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 چکیده
 اینهای  و شناخت انگیزه علمیهة حوز به دانشگاه از علمی مهاجرت حاضر به ةاصلی مقال ةمسئل

 منظور بهاست.  یجها را ها به دانشگاه مخالف از حوزه ةیدر سو معموالًاست که مربوط مهاجرت 
ن از انفر از مهاجر 2۲میق اپیزودیک با های ع مصاحبهبا استفاده از  ه،مسئلگویی به این  پاسخ

 به یتدرنها ،قم و تهران ةعلمیهای  های میدانی در حوزه مشاهده ، همچنینحوزهدانشگاه به 
اصلی این بود که این دانشجویان با سه ة هست رسیدیم. ایشان های یزهانگاز  ای گانه سه یبند سنخ

دست به چنین انتخابی ، محور نیز پیوند دارد ابزاری منفعتا خرد که خود ب رویکرد متفاوت دینی
 سنتی های صورت از خواهند یم« محافظان دین»با عنوان های متعلق به سنخ نخست  نمونه .زنند یم
با عنوان  سنخ کنند. دومین محافظت جامعه در فعلی تغییربخش عناصر مقابل در داری یند
 ةجامع مسائل و دین میان ییزآم مسالمت پیوند دارندقصد طالب هستند که « آوران دین پیام»

 پناهگاه را دین ،«طلبان امنیت»با عنوان  سوم های متعلق به سنخ نمونه یتدرنها .کنند فراهم امروزی
 ها آن یبرا سیاسی اجتماعی مزایای و خاطر یتامناجتماعی،  تعالی به رسیدن در کهدانند  می یامن

به تبیینی از روابط  ،ها از خالل سه سنخ ضمن تحلیل انگیزهاست تالش شده  پایاندر  .است مفید
 یابیم.  نیز دست ها آنمیان 
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 مسئلهو بیان  دمهمق
کری و علمی در متخصص ف تربیت نیروهای دار عهدهدانشگاه  حوزه ودر کشور ما دو نهاد معرفتی 

و  کنند یمآموزش عالی در جهت نیل به اهداف مشخصی فعالیت  یها نظام» .سطوح باال هستند

دانش،  یمرزهابه گسترش  توان یماین اهداف  ةجملویژه هستند. از  یتمأموردارای رسالت و 

 ةحوز(. 11: 1۲89)میرزامحمدی،  «و پرورش تفکر انتقادی اشاره کردتربیت نیروی متخصص 

اسالمی در سطوح  نظران و صاحبمبلغان  یده سازمانت و نهاد آموزش، تربی ترین یاصلعلمیه 

 سازوکاراهداف، ساختار، است که اجتماعی  یسازمان ةمنزل بهطوالنی،  ای یشینهپمختلف است که با 

گروهی از طالب  شدن  . در تعریفی از حوزه بر جمعداردو نقش و کارکرد درونی اجتماعی خاصی 

عادت ضامن آن و استادان تحت مقرراتی مخصوص و با سازمانی ساده که تنها مذهب، اخالق و 

 .(1۲91 ،ای )خامنه تشده اس یدتأک ،است

مشکالت و امور  وفصل حلاز جمله مراجع مردم در ، تاریخی یطی روند ها حوزهگفتنی است 

از  پس ژهیو به، ما ةجامععلما و روحانیون در طی تاریخ  مختلف اجتماعی و قضایی بوده است.

، هرساله .اند افتهی دینی یها ارزشنقش و جایگاه مهمی در حفظ و گسترش  ،انقالب اسالمی

 شیین روند افزاالبته ا. شود طالب اضافه می به تعداد مراکز حوزه و ،های اخیر در سال خصوص به

 افتهیگسترش  ریاخ یها سالز در یما ن یمراکز دانشگاه رشیپذ زانیم و ستیها ن مختص به حوزه

ها و  تقریب میان حوزهبر های کلی جمهوری اسالمی  سیاست، تالش انقالب یاز ابتدااست. 

محمد بهشتی، محمد باهنر،  محمدجوادمرتضی مطهری،  مانند) ونیروحاناست.  ها بوده دانشگاه

تحصیالت دانشگاهی و روزآمدبودن متناسب با دلیل  به در فضای انقالبی (ها آن مفتح و امثال

نستند نفوذی در میان اقشار اتو و داشتندجایگاه و پایگاهی نزد دانشجویان  ،نیازهای روز جامعه

مسئولیتی بودند دار  عهدهکه  از انقالب نیز روحانیون انقالبی پس، رو نیاز ا ؛ندمختلف مردم بیاب

اساس اهداف مشترک و برتا چه حد  اینکه حوزه و دانشگاه کردند.دنبال  راچنین سیاستی 

های  در سال ژهیو بهبحثی است که محل مناقشات زیادی  ،کنند روی میمکمل هم پیش  یها یزیر برنامه

کردن علوم انسانی و تصمیماتی که در شورای  بومیسازی یا  اسالمیدربارة اخیر شده است. بحث 

که  گیرد، گواه این است ها صورت می دانشگاهدر آموزشی  های مادهانقالب فرهنگی برای نظارت بر 

به  ارانذگ استیتالش سهای اساسی در هدف و عمل میان این دو نهاد وجود دارد و  تفاوتهنوز 

 .استمعطوف  ها آنتقریب هرچه بیشتر میان 

 پیامدهاییجامعه  ةمتخصص و نخب ةبه بدن ،هنجاربخشبرقراری تعادل میان این دو نهاد اصلی 
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از هم دور  و دانشگاهبه همان میزان که حوزه های مذهبی دارد.  ها و ارزش آموزه ،فراتر از ساحت دین

اران ذگ د که مطلوب سیاستنشو میدچار اتی تعارضبه  افراد مشغول در این دو نهاد نیز ،شوند می

مربوط های متفاوت یا حتی متعارضی  به زمینه حاضرة مقالاصلی پرسش  جمهوری اسالمی نیست.

مقاطع  ژهیو به ،مراحل آموزش عالی رغم گذراندن که براساس آن برخی دانشجویان علی است

های برتر همچون دانشگاه صنعتی شریف یا  در دانشگاه تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکتری(

شوند و به تحصیل در  منصرف میمسیر تحصیل در دانشگاه  ةادامکردن  از طی ،دانشگاه تهران

ضمن  1۲69شهریورماه سال  درقم  ةمعصومی ةعلمی ةمدیر حوز مثالبرای  ؛آورند یمحوزه روی 

 (فقط در این مدرسه)نفر پذیرش  دویست ،1۲88در سال تحصیلی »گفتند: تلفنی  ای مصاحبه

التحصیالن  فارغ نفر از 292آموختگان دانشگاه بودند. امسال نیز  داشتیم که همگی از دانش

تعدادی از دانشجویان های متعدد،  مصاحبهمچنین در . ه«ارشد و دکترا پذیرش داشتیم کارشناسی

حوزه این که در  یا طلبهاز دویست  حدود نود درصد همشکات تهران بیان کردند ک ةعلمی ةحوز

 .اند آمده، افرادی هستند که از دانشگاه انصراف داده و به حوزه کنند میتحصیل 

چه حاضر به دالیل چنین بازگشتی مربوط است؛ اینکه  ةاصلی مقال ةمسئل پاسخ، ایناساس بر 

در مقاطع  ویژه به ،کردن محیط دانشگاه دانشگاهی پس از تجربه یفردشود   سبب می عاملی

با  .کند دانشگاه را به قصد تحصیل در حوزه ترک و  دووارد ش علمیه ةبه حوز ،حصیالت تکمیلیت

تری از  لیل دقیقاین افراد، به تح یها توانیم از خالل بررسی تجارب و انگیزه میاین امر استفاده از 

بر این  مؤثرعوامل اجتماعی در کنار بررسی  یابیم.  های علمیه دست حوزهویژه  ، بههای دینی سازمان

 های یزهانگاز انواع  یشناس سنخ، نوعی مرتبط با آن ای ینهزم های یژگیوسازوکار  شناسایی پدیده و

 های انگیزهبررسی حاضر  ةمقالاصلی  پرسش ،بنابراین شود؛ میدانشجویان استخراج  گونه ینا

در  تحصیل به و رها کرده تکمیلی تحصیالت مقاطع در را دانشگاه در تحصیل که است یدانشجویان

 افراد نظر درو طلبگی  دانشجویی زندگیة تجرب میانوجود تفاوت  اند، همچنین شده مشغول حوزه

 های این مقاله است. از پرسشدیگری  ةنمون

 

 تجربی تحقیق ةپیشین
نگاهی با  تجربی نظرها از مهاجرت به حوزه، از  های تجربی و شناسایی انگیزه پیش از بررسی یافته

براساس محوریت موضوعی به دو دسته تقسیم ها  پژوهش یابیم که درمی ،مرتبطیقات داخلی به تحق

 شامل ها آن ةو نمون، علمیه یها حوزهبحثشان در  یرةدااست که  ییها پژوهشاول ة دست. دنشو می
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که در  هایی پرسشبرای ورود به دنیای طلبگی و پاسخگویی به  ها پژوهشاین در  طالب است.

