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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.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

18
مکتب قرآن؛ مؤمنانی در
نوستالژی «امت» ...

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

11

دوره دهم
شماره 3
پاییز 6331

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،
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