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كشــور مالــزي بــه عنــوان يكــي از توســعهيافتهترين كشــورهاي مســلمان واقــع در شــرق آســيا ،در كمتــر از
چهــار دهــه از كشــوري فقيــر و كــم درآمــد بــه كشــوري توســعهيافته بــا درآمــد چشــمگير تبديــل شــده و

فرآينــد صنعتيشــدن و فعــال شــدن بــه عنــوان يــك اقتصــاد مولــد را طــي كــرده و در حــال تعميــق آن اســت.
ايــن كشــور بــا توجــه بــه تحــوالت جهانــي ،در حــال حاضــر در بســياري از زمينههــاي توليــد و خالقيــت

فعــال اســت .بيترديــد دوره نخســتوزيري مهاتيــر محمــد (1981-2003م) يكــي از دورههــاي اصلــي

خيــزش توســعهاي ايــن كشــور محســوب ميشــود .او نخبــه و اندیشــمندی توسعهگراســت .ويژگــي نخبــگان
پيشــبرد اهــداف خويــش اســت .بررســی دیدگاههــای ماهاتیــر محمــد بیانگــر زوایــای اندیش ـهای یکــی از

رهبــران توســعهگرا در جهــان اســام اســت .مقالــۀ حاضــر درصــدد بررســي عمده-تريــن ديدگاههــاي

مهاتيــر محمــد بــه عنــوان يــك انديشــمند توسعهگراســت .اينكــه رگههــاي اصلــي توســعهگرايي را در
انديشــه او اســتخراج و برجســته كنــد.

واژههاي كليدي :مهاتير محمد ،مالزي ،توسعهگرايي ،نخبگان توسعهگرا ،انديشهتوسعهگرا.
1. shirzadi2020@yahoo.com

] [ Downloaded from priw.ir on 2023-01-07

توســعهگرا ،عــزم راســخ بــراي پيشــبرد توســعه ،پايبنــدي بــه رشــد و تحــول اقتصــادي و توانايــي آنــان بــراي
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چكيده

مقدمه

کشور مالزی تا نیمه قرن بیستم تحت استعمار انگلستان و ژاپن قرار داشت .در دورۀ بعد

از جنگ جهانی دوم (1965م) ،با جدا شدن جزیره سنگاپور ،شکل گرفت (شاهنده:1374 ،
 .)59از نظر سیاسی ،کشوری پادشاهی با حکومتی پارلمانتاریستی و دارای دین رسمی اسالم
است .نسبت ادیان در مالزي بدین قرار است :مسلمانان  53درصد ،بودیسم  17/3درصد،

کنفوسیوئیسم و تائوئیسم  11/6درصد ،مسیحیان  8درصد ،هندوئیسم  7درصد (مسائلی،
 .)175-230 :1375دارای منابع طبیعی نفت و گاز ،کائوچو ،روغن نخل ،قلع ،کاکائو و الوار و
از نظر صنعتی نیز دارای تولیدات لوازم الکترونیکی ،خودرو ،کائوچوی طبیعی و روغن نخل

است (همان.)97 :

مالزی روند توسعه خود را دیرتر از برخی کشورهای شرق آسیا (ژاپن ،کره جنوبی،

تایوان ،سنگاپور) آغاز کرد ،اما به سرعت در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت .دالیل اصلی
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این موفقیت در مواردی همچون اصالح ساختار مدیریت سیاسی -اقتصادی ،راهبرد توسعه

صادرات ،خصوصیسازی ،جذب سرمایهگذاری خارجی ،الگوگیری از کشورهای موفق
منطقه و تعامل فعال با کشورهای جهان و قدرتهای برتر اقتصادی ،است .مهمترین عامل

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

تسریع روند توسعه در مالزی ،مدیریت و تصمیمگیریهای راهبردی دولت توسعهگرا بوده که
نقشی قاطع در هدایت و نظارت بر روند توسعه این کشور داشته است (نیزبیت.)216 :1385 ،
دوره بنیادین تحول توسعهای مالزی در سالهای  1981-2003میالدی ،یعنی دوره

زمامداری و راهبری ماهاتیر محمد بوده است .این کشور طی دهه  1980رشد اقتصادی

باالی  8درصد را ثبت کرد .در حال حاضر ،اولین کشور پیشرفتۀ اسالمی و هفدهمین کشور
پیشرفتۀ جهان به شمار میرود .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که مؤلفههای

 .1مالزي در عصر ماهاتير محمد
ماهاتیر محمد را یکی از مهمترین و موفقترین رهبران جهان اسالم میدانند (Mohd Rosdi,

 .)2016: 566در كشوري كوچك و كم جمعيت و به طور عمده كشاورز يا صياد ماهي،
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اصلی اندیشه ماهاتیر محمد چه هستند که موجب توسعه در مالزی شدند و میراث فکری او
برای این کشور و احیان ًا دیگر کشورهای مسلمان چیست؟

كه به طور غالب در روستاها و جنگلها زندگي ميكردند و درآمد سرانه كمتر از  100دالر
داشتند ،همراه با مناقشات مذهبي و نژادی ،حضور ماهاتير محمد موجب دگرگوني اين كشور

شد ،به گونهای که مالزي چهره ديگري به خود گرفت (كيوان .)34 :1390 ،براساس گزارش

توسعه انسانی سال  ،2015مالزی برخوردار از توسعه انسانی باال و در زمینۀ شاخصهای

توسعه انسانی حائز رتبه  62در بین  188کشور جهان ،امید به زندگی  74/7سال ،درآمد سرانه

ناخالص ملی سرانه  22762دالر در سال ،کل جمعیت  30/2میلیون نفر و رشد جمعیت 1/6
درصد است (.)HDR, 2015: 208-235

عمدهترین سیاستهای ماهاتیر گسترش آموزش همگانی و توسعۀ تحقیقات علمی بود.

تأسیس بزرگترین دانشگاه اسالمی دنیا موجب جذب نخبگان علمی داخلی و خارجی از
تمام نقاط دنیا به ویژه کشورهای اسالمی شد .او همچنين سعی کرد درآمد حاصل از صنعت
گردشگری را به بیست برابر افزایش دهد و در آسیا موفقترین کشور در زمینۀ جذب گردشگر

شود و قصد دارد در سال 2020م ،با جذب  35میلیون گردشگر ،سهم گردشگری را در تولید
ناخالص ملی به  3برابر افزایش دهد .کواالالمپور در حال حاضر ششمین شهر گردشگری
جهان است (.)http://www.tinn.ir

راهحل آسیایی برای کشورهای در حال توسعه توصیه میشود .او اسالمگرایی را با نوگرایی

توأم ساخت .سرانجام ،ماهاتیر با سه دهه تالش ،نه تنها مالزی و آینده آن را دگرگون ساخت،
بلکه درستی بینش و اندیشههای خود را به اثبات رساند .کنارهگیری داوطلبانه او از قدرت در
سال  ،)1382( 2003سادهترین ،مهمترین ،درسآموزترین و آخرین اقدام او برای رهبران و

سیاستمداران کشورهای جهان سوم و ممالک اسالمی بود .وی همچنين با عنوانهای مختلفی
بههر ترتیب ،ماهاتیر محمد نخبه و اندیشمندی توسعهگراست .ويژگي نخبگان توسعهگرا،

عزم راسخ براي پيشبرد توسعه ،پايبندي به رشد و تحول اقتصادي و توانايي آنان براي پيشبرد

اهداف خويش است (لفتویچ .)396-408 :1378 ،مباني نظري تحقيق حاضر ،نظريه دولت

و نخبگان توسعهگراست .بررسی دیدگاههای ماهاتیر محمد بیانگر زوایای اندیشهای یکی از

رهبران توسعهگرا در جهان اسالم است.
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همچون «ناجی قوم ماالیا» و «معمار مالزی مدرن» شناخته ميشود (شیرزادی.)175 :1389 ،
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در سیاستهای ماهاتیر محمد ،ضمن انتقاد از روشهای غربی توسعه برای جهان سوم،
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 .2زندگینامه ماهاتیر محمد

الف) دوره كودكي و نوجواني

ماهاتيربنمحمد در سال 1925م .در خانوادهاي متوسط به دنيا آمد .پدرش معلم و هنديتبار

و مادرش مااليي بود .او در مدرسه ،امور مربوط به كتابخانه را انجام ميداد و كتابهاي زيادي
را نیز مطالعه میكرد که شالوده بینش عمومي و فرهنگي وي را تشكيل داد .ماهاتير در زبان
انگليسي مهارت داشت و بارها جايزه دريافتنمود .عالقهمندي او به نوشتن در همين دوره

بروز یافت و در نشريه مدرسه به عنوان نویسنده و سردبير فعالیت داشت (ماهاتیر:1378 ،
.)2-3

ماهاتیر در سال  1947در دانشكده پزشكي به ادامه تحصيل پرداخت و در سال 1952

فارغالتحصيل شد .پس از فارغ-التحصيلي ،ابتدا دستيار پزشك و سپس به عنوان مسئول امور
درماني در زادگاه خود ،به خدمت دولت درآمد .در سال  1957از آن مسئوليت كناره گرفت
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تا مطب خصوصي در منزل خود داير كند .با دختري مسلمان به نام سيتي حصمه که او نیز
پزشك بود ،ازدواج کرد .آنها داراي دو دختر و سه پسر شدند و دو كودك را نيز به فرزندي

