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چکیده
دارد  این رسزمین وجود  اسالم در  از  گاه متضاد  قرائت های مختلف و  انواع  در حال حارض، 

اقلیت  یا  و  اکرثیت  به مثابه  مبانی هویت خود،  تقویت  به دنبال  بومی، همواره  و مسلامنان 

مردم  بوده اند.  فکری  جریان های  این  از  یکی  به  متّسک  با  آسیا  رشق  جنوب  در  مسلامن 

کشورهای مالزی و اندونزی، بیش از دیگر ملل جنوب رشق آسیا به بحث و مناقشه درباره 

تایلند و فیلیپین به گونه دیگری  اما وضعیت در  این تفکرات اسالمی می پردازند،  از  هریک 

است، یعنی مردم این دو کشور اغلب با جریان سازی های دینی-نژادی روبه رو هستند و به 

اسالم، تنها از منظر خویشاوندی، نژادی، قومی، زبانی و در نهایت فرهنگی می نگرند و مسائل 

از دوره سوهارتو )1998م( و  تلقی منی شود. پس  آنان  تئوریک رشیعت، مسائل مهم و روز 

نیز حادثه یازده سپتامرب 2001، افراط گرایان جهادی در منطقه رشق آسیا رسوخ پیدا کردند. 

1. دکرتای فرهنگ و متدن اسالمی از دانشگاه بین املللی اسالمی مالزی و رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در مالزی 
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فشارهای اقتصادی و مقابله با مدرنیسم مادی گرا و همین طور جریان جهانی شدن و طبیعت 

مرصف گرایی کاپیتالیسم، دخالت های غربی ها در کشورهای اسالمی و اعامل فشار و زور بر 

بالکان، همگی  نابه جا در منطقه  افغانستان و دخالت  به  آمریکا  مسلامنان فلسطین، تجاوز 

اسالم  به سمت  این منطقه  از مسلامنان  بسیاری  تا  دادند و سبب شدند  به دست هم  دست  

رادیکالی و قرائت افراط گرایانه از دین روی آورند. تفکرات سلفی با حامیت عربستان سعودی 

از یک سو و نگرش های روشنفکران ملی گرا و لیربال از سوی دیگر، هر دو در کنار هم پیش 

می رفتند و گاه نیز بر رس منافع مشرتک میان آن ها نزاع و درگیری شکل می گرفت. 

واژه های کلیدی: مالزی، جامعت اسالمی، مجاهدین مالزی، وهابیت، افراط گرایی، اشعریسم.

اسالم در مالزی

مالزی در دوران ماهاتیر محمد و انور ابراهیم، شاهد درگیری بین دو حزب آمنو و پاس در 

تفسیر حکومت مبتنی بر آموزه های اسالم بود. ماهاتیر محمد، در دوران تصدی نخست وزیری 

)1981-2003(، همواره مالزی را یک دولت اسالمی معرفی می کرد. در دوران حکومت وی بود 

که طرح اسالمی کردن آموزش و پرورش و جامعه مالزی در حوزه های مختلف اجتامعی، جزو 

اولویت های دولت قرار گرفت و از آن تاریخ تاکنون، همه نخست وزیران مالزی از یک هدف 

سخن رانده و دورمنایی اسالمی از برنامه های خود در کشور ترسیم کرده اند. عبدالله بداوی 

)2003-2009(، پس از ماهاتیر محمد، »اسالم حضاری« یا متدن اسالمی را برای مطابقت دادن 

دین با توسعه اقتصادی و علمی مالزی، شعار دولت خود اعالم کرد؛ اگرچه نخست وزیر کنونی 

مالزی، نجیب تون رزاق )از سال 2009 تاکنون(، شعار اسالمی خاصی را در دستور کار خود 

برای انتخاب شدن قرار نداد، اما با افزایش حساسیت ها میان اقوام ماالیی، چینی و هندی، 

انتخابات  در  مختلف  اقوام  حداکرثی  جذب  برای  را  واحد«  »مالزی  یا  مالیزیا«  »ساتو  شعار 

برگزید. وی همچنین، در بسیاری از سخرنانی های خود، سخن از اسالم میانه رو به میان آورد و 

در سطح بین املللی، نخستین بار در سال 2002، از شعار »جنبش جهانی میانه روی«1 حامیت 

کرد. ماهاتیر محمد، معتقد است که دادن آزادی بیشرت به اقوام دیگر چینی و هندی، سبب 

ایجاد مشکالت زیادتر می شود و بر حساسیت ها می افزاید و با چنین سیاستی، دولت مرکزی 

ضعیف می شود و منی تواند دربرابر نیروهای سیاسی که طالب آزادی بیشرت و انتخابات آزاد 

هستند، مقاومت مناید )مارتین، 2012: 6(.

1. The Global Movement of Moderates
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انور ابراهیم، یکی از رهربان سیاسی مالزی است که همواره خود را مدافع دموکراسی، برابری، 

عدالت و ایجاد نوعی تکرثگرایی دینی و قومی در مالزی معرفی می مناید. دیدگاه وی در مورد 

تکرثگرایی، بر تعالیم دینی و ارزش های انسانی استوار است و به نظر منی رسد که برای ادیانی، 

چون هندوییسم و بودیسم اعتباری هم شأن اسالم قائل باشد، بلکه بیشرت طالب هم زیستی 

جنبش   ،1971 سال  در  او  است.  شهروندی  در  یکسان  حقوق  از  برخورداری  و  مساملت آمیز 

جوانان مسلامن، »آبیم«1 را سازماندهی کرد. 

