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 چكیده
لحنا اخینربنههدرچهناردهن،گرایاهلتسننندراینرانترینجریاناسالماولینوقدیمی،مکتبقرآن

سنازوکارهایاجتمنا یهدفاینمقالنهبررسنی.استگذراندهراگوناگونیتاریوگفتمانیمراحلساخ
هازمیاننهدهننننساختاریاینجریناننسومتطورگفتمانیهدرمرحل،مؤثربرگرایشکردهابهمکتبقرآن

اصنلیگنرایشازدالینلها،وکاوشمطالعاتبنابر.استروشگراونددتئوریباننکنونهجریتا6991
همندلی،روابنگگنرموهایبنارزی،همونونیباویژگینو یزندگیجمعهکردهابهمکتبقرآنتجرب

تنربزرگهحاکمبرجامعیروابگاجتما کهدرحالیاست،صمیمی،روابگشخصیوهمبستگیجمعی
بنودن،حسنابگری،وابزاریبودنسردهایبارزشویژگیایحرکتکردهکهروابگجامعهیسمتنو به

گسنترشنفنوووبامد ایاثرحاضرایناستکه.استفردگراییفزاینده،بیگانگیوروابگغیرشخصی
زدهازجامعنهبنه زیمنتوتنرنایننایوهژمونیقوا دومختصاتآن،سناکناند جهانجامعههپهن

اشاجتماعگونهامختصاتشبهمکتبقرآنبآورند؛رویمیجهانوپناهجستندرنو یجهاناجتما ی
ویایننوعجدیدهجرتدردورانمدرنماست؛هجرتینهمبتنیبرحرکتمکنان.ستهاگاهیکیازپناه

هیناهویتبلیاناتیرأسچنانکهدرصدراسالمرویدادوامنروزدرنننگسستفیزیکیازاجتماعپیشینی
فنردهعا ومستمربهپیوندهایاجتما یروزاندهیفبلکهمبتنیبرجهتننناست(دا ش)دولتاسالمی

،فراگنردایننحاصنل.تضعیفروابگفردبافضایبینرونازآنباگروهی،مکتبیوتأکیدبرروابگدرون
مطهنر،مکتبقرآناست؛هجرتایمانیبهدنیایروابگتنگاتنگدرونجهانخاصخلق گروهیامنت 

.قنامطهرسابهبدونگسستفیزیکیازجامع
 گراییای،فردگرایی،جمعگرا،روابگاجتما ی،روابگجامعهجنبشاسالم:ها کلیدواژه

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

.ایرانتهران،،تهراندانشگاهاجتما ی، لومدانشکدهشناسی،جامعهگروهشناسی،جامعهاستادیار. 
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 مقدمه
بیننیحنذفشناسنیدینن،پیشتفکرغالببرادبیات لومانسنانیوجامعنه6331هتااوایلده

پیشنرویدراثر،اینرویکردبرمبنای(.8112، هکت) مومیجامعهبودهتدریجیدینازحوز
ایننجوامنعدرکنور فراینندهایهمدرنیتهدرجوامعسنتیوووببیشازپیشساختارهایسننتی 

کهناشیاز،نبهمرورکارکردهایاجتما یخودرایمدرنیزاسیون،سکوالریزاسیونوتمایزیابی،د
الیوینههگفتنبه.فنتیاخصوصیتقلینلهمحدودیازحوزهازدستدادوبه رص،سنتبودهغلب
،غربزندانیافکنارقنرونهفندهوهجندهخنویش«اسالمسیاسیهتجرب»کتابهدرمقدم روآ

افکاریکهفقگبهیکشکلازپیشرفتتوجهداردوآنتجددسیاسیدرلنوایدموکراسنی؛است
از دانینللرننر.(6949،6روآ،)گریزیاستاقتصادی،آزادیاجتما یودینهپارلمانیوتوسع

لرنربهاینروندمحتومرأیدادودراثنر.دکرکهایناد ایروآراتأییداستملهمتفکرانغربیج
وکنردشواهدانضمامیفراوانیدرمنوردزوا جایگناهدیننارا نه«مدرنیزاسیونخاورمیانه»خود

(.6324،89لرننر،)گیرندشوند،بیشترازسنتفاصلهمیا المکردهرچهمردمبیشترمدرنمی
دواد ناکنردکرفرساییقلمبارهدراینکهدرایندورهاستیازدیگراندیشمندان بی آرنولد توین

اودر.کهسرنوشتمحتومادیانغیرغربیهمانسرنوشتمسیحیتدرجهانغنربخواهندبنود
چنهمبتننیایوچهقبیلهنننتمامیادیانکنونی»دکهکراستدال 6314یکیازاظهارنظرهایشدر

گناهیواوهنانپینرواننننتنرتروچنهواالمرتبنهچهپایینمرتبه،برد وت نفووشنانرابنرقلنب،آ
جوواینتحو رادرقرنهفدهماروپایغربنیجسنتهبیریشتوین.«اندسابقشانازدستداده

:برآنبودکهکردومی
،گنرنمنودهاسنتربیجلنوهیکیازاثراتفرهنگمدرنغربیکهخودرادرادیانغیرغ

همنانبحنرانوفناداریووتمامیادیانغیرغربینگرشمدرنغربیدرقبا دیناست
کنندکهکلیساهایمسیحیغربنیپنیشازپاینانقنرنهفندهمایراتجربهمی قیدتی

(.6314،96بی،توین)تجربهکردهبودند
کوچنکوبنزرگکشنورهایتجزیهآنوتولندو6388باسقوطنهاییامپراطوری ثمانیدر

هنایسنکوالردرخاورمیاننهبنودیمکنهاسالمیازخاکسترهایآن،شاهدبهقدرترسیدنرژیم
.همتخویشقراردادهبودندهاینوسازیراوجهحرکتبهسمتمدرنیزاسیونواجرایسیاست

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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هبرجوامعاسنالمیتنااواخنردهنبینیتاحدزیادیبامختصات مومیحاکماینپیش،بنابراین
اماازایندورانبهبعدشاهدتحولیانقالبیدراینباورغالببودیمکهناشنی.سازگاربود6391

انقالبیباهندفایاید ولوژیهمثاباسالمبه؛گراییدرجهاناسالمبودازظهوراید ولوژیاسالم
بنهنظنر.شتخاصخودرادایاسیصادیوساقتیهاتأسیسنظامهکسبقدرتسیاسیکهدا ی

بسنیاریازتحلیلگنرانبنهایننبناور6331هکنهدردهنطنوریبهرسیدکهورقبرگشتهاست،می
.خواهندبود86سیاسیدرقرنهصحنهگرایکیازبازیگران مدرسیدندکهفعاالناسالم

هایتامیانه6381ههایدهیعنیازمیانهندوره،یبخشیازجهاناسالم،درهمهمثاببه کردستان
هاییبودکهتالشبرایرفعستمملی،مذهبیوطبقاتیبسترظهورانواعجنبش6391ههایدهمیانه

هاناسیونالیسموکمونیسماید ولوژیمسلگاینجنبش.حاکمرادرصدراهدافخودقراردادهبودند
-اید ولوژیرهاییهمثابباربهبراینخستین«اسالمسیاسی»ازایندورهبهبعد.تااواخرایندورهبودند

-نخستینگروهاسالمزادهاحمدمفتیبهرهبریمکتب قرآنوراهیافتبخشبهادبیاتسیاسیمنطقه

شازاسالم،اینایدهراواردیخوهرویژیگراییسراسریدرایران،باتفسبودکههمزمانبااسالمییگرا
 ملاجتما یهرسمًاپایبه رص6921قرآنمریواندرهمکتبباتأسیسمدرس.دکرکردستانایران

.باآنهمراهشد6929دمانقالبوسیاسیکردستانایرانگذاشتوازسپیده

 گراهای اسالممحبوبیت و رشد جنبش
هنایحنوزهگراومحبوبینتآنهنادرمینانمسنلمانانیکنیازهایاسالم للرشدجنبشبررسی

