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 كنشگري سياسي اسالم گرايان در كردستان 
  جماعت دعوت و اصالح ) (مطالعه كيفي

 
  ، بهروز محمديقادرزادهاميد 

 )06/04/97، تاريخ پذيرش 06/09/96(تاريخ دريافت 
  

شمار هاي مذهبي فعال در كردستان به يكي از جريان ،جماعت دعوت و اصالح: چكيده
هاي مذهبي فعال در كردستان است كه در كنار جريانجزو معدود  رود. اين جماعت،مي

ورزي سياسي درچارچوب نظام سياسي هاي ديني، فرهنگي و تربيتي، قائل به كنشفعاليت
حاكم بر ايران است. در پژوهش حاضر، به قصد راه بردن به تجربه و درك اعضاي جماعت 

نفر از اعضاي فعال و با  30با  ايورزي سياسي، به روش نظريه زمينه دعوت و اصالح  از كنش
عمل آمد. ساخت يافته بهنيمه ةسال عضويت در اين جريان مذهبي  مصاحب 7سابقه حداقل

  هايي چون نتايج پژوهش بيانگر آن است كه اعضاي جماعت، در مواجهه با زمينه
هنگي خواهي قوميِ احزاب ناسيوناليست كُرد، ضعف جايگاه دين در كردستان، تضاد فرهويت

آورند. در اين ورزي سياسي روي ميدر كردستان، قدرت نازل اهل سنت در ايران به كنش
گر، و مثابه زمينة تسهيل هاي قانوني نظام جمهوري اسالمي بهميان، مدرنيته  و چارچوب

هاي اسالمي در كردستان به گرايان دركشورهاي اسالمي،و فعاليت جريانموفقيت اسالم
  اند. اعضاي جماعت دعوت و اصالح در مواجهه با گر عمل نمودهمداخلهعنوان شرايط 

قانون اساسي،  هاي مذكور به راهبردهايي چون همگرايي و كنش در چارچوبزمينه
هاي سياسي غربي(از هاي اسالمي، و مواجهه با ايدئولوژيها و جريانتمايزبخشي از ديگر گروه

ورزي سياسي در هاي ميداني مؤيد آن است كه كنشهاند. يافتتقابل تا تعامل) متوسل شده
خود گرفته است كه در ذيل سه هميان  اعضاي جماعت دعوت و اصالح نمودهاي متنوعي ب

  بندي است. قابل دسته» تجددگرايي«و » روتجددگرايي ميانه«، »گرايي جديدسنت«سنخ  
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  كردستان.
  

  مقدمه و بيان مسئله
 1دولت - ملتاي جديد و از پيامدهاي استقرار گرهاي مذهبي و هويتي، پديدهسياسي شدن نشان

). بر اين اساس، 10:1992هاي مدرنيته سياسي در جوامع معاصر است (انتصار،مثابه يكي از پايه به
تدريج در ذيل آن چيزي قرار گرفت كه گلنر آن بههاي فرهنگي و مذهبي و قومي  تمايزات و تفاوت

هاي   نامد؛ چيزي كه به يكي از منابع قدرتمند معنا براي هويتمي دولت - ملت» بام سياسي«را 
عنوان  تواند بهدين مي در تقابل بين هويت قومي و ملي، شده است. اجتماعي و فرهنگي مدرن تبديل

ترين يا  توجه قرار گيرد. دين مهم ونددهنده با مركز مورديك عامل گريز از مركز و هم يك عامل پي
ملي در ايران  ترين عوامل وفاق و همبستگي [يا جدايي و شقاق] كم يكي از مهم دست

  ). 28؛1383(هانتينگتون، و در جهان بوده است )1380 ؛امان الهي1384(تاجيك،
در اوايل قرن بيستم)، زمان با تشكيل دولت مدرن ( هم نيز در جامعة چند فرهنگي ايران

 را شكل داده است هاي مختلفگروههاي سياسي و چارچوب كنش زمينه زباني - هاي فرهنگي تفاوت
در  هاي سياست حاشيه به دهه چندين براي كه اسالمي، مذهب با استقرار جمهوري). «1373(اشرف،

(احمدي، » شد مطرح هويتيو  سياسي، فرهنگي مسئله يك عنوان  بود، بار ديگر به شده رانده ايران
نوعي آميخته شد. با توجه   ورزي سياسي در كُردستان با مسئلة مذهب نيز بهو كنش )338: 1388
دهد و همچنين  توجهي از جمعيت استان كُردستان را اهل تسنن تشكيل مي كه بخش قابل به اين

ته است، اين مسئله گرف نشين انجامهاي سياسي كُرد در مناطق سني هاي جريان عمدة فعاليت
شدن كه همراه با  پديدة جهاني«اهميتي مضاعف پيداكرده است. از طرفي ديگر در چند دهة گذشته 

خيزش  دولت بوده است، - ملتگسترش ارتباطات، انقالب تكنولوژي اطالعات و كاهش نقش 
» ده استهاي جمعي بر مبناي مذهب و ناسيوناليسم را در جهان كنوني تسريع نمو نيرومند هويت

 ).  17: 1380(كاستلز،
باشد اما  كُردهاي ايران اگرچه به لحاظ تاريخي و زباني داراي وجوه مشترك فراواني مي ةجامع

قضا در ايران امروز  ها كه از . يكي از اين جنبهندهايي در درون خود نيز هستداراي تمايزها و تفاوت
هاي مذهبي است. دين اكثريت كُردها اسالم  تآيد تفاو نظر سياسي و فرهنگي) مهم به شمار مي (از

نظر اجتماعي و سياسي داراي  دين اسالم داراي دو مذهب شيعه و سني است و اين دو از است.
) در كتاب فراز و فرود 72:1385( پورزعم جاليي ها و اختالفات تاريخي مشخصي هستند. به تفاوت

هاي سياسي و كردستان ايران به زمينهتفاوت و اختالف بين شيعه و سني در «جنبش كُردي، 

 
1 . nation-state 
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گرايي؛ از افسانه تا كتاب قوميت و قومتوان در  مشابه اين اظهارات را مي. »شوداجتماعي مربوط مي
عالوه بر استان كردستان ايران، در غرب آذربايجان و كرمانشاه نيز مناطق «: مشاهده كردواقعيت 

هاي سياسي در استان انشاه نسبت به گرايشهمه كردهاي كرم  اين كردنشين وجود دارد. با
دليل عمدة اين امر آن است كه كردهاي كرمانشاه اغلب  اند.همدلي سياسي نشان نداده  ناكردست

در )4: 1992(انتصار  ).78: 1379(احمدي،» اندشيعه و كردهاي كردستان و آذربايجان غربي سني
ي كُردها در ايران را متأثر از عواملي همچون هاي سياسگيريجهت«كتاب ناسيوناليسم قومي كُرد، 

   . »داند نظر اقتصادي و سياسي مي اي بودن مناطق كُردنشين از زبان، مذهب و حاشيه
 شيعه متمركز - ترين تفاوت مذهبي در قالب سنيكه مطالعات مذكور بر عمده توجه اين نكته قابل

هاي  كُردهاي اهل سنت كه در قالب جريان هاي مذهبي در نزد نوعي از تنوع جريان  اند و به شده
گرايي در كنار گفتمان ناسيوناليستي و اند. اسالمغفلت ورزيده گرا نمود پيداكرده است،مختلف اسالم

رود كه براي اولين بار در كردستان در هاي فعال در كردستان به شمار مي سوسياليستي از گفتمان
جماعت دعوت «و  »مكتب قرآن«ب در قالب دو گروه شمسي شكل گرفت و بعد از انقال 1350دهه 

جماعت دعوت و  يا همان اخوان المسلمين ايران به فعاليت خود ادامه داده است.»و اصالح ايران
ديني  -كه در فضاي موزاييكي سياسي هاي مذهبي فعال در كُردستان است اصالح يكي از جريان

نامه، نامه و مرامجماعت بر مبناي اساس شكل گرفت، هرچند اين1355- 54هايكردستان درسال
هاي  كند اما از سياست و فعاليتنشين ايران دنبال مياهداف تربيتي و فرهنگي را در مناطق سني
اش طي هاي اوليه المسلمين مصر در سالكند كه اخوانسياسي غافل نبوده و همان راهي را دنبال مي

 ورزيهاي آن براي كنش ها، داللت ملي اين جريانهاي شناختي، عاطفي و عگيريفهم جهتكرد. 
اي برخوردار است.  مالحظه  ويژه در عرصه سياسي از اهميت قابلهاي مختلف و بهپيروان در عرصه

هاي  توان گفت ميان مذهب و سياست در وضعيت كنوني در جامعه كردستان نسبت بنابراين مي
توجه  غايت مهم و قابل اي به است. اين نكته مسئلهجديدي ايجادشده است كه نيازمند مطالعه بيشتر 

تبع آن فرهنگي، اجتماعي و سياسي در جامعه  است چراكه نوعي شكاف و چندپارگي مذهبي و به
حال توجه چنداني بدان نشده است. لذا پرداختن به رابطة مذهب و  دهد كه تابهرد را نشان ميكُ

ورزي كنش بندي باشد. در نظر گرفتن اين تقسيمورزي سياسي در استان كردستان بايد با كنش
 گراهاي اسالم جهان پيروان اين جريانيابي و تفسير زيستتواند مجرايي براي واكاوي هويت سياسي مي

هاي پيروان نيز رجوع كرد، چراكه  باشد. لذا الزم است براي درك هر چه بيشتر اين پديده به ديدگاه
عالوه، مذهب و  پردازند. به ره به توليد و بازتوليد اين نظام معنايي ميزندگي روزم جرياناين افراد در 

هاي هاي معنايي است و در مناسبات و پويش دهنده نظام يابي و ارائهقوميت از منابع مهم هويت
هم نقش مهمي دارد؛ بنابراين، ضروري است   ناتبع آن در كردست سياسي و اجتماعي در ايران و به
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در همين راستا پرسش اساسي  توجه قرار گيرد. در ايران مورد مذهبي- هاي قوميدر مطالعه پويش
ورزي سياسي در نزد اعضاي جماعت دعوت و ها و شرايط كنشكه زمينهاست  اينژوهش حاضر پ