پذيرفتند (توکلی.)40-41 :1384 ،

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ب) زندگی سياسی

ماهاتير از  19سالگي وارد فعاليتهاي سياسي و در  20سالگي(1946م) وارد حزب آمنو

شد .در 1963م ،نماينده مالزي در سازمان ملل متحد شد .در سال 1964م به نمايندگي پارلمان

انتخاب شد .يك سال بعد به عضويت كادر مركزي حزب آمنو درآمد (.)Leonard, 2006: 978
در اواخر دهۀ  1960كتابي را با عنوان معضل مااليي منتشر کرد كه ضمن انتقاد از ستم

شد ،هرچند که بر احساسات مليگرايي و قومگرايي جوانان حزب آمنو تأثير گذاشت .ماهاتير

همسو با تندروها به تُنكو عبدالرحمن ،نخستوزير وقت ،تاخت که مردم بومي را مورد غفلت
قرار داده است .به همين علت از حزب اخراج شد ،اما شهرت بيشتری کسب کرد .تُنكو

عبدالرحمن به دنبال پيامدهاي آشوب قومي سال 1969م ،از سمت خود استعفا داد (مسائلی،

.)212 :1375
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استعمارگران ،به انتقاد از بي-توجهي ماالييها به سرنوشت خویش پرداخت .كتاب او توقيف

ماهاتير در 1968م به عنوان اولين رئيس شوراي آموزش عالي منصوب شد .چهار

سال بعد عضو شوراي مشورتي آموزش عالي و عضو شوراي دانشگاه مااليا و در سال 1974
رئيس شوراي دانشگاه ملي مالزي شد .در  1973به عنوان سناتور منصوب شد .سپس رياست

سازمان توسعه ،كشاورزي و صنعتي بوميان را بر عهده گرفت .در  1974سمت سناتوري را

براي شركت در مبارزه انتخاباتي رها كرد و پيروزي بزرگي در انتخابات به دست آورد .تون
عبدالرزاق دومين نخستوزير مالزي از ماهاتير دعوت کرد كه بار ديگر به حزب بپيوندد .او

در كابينه تون عبدالرزاق ،سمت وزير آموزش و پرورش را به عهده گرفت .در سال 1976

عالوه بر وزارت آموزش و پرورش ،معاون نخستوزير شد .در  1978عالوه بر معاونت ،به
وزارت تجارت و صنعت منصوب گرديد .در انتخابات درون حزبي  1975به سمت يكي از

سه معاون حزب آمنو انتخاب گرديد .سه سال بعد قائم مقام حزب شد و در سال  1981به
رياست حزب رسيد (.)Leonard, 2006: 978
ج) فنساالر اقتدارگرا

ماهاتير با وجود برگزاری انتخابات ،طريقهاش با معيارهاي دموكراسي تطبيق نميكرد

هيچگاه از ارتش و شيوههاي پليسي جهت تحكيم قدرت خود استفاده نكرد و همواره از
حمايت گسترده مردم برخوردار بود .مالزي را از يك كشور عمدت ًا كشاورزي به كشوري

توسعه-يافته و به يكي از باثباتترين كشورهاي آسيا تبدیل کرد .هيچ كودتا و درگيري
خونيني در اين كشور چند قومي اتفاق نیفتاد .موقعي كه داوطلبانه از نخستوزيري كنار رفت،
دیگر کسی نميتوانست او را ديكتاتور بنامد (.)Yusof, 2008: 43

ماهاتير محمد از یکسو سياستمدار نوگراي مااليي و يك غربگرا و از سوی دیگر،

معترضي ضدغرب بود .او ضمن بهرهبردن از سرمايهداري ،ارزشهاي آسيايي را مورد توجه
قرار داد و در سياست نگاه به شرق ،ابتدا ژاپن و سپس كرهايها را پرچمدار آسياي نو

ميدانست .او ميخواست فناوري و پيشرفتهاي علمي غرب را به كشورش بياورد ،بدون
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و رسانههاي گروهي در این کشور آزاد و مستقل نبودند .در عین حال ،ديكتاتور هم نبود.
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آنكه ارزشهاي آسيايي از بين برود .در عین حال ،پس از حادثه  11سپتامبر ،در جنگ عليه

تروريسم متحد آمريكا بود)Leonard, 2006: 979( .

هـ) مدير پويا

ماهاتیر دارای یک پويايي مديريتي بود .وی معتقد بود که براي رسيدن به رشدي بلندمدت

و پايدار ،نبايد متكي به كاهش مالياتها و مشوقها بود ،بلكه بايد براي غلبه بر نقاط ضعف

اقتصاد داخلي ،به تغييرات استراتژيك دست زد .مردم باید با تغيير در نگرش خود ،آنچه را
كه به نفع خود و اقتصاد كشور است ،انجام دهند .دائم ًا بايد به حوزههاي خاص اقتصادي كه
ميتوانند رشد بيشتري به بار آورند ،روي آوريم و مسيرمان را تغيير دهيم (توکلی.)52 :1384 ،
و) مدیر خطرپذير
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زبان انگليسي بود .سه دهه بعد ،مجبور شد بار ديگر به زبان انگليسي بها دهد و آن را به عنوان

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ماهاتير ،بهرغم وجود مخالفتها و مشكالت ،با اقتدار به انجام سياستهاي خود پرداخت.
مث ً
ال زماني با تعصب ،خواهان اعتالي زبان مااليي و استفاده از آن به عنوان زبان ملي به جاي

 .3دیدگاهها و اندیشهها

زبان آموزشي براي آموزش علوم و رياضيات معرفی کند (همان.)52 :

در این قسمت به بررسی عمدهترین دیدگاههای ماهاتیر محمد درباب موضوعات مرتبط با

توسعه و جامعه مالزی در خالل آثار و سخنرانیهای او میپردازیم.

ماهاتیر محمد معتقد است مسلمانان از نظر اعتقادی به صلح و آرامش پایبندند و زندگی

اجتماعی را در احترام به یکدیگر امکانپذیر میدانند و نه در جنگ و ستیز .این مسئله ،شرط و

زمینه الزم برای توسعه آنهاست« :كلمه «صلح» با زندگي مسلمانان جهان عجين شده است .در

قرآن كريم  53بار به اين كلمه اشاره شده و هر روز مسلمانان با سالم كردن به يكديگر ،تمايل

به صلح و مسالمت را تأكيد ميكنند .صلح يك راه صحيح و مقدمهای براي دستيابي به توسعه
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الف) صلح و توسعه در تعالیم مسلمانان

است و بهانهتراشی براي جنگ مورد تأييد اسالم نيست .امروز دستيابي به صلح و توسعه يك
چالش دوجانبه براي امت اسالم است .سازمان كنفرانس اسالمي بايد به ايجاد يك فرهنگ

جديد در ميان مسلمانان براي دستيابي به صلح و توسعه کمک کند» (ماهاتیر.)32 :1386 ،

بر این اساس ،نه تنها اسالم و مسلمین تمایل به صلح و همزیستیمسالمتآمیز دارند ،بلکه

توسعه در سایه صلح برای مسلمانان امکانپذیر است و باید دستور کار و هدف بزرگترین

تشکلهای اسالمی از جمله سازمان کنفرانس اسالمی قرار گیرد.

ب) ضرورت قدرتمند شدن کشورهای اسالمی و الزامات آن

ماهاتیر دنیای کنونی را دنیای کشورهای قدرتمند میداند .هر چه کشورها قدرتمندتر

باشند ،اثرگذارترند .همه کشورهای اسالمی باید برای قدرتمند شدن نه تنها در جنبههای

مادی ،که در ابعاد دفاعی تالش کنند .او مینویسد« :جهان امروز ،قدرت را حق ميداند ،پس

كشورهاي اسالمي از جمله مالزي بايد قدرتمند شوند .براي دستيابي به قدرت مهمترين اصل
تشكيل دولتي عادل است .بايد براي تقويت بنيه دفاعي خود تالش كنيم تا به سطح كشورهاي
توسعهيافته برسيم .خداوند در آيه  60سوره انفال ميفرمايد :تا آنجا كه ميتوانيد خود را

به تمامي به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود» (ماهاتیر.)213 :1386 ،

بنابراین ،بر طبق دستور صریح قرآن ،هیچ راهی جز قدرتمند شدن مالزی و دیگر

کشورهای مسلمان وجود ندارد .عالوه بر این ،او زمینههای مختلف برای کسب قدرت را در
همه موارد میداند« :تالش بيوقفه در كسب موفقيتهاي بينالمللي ،ثابت قدمي و استمرار

در كارهاي مثبت و ارزشمند ،مولد بودن ،كسب درآمد و دانش آموزي بايد از دستاوردهاي
متصرف خواهند شد» (ماهاتیر.)179 :1378 ،

