
 

 

اند. همسایه از دیرباز دارای راوبط گسترده سیاسی و فرهنگی بودهایران و پاکستان به عنوان دو کشور 

بدون شک یکی از مهمترین عواملی که نقشی مهم در روابط دوستانه و همگرایی این دو کشور داشته 

اشتراک در فرهنگ مذهبی بوده است. با این حال در قرن اخیر رابطه بین دو کشور همواره به شکل 

 تعیین در که واگرا و همگرا اه به شکل واگرایی درآمده است. نیروهایهمگرایی نبوده است و گ

 متغیرهایی نیستند، بلکه هم از منفک دارند، مفاهیمی ایعمده نقش ملی انسجام کیفیت و چگونگی

. نیروهای همگرا و واگرا در تعیین چگونگی باشندمی هم از متأثر و معکوس پیوندی دارای که هستند

ای دارند، مفاهیمی منفک از هم نیستند، بلکه متغیرهایی هستند ملی نقش عمدهو کیفیت انسجام 

 دارد سعی تحلیلی -توصیفی روش با پژوهش اینباشند. که دارای پیوندی معکوس و متأثر از هم می

 پاکستان میان ایران و واگرایی و همگرایی روند بر تأثیرگذاری بُعد از را اسالمی و هنر فرهنگ موضوع

 اثر در افراطی اسالمی و هنر فرهنگ که یافته دست نتیجه این به نهایت در. دهد قرار تحلیل مورد

 ایاالت حضور یا و عربستان مذهبی، دخالت مدارس وجود جمله از المللیبین و داخلی، ملی مسائل

 در را برانگیزچالش مسیری و شده اختالل دچار ایران با همگرایی تا شده باعث پاکستان در متحده

 از ایران برای مفیدتری و مساعدتر شرایط هند و ایران روابط که این ویژهباشد، به داشته روپیش

  .دارد اقتصادی یجنبه

 اهداف پژوهش:

 پاکستان. و ایران بین روابط واگرایی و همگرایی در اسالمی و هنر فرهنگ نقش بررسی .1

  همگرایی. به پاکستان و ایران رسیدن یزمینه در مذهبی  و هنر فرهنگ هایی.بررسی چالش2

 سواالت پژوهش: 

 دارد؟  تأثیر پاکستان و ایران بین روابط واگرایی و همگرایی در اسالمی و هنر فرهنگ .آیا1
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 داشته است؟
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 مقدمه

توانند نقشی کلیدی در ساماندهی راوبط میان الملل، عواملی چون فرهنگ و هنر میامروزه در مدیریت روابط بین

جوامع داشته باشند. در این میان، جوامع اسالمی با تکیه بر اشتراکات فرهنگِ مذهبی در صدد برقراری روابط دوستانه 

رود. اگرچه موضوع ای بسیار جدی در عصر حاضر به شمار میهمگرایی اسالمی، مقولهیا ایجاد اتحاد بین خود هستند. 

های ن اخیر با حضور قدرتورایی اسالمی و به تعبیری وحدت اسالمی از صدر اسالم مطرح بوده، لیکن در قرهمگ

های تفکر سمبلدر راستای همگرایی اسالمی، تری یافته است. مفهوم روشنهمگرایی ، قلمرو جهان اسالمخارجی در 

ها شهید دکتر رنتیسی از رهبران اند. یکی از این شخصیتدینی در عالم اسالمی، راهکارهای عملی نیز پیشنهاد داده

حماس، پیشنهاد تشکیل ایاالت متحده اسالمی را به منظور جلوگیری از دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا در امور داخلی 

های همگرایی دینی، ناظر بر این موضوع است که هر یک از مذاهب اسباب و مقوم کشورهای اسالمی داده است. بررسی

تر امت های استواری از اتحاد و انسجام اسالمی را در حوزه وسیعاسالمی، چگونه از عوامل تفرقه فاصله گرفته، پایه

های عنوان مسئله اساسی دولتهای تندرو مذهبی و بنیادگرا در جهان به امروزه گسترش جریاناسالمی را شکل دهند. 

