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اجتماعى جوامع اسالمى بش عهده داشتم اند و بم جشات مى توان گفت تا همین یکى دو قشن - مدشسم ها او دیش باو نقش مهمى دش تحوالت سیاسى
عقیدتى و سیاسى بوده - اخیش بیشتشین سهم شا دش جهت دهى فکشى بم مشدم این جوامع داشتم و نقطم اتکاى اصلى توده ها او منظش تغذیم فکشى

دش اینجا مشاد او مدشسم مکان هایى است کم دش گذشتم بشاى پشوشش و ششد و نمو مفاهیم و عالمان دینى دش جوامع اسالمى موشد استفاده قشاش . اند
مى گشفتم اند کم دش بشخى مواشد با اندک تغییشاتى هم اکنون نیو بم حیات خود ادامم مى دهند و بعضاً نام هاى متفاوتى شا با خود بم یدک مى کشند 

و یا دش کشوش مصش او مدشسم دینى قدیمى « امام خطیب»معشوف هستند و دش تشکیم بم مدشسم هاى « حووه هاى علمیم»مثالً دش ایشان بیشتش بم 
این مدشسم هاى علوم دینى دش دوشان معاصش با شوک حاصل او تحوالت . یاد مى شود« دانشگاه االوهش»و پشنفوذ االوهش بم عنوان جامعم یا 

یکى او کشوش هاى اسالمى کم . جدید مشبوط بم نوساوى و مدشنیتم دش کشوش هاى اسالمى مواجم شده و واکنش هاى متفاوتى او خود نشان دادند
با حمالت تشوشیستى لندن مسئلم .سیاسى بم خود اختصاص داده کشوش پاکستان است- مدشسم جایگاه بسیاش شفیعى شا دش ایفاى نقش هاى اجتماعى

مانند دانشگاه هاى دینى هستند و  (دش مفهوم سنتى آن)دش این کشوش بشخى او مدشسم ها . مجدداً بم موضوع شوو تبدیل شد« مدشسم هاى پاکستان»
مدشسم هایى . دش پاکستان این مدشسم ها او دیدگاه ایدئولوژیک هم یک دست نیستند. بشخى دیگش هم مانند کالس هاى طوالنى مدت آمووش قشآن

و مدشسم هاى کالسیک  (مانند مداشس سپاه سحابم و لشکش جنگوى)سلفى و تغذیم کننده تشوشیسم هستند - وجود داشند کم داشاى دیدگاه هاى وهابى
مانند مداشس نهضت جعفشى )آمووش علوم دینى هم بمانند آنچم کم دش کشوش مان تحت عنوان حووه هاى علمیم او آنها یاد مى شود وجود داشند 

مداشسى هستند کم او طشف حکومت پاکستان موشد اصالحات و تغییشات قشاش گشفتم و تحت کنتشل وواشت آمووش این کشوش . (شیعیان پاکستان
بم عنوان نهاد آمووشى « مدشسم»دش جهان اسالم .دشآمده اند و دانش هاى نوینى چون شیاضیات، فیویک و جغشافیا هم دش آنها تدشیس مى شود

مشاهده  (مصش و عشار)بسیاش قدیمى مطشح است و قدیمى تشین آنها شا مى توان دش ایشان، شبم قاشه هند، تشکیم و بشخى کشوشهاى جهان عشب 
 ۱۸٢٠اولین حشکت شبم نظامى وهابى دش میان مسلمانان این شبم قاشه دش سال هاى دهم  (پیش او تاسیس کشوش پاکستان)اما دش شبم قاشه هند . کشد

او کم یک مسلمان میانم شو بود طى سفشى بم حج خط فکشى وهابیگشى شا بشگوید و پس او باوگشت بم هند . آغاو شد« احمد باشلوى»و توسط 
کشد و مشیدان و پیشوان خود شا بم افغانستان « جهاد» علیم سیک ها اعالن ۱۸٢۶مدشسم وهابى خود شا تاسیس کشد و دش سال « پاتنا»دش شهش 
اما حشکت باشلوى دش میان . بدین وسیلم و با کاشت بذشهاى تفکش افشاطى دش این کشوش ومینم هاى پیدایى طالبان دش قشن بیستم فشاهم شد. فشستاد



بیشتش شایج بود و « دوبندى»طشفداشان ویادى پیدا نکشد و تفکش مدشسم هاى اصالح طلب و میانم شو موسوم بم  (پاکستان امشووى)مسلمانان هند 
یکى او . کم وابستم بم موسسات عالى آمووش دینى علماى سنى بود سشچشمم مى گشفت« دوبند»واقع دش شهش « مدشسم داشالعلوم»این تفکش او 

کشیستین »با تکیم بش مقاالت نششیم .شیشم هاى عمده حشکت هاى تشوشیستى امشووى بم مدشسم هاى میانم شو دوبندى دش آن ومان بشمى گشدد
 بشاى شادیکالیوه شدن مدشسم ها دش پاکستان و دیگش کشوشهاى اسالمى مى توان بم سم دلیل اشاشه ٢٠٠۵ جوالى ،٢۷دش شماشه « ساینس مانیتوش