رو چه راهبردهايي ها و شرايط پيشاصالح سنندج كدامند؟ اعضاي جماعت در مواجهه با زمينه
ها و راهبردهاي اتخاذ شده در نزد اعضاي جماعت دعوت و اصالح پيامدهاي زمينهاند؟ و اتخاذ نموده

   هايي را دربرداشته است؟ در عرصه كنش ورزي سياسي در جامعه كردستان چه سنخ
  

    مروري بر ادبيات نظري و تجربي
ود زماني است كه توجه متفكرين و انديشمندان را به خ ارتباط ميان مذهب و ناسيوناليسم دير

ديدگاه بندي كرد.  توان به دو گروه تقسيماين دو مقوله را ميبا هاي مرتبط  ديدگاه .جلب كرده است
زمان با رشد و گسترش   هم است. بر مبناي اين رويكرد، رويكرد مدرنيستي به ناسيوناليسم نخست،

 .ودشميرود و ناسيوناليسم جايگزين آن به حاشيه مي آن نقش اجتماعيو مدرنيسم دين 
ترتيب ناسيوناليسم به آلترناتيو دين بدل خواهد شد و كاركردهايي كه دين در حفظ همبستگي  اين به

گلنر  .گيردمي مدرن به عهده ةماقبل مدرن ايفا كرده است را ناسيوناليسم در دورة اجتماعي در دور
روند. اما از منظر شمار مياين رويكرد به پردازانجمله نظريه ) از1999) و اندرسون (1994(

مذهب در و  توانند در كنار هم به حيات خود ادامه دهندپردازان قومي، دين و ناسيوناليسم ميدنما
  در نقد گلنر و اندرسون نشان  )1995( ديرفيرسزايي دارد. فانهبنياد نهادن هويت ملي نقش ب

گيرد، فاقد پايه و سم ناديده ميدهد كه نگاه مدرنيستي كه تأثير دين را در ارتباط با ناسيوناليمي
جانبه وجود  به نظر وي  بين دين و ناسيوناليسم ارتباطي مهم، عميق و همه ،اساس تاريخي است

توان جنبشي ناسيوناليستي پيدا كرد كه ارتباط مشخصي با دين سختي مي كه به طوري به ؛دارد
معتقد است براي درك  زان نمادگرايي قومي،پردا عنوان يكي از نظريه ) نيز به1383( باشد. اسميتنداشته 

وي  .هاي ملي و استمرار ملت بايد به مطالعه و بررسي بنيادهاي مقدس ملت پرداخت چرايي تداوم هويت
اما  كنيمبر اين باور است كه اگرچه ما اكنون و حداقل در غرب در يك عصر سكوالر (عرفي) زندگي مي

  . اند  زايل نشدهحتي در خود غرب، مباني مقدس ملت كامالً
، مارك ورزي سياسيو كنش فرهنگ سياسي ةيكي از رويكردهاي نوين و متأخر در حوز

دليل ماهيت تلفيقي و ابتناي آن بر ادبيات نظري فرهنگ ه . اين رويكرد ب) است2002(1تسلر
مناسبت بيشتري با موضوع و ميدان مورد  اسالمي، ورزي سياسي جوامعكنشسياسي و تمركز بر 

دارد  تاريخي نيرومندي بين مذهب و سياست در جهان اسالم وجود دپيون، تسلر . به زعممطالعه دارد
دهي اجتماعي و  مثابه مذهبي حقوقي است كه هم براي سازمان  كننده سرشت اسالم به كه منعكس

 نقشي كه دهي فرهنگ سياسي نقش دارد، اسالم در شكل ،رو اين از. هم اخالق فردي قانون دارد
 
1. Tessler 
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 طور كامل از گستره فراگير آن بگريزند. يك از كشورهاي مسلمان خاورميانه قادر نيستند تا به هيچ
رفتاري (درگيري عملي در  و تكثّرگرايي سياسي)شناختي ( معيارهايمنظور داشتن  تسلر، با
 ،1تفاوت بي ،، فرهنگ سياسي در جوامع اسالمي را به چهار نوع فرهنگ سياسي دموكراتيكسياست)

  ).197- 207: 2009 تسلر و االرنو،( كندتقسيم مي 3محدودو  2گراعمل
فلسطين  دموكراتيك در ثير و نفوذ اسالم بر گرايش أت) در خصوص 2002مطالعات تجربي تسلر(

 ةهاي مذهبي رابطگيريدهد كه جهتنشان مي و تركيه مصر ،(كرانه باختري و غزه)، مراكش، الجزاير
هاي مذهبي مانعي بر سر راه حمايت از دلبستگي هاي فرهنگ سياسي دارند.گيريمستقيمي با جهت

پايگاه  مثبت حمايت از دموكراسي با تحصيالت، ةشود. بلكه مطالعات وي رابطدموكراسي محسوب نمي
رسد . او به اين نتيجه ميكندييد ميأمشاركت سياسي و جنسيت افراد را ت ةاجتماعي، تجرب-اقتصادي

نفوذ ار ناچيزي وجود دارد دال بر اين نظريه كه اسالم و دموكراسي ناسازگار هستند. كه شواهد بسي
آن چه واضح  كه چگونه و چه كسي آن را تفسير كند. مذهب تا حد بسيار زيادي بستگي دارد به اين

كند يا مانع كنند اسالم دموكراسي را ضعيف ميهاي فرهنگي كه استدالل مياست اين است كه تبيين
  دهنده هستند و در تالش براي فهم عوامل كننده يا حتّي فريبشود، گمراهايت از آن ميحم

  ترين استفاده را دارند.هاي دموكراتيك در جهان عرب كمگيريدهندة جهتشكل
درصدد برآمده است  هاي اسالمي معاصر در جهان عربجنبشكتاب در  )1395( نظريه دكمجيان

دست دهد. وي بهدر جهان عرب  هاي اسالميعلل و عوامل پيدايش جنبشتا نظريه جامع پيرامون 
هاي فكري اسالمي و اعتقادات مسلمانان را با استفاده از نظريات تجربه تاريخي جوامع مسلمان، ويژگي

(نظير ماكس وبر، دوركيم، ماركس و اريكسون) مورد  موجود متفكران سياسي و جامعه شناسي غرب
داده است. يك چارچوب مفهومي كه به نظريه ادواري معروف شده است، ارائه  تحليل قرار داده و

اي هستند كه در دوران هايي دورهسياسي اسالمي پديده- هاي فكريدكمجيان معتقد است، جنبش
هاي اسالمي در جهان عرب، ابتدا شرايطي را كه اند. وي  دركتاب جنبشهخاص ظهور و تحول يافت

گيري شود، معين كرده، سپس عوامل شكلگراي اسالمي ميهاي بنيادجماعت عموماً منجر به ظهور
معاصر، بايد در مورد  كند. به زعم وي، براي هرگونه بررسي جامع بنيادگرايي اسالميها را بيان ميآن

هاي رواني، معنوي، سياسي، اجتماعي آن و محيطي كه بسترگاه عقايد و اعمال بنيادگرايانه است، ريشه
هاي مورد، رابطه علي و معلول ميان بحران تاريخي در اين - عمل آورد. يك الگوي تجربيقيق بهتح

اي نوين بر پايه برنامه ايدئولوژيك ويژه خود هاي مذهبي و ساختن جامعهاجتماعي و ظهور جنبش
ها و پاسخها هم جامع و هم غير قابل انعطاف و منعكس كننده هستند. در نتيجه ايدئولوژي اين جنبش

 
1. Indifferent Political culture 
2. Activist Political culture 
3. Parochial Political culture  
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در مجموع دكمجيان شش بحران را در  هاي رهبران فرهمند در قبال شرايط بحراني است.العملعكس
شمارد: بحران هويت، بحران مشروعيت، فساد و سركوب در حكومت نخبگان، ميپيدايش بنيادگرايي بر

هايي مي را پاسخهاي اسالوي پيدايش جنبشتضاد طبقاتي، ضعف نظامي، و نوسازي و بحران فرهنگي. 
سياسي به عنوان  -داند و معتقد است كه بنيادگرايي مذهبي هاي ياد شده ميبنيادگرايانه به بحران

  بوجود آمده است. واكنشي در برابر بحران اجتماعي
ها، در ارتباط با ها و ويژگي) در كتاب گفتمان مدرنيسم اسالمي: مؤلفه1396چارلز كارزمن(

مسلمان به عنوان مدرنيست اسالمي به عواملي چون اجماع محققان،  انتخاب برخي متفكران
مخالفت با اسالم سنتي، نمايندگي اشكال متفاوت گفتمان مدرنيسم اسالمي، و بازتاب مدرنيستي 

م را به الشناسي دربارة اسبايد ديدگاه شرقبودن در آثار متفكر، اشاره نموده است. به زعم وي، ن
مركب از  الميكسان انگاشت. به لحاظ تاريخي، اس المرا با استعميم داد و آن مالاشتباه به تمامي اس

هاي متفاوت، تفسيري شماري از تفاسير است و در ميان اين تفاسير و ديدگاهمتنوع و بي ةمجموع
اگرچه سعي در فراتر  ؛پردازدها و مسائلي شبيه به مدرنيسم غربي ميوجود دارد كه به بيان ديدگاه

  )، 1849 - 1905چون محمد عبده (وي با اشاره به علماي بزرگي هم .رفتن از آن دارد
) و دو تن از علماي بزرگ شيعي ايران كه حكومت مشروطه را 1848- 1917( افنديالدينجمال

  م، هاي مدرن چون عقالنيت، علپسنديدند، معتقد است كه انتخاب و اختيار آگاهانه ارزشمي
يكي از  - انساني كه به نحوي روشن و آشكار در پيوند به جهان مدرن استگرايي و برابري قانون
باشد، اين جنبش نه تنها جنبش مدرن بلكه نوگرا ميهاي اسالميهاي روشن جنبشها و مؤلفهويژگي

