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 چكيده
گرايي مذهبي در منطقه خاورميانـه بـه عوامـل متعـددي نـسبت داده               گيري و گسترش افراط شكل
گرايي مذهبي قرن بيست و يكم را در پرتو بحرانـي كـه از كاربـست              مقاله پيش روي، افراط.  شود مي

هاي مدرن سياسي ، همچون هويت و امنيت ملـي، در ممالـك اسـالمي برخاسـت، بـه بحـث              مقوله
از اين منظر، ظهور قرائت مدرن و رئاليستي از هويت اسالمي، ريشه در فرآيند ناقص ايجـاد      .  گذارد مي

قرار گـرفتن هويـت     .  هاي اسالمي، در سده بيستم صورت گرفت دولت ملي دارد كه در اغلب سرزمين
اسالمي در اين چارچوب، در نهايت قرائتي ثنويت نگر از اسالم به همراه آورد و به راديكاليسم سياسي،  

به همين دليل تجربه ايجاد دولت ملي و تعريف هويت ملي در كـشورهايي              .  اي عقيدتي بخشيد صبغه
عنـوان محمـل      بـه (مانند پاكستان، در بستر تاثير آن بر سياسي شدن و سپس راديكال شدن اسالم        

 . شود تحليل مي) هاي افراطي عقيدتي و اجتماعي گروه

 گرايي مذهبي دولت ملي، هويت، امنيت ملي، پاكستان، جهاد، افراط: ها كليدواژه
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 مقدمه 
در ايـن قـرن،     .  الملل بـود    قرن بيستم شاهد كامل پارادايم دولت ـ ملت بر عرصه سياست بين    

هـا را     هاي فعاليت انسان    سرنوشت و حيات اجتماعي بشر با دولت مدرن پيوند خورد و همه عرصه     
انحصار اسـتفاده مـشروع از      . 1 : دولت ملي مدرن بنا به تعريف داراي سه ويژگي است. در بر گرفت

عنـوان سـازمان خدماتـي        توانـايي آن بـه    .  3 تمركز نيروهاي اجبار، تحت كنترل دولت؛ و        .  2 زور؛  
اي براي دولت، همانند خود دولت مدرن ابتدا در اروپـا     پايه هويتي ِقومي يا منطقه  1 .مسئول توسعه

اي و تعابيري چون ملت و كـشور در ادبيـات        حس هويت قومي، فرهنگي و گاه منطقه.  پديدار شد
سـازي يـا هويـت        اي براي دولت    اسالمي وجود داشت، اما اين مفاهيم در هيچ مقطع تاريخي، پايه  

خـصوص پـس از       با آغاز دوره معاصر خاورميانه و بـه         2 .سياسي و وفاداري ملي قلمداد نشده بودند   
مثابه الگوي هنجـاري      عنوان شكل غالب حيات اجتماعي بشر و به      جنگ جهاني اول، دولت ملي به

شمول، ساير جوامع را نيز تحت تاثيـر   قدرت فائقه سرزميني مطرح شد و اين پارادايم مسلط جهان
 . گشت گيري اين الگو به حدود سه قرن پيش باز مي اما آغاز شكل. قرار داد

هـاي    در اواخر قرن شانزدهم همراه با از ميـان رفتـن تـدريجي ترتيبـات كليـسايي و هويـت                
گيري   سرآغاز شكل   3 .هاي ظهور دولت ملي ظاهر شد       مسيحي قرون وسطايي در اروپا، اولين نشانه

هاي سي ساله در اروپا همراه بود كه با معاهدات صلح وسـتفاليا بـه سـال              هاي ملي با جنگ دولت
هـاي ملـي      صـورت دولـت     ها طي يك قرن بعد از صلح وسـتفاليا بـه       اين دولت.  پايان يافت 1648 

هاي سياسي با حق اعمال قـدرت بـر قلمـروي خـاص، بـا پـشتوانه دعـوي                  درآمدند؛ يعني هيات
گـيري زور و بـا كـسب مـشروعيت از وفـاداري يـا رضـايت                   كـار   برخورداري از حق انحصاري بـه     

هـا در     المللـي دولـت     هاي نوظهور، فرآيند ايجاد جامعه بيـن  با تثبيت قدرت اين دولت 4 .شهروندان
در حقيقت نظام برآمـده از وسـتفاليا،     . اروپا و بعدها در مستعمرات آن در مناطق گوناگون آغاز شد

الملل پديد آورد كه تا انتهاي قرن هجدهم و اوايـل قـرن نوزدهـم         مسيري هنجاري در حقوق بين
طي نيمه دوم اين قرن، بودجـه،       .  طور كامل رشد كرد  اين نظام، تا اواخر قرن بيستم به.  تثبيت شد

هـاي ملـي موجـود        گذاري، سازوكار مديريت مالي و توزيع منابع دولـت       توان دفاعي، قابليت قانون
در فرآينـد گـذار از هويـت        .  گـير داشـت    هاي ملي نيز افزايشي چشم گسترش يافت و شمار دولت
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كليسايي به نظام دولت ـ ملت، چهار تحـول اساسـي رخ داد كـه سـبب شـد مـردم از موضـوع                         
 :  تبديل شوند» شهروند«شونده به  حكومت

ها را    توسعه بوروكراسي دولتي كه نقش مديريت جامعه را بر عهده گرفت و حاكميت دولت      . 1 
 فراتر از حكمرانان محلي و خانداني مستقر ساخت؛ 

رشد اين طبقات منابع دولـت را افزايـش      :  گيري طبقات داراي استقالل مالي از دولت شكل.  2 
 داد و مراكز قدرت و منافع را تنوع بخشيد؛ 

اين عامل موقعيت مردم را ارتقا داد و دولـت و    : ها عنوان ايدئولوژي دولت گرايي به ظهور ملي. 3 
 هاي دوجانبه كرد؛ و جامعه را وارد ساختاري با حمايت

اين امر روند انتقال حاكميت را از حكمرانان به مـردم تحقـق بخـشيد و               :  ظهور دموكراسي.  4 
  5 .مردم را منبع حاكميت قرار داد

گر چگونگي عرفي شدن جوامع غربي؛ يعني استقالل دولـت از        اين تحوالت در عين حال بيان
. ازايـي نداشـت     هاي ملي است؛ امري كه در جوامع اسالمي هيچ مابـه     طرفي ديني دولت دين و بي

از آنجا كـه ايـن      .  گردد  نخستين رويارويي مسلمانان با مساله عرفي شدن، به انقالب فرانسه باز مي     
اكثريـت  .  شد، توجه مسلمانان را به خود جلب كرد      انقالب، غيرمسيحي يا ضدمسيحي انگاشته مي

هاي اروپايي آگاهي كامل داشتند عميقا مجذوب آنها شدند، هرچنـد      قاطع نخبگاني كه از اين ايده
 6 .ها نداشتند اكثريت مسلمانان اصوال اعتنايي به اين انديشه

سوال اصلي مقاله پيش رو، آن است كه فرآيند استقرار دولت ملي مدرن در ممالك اسـالمي،           
گرايي سياسي و مذهبي معاصر تـاثير گذاشـته اسـت؟       گيري افراط چگونه و به چه ميزان در شكل

سـازي در پاكـستان و نقـش پررنـگ شـماري از               اين فرآيند با توجه ويژه به تجربه دولت ـ ملـت      
هـاي    تـرين جنبـش     گيري شماري از افراطي     هاي پاكستاني در شكل     ها و سازمان  شهروندان، گروه

هـايي ماننـد      گيرد؛ هرچنـد بـه سـهم كـشور          تروريستي در منطقه و جهان، مورد بررسي قرار مي  
در ادامه، با رويكردي تفسيري در خصوص مفاهيم مـدرن         .  عربستان سعودي نيز اشاره خواهد شد

سـازي در شـماري از        سياسي، درصدد آزمون اين فرضيه خواهيم بود كه فرآينـد دولـت ــ ملـت         
ها و مقوالت ديني، صورت گرفـت         ممالك اسالمي، در امتزاج با استفاده ابزاري و گزينشي از مولفه  
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تحميـل  .  و اين امر خود، به عاملي براي بازتعريف سياسي و افراطي مفاهيم مـذهبي تبـديل شـد           
سازي از    ساز اسالم، همراه با اسطوره      چارچوب نظري مختص دولت ملي بر عناصر و مقوالت هويت

هاي قدرتمنـدي شـد كـه هـم           ها و سازمان  مفاهيم متعالي مذهبي، به ناگزير منجر به ظهور گروه
الملل را در تضادي بنيادين با      هاي ملي منطقه و هم وضعيت حاكم بر سياست بين حاكميت دولت
هاي مذهبي خود ديده و تنها راه مشروع براي بـرون رفـت از ايـن وضـعيت را، در                    اصول و ارزش
بخش پاياني مقاله   .  گرايي و در نهايت خشونت سياسي توجيه شده با مذهب يافتند    توسل به افراط

سـازي    اي از تاثير شكست فرآيند دولت ـ ملت     عنوان نمونه نيز به بررسي نواحي قبايلي پاكستان به
 . پردازد گرايي مذهبي در منطقه مي گيري و تداوم حيات افراط در شكل

 دولت ملي در جهان اسالم
هـاي بـزرگ اسـتعماري        هاي سياسي به قـدرت      طي قرن نوزده و نيمه اول قرن بيست، واحد     

هـاي    هاي جهان اسالم به اشكال گوناگون تحت تسلط قـدرت        بسياري از سرزمين.  شد محدود مي
بزرگ استعماري قرار داشتند و مستعمرات عمال از حق حاكميت و برقـراري ارتبـاط بـا سـايرين              

هاي جديد در خاورميانه، تنها راه بـراي        بنابراين پس از استعمارزدايي و ايجاد دولت 7 .محروم بودند
هـا،    المللي و به رسميت شناخته شدن و ارتباط برقـرار كـردن بـا سـاير دولـت           ورود به عرصه بين

