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مقدمه 
کــه تمــام رســانه ها بــا شــدت و حــّدت و بــا ابزارهــای ارتباطــی مختلــف  در موقعیتــی 
ــرق،  ــی ش ــرب و حت ــان غ ــه جه ک ــی  ــد، در زمان ــانه رفته ان ــان را نش ــان جهانی ــکار و اذه اف
ــه دنبــال راه و راهنمایــی هســتند  ــر ب ــا درازت از بی دینــی و بی هویتــی خســته و دســت از پ
عطــش  ســبب  بــه  بشــریت  کــه  عصــری  در  بدهــد،  نشــان  آنهــا  بــه  را  هویتشــان  کــه 
کنــکار«،  بــه دامــان عرفان هــای ســاختگی مثــل: »اوشــو«، »ا حقیقت جویــی، دســت 
گدایــی اش را بــه دســت  کاســه  کــه بشــریت  »ذن« و »یــوگا« شــده اســت، در فضایــی 
گدایــی  می کنــد، در بــازار آشــفته دعوت هــای  گرفتــه و معنویــت و معرفــت و هویــت 
پولــی بــه مذاهــب ســاختگی  ماننــد: وهابیــت و بهائیــت، در زمانــی کــه ادیــان، مذاهــب و 
آیین هــای ســاختگی، نمادهــای باطل شــان را بــه جهانیــان عرضــه می نماینــد و خالصــه 
در میــدان نبــرد نمادهــا، آئین هــا و مذاهب؛نمــادی مقــدس و برتــر، ســاده و در دســترس و 
در عیــن ســادگی ســازگار بــا فطــرت، کارآمــد و مؤثــر، آرام بخــش و معنــوی بــه میــدان مبــارزه 

ــارز« می طلبــد. ــن ُمب ــل ِم آمــده و »َه
ــه عنــوان آخریــن و  ــا پشــتوانه نبــوت و اعتبــار هــزار و چنــد صدســاله و ب  ایــن نمــاد ب

مقدمه
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کــرده و  کامل تریــن دیــن، در مقابــل تمــام مدعیــان پیشــین و بعضــًا دروغیــن  قــد علــم 
کــرده اســت؛ بــه  کــه تمــام مدعیــان را نگــران  موفقیتــش آن  قــدر چشــمگیر بــوده اســت 

کمــر بــه شکســتن آن بســته اند. کــه بــا چنــگ و دنــدان و زر و زور  شــکلی 
ــت؛  ــادی اس ــی و اعتق ــای دین ــرد نماده ــر، نب ــر حاض ــرد عص ــه نب ک ــم  کردی ــول  ــر قب گ ا
بنابرایــن روحانیــت عالــم و فاضــل، بایــد بــا کمــک »نمــاد« محتــرم مذهــب حقــه ی تشــیع 
 یعنی»لبــاس ارزشــمند روحانیــت«، بــه ترویــج معــارف نــاب اســالم و اهل بیــت

بپــردازد و از حـــــریم اعتقــــادات و معـــــارف اســالم دفــاع نمایــد.
کــه دارای  نوشــته حاضــر تالشــی اســت بــرای معرفــی ایــن نمــاد مقــدس؛ نمــادی 
کارکردهــای معنــوی بســیاری اســت. امــا ایــن نمــاد بایــد و  پیشــینه تاریخــی طوالنــی و 
نبایدهایــی دارد و توقعاتــی را بــه وجــود مــی آورد کــه الزم اســت به کارگیرنــدگان آن مراعات 
ــه مــوارد مذکــور پرداختــه می شــود. کتــاب ب ــع آن را برطــرف نماینــد. در ایــن  کننــد و موان
کتــاب حاضــر بــه همــت وی تدویــن شــده  کــه  در پایــان از آقــای مهــدی اســماعیلی 

اســت، تقدیــر و تشــکر مــی شــود.
و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین
مدیریت مطالعات تربیتی فرهنگی
معاونت تهذیب حوزه ݣݣݣهای علمیه



.
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 تحت کفالت امیرالمؤمنین
عالمه طباطبایی نقل می کند:

 در نجــف اشــرف هم زمــان بــا جنــگ جهانــی، كمــك هزینــه ی مــا از تبریــز قطــع شــد و 

مدتــی گذشــت و پولــی نرســید و مــا هــم نســیه می كردیــم و روزگار می گذراندیــم، تــا این كــه 

ــی ادامــه پیــدا  كــ ــا  كــه ایــن وضــع ت ــم  ــران بودی كنیــم. نگـــ ــان نمی شــد نســیه  یمـــ ــر رو دیگـــ

كــرد. خواهــد 

كــه روزی شــخصی آمــد درب منــزل و گفــت: »آقــا فرمودنــد  در همیــن اوضــاع و احــوال بــود 

كفالــت مــا هســتید. شــما نگــران نباشــید، زندگــی  كــه هفــده ســال یــا هجــده ســال تحــت 
شــما تأمیــن خواهــد شــد«.1

یخ هفـــــده سال یا هجــــــده سال به چه منـــــاسبتی است؟! از  من فكــــــر كردم كه این تـــــار

یـــــخ تطبیق نمی كـــــرد. از زمــــانی كــــــه به نجف آمــــــدیم؟  زمان مرحـــــوم شدن پــــــدرم؟ تـــار

درســت در نمی آمــد. 

