
 

 

 

یمعرفتـینیدهایجریاندرگراییافراطیاجتماعهایینهزم
پاکستان

  1یمحمد محسن
 

 

 چکیده

 یاداپ المللای ینو با یا است که ابعاد منطقه ییگرا مسائل پاکستان، افراب ترین  مهماز  یکی
از  یادنبا یولا کنناد یما یبررس یمعرفت ی،و فکر ینید دمسلله را با ابعا ینا یکرده است. برخ

 یشناسا مقاله با تمرکز بار مباحا  جامعاه ینموضوع غافل شد. ا ینا یاجتماع یاسیابعاد س
 هاای یاندر جر ییاگر افراب یاجتماع یها زمینهپرس  پاسخ دهد که  ینبه ا داردمعرفت قصد 

 های یژگی(، ویل و بعد از حمله شوروافغانستان )قب تحوالت یست؟پاکستان چ یمعرفت-ینید
 ی،در حکمرانا یاساینظاا  س یها چال  یتی،مناطق امن یاجتماع-یو فرهنگ یتیامن-یاسیس

 یطلبا پاکساتان، اساتقتل ای یلاهقب-یسااختار قاوم ی،ا و منطقه یخارج یها حضور قدرت
-یاسایعوامال س تارین مهماز  یاسایس یاتو فرهناگ و هو یاهارتا ، مادارس علم یتی،هو

 .اند کرده یتو تقو یجادرا در پاکستان ا ییگرا هستند که در افراب یجتماعا
 یت،مشاروع ینای،ارتا ، مادارس د یت،قوم یادگرایی،بن یی،گرا افراب  :یدیکل واژگان

 .یاسینظا  س
 

                                                 
 .ای دکتری انقتب استمی و پژوهشگر همکار پژوهشکده مطالعات منطقه 1
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  مقدمه
 یایاگر افرابپاکستان موضاوع  یمعرفت-ینید شناسی یانمسائل در جر ترین مهماز  یکی

تحت  یزرا ن الملل یننمانده است و عرصه ب یسطح پاکستان و منطقه باقاست که آثار آن در 
 کتن قابل طرح است: یکرددو رو یدادرو ینا یلقرار داده است. در تحل تأثیر

 ای اندیشهو  ینی( دالف
جساتجو  یناید یو باورهاا یشاهدر پاکساتان در اند یایاگر افرابعلات  یکاردرو ینا در

و  دهناد یما  نسابت یناید یدامات خود را به متاون و نمادهاااق یادگرابن یها . گروهشود یم
آنها معتقدند اعمال آنها از طر   یاست حت ینید های یتها بر عهده شخص گروه ینا یرهبر

در واقع،  دهد یآنها نشان م یریگ دقت در نحوه و بستر شکل یول شود یخدا مقدس شمرده م
 یریباه کاارگ یبرا یاختق بخشی یتوعمشر یاست و مذهب، صرفًا برا یاسیآنها س یزهانگ

حاوزه  ینقائال شادن با یزامر، باع  شده است تاا تماا ین. همبرد یو اعضا به کار م یروهان
راد و -یاانیباشاد. )ر.ک: کاو لمشاک یماذهب یگارا افاراب یهاا درگروه یاستمذهب و س

 (110، 1379 یگران،د
 یشناخت  ( جامعهب
 یاست که سبب شاده اسات خروجا یاجتماعتمرکز بر عرصه و مسائل  یکردرو ینا در
نظارات خاود بار  یهتوج یبرا یکردرو ینباشد. ا یانهاگر افرابمسلمانان پاکستان،  ینیتفکر د
کید یرموارد ز  دارد: تأ

اها همان مذهب عماو  گر افراببر مذهب است اما مذهب  یمبتن ییاگر افرابهرچند  .1
کارده  یاداپ یآرماان یشده و خصلت یاردستک یاسیمذهب بنا به مقاصد س ین. ایستمرد  ن

در پاکساتان اغلاب باه  یا فرقه ییاگر افرابرو هر چند  ین(از اBorum, 2011, p9است. )
هماه  یایگو تواند ینم یفتعر ینا شود، یمربوب م یعهش لیتو اق یسن یتاکثر یانمنازعه م

 (86 :1391شهوند،  یی،ابعاد منازعه باشد. )عطا
 یاتجمع یشاترندارد. ب یتناسب یافراط یادگراییپاکستان با بن یادو اعتق یکتم یمبان .2

درصاد( و  30حداقل است )حدود  یوبندیدرصد( و د 70هستند )حدود  یلویپاکستان بر
 یشاترب یاربسا یلاویدارند کاه البتاه در بر یتصوف ی اهل سنت پاکستان گرا یها همه گروه
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 یادیماتر یازآنهاا ن یکتم یمبان هستند و یحنف ی،فقه هتاست. اهل سنت پاکستان از ج
 ای یناهپاکساتان زم یناید یفضاا یناست. بنابرا یو اشعر یکه حنبل یتاست برخت  وهاب

 یناید بنادی یابو ترک یو فقها یکتما یمباان یابترت ینندارد. به ا یافراط یادگراییبن یبرا
 است. ییاگر افرابپاکستان در نقطه مقابل 

مارد   یاتتناساب نادارد. اکثر یافراطا یاادگراییبنکتن پاکستان باا  یشناس جامعه .3
 یکارداساس رو یناست. بر ا یمذهب یاز است  معتقدند که مروج بردبار یپاکستان به قرائت

 ی بوده و کمتر گارا ینیغالبا در چارچوب انجا  فرائض د یمذهب یها گروهمرد  به  یتاکثر
 (76 :1395نور،  انساز یشهمطالعات اند مؤسسهدارند. )ر.ک:  یانهاگر افراب
 اند، یافته یانهاگر افراب یندیکه امروزه در پاکستان فعال هستند و برآ یاستم یها گروه .4

گااه  یچه یپاکستان در هند در کنار هم بودند ول تأسیسهستند که قبل از  ییها-همان گروه
 یوجود دارناد، علاها در هند  گروه ینکه ا یزامروز ن ینداشتند حت یادگرایانهو بن یبروز افراط

باه  یشاباهت یچسابق را دارند و ها یهداده است، همان رو یکه در پاکستان رو یتحوالت مرغ
 پاکستان ندارند.  یگرا است  یها گروه

نماود و  یوجود دارد ول یزن یاستم یکشورها یرپاکستان در سا ینید یها نوع نگرش .5
 .شود یاز آن مشاهده نم یانهگرا افراب یخروج
شاکل گرفتاه باشاند.  یافراط یها پاکستان گروه یلتشک یکه از ابتدا یستگونه ن ینا .6

 یاانپاکستان ب یریگ شکل یخرا تا چهل سال پس از تار یافراط یها گروه یریگ-شکل یبرخ
 ( 80-79 :1394اند. )کورجو،  کرده

مباحا  و  بر صر  توان یدر پاکستان نم ییگرا افراب یبررس یبرا رسد یرو به نظر م ینا از
 جامعاه یکردهاایرو یاژهباه و ای یراندیشاهغ یکردهاایکرد و الز  است رو یهتک ینیجهات د

سااختار  یلتحل یشناخت جامعه یل. تحلیم( را مد نظر قرار دهیشناخت جامعه یلشناسانه )تحل
ها را در جامعاه بار حساب  رفتار و کردار انساان یلنوع تحل یناست. ا تماعیو نظا  روابط اج

و  یگیر شاکل یمانناد چگاونگ یمساائل یجاه. در نتکناد می یمکان و علت آنها بررس زمان و
 یچگاونگ ی،و امر اجتمااع یامر فرد یاننسبت موجود م ی،جمع یها عملکرد باورها، ارزش

 یندر نظار گرفات و همچنا یفارد یرفتارهاا یتوان برا یکه م هایی یزهبه کن  و انگ یشیدناند
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جامعه مورد  یاعضا یتتبر تفکر و رفتار و نظا  تما یاجتماع یطشرا تأثیر یو چگونگ یگاهجا
مختلف جامعه مرتبط  یها به ساحت یشناخت جامعه یلجهت تحل ین. از اگیرد یتوجه قرار م

 .گیرد یرا در برم منیتیا-یو نظام یاقتصاد ی،فرهنگ یاسی،که امور س شود می
 هاای ینهپرس  پاسخ دهد که زم یندو  قصد دارد به ا یکردحاضر با تمرکز بر رو تحقیق