در چارچوب نظام وستفاليايي، قواعد و هنجارهـايي رسـمي         .  پذيرش شكل غالب دولت ـ ملت بود
توانست به اعضاي كامل      ايجاد شده بود كه هر دولت مستقل و خودمختار به شرط پذيرش آن مي    

در .  منـد شـود     ها و مزايـاي ايـن نظـام بهـره           ها بپيوندد و از فرصت    المللي دولت و برابر جامعه بين
الملـل در سـده بيـستم،         برخورد با واقعيات فوق و در واكنش به فـشارهاي نهـادي محيـط بيـن               

اين امر با تـالش   .  در خاورميانه ظاهر شدند »پان«هاي ترك، ايراني و عرب همراه با پيشوند  مليت
هاي باستاني و كهـن را در هيـات مفـاهيمي مـدرن در                نخبگان نوساز صورت گرفت و موجوديت 

 . جديد قرار داد »هويت ملي«خدمت ساختن 
هاي نوزده و     هويت ملي همراه با حاكميت ملي دو پايه اساسي پارادايم دولت ـ ملت را در قرن     

ورود به پاردايم دولت ـ ملت، انگاشت يك هويت ملي يا فرهنگ مـشترك را    .  بيست تشكيل دادند
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ها، خاطرات، تصورات، الگوها    ايجاب كرد كه از طريق نمادهاي سرزميني همچون لباس، زبان، اسطوره
هاي هويت ملي در فرآيند ايجاد دولت ملي مدرن، لزوما           همه پايه  8 .شدند هاي ملي درك مي و سنت

ـا و               مدرن نبودند؛ بسياري از ملت ـاخته شـدند كـه نماده ها بر اساس اصول قومـي پيـشامدرني برس
ها و نمادهاي قومي كه ريـشه در      سان بسياري از ارزش بدين.  دادند الذكر را تشكيل مي هاي فوق مولفه

تاريخ پيشامدرن جوامع داشتند، در تعريف هويت ملي مدرن مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد؛ هرچنـد                 
هايـي    تر كردند و برخي را فرو گذاشتند و خود نيز افسانه       اي از آنها را برجسته نخبگان مدرنيست، پاره

روي هم رفته از آنجا كه ايجاد هويت ملي فرآيندي سياسـي بـود، تاميـن        .  را به آن افزودند »مدرن«
ـ ملت قلمداد مي امنيت فردي شهروندان به   .شد عنوان يكي از وظايف اساسي دولت 

ها كلمات قديمي و رايجي هستند اما كاربرد آنهـا         در اغلب زبان »ملي«و  »امنيت«واژگان    
اي جديد است كه در اواسـط قـرن بيـستم            پديده »امنيت ملي«صورت  در تركيب با يكديگر و به

. امنيت در صورتي كه تهديد خاصي را مشخص نكنيم، فاقـد معنـاي عمليـاتي اسـت                .  ظهور كرد
همـراه و همـزاد       »تهديد«مبحث امنيت در همه سطوح با تبيين و تعريف صريح يا ضمني مقوله 

در غياب مقوله تهديد، امنيت مفهومي نخواهد      9 .در حقيقت تهديد، پيش فرض امنيت است.  است
ايده امنيت ملي بر دو فرضيه عمده استوار اسـت كـه عمـدتا در تحـوالت تـاريخي نظـام                   .  داشت

آيـد   شمار مي بخش به ملت عاملي وحدتـ  نخست اينكه، دولت:  حكومتي اروپاي مدرن ريشه دارند
صورت خودكار برابر است با امنيت حكومت؛ دوم اينكه، امنيت يـك          كه در قالب آن امنيت ملي به

از اين رو امنيت ملـي در غـرب، امنيـت آن            .  سنخ است هاي افراد هم ـ ملت، سرجمع امنيت دولت
سـازي و     شود كه از طريـق بـسط ملـت          تك شهرونداني تشكيل مي     اي است كه از تك   دولت ملي

امـا در كـشورهاي در حـال توسـعه،            10 .پذيري سياسي، سرنوشتي مشترك بـا هـم دارنـد         جامعه
ـ   اند، ايده امنيت ملي، كليت اجتمـاعي  خصوص آنهايي كه پس از دوره استعمارزدايي متولد شده به

 . سياسي اين جوامع را در بر نگرفت
اند كه فرآيند ايجاد دولت ـ ملت در جهان سـوم             اكثريت قريب به اتفاق محققان بر اين عقيده

از آنجا كه ايـن     .  طور خاص در خاورميانه، امنيت، بعدي سياسي پيدا كرد       با ناكامي مواجه شد و به
سازي درگير بودند، دولت به مركز ثقـل امنيـت       كشورها پس از روند استعمارزدايي با پروسه دولت
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گرايي مبتني بر دشمني مشترك با اشـغالگران در     تبديل شد و در فرآيند استعمارزدايي نوعي ملي
گرايـي عامـل وحـدت يـك گـروه قومـي يـا                امـا از آنجـا كـه ايـن ملـي          .  جامعه شـكل گرفـت    

فرهنگي ِمنسجم نبود، بالفاصله پس از استقالل و خروج اشغالگران فروپاشـيد و مردمـاني بـدون               
هايي با سيماي غربي ايجاد شدند كـه        بنابراين در اين جوامع حكومت.  هويت مشخص باقي ماندند

اين جوامع نوظهور پـس از خـروج اسـتعمار تـالش            11 .يا فاقد ملت بودند يا ملل متعددي داشتند
 12 .كـار بندنـد     كردند مفاهيمي غربي مانند دولت ـ ملت، جامعه مدني و طبقه را در جوامع خود به   

بندي شده و آماده بـراي مـصرف نبـود، كاربـست آن در              اما از آنجا كه امنيت ملي، مفهومي بسته
 . رو گشت هايي روبه خاورميانه با چالش

هاي ملي تازه تاسيس در خاورميانه پس از استقالل با مشكالتي نظـير عـدم كـارآيي و                دولت
همچنين مـيزان بـاالي فـساد سياسـي سـبب          . كمبود نيروي انساني ماهر دست به گريبان بودند

هاي غيردولـتي بـراي مـشاركت در امـور زيربنايـي              انگيزگي بخش   كاهش مشاركت سياسي و بي
شكنندگي نهاد حكومت باعث بحران مشروعيت سياسي و انشقاق ميان فرهنگ سياسـي          .  شد مي

هـا همچنـان در مراحـل اوليـه           در واقع اين حكومـت    .  هاي سياسي جديد گرديد    واقعي و سازمان
هـاي    عنوان دولت ـ ملت متوقف مانده بودند، بنابراين خشونت   تالش براي تثبيت و تحكيم خود به

خشونت احتماال همان قـدر كـه نـشانه تمركـز و            .  داخلي در اين كشورها جنبه عمومي پيدا كرد     
در ايـن وضـعيت       13 .آيـد   شمار مي  اي از فساد سياسي به تراكم قدرت حكومت مركزي است، نشانه

نگاه نخبگان به امنيت ملي به نگرشي سياسي ـ نظـامي مبـدل شـد كـه در آن تـسلط بـر ابـزار                
بايـست منبـع اصـلي        در حالي كه دولت مدرن مي     .  داد  خشونت، كانون اصلي توجه را تشكيل مي 

ها به منبع ناامني براي اتباع خود تبديل         شد، از طريق فساد، سركوب و ساير شيوه امنيت تلقي مي
هـاي سياسـي جديدالتاسيـسي كـه فاقـد            پـذيري نهـاد     از طرف ديگر جواني و آسـيب        14 .گرديد
هايي كه قـادر بـه كنـترل        هاي قوي در فرهنگ سياسي اين جوامع بودند، سبب شد سازمان ريشه

صورت مستقيم يـا غيرمـستقيم وارد فرآينـد        بدين طريق ارتش به.  ابزار قدرت بودند، اهميت يابند
در حـالي كـه در اروپـا        .  سياسي شد و در محتواي بيانات سياسي و تعييـن منـافع مداخلـه كـرد                

هـاي ملـي      هاي ملي متولي حفاظت و توسعه دولت ـ ملت بودند و باعث خلق و تقويت انگاره      ارتش
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سـلطه  .  شدند، اما در اين كشورها ارتش باعث خلق نوعي ناهماهنگي ميان دولـت و ملـت شـد            مي
نظاميان بر سياست ملي نشانه گرايش به مفهوم منحـصرا نظـامي امنيـت در خاورميانـه و جوامـع              

هـاي    ترين نتايج نگاه سياسي ـ نظامي بـه امنيـت ايـن اسـت كـه مولفـه                  يكي از مهم. اسالمي بود
در ايـن شـرايط تهديـدهاي ناشـي از            15 .شـوند   غيرسياسي و غيرنظامي امنيت ناديده گرفتـه مـي        

هاي انساني و اجتماعي و تهديدهاي اقتـصادي، اكولوژيكـي و جغرافيـايي تنهـا در صـورتي               فعاليت
ها يا حيات رژيم يا دولت را با خطر    شوند كه بعد سياسي پيدا كنند و مرزها، سازمان تهديد تلقي مي

  .آثار و عواقب اين قصور سياسي حدود نيم قرن بعد در خاور ميانه آشكار شد 16 .مواجه سازند
: سـازي در خاورميانـه عبارتنـد از         هاي ضعف و ركود در پروسه دولت ـ ملت     در مجموع، ريشه

هاي اقتدارگرا و چرخـه       هاي قومي، ظهور دولت    سازي، عدم جذب انگاره زمان نامناسب براي دولت
هـايي ماننـد      همچنين اين كشورها در خلق ايـده   .  معيوب منازعات قومي و ميان دولتي در منطقه

اين واقعيـات در    17 .سازي با شكست مواجه شدند انگاره هويت ملي و حاكميت ملي و پروسه دولت
المللي براي پذيرش الگوي مسلط دولت ـ ملت سـبب اعوجـاج در سـاختار                كنار فشار محيط بين