دومقرنبیستموپنسازوقنوعهویژهدرنیماینحوزهبه.استگراییاسالمهدربارمطالعاتیاصلی
هنای لتگرایشمسلمانانبهجننبشکهپرسشاصلیایناست.احیایاسالمیفعا شدهپدید
هاسنت،آنهنوعنگاهوجنبشنیکنهموضنوعمطالعنبنابرمختلفپردازانگراچیست؟نظریهاسالم
المسلمینوتالشآنبنرایاخوان»درکتاب آنترانکو.اندهایمتنو یبهاینپرسشدادهپاسخ

ههایگوناگونبهاینپرسشراویلسنهنظرینپاسخ(63-8162،89رانکو،آنت)«سلطهبرمصر
:دهاستکربندیاصلیدسته

ییواقبنا بنهآنراباینددرخنودگراکهبراساسآن لترشداسالم گرافرهنگهنخستنظری
دیننیهمگننوهمثابنجوکنرد؛اسنالمبهوجستنندراینمورداسالمننهاکیفیتخاص قایدوایده

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

ودارداشنارهاینالموکرمانشناهغربنی،آوربایجانکردستان،استانچهاریعنی،ایرانکردنشینمناطقبهکردستاناثر،ایندر. 
.شودمیشاملرا_کرمانشاهاستانشما وغربیآوربایجانکردستان،هایاستان_آننشینسنیمناطقهاشارموردتحوالت
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ایننیکیازمهم.هایسیاسی،اجتما یواقتصادیمستقلاستمنسجمکهحیاتآناززمینه ترین 
براصالتفرهنگیدربرابرتهدینداتغنربدیگریتأکیداسالمودینازسیاستنبودنها،جداایده
گراییفهمخنوداسنالماسالمواقعیتیفراتاریخیاستوتنهاراهفهماسالم،براساسایننگاه.است
«اجتمناعمسنلمانان»اوواثنر ارنسنتگلننرانندتریناندیشمندانیکهقا لبهاینننگاهمهم.است

.اشارهکرد(6334اسپوزیتو،)«اسالموسیاست»واواثر جاناسپوزیتویا(6332گلنر،)
انتقادشدیدیاستبهرویکرد« شناسانهواقتصادسیاسیهایجامعهنظریه»دومبا نوانهنظری

ایننرویکنرد.دانندگرایانهمنیهایاسالمفعالیتهدهندقبلیکهوجودنو یواتفرهنگیراتوضیح
جوکردکهمبتالبهجوامعخاورمیانهوتاییراتاجتما یسریعیجستمد یاستکهباید لترادر
شهرنشینیهمراهبودکنههرویشدنورشدبیاینتاییراتباصنعتی.دردورانپسااستعماربودهاست

دنبنا فردیکهبافروپاشیساختارهایسننتیبنه؛حاصلآنتولدفردمنزویوبیگانهازجامعهاست
اینرویکردقا لبنهنگناهیسناختاریاسنتووجنودپس،. یجایگزیناستساختارهایاجتما

ایکهبراساسنگاهازآثاربرجسته.داندگرایانهمیهایاسالمنارضایتیدرجامعهراکاتالیزورفعالیت
اثنر«رهنایاسنالمیمسنلحمصنآنناتومیگنروه»،انندشناسانهواقتصادسیاسیشکلگرفتهجامعه

.است(6339ایوبی،)اثرنزیحایوبی«اسالمسیاسی»و(8118ابراهیم،)براهیمسعدالدینا
بنرخالفرویکنردکهاستبراینباور «جنبشاجتما یمعاصرهنظری»سومبا نوانهنظری
هنایتاییننراتاجتمنا یسننریع،شناهدفروپاشننیشناسننانهواقتصنادسیاسننی،دردورانجامعنه

بلکهبراساسمناز اتجدیداشنکا ننوینیازسنازماندهیافنراد،یستیمساختارهایاجتما ین
هنایافنراداسنتواینکنهچگوننهرهبنراننارضنایتیههدفایننرویکنردمطالعن.گیردشکلمی
درکنل.آیندهادرصددجذباینافرادبرمیها،منابعوانگیزهفرصتههایاجتما یباارا جنبش

هنایناوانگینزه(مثنا مسناجدبنرای)ایجادنهادها،یدربسیجمنابعهایاجتما تواناییجنبش
.شنناندرجننذبوحفننیا ضایشنناناسننتهننایمننوردپسننندافننرادرمننزموفقیننتاینند ولوژی

مندیریتفعالینت»و(8161زاهند،)اثرمحمدزاهد«المسلمینوبحرانجانشینیمصراخوان»
کهباایننگاهبه للرشنداستایازآثاربرجسته(8111) اثرکو ینتانویکتوروویچ«اسالمی

.نوشتهشدهاستگراهایاسالمومحبوبیتجنبش
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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نینزهسنتدیگنریآثاراند،نوشتهشدهنظریهکهدرقالبیکیازاینسهحوز الوهبراینآثار
تحلینلخنودقنرارگرا،بیشازیکنظریهرامبنایهایاسالمدربررسیخودازمحبوبیتجنبشکه
نویسندهدرخال تحلینلاصنلیکه،(8161) هلنرزاثر«اللهگولنجنبشفتح»،ازجملهاندداده
رامبنناقنرار «بسیجمننابع»ه للگسترشنفووومحبوبیتجنبشگولندرترکیه،نظریهدربارخود
درادامنهمبناحثیراامنا،هنایاجتمنا یمعاصنراسنتجنبشههاینظریدهدکهیکیازشاخهمی

،کنندشناسنانهواقتصنادسیاسنینزدینکمنیرابنهرویکنردجامعنهاوکندکهمالحظاتمطرحمی
وداشنتنجماعتت هنایمحلنیبنا ننوانکهبسیاریازا ضایگروه، ضنویتدرحلقنهطوریبه

.کنندمیخودبرای ضویتدرگروهمعرفیهترینانگیزپیوندهاینزدیکباسایرا ضارامهم
 

 اهمیت این پدیده  ییچرا

.گنرددمیباز6399گرایکردستانایراناستکهتأسیسآنبهمکتبقرآننخستینحرکتاسالم
گنرایسیاسنیبنههنرنظنرمنن،اسنالمبنه»:کندگونهتعریفمیگراییراایناسالم گراهامفولر

چیزهایمهمنیننن حدیثبه بارتدیگرننمبرمسلمانیاشارهداردکهمعتقداستقرآنوسنتپیا
ویناالیوینهروآآنرا(8112،62فنولر،)«اسنالمیدارنندهبرایگفتندرموردحکومتوجامع

:کندگونهمعرفیمیترودرتقابلبا لمایبنیادگرااینایدقیقگونهبه
انقنالباسنالمی.6:دگرایانمجمو ًادرسهنکتهبا لمنایبنینادگرااخنتالفدارنناسالم

جامعنهنتیجنهدربار.زنهلئمس.9شریعت.8 هانقالباسالمیمعتقدندکهاسالمیبنودن 
هنایحرکنت. ملاجتما یوسیاسنیاسنتکنهبایندازحصنارمسناجدبینرونبیایند

شصتبهاینطرفکسبقدرتسیاسنیهگراییمستقیمًاواردسیاستشدهوازدهاسالم
گرایانو لمایسننتیاسنت،دیگریکهمورداختالفاسالمهنکت.اندتهراهدفخودساخ

نظرآنها دمتحرنگرایانمخالفتفسیروفقهدایمیهستند،بهاسالم.اجتهاداستهلئمس
-هایمربوطبنهآنمنیدراینبخشموجبنادیدهگرفتنشرایگمکانیوزمانیوواقعیت

دیگنرمینانهنکت.داننداجتهادراواجبمیگرایانحقاسالم،بنابراین.شود مورداخنتالف 
مواشترانزنانگرایاندرکلباتعلیم،تعل اسالم.زناستهلئگرایانوبنیادگرایانمساسالم