ترین تهدیدات و خطرات همواره از ناحیه همسایگان برای کشورها متصور فوری میان،جهان تبدیل شده است. در این 

ها، منافع و اهداف ملی، امنیت ملی، تمامیت ارضی، بقا و موجودیت کشورها اثر باشد که بر رفتار سیاسی، استراتژیمی

ضر کشور پاکستان یکی از همسایگان بزرگ ایران است که با ایران دارای تشباهات فرهنگی و . در حال حاگذاردمی

گردد. در باشد بنابراین ضرورت بررسی کیفیت و چگونگی همگرایی و واگرایی بین این دو کشور مطرح میذهبی می

 اند.داشته این میان عواملی چون فرهنگ و هنر نقش محوری در مدیریت این همگرایی یا واگرایی

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است. با این 

رابطه فرهنگی بین پاکستان و »ای با عنوان اند. مقالهحال آثاری به بررسی رابطه فرهنگی ایران و پاکستان پرداخته

یر در آمده است. در این مقاله به بررسی نقش زبان فارسی در ارتباط دو کشور ( به رشته تحر1348به قلم سرور)« ایران

مطالعه تطبیقی اشتراکات فرهنگی میان بلوچستان و پاکستان در دوران »ای دیگر را عنوان پرداخته شده است. مقاله

 1389می نایینی و همکاران)به قلم صار« هایابی از عناصر وابسته به آناسالمی: مطالعه موردی مساجد منطقه و ریشه

( به رشته تحریر در آمده است. این پژوهش به بررسی ریشه همگرایی بین ایران و پاکستان در دوره اسالمی با توجه 

ای به بحث هنری و واگرایی و همگرایی بین این دو کشور در عصر به اشتراکات مذهبی پرداخته است. در این اثر اشاره

 حاضر نشده است.

ای انجام شده است و در صدد است تا های منابع کتابخانهحاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهپژوهش 

با واکاوی عناصر فرهنگی و هنری میان ایران و پاکستان به بررسی چرایی و چگونگی مدیریت بهتر این راوبط با توجه 

 به اشتراکات فرهنگی و مذهبی بپردازد.
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 راهبردی و هنر انگاری و رهیافت فرهنگسازه نظریهمفهوم هویت در .1

انگاری از سازه پردازیم. نظریههای این نظریه میانگاری به شاخصهسازه نظریه پیش از پرداختن به مفهوم هویت در

ین تبدیل شده است. این نظریه هنگام تبی مللیالهای اصلی روابط بینبه یکی از نظریه 1990و اوایل  1980اواخر 

ها تاکید دارد. رفتار کنشگران، بر اولویت متغیرهای غیرمادی و به طور مشخص هنجارها، فرهنگ، هویت و اندیشه

گران از طریق آنها در جریان تعامل ها و منافع کنشکنند که هویتانگاری روندهایی را بررسی میهواداران سازه

انگاری رویکردی (. سازه186: 1388شود)گریفیتس، گاه دگرگون میاجتماعی مستمر با سایر بازیگران تولید، بازتولید و 

انگاری ابتدا بیشتر با نام الکساندر الملل در جامعه شناسی مطرح بوده است. سازهاست که پیش از طرح در روابط بین

 .شدونت شناخته می

نواختی مطلق؛ دوم، رود: نخست، همسانی و یکمتناقض به کار می ظاهراًبه دو معنای  از نظر لغوی، واژۀ هویت هویت

ها و معنای دوم، تمایز تمایز که دربرگیرندۀ ثبات یا تداوم طی زمان است. معنای اول دربرگیرندۀ همسانی بین خودی

تعریف کرد.  هانآها و انتظارات از خود، دیگران و روابط میان توان فهمهاست هویت را میها و غیرخودیمیان خودی

کند و هویت، ساز و کاری است که به افراد درکی از خود و ابزاری برای فهم روابط خود با محیط خارجی ارائه می

شود؛ یعنی های متفاوت هستند. هویت در تماس با دیگران ساخته میکننده ویژگیها دربرگیرنده و مشخصهویت

برند. بنابراین هویت داشتن در درجۀ اول به ها پی میها و شباهتیها به همسانوقتی غیرخودی مطرح باشد، خودی

فرهنگ  -های دینیمعنای خاص بودن، متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است. هویت با الیه

انگاری از سازه . نظریههایی رفتاری استنگرش و چارچوبها، دانش، دهنده باورها، رفتارها، آگاهیو هنری خود شکل

الملل تبدیل شده است. این نظریه هنگام تبیین رفتار های اصلی روابط بینبه یکی از نظریه 1990و اوایل  1980اواخر 

