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 چکیده

أثیرگذار هویت آنها ت تلف برهای مخکند و به صورتها ایفا میمذهب با توجه به اینکه نقش مهمی در زندگی انسان

 ها و حتیا، گروههباشد. فراگیری و انتقال آن از طرق مختلف از سوی خانوادهاز اهمیت باالیی برخوردار می است و

-رسی آموزشدهی به هویت مذهبی افراد شده است برسبب شکلبا توجه به اینکه آموزش  گیرد.ها صورت میحکومت

ی یت بسزایهای مذهبی در بین مردم کشور پاکستان از اهمباشد. در این میان، آموزشهای مذهبی یک ضرورت می

ت مالی ت به حمایحکوم ،ضیاءالحق برای اولین بار در تاریخ پاکستانحکومت در دوران ای که برخوردار است، به گونه

ای در فض . هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش بر بحران مذهبیاز توسعه آموزش های مذهبی دست زد

تان شور پاکسهای مذهبی غیررسمی در فضای کباشد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزشکشور پاکستان می

در این شده است. ای انجامحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانهت -ش توصیفیباشد. بر این مبنا، مقاله حاضر با رومی

ن اصلی معه و کانوواحد بنیادین جاهای مذهبی که توسط خانواده که به عنوان شگیری شده است که آموزپژوهش نتیجه

ر ذهبی دمگیری بحران کل، و رسانه که بخش جدایی ناپذیر از زندگی مخاطبان است، موجب شرشد و تعالی انسان

اثیرگذار تن مذهبی گیری بحراای و گروه طالبان هم در شکلگرایی فرقهکشور پاکستان شده است و عواملی مانند افراط
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 مقدمه -1

های شود و با توجه به توانمندیانسانی و طبیعی را شامل می از نظرجهان اسالم سرزمینی با ترکیبی متنوع 

های فراوانی برای تبدیل شدن به یک ، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی آن، دارای قابلیتژئوپلیتیکیمهم 

مختلف است که  هایفرقهجهانی است. جهان اسالم در بر دارنده مذاهب و  ژئوپلیتیکقدرت در عرصه نظام 

های مختلف مذهبی و یا های دیگر در طول تاریخ شاهد منازعات و کشمشمرز بودن با تمدنبه لحاظ هم 

های هانتینگتون که درونی بوده است. امروزه نیز توجه به برخی آرا و افکار به خصوص نظریه برخورد تمدن

توان ین نظریه میپندارد، تحوالت جاری جهان را تا حدودی مبین ابرخی از مرزها جهان اسالم را خونین می

سینک کیانگ چین، ادامه برخوردها  نشینمسلماندرگیری دولت در ایالت  -دانست. جنگ مذهبی در پاکستان

آشفتگی  -ها در مرزهای جنوبی لبنانهای اشغالی و احتمال از سر گیری تشنجات و درگیریدر سرزمین

تشنج دوباره  -سومالی -های سوداندرگیری -جنگ دولت عربستان در صعده یمن -افغانستان و عراق

هایی است که جهان اسالم با آن مواجه است. آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ و ... از جمله بحران
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اگر چه اغلب مسلمانان به لحاظ ایدئولوژیک خواهان ایجاد همبستگی و اتحاد جهانی کشورهای مسلمان 

های متفاوتی روبرو است. از دیر باز، دین و مذهب از عوامل مهم شهستند اما در واقع چنین امری با چال

بوده است. تولید و تبلیغ مذاهب و عقاید  طلبسلطههای قاره هند و مورد توجه قدرتچالش در شبه

گیری اتحاد در بین مسلمانان توانست از شکلو ترویج آن در بین مسلمانان سیاستی بود که می خودساخته

ای که هر فرقه خود را مسلمان ناب دانسته و دیگران را مرتد، کافر و واجب القتل د، به گونهجلوگیری نمای

پندارد. جمهوری اسالمی پاکستان، از لحاظ نقش سیاسی و استراتژیک و موقعیت مذهبی و فرهنگی خود در 

ی در پاکستان به تهدیدی اگرایی فرقهرود. افراطترین کشورهای اسالمی به شمار میجهان کنونی، یکی از مهم

ای چشم بستند، های فرقهها بر خشونتها سالجدی علیه امنیت ملی این کشور تبدیل شده است. پاکستانی

-ها( بودند. افراطها و سیکها، هندوها،بودایی)شیعیان، احمدی های مذهبیاز اقلیت عمدتاًچرا که قربانیان آن 

قدر گسترده اعمالشان تلقی و دایره اهداف خود را آن تائیدحمل بر ای، بی توجهی اکثریت را گرایان فرقه

گرای آنان درباره ایمان، جامعه و دولت موافق های مطلقکردند که حتی اکثریت سنی را هم که با دیدگاه

های کشوری بود که مسلمانان و سایر اقلیت تأسیسگذاران پاکستان، نبودند، هدف قرار دادند. آرمان بنیان

قاره بتوانند در آن آزادانه به دین خود و در صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند. اما وضعیت مذهبی شبه

ای، پس از گذشت شش دهه از استقالل این کشور، حاکی از عدم تحقق کامل بار روابط میان فرقهخشونت

قاره هند اعالم استقالل نمود، شبه چنین آرمانی است. کشور پاکستان به نام دین اسالم و کشور خاص مسلمانان

کند. با این حال پاکستان از معدود کشورهایی است که جز دین مشترک آن، نقش بسزایی در این کشور ایفا می

را در محدوده سرزمینی دارا نبوده و سعی دولت پاکستان برای  "ملت -دولت"دهندههیچ یک از عناصر تشکیل

های مختلف مذهبی بی نتیجه مانده و تاریخ این ها و فرقههمگرایی گروهاستفاده از عامل مذهب به منظور 

آموزش مذهبی در پاکستان از اهمیت بسزایی  های قومی و مذهبی پیوند خورده است.کشور با درگیری

مت به حمایت مالی حکو ،در دوران ضیاءالحق برای اولین بار در تاریخ پاکستانای که برخوردار است به گونه

پرداخت زکات در طول دوران حکومت ضیاءالحق برای تامین هزینه و های مذهبی دست زد وسعه آموزشاز ت

هدف از انجام این (. 91: 1391د )عطایی و شهوند، برای شهروندان پاکستانی اجباری شمدارس مذهبی 

پاکستان است و در این کشور گیری بحران مذهبی در غیررسمی بر شکل هایآموزش تأثیرپژوهش بررسی 