فتمان اسالمي هاي نوگرا استفاده از يك گباشد. ويژگي ديگر جنبشجنبشي مدرنيته يا نوگرا نيز مي
ها آرزو داشتند باورها و اعتقادات اسالمي را در جهان مدرن زنده نگه دارند و آن هاخودآگاه است. آن

هاي هاي اسالمي نوگرا را از جنبشرا اصالح و بهبود ببخشند. اعتقادات مدرنيسم( نوگرايي)، جنبش
و نيروهاي رقيب ديگري  دانستندهاي مورد توجه خود را مدرن نمياصالحي پيشين كه ارزش

-دانستند، متمايز ميهاي مدرن را جزء اصول اعتقادي خود ميگرايان كه انكار ارزشهمچون سنت

  سازد.
بررسي جريان مكتب قرآن و تأثير آن بر مسائل سياسي «در پژوهشي با عنوان ) 1391راه حق(

 اما بودهاي سياسي  فعاليتداراي طور آشكار  كه مكتب قرآن در اوايل به نشان داده است »كردستان
پيروان  ازنظرگرفت.  در سياست را در پيش مشي انزواگراييگذارش، در دهة هفتاد و با مرگ بنيان

مكتب قرآن هرگونه فعاليت سياسي نياز به آمادگي دروني افراد و تحول انقالبي در بنيادهاي فردي 
يش پيدا خواهند اكرده باشند به سمت فساد گردارد. لذا نخبگاني كه مرحله انتخابي دروني را طي ن

  .است اجتماعي و فرهنگي محدود به عرصةين مكتب ا هايفعاليتدر حال حاضر،  كرد.
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كه » شناختي جماعت دعوت و اصالح ايران مطالعه جامعه«پژوهشي با عنوان ) در 1391( عبادي
جماعت دعوت و اصالح ايران در  باالي نفر از اعضاي رده 10اي و مصاحبه با با روش نظريه زمينه

 سه مقوله اساسيِ چهار استان تهران، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي انجام داده است،
 دررا  ت آوردهاي مهم روزساستقبال از د ، ونوانديشي نسبت به حقوق زنان، نوگرايي سياسي

كومت بر خواسته از رأي ح ،از نگاه جماعت.كرده استشناسايي  گفتمان جماعت دعوت و اصالح 
جريان سقيفه كه منجر به انتخاب خليفه از جانب مردم  براي اثبات مدعاي خود به  واست مردم 
در هر زمان حكومت با انتخاب  رد وافقي داماهيت  ،الهيات سياسي جماعت شود.استناد مي گرديد

نوگرايي فراگير در و قائل به جايگاهي ندارد در انديشه اين مكتب تئوكراسي  شود.مردم برگزيده مي
   است. اجتماعي و  فرهنگي، سياسي، ابعاد

مثابه يكي از   گري به شناختي سلفي  تحليل جامعه«) در پژوهش كيفي 1391اعظم آزاده و بقالي(
گيري از روش مطالعه موردي و استفاده از تكنيك  كه  با بهره» ساز در كردستان ايران منابع هويت

كه در ميان   اندبا مصاحبه و كدگذاري نظري و مضموني به انجام رسيده است، نشان دادهمشاهده همراه 
همچون توحيد، تكفير، جهاد، طاغوت،   كردهاي سلفي ايران، تفكر سلفي حول محور مفاهيمي

دهي گرفته است. در اين مطالعه  ساختار و چگونگي سازمان گرايي، شموليت دين و... شكل  آرمان
هاي سنتي  رو، غيرجهادي هاي ميانه هاي راديكال، جهادي گروه جهادي  كُرد ايران در قالب چهارهاي  سلفي

گري با تأكيد بر مفهوم اعتراض به وضع  بندي شده است. سلفي كار مقوله هاي محافظه و غيرجهادي
رايي، در واقع گ بندي بر گذشته آرماني اسالم و با داشتن برچسب تندروي و بنيادموجود، با تأكيد و پاي

نوعي هويت مقاومت مبتني پايان بر مفهوم شموليت دين در برابر گفتمان غالب و سكوالر جامعه كُرد را 
  گذارد. را براي ديگران به نمايش ميكند و بدين وسيله آن مطرح مي

هاي زيست ديني(مورد مطالعه جوانان ) در مطالعه كيفي چالش1395سراج زاده و همكاران(
هاي خوانش به دليل عرضة  عقيدتي در كردستان - تكثر دينياند كه  دج)، نشان دادهشهر سنن

است. براساس ساخته هايي مواجه ست ديني جوانان كُرد را با چالش، زيداريمتفاوت از دين و دين
گري و بنيادگرايي ديني، مكاتب ديني و تعارضات ديني، تضاد با عناوين سلفي هايي مقوله ها،يافته
گرايي، تركيب و دينيِ مركزي، فرقه-هاي سياسيهاي ديني و مدرنيته، تحميل ايدئولوژيسنت

ساختاري، بي اعتمادي به معرفان  ، وسياسي، هاي دينيعدالتيتعارض دين و سياست، رشد بي
ن است كه در ميدان اجتماعي و فرهنگي آها حاكي از ديني و دنياگروي برساخته شد. اين مقوله

تواند موجب تقويت جريان فرآيند سكوالرشدن گردد و هايي جريان دارد كه ميكردستان تنش
  هايي نسبت به آن شكل گيرد. واكنش
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گرايي در ميان كُردهاي شيعه و مطالعه كيفي مذهب و قوم) در 1394سراج زاده و همكاران(
رابطه مذهب و هويت قومي در  اند كه نشان دادههاي مختلف استان كرمانشاه ساكن شهرستان سنيِ
در ذيل براي كُردهاي شيعه و » ناسيوناليسم كردي سكوالر«در قالب مقوله هستة  كُردهاي سني نزد

تلقي سكوالر از دين و  نارضايتي از هاي قابل تعريف است. مقوله  »گرايي فرهنگيقوم«مقوله هستة 
طرز تلقي  چوندر ساير موارد هم و مشتركشوندگان سني و شيعه دو گروه مصاحبهدر بين دولت 

  .باشندهاي اساسي مينسبت به هويت كُردي، هويت ايراني و رابطه مذهب و قوميت داراي تفاوت
كتب قرآن؛ مؤمناني در نوستالژي ) در مطالعه كيفي م1396شريعتي مزيناني و همكاران(

ردها به ماعي مؤثر بر گرايش كُررسي سازوكارهاي اجت، به  ب؛ مطالعه مورديِ كردها در ايران»امت«
هجري تاكنون  1370ساختاري اين جريان از ميانه دهه   ـ مكتب قرآن، در مرحله سوم تطور گفتماني

اي و هژموني قواعد و مختصات آن،  با گسترش نفوذ و پهنه جهان جامعه اند. بر مبناي نتايج،پرداخته
و پناه جستن در نوعي جهان اجتماعي روي زده از جامعه به عزيمت و ترك اين جهان  ساكنان دل

حاصل اين فراگرد، خلق جهان خاص مكتب قرآن است؛ هجرت ايماني به دنياي روابط  .ندادهآور
  .گروهي امت مطهر، بدون گسست فيزيكي از جامعه نامطهر سابقتنگاتنگ درون

 به اگرچه ايران كُردهاي اهل سنت  مروري بر مطالعات به انجام رسيده گوياي آن است جامعة

 ديگري جامعة هر به مانند اما باشندمي فراواني مشترك وجوه داراي زباني و تاريخي، فرهنگي لحاظ

 امروز ايران در از قضا كه هاييجنبه اين از يكي هستند. نيز خود درون در هاييتفاوت و تمايزها داراي

زاده است. مطالعات موجود(سراج مذهبي هايتفاوت آيدمي شمار به مهم فرهنگي) و سياسي نظر (از
هاي مذهبي از منظر  اهل تسنن و تشيع در نزد كُردهاي ) عمدتاً  به موضوع تفاوت1394و همكاران،

ها و كه در ميان كُردهاي اهل تسنن نيز نوعي تنوع و تكثر در قالب گروهاند. حال آنايران پرداخته
) به اين تنوع و تكثر صرفاً از 1395راج زاده و همكاران(شود. مطالعة سهاي اسالمي ديده  ميجريان

سال اخير  7جهان جوانان پرداخته شده است. در مطالعاتي كه در هاي آن  براي زيستمنظر چالش
كه در  به انجام رسيده است اين تنوع و تكثير به نوعي بازنمايي شده است. نكته قابل توجه  اين

سالمي اهل سنت كردستان ايران، چندان پيوند بين مذهب و تعلقات هاي امطالعات مرتبط با جريان
ورزي سياسي مورد توجه قرار نگرفته است و هم چنين مطالعات بيشتر بر روي مذهبي با كنش

گري و مكتب قرآن بوده است و مطالعة چنداني بر روي جماعت دعوت و اصالح هاي سلفيگرايش
عه پايگاه قابل توجهي دارد به انجام نرسيده است.حتي در كه در نزد روحانيون و قشر متوسط جام

؛ 1391؛ عبادي،1390،اه حقمطالعاتي كه بر روي جماعت دعوت و اصالح صورت گرفته است (ر
شناسي گفتمان جماعت دعوت و اصالح ايران، تبيبن رابطه ) عمدتاً معطوف به سنخ1392 پور،رسول

عت دعوت و اصالح ايران در قالب ايدئولوژي و نهايت هايي كه جمابين ساختار اجتماعي و ايده
ها كه بر روي جماعت دعوت و گفتمان خود توليد كرده است، معطوف بوده است. در اين پژوهش
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طور كلي ابعاد و  ورزي سياسي جماعت و بهاصالح ايران صورت گرفته، نقش مذهب دركنش
دنبال گرفته است. پژوهش حاضر بهسياسي جماعت، چندان مورد توجه قرار نهاي كنش داللت
نزد جماعت دعوت و اصالح در اسي و سياسي شدن مذهب در يها و ابعاد كنش س داللت واكاوي