یا با ، از منابع اسنادی استفادهشدن مطرح است،  رابطه با چگونگی زندگی طلبگی یا چرایی طلبه

 های یژگیوبررسی »عنوان  اب یمانیهسل یپژوهش مهد مانند شده است؛طالب مصاحبه 

ردن کآشکار آن یهدف اصلکه  «قم ةعلمی ةنوعی محصل علوم دینی در حوز ةنمون یشناخت جامعه

 یاز زندگ یشتری، ابعاد بها آن یشناخت جامعه یه بتوان از خالل بررسکاست  یمشخص یها پرونده

ن یان ایدر پا .ردک کدر یآنان را تا حد یت زندگیموجود در واقع و تکثر طالب را شناخت

 .اند گرفته  نام« یپ سنتیت»و « پ نوگرایت»ز طالب برساخت شده و یمتما یپ اجتماعیدو ت ،پژوهش

شده و سعی  دپرداز یماست که بیشتر به بررسی نقش نهاد دینی  ییها پژوهشدوم شامل ة دست 

دینی  ینهادهاچگونگی تغییرات  و یراتتأثکیفیت آموزشی،  در رابطه با هایی پرسش است در آن

بررسی هستند که دینی  های . در این میان مراکز حوزوی نیز نهادشوددر طول زمان مطرح 

 یشناس جامعهبررسی »با عنوان  یهمانیسل یو مهد یعتیپژوهشی که سارا شر مانند شوند؛ می

این نویسندگان اصلی  یادعااند.  داده انجام «قم با رویکردی وبری ةعلمی ةوزبوروکراتیزاسیون ح

 یامدهایپ ،علمیهة حوزنظام آموزشی  بوروکراتیزاسیون یشناس جامعهمقاله این است که توجیه 

 ةگرفته در زمین نگاهی به تحقیقات خارجی صورتبا اجتماعی است.  کنشگرانکنش ة ناخواست

و در  است  اسنادی صورت گرفته صورت به یشترباین تحقیقات  یابیم که درمیهم  یو طلبگحوزه 

 یلتشک یبه چگونگ یشترب دارند یداندر ورود به م یسع یشترکه ب یمقایسه با تحقیقات داخل

 اخالقی اقتصاداز کتاب  یبخش یی،ساکورا یکوک دیگرة مقال .پردازند یم مؤسسانو نقش  ها حوزه
 یندر ا ییشده است. ساکورا یفتأل 2211 سال در که است وی معاصر آموزش و اسالم: معاصر

ساختار، اهداف و ، ناد و نتایج مطالعات میدانیاس و با استفاده از یلیتحل یا گونه بهدارد  یمقاله سع

 پرسشسپس کند  کشورهای ایران، چین، پاکستان و بنگالدش را بررسی مذهبی در نقش مدارس

به چگونگی تشکیل  یژهو بهو  برد یماز انقالب اسالمی  پسرا به سمت آموزش اسالمی در ایران 

 دراست تشکیل این حوزه  . نویسنده معتقدکند میالزهرا به دستور امام خمینی توجه  حوزة علمیة

را برای  ای ینهزمو توجه بیشتر به حقوق زنان همراه بوده است،  یا منطقهکه با انقالبات  حال  ینع

 کرد است. فراهمیک گروه اجتماعی در مقابل قدرت  عنوان بهافزایش قدرت اجتماعی زنان 

اطالعاتی را از دنیای طلبگی ارائه  ،ها یزهانگ ییبا ورود به میدان و شناسااول  ةدست یها پژوهش

به اینکه از  با توجهنوع دوم  یها پژوهش هستند.به تحقیق حاضر نزدیک  به همین دلیل ،دهند می

اما  ،کنند میعلمیه را برجسته  یها حوزه، وجوه سازمانی پردازند یمدیدی فراتر به نقش نهاد دینی 
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ة تجرببه است که  اینو جای بررسی دارد است آنچه در تحقیقات داخلی و خارجی مغفول مانده 

 زمان و از منظر فردی که هر دو محیط را هم طور به ،آموزشی جدید یها نظامحضور در حوزه و 

 از د.کرجبران  یتا حدرا  خألاین  توان حاضر می ةمقال در ، رو یناز ا ؛است نشدهتجربه کرده توجه 

موضوعی که در  ؛زنان و مردان طلبه هستند ،نمونه دآن است که در اینجا افرا ها تفاوتدیگر 

 .اند یکی از دو جنس بوده  ها آنة نمونو اغلب افراد  شدهتوجه به آن قبلی کمتر  یها پژوهش

 

 تحقیقنظری  ادبیات

 یدر دوران معاصر و مسائل ینید یآموزش ینهادها یتوضع مقاله، یندر ا مسئله یاز وجوه اساس

 یزماتیککاروجوه  تر یسنتو  ینید یها قالببا داشتن  ینکههستند. از جمله ا رو روبهاست که با آن 

و  از منطق حاکم بر دوران حاضر تأثیرپذیری بانهادها  یندر ا ینهمچن ،شود یمحفظ  ها آن

دور از و به یسنت یدر قالب یند یتنها متول توان ینم یگرد جامعه پس از انقالب یریتمد یدار عهده

 یها با توجه به قواعد سازمان یو بازنگر یزبه تجه یجهدرنت .بود یامروز یهاسازمان های یژگیو

حوزه را دانشگاه،  ةتجرب رغم یعل طلبهاست که  یمسائل ینجادر ا تر مهم. بحث است نیازمدرن 

تعارضات  یاها  تنش توان یم ینب ینا درست. رو روبهبا آن  یفرد صورت به و یدهبرگز آن یجا به

که به بررسی  فهمیدتر و بهتر  با الگوهای نظری دقیق ،افرادی با آن مواجهند ینکه چن را یاحتمال

ن رضات ناشی از نظم مدرن و عامالتعا ةی دینی در شرایط معاصر و در زمینها وجوه سازمان

در این  2و الکمن 1الگویی است که برگر از جمله این نظریات .اند ها پرداخته ضر در این سازمانحا

دین اقدامی انسانی است که براساس آن نظمی مقدس ایجاد »به زعم ایشان  اند. زمینه ارائه کرده

مواجه  یشاز خوقدرتمنـد و جدا   اندازه یبانسان با این نظم مقدس همچون واقعیتی  . شود یم

را در نظمی به نهایت  حیاتشو  کنـد یمـواقعیت خود را به انـسان نزدیـک  ،حال یندرع.  شود یم

 .(1۲1: 1۲81)آزاد ارمکی و زارع،  «اندازد یمدار به جریان معنا

کنند و  اختالل در آن را فراهم می ةزمین  یجتدر بهنیروهای متعارض  ،در خالل چنین معناداری

 های های مطابق با وضعیت الگوها و گونهبینند  میهای دینی الجرم خود را موظف  ها و سازمان نظام

امکان  نیز پیچیدگی مداوم حیات اجتماعی معاصر در حالدر شرایط پرتزاحم و  را شکل دهند. تازه

 ها آنن مشغول به فعالیت درون و عامالهای دینی  برای نهادها و سازمان یبودگ یطبسماندن یا  باقی

                                                                                                                                                  
1. Peter L. Berger 

2. Thomas Luckmann 
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وجود  بهنوعی کثرت و تنوع الگوهای مرجع در ابعاد فکری و سازمانی  هنتیجدرو  ماند باقی نمی

 و یگستردگ شدت، حیث از ،امروز دنیای دینی پلورالیسم یا گرایی کثرت». به زعم برگر آید می

 جمله از مدرنیته نیروهای قدرتمند ةنتیج و نیست عجیبی چیز این ،است فرد منحصربه فراگیری

 .است داده قرار هم کنار در ها را مینهز ینتر متفاوت با مردمانی که؛ امری است مهاجرت و شهرنشینی

 دسترس در را ینوناگوگ بسیار یها ارزش و اعتقادات ،یجمع ارتباط وسایل گسترشگفتنی است 

 با مطلق دارد، حقیقت ادعای که را نهادی هر وضعیت، این» برگر اعتقاد به . دده یم قرار همگان

 (.۲8: 1۲6۲)ایزدی و همکاران،  «تاس کرده  ور روبه جدی چالشی

امکان تداوم حیات دین در شرایط معاصر را فراهم  ،همین چندگونگی ضروریباید توجه داشت 

ین برای خود در وضعیت کند راهی از د تالش می انسان درگیر تعارضات پرشمار مدرنکرده است. 