در سال 1996، هنگامی که وی معاون نخست وزیر بود، طرحی را با عنوان »رنسانس آسیایی« 

فلسفه،  این  کرد.  ارائه  متکامل،  فلسفه  یک  براساس  آسیایی،  کشورهای  توسعه  هدف  با  و 

بردباری،  متقابل،  احرتام  یادگیری، عدالت،  به  بر حقیقت، عشق  مبتنی  چشم انداز جامعه ای 

آزادی به همراه قبول مسئولیت و پاسخگو بودن به مردم را ترسیم می کرد. او معتقد بود که 

دین، تنها به زندگی فرد خالصه منی شود، بلکه همه شئون اجتامعی را دربر می گیرد. به اعتقاد 

انسان دینی  از یک فرد آسیایی،  وی اسالم، مسیحیت، کنفوسیونیسم، بودیسم و هندوییسم 

می سازد و دین جزو هویت انسان آسیایی است )یوسف، 2015(.

مردم کشورهای اسالمی جنوب رشق آسیا با توسعه تفکرات جهانی شدن و گلوبالیسم متأثر از 

فرهنگ غرب، عموماً در زندگی فردی و اجتامعی خود با چالش جّدی روبه رو هستند. به نظر 

می رسد، میان توسعه اجتامعی عرص مدرن و باورهای دینی مردم این مناطق، شکافی ایجاد شده 

است و اندیشمندان مسلامن رشق آسیا به دنبال یافنت راهی برای حفظ هویت دینی، از یک 

طرف و توسعه علمی و اجتامعی براساس نظریه جهانی شدن از طرف دیگر هستند. البته بخش 

کوچکی از نخبگان و سطح مياين جامعه مالزی توانسته اند تا حدودی خود را با رشایط جهانی 

باورهای سنتی خود  به  مردم جامعه، همچنان  اما عموم  منایند،  مدرنیسم هامهنگ  و  شدن 

پای بند بوده و با لیربالیسم و پلورالیسم مخالفت می ورزند، به ویژه آن که شخصیت های تأثیرگذار 

دینی در مالزی تا حدود زیادی تحت تأثیر افکار سلفی و اهل حدیث افراطی بوده و تنها مرجع 

برای ایجاد هرگونه تحولی در جامعه را، تفسیر خود از قرآن و سّنت و نه عقل می دانند. این 

شکاف جّدی میان مسلامنان مالزی، تأثیرات اجتامعی و سیاسی خاصی بر رویکردهای احزاب 

سیاسی مالزی و حتی نوع ارتباطات بین املللی این کشور با کشورهای اسالمی و عربی داشته 

است. مسلامنان، همواره به علامی دینی، به عنوان نقش واسط میان خلق و خالق نگریسته و 

این علامی دین بوده اند که با در نظر داشنت مصالح دینی و منابع استنباط احکام، یعنی قرآن و 

1. Angkatan Belia Islam Malaysia



13
94

یز 
پای

 ـ  
ول

ره ا
شما

ل ـ 
 او

ال
، س

گی
رهن

ط ف
رواب

مه  
لنا

فص

﴾ 72 ﴿

سنت، براساس مکتب اشعریسم، احکامی را با درنظر گرفنت نیازهای روز استنباط کرده و برای 

مردم تبیین منوده اند. گاهی هم این تعارض بین »منت« و »نیاز« و یا »رشع« و »عرف« که در 

میان علامی  به درگیری  اطالق می شود-  آن »عادت«  به  مالزی  و  اندونزی  فرهنگ مسلامنان 

مدافع اعتقادات و طرفداران بومی کردن یا عرفی کردن دین منجر شده است، اما با افزایش 

میزان نفوذ اهل حدیث و اهل ظاهر در میان علامی رشق آسیا، کمرت شاهد نزدیکی این دو 

جریان و یا این دو نوع برداشت از دین بوده ایم )روف، 2009: 99-98(.

نقیب العطاس، که مطالعات عمیقی درباره عرفان و فلسفه اسالمی داشت، درصدد ایجاد نوعی 

پیوند بین ایدئولوژی اسالمی مبتنی بر کتاب و سّنت و اسالم مبتنی بر عرفان، فلسفه و عرف 

جامعه ماالیی بود تا نقاط ضعف اهل حدیث را با نوعی عقل گرایی و به کارگیری لطافت عرفان، 

جربان مناید و به همین سبب به اجبار از صحنه مراودات علمی مالزی، به وسیله افراط گرایان 

گسرتش  مالزی  فرهنگی  و  دینی  جامعه  در  عطاس  نگرش  اگر  شاید  شد.  گذاشته  کنار  دینی 

می یافت، هم اکنون شاهد رشد افراط گرایی و ظهور پدیده داعش در این منطقه نبودیم. عرفان 

و تصّوف اسالمی، در منطقه جنوب رشق آسیا که در بسیاری از مواقع تحت تأثیر هندوییسم و 

بودیسم در هند بوده است- تأثیرات عمیقی بر فرهنگ دینی مردم گذاشته، حتی تفکر وحدت 

وجود به مثابه یک نوع جهان بینی اسالمی، میان تعدادی از علامی اندونزی و مالزی در طول 

قرون گذشته رواج داشته است. در کنار تفکرات عرفانی وحدت وجود، نظام دراویش و تصّوف 

آنان برجای مانده است.  از  نیز  ادبی متعددی  آثار علمی و  بوده و  نیز کانون توجه  رسمی 

این نوع نگرش، بیش از اسالم سلفی و به قولی »اصالح و تجدید« که تحت تأثیر افکار رشید 

رضا بوده، در رسزمین ماالیی با سنن و عادات بومی و نیز ساختار فکری، اجتامعی و تاریخی 

سازگاری داشته است )ایتون، 1976: 285-283(.

