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Abstract

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،99-99 ،)3(01 ،پاییز 0391
شریعتیمزینانی،سارا؛وابراهیمزاده،سامان(.)6931مکتبقرآن؛مؤمنانیدرنوستالژی«امت»؛مطالعهموردیکردهادر

ایران.فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانdoi: 10.22631/JICR.2017.935.1785.93-33،)9(61،
شاپا8114-6489:

نویسندگان/حقانتشاراینمقالهدرفصلنامه«تحقیقاتفرهنگیایران»ازنویسندگاناخذشدهاست.دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز
(
آزاداست) .

مكتب قرآن؛ مؤمنانی در نوستالژی «امت»
موردی کردها در ایران
مطالعه
ِ
سارا شریعتیمزینانی  ،سامان ابراهیمزاده*
دریافت 8931/81/81 :پذیرش8931/39/81 :

چكیده

اخینربنهلحنا 

ترینجریاناسالمگرایاهلتسننندراینران،درچهناردهنه

مکتبقرآن،اولینوقدیمی
ساختاریوگفتمانیمراحلگوناگونیراگذراندهاست.هدفاینمقالنهبررسنیسنازوکارهایاجتمنا ی
سومتطورگفتمانینساختاریاینجریناننننازمیاننهدهنه

مؤثربرگرایشکردهابهمکتبقرآن،درمرحله
وکاوشها،ازدالینلاصنلیگنرایش

6991هجریتاکنونننباروشگراونددتئوریاست.بنابرمطالعات
یباویژگیهایبنارزی،همونونهمندلی،روابنگگنرمو

کردهابهمکتبقرآنتجربهنو یزندگیجمع
بزرگتنر
درحالیکهروابگاجتما یحاکمبرجامعه 

صمیمی،روابگشخصیوهمبستگیجمعیاست،
ویژگیهایبارزشسردبودنوابزاریبنودن،حسنابگری،

بهسمتنو یروابگجامعهایحرکتکردهکه
فردگراییفزاینده،بیگانگیوروابگغیرشخصیاست.مد ایاثرحاضرایناستکهباگسنترشنفنووو
جهانجامعهایوهژمونیقوا دومختصاتآن،سناکناند زدهازجامعنهبنه زیمنتوتنرناینن

پهنه
رویمیآورند؛مکتبقرآنبامختصاتشبهاجتماعگونهاش

جهانوپناهجستندرنو یجهاناجتما ی
یکیازپناهگاههاست.ایننوعجدیدهجرتدردورانمدرنماست؛هجرتینهمبتنیبرحرکتمکنانیو

گسستفیزیکیازاجتماعپیشینینننچنانکهدرصدراسالمرویدادوامنروزدررأسهیناهویتبلیاناتی
دولتاسالمی(دا ش)استنننبلکهمبتنیبرجهتدهیفعا ومستمربهپیوندهایاجتما یروزانهفنرد
مکتبیوتأکیدبرروابگدرونگروهی،باتضعیفروابگفردبافضایبینرونازآن.حاصنلایننفراگنرد،
خلقجهانخاصمکتبقرآناست؛هجرتایمانیبهدنیایروابگتنگاتنگدرونگروهیامنتمطهنر،
بدونگسستفیزیکیازجامعهنامطهرسابق.
کلیدواژهها:جنبشاسالمگرا،روابگاجتما ی،روابگجامعهای،فردگرایی،جمعگرایی
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

جامعهشناسی،گروهجامعهشناسی،دانشکده لوماجتما ی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.

.استادیار
جامعهشناسی،دانشکده لوماجتمنا ی،دانشنگاهتهنران،تهنران،اینران(نویسننده

جامعهشناسی،گروه

.کارشناسارشد
مسئو ).
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شناسنیدینن،پیشبیننیحنذف

تااوایلدهه6331تفکرغالببرادبیات لومانسنانیوجامعنه
تدریجیدینازحوزه مومیجامعهبود(هکت .)8112،برمبنایاینرویکرد،دراثرپیشنروی
مدرنیتهدرجوامعسنتیوووببیشازپیشساختارهایسننتیایننجوامنعدرکنورهفراینندهای
مدرنیزاسیون،سکوالریزاسیونوتمایزیابی،دینبهمرورکارکردهایاجتما یخودرا،کهناشیاز
غلبهسنتبود،ازدستدادوبه رصهمحدودیازحوزهخصوصیتقلینلیافنت.بهگفتنهالیوینه
روآ درمقدمهکتاب«تجربهاسالمسیاسی»،غربزندانیافکنارقنرونهفندهوهجندهخنویش
است؛ افکاریکهفقگبهیکشکلازپیشرفتتوجهداردوآنتجددسیاسیدرلنوایدموکراسنی
پارلمانیوتوسعهاقتصادی،آزادیاجتما یودینگریزیاست (روآ.)6،6949،دانینللرننر از
جملهمتفکرانغربیاستکهایناد ایروآراتأییدکرد.لرنربهاینروندمحتومرأیدادودراثنر
خود«مدرنیزاسیونخاورمیانه»شواهدانضمامیفراوانیدرمنوردزوا جایگناهدیننارا نهکنردو
ا المکردهرچهمردمبیشترمدرنمیشوند،بیشترازسنتفاصلهمیگیرند(لرننر.)89،6324،
دراینبارهقلمفرساییکردواد ناکنرد

آرنولد توینبی ازدیگراندیشمندانیاستکهدرایندوره
کهسرنوشتمحتومادیانغیرغربیهمانسرنوشتمسیحیتدرجهانغنربخواهندبنود.اودر
یکیازاظهارنظرهایشدر6314استدال کردکه«تمامیادیانکنونینننچهقبیلهایوچنهمبتننی
برد وت،چهپایینمرتبهتروچنهواالمرتبنهتنرننننفووشنانرابنرقلنب،آگناهیواوهنانپینروان
سابقشانازدستدادهاند».توینبیریشهاینتحو رادرقرنهفدهماروپایغربنیجسنتوجو
میکردوبرآنبودکه:
یکیازاثراتفرهنگمدرنغربیکهخودرادرادیانغیرغربیجلنوهگنرنمنودهاسنت،
نگرشمدرنغربیدرقبا دیناستوتمامیادیانغیرغربیهمنانبحنرانوفناداریو
قیدتیایراتجربهمی کنندکهکلیساهایمسیحیغربنیپنیشازپاینانقنرنهفندهم
تجربهکردهبودند(توینبی.)96،6314،

باسقوطنهاییامپراطوری ثمانیدر6388وتجزیهآنوتولندکشنورهایکوچنکوبنزرگ
اسالمیازخاکسترهایآن،شاهدبهقدرترسیدنرژیمهنایسنکوالردرخاورمیاننهبنودیمکنه
حرکتبهسمتمدرنیزاسیونواجرایسیاستهاینوسازیراوجههمتخویشقراردادهبودند.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

بنابراین،اینپیشبینیتاحدزیادیبامختصات مومیحاکمبرجوامعاسنالمیتنااواخنردهنه
6391سازگاربود .اماازایندورانبهبعدشاهدتحولیانقالبیدراینباورغالببودیمکهناشنی
اسالمبهمثابهاید ولوژیایانقالبیباهندف

ازظهوراید ولوژیاسالمگراییدرجهاناسالمبود؛
کسبقدرتسیاسیکهدا یهتأسیسنظامهایاقتصادیوسیاسیخاصخودراداشت.بنهنظنر
طنوریکنهدردهنه6331بسنیاریازتحلیلگنرانبنهایننبناور

میرسیدکهورقبرگشتهاست،به
رسیدندکهفعاالناسالمگرایکیازبازیگران مدهصحنهسیاسیدرقرن86خواهندبود.

