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Extended Abstract
Issues related to territory and territoriality as the basis of many political
geography subjects and phenomena are more considerable when accompanied
with conflicts. Territorial conflicts can spring from religions. That is to say,
religious issues may lead to territorial conflicts. Moreover, claiming the
ownership and sovereignty of a region by different religious groups can cause
territorial conflicts as well. One of the regions in the world where territorial
conflicts are well visible is South Asia. This region has faced an increasing
incidence of territorial conflicts within and between member states, initially
after the Britain domination and then after it’s division in 1947, which has had
a direct impact on the entire region and in many cases these conflicts have been
affected by the religious. The present research with the use of descriptiveanalytical method and referring to library sources, aims to clarify the impact of
religion variable on territorial conflicts in South Asia. The results indicate that
religion as an important mediating variable, along with other factors like
nationalism and racism has been effective in territorial conflicts in this region.
Keywords: Territory, Religion, Conflict, Territorial conflicts, South Asia.
1. Introduction
Political geography is based on the twin ideas of territory and territoriality.
Territories are those spaces which one defended, fought for, or claimed against
the claim raised by others through territoriality (Cox, 2008:1). Therefore, we
can observe regional and territorial conflicts all over the world to some extent.
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South Asia is among the important regions in the world where we can
apparently observe such conflicts. Instances like the conflicts of India and
Pakistan over Kashmir, the role of Tamil tigers in the relations between India
and Sri Lanka, ethnic, racial and religious issues between India and Bangladesh
or India and Nepal are some of the conflicts of this region (Barzegarzadeh
Zarandi, 2016: 4). Basically, religions have an immense power to oust, remove
or involve people and groups in different regions. For example, religions can
change a national identity ideologically. In other words, in case a society is
formed in relation with a territory, identity is formed. In the same line, other
religions can become the center of attention through factors such as nationalism
for or against unity (Kroon, 2018: 12). Overall, we can say that South Asia is
one of the controversial areas of the world with regard to territorial conflicts
and religious and ethnic issues (Haider, 2001:424). For instance, the conflicts
of India and Pakistan over Kashmir, internal conflicts in Punjab province, the
role of Tamil tigers in the relations between India and Sri Lanka, ethnic, racial
and religious issues between India and Bangladesh and the relation between
India and Nepal, the ethnical conflicts in the north-east of India and ethnicrelated conflicts in Pakistan (Rubinoff, 2000:276) are among the conflicts
which can adequately illustrate the conflicts existing in this region. Therefore,
the present study aims to answer the following question: what is the impact of
religion on territorial conflicts in South Asia? The hypothesis of the present
study is as follows: It is hypothesized that religion is a secondary factor
affecting territorial conflicts, while geography, especially territory, is the main
factor behind the conflicts in South Asia.
2. Research methodology
The methodology employed in the present study is descriptive-analytical.
Library documents, archives, reliable internet resources and salient
international news agencies were utilized to collect the data.
3. Discussion
Religion-based territorial conflicts place the elements of territory and power at
the center of religion-oriented arguments. As the factors which separate
believers from non-believers, religion and faith form a strong border for
segregation and identification. From an extremist point of view, non-believers
have some given characteristics. As a case in point, under the role of Tliban,
Hindus should have put on a special type of saffron-like bracelet. Or
the Taqiyah (a kind of skullcap) is a salient outfit used by male Muslims in
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South Asia (Lal, 2006: 256). The phenomenon of religion possesses such a
power that can lead to territorial conflicts. On the other hand, the claims raised
by different religious factions over the sovereignty of a region can result in
territorial conflicts. Therefore, territorial conflicts are created in order to
control and manage the territory and people of a particular area and those
conflicts can vary based on the goals of different religious groups. The present
study demonstrates that religion-based territorial conflicts in South Asia can be
divided into intra-and inter-country conflicts.
Overall, although we can find a trace of religious consideration in all
countries of South Asia, some examples are more salient than others. For in
instance:
1. Religion-based territorial conflicts in India and nationalist groups.
2. Religion-based territorial conflicts in Pakistan and religious groups.
3. Religion-based territorial conflicts in Bangladesh and religious groups.
4. Religion-based territorial conflicts in Afghanistan and religious groups.
On the other hand, in South Asia, sometimes religious consideration result
in conflicts between some countries or some countries may employ religious
considerations for political aims and create territorial conflicts. Therefore, in
most of those conflicts the three elements of territory, power and religion are
always present. For example:
1. Religion-based territorial conflicts between India and Pakistan.
2. Religion-based territorial conflicts between India and Seri Lanka.
3. Religion-based territorial conflicts between Myanmar and Bangladesh.
4. Religion-based territorial conflicts between Pakistan and Afghanistan.
4. Conclusion
South Asia has observed considerable events with regards to the spread of
ethnic conflicts from a domestic to an international level. For example, the war
between India and Pakistan in 1971 has been a considerable event since World
War II. This war is regarded significant since it led to the disintegration of an
existing country and the emergency of an independent country called
Bangladesh. Although most of the territorial conflicts, such as the conflicts
between India and Pakistan (based on 2015 contract) have been resolved via
the cooperation of international organization, some of those conflicts are still
existing (2020). The findings of the present study revealed that religion, as a
mediating factor along with factors such as nationalism and racism, has had a
significant role in creating territorial conflicts since 1974. However,
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geographical factors are the salient problems behind the conflicts in South
Asia. This is because in order to control a given territory and manage its
people, some territorial conflicts arise. The reason behind variation in those
conflicts can be explained through differences in the goals of religious groups.
Some of the territorial conflicts in South Asia have a historical origin, however,
the religious conflicts which happened in Eurasia province in 2008 between
two religious Hindu and Christian groups is still continuing. The consequences
of these religion-based territorial conflicts in South Asia can be divided into
intra-county (such as religion-based territorial conflicts in India and nationalist
groups or religion-based territorial conflicts in Pakistan, Afghanistan,
Bangladesh and religious groups) and inter-country (such as religion-based
territorial conflicts between India and Pakistan, India and Sri Lanka, Pakistan
and Afghanistan, and Myanmar and Bangladesh) conflicts. In sum, we can state
that after September 11 the conflicts in South Asia have moved significantly
towards extremist and terrorist groups, which along with the previous
unresolved conflicts, have pushed the region towards a more critical situation.
5. Reference
1. Aoun. Joy, Danan. Liora, Hameed. Sadika, Lamb. Robert D, Mixon.
Kathryn, Peter. Denise St, Religious Movements, Militancy, and Conflict
in South Asia cases from India, Pakistan, and Afghanistan,
Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2012.
2. Badiee, Marjan, Bahador Gholami, and Fatemeh Mir Ahmadi. “A
Comparative Study of the Concepts of ‘Territory’ and ‘Territoriality’
in the Constitutional Revolution and Islamic Republic of Iran
Constitutions.” International Quarterly of Geopolitics 11 (1): 101–34,
2015.
3. Bajpai, K. Managing Conflict in South Asia, Regional Conflict
Management, Lanham: Rowman & Littlefield, 209-237. 2003.
4. Barbara F. Walter, Explaining the Intractability of Territorial Conflict,
international studies Review, Pp 137-153. DOI: 10.1111/j.10791760.2003.00504012. x. 2003.
5. Barzegarzadeh Zarandi, Moein. Territorial Conflicts in the South Asian
Region. Uneversity of Tehran, 2016.
6. Camp, J., & Harkaway, R. Strategic Geography of the Middle East
Conflicts and Findings - Volume II. In Institute Strategic Studies
(hosseini m), Tehran, 2004.
7. Carter B. David. The Strategy of Territorial Conflict, American Journal
of Political Science, Pp 969-987. DOI: 10.1111/j.1540-5907.2010.00471. x.
2010.

39

Explaining the Impact of Religion on Territorial conflicts in South Asia

8. Cohen, B. The geopolitics of the global system (K. Abbas), International
Studies & Research Institute, Tehran, 2008.
9. Country Policy and Information Note. Afghanistan: Hazaras,
Independent Advisory Group on Country Information, Home Office,
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upload
s/attachment_data/file/736134/Afghanistan_-_Hazaras_-_CPIN__v1.0__August_2018_.pdf. 2018.
10. Cox, K. R. Political geography: territory, state and society. John Wiley
& Sons. 2008.
11. D’Souza, S. M. Afghanistan in South Asia: Regional Cooperation or
Competition? South Asian Survey, 16 (1), 23-42. 2009.
12. DFAT THEMATIC REPORT. HAZARAS IN AFGHANISTAN,
Australian Government, Department of foreign Affairs and Trade.18
September.http://dfat.gov.au/about us/ publications/ Documents/ countryinformation-report-hazaras-thematic.pdf. 2017.
13. Dieng, Adama. United Nations Special Adviser on the Prevention of
Genocide on the situation in northern Rakhine State, Myanmar,
available.from:http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/29%20N
ovember%202016_Statement%20AD%20on%20northern%20Rakhine.FIN
AL.pdf. 2016.
14. Drysdale, A. & Blake, J. Political geography of the Middle East and
North Africa, (Mir-Heydar, D) Office of Political and International
Studies, Tehran, 1990.
15. Galahr, C. & Others. Basic Concepts in Political Geography (
mohammad hasan Nami & mohammad pour Hasan). Green Olives
Quarterly, Tehran, 2012.
16. Haider, Z, Crises of Regional Security Dialogue. NO: 32. 423437.DOI:10.1177/09670100010302004004. 2001.
17. IRIB, R. of. Investigating the Status of Takfiri Wahhabism, Secularism and
Islamism in Bangladesh. Http://Arc.Irib.Ir. 2018.
18. Khalidi. Omar, Hinduising India: secularism in practice, Third World
Quarterly 29, no. 8, pp: 1550–57. 2008.
19. Kloose, Piter. Globalization with localization. Zharfaa, 2, 103–
122.Tehran, 2006
20. Kroon, S. Enduring tensions: Explaining conflict occurrence between
India and Pakistan beyond deterrence theory (Master's thesis). 2018.
21. Lal, C.K , The Complexities of Border Conflicts in south Asia. South
Asian Survey. NO: 13. P253-263. DIO: 10.1177/097152310601300206.
2006.