دغدغه علامی اهل حدیث و طرفداران رسسخت اشعریسم، با گرایش اهل ظاهر در محافظت 

از دین ناب و مبارزه با عادات رشک آلود که متأثر از فرهنگ بودایی و هندویی است، نیز یکی 

از عوامل مهم گرایش به سلفی گری و وهابیت در جنوب رشق آسیا است. تجلی روح در همه 

اجزای عامل، تحت عنوان نگرش فلسفی »آنیمیسم«، دارای سابقه طوالنی در فرهنگ هندوییسم 

بوده و هم اکنون نیز، نه تنها هندوها، بلکه مسلامنان و بودایی های مالزی نیز به شدت از این 

فرهنگ آنیمیسم متأثر هستند و رّد پای این نوع تفکرات در زندگی روزمره آنان به وضوح دیده 

می شود )علی، 2008: 62(.
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نقش عربستان سعودی در تحوالت دینی و بروز افراط گرایی در مالزی
در این بخش، به ترتیب درباره تاریخچه روابط مالزی و عربستان با اشاره به آخرین تالش های 

عربستان و مالزی، در سال های 1391 و 1392 برای گسرتش روابط، همکاری های دانشگاهی با 

تکیه بر برگزاری هامیش های فرهنگی و دینی، نقش شبکه های اجتامعی دانشجویان سعودی 

در ترویج وهابیت، مؤسسات و مراکز اسالمی سلفی برای ترویج وهابیت و شیعه ستیزی در 

مالزی، رسمایه گذاری عربستان در سیستم قضایی مالزی و تربیت قضات و انعقاد توافق نامه 

امنیتی بین دو کشور خواهیم پرداخت.

تاریخچه روابط مالزی و عربستان
مالزی و عربستان سعودی، پیش از آن که با چنین نام هایی شناخته شوند، تحت عنوان »ماالیا« 

یا به زبان ماالیی »تاناه مالیو« و »رسزمین حجاز« شناخته می شدند )سجارا، 2006(. پیدایش 

تا 1511 میالدی  بین 1400  به دوران سلطنت مالکا در سال های  بین مالیو و حجاز،  روابط 

برمی گردد. در طول این مدت، سلطنت مالکا و حجاز روابط گسرتده ای در زمینه فعالیت های 

بازرگانی و دینی داشتند. نخستین ارتباطات اعراب در حوزه تجارت، از شبه جزیره مالیو رشوع 

زمان  درآن   .)2011 )االتاس،  شد  منتهی  منطقه  این  به  اسالم  پیام  انتقال  به  درنهایت  و  شد 

بسیاری از بازرگانان، به ویژه از عامن، عدن، جده و ایران، شهر مالکا را به عنوان مرکز بازرگانی 

جنوب رشق آسیا و محّل عرضه کاالهای خویش برمی گزیدند )کورتسائو، 1944(. 

از اوایل 1970، رهربان مالزیایی، عالقه زیادی برای ارتباط با عربستان از خود نشان داده، پس 

از آن تعداد زیادی از نخست وزیران مالزی از عربستان بازدید کردند. پس از نخستین دیدار 

اسالمی  کنفرانس  سازمان  رئیس  نخستین  به عنوان  رسامً  وی  عربستان،  از  عبدالرحمن  تونکو 

انتخاب شد. جانشینان تونکو عبدالرحمن، عبدالرزاق )دومین نخست وزیر( و تون حسین اون 

)سومین نخست وزیر(، پس از انجام دیدارهای دیپلامتیک، در طول سال های 1975 تا 1976، 

کمک های مالی زیادی از عربستان سعودی دریافت کردند. کمک های عربستان، به دو شکل 

اساسی انجام می گرفت: 

1. کمک های سازمان یافته به وسیله صندوق توسعه عربستان1، برای توسعه و سازماندهی 

تشکیالت دینی، همچنین انجام تبلیغ دینی )دعوت( در مالزی؛

2. کمک های مالی به منظور توسعه اقتصادی مالزی. 

1. Saudi Development Fund
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کمک های مالی برای تبلیغ دینی به سازمان ها و مؤسسات مالزیایی به وسیله عربستان، سبب 

دینی  بلند مرتبه  مقامات  و  مفتی ها  با  مالزیایی  علامی  ارتباطات  تحکیم  و  روابط  توسعه 

عربستان گشت.

این کمک ها، شامل حامیت عمده مالی از سازمان پرکیم1 و سازمان مالزیایی خیریه اسالمی، 

همچنین کمک برای تأسیس دانشگاه بین املللی اسالمی مالزی IIUM در سال 1983 می شد. 

اولین نخست وزیر مالزی، انجمن پرکیم را در نقش یک سازمان دینی و خدمات اجتامعی بنیان 

نهاد. »تونکو« تا سال 1353شمسی، مشاور و پس از آن رئیس این سازمان بود و تا سال 1368 

این سمت را در اختیار داشت. وی توانست بخش عمده بودجه اولیه پرکیم را ازطریق دریافت 

کمک های سازمان کنفرانس اسالمی، عربستان و لیبی تأمین مناید.

از کمک های غیرمالی عربستان، می توان به توزیع صدها هزار نسخه قرآن، کتاب اصول دین 

و خطبه های مناز جمعه اشاره کرد که به صورت مرتب برای مساجد و مؤسسات دینی مالزی 

ارسال می شد.

عربستان در سال 1985، به تأسیس رادیویی به نام نداءاالسالم اقدام منود که برنامه های خود را 

از مّکه به زبان ماالیی پخش می کرد. دریافت کمک های اقتصادی به وسیله مالزی از عربستان، 

در طول سال های 1976تا1980 افزایش یافت. در دوره تون رزاق، نخستین وام به مبلغ 200 

میلیون دالر برای توسعه طرح های اقتصادی مالزی، هامنند دانشکده پزشکی دانشگاه ماالیو، 

طرح ساخت و ساز مسکونی اولو کالنتان و طرح مسکونی پهنگ تنگارا پرداخت شد.