ماهاتیر الزمه قدرتمندشدن را تعامل با جهان میداند .هیچ کشوری نمیتواند در انزوا

و به دور از دیگر کشورها به حیات خود ادامه دهد .برای حفظ دین و جلوگیری از فرار

مغزها باید قدرتمند شد .او مینویسد« :در عصر جديد هيچ كشوري نميتواند تحت تأثير و
نفوذ كشورهاي ديگر نباشد .آنكه قدرتمند است ،اثرگذارتر و آنان كه ضعيفترند ،اثرپذيرتر
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قدرتمند سازيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود را بترسانيد و آنچه در راه خدا هزينه ميكنيد

فصلنامه علمی -پژوهشی

مي-باشند .آنكه اهرم اقتصادي ،صنعتي ،تجاري ،اقتصادي ،سياسي و وسائل ارتباط جمعي

را در دست دارد ،صدايش رساتر ،سلطهگر و ديكتهكننده است .در چنين شرايطي حفظ دين

آسان نيست .جاذبههاي علمي ،صنعتي و تجاري حتي دينداران را جذب ميكند .جوامعي

كه از قدرت اقتصادي و علمي باالیي برخوردار نباشند ،دينداران خودشان را نيز نميتوانند

حفظ كنند .حتي در سرزمين وحي و مكه مكرمه ،ميتوان آثار فعاليتها و نفوذ دنياي غرب
را مشاهده كرد .وسايل ارتباط جمعي و مخابراتي ،هتلهاي ساخته شده ،حفر تونلها ،ساختن
پلها و جادهها ،كاالهاي عمومی ،حتي تسبيح ،قبلهنما و سجاده ،ساخت غرب هستند .حجاج

بيشتر توجهشان مصروف خريد كاالهاي غربي است تا عبادت» (ماهاتیر.)270-271 :1378 ،
پس برای تأثیرگذاری بر دیگران و حفظ دینداری باید قدرتمند شد و الاقل سرزمین وحی

و مظاهر دینی مسلمانان را از نفوذ غرب دور کرد.
فصلنامه علمی -پژوهشی

204

ج) اسالم و صنعتی شدن

ماهاتیر در بیان اهمیت صنعتیشدن ،بین آن با انجام شعائر مذهبی ارتباط برقرار میکند.

او مینویسد« :بدون وجود صنايع ،اجراي بسياري از مراسم مذهبي دشوار خواهد بود .در

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ارتباط با نماز وجود صنعت نساجي براي پوشش مسلمانان و براي سفر به حج استفاده از

هواپيما ضرورت دارد .همچنين يكي از مسئوليتهاي جامعه اسالمي آماده ساختن خود

براي دفاع است .پيامبر(ص) به صنعتي كه در خدمت دفاع از مسلمانان بود ،اهميت ميدادند.
وظيفه مسلمانان ،اختراع ادوات دفاعي و تجهيز جامعه اسالمي به آنهاست» (ماهاتیر:1386 ،

.)225 -226

ماهاتیر محمد جوامع مذهبی را به سه دسته تقسیم میکند و ویژگیهای هر یک را بر
میشمرد .از نظر او بین مذهب حداقلی غرب ،مذهب متعادل شرق آسیا (عمدت ًا مالزی) و

مذهب افراطی در برخی جوامع عقبماندۀ مسلمان تمایز وجود دارد« :جوامع به سه دسته
تقسيم ميشوند :اول ،جوامع غربي مسيحي که مذهب فقط به امور فردي و خصوصي منحصر

شده ،ميگويند خدا مرده و تنها به توسعه اقتصادي فكر ميكنند .آنها رو به زوال و غرق در
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د) مذهب و توسعه

لذتجویی و انواع تالطمات روحي و جسمي هستند .جوامع گروه دوم در شرق آسياست
که موفقيتهاي اقتصادي داشته و در عين حال ،ارزشهاي سنتي و مذهبي خود را نيز حفظ

كردهاند و مردم در امور دینی متعصب نیستند .در گروه سوم برخي از جوامع اسالمي به دليل

اختالفات قومي و مذهبي از تعاليم اصلي اسالم دور شده و ضعیف و ناكام گرديدهاند .اين
جوامع نميتوانند الگويی قابل پيروي براي بقيه باشند» (ماهاتیر.)192 :1386 ،

ماهاتیر الگوی مطلوب را نه مذهب حداقلی غربی و نه الگوی دینی جوامع عقبمانده،

بلکه نوعی از باور دینی میداند که هم به دستاوردهای مدرن دستیافته و هم ارزشهای
سنتی و مذهبی خود را حفظ کرده است .در جایی دیگر ،اذعان می-دارد که بین علوم جدید و

دین هیچگونه تعارض و ناسازگاری وجود ندارد .مسلمانان باید مروج علوم جدید باشند ،زیرا

موجب رشد و پیشرفت آنها میشود« :ماالیيها بيم آن دارند كه با تحصيل رشتههاي علمي
جديد مبادا فرزندانشان از توجه به دين غافل بمانند .آنان علوم جديد را علوم غيرمذهبي و

غربي ميدانند .بايد دانست كه همين رشتههاي درسي غربي است كه در رشد كشور مالزي
بسيار مؤثر بودهاند» (ماهاتیر.)53 :1378 ،

ماهاتیر حتی معتقد است علوم غربی ریشه در غرب ندارند« :علم و دانشي را كه اروپایيان

بد نيست .بستگي به بهرهبرداري ما از آن دارد» (ماهاتیر.)65 :1378 ،

پس علوم و فنون جدید نه تنها بد نیستند ،بلکه ابزار زیست بهتر انسان را فراهم میکنند.

از نظر ماهاتیر ،از دیگر دالیلی که ما را ترغیب به آموختن علوم جدید میکند ،توصیهای
است که در تعالیم دینی به توجه همزمان به امور دنیوی و اخروی شده است .مسلمانانی که

علم بیشتری میاندوزند ،جایگاه باالتری دارند« :اسالم دنيا را از آخرت جدا نميداند و در

براي بشريت مفيد باشد ،اسالم تشويق به يادگيري آن مينمايد ،در بين مسلمين آنان كه علم

بيشتري دارند ،جايگاه باالتري دارند .قرآن ميفرمايد :اي رسول بگو ،آيا آنان كه اهل علم
و دانشاند با مردم نادان يكسانند؟ مسلماناني كه دانش اندوختهاند ،عليم خوانده ميشوند،

همچنان كه ابنسينا و غزالي را عليم ميدانند .انسان بايد در حد ظرفيت فكري خود در كسب
علم بكوشد» (ماهاتیر.)69 -70 :1378 ،
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سكوالر ،غربي يا دنيوي نام نهادهاند ،از اروپا و غرب سرچشمه نگرفته است .هيچ زمينه علمي
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ب ه زعم ماهاتیر ،عظمت آفرینش ایجاب میکند که به کسب علوم مختلف بپردازیم و

قوانین آن را کشف و درک کنیم و این شرط تکامل انسان است« :اسالم از مسلمانان نخواسته
كه صرف ًا به تحصيل امور معنوي بپردازند ،اين همه نظمي كه در كائنات ،كرات آسماني و
كهكشانها ديده ميشود ،قوانين پيچيدهاي كه در فيزيك ،شيمي ،رياضيات و ديگر جنبههاي

حيات وجود دارد ،توسط خداوند عالم و عليم وضع گرديدهاند ،آگاهي به اين قوانين و
بهكارگيري علوم براي رشد و تكامل انسان حياتي است .صرف ًا در يك جهت رفتن ،اجتماع و

اداره كشور را مختل خواهد كرد» (ماهاتیر.)72 :1378 ،

ماهاتیر اذعان میدارد زمانی که پیامبر اسالم(ص) توصیه به علمآموزی حتی در چین

میکرد ،در چین علوم اسالمی رایج نبود .بنابراین ،منظور او همه علوم در شاخههای مختلف
را شامل میشد« :پيامبر اسالم فرمودهاند براي كسب علم تالش كنيد ،حتي اگر در چين باشد.