خوانندوحنقکنارگرازنمبارزیاستکهدرسمیزناسالم.ندادراموراجتما یموافق
.(6949روآ،)«اسالمیمیسراستاینهابار ایتحجابهاماهم،دارد

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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هایچپوناسیونالیسنتکردسنتانهایقبلوبعدازانقالب،درکنارجریانمکتبدردوران
وپنسازمنرگرهبنر6331هامنابناورودبنهدهن،دهندضلعسوممثلثسیاسیراتشنکیلمنی
داردچهدستورکارسیاسیامتراپیداکردهاست،کهگرکاریزماتیکآن،بیشازپیششمایلشبه
تااطالعثانویازفعالیتمستقیمسیاسیکنارهگرفتنه،کندوبراجرایحکومتشوراییتأکیدمی

هنایاقتصنادی،تبلیانیونفوواجتما یخنود،گسنترشفعالینتهوصرفًابرگسترشحوزاست
هناوجنذبمفعالینتتنواناد ناکنردبنرمبننایحجنکهمیایگونهبه؛خیریهمتمرکزشدهاست

.هواداران،یکجریانپویایاجتما یاست
هناییدرمنوردارتبناطآنبنادادنبینشدستچونبه الوهبرمواردیاهمیتبررسیمکتب،

هایاجتمنا یوکناوشدر لنلپیندایشچننینسازماندهیجنبشهمحلیکردستان،نحوهزمین
هایاسالمی، رفانیومندرن،بنهکیبیاستازاندیشهیکهتراجریانیباچنینمختصاتفکری

گراو للرشدوگسترشآنهنادرجهناناسنالموحتنیهایاسالمجنبشهترمطالعگستردههزمین
بنهبعندتحنت ننوانتجدیندحینات6391هوینژهازدهنتحولیکهبه؛گرددمیجهانغربباز

کادمهاسالمیبهیکیازموضو ات مد یکبد شدهوبعدهاحوادثیچنونحمنالتنهادهایآ
.استدهکرهابد سپتامبرنیزآنرابهبحثروزرسانه66


 پژوهش روش 

بنهبعندازروشگراوننددتئنوری6331هتبیین لتگرایشبنهمکتنبازدهنبرایاینمقالهدر
همثابنااًلتوصنیفآنبهامنااحتمناسنت،بنرایتحلینلتکنیکتیگراونددتئوری.ایماستفادهکرده

،ازگوناگونپذیروهایانعطافخاصبهروشیهایازتکنیکبااستفادهرویکردیبرایتحلیلکه
مهنماینناسنتکنهنظرینهازهنکتن.تراسنتکند،دقیقمیهاینظریتولیدهایکیفیبینشداده
گلینزروتئنوریازکتنابگراوننددهواژ(32-8111،31 ،بلنورووود)آینددستمنیهابهداده

منرگبیمناراندرباموضوعکتابیاتخاوشدهاست؛ «کشفگراونددتئوری»با نوان اشتراوس
او ،ا تراضبهرویکردتحقیقات لوماجتمنا یدرهدفگلیزرواشتراوسدردرجه.بیمارستان

شدهبندیازقبلفرمو کهیپژوهشگرانرابهآزموننظراتهآنزمانبود؛رویکردیکهگوییوظیف
هاینسبتًاناکافیپژوهشگرانبنرایخواستندتاباتالشدومآنهامیهدردرج.کردمنحصرمیبود،

.نندکنهایکالنوانتزا نی لنوماجتمنا یمخالفنتهایتحقیقاتشانباتئوریارتباطدادنیافته
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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هتسودمندوکاربردیسطحمیانهدربارخواستندنسلجدیدنظریاجایاینرویکردها،آنهامیبه
هناییکنهبرخاسنتهازتحلینلسیسنتماتیکوند؛تئوریراتشویقکنمندرفتارهایاجتما یزمینه

براساساینتوضنیحاتدرمنوردگراوننددتئنوری،(.31همان،)استهایکیفیدادههمحتاطان
به،هاپسازطیمراحلتحلیلنظریدادهوشودمیهایکیفیآغازشناسیازدادهپژوهشجامعه

هنایتحقینقچارچوبنظریوفرضیه،درابتدایپژوهش،بنابراین.شودساختنظریهمنتهیمی
معناینادیندهگنرفتنهنراینبهکندبلکهمحققبامیدانبازپژوهشیکارراآغازمیوجودندارد،

ینندتحقینقبنهابلکهنظریاتدرابتدایفر،یستپیشینیدرموردموضوعموردمطالعهنهنوعنظری
نبودچارچوبنظنریدر،بنابراین.اندراهنمایپژوهشدهندومیترپژوهشگردرکیاولیهو میق

بلکهنظریاتمرتبگباموضنوعپنژوهش،نیازیمطلقازنظریهنیستمعنایبیبه،گراونددتئوری
(.81-6931،21 استراسوکوربین،)اندطیتمامیمراحلپژوهشراهنمایتحقیق
شناسیاسنتکنهتناکننونمنوردجامعههتحتمطالعیبههمینترتیب،مکتبقرآنموضو 

استفادهازروشگراونددتئوریانتخابمناسبیاست.اهتمامجدیپژوهشگرانقرارنگرفتهاست
کهبهتولیددیدیانتزا یازآن دامنهکهماراازافتادنبهدامتحلیلموضوعبرمبناینظریاتپهن

شودکهحاویدرکیمنجرمی ایدامنههایمیانوبهتولیدنظریهکندمیمحافظت،شودمنجرمی
تنرازمیندانمنظنورکسنبدرکنیاولینهو مینقبنه.هستندترازموضوعبینانهتروواقعانضمامی

مراجعهبهآراونظراتاندیشمنداناینحوزه،باشدپژوهشکهطیمراحلپژوهشراهنماییمؤثر
ثربلکنهؤتنهنامنننهبررسیشند،«گراهایاسالممحبوبیتورشدجنبش»پژوهشیکهدربخش

تنوانسنهمینندپنژوهش،منیانگاهیبهاینننظریناتطنیفربانیم.کنندهاستضروریوتعیین
واجتمنا ییناجنذابیتجننبشهنایاقتصنادیاحتمالیهریکاز واملجذابیتفکر،مشوق

.ساختاریحمایتیرادرگرایشفردبهگروهدرنظرگرفتهمثاببه
بهحساسیتموضوعوفقدانآماردقیقدرموردتعدادا ضایمکتبتوجهباوکراستشایان
بایکنیبدینمعنیکهپسازمصاحبه؛برفیاستفادهشدمنظوریافتنا ضاازروشگلولهقرآن،به

ایهاازخال شبکهمصاحبه،افراددیگریازگروهبهمامعرفیشدوبدینترتیب،ازا ضایگروه
کنهدساختاریافتهاستفادهشننیمههنامازپرسشدرمصاحبه.گرفتصورتگروهیازروابگدرون

دودیتدرطنو مصناحبهافنرادبندونمحنتالشمابراینبودکنهوبودحاویچندپرسشکلی
.خاصیتجربیاتشانراروایتکنند

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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.استانکردسنتاناسنتدر ضومکتبقرآنیآماریپژوهشحاضرتمامکردهایسن هجامع
کردسنتان،آوربایجنان،یعنیهایکردنشینایراننشیناستانالبتهپیروانمکتبدرکلمناطقسنی

آماریمانرابنهاسنتانکردسنتانمحندودهجامع،امابهدودلیل مدهاندغربیوکرمانشاهپراکنده
تبنعآنایکنهمکتنبداردوبنهمختصاتویژه،دوم.محدودیتزمانوامکانات،کردیم؛نخست

.ایبهیکدیگردارندالعادهپیروانمکتبشباهتخارق
هصناحبدهنندوبناآنهنامآماریپژوهشراتشکیلمیهدوازدهنفرتعدادافرادیاستکهنمون

ازاینمیان،دهنفر ضو ادیمکتبودونفنر ضنو.ساختاریافتهصورتگرفتهاست میقنیمه
هازناستوبناقیرامنردانتشنکیلشوندهلحا جنسیتیکنفرازمصاحبهبه.هستندسابقآن

