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چکیده
یکی از مهمترین مسائل پاکستان ،افرابگرایی است که ابعاد منطقهای و باینالمللای پیادا
کرده است .برخی این مسلله را با ابعاد دینی و فکری ،معرفتی بررسی مایکنناد ولای نبایاد از
ابعاد سیاسی اجتماعی این موضوع غافل شد .این مقاله با تمرکز بار مباحا جامعاه شناسای
معرفت قصد دارد به این پرس پاسخ دهد که زمینههای اجتماعی افرابگرایی در جریانهاای
دینی-معرفتی پاکستان چیست؟ تحوالت افغانستان (قبل و بعد از حمله شوروی) ،و یژگیهای
سیاسی-امنیتی و فرهنگی-اجتماعی مناطق امنیتی ،چال های نظاا سیاسای در حکمرانای،
حضور قدرت های خارجی و منطقهای ،سااختار قاومی-قبیلاه ای پاکساتان ،اساتقتلطلبای
هو یتی ،ارتا  ،مادارس علمیاه و فرهناگ و هو یات سیاسای از مهمتارین عوامال سیاسای-
اجتماعی هستند که در افرابگرایی را در پاکستان ایجاد و تقو یت کردهاند.
واژگان کلیدی :افرابگرایی ،بنیادگرایی ،قومیت ،ارتا  ،مادارس دینای ،مشاروعیت،
نظا سیاسی.

 1دکتری انقتب استمی و پژوهشگر همکار پژوهشکده مطالعات منطقهای.
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مقدمه
یکی از مهمترین مسائل در جریان شناسی دینی-معرفتی پاکستان موضاوع افرابگرایای
است که آثار آن در سطح پاکستان و منطقه باقی نمانده است و عرصه بین الملل را نیز تحت
تأثیر قرار داده است .در تحلیل این رو یداد دو رو یکرد کتن قابل طرح است:
الف) دینی و اندیشهای
در این رو یکارد علات افرابگرایای در پاکساتان در اندیشاه و باورهاای دینای جساتجو
میشود .گروههای بنیادگرا اقدامات خود را به متاون و نمادهاای دینای نسابت مایدهناد و
رهبری این گروهها بر عهده شخصیتهای دینی است حتی آنها معتقدند اعمال آنها از طر
خدا مقدس شمرده میشود ولی دقت در نحوه و بستر شکلگیری آنها نشان میدهد در واقع،
ً
انگیزه آنها سیاسی است و مذهب ،صرفا برای مشروعیت بخشی اختقی برای باه کاارگیری
نیروها و اعضا به کار میبرد .همین امر ،باع شده است تاا تماایز قائال شادن باین حاوزه
مذهب و سیاست درگروههاای افارابگارای ماذهبی مشاکل باشاد( .ر.ک :کاو یاانی-راد و
دیگران)110 ،1379 ،
ب) جامعه شناختی
در این رو یکرد تمرکز بر عرصه و مسائل اجتماعی است که سبب شاده اسات خروجای
تفکر دینی مسلمانان پاکستان ،افرابگرایانه باشد .این رو یکرد برای توجیه نظارات خاود بار
موارد زیر تأکید دارد:
 .1هرچند افرابگرایی مبتنی بر مذهب است اما مذهب افرابگراها همان مذهب عماو
مرد نیست .این مذهب بنا به مقاصد سیاسی دستکاری شده و خصلتی آرماانی پیادا کارده
است)Borum, 2011, p9( .از این رو هر چند افرابگرایی فرقهای در پاکساتان اغلاب باه
منازعه میان اکثریت سنی و اقلیت شیعه مربوب میشود ،این تعریف نمیتواند گو یای هماه
ابعاد منازعه باشد( .عطایی ،شهوند)86 :1391 ،
 .2مبانی کتمی و اعتقادی پاکستان با بنیادگرایی افراطی تناسبی ندارد .بیشاتر جمعیات
پاکستان بریلوی هستند (حدود  70درصد) و دیوبندی حداقل است (حدود  30درصاد) و
همه گروههای اهل سنت پاکستان گرای تصوفی دارند کاه البتاه در بریلاوی بسایار بیشاتر
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است .اهل سنت پاکستان از جهت فقهی ،حنفی هستند و مبانی کتمی آنهاا نیاز ماتریادی
است برخت وهابیت که حنبلی و اشعری است .بنابراین فضاای دینای پاکساتان زمیناهای
برای بنیادگرایی افراطی ندارد .به این ترتیاب مباانی کتمای و فقهای و ترکیاب بنادی دینای
پاکستان در نقطه مقابل افرابگرایی است.
 .3جامعه شناسی کتن پاکستان باا بنیاادگرایی افراطای تناساب نادارد .اکثریات مارد
پاکستان به قرائتی از است معتقدند که مروج بردباری مذهبی است .بر این اساس رو یکارد
اکثریت مرد به گروههای مذهبی غالبا در چارچوب انجا فرائض دینی بوده و کمتر گارای
افرابگرایانه دارند( .ر.ک :مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور)76 :1395 ،
 .4گروههای استمی که امروزه در پاکستان فعال هستند و برآیندی افرابگرایانه یافتهاند،
همان گروه-هایی هستند که قبل از تأسیس پاکستان در هند در کنار هم بودند ولی هیچ گااه
بروز افراطی و بنیادگرایانه نداشتند حتی امروز نیز که این گروهها در هند وجود دارناد ،علای
رغم تحوالتی که در پاکستان روی داده است ،همان رو یه سابق را دارند و هایچ شاباهتی باه
گروههای است گرای پاکستان ندارند.
 .5نوع نگرشهای دینی پاکستان در سایر کشورهای استمی نیز وجود دارد ولی نماود و
خروجی افرابگرایانه از آن مشاهده نمیشود.
 .6این گونه نیست که از ابتدای تشکیل پاکستان گروههای افراطی شاکل گرفتاه باشاند.
برخی شکل-گیری گروههای افراطی را تا چهل سال پس از تاریخ شکلگیری پاکستان بیاان
کردهاند( .کورجو)80-79 :1394 ،
از این رو به نظر میرسد برای بررسی افرابگرایی در پاکستان نمیتوان بر صر مباحا و
جهات دینی تکیه کرد و الز است رو یکردهاای غیراندیشاهای باه و یاژه رو یکردهاای جامعاه
شناسانه (تحلیل جامعه شناختی) را مد نظر قرار دهیم .تحلیل جامعهشناختی تحلیل سااختار
و نظا روابط اجتماعی است .این نوع تحلیل رفتار و کردار انساانها را در جامعاه بار حساب
زمان و مکان و علت آنها بررسی میکناد .در نتیجاه مساائلی مانناد چگاونگی شاکلگیری و
عملکرد باورها ،ارزشهای جمعی ،نسبت موجود میان امر فردی و امر اجتمااعی ،چگاونگی
اندیشیدن به کن و انگیزههایی که میتوان برای رفتارهاای فاردی در نظار گرفات و همچناین
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جایگاه و چگونگی تأثیر شرایط اجتماعی بر تفکر و رفتار و نظا تمایتت اعضای جامعه مورد
توجه قرار میگیرد .از این جهت تحلیل جامعه شناختی به ساحت های مختلف جامعه مرتبط
میشود که امور سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی-امنیتی را در برمیگیرد.
تحقیق حاضر با تمرکز بر رو یکرد دو قصد دارد به این پرس پاسخ دهد که زمینههاای
اجتماعی افرابگرایی در جریانهای دینی-معرفتی پاکستان چیست؟
برای پاسخ به این پرس عرصه های سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و نظامی در پاکساتان در
تعامل با جریانهای دینی ا معرفتی پاکستان و با تمرکز بر افرابگرایی بررسی میشاود .ساطح
تحلیل در این تحقیق عتوه بر سطح ملی ،سطح منطقهای و بینالمللی نیز خواهد بود.