  باشد. مي ايبه روش نظريه زمينه ،كردستانسنندج، مركز استان 
   

  روش شناسي
دارد. منابع سال در مناطق سني نشين ايران سابقة فعاليت  45 جماعت دعوت و اصالح، بيش از

جا كه اكثر مؤسسين اين جريان مذهبي آن مرتبط با جماعت دعوت و اصالح ايران اندك است و از
هاي دسته اول ها مراجعه و داده به آن 1ايدر قيد حيات بودند، با استفاده از روش نظريه زمينه

شود كه در مي  استخراجهايي اي است كه مستقيماً از دادهاي، نظريهزمينه نظريه استخراج گرديد.
جا ) از آن34: 1394و كوربين، (استراوس شودمي  جريان پژوهش به طور منظم گردآمده و تحليل

گيري،  كم تحليل نظري خواهد بود، روش نمونه پردازي يا دست دنبال نظريه اي بهكه نظرية زمينه
شوندگان  ام شد و مصاحبهاي نظري انج گيري همين اساس، نمونه ي نظري است. برريگ نمونهنيز 
شدند. بر اين اساس،  هاي قبلي و حساسيت نظري گزينش مي مصاحبه هاي تحقيق، اساس سؤال بر

رسد و همين اشباع نظري مرحلة   فرا 2اند تا اشباع نظري ترين افراد مشاهده و مطالعه شده كليدي
د كفايت رسيدن براي گيري بوده است. تعداد نمونه در اين پژوهش بسته به ح پاياني نمونه

  ).77(همان، شود گيري نظري است كه اين مهم در فرايند تحقيق حاصل مي نتيجه
ميدان مورد مطالعه پژوهش حاضر، اعضاي فعال جماعت دعوت و اصالح ايران در استان     

كردستان (شهر سنندج) بود. دفتر مركزي جماعت دعوت و اصالح ايران در تهران است و در بيش از 
استان شعبه دارد. به دليل تنوع در گسترة فعاليت جماعت دعوت و اصالح و با توجه به موضوع  14

شناسي كيفي، و با نظر به آميختگي دين و قوميت در اي و تفريدي روشپژوهش و ماهيت زمينه
 عنوان ميدان مورد مطالعه انتخاب شد.  ورزي سياسي،  شهر سنندج بهكردستان و پيوند آن با  كنش

با اعضاي فعال  مختلفي هاي مصاحبه مطلعان، از الزم اطالعات گردآوري در اين مطالعه، با هدف
 سنندج انجام شد. پس از سال سابقه عضويت) در جماعت دعوت و اصالح  در شهر 7(حداقل با 

 نفر30 تا ها مصاحبه بيشتر، اطمينان شد. براي حاصل نظري اشباع يافته، ساخت نيمه مصاحبة25
گيري گلولة برفي و با  هاي نمونه ها به روش شونده ها، گزينش مصاحبه در فرايند مصاحبه يافت. مهادا

و خصوصيات بارزتري در رابطه با  ها حداكثر تنوع انجام گرفته است. براي انتخاب افرادي كه تجربه

 
1. Grounded Theory   
2. theoretical saturation 
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شد؛ بدين صورت كه پس از   گيري گلولة برفي بهره برده داشتند، از روش نمونه  مطالعه موضوع 
عنوان مطلعان اين حوزه، درخواست گرديد كه  ها بهمصاحبه با تعدادي از اعضاي جماعت، از  خود آن

افراد فعال ديگري را، يعني كساني كه بيشتر در اين زمينه درگيرند و داراي اطالعات بيشتري 
هاي جماعت،جايگاه ومقام فرد رفي كنند. مثالً سابقة فعاليت و ميزان درگيري در برنامههستند، مع

ها معيار حداكثر تنوع نيز  در درون جماعت، مبنا قرار گرفت. همچنين، تالش شد در انتخاب نمونه
 در تحقيق حاضر با استفاده از اين شيوه از اعضاي جماعت دعوت و اصالح ساكن در نظر گرفته شود.

 حداكثر تا شد گيرينمونه) اجتماعي /سنندج (ازلحاظ جنسيت، وضعيت تحصيلي و پايگاه اقتصادي
اصرار ما براي ايجاد اين تنوع اگرچه با ممانعت بعضي از اعضاي جماعت  .باشيم داشته را تنوع

عت نفر از زنان عضو جما 3مخصوصاً در بحث متغير جنسيتي مواجه شد، اما در نهايت توانستيم با 
   هم مصاحبه انجام بدهيم.  دعوت و اصالح ايران
يعني  ـ شده آوري هاي جمع اي، هدف اين است كه از دادهها به سبك نظرية زمينه در تحليل داده

تر حركت كنيم. كُدگذاري  ترين شواهد موجودـ به سمت مفاهيم، قضايا و مقوالت انتزاعي از استقرايي
ها، مفاهيم  از متنِ مصاحبه ـ دگذاري بازـ به سبك جمله به جملهگانه انجام گرفت. در كُ به نحو سه

ها به  فرايند مرتبط كردن مقولهاستخراج و در فرايند كُدگذاري محوري به مقوالت تبديل گرديد.
  گذاري در محور يك مقوله صورت زيرا كد شود،ناميده مي» كدگذاري محوري«هاي فرعي  مقوله
ن، كوربيو  (استروس كندها و ابعاد به يكديگر مرتبط مي طح ويژگيها را در سگيرد و مقولهمي

كردن بندي و منظم ها، دستهآمده از مصاحبه دست هاي بهبندي داده . بعد از مقوله)145: 1394
هاي نظري و مفهومي كه در ها متناسب با متغيرهاي موجود به انجام رسيد و با لحاظ سازهمقوله

بندي هم دستهزمينة مرتبط به 4شده در  مقوله استخراج 17سهيم هستند،ارتقاي حساسيت نظري 
ورزي سياسي جماعت دعوت و اصالح در كردستان و لحاظ گرديد  و نظر به اقتضايي بودن كنش

  مختصات اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي و سياسي آن مقوله هستة سه وجهي كه ناظر بر 
  و تجددگرايي است، استخراج  گرديد.گرايي جديد، تجددگرايي ميانه رو سنت

در مطالعة حاضر، براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد از دو تكنيك بهره گرفته شد. از طريق 
كنندگان خواسته شد در مورد صحت  ، از برخي از مشاركت1تكنيك اعتباريابي از سوي اعضا

نظر در روش  ، دو صاحب2مميزي گيري از تكنيك نظر كنند. همچنين، با بهره هاي كلي اظهار يافته
 ها نظارت داشتند. سازي و استخراج مقوله اي، در مراحل مختلف كدگذاري، مفهومنظرية زمينه

 

 شوندگان مشخصات كلي مصاحبه 

 
1. member check 
2. auditing 
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درصد زن  بودند كه به نوعي 10درصد) مرد و 90شوندگان( در اين پژوهش، اكثر مصاحبه
 - سياسي در كردستان است.گسترة سني مصاحبه - هاي اجتماعيبازنماي حضور زنان درصحنه

سال) قرار دارد كه از تنوع برخوردار است. قريب به اتفاق مصاحبه 55ـ34شوندگان در ردة سني ( 
درصد) بوده و بيشترين فراواني مربوط به دارندگان 34/93شوندگان، داراي تحصيالت دانشگاهي (

درصد) و دكترا با  6/36رشناسي با (درصد) است. سطح تحصيل كا40مدرك كارشناسي ارشد (
كه ميدان مورد مطالعه توجهي در نمونه مورد بررسي دارد. با توجه به اين  درصد) سهم قابل 6/16(

اي برخوردار بودند و شوندگان از تحصيالت حوزه درصد) مصاحبه 66/6يك جريان مذهبي بود، تنها (
  مابقي داراي  تحصيالت دانشگاهي بودند.

  
  تفسير يافته هاي ميداني تحليل و
  ورزي سياسيِ جماعت دعوت و اصالح در كردستانهاي كنشزمينه

اي از شرايط يا عمل/تعامل در مجموعه«كه اي مبني بر اينبا نظر به مفروض داشتن نظريه زمينه
هـايي بسـيار پيچيـده بـه يكـديگر      دهد بنابراين ساختار فرايند بـه شـكل   بسترهاي موقعيتي رخ مي

تـوان در عملكـرد   مشروعيت بخشـي بـه سـاختارها را مـي     ).1394، (استراوس و كوربين» اندطمرتب
گـويي بـه ايـن    هايي جستجو كرد كه در اين چارچوب و متن اجتماعي قرار دارند. جهت پاسـخ سوژه

از »  ورزي سياسي  از منظر جماعـت دعـوت و اصـالحِ كردسـتان    زمينه و شرايط كنش«پرسش كه 
گانه استخراج و درنهايـت بـا تلخـيص    ربة زيسته داشتند طي فرايندها و عمليات سهمطلعيني كه تج

  دست آمد.تر قرار گرفتند و در نهايت مقوله محوري بهكد باز در قالب مفهوم كلي 67
  

 ها و بسترها و راهبردهاي كنش ورزي سياسي اعضاي جماعت دعوت و اصالح): زمينه1جدول(
  نوع مقوله مقوله

 اهل سنت در ايرانقدرت نازل

 زوال جايگاه دين در كردستان  شرايط علّي
 خواهي قومي  كُردهاهويت

 تضاد فرهنگي در كردستان
 مدرنيته

  گرتسهيل اي/شرايط زمينه
هاي قانوني جمهوري اسالميچارچوب

 گرايان دركشورهاي اسالميموفقيت اسالم

 در كردستانهاي اسالميفعاليت جريان  گرشرايط مداخله
 گراعملكرد احزاب ملي

حاكميت ديني در ايران
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 قانونهمگرايي و عمل در چارچوب
 هاي اسالميتمايزبخشي از  جريان راهبردها و تعامالت

 هاي سياسي غربي(از تقابل تا تعامل)مواجهه با ايدئولوژي
  

سياسي است. بر مبناي هويت مكاني متناسب با فرهنگ سياسي ساكنان آن، خالق كنش 
شوندگان، جماعت دعوت و اصالح كردستان با توجه به شرايطي كه در آن قرار اظهارات مصاحبه