و به بررسی  آموزش با استفاده از رسانه اهمیت آموزش مذهبی در خانواده، اهمیت تأثیرراستا به بررسی 

 ای در پاکستان پرداخته شده است.گرایی فرقهگیری گروه طالبان و افراطشکل

 روش تحقیق  -2

مقاله حاضر به  انجام شده است. ایکتابخانهتحلیلی و با استفاده از مطالعات  -مقاله حاضر با روش توصیفی

 پردازد.گیری بحران مذهبی در کشور پاکستان میبررسی تاثیر آموزش غیررسمی بر شکل

 مباحث نظری -3

 آموزش -3-1

های فنی و ت ارتقاء سطح دانش و آگاهی، مهارتهایی است که جهی مساعی و کوششآموزش کلیه

رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان جهت آماده کردن آنان برای انجام ای و شغلی و همچنین ایجاد حرفه

بی تردید، آموزش در زندگی بشر از اهمیت ویژه برخوردار  گیرد.های شغلی صورت میوظایف و مسئولیت

بهبود و تعالی انسان را به همراه دارد. مقام شامخ انسان در پرتو آموزش  است چرا که آموزش، سازندگی،



شود و در مقابله با آفات عظیم اجتماعی از قبیل خرافات و نیز وابستگی در ابعاد مختلف متجلی میصحیح، 

. با وجود این، گرددمییابد و استعدادهای او از این طریق شکوفا فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مصونیت می

 (.1: 1384 )بهروزی، ی امور هر سازمان استترین وظایف در ادارهآموزش یکی از پیچیده

 انواع آموزش  -3-1-1

، با اهداف و محتوای مشخص از قبل تدوین شده، آموزش کودکان، نوجوانان و «های رسمیآموزش»

مدرسه  همچونهای رسمی آموزشی ها در قالب فعالیت نهادها و سازمانشجوانان را به عهده دارند. این آموز

های درسی مشخص و از های درسی مصوب و برنامهو دانشگاه قابل شناسایی است. در این راستا، وجود کتاب

های ها و مالکترین شاخصقبل تدوین شده، و نیز وجود معلم و متعلم در فضاهای آموزشی، از جمله مهم

 شود.شناسایی آموزش رسمی تلقی می

ها و های درسی مصوب و سرفصلبا کتاب الزاماًهای رسمی، وزشبر خالف آم «های غیررسمیآموزش»

های آموزشی و تربیتی، از ها، کار انتقال پیامهای درسی مشخص و معین همراه نیستند و در این آموزشبرنامه

رسد. آموزش غیررسمی در سطح های ارتباطی و مراکز غیررسمی در امر آموزش به انجام میطریق رسانه

 صداوسیماهای هنری ها و فعالیتتوان به برنامهها میترین آنشود و از عمدهعی در ایران ارائه میبسیار وسی

 (.3: 1387 )باقری، ها، نهضت سوادآموزی و... اشاره کردجمهوری اسالمی، مساجد کشور، شهرداری

 بحران -3-2

ه خود مشغول علوم اجتماعی را باز جمله ادبیات ، ادبیات معاصر و «بحران» ای همچونشاید کمتر واژه

مشغولی جلوگیری از ، دلالمللبینهای علمی مختلف را درگیر ساخته است. دانشمندان روابط داشته و رشته

علم  نظرانصاحبهای سیاسی، ها و بی ثباتینگران بروز ناآرامی شناسان سیاستبروز جنگ بین کشورها، 

ا و کسب و کارها مواجه هستند، مهندسان و متخصصان فنی همدیریت که با ورشکستگی و فروپاشی شرکت

کنند، های ناشی از بالیای طبیعی یا سوانح صنعتی را جستجو میها و خرابیهای کاهش خسارتکه روش

که  نمایند، روانشناسانیها و نوسانات شدید بازارهای پولی و مالی را تجزیه و تحلیل میاقتصاددانانی که تالطم

های مختلف علمی، هر یک و محققان رشته نظرانصاحبروکار دارند و سایر های روحی بیماران سبا نابسامانی

 اند.ی مورد نظر خود استفاده کردهی بحران را بکار گرفته و از آن برای توصیف پدیدهای، واژهبه گونه

های بسیار کی از زمان است که بر جنبهی انداز نظر مورخان، بحران فقط تغییری بسیار سریع در محدوده

 تأثیرهای اخالقی، انواع اندیشه و احساس، ساختارهای قدرت و تشکیالت اقتصادی نگرش اساسی نهادها،

)تهدید به اختالل( شده و  هایی از آن، مختلگذارد. بحران وضعیتی است که در آن، یک سیستم یا بخشمی

)برای مثال، تغییر ناگهانی در قدرت  ند متغیر سیستمی اساسیتغییرات ناگهانی یا مخرب در یک یا چ

گردد. هر چند این تعریف ثباتی کل سیستم میبازدارندگی یک ابر قدرت در برابر ابرقدرت دیگر( باعث بی

ای متشکل از متغیرهای المللی است، با اطالق عنوان سیستم به هر مجموعههای بینبیشتر معطوف به بحران

تری مانند های کوچکهم، مانند کل یک کشور، یک منطقه از کشور، یک شهر و یا حتی گروه متعامل با

های این چنینی تعمیم داد و مدعی شد که ی مجموعهتوان تعریف را به همههای تجاری میمدارس یا شرکت

 شوندمی ها با پیدایش اختالل جدی در کل یا بخشی از حوزه خود دچار بحرانهر کدام از این سیستم

 (.8-12: 1385)حسینی، 

 



 مذهب -3-3

اما از  "گوید:داشته و دارد. ساموئیل کئنیک می عهده بهمذهب، همواره در پیشرفت تمدن، نقش حساسی 

ها را انصاف نباید گذشت که مذهب؛ خدمات بزرگی نیز انجام داده است که خود سمز وکلر، برخی از آن

ی طلبه جود آوردن طبقهه وی مرفه و بکار و اندوختن ثروت و ایجاد یک طبقه تأمین، مانند است برشمرده

کردند. مذهب نقش بزرگی در تشویق و پرورش علوم دینی که اغلب وقت خود را صرف پرداختن فرهنگ می

کنند، در تلطیف و تقویت اصول کند... همچنین رهبران مذهبی که بنام خدا وعظ میاصول اخالقی بازی می

کند و به شناسان معتقدند که مذهب، تنها فضائل اخالقی را تقدیس میالقی مؤثر هستند. برخی از جامعهاخ

