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        آشنايي با كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهانآشنايي با كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهانآشنايي با كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهانآشنايي با كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان
 

 

 

 

 

  
طلبـد تـا هـر    شبيه دنيـا بـه دهكـده جهـاني مـي      در عرصه ارتباطات و تي خصوصاًپيشرفت تكنولوژ  مروزه با توجه به   ا 

سياسي و عقيدتي ساير جوامـع بـشري بـه          ،   اقتصادي ،مسلماني به فراخور توان و امكانات در اختيار از وضعيت فرهنگي          
  .طور اعم و همكيشان مسلمان در ساير بالد به طور اخص آگاهي يابد

 ميليون نفر جمعيت بـه عنـوان يـك نيـروي            300و   لياردبا يك مي    جهان اسالم  دركه امروزه فرهنگ غني اسالمي       چرا
وحدت ايـن نيـرو نقـش غيـر      از طرفي اي و جهاني نقش بسزايي را ايفا نموده و   تواند در تمام معادالت منطقه    عظيم مي 

   .داري نوين خواهد داشتقابل انكاري در رهايي انسانها از اسارت فكري و استبداد و برده
  .نماييمن خواهد بود هر بار يكي از كشورهاي اسالمي را به خوانندگان عزيز معرفي سعي بر آ پس  اينازلذا 
  

 

  مالزي
  

 25 از بـيش  بـا  كشوريـست  مـالزي  جزيره شبه

 واقـع  آسـيا  شرقي جنوب در كه جمعيت نفر ميليون

 سـلطه  از 1957 سـال  در كـشور  ايـن  است گرديده

ــيس ــتقالل و آزاد انگل ــه اس ــت داراي ؛يافت  حكوم

 شــهر آن ايتخــتپ .باشــدمــي فــدرال و ادشــاهيپ

 شـــهر آن اداري ايتخـــتپ و اســـت ورمپـــكواالال

ـ  كـه  وتراجاياپ  بـسيار  شـهري  سيـسات أت لحـاظ  هب

   .است شده ساخته دنيا روز متد اساس بر و يشرفتهپ
مجلـــس ؛ مـــالزي داراي دو مجلـــس اســـت

) خانه دولـت   (و مجلس سنا  ) خانه ملت  (نمايندگان
كـه اسـتانداران هـر      باشـد    استان مـي   13داراي   و

از جملـه نخـست وزيـران       . نامنـد استان را شاه مي   
موفق مالزي كه نقش قابـل تـوجهي در پيـشرفت           

ي و شكوفايي صـنعت ايـن كـشور داشـته           ژتكنولو
   .ماهاتير محمد است

 هـاي  راه از و آميـز  مسالمت صورت به سرزمين اين در اسالم

 قوم ترين ياصل و ترين مهم و يافت راه دعوت و تجارت مهاجرت،

 از ناپذير جدايي جزء كم كم و كرد جذب خود به را مااليو يعني آن

 .گرديد آنان اجتماعي حيات و فرهنگ انديشه،

 كه است اسالمي پيشرفته و معروف كشورهاي از يكي مالزي

 و تـرين  پيـشرفته  عنـوان  بـه  و يافتـه  شـهرت  اخيـر  هاي دهه در
 نـسبتاً  توسـعه  كه است شده شناخته اي اسالمي كشور ترين مرفه

  .كند مي تجربه را پايدار و متوازن
 كـشور  آن پايدار، امنيت و افزون روز پيشرفت همين دليل به

 اسـالمي  كنفـرانس  سـازمان  رياسـت  نخـست  اخير هاي سال در

 در .اسـت  داشـته  عهده به را تعهد عدم كشورهاي رياست سپس

 در و فتهيا افزايش كشور اين نقش نيز المللي بين مسائل و منطقه

 شـرق  جنـوب  اقتـصادي  بحران بزرگ خطر دو از اخير هاي دهه

 كمتـرين  نيـز  گذشـته  هايسال در سونامي گر ويران زلزله و آسيا

 همـسايگان  از بـسياري  خـالف  بر رو اين از .است ديده را آسيب

 همچنـان  را خـود  سياسـي  و اقتـصادي  رشد به رو روند خويش،

  .دهد مي ادامه

 يزـمال
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سرزمين به صورت   اسالم در اين    

ــسالمت ــز و از راه مـ ــاي  آميـ هـ

مهــاجرت، تجــارت و دعــوت راه 

تـرين   ترين و اصـلي    يافت و مهم  

قوم آن يعني مـااليو را بـه خـود          

ــم   ــرد و ك ــذب ك ــزء   ج ــم ج ك

ناپذير از انديشه، فرهنگ و      جدايي

 .حيات اجتماعي آنان گرديد

 .اسـت  شده واقع آسيا قشر جنوب در كشور اين
 آن شرق جنوب در اندونزي و شمال در تايلند كشور

 هـاي  اقيانوس و شرق در چين درياي .اند گرفته قرار

  .دارد موقعيت آن شرق و جنوب در آرام و هند
 و باشـد  مـي  كيلـومتر  330434 كـشور  مساحت

 صـباح  و مااليـا  ساراواك، مهم جزيره سه از مركب

 جنـوبي  چـين  درياي به كه آن شرقي سواحل .است

 هـاي  سـنگ  تختـه  و جزاير تعدادي به است مشرف

 ارتبــاطي راه تــرين مهــم .شــود مــي خــتم مرجــاني

 آرام، اقيـانوس  و هند اقيانوس

 غربـي  سواحل در ماالكا، تنگه

 سواحل اين است شده واقع آن

 داراي بعــضاً و بريــدگي بــدون

 بــراي كــه باشــند مــي بــاتالق

 مـــساعد بنـــدري تأسيـــسات

  .نيست
ــاي ــروف رودهــ  آن معــ

 نـام  »كالنتـان « و »پاهانگ«

 جنوبي چين درياي به كه دارند

 بوده استوايي هواي و آب داراي كشور اين .ريزند مي

ــاي جنگــل را آن خــاك 75% ــتوايي ه  پوشــش اس

 است مرطوب و گرم كل در آن هواي و آب .دهد مي

 بـا  .دارد قـرار  »موسون« بادهاي وزش معرض در و

 هـاي  جنگـل  جزيـره،  شبه هيگيا پوشش همه، اين

ــوه ــشه و انب ــبز همي ــتوايي س ــت اس ــع در .اس  واق

 گرم مناطق هواي و آب گياهي پوشش ترين متراكم

 تركيب .كرد مشاهده مالزي در توان مي را مرطوب و

 است جهان در نوع ترين غني شمار در مالزي گياهي

 درخت آن نوع 2500 كه گياهي گونه 8000 حدود و

 پوشـش  تـراكم  ميـزان  .ويـد ر مـي  مـالزي  در است

 از مـانع  غالبـاً  كـه  است اي گونه به گياهي و جنگلي

 در چنـد  هـر  شـود،  مـي  زمين به خورشيد نور تابش

 هـاي  طوفـان  و شـديد  بادهاي وزش اخير هاي دهه

 مالزي،( است كرده وارد جدي آسيب آن از هايي قسمت به استوايي

  .)8ـ4 :1373

  نژادها و اقوام

 آسـيا  شـرقي  جنـوب  هاي آب در مهم و اصلي گذرگاه مالزي

 نقـاط  از مختلـف  نژادهاي و اقوام شده باعث موقعيت اين و است

 گروه چهار كل در و آورده هجوم سرزمين اين سوي به آسيا ديگر

 مـااليو،  اصـلي،  ارانـگ  و آورنـد  وجود به را قومي و نژادي عمده

  .گزينند سكنا آن در »هند« اي قاره شبه و چيني
 جمعيـت  از نيمي از بيش كه مااليو قوم