، و »ضعف جايگاه دين در كردستان«، »هويت خواهي قومي در بين كُردها«دارد، از جمله مسئله 
  اسي روي ورزي سيبه كنش» قدرت نازل اهل سنت در ايران«، »تضاد فرهنگي در كردستان«

اند. از منظر اعضاي جماعت دعوت و اصالح، اين عوامل به مثابه شرايط علّي در سياسي شدن آورده
عدم شفافيت «هايي چون. اذعان مصاحبه شوندگان به مقوله1دين در كردستان سهيم بوده است

و همچنين  »گرا با ديندر افتادن احزاب ملي«و » گراخطرناك بودن احزاب ملي«، »گرااحزاب ملي
و » تقابل سنت و مدرنيته در كردستان«، »زوال جايگاه دين در كردستان«هايي چون اشاره به مقوله

از جمله بسترها و » هاي اسالمي در كردستانافراط و تفريط جريان«، »تضاد فرهنگي در كردستان«
ر كردستان هاي اسالمي دورزي سياسي جريانهايي است كه در سياسي شدن دين و كنشزمينه

  شود: نقش داشته است كه به برخي از اظهارات مصاحبه شوندگان اشاره مي
  شوندگان بر اين باور است:گرا در كردستان، يكي از مصاحبههاي مليدر خصوص احزاب و جريان

كند، اما آنچه در عمل دار، كه خدا انسان را با نيتش محاكمه ميما معتقديم همچون يك دين"
  رسد دروغ باشد، من اين گروهها را در چند دهة پيش در نظر است، به نظر مي قابل مشاهده

اند، يعني ضررشان بيشتر از نفعشان بوده است. گيرم، اين احزاب خيلي براي مردم ضرر داشتهمي
 38(مرد  "انداند اين بوده كه خود را در مقابل دين قرار دادهاحزاب كُردي اشتباه بزرگي كه داشته

  دانشجوي كارشناسي ارشد). ساله،
  گونه ارزيابي كرده است:شوندگان جايگاه دين در كردستان را اينيكي ديگر از مصاحبه

به نظر من دين در كردستان جايگاه ضعيفي دارد، عوامل زيادي دارد كه يكي به روز نبودن "
يلي از چيزهايمان از مان، هنوز خدين، تقابل سنت و مدرنيته در جامعه و به روز نشدن احكام ديني

 
آن دسـته   معمـوالً اند. شرايط علّي اي تقسيم نمودهگر و زمينهدسته علّي، مداخله. استراوس و كوربين شرايط را به سه 1

شرايط  گرشوند. شرايط مداخلهيا منجر به وقوع يا توسعه يك پديده مي گذارندها اثر مياند كه بر پديدهرويدادها و وقايع
تـر، يـا   يعني اثر يك يـا چنـد عامـل را فعـال     دهند.نحوي تغيير مي ي را تخفيف يا بههستند كه شرايط علّ عام و وسيعي

كه در يك زمان و مكـان خـاص    هستندمجموعه خاصي از شرايط  ايشرايط زمينه  كنند.تر ميكُندتر، شديدتر يا ضعيف
هـا پاسـخ   هاي خود به آنوجود آورند كه اشخاص با عمل/ تعاملهآيند تا مجموعه اوضاع و احوال يا مسائلي را بجمع مي

   ).153-155: 1391(استراوس و كوربين، دارند  گرمداخلهي و اي منشأ در شرايط علّدهند. شرايط زمينهمي
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مان آمده و اين باعث شده كه در نظر فرهنگي سنتي است ولي از لحاظ امكانات چيزهاي مدرن براي
  ساله، كارشناسي ارشد).40(مرد،"اين ميان دست و پا بزنيم

  گويد:شوندگان چنين ميدر خصوص داليل گرويدن به جماعت دعوت و اصالح، يكي از مصاحبه
دهد. داشتن نظر دارد اما آن را با شرايط روز هم تطبيق ميي دين را مدهااگرچه چارچوب"

 35(مرد، "انعطاف زياد. به روز ترين تفسير از دين دارد و ديد كامل تري نسبت به مسائل دين دارد
  ساله، دانشجوي كارشناسي ارشد).  

  نمايد:نوان ميهاي فعال موجود در كردستان يكي از مصاحبه شوندگان چنين عدر مورد جريان
به نظر من مكتب قرآن با بافت سنندج مرتبطه، روحيات و اخالقيات مردم سنندج با مكتب "

اند، اوايل كه آمده بودند خيلي تند و خشن بودند در ها چند دستهقرآن زياد سازگاري دارد...سلفي
افكار داعشي دارند به نظر اند، اونهايي كه فتوا دادن و كشتن و شكنجه كردن، اما حاال تعديل يافته

ساله، 48( مرد، "ها از بين بردن دين خداستعقل و جاهل هستند، و هدف آناي بيمن توده
  كارشناسي ارشد).

هاي اسالمي(مكتب قرآن، جماعت دعوت و اصالح، در مدرنيته متأخر، اسالم در قالب جريان
شوندگان هايي كه از منظر مصاحبههكومله اسالمي، جنبش اسالمي و..) خود را نمايان كرد. زمين

سياسي شدن دين در كردستان  را در پي داشته است، شامل تفسير نوين از دين و جايگاه آن در 
بندي است؛ چون اين جامعه معاصر  كردستان است  كه در قالب مقولة محوري مدرنيته قابل دسته

هاي شود. مقولهمدرنيته محسوب مي العملي در مقابلشرايط يا نتيجه مستقيم مدرنيته و يا عكس
» تفسير به روز از دين«، و »انعطاف زياد«، »تطبيق دين با شرايط روز«، »حساسيت به زمان حال«

بيانگر رويكردي نو به دين در منطقه و توجه به مسئله تفسير نو از متون ديني براي انطباق با شرايط 
  فرهنگي حاكم بر كردستان است.  - اجتماعي

كند؛ ديگر، زمينه و بستر مكاني است كه جماعت دعوت و اصالح در درون آن فعاليت ميعامل 
اي براي فعاليت اعضاي جماعت دعوت و اصالح بوده يعني نظام جمهوري اسالمي ايران كه زمينه

طور كلي مردم ايران مردم به"گويد:است. يكي از مصاحبه شوندگان در اين خصوص چنين مي
ها بود كه باعث ين در بين مردم ريشه دارد و همين ريشه داشتن دين در ميان آنمتديني هستند، د

شود دين شكل گيري انقالب اسالمي شد، اما بعد از انقالب به دليل وجهة ديني حكومت باعث مي
در بين مردم دچار تغييراتي شود و ديدگاه مردم نسبت به دين تغيير كند، اگر حكومت ديني بياييد 

 "روندداري بهتري ميقطعاً مردم به طرف دين م ديني را طبق نصوص اسالمي اجرا كند،تمام احكا
  ساله، ليسانس). 38(زن، 
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شوندگان بدان اشاره شده است، هاي سياسي شدن دين كه در اظهارات مصاحبهاز ديگر زمينه
باشد. اين مي» المسلمينيتفكرات اخوان«، و »گرا در ديگر كشورهاهاي اسالمموفقيت جريان«

اند. موفقيت گر عمل نمودهها در پيوند دين و سياست در كردستان به مثابه شرايط مداخلهمقوله
ها در زمينة سياسي در كشورهاي همچون تركيه، مصر و خصوص اخوانيگرا و بههاي اسالمجريان

نظام  "فته است:هاي عيني مورد بهره برداري جماعت دعوت و اصالح قرار گرعنوان نمونهتونس به
دموكراسي واقعي هيچ مخالفتي با دين ندارد، مثال تركيه به صورت نسبي و يا تونس كه دارد به 

  ساله، ليسانس ).45(مرد، "كندطرف بهتر شدن دارد حركت مي
يكي از مصاحبه شوندگان در ارتباط با اين سؤال كه آيا رويكرد جماعت دعوت و اصالح ايران كه 

اجتماعي كردستان مورد قبول واقع  - تواند در شرايط فرهنگياني است مييك نوع تفكر اخو
  گويد:شود،چنين مي

ابو االعلي مودودي در پاكستان با توجه به نياز آن زمان آمد حركتي درست كرد و سعيد "
نوروسي، عالم بزرگ كُرد در تركيه با توجه به شرايط متفاوت اجتماعي و باورهاي متفاوت،حزب نور 

ك حركت اسالمي است را درست كرد.ممكنه چيزهايي در پاكستان بوده باشد كه در تركيه كه ي
نبوده و بالعكس. مذاهب را همين چيزاي متفاوت درست كرده است و عامل ديگر اين بوده كه اين 

اند مسائل را با هم و در كنار همديگر بحث كنند. علما به دليل شرايط جغرافيايي و سياسي نتوانسته
باور من جماعت دعوت و اصالح كه ادامه دهنده افكار اخوان المسلمين است البته با اين تذكر كه  به

-شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي در كردستان و ايران متفاوت از جاهاي ديگر است، پس اگر مي

  "گوييم در راستاي اخوان قرار داريم در كليات است نه در جزئيات
دگان جايگاه و رسالت جماعت دعوت و اصالح را در شرايط جامعة شونيكي ديگر از مصاحبه
  كند:ايران اين گونه ارزيابي مي

كند و به نظر من شك نداشته باش كه جماعت به عنوان واسطه بين نظام و اهل سنت عمل مي"
هم اين بهترين روش است. ما يك جماعت حداقلي هستيم، در جامعه ما انواع تفكرات تندروانه مثل 

ساله،  43(مرد "سلفيت، مكتب،... داريم بنابراين جامعه به يك جماعت ميانه روانه نياز دارد
  دانشجوي دكترا ).