 یست؟پاکستان چ یمعرفت-ینید های یاندر جر ییاگر افراب یاجتماع
در پاکساتان در  یو نظام یاجتماع ی،فرهنگ یاسی،س یها پرس  عرصه ینپاسخ به ا برای

. ساطح شاود می یبررس ییاگر افرابپاکستان و با تمرکز بر  یمعرفتا  ینید یها یانتعامل با جر
 خواهد بود. یزن المللی ینو ب یا سطح منطقه ی،عتوه بر سطح مل یقتحق ینادر  یلتحل

 ینظر  چارچوب
فکر  ینشده است که رابطه ب یفتعر یشناس از جامعه یا معرفت به شاخه شناسی جامعه

فکار بار جامعاه و عکاس آن  تاأثیرشامل  یفتعر ین. ادهد یو جامعه را مورد مطالعه قرار م
فکار و  یاانجامعه بار جر اتتأثیر یرشته، بررس ینپژوهشگران ا یدغدغه اصل یول شود یم

 بوده است. یشهاند
تفکار و جامعاه  ینرا که به مطالعاه رواباط با یشناس از جامعه  یا شاخه یگرعبارت د به

از   یمعرفت با گساتره کاامل یشناس . جامعهیدمعرفت نام  یشناس  جامعه  توان یم پردازد، یم
تا علم کت  سروکار دارد  یاسیس یناز دکتر یدئولوژی،گرفته تا ا  فهفلس  محصوالت تفکر، از

ارتباب دهد که   یخیتار یاجتماع های ینهمورد مطالعه را به آن زم های یدهتا ا تو درصدد اس
 محصول و برگرفته از آن هستند. ها یدها ینا

از  منتشار شاد. 1966ت در یاواقع یبرگر و الکمن، تحت عنوان ساخت اجتمااع کتاب
 :1387شود. )برگر، الکمن،  یجامعه ساخته م به وسیله یت انسانینظر برگر و الکمن، واقع

معرفت را گسترش دادند تاا شاامل هماه اشاکال معرفات در  یشناس ( آنان حوزه جامعه10
 روزمره را شامل شود. یزندگ

 یکردبود که رو یانیجر  یها از محرکه یو تفهم یینیتب یدگاهد  ی به فرهنگ به مثابه  توجه
معرفت  یشناس جامعه  عنوان کرد که گاه از آن به یفمعرفت تعر یشناس را در جامعه یدیجد
از   فاصله گارفتن ی،شناس جامعه یدجد یانجر ینا  مشخصه  وجه  ین. اشود ینا  برده م یدجد
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تباادل و  یری،گ معناا در جامعاه، شاکل یو رفتن به طر  فضا یساختار اجتماع های یهنظر
ناه  اناد، ینه عل  و انفعاالت  فعل  یینتب ی،معنا و رفتار فرهنگ یفضا  ینا  . در است  آن یدازتولب

 (11-9 :1387. )توکل، یو تفهم اند یریبلکه تفس ؛ گرایانه یلتقل  و نه اند یتحصل
 در پاکستان ییگرا افراط یاجتماع یاسیس عوامل

 (یاسیس یای)جغراف ژئوپلتیک
کیدنکته  ینك، بر ایپلتژئو های یفتعر بیشتر بار  یا  منطقه ییایدارند که عوامل جغراف تأ

. )ر.ک: ای کنناده ینیاالملال نقا  تع نیساتم بایو قادرت کنشاگران س یاست خاارجیس
 تارین  یاساساعنوان  باه یااز جغراف ی( چنانکه برخ139-138، 23-22 :1391مجتهدزاده، 

 (Spykman, 1944, p41. )اند کرده یاد یخارج یاستعامل در س
  ماداختت یرا به دنباال دارد کاه افازا یامدهایی، پیا ك نظم منطقهیژئوپلت تیحساس

در  یخاارج یهاا قدرت یساز گاهیبه پا تواند یآنهاست که م ترین مهمدر منطقه از  یخارج
 ( 296 :1390 ی،منجر شود. )قاسم یزمنطقه ن

 یایگرا افاراب یدر راستا یصخا ی منطقه شبه قاره از ابعاد و جهات ژئوپلت یکل طور  به
 (Bankston, 2003, p168; Cohen, 2009, p329برخوردار است.)

 تا طالبان یافغانستان؛ از حمله شورو تحوالت
و  یاسایدر تحاوالت س ی ژئوپلت یها مؤلفه ترین مهماز  یکیو تحوالت آن  افغانستان

در پاکساتان دارد. اگار  یایاگر افراببا  یمیو مستق ی پاکستان است که ارتباب نزد یاجتماع
جهاد در افغانساتان،  ییمبگو یدبا یمرا نشان بده گذاریتأثیر ینجمله همه ا ی در  یمبخواه

 زد. یوندعربستان را به هم پ یجهاد یو سلف هشبه قار یوبندیهد
عامال  یا  یاییفاصله جغراف ی،داخل یها مذهب و جنگ یت،مسائل مربوب به قوم در

 ثبااتیبا تاأثیر یاینمهام در تع یبه کانون مناقشه عامل یکیکه نزد لیدل یناست به ا یاتیح
( بار 139 :1383 ی،. )کمپ، هارکااورود یبه شمار م المللی ینو ب یا کننده مناقشه منطقه

 ییگرا  افراب یدپاکستان که منجر به تشد یاسیس یاینکات جغراف ینتر  از مهم یکیاساس  ینا
افغانستان بود که پاکستان را در روابط قادرت در عرصاه  مسافت با یکیدر پاکستان شد، نزد

 یبازرگ از فضاا یهاا بلوک شرق و غرب وارد کرد و سبب شده کاه قادرت ینب الملل ینب
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 بهره ببرند.  داهدا  خو یدر پاکستان در راستا ییگرا است 
از  یاتجهت حما ی( شورو۱۹۸۹ یهفور ۱۵تا  ۱۹۷۹دسامبر  ۲۴جنگ افغانستان ) در
افغاان و  ینکشور شاد. مجاهاد ینافغانستان، وارد ا ی دموکرات یجمهور یستکمون دولت

و  یو عربساتان در مقابال دولات مرکاز یکااعارب و آمر ینمانند مجاهد یخارج یروهاین
 . یستادندا یشورو

 یباا حضاور برخا یجاهرا بار هام زد. در نت یاافغانستان موازنه قوا در جناوب آسا اشغال
 یگااهشاکل گرفات. پاکساتان پا یسامخطار کمون یاهعل یائتتف یو غرب یاستم یکشورها

بار جامعاه  شتاأثیر( کاه IRFANI2004, p152شد  ) «المللی ینجهاد ب» ینا یبانیپشت
 (Abou Zahab2002, p.5شدن جامعه بود. ) یکالیزهپاکستان، راد

 شاروییپ یاهکاه از ناح یداتیسابق و تهد یشورو یروهایجهاد مرد  افغانستان با ن تداو 
گر  متوجه جهاان اسات  و منطقاه و  یها آب ی و منظقه استراتژ یادر جنوب آس یسمکمون

 یهمکاار ی جهان است  و غرب را به  گردید، یم الملل ینتوازن قوا در سطح نظا  ب یحت
اتحااد  ینو شاهراه ا ییهمگرا ینوادار کرد. کانون ا یداتتهد ینا اجهت مقابله ب ی استراتژ
کاه خصالت  یاستم یکالراد های یانجر یانم ینجز پاکستان نبود. در ا یکشور ی،راهبرد

توجه ائتت  مشترک جهان است   ی از پ ی داشتند، ب ها یستبا کمون یشتریب یکارجوییپ
در پاکستان و افغانساتان باا اساتفاده از  یکالن رادیاگرا است و غرب را به خود جلب کردند. 