گرایانه  های تقلیلفارغ از رویکرد شود میچنین الگوهایی تالش در  ،بنابراین ؛تازه بجوید

عی را رو به افول که حیات دینی در شرایط معاصر در ابعاد فردی، سازمانی و اجتما تیسسکوالری

 1«دین نامرئی». الکمن در اثر خود با عنوان شودتداوم حیات دینی در ابعاد مذکور تبیین  ةنحو د،بین می

نهادی و  داری یند شود یمتضعیف  آنچه در دنیای مدرن» در پی چنین هدفی است. به نظر وی

  نامد یم. چیزی که او دین نامرئی چنان حضور داردهمنیز اما دین خارج از نهاد کلیسا  ،کلیسایی است

اجتماعی گوناگونی به خود   یها صورتمعنایی است  ینظام ،نظر الکمن دین معادل کلیسا نیست به

هادهای رسمی ن ةمسئلاتفاقاً  .(98: 1۲62)کالهی،  «تس ها صورتاز این  یکی گیرد و کلیسا تنها می

دین ة مسئلالکمن معتقد است است.  مندنیازتنوع و توجه به غیر  ضرورت به، دینی در شرایط معاصر

ة مسئلکلیسا  شدن ای یهحاشاین ست، موقعیت مرکزی کلیسا دادن ازدست در جوامع مدرن

 یو متفاوتعمل دینی اشکال جدید ة یردا زیرا؛ آورد یموجود  بهسکوالریزاسیون را برای کلیساها 

 .(8: 2221، 2)کارلساون شود یم تر تنگروز  دین هرة یدپد ة محدودگیرد و  خود می به

 یدتأکمعاصر ة دورالکمن بر وجود منطق پلورالیسم فراگیری دین در  برگر وة ینظرگفتنی است 

الکمن از آن  کلیسایی که برگر وشود  ، سبب میدوراناین پذیرش این منطق حاکم بر کند و  می

 منطقاین از سایر جوامع  یمتولی دین ینهادها ، همچنینکنند یمنهاد متولی دین یاد  عنوان به

واحد   صورت بهگفت در جوامع امروزی تنها نهادی مشخص و  توان ینمیعنی  یرپذیر باشند؛تأث

 یاسالم ای جامعهدر این صورت در  ،شود تنها از طریق آن منتقل می داری یندمتولی دین است و 

                                                                                                                                                  
1. invisible religion 
2. Gustav Erik Gullikstad Karlsaune 
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در   ویژهبه ،یگرد یرقبا ینید یها در آموزش و انتقال آموزههمچون حوزه  ینهاد یزن یرانا مانند

جهت  درها تالش خود را  حوزه یطیشرا ین. در چنکند یم یداپ راه ها دانشگاه یتخصص ةعرص

خود عمل  بخش یتو مشروع یریند یها با ارجاع به سنت و دهند یمتعارض ادامه م یمنطق

 . یابند یو مدرن م یدانشگاهسازوکار  ینهمچن ،کنند یم

آن به حیات خود در شرایط رقابتی ادامه از  یرتأثبا نظام بروکراسی که حوزه شایان ذکر است 

های معینی را در  است که براساس آن افراد دورهنیازمند عقالنیت نوین ابزاری به  ،دهد می

براساس قواعدی وظایف خویش را  کنند و شده با موفقیت طی می تعیین پیشبندی از زمان

ط غیرشخصی حوزوی که (. رواب222: 1۲16دهند )گدازگر،  یافته و رسمی انجام می سازمان

با الگوهای البته که  یابد می نظام یجتدر به است معنابخش نهاد حوزه در کنار نهادهای حکومتی بوده

 اش در تعارض است. تاریخی

چندان  یغرب یکشورها ینیمدارس دافراد در  اینبا  یسهدر مقا فوق،و شاگردان مدارس  استادان

 یژهو بهران یا یها حوزهاما در  ،قرار دهند یتاولو در را یکسب درجات حوزوکه  بینند ینم یازین

جذب  یاسراسر دنهزار طلبه را از حدود ده و استدر جهان  یعیآموزش شقم که مرکز  ةیعلم ةحوز

مانند  یاصطالحات»(. 1۲1: 2212، ییمراتب است )ساکورا کردن یو ط خواهی یتمرکز بر ترق ،کند یم

، «جاد مدارس خاصیا»، «طالب یآور جمع»، «یریآمارگ»، «واحد یدرس ةبرنام»، «ن ضابطهییتع»

ت یریمد»، «یریگیپ»، «ل پروندهیکتش»، «زکنظارت متمر»، «زکمتمر»و « امتحانات مستمر»، «نظم»

ش از یشدن ب زهیراتکو بورو یتیریز مدکت به سمت تمرکحر ةدهند نشان یخوب به ها یناو مانند « واحد

مدارس علمیه و  که آنجا از (.89: 1۲61)شریعتی و سلیمانیه،  «تاس یحوزو یش نظام آموزشیپ

قواعد ساختاری دانشگاهی  ناخواه از خواهعلم دینی هستند،  سامانمندمرکزی برای آموزش  ها حوزه

 (.8: 1686)نورث،  شوند یمدیوانی تبدیل  یبه ساختار درواقعو متأثرند 

 ةمقال ةمسئلها در حال وقوع است،  ها و دانشگاه سازی دیوانی که میان حوزه به شبیه با توجه

و  شوددینی کاسته  نهاد آموزشی عنوان بهکاریزماتیک حوزه  ةجنباگر از  .شود تر می حاضر برجسته

 باید دریافت، داشته باشدبوروکراسی امروزی تفاوت  یها سازمانبا  تر یجزئتنها در برخی وجوه 

دین است؟ یعنی  تر یو متعالفهم بهتر  ،محل تحصیلمنزلة   به ،انتخاب حوزههدف از که آیا باز هم 

که است اساسی  پرسشی این ؟را داردزماتیک قبلی وجه کاری همان آیا حوزه برای این دسته از افراد

 ،شوندگان مصاحبهکه تنها یک سنخ از  دهد یمحاضر به این طریق به آن پاسخ  ةافراد نمون اظهارات

به معنای رسیدن به  ها آنبرای فهم  این ،اند کردهفهم بهتر دین انتخاب  منظور بهعلمیه را ة حوز
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. کند میو مسائل موجود جامعه را میسر آن دین است که امکان مسالمت میان  از یا تازهدریافت 

  نشاناظهاراتشان  و اند گرفته نام آوران یامپدر این پژوهش  این سنخ از افراد همان کسانی هستند که

یزماتیک وجه کار گذشته مانند ،برای این دسته از افراد در شرایط امروزیعلمیه حوزة که دهد  می

با  و همراه، ورودشان انتقادی اند کردهعلمیه را برای تحصیل انتخاب ة حوز ها آناگر هم . را ندارد

عموم  داری یندکتب حوزوی( و  ةمطالع ةواسط بهخود )معرفت دینی  هدف تغییرآفرینی در نوع

 آتی بوده است. یها سالمردم جامعه در 

 

 یشناس روش
استفاده شده  یبرف ةگلول راهبرداز در این پژوهش گیری  برای نمونه ،با توجه به حساسیت موضوع

های  از راهزیرا  با محدودیت مواجه بود؛ها  دسترسی به نمونهه بودند و شد  کمتر شناختهافراد یرا ز ؛است

از طریق شده، نفرات بعدی  شناسایی ضمن مصاحبه با طالب، رو یناز ا رسمی در دسترس نبودند؛

بودند  ییها طلبه - مردان و زنان اعم از - ها نمونه ،با توجه به موضوع .ندشد شناسایی  این افرادمعرفی 

عالوه بر . ندعلمیه روی آوردة حوزسپس به تحصیل در  کردند یمکه از ابتدا در دانشگاه تحصیل 

کردند  که در آن تحصیل می ای یهعلم ةمدرسها عنوان  ، در انتخاب نمونهراهبردها با این  شناسایی نمونه

که این  یا طلبهمردان  ةآمده مشخص شد عمد دست ای به با توجه به اطالعات زمینه نیز اهمیت داشت.