كــه صــدق می كنــد، مســأله ی ملّبــس شــدنم  كــردم تــا فهمیــدم تنهــا مــوردی  مدتــی فكــر 

اســت كــه هفــده ســال یــا هجــده ســال از آن می گــذرد و منظــور از كالم آقــا، مبنــی بــر این كــه 

1 . آقا هم به  نظرم امیرالمؤمنین آمد.



لباس روحانیت در نبرد نمادها16

كفالــت امیرالمؤمنیــن هســتم، تلّبــس بــه لبــاس مقــدس روحانیــت و معّمــم  تحــت 
شــدنم بــوده اســت.1

کفــــــالت  گرفتــن تحــت  کــه شرایـــــط را دارنــد، ولــی از قــــــرار  قابــل توجـــــه طالبــی 
اهـل بیتگـــــــریزانند!

1. پگاه حوزه، 20 آبان 1385، شماره 195�
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عمامه در روایات
:قال رسول اهلل

1». »ِاّنَ الَعماِئَ سیماُء االسالم و ِهى حاِجٌز َبینَ امُلسِلمین و امُلشِركین

به درسیت كه عمامه، نشانه ی اسالم و فاصله ی میان مسلمانان و مشركان است.

 : قال رسول اهلل
ا الَعماَمُة َفُسلطاُن اهلل.«2  ّمَ

َ
»ا

عمامه نشان سلطنت خداوند ]بر ذهن و جان انسان[ است.

 :قال رسول اهلل
 3».

ً
ُموا َتزدادوا ِحلما »َتَعّمَ

یاد شود. عمامه به سر كنید تا بردبارى مشا ز

 :قال رسول اهلل
ِبسوا الَعماِئ َعىل الَقالِنس.«4 

َ
ىت َعىل الِفطَرِة ما ل ّمَ

ُ
 ا

ُ
َتزال »ال

1 . طبری، مناقب امیرالمؤمنین، ج2، ص389.
2 . عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج1، ص13، ح48.

3 . ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج1، ص296.
4 . متقی، كنزالعمال، ح 41148 و 41142.
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امت من تا آن گاه كه عمامه بر روى عرقچین مى پوشد، بر فطرت ]واصالت دیىن اش[ باىق است.

:قال رسول اهلل
 1». مین ٍة ُمَعّمَ

َ
ِئك ال َدىن َیوَم َبدٍر و ُحَنینٍ ِبَ ّیَ

َ
 »ِاّنَ اهلَل ا

خداوند مرا روز جنگ بدر و حنین به فرشتگاىن كه معّمم بودند، یاری كرد.

1 . عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 80، ص199.
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درطول تاریخ چه کسانی این لباس را پوشیده اند؟!
به طور قطع، این جمله ی معروف را شنیده اید که: 

 ». »َشَرُف  امَلكاِن ِبامَلكین

ارزش هر مکان به ارزش فردی است كه در آن مکان قرار گرفته است. 

غــار حــرا به دلیــل نــزول وحــی، و حضور رســول خدا و مدینةالنبی، بــه برکت گام ها 
کــرم و ســتون حّنانــه بــه ســبب تکیــه گاه بــودن بــرای رســول رحمت  و نفس هــای رســول ا
و حتــی خــاك جبهه هــای ایــران بــه ســبب مجاهدت هــای رزمنــدگان اســالم، همــه و همــه 

)بــه ســبب انتســاب بــه انســان های بــزرگ(، مقــدس و محترم شــمرده می شــوند.
کــه چــه  یکــی از مهم تریــن مالك هــای ارزش گــذاری یــك لبــاس و پوشــش ایــن اســت 
کرده و می پوشــند. گروه و صنف و انجمنی و براســاس چه ایده و عقیده ای آن را انتخاب 
 کــرم کــه نشــانگر دیــن، آییــن، روش و منــش رســول ا لبــاس روحانیــت از آن جهــت 
کــه ایــن لبــاس را بــر تــن  گروه هــا و افــرادی  می باشــد، منســوب بــه ایشــان اســت. از طرفــی، 
غــان دیــن اســالم بوده انــد و بــا عقیــده ی ترویــج دیــن خــدا آن 

ّ
کرده انــد، علمــا، فقهــا و مبل

کرده انــد. را انتخــاب 
بهایــی، عالمــه  مجلســی، شــیخ حــر  بزرگانــی چــون شــیخ  و  را علمــا  لبــاس  ایــن 
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کاشــانی ،  عاملــی، شــهید اول، شــهید ثانــی، مالمهــدی نراقــی، مــال احمــد نراقــی، فیــض 
سیدحســن مــدرس، کاشــف الغطاء، شــیخ عبــاس قمــی، ســیدعلی قاضــی طباطبایــی، 
شــیخ حســنعلی نخودکــی اصفهانی، حاج شــیخ عبدالکریــم حائــری، آیــت اهلل بروجردی، 
آیــت اهلل شــاه آبادی، عالمــه طباطبایــی، امــام خمینــی، آیــت اهلل بهجــت، آیــت اهلل اراکــی، 
آیــت اهلل گلپایگانــی، شــهید مطهــری  و هــزاران عالــم عامل متقــی زاهد به تــن کرده اند. 
آیــا همیــن کــه چنیــن افــرادی ایــن لبــاس را بــه تن کرده انــد، بــرای اثبات تقــدس و ارزش 