Journal of Subcontinent Researches Vol 14, Issue 42

40

22. Landinfo’s reports. Report Hazaras and Afghan insurgent groups, Country
of
Origin
Information
Centre,
https://www.landinfo.no/asset/3483/1/3483_1.pdf. 2017.
23. Mirheydar, D. Foundations of Political Geography (O. Rasti & F.
Mirahmadi). SAMT, Tehran, 2013.
24. Mojtahedzadeh, P. Political geography and geopolitics (2nd ed.).
SAMT,2013.
25. pishgahifard, zahra, & Ghodsi, A. Geopolitical Analysis of Pakistan and
its Effects on Its Relation with other Countries, Human Geography
Reaserch Quarterly, 63, 81–99, 2008.
26. Ranjan, A. Conflicts in South Asia Will Go on and on: A Review
Article, South Asia Research, 36(1), 115-126. 2016
27. Roostayie, A, & Arashpur, A. Ethnic-cleansing of Myanmar's Muslims;
Crimes against humanity or genocide? nternational Federation of Human
Rights, 4, 16, 45-73, Tehran, 2017.
28. Rubinoff, A.G. The Multilateral Implications of Ethno-Nationalist
Violence In South Asia, South Asia Survey 7, 273-293, 2000.
29. Savarkar V.D. Essentials of Hindutva, Savarkar content/pdfs/en. 1969.
30. Shafiee, N., & Mahmoodi, Z. Pakistan’s special stance in the war on
terror. Journal of central Asia and the Caucasus studies, 18(78), 77–
106, 2012
31. Taraki, O. Pashtuns: Great people without a home. Ariana Afghanistan
Online, 1–9. http://www.arianafghanistan.com, 2018.
32. Zarni, M., & Cowley, A. The slow-burning genocide of Myanmar's
Rohingya, Pac. Rim L. & Pol'y J., 23, 683. 2014.
33. http:// www.akairan.com
34. http://dictionary.cambridge.org.
35. http://shafaghona.com/persian

مطالعات شبهقاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
دورۀ  ،14شمارۀ  ،42بهار و تابستان ( 1401صص )62-35
DOI: 10.22111/jsr.2020.25628.1791

تبیین تأثیرگذاری مذهب بر کشمکشهای سرزمینی در منطقۀ جنوب آسیا
مرجان بدیعی

ازنداهی1

معین برزگرزاده

زرندی2

چکیده
مسائل مربوط به قلمرو و قلمروخواهی /قلمروسااازی بااهعنوان بُنمایاۀ بساایاری از موعااوعات و
پدیدههای جغرافیای-سیاسی ،هنگامیکااه بااا کشااماه همااراه باشااند ،اهمیااز زیااادی مییابنااد
کشماههای سرزمینی و قلمرویی بهنوبۀ خود میتوانند از دین /مذهب متأثر شااوند؛ بهطوریکااه
موعوعات دینی /مذهبی میتوانند از یکسو منجر به وقااو کشااماههای ساارزمینی شااوند و از
سوی دیگر ،ادعای مالایز و حاکمیز بر یک سرزمین واحد از سااوی گروههااای مااذهبی /دیناای
متفاوت میتواند پدیدآورندۀ کشماههای سرزمینی باشد منطقۀ جنااوآ آساایا یااای از مناااطقی
اسز که در آن کشماههای سرزمینی بهخوبی قابلمشاهده اسااز ایاان منطقاه ،نخسااز پا

از

سلطۀ بریتانیا و سپ  ،بعد از تجزیااه در سااا 1947م شاااهد بااروز هرچااه بیشااتر کشااماههای
سرزمینی در درون کشورها و بین کشورهای عضو بوده که در موارد متعددی ایاان کشااماهها از
دین /مذهب تأثیر پذیرفته؛ بهطوریکه پیامدهای مستقیمی بر کل منطقه داشتهاسز
پژوهه حاعر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منااابک کتابخانااهای ،بااه ایاان
سؤا میپردازد که چگونه متغیر دین /مذهب بر کشماههای ساارزمینی در منطقااۀ جنااوآ آساایا
تأثیر گذاشتهاسز نتایج تحقیق نشان میدهد ،دین /مذهب نه بهتنهایی ،بلاه بااهعنوان یااک متغیاار
میانجی مهم در کنار عواملی مانند ملیگرایی و نژادگرایی ،در بروز کشماههای سرزمینی در ایاان
منطقه تأثیرگذار بودهاسز
واژههای کلیدی :سرزمین /قلمرو ،دین و مذهب ،کشماههای سرزمینی ،منطقۀ جنوآ آسیا
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 -۱مقدمه
«گفتمان سرزمینی» در جغرافیای سیاسی ،طی دو دهۀ اخیاار رنسانساای را تجربااه کردهاسااز ایاان
گفتمان ،بهعنوان چارچوبی مهم برای درک قلمرو و سرزمین ،بهمثابه عامل کلیدی در سااازماندهی
سیاسی فضا و بهعنوان بنیانی برای ظهور دوبارۀ جغرافیای سیاسی بهعنوان یک نظام علمی بهشمار
میرود (بدیعی ازنداهی و همااران )103 :1394 ،اساساً جغرافیای سیاسی باار ایاادههااای دوقلااو،
یعنی «قلمرو» و «قلمروسازی» متمرکز اسز قلمروها ،درواقک فضاااهایی هسااتند کااه مااورد دفااا ،
رقابز و ادعا درمقابل ادعاهای دیگران ،از طریااق قلمروسااازی قاارار میگیرنااد ()Cox, 2008: 1؛
ازاینرو میتوان کشماههای سرزمینی و قلمرویی را در سراسر جهان کموبیه مشاهده کرد؛ امااا
منطقۀ جنوآ آسیا یای از مناطق مهم جهان اسز که در آن این کشماهها بهخوبی قابلمشاااهده
اسز منازعات هنااد و پاکسااتان برساار منطقاۀ کشاامیر؛ نقااه ببرهااای تأمیاال در روابا هنااد و
سریالناا؛ مسائل قومی ،نژادی و مااذهبی در روابا هنااد و باانگالدش ،و هنااد و نپااا  ،ازجملااه
کشماههای این منطقه بهشمار میروند (برزگرزاده زرناادی )4 :1394 ،ایاان منطقااه ،بااا هشااز
کشور (هندوستان ،پاکستان ،بنگالدش ،افغانستان ،سریالناا ،نپا  ،بوتان و مالدیو) ،در زمان ساالطۀ
دولز بریتانیا بر هندوستان ،یک منطقۀ ژئوپولیتیک یاپارچه محسوآ میشد؛ اما با خروج بریتانیااا
از جنوآ آسیا بهدلیل تحوالت بنیادین ژئوپولیتیک بعد از جنگهای جهانی او و دوم و سپ