رباننه،هناازسنهشنهشوندهمصاحبهتالشمابرآنبودکهلحا پراکندگیجارافیاییبه.دهندمی
همالنتعیینتعدادنمونن.اندتمرکزا ضایمکتبهسقزوسنندجانتخابشوندکهازمراکز مد

کهپسازطوریهابود،بهیعنیتکرارپذیریداده،آماری الوهبرمحدودیتپژوهش،اشباعنظری
هایااشنباعههایا ضابهیکدیگر،تکرارپذیریداددهمصاحبه،بهدلیلشباهتبیشازحدپاسخ

 .نظریاتفاقافتاد
 

هایافته

 ش به مكتب قرآنیگرا

دسنتآمندهازدومنبعاصلیبنه،اطال اتحاصلازاینبخشکهمبنایتحلیلقرارگرفتهاست
هناینخسنتمصناحبه.اسنتننسترشنفوومکتبقرآنگننپدیدهوهدفنهاییآنتوضیحاست
 لتگرایششمابهمکتبقنرآنچنه»مکتبکهبرمحورپرسشبازباا ضایسابقوفعلینیمه

واندهاتحلیلشندههایکدگذارینظریدادهتکنیکباهااینداده.تنظیمشدهاست«بودهاست؟
«جنذابیت ضنویتدرجما نت»و«جویمعنناوجست»اصلیهیندبهدومقولااینفرپایاندر

و«تفسنیرنواندیشنانهازدینن»و«رهبریکاریزماتیک»ترکهاولیازمفاهیمجز یایمدستیافته
ینندافر.انندمشنتقشنده«گروهکما روابگدرون»و«تعلقبهجما تیمنسجم»دومیازمفاهیم
هنهاییبدینترتینباسنتکنهدرمرحلنههاتارسیدنبهدومقولهایخاممصاحبهحرکتازداده

رهبننری»تننرگننذاریشنندهوویننلمفهننومکلننیسننبهننایخننامبرچایازدادهنخسننتمجمو ننه
درکنارمفهوم«رهبریکاریزماتیک»دومخودمفهومهاندودرمرحلبندیشدهدسته«کاریزماتیک

اینکهچراایندومفهوم.اندقرارگرفته«جویمعناوجست»ترکلیهویلمقول«تفسیرنوگراازدین»
گرددوبهاشترانآندودرتوضیححالتیمشابهبرمی،ایمهبندیکردتردستهکلیهراویلیکمقول
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«گرایشپیروانمکتنببنهمعنانیسنرمدیدرزنندگی» نوانباتوانازآنآنحالتیاستکهمی
جرینانههناینواندیشنانزادهوهنمبرداشنتتعبیرکردکههمشخصیتکاریزماتیکاحمدمفتنی

متنونهدوماطال اتازسایرمنابعهموونمشاهده،مطالعمنبع.نداآنهکنندمکتب،هردوتأمین
.دستآمدهاستهومصاحبهباافرادمطلعوشماریازا ضایشورایمرکزیمکتبقرآنب

هناومفناهیمخنردهاکهمبتنیبنراسنتقراوحرکنتازواقعینتدرنمودارزیرروندسنتزداده
ازراسنتبنهچنپ.صورتسادهنشاندادهشدهاستبه،تراستسمتمفاهیمومقوالتکلیبه

دومایننهخردبرگرفتهازاظهناراتپاسنخگویانمنواجهیم،درمرحلنواقعیاتایازابتدابانمونه
ایسنوماینندومفهنومبنهمقولنههگیرندودرمرحلنترقرارمیحقایقتحتشمو مفهومیکلی

.یعنیچراییگرایشبهمکتبقرآناستبهپدیدهشوندکههمانپاسخنهاییترتحویلمیکلی



















نحوه حرکت از داده های جزئی به سمت مقوله جستجوی معنا .6نمودار

منالبتهپسازاد ایویخیلیتحقیقکنردموفهمیندم
کهحداقلدرزمانماکسیکهاینسنهمطلنبراداشنته

پسازفوتکناناحمند/باشدغیرازکاناحمدنیست
صداقتورفتار/ایشانظهورکندامکاننداردکسیمثل

کاناحمدوآنافرادیکهباکناناحمندبودنندهمنین
صداقتبودکهمراواداربهحرکتبهسمتمکتبقنرآن

دلیلگرایشمنفقگشخصنیتکناناحمندبنوده/کرد
واقعننًادرکننسدیگننریندینندهامواینننرابننهتعصننب

 ویکیازدالیلگرایشمننقندرتاسنتدال/گویمنمی
شنیوهای.استنادکردنکاناحمدوشیوهیتفکراوست

  .جذابومستندوقویوتحلیلیبود
 

ایبنهننامهاماننداخوانوسنلفیتمسنئلهدرهمهفرقه
کافرومومنوجودداردولیدرمکتنبقنرانوطبنقآن

یعننی.گویدکافروجودننداردچیزیکهکاناحمدمی
مکتنبنسنبتبنه/دنندارددرشرایگجدیدکافروجنو

گویننندمسننلماندیگنرافکنناراسننالمی،آنوننانکننهمی
کاناحمدمعتقدبود/تراستخشکومعتد ،معتد 

منناز/حتییککمونیستهممیتوانددینندارباشند
برم،وهنفلسفیفکرفلسفیکاناحمدخیلیلذتمی

هایلنهبابرداشتیکهازدیندارندتمامنح.ایدارندقوی
کنننند،معنننونیومتننافیزیکیراواردشنناهراهدینننمی

کاناحمندمعتقند/پلورالیسمکاناحمدواقعیاست
استکهدینبایدزنندهباشندیعننیدیننبنرایطاقونه

  .نیستبلکهبایدازآناستفادهشود
 

 کاریزماتیکهبریر
 

 نواندیشانهازدینفسیرت
 

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


 رهبر کاریزماتیک

خداوننددرتمنامی،درمکتنبقنرآن«تمنامیا صناروجوداسوهوالگویدیندر»هبرمبنای قید
هوظیفن.فرستدتارفتاروکردارشسرمشنقیشنودبنرایدیگنرانایرامیانبندگانشمیا صاراسوه

ودرکننارقنرآنوحندیثکننندمسلمانانایناستتاایناسوهراشناساییکنند،ازاوالگنوبرداری
 صردراینمعناهمانمعاصنراسنت،.ردرستگامبردارندایباشدتابهیاریآندرمسیسرچشمه

اینزدینکبنهلحنا زمنانیدردورهامنابنه،درقیدحیاتباشدیانباشدممکناستیعنیایناسوه
همنان،ازنگناهمکتنب،ایننسرمشنقدردورانمعاصنر.زیدیازیستهاستجما تمسلمانانمی

نمعنانهصرفًارهبریسیاسییافکریکهحرکترابنیاننهنادهزادهدرایمفتی.زادهاستاحمدمفتی
گینرد،بلکنهسرمشنقیاسنتوبعدهادیگریجایشرامنیاستدهکرراهبردهایشراتعییناستو

برایمنایناسنتکنهیکیازمهمترینویژگیهایمکتب
درهفتهفقگدوشنبمنن/شوراییادارهمیشودبهشیوه

خالیاست،هرکاریرابنهمننبسنپارنددرهنرنقطنهو
آنوهبنیشازهمنهبنرایمننمهنم/دهمزمانیانجاممی

استکارجمعیوشوراییاستزینراهنرچنههسنتاز
تنرشوراازهمهچینزبنرایممهم/جمعوبرایجمعاست

اینکهکاروباربهصورتشنوراییادارهمنیشنود،.است
.کوچکترینمسا لانسانتنابزرگتنرینآنشنوراییاسنت

  .قطعًافردیتمطرحنمیشود
 

درمکتبقرانخیلیمراقبیکدیگرهستیم،ازیکندیگر
دربنینمنامسنا ل/توآمدداریمخبرداریم،باهمرف