ایــن لباس کافی نیســت؟
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چرا مقدس؟!
ــرا می گـــــــویی  ــا چـــــــــ ــه لبـــــاس ارزشمنـــــــدی اســت، درســت؛ امــــــ می گفــــت: این کـــ

لبــــــاِس مقـــــدس؟
گفتم: 

لباس تبلیغ معارف ناب دین اسالم؛
لباس تبلیغ و ترویج مذهب جعفری؛

لباس سربازی امام زمان؛
لباس روضه خوانی امام حسین؛

لباس موعظه، پند و نصیحت و اصالح؛
لباس یاد خدا، معاد، قیامت، بهشت و جهنم؛

لباس ترویج گفتار و کردار رسول اکرم و معصومین ؛
لباس ترویج نیکویی، و ثواب و ترك گناه؛

این  همه امتیاز و کارکرد برای تقّدس یك لباس کافی نیست؟
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 توجه خاص اهل بیت
بــرای تزکیــه ی نفــس و  کــه جوانــی اش را  مگــر می شــود اهل بیت  بــه عاِلمــی 

کــرده؛ کســب علــم و معــارف دیــن هزینــه 
ــه تبلیــغ  ــه ب ــده و مجاهدان ــه جــان خری کنایه هــا را ب کــه متلــك و نیــش و  غــی  ِ

ّ
ــه مبل ب

دیــن پرداختــه؛
به عالِم فاضلی که عمرش را برای اصالح خود و جامعه مصرف کرده؛

به واعظی که برای ترویج منش و کالم اهل بیت وعظ و سخنرانی نموده؛
و به سربازی که انتظار ولّیِ موعود را فریاد می زند؛

عنایت نکنند؟ برایش دعا نکنند؟ برایش طلب عافیت نکنند؟
رشد و موفقیتش را از خداوند متعال تقاضا نکنند؟

و مگر می شود دستش را نگیرند؟



.





   ضرورت



.
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نبرد نمادها
میدان، میدان نبرد است؛ نبردی سهمگین و طاقت فرسا ... ؛

گرفته است ... ؛ گرد و غبار نبرد همه جا را فرا 
تبلیغات گســترده ی کشــیش های مســیحی با بهره گیری از ابزارها و وســایل پیشــرفته 

ت هرچــه تمام تــر ... ؛
َ

و بــا شــدت و ِحــّد
یـــــج بیش ازپیش وهــــــابیت و تـــــوزیع گستــــــرده ی تبلیغـــــات مــــــاهواره ای  تبلیغ و ترو

آن در جهــــان... ؛
گســترده ی عرفان هــای دروغیــن و مکاتــب منحــرِف شهوت پرســت، مثــل  ترویــج 

کنــکار و... ؛ اوشــو و ا
رژه ی مرّوجان شیطان پرستی در خیابان ها با پوشش مخصوص و نمـادهای خاص؛

ــکار  ــه از اف ــی برگرفت ــناخته ی واردات ــارف و ناش ــای نامتع ــش ها و آرایش ه ــج پوش تروی
انحرافــی غربــی؛ 

همه و همه، نشان دهنده ی یک نبردی جدی و چندجانبه است. 
گــروه و فرقــه و مذهــب، بــه حــق  درواقــع میــدان، میــدان مبــارزه ی نمادهاســت و هــر 
یــا ناحــق، افــکار، عقایــد، آییــن و مذهــب واقعــی یــا ســاختگی خــودش را تبلیــغ می کنــد.
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در ایــن آشــفته بــازاِر نبــرد نمادهــا، حضــور نمــاد قدســی و برتــر مذهــب تشــّیع، یعنــی 
»لبــاس مقــدس روحانیــت« بــرای شکســت هیمنــه ی پوشــالی مکاتــب و آیین هــای 

ســاختگی ضــروری اســت.
حــوزه ی علمیــه بــه عنــوان مدافــع اســالم نــاب در ایــن میــدان نبــرد، بایــد نمــادی را بــه 
کالم،  کــه برتریــن باشــد؛ نمــادی بــا قدمــت بیشــتر، مفاهیــم رســاتر و در یــك  میــدان آَوَرد 

کامــل.  قدســی و 
کــه طلبــه ی علــوم دینــی، بــا برتریــن و قدســی ترین و ماندگارتریــن نمــاد  این جاســت 
کــه  اســالمی، یعنــی لبــاس روحانیــت، وارد میــدان مبــارزه ی فرهنگــی می شــود؛ نمــادی 
ــغ گفتــار و کــردار و آموزه هــای وحیانــی پیامبــر اعظماســت و مظهــر معنویت و علم 

ّ
مبل

ایشــان و نشــانگر اعتقــاد بــه جــدا نبــودن دیانــت از سیاســت.
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لباس تعهد و تخصص
مراجعــه بــه متخصــص میــان مــردم یــك مســأله ی جــا افتــاده و تقریبــا یــک ضــرورت 
گــر عینــًا همــان  اســت؛ بنابرایــن نســخه های درمانــی را فقــط از پزشــك قبــول می کننــد و ا
کــه دســتورات راهنمایــی و  ــه  ــد؛ همان گون کنــد، نمی پذیرن نســخه را فــرد دیگــری تجویــز 