بااا

تجزیۀ شبهقارۀ هند در سا 1947م ،این منطقه به خالء قاادرت دچااار شااد بااهدنبا آن ،بیثباااتی
سیاسی و منازعات ژئوپلیتیک بین واحدهای سیاسی ،جزو خصیصااههای معمااو و رایااج جنااوآ
آسیا شد بهطوریکه این منطقه همواره محل درگیری و مناقشه بودهاسااز (کااوهن)608 :1387 ،
درواقک ،وحدت تحمیلی حاکم بر آسیای جنوبی از سوی امپراتوریهای مغو و بریتانیا ،درنتیجاۀ
اختالفات سیاسی و درگیریهای مذهبی و قومی در ناایم قاارن گذشااته از هاام پاشاایده شدهاسااز
(همان )609 :این درحالیاسز که سا ها بعد از اتمام دوران حاکمیز استعماری بر جنوآ آساایا،
شاهد پدیدههای متناقضی در این منطقه هستیم بهویژه آنکه ،این منطقه با داشتن نیمی از جمعیز
فقیر دنیا و بهعنوان یای از محرومترین مناطق جهان ،شاهد تداوم کشااماههای نااژادی-مااذهبی
بودهاسز
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 -۱-۱بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
اساساً دین و مذهب از توان باالیی برای طرد ،حذف و درگیرساختن افراد و گروهها در ماانهااای
مختلف برخوردار هستند؛ مثالً میتوانند بهصورت ایدئولوژیک هویزهای ملای را طاارد کاارده یااا
آنها را کمرنگ کنند به سخن دیگر ،در جایی که یک جامعۀ شالگرفته در ارتباط با یک «قلمرو»
باشد ،هویز پدید میآید دراینراستا ،ادیان دیگر میتوانند بهواسااطه عااواملی ماننااد ناسیونالیساام
برای اتحاد یا عدم اتحاد مااردم مااورد توجااه قاارار گیرنااد ( )Kroon, 2018: 12تحقیقااات نشااان
میدهند ،یای از عوامل مهم عدمشالگیری اتحاد بین کشورهای منطقۀ جنااوآ آساایا ،گساالهای
ایجادشده در بین ادیان اسز که از آن بهعنوان «ژئوپلیتیک مذهبی» یاد میشود؛ بهطوریکه دیاان و
مذهب از دیرباز از عوامل مهم چاله در منطقۀ جنوآ آسیا و مورد توجه قدرتهای ساالطهطلب
بودهاسز (پیشگاهیفرد و قدسی )85 :1387 ،آسیای جنوبی ،منطقهای با سه مذهب عمدۀ هناادو،
بودایی و اسالم اسز ،اما سلطۀ منطقهای هندوستان موجب شده تا هندو مهمترین نیااروی مااذهبی
بهحساآ آید (کوهن )607 :1387 ،مجمو این عوامل سبب شدهاسااز کااه منطقااۀ جنااوآ آساایا
بهعنوان یای از مناطق متشنج جهان از لحاظ کشااماههای ساارزمینی و درگیریهااای مااذهبی و
قومی در جهان شناخته شود ()Haider, 2001: 424؛ بهعنوان نمونه ،منازعات هند و پاکستان برسر
منطقۀ کشمیر ،درگیریهای داخلاای در ایاااالت پنجاااآ ،نقااه ببرهااای تأمیاال در روابا هنااد و
سریالناا ،مسائل قومی ،نژادی و مذهبی در رواب هند و بنگالدش و هند و نپا  ،منازعات قااومی
در شما شرق هنااد و منازعااات قااومی -مااذهبی در پاکسااتان ( ،)Rubinoff, 2000: 276همگاای
ازجمله اختالفاتی هستند که کشماههای موجود در منطقه را بهخوبی توصیف میکنند؛ ازینرو،
پژوهه حاعر در پی پاسخ به این پرسه اسز کااه دیاان یااا مااذهب چگونااه باار کشااماههای
سرزمینی در منطقۀ جنوآ آسیا تأثیر میگذارند؛ بهبیاندیگر ،آیا میتااوان دیاان یااا مااذهب را یااک
عامل اولیه در ایجاد کشماههای سرزمینی در منطقۀ جنوآ آسیا تلقی کرد؟ فرض تحقیق بر این
اسز که به نظر میرسد ،عامل «مذهب» در بروز کشماههای سرزمینی ،یک عامل ثانویااه اسااز،
درحالیکه عامل «جغرافیا ،بهویژه سرزمین» فلسفۀ وجودی بروز کشماهها در منطقۀ جنوآ آسیا
اسز
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 -2-۱اهداف و ضرورت تحقیق
کشماههای سرزمینی تا حد زیادی متأثر از عوامل و متغیرهای جغرافیایی اسااز و درعینحااا ،
شدت و گسترش آنها تابک مناسبات قدرت در مقیاسهای محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی اسااز؛
ازاینرو تالش برای درک ریشهیابی این کشماهها بهخصوص تااأثیر مااذهب باار کشااماههای
سرزمینی و پرکردن خأل مطالعاتی ناشی از آنها در حوزۀ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیااک (بااهویژه
به زبان فارسی) بیانگر عرورت انجام این تحقیق اسز
 -3-۱روش تفصیلی تحقیق
تحقیق حاعر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شدهاسز شیوۀ گااردآوری اطالعااات بااا
بهرهگیری از منابک کتابخانهای ،آرشیوی و اینترنتی مانند سایزهای معتبر اینترنتی و خبرگزاریهای
مهم بینالمللی اسز
 -4-۱پیشینۀ تحقیق
بررسی پیشینۀ این تحقیق نشان میدهد پژوهشگران اندکی به موعو کشماههای ساارزمینی در
منطقۀ جنوآ آسیا و نقه مذهب در آن توجه کردهاند؛ اما درعینحااا  ،شاااهد برخاای تحقیقااات
دربارۀ جنوآ آسیا هستیم که بهطور غیرمستقیم در این بحث درگیر شدهاند امیز رنجااان (

Amit

 )Ranjanدر مقالهای با عنوان «کشماهها در جنوآ آسیا ادامه خواهد یافز» که در سااا 2016م
در انتشارات  South Asia Researchبه چاپ رساندهاسز ،به بررساای منشاأ اصاالی کشااماه در
منطقۀ جنوآ آسیا پرداخته و عقیده دارد هویز و قلمرو ،منشأ کشماهها در ایاان منطقااه اسااز
مونیاا بارثوا -داتا ( )Monika Barthwal-Dattaو سومیتا باسااو ( )Soumita Basuدر مقالااهای بااا
نام «رویارد امنیتاای مهاام در منطقااۀ جنااوآ آساایا» کااه در سااا 2017م در انتشااارات

Security

 Dialogueبه چاپ رساندهاند ،بهبررسی دالیل افزایه ناامنیهای منطقهای در منطقۀ جنوآ آساایا
پرداختهاند از نظر آنها در سا های اخیر منطقۀ جنوآ آسیا بهدلیل افزایه درگیریهای مسلحانه،
توجه سیاسزگذاریهای امنیز بینالمللی را بهخود جلب کردهاسز رابرت دی کاپالن (

Robert

 )D.Kaplanدر کتابی با نام «جغرافیای کشماه در منطقۀ جنوآ آسیا» که در آگوسز 2010م در
انتشارات  New American Securityبه چاپ رسیدهاسز ،به بررسی کشماههای جغرافیااایی و
منابک جغرافیایی در ارتباط با رواب بین کشورهایی چون هند و چین و بهگونهای تاریخی بااه بیااان
کشماههای جغرافیایی از حاومزهای کهن در جنوآ آساایا پرداختهاسااز «ژئوپولیتیااک نظااام
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جهانی» عنوان کتابی از سائو کوهن اسز که بهوسیلۀ عباس کاااردان در سااا  1387بااه فارساای
ترجمه شدهاسز از نظر کوهن ،منطقۀ جنوآ آسیا یک منطقه ژئوپولیتیک مسااتقل اسااز و قطااب
برجستۀ این منطقه ،هند اسز او در آخر به این نتیجه میرسد که آسیای جنوبی منطقۀ ژئوپلیتیااک
متمایزی اسز که بهدلیل اختالفات عمیق مذهبی ،نژادی ،قومی ،زبانی و اجتماعی ،منطقااهای فاقااد
یاپارچگی درونی اسز
 -2ادبیات موضوعی تحقیق
 -۱-2کشمکشهای سرزمینی /قلمرویی
در ادبیات جغرافیای سیاسی ،به زبان فارسی ،واژگان «قلمرو» و «سرزمین» اغلااب معاااد یااادیگر
بهکار گرفته میشوند باید گفز مفهوم «سرزمین» در ارتباط بااا یااک سااازمان اسااز (درایسااد و
همااران)62-69 :1369 ،؛ بهطوریکه بخشی از جلوهگاه جغرافیایی اسااز کااه بااا اداماۀ فیزیااای
قلمرو یک حاومز برابری مییابد (مجتهدزاده )45 :1391 ،اساساً جغرافیای سیاسی باار «قلماارو»
و «قلمروسازی» متمرکز اسز در فرهنگ لغز کمبریج« ،قلمرو» ناحیهای از خشای یااا دریاسااز
که متعلق بهکشور یا شخص خاصی اسز ،یا ناحیهای که شخص یا حیوان تالش میکنااد آنرا در
«کنتر » یا «مالایز» خود قرار دهد ()http://dictionary.cambridge.org؛ بنابراین قلمرو به فضای
محدودشدهای اطالق میشود که مورد استفاده و مدیریز یااک گااروه اجتماااعی ،نهادهااا یااا افااراد
اسز؛ زمانی که در ارتباط با حاومز قرار میگیرد ،مدعی کنتر مطلق جمعیتاای اسااز کااه درون
مرزهااای تعریااف شااده و ساارزمین مشااخص بهساار میبرنااد (میرحیاادر و همااااران)5 :1392 ،
درمجمو میتوان گفز که واژۀ «سرزمین» یا «قلمرو» ،بااهطور معمااو بهبخشاای از سااطی زمااین
اطالق میشود که یک گروه ویژه یا موجودیتی سیاسی ،مدعی مالایز آن اسز (بدیعی ازنداهی و
همااران)104 :1394 ،
سرزمین ،همواره محل کشماه اسز؛ بهطوریکه کشماههای ساارزمینی /قلمرویاای بخااه
مهمی از مطالعات جغرافیای سیاسی را بهخود اختصاص میدهند «کشااماه» بااهمعنای عااام آن،
هنگامی روی میدهد که افراد ،گروهها یا نهادهای مختلف «اهااداف متناقضاای» را دنبااا میکننااد
مردم اغلب اوقات «کشماه» را اقدامی خشونزآمیز تلقی میکنند؛ اما همواره این گونااه نیسااز
«کشماه» میتواند از راههای «صلیآمیز» یا با توسل بااه «زور» صااورت گیاارد البتااه «کشااماه
خشونزبار» بیه از دیگر انوا «کشماه» مورد توجه قرار میگیرد (گاااالهر و همااااران:1390 ،
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 )241چنانکه گفته شد ،یای از «کشماه»های بسیار مهم بر روی «سرزمین» یا «قلماارو» اسااز
کانون تحقیقات موجود دربارۀ کشماههای سرزمینی ،بر «ارزش قطعۀ زمین» قرار دارد و توعیی
میدهد که چرا در برخی موارد جنگ رخ میدهد و در برخی موارد رخ نمیدهااد براساااس ایاان
دیدگاه ،اگر قطعۀ زمین مورد رقابز ،منابک طبیعی مهمی در خود داشااته باشااد ،حاومزهااا کمتاار
بهدنبا حلوفصل «صلیآمیز» قضیه هستند؛ اما چنانچه زمینی فاقد کارکرد امنیتی حیاااتی باشااد یااا
نقشی حیاتی در هویز کشورها ایفا ناند ،حاومزها بهصورت مسالمزآمیزی آن را رها میکنند؛
بنابراین «ماهیز زمین مورد اختالف» ،چگونگی پایانپذیرفتن اختالفات را پیهبیناای میکنااد؛ امااا
درعینحا  ،چنین مواردی در عمل کمتر اتفاق میافتد حاومزها غالبااً مایاال هسااتند هاام باارای
زمینهای سرشار از منابک و هم برای زمینهایی که بهنظر میرسااد ارزش اقتصااادی کماای دارنااد،
صارف منااابک بیشااتر باارای حفا قطعااه
دسز بهمبارزه زنند درواقک ،حاومزها اغلب حاعر به ف
زمینی که امید استخراج در آن وجود دارد ،هسااتند ( )Barbara, 2003: 137بساایاری از مطالعااات
تجربی نشان میدهند «منازعۀ سرزمینی» کانون آغاز حادثه و تشدید بسیاری از درگیریهای نظامی
بیندولتی اسز؛ بااینحا  ،ادبیات موجود ،فاقااد ارتباااط نظااری روشاان بااین «نقااه ساارزمین در
مناقشات و بروز خشونز» و نیز «شناسایی چگونگی کنتر سرزمین» و رابطۀ آن با «توانایی نظامی
متعارف» اسز «اهداف ادعاهای سرزمینی» میتوانند کنتر منطقۀ مورد اختالف و بهبااود توانااایی
جنگ مؤثر بر سر آن را ادغام و تحایم کنند از لحاظ تئوری ،این ایده که «کنتر سرزمین» بهطور
قابلمالحظهای نتیجۀ ظرفیزهای نظامی کشورها اسز ،مورد توجه قاارار گرفتهاسااز؛ بااینحااا ،
چگونگی دراختیارداشتن یا تصرف سرزمین درنتیجۀ تواناییهای نظامی تااا حااد زیااادی ناشااناخته
مانده اسز قطعهای از سرزمین تأثیر زیادی بر تعاد ظرفیزهای نظامی طرفین درگیر دارد و ایاان
تا حد زیادی ،تابعی از افعما دولز در کنتر «سرزمینی» اسااز کااه در آن درگیااری رخ میدهااد
بهطورکلی در «منازعات سرزمینی» ،هدف از ادعاهای سرزمینی «کنتر منطقۀ مورد مناقشه» اسااز
درنتیجه« ،سرزمین» درصورتی میتواند قابلیز کشورها را تامیل کند که حاومزها بر آن کنتاار
داشته باشند؛ این امر ،موجب بهبود موقعیز نظامی نسبزبه حریف میشود ()Carter, 2010: 969
نتیجه ایناه« ،کشماه ساارزمینی» بااا توجااه بااه «قلمروخااواهی» و «قلمروسااازی» حاومزهااا و
گروهها و تالش آنها برای تثبیز قدرت و حاکمیز خود ،گاه میتواند جنبهای داخلی داشته باشد
و گاه با توجه به مداخلۀ بازیگران خارجی ،جنبۀ خااارجی بااه خااود گیاارد درهرحااا  ،هاار نظااام