ها تاکید دارد. هواداران کنشگران، بر اولویت متغیرهای غیرمادی و به طور مشخص هنجارها، فرهنگ، هویت و اندیشه

در جریان تعامل اجتماعی  هاآنگران از طریق ها و منافع کنشکنند که هویتسی میانگاری روندهایی را بررسازه

انگاری رویکردی است (. سازه186: 1388شود)گریفیتس، مستمر با سایر بازیگران تولید، بازتولید و گاه دگرگون می

بتدا بیشتر با نام الکساندر ونت انگاری االملل در جامعه شناسی مطرح بوده است. سازهکه پیش از طرح در روابط بین

انگاری پرداخته و این رهیافت را به سه دسته بندی رهیافت سازهعالوه بر واینر، چکل نیز به تقسیم شد.شناخته می

 (. 67: 1389زاده و جوکار، کند )رمضانهویتی، تفسیری و رادیکال/انتقادی تقسیم می

انگاری عبارتند از: های اصلی سازهشود. گزارهها ایجاد میمالت و فرهنگها توسط هنجارها، تعاها و منافع دولتهویت

ها و هنجارها در باشند. دوم، هویتنخست، ساختارهای هنجاری و فکری به اندازه ساختارهای مادی دارای اهمیت می

، امجد) دهندشکل میکننده دارند و سوم، ساختار و کارگزار متقابال به هم ها نقش تعیینگیری منافع و کنششکل

 هایلفهؤم(. در بررسی رابطه هویت و فرهنگ راهبردی، مساله فرهنگ عمومی مردم یک کشور که از 169: 1392

گیرد. رهیافت فرهنگ راهبردی بر این مفهوم استوار ها مورد توجه قرار میبنیادین هویت است، برای تببین رفتار دولت
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های راهبردی متفاوتی های متفاوت با توجه به هویت خاص خود فرهنگ راهبردی و در نتیجه اولویتاست که دولت

مطرح شد که تالش داشتند نشان دهند  90و  80، 70دارند. سه گفتمان درباره فرهنگ راهبردی تقریبا در سه دهه 

را فرهنگ نامید،  هاآنتوان بلکه مجموعه عواملی که می مادی نیستند، -ناشی از عوامل ساختاری الزاماًرفتار راهبردی 

 نیز و ها، هنجارهاهویت، ارزش میان تعامل از ناشی راهبردی فرهنگ (.51: 1397، خزائی)در این میان نقش دارند

 این. کنندمی کسب را هاآن پذیریجامعه راهکارهای سایر و آموزش طریق از کشور هر مردم که است دید اندازچشم

ی ویژه نقش مهمی در چگونگی نگاه به مفهوم امنیت، دشمن، متحدان و چگونگی آمادگی هاهویت و هنجارهاها، ارزش

نظامی و امنیتی دارند. بر این اساس، فرهنگ راهبردی آن بخش از فرهنگ عمومی است که در حوزه دفاع و امنیت، 

 (.63: 1394، راد آمری)کندمیها ایفا مفاهیم و مصداق نقش مهمی در تعیین

 و هنر اسالمی فرهنگ.2

وقتی فرهنگ یک . بخشدمیو اعمال که به یک جامعه معنا  هاای از ارزشدستهارت است از بازنظر نای، فرهنگ ع 

مشترک جهانی شکل دهد، احتمال  هایارزشیق و الآن را ع هایسیاستجهانی را شامل شود و بنیاد  هایارزشکشور 

متحده از الت یابد، به گمان او ایاافزایش میتحصیل شود،  (با هزینه اندک و معتنی بر قدرت نرم)که نتایج مطلوب این

ترین منابع قدرت نرم در جهان امروز است به عنوان مثال فرهنگ یکی از عمده .تیک فرهنگ جهانی برخوردار اس

ها و با درک بهتری از ارزش الً که معمو (المللیبین)متحده آمریکا با داشتن بیشترین دانشجویان خارجی الت امروزه ایا

دانشگاه  11ت علمی و دانشگاهی و داشتن قری به الگردند، دارا بودن بیشترین معادنهادهای آمریکایی به خانه بازمی

یشترین دانشجویان به نسعت جمعیت، داشتن بیشترین دانشگاه برتر جهانی، داشتن ب 500 یبندر جهان در ردهبمعت

کیفیت بیشترین قدرت نرم را در ظ به لحا (هالیوود)سازی جهان های مهم فیلمجوایز نوبل، در اختیار داشتن شرکت