با توجه به . کنند میتحصیل در قم معصومیه، مشکات و اباصالح  ةعلمیة مدرسشرایط را دارند، در سه 

ای  ابتدا از طریق آشنایانی که چنین تجربه ها نمونه های مزبور، دو فاکتور فوق و مشکالت ورود به حوزه

 ها خانمدرمورد  های مربوط به مدارس مختلف شناسایی شدند. سپس سایر نمونهیافت شدند، داشتند 

 ةعلمی ةطالب زن در ایران در مدرس ةعمد که آنجا ازبه همین طریق بود.  ها نمونهنیز روند دسترسی به 

بدین ترتیب  ؛انتخاب شدنداز این مدرسه  های زن بیشترین نمونه، کنند میتحصیل  الزهرا جامعه

برای شروع  .شدشده انجام  های نهایی نمونهنفر از  2۲اطالعات تحقیق از طریق مصاحبه اپیزودیک با 

باید اعتماد  و راضی کردن ایشان  یهماهنگ ها برای هنگام تماس با آندر ابتدا  ،مصاحبه با آقایان طلبه

 به اینبعد  ةمرحل در .استتحقیقاتی  یاین پژوهش انجام کارهدف بپذیرند تا  کردیم یمرا کسب  ها آن

یا اینکه سراسر به ه، پرسید ها آنسیاسی از  مواردیقرار است  است و یشناس جامعهبنده  ةرشتکه دلیل 

طول  ها هفته ها آناز  یکهرکردن  بنابراین راضی بودند؛حساس  نقد نظام حوزوی پرداخته شود

 گاهید و رنحساسیت دا یشناس جامعهة رشتاین آقایان به  داد نیز نشان میایشان  یها واکنش. کشید یم

 .شدند یممنصرف  ها تماسپاسخگویی به ة اداماز  م،ا رشتهعنوان در برخی موارد با ذکر که  شد یمدیده 
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و آقا  2۲با این  یند انجام مصاحباتاشد فرسبب  برای کسب اعتماد، وجود این مشکالت ترتیب  ینا  به

 حدود پنج ماه طول بکشد. طلبه  خانم
تعمیم از نظر آماری شود. درصدهای کمّی  می ارائهشوندگان  در جدول زیر شمایی از مصاحبه

 .دهد میهای کیفی را بهتر توضیح  اما وضعیت نمونه شود،  نمی
 

 شوندگان سیمای مصاحبه

 91 که این تعداد مهندسی تحصیل کرده بودند یها رشته، در شونده مصاحبهنفر افراد  2۲از  پانزده نفر
 .دهد یمنمونه را تشکیل  ددرصد از افرا

درصد  81 همسریعنی  ؛ازدواج کرده بودند با همسر طلبه ها آننفر از  6 شونده مصاحبه یازده نفر خانماز 
 نیز طلبه بود. شونده مصاحبهطلبه  یها خانماز 

درصد از افراد نمونه در شهر  ۲6یعنی  ؛تهران بودند اهل ها آننفر  6، شونده مصاحبهنفر افراد  2۲از 
 تهران بزرگ شده بودند.

درصد از افراد  11یعنی تنها  ؛پدر روحانی داشتند ها آن، تنها چهار نفر از شونده مصاحبهنفر افراد  2۲از 
 نمونه در خانواده روحانی بزرگ شده بودند.

دانشگاه  مقطعاین کارشناسی یا در میانه تحصیل در  در مقطع ها آنافراد نمونه، چهارده نفر از  نفر 2۲از 
 علمیه آمده بودند. ةکارشناسی به حوز از مقطع پسدرصد از افراد نمونه  92یعنی  ؛را ترک کرده بودند

 

با توجه به ابهامات  ها بود که در جریان مصاحبه ای ساختاریافته یمهنالگوی مصاحبه نیز الگوی 

 ةابتدا الگوی مصاحب ،سازی برای این الگو زمینه منظور به در آن ایجاد شد.تغییراتی  آمده وجود به

ترین و  ، تلخینتر بتواند مهم هایی گونه یتروا ةآزادانبا بیان  شونده گرفته شد تا مصاحبه کار بهروایی 

و حوزه بیان کند سپس براساس الگوی حضور در دانشگاه  ةتجرباز را ترین خاطرات خود  شیرین

 شناسایی شود.های ترک دانشگاه و تجارب حضور در حوزه  ساختاریافته تالش شد انگیزه نیمه

 آنجا از .شدتوجه  مرتبط بود مسئلهشونده که با  مصاحبهاجتماعی  های دیدگاه واهداف  به یتدرنها

متفاوت و  یها قالبامکان استفاده از  و و فعال است یاپو یروش یفی،ک یقروش تحق که

)ماسون،  کند یممحقق فراهم  یرا برا یروش ،محقق فراهم است یبرا یکمتد ییها وبرگشت رفت

تحلیل  فن یتدرنها و ،و اصالح ینیمصاحبه بازب یالگو ها یافته یگردآور ینددر فرا (۲: 2222

برای  ها آنو تبیین روابط علی موجود میان  ها دادهمقوالت موجود در تا استفاده شد  تماتیک

ها، این  به ماهیت موضوع و نمونه با توجه زیرا؛ شودشناسایی  کننده یینتبی علی رسیدن به الگو

 .(9: 2229، 1کند )براون ها و توصیف بهتر را فراهم می داده یده سازمانروش امکان 

                                                                                                                                                  
1. Braun 
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 گانه طالب مهاجر از دانشگاه های سه سنخ
 محافظان دین. ۱

 ةتجربکه براساس روند زمانی منظم از  کنندگان مصاحبهتجربیات با استفاده از اول  ةدرجدر 

تبیینی برگرفته  ةگان از الگوی سه توانستیم ،بعد از طلبگی بود شان یفعلحضور در دانشگاه تا شرایط 

 الگو: این براساسوالت صحبت کنیم. ذیل مق شوندگان مصاحبه یبند سنخاز 

 نوع و خانوادگی های زمینه که بودند کسانی شوندگان مصاحبه از اول گروه یا گونه .1

 بود؛ شده ها آن باوری سنت و محوری دین ةروحی ساز زمینه ها آن مذهبی پذیری جامعه

توجه  دینی التزامات حفظ به زیادی حدود تا شان زندگی مهم تصمیمات در که ای گونه به

 های زمینه پیش بگیرند، تصمیم عالی تحصیالت برای خواستند می که زمانی ها آن. داشتند

 ارزشیبا توجه به  اما کنند، تحصیل علمیه ةحوز در دانشگاه جای به داشتند که این از کلی

 خانواده طرف از اول ةدرج دراین افراد  دارد، وجود دانشگاهیان برای اجتماعی نظر از که

 در تحصیل ،موجود عمومی های دیدگاه براساس یراز تحصیل کنند؛ اجازه نداشتند در حوزه

در ، همچنین است سخت تقریباً اقتصادی شرایط و طوالنی هایسال گذراندن با حوزه

برای  دیگری مانعمسئله هم  این .ردندا وجود روحانیون به هم مثبتی چندان ظراتنجامعه 

 قصد تحصیل در این حوزه را دارند. که افرادی است

وارد محیط دانشگاه به فکری دینی و سنتی  های زمینه یشپبا شوندگان  این دسته از مصاحبه 

 ها آن ةگذاشت سرپوشاهداف  گویپاسخمحیط دانشگاه که ند کرداحساس  زمان مرور بهو  ندشد

رعایت التزامات مربوط به  اعتقاد داشتند که، بودنددانشجو  ها آناگرچه به عبارت بهتر  نیست؛

، تناقضات زیادی با اهداف اند کرده یمفعلی که در آن تحصیل  یها دانشگاهدانشجویی در 

محیط دانشگاه در  این بود که شدند رو روبهکه با آن  یا دغدغه درواقع،رد. دا ها آن محورانه سنت

که  شدند رو روبه «کست نقشیش» عبارتی با نوعی  بهخود دست یابند؛   ینیدبه اهداف  توانند نمی

 که 21شماره  ةکنند مصاحبهبرای مثال،  ؛دیدند یمدر اثر آن محیط دانشگاه را با خود نامتجانس 

شما فرض : »گفت یم، کرد یمتحصیل  ةعلمی ةحوزبود و دو سال در  الزهرا جامعهاز  یا طلبهخانم 

دانشگاه( و شما ناسالمه ) هتا اینکه یه محیط ،توش رشد کنید خواید یمکنید یه محیط سالمه که 

«. ، بلکه باید مواظب باشی آلوده نشیشه یمرشدتون کند  تنها نهباید مواظب باشید که آلوده نشید. 