تبیین تأثیرگذاری مذهب بر کشماههای سرزمینی در منطقۀ جنوآ آسیا

47

حاومتی با هر شال سیاسی ،درصدد حف قلمرو ملی در راستای منافک ملی خااود اسااز؛ امااا در
شرایطی که قلمرو ملی با چالههای داخلی مبنی بر قلمروخواهیهای محلی مواجااه شااود ،وقااو
پدیدۀ «کشماه سرزمینی» در این حاومزها اجتناآناپذیر خواهد بود
در این قسمز باید دو موعو تقریباً نزدیکبههم را بهطور همزمان باهم در نظر گرفز؛ یعنی
«کشماههای دیناای» و «کشااماههای ساارزمینی مبتنیباار دیاان و مااذهب» بارای درک پدیاادۀ
کشماههای دینی ،درک رابطۀ «دین»« ،خشونز» و «سیاسااز» عااروری اسااز؛ بااههمینترتیب،
نیازمند درک روانشناسانۀ فردی هستیم که برای تالفی نارعایتیاش از خشونز اسااتفاده میکنااد
در این رابطه ،بررسی ساختار کشماههای دینی با شناسایی منبک و ریشاۀ کشااماه اماانپااذیر
ز الهامگرفتااه از دیاان و مااذهب ،میتوانااد بااه شااال خشااونزهای فرقااهای،
خواهد شد خشون ِ
شورشهای اجتماعی یا تروریسم ،بروز کند موعو دیگر« ،کشماههای سرزمینی مبتنی بر دین
و مذهب» اسز این نو کشماه ،عنصر «فضا» و «سرزمین» را کانون مباحث مربوط بااه دیاان و
مااذهب قاارار میدهااد؛ بااهبیاندیگر ،موعااوعات و مسااائل مااذهبی از یکسااو منجاار بااهوقو
کشماههای سرزمینی میشوند و از سوی دیگر ،ادعای مالایااز و حاکمیااز باار یااک ساارزمین
واحد از سوی گروههای مذهبی متفاوت ،پدیدآورنده کشماههای سرزمینی خواهااد شااد؛ یعناای
پیروان هر دین ،مدعی مالایز و حاکمیز باار یااک ساارزمین خاااص میشااوند؛ بنااابراین ،شاااهد
کشماههای سرزمینی خواهیم بود که کنتر و مدیریز نهایی آن مااورد منازعاۀ پیااروان دیناای و
مذهبی متفاوت اسز در جغرافیای سیاساای مباااحثی ماننااد «مالایااز» و «حاکمیااز»« ،ساارزمین/
قلمرو»« ،مرز»« ،قومیز» در کشماههای سرزمینی مبتنی بر دین مورد توجه جغرافیدانان سیاسی
قرار میگیرند (برزگرزاده زرندی)33 :1394 ،
 -3یافتههای تحقیق
«کشماههای سرزمینی دینمحور» ،عنصر «سرزمین» و «قدرت» را کانون مباحث مربوط به دیاان
و مذهب قرار میدهند دین و ایمان بهعنوان مشخصهای که مؤمنان را از غیرمؤمنان جدا میسااازد،
مرز نیرومندی برای جداسازی و هویزسااازی بهشاامار ماایرود؛ بهطوریکااه در حالااز افراطاای،
غیرمؤمنان دارای نشان خاص خود هستند؛ مثالً هندوها در حاومز طالبااان میبایسااز دساازبند
زعفرانیرنگ بهدسز میکردند ،یا ایناه «عرقچین» وجه مشخصۀ مسلمانان مرد در اغلااب مناااطق
جنوآ آسیاسز ( )Lal, 2006: 256اساساً پدیاادۀ مااذهب از چنااان تااوانی برخااوردار اسااز کااه
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میتواند از یکسو منجر به وقو کشماههای سرزمینی شود و از سوی دیگر ،ادعای مالایااز و
حاکمیز بر یک سرزمین واحد از سوی گروههااای مااذهبی متفاااوت ،پدیدآورناادۀ کشااماههای
سرزمینی خواهد شد؛ ازاینرو ،کشماههای ساارزمینی باارای کنتاار و ماادیریز نهااایی مااردم و
سرزمین خاصی پدید میآیند که برحسب اهااداف پیااروان دیناای و مااذهبی گوناااگون شاایوۀ ایاان
کشماهها نیز متفاوت خواهد بود مطالعۀ حاعر نشان میدهد کشماههای سرزمینی دینمحور
در منطقۀ جنوآ آسیا را میتوان به دو دستۀ «درونکشوری» و «بینکشوری» تقسیم کاارد در زیاار،
هریک از این دو نو کشماه مورد بحث قرار میگیرد (شال )1

شکل  .۱گونههای کشمکشهای سرزمینی دینمحوردر منطقۀ جنوب آسیا (مأخذ :نگارندگان)

 -۱-3کشمکشهای سرزمینی دینمحور ،درونکشوری
در جنوآ آسیا میتوان ردپای مالحظات دینی را کموبیه در درون همۀ کشااورها پیگرفااز ،امااا
برخی نمونهها بیه از دیگران قابلتوجه هستند در زیر به چهار نمونه اشاره میشود:
 -۱-۱-3نمونۀ اول؛ کشمکشهای سرزمینی دینمحور در هند و گروههای ملیگرا :ایاان نااو
کشماهها ،تحزتأثیر کنههای ملیگرایی قرار دارند «ساوارکار» با استفادۀ بااارز از روایزهااای
تاریخی پیشااستعماری بهمنظور تأکید بر شاوه فرهنگهای بومی و محلی ،از «حااق خااودگردانی»
طرفداری میکرد؛ اما درحالیکه از روایزهای تاریخی برای ایجاد وحدت بین هندوها ،بوداییهااا،

تبیین تأثیرگذاری مذهب بر کشماههای سرزمینی در منطقۀ جنوآ آسیا

49

سیکها و جینها (که همگی تشایلدهندۀ بخشی از «اجتما هندوتوا» هسااتند) اسااتفاده میکاارد،
مسلمانان و مسیحیان را «بیگانه» بهشمار میآورد ( )Savarkar, 1969: 7پا

