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 چکیده 

 ییادگرایبر بن یفصلبال ریبرجسته شبه قاره هند است که افکار او تأث شمندانیم( از متفکران و اند1903-1979) یمودود یابواالعل

 تیحاکم»نند ما یمیاو مفاه شهیباور داشته است و در اند اسالمی – یبه تحقق آرمان یدر پاکستان داشته است. مودود یاسالم

 میو مفاه «جهاد» ،«یآموزش اسالم» ،«یاسالم لیلزوم تحقق جامعه اص»، «مقابله با غرب» ،«یاسالم یاسینظام س»، «خداوند

 شهیو بازخورد اند میالدی 1947کشور پاکستان در سال  لیبرخوردارند. با تشک یخاص گاهیدارند از جا یاسالم یکه رنگ و بو یگرید

ژی، نوان یك ایدئولوشناخته شده است. بنیادگرایی اسالمی به ع یسالما ییادگرایبن یبرا یکشور تا به امروز مهد نیا ،یمودود یها

مچون لیبرالیسم، هسیاسی خاصی است که آن را از سایر ایدئولوژی های قرن بیستم  -دارای مولفه ها، گزاره ها و بنیان های فکری

مل در دنیای اسالم عش در عرصه نظر و عتنو وسوسیالیسم، ناسیونالیسم و مانند آن جدا می کند. بنیادگرایی اسالمی به رغم تعدد 

ست، لزوم بازگشت بنیان های فکری و سیاسی مشترکی دارد که عبارتند از: جامعیت و شمولیت دین اسالم، پیوند میان دیانت و سیا

نامطلوب  وضع زابه اصول و مبنای دین اسالم، برقراری حکومت اسالمی و عمل گرایی و داشتن برنامه و راهبرد عملی برای گذار 

 یجمع آور ییاکه منابع آن براساس روش کتابخانه  یفیتوص -یلیمقاله با روش تحل نیغیراسالمی به وضع مطلوب اسالمی است. ا

و بر  یسالما ییادگرایباعث رشد بن یمودود یها شهیشده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی این مطلب است که اند

 یاسالم یابی تیوهتوان در روند  یرا م یرگذاریتاث نیگذار بوده است. چن ریدر پاکستان تأث یاسالم یادگرایمختلف بن یگروه ها

ر جست و جو کشو نیدر ا ادگرایبن یو سازمان ها و گروه ها یمدارس مذهب ،یپاکستان، رشد و گسترش احزاب اسالم یاسینظام س

 کرد. 
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 مقدمه 

که گسترش  ییبوده است. به گونه ا یاسالم ییادگرایو رشد بن جیترو یاصل یاز کانون ها یکی ر،یپاکستان در طول سده اخ

 گریقرار داده است، د ریو جامعه پاکستان را در ابعاد مختلف تحت تأث یاسینظام س نکهیکشور، عالوه بر ا نیدر ا ییادگرایبن

 ،و کهن لیاص یادهایو بن هاشهیبه مفهوم رجوع به ر یاسالم ییادگرایبن شهیاند اما. بوده اندن ریتأث یاز آن ب زیکشورها ن

می به حساب  ینوظهور دهیپد ،به شکل موجود آن یاجتماع انیجر از یکیبه عنوان  ،یخیکهن تار اریبس نهیشیپ رغمیعل

 یدر تعارض هماورد یاسالم یداریمتأثر از حرکت ب یادیتا اندازه ز انیجر نیندارد. ا سده كیحدود  بیشتر از یو عمر آید

اصالح  یهااز درون جنبش ییادگرایظهور بن لیدال لیبه تحل توانیم ،جهت نیاز ا کهاست  تهیبا غرب و تحوالت مدرن

 یدر کشورها یاسیس دهیواکنش به دو پد یاز قرن نوزدهم و در پ بای(. تقر15 :1993 ه،یبرخاست)شوال یطلبانه اسالم

ها بر جهان اسالم بود که  استثمار غرب و سلطه آن یگریدر استبداد داشت و د شهیکه ر یعقب ماندگ یکی ،یاسالم

 دهیدو پد نیدر ا شهیر زیدر پاکستان ن یاسالم ییادگرایواکنش نشان دادند. بن دهیدو پد نیبه ا یاسالم نیاز متفکر یاریبس

را بر  یو اجتماع یتیمتعدد هو یبحران ها ،یعو اجتما یفرد یدر زندگ نیتحول نقش د جادیبا ا تهیداشت. در واقع مدرن

بروز و ظهور  هنحودر واکنش و هم  نیهم در شدت و ضعف ا زین یو محل یعوامل فرع ،نی. همچنکرد جادیا یجوامع سنت

و رشد تمدن  یتعال امیآن با ا سهیو مقا یتیوضع نیمسلمانان از چن یخودآگاه ،نید. بنابراشته اندا یگوناگون راتیآن تأث

و  نندیو ناب اسالم بب لیاص میرا در چنگ زدن به تعال نیشیراه حل تکرار شکوه پ ییدر گذشته موجب شد عده ا یاسالم

 یگراو متفکر اسالم یاسیس لسوفیف؛ یمودود یبدانند. ابواالعل میتعال نیو سست امت را فاصله گرفتن از ا یعلت خمودگ

اوضاع  نیواکنش نشان داد و راه برون رفت از ا یاسیس دهیدو پد نیمتفکران بود که به ا نیاز هم زین (یالدی)م 20سده 

او  مسلمانان و مقابله با غرب بر آمد. شرفتیپ یبرا یاسیاسالم س یایاح یدانست و در پ یرا بازگشت به گذشته اسالم

اسالم  یایحزب به لزوم اح نیپاکستان بود. ا یو مؤسس جماعت اسالمو هند در پاکستان  یاسیس تیشخص كی نیهمچن

معاصر  یاسالم یهاجنبش انیدر م کالیراد یهاانیموجب به وجود آمدن جر یو یهایپردازهینظر و اعتقاد داشت یواقع

 یگرا یو ماد یاز نفوذ فرهنگ الحاد یناش یماریمسلمان و از جمله شبه قاره هند، دچار ب یهمه ملت ها او،از نظر  شد.

جامعه صدر  نید یاگریبر اح یخود که مبتن یاسیدر روش س اودارند.  دیجد یاسالم زشیخ كیبه  ازیغرب شده اند و ن

دانست و با  یاعصار م هدر هم نینگهداشتن د ایهدف خود را زنده و پو پایه گذاری شده بود،ن و سنت اسالم براساس قرآ

 ودبخ یو شکل خاص یریجهت گ ،یاگری، احهستندبا خطر مواجه  یچه عوامل یه( از ناحندارانید ای)و  نید نکهیبه ا تیعنا

 یاسیپاکستان در فکر استقرار نظام س لیدر بحبوبه تشک یالدیم1941در  «یجماعت اسالم» سیبا تأس یگرفته است. و

 .گام برداشت شیمورد نظر خو یاسالم

 ایآس یدر جنوب و جنوب غرب یمورد نظر و یاسیاسالم می باشد که اسالم س یایبرجسته دن نیاز متفکر یمودود یابواالعل

چشم به جهان گشود که حکومت مغوالن  یزمان یمورد استقبال بسیاری قرار گرفته است. و انهیدر خاورم ،نیو همچن

 یگرفتند. گروه شیپ یدر زندگ یاسیس ریایی غ وهیش یبود. برخ دهاز کار بر کنار و انگلستان به قدرت تامه بدل ش یهند

 نیآوردند و به اختالفات مسلمانان و هندوها دامن زدند. سوم یرو ینگر یو جزئ ییاهلل، به خاص گرا یهمانند شاه ول گرید

مورد نظر  استیس. برقرار کنند یآشت تهیاسالم و مدرن نیکردند ب یمسلمان بود که سع یاسیواکنش از آن نخبگان س
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می  نیراشد یو خلفا امبریپ ییو توجه خاص به اسالم است که منعکس کننده دوران طال استیو س نید زشیآم ،یمودود

گرفته  ریو محمد بن عبدالوهاب تأث هیمیسو از ابن ت كیاز  یبوده است. و یاش متأثر از اشخاص مختلف شهیباشد و اند

اخوان الصفا متأثر شده  یها شهیاند زیو ن یلویبر داحمدخانیو س یاهلل دهلو یول اهش یها شهیاز اند گرید یاست و از سو

 .است

به نام  یجماعت لیدر شبه قاره هند بوده است دست به تشک ریکه اوج قدرت استعمار پ 1941در سال  یمودود یابواالعل

بسزا داشته است. با توجه  یشبه قاره هند نقش یادیو رشد اسالم بن ینید یینمود که در اصالح و نوگرا «یجماعت اسالم»

 یمودود یدر کشور پاکستان و اعتقاد به اینکه ابواالعلالخصوص  یعل یالماس ییادگرایهای او در رشد بن شهیاند تیبه اهم

 .ها ضرورت دو چندان دارد شهیاین اند راتیتأث یاسالم در پاکستان است، بررس اءیاح انیاز مناد

رشد و گسترش  دررا می توان  پاکستان یاسینظام س یاسالم رشد بنیادگراییدر روند  یرگذاریتاث نیچندر این بین، 

زمان با تفکرات بنیادگرایی در پاکستان و نشر و گسترش تفکرات  مساجد یافت. هم و یمدارس مذهب ،یاحزاب اسالم

بنیادگرایی اسالمی جریانی رو به رشد از آموزش هایی مفاهیمی از بنیادگرایی در مساجد و مدارس مذهبی شکل گرفت. 

س مذهبی  معرفی مهمترین مراکز آن ها بررسی نقش مساجد و مدارلذا، ضرورت تحقیق ایجاب می کند که بیشتر به 

  پرداخته شود. 

شده است  یجمع آور ییتحلیلی صورت گرفته است و منابع آن به صورت کتابخانه ا -پژوهش که به شیوه توصیفی نیا لذا،

در پاکستان می باشد. در ابتدای این مقاله  یاسالم ییادگرایو تأثرپذیری آن بر بن یمودود یها شهیجستجو در اند یدر پ

پرداخته شده است و سپس، این مفاهیم در متن عقاید  یاسالم ییادگرایبن رامونیپ یبه تعاریف در باب مفاهیم نظر

 .بررسی شده است یاسالم ییادگرایو بروز و ظهور آن در جنبش بن یمودود یابواالعل

مصوولو و  یمودود یابو االعل» ( تحت عنوان1373توان به مقاله اسووالمی ) از پژوهش های صووورت گرفته در این باب، می

و اندیشووه های او در شووکل گیری جریان  یمودود یابو االعلاشوواره کرد که به ببرسووی تفکرات و اندیشووه های « مبارز

در  یاسووالم ییادگرایبر بن یمودود یابواالعل یها شووهیاند ریتأث»بنیادگرایی پاکسووتان پرداخته اسووت. همچنین، مقاله 

ستان ضر )« پاک سندگان پژوهش حا سط نوی شد جریان بنیادگرایی 1398که تو صیت در ر شخ سی نقش این  ( که به برر

صورت گرفته است. در این میان، پژوهش های پراکنده ایی در مطالعه نقش مساجد و مدارس مذهبی پاکستان در رشد و 

 یبررسوو»( که مقاله ایی با عنوان 1395از جمله؛ خبرگزاری رسووا ) گسووترش ایدئولوژی های فکری جدید صووورت گرفته،

منتشر « در افغانستان تیگفتمان وهاب تینقش عربستان و پاکستان در تقو /ینیسوءاستفاده طالبان از مساجد و مدارس د

ساسی و  ست. در این پژوهش که سعی شده نقش ا ست. لذا تاکنون به صورت جزئی به این مسئله پرداخته شده ا کرده ا

اصولی مساجد و مدارس دینی در گسترش مفاهیم غالب اندیشمندان پرداخته شود، تمرکز ویژه ایی در گسترش مفاهیم 

 بنیادگرایی اسالمی دارد. 
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 بنیادگرایی اسالمی

و اساس است. بنیادگرایی یك اصطالح قدیمی  ، پایهبه معنای شالوده 4فاندمنتوم ی التینیبنیادگرایی برگرفته از کلمه هواژ

است که در گذشته در مورد متعصبین مذهبی، بخصوص آن دسته از مسیحیانی که حاضر به پذیرفتن هیچگونه تعبیر و 

ایدئولوژی سیاسی مبتنی بر سیاسی  و (285: 1377)طلوعی، رفتتفسیر و انحرافی در کتاب مقدس نیستند، به کار می

(. اما در فرهنگ لغات سیاسی 401: 1383)لیپست، ف استقرار بخشیدن حاکمیت خدا بر نظام دنیوی استکردن دین با هد

اکسفورد، از بنیادگرایی اسالمی برای توصیف هر حرکتی که خواهان اجرای کامل و بی چون چرای آموزه های قرآن و 

در تعریف بنیادگرایی اسالمی چنین بیان می شود: (. بنابراین، 94: 1393)غفوری و داوند،  شریعت باشد، استفاده شده است

ها ی اسالمی معتقد است و پیروزی و بهروزی کشورهای اسالمی را در بازگشت به آن ارزشهای اولیهنهضتی که بر ارزش

(. 173: 1374 )آقابخشی، کند و نه از الگوی کشورهای شرقیداند و نه از الگوی کشورهای غربی برای پیروی استفاده میمی

پیوند دین و سیاست در »، «جامعیت و شمولیت دین اسالم»بطورکلی در بنیادگرایی اسالمی، مضامین و محتوایی از قبیل 

ازجایگاه واالیی « عمل گرایی و پیکارجویی)جهاد(»و « برقراری حکومت اسالمی»، «بازگشت به اصول و مبانی»، «اسالم

  (.129-139: 1385 برخورداراست )خسروی،

دیده است. در زیر به امون بنیادگرایی اسالمی و رشد آن  نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان و نظریه پردازان ارائه گرپیر

 برخی از نظریات اشاره می گردد:

لمانان از سلطه گرایی اخیر ریشه در نارضایتی مس معتقد است اسالم« برخورد تمدن ها»ساموئل هانتینگتون مبتکر نظریه 

سالم، واکنش بدون شك یکی از دالیل مهم احیای دوباره ا» :بی رحمانه فرهنگ غربی بر کشورهای اسالمی داردو تهاجم 

یده گرفت. بدون در برابر غرب است، البته تأثیر مدرنیسم در عرصه های اقتصادی و اجتماعی را نباید در این زمینه ناد

سلمان از این بابت بنیادگرایان م .یك اعتراض فرهنگی قلمداد کردتردید از این نظر می توان بازگشت به اسالم را در حکم 

 معتقد عید نیزس (. بابی38هانتینگتون،بی تا: «)...نگران هستند که مبادا فرهنگ غربی تهدیدی برای آنها به حساب آید

 نگیزش برایا و اراده نوعی و گرفته قرار سنت محاق در تاریخی ی یك تجربه که شود می مطرح زمانی بنیادگرایی است

 مواجهه رد اسالم جهان که شود می مطرح زمانی کند. بنیادگرایی اسالمی می ظهور اولیه متون و اصول سمت به حرکت

 رهایی را مخود، اسال های ناتوانی دولت های دولت مقابل در و جسته توسل مندانه رجعت های به رهیافت مدرنیته با

 نوعی با نمی رسد، تثبیت به مدرنیته و کند می عبور خود سنتی موقعیت از جوامعوقتی . کند می تلقی کامل و بخش

 مدرنیته لیو هستند شدن متالشی حال ها، در سنت دیگر شود؛ به عبارت می روبرو گرایی آن،تجدد دنبال به و سرگشتگی

 (. 28: 1379گردد )بابی سعید، نمی نیز جایگزین

یك الگوی تجربی »: معلول بحران های داخلی کشورهای اسالمی دانسته و می گویدهرایر دکمجیان ظهور اسالم گرایی را 