رانندگــی را فقــط از پلیــس قبــول می کننــد. 
ایــن مســأله در مــورد روحانیــت نیــز صــادق اســت؛ یعنــی مــردم روحانــی را متخصــص 
کارشــناس مســائل دینــی می شناســند و ســؤاالت اخالقــی، شــرعی و اعتقــادی  خــود را  و 
فقــط از او می پرســند؛ پــس پوشــیدن لبــاس روحانیــت، یعنــی پوشــیدن لبــاس تعهــد و 

تخصــص در مســائل شــرعی و اعتقــادی و دینــی.
کــدام بــه تناســب شغلشــان  کارشناســان و متخصصــان و اصنــاف مختلــف، هــر 
کــه پزشــك، ســرباز، پلیــس، کشــیش، نظامــی  گونــه  پوششــی را انتخــاب می کننــد؛ بدیــن 
و... هرکــدام پوششــی متفــاوت از دیگــری دارنــد و بــا آن، خــود و تخصصشــان را از دیگــران 

متمایــز می کننــد.
روحانــی نیــز بــه تناســب تعهــد و تخصــص در مســائل دینــی و مذهبــی، لبــاس تعهــد 
و تخصصــش )کـــــارشناسی مســائل دینــی، معنـــــوی، عقیدتــی، احکـــــامی و...( را بــه 
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تــن می کنــد تــا مــردم در هنــگام نیــاز، به راحتــی بتواننــد او را شــناخته و بــه ایــن صنــف 
دسترســی داشــته باشــند.

م اســت کــه پوشــیدن لبــــاس تعهــد و تخصــص توســط یــك روحـــــانی، 
ّ
بدیهــی و مســل

گــروه  نقــش فراوانــی در پذیــرش رهنمودهــا و توصیه هــای فقهــی، اخالقــی و اعتقــادی ایــن 
توسط مـــردم دارد.



31 ضرورت

ضرورت و عدم ضرورت
می گفت: هنوز نمی دانم پوشیدن این لباس برای من ضرورت دارد یا نه؟

گفتم: با وجود
سم پاشی هـــای خانمــان سوز ماهـــواره ها؛

طوفـــــان هـای سهمگین اینتـــرنت؛
سونــامی ویرانگـــر اختالط زنــان و مـردان؛

طاعـــون روزافــــزون افــزایش طـالق؛
گرایی و اشرافی گری؛ تراژدی تهوع آور دنیا

کــم پرخــــاشگری و بی تقــــوایی؛ ترا
غوغای عرفان های دروغین و ساختگی و... ؛

و تشــنگی جهـــــانیان بــرای دریافــت معــــارف نــاب دینــی از ســوی دیگــر؛ چگونــه 
کنــی؟ انــکار  می توانــی ضــرورت پوشــیدن ایــن لبــاس را 

با توجه به این موارد، آیا باز هم در ضرورت تلبس به لباِس ترویج معنویت و معارف 
اهل بیتو ترویج زندگی صحیح مبتنی بر آموزه های وحیانی تردید داری؟

لحظاتی سکوت کرد و بدون گفتن کلمه ای سرش را پایین انداخت و رفت!
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کمیت دین و نظام اسالمی در جامعه نشان حا
وقتــی کوه نــوردان قلــه ای را فتــح می کننــد، پرچمــی را بــا نــام و نشــان و ملیــت و هویــت 
خــود و بــه نشــانه ی فتــح و پیــروزی، بــر فــراز آن قلــه نصــب می نماینــد تــا نشــان دهنده ی 

هویــت فاتحــان قلــه باشــد. 
انقالب اسالمی و سرنگونی رژیم شاهنشاهی و دست رد زدن ملت بزرگ ایران بر سینه 
ابرقدرت های شرق و غرب ، به رهبری و زعامت یک عالم دینی، یعنی امام خمینی بود.
کفـــایت یک عالم دینی )مقام  ادامه رهبـــری و اداره این نظام الهــی نیز به دست با 

ه العالی( است. 
ّ
معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای )دام ظل

کمیت نظام دینی مبتنی بر رهبری مرجعیت تشیع  بنابراین وقتی قرار است ندای حا
که نمـــادهای شاخص آن )یعنی لباس  کشوری طنین انداز باشد، ضــروری است  در 
غان دینی و نظام اسالمی تشّیع، در  ِ

ّ
جان و مبل روحانیت( به عنوان پوشش اندیشوران، مرّوِ

کشور حاضر و مطرح باشد و حضور و نمایش این پرچم، نباید هیچ گاه  جای جای این 
کم رنگ می شود. طالب و  کمیت دینی هم  کم رنگ شدن آن، حا که با  کم رنگ بشود 

کمیت نظام دینی بر زمین بیفتد. روحانیان نباید بگذارند پرچم حا
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خواست من یا خواست موالیم؟
         یکـــی درد و یکـی درمــــــان پسنــــدد      