مادیمطرحنیست،ارتباطمابیشتربنهمحبنتمربنوط
بینیدتاایناندازهبنهیکندیگرجمعیرانمیهیچ/است

نزدیکباشند،مثاًلدرمجلنستنرحیمیکنیازدوسنتان
بودیم،مجلسکاماًلپربودوهمهگریهمیکردیم،همنه

/طرفهنماینگوننهنبنودتعجبکردهبودندزیراخانواده
چیزیکهخودمدیدهامچهدرخانوادهوچهدرا ضاآن

همهبینخودشانمانندخواهروبرادربودهاندمثاًلاگنر
مشکلیبرایشانپیشبیاید،اگریکیفقینرباشند،خاننه
درستکنداگریکیتوانمالیداشتهباشدکمکنشمنی

  .کند
 

 بهجما تیمنسجمعلقت
 

گروهیروابگدرونما ک
 جما ت

 

ذابیتج
 ضویتدر
 جما ت
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بلکنهپنسازمنرگهنمآنراحفنی،تنهادرزمانحیاتنظیرکهنهمندازجایگاهیمعنویوبیبهره
،کسنیاوزاده،پسازوفناتبرهمیناساسوطبقوصیتمفتی.استوموردارجاعپیروانکندمی

.شودسپردهمیشورای مرکزی مکتب قرآنجنبشبههشودوادارنمیاوجایگزینرسماً
درقرآندارد، املمهمدیگردرخلنقچننینکهبنابهاقوا ریشه،خاصاین قیده الوهبر
زادهازآثارمهممفتی«امانت»نوارصوتیشخصیتکاریزما،هدرباررازایازرمزوجایگاهوهاله

هنایپنیشازانقنالبزادهدردورانکنودکیوسنا هاورؤیاهایمفتیامانتشرحخواب.است
کنردهاسنالمرامالقناتدرآنهاپیامبروبرخیازبزرگنانصندراوخودهگفتاستکهبنابه6929
آنونهبنهاینن،محتوایاثرافزونبر.اندرامنقلبودگرگونکردهبهدیناوهکهنگاطوریه،باست
تنااطنالع؛آنهانوارصنوتیاماننترارفتارپیروانباخوداثراست،رمزورازشدتبخشیدهههال

استکنهمنردمآندرتوجیهاین ملشانواستداللاندمردمدورنگهداشتههثانویازدسترس ام
.فهمیآنانشودومواجههباچنینمحتواییممکناستموجبکجاندبهبلوغکاملنرسیدهفعالً

زبنناننیننزازجملننهشننا رو ننارففارسننی(ش241-128)النندینرومننیموالننناجننال 
اوبنهکراراًمهایشاندرمیانصحبت.پیروانمکتباستههاییاستکهموردتوجهویژشخصیت
رامنوردتوجنهوینژهقنراراوبنا«شمستبرینزی»خاصهورابطاوونگاه رفانیدهندارجاعمی

تجربیناتشنباهت،نخسنت؛دکنرتنوانازدوجنبنهبررسنیتوجهویژهبهموالنارامنی.دهندمی
شباهتکیفیتخناص،دوم.زادهکهشرحآندرامانتآمدهاستشهودیموالناورؤیاهایمفتی

باشندومبننایایننرابطنهاوزادهوپیروانایکهقراراستمیانمفتیبارابطهموالناوشمسهرابط
درجهانخاصمکتنبقنرآنوازنگناه.استمحبت  شقوهپایموالناوشمسبرههمانندرابط
آوردکنهکنردارودسنتمنیرابنه«معاصرمسلمانانهالگوواسو»زادههمانجایگاها ضا،مفتی

توصنیفشندهامانتجایگاهمعنویاوهماناستکهدر. ملپیروانباشدهسرلوحایدبرفتارش
مکتبیبارهبرشانبایهاستوماهیترابط رسیدنبههمانسنطحیازرابطنهباشندکنهدمسلمان 

و(آنوننانکنهدراماننتوصنفآنرفتنهاسنت)زادهبابزرگانصدراسالممفتیهآثارآندررابط
گوننهاسنتکنهپیونندا ضنایمکتنببنارهبنراینن.استردیابیقابلبررسیومسموالناباش

.کندوحیاتپیروانراسرشارازمعنامیکندمیشدتروحانیپیداکاریزماتیکابعادیبه


 تفسیر نواندیشانه از دین

هاوتفسیرندیشهتاحدزیادیهمانا،شودکارمکتبقرآنشناختهمیآموزهودستورهمثاببهآنوه
هنایفکنریتناریخیوزادهازدیناسالماستکهتحتتأثیربرخیازجرینانخاصاحمدمفتی
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هناوبنهجنزوهبایندبنرایآشننایی.بندیشدهاسنتمعاصرجهاناسالموغربتدوینوَمفصل
.مراجعهکرد،استهایچاپیوصوتیصورتنسخهکهبهاوهایسخنرانی
محصنو ،فراگینرشندهیجرینانهمثاب قیدتیمکتبقرآنبهنگیریکلیتفکریشکلبموجآنوه

درایندورهجامعنهمحنلننزاعوکشناکش.بهبعداست6391هخاصیعنیازاوایلدهتاریخیهدور
بنندیکهدریکدسنتهاست«اسالمسنتی»سوینزاعدریک.واغلبمتخاصماستگوناگوننیروهای

اسنالم»کنهمحنلحضنورآنمسناجداسنتو«اسالم لمنا»:شودتقسیممیهبهدوشاخکلی،خود
اولنیبنراجنرای.اندهارامحلفعالیتخودقراردادهکهتکایاوخانقاه« رفان»یا«هامشایخوطریقت

رادومریدبنامنه اشقانهکندودیگریبررابطشریعت،اجرایتکالیفدینیومرا اتاخالقتأکیدمی
اندکهدیننراکناریفشاردوهردودراینباورمشترننفسپایمیهطورکلیتزکیهنو یانزواگزینیوب
کشنینیروهنایدرسویدیگرمناجرا،جامعنهشناهدصنف.جزنصیحتحاکمان،باسیاستنیست

و63واخنرقنرناروپادارنندوازا64سکوالریزاسیونومدرنیتهاستکهریشهدر صرروشنگریقرن
ونونهمهناییاینده.انندهایجهاناسالمبناغنرببنهمنرورواردایننجوامنعشندهتماسهدرنتیج
هایحناکمبنراینن صنروگرایی،آزادی،فردگرایی،پلورالیسم،مداراوجداییکلیساودولتایده قل

شنایخبودنندوسنویدیگنریاهمانمالهاوم« لما»نمایندگاندونیروینخست.جنبشفکریبودند
.کردندهایشهرینمایندگیمیکردهماجراراروشنفکرانوتحصیل

.جرینانشنکلگرفنت_یابه بارتیسنه_کشاکشایندوهکلیتفکریمکتبقرآندرنتیج
،اسالمسنتینیسنتوجهامااینمبنابههیچ،کهمبنای قیدتیمکتب،هماناسالماستدرحالی
باهنمسنازگاربپذیردوهارادرخودکند ناصریازسایرجریانداشتیاستکهتالشمیبلکهبر

حاصل،اسالمیاستکهبرخالفاسالمسنتیقا لبنهوحندتاسنالموسیاسنتاسنتو.کند
کنند،اسنالمیمعرفنیمنیهراشکلاصیلحاکمیتودوایدردهایجامعن«حکومتشورایی»

امابهتساهل،پلورالیسمودموکراسنیکنهبنهحکومنتکند،میردشدتسکوالریسمغربیرابه
دهدودرنهایتتأکیدجزمی رفناوشوراییموردنظرمکتبنزدیکاست،رویخوشنشانمی

یکنیازهمثابنبهکهبنرشنهودحالیدر.کندورد قالنیتراباطلا الممی«شهود»هابرطریقت
بنابنایکندیگر،و،باخدابخشپیوندمؤمنانقوامهمثابمحبتبهو شقو،ابزارهایدرنحقیقت
.کندبزرگاندینتأکیدمی