تاریخی در این مورد، رابطه علت و معلول میان بحران های اجتماعی و ظهور جنبش های مذهبی انقالبی و یا تجدید حیات 

برنامه ایدئولوژیك ویژه خود  طلبانه است که خواستار از بین بردن نظم رسمی موجود و ساختن جامعه ای نوین بر پایه

                                                           
4  fundamentum   
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(. کاستلز نیز در مورد بنیادگرایی دینی معتقد است که این امر منبع هویت ساز در جامعه 57: 1377)دکمجیان،« ندهست

بنیادگرایی به معنای بر ساختن هویتی برای یکسان سازی »شبکه ای است. او بنیادگرایی دینی را چنین تعریف می کند: 

دهای جامعه با هنجارهایی است که بر گرفته از احکام خداوند هستند و تفسیر آنها بر عهده مرجع مقتدری رفتار فردی و نها

او همچنین قائل به این مساله می باشد که بنیادگرایی دینی در تمام طول تاریخ  .«خدا و بشریت است است که واسطه

منبع هویت، به طور اعجاب آوری نیرومند و اثر گذار جلوه وجود داشته است اما در سال های پایانی این هزاره، به عنوان 

می کند. کاستلز بنیادگرایی اسالمی را گویای یکی شدن شریعت با فقه یعنی تفسیر و به کارگیری توسط فقها و مراجع 

ه رغم تحت سلطه مسلط شریعت، می داند. اما در عین حال بنیادگرایی اسالمی از نظر کاستلز نهضتی سنت گرا نیست. ب

تمام تالش های تفسیری که برای یافتن ریشه های هویت اسالمی در تاریخ و متون مقدس به عمل آمده است، اسالم 

گرایان برای مقاومت اجتماعی و قیام سیاسی همواره به بازسازی هویت فرهنگی متوسل شده اند که در واقع پدیده ای فرا 

 در اسالمی کشورهای های نوسازی طرح شکست به بنیادگرایی ظهور علل تبیین (. وی در33: 1388 مدرن است )تام،

 انقالب تکنولوژیك و جهانی های رقابت نوین شرایط با نتوانست کشورها اقتصاد این. دارد اشاره م 1970 و 80 های دهه

 اول موج ی نتیجه در که باال تحصیالت سطو با شهری و جمعیت جوان سان بدین .یابد انطباق 80 و 70 های دهه طی

 وابستگی از ایی صور تازه شده اقتصاد متزلزل حال همین ناکام ماند. در آرزوهاییش به رسیدن گرفت، از نوسازی شکل

 شده رانده به شهرها روستایی نواحی از کشاورزی نامتوازن نوسازی ی واسطه به که شده ای فقیر های توده .گرفت پای

جمله  از آن کارمندان که ملی دولت بحران ی وسیله به اجتماعی شدند. این ترکیب می ملحق ناراضی جوانان این به بودند

 بود انفجار ی بودند،آماده داده دست از ملی به برنامه را خود اعتقاد و بردند می رنج زندگی سطو سقوط نظامی، از پرسنل

 (.36: 1380 )کاستلز،

را بیان می کند. او تجربه مسلمانان و غرب را که در « تجدید حیات اسالمی»خورشید احمد محقق پاکستانی، نظریه 

استعمار ریشه دارد، بستر مناسبی برای تبیین گسترش تجدید حیات طلبی اسالمی می داند. به نظر او ریشه های رستاخیز 

رتی در آثاری که قدرت های استعماری در جوامع مسلمان به جا گذاشته اسالمی معاصر را باید در میراث استعمار یا به عبا

 اند، جستجو کرد. به عقیده خورشید احمد سیاست استعماری چهار اثر بر جوامع اسالمی به جای گذاشت: 

 سکوالر سازی جوامع اسالمی، به ویژه دولت و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن. -1

 وابستگی نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسالمی به غرب. سلطه الگوی غربی و -2

قطب بندی آموزشی بر محور نهادهای آموزشی سنتی و نوین که به ظهور گروهی از نخبگان جدید که با مردم بیگانه  -3

 بودند، منجر شد.

تحمیل رهبری سیاسی از خارج، که از بحران رهبری که در اثر نابودی سازمان یافته رهبری سنتی جوامع اسالمی و  -4

اعتماد مردم برخوردار نبود به وجود آمد. بنابراین می توان گفت که تجدید حیات طلبی در نظر خورشید احمد پدیده ای 

 (. 66-67: 1388 خاص دوران معاصر و محصول برخورد میان اسالم و غرب در دوران معاصر است )تام،
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بنیادگرایی اسالمی و رشد آن در پاکستان ناشی از تأثیر اندیشه مودودی، نظریاتی که  برای تبیین ریشه های شکل گیری

در این رابطه مطرح شد، اغلب آنها قابل تصدیق هستند. نظریاتی که در پیرامون مدرنیته، غرب، فرهنگ و سکوالرسازی، 

 یر اندیشه های مودودی می باشد.همه منعکس کننده بازتاب وضعیت بنیادگرایی اسالمی در پاکستان و ناشی از تأث

 

 سیاسی در شبه قاره هند –تحوالت فکری 

 قرن مسلمانان این اواخر در بر می گردد. راشدین خلفای دوران و هجری اول همان قرن به هند قاره شبه به اسالم ورود

 و (. نشر188: 1389 )موثقی، شدند مستقر هند شمال غربی و غربی بخش های در و شدند سرزمین این فتو به موفق

 در مسلمانان حکومت با تأسیس آن از پس و گرفت صورت هجری ششم و پنجم قرن در بیشتر در هند اسالم گسترش

 ادامه هند و در غزنویان حکومت تأسیس و هند به غزنوی محمود سلطان یافت. حمله ادامه روند این هجری هفتم قرن

 هجری 12 قرن در هند به نادرشاه لشکرکشی و 16قرون  در گورکانیان حکومت همه از مهمتر و غوریان وسیله به آن

 (. 113: 1394)صالحی، است هند در مسلمانان از حضور نمونه هایی

 شمال ساکنان البته کردند. حمله قاره هند شبه به بار هفده که بودند غزنویان هند غربی شمال فاتو نخستین مسلمانان

 و می کرد حمایت حنفی فقه از مذهب شافعی غزنوی مسعود بودند شده آشنا با اسالم اول قرن همان در قاره شبه شرقی

 در ششم و پنجم قرن در حنفی فقه گونه بدین کتابی بنویسد. حنفی مکتب تایید در که داد دستور نصاحی ابومحمد به

 براساس آنها اداری قوانین مجموعه ق( 815-721تغلق ) سلسله حکومت دوره در و یافت گسترش قاره مسلمانان شبه بین

 شبه در مکتب حنفی رشد به بودند مرکزی آسیای از مذهب حنفی – سنی ترکان مغوالن که گردید. تنظیم حنفی فقه

 وارد نیز هند تصوف به حنفی فقه ورود با زمان هم گشت. مسلمین هند رسمی آیین حنفی مذهب و ورزیده اهتمام قاره

 معنوی حکومت که بود این بر آنها باور می دانستند. معنوی مردم سعادت را خود رسالت هند در صوفیان گردید. هند

 صوفیه عمده سلسله دو زندگی می کردند. زاویه ها جماعت خانه هاو خانقاه ها، در آنها است. شده تفویض به آنها جامعه

)شیخ بهاء الدین زکریا(  سهروردیه و م( چشتیه )معین الدین حسن چشتی(1526-1206دهلی ) دوره سالطین زمان در

 خالل عصر در قادریه و نقشبندیه دیگر سلسله دو و نهادند انحطاط به رو نهم هشتم و قرون طی سلسله دو این بودند.

 (.44-45: 1393 یافتند )امان، اهمیت مغولی سالطین

 منطقه هندوهای با آمد و رفت و زندگی اثر کردند، بر معاشرت هندوها با و گرفتند جای هند در مسلمانان که زمانی از

 به را علما از برخی انتقاد که وجود آمد به شرایطی ترتیب این به کردند، دریافت را آنان خرافی و عقاید جاهلی عادتهای

تفکر ماتریدی )ابومنصور ماتردیدی از متکلمین  با که حنفی سرهندی احمد منتقد قرن دهم، علمای از داشت. یکی دنبال

 زمان های بدعت و روی ها کج با بود. که مشغول هند قاره شبه در تبلیغ و تدریس نقشبندی به طریقت و  چهارم(قرن 

 سر احمد شد. معروف اسالم دین هزاره دوم در اسالم دین کننده تجدید یعنی« ثانی الف مجدد»به  و مقابله می کرد خود

 می دید:  طایفه از سه را زمان خود اهل مشکالت تمام منشاء هندی
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 بودند. خود و هوس هوا دنبال به و می گرفتند بازی به را خداوند دین که حاکمان اول:

می  پا زیر را الهی احکام و آیات و خود می گذاردند نفسانی هواهای درراه را دینی مناصب که بداندیشی عالمان دوم:

 گذاشتند.

 گمان به که حالی در کردند جعل را زیادی و خرافات سخنان )ص( اسالم گرامی رسول و خداوند درباره که سوم: صوفیانی

 سرهندی احمد شیخ این رو، می گرفتند. از وجود وحدت آن به که پذیرفتند را فلسفی توحید توحید اسالمی، جای به خود

 (.104: 1406)ندوی،  برد کار به گروه سه این مبارزه با و اصالح راه در را خود همت تمام

م که بتدریج امپراتوری مغولی هند رو به افول نهاد و به موازات آن جامعۀ مسلمانان هند گرفتار 1707همچنین در سال 

مشکالت فراوانی شد، در واکنش به تفرقه مذهبی و اضمحالل رسوخ یافته در بین مسلمانان و انحطاط جامعه اسامی و 

م( 1762-1703یتانیا بر شبه قاره همراه است، شاه ولی اهلل دهلوی )تحرکات هندوها، که از این پس با حضور استعمار بر

حرکت اصالحی خود را شروع کرد. وی که در حجاز تحصیل کرده بود )تقریباً با محمد بن عبدالوهاب(، به مطالعه حدیث 

 عبدالوهاب ابن (، همانند18: 1375)گلشنی،  روی آورد و با جمع آوری گزیده ای از آراء مذاهب چهارگانه اهل تسنن

پیرایه  و بدعت ها و خرافات رد و نفی به اولیه، اعتبار و شهرت به بازگرداندن اسالم منظور به و داد سر اصالحی شعارهای

 میان تلفیق وحدت ایجاد و سنی مسلمانان از میان تشتت و تفرقه رفع بویژه و راستین اسالم به بازگشت شعار طرح ها و

(. 192-193: 1389گماشت)موثقی، همت صوفیانه مکاتب و مذاهب آن پیروان دادن آشتی تشیع(اسالمی)غیر از  مذهب

 انحطاط و است مسلمانان برای نیرو و قدرت یگانه منبع دین وی عقیده به است؛ زیرا دین اهلل ولی شاه فلسفی تفکر محور

 اسالم تعالیم به مسلمانان بود که این وی عمده عالقه بنابراین است بوده دین به نسبت مستقیم بی اعتنایی نتیجه آنان

 (.150-151، 4: ج1370بازگردند)محمد شریف، 

-1239پس از او جریان اسالمی که از آن به بنیادگرایی اسالمی تعبیر می شود توسط اشخاصی مانند شاه عبدالعزیز دهلوی)

م( 1877-1938م(، محمد اقبال الهوری )1903-1979ق(، ابواالعلی مودودی )1201-1241احمد باریلی ) ق(، سید1176

و دیگر اشخاص استمرار یافت. که نهایتاً با سطله استعمار انگلیس بر شبه قاره هند به طرح تجزیه شبه قاره در کشاکش با 

 م انجامید.1947متفکران شبه قاره، به استقالل بخشی از آن به عنوان پاکستان در سال 

 

 اندیشه های ابواالعلی مودودی

زندگی می کرد که ناشی از بحران حضور استعمار انگلیس و مشکالت داخلی جامعه شبه قاره، جامعه  یودودی در زمانه ایم

مسلمانان آن منطقه دچار دردهای عدیده ایی چون استعمار، غرب گرایی، سکوالریسم، تفرقه بین مسلمین و بین مسلمانان 

ا در پی نداشت. در این میان مودودی به ارائه نظریات و هندوها، خرافات و ... گردیده بود و چیزی جز واپس گرایی آنها ر

خود برای رهایی مسلمانان از اوضاع نابسامان و نظریه پردازی در حوزه های مختلف پرداخت که اساس نظریات او بر پایه 
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الل آن ارائه و محوریت اسالم عرضه گردید. اساسی ترین اندیشه ها و نظریات او که قبل از استقالل پاکستان و پس از استق

 گردید و بر وضعیت پاکستان تأثیر گذار بود عبارتنداز: 

 

 . حاکمیت اهلل )توحید(1

ای هرگز مجموعه»اسالم در اندیشه مودودی، نظامی جامع، کامل و فراگیر است که به تمام شئون زندگی بشر نظر دارد و 

پیوسته هم بلکه سیستمی بسیار منظم و کلّیتی به  ... های رفتاری نامربوط نیستریخته از افکار پراکنده و روشدرهم 

(. در این نظام فکری جامع 8-9: 1358)مودودی،« باشداست که بر مجموعه معینی از اصول روشن و مشخص، استوار می

أثیر است که در روند زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ت« مسئله توحید»ترین مسئله اعتقادی ترین و مهمو کامل، اساسی

معرفی می کند و آن را برخاسته از « جاهلیت»های دارد. مودودی پس از آنکه شرک را از مصداقبخش مستقیم و حیات

کند که دعوت توحید، صرفاً دعوتی آید و بیان میخواند، به تبیین مسئله توحید )حاکمیت اهلل( بر میقوه خیال و اوهام می

: 1385 ؛ بلکه همه شئون زندگانی و فردی و اجتماعی و را در بر دارد)امیرخانی،شخصی و در مساجد و کلیساها نبوده است

جامعه اسالمی، و جامعه  کند:گیری از مفهوم حاکمیت اهلل، جوامع اسالمی را به دو دسته تقسیم می(. او با بهره145-143

دا در آن پذیرفته نیست؛ بدین معنا که ای است که حاکمیت و قوانین خجاهلی و طاغوتی. از نظر او جامعه جاهلی، جامعه

های خداست. ای جز قوانین و فرمانمبنای آن، پذیرفتن ربوبیت کسی جز خدا و تدبیر امور فردی و اجتماعی بر اساس برنامه

به زعم مودودی، اندیشه سکوالریسم و نفی پیوند میان دین و سیاست که دنیای امروز به آن معتقد، و امری مرسوم در 

ها در آن به ای است که انسانداری است، نمادی از جاهلیت جدید در عصر حاضر است. اما جامعه اسالمی، جامعهتحکوم

های خدا و یکتایی خدا، رسالت پیامبر، روز جزا و آخرت ایمان دارند و زندگی فردی و اجتماعی خود را بر اساس رهنمود

های جامعه را در حاکمیت غیر خدا )حاکمیت ریشه همه فسادها و آفت(. او 18-30)مودودی، بی تا:  دهندقرآن سامان می

داند و هدف نهایی اسالم و پیامبر اکرم را نیز از بین بردن حاکمیت انسان بر انسان و برقراری حکومت مطلق جاهلیت( می

آوردن به توحید مصیبت را پناه(. او تنها راه خالصی از این 303-304شمرد)مودودی، بی تا: خداوند یگانه بر همه عالم برمی

گذاری کس جز ذات پاک او، شایسته و سزاوار تشریع و قانون(. چرا که هیچ23: 1358کند)مودودی، حقیقی معرفی می

قرار « إالاهللالإله»شان، همه کوشش خود را منحصر در دعوت توحید و کلمه رو پیامبر در آغاز نهضت الهینیست؛ از این

 (. 30-32: 1968 )مودودی، ترین عنایتی به حل دیگر مشکالت ابراز نفرموددادند و کوچك

 

 . نظام سیاسی اسالمی2

گذاری در نظر مودودی، بنیاد نظام سیاسی اسالم بر حاکمیت انحصاری اهلل و عبودیت او و نفی هرگونه شرک و جاهلیت پایه

(. او دین را به مثابه 19و  28)مودودی، بی تا:  بوده استشده است. از نظر او فلسفه بعثت پیامبران، ایجاد نظام سیاسی 

کشور یا حکومت، شریعت را به مثابه قانون کشور و عبادت را معادل تبعیت از آن کشور و قانون در نظر می گیرد و می 
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نظام اسالمی  گوید که نمی شود در آن واحد حقیقتاً )و نه از روی شرک( به دو دین تعلق خاطر داشت. او در تشریو کیفیت

و به مفهوم رایج غربی و نخواهد بود؛ زیرا در دمکراسی غربی، « دمکراسی»نظام حکومتی اسالم » مطلوب بیان می کند: 

گذاری با مردم است؛ همچنین اطالق جمهوری و به مفهوم رایج و نیز، بر نظام حکومت اسالمی صحیو حق حاکمیت و قانون

است. حکومت اسالمی به لحاظ اختصاص دادن حاکمیت به خدا « تئوکراسی»هی یا نیست؛ بلکه تعبیر درست، حکومت ال

تئوکراسی شباهت دارد]مودودی بر حاکمیت خدا تأکید می کند[ لیکن وجه متمایز آن این است که به جای اینکه طبقۀ 

د به این طبقه بخصوصی از پیشوایان به طور اختصاصی مستحق خالفت خدا محسوب شوند و کلیۀ اختیارات حل و عق

، «تئوکراسی»اختصاص داده شود، مؤمنین، مستحق خالفت خدا محسوب می شوند. بر این اساس می توان به جای اصطالح 

وقتی »(. مودودی بیان می کند: 28: 1358مودودی، «)( استفاده کردTheo- Democracy« )تئودموکراسی»از اصطالح 

شد هیچ رهبر یا قانونگذاری حق ندارد کوچکترین تغییر در آن ایجاد کند. دولت فرمان صریو خدا و پیامبر او وجود داشته با

باید به دست کسانی اداره شود که به احکام الهی ایمان و اعتقاد داشته باشند و شریعت را مبنای زندگی خود قرار دهد. 