در این سال ها، عربستان به گسرتش نفوذ دینی خود در ایاالت مختلف مالزی اقدام منود و 

عالی  آموزش  مؤسسات  بدنه  به  امئه جامعات،  و  مساجد  دادن خطبای  قرار  عالوه بر هدف 

عربستان  ترتیب،  بدین  یافت.  راه  نیز  اجتامعی  و  اقتصادی  اجراکننده طرح های  نهادهای  و 

توانست در دوره های مختلف با استفاده از ابزار اقتصادی در نقاط مختلف این کشور نفوذ 

دینی پیدا کند و درنهایت، در جستجوی راهی برای نفوذ به پارملان و نظام سیاسی مالزی باشد.

با روی کار آمدن چهارمین نخست وزیر مالزی، ماهاتیر محمد )1981 تا 2003(، روابط مالزی با 

عربستان دچار تحوالت زیادی شد. ماهاتیر محمد در اواخر دهه 80، سیاست خارجی خود را 

بر پایه »روابط فعال« جهت ارتباط بیشرت با کشورهای اسالمی و نیز دریافت وام برای ساخت 

پنج بیامرستان در ایاالت کداح، کالنتان و ترنگانو و درخواست 132.2 میلیون رینگیت برای 

تکمیل فاز دوم طرح بندر پیننگ و طرح اتوبان تیمور- بالت استوار کرد و از آن به بعد بود 

1. Perkim



نی
 دی

یی
گرا

اط 
افر

 و 
زی

مال

﴾ 75 ﴿

که روابط اقتصادی مالزی با عربستان دچار تغییرات اساسی شد. مالزی در روند اجرای برنامه 

اقتصادی خود، وام های بسیاری از عربستان دریافت کرده بود. به همین علت، کشور مالزی به 

یکی از بدهکارترین کشورها به عربستان تبدیل شده و درنتیجه استقالل اقتصادی و سیاسی اش 

به خطر افتاده بود، تا این که در سال 1985، دولت ماهاتیر محمد برای کاهش واردات نفت 

از عربستان و محدود کردن بدهی های مالزی، به ایجاد ارتباط میان بندرهای تجاری مالزی و 

رشکت کشتیرانی ملی عربستان،NSCSA  اقدام منود )باری، 2010: 3-1(.

بازرگانی و  از شورای  این سیاست جدید، کمیته مشرتکی  ماهاتیر محمد، برای اجرایی کردن 

به عبارت  داد.  بازرگانی خاورمیانه و صنعت و کشاورزی تشکیل  مالزی، شورای  تجارت ملی 

دیگر، ماهاتیر محمد تالش کرد رابطه مالزی و عربستان را به شکل دیگری رقم زند تا از میزان 

وابستگی کشورش به کمک های اقتصادی عربستان بکاهد. او در جست وجوی راه های توسعه 

همکاری های اقتصادی دو جانبه برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور بود و اتخاذ این 

سیاست، راه را برای همکاری های بعدی مالزی با عربستان در حوزه های دینی هموار کرد.

با گسرتش طرح های اقتصادی دوجانبه، قرارداد امنیتی بین دو کشور نیز به امضا رسید. نخستین 

دیدار نجیب تون رزاق از عربستان در سال 2010، زمینه را برای امضای تفاهم نامه همکاری های 

امنیتی در آوریل 2011 فراهم ساخت. براساس گزارش وزیر کشور سابق، داتوک رسی هشام الدین 

تون حسین، هدف اصلی از امضای این توافق نامه، مقابله باموضوعاتی، چون تروریسم، انتقال و 

قاچاق مواد مخدر، جعل مدارک و فعالیت های تروریستی است )ماالسیا، 2010(.

تعامالت اقتصادی و در ادامه آن انعقاد تفاهم نامه امنیتی بین عربستان و مالزی، سبب شد 

تا همکاری های دینی بین دو کشور، به عنوان سنگ بنای روابط دیرینه، پررنگ تر از سابق شده 

یابد. برخالف اختالف دیدگاه وهابی مورد حامیت عربستان و نگاه سنتی شافعی  و توسعه 

در مالزی، مشاهده می شود که همچنان همکاری های دینی بین دو کشور در حال توسعه و 

گسرتش است. یادآور می شود که به آثار حرکت های تبلیغی وهابیت و موضع دولت مالزی در 

قبال این جریان تکفیری نگاه مخترصی داشته باشیم )هامن، 2013(.

از  می شود،  تلقی  اخیر  سده های  در  عربستان  دینی  دستاورد  مهم ترین  که  وهابیت  مبلّغان 

قرن هجدهم میالدی همه مسلامنان را به دو اصل قرآن و سّنت با تعبیر خاص حنابله سلفی 

فرا می خواندند. مخالفت با بدعت و دفاع از سّنت پیامرب اکرم)ص( و صحابه، جزو اساسی ترین 

مؤلفه های تبلیغی وهابی ها است و البته وهابیون همواره مخالفان خود را به بدعت گذاری 

در دین و کفر و رشک متهم می کنند. از آن سو نیز در طول تاریخ، بسیاری از علامی شافعی، 
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همچون برادر محمد بن عبدالوهاب، آثاری در رد وهابیت نگاشته اند.