 لحــاظ بــه و دهنــد مــي تــشكيل را كــشور

 شــمرده كــشور قــوم تــرين مهــم سياســي

 داراي و معتقـد  اسـالم  بـه  قويـاً  شـوند،  مي

 .باشـند  مـي  مشترك دين و زبان و فرهنگ
 و فرهنگـي  مؤلفـه  تـرين  مهـم  اسالم دين

  .است قوم اين ويژگي
 خـود  ها چيني يعني مالزي در ديگر قوم

 در و شـده  تقـسيم  تر كوچك وهگر هفت به

 بـه  را جمعيـت  سـوم  يك تا ها استان برخي

 »هنـد « قاره شبه مردمان از چهارم قوم .دهند مي اختصاص خود
 ده حـدود  و باشند مي سريالنكايي و پاكستاني هندي، كه هستند

  .دهند مي تشكيل را كشور جمعيت درصد
 زايـر ج كـه  است يادآوري قابل نكته اين كشور اقوام مورد در

 شرقي جزاير و نداشته يكسان شرايط قومي تنوع لحاظ از مختلف

 دو حقيقـت  در و دارنـد  بيـشتر  تنوع حيث اين از شرقي مالزي يا

 جـاي  خـود  در را قـومي  گروه 25 حدود صباح، و ساراواك جزيره

  .اند داده

  گذشته به نگاهي

 شـش  حدود از كه دهد مي نشان شناسي باستان هاي پژوهش

 و اند بوده ساكن منطقه آن در مالزي بومي مردم ش،پي سال هزار
 نقطـه  آن در كهـن  هـاي  فرهنـگ  و برنـز  عصر كهن هاي تمدن

 ها چيني حضور سابقه كه آن با .اند گذاشته جاي بر خود از ردپايي

 فرهنـگ  و تمـدن  تأثير اما است بيشتر آسيا شرق جنوب حوزه در
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 گـردد،  مـي  بـر  مـيالد  از قبـل  دوم قـرن  به كه هند

 بـا  هـا  هنـدي  و خـورد  مي چشم به ماناتر و راگيرترف

 )هنـدونيزه ( معـروف  قول به را منطقه خويش ورود
 ايـن  در را انـدونزي  تجربه همان نيز مالزي و نموده

  .)257 :1378 زواره، گلي( است سرگذرانده از رهگذر
 سـاحل  مـيالد،  از بعـد  اول سـال  هـزار  طول در

 سـاير  و هنـد  مـردم  هـاي  مهاجرت با مالزي شرقي

 كوچـك  هـاي  دولت و شده تحول دچار آسيا مناطق

 .انـد  گرفتـه  دسـت  در نحـوي  بـه  را مردم امور زمام
 دولـت  سـي  تـا  را هـا  دولـت  ايـن  شمار منابع برخي

 كـه  بـومي  مردم با مختلف اقوام و نژادها .اند دانسته

 و نـژادي  اخـتالط  شـد،  مـي  خوانـده  مـااليو  عمدتاً
 آن، از ناشـي  تـأثر  و تـأثير  تحـت  و يافتـه  فرهنگي

 انديشه، با جزاير اين در ساكن مردم تاريخي گذشته

 اي قـاره  شـبه  فرهنگـي  و فكري مايه بن و فرهنگ

  .است بسته چهره

  اسالم ورود

گونه كه اشاره شد، قبل از اسالم وحـدت          همان
ــكل    ــالزي ش ــي در م ــي و سياس ــژادي و فرهنگ ن
نگرفته بود و مردم جزاير مختلف و چه بسا جزيـره           

اراي ناهمگوني فراوان بوده و نقاط اشتراك       واحد د 
دولت بزرگ و امپراتوري واحد نيز      . چنداني نداشتند 

در آن سرزمين شكل نگرفت تـا از لحـاظ سياسـي     
تعامل اقوام گوناگون را هر چند بـه گونـه ظـاهري     
تسهيل نموده، زمينه هماهنگي و روابـط اهـالي را          

 هاي كوچك نيز بـسا منـافع       حكومت. فراهم نمايد 
تـر مـردم     خود را در تضاد بيـشتر و فاصـله عميـق          

ها و فاصـله     ديدند و در صدد رفع شكاف      منطقه مي 
  .آمدند بر نمي

ــرايط ــاري ش ــر تج ــالزي جزاي ــودآوري و م  س

 تا شد باعث آن حاصلخيزي و كشاورزي محصوالت

 آن وارد آســيا غــرب و جنــوب از مــسلمان تــاجران

 برقـرار  محلـي  مردم با را پايداري و نزديك روابط شده، سرزمين

 اختيـار  آنجـا  در را دائمـي  سكونت تدريج به آنان از برخي .نمايند

  .كردند ديار آن جذب خود از پس را شماري و كرده
 با و شدند آشنا اسالم به مالزي مردم مهاجران، اين افزايش با

 روند مسلمانان، فرهنگي تفوق و خردورزي جهانديدگي، به توجه

 روش بـه  اسـالم  به )مااليو( مالزي برتر اًنسبت و عمده قوم جذب

 آنـان،  از تعـدادي  ورود از پس و شد آغاز فرهنگي و آميز مسالمت

 بـه  روز و گرفت شكل آن اهالي ميان در آيين اين ترويج و تبليغ

  .يافت افزايش روز
 خـود  اسالم زودي به كوچك، محلي هاي حكومت به توجه با

ــه و يافــت حاكميــت رأس در را ــند عنــوان ب  برخــي رســمي ي

 هنگـام  زود ورود وجـود  بـا  كـه  هنـد  .گرديـد  گر جلوه ها حكومت

 تلقـي  مهاجمـان  و اقليـت  ديـن  عنوان به چنان هم آن به اسالم

   )همان( .كرد پيدا ديگري  سرنوشت مالزي در گرديد، مي

  اسالمي فرهنگ اثرگذار هاي تفاوت
ــي ورود ــالم فرهنگ ــالزي در اس ــه م ــب در ك ــاجرت قال  مه

 اسـالم  پذيرش و مسلمانان با مااليوها تعامل بازرگان، مسلمانان

 بين تفاوت نخستين بست، چهره اسالم به مردم دعوت و تبليغ و

 بـه  مـسلمانان  لشكركـشي  و آسـيا  شـرق  جنـوب  در اسالم ورود

 مزيت اين هند قاره شبه به لشكركشي .بود هند يعني آسيا جنوب

 ناحيـه  آن در را مـسلمانان  هاي تالش و اسالم ورود كه داشت را

 و فقهـا  اهتمـام  و شـاعران  تمجيـد  و مورخان ضبط و ثبت مورد
 تـاريخي  هويت منطقه اين به و داد قرار سالطين و خلفا مباهات

 گـاه  و داشـت  پـي  در فـراوان  آمـدهاي  پي مجموع در اما بخشيد،

 چـالش  بـه  اسالم حضور مسلمانان، ظاهري پيشروي با همزمان

  .)221 و 185 :داوودي( شد مي كشيده

 بـدان  شـرق  جنـوب  در اسـالم  آميز مسالمت و فرهنگي ورود

 چنين كه است محروم حدودي تا مستند و روشن پيشينه از جهت

 نامحـسوس  دليـل  بـه  و اسـت  همراه آهستگي با معموالً ورودي

 گيـرد،  نمـي  قـرار  قلـم  اهـل  اهتمام مورد بعد ها سال تا آن بودن

 نشان رغبت بدان يا و رندخب بي آن از يا نيز سياست اهل كه چنان

  .دهند نمي
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رويكرد مردم مالزي به اسالم نيز با مردم هنـد          
ــود  ــاوت ب ــردم   . متف ــوي م ــالم از س ــد اس در هن

 فقير پذيرفته شد و اهل دانـش،        عمدتاًمستضعف و   
 يا جزيه پذيرفتـه  ،سياست، فرهنگ و صنعت و هنر    

بر آيين خود ماندند و يا به سـوي منـاطق جنـوبي             
ه و تمدن و فرهنگ هندي را بـدان         هند كوچ نمود  