                                                                               یکی وصل و یکی هجران پسنـدد
        من از درمان و درد و وصل و هجران  

                                                                                پسندم آنچــه را جـــانــــان پسنــــدد
وقتــی عاشــق کســی می شــوی، وقتــی کســی را دوســت مــی داری، وقتــی بــا او مأنــوس و 
هم نشــین و هم فکــر می شــوی، بــه زودی رفتــار و کــردارت نیــز هماننــد او می شــود، تمایالت 
و خواســته هایت رنــگ و بــوی او را بــه خــود می گیــرد، نیازهایــت ماننــد او، دغدغه هایــت 
گــر  کــه ا همســان او و خالصــه این کــه همه چیــزت شــبیه او می شــود و چــه زیباســت 
گفتــار و حتــی لبــاس  کــردار،  کنــد، در همــه  امــور )رفتــار،  گذاشــت عاشــقی  کســی بنــا 
کنــد و بــه اصطــالح هرچــه را  پوشــیدنش( مطابــق خواســته ی محبــوب و مــرادش عمــل 

کــه جانــان می پســندد، او نیــز بپســندد.
 و امــام زمــانکــه عاشــق و محــّب اهل بیــت ســؤال ایــن اســت طلبــه ای 
ــا آن چــه را جانانــش می پســندد،  ــد، آی ــه ســینه می زن اســت و ســنگ ســربازی ایشــان را ب

می پوشــد یــا آن چــه را دلــش )نفســش( می خواهــد؟! 
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واقعــًا امــام زمــان  بــرای طلبــه ای کــه چندیــن ســال بر ســر ســفره ی ایشــان نشســته و 
از خــوان کــرم ایشــان ریزه خــواری کــرده اســت، چــه چیــزی را توقــع دارنــد؟

سکوت و رکود یا تلبس به لباس منسوب به رسول اکرم؟
معادله، معادله ساده ای است و پاسخ نیز مشخص و واضح !



35 ضرورت

آیا فرصت ها همیشگی اند؟
برخــی از طــالب فکــر می کننــد همیشــه فرصــت تبلیــغ دیــن خــدا فراهــم خواهــد 
بــود؛ همیشــه ســالمت خواهنــد بــود؛ همیشــه شرایطشــان مناســب خواهــد بــود؛ همیشــه 
کارهــای خیــر  در قیــد حیــات خواهنــد بــود؛ و بــه همیــن دالیــل، بــرای ســبقت در انجــام 
انگیــزه ای ندارنــد، تعجیــل نمی کننــد و بــه اصطــالح قلبشــان بــرای برداشــتن بارهــای 
کــه عمــر  بــه زمیــن مانــده ی امــام عصــر  تندتــر نمی تپــد و بــه ایــن نکتــه توجــه ندارنــد 
گــذر اســت و فرصــت و شــرایط  طلبگــی هــم، مثــل عمــر همــه ی افــراد و اصنــاف دیگــر در 
ــر و محــدود و گــذرا؛ بنابرایــن آن قــدر تلّبــس را بــه تأخیــر می اندازند و صبر  تبلیغــی نیــز متغّیِ
کــه وقتــی چشــم بــاز می کننــد، می بیننــد محاسنشــان ســپید و فرصت هایشــان  می کننــد 
از دســت  رفتــه و اطرافشــان را فرزنــدان و دغدغه هــای مربــوط بــه معیشــت فــرا گرفتــه اســت 

و دیگــر تــوان و حوصلــه ی تلّبــس و تبلیــغ را ندارنــد. 
ــر  ــور خی ــه در ام ک ــت  ــده اس ــه ش ــا توصی ــی م ــگ دین ــه در فرهن ک ــت  ــن اس ــه ای ــر ن مگ
ســبقت بگیریــد،۱ پــس وقتــی معلــوم نیســت فرصت هــا و موقعیت هــا مانــدگار باشــند و 

ِقیــَن؛ و بــراى نیــل بــه آمرزشــی از پــروردگار خــود و  ُمّتَ
ْ
ْت ِلل

َ
ِعــّد

ُ
ْرُض أ

َ
ــَماَواُت َواأل ــٍة َعْرُضَهــا الّسَ ّبُِكــْم َوَجّنَ

ــن ّرَ ــی َمْغِفــَرٍة ّمِ
َ
1 . َوَســاِرُعوْا ِال

كــه پهنایــش ]بــه قــدر[ آســمانها و زمیــن اســت ]و[ بــراى پرهیــزگاران آمــاده شــده اســت بشــتابید. )آل عمــران،133( بهشــتی 
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قابــل تکــرار )به ویــژه در مــورد مســائل معنــوی و تبلیغــی(، ضروری اســت قــدر فرصت های 
پیــش  رو را بدانیــم و در زمــان مناســب ملّبــس به لباس تقوا بشــویم.

که ما ملّبس بشویم یا نشویم، تالش بکنیم یا  راستی حواسمان به این نکته باشد 
که در این فرآیند  کسی است  نکنیم، دین اسالم قطعًا جهان را فرامی گیرد و ُبرد از آِن 

جهانی شدن سهمی داشته باشد و برای امام زمانش کاری کرده باشد. 
که ندارند، در اسرع  کنند و آنان  کسانی که شرایط تلّبس را دارند، همین امروز اقدام 

وقت شرایطش را فراهم کنند.
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عوارض فرار از تلبس
وقتی طلبه ی دارای شـــرایط، از تلّبس می گـــــریزد، باید به پیــــامدهای عملش توجــــه 

داشته باشد:
کم رنگ کردن حضور روحانیت در جـامعه )حتی به میــزان یك نفر(؛

کوتاهی در مقابله با تبلیغات دشمن )ماهواره ها، سایت های مخرب، رسانه ها و...(؛
کمــك بـه سلـطــه ی عـلمـی و فرهنـگــی استـکبـــــار؛
هدر دادن یا عدم استفاده از فرصت های تبلیغی؛

هزینه  کردن بیت المال و سهم امام زمان بدون بازدهی موردنظر؛
بی تفـــاوتی نسبت بـه کـــارهــای بـه زمیــن مـــانـده ی امـــام عصــر ؛
فـــرار از مسئولیت و تردید در تحمل سختی به خاطر دین خــدا و... .