؛ کننده دور بماند همواره از عوامل آلوده بایدکه دین عنصر اجتماعی مقدسی است از این دیدگاه، 

سایر  میان خود ورا  یا این افراد فاصلهاست  شده  به آن، سببرعایت شرعیات و توجه  بنابراین،
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 کرده یمدور  ها آنرا از از خود و محیط رضایت  بهکنند که امکان رسیدن  احساسدانشجویان 

ند با توان یم کهسراغ بگیرند  اصیلیاز بستر آموزشی دینی  ها آنسبب شده  محوری یند چنین. است

ند. برای این گروه از نارضا کرا شان  های قدیمی و پیشادانشگاهی دغدغه استفاده از آن

یعنی  است؛این نیاز به  و پاسخگو نهاد آموزشی موجود نخستین علمیه ةحوز ،شوندگان مصاحبه

را  ها آنو دانشگاهی که  را از احساس شکست در نقش فعلی خود ها آناست که  بستری این مکان

همراه  ها آنبا  قرار دارددانشگاه در تقویت آیین فکری که در مقابل  و کند یمدور جذب نکرده 

 است.

انتخاب نزد ایشان زیرا کار برد؛  بهرا  «محافظان دینی»عنوان  توان یمسنخ از طالب برای این 

 هبود دینی یها سنتبرای حفاظت از بهترین بستر آموزشی موجود ، علمیه در برابر دانشگاه ةحوز

التزامات آموزشی  به حوزه، ها آنچنین پذیرشی پس از ورود . است پیوند خورده که با امر قدسی

پرداخت  عنوان بهکه از جانب آنان  استداشته  دنبال بهطلبگی را  خاص و قواعد مربوط به زیّ

و درمورد تقدس  یدگاهشاند زمان مرور  بهاما  ،هدف تلقی شدهبرای رسیدن به  هایی ینههز

آموزشی نقاط مشترکی را میان  ها از نظر آن است. همچنینمحیط حوزه تعدیل یافته  یزمایکار

باید توجه داشت . کنند یدتأکر توانایی خود ب بیشتراست شده  سببکه  اند یدهدحوزه و دانشگاه 

 که نمادهستند  دینیبزرگ عالمان در زندگی روزمره، عرفا و  ها آنترین اسوه و الگوی  مهم

 اهدافشان. چنین الگویی برای دسترسی ایشان به اند  زاهدانه برای ایشان بوده و زندگی یکوش سخت

 اند توانسته یخوب به ها آن ،بنابراین ؛اجتهاد و تخصص در دین بوده، ضروری است طور عمده بهکه 

طرز  و طلبگی  ّ ، زیقبول این اهداف یتدرنهاحوزوی را برای خود هضم کنند.  یها چارچوب

 ،دانشگاهی در بسیاری موارد ةیشینپکه با وجود داشتن  باشندافرادی  ها آنسبب شده است تفکر 

به این ایشان شوندگان،  این سنخ از مصاحبهاظهارات  مطابق با .دانند یمخود  آل یدهاطالب سنتی را 

 با، دارد هایی ینههز ها آندینی در جامعه برای  یها سنت و شئونالتزام به موضوع آگاهی دارند که 

 شان ینیدة یفوظبه  ازای چنین فشارهاییرا پرداخت کنند تا در  ها ینههزتمایل دارند این ین ا وجود 

 شناخته شوند. دار یند یانسان وکرده عمل 

 

 آوران دین پیام. ۲

مذهبی و  یریپذ جامعه ةینزماول  ةدرجن کسانی هستند که در دگاشون گروه دیگری از مصاحبه

هنگام  ها آن متفاوت. و رویکردی دارند، اما از منظر به سمت افزایش شناخت دینی را گرایش



 9316زمستان  ،4 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    565

قرار بود  انتظاراتشانو طبق  کردند یمعلمیه فکر  ةبرای ورود به دانشگاه کمتر به حوز گیری یمتصم

 ورود به با اما ،کندمیسر  ها آنرا برای  بیشتریدانشگاه محیطی باشد که امکان پرورش فکری 

و  پرسشگری ةیروحدلیل  به را آغاز، و  فعاالنهفرهنگی  های یتفعال، محیط دانشگاه

و  برقرار کردندهای دانشجویی ارتباط  با انواع گروه شان، های ذهنی آل ایدهة یانوجوگرا جست

دانشگاه به این  بیشتر در با ماندن اما ،بردارندهر ارتباطی گامی به جلو انتظار داشتند که با همواره 

غیرپویا خالصه  گاهیمتقابل و  های یورز کنشدر همین  محیط دانشگاهیشاید  که یدندرسنتیجه 

 تازه از دین است. یبه آن نیاز دارند رسیدن به دیدگاه ها آن و آنچه شود یم

یا  یردرسیغمطالعات  مانند یوجود عوامل مختلف دلیل بهشوندگان  این سنخ از مصاحبه

 با مسائلاست که دین نتوانسته  یدندرس، به این نتیجه یانهگرا اصالح های یدگاهداز  یرپذیریتأث

را نوعی  سنخ از رویکرد و انگیزه این رو ؛ از اینبرقرار کند یا سازندهارتباط  جامعهموجود در 

یعنی در  دست یافت؛ داری یندابعاد جدیدی از  توان به در آن مینامیدیم که  «نوخواهی دینی»

ورتی متناسب به ص دمختلف، بای یها زماندینی  ةجامعدر  اینجا دین عنصری اجتماعی است که

آن با جامعه در  ةیونددهندپسخنگوی دین و  خواهند یم هایی چنین طلبه ،بنابراین ؛کار گرفته شود به

که انتقال  اند به این نتیجه رسیده قبیل طالب در چنین شرایطی این د.نباش یزآم مسالمتشکلی 

با  . ایشانشوددر کسوت روحانی محقق  بایدبر سایر افراد جامعه  یرگذاریتأثشایسته و  داری یند

تحصیل  ای یهعلمة حوزدر  شوند یم، حاضر دانند وارد می یا حوزه روحانیت نقدهایی که به ةهم

از اینکه در  رو پس ؛ از ایندانند یمجامعه  بادین  مؤثرارتباط نداشتن علت اصلی  آن راد که نکن

 تا آورند یمنوخواهی به تحصیل در حوزه روی  ةیروح، با نوعی کنند یمدانشگاه احساس ناکامی 

بود از مدرسه معصومیه  یا طلبهسیزده که  ةشمار ةشوند مصاحبه مانند ؛دندین باش آور یامپ یتدرنها

علمیه  ةبرای تحصیل در حوز هایش یزهانگدرمورد  . ویکرد یمچهار سال در حوزه تحصیل  و

معرفی کردند، )روحانیون(  ها ینابگیم آقا دین این چیزی نیست که  خواستیم یم»که  گفت یمچنین 

 ها ینا. این برا خودم چیز بود که دین این چیزی نیست که کنند ینم کامل معرفیش ها یناحداقل 

که قرار بود  حال  ینا بایعنی ؛ ها که دارم میگم  خیلی ساده است صورت به ها یناگن.  می

هم استفاده کنیم از  .مقرار بود از این جریان بری اش شده سادهخیلی  صورت بهبکنیم استفاده  سوء

جدی گذاشت رو  یرتأث شد یم داری یندتو فضای  باالخره تنها مسیری بود که ینکهافضاش هم 

 ایشان. باشند حوزه د گروه اول پذیرای نظم موجودمانن توانند ینم چنین افرادی یجهدرنت«. مردم

د. ناز قواعد موجود سرپیچی کن بعضاًد نو دوست دارکنند  می حوزوی را نقد استادانمدام طالب و 
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خو  هو قواعد هنجاربخش موجود در حوز یکوش که به آرامش، سخت طالب دیگریدر این بین، 

 .کنند میبرخورد  ها آنبا هنجارشکن  مانندو ، سرزنش را این سنخ از طالبمدام ، اند گرفته

 هنقادانة یروح زمان مرور  به شوندگان، این دسته از مصاحبه شود یم سبب ها یسرخوردگهمین  