چارچوب نظر ی
جامعه شناسی معرفت به شاخهای از جامعه شناسی تعریف شده است که رابطه بین فکر
و جامعه را مورد مطالعه قرار میدهد .این تعریف شامل تاأثیر فکار بار جامعاه و عکاس آن
میشود ولی دغدغه اصلی پژوهشگران این رشته ،بررسی تأثیرات جامعه بار جریاان فکار و
اندیشه بوده است.
به عبارت دیگر شاخهای از جامعه شناسی را که به مطالعاه رواباط باین تفکار و جامعاه
میپردازد ،میتوان جامعه شناسی معرفت نامید .جامعه شناسی معرفت با گساتره کااملی از
محصوالت تفکر ،از فلسفه گرفته تا ایدئولوژی ،از دکترین سیاسی تا علم کت سروکار دارد
و درصدد است تا ایدههای مورد مطالعه را به آن زمینههای اجتماعی تاریخی ارتباب دهد که
این ایدهها محصول و برگرفته از آن هستند.
کتاب برگر و الکمن ،تحت عنوان ساخت اجتمااعی واقعیات در  1966منتشار شاد .از
نظر برگر و الکمن ،واقعیت انسانی به وسیله جامعه ساخته میشود( .برگر ،الکمن:1387 ،
 )10آنان حوزه جامعه شناسی معرفت را گسترش دادند تاا شاامل هماه اشاکال معرفات در
زندگی روزمره را شامل شود.
توجه به فرهنگ به مثابه ی دیدگاه تبیینی و تفهمی از محرکههای جریانی بود که رو یکرد
جدیدی را در جامعهشناسی معرفت تعریف کرد که گاه از آن بهعنوان جامعهشناسی معرفت
جدید نا برده میشود .این وجه مشخصه این جریان جدید جامعهشناسی ،فاصله گارفتن از
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نظریههای ساختار اجتماعی و رفتن به طر فضای معناا در جامعاه ،شاکلگیری ،تباادل و
بازتولید آن است .در این فضای معنا و رفتار فرهنگی ،تبیین فعل و انفعاالت نه علیاناد ،ناه
تحصلیاند و نه تقلیلگرایانه؛ بلکه تفسیریاند و تفهمی( .توکل)11-9 :1387 ،

عوامل سیاسی اجتماعی افراطگرایی در پاکستان
ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی)
بیشتر تعریفهای ژئو پلتیك ،بر این نکته تأکید دارند که عوامل جغرافیایی منطقهای بار
سیاست خاارجی و قادرت کنشاگران سیساتم باین الملال نقا تعیاین کننادهای( .ر.ک:
مجتهدزاده )139-138 ،23-22 :1391 ،چنانکه برخی از جغرافیا باهعنوان اساسایتارین
عامل در سیاست خارجی یاد کردهاند)Spykman, 1944, p41( .
حساسیت ژئوپلتیك نظم منطقهای ،پیامدهایی را به دنباال دارد کاه افازای ماداختت
خارجی در منطقه از مهمترین آنهاست که میتواند به پایگاه سازی قدرتهاای خاارجی در
منطقه نیز منجر شود( .قاسمی)296 :1390 ،
بهطور کلی منطقه شبه قاره از ابعاد و جهات ژئوپلتی خاصی در راستای افارابگرایای
برخوردار است)Bankston, 2003, p168; Cohen, 2009, p329(.
تحوالت افغانستان؛ از حمله شوروی تا طالبان
افغانستان و تحوالت آن یکی از مهمترین مؤلفه های ژئوپلتی در تحاوالت سیاسای و
اجتماعی پاکستان است که ارتباب نزدی و مستقیمی با افرابگرایای در پاکساتان دارد .اگار
بخواهیم در ی جمله همه این تأثیرگذاری را نشان بدهیم باید بگو ییم جهاد در افغانساتان،
دیوبندیه شبه قاره و سلفی جهادی عربستان را به هم پیوند زد.
در مسائل مربوب به قومیت ،مذهب و جنگ های داخلی ،فاصله جغرافیایی یا عامال
حیاتی است به این دلیل که نزدیکی به کانون مناقشه عاملی مهام در تعیاین تاأثیر بایثباات
کننده مناقشه منطقهای و بین المللی به شمار میرود( .کمپ ،هارکااوی )139 :1383 ،بار
این اساس یکی از مهمترین نکات جغرافیای سیاسی پاکستان که منجر به تشدید افرابگرایی
در پاکستان شد ،نزدیکی مسافت با افغانستان بود که پاکستان را در روابط قادرت در عرصاه
بین الملل بین بلوک شرق و غرب وارد کرد و سبب شده کاه قادرت هاای بازرگ از فضاای
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است گرایی در پاکستان در راستای اهدا خود بهره ببرند.
در جنگ افغانستان ( ۲۴دسامبر  ۱۹۷۹تا  ۱۵فوریه  )۱۹۸۹شوروی جهت حمایات از
دولت کمونیست جمهوری دموکراتی افغانستان ،وارد این کشور شاد .مجاهادین افغاان و
نیروهای خارجی مانند مجاهدین عارب و آمریکاا و عربساتان در مقابال دولات مرکازی و
شوروی ایستادند.
اشغال افغانستان موازنه قوا در جناوب آسایا را بار هام زد .در نتیجاه باا حضاور برخای
کشورهای استمی و غربی ائتتفی علیاه خطار کمونیسام شاکل گرفات .پاکساتان پایگااه
پشتیبانی این «جهاد بین المللی» شد ( )IRFANI2004, p152کاه تاأثیرش بار جامعاه
پاکستان ،رادیکالیزه شدن جامعه بود)Abou Zahab2002, p.5( .
تداو جهاد مرد افغانستان با نیروهای شوروی سابق و تهدیداتی کاه از ناحیاه پیشاروی
کمونیسم در جنوب آسیا و منظقه استراتژ ی آب های گر متوجه جهاان اسات و منطقاه و
حتی توازن قوا در سطح نظا بین الملل می گردید ،جهان است و غرب را به ی همکااری
استراتژ ی جهت مقابله با این تهدیدات وادار کرد .کانون این همگرایی و شاهراه این اتحااد
راهبردی ،کشوری جز پاکستان نبود .در این میان جریان های رادیکال استمی کاه خصالت
پیکارجویی بیشتری با کمونیست ها داشتند ،بی از پی توجه ائتت مشترک جهان است
و غرب را به خود جلب کردند .است گرایان رادیکال در پاکستان و افغانساتان باا اساتفاده از
این موقعیت کامت استثنایی توانستند بیشترین بهره برداری را کرده و حوزه فعالیت خود را در
منطقه گسترش بخشند( .ر.ک :عارفی 34 :1380 ،و )35
حمایت پاکستان از جهاد افغانستان ،سبب شد احزاب است گرا و گروههاای ساتیزه گار
استمی ،از مهمترین کنشگران عرصه سیاسی پاکستان تبدیل شوند در نتیجه جایگاه آنها در
عرصه سیاسی پاکستان تقو یت شد .جنگ افغانستان سبب شاد اناواع اسالحه باه پاکساتان
سرازیر شود .در نتیجه نزاع های فرقه ای را خونین تر و سازمانهای ستیزه گر را شبه نظاامی
کرد)Nasr, 2001, p95( .
بخ مهمی از این تأثیرگذاری با مهاجرت مجاهدین به پاکستان روی داد که به تقو یات
و گسترش مدارس دینی پاکستان با رو یکردهای سلفی کم شایانی کارد( .عاارفی1382 ،
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 )236:عتوه بر مهاجرین افغان ،بعد از جنگ افغانستان جنگجو یان پاکستانی به کشورشان
بازگشااتند .ماادارس دیناای آنهاا را در قالااب گروههااای سیاساای مااذهبی سااازماندهی کاارد.
()I.C.G, 2002, p24
با پایان یافتن جنگ افغانستان ،کماکاان افغانساتان یکای از مهمتارین مساائل خاارجی
پاکستان بود .گو یا پاکستان قصد داشت میوه ی دهه حضور در افغانستان را با نق آفرینی
حداکثری در نظا سیاسی این کشور بچیند .پاکستان این برنامه را با نق آفرینای در ایجااد
طالبان پیگیری کرد )Saikal, 2004, p220( .نیروهاای اطتعااتی و حاوزه هاای علمیاه
پاکستان افزون بر سازماندهی طالبان ،در آموزش و تاامین نیاروی طالباان نیاز بسایار ماؤثر
بودند( .ر.ک :نجفزاده154 :1383 ،؛ میلی)71-68 ،1377 ،
پایان حکومت طالبان بار افغانساتان ( ،) 2001-1996ماوجی از مهااجرت نیروهاای
طالبان به پاکستان را به دنبال داشت که پاکستان را به شدت درگیر بی ثباتی ،خشونت و افراب
مذهبی کرد .پرورش نیروهای ستیزه گر سنی پاکستانی در خاا افغانساتان ،تعمیاق رواباط
گروههای مختلف جهادی پاکستان ،ترو یج الگوی تندروانه از حکومت اساتمی از جملاه
تأثیرات طالبان در افرابگرایی در پاکستان بود( .عطایی ،شهوند 101 :1391 ،و )102
حدود  20تا  40درصد سربازان طالبان افغانستان ،پاکستانی بودناد کاه پاس از ساقوب
طالبان در سال  ، 2001بیشتر آنها به پاکستان برگشتند .افازون بار ایان بسایاری از طالباان
افغانستان نیز در سال  2001و  2002به پاکستان فرار کردند .این تعداد نیرو که سال ها در
کنار هم جنگیده بودند این بار در کشور و شارایطی جدیاد دور هام جماع شادند و دوبااره
بنیادگرایی افراطی مؤلفه هو یتی بود که آنها را منسجم میکرد .در این شرایط دولت پاکستان
در معرض تقابل این گروهها قرار گرفت تا جایی که پاکستان مواضع آنها را منهاد کارد .باه
خصو