و مودودی،  286:  1377مودودی،«)منابع این حکومت عبارتنداز: قرآن، احادیث پیامبر و خلفای چهارگانه و مجتهدین

(. او می گوید: دایره حکومت اسالمی همۀ ابعاد زندگی را فرا می گیرد و از این لحاظ ممکن است شبیه نظام 10: 1348

های فاشیستی و کمونیستی تلقی می شود، لیکن در ماهیتش با آنها فرق دارد و مانند آنها نیست که مخالفینش را همانند 

اهداف حکومت اسالمی تنها برقراری امنیت و  ،یبری کند، چرا دالت خداوند اقتضای آن را ندارد. همچنینرژیم استالین س

 نظم نیست، بلکه شامل موارد ذیل نیزمی باشد:

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان الناس بالقسط و »الف( برقراری عدالت و برچیدن جور و ستم: 

(. در اینجا مودودی با استناد به قول ابن کثیر در تفسیرش، 25حدید/...«)حددید فیه بأس شدید و منافع للناس أنزلنا ا

نیروی »عدالت است و اگر رازی در کتاب مفاتیو الغیب می گوید که منظور از آهن « میزان»متذکر می شود که منظور از 

 وی شمشیر استفاده می شود.است و اگر کسانی تمرد ورزند علیه شان از نیر« سیاسی

الذین ان مکناهم فی العرض أقامو الصواه و »ب( استقرار احکام و قوانین اسالمی که موجب استقرار خیر و نیکویی است: 

 (.29و 37و  38و  41-42: 1358)مودودی،  (41)حج/ «أتوا الزکاه و أمر بالمعروف و نهوا عن المنکر...

 

 . جهاد3

ابزار مبارزه با مظاهر جاهلی و پیشبرد اهداف اسالمی است. او بیان می کند؛ اسالم، تفکر و « جهاد»از دیدگاه مودودی 

و هدف « های فاسد حاکم و ریختن شالوده نظامی عادل و مترقی استدرهم ریختن نظام»نظامی انقالبی است که هدفش، 

سان، تشکیل جامعه توحیدی و برپایی حکومت مطلق اش، مبارزه با جامعه جاهلی، از بین بردن سلطه انسان بر اننهایی

برای رسیدن به این اهداف مقدس در تعالیم اسالمی « جهاد»ای به نام رو فریضهخداوند یگانه در همه عالم است؛ از این

مرور  مودودی معتقد است خالفت اسالمی به پادشاهی دگرگون شد و به (.17و  27:  1359)مودودی، تعبیه شده است

خی از مظاهر نظام جاهلی جان گرفت و با ظواهر اسالمی پیوند خورد، به حدی که مقابله با آن همواره از مقابله با جاهلیت بر
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تر شد؛ بدین جهت مبارزه با مظاهر جاهلیت در جوامع اسالمی و در میان مسلمانان را با جهاد عریان، هزاران مرتبه سخت

وسیله مجددان واقعی تأکید دانست و بر اهمیت و لزوم تجدید دین به پذیر مینفرهنگی و انقالب فکری و اخالقی، امکا

  (.48و  43-44:  1383)مودودی، کردفراوان می

 

 . مقابله با غرب4

از نظر مودودی، تمدن غرب، خصلتی ماده گرا و فایده گرا دارد و به رغم آن که ظاهراً معتقد به دین مسیحیت است ولی 

لحاد آلوده است. چنین طرز تفکری مایه اصلی گمراهی تمدن غرب است و به همین سبب به بیماری ها، به شرک، کفر و ا

گرفتاری ها، دردها و رنج های گوناگونی مبتال است که هر روز او را ضعیف و نحیف تر می کند و در آخر مایه نابودی اش 

دن غرب آن گونه که خود مدعی است، عقل و علم (. به نظر مودودی، پایه و اساس تم40-44:  1356می شود)مودودی،

نیست، بلکه ماده گرایی و فایده گرایی محض است که خود را در جامه زیبای عقالنیت و علم نشان داده است و چهره قابل 

 قبولی از خود ارائه می دهد. در عصر جدید علم مدرن با تکیه بر اصل عینیت، مشاهده و تصدیق و تکرار پذیری چهره ای

کاماًل مادی یافته است و چیزی جز امور محسوس مادی را نمی پذیرد و هر آنچه را که با حواس قابل درک نباشد، یکسره 

غیر علمی، مهمل و خرافه معرفی می کند. به نظر مودودی، علوم جدید و غرب، حامل روح سکوالریستی و ضد دین است 

یدگار هستی داشته باشد، صرفاً بر علل و اسباب مادی پدیده ها تأکید و در شناخت جهان، بدون آنکه توجهی به خالق و آفر

(. maududi, 1989: 16می کند. شناسایی ماهیت تمدن غربی بر بسیاری از آثار ابواالعلی مودودی سایه افکنده است)

می دانست. به همین مودودی مشکالت ایجاد شده برای مسلمانان و اسالم را در شبه قاره ناشی سایه افکندن فرهنگ غربی 

نوشت که  1934دلیلمودودی برخورد انفعالی در مقابل هجوم غرب را مورد انتقاد قرار می داد. او در مقاله ای در دسامبر 

اگر قرار باشد برای جلب توجه دیگران، بی حد و مرز توسعه و تسهیل قائل شویم، ناچار خواهیم شد که تمام محرمات الهی 

مباح سازیم؛ یکی از راههای متجددین عصر حاضر پیدا کرده اند اینست که هر حکمی از اسالم را را یکی پس از دیگری 

که مطابق میل خودشان نیابند مختص به عربها ارزیابی می کنند و شاید هم زبانی بگویند که اصالً قرآن بر عرب نازل شده 

مقاالت وی در نقد و رد تهذیب تمدن و فلسفه تیب (. به این تر52: 1375)گلشنی، است و برای جوامع دیگر مناسب نیست

حیات غرب انتشار می یافت و حرکت تجدد خواهی و اندیشه افراطی قومیت را که از سوی تحصیل کردگان غربی عنوان 

 (. 23)خسرو شاهی، بی تا : می شد به شدت مورد حمله قرار می داد

 

  . اجتهاد5

ی اهلل دهلوی و برای شکستن اندیشه جزمی تقلید و روحیه عدم پذیرش اجتهاد و ول تیمیه و شاهمودودی به تأثیر از ابن

تواند منکر علم و فضل کس نمیکند: هیچسنت نهادینه شده است، بیان میپردازی که طی صدها سال در میان اهلنظریه

ان بودند و همان ابزار اکتساب علم دانیم آنها انسو عظمت شأن ائمه فقه، متکلمان، مفسران و محدثان شود؛ اما همه ما می
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آمد؛ بلکه با استفاده از عقل و بصیرت در کتاب و سنت، تدبر را که در اختیار ما هست، داشتند و بر آنها وحی فرود نمی

هنده دعنوان راهنما و کمكتواند بههای اجتهادی آنها میشود دیدگاه کردند. با این بیان معلوم میپردازی میکرده و نظریه

 رو صرف تقلید از آنان بر علما جایز نخواهد بودتواند منبعی مستقل تلقی شود؛ از اینمورد استفاده قرار گیرد؛ اما نمی

 (. مودودی با بهره گیری از سه مصداق جای پای اجتهاد را باز می گذارد و آن را می پذیرد: 103: 1383)مودودی، 

است. به « خالفت راشده»مودودی، بهترین نمونه حاکمیت اسالمی پس از پیامبر تغییر خالفت به ملوکیت: از نظرگاه  -1

مرور  زعم ایشان خالفت راشده، صرفاً یك حکومت سیاسی نیست؛ بلکه نیابت کامل و تام از نبوت است که متأسفانه به

منصب را در چند مرحله  تبدیل به سلطنت و ملوکیت شد. وی با اجتهاد و تحلیل تاریخی، دگرگونی ایجاد شده در این

ی آورد: با به خالفت رسیدن معاویه، مرحله انتقال و تبدیل خالفت دهد و در نهایت چنین ممورد مطالعه و بررسی قرار می

وقاص به معاویه گفت:  ابیکه سعد بن  به ملوکیت، کامل و نهادینه شد. برخی از صحابیِ اهل بصیرت این را فهمیدند؛ چنان

موالنا مودودی در اینجا با اشاره به «. أنا اول الملوک»و خود معاویه هم در جایی اقرار کرده که « ك أیها المَِلكالسالم علی»

کند: این مدت در بیان می« الْخِالفَهُ ِفی اَُمّتِی ثَالثُونَ سَنًَه ثَُمّ مُلًْکا بَْعدَ ذَِلكَ »سنت که حدیث نبوی مشهور در میان اهل

حال هنوز فرصت برگشت به سیره هجری هنگام برکناری امام حسن)ع( از خالفت پایان یافت. با این 41االول سال  ربیع

نبوی و خالفت وجود داشت و آن اینکه بعد از معاویه چه کسی انتخاب شود؛ اما با انتخاب یزید از سوی معاویه به 

 عهدی، این فرصت بتمامه از بین رفت. والیت

جواز قیام علیه حکومت باطل: نظرات مودودی در خصوص قیام علیه حکومت باطل، در قالب ارائه دیدگاههای ابوحنیفه  -2

گیری حاکمیت از طریق قوه قهر و غلبه را باطل گوید: امام ابوحنیفه انعقاد و شکلدر این مورد بیان شده است. مودودی می

شود. ابوحنیفه و انعقاد خالفت، فقط با اجماع و مشورت اهل رأی حاصل میداند. و قائل است روش صحیو غیرمشروع می

داند. به نظر او قیام علیه حکومت باطل، واجب است؛ را نامشروع میپذیرد و آن امامت و رهبری شخص ستمگر را نیز نمی

ر حاکم ظالم بینجامد؛ نه اینکه صرفًا های الزم برای قیام آماده باشد و در نهایت به تغییمشروط بر اینکه شرایط و توانمندی

او حتی معتقد است که خارج ساختن جامعه  های خودی منجر شود و بدون نتیجه پایان یابد.به نابودی نیروها و توانایی

 اسالمی از تسلط زعمای منحرف نسبت به نبرد با کفار خارجی فضیلت است

داستان سنت هم نیز مواضع معتدلی می گیرد. او با جمهور اهلعدالت عموم صحابه: او در خصوص عدالت عموم صحابه  -3

کند؛ سپس به این پرسش اساسی سنت مخالفت میشود؛ اما در تفسیر آن با آرای افراطی و غیر علمی برخی علمای اهلمی

ست که آنها هیچ کردند؟! آیا معنایش آن ا، این است که آنها هرگز اشتباه نمی«صحابه همگی عادل بودند»که آیا معنای 

دهد: من چنین برداشتی از این جمله ندارم و دلیل یا روایت سند داری هم بر آن پیدا بشری نداشتند؟! پاسخ می نقص

یك از صحابه در روایت کردن از حضرت رسول از صداقت و  نکردم؛ بلکه به نظر من این جمله به معنای آن است که هیچ

شود مبنی بر اینکه اشکال است. در اینجا شاید پرسشی مطرح های همه اصحاب، بییتراستی تجاوز نکرده و عمل به روا

های آنان شود بر روایتبرد؟ چگونه میها را زیر سؤال نمی آیا مجرد صدور امر منافی با عدالت از سوی صحابه، عدالت آن

« عدالت کلی»با عدالت، مستلزم نفی  اعتماد کرد؟ از نظر مودودی پاسخ این شبهه آن است که مجرد صدور عمل منافی
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تنها عادل نیستند، بلکه فاسق هم هستند؛ اما این شوند، نهنیست. به عبارت دیگر، آن لحظه که مرتکب عمل قبیحی می

مرتکب « ماعز اسلمی»طور کلی زیر سؤال رود. برای مثال یك صحابی به نام  آنها به« عدالت عمومی»شود امر باعث نمی

زنا شد و این عمل قطعاً مخالف عدالت است؛ اما چون توبه کرد و خودش داوطلبانه برای عقوبت حاضر شد، عمل قبیو 

اند. این است معنای جمله مشهور رو محدثان بزرگ ما به احادیث او عمل کردهشود؛ از اینطور عموم منتفی نمیعدالتش به

 (.208-184و  72-73: 1978)مودودی،  اندهمگی عادل اصحاب حضرت رسول»

اند و عصمت، ویژگی مخصوص انبیای بزرگ ها غیر معصومحقیقت آن است که اصحاب رسول اهلل نیز، مانند دیگر انسان

است؛ اما صداقت و نیکی در زندگانی اصحاب حضرت رسول، غالب بوده و بیان چند اشتباه و خطا عظمت کلی آنها را از 

هاد، گذر از اندیشه انسداد را ترویج می کرد و بدین ترتیب خالفت خلفای راشده نیز برد. از این رو مودودی با اجتبین نمی

 که اکثراً غیر معصوم بودند پذیرفته و توجیه می شد.