های ها، اخالقیات و نوع پوشش، شیوهبرخی نگرش (.63: 1394، راد آمری)سطح جهانی به خود اختصاص داده است

شوند، عناصر فرهنگی هستند که هـای دیگری که به سبک زندگی مربوط میعبادت، تغذیه، ازدواج و ویژگیدفاع، 

های ملی، قـومی دهند. فرهنگها و اقوام را تشکیل میها، گروههای فرهنگی ملّترغم اشـتراکات فرهنگـی، هویتعلی

با « فرهنگ ما»ها در تعامالت فرهنگی به عنوان گروه های مختلف اجتماعی، که افراد یاهای، محلی و گروههو طائفـ

 .ها هستندهای فرهنگی گروهکنند، همان هویتآن اشاره می

در فرهنگ لغات سیاسی آکسفورد، از فرهنگ و هنر اسالمی اسالمی برای توصیف هر حرکتی که خواهان اجرای کامل 

شده در این فرهنگ در ذیل توضیحات اصطالح فرهنگ و های قرآن و شریعت باشد، استفاده چون و چرای آموزهو بی

هنر اسالمی مسیحی اشاره شده که پس از انقالب اسالمی ایران، اصطالح فرهنگ و هنر اسالمی اسالمی ظهور کرده و 

جویی، عصبیت و عدم تحمل برای بسیاری در جهان غرب ی عالمت و مظهر ستیزهفرهنگ و هنر اسالمی به منزله

که از هنر بیزانسی نیز این دیگر ابعاد فرهنگ اسالمی، هنر اسالمی عالوه بر(. 120: 1393، سنگیست )تبدیل شده ا

های قوم عرب، پارس، خاورمیانه و ، اجتماعی و تلفیقی از سنت 5الهاماتی گرفته است، نتیجه افزایش دانش محیطی
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قرآن به عنوان اولین کار است،  شده تشکیل لیآفریقا است. دانش و پیشرفت هنری منحصر بفرد اسالم از سه عنصر اص

نتیجه نهایی از تجربیات بیان شده در قرآن این  رسد.آید که یک شاهکار هنری به نظر میهنری در اسالم به شمار می

که این آیات نیکو بر زمانی"کند: است که خواننده در هنگام خواندن شرح وقایع در قرآن حضور خداوند را احساس می

هنرمندان . گرددها سرازیر میشوند و اشکها در حمد و ستایش خداوند بزرگ درمانده میا خوانده می شود، آنآنه

اسالمی در هنر و دانش الگوی خود را از تجربیات قرآنی اقتباس کرده اند و شیوه جدیدی را برای ایجاد هنر اسالمی از 

در هنر اسالمی بر حضور و نشانه خداوند  قرآنی شروع کردند.کننده مستقل و غیر مستقل آیات طریق عوامل تعیین

 هافرهنگ دیگر هنر از هنر اسالمی (.63: 1394، راد )آمری خالق نسبت به مخلوقاتش، مانند انسان تأکید شده است

 مثال عنوان به. است متفاوت نیز مفهوم و موضوع در حتی و دهندهتشکیل عوامل و تصویر، عناصر و شکل در چه

توجه دارد برخالف هنر غرب که عالقه بیشتری به  رنگ به مقوله کل و اساساً  معتقد است که هنر اسالمی درفیلیپس 

مقوله رنگ در آثار  های زنانه، احساسی است و تقریباًدهد که هنر شرق دارای ویژگیشکل و تصویر دارد. او توضیح می

های مردانه، عقالنی می باشد و بر اساس ب دارای ویژگیهنری اسالمی اهمیت خاصی دارد، در حالی که هنر غر

 شود. پذیر و بی اعتنا به رنگ ایجاد میپذیر و شکلهای انعطافطرح

دارد. جهان در تفکر اسالمی جلوه و مشکات انوار الهی و حاصل « اهلل اکبر»تفکر اسالمی و کل عالم آن رجوع به اسم »

ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری و هر شیئ و امری، ذرهنقاش ازلی است. هر « فیض مقدس»

مددپور، «)ی عالم استمظهر اسمی از اسمای الهی است؛ و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسما و صفات و گزیده

تأمل برخوردار است.  هنر در ادیان مختلف و از جمله دین مبین اسالم، از جایگاهی بس رفیع و قابل. »(386: 1388