تامیانههای

کردستان بهمثابهبخشیازجهاناسالم،درهمیندوره،یعنیازمیانههایدهه6381
بسترظهورانواعجنبشهاییبودکهتالشبرایرفعستمملی،مذهبیوطبقاتی

میانههایدهه6391

حاکمرادرصدراهدافخودقراردادهبودند.ناسیونالیسموکمونیسماید ولوژیمسلگاینجنبشها
باربهمثابهاید ولوژیرهایی-
تااواخرایندورهبودند.ازایندورهبهبعد«اسالمسیاسی»براینخستین 
بخشبهادبیاتسیاسیمنطقهراهیافتومکتب قرآنبهرهبریاحمدمفتیزادهنخستینگروهاسالم-
بودکههمزمانبااسالمگراییسراسریدرایران،باتفسیرویژهخو یشازاسالم،اینایدهراوارد

گرایی
ً
کردستانایرانکرد.مکتبباتأسیسمدرسهقرآنمریواندر6921رسماپایبه رصه ملاجتما ی
وسیاسیکردستانایرانگذاشتوازسپیدهدمانقالب6929باآنهمراهشد.
محبوبیت و رشد جنبشهای اسالمگرا

بررسی للرشدجنبشهایاسالمگراومحبوبینتآنهنادرمینانمسنلمانانیکنیازحنوزههنای
اینحوزهبهویژهدرنیمهدومقرنبیستموپنسازوقنوع

مطالعاتیاصلیدربارهاسالمگراییاست.
پدیدهاحیایاسالمیفعا شد.پرسشاصلیایناستکه لتگرایشمسلمانانبهجننبشهنای
اسالمگراچیست؟نظریهپردازانمختلفبنابرنوعنگاهوجنبشنیکنهموضنوعمطالعنهآنهاسنت،
پاسخهایمتنو یبهاینپرسشدادهاند.آنترانکو درکتاب«اخوانالمسلمینوتالشآنبنرای
سلطهبرمصر»(آنترانکو)63-89،8162،پاسخهایگوناگونبهاینپرسشراویلسنهنظرینه
اصلیدستهبندیکردهاست:
نخستنظریهفرهنگگرا کهبراساسآن لترشداسالمگراییواقبنا بنهآنراباینددرخنود
جوکنرد؛اسنالمبهمثابنهدیننیهمگننو

جستو

کیفیتخاص قایدوایدههانندراینمورداسالمنن
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

.درایناثر،کردستانبهمناطقکردنشینایران،یعنیچهاراستانکردستان،آوربایجانغربنی،کرمانشناهواینالماشنارهداردو
تحوالتمورداشارهمناطقسنینشینآن_استانهایکردستان،آوربایجانغربیوشما استانکرمانشاه_راشاملمیشود.
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یکیازمهمتریناینن

منسجمکهحیاتآناززمینههایسیاسی،اجتما یواقتصادیمستقلاست.
ایدهها،جدانبودندینازسیاستودیگریتأکیداسالمبراصالتفرهنگیدربرابرتهدینداتغنرب
است.براساسایننگاه،اسالمواقعیتیفراتاریخیاستوتنهاراهفهماسالمگراییفهمخنوداسنالم
مهمتریناندیشمندانیکهقا لبهاینننگاهانندارنسنتگلننر واثنراو«اجتمناعمسنلمانان»
است .
(گلنر)6332،یاجاناسپوزیتو واثراو«اسالموسیاست»(اسپوزیتو)6334،اشارهکرد.
نظریهدومبا نوان«نظریههایجامعهشناسانهواقتصادسیاسی »انتقادشدیدیاستبهرویکرد
قبلیکهوجودنو یواتفرهنگیراتوضیحدهندهفعالیتهایاسالمگرایانهمنیدانند.ایننرویکنرد
مد یاستکهباید لترادرتاییراتاجتما یسریعیجستوجوکردکهمبتالبهجوامعخاورمیانه
شدنورشدبیرویهشهرنشینیهمراهبودکنه

دردورانپسااستعماربودهاست.اینتاییراتباصنعتی
فردیکهبافروپاشیساختارهایسننتیبنهدنبنا 

حاصلآنتولدفردمنزویوبیگانهازجامعهاست؛
ساختارهایاجتما یجایگزیناست.پس،اینرویکردقا لبنهنگناهیسناختاریاسنتووجنود
نارضایتیدرجامعهراکاتالیزورفعالیتهایاسالمگرایانهمیداند.ازآثاربرجستهایکهبراساسنگاه
جامعهشناسانهواقتصادسیاسیشکلگرفتهانند«،آنناتومیگنروههنایاسنالمیمسنلحمصنر»اثنر
سعدالدینابراهیم(ابراهیم)8118،و«اسالمسیاسی»اثرنزیحایوبی(ایوبی)6339،است.
نظریهسومبا نوان«نظریهجنبشاجتما یمعاصر» براینباوراستکهبنرخالفرویکنرد
جامعنهشناسننانهواقتصنادسیاسننی،دردورانهنایتایینراتاجتمنا یسننریع،شناهدفروپاشننی
ساختارهایاجتما ینیستیم،بلکهبراساسمناز اتجدیداشنکا ننوینیازسنازماندهیافنراد
شکلمیگیرد.هدفایننرویکنردمطالعنهنارضنایتیهنایافنراداسنتواینکنهچگوننهرهبنران
جنبشهایاجتما یباارا هفرصتها،منابعوانگیزههادرصددجذباینافرادبرمیآیند.درکنل

تواناییجنبشهایاجتما یدربسیجمنابع،ایجادنهادها(بنرایمثنا مسناجد)وانگینزههناینا
اینند ولوژیهننایمننوردپسنننداف نرادرمننزموفقیننتشنناندرجننذبوحفننیا ضایشنناناسننت.
اخوانالمسلمینوبحرانجانشینیمصر»اثرمحمدزاهد(زاهند)8161،و«مندیریتفعالینت
« 
اسالمی»اثرکو ینتانویکتوروویچ ()8111ازآثاربرجستهایاستکهباایننگاهبه للرشند
ومحبوبیتجنبشهایاسالمگرانوشتهشدهاست.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نوشتهشدهاند،آثاردیگنرینینزهسنت

الوهبراینآثارکهدرقالبیکیازاینسهحوزهنظری
کهدربررسیخودازمحبوبیتجنبشهایاسالمگرا،بیشازیکنظریهرامبنایتحلینلخنودقنرار
دادهاند،ازجمله«جنبشفتحاللهگولن»اثرهلنرز (،)8161کهنویسندهدرخال تحلینلاصنلی
خوددرباره للگسترشنفووومحبوبیتجنبشگولندرترکیه،نظریه«بسیجمننابع» رامبنناقنرار
میدهدکهیکیازشاخههاینظریهجنبشهنایاجتمنا یمعاصنراسنت،امنادرادامنهمبناحثیرا
مطرحمیکندکهمالحظاتاورابنهرویکنردجامعنهشناسنانهواقتصنادسیاسنینزدینکمنیکنند،
طوریکهبسیاریازا ضایگروه ،ضنویتدرحلقنههنایمحلنیبنا ننوانجماعتت وداشنتن

به
پیوندهاینزدیکباسایرا ضارامهمترینانگیزهخودبرای ضویتدرگروهمعرفیمیکنند.
چرایی اهمیت این پدیده

مکتبقرآننخستینحرکتاسالمگرایکردستانایراناستکهتأسیسآنبه6399بازمیگنردد.
نظنرمنن،اسنالمگنرایسیاسنیبنههنر

گراهامفولر اسالمگراییرااینگونهتعریفمیکند «:
بنه
مسلمانیاشارهداردکهمعتقداستقرآنوسنتپیامبرننبه بارتدیگرحدیث نننچیزهایمهمنی
برایگفتندرموردحکومتوجامعهاسنالمیدارنند»(فنولر)62،8112،ویناالیوینهروآآنرا
بهگونهایدقیقترودرتقابلبا لمایبنیادگرااینگونهمعرفیمیکند:

ً
اسالمگرایانمجمو ادرسهنکتهبا لمنایبنینادگرااخنتالفدارنند.6:انقنالباسنالمی

.8شریعت.9مسئلهزن.دربارهانقالباسالمیمعتقدندکهاسالمیبنودنجامعنهنتیجنه
ملاجتما یوسیاسنیاسنتکنهبایندازحصنارمسناجدبینرونبیایند.حرکنتهنای
ً
اسالمگراییمستقیماواردسیاستشدهوازدههشصتبهاینطرفکسبقدرتسیاسنی