 

 . وحدت مسلمانان6

ای بر آن وارد سازد، جنایتی بس نحوی صدمهمودودی بیان می کرد: کسی که قدرت اجتماع مسلمانان را متزلزل کند یا به 

رو معتقد بود: اگر مسلمانی توان جبران کرد و نه با نماز و روزه؛ از اینبزرگ مرتکب شده که آن را نه با اقرار به توحید می

پارچه جماعت و اجتماع حقیقی اسالمی سرپیچی کند قدر سر مویی از حکم یكد، ولی به اهل نماز و روزه و امثال آن باش

(. او با 21-22: 1348)مودودی، و در صفوف مسلمانان گسستگی به وجود آورد، عمل او مستلزم جواز قتلش خواهد بود

ژمردگی و ضعف آنان در برابر پارچگی آنها با یکدیگر که باعث پیادآوری کثرت مسلمانان در سراسر گیتی و عدم یك

کند که اگر مسلمانان کند. او به این حقیقت اشاره میمستکبران و خواری آنها شده است، از گسستگی مسلمانان شکوه می

ریزه پرتاب کنند، کوهی بس عظیم به وجود خواهد آمد. وی با این بیان، بر ضرورت متحد شوند و هرکدام فقط یك سنگ

 (. 21-22: 1377)مودودی، کندتگی هرچه بیشتر مسلمانان تأکید میایجاد وحدت و همبس

 

 . حزب و نظام انتخاباتی در نظام سیاسی اسالم7

از دیدگاه مودودی از آنجایی که روح اسالم چنین اقتضا دارد که جانبداری از افراد وقتی باشد که در راه درست حرکت می 

وری جست، لذا در مجلس مشورتی دولت اسالمی جایی برای تقسیمات حزبی کنند و هنگام انحرافشان می بایست از آنان د

و جناح گرایی آن چنانی وجود ندارد. هر فردی مستقل از دیگران است و عقیدۀ خودش را آزادانه بیان می کند بدون آنکه 

-mawdudi,1989: 38متأثر از مالحظات حزبی باشد. معیار جانبداری از افراد و موضوعات فقط حقیقت و عدالت است )

37.) 
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مودودی همچنین به موضوع نامزدی برای انتخابات برای مناصب رهبری، عضویت در مجلس مشورتی و سایر مشاغل می 

پردازد و می گوید که افرادی که برای چنان عناوینی نامزد می شوند و کوشش می کنند تا آنها را بدست آورند نمی بایست 

برای نامزادی و تبلیغات انتخاباتی نیست؛ پیامبر اکرم )ص( صریحاً دستور داد که به چنین  انتخاب شوند؛ در اسالم جایی

افرادی نباید شغلی داده شود. این فکر که چند نفر خودشان را برای احراز مقامی نامزد کنند و سپس رأی دهندگان را با 

می منافات دارد. اسالم وضعیتی را که در آن پوسترهای، جلسات عمومی، تبلیغات روزنامه ای جذب کنند با ذهنیت اسال

که جزو مشخصات دموکراسی شیطانی  -رأی دهنده با صرف مال و تبلیغات اشباع شود و عده ای در این بازی دروغ و تقلب

پیروز شوند و عده ای دیگر شکست بخورند، محکوم می کند؛ در یك حکومت اسالمی اگر فعالیت های یك شخص  -است

اذ چنین روش هایی کند، نه تنها نباید به عضویت مجلس مشورتی انتخاب شود، بلکه باید در دادگاه مجازت حکایت از اخ

در (. در حالیکه مودودی با نظام حزبی مخالف است و حزب را فقط حزب اهلل می دانست، mawdudi,1989: 54) شود

سیاسی پاکستان و ائتالف با احزاب مختلف و شرکت ی سیاست، مودودی با مشارکت خود و جماعت اسالمی در نظام عرصه

  در انتخابات چند حزبی، تکثرگرایی را تأیید کرد.

 

 . اسالمی کردن علوم و آموزش اسالمی )احیای علوم دینی(8

از نظر مودودی هدف علم شناخت خدا است و چنانچه دانش بشری او را به سوی خالق هستی هدایت نکند، اصالت ندارد. 

یست ها و هم علمای غرب )حتی اگر در مقام اعتقاد فردی خدا باور باشند( واقعیات جهان را بر مبنای دیدگاهها هم کمون

هایشان )که صبغۀ غیردینی دارد( مورد بررسی و توضیو قرار می دهند. اما در واقع علوم بر مبنای جهان بینی  و ایدئولوژی

منفك از یکدیگر نیستند و اسالم تعلیم و تربیت را به دو قسمت دینی و  علما شکل می گیرد. از دیدگاه اسالم، علم و دین

غیر دینی تقسیم نمی کند. اسالم همۀ ابعاد زندگی را در بر می گیرد، بنابراین تحصیالت اسالمی نمی تواند از تحصیالت 

انیم. ما معتقدیم که دین حقیقی ما امتزاج علم و دین را بی معنی می د»اصطالحاً غیردینی بر کنار باشد. نقطۀ مقابل آن 

(. به اعتقاد 143-144: 1375)گلشنی، « تبه منزلۀ روح و نیروی محرکۀ علم است و اسالم بدون تردید چنین دینی اس

مودودی نظام های آموزشی در کشورهای اسالمی به طور کلی به دو گروه سنتی و جدید تقسیم می شود و نظام سنتی 

م آموزشی جدید بخاطر استعمار زدگی غرب مطلوب نمی باشد. او در خصوص دانشگاه علیگره بدلیل عقب افتادگی و نظا

که متاثر از جریان غرب در هند تأسیس شده بود، بیان می کند: فارغ التحصیل علیگره به سختی از فارغ التحصیالن سایر 

شدند. آنها به تدریج دربارۀ اسالم دچار دانشگاهها قابل تمایز بودند. آنها حتی خطری برای فرهنگ اسالمی محسوب می 

تردید می شدند و در نهایت، شکاکیت ایشان تبدیل به انکار شده و به صراحت علیه بنیادهای اسالم خیز بر می داشتند. 

تولید کرده بود و طبقات متوسط و باالترین که به منزلۀ « مسلمان انگلیسی»و « ییقهوه ا یها انگلیسی»این نظام آموزشی 

(. 147: 1375)گلشنی،  ا نفوذترین بخش هایی جامعه محسوب می شدند کامال به وسیلۀ تمدن غربی جذب شده بودندب

هدف نظام آموزشی، تولید افرادی است که ملهم از روح اسالم باشند و در همۀ حوزه های مسئولیت، »مودودی بیان می کند؛ 

موثق و قابل اعتماد باشند و بتوانند ماشین اداری حیات اجتماعی ما را در خط اسالم بهتر برانند. نظام آموزشی مطلوب 
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زه و هدف بدهد. در این راستا باید تحصیالت دینی در نقطۀ مسلط نظام آموزشی قرار گیرد تا انگیزه ها باید به متعلم انگی

اهداف، دینی شود. در چنین نظامی دانشجو باید دارای توانایی ارزیابی انتقادی معارف غربی از دیدگاه اسالمی شود ...گام 

چشمۀ قرآن و طبیعت یکی است و آن خدا می باشد. خداوند در اول برای اسالمی کردن علوم، اصالح باور علما است. سر

قرآن برای اثبات استدالالتش به طبیعت استناد می کند. مطالعۀ عمیق قرآن می تواند نقاط شروع درست برای تحقیقات 

روح اسالمی علمی را نشان دهد و در واقع افکار اساسی را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. محیط علمی باید آکنده از 

حقیقی باشند؛ تا وقتی افرادی با جهت گیری های سکوالریستی بر عرصه های تحصیلی حاکمیت دارند نمی توان انتظار 

داشت که نظام آموزشی، بنیاد اسالمی پیدا کند؛ باید بازسازی سیاست های آموزشی به افرادی سپرده شود که فکر اسالمی 

مرتد و غربی تصفیه شود. وظیفۀ دانشجویان مسلمان است که آگاهی خود را از اسالم  دارند؛ هیأت علمی باید از همه عناصر

را افزایش دهند، برای مقابله با تأثیر زیان آور فرهنگ بیگانه مهیا شوند و در محیط های علمی در برابر عناصر و فسلفه 

یك دانشگاه تنها وقتی حاصل می شود که های غیر اسالمی به منزلۀ دیوار نفوذ ناپذیری قرار بگیرند. شخصیت اسالمی 

علوم طبیعی و انسانی در خط تعالیم اسالم قرار بگیرند. در این راستا الزم است که دول اسالمی مراکز تحقیقاتی ای تشکیل 

دهند تا در آنها معارف غربی جهت گیری اسالمی پیدا کند. در سطوح تحصیالت عالی باید حوزه های خاصی از مطالعات 

می با علوم مرتبط غربی به صورت تلفیقی عرضه شود مثل حقوق اسالمی و حقوق جدید؛ فلسفه اسالمی و فلسفه اسال

 (.148-149: 1375)گلشنی، جدید

مودودی در عرصۀ اندیشه وری با محوریت قرار دادن اسالم ، تالش می کند تا از راه حل اسالمی، برای حل  ،بدین ترتیب

 رده بردارد.بحران ها و مشکالت جامعه پ

 

 تأثیر اندیشه های مودودی بر رشد بنیادگرایی اسالمی در پاکستان

م از شبه قاره هند، بنیاد گرایی اسالمی که تا آن زمان با سبقۀ تاریخی در شبه قاره  1947با استقالل پاکستان در سال 

متأثر از اندیشه های اشخاصی همچون  هند تداوم داشت، در قالب کشور تازه تأسیس یافته پاکستان به موضوع قابل بررسی

مودودی قرار گرفت. بنابراین در این قسمت به بررسی تأثیر اندیشه های مودودی بر وضعیت بنیادگرایی اسالمی پاکستان 

 -2هویت یابی اسالمی نظام سیاسی پاکستان،  -1در این کشور خواهیم پرداخت. این بررسی در قالب چهار بخش شامل؛

گروه ها و سازمان های افراطی صورت می پذیرد. این مسئله حاکی از -4رشد مدارس مذهبی و  -3نیادگرا، توسعه احزاب ب

توسعه جریان بنیادگرایی در این کشور و ایجاد معضالت عدیده ایی برای جامعه و دولت پاکستان و برای کشورهای دیگر 

 بوده است. 

 

 . هویت یابی اسالمی نظام سیاسی پاکستان1
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میان مسلمان هند و هندوها و تشدید دخالت های استعمار انگلیس باعث شده بود تا مسلمانان در چاره استقالل کشاکش 

برخی مناطق و ایجاد کشوری مستقل مسلمان نشین باشند. از نظر تاریخ سیاسی، نخستین بار رحمت علی چودری، 

شبه قاره را پاکستان نامید. پاکستان به معنای میهن مورد خواست مسلمانان  1933دانشجوی مسلمان کمبریج، در سال 

سرزمین پاک و به احتمال قوی بر گرفته از حروف اول ایاالت این کشور پیشنهادی گرفته شده است. نظریه تجزیه را محمد 

مطرح کرد که نخستین تقاضای رسمی برای ایجاد وطن اسالمی  1938علی جناح، رهبر و بنیان گذار پاکستان در سال 

هندوها با حمایت بریتانیا حزب کنگره ملی هند را تأسیس کردند بدین سان حزب  1885قل به شمار می آمد. در سال مست

شکل گرفت. مسلم لیگ در  1906مسلم لیگ در سراسر هند، برای حمایت از مصالو و منافع مسلمانان شبه قاره در سال 

ا به تصویب رسانید، که حاصل آن تقاضای رسمی برای قطعنامه الهور ر 1940شکل گرفت. مسلم لیگ در  1906سال 

تشکیل دولت پاکستان بود. سرانجام الیحه اعطای استقالل شبه قاره به هند و پاکستان، در مجلس مقننه انگلیس در ژوئیه 

، استقالل پاکستان به رهبری او تحقق 1947تصویب شد و محمد علی جناح به کراچی آمد و در چهارده اوت  1947

(. مودودی در ابتدا اگر چه به مسئله وحدت مسلمانان در شبه قاره توجه داشت و به مخالفت با 118: 1389فت)کاظمی، یا

تشکیل کشوری مستقل بر می آمد، اما ناچاراً ناشی از وضعیت سیاسی مسلمانان و ایجاد نظام سیاسی مستقل که اندیشه 

ذیرفت. او پس تشکیل پاکستان بدانجا آمد و اندیشه اسالم مداری سیاسی او را محقق می ساخت، قدم برداشت و آن را پ

تأسیس کرده بود، « جماعت اسالمی»موسوم به  1941خود را در قالب نظام سیاسی پاکستان از طریق حزبی که در سال 

 پیگیر شد. 

بطوریکه در این سال  از ابتدای تأسیس نظام سیاسی در پاکستان بحث بر سر اسالمی بودن کشور پاکستان جریان داشت.

ها، بین احزاب اسالمی رقابت های اولیه بوجود آمد که اصلی ترین حالت رقابت میان آنها پایبندی بیشتر به اسالم و میزان 

تقید گروه ها به احکام اسالمی بود که میان مسلم لیگ که داعیه رهبری تأسیس پاکستان بود با دیگر احزاب اسالمی مانند 

ها رهبری مسلمانان را باید افرادی معتقد به آموزه های دینی بر  ختالف نظر داشتند که به اعتقاد آنجماعت اسالمی ا

عهده می گرفتند. مسلم لیگ سراسر هند به پایمردی رهبری نیرومند و سخت کوشانۀ محمد علی جناح، رهبری و هدایت 

اسالمی و به ویژه موالنا مودودی می خواستند با جنبش مسلمانان شبه قاره هند را در دست داشت. پایه گذاران جماعت 

تأسیس جماعت، از نفوذ و تأثیر گذاری مسلم لیگ در میان مسلمانان شبه قاره و به ویژه استقالل خواهی مسلمانان بکاهند. 

یست در مودودی و دیگر رهبران جماعت اسالمی بر این باور بودند که رهبران مسلم لیگ افرادی سکوالر هستند که نمی با

مقام رهبری جنبش مسلمانان برای ایجاد کشور جدید قرار بگیرند. به نظر آنها کشور جدید که قرار بود برای مسلمانان پایه 

ریزی گردد، باید توسط رهبرانی معتقد و باورمند به آیین اسالم و آموزه های سیاسی و اجتماعی آن به وجود 

 (. nasr,1966: 108-106, Kalim Bahadur,1997: 54آید)

« 1935فرمان قانونی »از این رو مودودی خواستار انعکاس آن در قانون اساسی برآمد. از آنجایی که کشور هنوز بر مبنای 

اداره می شد الزم بود تا در چارچوبی قانونی جدیدی به جای آن قرار بگیرد. لذا مودودی و علما با قدرت بر خواستۀ شان 

ی شریعت اسالمی تأکید می کردند.مودودی و اسالم گرایان دو استراتژی مرحله ایی را پی مبنی بر ادارۀ کشور بر مبنا

 اصل چهار این بود کشور حقوقی نظام ساختن اسالمی به راجع مودودی چهارگانه پیشنهادآنها  جدی تالش اولینگرفتند: 
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در کالج حقوق الهور از مجلس مؤسسان  1948و او طی یك سخنرانی در فوریۀ  یافت شهرت)اهداف(  مقاصد قرارداد به که

 :است قرار این از خواست تا اعالم کند

 .نیست کشور این در الهی رضایت تامین جز چیزی پاکستان حکومت وجودی وفلسفه است خداوند آن از فقط سلطنت -1

 .است اسالمی شریعت پاکستان اساسی قانون -2

 وضع باشند شرع منافی که نیزقوانینی آینده ودر شوند ملغا باید داشته وجود شرع برخالف حال به تا که قوانینی تمامی-3

 .نگردد

 (.97: 1382)عارفی، گیرد کار به است کرده تعیین شریعت که ای محدوده در را خود اختیارات پاکستان دولت -4

به تصویب « قطعنامه اهداف» 1949یابی پاکستان در سال  طی تالش های مودودی برای تسری مبانی اسالم در هویت

مجلس مؤسسان رسید که در آن حاکمیت الهی بر کشور تصریو شده بود و در نتیجه علما و مودودی به بخش از اهداف 

 خود دست یافته بودند.