ی اسالم مورد تکریم و توان به جرأت تأکید کرد که هنر و هنرمند در هیچ مکتب و مذهبی به اندازهبر این نکته می

تقدیر قرار نگرفته است. برای درک ارزش هنر در اسالم، نخستین گام، شناخت کتاب آسمانی این دین الهی یعنی قرآن 

حمایت دون تردید ب. اتم انبیاء محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( استی راستین حضرت خکریم، معجزه

ی بنای رفیع هنر شکوهمند پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( از هنر متعهد و از هنرمندان مسئول، سنگ اولیه

به تعالی انسان مبذول شده  ایآید؛ هنری که دارای پیامی آسمانی است و در آن عنایت ویژهاسالمی به شمار می

 (.1: 1397، رحمانی آذر«)است

 .واگرایی و همگرایی3

ها نخواهند توانست نیازهای ، بدون برقراری پیوند و ارتباط متقابل انساناستانسان همواره نیازمند به ارتباط و وابستگی 

، در همگرایی و پیوستن به یکدیگر است خود را برطرف سازند. ایجاد و برقراری رابطه، الزمه رفع احتیاج خواهند بود

توان به سطح توسعه یافتگی و برطرف کردن نیازها و احتیاجات رسید. در این میان از زمانی که انسان توانست، که می

آتش را کشف کند و یا خط را اختراع کند همواره در صدد ایجاد برقراری و ارتباط با همنوع خود بوده است. به مرور 
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های انسانی، ابعاد گوناگونی را سپری کرده است؛ با گذشت زمان و تکامل فکری د برقراری همکاری میان گروهزمان، رون

که طوریهها همیشه وجود داشته است، بانسان، این روند نیز بهتر و بیشتر شده است. همگرایی و واگرایی میان انسان

ها و یا بازیگران واگرایی دو رفتار متضاد در روابط دولت کند. همگرایی ویکی بدون دیگری معنی و مفهوم پیدا نمی

ها و بازیگران نسبت به گیری، بقا و یا سقوط فرایند همگرایی و واگرایی تابعی از تلقی دولتباشد. شکلسیاسی می

ا سایر منافع ملی و جمعی یا فردی خود است. به عبارتی بازیگری که تن به شرکت در فرایند همگرایی یا واگرایی ب

-اندیشد که این عمل تا چه اندازه منافع او را تأمین و تهدیدات را از او دور میبازیگران را می دهد به این می

(. با این تفاسیر دو مقوله واگرایی و همگرایی امروزه نقش کلیدی در فراز و فرود روابط 10: 1397مجتهدزاده، )سازد

 کشورها دارند.

 و پاکستان نژئوپولیتیک ایرا . موقعیت4

ایران در منطقه آسیای جنوب غربی و درحوزه ژئوپولیتیکی خاورمیانه واقع شده است. این کشور در شمال با دریای 

خزر، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان هم مرز است. در جنوب به دریاهای آزاد راه دارد. از سمت غرب با ترکیه 

آسیای جنوب غربی در حقیقت منطقه واسطه بین سه قاره . همجوار استوعراق و در شرق با پاکستان و افغانستان 

 از منطقه این است. متأثرآفریقا است، که ایران در این منطقه، به نحو شدیدی از حوادث این سه قاره،  آسیا، اروپا و

تنها حلقه اتصال  .ردگیس وخاورمیانه شکل میفار قاره، قفقاز، خلیج مرکزی، شبه آسیای: شامل ژئوپولیتیکی حوزه پنج

ها و حتی منابع وخصوصیات تواند این سرزمینهای متفاوت و جدای جغرافیایی، کشور ایران است که میاین حوزه

 جغرافیایی آن ها را به هم مرتبط سازد ایران باید در مطالعات خود منطقه آسیای جنوب غربی را مدنظر قرار دهد

 (.3: 1395)سلیمی، 

درجه طول شرقی واقع  75الی  61 درجه عرض جغرافیایی و 36الی  23 غربی آسیا در محدودهپاکستان در جنوب 

 180جمعیتی حدود  کشور پاکستان با 2010باشد. طبق آمار سال مربع می 802 /493مساحت این کشور  شده است.