خود را در  یترا کرده و حوزه فعال یبردار بهره یشترینتوانستند ب ییناکامت استث یتموقع ینا
 (35و  34 :1380 ی،منطقه گسترش بخشند. )ر.ک: عارف

گار  زهیسات یهاا گروهو  گرا است پاکستان از جهاد افغانستان، سبب شد احزاب  تیحما
آنها در  یگاهجا هیجدر نت شوند یلپاکستان تبد یاسیکنشگران عرصه س ترین مهم، از یاستم

شد. جنگ افغانستان سبب شاد اناواع اسالحه باه پاکساتان  یتپاکستان تقو یاسیعرصه س
 یگر را شبه نظاام زهیست یها تر و سازمان  نیرا خون یا فرقه های نزاع یجهشود. در نت یرسراز

 (Nasr, 2001, p95کرد. )
 یاتداد که به تقو ین روبه پاکستا ینمجاهدبا مهاجرت  گذاریتأثیر یناز ا یمهم بخ 

 1382 ی،کارد. )عاارف یانیکم  شا یسلف یکردهایپاکستان با رو ینیو گسترش مدارس د
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به کشورشان  یپاکستان یانافغان، بعد از جنگ افغانستان جنگجو ین( عتوه بر مهاجر236:
کاارد.   یسااازمانده یمااذهب یاساایس یهااا گروهرا در قالااب  اآنهاا یناایبازگشااتند. ماادارس د

(I.C.G, 2002, p24) 
 یمساائل خاارج تارین مهماز  یکایجنگ افغانستان، کماکاان افغانساتان  یافتن یانپا با

 ینیآفر دهه حضور در افغانستان را با نق  ی  یوهپاکستان قصد داشت م یاپاکستان بود. گو
 یجااددر ا ینایآفر برنامه را با نق  ین. پاکستان ایندکشور بچ ینا یاسیدر نظا  س یحداکثر

 یاهعلم یهاا و حاوزه یاطتعاات یروهاای( نSaikal, 2004, p220. )دکر یگیریالبان پط
 ماؤثر یاربسا یازطالباان ن یاروین ینطالبان، در آموزش و تاام یپاکستان افزون بر سازمانده

 (71-68، 1377 یلی،؛ م154 :1383زاده،  بودند. )ر.ک: نجف
 یروهاایاز مهااجرت ن ی (، ماوج2001-1996حکومت طالبان بار افغانساتان ) پایان

، خشونت و افراب یثبات یب یرطالبان به پاکستان را به دنبال داشت که پاکستان را به شدت درگ
ق رواباط یادر خاا  افغانساتان، تعم یپاکستان یگر سن زهیست یروهایکرد. پرورش ن یمذهب
جملاه  از یاز حکومت اساتم  تندروانه یج الگویترو ستان،پاک یمختلف جهاد یها گروه

 (102و  101 :1391شهوند،  یی،در پاکستان بود. )عطا ییاگر افرابرات طالبان در یتأث
بودناد کاه پاس از ساقوب  یدرصد سربازان طالبان افغانستان، پاکستان 40تا  20 حدود

از طالباان  یاریبسا یانآنها به پاکستان برگشتند. افازون بار ا یشتر ، ب2001طالبان در سال 
ها در  که سال یروتعداد ن ین  به پاکستان فرار کردند. ا 2002و  2001سال  در یزافغانستان ن

 دوباارهدور هام جماع شادند و  یادجد یطیبار در کشور و شارا ینبودند ا یدهکنار هم جنگ
دولت پاکستان  یطشرا ینکرد. در ا یبود که آنها را منسجم م یتیهو مؤلفه یافراط دگراییبنیا

که پاکستان مواضع آنها را منهاد  کارد. باه  ییقرار گرفت تا جا ها گروه یندر معرض تقابل ا
باود.  یوساتهدر تقابل با طالباان در افغانساتان پ یکاآمر جبههخصو  که دولت پاکستان به 

 (83-79 :1395نور،  سازان یشهمطالعات اند مؤسسه)ر.ک: 
 یلیقبا مناطق
از  یااییبع باه لحااظ جغرافمر یلومترک 220هزار و  27با مساحت حدود  یقبائل مناطق

مرز اسات و از غارب  بلوچستان هم یالتسرحد و پنجاب و از جنوب با ا یالتشرق به دو ا
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کشاور مارز مشاترک دارد. منااطق  یانباا ا یلما 300همجوار افغانستان است و حدود  یزن
 یان( ا283اسات. )ر.ک: هماان،  ای یلاهقب یهو هفت ناح یشامل ش  منطقه مرز ای یلهقب

در پاکساتان اسات. جهاات مختلاف  یاادگراییبن یااییجغراف ترین یو اصل ینتر ق مهممناط
 یادگراییآن بر بن یاییجغراف یتمناطق متاثر از موقع ینا ، فرهنگی و نظامی ا امنیتییاقتصاد

 :گذاشته است تأثیر
ان داشاته اسات.  یبارا یازن یآثاار اقتصااد یمناطق قبائل یاییجغراف یتموقع :اقتصادی

داشاته  تاأثیرمنطقاه  یانبر عد  توسعه و گسترش فقر در ا یلیمناطق قبا یاییجغراف یتموقع
 یگذاشاته اسات. )ر.ک: علا تاأثیر یاادگراییبن یاتبر گسترش و تقو یزن یطشرا یناست و ا

 (86: 1389 یان،؛ دهقان10،   1397 ی،عزت ی،محمد محمدی،
مانناد  یرا باه اماور ای لاهیمنااطق نظاا  قب یندر ا گذاری یهسرما های یرساختز فقدان

 یان. باه اساازد یکه آنان را به مبارزه با فقر قادر م دهد یتجارت اسلحه و مواد مخدر سوق م
قادرت  یو آنهاا از جهات نظاام شاود میآنها افازوده  یاجتماع-یاقتصاد یگاهبر جا یبترت

 یانهراگ خشونت یمبان ی،اقتصاد یالگو ین( ا225 :1387 سروانی،. )ر.ک: پورخگیرند یم
قاچاق مواد مخدر و اسلحه سبب تمرکز  یراز کند؛ یم یتمناطق را تقو ینا یانهگرا قو  یالگو

مناطق باه تمرکاز  یندر ا گذاری یهنبود امکان سرما یلکه به دل شود می یلثروت در سران قبا
 یجاهاعماال دارد. در نت یبه فضاا یازتمرکز قدرت ن ین. اشود می یو نظام یحاتیقدرت تسل

. )ر.ک: کناد می یجاادو صادرات مواد مخدر ا یعتوز ید،تول یبرا یتیامن ینظام یاختارهاس
 (11 :1397 ی،عزت ی،محمد محمدی، یعل

 یادمناطق باه بازتول یندر ا یو نظام یفرهنگ ی،اقتصاد یاز الگوها هری  یبترت ینا به
 .شود میمنجر  یافراط یادگراییبن یدر راستا یگرید

 یینپا یاراست. سطح سواد بس یافتهن توسعه یاربس یاز نظر فرهنگ یلیمناطق قبا :فرهنگی
مطالعاات  مؤسساهآن باساواد هساتند. )ر.ک:  یاتدرصاد جمع 17که فقط  یطور بهاست 

 یسرحد شمال غرب یالتو ا یلیبودن مناطق قبا ی( کوهستان283، 1395نور،  سازان یشهاند
 یداخلا ییجاا در جاباه هاا یاهموارشاده اسات. شاکل نا شنانها به اقدامات خ ی و گرا
افکاار  یجاهو در نت ای یاهناح هاای یو سبب بروز ناابرابر گذارد یم تأثیرو امکانات  یتجمع
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 (10 :1397 ی،عزت ی،محمد محمدی، ی. )ر.ک: علشود می طلبانه ییجدا
باا  ای یلاهآن است. منااطق قب ای  یلهقب یساختار یمناطق قبائل یمسلله فرهنگ ترین مهم

هساتند کاه آنهاا را باه  ای یریناهد یسااختار قادرت محلا یدارا یفاهو طا یلهقب یاز س ی ب
 (40و  39 :1390 ی،کرده است. )ر.ک: جمال یلتبد یامرد  دن یرترینناپذ حکومت

پاکساتان، آن را باه  یو صعب العبور منااطق قباائل یکوهستان یایجغراف :یتیامن-نظامی
را دشوار  یافراط یها گروه یهعل یاقدامات دولت مرکزکرده است که  یلتبد یرنفوذناپذ یدژ

 هاای یتفعال یرا برا یمناسب ینهمناطق زم ین( اKennedy, 1990, p62-77کرده است. )
ناور،  ساازان یشاهمطالعاات اند مؤسساهفراهم کرده است. )ر.ک:  یافراط یها گروه ینظام

 (67و  66 :1395
 یاسینظام س یها و چالش ضعف
 یحکومت اسالم یجاددر ا ناکامی

 یانا یخعمات آنچاه در تاار یشاد ولا تأسیس ینظا  استم یپاکستان با هد  برگزار کشور
 یاندر ورود باه عرصاه قادرت باوده اسات. ا یاساتم یها گروه یداده است، ناکام یکشور رو