هويت ملي اين كشورها شد كه در كنار نگاه صرفا سياسي ـ نظامي به امنيت، سبب بقاي ابعـاد و             
اين .  در كشورهاي اسالمي  گرديد    )  ها  و بعدها احياي اين پايه   (هاي غيرملي و غيرقومي هويت  پايه

هاي مذهبي هويت كه مبتني بـر         در حالي بود كه در فرآيند زايش دولت ـ ملت در اروپا، ابتدا پايه 
ترتيبات فراقومي كليسايي و حكومت جهاني مسيحي بودند، تضعيف شدند و سپس انگاره هويـت     

 . ملي مجال ظهور يافت

 پاكستان؛ حفظ دولت ملي با استعانت از هويت فراملي

. اعـالم اسـتقالل كـرد       1947 پاكستان بخشي از مستعمره هنـد بريتانيـا بـود كـه در سـال                 
درصـد جمعيـت      77 حـدود   (درصد جمعيت كشور مسلمانند كه اكثريت آنها را اهـل سـنت      97 

نظام حقوقي اين كشور بر اساس حقوق عرفي انگلستان طراحي شـده        18 .دهند تشكيل مي)  كشور
ايـن كـشور ماننـد      .  تا كنون دو بار تعليق شده اسـت     )  1973 (و قانون اساسي آن از زمان تصويب 

اند و پـس از       قاره شكل گرفته   هايي است كه از دوران حكومت بريتانيا بر شبه هندوستان وارث نهاد
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شـكل حكومـت    .  انـد   گذشت بيش از نيم قرن از استقالل گاه هنوز دسـت نخـورده بـاقي مانـده                 
جمهوري فدرال است كه از چهار ايالت سرحد، سند، پنجـاب و بلوچـستان، يـك بخـش قبايلـي             

 . شود و حوزه مركزي پايتخت تشكيل مي) شامل هفت ناحيه(
كنگـره ملـي هندوسـتان كـه بـا          .  قاره از اوايل قرن بيستم آغـاز شـد    مبارزه براي استقالل شبه

ترين نماينده جنبـش   تدريج به نيرومند تاسيس شده بود، به 1885 مشاركت مسلمانان و هندوها در 
در اين زمان كنگره بـا تـالش بـراي ايجـاد اعتمـاد بيـن تمـام                   .  قاره مبدل شد   طلبي شبه استقالل

تعـداد  .  قاره، نماينده اصلي مردم هنـد در رونـد كـسب اسـتقالل بـود             طلب شبه هاي استقالل گروه
اعضاي هندوي كنگره همواره بيشتر از مسلمانان بود، بنابراين اغلب مسلمانان نگران برتري هندوهـا    

دنبـال    از اين رو رهبران مسلمان قبل از پايـان سـلطه بريتانيـا بـه               .  در دوران پس از استقالل بودند
اين نگراني منجر به تـشكيل اتحاديـه مـسلمانان          .  تشكيل دو كشور جداگانه مسلمان و هندو بودند   

تـرين هـدف مـسلم ليـگ          نخستين و مهم  .  گرديد  1906 در سال   )  مسلم ليگ (سراسر هندوستان 
محمـد علـي جنـاح از       .  تشكيل كشوري مستقل بود كه در آن مسلمانان در راس حكومـت باشـند   

رهبران جنبش استقالل، در عين حال كه عضو كنگره بود، يكي از اعضاي موثـر مـسلم ليـگ نيـز             
در زمان جنگ جهاني اول، به علت طرفداري هندوها از بريتانيـا و احـساس تعلـق       .  رفت شمار مي به

بـه هميـن    .  خاطر مسلمانان به امپراتوري عثماني، كنگره ملي و مسلم ليگ دچـار اختـالف شـدند       
قـاره    جهت مسلم ليگ در برابر روند استقالل ـ در صورتي كه به تـشكيل كـشوري واحـد در شـبه         

هـاي    ويـژه چهـره     هاي بين دو جنگ، اعضاي مسلم ليگ به         در سال.  كرد بينجامد ـ مانع تراشي مي
سرشناسي چون محمد علي جناح و محمد اقبال الهوري و افرادي ماننـد رحمـت علـي، موسـس            

قاره انجـام     هاي زيادي در جهت ترغيب بريتانيا به تقسيم شبه        سازمان جنبش ملي پاكستان، تالش
پس از پايان جنگ جهاني دوم، نخستين انتخابات آزاد ـ كه قرار بود مقدمه كـسب اسـتقالل    .  دادند

ريـزي و     متعاقب اين امر، پس از يـك مـاه كـشتار، خـون          .  شدت دوقطبي كرد قاره را به باشد ـ شبه
زيستي بين مسلمانان و هندوها در يـك كـشور واحـد            مشخص شد كه امكان هم 1947 غارت، در 

تقسيم شد، پاكستان مـستقل       قاره  ميلي نسبي بريتانيا، شبه    ترتيب و با وجود بي وجود ندارد و بدين
 . مسئول اداره دو كشور تا زمان برگزاري انتخابات شدند) فرماندار كل(گرديد و رهبراني موقت 
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در همين دوران مودودي، موسس و رهبر جماعت اسـالمي پاكـستان، متفكـري بـود كـه در           
انديـشيد    قاره مي   شرايط ويژه پس از استقالل پاكستان در مورد تشكيل حكومتي اسالمي در شبه      

وي .  دنبال تدوين يك نظريه سياسي مستقل از ليبراليسم و سوسياليسم در دوران معاصر بـود     و به
در معارضه با استعمار، غرب را تجسم مفهوم قرآني طاغوت در زمان معاصر دانست و مـسلمانان را       

قاره، با تشكيل     مودودي به همراه تعدادي ديگر از علماي شبه     .  هاي غربي دعوت كرد به انكار ارزش
او اهميـت     19 .اي را دارالكفـر خوانـد       نظام مختلط ديني در شبه قاره مخالفت كرده و چنين جامعه

مـودودي توانـست در     .  كرد  فراواني براي جهاد قائل بود و آن را در حد اركان اصلي اسالم تلقي مي 
دايره فقه اهل سنت نظريه جديدي درباره نظام سياسي در اسالم ارايه دهد و بـدين طريـق تاثيـر      

بـا وجـود الهـام بخـشي در         .  هاي عربي بر جاي گذاشت    ويژه سرزمين بسزايي در جهان اسالم و به
جنبش تقسيم شبه قاره، پس از تشكيل و تثبيت دولت ملـي در پاكـستان، عقايـد وي در عيـن                  

 . احترام، در حاشيه قرار گرفت و پاكستان به يكي از متحدان غرب در منطقه تبديل شد
ها   قاره، موج مهاجرت مسلمانان به پاكستان و هندوها و سيك        هاي پس از تقسيم شبه طي ماه

رهبران سياسي دو طرف براي كسب آرا در انتخابات پيـش رو، بـه آتـش تـرس             .  به هند آغاز شد
طوري كه طي سه ماه پس از اعـالم اسـتقالل، فقـط در پنجـاب          زدند، به هاي مردم دامن مي توده

در همين دوران، اولين جنـگ دو كـشور         . حدود نيم ميليون نفر هنگام عبور از مرزها كشته شدند
 . بر سر كشمير در گرفت و به شكست پاكستان منجر شد

در مناطق روستايي پاكستان كـه      .  كشور پاكستان از پنج گروه قومي اصلي تشكيل شده است   
اي بـارزترين شـكل حيـات اجتماعـي           گيرد، زندگي قبيله    بخش عمده جمعيت كشور را در بر مي

اي حتي در شهرها بر روابط        عاليق قبيله .  است و آگاهي يا وجدان ملي، بروز و ظهور چنداني ندارد
گذارد و در مناطق مرزي اغلب مردم ذهنيت روشني از قوانيني كـه           اجتماعي و اقتصادي تاثير مي

قبايل نيز روابط اجتماعي و بازرگاني مـستحكمي بـا         .  شود، ندارند وضع مي)  پايتخت(آباد  در اسالم
زبان رسمي  (زبان اردو   .  كند  اي به زبان خاص خود تكلم مي    يكديگر ندارند؛ چرا كه تقريبا هر قبيله

اين در حالي است كه تقريبـا نيمـي از مـردم        .  درصد مردم رواج دارد 10 تا  7 فقط در بين ) كشور
عنـوان زبـان رسـمي        علت اصلي انتخاب زبـان اردو بـه       .  گويند  پاكستان به زبان پنجابي سخن مي  
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كشور آن بود كه اكثر اعضاي دولت از نجبا و ثروتمندان نواحي سند و پنجاب بودند و به زبان اردو      
اي و بازتوليد ايـن سـاخت         اي گويا از سلطه عاليق و جهان بيني قبيله      گفتند؛ اين نشانه سخن مي

رو تنها عامل مشترك در ميان جمعيـت   از اين.  اجتماعي در قالب و شكل سياسي دولت ملي است
 . پاكستان، دين مشترك يعني اسالم است

عنـوان يـك كـشور سـكوالر          كه ويليام گودوين تصريح كرده است، پاكستان در ابتدا بـه     چنان
گذاران كشور، ازجمله محمد علـي جنـاح، در ابتـدا اسـالم را بيـشتر                   گذاري شده بود و بنيان   پايه
گرفتنـد، در ايـن       عنوان دليلي براي اتحاد ملي و طرحي اخالقي براي زندگي مردم در نظر مـي            به

امـا فـشارهايي همچـون        20 .راستا مقرر بود كه چارچوب قوانين و قالب اصلي دولت، سكوالر باشد      
پـذيري كـشور و       ، ضعف و آسيب   )طرف سوم مناقشه كشمير   (نگراني از قدرت هندوستان و چين  

. سـازي در پاكـستان شـد        ــ ملـت     شرايط اقتصادي وخيم، سبب تسريع بيش از حد روند دولـت           
هاي خونين ميان قبايل در كنـار بحـران شـديد        هاي قومي ـ مذهبي و نزاع طرف ديگر خشونت از