يعني اگر الزم باشد بايد از مدينه و عربستان آن روزي به چين كه در آن زمان يك كشور
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غيراسالمي است با امكانات آن زمان سفر نمايند .پيامبر زماني اين مطلب را بيان كردند كه
اسالم به سرزمين چين نرسيده و علوم چين ،علوم ديني نبودند» (ماهاتیر.)74-75 :1378 ،

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

هـ) ضرورت توجه به امور دنیوی و اخروی
ماهاتیر در بخشی دیگر ،صریح ًا نقاط ضعف و قوت مذهب را بر میشمرد و آن را به میزان

توجه به امور دنیوی نسبت میدهد و خواهان تفوق مسلمانان بر غیرمسلمانان در امور دنیوی
و قدرت مادی و علمی است .او اذعان میدارد« :عدم توجه به مسائل دنيوي مسلمانان ،ناتواني

آنها در مسائل اقتصادي ،تأكيد غيرمتعارف نمودن به آداب ديني تأكيد بيش از حد نمودن به

امور اخروي به عنوان نقطه قوت و اعتبار يك مذهب ،بينتيجه است .يك دين وقتي در زمين
ضعيف و ذليل .وظيفه همه مسلمين است كه در امور علمي ،نظامي ،مديريت ،اقتصادي و
سياسي ،اجتماعي بر ديگران تفوق و برتري داشته باشند» (ماهاتیر.)188-189 :1378 ،

ماهاتیر به پیامدهای منفی بینش زاهدانه اشاره میکند و معایب آن را بر میشمرد و حتی

معتقد است که این نوع زندگی میتواند به نابودی اسالم بینجامد .او مینویسد« :اگر همه
اعضاي يك جامعه ،دنيا را فراموش كنند و فقط به گوشهنشيني زاهدانه و عبادت بپردازند،
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حضور دارد و شكوفا خواهد شد كه از پيروان كثير توانا و قدرتمند برخوردار باشد ،نه افرادي

زندگي خانوادگي به وجود نخواهد آم د و نوع بشر پس از چند نسل منقرض خواهد شد.
نبايد به افراد زاهد و تارك دنيا بيش از حد بها بدهيم و سايرين را موظف كنيم كه به خاطر

زهدشان به آنها اجر و پاداش بدهند» (ماهاتیر.)44-45 :1378 ،

ماهاتیر پس از تأکید بر توجه به امور این دنیایی ،رعایت تعادل در ارزشهای معنوی

و مادی را مورد بحث قرار میدهد .او مینویسد« :ارزشهاي معنوي و ارزشهاي مادي،

هيچكدام به تنهایي نميتوانند تغذيهكنندۀ روح و جسم انسان باشند و خوشبختي و سعادت را
به جامعه بشري ارزاني كنند .جوامع انساني ،براي اينكه بتوانند سالم ،با نشاط و خالق باشند،
الزمهاش حفظ شرايط متعادل بين ارزشهاي معنوي و ارزشهاي مادي است»« .اسالم اثبات ًا
براي فقر اعتبار و احترام قائل نيست ،از طرفي داشتن مال و ثروت را مذموم نميداند .بلكه

اولويت را به ميانهروي و اعتدال ميدهد .اما جامعه اسالمي موظف است نابرابريها را كاهش
دهد و در ميان مردم نيز تعادل برقرار نمايد» (ماهاتیر.)46-49 :1378 ،

ماهاتیر سپس ارتباط ایمان با فقر یا بیایمانی با ثروت یا بر عکس را رد میکند .او

مینویسد« :تاريخ اسالم نشان ميدهد كه فقر يا ثروت هيچ ارتباط و همبستگي با معنويت
و ماديت ندارد .خيلي از سران صدر اسالم افراد متم ّول و ثروتمندي بودهاند ،مث ً
ال حضرت

مالزمين پيامبر(ص) ،افراد متم ّولي بودند كه ثروتشان را براي تبليغ اسالم صادقانه خرج
كردند» (ماهاتیر.)255-256 :1378 ،

به این ترتیب ،ماهاتیر به ارزش ثروت و ثروتمند میرسد و این طبقه را برای جامعه

سودمند میداند که قدر آن را باید دانست .او در این رابطه تمثیلی میآورد و مینویسد:
«يك فرد ثروتمند ،مولّد و پولساز به يك غاز تخم طالیي ميماند كه روي چند تخم طالیي
منطقي و سودآورتر اين است كه اين غاز را براي توليد تخمهاي طالیي بيشتر حفظ كنيم.
انسانهایي كه حسادت دارند ،به اموال ديگران طمع ميكنند ،هيچ منطقي جلودار آنها نيست»

(ماهاتیر.)39 :1378 ،

در عین حال ،ماهاتیر برای کاستن از فاصله فقیر و ثروتمند و سطح زندگی آنها،
پیشنهادهایی ارائه میدهد که تقریب ًا همان-هایی است که در ممالک پیشرفته مورد استفاده
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خوابيده است ،اگر اين غاز را سر ببرند ،ميتوان تخمهاي طالیي او را برداشت .اما روش
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خديجه اولين زن مسلمان و زوجه پيامبر(ص) ،زني تاجر و ثروتمند بود .تعدادي دیگر از
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قرار میگیرد .او اذعان میدارد« :در جهان امروزي و در مالزي يك حقيقت تلخ وجود دارد

و آن اينكه هر جا حضور و تالش ثروتمندان در جامعه بيشتر است ،سازندهترند ،ايجاد كار
و اشتغال مي-كنند ،توليدكننده هستند ،مالياتهاي سنگين ميپردازند .از وظايف حكومت
مدبر و آگاه ،برنامهريزي براي كاستن فاصله زندگي فقرا و اغنيا از طريق وضع ماليات است.
ثروتمندان موظفند به نسبت درآمد ،مصرف ،ارث و ميراثي كه از اقوام متوفي به آنها ميرسد،

مالياتهاي سنگيني را پرداخت كنند .دولت امكان مييابد تا خدمات عمومي را براي اقشار

كمدرآمد ارائه دهد .از جمله ايجاد امكانات آموزشي و پرورشي ،بهداشت و درمان ،خدمات
شهري ،توسعه راهها ،كمك به سالمندان و بيكاران ،فرصتهاي شغلي ،كمك به مساجد

و مراكز مذهبي ،امكانات مخابراتي ،نظم و امنيت عمومي ،پرداخت سوبسيد و امثال اينها»
(ماهاتیر.)152-153 :1378 ،

فصلنامه علمی -پژوهشی
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و) زوال امپراطوریهای اسالمی

ماهاتیر در مورد علتیابی زوال و فروپاشی امپراطوریهای اسالمی ،بر عوامل داخلی

تأکید میکند و چون این امپراطوری-ها به دلیل اختالفات و خشونتهای درونی نتوانستند

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

عظمت و بزرگی مسلمانان قرون گذشته را احیاء کنند ،مورد احترام نیستند .او چنین اذعان

میدارد« :اگر علل زوال و فروپاشي دو امپراطوري بزرگ مسلمانان در قرون گذشته را بررسي
كنيم ،درمییابیم كه افول آنها نه به خاطر فشارهاي خارجي ،بلكه به خاطر پوسيدگي و

ناهنجاريهاي داخلي بوده است .از زمان خوارج تا زمان حاضر ،مسلمانان مشغول رجزخواني
عليه يكديگر هستند .حتي خوارج ،حضرت علي (ع) را كافر مي-دانستند ،قشرهاي خشن

عليه او شوريدند .به همان نسبت كه جوامع مسلمان براي دستيابي به علم و توسعه تالش
مهار آنان گرديد .اين قبيل مجادالت تاكنون ادامه داشته و امروز نيز از طريق رسانههاي

الكترونيكي و اينترنت تداوم يافته و دفاع از اسالم و كشورهاي مسلمان و امت در مقابل

دشمنان غيرمسلمان مورد غفلت واقع شده است .امروزه هنوز در مورد قطع كردن سر مرتدها

اختالف نظر داريم ،در حالي كه هنوز به آن توان نرسيدهايم كه بتوانيم مرتدها را اعدام كنيم»

(ماهاتیر.)54 -55 :1386 ،
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كردند،افراطيهاي مذهبي ستيزهجويي نمودند و بخش عظيمي از انرژي امت اسالم صرف

او در مورد نامساعد بودن شرایط در کشورهای اسالمی و مهاجرت متخصصان ابراز

تأسف میکند و چنین مینویسد« :امروز شاهد پراكندگي مسلمانان هستيم .بسياري از

مسلمانان مستعد ميهن و تابعیت خود را ترك كرده و در آمريكا زندگي ميكنند .آنها هنوز
مسلمانان خوبي بوده ،اما همواره احساس حل شدن در جامعه غيرمسلمان دارند .بسياري از
آنها در سرزمين محل اقامت خود اقدامات خوبي انجام داده ،اما در عين حال ،موجب فقر در
ميهن خود بودهاند چرا كه ميهن اسالمي از استعدادشان محروم بوده است .اگر آنها به ميهن

خود بازگردند ،فرصتهایي براي شكوفايي استعدادشان وجود ندارد .كشورهاي آنان فقيرند و
دستمزد کافی و تسهيالت براي كار و تحقيق و توسعه وجود ندارد .از آنها قدرداني نميشود

و حتي ممكن است به غيراسالمي بودن متهم شوند» (ماهاتیر.)58-59 :1386 ،

پیشنهاد ماهاتیر محمد ،ساختن جامعهای توانمند ،تکنولوژیک ،تولیدکننده ،پویا و باثبات

است .او در این باره مینویسد« :اگر بتوانيم يك ملت مسلمان منطقي ،توانا در مديريت ،علوم
و تكنولوژي ،تجارت و صنعت ،سياست ،جامعه و باثبات در مذهب ايجاد نماييم ،ميتوانيم

پيشرفت كنيم و اين جهاد ماست .مذهب اسالم ،مذهبي ساده است و نسبت به مسلمانان

سختگيري نميكند ،اما مسلمانان اصرار بر تداوم مجادالت لفظي و اختالفانگيز و جنگ و
ميالدي نيستيم .ما هنوز نسبت به صنعتي شدن توجيه نشدهايم ،در حالي كه با عصر اطالعات