حامیت  مورد  وهابی  مبلّغان  تعالیم  تحت تأثیر  به شدت  مالزی،  دینی  جریان های  از  برخی 

پرلیس، »حرکت سنت« شهر  اهل سنت«  »جریان  می توان  آن ها  از   که  دارند  قرار  عربستان 

جوهور، »اورنگ سنت« شهر پهنگ، »اتباع السنه« یا پیروان سّنت از نگری سیمبیالن و »اسالم 

جامعت« از سالنگور را نام برد. اگرچه این گروه های دینی و سازمان های مالزیایی تحت الشعاع 

وهابیت قرار دارند، اما شاید به سختی بتوان مدارک قطعی مبنی بر تغذیه مالی آنان از طرف 

عربستان پیدا کرد. جالب است بدانیم که هیچ یک از این جریان های سلفی، خود را به مذاهب 

چهارگانه اهل سّنت منتسب منی دانند. این امر، بیانگر نوع نگرش سلفی جریانات حاکم بر این 

حرکت های دینی است و از آن رو که وهابیت در طول تاریخ، سابقه درخشانی نداشته است 

هیچ یک از رهربان مالزیایی این جریان ها، عالقه ای برای به کارگیری اصطالح وهابیت در تبیین 

و معرفی حرکت دینی خود ندارند و از این کار خودداری می کنند، اما در هر حال، به علت 

وجود مشابهت های فراوان اعتقادی و نیز برخوردهای افراط گرایانه با مذاهب دیگر اهل سّنت 

و شیعیان، می توان این جریانات را در صف جریان وهابیت قرار داد. وجه اشرتاک وهابیت 

و این جریانات اسالمی مالزیایی، استفاده از واژه های »علامی سلف«، »سنت« و »مبارزه با 

خرافات و بدعت ها«، به ویژه در عبادات است. 

همکاری های دانشگاهی با تکیه بر برگزاری سمینارهای فرهنگی و دینی

سفیر عربستان در مالزی، فهد بن عبدالله الرشید، در مصاحبه ای با روزنامه عکاظ اعالم کرد که 

قرارداد همکاری های دانشگاهی، بین عربستان و مالزی به امضا رسیده است و در حال حارض 

نیز بیش از 1000 دانشجو از کشورش، در مالزی به تحصیل اشتغال دارند. وی علت انتخاب 

مالزی برای تحصیل دانشجویان عربستانی را، اسالمی بودن این کشور دانست. این بدان معنی 

است که سعودی ها، مالزی را به عنوان یکی از مراکز مهم تبادالت علمی و تحصیلی جوانان خود 

ارزیابی کرده اند و از نظر آن ها، رشایط فرهنگی و فکری مالزی به گونه ای است که جوانان 

سعودی به راحتی می توانند در آنجا به خواسته های علمی و فکری خود دست یابند. بدیهی 

است، چنین رشایطی برای تحصیل هزاران دانشجوی عربستانی، در دیگر کشورهای اسالمی 

مهیا نیست و دولت عربستان برای تأمین رشایط فرهنگی و دینی مورد نظرخود برای اتباعش، 

باید تدارکاتی فراهم مناید و برای انجام این امر مهم، الزم است به تأسیس انجمن های فعال 

دانشجویی با هدف ساماندهی فکری و فرهنگی دانشجویان خود از یک طرف و تأثیرگذاری بر 
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جامعه فکری میزبان از طرف دیگر، اقدام مناید. یکی از زمینه های اصلی ترویج وهابیت و به تبع 

آن شیعه هراسی در مالزی، فعالیت های »الجامعه االسالمیه مدینه« و ارتباطات این دانشگاه با 

شخصیت های بانفوذ و مراکز علمی مالزی است. دکرت »عبدالرحمن بن عبدالله السند« رئیس 

بلند پایه دینی و علمی مالزی  دانشگاه مذکور، که در آخر ماه دسامرب 2013، میزبان هیأت 

شامل وزیر شئون اسالمی و تربیتی و تبلیغی والیت کالنتان، مدیر کل مؤسسه اسالمی کالنتان، 

رئیس دانشکده سلطان اسامعیل فرتا اسالمی و معاون مؤسسه اسالمی کالنتان بوده، در مذاکره 

با این هیات اظهار داشته است که مالزی همچون عربستان، بر اصول خود )آموزه های دینی( 

پای می فرشد و جزو یکی از کشورهای متمدن جهان است. وی در این مالقات گفت که ملک 

عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، امیر سلامن بن عبد العزیز ولیعهد1، مقرن بن عبدالعزیز 

نایب رئیس مجلس وزیران و خالد بن محمد العنقری وزیر آموزش عالی عربستان، تعداد زیادی 

»پادشاه  عنایات  تحت  تا همگی  کرده اند  بورسیه  کامل  به صورت  را  مالزیایی  دانشجویان  از 

عربستان« به تحصیل بپردازند )الرشق، 2013(. 

به  جهان،  سطح  در  وهابیت  تکفیری  حرکت های  بر  گذاشنت  رسپوش  برای  عربستان  دولت 

برگزاری کنفرانس هایی اقدام می مناید که بیشرت رنگ و بوی انعکاس گفت وگوهای بین ادیان، 

تسامح و اعتدال گرایی )وسطیه( دارند. کنفرانس »نقش خادم الحرمین در گفت وگوی بین ادیان 

و متدن ها« درتاریخ 2012/10/4، به وسیله »الجامعة االسالمیة مدینه« و با همکاری دانشگاه 

بین املللی اسالمی مالزی برگزار شد. در این کنفرانس، گزارشی از سخرنانی های ملک عبدالله بن 

عبدالعزیز و تالش های عربستان برای گفت وگوی متدن ها در سنوات گذشته ارائه شد؛ سپس 

محمد بن علی العقال، رئیس الجامعه االسالمیه مدینه اظهار داشت که برگزاری این کنفرانس، با 

هدف اجرای توافقات به عمل آمده بین دانشگاه وی و دانشگاه بین املللی اسالمی مالزی بوده 

است )سلکتید نیوز، 2014(.