ها كه با ترور چندين نفر از سـران        اولين ناآرامي.  اقتصادي، كشور را در آستانه اضمحالل قرار دادند
. سـركوب شـد     1953 وزير ـ همراه بود، بـا برقـراري حكومـت نظـامي در           از جمله نخستـ  دولت

هـاي    اي از حكومـت     به تعويق افتـاد و پاكـستان وارد چرخـه           1956 تدوين قانون اساسي تا سال     
زمـان دولـت      صورت هم   در اين دوران چندين عامل به.  انتخابي دچار فساد و كودتاهاي نظامي شد

فـساد سياسـي، سـلطه نظاميـان بـر سياسـت،            :  برد  سوي فروپاشي مي ملي نوظهور پاكستان را به
هـاي    اي و مـذهبي، خـشونت       هـاي فرقـه     ترين مناقشه مرزي تاريخ، درگيري      درگيري در طوالني  

ها و تضاد اجتماعي فـاحش بيـن شهرنـشينان           ها و كاالش ها، بلوچ ها، پنجابي اي بين پشتون قبيله
كـه همـواره محـترم       ــ   با وجود اين، دولت در اجراي اصول شريعت .  سكوالر و روستاييان متعصب

ايستاري مداراجويانه داشت و شدت و ضعف اعمال اصـول مـذهبي بيـشتر بـه            ـ  شدند شمرده مي
عنـوان يكـي از عناصـر         اسالم به   1970 رسد تا اواسط دهه  نظر مي به.  ديدگاه حكام بستگي داشت

رفت و بنا نبود كه هويت ملي در حـال تكويـن              شمار مي دهنده هويت ملي در پاكستان به تشكيل
 . طور كامل در اسالم مستحيل شود در پاكستان به
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 بازتعريف هويت ملي بر اساس هويت اسالمي  
ـاز در منطقـه،       در اين محور، باز خيزي هويت اسالمي به مـوازات برخـي تحـوالت سرنوشـت           س

ـافع ملـي از طريـق تقويـت             هاي منطقه پيشبرد سياست.  گردد اختصار بررسي مي به اي و تعقيـب من
ـا ظهـور          بين هاي مذهبي و ارايه تعريفي سياسيـ  هنجارها و ارزش المللي از اين مقوالت، در نهايت ب

ژنرال ضياء الحق در صحنه سياسي پاكستان، نهادينه گرديد و راه براي حاكميت شريعت در پلتفـرم           
سياسي ِ دولت ملي گشوده شد؛ اين امر، سرآغازي بود براي ترويج سازمند وهابيـت، تئوريـزه كـردن      

 .  »غرب شناسانه«مفاهيم جهاد و شهادت در بياني تروريستي، و تعريف اسالم در چارچوبي 

 سياست بسط حوزه نفوذ عربستان . 1 

، عربستان سعودي به يك نيروي مالي و سياسي قدرتمنـد در           1973 در پي شوك نفتي سال 
اينـك  .  منطقه تبديل شد و اين امر سياست خارجي آن كـشور را از حالـت تـدافعي خـارج كـرد             

عربستان درصدد بود كه نقشي موثر و فعال در تحوالت منطقه ايفا كند و در جهت افزايش نفوذ و       
در اين مسير ثـروت سرشـار عربـستان دسـتمايه        .  المللي تاثير بگذارد هاي بين قدرت خود، بر روند

هـاي    هاي گونـاگون برنامـه      اهداف سياست خارجي آن كشور قرار گرفت و حكومت سعودي از راه   
هدف ايـن سياسـت نخـست، تحكيـم         . اي را براي كمك به متحدان خود به اجرا گذاشت گسترده

ها و ساير مسلمانان و تقويـت موقعيـت آنهـا در جهـان              پيوندهاي مذهبي و عقيدتي بين سعودي
ايـن  .  اي عربستان در مناطقي مثل افغانستان و پاكستان بـود          اسالم؛ و دوم، تضعيف رقباي منطقه

البته مناسـبات       21 .راهبرد آل سعود در پاكستان بيشترين بازدهي را براي آن كشور در پي داشت      
در آن مقطع شمار زيـادي    .  گشت و پيش از آن باز مي 1960 دوستانه پاكستان و عربستان به دهه 

از كارگران خارجي شاغل در عربستان از اتباع پاكستان بودند كه از منـابع مهـم درآمـد ارزي آن                 
همچنين ارتش پاكستان آموزش شماري از افسران سعودي را بر عهـده     .  شدند كشور محسوب مي

ايـن روابـط دوسـتانه از طـرف         .  در آن دوره، يكي از اين مربيان، ژنـرال ضـياء الحـق بـود         .  داشت
برخي محققان معتقدند كـه ايـاالت متحـده از دهـه            .  شد  اي هم حمايت مي    هاي فرامنطقه قدرت
غربي وارد سيـستم دفاعـي       درصدد بود پاكستان را در قالب طرح امنيتي آسياي جنوبي ـ       1950 
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هاي امنيتي خود و بـا توجـه بـه نقـش             آمريكا اين ايده را در جهت اولويت.  منطقه خاورميانه كند
امـا در ايـن رونـد تفـاوت         .  كـرد   گـيري مـي     اتحاد شوروي در منطقه و رقابت بـا آن كـشور، پـي          

هاي امنيتي منطقه جنوب آسيا و خليج فارس ناديـده گرفتـه شـد و بـه منـافع واقعـي                    مجموعه
هـايي كـه پاكـستان در ايـن دهـه از              سالح  22 .پاكستان در جنوب آسيا لطمات شديدي وارد آمد     

كرد، به سمت هند و جنگ بـا آن كـشور متمركـز شـد و                 آمريكا و براي مهار شوروي دريافت مي
 . سان مناقشه مرزي در كشمير، بيش از نيم قرن به درازا كشيد بدين

 جهاد در افغانستان. 2 

كه اكثر تحليلگران معتقدند، پيروزي انقالب اسالمي در ايران شيعه مذهب و جايگزينـي      چنان
ايـن امـر    .  دنبـال آورد    سلطنت با جمهوري، چالشي جدي براي مـشروعيت خانـدان سـعودي بـه       
در اين بستر،   .  تر ساخت   سياست عربستان را در زمينه ترويج اسالم وهابي و بنيادگرايي سني فعال    

اي مناسـب بـراي فعاليـت عربـستان           حمله ارتش شوروي به افغانستان و اشغال اين كشور، عرصه 
هاي مالي و نظامي آل سعود همراه با شـمار زيـادي از             ترتيب سيل كمك بدين.  سعودي مهيا كرد

براي متعصبان پاكـستاني،    .  گرايان سعودي و مصري مقيم اين كشور، راهي افغانستان گرديد  اسالم
. نمـود   ارتش شوروي تجسم كفر بود كه بالد اسالمي را اشغال كرده بود و جهاد عليه آن واجب مي

كه ژنرال ضياء الحـق در        كرد، چنان   دولت پاكستان نيز منافع ملي خود را در افغانستان تعقيب مي  
ديـگ افغانـستان بايـد هميـشه        «:  كـرد   جمله مشهور خود به سياستمداران پاكستاني گوشزد مي  

دنبـال    اياالت متحده نيز بر اساس سياست مهار كمونيسم و رقابت با شوروي، به     23 .»جوشان باشد
بدين ترتيب اتحادي بيـن سـازمان جاسوسـي         .  گير كردن ارتش آن كشور در افغانستان بود     زمين

 . آمريكا، سازمان اطالعات پاكستان و سازمان استخبارات عربستان ايجاد شد

 ظهور ضياء الحق. 3 

سـاز در صـحنه سياسـت ايـن           ظهور ژنرال محمد ضياء الحق در پاكستان، رويدادي سرنوشت 
نظامي پاكستان، طي يك كودتاي نظـامي و بـا تعليـق قـانون            او طبق سنت سياسي ـ.  كشور بود
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وي مسلماني متدين بود كه اعتقاد داشت كشور مسلمان سكوالر،       .  ، به قدرت رسيد1973 اساسي 
كه محمد علي جناح در نظر داشت، مفهومي متناقض است و پاكـستان بايـد بـا قـرار دادن              چنان

كـه در بنـدهاي       چنـان   24 .قوانين شريعت در راس قوانين كشور، به جمهوري اسالمي تبديل شود     
هـاي    بنا براين وي ابتدا ژنرال    .  پيشين بيان شد، شرايط براي اتخاذ چنين رويكردي كامال مهيا بود   

هاي مورد اعتماد و متمايل به اسالم سياسي را جايگزين آنهـا           سكوالر ارتش را تصفيه كرد و ژنرال
سپس با حمايت و همراهي عالمان ديني سراسر كشور قوانين شـريعت را جـايگزين قوانيـن          . كرد

وي جنبشي براي اتحاد ملي ترتيب داد و راديو و تلويزيون را ملزم به استفاده       .  عرفي كشور ساخت
همچنين تدريس به زبان انگليسي در كليه مدارس دولتي پاكـستان          . از زبان اردو و ترويج آن كرد

طي مدت حكومت وي، روابط بـا عربـستان در همـه            .  ممنوع شد و زبان اردو جايگزين آن گرديد  
گير به سه ميليون      ها گسترش يافت و شمار كارگران پاكستاني در عربستان با افزايشي چشم زمينه

عربـستان  .  عنوان هديه به پاكستان گسيل شـد  همچنين مقادير قابل توجهي سوخت به.  نفر رسيد
هـاي    داري مدارس ديني و سازمان      هاي تاسيس و نگه   در راستاي سياست گسترش وهابيت هزينه

در مقابـل ارتـش پاكـستان       .  كرد  هاي طالب آن را پرداخت مي گرايي را تامين و شهريه مبلغ افراط
  25 .كرد نيز تامين امنيت عربستان را از وظايف اصلي خود تلقي مي