های نظم و آوردن پایه وجود بهشاید بهترین خدمت مذهب، » گوید:دهد؛ سمز وکلر میها نظم و ترتیب میآن

اشته است. مذهب نیز دوشادوش پیشرفت ی زندگی نیاز فراوان به نظم دانضباط باشد؛ زیرا بشر در دوران اولیه

های اولیه، خدایان بسیار و تکامل تمدن؛ همواره رو به تکامل رفته و از کثرت، به وحدت گراییده است، انسان

اند. پس و تمام مذاهب از شرق ظهور کرده پرستیدند و اسالم به صورت تکامل یافته یکتاپرستی ظهور کردمی

هیچ تمدنی هم بدون  طبعاً تواند دوام یابد و الق و قانونی بدون مذهب، نمیباید تصدیق کنیم که هیچ اخ

(. مذهب رسمی پاکستان، اسالم است و 86-87: 1346،اخالق و قانون و نظم، قابل پیشرفت نیست) بهشتی

باشند. دهند. اکثریت مسلمانان پیرو مذهب تسنن میدرصد جمعیت کشور را تشکیل می 97مسلمانان حدود 

 (.65: 1370، و مذاهب متعدد، در پاکستان وجود دارد)صافیفرق 

 جهان اسالم -3-4

شود که بیشینه مردمان آن پیرو دین اسالم باشند و از نظر هایی گفته میجهان اسالم به اصطالح به سرزمین

اطلس  های اقیانوسی اصلی آن به شکل مستطیلی از کرانههای وسیعی است که بدنهجغرافیایی شامل سرزمین

ی یابد و در مجموع شامل قسمت عمدهشروع شده و تا جنوب غربی و شمال شرقی آسیای مرکزی امتداد می

متنوع از نظر  ی(. جهان اسالم سرزمینی با ترکیب56 :1387 )صفوی، شودآسیا و آفریقا و بخشی از اروپا می

به لحاظ اشتراک دینی و منابع انسانی و  شود. اگر چههای انسانی و بسترها و شرایط طبیعی را شامل میویژگی

ای در عرصه نظام های فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقهطبیعی، جهان اسالم دارای قابلیت

های بروز اختالف و واگرایی از جمله جهانی است؛ اما به دلیل وجود برخی عوامل و زمینه ژئوپلیتیک

های هبی، قومی، اندیشه و نظام سیاسی، عدم استقالل و وابستگیهای مذگسیختگی فضای جغرافیایی، تفاوت

 -های سیاسیهای برتر جهان اسالم، وجود پیمانسیاسی و اقتصادی، تعارضات سرزمینی، رقابت داخلی قدرت

-این پتانسیل عظیم استفاده شایستهتاکنون از  متأسفانهو ...  ایمنطقه فراهای بزرگ و بازیگران امنیتی با قدرت

هایی چون اشتراکات دینی و تمدنی، تجانس و همگونی ای نشده است. در کنار عوامل واگرایی، عوامل و زمینه

تواند در ساختاری و کارکردی، منافع و نیازهای مشترک، احساس تهدید مشترک و ... وجود دارند که می

 (. 1: 1390ی، نیا و زرقانایفا کند )حافظ مؤثریجهت وحدت و همگرایی جهان اسالم نقش 

 پاکستان -3-5

ی تاریخ هند و ایران است. این کشور دارای کشور پاکستان قدمتی چند هزار ساله دارد و تاریخ آن عمده

های ای بیشتر از یونان دارد. پاکستان با پستی بلندیفرهنگی غنی و آداب و رسوم فراوانی است که سابقه

های حاصلخیز و سیراب شده از رودخانه سند، مرکز اجتماع سه سلسله جبال بزرگ هیماالیا، وسیع، سرزمین

(. جمهوری اسالمی پاکستان از شمال با افغانستان و چین، از  65:  1370، )صافی قراقرم و هندوکش است



از جنوب و  از شمال شرقی و مشرق با هند و از مغرب با ایران همسایه است وشمال غربی با افغانستان، 

ای بودند از هایی تشکیل یافته که پارهشود. پاکستان از سرزمینمیبه دریای عمان محدود  زیجنوب غربی ن

 ،)صارمی نایینی و همکاران شهور استپاکستان م-هند قارهشبهاکنون به نام  و خواندندیمکه آن را هند  آنچه

(. پاکستان ششمین کشور پرجمعیت دنیا و دومین کشور دارنده جمعیت مسلمان است. طبق آمار 10: 1389

میلیون تن، ششمین کشور پرجمعیت از نظر نرخ  172( پاکستان با جمعیتی حدود 2008) 1387تخمینی سال 

کنند که این ی میفقر زندگ رخطیزمیلیونی پاکستان  172درصد از جمعیت  40رشد جمعیت است. نزدیک به 

آمار مربوط به قبل از سیل پاکستان است و فجایعی که سیل پاکستان به بار آورد خود گویای رشد این آمار 

ها به مدرسه راهنمایی از بچه درصد 30است و تنها  درصد 68سوادی در این کشور حدود خواهد بود. نرخ بی

سوادی، به های گسترده برای مبارزه با بیتالش رغمیلع(. 5: 1390)احمدی و بیداهلل خانی،  شوندوارد می

های سوادآموزی به ویژه علت افزایش جمعیت، عدم تعمیم آموزش همگانی، عدم استقبال الزم از کالس

سوادی زیاد است. در پاکستان چهار قوم دختران و زنان، به خصوص در ایالت بلوچستان پاکستان، درصد بی

م است زبان اردو، زبان ملی و تکل)پشتون( وجود دارد و  های پنجابی، بلوچ، سندی و پاتانبزرگ و مهم به نام

دهد. زبان انگلیسی، زبان رسمی و دیوانی کشور و درصد لغات آن را، لغات فارسی تشکیل می 50که بیش از 

ر مدارس خصوصی، ها و بعضی از مدارس است و آموزش زبان انگلیسی در اکثها، کالجزبان آموزشی دانشگاه

 (.65-75:  1370، )صافی ها مورد توجه است. پایتخت کنونی پاکستان، اسالم آباد استحتی در کودکستان

 

 های تحقیقیافته -4

 آموزشهای مذهبی در پاکستان -4-1  

 آموزش مذهبی در خانواده الف(

ای یافته است، دلیل این امر به شرایطی توجه به خانواده در نظام کنونی جهان جایگاه ویژه و برجسته

گذارد و فقدان اصالت و استحکام و که این نهاد به لحاظ تربیتی بر اعضاء و افراد خانواده اثر می گرددبرمی