از اسااتقال هنااد از

بریتانیا ،این کشور با چاله انتخاآ نمادهای ملی ،زبان رسمی و یک روایز تاااریخی مشااترک در
بستر یک «جامعۀ چندفرهنگی» روبهرو شد بهتدریج فرهنااگ هنااد در قالااب نهادهااای رساامی و
غیررسمی ریشه دواند طی همین دوره ،هند مقدار زیادی «کشماه دینی» را تجربه کرده بود کااه
خشونزهای مرتب با تجزیۀ هند با اکثریز هناادو ،و پاکسااتان بااا اکثریااز مساالمان را ( 1947و
1948م) نیز دربرمیگرفز ( )Khalidi, 2008: 1555مسلمانان بهعنوان بزرگتاارین اقلیااز کشااور
هند ،در سرتاسر کشور هند و بیه از همه در ایالزهای شمالی هند بهویژه گجرات و اوتارپرادش
هستند سلطۀ سیاسی ملیگرایان هندی در سا های اخیر ،عامل نگرانی بسیاری از مسلمانان بااوده
اسز؛ زیرا حزآ ملیگرای هندوی «بهاراتیا جاناتا» ( )BJPکه به هویز ملی مبتنی باار بنیااادگرایی
مذهبی هندو تأکید میکند ،بیشتر حمایز خود را از گروههای شبهنظامی افراطی هنااد و همچنااین
«راشزرایا سوی افم سواک سانگ» ( )RSSبهدسز میآورد و همواره در ارتباط بااا تخریااب ماااان
مقدس مسلمانان در هند (مسجد ایاعیا در اوتاپرادش) و شورشهای بعدی که منجر به کشتهشدن
 3000نفر شد ،بودهاسز (کمپ و هارکاااوی )143 :1383 ،درواقااک« ،ملیگرایاای معاصاار هناادو»
بهوسیلۀ برخی رخدادهای مهم در دهههای  1980و 1990م شال گرفااز گسااترش ناسیونالیساام
افراطی هندو از دهۀ 1980م وععیز مسلمانان هند را بااا دشااواری مواجااه ساختهاسااز هناادوها
تمایلی بهدیگر پیروان مذاهب ندارند و ماهیتی عداسااالمی بااهخود گرفتهانااد و خواهااان پیوسااتن
دیگر مذاهب به آیین هندو هستند و بارها مراکز عبادی مسلمانان را هدف حمالت تروریستی قرار
دادهاند که در این میان این شائبه تقویز شدهاسز که دولز دموکرات هند نیز تحزتأثیر هناادوها
قرار دارد؛ بنابراین تقابل هندوئیسم و اسااالم ،یااای از مسااائل مهاام و چااالهبرانگیز هنااد اسااز
(برزگرزاده زرندی )96-95 :1394 ،رویارویی دین هندو با اسالم و مسیحیز ،درنتیجۀ ملیگرایی
معاصر هندو ،نهتنها منجر به خشونزهای مذهبی شد ،بلاه کشماههای ساارزمینی را نیااز پدیااد
آورد یای از آنها ،کشماه سرزمینی دینمحور برسر شهر مقدس «آیودهیا» بهویژه معبااد بااابری
صااورت گرفااز ( )Aoun, et al., 2012: 6همچنااین «دگرگونیهااای سیاساای داخلاای» نیااز بااه
«ملیگرایی هندو» قوام بخشیدند نقه  VHPو دیگر گروههای ملیگرای هندو در خشااونزهااای
سا 2008م علیه مسیحیان در «ایالز اوریسا» مجادلهبرانگیز بودهاسز تنه میان جماعااات هناادو
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و مسیحی اغلب بر مسئلۀ «تغییر مذهب هندویان» متمرکز اسز؛ بدینمعنا که بخااه سااوم قااانون
اساسی هند ،مجموعهای از آزادیهای مذهبی را با عنااوان «حقااوق بنیااادین» بااه تمااام گروههااای
مذهبی اعطا میکند؛ اما بسیاری از ایاالت ،تغییر دین را برمبنای زور یااا تقلااب قاادغن ساااختهاند
 VHP ،RSS ،BJPو نیز برخی هندویان میانهرو باار ایاان باورنااد کااه مبلغااان مساایحی بااا تشااویق
هندویان بهویژه کاسزهای پایینتر به تغییر دین ،چنین قوانینی را نقض میکنند به گفتاۀ یااای از
مقامات رسمی« ،حق انجام مراسم مذهبی ،حق تغییر دین را به افراد نمیدهد » ( )Ibid: 10نتیجااه
ایناه ،درحالیکه دولز هند از مدتها پاایه بااا مساائلۀ «افراطگرایاای اسااالمی» مواجااه بااود؛ امااا
حمالت اوریسا ،گودراو ،حمالت پ

از گااودرا ،بااه رساامیزیافتن ایاان مساائله کمااک کاارد کااه

گروههای هندو نیز «تهدید داخلی» محسوآ میشوند در فوریۀ 2010م ،چیدام بارام ،وزیر امنیااز
داخلی هند« ،تهدید» را با مطرحکردن «پدیدۀ افشانشدۀ تروریسم زعفرانی اخیر» روشنتر ساااخز
و از مقامات حاومتی خواسز ظرفیز خود برای مواجه با چنین سازمانهایی ارتقااا دهنااد

( Ibid:

)5
 -2-۱-3نمونۀ دوم؛ کشمکشهای سرزمینی دینمحور در پاکستان و گروههای مذذذه:ی :ایاان
نو کشماهها ،تحزتأثیر گروهها و فرقههای مذهبی اسز با بهقدرترسیدن ژناارا عاایاءالحق
در 1977م ،دوران جدیاادی در تاااریخ پاکسااتان رقاام خااورد هنگامیکااه عاایاءالحق برنامااۀ
«اسالمیکردن» خود را آغاااز کاارد ،تقساایمبندیها و انشااعابات در دیاادگاهها ،گروههااا و احاازاآ
سیاسی-مذهبی تشدید شد بدینترتیب که نخستین اقدام او ،برقرارساااختن «زکااات اجباااری» در
سراسر پاکستان طبق فقه حنفی مذهب تسنن بود پ ازآن ،عایاءالحق بهساامز «یاپارچهساااختن
ماتب فقه حنفی» در نظامهای اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی و قضایی گستردهتر حرکااز کاارد در
دوران عیاءالحق ،رابطۀ «جماعز اسالمی» با «دولااز» پاکسااتان قااویتر شااد «جماعااز علمااای
اسالمی» نیز در این دوره شاهد ارتقا و بهبود رواب با «دولز» بود؛ بااینحا  ،بااهمیزان مشااابهی از
رفتارهای ترجیحی برخوردار نشده بود (برزگرزاده زرندی )97 :1394 ،با پیروزی انقالآ اسالمی
ایران در 1979م ،جمعیز شیعۀ پاکستان نقه فعاالنهتری ایفا کرد در سا 1980م ،تحریک «نفوذ
فقه جعفری» عمدتاً برای اعتراض به «تحمیل زکات سنی» تأساای

شااد ،امااا بهساارعز بااا تغییاار

موعک با هواداری از مشارکز در «فرایند اسااالمیکردن» خواسااتار آزادی انجااام فاارایض و تبلیا
مذهب تشیک شد برخی سنیها بر این باورند که این گروه تحز حمایز حاومز ایااران اسااز و
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میخواهد تمام پاکستانیها تحزتسل تفسیر شیعی از شریعز قاارار گیرنااد در واکاانه بااه ایاان
جنبه« ،سپاه صحابه» در «منطقۀ جهنگ» واقک در ایالز پنجاآ تأسای

شااد کااه در آن نخبگااان

شیعی به لحاظ تاریخی بر سیاسز محلی تسل یافته بودند؛ بههمیندلیل ،دغدغههای سپاه صااحابه
) (SSPفراتر از سیاسزهای اسالمیسازی ژنرا عیا ،محصو دینامیسم محلاای «منطقاۀ جهنااگ»
بود چالههای متوجه این انحصار منطقهای شیعی از جانااب تاااجران محلاای ساانی و رقابزهااای
درون گروههای اخوت و نیز در میان این گروهها در کنااار یااادیگر فضااای مناساابی باارای ظهااور
«کشماههای فرقهای» فراهم میکرد در اواخاار دهاۀ 1980م و اوایاال دهاۀ 1990م ،احساسااات
مذهبی و فرقهای تبدیل به «خشونزهای فرقهای» تمامعیار شد کااه از جنااگ در «ایالااز پنجاااآ»
شرو شد و به سایر مناطق پاکستان گسترش یافز انشعاآ در «سپاه صااحابه» ،بهوسایلۀ «ریاااض
بصره» پ

از ترور «موالنا حقنواز جنگوی» بهوسیلۀ شبهنظامیان شیعه ،صورت گرفز او «لشااار

جنگوی» را تأسی

کرد ()Aoun, et al., 2012: 14

قابلذکر اسز ،در داخل «فرقههای مااذهبی» پاکسااتان نیااز کشااماههایی وجااود دارد؛ ماننااد
منازعات میان «بریلویها» و «دیوبندی»ها «بریلویها» خاستگاههای نیرومند صوفیانه و ریشااههای
عمیقی در پاکستان دارند با ظهور «سااپاه صااحابه» و دیگاار گروههااای شاابهنظامی یااا تروریسااتی
«دیوبندی» ،تنه میان این دو گروه نیز افزایه یافز پ

از حمالت متعااددی از جانااب پیااروان

دیوبندی به زیارتگاههای بریلویان ،سازمان بریلوی «تحریک سنی» منحصااراً باارای طاارد و حااذف
دیوبندیها از قدرت تأسی