 انقدری برایش بهان هدفش زیرا ؛دند و با حالتی از غریبگی مسیر حوزه را ادامه دهنرا کمتر نمایان کن

در اساس خود را طلبه  هایی چنین طلبهد. نرا پرداخت کن هایی ینههز ند چنینمهم است که حاضر

 گفت توان یم وچرا بپذیرند. چون را بدون طلبگی اصول و قواعد زیّ ندنیستو حاضر  دانند ینم

و دور نکند مردم  از ها را آن شان هدف اصلیخواهند  میکه  هستندغیرطلبه  ییها طلبه ها آن

د ننشان ده کهد نباش یا نمونهد ناین است که بتوان ها آند. هدف نعمومی نشو زدگی یندساز  زمینه

التزامات فعلی وجود دارد. با  در شکلی نو و متناسب داری ینددر شرایط فعلی جامعه هم امکان 

نیز از التزامات نقشی  یزندگ و سبکدر ارتباطات اجتماعی  کنند یهمواره سعی م افرادیچنین 

د که نگیربکار  به شان زندگی از آن را در عناصری ،ای یقهسل ةیروحد و با نوعی نطلبگی فاصله بگیر

 ها آن طور که بیان شد، همانبا سایر طالب نشود.  ها آنکامل همرنگی اجتماعی  سببامر  یتدرنها

 ید و در زندگنهنجارشکن را دار ای هیبغرنقش  طالب سایر میانو در  یهعلم ةحوزدر 

 .ندمتفاوت مواجه یالتزامات نقش زمان هم یتحاصل از رعا یها چالشمدام با  یزن شان یاجتماع

مانند سینما، تئاتر یا  ییها حوزهبه عمدتاً  ها آن. است متفاوتطالب  یرسا با یزن ها آن یقعال ةحوز

های  موسیقیبه حتی  د وکنن مباحث روشنفکران دینی را دنبال می ،مندند هنرهای دیگر عالقه

های فوق آشنایی  در مقایسه با افراد غیرطلبه که با حوزه. برخی از ایشان دهند گوش میغیررسمی 

 توانند یمهای آتی  افراد در سالاین اما اینکه آیا  ی دارند،بیشتر اطالعاتها  دارند در این زمینه

 و مستند مستدل های نگری یندهآعاملی برای تغییر در نظام حوزوی باشند یا نه، بحثی است که به 

 رو روبهدر محیط حوزه با آن این سنخ از طالب که  هایی یسرخوردگ ،کلی ینیازمند است. در نگاه

ساز تحول در  زمینه است که یریگ شکلسنخ جدیدی از روحانیون در حال  دهد یمنشان  هستند،

 .کنند می رو روبهساختارهای طلبگی را با تغییر حوزه هستند و 

که بتوان از  ای یشهاند ؛رنددادینی معطوف به عمل را  ةیشاندعطش رسیدن به این قبیل طالب 

ل برای انتقا یا واسطه آنگاه دینی پاسخگو به مسائل جاری در جامعه را عرضه کرد و طریق آن

و  ها یزهانگ چنینبا  ها سنخ طلبهوجود این . شد امروزی ةجامعسخن دین برای پیوند متناسب با 

که طی وجود آورده  را بهموجود حالتی  ةجامعدر  ها نقشکه شکست  دهد یمرویکرد دینی نشان 

طور که اشاره شد،  همان. است یریگ شکلروحانیون با آیین جدید در حال  جدیدی از ةگونآن 



 9316زمستان  ،4 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    564

 به (عامالن تحول و تغییر در نهاد روحانیت)این نوع افراد  یو اجتماعوضعیت فکری  پایان

حاضر فراتر  پژوهش از حد مستندات آید یمنظر  ه بهاست کوابسته  یمؤثرشناسایی سایر عوامل 

با  محیط حوزوی ودر دانشگاه  اجتماعی درمورد کسانی که بینی یشپکلی،  صورت به .است

این سنخ از زیرا ؛ کند یمفراوانی را فراهم  های یلتحلة ینزم، اند رو شده احساس شکست روبه

نهاد روحانیت در جامعه پرتعارض کنونی هستند.  ةطالب در مقایسه با دو سنخ دیگر حامالن آیند

که  ییها افق؛ حوزه را رقم خواهد زد ةهای آیند ساز شکست نیست بلکه افق زمینه ها آننارضایتی 

 ستن تعارضات فراوانی نیز باشد.تواند آب می

 

 طلبان . امنیت۳

این  شان یخانوادگاجتماعی و نوع پرورش  های ینهزمکسانی هستند که  شوندگان سنخ سوم از مصاحبه

به  دهمواره میان عناصر و بسترهای موجود اجتماعی بای وجود آورده که به ها آنرا برای انگیزه 

 های ینههز د و با صرفنبر میآن  زاد که بیشترین نفع را ننزبدست  یا سنجشگرانهانتخاب عاقالنه و 

که است فردی  یطلب منفعتة یروح همانمطابق با ها  آناصلی  ةانگیزد. نرس میبیشتری کمتر به نتایج 

با توجه به شرایط زمانی و امکانی موجود،  و بیشتر مزایای اجتماعی برتردر راه کسب  کنند یسعی م

 های ینهزم پسسنخ از طالب،  برای اینگرچه ا .درنظر بگیرندبهترین وسایل را برای نیل به اهداف 

 یرگذارتأثدینی( عنصر اجتماعی  ةجامع)یک  هم وجود دارد، دین هم در اینجا اندیشی ینیدمذهبی و 

 ،مهندسی بوده است-اغلب فنی ها آن  یلیرشتة تحص که . این افراداست بخش یتمز ای ینهزم وو برتر 

این قبیل  اند. وارد شدهمحیط دانشگاهی شان به  رشته تحصیلی کسب مزایای حاصل ازبا هدف 

وارد  منافعشانمتناسب با و تر  با انتخابی آگاهانهدر مقایسه با سایر طالب مهاجر از دانشگاه، ها  طلبه

 با اهداف یتدرنهاند که نشرکت ک هایی یتفعالدر  کنند یمسعی  ،رو یناز ا ؛اند دانشگاه شده

یا  حاشیه طالب بیرا به  ها آناز حواشی  ها آنکردن  دوریدر این بین، متناسب باشد.  اش محورانهفرد

به  با توجهند نک که احساس کنند میترک را دانشگاه زمانی  کند، این طالب مشهور میطلب  امنیت

 یآموز علمدر کنار  دبایو  ر در حوزه از دانشگاه بیشتر استحضو ةشرایط موجود، نفع و بهر

 مثالبرای  وند؛ش مند بهرهعلمیه هم  ةاز نهاد آموزشی مختص علوم دینی، یعنی حوز یدانشگاه

، درمورد کرد یمتحصیل  الزهرا جامعهل در ابود و دو س یا طلبهکه خانم  22 ةشمار کننده مصاحبه

ولی  ،آدم یه عمر پوست بکنه، درس بخونه تو حوزه گهااین حوزه » که گفت یم هایش یزهانگ

گن پس  ولی شما بگی من دکتری دانشگاه دارم همه می ،چرا برای مردم اعتبار علمی نداره دونم ینم
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 ؛«یرهگ ینمچون احساس کردم دیگه چیزی دستمو  ،حالیشه، من ارشد رو ادامه ندادمخیلی معلومه 

که در ساختار است ه یدبه این نتیجه رسفرد اقتصادی نیست، بلکه  یا بهره لزوماً بهرهبنابراین این 

مراتب نقشی موجود، برخی  و در سلسله اند خورده، دین و سیاست به هم پیوند اش جامعهفعلی 

این دسته از  ةطلبان یتامنمحتاطانه و  ةروحیاما  ،باالیی قرار بگیرند یها ردهدر  اند توانستهروحانیون 

تا مبادا از  کنند اظهارنظرشد با احتیاط بیشتری در جریان مصاحبه  شوندگان موجب می مصاحبه

 چنین نتایجی گرفته شود. ها آنصحبت 

معطوف به تصاحب قدرت سیاسی و اجتماعی  عمدتاً این سنخ از طالب، های یزهانگها و  دغدغه

گذراندن دروس  به همین دلیل، ؛است مند بهرهچیزی که متخصص دانشگاهی کمتر از آن  است؛

را پیدا  نتیجه یبحکم مشغولیتی  ایشان یبرا یاضیاتیر یژهو به ،انتزاعیدانشگاه و درگیرشدن با مباحث 