راهدفخودساختهاند.نکتهدیگریکهمورداختالفاسالمگرایانو لمایسننتیاسنت،
اسالمگرایانمخالفتفسیروفقهدایمیهستند،بهنظرآنها دمتحرن
مسئلهاجتهاداست .
دراینبخشموجبنادیدهگرفتنشرایگمکانیوزمانیوواقعیتهایمربوطبنهآنمنی-

شود.بنابراین،اسالمگرایانحقاجتهادراواجبمیدانند.نکتهمورداخنتالفدیگنرمینان
اسالمگرایانوبنیادگرایانمسئلهزناست.اسالمگرایاندرکلباتعلیم،تعلمواشترانزنان

دراموراجتما یموافقاند.زناسالمگرازنمبارزیاستکهدرسمیخوانندوحنقکنار
دارد،اماهمهاینهابار ایتحجاباسالمیمیسراست»(روآ.)6949،

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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مکتبدردورانهایقبلوبعدازانقالب،درکنارجریانهایچپوناسیونالیسنتکردسنتان
ضلعسوممثلثسیاسیراتشنکیلمنیدهند،امنابناورودبنهدهنه6331وپنسازمنرگرهبنر
کاریزماتیکآن،بیشازپیششمایلشبهامتراپیداکردهاست،کهگرچهدستورکارسیاسیدارد
وبراجرایحکومتشوراییتأکیدمیکند،تااطالعثانویازفعالیتمستقیمسیاسیکنارهگرفتنه
ً
استوصرفابرگسترشحوزهنفوواجتما یخنود،گسنترشفعالینتهنایاقتصنادی،تبلیانیو
مفعالینتهناوجنذب

ایکهمیتنواناد ناکنردبنرمبننایحجن
گونه 
خیریهمتمرکزشدهاست؛به 
هواداران،یکجریانپویایاجتما یاست.
دستدادنبینشهناییدرمنوردارتبناطآنبنا
چونبه 

اهمیتبررسیمکتب ،الوهبرمواردی
زمینهمحلیکردستان،نحوهسازماندهیجنبشهایاجتمنا یوکناوشدر لنلپیندایشچننین
جریانیباچنینمختصاتفکریایکهترکیبیاستازاندیشههایاسالمی ،رفانیومندرن،بنه
هایاسالمگراو للرشدوگسترشآنهنادرجهناناسنالموحتنی

زمینهگستردهترمطالعهجنبش
تحولیکهبهوینژهازدهنه6391بنهبعندتحنت ننوانتجدیندحینات

جهانغرببازمیگردد؛
اسالمیبهیکیازموضو ات مدهنهادهایآ کادمیکبد شدهوبعدهاحوادثیچنونحمنالت
66سپتامبرنیزآنرابهبحثروزرسانههابد کردهاست.

روش پژوهش

دراینمقالهبرایتبیین لتگرایشبنهمکتنبازدهنه6331بنهبعندازروشگراوننددتئنوری
ً
استفادهکردهایم.گراونددتئوریتکنیکتیبنرایتحلینلاسنت،امنااحتمناالتوصنیفآنبهمثابنه

رویکردیبرایتحلیلکهبااستفادهازتکنیکهاییخاصبهروشهایانعطافپذیروگوناگون،از
دادههایکیفیبینشهاینظریتولیدمیکند،دقیقتراسنت.نکتنهمهنماینناسنتکنهنظرینهاز
هابهدستمنیآیند(بلنورووود)32-31،8111 ،واژهگراوننددتئنوریازکتنابگلینزرو
داده 

اشتراوس با نوان«کشفگراونددتئوری» اتخاوشدهاست؛کتابیباموضوعمنرگبیمناراندر
بیمارستان.هدفگلیزرواشتراوسدردرجهاو ،ا تراضبهرویکردتحقیقات لوماجتمنا یدر
آنزمانبود؛رویکردیکهگوییوظیفهپژوهشگرانرابهآزموننظراتیکهازقبلفرمو بندیشده
ً
بود،منحصرمیکرد.دردرجهدومآنهامیخواستندتاباتالشهاینسبتاناکافیپژوهشگرانبنرای
ارتباطدادنیافتههایتحقیقاتشانباتئوریهایکالنوانتزا نی لنوماجتمنا یمخالفنتکننند.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

بهجایاینرویکردها،آنهامیخواستندنسلجدیدنظریاتسودمندوکاربردیسطحمیانهدرباره
رفتارهایاجتما یزمینهمندراتشویقکنند؛تئوریهناییکنهبرخاسنتهازتحلینلسیسنتماتیکو
محتاطانهدادههایکیفیاست(همان.)31،براساساینتوضنیحاتدرمنوردگراوننددتئنوری،
میشودوپسازطیمراحلتحلیلنظریدادهها،به
پژوهشجامعهشناسیازدادههایکیفیآغاز 
ساختنظریهمنتهیمیشود.بنابراین،درابتدایپژوهش،چارچوبنظریوفرضیههنایتحقینق
اینبهمعناینادیندهگنرفتنهنر
وجودندارد،بلکهمحققبامیدانبازپژوهشیکارراآغازمیکند  
نوعنظریهپیشینیدرموردموضوعموردمطالعهنیست،بلکهنظریاتدرابتدایفراینندتحقینقبنه
میدهندوراهنمایپژوهشاند.بنابراین،نبودچارچوبنظنریدر
پژوهشگردرکیاولیهو میقتر 
گراونددتئوری،بهمعنایبینیازیمطلقازنظریهنیست،بلکهنظریاتمرتبگباموضنوعپنژوهش
طیتمامیمراحلپژوهشراهنمایتحقیقاند(استراسوکوربین.)81-21،6931 ،
بههمینترتیب،مکتبقرآنموضو یتحتمطالعهجامعهشناسیاسنتکنهتناکننونمنورد
اهتمامجدیپژوهشگرانقرارنگرفتهاست.استفادهازروشگراونددتئوریانتخابمناسبیاست
کهماراازافتادنبهدامتحلیلموضوعبرمبناینظریاتپهندامنه کهبهتولیددیدیانتزا یازآن
هایمیاندامنهای منجرمیشودکهحاویدرکی

میکندوبهتولیدنظریه
منجرمیشود،محافظت 
بنهمنظنورکسنبدرکنیاولینهو مینقتنرازمیندان
انضمامیتروواقعبینانهترازموضوعهستند .
پژوهشکهطیمراحلپژوهشراهنماییمؤثرباشد،مراجعهبهآراونظراتاندیشمنداناینحوزه
ننهتنهنامنؤثربلکنه
پژوهشیکهدربخش«محبوبیتورشدجنبشهایاسالمگرا»بررسیشند ،
ضروریوتعیینکنندهاست.بانیمنگاهیبهاینننظریناتطنیفراینندپنژوهش،منیتنوانسنهم
احتمالیهریکاز واملجذابیتفکر،مشوقهنایاقتصنادیواجتمنا ییناجنذابیتجننبش
بهمثابهساختاریحمایتیرادرگرایشفردبهگروهدرنظرگرفت.
شایانوکراستبا توجه بهحساسیتموضوعوفقدانآماردقیقدرموردتعدادا ضایمکتب
قرآن،بهمنظوریافتنا ضاازروشگلولهبرفیاستفادهشد؛بدینمعنیکهپسازمصاحبهبایکنی

ازا ضایگروه ،افراددیگریازگروهبهمامعرفیشدوبدینترتیب،مصاحبههاازخال شبکهای
ازپرسشنامهنیمهساختاریافتهاستفادهشندکنه

ازروابگدرونگروهیصورتگرفت.درمصاحبه
حاویچندپرسشکلیبودوتالشمابراینبودکنهدرطنو مصناحبهافنرادبندونمحندودیت
خاصیتجربیاتشانراروایتکنند.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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جامعهآماریپژوهشحاضرتمامکردهایسنی ضومکتبقرآندراستانکردسنتاناسنت.
البتهپیروانمکتبدرکلمناطقسنینشیناستانهایکردنشینایران،یعنیکردسنتان،آوربایجنان
غربیوکرمانشاهپراکندهاند،امابهدودلیل مدهجامعهآماریمانرابنهاسنتانکردسنتانمحندود
ایکنهمکتنبداردوبنهتبنعآن