کند. واقعیت آن است که هیچ نهادی همچون خانواده در خطر از هم پاشیدگی آن، جامعه جهانی را تهدید می

به ویژه نیازهای عاطفی مؤثر نیست، جو عاطفی در اشکال مختلف در روابط اعضای  نیازهای روانی فرد تأمین

 (.5: 1384 یابد )بهروزی،خانواده با یکدیگر تجلی می

را در جوامع مختلف جهان  «خانواده» ها مطالعه و تحقیق و تتبعجامعه شناسان و مردم شناسان پس از مدت

عبارتنداز: الف : خانواده مشترک و هم آهنگ: در این نوع خانواده پدر و اند که به سه گروه کلی تقسیم کرده

نیز دارند. ب:  «زندگی گروهی»  کار مشترک)که کار در مزارع، نمونه روشن آن است( دلیل بهمادر و فرزندان 

ی وسیله خانواده گسترده: در این گروه احتمال دارد، فرزندان از پدران و مادران جدا و حتی دور باشند، ولی

های نقدی و جنسی وجود دارد و گاهی نیز کمکپیوستگی و دلبستگی بین اعضای خانواده از طریق مکاتبه و 

های این دسته، ای: در خانواده. ج: نظام خانواده هستهاندشریککنند و در عزا و شادی هم با یکدیگر دیدار می

کند و وقتی بزرگ شد به معنی واقعی از اولیای تا زمانی که بچه کوچک است با پدر و مادر زندگی می معموالً

شود و تنها از طریق مکاتبه یا مکالمات از اتفاقات و نوسانات زندگی افراد خانواده خود با خبر خود جدا می

که از نظر تقسیم  «تفاوت»نیست با این ها جدا بندی خانوادهشود. و اما کشور پاکستان نیز از چنین گروهمی

های نوع اول و دوم در پاکستان بیشتر است زیرا علت اصلی این است که حدود هشتاد و پنج خانواده بندی،



ید کنند و طبیعی است پیرو زندگی مشترک خانواده هستند، شادرصد از اهالی پاکستان در روستاها زندگی می

بت و شفقت و استحکام خانواده در پاکستان به لحاظ نفوذ دین مبین اسالم تذکر این مهم ضروری باشد که مح

دستورات قرآن کریم و پیغمبر اسالم را در مورد خانواده احترام به بزرگتر  عموماًهای پاکستانی است و خانواده

فرزند » امکاناتبه  های پاکستانی در حال حاضر با توجهدانند. خانوادهو محبت اولیا به فرزندان الزم االجرا می

کنند و البته در شهرهایی نظیر اسالم آباد، الهور و کراچی که فرستنده خودشان را تربیت می «یا فرزندان

های مفید در این زمینه مادران و پدران است، بسیاری برنامه رؤیتتلویزیونی هم تا شعاع حدود صد میل قابل 

 ضمناًها دارد و های مفید برای راهنمایی خانوادهکه رادیو هم برنامهکند و باید اشاره کرد را ارشاد و هدایت می

ها و خانواده بسیار مفید است و نشریات مختلف بخصوص انتشارات رادیویی پاکستان برای مدارس، دانشگاه

دهند، البته ها اختصاص میای یک صفحه بزرگ را برای طرح مسائل خانوادهها نیز حداقل هفتهروزنامه

ها کند. البته سنن و آداب و رسوم قدیمی را باید حفظ کرد و خانوادهها کمک میها نیز به این برنامهوادهخان

داشته باشند و وجود این قدرت به پدران و مادران امکان خواهد داد تا جوانی  «قدرت تربیتی قوی»باید 

پدر و مادری موفق است  بنابراین «هارویدور از کج» حال عینبسازند آشنا به حقایق، مطلع از انحرافات و در 

 (.29-33: 1351 قریشی،) که فرزندی با چنین خصایص بسازد و تحویل جامعه دهد

یکی از کارکردهای مهم خانواده، کارکرد مذهبی است که تعلیم و تحکیم پیوندهای معنوی و آموزش 

های دینی متناسب با اقتضائات جنسیتی فرزند مناسک و آداب مذهبی را به عهده دارد. امور مذهبی و مهارت

-خود به خود و ناخواسته و در ابتدا با تقلید و سپس با درونی شدن به تدریج در جان و دل فرزند ریشه می

 (.18: 1391 )نجفی و احمدی، شوددواند و به آن متادب می

 ب( آموزش مذهبی در مدارس

فکر تأسیس پاکستان نتیجه طبیعی شرایط تاریخی اواخر قرن نوزدهم به بعد و نیز عدم حضور فعال و مؤثر 

بود. این فکر بر این اساس شکل و قوام گرفت که  قارهشبهمسلمانان در زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 

مدن اسالمی در سرزمین هند و با توجه به خصوصیات بنیادین اسالم و هندوئیسم و نیز پیشینه اسالم و ت

های ملموس آن روزگار امکان زندگی مشترک و با هندوان و در عین حال تضمین حقوق حقه و ثابت واقعیت

که در آن ایام سقوط خالفت عثمانی به عنوان آخرین پایگاه اسالمی در آن  خصوصاً مسلمانان ناممکن است. 

مسلمان هندی را برای ایجاد حکومتی بر اساس تعالیم و اصول اسالمی تهییج  یهاکردهلیتحصقرن، علما و 

های فراوانش به محمدعلی جناح پیوسته از فکر ها و نامهکرده بود. مرحوم اقبال الهوری در طی سخنرانی

ت بنیادین و تفاو نشیترمهمنمود که کرد. او در این مورد دالیل متعدد فراوانی ذکر میدفاع می قارهشبهتقسیم 

اصولی اسالم و هندوئیسم و تفاوت هندوئیسم با سایر ادیان آسمانی )اهل کتاب( بود. در نهایت این افکار 

قاره هند گردید. پس از تأسیس پاکستان نیز نقش اسالم به عنوان بنیاد ای برای جدایی پاکستان از شبهپایه

منازعات شیعه و سنی (. 33: 1376د )فرزین نیا، شوفرهنگ این کشور در همه تحوالت اجتماعی مشاهده می

تا  1857های ها در فاصله سالقبل از تاسیس کشور پاکستان، تقریبا امری ناشناخته بود. همچنین حکمرانی راج

های سنی و دولت پاکستان به تاثیرات م بر شبه قاره، مانع مواجهه شیعه و سنی شده بود. اما واکنش فرقه1947