هاصوریوفارغازمحتواست،هنوزهممحنرنبسیاریازپیروانبااینبینشهاگرچهمواجه
یداهمیتبسیاریازافرادبرایپیوستنبهگروهاستوشاهدایناد ااظهاراتمکررپیرواندرتأی

.هاییدرمیانگروهاستهایمعطوفبهچنینباورداشتگریکنشهآنهاومشاهد
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روستاییجذابههایدارایریششهریویژهبرایبسیاریازتازهبهلحا طبقاتی،اینبرداشتبه
کنندونسلاو یاحتنیدومشهرهایسقز،بانه،سنندجزندگیمیهکسانیکهبیشتردرحاشی؛است

لحا مالییناتحصنیلینینزمندارجودرمیانآنهاکمنیستندکسانیکهبهندمهاجرانروستابهشهر
هایاصیلدرمقابل،اقبا اقشارروستانشینونیزآنهاکهبهاصطالحشهری.اندباالییراکسبکرده

هنایمکتنببنرایخناصاندیشنههمنظومن.طورمعناداریپاییناستبهمکتببه،ندشوخواندهمی
سنتیونمایندگانآنفاقندحالیبسیاریازا ضایاینطبقهجذاباستوازنگاهآنها،در کهاسالم 

اقندهایسکوالرینامندرننینزفاقتدارومقبولیتالزمدرمواجههبامظاهرجهانجدیدندواندیشه
اند،اسالممکتبیقادراستتفسنیردرسنتیازاسنالموسنازگاربنامشرو یتالزموناسازگاربادین

های رفانیآنمبنایمحکمنیبنرایاسنتحکامروابنگویژهابعادوبینشجهانجدیدارا هدهدکهبه
کن اطفیومعنویمیانا ضافراهممی .دکنازا ضارامعنادارمیبسیاریدوجهان 

 

 تعلق به جماعتی منسجم

پیوننددامتچهمختصاتیداردوکسیکهبهآنمنیامااینشبه.است امتشبهمکتبقرآنمانند
کندوتفاوتآنبازندگیباچهنوعروابگومراوداتیراتجربهمیودقیقًازندگیدرچهنوعفضایی

از،تاحدممکندقیق،تصویرییناستکهبرا؟دراینبخشتالشچیست ادییفردهروزمر
.دسنتدادهشنودهایجهنانخناصمکتبنیبنهگریمختصاتحاکمبرروابگ،تعامالتوکنش

مد اینوشتارحاضرایناستکهمکتبجهانخاصخودراساختهاستینادسنتکنمتنالش
ودرنهاینتکنیممیسیماو زوایایاینجهانراترهاینبخشدردرجدر.کندکهآنرابسازدمی

.یمدهمیپاسخ،پیوندندبهاینپرسشکهچراافرادبهآنمی
امنتنهنادیکنهنمنادشنبه؛شروعکرد شورامفهومونهادازدبرایترسیمجهانمکتبقرآنبای
زادهازنگناهمفتنی.شورامفهوممرکزیمکتبقرآناست.کنداستوکلیتآنرادرخودمتجلیمی

چهنارمبرقنراربنودههتنهاشکلاصیلحاکمیتدراسالمنظامشوراییاستکهتازمانمنرگخلیفن
بنراسناساینننظنر.ولیازآنمقطعبهبعداستبدادونظامپادشاهیجایگزینآنشدهاستاست،

ایننتنهاراهرهاییجهاناسالمازچنگا استبدادواستعماروحدتدینوسیاستوبرقراریمجدد
ترینگذشتهازاین،شورامصداق ینیمفهوموحدتاستکهیکیازمهم.شکلازحاکمیتاست

.شودشدتبرآنتأکیدمیترینرکندیناسالماستودرمکتبقرآننیزبهوشایدمهم
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

نگارنندهبناوربنهوشننیدمگنروهتوصنیفدرقنرآنمکتبمرکزیشورایا ضایازیکیزبانازبارنخستینرااصطالحاین. 
.استآنتوصیفبرایمناسبیاصطالح
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شتورای مرکتزی مکتتب قترآنآنرادرزمانکنونیمکتبقرآنصاحبننو یشوراسنتکنه
اسالمیرادرمقیاسمحندودتربنر هندههیننهادقراراستهماننقششورایجامعا.نامندمی

اینننهناداسنتکنههحرکتبنر هندههایآیندمشیتعیینراهبردهایاصلیوخگ.داشتهباشد
البتهشورا الوهبرراهبردهایکالندرشماریاز.شوندگیریانتخابمیا ضایآنازطریقرأی

اسنتفادهازمناهواره،اسنتعما هدربنارمنثالً،کنندنیزدخالنتوا منا نظنرمنیترمسا لجز ی
ایننهادتناحندزینادیبنه،بنابراین.دخانیات،طالقومشارکتدرانتخاباتنظراتخودرادارد

ویژهآنهاا ضابه.دهدمیهایپیروانچهدرسطحکالنوچهدرسطحخردجهترفتارهاوکنش
کنندتادرتماماموراتزندگیفرامیندانندوتالشمیالخطابمیشورارافصل،ترنددمقکهثابت

هایخودقراردهندوچنانوهآنهارابهامریواداشتیابرحذرداشتدرگیریآنرامبنایتصمیم
:گویدگونهدراینموردسخنمییکیازا ضااین،مثالًچرانکنندواطا تازآنچون

رهفتهفقگدوشبمنخالیاست،هرکاریرابهمنبسپارنددرهرنقطنهد
امنورات.تنراسنتچیزبرایممهنمدهم،شوراازهمهوزمانیآنراانجاممی

تنرینآنترینمسا لانسانیتابزرگکوچک.شودصورتشوراییانجاممیبه
هفردینتمطنرحشنودوهنگنامیکنقعطًافردیتمطرحنمنی.شوراییاست

کنمتنظیمارتباطمیانخنالقآید،احساسمیبهدنبا آناستبدادنمی،نباشد
.«شودومخلوقتوسگاینشوراانجاممی

غالبدرمیانهوادارانبهمفهومونهادشوراستوایننمونهبه خوبیمختصاتآنراایننگاه 
مهمهمثابکهمفهوموحدتبهبهاینمعنا،داللتی.کندبرماآشکارمی ترینرکنناسنالمدرامنروز 

محضوانتزا یاستودرقالبنهادشوراومرجعیتایهفراتراز قید،کندمکتبقرآنپیدامی
ترینپیامدهایاینواقعینت،یکیازمهم.یابدآنبرایهوادارانصورت ینی، ملیوروزمرهمی

هناوا مالشنانازجاننبکنشهقدرتمندکهکلییرومرکزیتمحوباخلقجما تیاستمنسجم،
جمعاستوگردننهادنبهآنهمنانتسنلیمهاوامرشوراهماناراد.شوددهیمیاینمرکزجهت

معننا،فردینتخنودرافردمکتبیباپیوستنبنهجما نت،بنهینک،ترتیببهاین.آنهدربرابراراد
.شودعمیجمهوتسلیمارادکندمیکمرنگ

ُبعددیگردرتوصیفجهانمکتبی،پرداختنبهفضاهاییاستکهتعاملپیرواندرچارچوب
.امنتنقنشمرکنزیداردمکتبیوتعمیقپیونندهایشنبههگیردودربرساختابژآنهاصورتمی

شود ضونمیکهایگونهبهکنند،میآمدوباهمدیدارورفتگوناگونهایا ضایگروهبهمناسبت
 ضویتدرگروهبرابراستبامشارکت.ایپیشهکردنشینانهگروهبودودر ینحا زندگیگوشه
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درمننز شبانههاییکجلسهفتهاستکهکالسمطالبهاجمعازجملهاین.درزندگیجمعی
مندرس.شنودیکیازا ضاودرفضاییگرموصمیمیهمراهباپذیراییچایومینوهبرگنزارمنی

زاده،مسنا لیازاسنالموهنایاحمندمفتنیدیندگاهکهخودیکیازا ضایگنروهاسنت،کالس
هناهمیشنگیوایننکنالس.گنذاردمیبحنثرابههاوتفاسیردیگرا ضایشورایمرکزیشرح