 
  راهبردهاي كنش ورزي سياسي جماعت دعوت و اصالح در كردستان

شوندگان فعاليت جماعت دعوت و اصالح، معطوف به تكوين و تقويت كنش بنا به اظهارات مصاحبه
عنوان جريان مذهبي معتدل و در چارچوب قانون اساسي نشان دهند. از بوده تا خود را بهگرايانه هم

هاي مذهبي فعال در دنبال تمايز بخشي از ديگر جريانطرف ديگر، جماعت دعوت و اصالح به
هاي سياسي ندارند بوده است. همچنين جماعت، ابزارهاي ايدئولوژيك كردستان، كه تمايلي به فعاليت
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سي براي اعضاي خود مهيا كرده است تا خود را هم در صحنه سياسي نشان دهند و هم در مقابل و سيا
هاي سياسي غربي موجود در كردستان عرض اندام نمايند. بر اين اساس، جماعت دعوت و ايدئولوژي

 كنش همگرايي و عمل در چارچوب«هاي ساختاري به راهبردهايي چون اصالح  در مواجهه با زمينه
هاي سياسي غربي(از مواجهه با ايدئولوژي«، و »هاي اسالميها و جريانتمايز از ديگر گروه«، »انونق

  متوسل شده است. » تقابل تا تعامل)
شوندگان در پاسخ به  اين پرسش كه دين در كردستان چه جايگاهي دارد، يكي از مصاحبه

  گويد:چنين مي
اند، اما با توجه ي اكثريت مردم كردستان مسلمانكردستان بطور كلي جامعه مسلماني است يعن"

هاي رسمي و  احزاب سكوالر كُردي، اونها بحث دگرپذيري به ضعف اقتصادي در كردستان و سياست
كنند، اما اولين گروه خودشان هستند كه از همه و ديالوگ و قبول كردن فكر مخالف را مطرح مي

اند، اين عامل باعث شده كه داري مردم تاثير داشتهدين افراط گراتر هستند، تمام احزاب كُردي روي
دين در كردستان ايران آن جايگاه را نداشته و اميدوارم در آينده چنين جايگاهي را كسب 

  ساله، كارشناسي ارشد). 42(مرد"كند
هاي فعال اسالمي در مناطق هاي جماعت دعوت و اصالح به نوعي در ارتباط با جريانفعاليت
هاي ديني شوندگان در خصوص فعاليت جريانبندي شده است، يكي از مصاحبهصورت كردنشين

  كند:فعال در كردستان، چنين اظهارنظر مي
هاي تند به نسبت جناح تر است، نه واكنشها معتدلشخصاً معتقدم كه جماعت از همه آن"

ان قبول ندارم به دليل آميزشخاطر رفتارهاي تنشحاكميت دارد. من خيلي از اين جريانات را به
كه ما در درون حكومت در اقليت قرار داريم. چون اين نوع رفتارها باعث منزوي شدن بيشتر ما اين
  ساله، دانشجوي دكترا). 43(مرد "ها چندان صحيح نيستهاي آنشود، اما از ديد من اين روشمي

  تا بتواند از ساخت قانون است  يكي از راهبردهاي جماعت، همگرايي و عمل در چارچوب
هاي سياسي مندرج در قانون اساسي براي  گسترش فعاليت هاي آن بهره بگيرد. يكي از فرصت

  گويد:شوندگان در اين خصوص چنين ميمصاحبه
... در مسائلي با مذهب تشيع اختالف داريم كه اگر اين موارد به درستي مديريت نشود باعث تنش و "

كنيم و هيچ گونه قدرت و توان تقابل هم نداريم، ما ين حكومت زندگي ميشود. ما در درون امشكل مي
  ساله، دانشجوي دكترا). 43(مرد "كنيمعنوان يك كانال ارتباطي و آشتي دهنده عمل ميبه

  
  شناسي كنش ورزي سياسي جماعت دعوت و اصالح در كردستان سنخ
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جماعت دعوت و اصالح در كردستان در ورزي سياسي ها، كنشبر مبناي نتايج حاصل از مصاحبه
   بندي است: ميدان عمل نمودهاي و پيامدهاي متنوعي در برداشته است كه در  ذيل سه سنخ قابل دسته

  ):مقوالت عمده و مقوله هسته مناسبات دين و سياست2جدول(
 مقوله هسته مقوله

 دخالت گسترده دين در سياست

 گرايي جديدسنت

 حكومت ديني
 ديني به سياسترويكرد

 همسان انگاري دين و سياست

 سيطره سياست بر  زندگي

 مشاركت انتخاباتي
 ابتناي حكومت ديني بر قانون و مشاركت سياسي

 كنش سياسي همگرا با ساختار مسلط سياسي
 دارسياست مدار دين

-تجددگرايايي ميانه

  رو
 

 تداخل مشروط دين در  سياسي 

 گرايانه دين و سياستتلفيق منفعت

 دارانحكومت دين
 گرايي سياسيواقع

 مندي سياسي و پيگيري رويدادها و اخبار سياسيعالقه

 سياست اهرم فشار

  تجدد گرايي
 

 نوگرايي سياسي

 جدايي دين از سياست

 گرايي دينيواقع
 سازي دينانسان

 كاركرد معنابخشي  دين
 پلوراليسم

 هزينه قبضه قدرت سياسيسياسي به مثابه سازوكار كممشاركت

  
  گرايي جديدسنت

كند. گرايي جديد اشاره ميهاي اسالمي مدرن، به سنتشناسي جريان) در گونه1991اسپوزيتو(
  اي به قوانين اسالمي دارند، اما در عين حال در برخي از كارانهگرايان جديد، ديد محافظهسنت
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كه اين تغييرات مستقيماً با قرآن و احاديث پذيرش تغييرات هستند؛ به شرط آنها، آماده حوزه
مغايرت نداشته باشد. اين گروه طرفدار وحدت دين و سياست و تشكيل حكومت اسالمي هستند، اما 

شوندگان، نوعي  چنين دولتي بايد بر پايه قانون و مبتني بر مشاركت انتخاباتي باشد. در بين مصاحبه
شوندگان، خواهان تداخل همه جانبه دين گرايي جديد وجود دارد. اين دسته از مصاحبهسنت رويكرد

دلبستگي عميق مذهبي «گويد: در سياست بوده و از نظر ديني هم محافظه كار هستند. تسلر مي
). اگرچه اين گروه از 1384(تسلر،» كارانه قرين استعمدتاً با ديدگاه سياسي محافظه

ن برداشت ديني از سياست دارند اما مواردي همچون انتخابات و حكومت اكثريت را شوندگا مصاحبه
  ها، دوران پيامبر اسالم و خلفاي راشدين  در شرايط امروزي قبول دارند، هرچند نظام آرماني آن

دين شكل «ها مفاهيم سنتي دوران اوليه اسالم است. باشد و هسته مركزي تفكر سياسي آنمي
  ). 51: 1391(شولز، »ساختار سياسي و اقتصادي دولت استدهنده زيربناي 

براي  "گويد:شوندگان در خصوص مناسبات دين و سياست و لوازم آن چنين مي يكي از مصاحبه
ورود دين به زمينه سياسي يك سري پيش زمينه الزم است. در ابتدا الزم است كه كارهاي تربيتي 

مطلوب نظامي است كه ديدگاه ديني دارد، آنچه را كه  صورت گيرد... به قول بزرگان، نظام سياسي
آل ما حكومت پيامبر و خلفا است... در اند در جامعه جاري و ساري كنند. ايدهخدا و پيامبر فرموده

هايي كه بشر تا بحال تجربه كرده است، انتخابات بهترين ابزار براي دست يابي به قدرت  ميان روش
  ارشد ).ساله، دانشجوي  35(مرد "است

ها وجريانات ناسيوناليستي كُردي چنين اظهار نظر  يكي از اعضاي جماعت در خصوص جنبش
هاي خداوند متعال است، و بها دادن به اين ايده بها دادن به كُرد بودن ما يكي از نشانه "كند:مي

كساني كه  توجه نيستيم. در منطقة كُردستان اكثرفرمودة خداوند است. ما نسبت به اين موضوع بي
براي ملت كُرد زحمت كشيدند جزو ماموستايان ديني بودند، اما از اين ناراحتم كه در حال حاضر 

دانند قاضي محمد اند كه نميتجربهها اين قدر بي اند، اين بعضي از اين احزاب بر عليه دين قرارگرفته
  ساله، دانشجوي ارشد). 35(مرد "هم يك ماموستاي ديني بوده است

- شوندگان در سطح مشاركت در انتخابات، طرفت سياسي در بين اين دسته از مصاحبهمشارك

هاي سياسي است،  داري از كانديداي خاص، مذاكره با كانديداها، تشويق مردم به شركت در فعاليت
سو با ساختار كنند، اما كنش سياسي آنان  همهاي سياسي نگاه مي هرچند از منظر ديني به فعاليت

  اسي ايران است.مسلط سي
باالي  هاي سياسي بيشتر تربيتي است. حرف اعضاي ردهدعوت من به شركت در فعاليت"

هاي سياسي دعوت  ها بگويند كه مردم را به شركت در فعاليت جماعت براي ما حجت است اگر آن
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گرا طلب يا اصولهاي سياسي اصالحكنيد ما هم اين كار را خواهيم كرد... من عضو جريان
  ساله، دانشجوي ارشد). 35(مرد "نيستم
  

  رو  تجددگرايي ميانه
هاي دسته اول در ارتباط با مسائل سياسي و  رو دارند، با تعديل ديدگاه ميانه  افرادي كه ديدگاه

گردند كه هم دخالت دين در دنبال راهي ميگرايانه بهدخالت دين در سياست در واقع با ديدي واقع
جاي حكومت ها به شود، بكاهند. آنم از صدمات احتمالي كه متوجه دين ميسياست تأمين شود و ه
شوند؛ بدين ترتيب هم حضور داران متوسل ميبه حكومت دين  هاي دينيديني، براي تحقق آرمان

  يابد و هم مصونيت اتهام دخالت دين در سياست.دار در قدرت تحقق مي افراد دين
د دين وجود دارد، چون خيلي از مفاهيم ديني سياسي من معتقدم كه سياست در درون خو "

ساالري، عدالت اجتماعي و حتي آزادي بيان و حقوق بشر كه در قرآن و هستند، مثالً شورا، مردم
حديث با زبان ديگري بيان شده است. البته ما بايستي برداشت روز از اين مفاهيم داشته باشيم. در 

