزي به

گونه اقدامات بوده است. رسد)، مانع جدي ايننظر ميشان در اين مورد پاردكسيكال و طنزآميز به
ي و نيروهاي محافظ آن را بايست قانون اساسشان مياهداف خواهان براي رسيدن بهالجرم، شريعت

براندازند. در واقع، در هيچ كدام از مراحل تاريخي مالزي، جدالي اساسي بين نيروهاي مدافع شريعت 
زند. گويد: در مالزي قانون حرف اول را ميگران رخ نداده است. زهدين ميگرايان و توسعهو نوسازي

وا در سازمان فقه و اصول فقه مورد بررسي كنند، آن فتوقتي در بعضي مسائل، فقها حكمي صادر مي
  شود (مصاحبة گيرد و اگر خالف قانون عرفي و افراد غيرمسلمان باشد آن فتوا رد ميقرار مي
زاده با زهدين). در مالزي دولت بر شريعت (و در واقع نيروهاي شريعت تفوق دارد. اسپوزيتو نعمتي

  ). 1394زيتو، (اسپومواردي از اين تفوق را ذكر كرده است 
  

 
1. Pas 
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  گيريبحث و نتيجه
هاي  مقايسة روابط و معادالت بين نيروهاي نوسازي و نيروهاي شريعت در ايران و مالزي تفاوت

رسد مناقشات موجود در مالزي در باب شريعت بر سر امور نظر ميسازد. به مهمي را نمايان مي
در مالزي چنان ادامه دارد. ل كالن همتر است. اما در ايران، درگيري بر سر مسائتر و فرعيجزئي

 گرايي عرف دليل تكثر قومي و نژادي و ديني، نوعي رقابت براي نشان دادن اقتدار اسالمي در مقابل به
يعني با  ؛شود. همين امر موجب اثربخشي و پيشرفت كشور شده استديده مي يسم)سكوالر(

هاي اند و در كنار سازمانكل گرفتههاي اسالمي شنوسازي انواع سازمان بعادا از استفاده
اند و روحانيون در مالزي هرگز در مقابل نوسازي قرار نگرفته ،در واقع .كنندفعاليت مي يستيسكوالر

شريعت در مالزي گروه محدودي هستند و نيروهاي معتقد است:  1اند. مظفربا آن مبارزه نكرده
م نيز در برابر آنچه شريعت بر ايشان مشخص همين دليل مرد به .هاي مشخص و محدودي دارندنقش
اما  .برندال ميؤزير س گيري عنصر آگاهي امروز فتواها راهرچند كه با شكل .كنندال نميؤكند سمي
گونه تضادي با نوسازي در كشور ندارند گيرانه نيستند و هيچان سختدطور كلي فتواها هم چن به

مثل قوانين ارتش و آفرين نيست. در مالزي مشكل شريعت  نيز 3ينزهد نظر). از 2با مظفر (مصاحبه
اي ندارند و گيرانهچون قوانين سخت .كنندنقش زنان، مردم از اقتدار روحانيت در مالزي حمايت مي

سراغ  پيش بيايد به ايلهأبخشد. در كشور اگر مسمالزي هويت مي ديگر در اديانها در مقابل آن به
يعني مانع روند نوسازي در  ،ها متناسب براي كشور و مردم نباشدنظر آن ولي اگر .رويمعلما مي

دادگاه و  مالزي دادگاه مدني و دادگاه شريعت جدا رويم. درسراغ دادگاه حكومتي مي به ،كشور شود
اند و هر قانون و شريعت كامالً از هم تفكيك شدهدر مالزي  است.شريعت فقط مختص مسلمانان 

اين ترتيب شواهد تاريخي موجود نيز  ). بهينزهد با  (مصاحبه دارندخود را  وص بهكدام تعاريف مخص
  را نشان قوانين شريعت در مقابل نوسازي حمايت از گونه مخالفتي از طرف علما مبني بر هيچ
است كه سازمان ديني قدرتمند در ايران باعث ايجاد  تأييد بنابراين، اين فرضيه نيز قابل. دهدنمي

اما در  .شودنوسازي در درون كشور مي نةنيرومند شده است و مانع از حضور آزادافربه و شريعت 
  .استامور خصوصي مسلمانان  ناظر به گونه نيست و قوانين شريعت بسيار محدود واينشرايط مالزي 

 
گوي و طلب اسالمي است. او گفت شنفكران مسلمان سياسي مالزي و يك اصالحچاندرا مظفر يكي از دانشمندان و رو.  1

ها در  الملل را نگاشته است. او اولين مدير مركز گفتگوي تمدن هاي مالزي و روابط بين ها، حقوق بشر و سياست تمدن
مجمع جهاني المللي عدالت جهاني در مالزي و از نخبگان مرتبط با  دانشگاه مالزي بود وي رئيس جنبش بين

  است. اسالمي   صلح
وگو با نويسندة دوم اين مقاله نيز تأييد كرده است. اين مالقات مظفر تفاوت نقش شريعت در ايران و مالزي را در گفت. 2