ــك  ــط ی ــس توس ــاع از تلّب ــرش و امتنـــ ــدم پذی ــامدهای ع ــی از پیــ ــا بخش ــا تنهـــ این ه
طلبــه ی دارای شــرایط اســت.

آیا کسی هست که متوجه آسیب این پیامدها باشد و ملّبس نشود؟!





کارکردهـــای
معنــــوی



.
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لباس محترم و مقدس در فرهنگ دینی
که صاحبانش  در هر فرهنگی، پوشــش یا پوشــش های محترم و مقدســی وجود دارد 

را بــه دلیــل توانمندی هایشــان از دیگــران متمایز می کند.
در فرهنگ ما نیز براساس آموزه های دینی و ارزشی، برخی پوشش ها محترم و مقدس 

شمرده شده اند؛ البته این تقدس و احترام برای لباس و پوشش هایی است که :
اصالت داشته باشد؛

منسوب به فرد یا افراد محترم و مقدس باشد؛
باوقــــار و کامل باشد؛

قدسی و آرامش بخش باشد؛
خنثــی و بــی هــویـت نبـاشد؛

انرژی مثبت معنوی داشته باشد و انسان را به یاد خدا بیندازد؛
نشان دهنده ی افکار و عقاید ارزشمند صاحب آن باشد؛

متعلق به دانشمندان و فرهیختگان باشد؛
پوشیدن آن رضـــایت پروردگــــار را به دنبـــال داشته باشد؛

پاك و مقــدس و از آلــودگی ها به دور بــاشد؛
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ک هــا  ایــن مال بــا  را  روحـــــانیت  لبــاس  و  زنیــم  مــی  را جمــع  ک هــا  ایــن مال وقتــی 
می ســنجیم، می بینیــم ایــن لبــاس، تمــام ایــن امتیازهــا را یک جــا در خــود جــای داده 

اســت و بنابرایــن محتــرم و مقــدس اســت.
کنیــم و نســبت بــه آن  پــس چـــــه نیکــــوست ݣݣکــه قـــــدرش  ݣݣݣرا بدانیــم ݣݣو حقـــــش را ادا 

ݣݣݣݣݣمســئولیت گریز. ݣݣݣݣنــه  ݣݣݣباشــیم،  مســئولیت پذیر 
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تعهدات متقابل من و لباس
مــن لبــاس روحانیــت و معنویــت را بــر تــن می کنــم و نســبت بــه حضــور پررنــگ آن در 
 جامعــه اقــدام می کنــم؛ و در مقابــل، لبــاس، مــرا در جامعــه به عنــوان ســرباز امــام عصــر

معرفــی می کنــد.
من نماد دین اسالم و به خصوص مذهب تشّیع را به تن می کنم؛ و در مقابل، پوشیدن 

این لباس سبب می شود تا بهترین خلق خدا، یعنی امام زمانم برایم دعا کند.
من در مقابل متلك ها و نیش و کنایه ها، لباس تبلیِغ کردار و گفتار اهل بیترا 
کنار نمی گذارم؛ و لباس هم مرا در روز حساب به عنوان همکار پیامبران معرفی می نماید.
مــن شــئون لبــاس را رعایــت می کنــم و حرمــت آن را نگــه مــی دارم؛ و در مقابــل، لبــاس 

بــه مــن وقــار و متانــت و احتــرام می بخشــد.
کــه در شــأن لبــاس نیســت، پرهیــز می کنــم؛ و در مقابــل،  کارهایــی  مــن از انجــام 
گذاشــتن بــه هــر مــکان آلــوده ای منــع می کنــد. لبــاس روحانیــت مــرا از تجــّری آشــکار و پــا 
مــن لبــاس روحانیــت را به عنــوان همــراه همیشــگی، تــا آخــر عمــر انتخــاب می کنــم؛ و 

در مقابــل، لبــاس، وجــدان و باطــن مــرا همیشــه بیــدار نگــه مــی دارد.
ــه مــن  مــن لبــاس روحانیــت را معطــر و زیبــا انتخــاب می کنــم؛ و در مقابــل، لبــاس ب
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احتــــرام و تکـــــریم هدیـــــه می دهــد.
ــم؛ و در  ــا پوشــیدن ایــن لبــاس، خــودم را وقــف طلبگــی و تبلیــغ دیــن می نمای مــن ب

ــد.۱ ــن می کن ــش تأمی ــرا از پی ــم، روزی م ــاِس عل ــوض، لب ع
مــن لبــاس روحانیــت را بــا تمــام وجــود دوســت مــی دارم؛ و در مقابــل، لبــاس بــه حفــظ 

روحانیــت و معنویتــم کمــك می کنــد.
۲�این است تعامل من با لباِس تبلیغ دین خدا و سربازی امام عصر