این کشور در آسیای  است.رود ودارای نرخ رشد جمعیت باالیی میلیون نفر، ششمین کشور پرجمعیت دنیا به شمار می

پاکستان مرز هزار کیلومتری با دریای عرب در  فالت ایران واقع شده است. قسمتی از آن نیز در خاورمیانه و جنوبی و

قسمت جنوب دارد و از غرب با ایران، از شمال با افغانستان، از شرق با هندوستان واز شمال شرق با جمهوری خلق 

توانند سیاسی بوده واز سوی دیگر می ژئوپولیتیکی کشور پاکستان از یک سو جغرافیایی و هایلفهؤم چین هم مرز است.

طور که در قسمت ژئوپولیتیک ایران اشاره شد آسیای همان. داخلی و خارجی نیز محسوب شوندهای مؤلفهبه عنوان 

گیرد. خاورمیانه شکل می فارس و جنوب غربی از پنج حوزه ژئوپولیتیکی شامل: آسیای مرکزی، شبه قاره، قفقاز، خلیج

کند به واسطه کند. این کشور سعی میسیستم شبه قاره و به ویژه افغانستان نقش ایفا می پاکستان تنها در زیر

 (1: 1397، صفوی)افغانستان در منطقه آسیای مرکزی از طریق ژئوپولیتیک خطوط لوله و انرژی نقش ایفا کند
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 و پاکستان ایرانبر  گرایی بنیاد ثیراتتأ .5

شورایی  انقالب پیروزی روزهای همان در. رسید پیروزی به بینیپیش قابل غیر یک شرایط در ایران، در اسالمی انقالب 

خمینی)ره(،  مشور بعد از اماک گیریتصمیم نهاد ترینعالی و سیاسی قدرت ارکان اولین عنوان به انقالب شورای نام به

با پیام امام علنآ موجودیت خود را اعالن کرد. با یک نظری کلی به ترکیب اعضای شورای  57دی ماه  23در تاریخ 

دادند که شود که امام به جهت تعادل در قدرت و اقناع کلیه جریاناتی سیاسی مفید ترجیح میانقالب مشخص می

رو باشد. اما در نهایت های میانهمذهبی نزدیک به خویش و ملی مذهبیاعضای این شورا تلفیقی از دو گرایش روحانیون 

شورا، نتیجه صورت جلسات آن، بازتاب نگرش انقالبی و دینی بود.  به دلیل تسلط کمی و نفوذ بیشتر افراد روحانی بر

ماده نداشت. از آ روحانیون فاقد تجربه سیاسی در اداره کشور هیچ ادبیات تولید شده و ؛دلیل این موضوع روشن است

-های اسالمی نظیری اخوانگروه توسطبه ادبیات تولیده شده  چارسازی هم نداشتند. به نافرصت نظریهدیگر، طرف 

سایه سنگین تفکر امثال سید قطب و  ،. با کمی دقتشتمصوبه دا 6حدود  ،انقالب یالمسلمین سوق داده شد. شورا

گیری مسائل اقتصادی و سیاسی حس کرد. همین طور ایده تشکیل حکومت توان در شکلابو االعلی مودودی را می

. بنابرین باید (33: 1394ها مطرح در ایران شکل عملی به خود گرفت)فوزی، اسالمی برای اولین بار توسط اخوانی

 شته است.های سیاسی جهان اسالم همگرایی داگفت جامعه ایران در دوره معاصر از نظر فرهنگ سیاسی با دیگر گروه

صورت ایدئولوژیک برخورد کرده است. این مسأله در برخورد پاکستان پس از استقالل از هند همواره با همسایگانش به

های نامعقول نظیر حمایت از با هر سه کشور ایران، افغانستان و هند صادق است. از این جهت، توسل به سیاست

برانگیز این کشور است که پاکستان را در مواضع ی از راهبرد چالشهای تروریستی در برخورد با همسایگان بخشگروه

کند، این مسأله در مورد ایران نیز صادق است. پس از کودتای ی ارعاب و رادیکالیسم معرفی میکامال تنشی و نماینده

شور در فضای (، روابط صمیمی دو ک1979( و پیروزی انقالب اسالمی در ایران )1978ژنرال ضیاالحق در پاکستان )

سنی(، تا حدود زیادی تیره شد. از آن پس نیز، مرزهای صلح و دوستی دو کشور تبدیل  –غبارآلود ایدئولوژیک )شیعه 

العدل، جنداهلل، سپاه صحابه و... شده است. هر چند روابط دو کشور به های جیشی تروریستدهندهبه مرزهای پرورش