در عمـل تـا سـاليان طـوالني،         . حوزه انتقال دادند  
شـد كـه     اسالم آيين وارداتي و از خارج شناخته مي       

اما در مالزي   . آوردند بضاعت بدان روي مي    افراد بي 
ايـــن طبقـــه فرهنگـــي، اشـــراف، بازرگانـــان و  
پيشقراوالن اجتماعي بودند كه اسالم را پذيرفتـه و       

ان يك فرهنگ متعالي و رويكـرد فرهنگـي         به عنو 
تكاملي و شايسته حيـات انـساني و مترقـي بـدان            
 اقبال نـشان داده و بـه تـدريج آن را بـاور نمودنـد              

  .)259: 1378زواره،  گلي(
 بـه  را مـالزي  مـردم  همه تقريباً تدريج به اسالم

 همـواره  ناحيه اين كه جا آن از ولي نموده جذب خود

 چينــي، اقــوام ورود و مهــاجران هجــوم معــرض در

 بـودايي،  جديـد  هـاي  اقليـت  بـود،  ديگران و هندي

 پديـد  آن در مسيحي استعمار سالهاي در و هندويي

 بـه  را سرزمين آن ساكنان از بخشي تدريج به و آمد

 همچنـان  اسـالم  ايـن،  وجـود  با .داد اختصاص خود

 را خــود اكثريــت و عظمــت مــسلمانان و دارد غلبــه

  .اند نموده تثبيت

  استعمار معضل و زيمال

 پيـشاهنگي  بـا  شـانزدهم  قرن در استعمار قواي

 قرن در مدتي از پس و شد مالزي جزاير وارد پرتقال

 را آنها جاي انگليس نوزدهم قرن در و هلند هفدهم

ــت ــرزمين آن در و گرف ــالمي س ــه اس ــرد الن  .ك
 كه بود حالي در اين )10/359 :اسالمي بزرگ المعارف ةداير(

 حــال در بــومي مــردم ميــان در چنــان هــم اســالم

 سـرعت  از تنهـا  نـه  اسـتعمار  لـشكر  و بود پيشروي

 زورگويي غارتگري، اثر در بلكه نكاست آن گسترش

 بـه  را مردم و افزود آن سرعت بر داد نشان خود از كه سركوبي و

  .كرد آشنا بيشتر آن مزاياي و اسالم گوناگون هاي جنبه
 فعاليـت  مالزي، در نوزدهم قرن در انگليس حاكميت زمان در

 تـشديد  مـسيحيت  تـرويج  در مسيونرها يعني استعمار ديگر عقبه

 جهـان  و انگلـيس  اسـتعمارگر  حكومـت  پشتيباني با آنان .گرديد

 دنبـال  را مـسيحيت  تـرويج  مختلـف،  هـاي  راه از مسيحي غرب

 غيرمـذهبي  و مذهبي مدارس پزشكي، مراكز تأسيس با و نمودند

 مـردم  نمودن مسيحي و اسالم يفتضع صدد در مستقيم، تبليغ و

 كه يفراوان يهزينه يهمه با تاريخ گواهي به اما برآمدند، مالزي

 يهمـه  بـا  و نياوردند دست به چنداني توفيق نمودند، راه اين در
 %7 از بـيش  غيـره  و چيني مهاجران جذب و مسيحيان مهاجرت
  .سازند همراه خود با نتوانستند را كشور جمعيت
 آن، اليــه چنــد هــاي ســتم و اســتعمار ورحــض حــال هــر بــه

 بـار  به را مالزي جزاير مجموعه ملي و اسالمي بيشتر همبستگي

 و پويـا  فرهنـگ  و اسـالمي  هـاي  آموزش به تكيه با مردم و آورد
 اسـت  طبيعي و پرداختند مقاومت به استعمار مقابل در ديني قوي

 ميـان  از پايـداري  پـرچم  اولين و مقاومت فريادهاي نخستين كه

 نقـش  مالزي استقالل براي توانست اسالم .برآورد سر مسلمانان

 از و قتفـرّ  از همگـان  گـواهي  به كه چنان كند، ايفا قاطع و مؤثر

 ساير ميان در كه اي برتري با و كرد جلوگيري كشور پاشيدن هم

 متحـد  و يكپارچـه  را مالزي توانست داشت، مردم دل در و اديان

ــه و نگهــدارد ــوان ب ــروي يــك عن  و بخــش هويــت محكــم ني
  .نمايد نقش ايفاي آفرين وحدت
 تحقـق  عـدم  جهـت  اسـتعمار  هـاي  اندازي دست همه، اين با

 اسـالمي  قدرت عنوان به آن اقتدار حفظ و مالزي واقعي استقالل

 پيـدا  ادامـه  نيز ،1957 سال در آن استقالل از پس و نيافت پايان

 بـدين  و شـد  جـدا  آن از سـنگاپور  1963 سـال  در سرانجام .كرد

  .زد ضربه آن توان بر ترتيب

  مالزي در اسالم حضور هاي شاخص

 بـه  اسالم دين كشور، اين استقالل و استعمار شكست از پس

 بـه  كـشور  اين در تأثيرگذار و ساز فرهنگ مؤلفه مؤثرترين عنوان

ــود راه ــه خ ــالش و داد ادام ــاي ت ــي ه ــي مل ــه گراي  ســوي از ك

 ضـدديني  جهـت  دتاًعمـ  و گرديد مي هدايت غربگرا روشنفكران
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ــه داشــت، ــرويج .نرســيد جــايي ب  و چــپ تفكــر ت
 هـاي  چينـي  ميـان  در و چـين  توسـط  ماركسيستي

 نيـز  داشـتند  تعلـق  بوديـسم  بـه  كـه  مـالزي  ساكن

 اسـالمي  كلـي  رويكـرد  و ديني تفكر غلبه نتوانست

 صـحنه  از را اسـالم  و دهـد  قرار تأثير تحت را مردم

  .سازد دور اجتماع و سياست
 ميليــوني بيــست بــاالي جمعيــت %60 از بـيش 

 ايـن  شـد  اشـاره  چنانكه و معتقدند اسالم به مالزي

 يعني كشور اين عمده قوم هويت اصلي مؤّلفه آيين،

 كـه  بپذيريم اگر .دهد مي اختصاص خود به را مااليو

 در آنـان  اصـالت  و سـويي  از مـااليو  داشتن اكثريت

 از را نژادهـا  و اقـوام  بقيـه  دانـستن  مهـاجر  و مالزي

 ديگران به را آنان فرهنگي غلبه مفهوم ديگر، يسو

 مـورد  مـالزي  مورد در كم دست امر اين و رساند مي

 اعتقـاد  مـورد  دين عنوان به اسالم نيست، تشكيك

 يههـ وج كـشور،  اقـوام  از ديگـر  بخشي و مااليوها
 فـرا  را كـشور  آن اجتمـاعي  جلـوه  و فرهنگي غالب

 و عياجتمـا  حيات گوناگون مظاهر در و است گرفته
 از كــه دارد خودنمــايي آن اهــالي فرهنگــي ظــواهر

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي جمله
 مـسلمان  زنان توسط اسالمي حجاب رعايت ـ1

 حجـاب  تنهـا  اين و است برجسته و چشمگير بسيار

 ارتبـاط  در كـه  اسـالمي  شـعاير  سـاير  بلكـه  نيست

 نفـوذ  باشـد،  مـي  افراد خانوادگي و خصوصي زندگي

 طـور  بـه  و مـااليو  زندگي در را خود راگيرف و عميق

  .است نموده تثبيت مالزي مسلمانان كلي
 هـا  لبـاس « حجـاب  رعايت ضمن كشور، اين در

 تزئينـات  و آالت زيـور  مصرف در است، ساده بسيار

 مـشاغل  كـه  افـرادي  حتـي  اند خرج كم و قانع بسيار

 ماه در خصوص به دارند اي برجسته علمي ـ سياسي

 همـراه  بـه  را خود غذاي آاليش بي و ساده رمضان،

 ».كننــد مــي افطــار اذان ملكــوتي نــداي بــا و بـرده 
   )260 :1378 زواره، گلي(