مواجه هستيم» (ماهاتیر.) 60-62 :1386 ،

ماهاتیر عمدهترین ابزارهای تقویت اسالم و امت مسلمان را چنین برمیشمرد« :براي ما

ثبات سياسي ،دولت موفق ،تسلط به علوم و تكنولوژي ،ثروت مادي و توسعه از ابزار تقويت

امت مسلمان محسوب ميگردد .بنابراين ،همانگونه كه دفاع از دين و عمل به معروف و
در ميان ايشان نگرانيم .منازعه و كشتار همديگر تحت نام اسالم و خدا نميتواند اسالمي

شمرده شود» (ماهاتیر)148 :1386 ،

بنابراین ،همۀ آنچه که امروز به عنوان شاخصهای توسعه تلقی میشود ،توسط ماهاتیر به
عنوان ابزار توانمندی معرفی میشود که کام ً
ال منطبق با تعالیم اسالمی نیز هست.
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پرهيز از منكر را ارج مينهيم ،از فقدان اخوت در ميان مسلمانان و وجود خشونت و عداوت
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كشتار يكديگر دارند .من متأسفم كه قادر به مشاهده رنسانس اسالمي در قرن بيست و يكم
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ز) نظم و برنامهریزی

ماهاتیر محمد در ارزیابی پیشرفت غربیها ،به آموزش ،نظم و برنامهریزی آنان اشاره

میکند و این مسئله را در همۀ امور آنان از جمله جنگ مؤثر میداند .به نظر او ،اولین کشور
آسیایی که این مسئله را به درستی دریافت ،ژاپن بود .او مینویسد« :آثار نظم؛ آموزشهاي

سيستماتيك ،سازماندهي و فرمانبرداري است که در اغلب جنگها ارتشهاي غربي را با
نيروي اندكشان بر بعضي از كشورهاي آسيایي پيروز كرد .در حالي كه در ارتشهاي آسيایي
تصميمات فردي و عدم اطاعت حاکم بود .در نتيجه كشورهایي مانند هند ،مالزي ،اندونزي
در جنگها مغلوب ارتشهاي كوچك غربي و مستعمره میشدند .براي موفقيت در امور بايد

فكر ،برنامهريزي ،تشكيالت و سيستم ،نظم و انضباط ،طراحی فردي و گروهي و

سلسله

مراتب داشت .اولين كشوري كه در آسيا این موضوع را به درستي فهميد ،ژاپن بود .آنها
با هوشياري به مطالعه نظامهاي غربي پرداختند و تدريج ًا نقاط ضعف تشكيالت اداري را
فصلنامه علمی -پژوهشی
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اصالح نمودند .همین امر توانست از ژاپنيها يك قدرت صنعتی جهاني بسازد» (ماهاتیر،
.)323-326 :1378

ماهاتیر سپس مشکالت موجود در کشورهای مسلمان را مورد اشاره قرار میدهد و آنها

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

را نه به اسالم ،بلکه به خود مسلمانان ،فرهنگ حاکم بر این کشورها و نظامهای سیاسی آنها
نسبت میدهد .او مینویسد« :اسالم براي تمام اعمال مسلمين از تولد تا وفات ،دستورات

و احكام مدون و مشخصي دارد .تمامي اينها براي تفكر ،برنامهريزي ،ايجاد تشكيالت ،و

برقراري نظم در تمام شئونات زندگي اجتماعي است .مشكالت ميان مسلمانان يا كشورهاي
اسالمي ،ارتباطي به اسالم ندارد ،عيب از افراد ،فرهنگهاي حاكم و نظام حكومتي آنان است»

ح) فساد و ضرورت مبارزه با آن

در مالزی به موازات برنامهریزی و اجرای برنامههای توسعه ،مبارزه با فساد نیز در دستور

کار قرار گرفت و مؤسسه ضدفساد به عنوان تنها سازمانی که مسئولیت بررسی و پیگیری تمام
موارد مربوط به فساد اداری را بر عهده دارد ،تأسیس شد (رضایی .)59-60 :1386 ،در عین

حال ،خود ماهاتیر دارای تحلیلهایی در این خصوص است .او معتقد است که رشوهخواری
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(ماهاتیر.)336-337 :1378 ،

یکی از اعمالی است که تمامی جوامع دنیا آن را بد میدانند و به عنوان جرم محکوم میکنند،
زیرا ممکن است موجب سقوط دولت و ایجاد هرج و مرج گردد .رشوهخواری مسئول

جمعآوری مالیات ،موجب کاهش درآمد دولت میشود و این یعنی عدم توانایی دولت
در پرداخت دستمزدهای نسبت ًا خوب و عادالنه ،که نتیجه آن ،باز هم گرایش مأموران به
رشوهخواری خواهد بود .از بین بردن صد درصد رشوهخواری غیرممکن است .اما اگر هنوز
به مرحله بحرانی نرسیده باشد ،میتوان اثرات ناشی از آن را کاهش داد (ماهاتیر:1383 ،

 .)178 -181او در مورد تعریف و مصادیق رشوه-خواری اذعان میدارد« :رشوهخواری به
مفهوم دادن چیزی به شخصی است تا او با سوء استفاده از قدرت و اختیار خود ،عملی را به

نف ِع دهنده آن ،انجام دهد .سوء استفاده از بودجه دولت هم فساد مالی است .اگر فرد مسئولی،
با ساختن یک خیابان عمومی در مسیر منزل خود ،از بودجه دولت به نفع خودش استفاده
کند ،فساد مالی است .اگر وزیری از قدرت و اختیارات خود برای گرفتن تسهیالتی استفاده

کند که به نفع او ،خانوادهاش یا طرفدارانش باشد ،فساد مالی است .اگر دانشجویی با تعهد

درس خواندن کمک هزینه تحصیلی بگیرد ولی از این فرصت برای رسیدن به اهداف دیگری
استفاده کند ،این کار نیز فساد مالی است» (همان.)188-189 :

مراحل بحرانی و عمیق برسد ،کار مبارزه با آن ،دشوارتر خواهد بود« :اولین مرحله فساد،

رشوهخواری پنهان است که بین مأموران جزء و مأموران ارشد ارتباط برقرار شده است.
این موضوع ممکن است باالترین مقامات ،از جمله وزرا و سیاستمداران و حتی قضات و

مجریان قانون را نیز در بر بگیرد .اگر افراد شایسته نخواهند درگیر رشوهخواری شوند ،فلج
میشوند چرا که کارکنان زیردست آنها از دستوراتشان پیروی نخواهند کرد .دومین مرحلۀ

دیگر امری غیرقانونی محسوب نمیشود که مخربترین آثار را بر یک ملت خواهد گذاشت.
دولت تضعیف میشود ،درآمدهای عمومی از دست میرود و پرداخت حقوق و دستمزد کافی
و ارائۀ خدمات اجتماعی مثل آموزش ،بهداشت ،و خدمات عمومی ناممکن است .پیشرفت

مملکت غیرممکن میشود ،شکاف بین فقرا و ثروتمندان نیز بیشتر میگردد ،عدالت مفهوم
خود را از دست میدهد و اکثریت مردم دچار یأس و ناامیدی میشوند» (همان.)182-183 :
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رشوهخواری ،رشوهخواری آشکار است که جامعه آن را به عنوان یک رویۀ معمول پذیرفته و
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ماهاتیر محمد مراحلی را برای فساد مالی برمیشمرد و معتقد است که هر چه فساد به

فصلنامه علمی -پژوهشی

ماهاتیر رواج رشوه را مغایر رفاه و منافع عمومی ،رونق کسب و کار ،و سالمت زندگی

اقشار مختلف میداند و معتقد است« :در کشور مرفه ،ثروت به سهولت به دست میآید ،چرا

که مصرفکنندگان استطاعت خرید کاالها را دارند .اما وقتی اقتصاد یک کشور (به واسطه
رشوهخواری) سقوط کند ،مصرفکنندگان درآمد کمتری خواهند داشت و کسب و کار و تجارت

با رکود مواجه میشود .در کشوری که رشوهخواری متداول و علنی است ،اکثر کارمندان اداری،
حتی آنهایی که انواع رشوهها را دریافت میکنند ،از زندگی خوبی برخوردار نیستند» (همان.)184 :
ماهاتیر محمد معتقد است اگر رشوهخواری به مراحل بحرانی و همهگیر برسد ،مبارزه با
آن بسیار دشوار خواهد بود و عم ً
ال ریشه کن کردن آن غیرممکن است .به عقیده او« :وقتی
کار به مراحل بحرانی برسد دیگر امیدی به اصالح آن وجود ندارد .بیماری رشوهخواری به
افراد جدیدی که قدرت را به دست گرفتهاند ،سرایت خواهد کرد .مکررا ً اعالم میشود که

رشوهخواری باید از بین برود .اما همچنان ادامه مییابد .زیرا دیگر جرم محسوب نمیشود و

فصلنامه علمی -پژوهشی
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برای جامعه به صورت «شیوه زندگی» درآمده است .دلیل اینکه دیگران این عمل را محکوم
میکنند ،آن است که خود فرصت مناسب برای رشوهخواری ندارند .در این وضعیت ،جامعه
تنها این گزینه را دارد که امکان رشوهخواری را از فردی به فرد دیگر ،یا از گروهی به گروه