 دیگر سوی از و اسالم اساسی قانون اصول کتاب نگارش یکسو از کشور کردن اسالمی راستای در مودودی کوشش دومین

 روحانی های شخصیت، اسالمی احزاب دیگر همراه به کراچی در 1951 ژانویه 24 تا 21 در نظیری کم اییمگرده برگزاری

در نتیجۀ  1956. در سال یافت شهرت نکات 22 به که شد می نکته 22 شامل دستور این بود اسالمی دستور تدوین و

فعالیت مجلس مؤسسان قانون اساسی پاکستان تدوین یافت و قطعنامۀ اهداف به منزلۀ مقدمه آن قرار گرفت. به موجب 

شد؛ نظام حکومتی پارلمانی استقرار یافت و از قدرت رئیس جمهور کاسته « جمهوری اسالمی»قانون اساسی عنوان کشور، 

دین رسمی اعالم نشد ولی هیچ قانون مغایر و مخالف اسالم نمی بایست تصویب و اجرا می شد؛ شد. گر چه اسالم به عنوان 

 (. 160-164: 1363و باالخره، هر دو زبان اردو وبنگالی به عنوان زبان رسمی اعالم شدند)اسعدی، 

اما اهمیّت یافتن روز  بدین ترتیب ساختار سیاسی در پاکستان بر مبنای نظام اسالمی در حال تغییر و شکل گیری بود.

افزون اسالم در سیاستهای پاکستان، به طور بسیار نزدیکی با روند کّلی اسالم گرایی، که از سوی احزابی مانند جماعت 

اسالمی تعریف و پشتیبانی و هدایت می شده، پیوند نزدیك داشته است. جماعت اسالمی بویژه در ایجاد یك ایدئولوژی 

ونه ای مؤثّر مبنای کشمکش برای برپایی یك دولت اسالمی آرمانی با ارزشهای اصیل اسالم باشد، یکپارچۀ اسالمی که به گ

موفق بود و از این رو همان گونه که به هدف توسعه دست یافت، مشکالت سیاسی اجتماعی پاکستان را هم حل کرد. 

فرهنگ عمومی سیاسی و طرح مباحث  پیروزی جماعت اسالمی در پیدایی بسیاری از مفاهیم بنیادی اسالم گرایان در

کلیدی در چارچوب آموزه های اسالمی، سرانجام سلطه سیاستهای مبتنی بر سکوالریسم در پاکستان را سست کرد، که 

( بود که سرانجام به شکست تجربۀ سوسیالیسم ذوالفقار علی بوتو 1958-69نخستین اثر آن سرنگونی رژیم ایوب خان )

( در ساختار دولت نمود یافت. در دوران ضیاء 1977-88دگاه اسالم گرایان در دوران ضیاء الحق )( انجامید. دی75-1971)

الحق، اسالمی شدن قوانین در سیاست و فرهنگ عمومی جا افتاد که این امر نمونه ای بی مانند از ترویج سیستماتیك 

 (. 91: 1390)مسعودنیا و نجفی، اسالم گرایی از باال بود
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حق در برگیرندۀ دیدگاه اسالم گرایان در مورد دولت و جامعه بود که بیشترین مشروعیّت را برای بیان کردن رژیم ضیاء ال

و شکل بخشیدن به رشد هویّت اسالمی در پاکستان داشت و اسالم گرایان از آن نه تنها برای پایان گرفتن ستیز با هدف 

رت داخلی و نیز منطقه ای خود را گسترش دادند. این ائتالف تضعیف اسالم گرایی بهره برداری کردند، بلکه همچنین قد

برای حکومت نظامیان مشروعّیت فراهم آورد و تهاجمش برای سرکوب نیروهای دموکراتیك را با ادّعای ساختن نظام 

وناگون و متناقض اسالمی توجیه کرد. اتّحاد اسالم گرایان و حکومت نظامی ثبات پدید آورد، اّما از آنجا که آکنده از عالیق گ

، ائتالف رسمی اسالم گرایی و 1988بازیگران کلیدی بود، نتوانست دوام آورد. با پایان گرفتن زمامداری ضیاء الحق در 

 (. 25: 1386)نصر، دولت نیز پایان یافت

ستان توجه خاصی اما بطور کلی پس از استقالل پاکستان، نقش اسالم در تحوالت این کشور به دو دلیل باقی ماند اواًل پاک

به موضوع کشمیر دارد و همیشه یکی از عوامل اثرگذار بر سیاست خارجی پاکستان در قبال هندوستان، موضوع مسلمانان 

کشمیر بوده است. ثانیاً اسالم ابزاری نزد دولتمردان پاکستان برای تحقق اهداف منطقه ای و فرامنطقه ای این کشور بوده 

ن پیشینه ای بود که ژنرال ضیاء الحق اقدام به کمك مجاهدین افغانستان برای مقابله با است. به نظر می رسد با چنی

سربازان شوروی در افغانستان کرد و یا در زمان پرویز مشرف، طالبان به عنوان نماد بنیادگرایان خشونت گرا با حمایت 

را برای تداوم نقش اسالم در صحنۀ سیاسی پاکستان موفق به تشکیل حکومت در افغانستان گردیدند، بدون تردید زمینه 

پاکستان و رویکرد برخی گروه های بنیادگرا به خشونت فراهم می کند. چنین خشونتی مورد نیازدولتمردان برای تحقق 

 (.99: 1390اهداف خود در منطقه است )مسعودنیا و نجفی، 

 

 . توسعه احزاب بنیادگرا2

کشور رو به گسترش نهادند. گروه های اسالمی پاکستان در تالش برای ایجاد نظام پس از تشکیل پاکستان، احزاب در این 

سیاست مشارکت  1951را مبنای مبارزات سیاسی خود قرار داده اند. این گروه ها از سال « استراتژی انتخاباتی»اسالمی، 

سالمی در آن زمان اعالم کرد که در قدرت را در چارچوب اصول دموکراسی در پیش گرفتند. مودودی بنیان گذار جماعت ا

و گروه « با واجد زیستن در یك نظام دموکراسی و قانونی، انتخاب روش غیر قانونی برای تغییر رهبری شرعاً جایز نیست.: »

(. نکته ایی که در رابطه با بنیادگرایی پاکستان 45: 1380)عارفی، های اسالمی نیز همین استراتژی را مورد تأیید قرار دادند

باید متذکر شد، این است که اوالً مقصود از گروه های بنیادگرا، آن طوری که غربی ها مدعی اند، همه احزاب اسالمی در 

این کشور نیست، بلکه احزابی است که گرایش های خاص دینی توام با تعصبات قومی فرقه ای دارند که از یك طرف با 

ا قرائت های رادیکال اسالمی، روش خصومت آمیز در پیش گرفته اند. تجدد همخوانی نشان می دهند و از یك طرف دیگر ب

و عموماٌ شکل سیاسی دارند و در مسائل حکومتی جامعه درگیر می شوند. همه احزاب اسالمی پاکستان به این معنا بنیادگرا 

م نمود،که احزاب بنیادگرا به شمار نمی روند. احزاب اسالمی در پاکستان را می توان به دو گروه میانه رو و تندرو تقسی

رهبری و نیز بخش قابل توجهی از خصلتی تندرو دارند و دو گروه از احزاب سنی و شیعه را تشکیل می دهند. معمواًل 
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. از این رو مهمترین احزاب بنیادگرا که در پاکستان رشد یافته مقامات عالی رتبه آن را علما و روحانیان تشکیل می دهند

 اند عبارتنداز:

 

 . جماعت اسالمی پاکستان3

م در اجالسی در الهور 1941همانطور که بیان شد این حزب توسط مودودی و هفتاد و پنج نفر از همفکرانش در سال 

)تقریباً  1937(. مودودی در مقاله ای در دسامبر Ahmad,1991 :446تأسیس گردید و خود او رهبری آن را بر عهده گرفت)

فکر حزب »ب جماعت اسالمی( ضمن بحث در مورد انقالب اسالمی، این فکر را رد می کند: چهار سال قبل از تشکیل حز

انقالبی که توسط من مطرح شد ربطی به الگوی احزاب فاشیست ایتالیا و ناسیونال سوسیال آلمان ندارد. مدلی که از سازمان 

توسط پیامبر )ص( در مدینه ایجاد شد  حزبی و آموزش و آماده کردن آن روبروی من است چیزی نیست مگر اجتماعی که

(. او از طریق تأسیس این Mawdudi,1992: 317«)که واقعاً مستحق این بود که سازمان الهی نامیده شود یعنی حزب اهلل

سازمان )حزب( سعی داشت به افکار خود جامۀ عمل بپوشاند و از این طریق بود که در صحنۀ سیاست پاکستان تأثیر می 

جماعت اسالمی تنها سازمان بنیادگرای ]اصول گرا[ مهم در پاکستان »اردو بایندر در ابتدای همان دهه نوشت: گذاشت. لئون

(. هدف غایی و ایده آل جماعت 8-9: 1375گلشنی، «)است و رئیس آن، موالنا مودودی، متفکر اصلی و سخنگوی آنست

خود به پرستش خدا و پیروی از ارشادات پیامبر او قیام  اسالمی عبارت بود از این که نظام زندگی بشری در تمامی ابعاد

نماید. اما هدف میان مدت و اجرایی جماعت، آماده کردن یك گروه سازمان یافته و منظم از مسلمانان مخلص بود که 

حزب از (. باید گفت این 76: 1378قابلیت پیشبرد اسالم و به پیروزی رساندن آن در شبه قاره را داشته باشند)عراقچی، 

ابتدای تأسیس پاکستان تا به امروز از با نفوذترین احزاب مذهبی و سیاسی در پاکستان است که در دو جبهه تبلیغات، 

آموزش جوانان و جذب نیروی اسالمی و دیگری مشارکت سیاسی و انتخاباتی فعال است. از زمان تأسیس این حزب در 

ی آن را عهده دار بود و در حال حاضر قاضی حسین احمد رهبری شخص او رهبر 1979تا زمان فوت مودودی در  1941

 آن را بر عهده دارد.

 

 . جمعیت علمای اسالم4

 جمعیت رهبران پاکستان، استقالل نام جمعیت علمای اسالم برگرفته از دیوبندی یا مدرسه دارالعلوم دیوبندی هند است. با

 را اسالم علمای جمعیت و را منحل هند علمای سراسری تشکیالت ملتان شهر انوارالعلوم مدرسه در بزرگی گردهمایی در

جمعیت برگزیده  رئیس اولین عنوان به قادری احمد محمد ابولحسنات موالنا ملتان، در اجالس کردند. تأسیس پاکستان در

شده است.  بیان جمعیت منشور قالب در اسالم علمای جمعیت اعتقادی و سیاسی (. دیدگاههای23/11/1386)عراقی،  شد

 تشریو پرتو در را آن و داشته باشد ایمان سنت و قرآن به که است کسی مسلمان :است آمده منشور این از قسمتی در

 شریعت براساس باید اسالمی جامعۀ اداره نباشد. و شریعتی نبوت هیچ به معتقد اسالم از بعد و بداند حجت کرام صحابه
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 به هستند مملکتی قوانین جزء سنت و قرآن مبنای بر که اسالمی قوانین باشند. باید سنی نخست وزیر و جمهور رئیس و

 حکومت خلفای معیار بر سیاسی نظام است. ممنوع قوانین این تبدیل و تغییر هرگونه و نیستند شکل تغییرپذیر هیچ

 رهایی پاکستان تشکیل برای قیام علت است معتقد اسالم علمای جمعیت .شد خواهد تعیین پیامبر صحابه و راشدین

است. از  بوده اسالمی مساوات و برادری مبنای بر قوانینی ایجاد نیز و مسلمانان غیر ظلم و حکومت بریتانیا از مسلمانان

 مسلمانی باید زمامدار پاکستان و باشد اسالم شریعت مبنای بر خالص حکومت یك پاکستان نظام که است ضروری رو این

: 1995)منشور جمعیت علمای اسالم،  اسالمی داشته باشد نمونۀ کشور یك به را پاکستان تبدیل شایستگی که باشد معتقد

14 .) 

پس از تشکیل پاکستان فعالیت جمعیت علمای اسالم وارد مرحله جدیدی شد. آنان که همواره در تالش برای برقراری 

تان، فعالیت های قرآنی خود را تشدید و هم زمان حاکمیت دین بودند، نگران از افزایش نفوذ جریان های سکوالر در پاکس

سیاسی مسیر  -با استفاده از فضای مناسب جدید، به سازمانی طرفداران خود پرداخته، در قالب گروه های متعدد مذهبی

مشارکت در قدرت را پیش گرفتند. این حزب در اوایل بیشتر در زمینۀ ایجاد مدرسه های دینی و آموزش های مذهبی 

. مهمی داشت نقش اسالم علمای جمعیت کردن سیاسی در که بود فردی نخستین محمود، مفتی ت می کرد. موالنافعالی

 به بلوچستان سرحد پشتون نشین مناطق در ویژه به را علمای اسالم جمعیت پشتون، اقوام حمایت از گیری بهره با وی

بر  1994جمعیت علمای اسالمی در (. 101-103: 1393)سینایی و صادق اکبری، کرد تبدیل توجه قابل سیاسی وزنه یك

 «موالنا اجمل خان»و « موالنا فضل الرحمن»سر مساله ادامه همکاری با دولت بی نظیر بوتو به دو شاخه تحت رهبری 

نستان است، در ایالت های تقسیم شد. گروه موالنا فضل الرحمن که دارای نفوذ زیادی در بین اعضای گروه طالبان در افغا

بلوچستان و سند دارای نفوذ بوده و گروه تحت رهبری موالنا اجمل خان در ایالت های سرحد و پنجاب دارای طرفداران 

 (.23/11/1386)عراقی،  بسیاری است

 

 . جمعیت علمای پاکستان5

مذهبی در پاکستان  –یك حزب سیاسی به رهبری بنیانگذار خود، موالنا شبیر احمد عثمانی به  1948این حزب در سال 

شد. حزبی اسالمی، عامه پسند و نه چندان نخبه گرا، سنی مذهب و معتقد به سنت ها و مکتب بریلوی می باشد و تبدیل 

جمعیت علمای »در مرامنامۀ جمعیت علمای پاکستان نیز چنین آمده است: از اصول مترقیانه اسالمی پیروی می کند. 

مشتمل بر اکثریت مردم ته سنت و جماعت ساکن در کشور که ... کتاب، سنت رسول، سنت صدیقن، پاکستان حزبی است 

سنت خلفای راشدین... را تماماً در مسایل قانونی، دینی، فرهنگی، تمدنی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی بر خویش واجب 

 (.47: 1380)عارفی، «االطاعه می دانند

هفت کرسی به دست آورد. این حزب نیز از اعضای اتحاد ملی  1970مجلس ملی در  انتخابات درجمعیت علمای پاکستان 

به  1988به نهضت اعاده دموکراسی پیوست اما یك ماه بیشتر در این نهضت نبود. در  1981پاکستان کناره گرفت. در 
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به اتحاد دموکراتیك اسالمی  1990پیوست تا اتحاد عوامی پاکستان را ایجاد کند. در نوامبر « حزب تحریك استقالل»

در اعتراض به سیاست نواز شریف در مورد جنگ خلیج فارس از این اتحاد کناره گیری کرد. این  1991پیوست و در مارس 

موالنا »و جناح تحت رهبری « موالنا احمدشاه نورانی»حزب نیز به دو شاخه اصلی تقسیم می شود جناح تحت رهبری 

حزب اسالمی پاکستان را تحت عنوان شورای هماهنگی  30والنا احمدشاه همچنین رهبری ائتالف م«. عبدالستار نیازی

 (.8: 1385)شیرازی، احزاب اسالمی برعهده دارد

 

 . گروه اسالمی اهل حدیث6

 اهل حدیث با سبقه تاریخی در شبه قاره متأثر از فقه حنفی بوده و شاخه ایی دیگر آن مربوط به مکتب تصوف است گروه

(. این سازمان، 23/11/1386)عراقی،  شکل گرفت در پاکستان 1970در قبال فعالیت شیعه در دهه  (. که1396)کوهی،

مهمترین ویژگی جمعیت اهل حدیث، اعتقاد به اجتماعات حزبی و عبادی بزرگی در سراسر پاکستان برگزار می کند. 