 و طـالق  ازدواج، فرزنـد،  تولـد  بـه  مربـوط  اسالمي شعاير ـ2
 از خـارج  و اسـت  حـاكم  مـالزي  اسـالمي  جامعه در كامالً مرگ

 تصورم آنها براي آدابي و مفهوم ديني صبغه و اسالمي هاي آموزه

  .نيست
 و مـذهبي  معلمـان  سادات، ديني، علماي برجسته مكانت ـ3

 ايـن  مردم مداري دين از ديگر جلوه مختلف اقشار ميان در حجاج

 در را مـالزي  مـسلمانان  كـه  منـابع  از يكي در .باشد مي سرزمين

  :است آمده داده قرار مطالعه مورد استعمار دوران
 مراقب آنها .بودند اسالم اصلي نمايندگان روستايي علماي« 

 مراسـم  بـر  كردنـد؛  مـي  تـدريس  را اسـالمي  علوم بودند؛ طاعت

 كردنـد؛  مـي  داوري منازعـات  در داشـتند؛  نظارت مرگ و ازدواج

 اسـالمي  ماليات و حفاظت المال بيت از و دادند مي شفا را بيماران

 و علمـا  سـاير  بـا  ازدواج بـا  آنـان  نفـوذ  .كردنـد  مي آوري جمع را
 گهگـاه  كه آن رغم به .شد مي بيشتر ثروتمند الكانم هاي خانواده

 اساسـاً  علمـا  شـد  مي منصوب مركزي تشكيالت در قاضي يكي

 مكتـب  به گرچه و دولت نظارت تابع نه و بودند فردي كارگزاران

 وابـسته  صـوفيه  هـاي  سلـسله  از يكـي  بـه  اغلب و شافعي فقهي

   )282 :1376 الپيدوس،( .»بودند

 از ديگر جلوه مسلمانان ساير شتسرنو به نسبت حساسيت ـ4

 .اسـت  كـشور  ايـن  مردم ميان در اسالم نفوذ و اسالمي فرهنگ
 كنفـرانس  سـازمان  فعـال  عـضو  كـشور  ايـن  كـه  آن بـر  افزون

 بـه  را كنفـرانس  ايـن  كنـوني  رياسـت  است، اسالمي كشورهاي

 مـسلمانان،  و اسـالم  جهان سرنوشت درباره همواره و دارد عهده

 تأكيد همواره و است داشته اسالمي يريموضعگ و مثبت برخورد

 بگذارنـد  كنار را خود اختالفات بايد اسالمي كشورهاي« :كند مي

 اتخاذ تصميمي اسالم جهان مشكالت براي يگانگي و اتحاد با و

  .)20/1/1373 كيهان،( .»كنند
 در مـسلمانان  بـراي  كـه  مختلف هاي فاجعه در مالزي كشور

 و بوسـني ( بالكان مسلمانان شتارك جمله از داد رخ اخير هاي دهه
 فلـسطين،  ملـت  افـزون  روز مشكالت و )آن اطراف و هرزگوين

 كـه  پيـشرفت  پيمانه آن تا و گرفت موضع دلسوزانه و فعال بسيار

 )262 :1378 زواره، گلـي ( .برانگيخـت  را غـرب  سـران  برخي واكنش

 المللـي  بـين  مـسائل  در همواره مالزي مسلمانان« گفت توان مي
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 و فلـسطين  قـضيه  ماننـد  اسـالم  جهـان  هب مربوط
 مـالزي، ( .»انـد  نمـوده  اتخاذ مثبتي مواضع افغانستان

1373: 57(   
 به مباهات و مسلمانان روحي و شخصيتي تفوق

 مـسلمانان  ميان در كه است اي نكته بودن، مسلمان

 مـشاهده  اسـالم،  جهـان  ديگـر  نقاط از بيش مالزي

  .شود مي
 و نيكـو    درسـت كـردار    «مسلمانان اين كـشور   

هـاي مـسلمان بـا       رفتارند و نسبت به ديگـر گـروه       
. كننــد اي زنــدگي مــي عــزّت و احــساس برجــسته

هاي مذهبي در نهايت صـلح و صـفا در كنـار        گروه
مـسلمان بـودن در     . نماينـد  هم و با هم زندگي مي     

 .»مالزي با نوعي افتخار و عزّت نفس تـوأم اسـت          
  .)260: 1378زواره،  گلي(

  انتدي و سياست تعامل

ــده و   ــشي عم ــالزي نق ــت در م ــذهب و ديان م
ــر از مراســم فــردي و آيينــي دارد  . جايگــاهي فرات

ــوت    ــبش دع ــالزي در جن ــالمي م ــادگرايي اس بني
هدف جنبش دعـوت تنهـا تبليـغ        . شود خالصه مي 

اسالم براي غير مسلمانان و ترويج آن در راسـتاي          
كوشد تا از طريق وحدت      خط افقي نيست، بلكه مي    

انان و حذف موضـوعاتي كـه باعـث       در ميان مسلم  
شـود، همبـستگي و پيوسـتگي آنهـا را           اختالف مي 

تر افراطـي نيـز      هاي كوچك  گروه. استحكام بخشد 
وجود دارند كه گاهي به غيـر مـسلمانان بـه ويـژه             

كننـد،   هاي پليس حمله مي    معبد هندوها يا ايستگاه   
باشـند و در ميـان تـوده         اما چندان قابل توجه نمي    

  .ي ندارندمردم جايگاه
طبق قانون اساسي مالزي، اسالم ديـن رسـمي        
كشور است ولـي افـراد در انتخـاب ديـن و انجـام              

باشـند و حتـي پيـروان سـاير          مراسم ديني آزاد مي   
اديان اجازه تبليغ اعتقادات ديني خـود را در ميـان            

  .دينان خود دارند هم

 مـسلمان  بايـد  مـالزي  اياالت حاكمان و وزير نخست پادشاه،

 از توانند مي و نبوده اسالم پيروان لزوماً كابينه اعضاي ولي باشند

 منـاطق  در ايـاالت  حاكمـان  .باشند  غيرمسلمان هاي اقليت ميان

 اسالمي ديانت پيشواي پادشاه، و دارند را مذهبي رهبر حكم خود

 فـدرال  منطقـه  و صباح پنانگ، ماالكا، اياالت نيز و خود ايالت در

  .شود مي انتخاب اياالت حاكمان از متناوب طور به و است
 گسست از جلوگيري و يكپارچكي حفظ جهت مالزي حكومت

 بر نظارت جهت را مختلف نهادهاي و ها سازمان ديني، و مذهبي

 است؛ كرده ايجاد آنان امور دادن سامان و مسلمانان هاي فعاليت

ــر ــي شــوراي« نظي ــور مل ــه« و »اســالمي ام ــوا كميت  كــه »فت

 بـا  را ديني امور واقع در و كنند مي كنترل را اسالمي هاي فعاليت

 و دينـي  فتـاواي  دينـي،  هـاي  كتـاب  و نموده هماهنگ حكومت
 زير را غيردولتي كلي طور به و ديني مدارس مساجد، هاي فعاليت