ها از بین نرفته و سعی دو کشور همواره بر این بود که مرزهای ثبات و دوستی آنگاه کرار رو به سردی نهاده، اما هیچ

 (. 3: 1395تحت هر شرایطی حفظ شود)محمدی و احمدی، 

 همکاری با جمهوری اسالمی ایران تحلیل ژئوپولیتیک پاکستان در حوزه رقابت و.6

رین عواملی است که در راستای برقراری و شناخت محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک کشورهای همسایه، از مهمت

ها و تنگناهای که بتواند بر چالش می ایران برای اینالنظر قرار گیرد. جمهوری اس گسترش روابط دوجانبه باید مد

 نیازمند له نخستهای ناسازگار ژئوپلیتیک را به همکاری تبدیل کند، در وهها و رقابتپیرامونی غلبه یابد و چالش

ثباتترین همسایگان ایران،  عنوان یکی از بی ژئوپلیتیک کشورهای منطقه و شناخت آنهاست. پاکستان به دقیق مطالعه
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گری، نبود دموکراسی، تجمیع قدرت در دست ت داخلی نظیر اقتصاد ورشکسته و بیمار، افراطیالدارای طیفی از مشک

... و طبیعی حوادث از ناشی هایاداری، خسارت ، فساداسالمی احزاب و هاگروه زهها، نفوذ بیش از انداارتش و ژنرال

 است.

سازمان کنفرانس اسالمی است. این سازمان تنها  ،تواند در جهت وحدت جهان اسالم عمل کنداولین تشکیالتی که می

در پی حریق عمدی مسجداالقصی بوجود  1969المللی است. سازمان کنفرانس اسالمی در سال مذهبی بین-نهاد دولتی

به صورت یک نهاد بین المللی معتبرتثبیت کند کشور پاکستان  آمد و با وجود فراز ونشیب های فراوان توانسته خود را

که در این حوزه ژئوپولیتیکی می گنجد، اصلی ترین عامل استقالل آن اسالم بود ومشروعیت خود را از اسالم کسب 

 (.6: 1394)آمری راد،  کرده است

طور طبیعی باید باعث افغانستان به های بلوچ در فاصله مرزهای مشترک سه کشور ایران، پاکستان وو قبیلهاستقرار قوم 

همواره بین ایران  نشین شود. این هماهنگی تقریباًبلوچ ای برای کنترل استراتژیک قلمروتفاهم و هماهنگی سه جانبه

قبایل بلوچ نسبت به پاکستان در موقعیت  اقوام وپذیری از ناحیه و پاکستان وجود داشته است. ایران از نظر آسیب

 (.9:1397 بهتری قرار دارد )کریمی پور،

پاکستان  ایران و های دو کشورترین همکارییکی از مهم( Economic coperation of organizationاکو)  

اقتصادی اکو یک سازمان بسیار ای اکو است. سازمان همکاری ای، سازمان همکاری منطقههای منطقهدر قالب پیمان

های هدف آن ایجاد شرایط و زمینه گیرد وکه شاخه وسیع و مهم جغرافیایی را در بر میاست  ایثیرگذار منطقهأت مهم و

ای درازمدت منطقه های فعال وبرقراری همکاری فرهنگ و هنری کشورهای عضو و الزم برای توسعه فعالیت اقتصادی و

دهنده سازمان تشکیل سه عضو اصلی از عنصر کشور ایران و پاکستان دو است. از آنجائیکه دو های مختلفدر عرصه

سازمان، مرتبط با این موضوع می باشد، هر گونه  ها و مبادالت در چارچوبهمکاری باشند وهمکاری اقتصادی اکو می

جانبه بین این دو کشور دارد در نتیجه اکو ثیر مستقیم در روابط دوأهای این سازمان تپیشرفت در روند کار یا برنامه

فرصت مناسبی برای دو کشور ایران و پاکستان است، تا سیاست های خود را در راستای رشد اقتصادی هماهنگ سازند 

گذاری و تجارت و برداشتن موانع های اقتصادی و تشویق سرمایهوشرایط و زمینه های الزم را برای تسهیل فعالیت

 (.10: 1394راد، دو کشور فراهم سازند)آمریترانزیتی بین 

های دو کشور ایران و پاکستان، ایجاد بازار مشترک اسالمی های افزایش همکاریتردید یکی از راهدون ب D-8گروه 

ثر و کارایی این بازار؛ استفاده از تشکیالتی ؤبستر مناسب برای فعالیت م ایجاد زمینه و برای رسیدن به این هدف و است.