آمريكـا پاكـستان را         1998 كه در سال    هاي بعد ادامه يافت، چنان اين روابط گسترده در سال
وابـسته بـه خانـدان       ــ   اي تحـريم كـرد، امـا بانـك توسـعه اسـالمي              دليل آزمايش بمب هسته   به

 26 .ميليـون دالر افـزايش داد       400 ميليـون دالر بـه        150 فورا سقف وام اين كشور را از      ـ  سعودي
وقوع پيوست، موضـوعي اسـت مفـصل كـه            تحوالتي كه متعاقب ظهور ضياء الحق در پاكستان به  

ميالدي سـران     1980 اما به هر تقدير در سايه اين تحوالت، در دهه        .  نيازمند بحثي جداگانه است
قبايل پاكستاني ميزبان وهابيوني بودند كه به خرج عربستان در قالب مدارس مـذهبي در نواحـي            

عنوان يك قدرت جهاني متحد ايـن دو كـشور        شدند و آمريكا هم به العبور قبايلي مستقر مي صعب
انديشه طالبانيزم در   .  حساسيت چنداني نسبت به رواج اين تعصبات و نابردباري مذهبي نشان نداد  

گـري و     اين انديشه حاصل تلفيق سلفي.  اي پاكستان به وجود آمد دوره ضياء الحق در نواحي قبيله
 . اي در اين مناطق بود هاي متحجرانه قبيله وهابيت با سنت
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 گرايي مذهبي گيري افراط شكل
مـسئول  )  مستقر در پيشاور  (المسلمين در پاكستان   در دوران جهاد در افغانستان، شاخه اخوان

هاي بشردوستانه به مجاهديـن       جذب و آموزش داوطلبان عرب براي جهاد و جذب و اهداي كمك
اسامه .  كرد  مسئول اين شاخه، عبداهللا عزام، مكتب الخدمات الكفاح را در پيشاور رهبري مي       27 .بود

بن الدن دو هفته پس از لشكر كشي شوروي، اولين سفر خود را به افغانستان انجام داد و پـس از           
هاي دوستان و اقوام، ميزان هنگفتي پول و اجناس بـراي مجاهديـن               بازگشت، با استفاده از كمك

ها و ارتباطات خانوادگي كه با خاندان سعودي داشت بـه نماينـده                وي با اين فعاليت 28 .فراهم كرد
مقيـم افغانـستان      1982 غيررسمي دولت عربستان در ميـان مجاهـدين تبـديل شـد و از سـال                 

اين سازمان در همان    .  سازمان بيت االنصار را در پيشاور تاسيس كرد    1984 وي در سال  29 .گرديد
) MAK(  »مكتب الخدمه للمجاهدين العرب   «سال با مكتب الخدمات الكفاح ادغام شد و سازمان   

از جملـه سـي     (وپنج كـشور      تاسيس گرديد كه پوششي جهاني داشت و از طريق دفاتري در سي       
  30 .كرد اعضاي مكتب را پشتيباني مي) دفتر در اياالت متحده

كه ايمن الظواهـري در     چنان جانبه پاكستان بود كه افغانستان ـ ترتيب و با پشتيباني همه بدين
به قرارگاهي مناسب براي جذب، آمـوزش        شرح داده است ـ  »سلحشوران زير بيرق پيامبر«جزوه 

اما پس از پايان جهاد در افغانستان، وقايع مربوط به اشـغال       31 .دهي مجاهدان تبديل شد و سازمان
سـازي در افغانـستان، جهـاديون         كويت و جنگ خليج فارس از يك طرف و شكست فرآيند دولت   

 . گرايي سوق داد را به سمت افراط) افغان هاـ  عرب(خارجي 

 جنگ خليج فارس و حضور نيروهاي نظامي غربي در منطقه. 1 

وي پس از تهاجـم     .  بن الدن به كشورش بازگشت     1989 سازي افغانستان در سال  پس از آزاد
اي به فهد نوشت و پيشنهاد كرد كـه از جهـادگران ورزيـده         عراق به كويت و تهديد عربستان، نامه

دولت عربستان ايـن پيـشنهاد را رد       32 .افغان براي بيرون راندن صدام از كويت استفاده شودـ  عرب
از   1991 وي در نهايـت در آوريـل        .  خاطر اين مداخله تحت فشار قـرار گرفـت          كرد و بن الدن به   

از طرف ديگر اقدام عربستان در سپردن دفاع از حرمين شريفين به ارتش آمريكـا،         .  كشور گريخت
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گـرا از شـمال آفريقـا تـا           هاي متعدد اسـالم   گروه 33 .دنبال آورد گرايان را به اعتراضات جمعي اسالم
هـاي مـالي دريافـت        اعماق نواحي قبايلي در افغانستان و پاكستان كه پيشتر از آل سـعود كمـك        

به موازات تضعيف سياست گسترش اسالم وهابـي        .  كردند، عربستان را به شدت محكوم كردند  مي
هاي اسالمي در داخل اين كشور و در مخالفـت بـا رهـبري آن             از سوي عربستان، شماري از گروه

گرا از صدام نه بـه خـاطر اسـالمي بـودن حكومـت                هاي اسالم   حمايت اين گروه 34 .تشكيل شدند
ها در ابتـداي امـر مخـالف اشـغال            اين گروه .  بغداد، بلكه به خاطر ايستادگي وي در برابر غرب بود   

. كويت بودند، اما معتقد بودند كه عراق بايد مانند شوروي و توسط مسلمانان از كويت اخراج شـود      
هـاي اسـالمي برعهـده        توانند مسئوليت نظم را در سـرزمين        گرايان بر اين باور بودند كه مي  اسالم

واره سعودي و استقرار سربازان غربـي در    فروپاشي بت 35 .گرفته و آن را با موفقيت به انجام برسانند
گرايان   اين واقعيت به معني شكست اسالم   .  دنبال آورد سرزمين وحي، سرخوردگي شديد آنان را به

گرايـي بـه نفـي سياسـت و           در عرصه سياست و در سطح منطقه بـود و اسـباب گـرايش اسـالم             
گرايي خالص و نفي كلي دنيـاي غـرب و همـه             ورزي را فراهم آورد و آن را به سمت بنياد سياست

گرايان از اين واقعه آموختند كـه اتكـاي تمـدن         اسالم.  هدايت كرد)  از جمله مسيحيت(اجزاي آن 
الملـل    هاي اسالمي تضميني براي ايفاي نقش آنها در عرصه سياسـت بيـن           غرب به نفت سرزمين

حـتي اگـر    .  گيرد  نيست و در جهان پس از جنگ سرد، كسي دست شراكت آنان را در دست نمي     
عنوان يك واقعيت موجود و تعـديل برخـي احكـام       طلبي به قيمت تحمل اسراييل به اين مشاركت
هـاي عربـستان و پاكـستان در          از اين نظر، پس از پايان جنگ سرد، سياست دولت     .  شريعت باشد

خصوص حضور نيروهاي غربي در سرزمين مقدس حجاز در چارچوب نسخه اسالمي هويت ملـي       
آميز بيانگر بروز تضاد بين هويـت ملـي و دولـت ملـي بـود؛                اين وضعيت تناقض.  قابل توجيه نبود

. كـرد   اي را كه خودش برسـاخته و تعريـف كـرده بـود، نقـض مـي                   گويي دولت ملي، هويت ملي   
اي سياسي جلوه كرد      ترتيب داعيه اين دو دولت در حمايت از اسالم، همچون ترفند يا توطئه    بدين

افـزون بـر ايـن، عـدم توفيـق          .  هاي مذهبي و جهادي از دسـت داد        و مشروعيت خود را نزد گروه
افغانستان در ايجاد دولت ملي، خود موجب بروز چالشي اساسي در روابط مجاهـدين بـا حاميـان               

 . سابق خود شد
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 شكست فرآيند تاسيس دولت ملي در افغانستان پس از جهاد. 2    
. مدتي پس از آزادسازي، افغانستان به عرصه مناقـشه قـدرت ميـان مجاهـدين تبـديل شـد                   

ها به توصيه بن الدن از ورود به درگـيري داخلـي مجاهـدين افغـان پرهـيز كردنـد،                      افغانـ  عرب
در چنيـن شـرايطي،     .  هرچند زدوخورد ميان برادران مسلمان بـراي آنـان مايـه شرمـساري بـود               

دهد مجاهدين عـرب     المللي اعالم كرد كه اجازه نمي در پيامي بين  ـ  رييس جمهور وقتـ  مجددي
اين سخن براي جلب اعتماد و كمك برخي كـشورهاي عربـي بـود كـه         . در افغانستان باقي بمانند

عنوان قرارگاهي براي عمليات عليـه كـشور خـود          نگران استفاده مجاهدين خارجي از افغانستان به
هاي مـصري   ـ افغان اي را عليه عرب كه دولت مصر، پيشاپيش اقدامات امنيتي گسترده بودند؛ چنان
. ها را بيـش از پيـش بحرانـي كـرد           افغانـ  هاي داخلي، اوضاع عرب تشديد درگيري.  آغاز كرده بود

در اين شـرايط، هنگـامي كـه        .  اكنون آنها نگران آن بودند كه ناخواسته درگير جنگ داخلي شوند   
پاكستان تعدادي از مجاهدين مصري را به كشورشان مـسترد كـرد، نگرانـي و هـراس بـر عـرب                    

سازي افغانستان از اشغال، جهاد كـرده و خـون داده             آنها كه براي آزاد  36 .ها مستولي گشت افغانـ 
) در واقـع قربـاني    (گيري دولت ملي در اين كشور نيز وادار به ترك كـشور    بودند، اينك براي شكل

اسامه بن الدن نيز پس از آنكه از ايجاد اتحاد در ميان مجاهدين نااميد شد، بـه سـودان         .  شدند مي
سـودان در آن زمـان      .  ها در دو كشور يمن و سودان اقامـت گزيدنـد     افغانـ  نقل مكان كرد و عرب