    در تهران صورت گرفته است. 
  . دكتر محمود زهدي بين  3
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همان ميزان  مدار)  باشد، به مدار (در مقابل سازمانعالوه بر اين، هر قدر اقتدار ديني شخص
عنوان مثال، امكان تقابل روحانيان با تر خواهد شد. بهمكان تقابل روحانيان با تحوالت ديني بيشا

تواند در منطقة اي ميتر از مالزي است زيرا در ايران هر روحانيتحوالت ديني در ايران بسي بيش
ر قدر اقتدار ديني چنين هگي كند. همآفرين ايستادهدادهاي تحولنفوذ خود در برابر روند و رويذي

در درون سازمان واحدي متمركز باشد، شرايط براي مصادرة اقتدار ديني توسط اقتدار سياسي يا 
سياسي مهياتر خواهد شد. اقتدار - هاي اقتدار ديني در برابر تحوالت اجتماعيخنثاسازي مقاومت

اي قلمرو اقتدار خاص انيديني منتشر (مثل وضعيت اقتدار ديني در ايران كه در آن هر فقيه يا روح
سازد. در مالزي اقتدار تر نامساعد ميسياسي بيش- خود را دارد) شرايط را براي تحوالت اجتماعي

ميزان تمركز  مدار است و هم متمركز. اگرچه ميزان تمركز اقتدار ديني در مالزي بهديني هم سازمان
صورت ا ايران كه اقتدار ديني در آن بهاقتدار ديني در مصر نيست. با اين حال، در مقام مقايسه ب

تواند در برابر يك برنامه يا تحول يا اي در هر ناحيه ميمدار و منتشر وجود دارد و هر روحانيشخص
گي كند، وضع در مالزي كامالً متفاوت است. اقتدار داد فرهنگي و اقتصادي و سياسي ايستادهروي

تواند با هزينه هاي ديني متمركز شده است و دولت ميديني در مالزي در درون معدودي از سازمان
هاي تقابل با آن نيز بسيار محدود است. اين اتّفاقاً تري مدعي اقتدار ديني شود و فرصتو انرژي كم

كاري است كه ماهاتير محمد در دورة تسلّط خود بر حكومت مالزي انجام داد؛ چيزي كه در ايران 
دعاي برخورداري از اعتبار ديني توسط محمدرضا پهلوي در ايران در تصور آن نيز دشوار است و ا

  رسيد.نظر مينزد نيروهاي ديني تمسخرآميز به "انقالب سفيد"ي دورة اعالم برنامه
توانند در برابر تحوالت اجتماعي سه موضع شان ميهايگيويژه دين و نيروهاي ديني بسته به

چون مانع و حصار؛ ب) موضع ع مقاومت و عمل كردن هممختلف را نمايان سازند: الف) موض
گيري. نسبت دين و نوسازي همياري و همراهي و تقويت تحوالت مورد بحث؛ ج) موضع خنثا و كناره

در كشورهاي مسلمان همانند هم نيست. هر جا كه شريعت حداكثري و اقتدار ديني محافظ شريعت 
- ويژه نوسازي قرار ميي در برابر تحوالت اجتماعي و بهچون مانع و حصارنيرومندتر باشد، دين هم

مدار و متمركز باشد، شرايط براي خنثاسازي ميزاني كه اقتدار ديني سازمان چنين بهگيرد. هم
دليل وجود شريعت تر فراهم خواهد بود. در ايران بهمقاومت نيروهاي ديني و محافظان شريعت بيش

و منتشر مقاومت در برابر نوسازي بسيار زياد بوده و در  مدار،حداكثري و اقتدار ديني شخص
دار، نيرومند بوده است. در هاي دينخواه با استفاده از بسيج تودهايستادگي برابر نيروهاي تحول

همين دليل دولت و ديگر نيروهاي  مدار و متمركز بوده است. بهمالزي اما اقتدار ديني غيرشخص
هاي تحول خواهانة خود را پيش ببرند. شريعت قوي و فربه و اند برنامهتهتر توانسخواه راحتتحول

ايجاد حصار در برابر نوسازي در  مدار و منتشر در قالب سازمان ديني سيال بهاقتدار ديني شخص
دليل سابقة استعماري و قانون اساسي مأخوذ از انديشة  ايران بسيار كمك كرده است. در مالزي به
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گرايان سبب تحكيم و تثبيت آن شده است) و نيز تكثّر اجتماعي موجود در ت ملّيغرب (كه حماي
چنين اند. هم تر برداشته شدهراحترنگ شده است و حصارهاي ساخته شده  جامعه، نقش شريعت كم

تكثر اجتماعي شرايط را براي تقويت تساهل ديني فراهم ساخته است؛ اگرچه اشكالي از مقاومت در 
  هاي نوسازانه در ميان نيروهاي مسلمان مالزي نيز ديده شده است. مهبرابر برنا
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