)ب(،  یسوق داده اسات. )ر.ک: عاارف یافراط یادگراییبن یرا به سو یاستم یها گروه ها یناکام
 یهاا دولات یدر مقابال ناکارآماد گرا اسات  یهاا گاروه یها واکن  از یکی( 45-52 :1380

ناور،  ساازان یشاهمطالعات اند مؤسسهبوده است. )ر.ک:  یافراط یادگراییسکوالر، خشونت و بن
 (67و  66 :1395
 یهاا مرد  به گروه یوستنپ یرا برا ینهدولت سکوالر، زم یناکارامد ییمبهتر است بگو یا

 یکرده است. )ر.ک: عاارف یتاصتح وضع موجود تقو یبرا یگزینجا ی عنوان  به یادگرانب
در  یافراطا یاادگرایبن یهاا گاروه یریگ معتقدند اساسا شکل ی( برخ267 :1380)الف(، 

 یاءضا یسکوالر در پاکستان است چنانکه حکومات اساتم های انبا گفتم یپاکستان تقابل
( و حکومات ساکوالر 4،  1384 یعی،را کااه  )شاف هیادگرایانابن یها الحق خشونت

سرکوبگرانه  های یاستگذشته س ینداد. از ا ی ( آن را افزا13 :1386 یعی،بوتو )شف یرنظ یب
 یاادگراییعکس داده اسات و باه بن یجهنت یزن یاستم یها سکوالر در مورد گروه یها دولت

 (63 :1386 ی،دامن زده است. )متزه
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 یناز د یتفاده ابزار و اس یتمشروع بحران
مهام،  یانشاکل گرفات. جهات تحقاق ا ینظا  اساتم یجادکشور پاکستان بر ا اساس

شاد. )اصاغرخان،  یاینپاکساتان تع یاساینظاا  س یربنایزعنوان  به یتو جمهور یتاستم
نداد  یپاکستان رو یاسیدو بخ  در عرصه س یندر عمل تحقق توامان ا ی( ول186 :1999

 یاءالحق( ضا14 :1995 یم،. )احماد نادددرت را باه دسات گرفتناساکوالر قا یها گروهو 
 یتمشاروع یمباان یابترت ینکودتا به دست گرفت. به ا یق( قدرت را از طر1977-1988)

 یخاود، اساتم یاسیبه حکومت س بخشی یتمشروع یلزران بود. او برا یارحکومت او بس
 یتمشاروع یگارد یاهت او پااقداما یگرفت ول ی در پ یاصل یاستس ی عنوان  بهرا  سازی
بهره بارد.  یاسیابزار س ی عنوان  به یناو از د یگربرد.. به عبارت د ینرا از ب یتجمهور یعنی

 یی،ن آن. )عطااکرد میکردن پاکستان منجر شد تا اسات  یبه افراط یشتردر واقع اقدامات او ب
از  یبود کاه حااک ینشدن د یحکومت ی، به معنایساز ی( برنامه استم90 :1391شهوند، 

 ,Zaman, 1998, p692 ).کناد میرا باا زور اجارا  یکاه دولات احکاا  اساتم باود ینا

Shahid 1991, p64-98; Kennedy, 1990, p13 ) 
کاار  یانا یداشت. برا یازن یبرنامه عتوه بر ارت  به متحدان ینا یاجرا یبرا ضیاءالحق
 ,Nasr, 2001, p93; Haq, 2010, p29; Nasrداشت. ) یتاهم یاربس یاحزاب استم

1996, p80گرفات و  یادهپاکساتان را ناد یتناوع ماذهب یاءالحقض سازی ی( برنامه استم
 یریترا در عرصاه ماد یکارد و تفکار نظاام یجادرا ا یحنف یوبندید یانحصار مذهب ینوع

 یاجارا یبارا یاءالحق( ضاBennett-Jones, 2002, p22حااکم کارد. ) یاند یاجتماع
 یهعلم یها آن حوزه براساسداشت که  یازن یشتریب یمذهب یروهایو ن ینبه مبلغ ی ها  برنامه

 (Nasr, 2000, p145-146به شدت و سرعت رشد کرد. ) یوبندد
 دولت  یکارآمد بحران

هستند که  یرسم یها میرژ ی، حاصل ناکارآمدیستمیضدس یها گروهاساس که  ینا بر
اناه و خودسارانه عمال یفردگرا یررسامیغ یها میدر جهت عملکرد رژ یسازوکارعنوان  به
 یهاا گروه یاتو تقو یجااد( ا32-30 :1395معصاو ،  یاله نیع ی،کنند )ر.ک: قاسم یم

 دارد. یمارتباب مستق تدول یدر پاکستان با ناکارآمد یافراط
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 یالمتما یمرد  به احزاب استم یشهر های یو ناآرام یزمان بروز مشکتت اقتصاد در
 یعی،. )شافدانناد یم یفضع یها دولت یبرا یمناسب یاسیس ینآنها را جانش یراز شوند؛ یم

مختلاف  یفوظاا یروزافزونا طور  بهدر پاکستان  گرا است اساس احزاب  ین( بر ا2 :1384
 ییاند تاا جاا را بر عهده گرفته پذیر یباز اقشار آس یتدولت مانند آموزش، بهداشت و حما

هازار دالر(  200) یاهروپ یلیونم 10از  ی ب یمحزب جماعت است یعموم یها که کم 
 (73 :1384 ی،است. )ر.ک: متزه

 یزباه رقام هشادارآم ها یپاکستان یاندر م یتیسطح نارضا ها ینظرسنج یبرخ براساس
 یزسو  ن ی هستند و  یکشور منتقد دموکراس یندرصد جوانان ا 60است.  یدهدرصد رس 84

 یان( اttp://www.jamestown.org. )کنند یم تیحما یعتقانون شر یبه شدت از اجرا
 .کند میفراهم  یافراط یها گروه یبرا یمناسب یارفرصت بس یطشرا

مانند گسترش آموزش و  یاجتماع-یاسیس یکردهایبه رو یسممبارزه با ترور یبرا دولت
 یمدرن رو ینهادها یتبرپا کردن و تثب یبرا سازی ینهو زم یتوسعه اقتصاد یگیریپرورش، پ

 ی،خاارج یو وابساتگ یمانناد فقار، فسااد، ناکارآماد یعوامل یگراست. از طر  د یاوردهن
 یگااهکشاانده اسات کاه سابب شاده جا یاسایو س یاجتمااع یرا به انزوا یحکومت مرکز

ضعف عملکرد دولات، سابب گساترش  یگرشود. به عبارت د یتدر جامعه تقو یادگرایانبن
 شده است. )ر.ک: ماه یشانها و اعتبار استدالل انیادگرایبن یارزش یتمشروع ی نفوذ و افزا

 (33 :1389 یشانیان،پ
اسات کاه جنباه  یافراطا یهاا گروهدولت در مورد تعامل با  یاز ناکارآمد یمهم بخ 

دامان زده اسات  هاا گروه ینا یتو تقو یجاددولت به ا یهرچند ناکارآمد یعنیدارد؛  ینیپس
 یریتانجا  دهد تا آنها را مد یبرخورد مناسب ها روهگ یندولت در ادامه هم نتوانست با ا یول

 یادگراییاز بن یکرد. بخ  مهم یلتبد یضددولت یها گروهکه آنها را به  یطور بهو کنترل کند 
و مبارزه با اوست  یاست که در تخاصم با دولت مرکز یروهاییدر پاکستان در قالب ن یافراط

 . (181-179 :1389 ی،؛ محمد124، 1385 زاده، ینی)ر.ک: چگ
 یخارج یها  و نفوذ قدرت حضور

 یاندر پاکساتان ا یاادگرابن یافراطا یها گروه یتو تقو یگیر شکلعلل  ترین مهماز  یکی
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و  یادارپا یهاا پاکساتان )سانت یاجتمااع یفرهنگا یطاز شرا یخارج یها است که قدرت
( در ای یرهعشا یو سلحشاور یکشامک  قاوم یلگای،تعصاب قب ی،ماذهب یرناپذ انعطا 

 (Denoeux, 2002, p71. )کنند یاستفاده م ی منافع خو یراستا

یکا  آمر
از آن را  یدارد که بخ  مهم ییها اهدا  و برنامه یادر منطقه غرب و جنوب غرب آس آمریکا