گرا بود و در يمن نيز مناقـشه دو بخـش شـمالي و             شاهد ظهور و قدرت گرفتن يك جريان اسالم
، 1996   در مـي  .  جنوبي، نواحي قبايلي آن كشور را به مكاني امن براي مجاهدين تبديل كرده بـود       

سودان تحت فشارهاي شديد عربستان، بن الدن را اخراج كرد و وي مجددا به افغانستان بازگشت         
 37 .هـا حمايـت كنـد       افغـان  ــ   هاي تحت كنترل طالبان بماند و از عـرب       و اجازه يافت در سرزمين

كردنـد، بـه افغانـستان        ترتيب بقيه اعضاي گروه كه آواره شده بودند يا مخفيانه زنـدگي مـي         بدين
افغان ماهانـه   ـ   در اين زمان وضعيت مالي بن الدن بهبود يافته بود و به هر خانواده عرب.  بازگشتند

اندكي بعد بن الدن به مقر اصلي طالبان در قندهار نقل مكـان كـرد و            38 .داد دالر حقوق مي 100 
زمان با اين تحوالت ايمن الظواهري نيز خود را        هم.  به نيروهاي خود دستور داد به طالبان بپيوندند

 . به افغانستان رسانده بود
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گرايان با آمريكـا بـود،        به معني پايان همكاري اسالم)  ارتش شوروي(شكست دشمن مشترك 
اما اين همكاري باعث شده بود كه آنها به عاملي موثر در صحنه سياست داخلي كشورهاي خود و         

هـاي درگـير در جنـگ بـا           هرچند هريك از طرف  39 .حتي در عرصه سياست منطقه تبديل شوند
كرد، اما همكاري آمريكا در جهـاد عليـه شـوروي ايـن معنـاي                 شوروي اهداف خود را تعقيب مي  

گرايان داشت كه تعريف آنان از هويت اسالمي در جهان مدرن قابل اجراست          ضمني را براي اسالم
هاي مسلمان مداخلـه    اند كه نبايد در امور داخلي و سرنوشت ملت و اياالت متحده و غرب، پذيرفته
گرايان هم به غرب نشان دادند       در مقابل اسالم.  هاي اسالمي برآيند كنند و درصدد اشغال سرزمين

رسـميت    انـداز بـا بـه       كه قدرت گرفتن آنها به معني مخالفت با منافع غرب نيست و در اين چشم        
آميز، بعيد نخواهد     زيستي مسالمت   گرايان در قلمرو خويش، يك هم    شناختن قدرت سياسي اسالم

ايـن  .  زيستي، مساله فلسطين را هـم مـسكوت بگذارنـد           بود و آنها حتي حاضرند به خاطر اين هم    
افغـان   سازي افغانستان و درست زماني كه رهبران عرب ــ        تحوالت بيانگر آن است كه پس از آزاد

ايـش    پنداشتند، آمريكا و متحـدان منطقـه    كننده و بانفوذ در منطقه مي خود را يك نيروي متعادل
آنها را كنار گذاشتند؛ اينك آمريكا، عربستان، پاكستان و حتي دولت در حال تـشكيل افغانـستان،        

افغانستان آزاد شده بود اما در گرداب جنگ داخلي و برادر كشي فـرو      .  كردند وجود آنها را انكار مي
هاي امنيتـي     سرويس.  هاي عربستان قطع شده بود      رفته بود، پاكستان به آنان پشت كرده و كمك  

آلبـاني،  .  كردنـد   كشورهاي متبوع شان در سايه سكوت ضمني غرب، آنها را يك به يك شكار مـي     
. دادنـد   هاي ديگر آنها را دستگير كرده و به كشورهاي خـود تحويـل مـي        آذربايجان، كانادا و دولت

ها و اخـوان المـسلمين قطـع شـد و             همچنين بعد از وقايع جنگ خليج فارس، همكاري سعودي     
پس از شكـست بغـداد، اخـوان را بـه           )  اردن و تونس  (كشورهايي كه از عراق حمايت كرده بودند       

تر، از نظر آنان حاصل خون مجاهدان در افغانـستان        از همه مهم 40 .شدت سركوب و منزوي كردند
جزيـره عربـستان، حرمـت        هدر رفته بود؛ زيرا نخست اينكه با استقرار سـربازان غربـي در شـبه             به

سرزمين وحي مخدوش و استحقاق مسلمانان در حفاظت از بالد اسالم انكـار شـد؛ و دوم اينكـه،            
دنبـال طـرد      افغانستان كه قرار بود نمونه يك حكومت اسالمي باشد، درگير جنـگ داخلـي و بـه               

. همـراه شـد     »فريب خوردن «بنابراين احساس ياس و نااميدي با احساس تلخ  .  ها بود افغانـ  عرب
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هـا    هاي سركوبگر و غيراسالمي منطقه، عرب    اين تصور به وجود آمد كه آمريكا در اتحاد با حكومت
حاصـل از بيـن بـبرد و          گرايان ناراضي را در افغانستان گردهم آورد تا آنان را در جنگي بي       و اسالم

 . مانده آنان را به راحتي حذف كند باقي
رسد عدم رغبت غرب به ايجاد يك دولت اسالمي مطيع در افغانستان كـه در درون           نظر مي به

مانند اشـغال   (المللي جهان اسالم      مرزها تحت قوانين شريعت اداره شود و در خصوص مسائل بين    
ها بسيار دردناك بود؛ به خـصوص زمانـي           افغانـ  بيش از حد حساس نباشد، براي عرب)  فلسطين

كردنـد،    قيد و شرط اقتصادي و سياسي غرب از رژيم اسراييل را مالحظـه مـي      كه آنان حمايت بي
 . كرد آميز و شيطاني جلوه مي رغبتي، بيش از پيش خباثت اين بي

تـوان در     روشـني مـي     ها نسبت به آمريكا و غرب را به         افغانـ  حاكم بودن تنفر و نااميدي عرب
و به سـفارت مـصر        1995 كه در سال  (چگونگي طراحي يكي از نخستين حمالت تروريستي آنها 

، »سلحشوران زير بيرق پيـامبر  «ظواهري در جزوه خود . مشاهده كرد) آباد صورت گرفت در اسالم
گـروه در   :  نويـسد   وي مـي  .  صورت گرفته است    »انتقام گرفتن «كند كه اين حمله براي    اذعان مي

در صورت عدم موفقيت، هر هدف آمريكايـي        .  ابتدا وظيفه داشت سفارت آمريكا را هدف قرار دهد   
خانـه هـر كـشور        باز در صورت عدم موفقيت، سـفارت .  گرفت در پاكستان بايد مورد حمله قرار مي

در نهايت اگر اين نقشه هم عملي نـشد، بايـد      .  گرفت غربي كه ممكن بود، بايد مورد حمله قرار مي
اي    دهنده آن اسـت كـه آنهـا ضـربه         استفاده از واژه انتقام نشان 41 .كردند به سفارت مصر حمله مي

اين اعتراف، با ادعاي او مبني بر اينكه مجاهدين پـس از           .  دريافت كرده و درصدد جبران آن بودند
عالوه بر ايـن، پيـش از       .  تناقضي آشكار دارد    42 شكست شوروي آماده جهاد با ابرقدرت ديگر بودند،

اي كه سازمان الجهاد در خصوص اين حمله صادر كرده بود، علـت        انتشار جزوه ظواهري، در بيانيه
حمله، تنبيه و مجازات دولت پاكستان، به خاطر استرداد چهار عضو الجهاد به مصر، عنـوان شـده               

آشكار است كه مجاهدين به تالفي عهدشكني متحدان پيشين دست به اعمال تروريـستي            43 .بود
به هر حال آنچه در اين مقطع اهميت دارد، اين اسـت        . كند طور كه ظواهري ادعا مي اند، نه آن زده

دهنده احساس تنفر و نااميدي محض اسـت؛ چراكـه      كه اساسا نحوه طراحي و اجراي حمله، نشان
در واقع هدف، نشان دادن قدرت و ابراز نارضايتي از ناديده گرفته شدن بود، نـه آمريكـا، كـشوري          
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هـاي    ترتيب عدم امكـان تـداوم حيـات مـذهبي گـروه          بدين.  طور خاص غربي، مصر يا پاكستان به
هاي ملي منطقـه از جانـب آنهـا         نظامي و جهادي در قالب دولت ملي، سبب شد اساس دولت شبه

 . مورد چالش قرار گيرد
پس از فروپاشي شوروي و در شرايطي كه بلوك غرب در افغانستان منـافعي نداشـت، جامعـه        

از قبول مسئوليت در برابـر      ـ   طور خاص حاميان و پشتيبانان اصلي جهاد در افغانستان ـ و به جهاني
اين سرخوردگي بـا مـسائل مربـوط بـه جنـگ            .  جنگ داخلي و كشتار در افغانستان، سر باز زدند   

خليج فارس تشديد شد و به ويژه پس از دستگيري شيخ عمر عبدالرحمان، مفتي الجهاد، به اتهام        
هـاي    ، انتـشار بيانيـه    1993 ارتباط با عامالن انفجار مركز تجارت جهـاني در نيويـورك در سـال                

عنوان دشـمن مـستقيم، در        هاي جهادي آمريكا را به      ضدآمريكايي سازمان الجهاد آغاز شد و گروه 
با تشديد اين روند، آمريكا از سوي الجهاد تهديد شد كه با يك ميليارد مسلمان       . مقابل خود ديدند

هاي ورزيـده     افغانـ   ترتيب عرب   بدين  44 .توانند خود به بمب تبديل شوند روست كه هريك مي روبه
اي خام جهت تدوين يـك ايـدئولوژي       مثابه ماده ديدند از اسالم به كه خود را در معرض نابودي مي

افراطي استفاده كردند و منازعه سياسي بر سر نفوذ، قـدرت و بقـا در منطقـه در قالـب دوقطبـي             
 . كفر تئوريزه شد/ايمان