قبول نقش  دنبال بهد و نفاصله بگیر خود  ییدانشجوهر روز از نقش  شود سبب میکه است کرده 

طلبان  امنیتگفتنی است داشته باشد.  ها آنقدرت سیاسی و اجتماعی برای  یتدرنهاد که نجدیدی باش

کسب نوعی تعالی برای عاملی علمیه را ة تحصیل در حوز ای از این طالب دو نوع انگیزه دارند. دسته

استفاده هم برچسب تالش برای تجهیز علمی را  اظهاراتشانمیان ند که در ندا اجتماعی و سیاسی می

طلبگی در  به امنیتی حاصل از زیّ علمیه را راهی برای رسیدن ةحوزبه  مهاجرت دوم ةکنند. دست می

همراه  به یشانبرا اجتماعی را یبرچسب ،دستهبودن برای این  طلبهد. ندان می ها یوابستگپر از ة جامع

  د.نشو می مند بهرهزندگی طلبگی  های یو آسودگاز امنیت خاطر  آنة یساکه در  آورد یم

 این مکانکاریزمایی  یها جنبهیابند که  می با ورود به حوزه در دو دستة فوقباید توجه داشت که 

 انتظارات چندان متفاوتی از آن توان و نمیپررنگ نیست آوران دین،  های محافظان و پیام برخالف سنخ

در  آموزشی یمانند سایر نهادهاکه  یابند می در علمیه ةماندن هرچه بیشتر در حوزها با  ، همچنین آنداشت

این سنخ از . بخشند  تحقق خود راقبلی  یها برنامهو  ی خود را برآورده کنندنیازهاتوانند  می ای ینهزمچه 

د که ندار انتظار نخست ةدست ویژه به، کنند یمعلمیه نگاه  ةبه حوز یتر متعادلدیدگاه  با شوندگان مصاحبه

-االسالم حجت» دار یندرسیدن به الگوی یک عالم  اسالمی برای های یهپااز نظر را  ها آنحوزه بتواند 

رسیدن به  قطعاًباشد و  شدنی ساجتماعی سیاسی برایشان لم از نظرتقویت کند که نتایج آن نیز  «دکتر

 .نیستاقتصادی جدید  های یتموقع، دور از شود یمباالتر که از این طریق حاصل  یجایگاه

، بیشتر رعایت هنجارهای بینند یمدر محیط حوزه  دوم در این سنخ ةدست آنچه طالب وابسته به

اهدافشان تغییر  ممکن است احساس کنند این طالب است.  شدهعملی است که به هدف تبدیل 

بنابراین این افراد همواره در حال  ؛شوند میبا محیط همرنگ  بیشتراست، درنتیجه  کرده
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باشند جانبه شخصیتی چند های یژگیوبا  یا طلبهشده  سببهستند که  هایی یابیارزسنجشگری و 

 ةیزانگکه با  همین طالب ،. از سوی دیگرکنند ینمبودن تعریف  هویت خود را در طلبه که تنها

 ؛شتندداقبلی احساس رضایت بیشتری بودند، در مقایسه با افراد  شدهخود وارد حوزه  ةفردمحوران

 ند؛علمیه را انتخاب کرد ةهویتی طلبگی، حوز های یژگیو از یمند بهره منظور بهتدا باز ازیرا 

احساس  نیزتر در زندگی شخصی و اجتماعی خود  بنابراین در این محیط و در سطحی کلی

و  داز مدرسه معصومیه بودن یا طلبه خانمکه  22 ةشمار ةنندک مصاحبه نمونه ؛ برایرضایت دارند

دقت کنی خود  گهاهمین االن هم » که گفت یم گونه ینا، کرد یمهشت سال در حوزه تحصیل 

، انگار یه اند طلبهبین دوستام که  مثالًطلبه اون آرامشی که دارند،  یها خانمخود  یو حت ها یروحان

 «.محکم دارند که بقیه افراد معمولی ندارند، تو بقیه افراد معمولی همچین حالتی ندیدم گاه یهتک

 یشانها انتخاباما رفتار و  ،های ابتدایی از جمله محافظان دین هستند در صورت معموالً این افراد  

خود چندان  طالب،این سنخ از  دهد، می یتاولوشان  منافع فردیبه و کند  میرا از سنخ اول متمایز  ها آن

ندارد، به همراه  ها آنکه امکان ریسک و هزینه را برای  یا گونه به ؛دانند یمنرا در مقابل دین متعهد 

حل مسائل  ینند از آن برابتوا تا رنددان یناز د یا گستردهانتظارات چندان  مانند گروه دوم همچنین

 .است ینمتعادل با د یا رابطه یبرقرار یزن طالب یلقب ینا بیشتر هدف. بگیرندکمک  یعموم

 

 گیری یجهنتو  بحث
 ضرورت امر همین که اند یافته ای یژهو یگاهجانقش و  یونروحان پساانقالبی،ة جامعامروزه در 

حاضر به بررسی انگیزه  ةکند. در مقال های علمیه را برجسته می تغییرات گرایش به حوزه بررسی

از ها )اعم از ارشد و دکتری(  رغم تحصیالت تکمیلی در دانشگاه طالبی پرداخته شده که علی

های نقشی  ها و جایگاه کنند. در میان این افراد تفاوت در انگیزه به حوزه مهاجرت میدانشگاه 

طلبه را از  که نقش یآور تقدسکاریزما و  یها جنبه ننگهداشت یدر شرایط اجتماعوجود دارد. 

 رو روبهبا التزامات و مشکالت جدیدی  ینوع به، کند یممتفاوت اجتماعی موجود  یها نقشسایر 

اجتماعی  با منطق ،گذار فاصلهاین مرزهای از ناسازگاری میان نگهداشت  که تا حدودی شده است

 عملی در میاندر شرایط اجتماعی فعلی افزایش تنوعات فکری و است. برآمده کم بر جامعه حا

تماعی اج یها شبکهجدید روابط، مثل حضور در  عدر نو ها آن تر گستردهو حضور  قشر طالب

، کند یمرا از سایر افراد جامعه دور  ها آنکه  یا جداکنندهاز مرزهای  را طالب تاحدودی مجازی،

 . کند یم رو روبه ییها چالشرا با  ها آن قبلی یزبخشتما یها جنبهحفظ  زیرا خارج کرده است؛
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حاکم بر آن دور  از منطق تواند ینمفعلی است و  ةجامعطلبه عضوی از شایان ذکر است که 

که خود را تنها در قیود زاهدانه  دهد ینم ها آنموجود این اجازه را به  یخرد ابزاریعنی  ؛بماند

نقش طلبگی خود  در مواردی الزم استطلبگی قرار بدهند و از مزایای اجتماعی دور بمانند، بلکه 

 سبب اما همین عامل ،قشر جدید روحانیت( یژهو به)ببینند اجتماعی  یها نقشرا در کنار سایر 

در نگاه عمومی کاسته شود و  روحانیبرای یک موجود کاریزمایی قبلی  یها جنبهاز  شود یم

 .نداردبقیه  در مقایسه با برتریفکری ة هستاحساس کنند روحانیت در برخی امور دینی  دیگران

در  یکم یشبا افزا نیز دانشگاه آید یمنظر  به هستند، رو روبهحوزویان با آن که  نار مسائلیدر ک

همچون  یجة آندرنتکه  است را رواج داده ییگرا مدرکو دانشجویان، حالتی از  ها رشتهتعداد 

 در در چنین وضعیتی ،بنابراین ندارد؛ میان سایر نهادهای آموزشی در ینقش برتر گذشته یها دهه

و نهادی  از نظرمهم جامعه هستند،  ساز یتهواز عوامل  همچنان و علمکه دین  حال  ینع

با  دیگرانجوانانی را که بیشتر از  اول ةدرجکه در  شوند یم رو روبه ییها چالشبا  یعملکرد

 یافتن برایشود  سبب می د وکن میهستند، با چالش مواجه  رو روبهمعرفتی و هویتی  یها بحث

 .شوند رو روبه هاییتردیدموجود در جامعه با  بخش یتمزبهترین مجاری 

 ، نوعخانوادگی-ذهبیم یریپذ جامعهنوع  همچون عواملی یرتأث، تحت در سطحی دیگر

فرد برای خود  مطالعات دینی و الگوهایی کهدر محیط دانشگاهی،  یژهو بهعی، ارتباطات اجتما