پاکساتان  یگار( از طر  د296،   1389 یان،. )ر.ک: عسگردهد یپاکستان انجا  م یقاز طر
 (Deutcháá, 1992, pp.125-132داشت.  ) یازن ینظام مقابله با هند به قدرت یبرا

اهادا   ی،شاورو باه وسایلهحضور در پاکستان به بهانه اشغال افغانساتان  یبرا آمریکا
شاده در  یریتبحاران ماد یجاادباود. ا یداشت که فراتر از جناگ باا شاورو مدتی یطوالن

 یکااآمر یدر بلند مدت برااست،  یرانو ا یهروس ین،پاکستان و افغانستان که کانون اتصال چ
حضاور بلندمادت  توانسات یها و منطقه بود کاه ما قدرت ینبه منظور کنترل ا یابزار مناسب

 ( Mili, 2013, p52کند. ) یهو توج ینرا در منطقه تضم یکاآمر
 یالتحل یتار موضوع کاتن ی در  یددر پاکستان را با یافراط یادگراییدر بن یکاآمر تأثیر

جهااد در  یارپاکساتان را درگ یسام،در منطقه جهت مقابله با خطر کمون یکاکرد. حضور آمر
 بخا  یتعامل هو یبرالیسم،با نظا  ل سازی یریتکه در غ یسمافغانستان کرد. با افول کمون

در تقابال آن  یکابود که آمر یازن یدیبود، دشمن جد یکاآمر ای منطقه ورحض یهو توج یکاآمر
دوقلاو بهاناه الز  را  یهاا که باا حملاه باه بارج یافراط ایییادگراقدامات  را سامان دهد. بن

آن در منطقاه حضاور داشاته  براسااسشد تاا  یکاآمر یدجد یتیهو یریتداده بود، غ یکاآمر
به افغانستان بود و مجددا پاکساتان  یکاآمر یرکشکمجوز لش هبار طالبان و القاعد ینباشد. ا

 :1380 ی،آن در منطقه بود. )ر.ک: عاارف یماتمتاثر از تصم یکا،آمر یمانپ هم ی عنوان  به
در صدد عبور از بحاران خاأ  یافراط یادگراییاز بن یتبا حما یکاآمر یکل طور  به( 34-35

 . (15و  14 :1397 ی،عزت ی،محمد محمدی، ی)ر.ک: علخود است  یتیهو یریتغ
 عربستان

از جامعاه هنادو  یزاو تما ییگرا اسات  های ی و گرا یاستم یدها ی  براساس پاکستان
و  یکرد که آنها به دنبال نسخه واقعا یجادرا ا ینهزم ینا ییگرا است  ی گرا ینشکل گرفت. ا
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 یژهچرا که اعراب و به و ؛یافتند ییگرا را در عرب یلاص یتهو ینخالص است  باشند. آنها ا
 دانستند. یاست  م دار یهو داع دعربستان را مه

باا کما   کرد میتتش  یسم،و خطر کمون یشورو یشرویاز پ یعتوه بر نگران عربستان
 Mili, 2013, pکند. ) یرهبر جهان است  معرفعنوان  بهدر پاکستان خود را  یانگرا است به 

 یهاا از گاروه یارانا یاتو حما یانقتب اساتم یروزیدوره پ ین( به خصو  که در ا158
 کرده بود.  یشترعربستان را ب یزهاده و انگقرار د تأثیررا تحت  نعربستا یرهبر یدها یعه،ش

 هاا گروه یانقائلناد و ا یایالقرا ا  یگاهعربستان جا یپاکستان برا یریتکف یها گروه همه
 :1395ناور،  ساازان یشهمطالعات اند مؤسسهدارند. )ر.ک:  یراهبرد یتعربستان اهم یبرا

 تاأثیردر افغانساتان کاه طالبان  یجد یانو حام یعلل خارج ترین مهماز  یکی( 120-124
 یاتدر پاکستان داشته است، عربستان باود. افازون بار حما یافراط یادگراییدر بن ای یجد

 ی،. )حقاکارد می یبانیپشات یازدر افغانساتان را ن یوهاب یهعربستان مدارس علم ی،مال های
بشردوستانه  یها-( کم 117 :1378 ی،الله ؛ عصمت314، 1390 ین،؛ طن149 ،2003

آنها  یبرا یهاجران افغان که در خاک پاکستان ساکن شده بودند و انجا  خدمات آموزشبه م
را در پاکساتان گساترش  یوهاابا  یسالف یشهعربستان بود تا اند یبرا یخوب یاربهانه بس یزن

 (200 :1389اقبال،  ی،ثالث یعی،دهد. )شف
خود را توسعه دهاد  ای منطقه یتکه با هند داشت تتش کرد موقع یبر سر رقابت پاکستان

 یاز دساتاوردها یکایداد.  ی فارس افزا یجخل یکشورها یانلذا روابط و حضورش را در م
 ی بروزات ان را در افازا ترین مهماز  یکیدر پاکستان بود که  یتگسترش وهاب یاست،س ینا

ه ( عربساتان با17 :1389 یشاانیان،پ . )ر.ک: ماهیافت توان یم یهعلم یها حوزه یرگ چشم
 یوهااب یسالف یروهااین یات( و تربینای)مادارس د یمراکز اموزشا یغی،مراکز تبل تأسیس

 (Jafary, 2009, p16آنهاست.  ) ترین مهماز  یرظه یپرداخت که احسان اله
 هند
در  یاادگراییبن یاتبار تقو یممستق تأثیرهند و پاکستان که  ینمناقشان ب ترین مهماز  یکی

 ,WEINBAUMاسات. ) یرو کشاور در ماورد کشامپاکستان داشته اسات، اختتفاات د

2001,  p225-235) 
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باه پاکساتان  یرکشم یوستپ یبرا یاسیمتداول س یاز همان ابتدا از همه ابزارها پاکستان
 ی،جهااد یهاا گروه یاتاستفاده از ظرف یپلماتی د یها روش یندر کنار ا یول ؛استفاده کرد

 یالاتکاه مسالمانان ا شاود می تار یچیادهپ یتمسلله وق ینبوده است. ا یزبرانگ مسلله یاربس
 یان( اTalbot, 2007, p154. )دهناد یما یلمسالحانه تشاک یهاا گروه یازهند ن یرکشم
از آنها، دولت هند را تحت  یترا فراهم کرد تا پاکستان با حما یمناسب یاربس ینهزم یها گروه

اساتفاده  یبارا یادیجد یفضاا یردوران جهاد در افغانساتان، کشام یانفشار قرار دهد. با پا
باا  ی،و باتجرباه باود تاا پاس از جهااد باا شاورو یدهد دولت پاکستان از جهادگران آموزش

 ,Haqqani, 2002; Arif , 2010, p8; Hassanهند مباارزه کنناد. ) یحکومت هندو

2005, p202) 
د در پاکساتان ماننا یاادگراییبن ی پاکستان در هند بر افازا های یاستاقدامات و س تأثیر

منافع خود در جهاد افغانساتان  ینتام یپاکستان در افغانستان بود. پاکستان برا های یاستس
ضاربه  یپس از دوران جنگ غافل بود. پاکستان بارا یامدهایاز پ یفعال داشت ول یحضور

 یرا پا یرکشام یجهاد یها گروهاز  یتقرار دادن آن، راه آسان حما شارزدن به هند و تحت ف
 موج، خود پاکستان را هم دربرگرفت.  ینگشت اباز یول گرفت
اما  ،کند میدر تقابل با هند استفاده  یابزارعنوان  به یافراط یها گروهچند پاکستان از  هر

. )ر.ک: نگارد یاهادا  خاود ما یدر راساتا یفرصاتعنوان  به یادگرابن یها-به گروه یزهند ن
 (124-120 :1395نور،  سازان یشهمطالعات اند مؤسسه

  رتشا
در پاکستان است که بر هماه  یرنظامیغ-یمسائل پاکستان روابط نظام ترین مهماز  یکی

که فهم  یطور بهانداخته است  یهپاکستان سا یاجتماع-یو فرهنگ یاقتصاد-یاسیمسائل س
 .یستارت  ممکن ن یها ها، هنجارها و کن  مسائل پاکستان بدون فهم نفوذ، محرک