هـا و     المللـي اسـالمي بـراي جهـاد بـا يهـودي             در اين چارچوب سازمان القاعده و جبهه بيـن 
، اعالم موجوديت كـرد و فتـواي        1998 ها به رهبري بن الدن و معاونت ظواهري در فوريه     صليبي

طبـق  .  را در همه جاي جهان صادر كـرد     چه  نظامي و چه غير نظامي ـ ها ـ شرعي قتل آمريكايي
اين اعالميه، آمريكا با جنايات و گناهاني كه در قبال مسلمانان عراق، فلسطين، عربـستان، مـصر و      

و همه مسلمانان اعـالن جنـگ كـرده         )  ص(طور صريح بر ضد خدا، پيامبر   سودان مرتكب شده، به
اي به نگرش جهاني در حالي صورت گرفت كه مجاهدين در        اين فرارفت از نگرش منطقه  45 .است
. ، جهاد در افغانستان را ترجيح داده بودند و به مساله فلسطين توجه چنداني نداشـتند      1980 دهه 

در نهايت پس از يك رشته حمالت تروريستي به منافع آمريكا در عربستان و كشورهاي آفريقايي،      
سپتامبر، به منظور آغاز جهاد جهاني مسلمانان عليه آمريكا، طراحـي و در خـاك آن               11 حمالت 

 . ناپذير قرار گرفت گرايي در مسيري بازگشت كشور اجرا شد و افراط
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ـ           نواحي قبايلي پاكستان؛ نمونه سـازي و     ملـت  اي از تاثير شكـست پـروژه دولـت ـ
 گرايي مذهبي افراط

پس از تشكيل پادشاهي افغانستان در اواسط قرن نـوزده كـه بـا حمايـت ضـمني بريتانيـا و                    
هـا بـه      منظور ايجاد دولتي حائل بين روسيه و مستعمره هندوستان صورت گرفت، تمايل افغـان    به

سازي، موجب شد پيشروي قواي اسـتعماري تـا       حفظ استقالل ارضي و مقاومت در برابر مستعمره
سرحدات ايالت خيبر پختونخواه متوقف شود؛ زيرا در آن سوي ايـن ايالـت مقاومـت سرسـختانه                  

پيامد ايـن   .  ها مانع پيشروي قواي اشغالگر و تثبيت حاكميت استعماري شد     قبايل با حمايت افغان
در اين روند بريتانيـا     .  قاره و افغانستان بود بين منطقه مستعمراتي شبه»  كمربند قبايلي«امر ايجاد 

اي آن، سـازوكار      منظور افزايش و تحكيم نفوذ خود در نواحي قبايلي با مالحظه سـاختار قبيلـه             به
صورت نظامي التقـاطي مركـب از حكمروايـي        اجرايي خاصي براي اين نواحي در نظر گرفت كه به

نمايندگان سياسي بريتانيا و سران قبايـل يـا ريـش سـفيدان محلـي، تحـت قـوانين اسـتعماري                
اسـتقالل  (شد كه با تامين خواسته اصـلي سـران قبايـل             اداره مي»  مقررات جرايم در سرحدات«

قـاره و     در زمان تقـسيم شـبه     .  پيماني آنها را جلب كرد      هم)  داخلي و تداوم سنن متحجرانه قبايلي
شان بـا الحـاق     استقالل پاكستان، سران قبايل به شرط تداوم همين روند و حفظ امتيازات سياسي

اي بـا فدراليـسم و نظـام          مانده قبيلـه  اين شيوه تركيب ساختار عقب 46 .به پاكستان موافقت كردند
قانونـي    جمهوري كه در قانون اساسي پاكستان نيز نهادينه شد، در واقع متضمن تداوم نوعـي بـي          

است؛ قانون اساسي پاكستان و مزايا و حقوق سياسي مندرج در آن در اين نواحي حاكم نيـست و        
گـذاري در     مجلس ملي كشور فاقـد حـق قـانون          47 .اند  احزاب سياسي از هرگونه فعاليت منع شده 

خصوص اين نواحي است و اصوال اداره امور ايـن نواحـي بـر اسـاس اصـل تفكيـك قـوا صـورت                      
االختيـار    عنوان نماينده تـام     به)  خيبر پختونخواه (دار ايالت مجاور   هر تصميمي كه فرمان.  گيرد نمي

صورت مشترك و با جلب توافق سـران      رييس جمهور يا يكي از هفت كارگزار وي در اين نواحي به
گو تحت نظارت هيچ مرجـع        قبايل اتخاذ كند، در حكم قانون است و اين قدرت مطلق و غيرپاسخ    

معناي متعارف آن وجود ندارد و آراي محاكم قبايلي          نيروي پليس و نهاد قضايي به.  قانوني نيستند
 48 .قابل طرح مجدد در ديوان عالي كشور نيست
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شـود، در دوران      از آن ياد مي   »  نيمه خودمختاري «قانوني كه در پاكستان تحت عنوان    اين بي
هـاي    خيزي بـراي ايجـاد مـدارس وهـابي، اردوگـاه            اشغال افغانستان توسط شوروي بستر حاصل     

نظـر    چنين بـه    )1 (.هاي مالي متكي به توليد و تجارت مواد مخدر ايجاد كرد   آموزش نظامي و شبكه
اي حكومـت     رسد كه تداوم وضعيت منحصر به فرد نواحي قبايلي بخـشي از سياسـت منطقـه          مي

پاكستان از يـك طـرف بـه بهانـه          .  پاكستان بوده است    »منافع ملي «ضياء الحق در جهت تامين    
ماندگي مردم ناحيه، خود را نـاتوان از اعمـال حاكميـت نـشان               العبور بودن و بدويت و عقب صعب
هاي آموزش نظامي سياسـت       گذاري در مدارس مذهبي و اردوگاه   داد و از طرف ديگر با سرمايه مي

در عين حال حمله ارتش شوروي بـه ايـن نواحـي            .  كرد  مطلوب خود را در افغانستان پيگيري مي 
توانست تجاوز نظامي به يك كشور متحد آمريكا در منطقه تلقي شود و به بروز بحراني با ابعـاد      مي

 . غيرقابل تصور منجر شود
تنها پس از حمالت يازده سپتامبر و اعالم جنگ عليه تروريسم از سوي دولت آمريكا بود كـه           

اي از وضـعيت      هرچنـد بـازيگران فرامنطقـه     . وضعيت بحراني نواحي قبايلي مورد توجه قرار گرفت
دولـت آمريكـا پـس از         49 .كنند  برداري مي دوگانه نواحي قبايلي براي پيگيري منافع خودشان بهره

نتيجه كه به منظور كنترل نواحي قبايلي در اختيار پاكستان قـرار داد،            چند مرحله كمك مالي بي
به ايـن نواحـي، بـه شـكار         »  قوانين جنگي «مدتي است كه خود راسا وارد كارزار شده و با تسري 

عملياتي كه با ميزان خطـاي قابـل         50 .پردازد نظاميان از طريق هواپيماهاي بدون سرنشين مي شبه
و تلفـات غيرنظـامي، تنهـا در دوره اول          »  گيري عمومي   هدف«اي همراه است و با وجود  مالحظه

در هميـن حـال      51 .رياست جمهوري اوباما به بيش از پنج برابر دوره جرج دبليو بوش رسيده است
آميز منطقه سبب دلـسردي مـردم ايـن        همكاري دولت پاكستان با آمريكا و تداوم وضعيت تناقض

اي و نهادهاي سنتي مختص آن در آسـتانه فروپاشـي كامـل           نواحي شده و ساختار مديريت قبيله
اند و اين طالبان پاكستان است كه با استفاده از خالء موجود، عمـال كنـترل منطقـه را                قرار گرفته

اين امر فقط جنبه نظـامي نداشـته و طالبـان           .  دست گرفته و سلطه خود را دايمي ساخته است به

مشهور بود كه عالوه    »  سرزمين خشخاش «به    1990 و   1980 ناحيه باجور، يكي از هفت ناحيه تشكيل دهنده نواحي قبايلي در دهه .  1 
 . آمد شمار مي بر جذب نيروهاي داوطلب، يكي از منابع مالي مجاهدين نيز به
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عنوان حكم يـا نـاظر طـرف سـوم مـورد در دعـاوي و اختالفـات قبايـل مـورد مراجعـه                          عمال به
 )1 (.گيرد مي قرار

دهد كه حاكميت دولت در منطقه از نظر حقوقـي و           مالحظه وضعيت نواحي قبايلي نشان مي
دولـت  .  سياسي به معناي واقعي كلمه مبهم و نواحي قبايلي عمال فاقد قدرت فائقه سرزميني است

نظاميـان را هـدف حمـالت هواپيماهـاي           آمريكا حريم هوايي پاكستان را بارها نقض كرده و شـبه   
اما با وجود ميزان خطا و تلفات غيرنظامي قابل توجه، از عذرخواهـي             .  دهد بدون سرنشين قرار مي

در چنين شـرايطي اسـت        52 .ورزد  و پرداخت غرامت به دولت پاكستان يا بازماندگان خودداري مي  
با وجود ايـن،  . كه اصالح وضعيت نواحي قبايلي به يك خواست ملي در پاكستان تبديل شده است

تنها به    2011 در سال   »  مقررات جرايم در سرحدات«رغم وعده لغو كامل  حزب مردم پاكستان به
ايـن  .  هايي از آن بسنده كرد و قانون فعاليت احزاب را به نواحـي قبـايلي تـسري داد            اصالح بخش

شد، هرچند اين اصالحات عمـال   سال بود كه مقررات فوق اصالح مي 110 اولين بار بعد از گذشت 
ايجاد يك نظام جديـد اداري       پيشنهاد جديدي مبني بر     2012 اجرا نشد و دولت مركزي در سال  

هرچند اين شوراها نيز در صورت تـشكيل      .  تحت عنوان شوراهاي محلي در نواحي قبايلي ارايه داد
رغـم    با وجود اين و بـه         53 .دار ايالت خيبر پختونخواه قرار خواهند داشت    تحت كنترل كامل فرمان