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

دیگر منتقل کند» (همان.)184-185 :

ماهاتیر دلیل ناکامی در مبارزه با فساد گسترده را این میداند که هیچ مجموعهای را

نمیتوان برای مبارزه با رشوهخواری به کار گرفت که خود آن مجموعه در معرض فشارهای

منحرفکننده قرار نگیرد (همان .)191 :او یکی از مصادیق بارز فساد را عرصه انتخابات

میداند و در نهایت ،راه چاره را در این عرصه بیان میکند .از نظر او« :اگر جامعهای میخواهد
رشوهخواری را از بین ببرد ،نباید در طول انتخابات ،مستقیم یا غیرمستقیم به آن مبادرت ورزد.
حزب یا نامزد انتخاباتی به ناچار برای شرکت در انتخابات ،میلیونها دالر هزینه میکند .زمانی
بسیاری از افراد به خاطر اعتقاد به اصول حزب یا فردی خاص ،حاضر بودند به طور داوطلبانه

از حزب یا افراد حمایت کنند .اما امروز یک فرد فقیر نمیتواند نامزد انتخابات شود مگر

آنکه از سوی یک حزب ثروتمند معرفی شده باشد .انتخاب یک نامزد انتخاباتی باید براساس
درستکاری و کارآیی وی صورت گیرد ،نه وعدههای او مبنی بر دادن امتیاز به رأیدهندگان یا
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رهبرانی که تمایل به استفاده از رشوه دارند ،خود با رشوه دادن تحت تأثیر قرار میگیرند .هر

هموالیتیهای خود» (همان.)193-194 :

به این ترتیب ،ماهاتیر ریشهکن کردن رشوهخواری را نیازمند صداقت و درستکاری

میداند و معتقد است هرکس در جهت منافع شخصی یا منافع سیاسی حزب خود از منابع
عمومی بهرهبرداری کند ،مرتکب نوعی فساد شده است.
ط) سودآوري و توليد

ماهاتیر یکی از اساسیترین ویژگیهای اقتصادی دوره جدید را ،تولید کاال و ضرورت

سودآوری آن میداند .زیرا با رونق تولید و گسترش سود ،توسعه و پیشرفت حاصل میشود

و همه از مزایای آن برخوردار میشوند .او مکانیسم این امر را چنین توضیح میدهد« :در
تمام امور توليدي و تجاري بايد سودآوري مالك باشد .سودآوری صنایع متضمن توسعه و

رشد آنها ،بهبود كيفيت اجناس ،متعادلتر شدن هزينههاي توليد ،ایجاد فرصتهاي شغلي
جديد ،افزایش قدرت صادرات كاالهاي توليدي ،اخذ ماليات بيشتر توسط دولت ،اداره

بهتر دستگاه دولت است .اما با ملي شدن صنايع و شركتهاي تجاري بزرگ و تخريب
انگيزههاي سودآوري ،رقابت و مالكيت خصوصي ،خود دولت به عنوان مالك جديد را با

بودجۀ كافي براي امور اجتماعي ،آموزش و پرورش ،آموزش عالي ،توسعه راهها ،تأسيسات

شهري ،فعاليتهاي فرهنگي ،توسعه شبكههاي تلويزيوني و مخابراتي ،هزينههاي ارتش و
ساير نيروهاي انتظامي و بقيه احتياجات ملي را نخواهد داشت» (ماهاتیر.)299 :1378 ،

ماهاتیر برای گسترش هر چه بیشتر تولید ملی ،گرایش به خصوصیسازی و مخالفت با

ملی کردن صنایع توسط دولت دارد و معتقد است که صنایع بزرگ و استراتژیک باید در

خارجي و داخلي با يك نوع نظارت و كنترل دولت همراه باشد ،اما ملي كردن صنايع يكي
از ايدههای سوسياليستها براي بزرگنمایي ،ظاهرسازي ،عوامفريبي و خودستايي است ،كه
اغلب در كشورهاي تازه استقالل-يافته و حتی در کشورهایيكه هرگز مستعمره نبودهاند ،نيز
چنين كارهایي را انجام ميدهند .اما وقتي مالزي به استقالل رسيد ،دولت هيچ عالقهاي براي

ملي كردن صنايع نداشت» (همان.)292-293 :
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مسائل عديدهاي رو به رو خواهد ساخت ،درآمدهايش كمتر و دردسرهايش بيشتر ميگردد و

فصلنامه علمی -پژوهشی

ی) اسالم و جهانی شدن

یکی از مهمترین موضوعاتی که ماهاتیر به آن حساسیت دارد ،مسئله جهانيشدن است.
دیدگاه ماهاتیر در این مورد کام ً
ال انتقادی و منفی است و آن را دستاویز و ابزار سلطه غرب
بر کشورهای ضعیف و در حال توسعه میداند و باید کوشید تا پیامدهای منفی آن برای
کشورهای در حال توسعه به حداقل برسد و از فرصتهای آن به ویژه انقالب ارتباطات و
اطالعات حداکثر استفاده را کرد .او در این خصوص مینویسد« :امروز پديده جهاني شدن

توازن جهان را به هم زده است .ما نيز بايد اين راه را طي كنيم ،چرا كه روند جهانيشدن مرزها

را شكسته و يك واقعيت در زندگي شده است .سرعت و سهولت سفر ،توسعه ارتباطات،
فناوري چند رسانهاي و گسترش اطالعات همه را به تعمق فرا ميخواند .اين تحول مي-تواند

دين ما را از بين ببرد ،يا ما را به سوي افراطگرايي و انكار واقعيتها بکشاند .بايد پذيرفت

كه دارندگان تكنولوژي ،اسلحه ،ناوهاي جنگي و هواپيماهاي نظامي اربابان دنيا خواهند بود.
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امروز شاهد دو انقالب غيرقابل انكار يعني انقالب فناوري و انقالب در روابط ميان ملتها
هستيم كه هر دو از آثار جهاني شدن است .اگر فرصت را از دست دهیم ،شكست و وابستگي

ما رقم خواهد خورد» (ماهاتیر.)142-143 :1386 ،

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ماهاتیر نه تنها به جامعه خود نسبت به جهانیشدن و انقالب ارتباطات هشدار میدهد،

بلکه کشورهای مسلمان را به حکم اینکه در زمره کشورهای ضعیف هستند ،در خطر میبیند
و معتقد است« :جهاني شدن موهبتي جديد براي كشورهاي قدرتمند براي افزايش استيالي

خود در سطح جهان به حساب ميآيد و با قصد تقويت اين استيال ميخواهند مطمئن شوند

بازار را هدايت خواهند كرد» (همان.)37-40 :

ماهاتیر در ادامه ،پیامدهای منفی جهانیشدن را برای کشورهای در حال توسعه برمیشمرد.

او دنیای جهانی شده بی مرز را به نفع گروهها و کشورهای قویتر میداند که به وابستگی
هر چه بیشتر ضعفا میانجامد .او مینویسد« :امروز صحبت از جهان بدون مرز شده و به ما

گفته ميشود جهاني شدن ،كشورهاي فقير را غني و كيفيت زندگي را بهتر ميکند .ممكن
است اين طور باشد و درآمدهاي بيشتري داشته باشيم ،اما خدمتگزار بيگانگان خواهيم بود.
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كه قادر به رقابت با كشورهاي بزرگ شرق آسيا و حتي كشورهاي ضعيف مسلمان هستند.
قطع ًا موازنه به نفع كشورهايي خواهد بود كه سرمايه و توليد بيشتري داشته باشند و آنها مسير

تجارت و اقتصاد ما در انحصار آنان قرار خواهد گرفت .مديران خارجي از رؤساي جمهوري

و نخستوزيران ما قدرتمندتر خواهند بود و براي ما رئيس جمهور و نخستوزير تعيين
ميكنند .جهانيشدن آرمان اروپاست و ما بايد ببينيم در اين فرآيند چه نقشي بايد ايفا نماييم؟

تمام كشورهاي مسلمان در زمرۀكشورهاي در حال توسعه و ضعيف هستند و در معادالت
جهاني نقش و نفوذ تعيين كننده ندارند» (همان.)41 :

ماهاتیر در عین حال معتقد است که روند جهانیشدن را میتوان به سمت منافع خود

هدایت کرد .در این راستا ابتدا باید جهانیشدن را به خوبی شناخت ،سپس اهداف خود را
تعریف و دنبال کرد .او مینویسد« :ما ميتوانيم روند جهاني شدن را در مسير منافع خود

هدايت كنيم ،لذا اول بايد كاركرد و اهداف جهانيشدن را درك نماييم .وقتي مالزي به
دنبال بحران اقتصادي جنوب آسيا دچار شوك شد ،ما بيدار شديم و به مفهوم كاركرد نظام
مالي بينالمللي پي برديم و فهميديم كه چگونه غولهاي اقتصادي براي نابودي قدرتهاي

كوچكتر متحد ميشوند .جهاني شدن را بر اساس تأكيد بر احقاق حقوق كشورهاي فقير
از كشورهاي قدرتمند تفسير كنيم .با استفاده از نيروهايي از ما كه در خارج هستند ،با به كار