کردیم؛نخست،محدودیتزمانوامکانات.دوم،مختصاتویژه
العادهایبهیکدیگردارند.
پیروانمکتبشباهتخارق 

دوازدهنفرتعدادافرادیاستکهنمونهآماریپژوهشراتشکیلمیدهنندوبناآنهنامصناحبه
میقنیمهساختاریافتهصورتگرفتهاست.ازاینمیان،دهنفر ضو ادیمکتبودونفنر ضنو

سابقآنهستند.بهلحا جنسیتیکنفرازمصاحبهشوندههازناستوبناقیرامنردانتشنکیل
مصاحبهشوندههناازسنهشنهرباننه،

میدهند.بهلحا پراکندگیجارافیاییتالشمابرآنبودکه
سقزوسنندجانتخابشوندکهازمراکز مدهتمرکزا ضایمکتباند.مالنتعیینتعدادنموننه
طوریکهپساز


هابود،به
آماری الوهبرمحدودیتپژوهش،اشباعنظری،یعنیتکرارپذیریداده
دهمصاحبه،بهدلیلشباهتبیشازحدپاسخهایا ضابهیکدیگر،تکرارپذیریدادههایااشنباع
نظریاتفاقافتاد.
یافتهها
گرایش به مكتب قرآن

ازدومنبعاصلیبنهدسنتآمنده

اطال اتحاصلازاینبخشکهمبنایتحلیلقرارگرفتهاست،
استوهدفنهاییآنتوضیحپدیدهننگسترشنفوومکتبقرآننناسنت.نخسنتمصناحبههنای
نیمهبازباا ضایسابقوفعلیمکتبکهبرمحورپرسش« لتگرایششمابهمکتبقنرآنچنه
هاتحلیلشندهاندو

بودهاست؟»تنظیمشدهاست.ایندادههاباتکنیکهایکدگذارینظریداده
جستوجویمعننا»و«جنذابیت ضنویتدرجما نت»

درپایاناینفرایندبهدومقولهاصلی«
دستیافتهایمکهاولیازمفاهیمجز یتر«رهبریکاریزماتیک»و«تفسنیرنواندیشنانهازدینن»و

دومیازمفاهیم«تعلقبهجما تیمنسجم»و«کما روابگدرونگروه»مشنتقشندهانند.فراینند
حرکتازدادههایخاممصاحبههاتارسیدنبهدومقولهنهاییبدینترتینباسنتکنهدرمرحلنه
نخسننتمجمو ننهایازدادههننایخننامبرچسننبگننذاریشنندهوویننلمفهننومکلننیتننر«رهبننری
کاریزماتیک»دستهبندیشدهاندودرمرحلهدومخودمفهوم«رهبریکاریزماتیک»درکنارمفهوم
جستوجویمعنا»قرارگرفتهاند.اینکهچراایندومفهوم

«تفسیرنوگراازدین»ویلمقولهکلیتر«
تردستهبندیکردهایم،بهاشترانآندودرتوضیححالتیمشابهبرمیگرددو

راویلیکمقولهکلی

آنحالتیاستکهمیتوانازآنبا نوان«گرایشپیروانمکتنببنهمعنانیسنرمدیدرزنندگی»
تعبیرکردکههمشخصیتکاریزماتیکاحمدمفتنیزادهوهنمبرداشنتهناینواندیشنانهجرینان
آناند.منبعدوماطال اتازسایرمنابعهموونمشاهده،مطالعهمتنون
مکتب،هردوتأمینکننده 
ومصاحبهباافرادمطلعوشماریازا ضایشورایمرکزیمکتبقرآنبهدستآمدهاست.
درنمودارزیرروندسنتزدادههاکهمبتنیبنراسنتقراوحرکنتازواقعینتهناومفناهیمخنرد
سمتمفاهیمومقوالتکلیتراست،بهصورتسادهنشاندادهشدهاست.ازراسنتبنهچنپ

به
ابتدابانمونهایازواقعیاتخردبرگرفتهازاظهناراتپاسنخگویانمنواجهیم،درمرحلنهدوماینن
حقایقتحتشمو مفهومیکلیترقرارمیگیرندودرمرحلنهسنوماینندومفهنومبنهمقولنهای
کلیترتحویلمیشوندکههمانپاسخنهاییبهپدیدهیعنیچراییگرایشبهمکتبقرآناست.


منالبتهپسازاد ایویخیلیتحقیقکنردموفهمیندم

کهحداقلدرزمانماکسیکهاینسنهمطلنبراداشنته
باشدغیرازکاناحمدنیست/پسازفوتکناناحمند

امکاننداردکسیمثلایشانظهورکند/صداقتورفتار

کاناحمدوآنافرادیکهباکناناحمندبودنندهمنین
رهبریکاریزماتیک
صداقتبودکهمراواداربهحرکتبهسمتمکتبقنرآن

کرد/دلیلگرایشمنفقگشخصنیتکناناحمندبنوده
ً
واقعننادرکننسدیگننریندینندهامواینننرابننهتعصننب

نمیگویم/یکیازدالیلگرایشمننقندرتاسنتدال و


استنادکردنکاناحمدوشیوهیتفکراوست.شنیوهای
جذابومستندوقویوتحلیلیبود.

جستجوی
معنا


هاماننداخوانوسنلفیتمسنئلهایبنهننام


درهمهفرقه
کافرومومنوجودداردولیدرمکتنبقنرانوطبنقآن

چیزیکهکاناحمدمیگویدکافروجودنندارد.یعننی

درشرایگجدیدکافروجنودنندارد/مکتنبنسنبتبنه

دیگنرافکنناراسننالمی،آنوننانکننهمیگویننندمسننلمان

تفسیرنواندیشانهازدین
خشکومعتد ،معتد تراست/کاناحمدمعتقدبود
حتییککمونیستهممیتوانددینندارباشند/منناز

فکرفلسفیکاناحمدخیلیلذتمیبرم،وهنفلسفی

لنههای
قویایدارند.بابرداشتیکهازدیندارندتمامنح 

معنننونیومتننافیزیکیراواردشنناهراهدینننمیکنننند،

پلورالیسمکاناحمدواقعیاست/کاناحمندمعتقند

استکهدینبایدزنندهباشندیعننیدیننبنرایطاقونه
نیستبلکهبایدازآناستفادهشود.

نمودار .6نحوه حرکت از داده های جزئی به سمت مقوله جستجوی معنا
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یکیازمهمترینویژگیهایمکتببرایمنایناسنتکنه
بهشیوهشوراییادارهمیشود/درهفتهفقگدوشنبمنن

خالیاست،هرکاریرابنهمننبسنپارنددرهنرنقطنهو

زمانیانجاممیدهم/آنوهبنیشازهمنهبنرایمننمهنم

استکارجمعیوشوراییاستزینراهنرچنههسنتاز

جمعوبرایجمعاست/شوراازهمهچینزبنرایممهمتنر
است.اینکهکاروباربهصورتشنوراییادارهمنیشنود،

کوچکترینمسا لانسانتنابزرگتنرینآنشنوراییاسنت.
ً
قطعافردیتمطرحنمیشود.
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درمکتبقرانخیلیمراقبیکدیگرهستیم،ازیکندیگر

خبرداریم،باهمرفتوآمدداریم/دربنینمنامسنا ل

مادیمطرحنیست،ارتباطمابیشتربنهمحبنتمربنوط
است/هیچجمعیرانمیبینیدتاایناندازهبنهیکندیگر

ً
نزدیکباشند،مثالدرمجلنستنرحیمیکنیازدوسنتان
ً

بودیم،مجلسکامالپربودوهمهگریهمیکردیم،همنه
تعجبکردهبودندزیراخانوادهطرفهنماینگوننهنبنود/

آنچیزیکهخودمدیدهامچهدرخانوادهوچهدرا ضا
ً

همهبینخودشانمانندخواهروبرادربودهاندمثالاگنر
مشکلیبرایشانپیشبیاید،اگریکیفقینرباشند،خاننه

درستکنداگریکیتوانمالیداشتهباشدکمکنشمنی
کند.