پیروزی انقالب اسالمی در پاکستان، از یک طرف و با عکس العمل شدید عربستان سعودی،  حاصل آمده از

چنین اظهار  نتواعراق و کویت از طرف دیگر، فضای حاکم بر جامعه را به شدت ملتهب نمود. در مجموع می

برو شد که زمینه های سیاسی نزد شیعیان پاکستان، با واکنش افراطی رقبا و مخالفان روداشت که احیاء گرایش



از سوی دیگر عربستان سعودی، عراق و کویت برای ساخت. گرایی هموار میرا برای ظهور و توسعه افراط

-های افراطی پاکستان زدند. آنها و دیگر گروهمقابله با نفوذ جمهوری اسالمی ایران دست به حمایت از وهابی

گر سنی پرداختند. نصر معتقد است که دخالت عربستان و های ستیزهها به تامین مالی مدارس دینی و سازمان

های درگیر، تحت نفوذ عراق به پاکستان شد، چرا که هر یک از گروه -عراق باعث کشیده شدن جنگ ایران

 (.92-93: 1391حامیان خارجی خود بودند )عطایی و شهوند، 

 

 رسانه مذهبی از طریقآموزش ج( 

رگذار در انتقال، پرداخت و ساخت مفاهیم دینی و فرهنگی در جامعه های جمعی جایگاه و نقشی اثرسانه

سازی و های خاص خود در فرایند پیامها و قابلیتای جمعی که دارای توانمندیدارند. رادیو در جایگاه رسانه

 هایی متناسب و مناسب بردارد. جایگاه و نقشتواند در حفظ و تحکیم این حقوق، گامرسانی است، میپیام

دو نظریه مهم در این باره  کمدستکننده و عمیق است. رسانه در انتقال مفاهیم دینی و تحوالت آن، تعیین

تواند ابزار انتقال دهنده مفاهیم دینی باشد و از دیدگاه دوم، رسانه وجود دارد: از دیدگاه نخست، رسانه می

های دینی و فرهنگی نیز اثرگذار باشد. رسانه به تواند روی مقولهعاملی فرهنگی است که عالوه بر انتقال می

های دینی و تواند راهکارهایی را برای جلب مشارکت، همکاری و همدلی اقلیتبخش میعنوان عاملی وحدت

های گوناگونی برای عملی ساختن این هدف بهره ببرد. رادیو به شکلی خاص مذهبی به کار گیرد و از شیوه

عرصه مباحث دینی مورد توجه قرار گیرد. رادیو قرآن در بیشتر کشورهای عربی و قابلیت آن را دارد که در 

های رادیو در زمینه آموزش مذهبی، هنوز هم استفاده کامل . اما از قابلیتای شناخته شده استاسالمی، رسانه

از زبان آنها  نشده است. برای نمونه، ارتباط عامه مردم با مراجع تقلید و طرح سواالت دینی و شنیدن پاسخ

-سازد. رادیو میتر میپیشنهادی مناسب در این زمینه است. این ارتباط، رابطه مردم را با مراجع دینی نزدیک

هایی با موضوع بزرگان دینی و پیامبران الهی، گامی مهم در تحکیم وحدت دینی تواند در زمینه تولید نمایش

 (.61-64: 1388)لبیبی، درون کشور بردارد

 

 أثیرات فضاییآموزشهای مذهبی و ت -4-2 

 ای در پاکستانگرایی فرقهافراط الف(

م روند تحوالت داخلی پاکستان و  1980و  1970ای در اواخر دهه سیاست داخلی و رویدادهای منطقه

ای آن را تغییر داد. سقوط ذوالفقار علی بوتو و روی کار آمدن ژنرال محمد ضیاءالحق در اثر اوضاع منطقه

فراهم  «برنامه اسالمی سازی»م( زمینه اصلی در داخل پاکستان را برای طراحی و اجرای  1977تای نظامی)کود

م( پیروز انتخاباتی شد که نتایج آن مورد  1979-1928) ذوالفقار علی بوتو 1977ساخت. در اوایل سال 

د ملی پاکستان نامیده و مذهبی سنی قرار گرفت که خود را اتحا -حزب سیاسی 9اعتراض گروهی فراگیر از 

ها شورش بر ضد حکومت بوتو اقتدار مرکز قدرت پاکستان را ها را به اشغال خویش درآورده بودند. ماهخیابان

سابقه بسیج کرده بود. پیش از این گراها، را تا حدی بیاسالم ویژهبهدچار فرسایش کرده و نیروهای ضد رژیم، 

اندازه در پاکستان اعمال نفوذ نکرده بودند. این اعتراضات در شهرهای  گاه احزاب سیاسی مذهبی تا اینهیچ

رال ضیاء، فرمانده ارتش پاکستان در آن زمان، از این شد. ژن و مرجهرج ه آشوب، خشونت و بزرگ منجر ب

ریزی قدرت را در دست گرفت. ضیاء بر خالف اسالف حاکم موقعیت استفاده کرد و با کودتایی بدون خون



و به نیروهای مذهبی چندان اجازه فعالیت در سیاست  گرفتهپیشهای سکوالر در خود، که سیاست نظامی

های مختلف سیاسی، اقتصادی، ه صحنهبپاکستان را نداده بودند، تصمیم گرفت تا راه را برای ورود این نیروها 

مه اسالمی سازی، مطابق نظر برنا .نامیده شد «اسالمی سازی» فرهنگی و اجتماعی باز کند. این سیاست ضیاء

برنامه اسالمی سازی  -2تغییراتی در نظام حقوقی نهادینه شد.  -1سطح اتفاق افتاد:  دو درضیاءالحق، 

های چاپی، رادیو، تلویزیون و مساجد پیش برده شد. حکومت با استفاده از یک رشته ضیاءالحق از طریق رسانه

کشوری، نیروهای مسلح و نظام آموزشی حرکت کرد. برنامه  احکام مذهبی در جهت اسالمی کردن کارمندان

ای در دهه ای در پاکستان بود. به اعتقاد زاهد حسین، منازعه فرقهگرایی فرقهاسالمی سازی ضیاء سرآغاز افراط

ای به خود گرفت که ریشه در برنامه موسوم به اسالمی سازی رژیم نظامی یافتهشکل نظامی سازمان 1980

اءالحق دارد. در نتیجه امر، تالش برای بسیج افکار شیعه چندی پس از برنامه اسالمی سازی حکومت ژنرال ضی