شندهفرصنتیاسنتبنرایتجدینددیندارشرکتدرآنهااجباریاستوجداازمحتواهایمطرح
مورددیگنریخانوادگی دورهمی.ا ضاوتعمیقحسهمبستگیوتعلقات اطفیگروهبرخیاز

.کندهایمکتبقرآنرادرمناز یکدیگربهدورهمجمعمیازاینفضاهاستکهخانواده
چنانونه.شنودبرگزارمیدورازهرگونهتجملفضاییساده،صمیمی،گرموبهدراینمحافل

ایچنونماکنارونی،اسنتانبولیودرکنلاولویتبناغنذاهایسناده،باشداگرقراربرصرفشام
بنازادههایمفتنیهاسخنرانیممکناستدردقایقیازاینمهمانی.غذاهایبدونخورشاست
.کننندمیتأمنلدرمحتنوایآنوکننندمیدراینحا افنرادسنکوت؛سیستمصوتیپخششود

هابودهاستوبسیاریازآنهاامکتبقرآنازخال همینمهمانیآشناییبسیاریازافرادبهمقدم
:گویدمثاًلیکیازافرادمی.اندچنینفضاییرالذتبخشیافتههبتجر

بینایکنیدو،هایشنانآشنناشنویخواهیباطرززندگیوخنانوادهدوستمگفتاگرمی
هایشانبردنند،درخودشانبهمهمانیمرابا.هایشانرابشناسیمهمانیبرویمتاخانواده
هناییداشنتندکنهخیلنی نادیبنودوزنومنرددورهنمجمنعبینخودشانمهمانی

مردیبودمکتبیباهمسرش،بعضیمواقعمننودوسنتمکنههنردومجنرد.شدندمی
نگارکردکهامنباراو کهرفتمآنآقاجوریبامنرفتارمی.رفتیمبودیمبهمنز آنهامی

کنی،خالصهبخش،اینکهچکارمیشناخت،کنارمنشست،سخنانلذتهامرامیسا 
.احساسصمیمیت

هننایهننایزبننانانگلیسننی،قننرآنوکننامپیوترومراسننمگننردشدرطبیعننت،برپنناییکننالس
شنوندبنرایبناهنمبنودنوسنعیایمنیهایدیگریهستندکهبهانهخوانینیزمناسبتمولودی

.همانکیفیاتیکهبرسایرمحافلحاکماستبراینهانیزحاکمباشدکنندمی
آیدکها ضایآنتعامالتپیوستهدستمیچنینتوصیفیازمکتب،تصویرگروهیبههباارا 
شودوالگوهای ملونهادهایمعنایمتعارفامروزیدرآنانکارمیفردگراییبه.ندرادو میق

کنردهجالبآنکههمینکیفیاتبسیاریراجذبمکتنب.اندقوامیافته گراییآندرخدمتجمع
.وشاهداینمد ا،اظهاراتخودپیرواناستاست

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 کمال روابط اجتماعی درون گروه

گیریجهت سنویآنجهانیکهیک؛جهانیدوقطبیانجامیدهاستهایمکتبقرآنبهبرساخت 
.شنودامتینمونهمعرفیمیشبههمثابکهبه،مکتبینمکتبقرآنکلیتجامعهاستوسویدیگرآ

خینا پینرواناسنتوننهکناماًلمبتننیبنرهامتیباچنینمراتبواالییازکما ،نهتمامًازادشبه
،آنوهدراینجامطرحاستوسواسترسیمتصویریصددرصدمنطبقباواقعیتنیست.واقعیت

برایناساس،جهانمکتنب.دارندگونهکهپیروانآنراباورخاصهآنبلکهتصویریتقریبیاست
ا ضنا.دریناییازنامالیمناتهرایمطهنردرمحاصنهناوجزینرهپیراستهازآلودگیاستجهانی

روابگگرموصمیمیوبنهدوراز .کنندکهدرمکتبهمهمانندخواهروبرادرندپیوستهتأکیدمی
کشندوآنونهکسسیگارنمنیهیچ.آیدمسا لغیرشر یپیشنمی.استهای قالنیحسابگری

شنودواد ناشدتتقبنیحمنیطالقبه.محبتاستنهنگاهابزاری،دهدا ضارابههمپیوندمی
کهگاهحتیبهطردافرادمطلقهوالپوشانیاینتاجایی،شوددرمکتبقرآنطالقوجودنداردمی

اوضاعکلیتجامعهتمامنًامتفناوتازایننبنهتصنویرکشنیده،رمقابلد.شودواقعیتمنجرمی
بنندوباریجنسنی،سنقگجننین،طنالق،شود؛سرشارازمشکالتوانحرافاتهمونونبنیمی
:خوبیبیانگرایننگاهاستاظهاراتتنیچندازا ضاخودبه.ا تمادیوروابگسردوابزاریبی

غیرشنر یهنمهزدیکیکهبینماوجودداردحتنیینکمسنئلرغمروابگنتاکنون لی
دربیرونازمکتبا تمادازمیانرفتهاستولیدرونمکتبا تماد.اتفاقنیفتادهاست

.اداستوهمهبههما تماددارندزی
ترینمسا لیکهمرابهسمتمکتبکشاند،صداقتوا تمنادیاسنتکنهیکیازمهم

اگرکارمهمیداشتهباشم،اگرامانتمهمیداشتهباشم،شاید.جوددارددرونمکتبو
بتوانمآنرانزدبرادرمبگذارم،ولیمانندیکفردمکتبیکها تمادشبنرایمثابنتشنده

.کنماحساسامنیتنمی،باشد
منثاًل،دانام،چهخانوادهچها ضا،همهمثلخواهروبرادربودهآنچیزیکهخودمدیده

اگرمشکلیبرایشانپیشبیاید،اگریکیفقیرباشدوبخواهندخاننهدرسنتکنند،اگنر
.ید،همهازحا یکدیگرخبردارندآدیگریتوانمالیداشتهباشدبهکمکشمی

استهاومقاصد،آنوهدر ملاتفاقافتادهنیت الوهبر جهنانیدوقطبنیاسنت،برساخت 
هاسنتوقطنبدیگنرگرفتاردرفسادوناهنجاریهرهشدیکقطبآنکلیتجامعکهچنانکهاشا

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

اسنتفادهخنواهرمعننایبنه«داده»ورادربنمعننایبنه«کاکنه»لفنیازیکدیگردادنقرارخطاببرایمعموالًمکتبا ضای. 
.کنندمی
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زندگیدرچنینجهانیحتیبنرایآننان.داندستکهخودراازاینبالیاپیراستهمیامکتبقرآنی
توانهایپیروان،میباگوشسپردنبهروایت.استجذاب،کها تقاداتمذهبیمحکمیندارند

.خوبیتشخیصدادمایجذابیرادرگروشافرادبهنقشچنیندورن
 

 پذیریمكتبی شدن از خالل جامعه

ینادجهتان ختام مکتبتی ننوانبنابرساختچنینفضاییازسویمکتبکهمادراینجناازآن
هنایدوموسنومفرزنندانپینروانازخنال کارکرددیگرینیزداردوآنمکتبیشدننسل،کردیم
ازطرینقگروهنیهدفپینروانمکتنبتقوینتبنیشازپنیشروابنگدرون.استپذیریجامعه
هنایشنبانهدورهمیوهایمطالب،جمعیخانوادگی،کالسهایدستهچونگردشهاییمناسبت

رسداثراتچنینتجربیاتمکنرریبنرفرزننداننظرمیبه.دیمکرهااشارهاستکهپیشترنیزبدان
واقعیتیمعمنو همثاب،باورپذیریجهانخاصمکتبیبههستندنوجوانیآنهاکهدرسنینکودکیو

.دکننوطبیعیودورنگهداشتنآنانازدنیاییاستکهموجباتشنکدرایننواقعینترافنراهم
ایبرایدانشجویانمکتبیدرشهرهاییکهشاهدحضنورتعندادبرگزاریجلساتدورههمونین،