  .دارند نظر
 بر مبتني فرهنگي مسائل زمينه در مالزي دولت كلي سياست

 روح با مسازه و گرا مصلحت دين اسالم كه است فرض پيش اين

 مثـل  اسـالمي  هـاي  ارزش از برخـي  چنين هم .است دموكراسي

 صــداقت، مــسلمانان، غيــر بــا كــردن مــدارا و اســالمي اخــوت

 از را سالمندان به احترام و پاكيزگي هماهنگي، نظم، درستكاري،

 همه نفع به جامعه در را آن اشاعه و كرده تلقي جهاني هاي ارزش

ـ  مـي  غيرمسلمانان حتي مردم  بـا  مـالزي  دولـت  رو ايـن  از .ددان

 از برخـي  تنـدروي  و است مخالف اسالم از افراطي هاي برداشت

 بـر  حـاكم  دموكراتيـك  اصول با ناهمساز را اسالمي هاي جريان

  )45 :همان( .داند مي اسالم

  خط و زبان

 سيستم در كه است هاساماليزيا يا مااليويا مالزي رسمي زبان

 از قبـل  .شـود  مـي  اسـتفاده  آن از كشور مكاتبات كليه و آموزشي

 تحريـر  عربـي  الفبـاي  و خط با زبان اين انگليس، استعمار سلطه

 ضـد  و اسـتعماري  هـاي  سياسـت  اثـر  در آن، از پـس  اما شد، مي

 هـر  يافـت؛  تغيير التين الفباي به كشور اين الخط رسم اسالمي،

  .يافت توان مي آن در را عربي لغات از فراواني تعداد هنوز چند
 كـه  محلـي  هـاي  زبان و است كشور دوم زبان انگليسي زبان

 .باشند مي متنوع و متعدد كنند، مي تكلم كشور مختلف اقوام بدان
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 هنـدي،  چينـي،  هـاي  زبـان  به توان مي آن جمله از

ــاميلي،  و پــشتو بنگــالي، پنجــابي، ضــري، مــون ت
  )33/همان( .كرد اشاره سينهالي

  جانبه همه پيشرفت عامل اسالم،

ــردم ــالزي م ــسلمانان م ــلح آرام، م ــت، ص  دوس

 و شـكني  قانون خشونت، با و اند متدين و خويشتندار
 جهـان  مـسجد  ترين بزرگ .ندارند اي ميانه اغتشاش

 پايتخت كواالالمپور اطراف در مانند بي هاي مناره با

  .است شده ساخته كشور
 جزايـر  بعـضي  سر بر مرزي اختالفات در مالزي

 باعـث  ميالدي شصت دهه در داشت اندونزي با كه

 دادگـاه  داوري كمـك  بـا  گرديد، دو آن روابط تشنج

 اكنـون  مزبـور  جزايـر  تـصاحب  بـا  و شد برنده الهه

  .ندارد همسايگانش با مرزي اختالف
 سـال  بيست از بيش با مالزي سابق وزير نخست

 قـدرت  از داوطلبانه و آميز مسالمت طور به حاكميت،

 اوج در و هرضايتمندان صورت به امر اين و رفت كنار

 به او .گرفت صورت محمد ماهاتير توسط محبوبيت

 پيـشرفته  مـالزي  معمـار  و نـوين  مـالزي  پدر عنوان

 و اقتـصادي  هـاي  پيـشرفت  مردم و شود مي شناخته
 داننـد  مـي  وي مـديون  بيـشتر  را كشور ملي وحدت

  .)261 :همان(

ــورد در وي ــين م ــشرفت تبي ــالزي پي ــد م  تأكي

 در كـه  كارهـايي  و زسـا  و هـا  برنامـه  تمـام  :كند مي

 و نـام  و مالزي پيشرفت به و شد بسته كار به مالزي
 هـيچ  .بـود  اسـالم  از ملهـم  گرديـد،  منجر آن آوازه

 غيراســالمي فرهنــگ و غــرب از الهــامي و برنامــه

 غـرب  و استعمار از كه مالزي مشكالت عالج جهت

 ايـن  از بـيش  اسالم و نشد گرفته وام شد، مي ناشي

 دارد، قــدرت و توانــايي نمــسلمانا پيــشرفت بــراي

 كـار  بـه  شـناخته  خـوب  را آن مـا  كه آن به مشروط

  )27/11/1383 پگاه، :از نقل به( .بنديم

 موجود، منابع بنابر مالزي رفاهي و اقتصادي وضعيت مورد در

 اقتصادي لحاظ از و است كرده كن ريشه را سوادي بي كشور، اين

 كشورهاي ميان رد بلندي مقام اقتصادي، رونق و طبيعي منابع و

 جهان در كائوچو توليدكننده اولين كشور اين .دارد توسعه حال در

 %60 چنـين  هـم  .كنـد  مـي  توليد را جهان كائوچوي %40 و است
 فلفل توليد لحاظ از و دارد عهده به را نخل روغن جهاني صادرات

 سـه  آن بـرنج  توليـد  .اسـت  داده اختـصاص  خـود  به را اول رتبه

 نادر گياهان و جنگلي شرايط بر عالوه و است سال در تن ميليون

 توليدكننـده  تـرين  بزرگ قلع، معدن صد داشتن با مالزي دارويي،

  .است جهان در قلع
 بـه  تنهـا  مـالزي  جملـه  از كشوري هر پيشرفت است طبيعي

 بـه  دسـت  بايـد  مختلـف  فاكتورهاي .نيست وابسته طبيعي منابع

 ماهـاتير  كـه  چنان و آورد بار به اقتصادي رونق تا دهد هم دست

 توسـعه  مهم عامل ورزيد، تأكيد آن بر پيشين وزير نخست محمد،

 و اسـت  بوده سرزمين آن فرهنگ و اسالم به تدين مالزي كشور
 و صـحيح  مـديريت  صـداقت،  صـلح،  امنيـت،  مانند مهم مسائل
 انـساني  نيـروي  و هـا  فرصت و امكانات شرايط، از بهينه استفاده

  .است شده مالزي ارزاني آن گفرهن و اسالم توسط سالم،

  قرآني مسابقات ساله همه برگزاري
 و مرتب هاست سال كه مالزي دولت ثابت هاي برنامه از يكي

 المللـي  بـين  مـسابقات  برگـزاري  گردد، مي برگزار خاص شكوه با

 نزول ماه در معموالً كه باشد مي كريم قرآن تفسير و قرائت حفظ،

 سـال  هـر  رمـضان  مبارك ماه يعني كريم قرآن و دعا ماه و وحي

 آن از تـر  مهـم  و كـشور  ايـن  دولت توجه امر اين .گردد مي منعقد

 و معنـوي  مثبـت  آثـار  انـواع  و مجيـد  قـرآن  به را آن مردم اقبال
  .دهد مي نشان آن، اجتماعي و روحاني

 چـون  سياسـي  هـاي  همـايش  انـواع  برگزاري ديگر، موضوع

 و تجـاري  ،اسـالمي  كـشورهاي  خارجـه  وزراي و سران اجالس
 آن شـاهد  سـاله  همـه  كـه  است كشور آن در صنفي و اقتصادي

 سياسـي،  و قرآنـي  هـاي  همايش در تنها نه كه آن جالب .هستيم

 و اسـالم  جهـان  بـه  كـشور  اين نيز تجاري هاي همايش در حتي
 اقتصادي و تجاري لحاظ از مسلمان مردم و اسالمي امت تقويت
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 ديني ستگيهمب روح تقويت براي و دارد ويژه توجه

  .كوشد مي گذر ره اين از مسلمانان سياسي و
 حال نيع در )محمد تيراماه( ييايمالز رهبر نيا

 هـم  ياقتصاد تيريمد عرصه در و است پزشك كه

 نسبت اما گذاشته يجا به خود از يخوب اريبس تجربه

 و نبـوده  تفاوتيب زين اشجامعه ياعتقاد مسائل به
 تحـوالت  او .اسـت  زده پـژوهش  و قيتحق به دست

ـ  مـذهب  نهيزم در را خود يفكر  داده حيتوضـ  نيچن

 نميد مطالعه به اما آمدم، ايدن به لمانمس من« است؛

 در يپزشـك  رشـته  در من ليتحص كه چرا پرداختم،

 االتؤسـ  خودم از من .كرديم ديتهد مرا مانيا ابتدا

 ييهـا تيواقع بـا  علم .شد دردسرساز كه كردم ياديز

 را خالص اعتقادات رسديم نظر هب كه دارد كار و سر

 بـزرگ  آن بـا  هكـ  يمانيا با و كنديم بالاثر و يخنث

 نفـع  بـه  را يكي ديبا من ايآ .بود نيتبا در بودم شده

ـ  كردميم مردود يگريد  مـردود  را دو هـر  نكـه يا اي

-آدم مـن  .كردميم قبول را دو هر نكهيا اي كردميم

 يريفراگ اب دارند اعتقاد كه شناسميم را ياديز يها
-يروادهيز دارند يسع و اندشده گناه مرتكب دانش