یژه، عهده دار رزق و روزی طالب علم می باشد. )شهید ثانی، منیة المرید،  1 . پیامبر گرامی می فرمایند: خداوند متعال به و
ص160(

كــه لبــاس پارچــه ای بیــش نیســت، امــا وقتــی روح در جســمی دمیــده می شــود، آن جســم هــم صاحــب اثــر  2 . درســت اســت 
ــر می شــود. ــدارد و وقتــی روح در آن دمیــده می شــود، صاحــب اث ــری ن می شــود؛ چنان چــه جســد انســان هیــچ اث
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عطر لباس روحانیت
کــه آثــار مانــدگاری در ذهــن انســان بــر  لحظه هــا و خاطره هایــی در زندگــی هســت 

می گــذارد. جــای 
لحظه ی استشمام بوی خاك خشك باران  خورده در یك هوای بهاری، وقتی قطرات 
بــاران صــورت خشــك خــاك را می نــوازد و صحنه هــای زیبایــی را بــه تصویــر می کشــد؛
ــه  ــار ب ــرای اولین ب خاطــره ی اولیــن ســفر بــه خانــه ی خــدا، وقتــی دیــدگان مشــتاقت ب

ــد؛ ــه می افت کعب ــت  ــه ی باعظم خان
ی، قدم به بین الحرمین می گذارید؛

ّ
اولین  باری که در کربالی معل

یا اولین سفری که به زیارت حرم باصفای امام رضامشرف می شوید و... .
کــه بــه هــر مناســبت و  ایــن لحظــات، شــیرین ترین و ماندگارتریــن لحظاتــی هســتند 

یــم و یــاد و خاطــره آن را تداعــی می کنیــم. انــدك بهانــه ای آن هــا را بــه یــاد می آور
بــرای مــردم، مشــاهده ی یــك عالــم مّتقــی بــا لبــاس روحانیــت، تداعی گــر عطــر حضــور 
خداونــد، معــاد، قیامــت، نیایــش و توبــه اســت و خاطــره ی والدت هــا و شــهادت های 
اهل بیــت و روضه هــای امــام حســین و حضــرت ابوالفضــل و روایت گری هــای 

کبــررا برایشــان زنــده می کنــد. حضــرت زینــب و امــام ســجاد و علی اصغــر و علی ا
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مــردم بــا دیــدن یــك عالــم وارســته، بی درنــگ بــه یــاد ُاســوه هایی ماننــد: شــیخ بهایــی ، 
شــهید اول، شــهید ثانــی ، عالمــه طباطبایــی ، شــیخ حــر عاملــی  و امثــال ایشــان می افتنــد 
که این لباس مقدس را پوشــیدند و آیین و روش و منش رســول خدا را ترویج نمودند.
ــاطره ها را در  ــن خــــ ــام ای ب، تم

ّ
ــذ ــالب مهـ ــامت ط ــر قــ ــاس ب ــن لب ــدن ای ــا دی ــردم ب مــ

ذهن هــــــایشان مــــــرور می کننـــد؛
فقط کافی است که روحانی، روحانی باشد ... .
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حداقل کارایی
گرفتــار ســازد،  کــه زلیخــا می خواســت حضــرت یوســف را در دام خــود  آن گاه 
کــه آن را می پرســتید؛ پــس پارچــه ای بــر روی آن انداخــت  گهــان نگاهــش بــه ُبتــی افتــاد  نا
کــه معبــودش از او  گناهــش را از نــگاه معبــودش پنهــان دارد؛ مبــادا  گمــان خویــش،  تــا بــه 

دل آزرده شــود. 
ــه  ایــن اتفــاق، حضــرت یوســف را بیــش از پیــش متوجــه حضــور خــدا نمــود و ب

کمــك خواســت و از دام شــیطان رهیــد و رســتگار شــد. ــرد و  ــروردگارش پنــاه ب پ
یــادآوری حضــور خداونــد در هــر زمــان و مکانــی و بــا اســباب و واســطه های مربــوط، 

می توانــد ســبب توجــه و حفــظ خداپرســتان و متدینــان از غفلــت باشــد. 
کــه جهت نمــای انســان بــه ســمت خــدا بشــود و انســان را  کــس  بنابرایــن هرچیــز و هــر 
متوجــه ناظــر و حاضــر بــودن خــدای متعــال کنــد، هــر آن چــه کــه انســان را متوجــه خوبی هــا 
و ارزش هــا کنــد و از پلیدی هــا و گناهــان دور نمایــد و غبــار غفلــت را از دل و جــان انســان 

بزداید، ارزشــمند اســت.
وقتــی دیــدن بتــی )کــه نمــاد بدلــی پرســتش اســت( یــادآور حضــور معبــود می شــود، 
بــه طریــق اولــی لبــاس روحانیــت )کــه نمــاد واقعــی تبلیــغ شــریعت نبــوی و علــوی اســت( 
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کتــاب و در  ســبب یــادآوری خــدای حاضــر و ناظــر و توجــه بــه معــاد، قیامــت، حســاب و 
گنــاه می شــود. کــردن مــردم از  نتیجــه دور 