تعلقبهجما تیمنسجم

جذابیت
ضویتدر
جما ت

کما روابگدرونگروهی
جما ت

نمودار .2نحوه حرکت از داده های جزئی به سمت مقوله جذابیت عضویت در جماعت


رهبر کاریزماتیک

برمبنای قیده«وجوداسوهوالگویدیندرتمنامیا صنار»درمکتنبقنرآن،خداوننددرتمنامی
ا صاراسوهایرامیانبندگانشمیفرستدتارفتاروکردارشسرمشنقیشنودبنرایدیگنران.وظیفنه
مسلمانانایناستتاایناسوهراشناساییکنند،ازاوالگنوبرداریکننندودرکننارقنرآنوحندیث
سرچشمهایباشدتابهیاریآندرمسیردرستگامبردارند .صردراینمعناهمانمعاصنراسنت،
امنابنهلحنا زمنانیدردورهاینزدینکبنه

یعنیایناسوهممکناستدرقیدحیاتباشدیانباشد،
جما تمسلمانانمیزیدیازیستهاست.ایننسرمشنقدردورانمعاصنر،ازنگناهمکتنب،همنان
ً
احمدمفتیزادهاست.مفتیزادهدراینمعنانهصرفارهبریسیاسییافکریکهحرکترابنیاننهناده
استوراهبردهایشراتعیینکردهاستوبعدهادیگریجایشرامنیگینرد،بلکنهسرمشنقیاسنت

نظیرکهنهتنهادرزمانحیات،بلکنهپنسازمنرگهنمآنراحفنی

بهرهمندازجایگاهیمعنویوبی
میکندوموردارجاعپیرواناست.برهمیناساسوطبقوصیتمفتیزاده،پسازوفناتاو،کسنی

ً
رسماجایگزیناونمیشودوادارهجنبشبهشورای مرکزی مکتب قرآنسپردهمیشود.

الوهبراین قیدهخاص،کهبنابهاقوا ریشهدرقرآندارد ،املمهمدیگردرخلنقچننین
جایگاهوهالهایازرمزورازدربارهشخصیتکاریزما،نوارصوتی«امانت»ازآثارمهممفتیزاده
است.امانتشرحخوابهاورؤیاهایمفتیزادهدردورانکنودکیوسنا هنایپنیشازانقنالب
استکهبنابهگفتهخوداودرآنهاپیامبروبرخیازبزرگنانصندراسنالمرامالقناتکنرده

6929
طوریکهنگاهاوبهدینرامنقلبودگرگونکردهاند.افزونبرمحتوایاثر،آنونهبنهاینن

است،به
هالهرمزورازشدتبخشیده،رفتارپیروانباخوداثراست؛آنهانوارصنوتیاماننتراتنااطنالع
مردمدورنگهداشتهاندواستداللشاندرتوجیهاین ملآناستکنهمنردم

ثانویازدسترس امه
ً
بهبلوغکاملنرسیدهاندومواجههباچنینمحتواییممکناستموجبکجفهمیآنانشود.

فعال

موالننناجننال النندینرومننی(241-128ش)شننا رو ننارففارسننیزبنناننیننزازجملننه
ً
شخصیتهاییاستکهموردتوجهویژهپیروانمکتباست.درمیانصحبتهایشانمکرارابنهاو

ارجاعمیدهندونگاه رفانیاوورابطهخاص«شمستبرینزی»بنااورامنوردتوجنهوینژهقنرار
میدهند.توجهویژهبهموالنارامنیتنوانازدوجنبنهبررسنیکنرد؛نخسنت،شنباهتتجربینات

شهودیموالناورؤیاهایمفتیزادهکهشرحآندرامانتآمدهاست.دوم،شباهتکیفیتخناص
رابطهموالناوشمسبارابطهایکهقراراستمیانمفتیزادهوپیرواناوباشندومبننایایننرابطنه
همانندرابطهموالناوشمسبرپایه شقومحبت است.درجهانخاصمکتنبقنرآنوازنگناه
ا ضا،مفتیزادههمانجایگاه«الگوواسوهمعاصرمسلمانان»رابنهدسنتمنیآوردکنهکنردارو
رفتارشبایدسرلوحه ملپیروانباشد.جایگاهمعنویاوهماناستکهدرامانتتوصنیفشنده
استوماهیترابطهمسلمانمکتبیبارهبرشانبایدرسیدنبههمانسنطحیازرابطنهباشندکنه
آثارآندررابطهمفتیزادهبابزرگانصدراسالم(آنوننانکنهدراماننتوصنفآنرفتنهاسنت)و
ایننگوننهاسنتکنهپیونندا ضنایمکتنببنارهبنر
موالناباشمسقابلبررسیوردیابیاست .
میکندوحیاتپیروانراسرشارازمعنامیکند.
کاریزماتیکابعادیبهشدتروحانیپیدا 


تفسیر نواندیشانه از دین

آنوهبهمثابهآموزهودستورکارمکتبقرآنشناختهمیشود،تاحدزیادیهماناندیشههاوتفسیر
خاصاحمدمفتیزادهازدیناسالماستکهتحتتأثیربرخیازجرینانهنایفکنریتناریخیو
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َ
معاصرجهاناسالموغربتدوینومفصلبندیشدهاسنت.بنرایآشنناییبایندبنهجنزوههناو
کهبهصورتنسخههایچاپیوصوتیاست،مراجعهکرد.
سخنرانیهایاو 
قیدتیمکتبقرآنبهمثابهجرینانیفراگینرشنده،محصنو 

گیریکلیتفکرین

آنوهموجبشکل
تاریخیخاصیعنیازاوایلدهه6391بهبعداست.درایندورهجامعنهمحنلننزاعوکشناکش

دوره
دریکسوینزاع«اسالمسنتی»استکهدریکدسنتهبنندی

نیروهایگوناگونواغلبمتخاصماست.
تقسیممیشود«:اسالم لمنا»کنهمحنلحضنورآنمسناجداسنتو«اسنالم

کلی،خودبهدوشاخه
مشایخوطریقتها»یا« رفان»کهتکایاوخانقاههارامحلفعالیتخودقراردادهاند.اولنیبنراجنرای
شریعت،اجرایتکالیفدینیومرا اتاخالقتأکیدمیکندودیگریبررابطه اشقانهمریدبنامنرادو
نو یانزواگزینیوبهطورکلیتزکیهنفسپایمیفشاردوهردودراینباورمشترناندکهدیننراکناری
باسیاستنیست،جزنصیحتحاکمان.درسویدیگرمناجرا،جامعنهشناهدصنفکشنینیروهنای
سکوالریزاسیونومدرنیتهاستکهریشهدر صرروشنگریقرن64اروپادارنندوازاواخنرقنرن63و
درنتیجهتماسهایجهاناسالمبناغنرببنهمنرورواردایننجوامنعشندهانند.ایندههناییهمونون
قلگرایی،آزادی،فردگرایی،پلورالیسم،مداراوجداییکلیساودولتایدههایحناکمبنراینن صنرو

جنبشفکریبودند.نمایندگاندونیروینخست« لما»یاهمانمالهاومشنایخبودنندوسنویدیگنر
ماجراراروشنفکرانوتحصیلکردههایشهرینمایندگیمیکردند.
کلیتفکریمکتبقرآندرنتیجهکشاکشایندو_یابه بارتیسنه_جرینانشنکلگرفنت.
امااینمبنابههیچوجهاسالمسنتینیسنت،

درحالیکهمبنای قیدتیمکتب،هماناسالماست،

بلکهبرداشتیاستکهتالشمیکند ناصریازسایرجریانهارادرخودبپذیردوباهنمسنازگار
کند.حاصل،اسالمیاستکهبرخالفاسالمسنتیقا لبنهوحندتاسنالموسیاسنتاسنتو
«حکومتشورایی»راشکلاصیلحاکمیتودوایدردهایجامعنهاسنالمیمعرفنیمنیکنند،
میکند،امابهتساهل،پلورالیسمودموکراسنیکنهبنهحکومنت
سکوالریسمغربیرابهشدترد 
شوراییموردنظرمکتبنزدیکاست،رویخوشنشانمیدهدودرنهایتتأکیدجزمی رفناو
حالیکهبنرشنهودبهمثابنهیکنیاز
در 
طریقتهابر«شهود»ورد قالنیتراباطلا الممیکند .
محبتبهمثابهقوامبخشپیوندمؤمنانباخدا،بنایکندیگر،وبنا

ابزارهایدرنحقیقت،و شقو
بزرگاندینتأکیدمیکند.
اگرچهمواجههبسیاریازپیروانبااینبینشهاصوریوفارغازمحتواست،هنوزهممحنرن
بسیاریازافرادبرایپیوستنبهگروهاستوشاهدایناد ااظهاراتمکررپیرواندرتأییداهمیت
هایمعطوفبهچنینباورداشتهاییدرمیانگروهاست.