شد این سااازمان بااا حمایااز تقریبااً انحصاااری در منطقاۀ کراچاای،

درگیریهایی با سپاه صحابه داشز برخی حمالت به زیارتگاههای بریلویان در پنجاآ و الهور از
جانااب دیوبناادیها صااورتگرفته و بریلویااان نیااز بااه تالفیجااویی پرداختهانااد؛ بنااابراین ایاان
کشماههای مذهبی بیشتر دروندینی و درونمذهبی بودهاسز که برای کسب قاادرت بیشااتر بااه
حذف طرف مقابل میپردازند ( )Ibid: 15درواقک ،همۀ این کشااماههای مااذهبی برساار کسااب
قدرت برای کنتر و ماادیریز ساارزمینی جریااان دارد و بااه کشااماههای ساارزمینی در مناااطق
مختلف کشور دامن میزند
 -3-۱-3نمونۀ سوم؛ کشمکشهای سرزمینی دینمحذذور در بذذنگشدش و گروههذذای مذذذه:ی:
بنگالدش امروزه ،باهویژه بااهعلز تضااعیف جریااان اسااالمگرای میانااهروی جماعااز اسااالمی ،و
همچنین بهدلیل رشد کمسابقۀ جریان ساوالریسم مااورد حمایااز دولااز حاازآ عااوامی لیااگ و
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عدیز آشاار آن با اسالم ،عرصۀ رقابز دو جریان «افراطی تافیری» و «ساوالریساام افراطگاارا»
تبدیل شدهاسز عوامل متعددی در تقویز جریان تافیری و رادیاا در بنگالدش دخالز دارند:
 -1حذف جریان اسالمگرای میانهرو -2 ،ظهور و فعالیااز جاادی جریااانی افراطاای از ساااوالرها
عداسالم که مسلمانان بنگالدش را تحریااک و آنهااا را بااهجریانهای خشااونزمحور و تافیااری
متمایل کردهاسز -3 ،نقه عربستان در ترویج اندیشههای وهابیااز تافیااری -4 ،نقااه هنااد در
حمایز از دولز ساوالر و جریان ساوالریسم اسالمستیز ،بهبهانۀ حمایز و دفااا از ارزشهااای
لیبرالی ،بهطوریکه ازطریق حمایااز از هندومااذهبها در باانگالدش از ایاان اقلیااز قااومی باارای
تأثیرگذاری بر سیاسز داخلی این کشور استفاده میکنااد؛ بااهعنوانمثا برخاای از وبالگنویسااان،
استادان دانشگاه و روشنفاران شاخصی که ساوالرهای اسالمستیز را نمایندگی میکنند ،به اقلیز
هندو تعلق دارند -5 ،حمایز پاکستان از جماعز اسالمی و حمایز هند از دولز ساوالر حاازآ
عوامی لیگ که فضا را برای تشدید درگیریها و کشماهها مساعد کردهاند -6 ،داعه و القاعده،
که با انتخاآ بنگالدش بهعنوان مقری برای تمرکز فعالیزهایشااان در منطقاۀ شاابهقاره بااه جریااان
رادیاالیسم در این کشور دامن زدهاند و با جذآ گروههااای رادیاااا بنگالدشاای ،حااوزۀ فعالیااز
خود را از خاورمیانه به جنوآ آسیا کشاندهاند و علیه جریان ساااوالر و دولااز باانگالدش اعااالم
جهاد کردهاند القاعده ،درمقابل رقیب خود ،یعنی داعه ،به تأسی

شااعبۀ باانگالدش خااود اقاادام

کردهاسز درحالیکه داعه نیز در نقشۀ مجعااو خااود بااا عنااوان بهاصااطالح «والیااز خراسااان
بزرگ» ،بنگالدش را بخشی از این والیز قرار دادهاسااز بااا توجااه بااه ایناااه القاعااده و داعااه
غیرمسلمانان را کافر و مهدورالاادم میداننااد ،خشااونزطلبی شااعب ایاان دو گااروه در باانگالدش
خطرناکتر نیز میشود؛ زیرا برخوردها نمود قومی نیز مییابد؛ بهطوریکه ادامۀ این روند میتوانااد
با ایجاد بحرانهایی با رنگ و بوی قومیتی یا مذهبی ،انسجام و ثبات داخلی بنگالدش را با چاااله
جدی مواجه کند ( )http://arc.irib.irاین کشااماههای ساارزمینی دینمحااور در مناااطق ماارزی
بنگالدش با هند به اوج خود میرسد هند دارای مرز مشترک با بنگالدش به طو  4096کیلااومتر
اسز روستاها و شهرهای پرجمعیتی در بنگالدش در نزدیای مرزهای مشترک این کشور بااا هنااد
وجود دارند که این امر سبب مشالشدن محافظز از مرز درجهز جلوگیری از نفااوذ غیرقااانونی
به خاک هند شدهاسااز بنااابر گاازارش خبرگزاریهااایی ماننااد ایرنااا و شاافقنا؛ در خشااونزها و
ناآرامیهای سیاسی در بنگالدش بیه از دویسز خانۀ مساونی و ماانهااای تجاااری متعلااق بااه
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اقلیز هندو در بنگالدش توس فعاالن گروه جماعز اسالمی تخریب شاادهاند تعااداد زیااادی از
زنان و کودکان هندو به معابااد هناادو پناااه بردهانااد؛ بهطوریکااه حاازآ سیاساای  BGPاز دولااز
باااانگالدش خواسااااته تااااا از اقلیزهااااای مااااذهبی در ایاااان کشااااور محافظااااز کنااااد
()http://Shafaghona.com/persian
 -4-۱-3نمونۀ چهارم؛ کشمکشهای سرزمینی دینمحور در افغانستان و گروههای مذه:ی :بااا
توجه به ایناه فلسفۀ طالبان در افغانستان براساس بنیادگرایی سنی و ساانز پشااتون شااال گرفتاه،
رژیم طالبان ،شیعه را بهعنوان کافر اعالم کردهاسز درنتیجه تنههای زیادی بین پشتونهای سنی
و هزارههای شیعه بهوجود آمدهاسز ( )Landinfo’s reports, 2017: 11هزارهها یای از چهااارده
قومی از شناختهشااده در افغانسااتان هسااتند ( )DFAT Thematic Report, 2017: 3جمعیااز
هزارههای ساکن در افغانستان حدود سه میلیون نفر (تقریباً  8درصااد از کاال جمعیاز) اسااز کااه
اکثریز آنها ،مسلمان شیعۀ دوازده امامی هسااتند ( )Ibid:10بااهدلیل حمااالت تروریسااتی گااروه
پشتون و سنیمذهب طالبان به والیز غزنی و بهخصوص منطقۀ جگوری (جاغوری) ،هزاران نفاار
از شیعیان هزاره مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و صدها نفر از شیعیان هزاره در درگیری بااا
طالبان کشته شدهاند ( )Country information, 2018: 27این کشماههای ساارزمینی دینمحااور
در افغانستان نهتنها منجر به کوچ هزارهها از سرزمین اجدادیشان شدهاسز ،بلاه بااه شااالگیری
کشماهها و منازعات در مناطق شیعهنشین دامن زدهاسز؛ بهعنوان مثا  ،در اواخر سااا  2016و
اوایل سا  ،2017یکسری حمالت عمدۀ فرقهای علیه اهداف شایعی ،نشاااندهندۀ آساایبپذیری
شیعیان افغانستان با توجه به هویز مذهبیشان بودهاسز به گزارش خبرگزاری یوناما ،پنج حملاۀ
جداگانه علیه تجمعات شیعیان و مساجدشان در نیمۀ دوم سااا  2016و سااه حملااه در نیماۀ او
سا  2017صورت گرفتهاسز همچنین در اوت  2017دو حملۀ تروریستی دیگاار و سااپ

پاانج

حمله در کابل ،یک حمله در والیز بلخ و چهار حمله نیز در شهر هرات رخ داد اولین حملااه در
کابل ،مرگبارترین رویداد در افغانستان از سا  2001بود ()DFAT Thematic Report, 2017: 10
ارزیابیها نشان میدهند با توجه به افزایه تعداد و شدت حمالت علیه شاایعیان هاازاره در اواخاار
سا  2016و اوایل سا  ،2017این گروه مذهبی در افغانسااتان اینااک باارای حضااور در مساااجد،
گردهماییهای بزرگ مذهبی شیعه و عزاداریها بساایار آسایبپذیر اسااز بااا توجااه بااه اهمیااز
سرزمین برای هر گروه قومی-مذهبی درجهز زندگیکردن و انجام مراساام مااذهبی خااود در آن،
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اینک مناطق هزارهنشین مانند هرات ،مزارشریف ،بلخ فاقد امنیز الزم برای زندگی شیعیانی هستند
که به زعم طالبان و گروههای تندرو مذهبی پشتون ،کااافر تلقاای میشااوند (

Landinfo’s reports,

)2017: 11
 -2-3کشمکشهای سرزمینی دینمحور بینکشوری
در منطقۀ جنوآ آسیا ،گاه مالحظات دینی موجبات کشماه دو یا چند کشور را فراهم ماایآورد
و گاه نیز برخاای کشااورها از مالحظااات دیناای باارای اهااداف سیاساای خااود در دیگاار کشااورها
بهرهبرداری کرده و کشماههای سرزمینی را پدید آورده یا به آن دامن میزنند؛ ازایاانرو ،اغلااب
میتوان در تمامی این کشماهها ،سه عنصر سرزمین ،قدرت و مذهب را مشاهده کرد در زیر به
چند نمونه اشاره میشود:
 -۱-2-3نمونۀ نخست؛ کشمکشهای سرزمینی دینمحور بین هند و پاکسذذتان :ایاادۀ پاکسااتان
بهعنوان یک وطن جداگانه ،برای مسلمانان هند تحز استعمار بریتانیااا بااهوجود آمااد بااااینوجود
طولی ناشید که این ایده بد به ایدۀ «سرزمین ناآ» شد که تحز حاکمیز نظامیااان ،راهاای جااز
مشروعیزبخشیدن به آن وجود نداشز در هندِ متاثر نیز هندوان تندرو با تقلید از ایدۀ پاکسااتان،
خواهان شالگیری سرزمین «بهارات» بودند؛ این نامی بود که آنها برای سرزمین مطلوآ خود که
وطن هندوان بود ،برگزیده بودند ( )Lal, 2006: 257ناتاۀ مهاام ،ظهااور «گروههااای عاادهند» در
کشمیر ،در دهۀ 1990م اسز؛ بهطوریکه بعااد از عقبنشااینی شااوروی از افغانسااتان ،بساایاری از
گروههای جهادی بهسوی شرق رفتند و بهسازمانهایی مانند «لشار طیبااه حاااف محمدسااعید» در
الهور ملحق شدند (برزگرزاده زرندی )101-100 :1394 ،پ