رقابت قدرت در عرصاه  یاصل یاز اعضا یبرالل یو سکوالرها یانگرا است در کنار  ارت 
شاکل گرفتاه اسات:  یپاکساتان، بار دو محاور اساسا یاسایس یخپاکستان است. تار یاسیس

محاور اول و  کنناده یاینتع یاساتمدارانباا س یاانشدن. روابط نظام یشدن و استم یزهدموکرات
 (24 :1386ه است. )ر.ک: نصر، کننده عامل دو  بود یینو دولت تع یانگرا است روابط 
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در  یانکه در آن نظام شود می یدر حال توسعه معرف یاز کشورها یا پاکستان نمونه کشور
اطتعاات و  یس( ارت  و سارو237 :1388 یان،اند. )لطف داشته یا نفوذ گسترده یاست،س

 یاها اهادا  خاود در عرصاه یشابردپ یبارا یاساتم یکالیسم( از رادISIپاکستان ) یتامن
از  یکایاسااس  ین(  بر اOakley, Gady, 2009, p1.)کنند میاستفاده  یو خارج یداخل
 جناگ یشگامانپعنوان  به یکارجوپ یونارت ، استفاده از افراط یتیامن یراهبردها ترین یاصل

 ی،آبااد در افغانساتان و هناد باوده اسات. )ر.ک: محماد دولت است  یتتحت حما یها
 (180 ا 179،   1389
جلب علماا و  یرا در دستور کار قرار داده بود، برا سازی یاستم یاستکه س یاءالحقض
 ,Hussainرا در ارتا  وارد کارد. ) یاساتم یادئولوژیجامعه، ا ینو طبقه متد یونروحان

1990, p267یبه ارت  شد تا جاا گرا است  یروهاین یبرخ یافتنتعامتت سبب راه  ین( ا 
پاکساتان  ینایمادارس د یلالتحصا ارت  پاکستان فاارغ باالی رده یروهایاز ن یارکه که بس
 هستند. 

 یروهااین ینب یرمشروعیآنها به شکل غ یاست،در س ینظام یروهایبا دخالت ن ینبنابرا 
 یاب،ترت ین. به همااند کردهرابطه متقابل برقرار  ی  ی،دولت یها و سازمان یکالراد یاجتماع

آورد. )ر.ک:  یاددر پاکساتان پد یاادگراییرشاد بن یامناساب بار ییفضاا یاسایس ثباتی یب
 (104 :1393داوند،  ی،؛ غفور8-6 :1386 یار،دهش

 ای یلهقب – یقوم ساختار
 در پاکستان است: ییگرا افراب یها مؤلفه ترین مهماز  یکی گرایی قومیت

 خشونت
 یدارد. زندگ یقپشتون تطب ای یلهقب یایدر پاکستان بر جغراف ییاگر افرابو  ورزیخشونت

 یآنهاا افارادکاه و نازاع سابب شاده اسات  یبترناج، مصا یژگیبا و یطیدر مح یلقبا ینا
باار قادرت،  خشاونت ی جوامع خشاونت و نماا ینطلب، خشن و تندرو بشوند. در ا جاه

 یرت،سمبل قدرت، غ گری ی( نظام80 :1378 ی،. )ر.ک: فکوهشود می یبزرگ تلق یارزش
وگو و مذاکره نشاانه  دارد و گفت یبزرگ یر سنت پشتون معنااست که د یشجاعت و مردانگ

 (10 :1397 ی،عزت ی،محمد محمدی، ی. )ر.ک: علشود می یتلق یترس و بزدل
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 یتاست که هو یفرهنگ خشونت، خشونت فرهنگ یامدپکه  رسد یمجموع به نظر م در
 (128 :1378 ی،. )ر.ک: افتخارکند می یفرا در خشونت تعر یاتو ح یتو امن

 یتیقوم ارتباطات
 یا  یاسااس اعضاا یاناست. بر ا یتیارتباطات قوم گرایی، یتقوم یها مؤلفهاز  یکی

بار  یاتقوم ینجاا. در اپردازناد یقو  خود ما هم یاعضا یرسا یو همراه یبانیبه پشت یتقوم
 یاتباه حقان یاز قو  اصل اول است کاه ربطا یتو حما یهمراه یعنیغلبه دارد؛  یتحقان

 است. یتحقان مؤلفه ی بودن خود   قو ته از نظر آنها همندارد. الب
پشتون پاکستان است کاه  یتدر پاکستان قوم یادگراییو علل بن ها ینهزم ترین مهماز  یکی

و  یباه همراها یتقوم براساسپاکستان  یوبندیاناست. د یکسانالقاعده و طالبان  یتبا قوم
را به پاکساتان منتقال  یادگراییبن ،جهت ینا افغانستان اقدا  کردند و از یها پشتون یتحما

 ( 212-191 :1378 عارفی،کردند. )ر.ک: 
 ییاگر  و پشتون گری یسلف ینب ارتباط

ت پشاتون یابا قوم یوبندین مکتب دیوند بیپ یرگذار برقراریار مهم و تأثیبس  تیواقع  كی
 یاقاناد باا تلف هدر پاکستان توانست یریتکف یها گروه( 53 :1384 ی،پاکستان است. )متزه

 یلفه راهبردؤکه در م یسمو سلف یسمپشتون یوبندیسم،مانند د یو مذهب یقوم های یدئولوژیا
کنناد.  یااخاود مه یاقو تعم یتتقو یبرا یاند، چشمه جوشان خورده یوندپ یکدیگرجهاد به 
 (149 :1386 یعی،)رک: شف
اسات  اسات.  ییاساختفات در نظاا  س یایاح یوبند،د یاصول فکر ترین مهماز  یکی

 یزن یالله دهلو یاست که مورد توجه شاه ول یو قوم یشرافت نسب یزاز اصول ختفت ن یکی
 ؛شاده اسات یابهاا ترک پشاتون یناژاد جویاناه یبرتر های یشهمسلله با اند ینبوده است. ا

 (Rashid, 2000, p194دانند. ) یها م پشتون نحصاریکه آنها ختفت را حق ا یطور به
 یاسالم طلبانه یتهو  لبیط استقالل
 یانقالب هیجانات

انجا  شد. مسلمانان هند باا  یاستم طلبی یتهو های یزهپاکستان از ابتدا با انگ تشکیل
به  شود میاجرا  یو احکا  استم یعتکه در آن شر یانداز کشور و با چشم ینید های یزهانگ
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و  هاا گروهاست که  ینگر ا انیب یط،شرا ینا یاجتماع یشناس پاکستان مهاجرت کردند. روان
. گیارد یقرار م یاستدر صف جامعه و س یو حداکثر یانقتب صورت به میاست های یزهانگ

 یجانااتپاکستان و اساتقتل آن از هناد، ه یلدر تشک یاستم طلبانه یتهو های یژگیو ینا
 د. فراهم کر ییگرا گسترش افراب یرا برا یمستعد ینهکرد که زم یجادرا ا یانقتب

  یوبندیهد یخیتار  یشینهدر پ جهادگرایی
 ی)پاکستان( دو نظر داشتند؛ برخا یکشور مستقل استم یلهند در مورد تشک مسلمانان

باه  یانگرا اسات پاکستان و عد  تحقاق آنچاه  یلموافق بودند. بعد از تشک یمخالف و برخ
کیدتصور آن بر استقتل پاکستان  کردند.  یتیکست هواحساس ش یوبندد یداشتند، علما تأ

جهات دچاار ضاعف  ینبا استعمار بودند، احساس کردند در ا بارزهم داران یهآنها که از طت
 اند.  در دا  نقشه استعمار افتاده یشده و حت

کاه مباارزه باا اساتعمارگران و  یدر حال ؛متهم شدند ییگرا غرب یاستقتل به نوع موافقان
 یپاکستان سبب همراه یلتشک یگربود. از طر  د وبندیهیجهاد با کافران از اصول مهم تفکر د

گارا شاد کاه عمادتا مناافع  سکوالر غارب گردگان یلتحص یبا برخ یوبندد یعلما یهمکار و
 .کردند یم یندگیرا نما یننشمسلمان هاییالتبزرگ در ا هایزمینثروتمندان و مالکان 

خود را  ی و استراتژ یادیننموضع احساس کردند اصول ب یندر ا یوبندیهمکتب د پیروان
 یاناناد. در ا خاود دور شاده یاناهو جهادگرا یضداستعمار یها اند و از آرمان پا گذاشته یرز