آنهاومشاهدهکنشگری

بهلحا طبقاتی،اینبرداشتبهویژهبرایبسیاریازتازهشهریهایدارایریشهروستاییجذاب
است؛کسانیکهبیشتردرحاشیهشهرهایسقز،بانه،سنندجزندگیمیکنندونسلاو یاحتنیدوم
ودرمیانآنهاکمنیستندکسانیکهبهلحا مالییناتحصنیلینینزمندارج

مهاجرانروستابهشهرند
باالییراکسبکردهاند.درمقابل،اقبا اقشارروستانشینونیزآنهاکهبهاصطالحشهریهایاصیل
بهمکتببهطورمعناداریپاییناست.منظومنهخناصاندیشنههنایمکتنببنرای

خواندهمیشوند،
حالیکهاسالمسنتیونمایندگانآنفاقند
بسیاریازا ضایاینطبقهجذاباستوازنگاهآنها،در 
اقتدارومقبولیتالزمدرمواجههبامظاهرجهانجدیدندواندیشههایسکوالرینامندرننینزفاقند
مشرو یتالزموناسازگاربادیناند،اسالممکتبیقادراستتفسنیردرسنتیازاسنالموسنازگاربنا
جهانجدیدارا هدهدکهبهویژهابعادوبینشهای رفانیآنمبنایمحکمنیبنرایاسنتحکامروابنگ
اطفیومعنویمیانا ضافراهممیکندوجهانبسیاریازا ضارامعنادارمیکند.
تعلق به جماعتی منسجم

مکتبقرآنمانندشبهامت است.امااینشبهامتچهمختصاتیداردوکسیکهبهآنمنیپیونندد
ً
دقیقازندگیدرچهنوعفضاییوباچهنوعروابگومراوداتیراتجربهمیکندوتفاوتآنبازندگی
روزمرهفردی ادیچیست؟دراینبخشتالشبرایناستکهتصویری،تاحدممکندقیق،از
هایجهنانخناصمکتبنیبنهدسنتدادهشنود.

مختصاتحاکمبرروابگ،تعامالتوکنشگری
مد اینوشتارحاضرایناستکهمکتبجهانخاصخودراساختهاستینادسنتکنمتنالش
میکنیمودرنهاینت
میکندکهآنرابسازد.دراینبخشدردرجهاو زوایایاینجهانراترسیم 
میدهیم.
بهاینپرسشکهچراافرادبهآنمیپیوندند،پاسخ 
برایترسیمجهانمکتبقرآنبایدازمفهومونهادشورا شروعکرد؛نهنادیکنهنمنادشنبهامنت
استوکلیتآنرادرخودمتجلیمیکند.شورامفهوممرکزیمکتبقرآناست.ازنگناهمفتنیزاده
تنهاشکلاصیلحاکمیتدراسالمنظامشوراییاستکهتازمانمنرگخلیفنهچهنارمبرقنراربنوده
است،ولیازآنمقطعبهبعداستبدادونظامپادشاهیجایگزینآنشدهاست.بنراسناساینننظنر
تنهاراهرهاییجهاناسالمازچنگا استبدادواستعماروحدتدینوسیاستوبرقراریمجدداینن
شکلازحاکمیتاست.گذشتهازاین،شورامصداق ینیمفهوموحدتاستکهیکیازمهمترین
ترینرکندیناسالماستودرمکتبقرآننیزبهشدتبرآنتأکیدمیشود.


وشایدمهم
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نخستینباراززبانیکیازا ضایشورایمرکزیمکتبقنرآندرتوصنیفگنروهشننیدموبنهبناورنگارننده

.ایناصطالحرا
اصطالحمناسبیبرایتوصیفآناست.
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درزمانکنونیمکتبقرآنصاحبننو یشوراسنتکنهآنراشتورای مرکتزی مکتتب قترآن
مینامند.ایننهادقراراستهماننقششورایجامعهاسالمیرادرمقیاسمحندودتربنر هنده

مشیهایآیندهحرکتبنر هندهاینننهناداسنتکنه
داشتهباشد.تعیینراهبردهایاصلیوخگ 
ا ضایآنازطریقرأیگیریانتخابمیشوند.البتهشورا الوهبرراهبردهایکالندرشماریاز
ً
منثالدربنارهاسنتفادهازمناهواره،اسنتعما 
مسا لجز یترنیزدخالنتوا منا نظنرمنیکنند ،
دخانیات،طالقومشارکتدرانتخاباتنظراتخودرادارد.بنابراین،ایننهادتناحندزینادیبنه
رفتارهاوکنشهایپیروانچهدرسطحکالنوچهدرسطحخردجهتمیدهد.ا ضابهویژهآنها
کهثابتقدمترند،شورارافصلالخطابمیدانندوتالشمیکنندتادرتماماموراتزندگیفرامین
آنرامبنایتصمیمگیریهایخودقراردهندوچنانوهآنهارابهامریواداشتیابرحذرداشتدر
ً
،مثالیکیازا ضااینگونهدراینموردسخنمیگوید:
اطا تازآنچونوچرانکنند 
درهفتهفقگدوشبمنخالیاست،هرکاریرابهمنبسپارنددرهرنقطنه
وزمانیآنراانجاممیدهم،شوراازهمهچیزبرایممهنمتنراسنت.امنورات
کوچکترینمسا لانسانیتابزرگتنرینآن

بهصورتشوراییانجاممیشود.
ً
شوراییاست.قعطافردیتمطرحنمنیشنودوهنگنامیکنهفردینتمطنرح
نباشد،بهدنبا آناستبدادنمیآید،احساسمیکنمتنظیمارتباطمیانخنالق
ومخلوقتوسگاینشوراانجاممیشود».
ایننگاهغالبدرمیانهوادارانبهمفهومونهادشوراستوایننمونهبهخوبیمختصاتآنرا
مهمترینرکنناسنالمدرامنروز
کهمفهوموحدتبهمثابه 

برماآشکارمیکند.بهاینمعنا،داللتی
مکتبقرآنپیدامیکند،فراتراز قیدهایمحضوانتزا یاستودرقالبنهادشوراومرجعیت
یکیازمهمترینپیامدهایاینواقعینت،

آنبرایهوادارانصورت ینی ،ملیوروزمرهمییابد.
خلقجما تیاستمنسجم،بامحورومرکزیتیقدرتمندکهکلیهکنشهناوا مالشنانازجاننب
اینمرکزجهتدهیمیشود.اوامرشوراهمانارادهجمعاستوگردننهادنبهآنهمنانتسنلیم
بهاینترتیب،فردمکتبیباپیوستنبنهجما نت،بنهینکمعننا،فردینتخنودرا
دربرابرارادهآن .
میکندوتسلیمارادهجمعمیشود.
کمرنگ 
ُبعددیگردرتوصیفجهانمکتبی،پرداختنبهفضاهاییاستکهتعاملپیرواندرچارچوب
آنهاصورتمیگیردودربرساختابژهمکتبیوتعمیقپیونندهایشنبهامنتنقنشمرکنزیدارد.
ایکهنمیشود ضو
میکنند،بهگونه 
باهمدیدارورفتوآمد 

ا ضایگروهبهمناسبتهایگوناگون
گروهبودودر ینحا زندگیگوشهنشینانهایپیشهکرد .ضویتدرگروهبرابراستبامشارکت