که دولت پاکستان به جبهه آمریکا در تقابل با طالباان در افغانساتان پیوساته باود.

(ر.ک :مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور)83-79 :1395 ،
مناطق قبایلی
مناطق قبائلی با مساحت حدود  27هزار و  220کیلومتر مربع باه لحااظ جغرافیاایی از
شرق به دو ایالت سرحد و پنجاب و از جنوب با ایالت بلوچستان هم مرز اسات و از غارب
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نیز همجوار افغانستان است و حدود  300مایل باا ایان کشاور مارز مشاترک دارد .منااطق
قبیلهای شامل ش منطقه مرزی و هفت ناحیه قبیلاهای اسات( .ر.ک :هماان )283 ،ایان
مناطق مهمترین و اصلیترین جغرافیاایی بنیاادگرایی در پاکساتان اسات .جهاات مختلاف
اقتصادی ،فرهنگی و نظامی ا امنیتی این مناطق متاثر از موقعیت جغرافیایی آن بر بنیادگرایی
تأثیر گذاشته است:
اقتصادی :موقعیت جغرافیایی مناطق قبائلی آثاار اقتصاادی نیاز بارای ان داشاته اسات.
موقعیت جغرافیایی مناطق قبایلی بر عد توسعه و گسترش فقر در ایان منطقاه تاأثیر داشاته
است و این شرایط نیز بر گسترش و تقو یات بنیاادگرایی تاأثیر گذاشاته اسات( .ر.ک :علای
محمدی ،محمدی ،عزتی،1397 ،

10؛ دهقانیان)86: 1389 ،

فقدان زیرساختهای سرمایه گذاری در این منااطق نظاا قبیلاهای را باه اماوری مانناد
تجارت اسلحه و مواد مخدر سوق میدهد که آنان را به مبارزه با فقر قادر میساازد .باه ایان
ترتیب بر جایگاه اقتصادی-اجتماعی آنها افازوده میشاود و آنهاا از جهات نظاامی قادرت
میگیرند( .ر.ک :پورخسروانی )225 :1387 ،این الگوی اقتصادی ،مبانی خشونت گرایانه
الگوی قو گرایانه این مناطق را تقو یت میکند؛ زیرا قاچاق مواد مخدر و اسلحه سبب تمرکز
ثروت در سران قبایل میشود که به دلیل نبود امکان سرمایه گذاری در این مناطق باه تمرکاز
قدرت تسلیحاتی و نظامی میشود .این تمرکز قدرت نیاز به فضاای اعماال دارد .در نتیجاه
ساختارهای نظامی امنیتی برای تولید ،توزیع و صادرات مواد مخدر ایجااد میکناد( .ر.ک:
علی محمدی ،محمدی ،عزتی)11 :1397 ،
به این ترتیب هری از الگوهای اقتصادی ،فرهنگی و نظامی در این مناطق باه بازتولیاد
دیگری در راستای بنیادگرایی افراطی منجر میشود.
فرهنگی :مناطق قبایلی از نظر فرهنگی بسیار توسعه نیافته است .سطح سواد بسیار پایین
است بهطوری که فقط  17درصاد جمعیات آن باساواد هساتند( .ر.ک :مؤسساه مطالعاات
اندیشه سازان نور )283 ،1395 ،کوهستانی بودن مناطق قبایلی و ایالت سرحد شمال غربی
و گرای انها به اقدامات خشن شاده اسات .شاکل نااهمواریهاا در جاباه جاایی داخلای
جمعیت و امکانات تأثیر میگذارد و سبب بروز ناابرابریهاای ناحیاهای و در نتیجاه افکاار
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جدایی طلبانه میشود( .ر.ک :علی محمدی ،محمدی ،عزتی)10 :1397 ،
مهمترین مسلله فرهنگی مناطق قبائلی ساختاری قبیله ای آن است .منااطق قبیلاهای باا
بی

از سی قبیله و طایفاه دارای سااختار قادرت محلای دیریناهای هساتند کاه آنهاا را باه

حکومتناپذیرترین مرد دنیا تبدیل کرده است( .ر.ک :جمالی 39 :1390 ،و )40
نظامی-امنیتی :جغرافیای کوهستانی و صعب العبور منااطق قباائلی پاکساتان ،آن را باه
دژی نفوذناپذیر تبدیل کرده است که اقدامات دولت مرکزی علیه گروههای افراطی را دشوار
کرده است )Kennedy, 1990, p62-77( .این مناطق زمینه مناسبی را برای فعالیتهاای
نظامی گروههای افراطی فراهم کرده است( .ر.ک :مؤسساه مطالعاات اندیشاه ساازان ناور،
 66 :1395و )67