 یاتخاود را تقو یو ضداستعمار یانهابعاد جهادگراکه در صدد برآمدند  یآنها به نوع یطشرا
 قرار داد. یافراط یادگراییبن یرآنها را در مس یطشرا ین. ایابندکنند و گذشته خود را باز

 یاجتماع کارآمدی
موضوع  ینبه ا یدبا ،یاجتماع یتمباح  هو ینو همچن یاجتماع یشناس جهت روان از

 یملت پاکستان، پس از حضور و نفوذ قدرتمند است  افراط یخیتوجه کرد که در حافظه تار
در  ییگزینجاا یچالحق و تداو  آن در دوران جنگ افغانستان، ها یاءدر زمان ض یادگراییو بن

پاکستان نشاان  یاسترا در صحنه فرهنگ و س اش یکه کارآمد است از  یژهقرائت و ینبرابر ا
معتادل از اسات   یاسااس الز  اسات قرائتا ینمرد  ارائه نشده اسات. بارا یداده باشد، برا

 . (Milam, 2011, p134-150شود ) یخیتار یرتصو ینا یگزینجا
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 یاسیس یتو هو  فرهنگ
اسات. مسالمانان پاکساتان کاه  یاساینظا  س ی،ارکان هر کشور و ملت ترین ممهاز  یکی

اسااس  یانبر ا یزآن را ن یاسینظا  س بایست یبگذارند م یانبن یاستم یقصد داشتند کشور
و  یاتظرف ینمسالمانان پاکساتان چنا یاسایس یتفرهنگ و هو یول ؛ندکرد می یزیر طرح

 :کنیم یمرور م یو عمل یخ  نظردو ب دررا  یناتوان ینرا نداشت. ا یتوان
 نظری

پاکستان  یاسیحضور در عرصه س یبرا یادیز یزهعتقه و انگ یاستم یها گروه یطرف از
. یساتآن فاراهم ن ای یشاهو ناه اند یاسایس هاای یناهنه بساتر و زم یگراز طر  د یدارند ول

(Musharraf, 2008, p362) 
. یاسایس یشاهبر اند یمبتن یاسیساست و نظا   یاسیحکومت در مرحله نظا  س تشکیل

نوبات باه  ،محقق شود و سپس در مرحله بعاد یاسیس یشهو اند یطراح ی  یدابتدا با یعنی
بودناد. تمرکاز  بهره یب ای یاسیس یشهاند یناز چن یوبندد یعلما یول ؛رسد یم یاسینظا  س

توجه  یاسیس یزسا براساس نظا  یاسیس یشهو کمتر به اند دبو یعتشر یبر اجرا یشترآنها ب
 داشتند.

نشاان  یاادگراییرا بار بن شتاأثیر یوقتا یاسیو غفلت از نظا  س گرایی یعتبر شر تمرکز
 گرایای یعتدر پاکساتان، شار یافراطا یاادگراییمهم بن یها لفهؤاز م یکی یمکه بدان دهد یم

بر  یمبتن یاسیس یساز نظا  یدهاز ا ،«طالبان ی تحر»مانند  یافراط یها گروه یاست. برخ
باوده و  ی اناد جاز  یارگروه بس ین. ابرد یبهره م یزن یعتشر کا از اح یدئولوژی ا یرتفس

 یررا با تفس یاستم یناست که در آن بتوانند احکا  و قوان یا جامعه یجادا شان یتتش اصل
طالباان خواساتار  یا که تحر یقواعد رفتار یبرخ ینب ینخودشان از است  اجرا کنند. در ا

بودن  یالزام ی،خروج زنان بدون حجاب طالبان عیتعبارتند از: ممنو ،آن شده است یرااج
استفاده مردان  یزیون،و تلو یومردان، حرا  بودن استفاده از راد یدست برا ی به اندازه  ی ر

 .( 190-189 :1389اقبال،  ی،ثالث یعی،)شف یاز عمامه مشک
کیاد یاساتم یعتشار یبر اجارا یتماس یها گروهپاکستان  یلتشک یهمان ابتدا از  تأ

آنهاا در ماورد ماادل و سااختار حکوماات  ی( ولاا21-18 :1389 یای،داشاتند )ر.ک: کربت
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کاه قاادر و  یحکاومت یاتنداشتند. علما هرگز وارد جزئ ینظر شناخت و اتفاق  شان یآرمان
ز اصاول و تنهاا باه ابارا شدند ینم ،باشد یدنوپد کشوردر  یاستم یعتشر یمامور به اجرا

 اکتفا کردند. یو کل یاساس
مانناد  یباا مشاکتت و مساائل مهما ،پاکستان تأسیس بود که کشور تازه یدر حال این

باه راه  یاازرو بود که ن روبه یعموم یازهاین ینو تام یو نظام یآوارگان و مهاجران، امور دفاع
ل باه مساائ یانا یولا ؛مشاخص و مادون داشات یو اجتمااع یاقتصاد یاسی،س یها حل

خاود را در  یاساتم یهاا گروهجهت  ینسپرده شد. از ا یا حرفه های یها و نظام تکنوکرات
 قرار دادند. یانفعال یموضع

اداره  یتانیابر یو حکمران یاسیاز هند، با نظا  س یبخشعنوان  بهقبل از استقتل  پاکستان
 یاادیل باه زماان زاصول سکوالر بود. مسلمانان پاکستان پس از استقت براساسکه  شد یم

در مورد  یا آنها اساسا تجربه که گفت توان یجهت م یننظا  است  داشتند. از ا یاجرا یبرا
 ارائه دهند. یطرح یاستم یاسینظا  س یاجرا یبرا ینیتا عالمان د داشتندن ینیحکومت د
 عملی
 یهاا گروهو تعامال  یدولات ملا یگیر شاکلدر پاکساتان، ماانع  یاسیتعامل س الگوی

و محاسابات  یرفتاار یات. عقتنشاود میو منساجم  یارفراگ یاسایواحد س ی در  یاسیس
متفااوت  ییمبنا  نگرفته، بلکه  شکل  یاسیمتداول س های یزهانگ یبر مبنا یانجر ینا یاتیعمل

  یبه خشونت بارا یگزینجا یرقابلو توسل غ یکالراد درکدارد.  یاستس  معمول یبا الگوها
نشاانه و  ی،اساتراتژعنوان  باه یاسیس یزن و رد هرگونه مصالحه و چانه یاسیس  اهدا   ینمأت

و  یاساتباه س یمراتبا سلسله یدبا حاصل جمع صفر، د یاست. باز  یانجر ینبارز ا  یمبنا
در اداره  یریپذ و باطل، عد  مشاارکت  حوزه حق  به دو یاستس ی تفک یاسی،س  های جریان
تفکر  ینا یها از مشخصه یگرد های جریانبا  یاسیر سکا  یمتقس  هرگونه یو نف یاستامور س

 ( 131 :1385 زاده، ینی. )ر.ک: چگآید یبه حساب م
 یدر کشاورها یسااز را معضل دولات یاستم یشهدر اند یانهگرا امت یها نگاه برخی

 یتلقا یملا یهاا گروه یچاال  اساسا یملا یاافتگی جهت نظا  ین. از ادانند یم یاستم
و  یاناهکارکردگرا یکردیمورد رو یندر ا یاسینخبگان س یرا( زHalliday, 2005) ؛شود می
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 . )ر.ک: مااهگارا یعتمحاور و شار امات یکاردیرو یاستم یها گروه یسکوالر دارند ول
 ( 11 :1389 یشانیان،پ

از اسات   یپاکستان محقق شده است، استفاده ابزار یاسینظا  س یدر تجربه عمل آنچه
 یارومنفعال و پ ینقشا یازن یاستم یها گروه ینب یندرت بوده است. در ادر عرصه روابط ق

 ( 201 :1388قلعه،  شاه یا،اند. )ر.ک: مسعودن داشته
 ینید یآموزش نظام
 یرآنهاسات کاه باا ساا یاادتعاداد ز ،پاکستان ینیاز مسائل مهم در مورد مدارس د یکی
مدرسه در سال  137کستان از پا ینی. تعداد مدارس دیستن یسهقابل مقا یاستم یکشورها

 است. یدهرس 21هزار مدرسه در دهه دو  قرن  30از  ی به ب ،1947
در گساترش  یچنادان تاأثیر ،در پاکستان ینیمدارس دکه از پژوهشگران معتقدند  برخی