ـ  قيـ طر از را خـود  يعلم يها  انجـام  بـا  خـود  ينف

 فرسـا طاقـت  و نيسنگ ياريبس كه يديجد عبادات

 اند،كرده كسب كه يعلم يهاآموزش رد با اي هستند

 را خـود  گناهـان  كفـاره  قيطر نيا از و كنند جبران

 علم و نيد نهيزم دو هر در من مطالعات اما .بپردازند

ـ ا كـه  است كرده متقاعد مرا  قيـ تطب هـم  بـا  دو ني
 نيــد علــم آمــوزش بــه تنهــا كــه ييآنهــا .رنــديپذ

 و متعـال  قـادر  قـدرت  به توانندينم هرگز مشغولند،
  .»...ببرند يپ او نيد

 يهانگرشـ  نقد به خود دگاهيد به توجه با ريماهات
 را آنها از يبرخ و زده دست موجود زيانگتفرقه ينيد

 هـا يسن امروز« ابد؛ييم يمل منافع به ضربه موجب

ـ انگرتيـ ح شـكل  بـه  دو هر انيعيش و  يادعـا  يزي
-يمـ  گريكـد ي با كه ميشاهد اما كنند،يم يمسلمان

 بـه  را يگـر يد كـدام،  هـر  هك چرا كشند،يم را گريكدي و جنگند

 و جهـان  كـه  اسـت  يحـال  در نيا .كننديم متهم نبودن مسلمان
 انيـ م يتفـاوت  و داننـد يم مسلمان را گروه دو نيا هاانرمسلميغ

 محكـوم  ستيترور عنوان به را گروه دو هر و ستندين قائل دو نيا

  .»كننديم
 دانـش  و علـم  به نسبت نيمسلم دگاهيد به نيهمچن ريماهات

 تمـدن  زوال« شـمرد؛ يم يماندگعقب عامل را آن و كرده اشاره

 مـورد  ينـ يرديغ يهادانـش  كـه  چـرا  دارد ادامه همچنان ياسالم

ـ  از .اندشده اعالم ممنوع اي اندقرارگرفته غفلت  در مطالعـه  يطرف

 را ياسالم امت و است شده يمنته يمتعدد ريتفاس به نيد حوزه

 بـا  اغلـب  كـه  اسـت  كـرده  ميتقس ياديز يهافرقه و هابخش به

 سرچـشمه  دانش فقدان از كه يضعف بر عالوه .اندبهيغر گريكدي

 گريد و يسن و عهيش گروه دو به ياسالم امت هيتجز است گرفته

  .»است يضعف نيچن موجب زين ينيد يهافرقه و هاگروه
-يمـ  ينـ يد يهاآموزشـ  كـسب  به تنها نه هياول مسلمانان« 

 آنهـا  .گرفتنـد يم فرا زين را دانش يهانهيزم گريد بلكه پرداختند،

-ينمـ  يفرق است؟ آمده كجا از دانش نيا دنديپرسينم گاه چيه
ـ  يمنـابع  چـه  يسو از كه كرد  پرسـتان، بـت  اسـت؛  شـده  نيمأت

ـ ا به ...انيهودي اي انيحيمس ـ ترت ني ـ پ آنهـا  هكـ  بـود  بي  شرواني

 ...بودنـد  علوم ريسا و اتياضير ،يانورديدر نجوم، علوم، ،يپزشك

ـ را اسالم از يديجد يرهايتفس بعدها اما  و آمـوختن  كـه  شـد  جي
 آنهـا  اعتقـاد  به ...كرديم محكوم را ينيد دانش جز دانش، كسب

 به كه ييهاانسان يبرا يتيمز چيه و ستندين يضرور هادانش ريسا

 بـه  مـتهم  بعـدها  دانـشها  نيا .كنندينم فراهم هستند آنها دنبال

  .»شدند نيد با مخالف و سكوالر يهادانش

  جيرا ياسالم تفكرات

 از جستن يدور به مندعالقه كه هستند يكسان ما انيم در« 

 در آنچـه  بـه  را آن اي كنند حفظ را يكنون تيموفق تا هستند رييتغ

 تـصور  به كه را يطيشرا درصددند يبرخ .بازگردانند بوده گذشته

ـ ا بر آنها .كنند ايحإ است داشته وجود شيپ سال 1400 در آنها  ني
ـ ا با كه شد ييهايآلودگ از دور هب و پاك توانيم كه انددهيعق  ني
 مطلق يانزوا در يزندگ كه گونه همان .است آمده ديپد راتييتغ

 حـضرت  دوران در مانـدن  يبـاق  يبـرا  تـالش  اسـت  رممكنيغ
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 نيچن يجا به نيبنابرا .است رممكنيغ زين �امبريپ
ــتغ كــه اســت بهتــر اريبــس يفكــر  را دوران راتيي

ـ  همـساز  آن بـا  را خود م،يريبپذ  ليتعـد  را آن م،يكن
 يانمب كه ميكن تيريمد ينحو به را راتييتغ و ميكن
  .»بماند محفوظ اسالم اصول و

 و ينوسـاز  مـانع  اسـالم  كـه  شـود يمـ  گفته« 
 .نـدارد  تيواقع مطلقاً نيا .است كشور ونيزاسيمدرن
 ملـت  رفتنـد، يپذ را اسـالم  يجاهل اعراب كه يزمان

 يتمـدن  سـاختند؛  را ياسالم تمدن كه شدند يبزرگ
 اگـر  .داشـت  يبرتر يياروپا تمدن بر هاقرن يبرا كه

 مـدرن  هتوسع مانع اسالم كه رسديم نظر هب امروزه

 از مـا  كـه  اسـت  يمتفاوت يرهايتفس آن ليدل است

  .»ميدار اسالم
 تمـام  نيـ د اسـالم  كـه  ميدار اعتقاد قاًيعم ما« 

 اختـصاص  يالديم هفتم قرن به تنها و هاستزمان

 بـا  هفتم قرن به بازگشت يبرا تالش .است نداشته

ـ پ را اسـالم  كه هدف نيا ـ  ادهي  از فروكاسـتن  م،يكن

ـ ا اثبات و اسالم كامل نيد ارزش  كـه  ادعاسـت  ني

 يالديم هفتم قرن يبدو طيشرا مناسب تنها اسالم
  .»است
 در آنهــا را يشيــدوراند و درازمــدت نشيــب نيــا

 ريماهات كه يريتعب .اندداشته زين يدموكراس استقرار
 داشـت  يمالز افتهي استقالل كشور در يدموكراس از

 در مـستقل  يمالز« دهد؛يم برخ نشيب نيا عمق از

 در رييتغ به تنها نه يدموكراس گسترش يبرا تالش

 ازين زين مردم فكارا در رييتغ به بلكه حكومت، ساختار

-يم نشان رييتغ يشناسييايپو مقاله در او .»داشت
 و متفـرق  احـزاب  رشـد  يجـا  بـه  چگونـه  كـه  دهد

 و احزاب ائتالف به گذار دوران در مورديب يتضادها
 انيم وگوگفت و آرا تبادل حال نيع در و ثبات فظح