گرفتن قابليتهاي آنها ميتوانيم به جلو برويم» (همان.)42-44 :

خود را از نقاط مختلف جهان فرا خوانند و برای مهار جهانی شدن تالش کنند« :ما هنوز

هم به منازعات مذهبي و سياسي سرگرم هستيم .بسياري از مسلمانان مجرب و دانشمند در
كشورهاي آتالنتيك شمالي مقيم هستند .در حالي كه ديگران متحدند ،ما يك توده متالشي
شده هستيم و جهاني شدن نيز درصدد تقويت تفرقه ماست .جهانيشدن تهديدي عليه مذهب

ماست و نبايد ناراحتي خود را با خشونت ابراز كنيم .در عصر اطالعات قدرت حرف اول

ميتواند يك ابزار مؤثر براي توسعه كشورهاي اسالمي باشد» (همان.)43 -44 :
ک) آزادی و دموکراسی

آزادي در نظر ماهاتير در حمايت مردم از وي خالصه ميشود .او معتقد است آسيا و

مالزی حق دارند تا زماني كه از پشتيباني مردم برخوردارند ،راه خود را بروند .اگر طرفداران
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ماهاتیر به مسلمانان توصیه میکند که منازعات مذهبی را کنار بگذارند ،متخصصان بومی
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دموكراسي و حقوق بشر به آنچه تبليغ ميكنند ،باور دارند ،در اين صورت غيردموكراتيك
خواهد بود كه براي پذيرش نظام يا سياستي كه به آن باور دارند ،از قدرت ،از جمله

فشارهاي اقتصادي بر كشورهاي ديگر استفاده كنند .به نظر ماهاتير ،در حالي كه در اروپا
و آمريكا چيزهاي خوبي براي پيروي و تقليد كردن وجود دارد ،بايد كشورهاي شرق براي

تصميمگيري در مورد آنچه ميخواهند تقليد كنند ،آزادي داشته باشند .آنها بايد دارويي را كه

تجويز ميكنند ،خود به كار بندند.

ماهاتير بين دموكراسي و حقوق بشر تفاوت قائل است و دموكراسي را مهمتر از حقوق

بشر میداند .غربيها هر وقت بخواهند موافقت آسياييها را به دست آورند ،از زور استفاده

ميكنند .آنها از زور استفاده ميكنند تا حقوق بشر را نگاه دارند ،ولي كار اندكي براي كاهش
فقر انجام ميدهند .در حالي كه كاهش فقر در كاهش سوء استفاده از حقوق بشر مؤثر است.

او اين قضيه را دموكراتيك نميداند (توکلی.)61-62 :1384 ،
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ماهاتیر محمد در پاسخ به انتقادات زيادي که از وي در مورد اعمال محدوديت در

مطبوعات ،عدم استقالل در دادگاهها و طرز برخورد وي با مخالفانش میشود ،ميگويد« :من
مطبوعات و رسانهها را مورد انتقاد قرار دادهام .براي من هم مهم نيست كه در مورد من چه

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ميگويند .آنچه مهم است آن است كه مردم مالزي به من اعتماد دارند .هر بار با انتخابات رو
به رو بودم ،آنها به من رأي دادهاند تا در قدرت باقي بمانم» (همان.)63 :

ماهاتير اعتقاد دارد كه آزادي مطبوعات در كشورش وجود دارد و دليل آن را ،وجود دو نشريه
بينالمللي ميداند كه معموالً به طور مرتب نسبت به كنترل دولت وي بر مطبوعات انتقاد ميكنند.

همچنین در مالزي نشرياتي وجود دارند كه دولت را مورد انتقاد قرار ميدهند و محكوم ميكنند.

ماهاتير محمد ضمن آنكه عالقه خاصي به ژاپن دارد و روابط خوبي با اين كشور برقرار

کرده است ،نگاه زيركانهاي به غرب دارد .او قويترين روابط تجاري را با آمريكا برقرار نموده
و توانسته است روابط استواري با كشورهاي اروپايي برقرار كند و موتور محركۀ كشورهاي
«آ .سه .آن ».و در بين كشورهاي غيرمتعهد جهان صاحب سبك و پيشگام باشد.
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ل) سیاست خارجی و روابط بینالملل

 .1سياست نگاه به شرق

مالزی بيش از نيم قرن سابقه استعمارزدايي دارد .به همین دلیل ماهاتیر محمد مدافع سرسخت
ارزشهاي آسيايي است که لزوم ًا با دموكراسي غربي همسو نيستند .الگوي دلخواه ماهاتير در
توسعه ،ژاپن است كه از ميان خاكسترهاي جنگ دوم جهاني سر برآورد و شكوفا شد .سياست

نگاه به شرق ماهاتير ،مالزي را وا ميداشت كه از نمونه اخالق و مهارت ژاپنيها بياموزد و

الهام بگيرد .در فوريه سال 1982م ،در نخستين ماههاي روي كارآمدنش ،سياست نگاه به شرق
خود را اعالم داشت .او گفت ما مدت زمان طوالني به غرب چشم دوختيم ،اما غرب ديگر
الگویي مناسب و پيشرو نيست .ژاپن با وجود آنكه پيشرفته شده ،ولي همچنان پويايي در
حال توسعه بودن خود را حفظ کرده است .پس بهتر است اين كشور الگوی مناسب توسعه
برای ما باشد .همين نگاه به شرق ماهاتير ،او را مؤثرترين رهبر آسيايي براي تشكيل پيمانهاي

منطقهاي نموده است .نقش او در پيمانهايي چون انجمن اقتصادي شرق آسيا ( )EAECكه
در اوايل دهه  1990شكل گرفت و ديدگاه وي در اتحاديه ملتهاي آسياي جنوب شرقي

( )ASEANبه اضافه سه (ژاپن ،چين و كره جنوبي) ،او را شاخص نموده است .تالش او
براي رسيدن به نوعي استقالل و رهايي از نفوذ استعمارگران سابق و اجتناب از قرار گرفتن
در سالهاي اخير ،ديگر ژاپن الگوي دلخواه او نيست .آنچه براي وي درك نشدني است،

ي هستند كه به جاي پيروي از فرهنگ ژاپني ،از غرب الگو ميگيرند .بيشتر اوقات،
جوانان ژاپن 

وقت خود را به رقصيدن ميگذرانند .گرچه ماهاتير ژاپنيها را ديگر الگوي دلخواه نميداند،

اما از سياست نگاه به شرق خود دست نكشيده است .به نظر او ،اكنون كره جنوبي ويژگيهاي
الزم را براي الگو شدن در آسيا دارد .آنها بسيار ميهنپرست ،مليگرا و عالقهمندند كه كرهاي
پاس ميدارند ،تحسين ميكند (توکلی.)78 -80 :1384 ،
 .2غرب؛ رويارويي و هماهنگي

نظر ماهاتير در مورد غربيها دوگانه است .هم آنها را به خاطر كنجكاوي سيريناپذير ،ذكاوت

و شجاعت مورد تمجيد و هم به خاطر تعصبات خصمانه نسبت به مسلمانان ،پولپرستي و
انحرافات جنسي ،مورد ایراد قرار میدهد (همان.)81 :
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ش هستند و اخالقيات و فرهنگ خود را
باقي بمانند .او كرهايها را به خاطر آنكه سختكو 
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در زير هژموني آمريكا و قدرت روز افزون آن ،ماهاتير را نماينده واقعي آسيا كرده است.

فصلنامه علمی -پژوهشی

 .3ضرورت همکاری کشورهای شرقی

ماهاتیر معتقد است همكاري بين ملتهاي شرقي ميتواند توطئهها و تصميمات غربيها عليه

ملل شرق را خنثي و بياثر سازد ،اما به استثناي توليد و بازاريابي نفت ،كشورهاي شرقي هنوز
آمادگي الزم براي همكاري مشترك را ندارند .حتي اين كشورها در بازاريابي براي فروش

مواد اوليه ،با يكديگر رقابت ميكنند و به قراردادهاي تجاري كه بين خودشان امضاء مي-
كنند ،پايبند نيستند (ماهاتیر.)117 :1378 ،

 .4موضعگيري در قبال مسئله فلسطين

ماهاتیر محمد در قبال مسئله فلسطین موضعگیری صریح و قاطعی دارد .او معتقد است:
«كشورهاي اسالمي كه بيش از يك سوم اعضاي سازمان ملل متحد را تشكيل ميدهند ،بدون

هيچ كمكي نظارهگر تداوم گستاخي و تكبر اسرائيل در كشتار فلسطينيان بيگناه هستند .نه
فصلنامه علمی -پژوهشی
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فقط مردم فلسطين ،بلكه افتخار و اتحاد اسالمي نيز مورد حمله قرار گرفته است .بيت-

المقدس پايتخت سياسي و تاريخي مردم و كشور فلسطين است .نميتوان قدرت سياسي،
اقتصادي و نظامي اسرائيل را ناديده گرفت و نميتوان از طرفداري آمريكا از اسرائيل غفلت