- ٢. ى کم پس او اشغال افغانستان توسط شوس ها و با حمایت آمشیکا او مجاهدین افغان آغاو شد«جهاد»اثشات و پیامدهاى فاکتوش - ۱: کشد
بم منظوش جلوگیشى او اشاعم این  (مانند ایده صدوش انقالب) ایشان ایجاد نمود ۱۹۷۹همومان با افوایش احساسات مداخلم گشانم اى کم انقالب 

این نششیم، دش ادامم او کتاب . حمایت همم جانبم آمشیکا او این دو فاکتوش فور الذکش- ۳. انقالب شیعى فاکتوش میلیتاشیسم وهابى نیو تقویت شد
شیاضیات این مدشسم ها کم توسط آمشیکایى ها و با هدف مقابلم با انقالب ایشان و حمایت او جهاد افغان ها بش ضد شوس ها تهیم شده بود یک مثال 

 متشى یک مجاهد قشاش گشفتم ۳٢٠٠اگش یک شوس دش فاصلم .  متش مسافت شا طى مى کند۸٠٠یک گلولم کالشنیکف دش هش ثانیم »: مى آوشد
مدشسم هاى پاکستان، خواه « باشد و مجاهد سش شوس شا موشد هدف قشاش داده باشد دش عشض چند ثانیم آن شوس شا نقش بش ومین خواهد کشد؟

دش نتیجم، کالس هایى کم : همان طوش کم این نششیم مى افواید. افشاطى، خواه میانم شو و خواه خوشبین بم غشب دش این دوشه میلیتاشیوه شدند
توسط این مدشسم هاى جهادگش بشاى میلیون ها پناهنده افغان دش پاکستان تداشک دیده شده بود و حمایت او این کالس ها توسط مدشسم هاى پاکستان 

و مشبیانى کم او عشبستان سعودى مى آمدند، همم کمک کشدند تا نظامى تشین و خشن تشین شیوه وهابى گشى واشد این مدشسم ها شود و بدین 
وسیلم شبکم بسیاش گستشده پشوشش دهنده میلیتاشیسم شکل گیشد و بدین صوشت بن الدن ها، عبدهللا عظام ها و ایمن الظواهشى ها با حمایت آمشیکا 

محقر و اسالم شناس معشوف، بش این نظش است کم دش  (John Eposito) «جان اپوسیتو». و بم عنوان ماشهایى دش آستین آن، پشوشش یافتند
 بم یک حشکت اصالح طلبانم و ۱۹حالى کم جشیان فکشى دوبندى کم با هدف ساوگاشى دادن بین اسالم سنتى و مقتضیات وندگى نوین دش قشن 

شفشمیستى مبادشت وشویده بود، بم دالیلى او قبیل جنگ افغانستان، فاکتوش سعودى و تشکیل جبهم وهابى بشاى مقابلم با انقالب ایشان وهابیوه شده 
افغان کم دش این نوع او مدشسم هاى پاکستان آمووش « طلبم هاى»و بم طوش شووافوونى طشیر افشاط دش پیش گشفت و شژیم طالبان هم او طشف 

 هواش پاکستانى دش اینگونم ۱٠٠ الى ۸٠ بین ۱۹۹۹ و ۱۹۹۴فقط دش دوشه بین سال هاى : او چنین بم اشائم آماش مى پشداود. دیده بودند، ایجاد شد
. است کم جهاد شا با تشوش همسان مى انگاشد« جهادیسم»دش اینگونم مداشس، مهمتش او تعداد آمووش دیدگان، بحث شوح . مداشس آمووش دیدند

این شوحیم است کم انسان هاى غیش نظامى و بى گناه شا دش حمالت انتحاشى ششم الشیخ، لندن، مادشید، استانبول و نیویوشک بم قتل مى شساند و 
با وجود اعالم بشائت دولت پاکستان او این گشوه ها و محکوم کشدن حشکات و عملیات . تشوش شا امشى مقدس و یا حداقل مجاو مى شماشد

هشچند کم بحث . تشوشیستى، این سیستم آمووش دینى این کشوش است کم بشاى دولت آن و جامعم جهانى دشدسشساو و بعضاً فاجعم آفشین شده است
مباشوه »بم هش شوى، بم نظش مى شسد کم موضوع . تشوشیسم و مدشسم هایى کم آن شا تئوشیوه مى کنند فقط محدود و محصوش بم این کشوش نیست

کم نومحافظم کاشان کاخ سفید بم شهبشى بوش داعیم پشچمداشى آن شا داشند موضوعى پیچیده و شیشم داش است و مستلوم یک مباشوه « با تشوشیسم
. عمدتاً نشم افواشى بشاى تغییش گستشده او سیستم آمووشى گشفتم تا بهبود وضعیت اقتصادى دش کشوشهاى مستعد تشوشیسم و او جملم پاکستان است
چم، تغییشاتى کم دش بشداشنده عناصش بنیادین بشاى تحول نباشند ساده انگاشانم بوده و دش بلندمدت قادش بم گشه گشایى و حل مشکالت مشبوط بم 

 .نخواهد بود« تشوشیسم بین المللى»
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