هفتهاییکجلسهشبانهدرمننز 
درزندگیجمعی.ازجملهاینجمعهاکالسمطالباستکه 
یکیازا ضاودرفضاییگرموصمیمیهمراهباپذیراییچایومینوهبرگنزارمنیشنود.مندرس
کالسکهخودیکیازا ضایگنروهاسنت،دیندگاههنایاحمندمفتنیزاده،مسنا لیازاسنالمو
میگنذارد.ایننکنالسهناهمیشنگیو
شرحهاوتفاسیردیگرا ضایشورایمرکزیرابهبحنث 

شرکتدرآنهااجباریاستوجداازمحتواهایمطرحشندهفرصنتیاسنتبنرایتجدینددیندار
برخیازا ضاوتعمیقحسهمبستگیوتعلقات اطفیگروه.دورهمی خانوادگیمورددیگنری
ازاینفضاهاستکهخانوادههایمکتبقرآنرادرمناز یکدیگربهدورهمجمعمیکند.
فضاییساده،صمیمی،گرموبهدورازهرگونهتجملبرگزارمیشنود.چنانونه

اینمحافلدر
اگرقراربرصرفشامباشد،اولویتبناغنذاهایسنادهایچنونماکنارونی،اسنتانبولیودرکنل
غذاهایبدونخورشاست.ممکناستدردقایقیازاینمهمانیهاسخنرانیهایمفتنیزادهبنا
میکننند.
میکننندودرمحتنوایآنتأمنل 
سیستمصوتیپخششود؛دراینحا افنرادسنکوت 
مقدمهآشناییبسیاریازافرادبامکتبقرآنازخال همینمهمانیهابودهاستوبسیاریازآنها
ً
تجربهچنینفضاییرالذتبخشیافتهاند.مثالیکیازافرادمیگوید:
دوستمگفتاگرمیخواهیباطرززندگیوخنانوادههایشنانآشنناشنوی،بینایکنیدو
مهمانیبرویمتاخانوادههایشانرابشناسی.مراباخودشانبهمهمانیهایشانبردنند،در
بینخودشانمهمانی هناییداشنتندکنهخیلنی نادیبنودوزنومنرددورهنمجمنع
میشدند .مردیبودمکتبیباهمسرش،بعضیمواقعمننودوسنتمکنههنردومجنرد

بودیمبهمنز آنهامیرفتیم.منباراو کهرفتمآنآقاجوریبامنرفتارمیکردکهانگار
سا هامرامیشناخت،کنارمنشست،سخنانلذتبخش،اینکهچکارمیکنی،خالصه
احساسصمیمیت.

گننردشدرطبیعننت،برپنناییکننالسهننایزبننانانگلیسننی،قننرآنوکننامپیوترومراسننمهننای
مولودیخوانینیزمناسبتهایدیگریهستندکهبهانهایمنیشنوندبنرایبناهنمبنودنوسنعی

میکنندهمانکیفیاتیکهبرسایرمحافلحاکماستبراینهانیزحاکمباشد.

چنینتوصیفیازمکتب،تصویرگروهیبهدستمیآیدکها ضایآنتعامالتپیوسته

باارا ه
و میقدارند.فردگراییبهمعنایمتعارفامروزیدرآنانکارمیشودوالگوهای ملونهادهای
آندرخدمتجمعگرایی قوامیافتهاند.جالبآنکههمینکیفیاتبسیاریراجذبمکتنبکنرده
استوشاهداینمد ا،اظهاراتخودپیرواناست.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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جهانیکهیکسنویآن

جهتگیریهایمکتبقرآنبهبرساختجهانیدوقطبیانجامیدهاست؛
کهبهمثابهشبهامتینمونهمعرفیمیشنود.
کلیتجامعهاستوسویدیگرآنمکتبقرآن،مکتبی 
ً
ً
شبهامتیباچنینمراتبواالییازکما ،نهتمامازادهخینا پینرواناسنتوننهکنامالمبتننیبنر
واقعیت .آنوهدراینجامطرحاستوسواسترسیمتصویریصددرصدمنطبقباواقعیتنیست،
خاصهآنگونهکهپیروانآنراباوردارند.برایناساس،جهانمکتنب

بلکهتصویریتقریبیاست
جهانیاستپیراستهازآلودگیهناوجزینرهایمطهنردرمحاصنرهدریناییازنامالیمنات.ا ضنا
پیوستهتأکیدمیکنندکهدرمکتبهمهمانندخواهروبرادرند .روابگگرموصمیمیوبنهدوراز
هیچکسسیگارنمنیکشندوآنونه
حسابگریهای قالنیاست.مسا لغیرشر یپیشنمیآید .
طالقبهشدتتقبنیحمنیشنودواد نا

ا ضارابههمپیوندمیدهد،محبتاستنهنگاهابزاری.
تاجاییکهگاهحتیبهطردافرادمطلقهوالپوشانیاین

میشوددرمکتبقرآنطالقوجودندارد،
ً
واقعیتمنجرمیشود.درمقابل،اوضاعکلیتجامعهتمامنامتفناوتازایننبنهتصنویرکشنیده
میشود؛سرشارازمشکالتوانحرافاتهمونونبنیبنندوباریجنسنی،سنقگجننین،طنالق،

بیا تمادیوروابگسردوابزاری.اظهاراتتنیچندازا ضاخودبهخوبیبیانگرایننگاهاست:

تاکنون لیرغمروابگنزدیکیکهبینماوجودداردحتنیینکمسنئلهغیرشنر یهنم
اتفاقنیفتادهاست.دربیرونازمکتبا تمادازمیانرفتهاستولیدرونمکتبا تماد
زیاداستوهمهبههما تماددارند.
یکیازمهم ترینمسا لیکهمرابهسمتمکتبکشاند،صداقتوا تمنادیاسنتکنه

درونمکتبوجوددارد.اگرکارمهمیداشتهباشم،اگرامانتمهمیداشتهباشم،شاید
بتوانمآنرانزدبرادرمبگذارم،ولیمانندیکفردمکتبیکها تمادشبنرایمثابنتشنده
باشد،احساسامنیتنمیکنم.
ً
آنچیزیکهخودمدیدهام،چهخانوادهچها ضا،همهمثلخواهروبرادربودهاند،منثال
اگرمشکلیبرایشانپیشبیاید،اگریکیفقیرباشدوبخواهندخاننهدرسنتکنند،اگنر
دیگریتوانمالیداشتهباشدبهکمکشمیآید،همهازحا یکدیگرخبردارند.

الوهبرنیتهاومقاصد،آنوهدر ملاتفاقافتادهاست،برساختجهنانیدوقطبنیاسنت
کهچنانکهاشارهشدیکقطبآنکلیتجامعهگرفتاردرفسادوناهنجاریهاسنتوقطنبدیگنر
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ً
بنهمعننایخنواهراسنتفاده
بنهمعننایبنرادرو«داده» 
معموالبرایخطابقراردادنیکدیگرازلفنی«کاکنه» 

.ا ضایمکتب
میکنند.


مکتبقرآنیاستکهخودراازاینبالیاپیراستهمیداند.زندگیدرچنینجهانیحتیبنرایآننان
کها تقاداتمذهبیمحکمیندارند،جذاباست.باگوشسپردنبهروایتهایپیروان،میتوان
نقشچنیندورنمایجذابیرادرگروشافرادبهخوبیتشخیصداد.
مكتبی شدن از خالل جامعهپذیری

برساختچنینفضاییازسویمکتبکهمادراینجناازآنبنا ننوانجهتان ختام مکتبتییناد
کردیم،کارکرددیگرینیزداردوآنمکتبیشدننسلهنایدوموسنومفرزنندانپینروانازخنال 
جامعهپذیریاست .هدفپینروانمکتنبتقوینتبنیشازپنیشروابنگدرونگروهنیازطرینق
دورهمیهنایشنبانه

مناسبتهاییچونگردشهایدستهجمعیخانوادگی،کالسهایمطالب،و
استکهپیشترنیزبدانهااشارهکردیم.بهنظرمیرسداثراتچنینتجربیاتمکنرریبنرفرزنندان