ابعاد  مالزی  اسالمی  بین املللی  دانشگاه  تشکیل  با  عربستان  فرهنگی  و  دینی  همکاری های 

گسرتده تری یافته، به گونه ای که دانشگاه مذکور همه ساله محّل برگزاری سمینارهای بین املللی 

بین املللی ملک عبدالله بن  العامل االسالمیه عربستان« و »مرکز  »الرابطه  با همکاری  گوناگون 

عبدالعزیز« شده است. یکی از ابزارهای ترویج وهابیت در مالزی، تشکیل کارگروه های آموزش 

زبان عربی، به وسیله مؤسسات و مراکز مالزیایی با حامیت عربستان سعودی است. 

»الرابطه العامل االسالمیه عربستان« و مؤسسات تحت پوشش آن، چون »هیئة االغاثه االسالمیه« 

1. درحال حارض با درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز، ملک سلامن بن عبدالعزیز پادشاه عربستان است )ویراستار(.



13
94

یز 
پای

 ـ  
ول

ره ا
شما

ل ـ 
 او

ال
، س

گی
رهن

ط ف
رواب

مه  
لنا

فص

﴾ 78 ﴿

به ریاست عبدالله بن عبداملحسن ترکی، نقش مهمی در بخش تبلیغی وهابیت ایفا می منایند 

)رابطه، 2015(. این سازمان در سال 2010، کنفرانس اقلیت های اسالمی را در مالزی با همکاری 

دانشگاه بین املللی اسالمی برگزار کرد و رئیس این سازمان در مصاحبه با روزنامه های عربستان 

اظهار داشت که »الرابطه«، برنامه های مستمری برای جلب مشارکت هیات ها و سازمان های 

اسالمی در جهان، همچنین در مالزی- تدارک دیده است. کارگروه مشرتک عربستان و مالزی که 

در تاریخ 2013/9/27 تشکیل شد، برای برگزاری کنفرانس بین املللی »اعتدال در قرآن و سّنت و 

تطبیق معارص آن در عربستان و مالزی« با تأکید بر درک صحیح از »سلف صالح« و رجوع به 

قرآن و سنت، از ملک عبدالله بن عبدالعزیز و ولیعهد سلامن بن عبدالعزیز آل سعود1 می خواهد 

تا از این کنفرانس و بیانیه های آن حامیت کنند. در پی آن و برای اجرایی کردن این برنامه، 

نایب دوم مجلس وزرای عربستان، مقرن بن عبدالعزیز، به مالزی اعزام و سه جلسه کاری برای 

اجرایی کردن این کنفرانس با مقتضیات مالزیایی، برگزار  شد. بررسی ابعاد این کنفرانس نشان 

می دهد که اهداف برگزارکنندگان آن بسیار فراتر از برگزاری یک کنفرانس عادی بوده و آنان، 

درصدد تشکیل سازمانی تحت حامیت عربستان برای اجرایی کردن اهداف تبلیغی آن کشور 

در مالزی بوده اند. 

نقش شبکه های اجتامعی دانشجویان سعودی در ترویج وهابیت

یکی از مهم ترین شبکه های فعال عربستان در مالزی، انجمن دانشجویان عربستان در کواالالمپور 

است که چون حلقه اتصال سازمان های تبلیغی عربستان و مردم مالزی فعالیت می کند. مؤسسات 

خیریه عربستان با شعار »ما همه برادران شام هستیم« و با حامیت سفیر عربستان، فهد بن 

این  برخاستند.  مالزی  داراالیتام های  از  به حامیت  جاری  سال  رمضان  ماه  در  الرشید،  عبدالله 

انجمن دانشجویی، همچنین میزبان شیخ عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، از وهابیان رسشناس 

عربستان و امام جامعت مکه بوده است. شیخ عبدالرحمن سدیس، به داشنت مواضع ضدشیعی در 

جهان شهرت دارد و هدف از دعوت وی به مالزی، حامیت از جریان های وهابی و اعامل فشار به 

دولت این کشور برای تشدید اقدامات امنیتی علیه شیعیان مالزی برآورد شده است. 

مراکز اسالمی سلفی برای ترویج وهابیت و شیعه ستیزی در مالزی

»هیئه االغاثه االسالمیه« وابسته به »رابطة العامل االسالمی« عربستان، در مالزی شعبه فعال 

1. رجوع شود به پانوشت صفحه قبل )ویراستار(
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دارد و به صورت علنی و در انظار عموم به برگزاری مراسم دینی اقدام می مناید. 

است.  مالزی  علم  در شاه  املدینه«  بین املللی  »دانشگاه  تبلیغ وهابیت،  فعال  مراکز  دیگر  از 

کتاب  شارحان  از  وی  دارد.  برعهده  متیمی  علی  خلیفه بن  محمد بن  را  دانشگاه  این  ریاست 

العقیده الواسطیه اثر ابن تیمیه است و سلسله دروس وی در تبیین دیدگاه های ابن تیمیه، 

در شهر شاه علم مالزی به صورت آزاد منترش شده و هیچ گونه مامنعتی از طرف دولت مالزی 

برای انتشار این مباحث به عمل نیامده است. این دانشگاه عربستان، در سال 2007، از وزارت 

آموزش عالی مالزی مجوز فعالیت دریافت کرده و به عنوان یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی 

به ثبت رسیده است. نگاهی کوتاه به سوابق علمی اعضای این دانشکده می تواند گرایش های 

وهابی و ضدشیعی آنان را آشکار سازد. 

رسمایه گذاری عربستان در سیستم قضایی مالزی و تربیت قضات

قاضی القضات منطقه ترنگانوی مالزی، درخواستی را برای رئیس دانشگاه ملک محمد بن سعود 

ارسال می کند و از وی می خواهد تا موافقت مناید که قضات مالزیایی دوره های علمی خود را 

در آن دانشگاه سپری کنند.