 رمعیاو یراد نقد بر اجماع و آرای علمای قرون اولیه بوده است انحصار، منابع فقیهی در قرآن کریم، سنت پیامبر اسالم و ا

اجتهاد بر مبنای کتاب و سنت مهمترین اصل در مکتب  قضاوت در نزد اهل حدیث قرآن کریم و سنت پیامبر اسالم است.

الً ث اصواحسان الهی ظهیر در مورد اجتهاد و آزادی اندیشه می گوید: )مکتب اهل حدی فقیهی آن ها محسوب می شود.

از نظر من تقلید از علما و اندیشمندان یك نسل و یا یك مقطع زمانی  ،به همین دلیل ت.مکتب آزاد اندیشی و آزادی اس

مهمترین نقطه مشترک اهل حدیث با فرقه دیوبندی اعتقاد خاص نه تنها جایز نیست بلکه نادرست و اشتباه نیز می باشد(. 

ر اهل حدیث بسیار قوی است. به لحاظ توزیع، پیروان این فرقه در الهور )مرکز آن ها به جهاد است و اصوالً تصور جهاد د

طرفداران چندانی  در مریدکی در نزدیکی الهور ( کراچی، فیصل آباد، مولتان و راولپندی حضور دارند لکن در میان قوم پتان

نقش مهمی  ،رین شخصیت علمی این گروه( برجسته ت1987-1940احسان الهی ظهیر )(. 64-87: 1344)مورگان، «ندارند

 همکاری با آن حکومت را تحریم نموده بود. ،در سیاسی کردن این گروه به عهده داشت. ظهیر در دوران حکومت ضیاءالحق

و سر انجام به ااو در برابر اعتقاد اهل تشیع با لحن تند صحبت می کرد و مذهب شیعه را مورد انتقاد شدید قرار می داد. 

 .(1396)کوهی، جان داد 1987مرموز در یك حادثۀ بمب گذاری در سال شکل 

 

 . تحریک جعفریه7

وجود جمعیت شیعه در  گروه های رادیکال و انقالبی به شمار می رود. از تقادی جزئیعتحریك جعفریه از لحاظ فکری و ا

ت های مذهبی مانند سنی ها تأمین کند، کنار دیگر اقلیت ها، ضرورت ایجاد حزبی که منافع آنها را در برابر دیگر اقلی

پاکستان دستخوش تحوالت بسیاری گردید و سیاست اسالمی  1977با روی کار آمدن ضیاءالحق در سال ایجاب می کرد. 

در اجالس شورای مشورتی فدرال آموزش دینی جداگانه شعیه و سنی  1978سازی پاکستان آغاز یافت. ضیاءالحق در سال 

مۀ اسالمی سازی کشور از سوی ضیاءالحق که بر اساس فقه حنفی در نظر گرفته شده بود، شیعیان را به را لغو کرد. برنا
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در شهر بکر از توابع  1979داشت شیعیان از ترس محروم شدن حقوق مذهبی شان در سال  واکنش جدی علیه دولت وا

در این گردهمایی عالمه مفتی جعفر  .ودندرا بنیان گذاری نم «تحریك نفاذ فقه جعفریه»ایالت پنجاب گردهم آمده و 

ی شیعیان پاکستان انتخاب گردید و این تحریك به فعالیت های سیاسی دست زدند. حتی در محسین به عنوان رهبر عمو

با برپایی اجتماع بزرگی در اسالم آباد پارلمان کشور را به محاصره در آوردند و از جمله خواسته های مهم آن  1980سال 

عارف حسین  1984گذشت جعفر حسین در سال  بعد از در .معافیت از زکات بوده است بر دولت وقت قبوالندندها که 

او با درایت سیاسی و اهداف بلندی که داشت ساختار و تشکیالت حزب  حسینی به رهبری شیعیان پاکستان انتخاب شد.

تبدیل به یك حزب  1984و این حزب پس از سال را بازسازی کرد و دامنه فعالیت آن را در سراسر کشور توسعه داد 

به ویژه  ،از دید نهضت جعفریه نظام حاکم بر پاکستان نظام وابسته به قدرت های استعماری غرب. سیاسی تمام عیار گردید

به نظر این تحریك در پاکستان فرهنگ ضد انسانی غرب واقحانه تقلید می شود و دارد هویت این کشور به  امریکا است.

راموشی سپرده می شود. این تحریك همواره بر یك انقالب فکری تاکید می نماید که همه نیرو ها باید در برابر غرب و ف

 (.1396)کوهی، امریکا باید بسیج گردد

اما رشد احزاب بنیادگرا در پاکستان در نتیجه توجه خاص گروه های اسالمی فعال در این کشور است که در دهه های اخیر 

بر شدت فعالیت های آنها افزوده شده است. آنها در تالش هستند در پارلمان و ساختار سیاسی پاکستان از نفوذ نمایند و 

نمایند. بخصوص سه حزب؛ جماعت اسالمی، جمعیت علمای اسالم و جمعیت  اسالم گرایی و منافع اسالمی خود را ترویج

علمای پاکستان مرام اصلی خود را ایجاد دولت و جامعه اسالمی بر مبنای نظام های سیاسی صدر اسالم به ویژه خلفای 

و قابل بیان است؛ گاهاً راشدین اعالم کرده اند. آنچه در مورد این احزاب، علی الخصوص احزاب سنی بنیادگرا حائز اهمیت 

اسالمی است که میان آنها صورت می پذیرد. هدف از این ائتالف ها اغلب اختالف -ائتالف هایی میان مدت با مقاصد سیاسی

آنها با دیگر گروه های سیاسی مانند سکوالرها، ارتشیان و جناح های مخالف در پاکستان و نیل به اسالمداری است. بطور 

میالدی سه حزب؛ جماعت اسالمی، جمعیّت علمای اسالم و جمعّیت علمای پاکستان به همراه 1988 مثال در انتخابات

به « حزب مردم پاکستان»را در رقابت با « اتحاد جمهوری اسالمی»به رهبری نواز شریف ائتالفی به نام « مسلم لیگ»

در آغاز « اتّحاد جمهوری اسالمی»آوردند. رهبری بی نظیر بوتو که جریان جریان غیر مذهبی را شکل می داد، به وجود 

را محدود کند. افزون بر این از فضای باز سیاسی برای  1988موفّق بود و توانست پیروزی حزب مردم پاکستان در انتخابات 

 دفاع از دستاوردهای اسالمی شدن بهره گیرد و تثبیت قدرت و حکومت کارآمد را برای حزب مردم پاکستان دشوار کند)نصر،

(. همچنبن در دوران پرویز مشرف که او به گرایش های چپی رو آورده بود، سه حزب اسالمی یاد شده و نیز 26: 1386

پدید آوردند که این اّتحادیه نشانۀ « جبهۀ عمل متّحد»علما و احزاب شیعی کوچك تر یك اتّحادیۀ انتخاباتی به نام 

همچنین بازتاب این واقعیّت نیز بود که با فشار آمدن بر حزب مردم سرخوردگی احزاب اسالمی از رژیم پرویز مشرف بود. 

متحمّل  1993-99و مسلم لیگ، اکنون احزاب اسالمی فرصتی برای جبران خسارتی که در دوران شکوفایی مسلم لیگ در 

الم گرایان فرصتی برای اس« جبهه عمل متحد»شده بودند، می یافتند. از دید قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسالمی، 

فراهم می آورد که اختیار اسالم گرایان، را از دست نیروها و نهادهای سکوالر و غیر دولتی مانند ارتش با مسلم لیگ به زور 
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(. نتیجتاً این جبهه در برابر تغییرات قانون توسط پرویز مشرف به سود نظامیان و دیگر مسایل 29-32: 1386)نصر، بگیرند

 گرا کمك می کرد قدم بر داشتند. که به رشد اسالم بنیاد

 دست آورد به را کرسی 52 ملی، شورای کرسی 342 از توانست 2002 سال پارلمان پاکستان در انتخابات در این ائتالف

 بدست برای که ائتالف این بود. امل متحده مجلس اعضای مهم از یکی اسالم علمای جمعیت نیز 2007 سال انتخابات در.

 سرحدی ایالت در توانست درانی خان اکرم ریاست با بود شده تشکیل ملی پاکستان شورای از بیشتر سهم و قدرت آوردن

 قدرت، گرفتن دست به از پس نخستین اقدام در آورد. در اجرا به را مذهبی قوانین و بگیرد دست به قدرت را غربی شمال

 باید هفته آخر تعطیلی روز که بود آمده اطالعیه این در اعالم شد. حرام بانکها، از سود دریافت آن در و صادر اطالعیهای

 شورای »نام  به شورایی محلی، حکومت مذهبی، قوانین کردن پیاده راستای در .شود بازگردانده جمعه به یکشنبه از

 نفری نفاذ چهارده شورای شورا، این کنار می کرد. در اجرا را سنگسار و اعدام مجازات که کرد ایجاد« اسالمی ایدئولوژی

: 1393)سینایی و صادق اکبری، بود اسالمی ایدئولوژی شورای فیصله های و دستورات انجام آن وظیفه که شد ایجاد شریعت

109-108.) 

 

 گروه ها و سازمان های بنیادگرا

اقدام  وجه جهادی اندیشه های مودودی به همراه مفتوح گذاشتن باب اجتهاد باعث گردید تا تحصیل کردگان مدارس دینی

به تأسیس سازمان ها و گروه های بنیادگرا در پاکستان نمایند و در رادیکالیزه شدن اسالم در این کشور مؤثر واقع شوند. 

به گمان مودودی، جهاد یك نوع تالش و کوشش برای بسیج قدرت موجود جهت واجب کفایی مطرح است. افزون بر آن، 

جا رسیده بود که نظام حقیقت برای رفع موانع و رسیدن به سلطه، نیازمند، مودودی با تأمل در شرایط روز جامعه به آن

کرد. در منطق مودودی، جهاد به دالیل قدرت است و همین امر اهمیت جهاد و توانمندسازی مسلمانان را نزد او معنا می

 شودتمییز داده می «جهاد»دامش در گفته شده بر تمامی عبادات مقدم است و مؤمن واقعی از غیر آن، با میزان و التزام و اق

(. بدین ترتیب اقدام به ایجاد گروه هایی که دغدغه اسالمی داشتند، در حالیکه در تعصبات مذهبی، 44: 1380)عارفی،

قومیتی، نژادی و ... غوطه ور بودند جلوه گر می شدند. از جمله گروه های فعال در پاکستان می توان به گروه های زیر 

 :  اشاره نمود

 

 طالبان پاکستان 

طالبان به معنای طلبه ها )جمع: طالب( است. طلبه ها از دیدگاه تباری، تقریباً همه پشتون و سنی مذهبند و به هنگام  

تحصیل در مدارس دینی عالوه بر پرورش های مذهبی و عمومی، امور نظامی را نیز فرا می گیرند. طالبان به لحاظ گستردگی 

ای پاکستان، افغانستان، کشورهای جنوب شرقی آسیا، آسیای مرکزی و آفریقا جنبشی فراگیر است که پیروان آن در کشوره

فعالیت می کنند و در پاکستان موالنا فضل الرحمن )مولوی تندرو( و حزبش جمعیت العلمای اسالم رهبری آنها را بر عهده 
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ل اجرای دقیق قوانین و سنت رهبران طالبانیسم ادعا می کنند که به دنبا(. 95و 102: 1391دارد)رشیدی و شاه قلعه، 

و دستورات دین اسالم  هستند و پیروان خود را مقید و ملزم به اطاعت از «حکومت اسالمی»اسالم و تشکیل خالفت و 

در پاکستان پس از دو حادثه تروریستی در مسجد  .(1386 می کنند)مصباح،جهاد علیه غرب را مهمترین هدف خود بیان 

توسط طالبان محلی به رهبری بیت اهلل مسعود  2007سپتامبر  27سرخ پاکستان و سپس ترور خانم بی نظیر بی تو در 

نمودی از حضور مجدد بنیادگرایان در تنش های سیاسی داخلی پاکستان تلقی می شد و حضور بنیادگرایان را در عرصه 

(. از شاخه های مهم این گروه بنیادگرا در پاکستان می توان به گروه 53-54: 1396فعال تر نمود)ایمانی و برزگر، اجتماعی

 : های زیر اشاره کرد که در بخش های تحت سیطره خود در پاکستان فعال هستند

در وزیرستان شمالی به گروه تحریك طالبان)به رهبری بیت اهلل مسعود در وزیرستان جنوبی(، گروه حافظ گل بهادر )

رهبری حافظ گل بهادر(، جنداهلل )در وزیرستان جنوبی به رهبری عبدالمالك ریگی(، لشکر خراسان )در وزیرستان شمالی( 

اندازی جهاد دولت اسالمی و استفاده از دولت برای راه به دنبال تبدیل کردن پاکستان به یكو سازمان انصار المجاهدین که 

 (.08/12/1392)گروه های شبه نظامی ...، خاصم استعلیه کشورهای مت

 

 سپاه صحابه 

واکنشی به تشکیل تحریك فقه است و به رهبری موالنا حق نواز جهنگوی سپاه صحابه وجهه عملیاتی سازمان سپاه صحابه 

مذهبی در این گروه با عملیات های افراطی علیه شیعیان در تشدید فرقه گرایی  محسوب می گردد. )شیعیان( جعفری

را به عنوان مرکز عملیاتی خویش « پنجاب»(. این گروه شهر 86: 1390)جمالی،  پاکستان نقش مهمی را ایفا می کند

گاه از ناحیه سّنى هاى افراطى و ثروتمندى که در عربستان سعودى و خلیج فارس بودند و گاه از  آندرآمد انتخاب کرده و 

اعت اسالمى، گروه جماعت علماى اسالمى و سایر گروه هاى هم عقیده با ایشان ناحیه جریان های داخلى مانند گروه جم

  (.23/11/1386)عراقی،  دوتأمین مى ش

 

 لشکر جهنگوی

های ریاض بسرا، اکرم الهوری و مالك اسحاق میالدی سه تن از اعضای برجسته سپاه صحابه پاکستان به نام 1990در دهه 

. این گروه نام خود را از حق نواز و ریاض بسرا رهبری آن را برعهده گرفت س کردندلشکر جهنگوی را تأسی افراطیگروه 

( 1374) 1995جهنگوی، مؤسس سپاه صحابه، برگرفته است. شاخه نظامی سپاه صحابه به نام لشکر جهنگوی در سال 

دنبال پیشبرد اهداف سپاه لشکر جهنگوی به . های شبه نظامی دیوبندی به آن پیوستندیك سال بعد گروه و تشکیل شد

به  (. این گروه183: 1392)میرزایی، تصحابه مبنی بر به حاشیه راندن شیعیان و تبدیل پاکستان به یك کشور سنّی اس

عنوان سازمانی با ایدئولوژی وهابی، دارای احساسات ضد آمریکایی، ضد هندی، ضد اسرائیلی، ضد ایرانی و ضد شیعه می 

 .(1388)شفیعی،شهریور  ن مسئول قتل شیعیان در پاکستان و هزاره افغانستان متهم بوده استباشد و همواره به عنوا
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  لشکر طیبه 

حفیظ »لشکر طیبه سازمان بنیادگرای اسالمی فرقه اهل حدیث در پاکستان که توسط هواداران اسامه بن الدن به رهبری 

از جمله از شاخه های آن است. « جماعه الدعوه»و  ید، جهت آموزش داوطلبان مبارز در کشمیر تأسیس گرد«محمد سعید

آمده است، می توان به احیای خالفت « چرا جهاد می کنیم؟»اهداف لشکر طیبه که در کتابچه این جماعت موسوم به 

اسالمی در سرتاسر جنوب آسیا، روسیه و حتی چین، تشکیل اتحادیه ای از کلیه کشورهای دارای اکثریت مسلمان در 