اي، اراده سياسي الزم براي تغيير وضع موجود در      تبديل قضيه نواحي قبايلي به يك معضل منطقه
طرح هر پيشنهاد با سيل انتقادات و پيشنهادهاي بحث برانگيـز           .  خورد نظام سياسي به چشم نمي

مانده و آنچه عمـال تـداوم      »  در دست اقدام«ترين اصالحات همواره  شود و جزيي جديد مواجه مي
 . شوند يابد وضعيت بحراني اين نواحي است كه بيش از پيش به حاشيه رانده مي مي

ملـت و هـر سـه مولفـه          ــ   ترتيب هر چهار تحول اساسي در فرآيند گذار به نظام دولـت      بدين
كن   هايي از پاكستان با بحراني بنيان       اساسي دولت ملي مدرن، ذكر شده در مقدمه مقاله، در بخش

گرايـي مـذهبي،      مواجه است كه با توجه به شرايط خاص منطقـه در حكـم منبـع اصـلي افـراط                 
اي نيز حاصلي جز تـشديد ايـن         هاي فرامنطقه كند و نحوه مواجهه قدرت خشونت و ترور عمل مي

 .عنوان مثال دو قبيله كه بر سر استخراج يك معدن كروميت اختالف داشتند، دعاوي خود را به طالبان ارجاع دادند به. 1 
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آيـد و     شمار مـي  اي يك استثناء به ممكن است ادعا شود كه نواحي قبيله.  گرايي نداشته است افراط
اي ايالتـي     اما نواحي ديگري مثل نواحـي قبيلـه     . توان شرايط آن را به كل پاكستان تعميم داد نمي

كم از نظر انـساني       هم وجود دارند كه از امتيازات موجود در قانون اساسي كشور محرومند و دست    
هـاي    با بحراني مشابه شرايط نواحي قبايلي دست به گريبانند اما از آنجا كـه مـستقيما در جريـان       

شـود و تحـت شـرايط         المللي درگير نيستند، توجه چنداني به آنهـا نمـي           جهادي و تروريسم بين  
صـورت    عالوه بر اين، واقعيات موجود بـه   .  كنند مانده قبايلي زندگي مي هاي عقب قانوني يا سنت بي

 . كنند اي از تسري وضعيت نواحي به ساير مناطق پاكستان حكايت مي كننده نگران
بـه مركزيـت    (حاكميت دولت مركزي در دره سوات، واقـع در ايالـت سـرحد            2008 در سال 

. چـالش كـشيده شـد       نظامي وابسته به طالبان پاكـستان بـه      هاي شبه توسط يكي از گروه)  پيشاور
االجلي براي تعطيلـي مـدارس دخترانـه          رهبران اين گروه با قدغن كردن تحصيل دختران، ضرب      

جالب .  محاكم شرعي را در اين منطقه احيا كردند       »  تنفيذ الشريعه «اعالم كرده و با اعالم مقررات 
از برخـورد بـا      بـه بهانـه حفـظ صـلح و امنيـت ــ             اينكه دولت پاكستان در واكنش به ايـن امرــ   

. نظاميان خودداري كرده و پذيرفت كه حاكميتش بـر آن منطقـه محـدود و مـشروط شـود                    شبه
نظاميان توافق صلح را ناديده گرفته و به سمت پايتخت پيشروي كردنـد كـه            متعاقب اين امر شبه

از جملـه   (اين تهاجم با مقابله ارتش مواجه شد و به بروز يك بحران انساني بـا ابعـاد قابـل توجـه            
در نهايـت زمـاني كـه       .  منجـر شـد   )  هـا و آوارگـي جمعيـت        تلفات غيرنظامي، انهدام زيرسـاخت    

منعقـد شـد و       2009 در    »پايـدار «نظاميان به درون دره سوات پس رانده شدند، توافق صلح   شبه
ايـن امـر را يـك مـساله داخلـي دانـست و بـا                  ـ  رغم مخالفت شديد آمريكا و افغانستان بهـ  دولت

نظاميان كنترل منطقه را به آنان سپرد و در حال حاضر بر مرزهـاي خـود بـا              پذيرش شرايط شبه
  54 .افغانستان در اين ايالت تسلط ندارد

 گيري نتيجه

مقاله حاضر تالشي بود براي شرح و تبيين فرآيندي كه در شرايط خـاص مكـان و زمـان در                 
بخشي از جهان اسالم رخ داد، اما امروزه خصلتي نهادين به خود گرفته و ديگـر بـه زادگـاه خـود              
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: كننده اين فرآينـد در تـوان بـاالي بازتوليـد و بومـي شـدن آن اسـت                   ابعاد نگران. محدود نيست
هاي دولت ملي در اغلب ممالك اسالمي، حـتي اگـر     محض بروز يك بحران يا نقصان در كارويژه به

آيـد كـه در زمانـي         اي مساعد فراهم مي     اين نقصان، شكستي نظامي يا بحراني ارضي باشد، زمينه  
هايي قدرتمند، مشابه آنچـه در نواحـي          ها و سازمان   كوتاه، باورها و عقايد سياسي و همچنين گروه
هاي افراطي،    در اين شرايط با اندك فعاليت گروه    . يابند قبايلي پاكستان وجود دارد، در آن رشد مي
ستيز و معتقـد بـه      صورتي دولت هاي افراطي از اسالم به موجي از خشونت سياسي، ترور و برداشت

ترتيب بهتر است بپذيريم كـه در عـصر           بدين.  شوند  يابند و نهادي مي   نابودي غرب، رشد و نمو مي
جهاني شدن، بحران دولت ملي در شماري از ممالك اسالمي، هنوز در آغاز راه است و بايد امـواج           

 . خردكننده آن را به انتظار نشست
اي است از چگونگي تداخل و بقاي مولفه اسـالمي         ملت در پاكستان، نمونه سرگذشت دولت ـ

هويت در ساخت وارداتي دولت ملي مدرن در جوامع اسالمي كه در سايه تالش نخبگان سياسـي       
گرايي سياسـي مبتنـي      خود، به ظهور افراط »واقع گرايانه«براي توجيه و تشريع سياست خارجي 

هرچند روي ديگر اين سكه، لزوم تشكيل دولت ملي،         .  المللي منجر شد بر مذهب، در مقياسي بين
الملـل در قـرن       ايجاد يك جامعه ملي و تعريف هويت ملي براي بقا در پارادايم حاكم بر روابط بين     

در واقع كشوري مثل پاكستان، پس از تاسيس، به منظور بقاي خود نـاگزير از خلـق و      .  بيستم بود
هاي الزم براي ايجاد يك انگاره ملي، سـرانجام     جعل يك هويت ملي بود، اما در غياب تمامي مولفه

ــ بـه پايـه       الملل و تحركات عربستان    با توجه به شرايط حاكم در نظام بينـ  قرائت سلفي از اسالم
قـاره    اي كه براي توجيه تقسيم شبه     ترتيب بهانه بدين. اصلي هويت ملي كشور پاكستان تبديل شد

برساخته شده بود، به مبنايي براي تعريف هويت ملي اين كشور تبديل شد و پس از طـي مراحـل    
 . اي براي فرسايش و فروپاشي اين دولت ملي تبديل گرديد رشد و تحول خود، به پايه

طلبي سياسي ضياء الحق در جريان جهاد در افغانـستان، بـا ايجـاد اختـالل در مـسير             فرصت
. سازي در پاكستان زمينه را براي طرح و ارايه تعاريف موسع از هويت اسالمي فراهم سـاخت     دولت

در اين روند، هويت اسالمي كه در حقيقت هويتي بود فرهنگي، كـه از شـمال آفريقـا تـا آسـياي            
داد، بـا الگوبـرداري از هنجارهـاي          ها، نژادها و اقوام مختلف را به هم پيوند مي         جنوب شرقي، ملت
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بـه عبـارت    .  المللي، در چارچوب تئوريك ويژه هويت ملي و امنيت ملي قـرار داده شـد           حاكم بين
ترتيب پاي امت اسالم      بدين.  ديگر، چارچوب مختص هويت ملي به يك هويت فراملي تحميل شد   

هـا و مناقـشات سياسـي و امنيـتي دوران             هاي درگير در رقابـت   عنوان يكي از بازيگران يا طرف به
هـايي مـصمم و       هـا و سـازمان      پس از فروپاشي بلوك شرق، گروه.  جنگ سرد به ميان كشيده شد

خـاطر آنهـا      هايي بودند كه بـه   دنبال تحقق بخشيدن به ايده قدرتمند در منطقه ظهور كردند كه به
هـاي مبتـني بـر آنهـا،          ها، روابط و سازمان     ايجاد شده و جنگيده بودند؛ نظامي از هنجارها و ارزش

هـا در چـارچوبي جديـد         ايجاد و تثبيت شده بودند و مفهوم جديد هويت اسالمي نزد اين سازمان  
امنيـت نـيز در رونـدي       .  سـاخت   آور مي   را الزام )  غرب(شكل گرفت كه تعريف غير يا دگر ِ هويتي   

رو در تعريف     از اين .  ، به امنيت امت تبديل شد   )كه مستلزم تعريف تهديد بود(مشابه با امنيت ملي 
. امنيت، پارامترهايي مانند محيط امنيتي و تهديدهاي امنيتي بـراي امـت اسـالم، تعريـف شـدند           

هاي افراطي جغرافياي سياسي خود را در چارچوب سرزمين واحد اسـالمي   همين دليل، سازمان به
موقعيت مكاني خود را نه بـر اسـاس مرزهـاي سياسـي               كنند و شعب مختلف القاعده،    تعريف مي

مانند هنـدوكش،  (بندي جغرافياي طبيعي آن  دولت ملي محل فعاليت خود، بلكه بر مبناي تقسيم
 . كنند بيان مي) النهرين يا مغرب اسالمي بين  
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