از حادثۀ  11سپتامبر« ،جنگ علیااه

تروریسم» به ابتاار ایاالتمتحده ،میتوانسز هند و پاکستان را در کنار یادیگر قاارار دهااد؛ زیاارا
قدرت نظامی آمریاا در پاکستان و افغانستان و دریای عرآ در حاشاایۀ سااواحل هنااد و پاکسااتان
اِعما میشد در افغانستان ،نیروهای آمریاایی بهسرعز رژیم طالبان را سرنگون کردند و القاعااده
را از ساانگرگاههای کوهسااتانیاش عقااب راندنااد ( )Bajpai, 2003:199ایاان بهمنزل اۀ تضااعیف
نیروهایی بود که در صورت پیروزشدن میتوانستند چالشی سرزمینی برای هند و پاکستان بهوجود
آورند
با درنظرداشتن ایناه «هویز مذهبی» ،از مالحظات اصلی در مسئلۀ «جدایی» پاکسااتان از هنااد
بودهاسز ،عجیب نخواهد بود که کشماههای اولیه میان دولزهااای هنااد و پاکسااتان را نیااز در
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راستای همین دغدغههای دینی مشاهده کنیم ( )Ranjan, 2016: 117ایاالت زیادی وجود داشااز
که شامل جمهوریهای کوچک میشد و پاسخ به این سؤا کااه جزئای از هنااد خواهنااد بااود یااا
پاکستان ،آشاار بود؛ اما این مسئله دربارۀ کشمیر صادق نبااود شااورشهای مساالمانان در «منطقاۀ
پونچ» در سپتامبر 1947م پدید آمد؛ اما باوجود مهاجرت  12/5میلیون «مسلمان»« ،هندو» و «سیک»
بهسمز مرزهای جدید ،این منطقه به محل مناقشهای تبدیل شد که موجی از خشونزهای فرقهای
را برانگیخز رهبران کشمیر که از خاموشکردن ناآرامیها ناتوان بودند ،از هند کمک خواسااتند و
این کشور کمک خویه را مشروط به الحاق کشمیر به هند قرار داد دخالز نیروهای نظامی هند،
پاکستان را وادار به پیادهکردن نیروهایه در منطقه کرد که همین مسئله آغازگر جنگ بود که نهایتاً
با آتهب

ژانویۀ 1949م پایااان یافااز ( )Aoun, et al., 2012: 12در دهااههای  1960و 1970م،

کشماه میان هند و پاکستان که در اصل براساس «هویااز مااذهبی» و «حقااوق اقلیزهااا» شااال
گرفته بود ،بهطور محدودی موعوعات سیاسی را نیز دربرگرفز جنگ 1965م هند و پاکستان که
آغازگر بسیاری از مسائل الینحل در ارتباط با «منطقاۀ جااامو و کشاامیر» بااود ،محصااو افاازایه
منازعات مرزی در «منطقۀ ران» ایالز کااوچ (در گجاارات امااروزی) و درجهااز منااافک بااازیگران
منطقهای و بینالمللی بود جنگ 1971م هند و پاکستان نیز عمدتاً ناشی از درگیری و مداخلۀ هنااد
در جنبه جداییطلبانۀ پاکستان شرقی (بنگالدش کنونی) بود پاکستان غربی از جماعز اسااالمی،
جماعز علمای اسالمی و نیروهای میلیشیای مذهبی محلی در مقاباال نیروهااای هناادی و بنگااالی
کمک گرفز؛ بااینحا نیروی اصلی محرک در پشز این کشااماهها« ،مؤلفاۀ دیاان و مااذهب»
نبود ،بلاه مهمترین مؤلفهها عبارت بودند از :تخصیص نابرابر منابک ،قومیز ،ژئوپولیتیک منطقهای
و سیاسز نیابتی دوران جنگ سرد ()Ibid: 13-14
 -2-2-3نمون ذۀ دوم؛ کشذذمکشهای سذذرزمینی دینمحذذور بذذین هنذذد و سذذریالنکا :منش اأ
کشماههای سرزمینی دینمحور بین هند و سریالناا (سیالن سابق) مبتنی باار تأثیرگااذاری قااوم
تأمیل بهلحاظ مذهبی اسز تأمیلهای هندو بهعنوان یای از اقوام بزرگ هند ،در جنوآ آن کشور
ساکن هستند و اقلیتاای از آنهااا در شااما کشااور سااریالناا بااودایی مذهبانااد؛ بهطوریکااه در
سریالناا« ،بودیسم» بااهطرز بااارزی تحماال دیگاار عقایااد را ناادارد ( )Lal, 2006: 256در زمااان
استقال سریالناا ،گروههای قومی متعددی درآن اقامز داشتند؛ سینهاال با  75درصد کاال مااردم،
بزرگترین گروه قومی بود و تأمیلیهااا بااا باایه از 20درصااد جمعیااز ،اقلیااز بزرگاای تشااایل
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میدادند این کشور گرفتار رقابز قومی تأمیلیها و سینهالیاییها بوده که موجب اغتشاشات بزرگ
در  1961 ،1958و از 1977م بهبعاااد شدهاساااز ( )www.akairan.comاز زماااان اساااتقال ،
ز سینهالی-بااودایی کننااد و جمعیااز
سینهالیاییها سعی کردهاند جزیره را تبدیل به یک دولز-مل ِ
تأمیلی را بهویژه در حوزههای فرصز اقتصادی ،مشارکز سیاساای و آموزشاای ،بیهازپاایه طاارد
کردهاند سیاسزمداران تأمیلی ابتدا کوشیدند با اسااتفاده از سااازوکارهای دموکراساای پارلمااانی از
منافک خود دفا کنند ،اما موقعی که در دهۀ 1970م ثابز شد این شیوهها بیفایااده اسااز ،جوانااان
تأمیلی به افراطگرایی روی آوردند و با هاادف اسااتقرار یااک دولااز تااأمیلی جداگانااه ،ابزارهااای
غیرپارلمانتاریستی را بهکار گرفتند؛ اقداماتی که جنبههای جداییطلب را به عملیات مساالحانه و
نهایتاً جنگ داخلی رهنمون کرده و از سا 1983م شدت گرفااز (کلااوس )113 :1384 ،در دهاۀ
1980م ،چریکهای جداییطلب تأمیل برای تشایل وطنی مستقل بهنبرد پرداختند زدوخورد میان
گروههای چریای تأمیل رقیب ،افراطیون سینهالی و نیروهای دولز در شما شرق ،وععیتی شبیه
به جنگ داخلی بهوجود آورد با مداخلۀ نیروی «پاسدار صلی» هندی (1987م) ،وععیز ،وخیم و
پیچیدهتر شد در 1989م چریکهای ببرهای تأمیل بااهعنوان حزباای سیاساای ثبزنااام کردنااد ،امااا
فعالیز این چریکها همچنان در شما شرق ادامه داشز با خروج نیروهااای هناادی در 1990م،
قرار شد تأمیلها به درجهای از خودمختاری برسند ( )www.akairan.comوقتاای راجیااو گاناادی
بهوسیلۀ انفجار بمب در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالز «تأمیلی نادم» در جنااوآ هنااد بااه قتاال
رسید ،این ترور بیشترین اتهام را متوجه افراطیون تأمیلی کاارد کااه در سااریالناا علیااه دولااز آن
کشور میجنگند؛ اما دشمنی ببرهای آزادیبخه تأمیل با راجیو گاندی بااه دورۀ نخساازوزیری او
بازمیگردد که در آن دوران ،قاارارداد صاالحی بااین تأمیلهااای سااریالناا و دولااز آن کشااور بااا
وساطز دولز هند در سا 1987م بسته شد که برای اجرای آن بیه از  100هزار نفر از سربازان
هندی بهعنوان نیروهای پاسدار صلی به سریالناا اعزام شدند و در ماادت دو سااا حضااور ایاان
نیروها ،سربازان هندی دسز به حمالت گستردهای علیه ببرهای آزادیبخه تأمیل که بااا قاارارداد
صلی و حضور نیروهای هندی مخالف بودند ،زدند؛ ازاینرو ،کشماههای قومی و دینی ،نااوعی
کشماههای سرزمینی را در رواب بین هند و سریالناا بهوجود آورد و نقه مهماای در روابا
دو کشور همسایه در منطقۀ جنوآ آسیا داشتهاسز
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 -3-2-3نمونۀ سوم؛ کشمکشهای سرزمینی دینمحور بین میانمذذار و بذذنگشدش« :مساالمانان
روهینگیا» در مرز بین میانمار و بنگالدش مشاااالت زیااادی باارای دو کشااور بااهوجود آوردهانااد
(« )Zarni & Cowley, 2014: 682مسلمانان روهینگیااا» نااام اقلیااز قااومی اسااز کااه ریشااههای
تاریخی و پیوندهای فرهنگی آنها در ایالز آراکان (راخین) کشور میانمار (جنوآشاارق آساایا) و
در امتداد مرزهای این کشور با بنگالدش قرار دارد ( )Ibidمنابک متعدد و معتبری ثابز میکنند که
مسلمانان روهینگیا پیه از استقال کشور میانمار از بریتانیا ،در سا 1948م و حتاای پاایه از آن،
در ایالز رخاین ساااکن بودهانااد و ایاان ایالااز درواقااک ،منز گاااه اجاادادی مساالمانان روهینگیااا
بودهاسز .لان« ،بودائیان ملیگرای افراطی» شدیداً این دیدگاه را رد میکنند و مااردم روهینگیااا را
مهاجران غیرقانونی میدانند که در طو حاومز بریتانیا بر برمه (میانمار) یا پ