مسلط بود، باعث  دولت سنی حنفی، که منعکس کنند هماوردهای فرقه تأسیسآغاز شد. حرکت به سوی 

رویج مکتب دیوبندی ها را با دولت بیگانه ساخت. تایجاد احساس ناامنی در میان جامعه اقلیت شیعه شد و آن

گرایی شیعی به ایجاد ای شد. رژیم ضیاء به منظور مهار تهدید سیاسی اسالمباعث تشدید منازعه فرقه

عالوه بر این، یکی از وجوه برنامه سنی کمک کرد. در نتیجه، روابط میان شیعه و سنی بدتر شد.  گراییاسالم

آن در  تأثیرای در پاکستان داشت گرایی فرقهکه اهمیت بسیاری در رشد افراط اسالمی سازی ضیاءالحق

مدارس دینی این کشور بود. این برنامه به رشد مدارس دینی کمک کرد. مدارسی که بخش اعظم آنها مروج 

در در حکومت ضیاء و گر تبدیل شدند. ای بودند، به محلی برای آموزش نیروهای ستیزهتعارض و ستیز فرقه

برای نخستین بار در کشور بود که دولت، از محل وجوه زکات و عشر، برای »برنامه اسالمی سازی وی 

-مجموع نهادهای مذهبی پاکستان در فاصله سال. «کردگسترش آموزش دینی از مدارس حمایت مالی می

باشد موجب ایجاد  ای وجود داشتهگرایی فرقهرسید و زمانی که افراط 10308به  2893م از 1988-1980های

 (.88-91 :1391شود )عطایی و شهوند، بحران مذهبی و کشش و درگیری می

 پاکستان در طالبان و توسعه گروه هایی نظیر گیریشکل -ب  

گیر گرایی مذهبی در جنوب آسیا از جمله پاکستان از رشدی چشمدر یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه

گری در آسیا شهره است. که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی برخوردار بوده است؛ به طوری

گیری گروهی است که به اصطالح طالبان پاکستان یا تحریک گری در پاکستان، شکلهای افراطییکی از جلوه

 جدید (. طالبان پاکستانی اصطالحی نسبتا1ً: 1390)احمدی و بیداهلل خانی،  شودطالبان پاکستان نامیده می

شد. طالبان است. پیش از این اغلب از نیروهای رادیکال یا مذهبیون در توصیف طالبان پاکستانی استفاده می

فرهنگی، سیاسی و امنیتی این کشور و حتی جنوب آسیا به شمار  ترین نیروهای اجتماعی،پاکستان از پیچیده

اکنون امنیت داخلی پاکستان، اند. همکمتر گفته و شنیدهها نوین درباره آن ای نسبتاًروند که به عنوان پدیدهمی

کند. ایجاد مدارس مذهبی و رشد افکار رادیکالیستی با حمله شوروی المللی را تهدید میای و بینامنیت منطقه

های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در های مالی عربستان سعودی از گروهبه افغانستان به همراه حمایت

 گرایی داشته استو گسترش روزافزون افراط کننده در رشدتعیین تأثیریجوانان سنی افغان و پاکستان ذهن 

ها و ی بر برداشتمبتن(. آرمان نهایی طالبان پاکستان ایجاد یک دولت اسالمی 185: 1389)شفیعی و همکاران، 

دهنده طالبان از که اکثر اعضای تشکیل توان فهمیدتفاسیر غیر منعطف از اسالم بود. با توجه به این آرمان می

های اسالمی در درون پاکستان اند. آرمان ایجاد نظام اسالمی هدف اکثر گروهپذیرفته تأثیرمحیط فکری پاکستان 



های اسالمی گروهام اسالمی در پاکستان و سرخوردگی از استقالل این کشور بوده است. ناکامی ایجاد نظ بعد

)افغانستان( جستجو  محیط داخلی پاکستان ناامید شوند و آرمان خود را در کشور همسایهها از باعث شد که آن

نشین پاکستان جغرافیایی و اجتماعی، مناطق قبایل پشتون نظر ازگیری طالبان پاکستان، و عملی کنند. بستر شکل

در مرز با افغانستان زندگی هایی هستند که در مناطق شمال غربی پاکستان ها پشتونو افغانستان است. غالب آن

دهند که حتی در عصر حاضر بافت سنتی و بدوی خود را ی را تشکیل میاجامعهکنند. طوایف پشتون می

حفظ کرده است. سنن، آداب و رسوم در واقع، قوانینی نانوشته هستند که به شدت در این مناطق و بین این 

ی رسوم و آداب قومی باشد به شدت مورد توجه کنندهتقویتآن بخشی از آیین اسالم که  شود.قبایل اعمال می

بسا احکام و قوانین دینی مغایر با آداب و رسوم گیرد؛ اما عکس آن نیز صادق است، یعنی چهو استفاده قرار می

اند. شرایط جامعه پاکستان، خود مهیاکننده ظهور و رشد طالبان بوده است. در واقع، ساختارهای که مطرود شده

کننده ظهور شرایط تسهیل مثابهبهختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و ... در کنار عوامل بیرونی م

ی پاکستان از جمله شکست طرح دولت و جامعه اسالمی، شرایط اند. شرایط موجود در جامعهاین پدیده بوده

ای و نسلی از مردان جوان و فرقه اسفبار اجتماعی و اقتصادی، متغیرهای ژئوپلیتیک، نقش اختالفات قومی

گیری بودند؛ همگی باعث تسریع در روند شکل خواندهدرس منعطفناراضی که در سیستم مدارس سنتی غیر 

این گروه شدند. با توجه به شرایط محیطی، ساختاری و سطح توسعه مناطقی از پاکستان که پناهگاه و محل 

ال غربی پاکستان(، افزایش سطح توقعات اقتصادی، سیاسی و )شمال و شم ظهور گروه طالبان پاکستان است

و عدم تغییر وضع موجود و نبود امکانات مقتضی باعث بروز ناامیدی در بین  اجتماعی مردم در این منطقه

کردند. این احساس ناامیدی در بین این افراد به افراد جوانی شد که اکثرشان در مدارس مذهبی تحصیل می

ها را روشن کند، این جرقه باعث شد تا با استفاده از شرایط بد اجتماعی بود که آتش خشم آن ایعنوان جرقه

و اقتصادی، ایدئولوژی منحصر به فرد مذهبی مدارس دینی اهرمی خوب برای بسیج مردان ناراضی بشود. این 

پس در پاکستان ظهور بسیج ناراضیان از طریق ایدئولوژی دینی باعث شد تا جنبش طالبان در افغانستان و س