ضعف و چالش های نظام سیاسی
ناکامی در ایجاد حکومت اسالمی
کشور پاکستان با هد برگزاری نظا استمی تأسیس شاد ولای عمات آنچاه در تااریخ ایان
کشور روی داده است ،ناکامی گروههای اساتمی در ورود باه عرصاه قادرت باوده اسات .ایان
ناکامیها گروههای استمی را به سوی بنیادگرایی افراطی سوق داده اسات( .ر.ک :عاارفی (ب)،
 )52-45 :1380یکی از واکن های گاروههاای اسات گرا در مقابال ناکارآمادی دولاتهاای
سکوالر ،خشونت و بنیادگرایی افراطی بوده است( .ر.ک :مؤسسه مطالعات اندیشاهساازان ناور،
 66 :1395و )67
یا بهتر است بگو ییم ناکارامدی دولت سکوالر ،زمینه را برای پیوستن مرد به گروههاای
بنیادگرا بهعنوان ی جایگزین برای اصتح وضع موجود تقو یت کرده است( .ر.ک :عاارفی
(الف) )267 :1380 ،برخی معتقدند اساسا شکلگیری گاروههاای بنیاادگرای افراطای در
پاکستان تقابلی با گفتمان های سکوالر در پاکستان است چنانکه حکومات اساتمی ضایاء
الحق خشونت های بنیادگرایاناه را کااه

(شافیعی،1384 ،

بینظیر بوتو (شفیعی )13 :1386 ،آن را افزای

 )4و حکومات ساکوالر

داد .از این گذشته سیاستهای سرکوبگرانه

دولتهای سکوالر در مورد گروههای استمی نیز نتیجه عکس داده اسات و باه بنیاادگرایی
دامن زده است( .متزهی)63 :1386 ،
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بحران مشروعیت و استفاده ابزار ی از دین
اساس کشور پاکستان بر ایجاد نظا اساتمی شاکل گرفات .جهات تحقاق ایان مهام،
استمیت و جمهوریت بهعنوان زیربنای نظاا سیاسای پاکساتان تعیاین شاد( .اصاغرخان،
 )186 :1999ولی در عمل تحقق توامان این دو بخ در عرصه سیاسی پاکستان روی نداد
و گروههای ساکوالر قادرت را باه دسات گرفتناد( .احماد نادیم )14 :1995 ،ضایاءالحق
( )1988-1977قدرت را از طریق کودتا به دست گرفت .به این ترتیاب مباانی مشاروعیت
حکومت او بسیار لزران بود .او برای مشروعیت بخشی به حکومت سیاسی خاود ،اساتمی
سازی را بهعنوان ی سیاست اصلی در پی گرفت ولی اقدامات او پایاه دیگار مشاروعیت
یعنی جمهوریت را از بین برد ..به عبارت دیگر او از دین بهعنوان ی ابزار سیاسی بهره بارد.
در واقع اقدامات او بیشتر به افراطی کردن پاکستان منجر شد تا اساتمیکردن آن( .عطاایی،
شهوند )90 :1391 ،برنامه استمی سازی ،به معنای حکومتی شدن دین بود کاه حااکی از
این باود کاه دولات احکاا اساتمی را باا زور اجارا میکنادZaman, 1998, p692, (.

)Shahid 1991, p64-98; Kennedy, 1990, p13
ضیاءالحق برای اجرای این برنامه عتوه بر ارت به متحدانی نیاز داشت .برای ایان کاار
احزاب استمی بسیار اهمیت داشتNasr, 2001, p93; Haq, 2010, p29; Nasr, ( .

 )1996, p80برنامه استمی سازی ضیاءالحق تناوع ماذهبی پاکساتان را نادیاده گرفات و
نوعی انحصار مذهبی دیوبندی حنفی را ایجاد کارد و تفکار نظاامی را در عرصاه مادیریت
اجتماعی دیان حااکم کارد )Bennett-Jones, 2002, p22( .ضایاءالحق بارای اجارای
برنامههای به مبلغین و نیروهای مذهبی بیشتری نیاز داشت که براساس آن حوزههای علمیه
دیوبند به شدت و سرعت رشد کرد)146-145, p2000Nasr, ( .
بحران کارآمدی دولت
بر این اساس که گروههای ضدسیستمی ،حاصل ناکارآمدی رژ یم های رسمی هستند که
بهعنوان سازوکاری در جهت عملکرد رژ یم های غیررسامی فردگرایاناه و خودسارانه عمال
میکنند (ر.ک :قاسمی ،عین الهی معصاو  )32-30 :1395 ،ایجااد و تقو یات گروههاای
افراطی در پاکستان با ناکارآمدی دولت ارتباب مستقیم دارد.
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در زمان بروز مشکتت اقتصادی و ناآرامیهای شهری مرد به احزاب استمی متمایال
میشوند؛ زیرا آنها را جانشین سیاسی مناسبی برای دولتهای ضعیف میدانناد( .شافیعی،
 )2 :1384بر این اساس احزاب است گرا در پاکستان بهطور روزافزونای وظاایف مختلاف
دولت مانند آموزش ،بهداشت و حمایت از اقشار آسیب پذیر را بر عهده گرفتهاند تاا جاایی
که کم های عمومی حزب جماعت استمی بی از  10میلیون روپیاه ( 200هازار دالر)
است( .ر.ک :متزهی)73 :1384 ،
براساس برخی نظرسنجی ها سطح نارضایتی در میان پاکستانی ها باه رقام هشادارآمیز
 84درصد رسیده است 60 .درصد جوانان این کشور منتقد دموکراسی هستند و ی سو نیز
به شدت از اجرای قانون شریعت حمایت میکنند )ttp://www.jamestown.org( .ایان
شرایط فرصت بسیار مناسبی برای گروههای افراطی فراهم میکند.
دولت برای مبارزه با تروریسم به رو یکردهای سیاسی-اجتماعی مانند گسترش آموزش و
پرورش ،پیگیری توسعه اقتصادی و زمینهسازی برای برپا کردن و تثبیت نهادهای مدرن روی
نیاورده است .از طر دیگر عواملی مانناد فقار ،فسااد ،ناکارآمادی و وابساتگی خاارجی،
حکومت مرکزی را به انزوای اجتمااعی و سیاسای کشاانده اسات کاه سابب شاده جایگااه
بنیادگرایان در جامعه تقو یت شود .به عبارت دیگر ضعف عملکرد دولات ،سابب گساترش
نفوذ و افزای مشروعیت ارزشی بنیادگرایان و اعتبار استداللهایشان شده است( .ر.ک :ماه
پیشانیان)33 :1389 ،
بخ مهمی از ناکارآمدی دولت در مورد تعامل با گروههاای افراطای اسات کاه جنباه
پسینی دارد؛ یعنی هرچند ناکارآمدی دولت به ایجاد و تقو یت این گروههاا دامان زده اسات
ولی دولت در ادامه هم نتوانست با این گروهها برخورد مناسبی انجا دهد تا آنها را مدیریت
و کنترل کند بهطوری که آنها را به گروههای ضددولتی تبدیل کرد .بخ مهمی از بنیادگرایی
افراطی در پاکستان در قالب نیروهایی است که در تخاصم با دولت مرکزی و مبارزه با اوست
(ر.ک :چگینی زاده124 ،1385 ،؛ محمدی. )181-179 :1389 ،

حضور و نفوذ قدرتهای خارجی
یکی از مهمترین علل شکلگیری و تقو یت گروههای افراطای بنیاادگرا در پاکساتان ایان
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است که قدرتهای خارجی از شرایط فرهنگای اجتمااعی پاکساتان (سانتهاای پایادار و
انعطا ناپذیر ماذهبی ،تعصاب قبیلگای ،کشامک قاومی و سلحشاوری عشایره ای) در
راستای منافع خو ی استفاده میکنند)Denoeux, 2002, p71( .
آمریکا
آمریکا در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا اهدا و برنامه هایی دارد که بخ مهمی از آن را
از طریق پاکستان انجا می دهد( .ر.ک :عسگریان،1389 ،

