
 
یعتبر الشعب المالیزي من 

الشعوب التي تتكون من 
سالالت وأعراق مختلفة ، 
فسكانھا  األصلیـون  من 

المــــاالي وھــــم یشكلــــون 
بینمـــا تـــأتي    60%

المجمـوعة األخــــرى مــــن 
الصیـــن وھــــــــم عبـــــارة 

عـــن المھاجـــــرین مــن 
جنوب الصین حیث استقــروا 
في مــالیزیا ، وتـــأتي الفئــة 

الثالثة مــن تكوین الشعب 
المــالیزي وھي الھنـــدیة  

ھناك أعراق أخرى تدخـل فــي 
تــــركیبـــة الشعــــب 

 المــــالیــــزي ولكــن ھذه الثالثة طوائف تعــد األكبر في مالیزیا .
 
 

كل ھذه السالالت واألعــراق تحمل ثقـــافـات وأدیــــان مختلفـــــة عــــن بعضھــا البعـض  ومالیزیــــا ترحب 
بھــــم ألنھــــا بلد یحتــرم الثقـافات 

 واألدیان المختلفة .
 
 

ربما لن تتفا جيء بطبع الشعب 
المــــالیــزي فھو ممیز مثل شعوب 

شرق آسیا حیث یتمیز بالھدوء ، 
 كما أنھ شعب ودود جداً .

 

 
 الشعب المالیزي 



 Iban —فتیات سراواك بالزى التقلیدي Sabahفي صباح  Kadazanشعب   

 فتیات مالیزیات 

أغلب  الصینیون  المقیمــون في مـــالیزیـــا مـــــن 
جنــوب الصین ویتحدثـــون عــدة لھجـــات مختلفة 

احتفظت األعـراق األخـرى مثــل العرق 
 الھنـــدي بثقافاتھ وعاداتھ الخاصــة .



                                             
اإلسالم ھو الدین الرسمي ، واألكثر انتشاراً في مالیزیا، على الرغم مـــن أن    

المجتمع المالیزي مجتمع متعدد األدیـان مثل البوذیة والمسیحیــــة والھندوسیة ،أمــــا المالیو فھم  جمیعا 
مسلمون ،  أما المالیزیون الصینیون  فكما ھو الحال في المجتمعات الصینیة في أي مكان آخر یتبعــــون 

مزیجـــا مـــن البـــوذیة 
والدیـــانـــات األخرى وعبـــادة 
األســـالف أمـــا شعب ھــــوي 
المسلـــم في منــاطق بینــانج 

غـالبیــة الھنــــود المـــالیزیین 
تتبــــع الھنــــدوسیة مـــع 
أقلیــة من المسیحیــیــن  

بـــــاإلضـــافـة إلــــى  
البنجــــــاب السیــــخ كمــا أن 
المسیحیــــــة ھـــــي الدیانة 

الســــائدة  و الدستور 
المــالیزي یضمــن الحـــــریة 

 الدینیـــة .
 

 
إحصائیة األدیان 

الموجودة في 
 مـــالیـــزیـــــا :

 
60% مسلمین     
بوذیین   20%  

9% مسیحیین     
6%   ھندوس   

وغیرھـــــا من   
 األدیـــــــــان . 

 الـــدین 



 رقصة الخیزران (البمبو )
 

ھي عبارة عن عودان طویالن مـــن 
الخیزران یحمالن أفقیا فوق األرض 
على أرتفاع الكــاحــــل ویطـــرقـــان 
ببعضھما إلصــدار صـــوت إیقــاعي 
قـــــوي وســــریع ، تتطلب الرقصـة 
الرشــــاقة واللیاقة الكاملة إذا یكون 
على الراقصین القفـــز بین حاجـزین 

 دون أن تلمس أقدامھم األرض .

 من الرقصات المالیزیة  
 المشھورة 

Gamelan  غامیالن آلة موسیقیة تقلیدیة في مالیزیا 

Dikir Barat   أغاني تقلیدیة فيKelantan 

Joget   رقص تقلیدي في مالكا 

See Dunia                                           Malaysia   