 یرویکرد، اند کردهحضور در محیط شهری که این افراد در آن رشد  ةتجربو است تعریف کرده 

دانشگاه را  یجا به علمیهة حوز تحصیل دربرای  گیری یمتصم که آید یموجود  برای وی به دینی

سنتی، ایجاد پیوند میان دین و  داری یندمعنایی که در سه شکل حفاظت از  کند؛ میمعنادار  شبرای

 .شود یمنمودار  علمیهة حوز و نظام دین ةیساجامعه و پناه گرفتن در 

ای از طریق تحلیل تماتیک استخراج  گانه های سه های تحقیق، سنخ با نمونه مصاحبهپس از 

 .شود مشاهده می آمده دست بهای از نتایج  شدند. در جدول زیر خالصه

 

 ها یزهانگ ها سنخ
حضور در  ةتجرب

 دانشگاه
حضور در  ةتجرب

 حوزه
اجتماعی مرتبط با ی ها یدگاهد

 مسئله

 طالب سنتی یاننوا هم محوران دین محافظان دین اول سنخ
 طالب غیرطلبه هنجارشکنان نوخواهان دین آوران یامپ دوم سنخ

 طلبان یتامن سوم سنخ
 گرایان یتعال

 یاندانشگاه
 حاشیه یب

 طلبان منفعت
 متعادل

 سنجشگران
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ها و عادات حوزوی  بخش سنت رسد از میان سه سنخ فوق، محافظان دین تداوم نظر می به

معاصرند.  ةگویی حوزه به مشکالت جامع پاسخ دنبال بهنوآورانی هستند که نیز آوران  . پیامهستند

از ابتدا  هایشان یزهانگاما رفتار و  ،دهند طلبان در بدو امر خود را در قالب محافظان نشان می امنیت

کند. در میان سه  از دانشگاه به حوزه توجیه میرا  ها آنگرایی است که مهاجرت  حاکی از منفعت

 همچنین .استتغییرات ساختاری حوزه و دانشگاه  ةزنند آوران رقم سنخ پیام، سنخ

 رو روبه)طالب غیرطلبه( در محیط حوزوی با آن  دوم سنخکه افرادی مثل  هایی یسرخوردگ

فراهم برای ایجاد آیین و دین جدید دانشگاهی  ای ینهزمهای آتی  در سال ، ممکن استشوند یم

به عبارت دیگر وجود مسائلی مانند مهاجرت علمی  ؛دندان یم نیاز یبخود را از حوزه بعضاً که  کند

علمیه در  ةقدرت در دانشگاه و حوز بندی یمتقستغییر در الگوی  دهندة نشان و حوزهمیان دانشگاه 

و  یطلب منفعتة یروحفعلی که ة جامعگفت در  توان یم که یطور بههای اخیر است.  سال

 یها گروه بخش یتهو های ینهزمهای قبل  که در سال ییها نقشردمحوری در اولویت است، ف

جوانان را با نوعی بحران  یژهو بهکه  است، در حال آمیختگی با اشکال جدیدی است بودهاجتماعی 

 های نقشی را متفاوتی از بحران یها گونهو  کرده رو روبهسیاسی  فرهنگی و-ی اجتماعیدر اقتدارها

که از  دهد ینمن اجازه را به ما پژوهش حاضر ای یو تجرباما اقتضائات زمانی  است،  دادهشکل 

 این رابطه بپردازیم. اجتماعی در بینی یشپسطح فراتری به 

در  مردانگی و زنانگی های یژگیوچگونه  که وجود دارد این استدر پژوهش  بحث دیگری که

با توجه این باره  در .است مؤثرزه علمیه انجامیده انتخاب حوبروز رویکردهای متفاوت دینی که به 

 کنند یماحساس  متفاوتشاندلیل جایگاه اجتماعی  به، به هنگام طلبگی مردان توان گفت مینتایج به 

زنان طلبه بیشتر رویکردی تبعی دارند.  که یدرحال بیشتری در این مورد دارند؛ یرگذاریتأثقدرت 

با مسائل دینی  شان ینید های یشهاندمیان  اند توانستهطلبه بیشتر  مردان رسد مینظر  بهدر این بین، 

 ارتباط برقرار کنند.در جامعه موجود 

مبنی  الکمن و با توجه به دیدگاه برگر آید یمنظر  به در پژوهش شده مطرحات نظریدر ارتباط با 

علمیه نیز  ةحوزدر  ،نداردحقیقت مطلق ة ارائادعای  ییتنها بهمعاصر هیچ نهادی ة جامعبر اینکه در 

 - عد از انقالب اسالمیب یژهو به ،ماة جامعدر  گذاری یاستسدلیل ارتباط میان روحانیون و نظام  به

 همچنین ی،فعل ةدر جامع ینید های گذاری یاستس انتقاد از - حاضر ةنمونحداقل در نظر افراد 

از جایگاه  هحوزاین  ،آن یجةدرنت که آورده وجودبه را حالتیطالب  قشر و علمیهة حوزانتقاد از 

شده تبدیل شده  سیاسی داری ینددینی، به نهاد متولی آموزشی برای  طرف یبکاریزما و  ینهاد
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با سایه افکندن قواعد بروکراسی  - دهد میوبر نشان  ةکه نظری همچنان - بعدی همة درجدر است. 

 یتدرنها. شدخواهد  کاسته اش یآموزش بودگیخاص های یژگیواداری بر آن هر روزه بیشتر از 

که از تغییراتی احتمالی در ساختار و جایگاه این نهاد است  وجود آورده شرایطی را به ها ینهزماین 

دینی جدید، تعارضاتی در میان  یکردهایروکه با رواج  یا گونه به دهد؛ خبر میآتی  یها سالدر 

 .شدانواع قشرهای نوظهور طالب ایجاد خواهد 

 یها پژوهشدر سطح تحلیلی میان نتایج این پژوهش با  ی موجودها تفاوتجمله  از یتدرنها

و حضور در دانشگاه  ةحاصل تجربیات کسانی است که تجرب این سطحآن است که نتایج ، مشابه

مشکالتی است که این ة دهند نشاناین باره در ها  آناظهارات  و اند داشتهعلمیه را کنار هم  ةحوز

مسائل حاضر آشکارکنندة پژوهش  رو ؛ از اینامروزی با آن مواجه هستندة جامعدو نهاد در 

تصویری از قرار دارد ، همچنین روی این دو نظام تربیتی  یشپآتی  یها سالدر  کهاست احتمالی 

 دهد یمفعلی نشان ة جامعفکری دانشگاهیان و حوزویان را در  یها گونهمسائل معرفتی، اهداف و 

تا در نزد افراد نیز را اجتماعی  و عملمیان نوع رویکرد دینی  ارتباط ها یبند سنخاین  و ضمن

 .کند یمروشن حدودی 
 

 منابع

 و انسانی علوم ةپژوهشنام ،«داری دین و مدرنیته دانشگاه،» ،(1۲81) مریم ،زارع و تقی ارمکی، آزاد 
 .۱61-۱۳۳: ۲2 ةشمار اجتماعی،

 ،معاصر زمان در دین شناسی جامعه رویکردهای در برگر پیتر تأثیر» ،(1۲6۲) همکاران و فائزه ایزدی»، 
 .28-2۲: 1 شماره ،عرفان و ادیان

 مشهد، ،مشهد ةعلمی ةحوز کنونی اوضاع و تاریخی ةسابق از گزارشی ،(1۲91) علیسید ،ای خامنه 
 .رضا امام جهانی کنگره

 ،با قم ةعلمی ةحوز بوروکراسیون شناختی جامعه بررسی» ،(1۲61) مهدیسلیمانیه  و سارا شریعتی 
 122-81: 1 ةشمار ،ایران اجتماعی مطالعات ةمجل ،«وبری رویکرد

 ،و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن ةفصلنام ،«شدن جهانی و داری دین» ،(1۲62) محمدرضا کالهی 
 6۲-91: 22 ةشمار ،ارتباطات

 ،ةدانشکد ةنشری ،«وبری رویکردی با فرهنگیة توسع و بوروکراسی انواع» ،(1۲16) حسین گدازگر 
 .219-226: 119-111 ةشمار ،تبریز دانشگاه انسانی علوم و ادبیات

 ،دانشگاه ،«دانشگاه و حوزه مشترک اهداف تبیین» ،(1۲89) علیلو  صحبت و محمدحسن میرزامحمدی 
 219-226: ۲ ةشمار ،اسالمی آزاد
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