 )296از طر دیگار پاکساتان

برای مقابله با هند به قدرت نظامی نیاز داشت)Deutcháá, 1992, pp.125-132( .
آمریکا برای حضور در پاکستان به بهانه اشغال افغانساتان باه وسایله شاوروی ،اهادا
طوالنی مدتی داشت که فراتر از جناگ باا شاوروی باود .ایجااد بحاران مادیریت شاده در
پاکستان و افغانستان که کانون اتصال چین ،روسیه و ایران است ،در بلند مدت برای آمریکاا
ابزار مناسبی به منظور کنترل این قدرتها و منطقه بود کاه مایتوانسات حضاور بلندمادت
آمریکا را در منطقه تضمین و توجیه کند)Mili, 2013, p52( .
تأثیر آمریکا در بنیادگرایی افراطی در پاکستان را باید در ی موضوع کاتنتاری تحلیال
کرد .حضور آمریکا در منطقه جهت مقابله با خطر کمونیسام ،پاکساتان را درگیار جهااد در
افغانستان کرد .با افول کمونیسم که در غیریتسازی با نظا لیبرالیسم ،عامل هو یت بخا
آمریکا و توجیه حضور منطقهای آمریکا بود ،دشمن جدیدی نیاز بود که آمریکا در تقابال آن
اقدامات را سامان دهد .بنیادگرایی افراطی که باا حملاه باه بارجهاای دوقلاو بهاناه الز را
آمریکا داده بود ،غیریت هو یتی جدید آمریکا شد تاا براسااس آن در منطقاه حضاور داشاته
باشد .این بار طالبان و القاعده مجوز لشکرکشی آمریکا به افغانستان بود و مجددا پاکساتان
بهعنوان ی هم پیمان آمریکا ،متاثر از تصمیمات آن در منطقه بود( .ر.ک :عاارفی:1380 ،
 )35-34بهطور کلی آمریکا با حمایت از بنیادگرایی افراطی در صدد عبور از بحاران خاأ
غیریت هو یتی خود است (ر.ک :علی محمدی ،محمدی ،عزتی 14 :1397 ،و . )15
عربستان
پاکستان براساس ی ایده استمی و گرای های اسات گرایی و تماایز از جامعاه هنادو
شکل گرفت .این گرای است گرایی این زمینه را ایجاد کرد که آنها به دنبال نسخه واقعای و
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خالص است باشند .آنها این هو یت اصیل را در عرب گرایی یافتند؛ چرا که اعراب و به و یژه
عربستان را مهد و داعیه دار است میدانستند.
عربستان عتوه بر نگرانی از پیشروی شوروی و خطر کمونیسم ،تتش میکرد باا کما
به است گرایان در پاکستان خود را بهعنوان رهبر جهان است معرفی کندMili, 2013, p ( .

 )158به خصو

که در این دوره پیروزی انقتب اساتمی و حمایات ایاران از گاروههاای

شیعه ،ایده رهبری عربستان را تحت تأثیر قرار داده و انگیزه عربستان را بیشتر کرده بود.
همه گروههای تکفیری پاکستان برای عربستان جایگاه ا القرایای قائلناد و ایان گروههاا
برای عربستان اهمیت راهبردی دارند( .ر.ک :مؤسسه مطالعات اندیشه ساازان ناور:1395 ،
 )124-120یکی از مهمترین علل خارجی و حامیان جدی طالبان در افغانساتان کاه تاأثیر
جدی ای در بنیادگرایی افراطی در پاکستان داشته است ،عربستان باود .افازون بار حمایات
های مالی ،عربستان مدارس علمیه وهابی در افغانساتان را نیاز پشاتیبانی میکارد( .حقای،
149 ،2003؛ طنین314 ،1390 ،؛ عصمت اللهی )117 :1378 ،کم -های بشردوستانه
به م هاجران افغان که در خاک پاکستان ساکن شده بودند و انجا خدمات آموزشی برای آنها
نیز بهانه بسیار خوبی برای عربستان بود تا اندیشه سالفی ا وهاابی را در پاکساتان گساترش
دهد( .شفیعی ،ثالثی ،اقبال)200 :1389 ،
پاکستان بر سر رقابتی که با هند داشت تتش کرد موقعیت منطقهای خود را توسعه دهاد
لذا روابط و حضورش را در میان کشورهای خلیج فارس افزای داد .یکای از دساتاوردهای
این سیاست ،گسترش وهابیت در پاکستان بود که یکی از مهمترین بروزات ان را در افازای
چشم گیر حوزه های علمیه می توان یافت( .ر.ک :ماه پیشاانیان )17 :1389 ،عربساتان باه
تأسیس مراکز تبلیغی ،مراکز اموزشای (مادارس دینای) و تربیات نیروهاای سالفی وهاابی
پرداخت که احسان الهی ظهیر از مهمترین آنهاست)Jafary, 2009, p16( .
هند
یکی از مهمترین مناقشان بین هند و پاکستان که تأثیر مستقیم بار تقو یات بنیاادگرایی در
پاکستان داشته اسات ،اختتفاات دو کشاور در ماورد کشامیر اساتWEINBAUM, ( .

)2001, p225-235
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پاکستان از همان ابتدا از همه ابزارهای متداول سیاسی برای پیوست کشمیر باه پاکساتان
استفاده کرد؛ ولی در کنار این روشهای دیپلماتی استفاده از ظرفیات گروههاای جهاادی،
بسیار مسلله برانگیز بوده است .این مسلله وقتی پیچیادهتار میشاود کاه مسالمانان ایالات
کشمیر هند نیاز گروههاای مسالحانه تشاکیل مای دهناد )Talbot, 2007, p154( .ایان
گروههای زمینه بسیار مناسبی را فراهم کرد تا پاکستان با حمایت از آنها ،دولت هند را تحت
فشار قرار دهد .با پایان دوران جهاد در افغانساتان ،کشامیر فضاای جدیادی بارای اساتفاده
دولت پاکستان از جهادگران آموزش دیده و باتجرباه باود تاا پاس از جهااد باا شاوروی ،باا
حکومت هندوی هند مباارزه کننادHaqqani, 2002; Arif , 2010, p8; Hassan, ( .

)2005, p202
تأثیر اقدامات و سیاستهای پاکستان در هند بر افازای

بنیاادگرایی در پاکساتان مانناد

سیاست های پاکستان در افغانستان بود .پاکستان برای تامین منافع خود در جهاد افغانساتان
حضوری فعال داشت ولی از پیامدهای پس از دوران جنگ غافل بود .پاکستان بارای ضاربه
زدن به هند و تحت فشار قرار دادن آن ،راه آسان حمایت از گروههای جهادی کشامیر را پای
گرفت ولی بازگشت این موج ،خود پاکستان را هم دربرگرفت.
هر چند پاکستان از گروههای افراطی بهعنوان ابزاری در تقابل با هند استفاده میکند ،اما
هند نیز به گروه-های بنیادگرا بهعنوان فرصاتی در راساتای اهادا خاود ماینگارد( .ر.ک:
مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور)124-120 :1395 ،