 بـا  و جيتدر به را يدموكراس راه و گماشته همت آنها

 مـوده يپ يفكر و يفرهنگ و ياجتماع يهابافت رييتغ

 يبررسـ  بـه  »ييايآس رهبران« فصل در ريماهات .اند

ـ  يهاحكومت  آنهـا  يشناسـ  بيآسـ  و ييايآسـ  يكـشورها  يفعل

 او .دهديم ارائه كيدموكرات جامعه كي از يواقع يينما و پرداخته

 بـه  زين را آن يايمزا يدموكراس بيمعا يمعرف و ييشناسا ضمن

  .شمرديم ريناپذاجتناب را سو آن به رفتن و دهديم نشان يخوب

  صدقه

 و يبررسـ  به يطبقات فاصله كاهش با رابطه در محمد ريماهات
 دقهصـ  گرچـه « د؛يـ گويمـ  و پرداختـه  دادن صدقه استيس نقد

 و نداشـته  دوام روش نيا اما شوند خشنود است ممكن رندگانيگ
 يگذارهيسرما كار نيبهتر او نظر به .ماند بازخواهد ثروت جاديا از
  .»كنديم خلق مهارت و ثروت كه است صنعت در

  شده يط راه

 ريمـس  درازمـدت  و جـامع  يـي برنامـه  طـرح  با محمد ريماهات
ـ  يشـعارها  طرح يجا به و كرد مشخص را يمالز توسعه  و يكل

 در يمالز روز آن از .گذاشت اجرا به قاًيدق را برنامه نيا يرعمليغ

 احساس را شرفتيپ گام به گام مردم روز به روز كه افتاد ياجاده

 .كردنـد  يهمكـار  دولـت  بـا  و دنديكوشـ  سخت نيبنابرا .كردند
 رمـز  مزبـور  كتـاب  در منـدرج  يهايسخنران يط محمد ريماهات

 يبـرا  كـه  است داده حيتوض را خود يهابرنامه و يزمال تيموفق
 كـشورشان  ساختن يبرا يراه يوجوجست در امروز كه انيرانيا

  .راهگشاست و آموزنده اريبس هستند
ـ  دهه چهار تيوضع انيم ياسهيمقا  طيشـرا  بـا  يمـالز  شيپ
ـ ا در كـه  دهديم نشان يخوب به كشور نيا امروز  چـه  كـشور  ني

 57 يمـالز  در فقر نرخ 1970 دهه اواخر در .است داده رخ يتحول

  .است دهيرس درصد پنج از كمتر به رقم نيا امروزه اما بود، درصد
 اقتــصاد كيــ از ســاله،46 دوره كيــ در كــشور نيــا اقتــصاد

 شـد  ليتبد يصنعت اقتصاد كي به قلع، ريذخا ياندك با يكشاورز

 يمـ  ليتـشك  شـده  ساخته يكاالها را آن صادرات درصد 82 كه
 بـه  دالر 300 رقـم  از كشور نيا سرانه درآمد دوره نيهم رد .دهد

 تيجمع كه يدرحال افت،ي شيافزا دالر هزار چهار از باالتر يرقم
  .افتي شيافزا نفر ونيليم 25 به نفر ونيليم پنج از كشور
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 يگـذار هيسـرما  جـذب  از يمـالز  ياصـل  هـدف 
ـ ا امـا  بوده، كشور مردم يبرا شغل جاديا يخارج  ني
 .اسـت  داشته يپ در زين يگريد جينتا يگذارهيسرما

 ريـ نظ خـام  مواد صادركننده از را يمالز استيس نيا
 صـادركننده  بـه  نفـت  و نخـل  روغـن  قلع، كائوچو،

 سـال  در .است كرده ليتبد يصنعت يكاالها بزرگ

ـ ليم 100 بـه  يمـالز  صادرات جمع 2003  دالر اردي

 شـده  سـاخته  يكاالهـا  را آن درصـد  82 كـه  ديرس

  .)اعتماد( .ددايم ليتشك
 ينيد اعتقادات و اسالم نوع انيرانيا شتريب يبرا

 بـه  متفـاوت  و بيعج يكم يگاه يمالز مسلمانان

 مدرن يزندگ ييماال كي چطور نكهيا رسد؛يم نظر

 بـرد يم شيپ اشياسالم تفكرات با را خود يسنت و

  .ندارد آن با يمشكل ظاهر به و
 به دشورو برخالف اسالم ميبدان ديبا نكهيا اول

 ش،يپ سال 200 تا 150 حدود ا،يدن گريد يكشورها

 شـده  يمعرف منطقه نيا مردم به بازرگانان قيطر از

 رويپ اسالم، ورود از شيپ يمالز مردم واقع در .است

 ت،يحيمس چون ياله انياد نه و بودند يبوم مذاهب

 عنـوان  به خدا كي به همه كه يزرتشت اي و تيهودي

 سـلطان  .دارنـد  اعتقـاد  مـرگ  از پس يايدن و خالق

ـ  -كـداح  استان حاكم- اول شاه مظفر  يفـرد  نياول
 آورده رو اسالم به كشور نيا در 12 قرن در كه ستا

ـ  بـا  مالكـا  استان سلطان ازدواج و است  دختـر  كي

 كـشور  جـزو  امـروزه  كـه  يپاسـا  شـهر  از مسلمان

 در اسـالم  سترشگ و شروع ينقطه ست،ا ياندونز

   .است شده عنوان يمالز
 چـون  يخيتـار  يهازيخ و افت يمالز در سالما

 .اسـت  نكرده تجربه را يقحط اي و يزيخونر ،جنگ
 بـا  و شـده  نيسـرزم  نيا وارد صلح با كه ستا ينيد

 طول در واقع در .است داده ادامه خود اتيح به صلح

 يستيـ كمون تفكرات كشور، نيا كهن چنان نه خيتار
 يبرا يجد خطر و ديتهد نيبزرگتر ،يژاپن مهاجمان

ـ انگل استعمارگران يحت و است بوده اسالم ـ ن يسي  تيمحـدود  زي
  .اندنكرده جاديا يمالز مسلمانان يمذهب اعتقادات يبرا يديشد

 از دور كـه  ييآنجـا  از يمـالز  مردم كه است نيا دوم ينكته

 بـا  ياديـ ز حـدود  تـا  را اسالم كنند،يم يزندگ انهيخاورم منطقه

 جالـب  .انـد ختـه يدرآم خود يبوم و يشرق سنن و آداب و فرهنگ

 مرسـوم  آداب جـز  اساسـاً  حجـاب  1970 سال تا كه ميبدان است

ـ ا در ياديز يهاتالش البته .است نبوده يمالز مسلمان  اواخـر  ني

 حـد  تـا  و كننـد  آشـنا  ينيد يهاآموزه با را مردم تا گرفته صورت

ـ ا مسلمانان يزندگ بر را يعرب رسوم و فرهنگ ياديز  كـشور  ني

 فرهنـگ  يهـا تفاوت جوانـان  از ياريبـس  كـه  ييجا تا .كنند قالب

  .دهندينم زييتم هم از را ياسالم و يعرب
 چـون  اهل اصوالً يمالز مسلمانان كه است نيا سوم ينكته

ـ ن يمـذهب  مـسائل  يدرباره چرا و  دوران در :مثـال  يبـرا  .ستندي

 حكم كي ييچرا و خداوند ليشما يدرباره كردن الؤس دبستان،

 شـده  دانـسته  مـردود  كـامالً  مدرسه ينيد معلم فطر از ،يمذهب

-مـي  فـرا  مدرسه به را اوليا بانهĤكافرم يهاالؤس خاطر به .است

 حـال  .شوديم محسوب گناه ياله امور در پرسش كه چرا خوانند

 آموختنديم ما به ايران در رستان،يدب مقطع ينيد كتب در كه آن

 و رد بـه  تيعل و ظمن برهان چون ييهابرهان و يباففلسفه با كه
 از ياريبـس  نزد در هابرهان نيا چند هر .ميبپرداز خداوند اتاثب بعد