یابد. طالبان با ترویج اسالم رادیکال و جذب افراد مختلف از کشورهای آسیای میانه، مانند تاجیکستان، 

ازبکستان، قرقیزستان و ... از طریق مدارس دینی، به تقویت حرکات رادیکالی و بنیادگرایانه در منطقه آسیای 

ها رو خواهند کرد. آنن منطقه را با تهدیدات جدی روبهورزند و بدین طریق امنیت ایمرکزی مبادرت می

توانند تهدیدی علیه امنیت روسیه همچنین با جذب و آموزش تندرویان چچنی واویغور با همکاری القاعده می

های رادیکالیسم در در پاکستان آموزه (.23-33: 1390)احمدی و بیداهلل خانی،  و منطقه قفقاز محسوب شوند

است و هماهنگی کاملی میان آنها وجود دارد، به  گرفتهشکلبسترهای ایدئولوژیک اندیشه دینی اهل سنت 

های وهابیت و دیوبندی با ترویج دیدگاه افراطی از طریق مدارس مذهبی و رویکرد ای که ایدئولوژیگونه

های اهل تسنن در راستای اند. فرقهالبان ایفا کردهآمیز در قبال سایر مذاهب، نقشی شاخص در ایجاد طخشونت

های خود میان مردم، به ویژه جوانان پاکستانی، اقدام به ایجاد مدارس مذهبی و توسعه هر چه گسترش اندیشه

گیری طالبان پاکستانی بود. در عامل در شکل مؤثرترین. جنگ افغانستان بیشتر این مراکز پرورش فکری کردند

از مکتب دیوبندی و پیوند آن با وهابیسم، مدارس آموزشی متعددی برای  تأسیافغانستان با  دوران اشغال

شد. پیدایش مدارس مذهبی و آموزش مباحث اعتقادی و افراطی از قبیل جهاد و  تأسیسمجاهدین در پاکستان 

داخلی پاکستان عمیق بر محیط  تأثیریترین رفتار در این افراد شد. این امر گیری خشنشهادت سبب شکل

نشین که محل استقرار نیروهای جهادی گذاشت، زیرا جامعه پاکستان به طور اعم و منطق قبایلی و پشتون



گیری طالبان پاکستانی را های مدارس مذهبی شدند. همین مسئله زمینه شکلاز آموزه متأثربودند به طور اخص 

. در مدارس مذکور هستند التحصیلفارغال در پاکستان این جریان رادیک رهبرانفراهم آورد، به طوری که تمام 

همین راستا با تزریق ثروت نفتی عربستان و امارات، هزاران مدرسه و محافل مذهبی برای تربیت جهادگران 

)شفیعی و  های فکری طلبان در این مدارس شکل گرفتاهل سنت در پاکستان تاسیس شد و اولین آموزه

 (.193-203: 1389همکاران، 

 ج( و غیره

 

 گیریتجزیه تحلیل و نتیجه -5

آموزش در میان انسانها جهت انتقال آموزه ها از اهمیت و جایگاه برجسته ای در میان جوامع انسانی 

های مذهبی از اهمیت و جایگاه برجسته ای به مختلف برخوردار می باشد. این مهم به ویژه در زمینه آموزه

خودار می باشد. در این میان کشورهایی نظیر پاکستان که علت وجودی ویژه در فضاهایی با جوامع سنتی بر

آموزش از اهمیت و جایگاه مذهبی کسب کرده اند اهمیت و جایگاه این  -خود را از این آموزه های دینی

برجسته ای برخودار می باشد. هر چند به نظر می رسد در فضای کشور پاکستان انتقال این آموزه ها از طریق 

رسمی و غیر رسمی از اهمیت و جایگاه برجسته ای برخودار است اما به صورت به حرکتی افراطی  آموزش

های صورت گرفته در مدارس به صورت رسمی و رسانه ها در این فضای جغرافیایی به ویژه از طریق آموزش

در ایجاد در رسمی  غیررسمی و های با بررسی آموزشبه صورت غیر رسمی تبدیل شده است. به نحوی که 

های مذهبی زیادی در آموزش تأثیر هاو رسانه ها، مدارسکه خانواده می توان رسیدبحران مذهبی به این نتیجه 

، واحد بنیادین جامعه، کانون اصلی رشد و تعالی انسان و هااز طریق خانواده و انتقال مذهب آموزش دارند.

ر شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل مؤثرترین عامل در انتقال فرهنگ اسالمی است که د

ی سالم و رشید به هاخانوادهو در  ابدییماجتماعی است. انسان در خانواده به هویت و رشد شخصیت دست 

. از این رو، خانواده نه تنها عامل کمال یابی و سکونت و آرامش و شوندیمتکامل معنوی و اخالقی نائل 

و مذهب و آموزش و  کندیمی ایفا اعمدهخویش است، بلکه در تحوالت اساسی جوامع نقش  بالندگی اعضای

حکومت نیز از عملکرد خانواده متأثر می شود و این تأثیر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی 

های این نهاد خانواده و تالش جهت استحکام بنیان مسئلهرسد که پرداختن به گردد. از این روبه نظر میمی

ترین و های مذهبی است. بهترین آموزشگاه و مقدسمقدس، مؤثرترین گام جهت حفظ فرهنگ ملی و ارزش

است. به دلیل همین جایگاه رفیع خانواده در ساختن  کارآمدترین مکان برای پرورش نیروی انسانی و پاک

لیت پدر و مادر به عنوان دو رکن اساسی ای سالم و پویا است که در فرهنگ قرآنی در رابطه با مسئوجامعه

. نوع انتقال آموزه های مذهبی از طریق خانواده ها به جز موارد دهی به این نهاد تأکید شده استسازمان

محدود به دور از افراط گرایی است و بیشتر روند جریان ورود افراد را جهت آشنایی به مذهب فراهم می کند. 