ارتش
یکی از مهمترین مسائل پاکستان روابط نظامی-غیرنظامی در پاکستان است که بر هماه
مسائل سیاسی-اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی پاکستان سایه انداخته است بهطوری که فهم
مسائل پاکستان بدون فهم نفوذ ،محرکها ،هنجارها و کن های ارت ممکن نیست.
ارت در کنار است گرایان و سکوالرهای لیبرال از اعضای اصلی رقابت قدرت در عرصاه
سیاسی پاکستان است .تاریخ سیاسای پاکساتان ،بار دو محاور اساسای شاکل گرفتاه اسات:
دموکراتیزه شدن و استمی شدن .روابط نظامیاان باا سیاساتمداران تعیاین کنناده محاور اول و
روابط است گرایان و دولت تعیین کننده عامل دو بوده است( .ر.ک :نصر)24 :1386 ،
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کشور پاکستان نمونهای از کشورهای در حال توسعه معرفی میشود که در آن نظامیان در
سیاست ،نفوذ گستردهای داشتهاند( .لطفیان )237 :1388 ،ارت

و سارو یس اطتعاات و

امنیت پاکستان ( )ISIاز رادیکالیسم اساتمی بارای پیشابرد اهادا خاود در عرصاه هاای
داخلی و خارجی استفاده میکنند )Oakley, Gady, 2009, p1(.بر این اسااس یکای از
اصلی ترین راهبردهای امنیتی ارت  ،استفاده از افراطیون پیکارجو بهعنوان پیشگامان جناگ
های تحت حمایت دولت است آبااد در افغانساتان و هناد باوده اسات( .ر.ک :محمادی،
،1389

 179ا )180

ضیاءالحق که سیاست استمی سازی را در دستور کار قرار داده بود ،برای جلب علماا و
روحانیون و طبقه متدین جامعه ،ایادئولوژی اساتمی را در ارتا

وارد کاردHussain, ( .

 )1990, p267این تعامتت سبب راه یافتن برخی نیروهای است گرا به ارت شد تا جاای
که که بسیار از نیروهای رده باالی ارت

پاکستان فاارغ التحصایل مادارس دینای پاکساتان

هستند.
بنابراین با دخالت نیروهای نظامی در سیاست ،آنها به شکل غیرمشروعی بین نیروهاای
اجتماعی رادیکال و سازمانهای دولتی ،ی رابطه متقابل برقرار کردهاند .به هماین ترتیاب،
بی ثباتی سیاسای فضاایی مناساب بارای رشاد بنیاادگرایی در پاکساتان پدیاد آورد( .ر.ک:
دهشیار8-6 :1386 ،؛ غفوری ،داوند)104 :1393 ،

ساختار قومی – قبیله ای
قومیت گرایی یکی از مهمترین مؤلفههای افرابگرایی در پاکستان است:
خشونت
خشونتورزی و افرابگرایی در پاکستان بر جغرافیای قبیله ای پشتون تطبیق دارد .زندگی
این قبایل در محیطی با و یژگی رناج ،مصایبت و نازاع سابب شاده اسات کاه آنهاا افارادی
جاهطلب ،خشن و تندرو بشوند .در این جوامع خشاونت و نماای خشاونت باار قادرت،
ارزشی بزرگ تلقی میشود( .ر.ک :فکوهی )80 :1378 ،نظامیگری سمبل قدرت ،غیرت،
شجاعت و مردانگی است که در سنت پشتون معنای بزرگی دارد و گفتوگو و مذاکره نشاانه
ترس و بزدلی تلقی میشود( .ر.ک :علی محمدی ،محمدی ،عزتی)10 :1397 ،
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در مجموع به نظر میرسد که پیامد فرهنگ خشونت ،خشونت فرهنگی است که هو یت
و امنیت و حیات را در خشونت تعریف میکند( .ر.ک :افتخاری)128 :1378 ،
ارتباطات قومیتی
یکی از مؤلفه های قومیت گرایی ،ارتباطات قومیتی است .بر ایان اسااس اعضاای یا
قومیت به پشتیبانی و همراهی سایر اعضای هم قو خود مایپردازناد .در اینجاا قومیات بار
حقانیت غلبه دارد؛ یعنی همراهی و حمایت از قو اصل اول است کاه ربطای باه حقانیات
ندارد .البته از نظر آنها هم قو بودن خود ی مؤلفه حقانیت است.
یکی از مهمترین زمینهها و علل بنیادگرایی در پاکستان قومیت پشتون پاکستان است کاه
با قومیت القاعده و طالبان یکسان است .دیوبندیان پاکستان براساس قومیت باه همراهای و
حمایت پشتون های افغانستان اقدا کردند و از این جهت ،بنیادگرایی را به پاکساتان منتقال
کردند( .ر.ک :عارفی)212-191 :1378 ،
ارتباط بین سلفیگری و پشتونگرایی
یك واقعیت بسیار مهم و تأثیرگذار برقراری پیوند بین مکتب دیوبندی با قومیات پشاتون
پاکستان است( .متزهی )53 :1384 ،گروههای تکفیری در پاکستان توانستهاناد باا تلفیاق
ایدئولوژیهای قومی و مذهبی مانند دیوبندیسم ،پشتونیسم و سلفیسم که در مؤلفه راهبردی
جهاد به یکدیگر پیوند خوردهاند ،چشمه جوشانی برای تقو یت و تعمیاق خاود مهیاا کنناد.
(رک :شفیعی)149 :1386 ،
یکی از مهمترین اصول فکری دیوبند ،احیای ختفات در نظاا سیاسای اسات اسات.
یکی از اصول ختفت نیز شرافت نسبی و قومی است که مورد توجه شاه ولی الله دهلوی نیز
بوده است .این مسلله با اندیشههای برتری جویاناه ناژادی پشاتونهاا ترکیاب شاده اسات؛
بهطوری که آنها ختفت را حق انحصاری پشتونها میدانند)Rashid, 2000, p194( .