کیدبرایننجهناندردوره،نداازایندانشجویانزیادی ایازتالشیاستدرراستایاستمراروتأ
طنورکلنیهبن.استمحیطیمتفاوتدر نفوانجوانیبسیارحساسهدلیلتجربزندگیفردکهبه

پنذیریبنرمکتبنیشندنتأثیراتخانوادهو ملکردسازوکارهایجامعههبررسیدقیقوهمهجانب
رامشنابهآنپژوهشنگرانبرخنیننیازمندتالشمستقلیاستکههایدوموسوممکتبقرآنسل
؛6938زادهودیگنران،حاجی؛6938رستگارخالد،)انددادهدینداریجوانانایرانیانجامهباردر

(.6944کالنتریودیگران،


 گیرینتیجه

بنراسنتوقا نلایزشناسآلمانی،میاندونوعارادهتمجامعه،(6422-6391) تونیسفردیناند
یکدرجامعههکداماینکبستهبهکهاستاینباور مسلگباشد،سازماناجتما یمتفناوتیاینوع 
ایننننوعارادهاسنتوارههاییکهبرپاینکنش.است«طبیعییاارگانیکهاراد»اولی؛گیردشکلمی

گاهانهاست ایننننوعاراده.شنودمنیوبیشتربهسنت، ادتیااحساسنسبتدادهاستکمترآ
متفاوتاسنتکنهننو ی«فکورهاراد»یعنی،دومهاگرچه اریاز نصری قالنینیست،بااراد

بندیمستقیمًاوابستهبهدوشکلگوناگونهایاراده.مندابزاریاستفنزدیکبه قالنیتهدهاراد
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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هبارتونیسدر.(6949،689 ،کیویستو)هستند«جامعه»و«جما تیااجتماع»اجتما ییعنی
درتفکیکاینندوننوعاو.پردازدبهبسگنظریاینمبحثمی«جامعه»و«اجتماع»تفاوتمیان

ماننندپیونندهاینزدینک،،هناییرابناشناخص(گماینشنافت)روابگاجتمناع،روابگاجتما ی
،کندبلمشخصمیصمیمانهبهرفاههمدیگر،همکاریوا تمادمتقاهصمیمانهوشخصی، الق

بررقابت،نفعشخصی،کنارایی،پیشنرفتوتخصنص(گزلشافت)امابنابرنظراوروابگجامعه
.(684همان،)استمبتنی
بنندیاجتمنا یودوننوعهمبسنتگیاجتمنا یطورکلی،توصیفتونیسازدونوعشکلبه

سایراندیشنمندانکالسنیکهراندیشهماندوآلیسمیاستکهباتعابیریمتفاوتدمتناظرباآن،
نینز(6481-6319) وهربنرتاسپنسنر(6424-6369) شناسیهموونامیلدورکنیمجامعه
کنردهاروپاییراپنسانقنالبصننعتیمبنتالهکهجامعاستایمسئلهتحوالتسراسری.هست
بنه،صنمیمیآنراازاجتما اتکوچکمبتنیبرپیوندهایخنونیوروابنگگنرموهوچهراست

حنا ،همزمنانبااین.شهرهایپرجمعیتمبتنیبرروابگابزاریوحسابگرانهدگرگونکردهاست
ایدچنارسمتفردگراییبیشتروفروپاشنیپیونندهایاجتمنا یسننتی ندهباحرکتجامعهبه

همثابنبهایرانکردستانهجامع.شوند؛نوستالژیبازگشتبهحیاترمانتیکروستایینوستالژیمی
مشابهچنینتحنوالتیرابنه للنینندومقرنبیستمهنیمننبخشیازخاورمیانهدرمقطعیمتفاوت

حاصنلایننتحنوالت.ازسنرگذرانندنننداریجهنانیشدنوادغامدرسنرمایهجهانینننمتفاوت
ازپرستی،حسابگریدرروابنگ،بیگنانگیفنردمهاجرتازروستابهشهر،افزایشفردگرایی،ماده

درچنینشرایطیبسنیاریازافنرادحسنرتبازگشنتبنه.اجتما اتسنتیبودهجامعهواستحال
.پرورانندهایکوچکوصمیمیرادرد میجما ت

؛نهادیننهشندنبهخودگرفتهاستشمایلجدیدی6331هدومدههنیمدودمکتبقرآنازح
تنرکلیحرکنتوبسنیاریازمسنا لفنردیشوراییکهمرکزومحورجما تاستوراهبردهای

هناییچنونبرگنزاریجمنع.کندونمادو املوحندتجما نتاسنتدهیمیا ضاراجهت
جمعنیبینرونشنهرومراسنمهنایدسنتههنایمطالنب،گنردشهایخانوادگی،کنالسمهمانی
.کنندعمنیخوانیکها ضارادرتمامطو سا درفضاییگرموصمیمیبهدورهمجمنمولودی
ازسناختارهایوساختارحمایتاجتما یوتاحدیمنالیکنهازفنردبریندههمثابدنبهکر مل

هاییاستکنههنمسنازگاریاسنالمبناکندودرقلمرو قیدهنیزمروجاندیشهسنتیحمایتمی
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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نقداسنالمرویوتساهل،نو یازپلورالیسم،میانهننکنندمظاهرجهانجدیدراتاحدیتأمینمی
گروهنیبنرگینریپیونندهایدرونکهوحدتا ضادراخوتوشنکلراهاییوهمبینشننسنتی

کیندبنر شنقومحبنت،ننکنندهایمعنویو اطفیتضمینمیمبنایمالن پذیرش رفنانوتأ
درهمیندوره،رهبرفقیندمکتنب.مصادیق ینیآنهمنزلسازیمفاهیموحدتوشورابهبرجسته

،اسنت«اسوهوالگویمعاصرمسلمانان»هشخصیتکاریزماتیکیکهمصداق ینی قیدهمثاببه
تجربیاتمعنویوینژهباشخصی،اودرنوارصوتیامانتاوبرمبنایشرححا .شودبرجستهمی

پیونندهاییازهمنینجننسبرایبرقنراریوبااشارهبه شق رفانیموالناوشمستبریزیاست
 .کنندتالشمیزادهودا ضاومابینا ضاومفتیمیانخ

ننه6331هدومدهنههاییظهورمکتبقنرآندرنیمنیندهاوکنشوواکنشاماحصلچنینفر
بلکنه،یاجمنا تیصنرفًامنذهبیفرقههمثابحزب،جنبشیامحفلسیاسیمتعارفونهبههمثاببه
تنااطنالعثنانوی،رغمبرخورداریازدستورکارسیاسنیجما توگروهیاستکه لیهمثاببه

.اندوبرتزکینهدروننیوهندایتدیگنرانمتمرکنزشندهاندفعالیتمستقیمسیاسیرامتوقفکرده
راپیداکردهکهبانقشخاصنیکنهنهنادشنوراویامتکردستانشمایلشبههمکتبدربسترجامع

هناییدرمنورداسنالمودرکنار قایدوباورداشت،نندکهایخاصآنایفامیهاومناسبتجمع
کیندمنی ن،کننند رفاناسالمیکهبربرادری،محبت،ایمانوهدایتدیگنرانتأ یافنرادرادرکل 

اهمینتوجنذابیتمکتنب.کننندیکپارچهوادغناممنییامتایمانی،درشبهیمنسجم،دراخوت
کنونیکردستانبررسیکنیمکهدراثنرهدربسترجامعشودکهآنراهنگامیبهوضوحبرجستهمی

ایمبتالبهفردگراییفزایننده،پیونندهایمبتننیبنرگفتهبیشازپیششمایلجامعهتحوالتپیش
.حسابگری،معنازدودهوماتریالیستراپیداکردهاست

 

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

.اندشدههایشانخوابدراوهمشاهدوزادهمفتیاحمدبامعنویارتباطمد یا ضاازبرخیکهجاییتا. 
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