از استقال برمااه

و پاکستان ،از بنگا شرقی به رخاین مهاجرت کردهاند (روستائی و آرشپور)46 :1395 ،؛ بنابراین
نوعی کشماه سرزمینی دینمحور بین بنگالدش و میانمار پدید آمد طاای چناادین دهاۀ گذشااته
تاکنون ،دولز میانمار برای بیرونراندن مسلمانان روهینگیا از کشور یا انتقا آنها به اردوگاههااایی
که دور از سرزمین آنها قرار دارند تالش کرده و هنوز نگرانیهااای جاادی دربااارۀ ایناااه دولااز
میانمار درصدد اسز تا جمعیز بودائیان و مسلمانان را از هم جاادا کنااد و بدینوساایله پاکسااازی
قومی مسلمانان روهینگیا را از ایالز آراکان تسهیل کند ،وجود دارد در طاای خشااونزهای ژوئاان
سا 2012م ،بیه از 140هزار نفر در سطی ایالز رخاین در اردوگاهها آواره شدهاند که اکثرشااان
از مسلمانان روهینگیا بودند؛ بهبیاندیگر ،هزاران نفر از پناهندگان روهینگیایی تااالش کردنااد تااا از
راه رودخانۀ ناف و دریا به بنگالدش فرار کنند در این بااین ،دولااز باانگالدش مرزهااای خااود را
مسدود کرد و پناهندگان را مجبور کرد تا با قایقهایی که قابلیز دریانوردی نداشتند ،بهطرف دریااا
برگردند (همان )54 :این کشماه سرزمینی دینمحور ،بین بنگالدش و میانمار موجب شدهاسز
تا به گفتۀ آدما دینگ ،از  9اکتبر 2016م ،اِعمااا زور و نقااض شاادید حقوقبشاار علیااه جمعیااز
غیرنظامی ایالز راخین ،بهویژه مسلمانان روهینگیا ،افزایه یافته و ایاان خشااونزها شااامل اعاادام
بدون محاکمه ،شانجه و نابودی اماکن مذهبی شود ()Dieng, 2016: 1-2
 -4-2-3نمون اۀ چهااارم؛ کشااماههای ساارزمینی دینمحااور بااین پاکسااتان و افغانسااتان :ایاان
کشماهها بیشتر مبتنی بر گروههای قومی-مذهبی-سیاسی در دو طرف خ دیورنااد اسااز ایاان
خ مرزی بهطو  2640کیلااومتر در زمااان حامراناای امیرعباادالرحمن خااان در افغانسااتان ،طاای
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معاهدهای با هند بریتانیا (پاکستان کنونی) در سا  1893تعیین شااد؛ امااا بعااد از ایجاااد پاکسااتان،
حاومز افغانستان و نیز برخی احزاآ مطرح در آنسوی دیورند ،این خ را بهرسمیز نشناختند
و تاکنون نیز بااین دو کشااور باار ساار مسااائل ماارزی اختالفااات و مشاااالت جاادی وجااود دارد
(برزگرزاده زرندی )122 :1394 ،اساساً پاکستان پویههای امنیتی بسیار نزدیای با افغانستان دارد
بهطوریکه بهگفتۀ «دیسوزا» ورود افغانستان به پویههای امنیتاای جنااوآ آساایا عماادتاً از کانااا
رواب با پاکستان محقق میشود ( )D’Souza, 2009: 33مهمترین نتیجۀ مرز دیورنااد ،جداسااازی
مناطق قبیلهای پشتون در افغانستان و پاکستان بودهاسااز کااه کشااماههای ساارزمینی ،قااومیتی و
مذهبی-سیاسی عمدهای را برای دو کشور فراهم ساختهاند؛ تاجاییکه جناحهای زیادی درگیاار آن
هستند :گروههای متعاادد حاااومتی ،سااروی

مخفاای ،ارتااه ،سااران قبایاال ،متنفااذین محلاای و

افراطگرایان اسالمی و همچنین منافک شغلی و قاچاقچیان در دو سوی مرز (ترهکاای)9-1 :2018 ،
مناطق قبیلهای پشتون اهاال تساانن در دو سااوی ماارز ،معضاال عماادهای در بااروز کشااماههای
سرزمینی و بهویژه دینمحور بین پاکستان و افغانستان هستند پشتونها از 1979م خود را در قلااب
جنگهایی یافتند که افغانستان و پاکستان را لرزاند و قادر هستند نقشۀ سیاساای آساایای جنااوبی و
مرکزی را شال دهند درواقک ،از دهۀ  1980به بعد ،دو عامل موجااب امنیتیشاادن کشااماههای
سرزمینی دینمحور بهویژه در مناطق قبیلهای بین افغانستان و پاکستان شد؛ عاماال نخسااز :اشااغا
افغانستان توس شوروی و پیدایه تفارات جهادی در دوسوی مرز :در زماان اشااغا افغانسااتان،
بهدلیل وجود رابطۀ قومی میان پشتونهای افغانستان و پاکسااتان و در راسااتای دسااتورهای ارتااه
پاکستان ،پشتونهای مناطق قبیلهای ارسا کمکهای مالی و نظامی به مبارزان افغان برای مبارزه با
شوروی را برعهده داشتند و با تأسی

مدارس مذهبی تندرو و اعاازام هاازاران داوطلااب رادیاااا

عرآ به طرح جهاد ،نقه عمدهای در کمک به پشتونهای افغان ایفا کردند (شفیعی و محمااودی،
 )89 :1391درواقک حملۀ شوروی به افغانستان ،به پیدایه تفااارات جهااادی و رشااد بنیااادگرایی
اسالمی در پاکستان کمک کرد وجود باایه از ده هاازار مدرساۀ مااذهبی بااا گاارایه رادیاااا در
پاکستان ،بیشتر به بعد از آغاز جهاااد در افغانسااتان بااازمیگردد اصاالیترین مااادۀ درساای در ایاان
مدارس ،جهاد طبق الگوی ماتب دیوبندی و ماتب سلفی اسز بعااد از دوران جهاااد ،گروههااای
تندرو بنیادگرای اسالمی مانند طالبااان ،بااا حمایااز عربسااتان و پاکسااتان ،باار تحرکااات خااود در
افغانستان شتاآ بیشتری دادند عامل دوم :همزمانی «نظامیشدن مذهب» در پاکسااتان بااا پیاادایه
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بنیادگرایی اسالمی شیعی درنتیجۀ انقالآ اسالمی ایران :عیاءالحق ،مذهب را درراستای خطااوط و
رقابزهای فرقهای نظامی کرد همزمان ،با پیروزی انقااالآ اسااالمی ایااران ،سیاسیشاادن شاایعیان
پاکستان باعث ایجاد هراس بزرگی در میان سنیهای پاکستان شد حمایااز امریاااا و عربسااتان از
گروههای سنی تندرو برای مبارزه با جهاد در افغانستان ،مشال فرقهای در پاکستان را تشدید کرد،
بهطوریکه سپاه صااحابه کااه حاصاال جریانااات افراطگاارای ایاان دوره در پاکسااتان بااود ،محااور
فعالیزهایه علیه انقالآ اسالمی و شیعیان بود (همان)47 :
 -4نتیجه
منطقۀ آسیای جنوبی شاهد رخدادهای قابلمالحظهای در زمینۀ گسااترش کشااماههای قااومی از
سطی داخلی به سطی بینالمللی اسز؛ بهعنوانمثا  ،جنگ بااین هنااد و پاکسااتان در سااا
واقعۀ قابلتوجهی در دورۀ پ

1971م.

از جنگ جهانی دوم بودهاسز؛ زیرا این درگیری منجاار بااه اولااین

تقسیم یک کشور موجود ،یعنی پاکستان و ظهور یک کشور مستقل جدیااد باهنام باانگالدش شااد
بسیاری از کشماههای سرزمینی مانند کشماههای سرزمینی هند و بنگالدش (طاای قااراردادی
در سا 2015م) در منطقۀ جنوآ آسیا ،با همااااری سااازمانهای بینالمللاای و کشااورهای طاارف
کشماه حلوفصل شدهاند ،اما تعدادی از این نااو کشااماهها تااا بااه امااروز (2020م) پابرجااا
هستند یافتههای تحقیق نشان میدهند «مذهب» بهعنوان یک عامل میانجی مهاام در کنااار عااواملی
مانند ملیگرایی و نژادگرایی ،نقه بسزایی در بروز کشماههای سرزمینی در منطقۀ جنوآ آساایا
از 1947م تا به امروز داشتهاسز این درحالی اسز که عواماال جغرافیااایی ،مساائلۀ بااارز در بااروز
کشماه در منطقۀ جنوآ آسیا هستند؛ زیرا درجهز بهدسزآوردن ساارزمین خاااص و ماادیریز
نهایی مردم ،کشماههای سرزمینی پدید میآیند که یای از دالیاال گوناااگونی ایاان کشااماهها،
تفاوت در اهداف پیروان دینی و مذهبی اسز برخی از کشماههای سرزمینی در منطقۀ جنااوآ
آسیا ،هرچند از منشاء تاریخی برخوردارند ،اما هنوز کشماههایی زنده و فعا بهشمار میرونااد؛
بهعنوان نمونه ،کشماه مذهبی در قلمرو ایالز اوریسا هنااد در سااا 2008م کااه بااین دو گااروه
مذهبی هندو و مسیحی صورت گرفز و تا کنون ادامه دارد نتیجه ایناه کشااماههای ساارزمینی
دینمحور در منطقۀ جنوآ آساایا را میتااوان بااه دو دسااتۀ درونکشااوری (ماننااد :کشااماههای
سرزمینی دینمحور در هند و گروههای ملیگرا و کشماههای سرزمینی دینمحااور در پاکسااتان،
افغانستان ،بنگالدش و گروههای مذهبی) و برونکشوری (مانند :کشماههای سرزمینی دینمحور
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بین هند و پاکستان ،هند و سریالناا ،پاکستان و افغانسااتان ،و میانمااار و باانگالدش) تقساایمبندی
کرد درمجمو میتااوان گفااز پا

از حادثاۀ  11سااپتامبر ،کشااماههای منطقااۀ جنااوآ آساایا

جهاازگیری قاباالتوجهی بهساامز گروههااای افراطاای و تروریسااتی داشتهاسااز کااه در کنااار
کشماههای سرزمینیِ الینحل قبلی ،وععیز منطقه را بحرانیتر کردهاسز
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