استقاللطلبی هو یت طلبانه اسالمی
هیجانات انقالبی
تشکیل پاکستان از ابتدا با انگیزههای هو یتطلبی استمی انجا شد .مسلمانان هند باا
انگیزههای دینی و با چشم انداز کشوری که در آن شریعت و احکا استمی اجرا میشود به
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پاکستان مهاجرت کردند .روانشناسی اجتماعی این شرایط ،بیان گر این است که گروههاا و
انگیزه های استمی بهصورت انقتبی و حداکثری در صف جامعه و سیاست قرار میگیارد.
این و یژگیهای هو یتطلبانه استمی در تشکیل پاکستان و اساتقتل آن از هناد ،هیجاناات
انقتبی را ایجاد کرد که زمینه مستعدی را برای گسترش افرابگرایی فراهم کرد.
جهادگرایی در پیشینه تار یخی دیوبندیه
مسلمانان هند در مورد تشکیل کشور مستقل استمی (پاکستان) دو نظر داشتند؛ برخای
مخالف و برخی موافق بودند .بعد از تشکیل پاکستان و عد تحقاق آنچاه اسات گرایان باه
تصور آن بر استقتل پاکستان تأکید داشتند ،علمای دیوبند احساس شکست هو یتی کردند.
آنها که از طتیه داران مبارزه با استعمار بودند ،احساس کردند در این جهات دچاار ضاعف
شده و حتی در دا نقشه استعمار افتادهاند.
موافقان استقتل به نوعی غربگرایی متهم شدند؛ در حالی کاه مباارزه باا اساتعمارگران و
جهاد با کافران از اصول مهم تفکر دیوبندیه بود .از طر دیگر تشکیل پاکستان سبب همراهی
و همکاری علمای دیوبند با برخی تحصیلگردگان سکوالر غاربگارا شاد کاه عمادتا مناافع
ثروتمندان و مالکان زمینهای بزرگ در ایالتهای مسلماننشین را نمایندگی میکردند.
پیروان مکتب دیوبندیه در این موضع احساس کردند اصول بنیادین و استراتژ ی خود را
زیر پا گذاشتهاند و از آرمانهای ضداستعماری و جهادگرایاناه خاود دور شادهاناد .در ایان
شرایط آنها به نوعی در صدد برآمدند که ابعاد جهادگرایانه و ضداستعماری خاود را تقو یات
کنند و گذشته خود را بازیابند .این شرایط آنها را در مسیر بنیادگرایی افراطی قرار داد.
کارآمدی اجتماعی
از جهت روانشناسی اجتماعی و همچنین مباح هو یت اجتماعی ،باید به این موضوع
توجه کرد که در حافظه تاریخی ملت پاکستان ،پس از حضور و نفوذ قدرتمند است افراطی
و بنیادگرایی در زمان ضیاء الحق و تداو آن در دوران جنگ افغانستان ،هایچ جاایگزینی در
برابر این قرائت و یژه از است که کارآمدیاش را در صحنه فرهنگ و سیاست پاکستان نشاان
داده باشد ،برای مرد ارائه نشده اسات .بارایناسااس الز اسات قرائتای معتادل از اسات
جایگزین این تصو یر تاریخی شود (. )Milam, 2011, p134-150
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فرهنگ و هو یت سیاسی
یکی از مهمترین ارکان هر کشور و ملتی ،نظا سیاسای اسات .مسالمانان پاکساتان کاه
قصد داشتند کشوری استمی بنیان بگذارند میبایست نظا سیاسی آن را نیز بر ایان اسااس
طرح ریزی میکردند؛ ولی فرهنگ و هو یت سیاسای مسالمانان پاکساتان چناین ظرفیات و
توانی را نداشت .این ناتوانی را در دو بخ نظری و عملی مرور میکنیم:
نظری
از طرفی گروههای استمی عتقه و انگیزه زیادی برای حضور در عرصه سیاسی پاکستان
دارند ولی از طر دیگر نه بساتر و زمیناههاای سیاسای و ناه اندیشاهای آن فاراهم نیسات.
()Musharraf, 2008, p362
تشکیل حکومت در مرحله نظا سیاسی است و نظا سیاسی مبتنی بر اندیشاه سیاسای.
یعنی ابتدا باید ی طراحی و اندیشه سیاسی محقق شود و سپس در مرحله بعاد ،نوبات باه
نظا سیاسی می رسد؛ ولی علمای دیوبند از چنین اندیشه سیاسیای بیبهره بودناد .تمرکاز
آنها بیشتر بر اجرای شریعت بود و کمتر به اندیشه سیاسی براساس نظا سازی سیاسی توجه
داشتند.
تمرکز بر شریعت گرایی و غفلت از نظا سیاسی وقتای تاأثیرش را بار بنیاادگرایی نشاان
میدهد که بدانیم یکی از مؤلفههای مهم بنیاادگرایی افراطای در پاکساتان ،شاریعتگرایای
است .برخی گروههای افراطی مانند «تحری طالبان» ،از ایده نظا سازی سیاسی مبتنی بر
تفسیر ایدئولوژی از احکا شریعت نیز بهره می برد .این گروه بسیار جاز انادی

باوده و

تتش اصلی شان ایجاد جامعه ای است که در آن بتوانند احکا و قوانین استمی را با تفسیر
خودشان از است اجرا کنند .در این بین برخی قواعد رفتاری که تحریا طالباان خواساتار
اجرای آن شده است ،عبارتند از :ممنوعیت خروج زنان بدون حجاب طالبانی ،الزامی بودن
ری

به اندازه ی دست برای مردان ،حرا بودن استفاده از رادیو و تلو یزیون ،استفاده مردان

از عمامه مشکی (شفیعی ،ثالثی ،اقبال. )190-189 :1389 ،
از همان ابتدای تشکیل پاکستان گروههای استمی بر اجارای شاریعت اساتمی تأکیاد
داشاتند (ر.ک :کربتیای )21-18 :1389 ،ولای آنهاا در ماورد ماادل و سااختار حکوماات
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آرمانیشان شناخت و اتفاق نظری نداشتند .علما هرگز وارد جزئیات حکاومتی کاه قاادر و
مامور به اجرای شریعت استمی در کشور نوپدید باشد ،نمیشدند و تنهاا باه اباراز اصاول
اساسی و کلی اکتفا کردند.
این در حالی بود که کشور تازه تأسیس پاکستان ،باا مشاکتت و مساائل مهمای مانناد
آوارگان و مهاجران ،امور دفاعی و نظامی و تامین نیازهای عمومی روبهرو بود که نیااز باه راه
حل های سیاسی ،اقتصادی و اجتمااعی مشاخص و مادون داشات؛ ولای ایان مساائل باه
تکنوکراتها و نظامیهای حرفهای سپرده شد .از این جهت گروههاای اساتمی خاود را در
موضعی انفعالی قرار دادند.
پاکستان قبل از استقتل بهعنوان بخشی از هند ،با نظا سیاسی و حکمرانی بریتانیا اداره
میشد که براساس اصول سکوالر بود .مسلمانان پاکستان پس از استقتل باه زماان زیاادی
برای اجرای نظا است داشتند .از این جهت میتوان گفت که آنها اساسا تجربه ای در مورد
حکومت دینی نداشتند تا عالمان دینی برای اجرای نظا سیاسی استمی طرحی ارائه دهند.
عملی
الگوی تعامل سیاسی در پاکساتان ،ماانع شاکلگیری دولات ملای و تعامال گروههاای
سیاسی در ی واحد سیاسای فراگیار و منساجم میشاود .عقتنیات رفتااری و محاسابات
عملیاتی این جریان بر مبنای انگیزههای متداول سیاسی شکل نگرفته ،بلکه مبنایی متفااوت
با الگوهای معمول سیاست دارد .درک رادیکال و توسل غیرقابل جایگزین به خشونت بارای
تأمین اهدا سیاسی و رد هرگونه مصالحه و چانهزنی سیاسی باهعنوان اساتراتژی ،نشاانه و
مبنای بارز این جریان است .بازی با حاصل جمع صفر ،دید سلسله مراتبای باه سیاسات و
جریانهای سیاسی ،تفکی سیاست به دو حوزه حق و باطل ،عد مشاارکتپذیری در اداره
امور سیاست و نفی هرگونه تقسیم کار سیاسی با جریانهای دیگر از مشخصههای این تفکر
به حساب میآید( .ر.ک :چگینی زاده)131 :1385 ،
برخی نگاه های امت گرایانه در اندیشه استمی را معضل دولات ساازی در کشاورهای
استمی می دانند .از این جهت نظا یاافتگی ملای چاال اساسای گروههاای ملای تلقای
میشود؛ ( )Halliday, 2005زیرا نخبگان سیاسی در این مورد رو یکردی کارکردگرایاناه و
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سکوالر دارند ولی گروههای استمی رو یکاردی امات محاور و شاریعت گارا( .ر.ک :مااه
پیشانیان)11 :1389 ،
آنچه در تجربه عملی نظا سیاسی پاکستان محقق شده است ،استفاده ابزاری از اسات
در عرصه روابط قدرت بوده است .در این بین گروههای استمی نیاز نقشای منفعال و پیارو
داشته اند( .ر.ک :مسعودنیا ،شاهقلعه)201 :1388 ،
نظام آموزشی دینی
یکی از مسائل مهم در مورد مدارس دینی پاکستان ،تعاداد زیااد آنهاسات کاه باا ساایر
کشورهای استمی قابل مقایسه نیست .تعداد مدارس دینی پاکستان از  137مدرسه در سال
 ،1947به بی از  30هزار مدرسه در دهه دو قرن  21رسیده است.
برخی از پژوهشگران معتقدند که مدارس دینی در پاکستان ،تاأثیر چنادانی در گساترش
بنیادگرایی افراطی در پاکستان ندارند؛ زیرا تنها ی درصد از دان آموزان پاکساتانی در ایان
مدارس درس میخوانند و تعداد کمی از این مدارس در آموزش (عملی) بنیادگرایان دخالت
دارند .از طر دیگر  80درصد مدارس مذهبی پاکستان میانهرو هستند و فقاط  20درصاد
این مدارس تحت حاکمیت افرابگرایان هستند کاه بخشای از آماوزشهاای آنهاا ،آماوزش
نظامی است( .ر.ک :مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور)54 :1395 ،
اما واقعیت میدانی و مروری بر تاریخ سیاسی پاکستان در  50سال گذشته نشان می دهد کاه
مدارس دینی پاکستان نق مهمی در افرابگرایی در پاکستان داشتهاند .به هر حاال ایان مادارس
در کنار و در تمایز با مدارس عمومی و دولتی ،نوعی فضای رادیکاال را ایجااد میکننادFair, ( .