شود دين و خداوند بعضي از مسائل ازجمله بدهند همان مي مسئله اجماع، صاحب نظران هرچه نظر
آل نظام مبتني بر مسئله سياسي را به خود مسلمانان واگذار كرده است... نظام سياسي مطلوب وايده

گير و داراي روابط خارجي خوبي باشد. همچون كشور تركيه در ميان كشورهاي رأي مردم و همه
ساله، دانشجوي  42(مرد "امدر انتخابات مختلف شركت فعاالنه داشتهاسالمي و در اروپا فرانسه...من 

  كارشناسي ارشد).
اند، و اغلب گرا در كردستان الزم است و كارهاي مفيدي هم انجام دادههاي مليوجود جريان"

ها و دين مدار هستند همچون قاضي محمد و مال مصطفي ها تربيت شده حجرهرهبران اين جنبش
  ها افزايش گرايان و افكار اسالمي در ميان آن هاي اخير هم نوعي تعامل با اسالم در سالبارزاني، و 

  ساله، دانشجوي كارشناسي ارشد).  42(مرد "دانيمها را رقيب نمي يافته است...آن
كنند، اما در مند و رويدادها و اخبار سياسي را دنبال ميافراد اين گروه  به مسائل سياسي عالقه

ها و حوادث سياسي است و گيري رويدادسطح مشاركت سياسي آنان پايين و در حد پيمجموع 
  مشاركت چنداني در احزاب سياسي ندارند.

آيند كه لياقت ندارند و اين به ضرر هاي سياسي كساني سركار مي با شركت نكردن در فعاليت"
گرايان خود را ام... در ميان مليحال سابقه عضويت در هيچ حزبي را نداشتهجامعه است... تا به

توانم بله، ولي ها و مناصب، اگر بدانم كه ميدانم... در زمينه قبول پستنزديك به دموكرات مي
پستهاي كه مشكل هستند مثل استاندار و فرماندار خير...براي اينكه سطح مشاركت مردم در مسائل 
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، و به احزاب در چارچوب قانون اجازه فعاليت بايستي  فضا را باز كندسياسي باال برود، دولت مي
 ساله، دانشجوي كارشناسي ارشد)42(مرد"دهد

 
  تجددگرايي

دهد. تجددگرايان، گرا قرار ميهاي اسالم)، تجددگرايي را در ذيل يكي از جريان1991اسپوزيتو (
ي موقتي هاي اخروي از كاربردهابه دنبال تبيين مجدد مفاهيم اسالمي و تفكيك اصول و ارزش

توان در شرايط كنوني هستند. بنابراين حتي قوانيني را كه به صراحت در قرآن آمده است را نيز مي
جانبة دين در زندگي و   دسته مخالف دخالت همهجامعه با تفسير جديد مورد استفاده قرار داد. اين

  برخي از  ويژه دخالت در سياست، قدرت و دولت هستند. اين ديدگاه عمدتاً در ميانبه
شود كه رويكردي روشنفكرانه به دخالت دين در كردگان (كارشناسي ارشد و دكترا) ديده ميتحصيل

  زنند.هاي جامعه و دنياي امروز دست به كنش ميسياست داشته و با در نظرگرفتن واقعيت
اي خشك و خشن و غير منعطف به خود در هر جايي دين با سياست قاطي شده است چهره"

توانيد آن را  شويد ديگر نميكه به آيات و احاديث براي حكومت داري متوسل مي گرفته است، وقتي
كنند، كنيد حكم تكفيرت را صادر ميرا نقد ميكه آن را نقد كنيد، يعني وقتيتعديل كنيد و يا  آن 

  دكترا). ساله، دانشجوي 43(مرد "قائل به اين نيستم كه اين دو در كنار يكديگر قرار گيرند
دهد مگر اينكه آن قوم خودش اقدام كند، اين خداوند متعال سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي"

ترين هزينهرا به بهترين و كمكند به دولت و حكومت و ما آنيك سنت است، انتخابات ربط پيدا مي
ام رأي كه توانسته دانيم...خودم از زمانيترين روش براي ايجاد تغيير در ساختار حكومت ميو آسان

  ساله، ليسانس). 38(زن"ام، هر چند اين تغيير را خودم با چشم نبينمداده
سياسي متعارف در نظر گرفته شده است، ديد از منظر تجددگرايان، انتخابات به عنوان يك كنش

  هاي سياسي دارند و نسبت به كاركردهاي آن در كسب قدرت سياسي به مثابه مثبتي به كنش
  اشراف دارند.  ترين روش براي ايجاد تغيير در ساختار حكومتينههزكم

  
  گيري نتيجه

هاي مديد پيوند دين و سياست در ميان اهل سنت بعد از الغاي خالفت كه عمالً براي مدت
مسكوت مانده بود، با ورود مدرنيته و با عاريت گرفتن از آن، نوانديشان ديني همچون رشيد رضا، 

گراي هاي اسالمگيري جريانهاي اين تداخل را فراهم آوردند و سپس با شكل... زمينهمحمد عبده و 
سياسي تداخل  - هاي دينيالمسلمين، جماعت اسالمي پاكستان و...، بار ديگر زمينهنوين چون اخوان

دين در سياست را با تفسيرهاي نوين از متون ديني فراهم كردند. در كردستان با وجود حضور 
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اسالم اما به دليل حاكميت تصوف از نظر ديني براي چندين قرن، دين از تداخل (بجز در  پررنگ
-شمسي و با شكل 50كه در دهه ) در سياست دور نگه داشته بود تا اين1937تا 1879هاي سال

هاي  عمالً فعاليت 1371قرآن از سال گيري مكتب قرآن در كردستان زمينه تداخل فراهم شد. مكتب
-ها (بههايش بيشتر معطوف به اهداف تربيتي شده است. سلفيگيريرا متوقف و جهت ودسياسي خ

ورزند. در دو دهة اخير، جماعت اهتمام مي هاي غيرجهادي) هم عمدتاً به اعمال دينيويژه سلفي
دعوت و اصالح زمينة پيوند دين و سياست را  كردستان مهيا ساخته است. بنابراين جماعت دعوت و 

ح براي پژوهش موردي مناسب تشخيص داده شد.جماعت دعوت و اصالح ايران اگر چه داراي اصال
هاي هاي بارزي دارد. برخالف شاخه هاي ديگر اخوان تفاوتهاي فكري اخواني است اما با شاخهريشه

 هاي سوسياليستي و ناسيوناليستي و يا اسالم سني ظهورديگر اغلب كه در نظام سياسي با ايدئولوژي
اند، جماعت دعوت و اصالح ايران در درون نظام سياسي با مذهب رسمي تشيع و نمو پيدا كرده

  ها مؤثر بوده است.هاي آنگيريكند كه اين خود در رويكردها و جهتفعاليت مي
كننده  پيوند تاريخي نيرومندي بين مذهب و سياست در جهان اسالم وجود دارد كه منعكس

دهي اجتماعي و هم اخالق فردي مذهبي حقوقي است كه هم براي سامانمثابه  سرشت اسالم به 
). اگرچه به 1384دهي فرهنگ سياسي نقش حياتي دارد(تسلر،رو اسالم در شكلقانون دارد، از اين

باشد، و به قول حميد عنايت، اي مينظر مارك تسلر، اسالم داراي چنين پتانسيل سياسي گسترده
» ين حوزه از حيات فكري مسلمانان در دو قرن اخير بوده استترانديشه سياسي، فعال«

است، گونه كه خداوند آن را فرستاده و پيامبرش آن را ابالغ فرموده). اسالم همان18:1392(عنايت،
ي ابعاد زندگي از بايد سياسي هم باشد، زيرا تعاليم و شريعت كامل و فراگير و فقه و مقررات آن همه

). جماعت دعوت و 264: 1381شود (قرضاوي، اري حكومت و رهبري را شامل ميگذطهارت تا بنيان
اصالح در چارچوب انديشه اسالمي با هدف حفظ اعتقادات و هويت اهل سنت ايران و نيز فراهم 

هاي رشد و توسعة همه جانبة زندگي فردي و اجتماعي مردم ايران در پرتو باور به نمودن زمينه
هاي بنيادين اخالقي در ابعاد مختلف ي، عدالت، شورا، دگرپذيري و ارزشكرامت ذاتي بشر، آزاد

نامه جماعت دعوت و اصالح، مصوبه كنگره چهارم). اشاره به زندگي تشكيل شده است (اساس
نامه جماعت، داراي همان بار سياسي نامه و اساسمفاهيم آزادي، عدالت، شورا و دگرپذيري در مرام

آزادي، برابري و قبول مخالف در رويكردهاي سياسي مدرن است. بدين منظور مفاهيم انتخابات، 
ورزي سياسي در ميان اعضاي جماعت ها و پيامدهاي مذهب در كنش براي دستيابي به ابعاد، داللت

دعوت و اصالح در اين تحقيق با اعضاي با سابقة جماعت دعوت و اصالح كردستان(شهر سنندج) در 
عمل آمد. در كردستان برخالف نظر يافته به اي، مصاحبه نيمه ساختمينهچارچوب روش نظريه ز

اندرسون و گلنر و در تأييد ديدگاه فان دير فير و اسميت،  ارتباط زيادي بين دين و ناسيوناليسم 
گرايان چپ كه با تضعيف جايگاه دين در كردستان نقش مليطوريكردي وجود داشته است؛ به
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گرا در كردستان در قرن بيستم در واكنش به هاي اسالماز عوامل ظهور جريان افزايش يافته و يكي
  ) مبني بر پيوند وثيق و مستقيم 2002گرا بوده است. ديدگاه تسلر (فعاليت احزاب ملي

هاي مذهبي با فرهنگ سياسي در خصوص جماعت دعوت و اصالح از قابليت كاربست گيريجهت
المسلمين در كردستان، فرهنگ سياسي ي با اتخاذ افكار اخوانبرخوردار است؛ اين جريان مذهب