رسمی با توجه به غیر به عنوان یک نهاد آموزشی  مذهبی از طریق مدارس وزه هادر سطح بعد یعنی انتقال آم

های سیاستمداران و به ویژه حمایت های گسترده کشورهایی نظیر ها مبتنی بر خواستهشکل دهی هویت

 ها و رویکردهای سیاسی وقطر و غیره از انتقال آموزه های مذهبی مبتنی بر خواستهکویت، عراق، عربستان، 

های مذهبی افراطی فراهم می آورد. در افراط گرایانه خود زمینه برای تربیت انسانهایی با ماهیت و هویت

در دوران کنونی بخشی بخش دیگر رسانه ها به عنوان نهادهایی غیر رسمی انتقال آموزه های مذهبی 



اند. این مخاطبان در دنیای اطالعاتی و ارتباطی امروز، بخش عظیم از زندگی مخاطبان شده ناپذیرجدایی

د. به عبارتی در دوران نکندریافت می هارسانهو هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از  هاارزشفرهنگ، 

پذیری بخش عظیمی از جامعه معاصر که به عصر اطالعات و جامعه اطالعاتی و ارتباطی معروف است،

 پردازاننظریهها تا جایی است که برخی از شود و نفوذ و تأثیر رسانهها انجام میز طریق رسانهمخاطبان ا

با توجه به اهمیت و  .کنندها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین میارتباطی بر این باورند که رسانه

د و با توجه به اینکه این رسانه ها جایگاه برجسته ای که رسانه ها در انتقال آموزه های مذهبی دارا می باشن

مداران و حامیان مالی در این فضای جغرافیایی و سایر فضاها می باشند تأمین کننده اهداف و منافع سیاست

حرکت در زمینه انتقال آموزه های مذهبی مبتنی بر نگرشهای افراط گرایانه آنها جهت حفظ علت وجودی 

ی ها جهت رقابت با رقبای منطقه ای می باشد که به صورت های کشور و از سوی دیگر دستیابی به برتر

های افراطی را در این فضا فراهم می آورد. در این میان به صورت کلی می مختلف زمینه برای تربیت انسان

اشاره کرد. افراط  گراییافزایش افراطتوان به خروجی این نوع تربیت را در فضای کشور پاکستان در قالب 

گر سنی پاکستانی در خاک افغانستان، تعمیق پرورش نیروهای ستیزه و گسترشای در پاکستان قهفر گرایی

ای سنی و ترویج الگوی های فرقههای مختلف جهادی پاکستان، مدارس دیوبندی و سازمانروابط گروه

که بازتابی گسترده در گرایی در پاکستان بود طالبان در افراط یراتتأثای از حکومت اسالمی از جمله تندروانه

پناه داده و  افغانستانگرای سنی پاکستانی در خاک های افراطترین گروه. طالبان به خشن، این کشور داشت

های آموزشی خود را در افغانستان به جمعیت علمای کنترل اردوگاه 1996ها را مسلح کردند. آنان در سال آن

درس  آنجاگران پاکستانی و عرب که در میان نسل جدید ستیزه اسالم سپردند و محبوبیت این جمعیت را، در

گری سنی در پاکستان انجامید. خواندند، افزایش دادند. ترویج الگوی حکومت طالبان نیز به افزایش ستیزهمی

برای دولتی دین ساالر ارائه کرد که شریعت در  «مدلی حکومتی» شد، تأسیسای که در افغانستان نظام اسالمی

آمد. دیدگاه افراطی طالبان درباره اجرای شریعت در امتداد اصول متعصابه مکتب دیوبند به اجرا در میآن 

گیرانه شرعی اسالمی، علمای پاکستانی را تشویق کرد تا افکار عمومی را به طرفداری از وضع قوانین سخت

 تحریک کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مآخذ منابع -6

های امنیتی. فصلنامه علل پیدایش، ماهیت و چالش«. طالبان پاکستان» (.1390خانی. ) یداهللبآرش احمدی، حمید و  -1

 .21-37 صص . 1. شماره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سیاست.

 .12-19 صص .1مجله رشد علوم اجتماعی. شماره «. نظام آموزش رسمی و غیررسمی» (.1387.)باقری، شهال -2

 «.دوره ضمن خدمت آموزش خانواده ارزشیابی(.»1384.)بهروزی، محمد -3

 .73-102 صص .7شماره  سالنامه وزین.. «معارف جعفری» (.1346)بهشتی، احمد. -4

های پژوهش«. های ژئوپلیتیکی همگرایی جهان اسالمچالش» (.1391. )زرقانیسیدهادی نیا، محمدرضا و حافظ -5

 .139-154 صص . 80شماره  جغرافیای انسانی.

 .7-51صص .2و 1شماره  فصلنامه امنیت.«. شود؟بحران چیست و چگونه تعریف می» (.1385.)حسینی، سید حسین -6

فصلنامه آفاق «. های مؤثر در تکوین و گسترش طالبان پاکستانیبسترها و زمینه» (.1389.)شفیعی، نوذر و همکاران   -7

 .185-205صص .7، شماره امنیت. 

قاره )پاکستان( مطالعه تطبیقی اشتراکات فرهنگی میان بلوچستان ایران و شبه» (.1389. )صارمی نایینی، داوود و همکاران -8

المللی جغرافیدانان چهارمین کنگره بین«.هایابی برخی از عناصر وابسته به آندر دوران اسالمی: مطالعه موردی، مساجد منطقه و ریشه

 جهان اسالم.

 .61-92صص .«وپرورش ایرانی آن با آموزشممیزه وپرورش در پاکستان و وجوهآموزش» (.1370)صافی، احمد. -9

 .انتشارات شکیبتهران: «. وحدت جهان اسالم(. »1356.)صفوی، سید یحیی -10

پژوهشی  -صلنامه علمیدو ف«. (2001-1979ای در پاکستان)گرایی فرقهافراط» (.1391. )عطایی، فرهاد و شهوند، شهراد  -11

 .86-103صص .2شماره دانش سیاسی. 

 المللی.دفتر مطالعات سیاسی و بین تهران:«. پاکستان(. »1376.)نیا، زیبافرزین -12

 .29-53 صص .38، ماهنامه مکتب مام، شماره «خانواده در کشورهای دیگر: پاکستان» (.1351.)قریشی، احمد -13

 آموزه های مذهبی در پاکستان جایگاه آموزش رسمی و غیر رسمی در انتقال

 آموزش رسمی آموزش غیر رسمی

 مدارس مذهبی هارسانه خانواده

های انتقال آموزه

 مذهبی غیر افراطی

های انتقال آموزه

 مذهبی افراطی



 «.اسالمی ایرانهای دینی و مذهبی، ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری رادیو و اقلیت» (.1388)لبیبی، محمدمهدی. -14

 .61-65صص. 49شماره 

اهمیت، نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالم و بررسی جایگاه آن در سند » (.1391حسین احمدی.)نجفی، ابراهیم و  -15

 .7-30صص .14شماره  ، فصلنامه خانواده.«تحول بنیادین آموزش و پرورش