ی پاکستان و در نهایت آزاد سازی کشمیر از نفوذ و سیطره هندوستان اشاره نمود. در این میان آزادسازی کشمیر همسایگ

متعلق به این جماعت ادعا می کند تنها طی « الدعوه»گونه ای که مجله ه مهمترین هدف لشکر طیبه محسوب می گردد ب

درون هند یا مناطق تحت سلطه هند در کشمیر توسط اعضای عملیات مهم انتحاری در  98 بالغ بر 2000و  1999سال 

در حال حاضر مرکز دعوت و (. 1388)شفیعی،  لشکر طیبه برای آزاد سازی این منطقه از سلطه هند صورت گرفته است

طیف موالنا  -2و طیف پروفسور حافظ محمد سعید که فعالیت تبلیغی دارد -1ارشاد به دو طیف مستقل تقسیم شده است: 

 (.29/6/1394)لشکر طیبه...، عبدالواحد کشمیری که مسئول اجرای اقدامات مسلحانه در ایالت کشمیر است

 

 جیش محمد 

جامو و کشمیر می باشد که ارتباط تنگاتنگی نیز با لشکر  و فعال در تندرو نسبتاً جدیداسالمی جیش محمد یك گروه 

 31در  ه عنوان قسمتی از شبکه تروریست های اسالمی افراطیو مقر اصلی آن در کشمیر است. جیش محمد ب طیبه دارد

شخص مفتی نظام الدین شامزایی از جامعه دانشگاهی ، توسط موالنا مسعود اظهر در کراچی به وجود آمد. 2000ژانویه 

ایده پرداز این ها به ترتیب ، موالنا یوسف لودهیانوی، که فرمانده ی اصلی سپاه صحابه در آن زمان بودبنوری کراچی و 

(. این گروه برای جداسازی Behrea and kumar sharma,2014: 194-187) اصلی و فرمانده ی اصلی این گروه هستند

م و نیز پارلمان هند 2001و  2000کشمیر از هندوستان، چندین حمالت انتحاری خصوصًا در استان جامو و کشمیر در 

 (.1396)عبدالمالکی،  انجام داده است

 

 نفاذ شریعت محمدیتحریک  

پیرو مکتب  - بن الحضرت توسط موالنا صوفی محمد تحریك نفاذ شریعت محمدی یا نهضت اجرای شریعت محمدی،

. اما برای امور عملیاتی این گروه موالنا فضل اهلل تأسیس گردید 1992در سال  -وهابی و از اعضای فعال جماعت اسالمی 

در پاکستان مطرح  -البته طبق برداشت خود آن ها - «شریعت»دف این گروه اجرای هداماد او رهبری کار را برعهده گرفت. 

ولی بعدا حوزه ی فعالیت این جریان را به منطقه ی مالکند )از نواحی حومه ی استان پختون خوا( و نواحی زیر  ،شد
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ت. مهمترین واجب القتل اس کس مخالف اجرای قانون شریعت در پاکستان باشد، آن محدود کرد. وی اعالم کرد هرۀ مجموع

اسالمی شدن قضاوت و  -2، اجرای شریعت محمدی در بخش مالکند -1اهداف این گروه می توان به شرح زیر اشاره کرد: 

اسالمی کردن جامعه از طریق دستگاه  -5، اجرای عدالت برای همه -4، جدا شدن دستگاه قضا از دولت -3، دستگاه قضا

 (.1396)تحریك نفاذ...  اسالمی واقعی ۀایجاد جامع -7، ین و اعمال غیر اسالمیاز بین بردن قوان -6، قضا

ملّت "، "شبکه حقانی"، "جیش العدل"از دیگر گروه ها و سازمان های تندرو که در پاکستان تشکیل شده اند می توان به 

جنبش "، "تش آزادی بخش بلوچستانار"، "انصار االسالم"، "خیرالنساء"و  "جمعیت الفرقان"، "حزب التحریر"، "اسالمیه

 "حرکت جهاد اسالمی"و  "الرشید ترست"، "االختر ترست"،  "جماعت الدعوه"، "گروه حاجی نامدار"، "دانشجویان اسالمی

اشاره نمود. این گروه ها پس از تشکیل در پاکستان، غیرقانونی و ممنوع الفعالیت شدند، حتی سازمان ملل نیز حساب های 

 (.08/12/1392)گروه های شبه نظامی ...،  ا را مسدود کردبرخی از آنه

در چند دهۀ اخیر این گروه ها از جمله بازیگران اصلی در پاکستان بوده اند و نقش اساسی را در سیاست بازی کرده اند. 

الم گرایان و نواز شریف با تکیه بر وجهه ای که داشت خود را برآورندۀ خواستهای اس 1998-99بطور نمونه در سال های 

در همان حال پایبند به توسعه پاکستان معرّفی می کرد. مسلم لیگ و نواز شریف بر آن بود که یك دولت راست میانه و با 

ثبات تشکیل دهد که پا بستۀ احزاب اسالم گرا نباشد و بتواند آرمانهای ملّی و مذهبی را نمایندگی کند. ارتش به فرماندهی 

رئیس ستاد ارتش شد( به کارهای سنجیدۀ نواز شریف همچون یك تهدید می نگریست.  1998در  ژنرال پرویز مشرّف )که

اگر نواز شریف در پی ریزی ائتالفی کارآمد از نیروهای راست میانه و اسالمگرا موفّق می شد بی گمان بر قشر میانی در 

ین حزب دموکراتیك بود که می توانست پاکستان چیرگی می یافت؛ گذشته از آن، اگر چنین می شد، به جای ارتش، ا

رابطه میان اسالم و دولت را تعریف کند و به دست گیرد. ارتش به فرماندهی ژنرال پرویز مشرّف برای تضعیف نواز شریف 

خشونت فرقه ای در پاکستان و تندروی ستیزه جویانه در کشمیر  1998-99دست به دامان نیروهای تندرو زد. در سالهای 

دو سوء قصد به نواز شریف از سوی گروههای مبارز که با ارتش ارتباط داشتند رخ  1999. در آستانۀ کودتای شدّت گرفت

داد. ارتش با تشویق تندروی بیشتر در گفتمان اسالم گرایان و پشتیبانی از نیروهای تندرو به فکر بر هم زدن روابط مسلم 

ی تا آن اندازه رادیکالیزه شود که امکان تشکیل یك ائتالف راست میانه لیگ با حوزه های انتخاباتی اش افتاد تا اسالم گرای

توسط سازمان  2001سپتامبر  11از میان برود و در نهایت به قدرت یابی پرویز مشرف گردید. در پی آن با وقوع حادثه 

 (.29-31 1386های وابسته به طالبان، نقش این گروه ها در پاکستان بیش ازپیش پررنگ شد)نصر،

آنچه در مطالعه نیروهای جدید اسالمی پاکستان قابل طرح است، تغییر تعریف نقش این جریان ها از خود است. تا پیش 

، به چالش گری «نقش اصلی»قایل بودند که هم اکنون با تغییربه « نقش ابزاری»از این جریان های اسالمی برای خود 

. این نیروها در گذشته، بنا به مالحظات سیاست گذارانه ارتش و تمام عیار در صحنه تحوالت پاکستان تبدیل شده اند

نیروهای امنیتی پاکستان به عنوان بازیگر فرعی و حاشیه در امتداد بازیگران رسمی و احزاب سیاسی نقش آفرینی می 

این جریان به  کردند، اما در شرایط حاضر ایفای نقش مستقل و تقریبًا معارض با جریان مسلط فعلی، از مطالبات اساسی

حساب می آید. حضور مؤثر نیروهای اسالمی در سیاست پاکستان، نقش آفرینی کلیدی در تحوالت منطقه ای، قابلیت به 
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چالش کشیدن قدرت آمریکا و بی ثباتی مزمن سیاسی در پاکستان زمینه ساز شکل گیری قرائت جدیدی در این مجموعه 

گذشته را سامان می دهد. موفقیت های تدریجی این جریان در وزیرستان شده که فعالیت های این جریان در دو سال 

جنوبی و شمالی و ناتوانی ارتش در اعمال اقتدار دولت مرکزی زمینه های باور مستقل این جریان را از ساختار قدرت فعلی 

 (.83: 1390ان،پاکستان فراهم آورده و آغاز نقش آفرینی جدیدی را برای آن رقم زده است)صراف یزدی و دیگر

 

 آموزش اسالمی در پاکستان

بطوریکه زبان انگلیسی در آن به رسمیت شمرده شده بود و . شبه قاره تا قبل از تقسیم تحت تأثیر تعالیم علوم غربی بود

عقاید غربی در شبه قاره هند رو به گسترش بود. اما با تشکیل پاکستان دگرگونی هایی در بحث آموزش و تعلیم و تربیت 

جنبه دیگر اندیشه مودودی توجه خاص به . نیز ایجاد گردید که با بنیادگرایی اسالمی در این کشور رابطه تنگاتنگ دارد

در پاکستان مورد توجه قرار گرفت. بطوریکه از نخستین  بحث نظام آموزشی و تعلیم علوم اسالمی بود که از همان ابتدا

اسالمی چون جماعت اسالمی و جمعیت علمای پاکستان در قانون اساسی  اقدامات اسالم گرایان، بخصوص با نفوذ احزاب

نیز پیش بینی ایجاد یك مؤسسه تحقیقاتی شده بود )انستیتوی مرکز تحقیقات اسالمی( که در زمان ایوب خان، فضل 

دو بخش  اما بطور کلی توجه به آموزش اسالمی در .(195: 1375)گلشنی، ( آن منصوب گردید1988الرحمن به ریاست )

 دانشگاهی و رشد مدارس مذهبی تبلور یافت:

 

 توسعه دانشگاه های اسالمی 

تا قبل از تشکیل پاکستان دانشگاه علیگره در شبه قاره از جمله دانشگاه های بود که در آن بیشتر مباحث غرب تدریس 

 (. 1می شد و اساتید آن نیز بیشتر تحصیل کرده غرب بودند )تصویر 

 
 دانشگاه علیگره، پاکستان: 1تصویر 
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پاکستان  دراما، با تشکیل پاکستان و نگاه خاص به نظام تعلیم و تربیت اسالمی برای رها بخشی از یوغ فرهنگ غربی، 

و حدود  نیز در آن تحصل می کنند در حال حاضر، بیش از هفتاد هزار دانشجوتشکیل گردیده است که  دانشگاه 25حدود 

( و کراچی 1882تأسیس )های پنجاب  دانشگاه، این میان درهنری نیز فعال است. پانصد دانشکده علمی و 

 .دارند ی در این زمینهسابقه آموزشی دیرینه ای (،2( )تصویر 1909) و دانشگاه کشاورزی فیصل آباد( 1893ش/1282)

 مطالعات اسالمی از آغاز تأسیس پاکستان مورد توجه بود.

 
آباد  صلیف ی( و دانشگاه کشاورز1893ش/1282) ی( و کراچ1882 سیپنجاب )تأس یدانشگاه ها: از راست به چپ، 2تصویر 

(1909) 

 

در دانشگاه پنجاب تأسیس شد. با تأسیس دانشگاه سند، بخش تاریخ و فرهنگ « اسالمیات»بخش  م1950نخستین بار در  

اصلی دانشگاه بین المللی اسالمی اسالم آباد  ههست 1979شکل گرفت. در  1950اسالمی نیز در این دانشگاه در اوایل دهۀ 

شکل گرفت و پس از آن با ادغام چند مؤسسه و آکادمی دیگر به دانشکده شریعت، این دانشگاه « دانشکدۀ شریعت»به نام 

 . از جمله دانشگاههای که در پاکستان تأسیس شده اند و علوم اسالمی نیز در آنها مورد عنایتبه صورت فعلی آن درآمد

 قرار گرفته است، عبارتنداز:

 -دانشگاه قائداعظم -5ی، کراچ -دانشگاه سر سید خان -4، دانشگاه کراچی -3،ه دولتی الهورادانشگ -2،دانشگاه پنجاب

دانشگاه  -10،بهاولپور -دانشگاه اسالمیه -9، دانشگاه مهندسی الهور -8، دانشگاه کویته -7، دانشگاه پیشاور -6، اسالم آباد

 )قدیمی و کریمی، مدخل پاکستان(.ملتان -دانشگاه بهاءالدین زکریا -11، اسالم آباد -مه اقبالآزاد عال

 

 مدارس علوم دینی  

مساجد، از جایگاه ویژه ای برخوردار  به نیاز اجتماعی و جایگاه مردمی آن در که بنادر پاکستان جدا از مکتب خانه ها 

شمار  1950تا قبل از دهۀ  دیگری تحت عنوان مدارس دینی بوجود آمد.مراکز آموزشی  گردیده و بسرعت گسترش یافت،

به  1990، در دهۀ 700به  1970، در دهۀ 500به  1960مدرسه بود، این تعداد در دهۀ  244مدارس مذهبی در پاکستان 

ر این کشور مدرسه مذهبی د 11221مدرسه رسیده است. براساس آمار رسمی  782هزار  11و هم اکنون به  221هزار  11

مدرسه دیگر از ثبت رسمی  5073مدرسه از این مدارس ثبت رسمی شده است و مابقی یعنی  6148فعال است. حدود 
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هزار مدرسه مذهبی در پاکستان وجود دارد. به گفته  20اجتناب کرده اند. اما آمار غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود 

 8000ور مذهبی پاکستان است، از کل مدارس مذهبی موجود در پاکستان، ایجاز الحق، فرزند ضیاء الحق، که وزیر ام

مدرسه زیر نظر سازمان اهل  400مدرسه زیر نظر سازمان های بریلوی،  1800مدرسه زیر نظر سازمان های دیوبندی، 

کنند مدرسه زیر نظر جماعت اسالمی پاکستان فعالیت می  1200مدرسه زیر نظر سازمان های شیعه و  382حدیث، 

 (.3( )تصویر 1388)شفیعی، شهریور 

 
 ی، پاکستاننیمدارس علوم د: 3تصویر 

 

مواد درسی مدارس مذهبی اهل سنت در پاکستان قرآن، سیره رسول اهلل )ص(، صحابه و خلفای راشدین می باشد که 

همان  شیعیان مواد درسی توسط مولوی ها و دیگر اشخاص که دارای درجات دینی می باشند تدریس می شود. در حالیکه

 مواد درسی حوزه های علمیه ایران است و اکثر مدرسین این مراکز دینی نیز تحصیل کرده نجف اشرف و قم می باشند

 (.108: 1390)جمعی از پژوهشگران، 

نقش مدارس مذهبی در تحوالت پاکستان بارز و مشخص است. به نظر می رسد یکی از عوامل مؤثر در گرایش مردم 

کستان به خصوص جوانان به مدارس مذهبی، فقر و ضعف بنیۀ مالی خانوارها در پاکستان باشد. کاهش بودجۀ آموزش و پا

پرورش سبب گردیده است تا مناطق فقیرنشین روستایی، که بخش اصلی جامعۀ پاکستان را تشکیل می دهد، به دلیل 

ستند؛ زیرا عالوه بر تحصیل رایگان، مقداری نیز کمك ضعف بنیۀ مالی فرزندان خود را به مدارس مذهبی پاکستان بفر

هزینه تحصیلی دریافت می کنند. لذا به نظر می رسد که رابطه ای بین فقر و گرایش به مدارس غیر مذهبی وجود داشته 

دنداز: عبارت بو از جمله عوامل اساسی رشد مدارس مذهبی در پاکستاناز طرفی  .(198)مسعودنیا و شاه قلعه، بی تا: باشد

بنیادگرایی، که سیاست های او کمك خاصی به آموزش و عالقه مند به  یك دیوبندی :قدرت یابی ژنرال ضیاء الحق -1

در حقیقت با حمله اتحاد جماهیر : 1979حمله شوروی به افغانستان در  -2پرورش اسالمی و رشد مدارس دینی نمود. 