ابا الخلیل، رئیس آن دانشگاه، درخواست قاضی القضات ترنگانو را برای ملک عبدالله بن عبدالعزیز 

آل سعود می فرستد و پادشاه وقت عربستان با خوشحالی متام موافقت می کند. در ابتدای سال 

2013، چهل نفر از قضات مالزیایی دوره های قضایی را در دانشگاه مذکور می گذرانند و بنا به 

گفته شیخ داتو حاج اسامعیل بن یحیی، قاضی القضات و رئیس دادگاه های دینی ترنگانو مقرر 

می شود تعداد بیشرتی از قضات کشور مالزی برای گذراندن آموزش های دینی و تخصصی به 

عربستان اعزام شوند. آموزش قضات شافعی به وسیله قاضی های وهابی، نتیجه ای جز فشارهای 

قضایی بر شیعیان مالزی نداشته است، زیرا جرم »شیعه بودن«، تنها در محاکم دینی مالزی 

رسیدگی می شود و دیگر ارکان قضایی مالزی در امور دینی دخالت منی کنند.

انعقاد توافق نامه امنیتی بین دو کشور

بدیهی است، پس از این تالش های دولت عربستان برای ترویج وهابیت در مالزی و سکوت 

مبارزه  برای  دو کشور  بین  امنیتی  قراردادهای  انعقاد  به  نوبت  مالزیایی،  مقامات  معنی دار 

عربستان   ،2011 آوریل   18 در  دارند.  آن  از  کشور  دو  که  می رسد  تعریفی  به  تروریسم،  با 

و  مخدر  مواد  قاچاق  تروریسم،  با  مبارزه  برای  اطالعاتی  و  امنیتی  توافق نامه  یک  مالزی  و 
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گروه های جنایتکار به امضا رساندند. مبارزه با جرایمی، چون تروریسم بین املللی، تغذیه مالی 

و سازماندهی جریانات تروریستی، مواد مخدر، پول شویی، قاچاق سالح، تجارت غیرقانونی، 

جرایم اقتصادی، تقلب پولی و جرایم اطالعاتی جزو مفاد این توافق نامه بودند. وزیر کشور 

مالزی، هشام الدین، این توافق نامه را نشانگر تصمیم دو کشور برای مبارزه با تروریسم معرفی 

کرده است. در این توافق نامه، طرفین بر همکاری های امنیتی و تبادل تجربیات دراین زمینه 

و نیز آموزش کادرهای ویژه تأکید کرده اند. برخی از تحلیل گران مالزیایی معتقد هستند که 

چون فعالیت گروه های افراطی دینی در این کشور، به سبب کم کاری در حوزه امنیتی مالزی 

در سال های پیش از سال 2001 افزایش یافته است، دولت این کشور، با انعقاد این توافق نامه 

تالش دارد تا با همکاری عربستان بر این فعالیت ها نظارت مناید. 

مالزی سکوی پرش عربستان برای رسیدن به جنوب رشق آسیا

سازمان های تبلیغی مالزی با دریافت کمک های مادی و معنوی از »رابطه العامل االسالمی« و 

»دانشگاه املدینه املنوره« و دیگر مؤسسات وهابی فعال در قطر و کویت، همواره درصدد 

بوده اند.  تایلند  جنوب  و  فیلیپین  جنوب  کامبوج،  ویتنام،  در  سلفی  قرائت  با  اسالم  ترویج 

حاشیه  مسلامنان  درمیان  مالزیایی  مبلّغان  تأثیرگذاری  نوع  از  مفصلی  گزارش  تیلور،  فیلیپ 

ارائه کرده است )تیلور: 45- اقوام مسلامن چام در ویتنام و غرب کامبوج  دلتای مکونگ و 

54(. گوردون مینز هم معتقد است که گرایش عموم مسلامنان ماالیی به اسالم سیاسی، لغو 

روادید برای بسیاری از خارجیان، وجود زمینه های مناسب برای ارتباطات گسرتده و نیز حضور 

توسعه تحرکات  برای  را  افراط گرا، زمینه  به جریان های  وابسته  اقتصادی  و  بانکی  شبکه های 

القاعده و جریان های افراطی تحت نفوذ عربستان از مالزی به دیگر کشورهای جنوب رشق 

آسیا فراهم آورده است )مینز، 2009: 181-179(. 

جامعت اسالمی در جنوب رشق آسیا

در  اما  درآمده،  تحریر  رشته  به  اسالمی«1  مورد »جامعت  در  بسیاری  آثار  حال  به  تا  اگرچه 

هیچ اثری، منشأ دقیق این گروه توصیف نشده است. با توجه به این که »جامعت اسالمی« 

مالزی تحت تأثیر »جامعت اسالمی« اندونزی بوده و رهربان آن از مالزی به عنوان پایگاه خود 

این جامعت  اعتقادات  و  به رشح گذشته  بیشرتی  تفصیل  با  استفاده می کرده اند، الزم است 

1. JI
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بپردازیم. برخی چون گرگ بارتون معتقدند که این گروه از »داراالسالم«1 نشأت گرفته و یک 

جنبش شورشی جدایی طلب است که در سال 1948 در اندونزی، به وسیله سوکارماجی ماریجان 

کارتوسوویرجو2 سازمان یافته و رؤیای ایجاد یک دولت اسالمی در مجمع الجزایر )NII( را در 

رس داشته است )بارتون، 2005: 5(.