های این هشت کشور اقتصادی زیرگروه توان از ترتیبات تجاری ومی چون گروه هشت کشور اسالمی مفید است و

های آغازین قرن در دهه(. 1: 1394خواه،  راک) کرد استفاده آنان اسالمی در این ارتباط سود فراوان برد و از تجربیات

باشد. با رشد تقاضای انرژی در هند و کشورهای همسایه می یکم، تقاضا برای گاز طبیعی دارای باالترین رشد بیست و
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(. 49:1388)شفیعی،  دای در میان کشورهای منطقه دارجایگاه ویژه هند حکایت از-پاکستان -آن، خط لوله گاز ایران

ند پاکستان در قبال این خط لوله سیاست مبهمی را در پیش گرفته است، از یک طرف برای رسیدن این خط لوله به ه

 .دهدها دالر از این خط لوله اشتیاق زیادی را نشان میاز طرف دیگر برای بدست آوردن میلیون کند ومشکل ایجاد می

این خط لوله گرفتار  تجزیه وتحلیل این پروژه نشان می دهد که: اوال این خط لوله برای هر سه کشور مفید است و ثانیاً

توان گفت فرهنگ و هنر (. با این تفاسیر می3: 1397، ژئوپولیتیک پیچیده و پر از تنش منطقه است)پیشگاهی فرد

های اسالمی در همگرایی دو کشور ایران و پاکستان نقش مهمی داشته است و تکیه بر این عامل نقش مهمی در واگرایی

 ای دارد.منطقه

  گیرینتیجه

گرایی افراط تروریسم و -1ال حاضر پاکستان با سه چالش ژئوپولیتیکی مهم روبروست، این سه چالش عبارتند از: در ح

 بحران نقش تواننمی دیگر سوی از .ایمنطقه فرا هایقدرت دخالت -3 اقتدار بحران و ضعیف دولت -2 قومی –مذهبی

ای و یت منطقهامن و صلح حفظ بهانه به منطقه سطح در را ایمنطقه فرا هایقدرت حضور و پاکستان در را اقتدار

رقابت ژئوپولیتکی میان ایران و پاکستان  ثیرات آن را بر ایران نادیده گرفت.أالمللی در پاکستان و افغانستان و تبین

ر پاکستان کشور داشته باشد. با این که کشو ثیر بسیار زیادی بر منافع ملی، امنیت ملی و اقتصاد هر دوأتواند تمی

های همکاری و از بین بردن های ژئوپولیتکی عملیاتی ساختن زمینههای زیادی است، اما کاهش تنشدارای چالش

هر صورت، در همکاری و رقابت میان کشورهای  در کند.ها را در سطح منطقه محتمل میتقابل میان دو کشور، رقابت آن

نقل، آب،  حمل و و ایدئولوژیکی، انرژی، ترانزیت–مسائل مذهبی ایران و پاکستان در سطح منطقه عواملی مانند:

یک از این  کنند. به غیر از همکاری، توانایی و رقابت هردسترسی وارتباطات، ومسائل قومیتی نقش بارزی را بازی می

-ستراتژیو ا و جهانی ایمنطقه قدرتمند کشورهای قبال در خارجی سیاستهای محیطی، دو کشور بستگی به پتانسیل

ثیرگذاری بر عوامل باال داشته أد رقابت را ادامه دهد که توان الزم را برای تتوانمی کشوری و دارد کشورها خود های

توانند روابط همگرایی را تجربه کنند؟ به صورت تاریخی دو کشور ر این اساس، ایران و پاکستان چگونه میبباشد. 

اند؛ این مهم خود مدخلی است برای ری(، ژئوپلیتیکی و جغرافیایی فراوانیدارای، پیوندهای فرهنگ و هنری )ژئوکالچ

های تر در گروهبندیدو کشور قادرند با مشارکت بهتر و جدی کهطوریها بهتر در سایر زمینهنیل به روابط مطلوب

اقتصادی شانگهای و پیمان اقتصادی اکو، سازمان کشورهای اسالمی و گروه موسوم به  -ای نظیر: پیمان سیاسیمنطقه

 ژئواکونومی روابط ما بین را ارتقاء ببخشند. -دی هشت؛ با ماهیت دو گانه ژئوپلیتیک
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 .صادق
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