 )2004, p294محتوای درسی این مدارس کاه تااریخ مقاومات و قرباانی شادن مسالمانان را
تدریس میکند ،احساسات بنیادگرایانه را تقو یت میکندBerger and Pandey, 2006, p ( .

 )117-125; Evans,2006روزانه بی از پنج میلیون دان آموز در مادارس ماذهبی در ماورد
اعمال خشونت و تفکرات ضدغربی آموزش میبینند)Arfey, 1988( .
مدارس علمیه از دو جهت در گسترش بنیادگرایی افراطی در پاکستان مؤثر هستند:
 .1از طرفی بیشتر مدارس دینی پاکستان برای دیوبندیان است .تعداد مدارس دیوبناد
بی از  4برابر مدارس بریلاوی اسات (ر.ک :شافیعی )3 :1384 ،و از طار دیگرتعاالیم
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دیوبندیه ،مهمترین مبنای ایدئولوژی این مدارس است که با ارائه قرائتی خشان و متااثر از
وهابیت ،بنیادگرایی افراطی در پاکستان را تشکیل مایدهاد( .ر.ک :مساعودنیا ،شااه قلعاه،
،1388

)210

این نکته از این جهت مهم است که در تاریخ شبه قاره حوزههای علمیه دیوبند باهعنوان
نماد جهاد و مبارزه با استعمار انگلستان هستند( .ر.ک :کربتیی )45 :1387 ،ایان شارایط
تاریخی در پاکستان با جنگ افغانستان به نوعی بازتولید شد .حوزههای علمیه باا تأکیاد بار
عنصر جهاد و مبارزه با استعمار (اتحاد جماهیر شوروی) به عرصاه مقاومات و مباارزه وارد
شدند.
مدارس دینی بهعنوان نهادی جهت تربیت عالمان دینی برای نشر احکا و معار دینای
است که بیشتر جنبه معرفتی ،تبلیغی و اختقی دارد ولی حوزههای علمیه در پاکستان متولی
ارائه قرائت خاصی از دین شدهاند که جهاد را در اولو یت برنامههای خود قارار داده اسات و
درموارد متعددی طتب علو دینی به جهادگرانی در عرصه نظامی تبدیل شدهاند.
 .2در این مدارس عتوه بر آموزش بنیادگرایی ،اقتدار ساازمانی بنیاادگرایی نیاز محقاق
میشود .این موضوع در دوران ضیاءالحق تشدید شد .او برای مداخله در افغانستان به کم
مدارس علمیه نیاز داشت لذا در سازماندهی آنها کوشید؛ آنها را باه ارتا راه داد و ارتقاای
ارتشیان را نیز به گذراندن آموزش های این مادارس مرباوب کارد( .ر.ک :شافیعی،1384 ،
 )3به این ترتیب ارت براساس افکار دیوبند ،ایدئولوژی شاد و از طار دیگار حاوزه
های علمیه جنبه نظامی و ارتشی پیدا کردند.
هیچگاه نمی توان این حقیقت میدانی را در پاکستان نادیده گرفت که رهباران گروههاای
بنیادگرا در پاکستان و حتی افغانستان فارغ التحصایل مادارس دینای در پاکساتان هساتند و
اعضای اصلی هری از این گروهها را طلبههایی تشکیل میدهند که در ایان مادارس درس
خوانده اند( .ر.ک :رشید،

1379 ،147-146؛ حقانی،1377 ،

 )115بی از هشت

وزیر کابینه طالبان از مدرسههای حقانیاه فاارغ التحصایل شادهانادKamran, 2010, ( .

 )p36چند نفر از وزرای طالبان نیز از مدارس جامعه العلو االستمیه که در شهرک بناوری
در حومه شهر کراچی قرار دارد ،فارغ التحصیل شدهاند)Tariq, 2010, p9( .
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آموزههای رادیکالیسم در پاکستان در بسترهای ایدئولوژ یك اندیشه دینی اهال سانت باا
محوریت حوزههای علمیه شکل گرفته است .آموزش و برنامه درسای ایان مدرساه هاا کاه
موجب گسترش گرای های متعصبانه و دیدگاههای تنگ نظرانه در قباال جهاان ،فرقاه هاا و
مذاهب دیگر میشود حاصل پیوند اسلحه و اندیشاه اسات .مادارس و حاوزههاای علمیاه
پاکستان عتوه بر ابعاد ایدئولوژی از ابعاد نظامی نیز برخوردارناد .حادود بیسات درصاد
مدارس دینی پاکستان ،آموزش نظامی دارند( .جمالی)75: 1390،
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نتیجه گیری
جریانهای فکری و معرفتی پاکستان دارای گارای هاای متفااوت بریلاوی ،دیوبنادی و
شیعه است که همگی گرایشات صوفیانه دارند .نگاه اجمالی و نخستین به این جریاانهاای
فکری خروجی افرابگرایانه را پی بینی نمیکند .اما نیمه دو عمر کشور پاکستان آغشته باه
افرابگرایی شده است .هرچند مبانی فکری و معرفتی پاکستان برای این رو یداد ظرفیت دارد
ولی عامل اصلی خوان افراطی از این مبانی معرفتی ،عامل اجتماعی و سیاسی اسات .باه
عبارت دیگر اندیشه دینی در بستر سیاسی-اجتماعی ،خوانشی افراطی پیدا کرده است و این
همان تعامل جامعه و معرفت است .به عبارت دیگر رو یکرد افراطای در جریاانهاای دینای
معرفتی پاکستان برخواسته از عوامل سیاسی اجتماعی است بهطوری که میتوان گفت :اگار
این فضا و شرایط سیاسی اجتماعی نبود ،جریان معرفتی پاکستان نیز باه ساوی افرابگرایای
سوق پیدا نمیکرد.
جنگ افغانستان و دخالت بیگانگان آغازی بر این ماجرا بود .اما شرایط فرهنگی پاکستان
کامت مستعد گرای به افرابگرایی باود .در جاایی کاه قومیات مهمتارین مؤلفاه سیاسای-
فرهنگی پاکستان بود تا جایی که مناطق قبایلی پاکستان این کشور را با گسست جغرافیایی و
استقتل اقوا مواجه میکرد ،مسائلی مانند نوپا بودن کشور پاکستان و نضج نیافتگی هو یتی
(سیاسی و فرهنگی) آن نیز مز ید بر علت شد تاا پاکساتان درگیار افرابگرایای شاود .ارتا
بهعنوان بخشی از حاکمیت و حوزههای علمیه بهعنوان مهمترین بخ مولد معرفات دینای
در جامعه در تقو یت این مسلله نق مهمی داشتند.
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