 یاندر ا یآموزان پاکساتان درصد از دان  ی تنها  یرادر پاکستان ندارند؛ ز یافراط یادگراییبن
دخالت  یادگرایان( بنیمدارس در آموزش )عمل یناز ا یو تعداد کم خوانند یمدارس درس م

درصاد  20هستند و فقاط  رو یانهپاکستان م یدرصد مدارس مذهب 80 یگردارند. از طر  د
آنهاا، آماوزش  یهاا از آماوزش یهستند کاه بخشا یاناگر افراب یتمدارس تحت حاکم ینا

 (54 :1395نور،  سازان یشهمطالعات اند مؤسسهاست. )ر.ک:  ینظام
کاه  دهد یسال گذشته نشان م 50پاکستان در  یاسیس یخبر تار یو مرور یدانیم یتواقع اما

مادارس  یاناند. به هر حاال ا در پاکستان داشته ییاگر افرابدر  یپاکستان نق  مهم ینیمدارس د
 ,Fair. )کنناد می یجاادرا ا یکاالراد یفضا ینوع ی،و دولت یبا مدارس عموم یزدر کنار و در تما

2004, p294شادن مسالمانان را  یمقاومات و قرباان یخمدارس کاه تاار ینا یدرس ی( محتوا
 Berger and Pandey, 2006, p. )کند می یترا تقو یادگرایانهاحساسات بن ،کند می یستدر

117-125; Evans,2006در ماورد  یدان  آموز در مادارس ماذهب یلیوناز پنج م ی ( روزانه ب
 (Arfey, 1988. )بینند یآموزش م یخشونت و تفکرات ضدغرب اعمال

 هستند: مؤثردر پاکستان  یافراط یادگراییاز دو جهت در گسترش بن یهعلم مدارس
 یوبناداست. تعداد مدارس د یوبندیاند یپاکستان برا ینیمدارس د یشترب یاز طرف .1

 یگرتعاالیماز طار  د( و 3 :1384 یعی،اسات )ر.ک: شاف یلاویر مدارس برببرا 4از  ی ب
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خشان و متااثر از  یمدارس است که با ارائه قرائت ینا یدئولوژی ا یمبنا ترین مهم یوبندیه،د
قلعاه،  شااه یا،. )ر.ک: مساعودندهاد یما یلدر پاکستان را تشک طیافرا یادگراییبن یت،وهاب

1388  ،210 ) 
عنوان  باه یوبندد یهمعل یها شبه قاره حوزه یخجهت مهم است که در تار یننکته از ا این

 یطشارا یان( ا45 :1387 یی،نماد جهاد و مبارزه با استعمار انگلستان هستند. )ر.ک: کربت
کیادباا  یهعلم یها شد. حوزه یدبازتول یدر پاکستان با جنگ افغانستان به نوع یخیتار بار  تأ

زه وارد ( به عرصاه مقاومات و مبااریشورو یرعنصر جهاد و مبارزه با استعمار )اتحاد جماه
 شدند.

 یناینشر احکا  و معار  د یبرا ینیعالمان د یتجهت ترب ینهادعنوان  به ینید مدارس
 یدر پاکستان متول یهعلم یها حوزه یدارد ول یو اختق یغیتبل ی،جنبه معرفت یشتراست که ب

 خود قارار داده اسات و یها برنامه یتاند که جهاد را در اولو شده یناز د یارائه قرائت خاص
 اند.  شده یلتبد یدر عرصه نظام یبه جهادگران ینیطتب علو  د دیدرموارد متعد

محقاق  یازن یاادگراییبن یاقتدار ساازمان یادگرایی،مدارس عتوه بر آموزش بن ین. در ا2 
مداخله در افغانستان به کم   یشد. او برا یدتشد یاءالحقموضوع در دوران ض ین. اشود می

 یآنها را باه ارتا  راه داد و ارتقاا ید؛آنها کوش یلذا در سازماندهداشت  یازن یهمدارس علم
، 1384 یعی،مادارس مرباوب کارد. )ر.ک: شاف ینا یها به گذراندن آموزش یزرا ن یانارتش
 حاوزه یگارشاد و از طار  د یدئولوژی ا یوبند،افکار د براساسارت   یبترت ین( به ا3 
 کردند. یداپ یو ارتش یجنبه نظام یهعلم یها

 یهاا گروهگرفت که رهباران  یدهرا در پاکستان ناد یدانیم یقتحق ینا توان ینم هیچگاه
در پاکساتان هساتند و  ینایمادارس د یلافغانستان فارغ التحصا یدر پاکستان و حت یادگرابن

مادارس درس  یانکه در ا دهند یم یلتشک ییها را طلبه ها گروه یناز ا هری  یاصل یاعضا
از هشت  ی ( ب115،  1377 ی،؛ حقان1379، 147-146   ید،رشاند. )ر.ک:  خوانده

 ,Kamran, 2010اناد. ) شاده یلفاارغ التحصا یاهحقان یها طالبان از مدرسه ینهکاب یروز

p36یکه در شهرک بناور یهاز مدارس جامعه العلو  االستم یزطالبان ن ی( چند نفر از وزرا 
 (Tariq, 2010, p9. )ندا شده یلقرار دارد، فارغ التحص یدر حومه شهر کراچ
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نی اهال سانت باا یشه دیك اندیدئولوژیسم در پاکستان در بسترهای ایکالیراد های آموزه
هاا کاه  مدرساه یانا یشکل گرفته است. آموزش و برنامه درسا یهعلم یها حوزه یتمحور

هاا و  نظرانه در قباال جهاان، فرقاه تنگ یها یدگاهمتعصبانه و د یها ی موجب گسترش گرا
 یاهعلم یهاا اسات. مادارس و حاوزه یشاهاسلحه و اند یوندحاصل پ شود می یگرذاهب دم

درصاد  یساتبرخوردارناد. حادود ب یزن یاز ابعاد نظام یدئولوژی پاکستان عتوه بر ابعاد ا
 (75:  1390ی،دارند. )جمال یپاکستان، آموزش نظام ینیمدارس د
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 گیری یجهنت 
و  یوبنادید یلاوی،متفااوت بر هاای ی گارا یاراپاکستان د یو معرفت یفکر های جریان

 هاای یاانجر ینبه ا نخستینو  یدارند. نگاه اجمال یانهصوف یشاتگرا یاست که همگ یعهش
دو  عمر کشور پاکستان آغشته باه  یمه. اما نکند مین بینی ی را پ یانهاگر افراب یخروج یفکر

دارد  یتظرف یدادرو ینا ین براپاکستا یو معرفت یفکر یمبان هرچندشده است.  ییاگر افراب
اسات. باه  یاسیو س یعامل اجتماع ی،معرفت یمبان یناز ا یخوان  افراط یعامل اصل یول

 ینکرده است و ا یداپ یافراط یخوانش ،یاجتماع-یاسیدر بستر س ینید یشهاند یگرعبارت د
 یناید هاای یااندر جر یافراطا یکردرو دیگرهمان تعامل جامعه و معرفت است. به عبارت 

اگار  :گفت توان یکه م یطور بهاست  یاجتماع یاسیپاکستان برخواسته از عوامل س یمعرفت
 یایاگر افراب یباه ساو یزپاکستان ن یمعرفت یاننبود، جر یاجتماع یاسیس یطفضا و شرا ینا

 .کرد مین یداسوق پ
اکستان پ یفرهنگ یطماجرا بود. اما شرا ینبر ا یآغاز یگانگانافغانستان و دخالت ب جنگ

-یاسایس مؤلفاه تارین مهم یاتکاه قوم ییباود. در جاا ییاگر افراببه  ی کامت مستعد گرا
و  یاییکشور را با گسست جغراف ینپاکستان ا یلیکه مناطق قبا ییپاکستان بود تا جا یفرهنگ

 یتیهو یافتگین بودن کشور پاکستان و نضج مانند نوپا یمسائل ،کرد می جهاستقتل اقوا  موا
شاود. ارتا   یایاگر افراب یاربر علت شد تاا پاکساتان درگ یدمز یز( آن نیو فرهنگ ییاس)س
 ینایبخ  مولد معرفات د ترین مهمعنوان  به یهعلم یها و حوزه یتاز حاکم یبخشعنوان  به

 داشتند. همیمسلله نق  م ینا یتدر جامعه در تقو
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