 پاسـخ  را يپرسـش  اساسـاً  و دارنـد  يسـاختار  مشكل فلسفه اهل

 در جامعـه  دو ساختار در كه ستيتفاوت انيب منظور اما دهندينم

  .دارد وجود يمذهب يها"چرا" با مواجه
 شـانس  ميكنـ يم اشاره آن هب نوبت نيا در كه يچهارم نكته

ـ اد ريسـا  با يمالز مسلمانان يستيهمز  مـذاهب  يژهيـ و بـه  اني

 ياعتقادهـا  اسـاس  بر مردم ايدن يكشورها اكثر در .ستيالهريغ
 يمحلـه  كننـد؛ يمـ  يبنـد ميتقس را شهر كي يهامحله يمذهب

 يستيـ همز ...و هـا يهودي محله ها،مسلمان يمحله ها،يحيمس
ـ  و ييبـودا  يهيهمـسا  كنار در ييايمالز انمسلم زيآممسالمت  اي

  .دارد قوم نيا هنابمتعصريغ و طلبانهصلح يهيروح در شهير هندو،
 بـه  كه است شده ليتشك هم از مجزا يخشك دو از كشور نيا

 آن تخـت يپا .شـوند  يمـ  خوانده بورنئو و يمال رهيجز  شبه يها  نام
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 آن يادار مراكـز  و ها  وزارتخانه اما است كواالالمپور

  .هستند مستقر ايپوتراجا سيتاس تازه شهر در
ــا ــشور ني ــا ك ــشورها ب ــد،يتا يك ــدونز لن  ،يان

 كشور نيا .است هيهمسا نيپيليف و يبرونئ سنگاپور،

 ليدل نيهم به است شده واقع استوا خط يكينزد در
 از دهيپوشـ  و است حاكم آن بر يياستوا يهوا و آب

  .است انبوه يها جنگل

  هوا و آب

 و آب نيتـر  كنواخـت ي از يكي يمالز به سفر در
 20 از هوا يدما .كرد ديخواه تجربه را ايآس يهواها

 نوسان در مختلف مناطق در گراد يسانت  درجه 30 تا

 رطوبـت  و گرمـا  سفر اول روز سه دو احتماالً .است

 از لـذت  به يول بود، خواهد دهندهآزار شما يبرا باال

 يهـا   بـاران  لفص .ارزديم يمالز يشهرها و مناظر
 بخـش  در و آذر تـا  وريشهر از يغرب بخش در ديشد

  .باشد يم اسفند تا مهر از يشرق
 يحـ يتفر و يفرهنگـ  لحاظ از سفر زمان نيبهتر

 وجود با .باشد يم ينيچ نو سال و رمضان مبارك ماه

ـ ا ييبـودا  و مسلمان تيياكثر  از يكـ ي زمـان  دو ني

 و ديـ خر يهـا   واليفـست  از لذت يبرا اوقات نيبهتر
 جـاري  سـال  در ينيچ نو سال .هستند يمالز حيتفر

  .است 1389 بهمن 7 با مصادف هيژانو 26 )2010(

  يگردشگر يهاجاذبه

 يها  جاذبه نيشتريب كواالالمپور ،يمالز تختيپا
  .رديگ يم بر در را كشور يحيتفر

 ريـ ز در ايسـور  ديـ خر مركز و پتروناس يها  برج
 ليتـشك  ار كواالالمپـور  تجـارت  قلـب  بـرج  دو نيا
  .دهند يم

 تيــبوك ييمــاال زبــان بــه ايــ نتانــگيب ابـان يخ
 ديـ خر مركز چند )BUKIT BINTANG( نتانگيب

  .است داده يجا درخود را رستوران چند و شهر نيا مهم
ـ ا در ليـ ه اسـتار  لوكس ديخر مركز  پـر  از يكـ ي ابـان يخ ني

  .ديآ يم حساب به شهر نيا يهنر يها يگالر نيتر نندهيب
 يهند سبك به يها  ماركت سوپر و ها  دكه با گنيپتال ابانيخ

  .باشد يم كواالالمپور در فرهنگ نيا بازتاب
ـ  پـارك  ها، ينيچ محله جامع، مسجد ،يمل موزه  يسـانو  يآب
 از ديــخر مركــز نيچنــد و )SUNWAY LAGOON( الگــون

 نيتـر   آمـد  و رفت پر وي وان و )MIDVALLEY( يدوليم جمله
  .باشند يم آن اطراف و كواالالمپور يستيتور يها محل
 )GENTING( نگيگنت به يمالز يستيتور يشهرها گريد از

  .كرد اشاره توان يم
ـ ا يبعد چهار ينمايس و يباز شهر  نـسبتاً  يهـوا  و شـهر  ني

 يحـ يتفر مركـز  بـه  را يمالز يشهرها نيتر  مرتفع از يكي خنك
  .است كرده ليتبد

ـ ن را يمالز يياستوا ريجزا دينبا ـ ناد زي  ،ياولنگكـ  .گرفـت  دهي
  .باشند يم يمالز ريجزا نيتر يستيتور ترنگانو و ومانيت

 انجـام  يمـسافرت  يهـا   قيقـا  توسط ريجزا نيا به آمد و رفت

 بـه  يمـالز  يساحل يشهرها از كسونيد پورت و پنانگ .شود يم

ـ دل بـه  يول ند،يآ يم شمار  از يبعـض  در سـواحل  آب يآلـودگ  لي

ـ ا سـواحل  از لـذت  يبـرا  يمناسـب  انتخـاب  ها  قسمت  كـشور  ني

  .باشد ينم
 و يسـنت  اريبـس  بافت بودن دارا ليدل به يمالز يشرق قسمت

 امـا  رد،يـ گ يمـ  قـرار  توجـه  مـورد  كمتر يستيتور خدمات كمبود

ـ انگ    شگفت يها  جنگل  انتخـاب  تواننـد  يمـ  سـاراواك  و سـاباه  زي

  .باشند ماجراجو افراد يبرا يمناسب
 يمـالز  .كنـد يمـ  نگـاه  يمالز كشور به احترام دهيد به جهان

 ياسيس ثبات به كه است ييايآس يكشورها نيثروتمندتر از يكي
 شـمار  بـه  ورود آسـتانه  در و دارد اشـتهار  ياقتصاد عيسر رشد و

  .دارد قرار افتهي توسعه كامالً يكشورها
 يفنــاور يجهــان راههشــا سيتاســ محــل نيهمچنــ يمــالز
 يمالز مركز كواالالمپور .ديآيم شمار به يارسانه چند اطالعات

  .ديآيم حساب به جهان مدرن يهاتختيپا از يكي عنوان به
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 از يخارج يدانشجو هزار 40 از شيب اكنون هم

 يمـ  ليتحـص  به مشغول يمالز در ايدن كشور 150
 ياجرا يبرا جهان معتبر يهادانشگاه حضور .باشند
 يمـالز  يهـا دانشگاه با مشترك يآموزش يهادوره
 ادامـه  يبـرا  يخارج انيدانشجو ورود شيافزا سبب

 13 حـدود  ساالنه .است شده كشور نيا به ليتحص

ـ ا و شونديم يمالز وارد يخارج گردشگر ونيليم  ني
 گردشگران جذب يبرا يالمللنيب يمكان به را كشور

  .است كرده ليتبد

 شرق در ياجزيره و غرب در ياجزيره شبه از متشكل يمالز 

 حــال در و آســيا شــرق جنــوب در مــسلمان يكــشورها از ييكــ

  .باشدمي خودرو و الكترونيك بخصوص صنايع در سريع پيشرفت
 را مـالزي  اقتـصاد  بخـش  بزرگتـرين  صنعت اقتصادي نظر از

 نخـل،  روغـن  نفـت،  مانند اوليه مواد و توريسم .دهد مي تشكيل

   .دارند مالزي اقتصاد در مهمي سهم نيز چوب و طبيعي الستيك
ــالز ــنايع     دريم ــريع در ص ــشرفت س ــال پي ــصوص ح بخ

  .باشدالكترونيك و خودرو مي
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