شکست »داراالسالم« در سال 1962 از ارتش اندونزی که با اجرای عملیات ضدشورش علیه این 

گروه صورت گرفت، باعث شد تا اعضای باقی مانده این جامعت، به استفاده از مدارس اسالمی 

متعدد برای اختفا وادار گردند. در سال 1972، دو تن از رهربان »داراالسالم«، عبدالله سونگار3 

و ابوبکر بشیر، مدرسه شبانه روزی اسالمی را4 در سولو5، جاوه مرکزی تأسیس کردند. بعدها، 

سازمان های  و  شده  شناخته  اسالمی  جامعت  کلیدی  بنیانگذاران  به عنوان  بشیر،  و  سونگار 

اطالعاتی اندونزی، آن ها را به برقراری ارتباط با القاعده، ازسوی جامعت اسالمی متهم کردند 

به عنوان  نگروکی«  و »شبکه  »داراالسالم«  از  از محققان هم  برخی  اما   ،)51 )سینگ، 2007: 

 .)2003 ,International Crisis Group( پیشگامان جامعت اسالمی یاد می کنند

حادثه  پیوسنت  به وقوع  از  پس  »داراالسالم«،  روح  تجدید  اسالمی«،  »جامعت  می شود،  گفته 

تروریستی یازده سپتامرب، به وسیله »القاعده« است. براساس یکی از پژوهش ها، سونگار و بشیر، 

در سال های 1993- 1994 سازمان جامعت اسالمی را بنیان نهاده اند )کالک و انگرر، 2008: 8(، اما 

در پژوهش دیگری چنین آمده که این سازمان در سال 1996 تأسیس شده است )حسن، 2009: 
 .)128

ایدئولوژی »جامعت اسالمی«، بر پایه باورهای اسالم وهابی و سلفی استوار است که به مفهوم 

دولت اسالمی و اجرای رشیعت اعتقاد دارد. »جامعت اسالمی« با تکیه بر ایدئولوژی وهابی/ 

سلفی، در صدد ایجاد یک دولت اسالمی مجمع الجزیره ای در آسیای جنوب رشقی با نام دولت 

اسالمی نوسانرتاست6 که چهار منطقه جامعت اسالمی را به همدیگر متصل می کند. برخی، 

دولت اسالمی نوسانرتا را به عنوان تحقق رویای »جامعت اسالمی« در ایجاد خالفت اسالمی در 

جنوب رشقی آسیا تعبیر می کنند )رسا، 2011: 144-124(. 

1. Darul Islam
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عبدالله سونگار، ابوبکر بشیر، حمبلی، ابوجربئیل، مخلص1، دوملتین2، عمر پاتک3، ذوالقرنین و 

دوجانا، نظریه پردازان شناخته شده و کلیدی جامعت اسالمی است )هامن: 76(. 

گروه مجاهدین مالزی و فیلیپین

این گروه که به نام  KMM4 شناخته می شود، یک گروه جهادی شبیه به جامعت اسالمی مالزی 

حلقه  به نام  جهادی،  رهربان  از  گروهی  به وسیله   ،1995 سال  در  افراط گرا  تشکل  این  است. 

پاکیندو5 متشکل از اعضای انجمن فارغ التحصیالن پاکستان، هند و اندونزی- ماساپاکیندو6 و با 

حامیت های حزب اسالمی پاس در مالزی تأسیس شد. یکی از اهداف بنیادین گروه مجاهدین 

مالزی را می توان ایجاد حرکتی اصالحی در میان مسلامنان مالزی و تبعیت از اسالم ناب، در 

اگرچه رهربان بعدی پاس  این حزب دانست،  تبلیغ  از حزب پاس و  جهت محافظت و دفاع 

از این جریان اطالع نداشته و یا با آن مخالفت کرده اند. یکی دیگر از اهداف بلندمدت این 

تشکل جهادی، تطبیق رشیعت و ایجاد حکومت اسالمی در مالزی اعالم شده است. این جریان 

افراط گرا که با هدف ایجاد دولت اسالمی در مالزی، اندونزی، جنوب فیلیپین و جنوب تایلند 

شکل گرفته، عالقه ای به پیوسنت به رابطه املجاهدین مالزی از خود نشان نداده است )عبداله، 

.)41-40 :2005

نتیجه گیری

از استکبار، شکل و ماهیت  ایجاد روح نفرت  افزایش دخالت های آمریکا در خاورمیانه و  با 

جنبش های اسالمی از حد اعتدال خارج شد و به سمت افراط گرایی متایل پیدا کرد و گروه های 

افراط گرا که زمانی به عنوان ابزار سیاسی و نظامی در دست عربستان و آمریکا و متحدان آن ها 

بالکان و کمک به گسرتش نفوذ غرب در  افغانستان و چچن و  با کمونیسم در  برای مبارزه 

خاورمیانه به کار گرفته می شدند، به جریان های تروریستی تغییر ماهیت دادند و منافع غرب 

را هدف گرفتند. رهربان »جامعت اسالمی« و »مجاهدین مالزی« و  آمریکا در خاورمیانه  و 

حرکت های سلفی/ وهابی تحت نفوذ عربستان، از افغانستان و عراق و سوریه به سمت جنوب 

1. Mukhlas
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ارتباطات  و  مالی  توان  از  بتوانند  تا  دادند  تغییر جهت  اندونزی  و  مالزی  به ویژه  آسیا،  رشق 

ایجاد  اقوام مالیو-پلینیزی، برای  اقتصادی و علمی بزرگ ترین جامعه مسلامنان جهان، یعنی 

دولت اسالمی در جنوب رشق آسیا بهره بگیرند و به دالیلی که در منت به آن ها اشاره شد، مالزی 

به مهم ترین پایگاه عربستان برای ایجاد رسپل ارتباطی نفوذ به مناطق شاملی این کشور، یعنی 

کامبوج، ویتنام، الئوس، جنوب تایلند و جنوب فیلیپین و اندونزی تبدیل شد. 

مطالعات آینده: بررسی وضعیت اقوام چام در ویتنام و کامبوج و نیز بررسی دقیق تبلیغات 

گسرتده مالزی با کمک »رابطه العامل االسالمی« عربستان در این کشورها و جنوب فیلیپین و 

تایلند، می تواند اطالعات مفیدی درباره میزان نفوذ حرکت های افراط گرایانه دینی در جنوب 

رشق آسیا ارائه مناید. 
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