گرا دارد و از عناصر فرهنگ سياسي دمكراتيك هاي اسالمتري نسبت به ديگر جرياندموكراتيك
هاي سياسي رسميِ ايران، شان، شركت در فعاليتهمچون تشكيل پلونيوم، انتخابات در تعين رهبران

) در 1395. برخوردار است و همچنين در تأييد ديدگاه دكمجيان (حضور زنان در كادر رهبري و...
گيري جماعت دعوت و اصالح ايران در كردستان در هاي مذهبي، شكلگيري جريانخصوص شكل

 50شمسي واكنشي به بحران هويت و بحران مشروعيت و تضاد طبقاتي كردستان در دهه  50دهه 
گرا و كاهش هاي احزاب مليبا افزايش فعاليت شمسي 40و  30شمسي بوده است. در دهه  60و

  چنين اقتدار تصوف در كردستان يك نوع بحران هويت و بحران مشروعيت شكل گرفته بود و هم
  گرايي در كردستان، تضاد طبقاتي شدت پيدا كرده بود و واسطه نظام ارباب رعيتي و قبيلهبه

و اصالح، سلفيت و ... در واقع نوعي واكنش  هاي اسالم گرا نظير مكتب قرآن، جماعت دعوتجريان
جا در ارتباط با جماعت دعوت و اصالح ايران در چه كه در اينها بوده است. اما آنبه اين نوع بحران
هاي تسلر و دكمجيان قابل تبيين نيست، حوزه مكاني فعاليت جماعت دعوت و ارتباط با ديدگاه

كه مورد حمايت قشر متوسط بوده است. در واقع  صيلاصالح ايران به مثابه جرياني شهري و تح
هاي اسالم را اتخاذ نموده است كه جماعت دعوت و اصالح نوعي رويكرد نوگرايانه به اسالم و آموزه

-ها با ديدگاه محافظهباشد و اين نوع آموزهزماني در تفسير متون ديني مي - قائل به شرايط مكاني

 كم بر مناطق روستايي و طبقات پايين جامعه در تضاد است.ي تصوف و اسالم سنتي حاكارانه

هويت خواهي قومي در بين احزاب ناسيوناليست «هايي چون هاي ميداني، زمينهبر مبناي يافته
قدرت نازل اهل «، »تضاد فرهنگي در كردستان«، »تضعيف شدن جايگاه دين در كردستان«، »كُرد

ها به مثابه شرايط جماعت را در پي داشته است. اين زمينهورزي سياسي اعضاي ، كنش»سنت در ايران
هاي اخوان چه در مصر، سوريه، عراق و علّي عمل نموده است. اگرچه به گفتة حميد عنايت، شاخه

اند، اما جماعت دعوت و اصالح براي رفع اين  فدائيان اسالم در ايران در حاشية سياست ملي قرار گرفته
هاي ملي از دريچه ديني و با توجه به عدم فعاليت قانوني احزاب و خواستهنقيصه با توجه به هويت 

گرا در كردستان، فضاي مساعدي در جهت آشتي دادن هويت ملي و ديني در چارچوب رعايت ملي
اي غافل شد دست آورده است.  در اين ميان نبايستي از نقش عوامل زمينهقواعد ديني در كردستان به

ها فعاليت و كنش ورزي جماعت دعوت و اصالح مهيا كرده است؛ اين زمينهكه فضا را براي 
قابل دسته » مدرنيته«كه در قالب مقولة محوري » تفسير نوين از دين و جايگاه آن در جامعه«شامل،
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العملي در مقابل مدرنيته محسوب بندي است؛ چون اين شرايط يا نتيجه مستقيم مدرنيته و يا عكس
تفسير «، و »انعطاف زياد«، »تطبيق دين با شرايط روز«، »حساسيت به زمان حال«اي هشود. مقولهمي

بيانگر رويكردي نو به دين در منطقه و توجه به مسئله تفسير نو از متون ديني براي » به روز از دين
فرهنگي حاكم بر كردستان است. زمينة مهم داخلي، زمينه و بستر مكاني  - انطباق با شرايط اجتماعي

از ». جمهوري اسالمي ايران«كند؛ يعنياست كه جماعت دعوت و اصالح ايران در درون آن فعاليت مي
جا كه نظام جمهوري اسالمي ايران به عنوان نمونة تلفيق دين و سياست در طول چند دهة گذشته آن

و زمينة مساعدي ها و دستاوردهايي در ابعاد ملي و فراملي نائل آمده است، به عنوان انگيزه به موفقيت
رود تا با توجه به چارچوب قانون اساسي، براي فعاليت اعضاي جماعت دعوت و اصالح  به شمار مي

ورزي  سياسي خود را معطوف به احقاق حقوق اهل سنت نمايند. اما در كنار شرايط علّي و كنش
موفقيت «عواملي چون توان به اي نيز سهيم بوده است كه در اين ميان مياي، شرايط مداخلهزمينه
فعاليت جريان هاي اسالمي در «، »گرايان دركشورهاي اسالمي نظير، تركيه، مصر و تونساسالم

اشاره كرد. بر اين اساس، جماعت دعوت و اصالح در مواجهه با » كردستان نظير، سلفيت و مكتب قرآن
تمايز از ديگر «، »قانون كنش همگرايي و عمل در چارچوب«هاي مذكور به راهبردهايي چون زمينه
متوسل »  هاي سياسي غربي(از تقابل تا تعامل)مواجهه با ايدئولوژي«، و »هاي اسالميها و جريانگروه
ورزي  سياسي در قالب نظام جمهوري اسالمي ايران را اند. اعضاي جماعت دعوت و اصالح، كنششده

سنت ايران را در تعامل با نظام جمهوري  دانند و شيوة بهينه و مناسب دفاع از حقوق اهلمجاز مي
  دانند.    هاي سياسي نظام مياسالمي ايران و  مشاركت در برنامه

هاي ميداني، سه  سنخ  و رويكرد در ميان  اعضاي جماعت در خصوص پيوند بر مبناي يافته   
ي اتخاذ شده هاي مذكور به نوعي پيامد شرايط و راهبردهادين و سياست شناسايي شده است. سنخ

اي، ملي و جهاني(جهان اسالم و جهان مدرن) اعضاي جماعت در مواجهه با اقتضائات محلي، منطقه
، اين گروه خواهان تداخل همه جانبه دين در سياست هستند. از منظر »گرايي جديدسنت«است:  

  تجددگرايي « توان از متون ديني استخراج نمود. سنخ دوم،هاي سياسي را مياين افراد، برنامه
بودند كه خواهان تداخل عناصر ديني در سياست هستند اما به صورت محدود و با رعايت » روميانه

يك سري شرايط، از جمله عدم دخالت دين در قدرت و عدم بر عهده گرفتن رهبري سياسي 
حكومت. اگرچه كساني چون سيدقطب، محمدغزالي، ابوعالي مودودي به تقبيح ناسيوناليسم 

تر به تقبيح رو با نظر به جامعة كردستان ضمن تعديل رويكرد، كماند، اما نوگرايان ميانهداختهپر
باشند كه مي» تجددگرايي«تري دارند و سنخ سوم، ناسيوناليسم در كردستان پرداخته و نگاه متعادل

نمايند. خواهان جدايي دين از نهاد سياست  هستند  و حتي اين دخالت را به ضرر دين تلقي مي
 رود.گرايان به شمار مينوع رويكرد نوگرايانه از جانب اسالم استقالل نهاد سياست از دين، يك

) نيز مؤيد آن است كه  نوانديشي و نوگرايي فراگير در ابعاد سياسي، فرهنگي، 1391( مطالعة عبادي
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اعضاي اين جماعت به  رود و  اكثريت شمار ميهاي جماعت دعوت و اصالح به و اجتماعي از ويژگي
شناختي نيز در خصوص تبيين جامعه) 1392پور(رسولمطالعة  رو تعلق دارند. تيپ نوگرايي ميانه

 دهة يك در گر آن است كهگيري جماعت دعوت و اصالح ايران و تحول گفتماني آن نشانشكل
 و جوانان ميان در به خصوص ايران، سنت اهل جامعه در سلفي و بنيادگرا اسالمي هايجنبش اخير،

 مسلمان- وارهتك هويت سلفي، نوعي هايجنبش است؛ كرده پيدا بيشتري گسترش و عمق نوجوانان،
 رديفهم ها،گفتمان كه ديگري در اينطوري به هند؛دمي تعليم و كنندمي تبليغ را -بودن راستين
 است دوانيده ريشه هاجنبشاين  به شدت در  »ماست نيست، برضد ما با كه هر«است و شعار  دشمن

 تساهل پذيرش ايران، اصالح و دعوت بر جماعت حاكم گفتمان است. خشونت ترويج اسباب خود اين و
هاي آن نسبت به تنوع و تكثر فرهنگي و گيرياست و جهت  مدرنيته گفتمان با زيستيهم و و مدارا

  برخوردار است.اي اجتماعي در جامعه كردستان از اهميت قابل مالحظه
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 اي درك اعضاي جماعت دعوت و اصالح از شرايط، تعامالت و پيامدهاي كنش ورزي): مدل زمينه1شكل(
 سياسي

امدهايپ
گرايي جديد،           سنت

 رو، تجددگرايينوگرايي ميانه

  ورزي سياسيكنش :پديده

هاتعامالت/استراتژي
قانون،  همگرايي و عمل در چارچوب 

هاي اسالمي، و مواجهه ايزبخشي از جريان
هاي سياسي غربي(از تقابل تا  ايدئولوژي

تعامل)

شرايط
 ايزمينه 

 مدرنيته، 
 هايچارچوب

 قانوني 
 جمهوري 

 اسالمي 

 يعلّطيشرا
قدرت نازل اهل سنت در ايران، زوال جايگاه دين در  

 خواهي قومي  كُردها،تضاد فرهنگي دركردستان، هويت
كردستان

 گرمداخله طيشرا
هاي اسالمي در جريان

گرا، كردستان،عملكرد احزاب ملي
 در ايرانحاكميت ديني 
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