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

كرد .ميتوانيم با يك برنامهريزي صحيح در مسير تحقق اهداف خود حركت كنيم» (ماهاتیر،
.)29 31- :1386
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بحث و نتیجهگیری

ماهاتیر محمد به عنوان یک شهروند متعهد ،وارد دنیای سیاست شد و در مناصب مختلف
ایفای نقش کرد و به عالیترین مدارج تصمیمگیری سیاسی رسید و تا پایان زمامداری از
حمایت گسترده مردم نیز برخوردار بود .عمدهترین دیدگاههای او عبارت بودند از :تالش

برای وحدت کشورهای مسلمان ،احیاء ارزشهای آسیایی در فرآیند توسعه مالزی ،تأکید بر

سیاست نگاه به شرق ،ایستادگی در برابر غربگرایی ،تعامل فعال با کشورهای جهان ،مهار
پیامدهای منفی جهانی شدن و به خدمت گرفتن امکانات آن ،خصوصیسازی فعالیتهای
اقتصادی ،ضرورت توسعه و قدرتمند شدن مسلمانان ،تفسیر مدرن از دین که سازگار با علم

و پیشرفت است ،عدم مغایرت دین و شعایر مذهبی با صنعتی شدن ،ضرورت توجه همزمان
به امور دینی و دنیوی ،طرد بینش زاهدانه ،تأکید بر تولید ،پویایی اقتصادی ،نظم و برنامهریزی
به عنوان عامل اصلی پیشرفت و توسعه و مبارزه با فساد.

با رهبري مهاتير محمد ،مالزي يكي از باثباتترين كشورهاي آسيا شد .هيچ كودتا و

هيچ درگيري خونيني در اين كشور چند قومي رخ نداد .او در سال 2003م ( )1382از پست

نخستوزيري كنار رفت و نشان داد ديكتاتور نیست .ماهاتیر محمد اولین نخستوزیری بود
اقتصادی نوعی نگاه به شرق را مطرح کرد و بر این موارد تأکید میگذاشت :پذیرش اصول

اخالقی کار و اسلوبهای ژاپن و کره جنوبی ،اقتصاد متمایل به بازار که خصوصیسازی

وسایل و خدمات همگانی ،مخابرات و ترابری در آن نقش مهمی داشتند و همچنین افزایش
داد و ستد با همسایگان آسیایی .ماهاتیر جوامع اقتدارگرای کره جنوبی و تایوان را شایسته

رقابت میدانست .به اعتقاد او ،رهبری اقتدارگرا برای مالزی در مرحله توسعه ،کارآمدتر از
تا پیشگویی کنند که مالزی به عنوان ببر پنجم در آیندۀ نزدیک ،کشور صنعتی شده بعدی
خواهد بود که به جمع کشورهای سنگاپور ،تایوان ،کره جنوبی و هنگ کنگ خواهد پیوست.
شايد مهمترين ويژگي شخصيتی ماهاتير محمد كه او را در ميان ساير رهبران جهان به

ويژه رهبران مسلمان متمايز مي-كند ،تضاد آشكاري است كه در شخصيت او به عنوان يك

سياستمدار نوگراي مااليي و يك غربگرا از يك سو و يك معترض ضد غربي از سوي ديگر
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که از میان مردم به قدرت رسید و نماد فنساالران مالزیایی نوین شد .او در سیاستگذاری

فصلنامه علمی -پژوهشی

ديده ميشود .او نمونه مناسبي از رهبران دوره پس از استعمار در آسياست كه در بهره-بردن

از سرمايهداري ،ارزشهاي آسيايي را در دستور كار خود قرار داد.

ماهاتیر محمد معتقد است مسلمانان از نظر اعتقادی به صلح و آرامش پایبند هستند و

زندگی اجتماعی را در احترام به یکدیگر امکانپذیر میدانند و نه در جنگ و ستیز ،از اینرو

این مسئله ،خود ،شرط و زمینۀ الزم برای توسعه آنهاست .او دنیای کنونی را دنیای کشورهای

قدرتمند میداند ،هر چه کشورها قدرتمندتر باشند ،اثرگذارترند .از اینرو ،توصیه میکند

که همه کشورهای اسالمی برای قدرتمند شدن باید تالش کنند .قدرتمند شدن نه تنها در

جنبههای مادی ،بلکه باید در ابعاد دفاعی نیز صورت پذیرد .الزمه قدرتمند شدن ،تعامل با
جهان است .یک جنبۀ دیگر قدرتمند شدن ،صنعتی شدن است و حتی برای توجیه ضرورت
آن ،بین صنعتی شدن با انجام شعائر مذهبی ارتباط برقرار میکند .بین علوم جدید و دین

هیچگونه تعارض و ناسازگاری وجود ندارد .بنابراین ،مسلمانان نباید نگران تحصیل علوم
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جدید توسط فرزندانشان و حتی باید مروج آن باشند ،زیرا موجب رشد و پیشرفت کشورهای

آنها میشود .ماهاتیر ضمن تأکید بر توجه به امور این دنیایی ،رعایت تعادل در ارزشهای
معنوی و مادی را مورد بحث قرار میدهد .به ارزش ثروت و ثروتمند میرسد و این طبقه

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

را برای جامعه سودمند میداند که قدر آن را باید دانست .ماهاتیر در مورد علتیابی زوال

و فروپاشی امپراطوریهای اسالمی ،تأکید را بر عوامل داخلی میگذارد .پیشنهاد او ساختن

جامعهای توانمند ،فنمدار ،تولیدکننده ،پویا و باثبات است .بنابراین ،همه آنچه که امروز به

عنوان شاخصهای توسعه تلقی میشود ،توسط ماهاتیر به عنوان ابزار توانمندی معرفی
میشود که کام ً
ال منطبق با تعالیم اسالمی نیز هست .در ارزیابی پیشرفت غربیها ،به آموزش،

نظم و برنامهریزی آنان اشاره میکند و این مسئله را در همه امور آنان از جمله جنگ مؤثر
ماهاتیر مشکالت موجود در کشورهای مسلمان را مورد اشاره قرار میدهد و آنها را

نه به اسالم ،بلکه به خود مسلمانان ،فرهنگ حاکم بر این کشورها و نظامهای سیاسی آنها
نسبت میدهد .او یکی از اساسیترین ویژگیهای اقتصادی دوره جدید را در تولید کاال و

ضرورت سودآوری آن میداند .زیرا با رونق تولید و گسترش سود ،توسعه و پیشرفت حاصل

میشود و همه از مزایای آن برخوردار میشوند .برای گسترش هر چه بیشتر تولید ملی باید
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میداند .به نظر او اولین کشور آسیایی که این مسئله را به درستی دریافت ،ژاپن بود.

به خصوصیسازی و مخالفت با ملی کردن صنایع روی آورد و تنها صنایع بزرگ و راهبردی
باید در دست دولت باقی بماند.

دیدگاه ماهاتیر نسبت به پدیده جهانيشدن کام ً
ال انتقادی و منفی است و آن را دستاویز و

ابزار سلطه غرب بر کشورهای ضعیف و در حال توسعه میداند .همچنین تهدیدی برای این

کشورهاست و باید کوشید تا پیامدهای منفی آن به حداقل برسد و از فرصتهای آن حداکثر
استفاده را کرد .از انقالب ارتباطات و اطالعات باید بهره جست .روند جهانی-شدن را میتوان

به سمت منافع خود هدایت کرد .ابتدا باید جهانیشدن را به خوبی شناخت ،سپس اهداف
خود را تعریف و دنبال کرد .مسلمانان باید منازعات مذهبی را کنار بگذارند ،متخصصان بومی
خود را از نقاط مختلف جهان فرا خوانند و برای مهار جهانیشدن تالش کنند.

آزادي در نظر مهاتير در حمايت مردم از وي خالصه ميشود .ضمن انتقاد از غرب

به خاطر دخالتهايش در امور كشورهاي آسيايي ،معتقد است آسيا و مالزی حق دارند تا
زماني كه از پشتيباني مردم برخوردار هستند ،راه خود را بروند .اگر طرفداران دموكراسي و
حقوق بشر به آنچه تبليغ ميكنند ،باور دارند ،در اين صورت غيردموكراتيك خواهد بود كه

براي پذيرش نظام يا سياستي كه به آن باور دارند ،از قدرت ،از جمله فشارهاي اقتصادي بر
براي پيروي و تقليد كردن وجود دارد ،بايد كشورهاي شرق براي تصميمگيري در مورد آنچه
ميخواهند تقليد كنند ،آزادي داشته باشند .ماهاتير دموكراسي را مهمتر از حقوق بشر می-

داند .غربيها از زور استفاده ميكنند تا حقوق بشر را نگاه دارند ،ولي كار اندكي براي كاهش
فقر انجام ميدهند .در حالي كه كاهش فقر در كاهش سوء استفاده از حقوق بشر مؤثر است.
به طور کلی ،ماهاتیر محمد تفسیری از اسالم ارائه میدهد که سازگار با دنیای مدرن و

با توسعه مالزی ،راه را برای چنین الگویی بگشاید.
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كشورهاي ديگر استفاده كنند .به نظر ماهاتير در حالي كه در اروپا و آمريكا چيزهاي خوبي
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