تبدیل گردید و در این میان مدارس مذهبی  جبهه مبارزه با کمونیسم شوروی به افغانستان، پاکستان به عنوان خط مقدم

پاکستان زمینه عضویت جهادگران از کشورهای مختلف را در اردوگاه ها جهت آموزش ایدئولوژیك و جنگ های چریکی 

گرفتند تا فراهم آورند. بدین ترتیب علماء متعصب دیوبندی آموزش ایدئولوژیك مدارس مذهبی پاکستان را به عهده 
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داوطلبان جهاد در افغانستان را آموزش دهند. به بیان دیگر، مدارس نقش سربازان پیاده را در بازی شطرنج افراط گرایی 

انقالب اسالمی ایران: که یك انقالب دینی و مبتنی بر بیداری اسالم گرایان در پاکستان و  -3. عهده داشتند مذهبی بر

حائز اهمیت در مورد مدارس مذهبی پاکستان، جایگاه آنها در رشد بنیادگرایی اسالمی بخصوص الگوی شیعیان بود. نکته 

 و حرکت های جهادی است. بطوریکه بسیاری از رهبران و نیروهای جهادی در این مدارس آموزش دیده اند. همانطور که

براساس تحقیقات صورت گرفته . نام می برد "6آموزش جنگ جویان مقدس "، از آن به عنوان نماد و مظهر 5جفری گلدبرگ

مشخص گردید فارغ التحصیالن مدارس مذهبی پاکستان غالباً در مسیری قرار می گیرند که مستعد جذب توسط فرقه 

علیه حکومت مرکزی پاکستان و حتی گروه های مذهبی  های مذهبی افراطی برای نبرد در کشمیر و افغانستان، مبارزه بر

 (.1388یور )شفیعی، شهر رقیب می شوند

 

 نتیجه گیری

نی بر قرآن و است و در پی احیای نظام سیاسی مبت« بازگشت اسالمی»بنیادگرایی اسالمی مبتنی بر ایدئولوژی حداکثری 

اسالمی است  شریعت است و با بی دینی مقابله می کند. مودودی نیز در اندیشه سیاسی و روش خود متکی بر نظام سیاسی

ب و مظاهر همه چیز است. او معتقد است ریشه مشکالت مسلمانان سلطه جاهلیت ]نمونه آن غرکه در آن اسالم محوریت 

اکمیت خداوند حآن مانند سکوالریسم[ است و برای رهایی از آن بازگشت و احیای اسالم و تشکیل نظام سیاسی اسالمی که 

تشکیل پاکستان  بهره گرفت. اصوالً« جهاد» در آن تئوریزه شده باشد امری ضروری و در این راه می توان از ابزاری چون

نمود می  راه حلی برای نجات مسلمانان و وحدت آنها در چارچوب یك نظام سیاسی اسالمی بود که در اندیشه مودودی

چهار محور  یافت. با تشکیل کشور مستقل اسالمی پاکستان، احیای اسالم موضوعی بود که متأثر از اندیشه مودودی در

ذهبی و ممدارس  -3رشد و گسترش احزاب اسالمی، -2هویت یابی اسالمی نظام سیاسی پاکستان،  -1یافت: تجلی عینی 

 سازمان ها و گروه های بنیادگرا. -4

در قالب نظام سیاسی مهمترین مساله هویت یابی اسالمی نظام سیاسی پاکستان بود که شخص مودودی و احزاب اسالمی 

راکه بر « تدوین قانون اساسی»1956و در گام دوم در « قطعنامه اهداف»م 1949بتدا در پیگیر شدند. او طی دو مرحله، ا

مبنای حاکمیت الهی و شریعت اسالمی بود به تصویب مجلس موسسان پاکستان رساند و بدین طریق هویت کشور پاکستان 

خوانده می شود. با « ی پاکستانجمهوری اسالم»را بر مبنای اسالم پای ریزی کردند که از آن پس این کشور با عنوان 

اهمیت یافتن نقش اسالم در سیاست های پاکستان، بنیادگرایان توانستند خود را به عنوان نیروی سیاسی برتر در معادالت 

سیاسی دولت ها مانند دوره ضیاء الحق و پرویز مشرف بقبوالنند و اندیشه دین و سیاست را تؤامان سازند. بطوری که حتی 

سکوالر نیز نمی توانستند آنها را نادیده بگیرند. جنبه مهم دیگر بنیادگرایی در پاکستان با رشد احزاب اسالمی دولت های 

تداوم یافت. احزابی چون جماعت اسالمی، جمعیت علمای اسالم، جمعیت علمای پاکستان، گروه اسالمی اهل حدیث که 

                                                           
5 Jeffrey Goldberg 
6 Education of the holly warrior 



 98مستان زفصل   63، شماره  16پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -نشریه علمی

 مردم پاکستان ییادگرایدر بن ینقش مساجد و مدارس مذهبعنوان مقاله: 

219 

عفری در این کشور در نتیجه تداوم و دنبال کردن استراتژی متعلق به فقه اهل سنت هستند و احزابی شیعی مانند فقه ج

انتخاباتی در نظام سیاسی این کشور بود که اهداف اسالمی و حزبی خود را دنبال می کنند. نکته مهم در رابطه با احزاب 

اسالمی گاهًا شکل می  –اسالمی، ائتالف هایی میان بردی است که میان آنها بر مبنای هویت اسالمی با مقاصد سیاسی 

از نمونه های « جبهه عمل متحد»و « اتحاد جمهوری اسالمی»گیرد و با شکست اهداف رقیب موفق عمل می کنند.که 

تاریخی آن در پاکستان هستند. جنبه دیگر بنیادگرایی در پاکستان در قالب احیای علوم دینی )اسالمی کردن علوم و تعلیم 

نشگاهی و مدارس مذهبی تحقق یافت. این مؤلفه بخصوص در دوران روابط تنگاتنگ و تربیت اسالمی( در محیط دا

بنیادگرایان با نظامیان در دوره ضیاءالحق توسعه بیشتری یافت. در حوزه دانشگاهی، علوم اسالمی هم پایه با علوم غربی 

شد مدارس مذهبی در پاکستان پیوند مورد توجه قرار گرفت و دانشگاه های اسالمی رشد یافت. اما احیای علوم دینی با ر

بیشتری خورد. تا چند سال اخیر نزدیك به دوازده هزار مدرسه دینی وابسته به مدارس علوم دینی دیوبندی، بریلوی و 

شیعه گسترش یافته اند که کار آموزش و پروش افکار جوانان را عهده دارند. نکته حائز اهمیت در مورد مدارس دینی 

که بسیاری از رهبران و نیروهای  آنها در رشد سازمان ها، گروه ها و حرکت های جهادی است. بطوری پاکستان، جایگاه

لذا، نمی توان نقش مهم مساجد و مدارس مذهبی در رشد و گسترش ایت تفکرات جهادی در این مدارس آموزش دیده اند. 

صحابه، لشکر جهنگوی، لشکر طیبه، جیش محمد، گروه های بنیادگرایی مانندگروه های طالبان، سپاه را نادیده گرفت. 

ها با وجهه  و ... از جمله گروه های سازمان یافته جهادی هستند که اهداف برخی از آن تحریك نفاذ شریعت محمدی

مذهبی به ایجاد خالفت اسالمی، قیام علیه حکومت، ستیز با شیعیان، غرب ستیزی و یا در وجهه قومیتی و ارضی وحدت 

به دنبال پیشروی این اهداف دینی و مذهبی سنی بخصوص در کشمیر را با حرکت های افراطی دنبال می کنند. مسلمانان 

که در بین فرقه ها و گروه های فکری پاکستان شکل گرفته است، تنها محل گسترش این ذهنیات و ایدئولوژی ها، مساجد 

به داشته اند.  یمودود یابواالعلری بنیاد گرایی اسالمی و مدارس مذهبی می باشند که تاثیر فراوانی در گسترش روند فک

بنیادگرایی اسالمی در پاکستان از زمان تأسیس این کشور تاکنون رو به رشد بوده است و امروزه نیز بنیادگرایی  ،کلی بیان

رش آن، مساجد و جایگاه گستاسالمی از مهمترین مولفه ها در سیاست های منطقه ایی و جهانی حکومت به شمار می رود 

  که این کشور را در اذهان جهانیان مطرح و مورد توجه قرار می دهد.و مدارس مذهبی است 
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 فهرست منابع و مآخذ 

 ها:کتاب

 .رانیا یمرکز اطالعات مدارک علم :تهران ،یاسی(، فرهنگ علوم س1374) لی اکبرع ،یآقابخش -

 .یمرکز نشر دانشگاه :(، جهان اسالم، تهران1366مرتضی ) ،یاسعد -

 نشر وزارت خارجه افغانستان. :در افغانستان و پاکستان، کابل ییادگرایو بن هیوبندی(، مکتب د1393) الیامان، سع -

 سازان نور. شهیموسسه مطالعات اند :در پاکستان، تهران یگر ی(، افراط1390)واد ج ،یجمال -

 .ناشر مشعر: اصفهان ،قائمه ییا انهیرا قاتیمرکز تحق ،یاسالم یبا کشورها یی(، آشنا1390) از پژوهشگران یجمع -

انتشارات تهران:  ،یاحمد دیحم همعاصر در جهان عرب، ترجم یاسالم ی(، جنبش ها1377) رایره ان،یدکمج -

 .هانیک

 دانشگاه تهران. :تهران ،یعنبر یو موس دهایغالمرضا جمش ترجمه ن،یادی، هراس بن(1379) سعید ،بابی -

 .یینشر دانشگاه عالمه طباطبا :تهران ،یاسالم ی(، سه قرن با جنبش ها1394) میدح ،یصالح -

 .انتشارات بوستان کتابقم: پاکستان،  یاسالم یها (، جنبش1382، ) ______ -

 طرح نو. :تهران ،یعصر اطالعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووش ،(1380) انوئلکاستلز، م -

 .انتشارات سینا تهران:فرهنگ جامع سیاسی،  (،1377حمود )طلوعی، م -

 جلد اول، تهران: کتابخانه ،یو نوراهلل مراد یترجمه کامران فان ،یالمعارف دموکراس هری(، دا1383) نیمارت پست،یل -

 وزارت امور خارجه. یتخصص

جلد چهارم،  ،یفلسفه در اسالم، ترجمه نصراهلل پبرجباد خی، تار(1370)نصراهلل ، یپورجوادو  محمد انیم، فیشر -

 .ینشر دانشگاه :تهران

 .انتشارات سمت تهران: معاصر، یاسالم ی(، جنبش ها1389)احمد  ،یموثق -

 .یاسالم یمؤسسه مطبوعات :تهران ،یدیسع دغالمرضایترجمه س ت،یتا(، اسالم و جاهل ی)ب یابواالعل ،یمودود -

 .اسالم یذخائر فکر :زیتبر ،یخسروشاه یدهادیترجمه س ،یاسالم و مشکالت اقتصاد ،تا(  ی)ب ______ -

 دارالفکر، :قم ،یگرام یدر اسالم، ترجمه محمدعل یقانون اساس ،تا(  ی)ب ______ -

 .انتشار یشرکت سهام :تهران ،یجواد هشترود دیترجمه س ده،یعق یمرزها ،( 1348) ______ -

 .خرد :اصفهان ،یدیسع دغالمرضایترجمه س ،یجنبش اسالم یبرا یاخالق یهاهیپا ،( 1348) ______ -

 .کانون انتشار :تهران ،ینیام میابراه ۀالم و تمدن غرب، ترجماس ،( 1356) ______ -

 .نشر بعثت تهران: اسالم، یاسیس یتئور ، (1358) ______ -

 .یاسالم :تهران ،یخضر دمحمودیفلسفه جهاد در اسالم، ترجمه س ،( 1359) ______  -

 .مؤسسه الرساله :روتیب ،یمسعود ندو بیتعر ،ینهاج اإلنقالب اإلسالم، م (1968) ______  -

 .دارالقلم :تیکو س،یاحد ادر بیالخالفه و الملك، تعر( ، 1978) _____  -

 .احسان :از جمعه،ترجمه آفتاب اصغر، تهراننم یهادر خطبه یاسالم میمفاه نییتب ،( 1377) ______ -
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 .احسان :تهران ،یقنبر زه میسل یترجمه عبدالغن ن،ید یایو اح( ، تجدید 1383) ______ -

 احسان. :تهران ،یقنبرزه میسل ی(، گفتارها، ترجمه عبدالغن1383) ______ -

 علمای اسالم. تی، الهور: دفتر مرکزی جمععلمای اسالم تیمنشور جمع، (1995)  ______ -

 تبریز: حقیقت. گرانیو د یبحرالعلوم نیترجمه ام م،ی(، اسالم و صراط مستق1344) امیلیمورگان، کنت و -

 .یالعلم یالهند و تطوراتها، لکهنو، الجم األسالم یف هی(، الدعوه االسالم1406أبو الحسن على الحسنى ) ،یندو -

 مقاالت:

اول شماره  سال ،یمعرفت کالمنشریه  ،"یگر ینو سلف انیو جر یمودود یابواالعل"(، 1389)لی ع ،یخان ریام -

 .141-172 ، صصسوم

، فصلنامه "در پاکستان یاسالم ییادگرایبن یریشکل گ یخیتار یبررس"(، 1396) یهانو برزگر، ک مهدی ،یمانیا -

 .41-62 صص ،28سال هفتم، شماره  ،کالمی– یاعتقد یپژوهش ها-یعلم

سال نهم، شماره اول،   ،یفصلنامه مطالعات راهبرد ،"یاسالم ییادگرایبر بن یدرآمد"(، 1385) الم رضاخسروی، غ -

 .122-142 صص ،31شماره 

 30ازدهم،یسال  ی، معارف جعفر"معاصر یمتفکر اسالم یمودود یابوالعل دیس"تا(،  یهادی )ب ،یخسرو شاه -

 .23-صص

فصلنامه  ان،یعیپاکستان با ش «سمیطالبان» تیضد یفکر یمبان"(، 1391، )فی اهللو شاه قلعه، صحمد ا ،یدیرش -

 .94-114 صص سال اول، شماره دوم، ،"جهان اسالم یاسیمطالعات س

، "اسالم در پاکستان بر طالبان در افغانستان یعلما تیجمع ریتأث"(، 1393) علی ،یوحید و صادق اکبر ،یینایس -

 .101-120 صص ،1، شماره7دوره  ،یمرکز یایمطالعات اوراس

 یاسیس یداریساختار قدرت در پاکستان و علل ناپا"(، 1390صراف یزدی، غالمرضا؛ نجابی، جواد؛ صبری، محسن ) -

 .64-90 صص شماره شانزدهم، ،یاسیعلوم س ی، فصلنامه تخصص"آن

 سال چهارم، شماره شانزدهم، مجله علوم سیاسی، ،"پاکستان و بنیاد گرایی اسالمی"(، 1380عارفی، محمد اکرم ) -

 .261-278 صص

صص  انه،یخاورم ،"یاسالم یاءطلبیو جنبش اح یمودود یابواالعل یاسیس یها شهیاند"(، 1378عباس ) ،یعراقچ -

106-72. 

، فصلنامه "در پاکستان ییگرا ادیو رشد بن نیعوامل موثر در تکو"(، 1390داود ) ،یحسین و نجف ا،یمسعود ن -

 .83-116صص و بلوچستان ،سال سوم ،شماره هشتم ، ستانیمطالعات شبه قاره دانشگاه س

 یاسالم یجمهور تیامن هیپاکستن عل ۀدولت و جامع یدهایتهد لیتحل"(، 1393) محمود و داوند، محمد ،یغفور -

-116صص و بلوچستان، سال ششم، شماره هجدهم، بهار،  ستنیفصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه س ،"رانیا

89. 
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