،باورپذیریجهانخاصمکتبیبهمثابهواقعیتیمعمنو 

آنهاکهدرسنینکودکیونوجوانیهستند
وطبیعیودورنگهداشتنآنانازدنیاییاستکهموجباتشنکدرایننواقعینترافنراهمکنند.
همونین،برگزاریجلساتدوره ایبرایدانشجویانمکتبیدرشهرهاییکهشاهدحضنورتعنداد
ازایندانشجویاناند ،تالشیاستدرراستایاستمراروتأکیدبرایننجهناندردورهایاز

زیادی
زندگیفردکهبهدلیلتجربهمحیطیمتفاوتدر نفوانجوانیبسیارحساساست.بنهطنورکلنی

بررسیدقیقوهمهجانبهتأثیراتخانوادهو ملکردسازوکارهایجامعهپنذیریبنرمکتبنیشندن
نسلهایدوموسوممکتبقرآننیازمندتالشمستقلیاستکهبرخنیپژوهشنگرانمشنابهآنرا
دادهاند(رستگارخالد6938،؛حاجیزادهودیگنران6938،؛
دربارهدینداریجوانانایرانیانجام 
کالنتریودیگران.)6944،

نتیجهگیری

فردیناندتونیس (،)6422-6391جامعهشناسآلمانی،میاندونوعارادهتمایزقا نلاسنتوبنر
هکدامیکدرجامعهاینوعمسلگباشد،سازماناجتما یمتفناوتی

اینباوراستکهبستهبهاینک
شکلمیگیرد؛اولی«ارادهطبیعییاارگانیک»است.کنشهاییکهبرپاینهایننننوعارادهاسنتوار
استکمترآگاهانهاستوبیشتربهسنت ،ادتیااحساسنسبتدادهمنیشنود.ایننننوعاراده
اگرچه اریاز نصری قالنینیست،باارادهدوم،یعنی«ارادهفکور»متفاوتاسنتکنهننو ی
ً
ارادهنزدیکبه قالنیتهدفمندابزاریاست.ارادههایگوناگونمستقیماوابستهبهدوشکلبندی
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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اجتما ییعنی«جما تیااجتماع»و«جامعه»هستند(کیویستو.)689،6949 ،تونیسدرباره
بهبسگنظریاینمبحثمیپردازد.اودرتفکیکاینندوننوع

تفاوتمیان«اجتماع»و«جامعه»
روابگاجتما ی،روابگاجتمناع(گماینشنافت)رابناشناخصهنایی،ماننندپیونندهاینزدینک،
صمیمانهوشخصی ،القهصمیمانهبهرفاههمدیگر،همکاریوا تمادمتقابلمشخصمیکند،
امابنابرنظراوروابگجامعه(گزلشافت)بررقابت،نفعشخصی،کنارایی،پیشنرفتوتخصنص
مبتنیاست(همان.)684،
بهطورکلی،توصیفتونیسازدونوعشکلبنندیاجتمنا یودوننوعهمبسنتگیاجتمنا ی
متناظرباآن،هماندوآلیسمیاستکهباتعابیریمتفاوتدراندیشهسایراندیشنمندانکالسنیک
جامعهشناسیهموونامیلدورکنیم ()6424-6369وهربنرتاسپنسنر ()6481-6319نینز
هست.مسئلهتحوالتسراسریایاستکهجامعهاروپاییراپنسانقنالبصننعتیمبنتالکنرده
استوچهره آنراازاجتما اتکوچکمبتنیبرپیوندهایخنونیوروابنگگنرموصنمیمی،بنه
بااینحنا ،همزمنان
شهرهایپرجمعیتمبتنیبرروابگابزاریوحسابگرانهدگرگونکردهاست .
باحرکتجامعهبه سمتفردگراییبیشتروفروپاشنیپیونندهایاجتمنا یسننتی ندهایدچنار

کردستانایرانبهمثابنه

نوستالژیمیشوند؛نوستالژیبازگشتبهحیاترمانتیکروستایی.جامعه
بخشیازخاورمیانهدرمقطعیمتفاوتنننیمهدومقرنبیستمننمشابهچنینتحنوالتیرابنه للنی
متفاوتنننجهانیشدنوادغامدرسنرمایهداریجهنانینننازسنرگذرانند.حاصنلایننتحنوالت
مهاجرتازروستابهشهر،افزایشفردگرایی،مادهپرستی،حسابگریدرروابنگ،بیگنانگیفنرداز
جامعهواستحالهاجتما اتسنتیبود.درچنینشرایطیبسنیاریازافنرادحسنرتبازگشنتبنه
جما تهایکوچکوصمیمیرادرد میپرورانند.
مکتبقرآنازحدودنیمهدومدهه6331شمایلجدیدیبهخودگرفتهاست؛نهادیننهشندن
شوراییکهمرکزومحورجما تاستوراهبردهایکلیحرکنتوبسنیاریازمسنا لفنردیتنر
ا ضاراجهتدهیمیکندونمادو املوحندتجما نتاسنت.برگنزاریجمنعهناییچنون
مهمانیهایخانوادگی،کنالسهنایمطالنب،گنردشهنایدسنتهجمعنیبینرونشنهرومراسنم
مولودی خوانیکها ضارادرتمامطو سا درفضاییگرموصمیمیبهدورهمجمنعمنیکنند.
دنبهمثابهساختارحمایتاجتما یوتاحدیمنالیکنهازفنردبریندهوازسناختارهای
ملکر 
سنتیحمایتمیکندودرقلمرو قیدهنیزمروجاندیشههاییاستکنههنمسنازگاریاسنالمبنا
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

مظاهرجهانجدیدراتاحدیتأمینمیکنندننتساهل،نو یازپلورالیسم،میانهرویونقداسنالم
سنتیننوهمبینشهاییراکهوحدتا ضادراخوتوشنکلگینریپیونندهایدرونگروهنیبنر
مبنایمالنهایمعنویو اطفیتضمینمیکنندننپذیرش رفنانوتأکیندبنر شنقومحبنت،
برجستهسازیمفاهیموحدتوشورابهمنزلهمصادیق ینیآن.درهمیندوره،رهبرفقیندمکتنب
بهمثابهشخصیتکاریزماتیکیکهمصداق ینی قیده«اسوهوالگویمعاصرمسلمانان»اسنت،
برجستهمیشود.برمبنایشرححا اودرنوارصوتیامانت،اوشخصیباتجربیاتمعنویوینژه
استوبااشارهبه شق رفانیموالناوشمستبریزیبرایبرقنراریپیونندهاییازهمنینجننس
تالشمیکنند .

میانخودا ضاومابینا ضاومفتیزاده
ماحصلچنینفرایندهاوکنشوواکنشهاییظهورمکتبقنرآندرنیمنهدومدهنه6331ننه
ً
حزب،جنبشیامحفلسیاسیمتعارفونهبهمثابهفرقهیاجمنا تیصنرفامنذهبی،بلکنه

بهمثابه
بهمثابهجما توگروهیاستکه لیرغمبرخورداریازدستورکارسیاسنی،تنااطنالعثنانوی
فعالیتمستقیمسیاسیرامتوقفکردهاندوبرتزکینهدروننیوهندایتدیگنرانمتمرکنزشندهاند.
مکتبدربسترجامعهکردستانشمایلشبهامتیراپیداکردهکهبانقشخاصنیکنهنهنادشنوراو
جمعهاومناسبتهایخاصآنایفامیکنند،درکنار قایدوباورداشتهناییدرمنورداسنالمو
رفاناسالمیکهبربرادری،محبت،ایمانوهدایتدیگنرانتأکیندمنیکننند،افنرادرادرکلنی
منسجم،دراخوتیایمانی،درشبهامتییکپارچهوادغناممنیکننند.اهمینتوجنذابیتمکتنب
هنگامیبهوضوحبرجستهمیشودکهآنرادربسترجامعهکنونیکردستانبررسیکنیمکهدراثنر
تحوالتپیشگفتهبیشازپیششمایلجامعهایمبتالبهفردگراییفزایننده،پیونندهایمبتننیبنر
حسابگری،معنازدودهوماتریالیستراپیداکردهاست.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

خوابهایشانشدهاند.

.تاجاییکهبرخیازا ضامد یارتباطمعنویبااحمدمفتیزادهومشاهدهاودر
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