این حداقل تأثیر حضور یك روحانی ملّبس در جامعه است ...
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انتقال پیام بدون کالم و نوشتار
گفتــاری و شــنیداری رایــج، بــه  کارشناســان علــوم ارتباطــات، فــارغ از تبلیغــات 
کــه کامــاًل متفــاوت اســت؛ یعنــی از جنــس کالم و نوشــتار و گفتــار  نوعــی تبلیــغ معتقدنــد 
گاهــی تأثیــرش بیــش از تبلیــغ  گویــا و در انتقــال پیــام، مؤثــر و حتــی  نیســت، امــا واضــح و 
گفتــاری و نوشــتاری اســت. آن هــا بــه ایــن نــوع تبلیــغ، پیام رســانی زبــان بــدن می گوینــد.
زبــان بــدن شــامل انتخــاب شــیوه ی پوشــش و آرایــش و چگونگــی حرکات و ســکنات 
کــــدام، معنـــــا و مفهــــوم پیـــــام  و رفتـــــارهای هر فــــــرد می شود که بسته به نـــــوع و جنس هر 
نیــز تغییـــر  می کنــد. ایــن ابـــــزارهای تبلیغــِی خــــاموش در واقــع، بــدون این کــه ســخنی 
بگوینــد، افکـــــار و عقایــد و عالیــق و ســالیق فــرد را به طــور واضــح بــه نمایــش می گذارنــد و 

آن را تبلیــغ و ترویــج می کننــد.
نــوع پوشــش، راه رفتــن، خندیــدن و دســت دادن، تمیــز و مرتــب بــودن، گشــاده رویی، 
نحــوه ی توجــه بــه دیگــران، لبخنــد و اخــم و تغافــل کریمانــه ی یــك روحانــی،۱ همــه و همــه 

گویــد:  ــَوَرع؛ ابــن ابی یعفــور 
ْ
ــْدَق َو ال ــَرْوا ِمْنُكــُم ااِلْجِتَهــاَد َو الّصِ ِســَنِتُكْم ِلَی

ْ
ل
َ
ــِر أ ــاِس  ِبَغْی ــوا ُدَعــاَة الّنَ ُكوُن  :ُبوَعْبــِداهَّلِل

َ
 ِلــی أ

َ
1 . َقــال

ى و  امــام صــادق بــه مــن فرمــود: مــردم را بــه غیــر از زبانتــان دعــوت بــه دیــن كنیــد، تــا ســعی و كوشــش و درســتی و پرهیــزگار
كننــد. )شــیخ عبــاس قمــی، ســفینةالبحار، ج8، ص439( ى را از شــما مشــاهده  خویشــتن دار
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از مصادیق تبلیغ کرداری هستند که بی سروصدا، تأثیر خود را به جای می گذارند.
امــا نکتــه ی قابــل توجــه این اســت که جــدای از تبلیغ گفتاری و نوشــتاری و کرداری، 
حضــور لبــاس روحانــی در اجتمــاع، باتوجــه بــه ذهنیــت و پیشــینه ی معنــوی آن بــه 
کارکــرد دارد؛ تبلیــغ می کنــد؛ جــذب می کنــد؛ محبــت مــی آورد؛  خــودی خــود پیــام دارد؛ 
امیــد می دهــد؛ بــه یــاد خــدا می انــدازد؛ بــه یــاد قیامــت می انــدازد؛ بــه فکــر وامــی دارد؛ بــه 

کالم بــا دیگــران ســخن می گویــد. توبــه تشــویق می کنــد و بــدون 
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لباس ضد آتش
مـــــردم بــرای حفظ خـــویش از سـرمـــا، لبـــاس گـــرم؛

و سربازان برای حفظ جان خود در میدان نبرد، کاله نظامی؛
و غواصان برای رفتن به زیر آب، جلیقه ی ضدآب؛ 

و آتش نشانان برای محافظت خود از شعله های آتش، لباس ضدحریق می پوشند؛ 
ــای  ــود، لباس هــ ــرای حفــظ خـــ ــای مختلــف ب ــاوت در موقعیت هــ ــراد متفـــ یعنــی افـــ

متفـــاوتی می پوشــند.
یــك روحانــی نیــز بــرای محافظــت از خــود و دیگــران در برابــر وسوســه ها و مکرهــای 
را می پوشــد  تبلیــغ دیــن  و  و معنویــت  تقــوی  لبــاس  ابلیــس،  شــیطانی و حیله هــای 
تــا بــا یــادآوری حضــور خداونــد و معــاد و قیامــت، خــود و دیگــران را از شــر شــیاطین و 

وسوســه های شــیطانی و آتــش جهنــم حفــظ نمایــد.
که شیطان و بلکه شیاطین انسی و جنی و دشمنان اسالم و نظام  م این است 

ّ
مسل

اسالمی از این لباس خوششان نمی آید و برای تخریب آن دست به هر کاری می زنند؛ 
بنابراین باید حواسمان جمع باشد و مواظب باشیم... !
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تفاوت اسامی به لحاظ تنوع کارکردها
حجت االســالم، ثقة االســالم، آیــت اهلل، عالــم، عــارف، آخونــد، مــال، شــیخ، روحانــی، 

ــغ و... هــر یــک کارکــرد و بــار معنایــی خودشــان را دارنــد:
َّ
طلبــه، واعــظ، مبل

آخـــوند: مخّفـف اصطالح »آقـــا خـــــوند« است؛ یعنی آقــــایی کــــه می تواند  بخــواند.۱
یــــــاد مـــی دانـــد. : درس خوانده و باسواد است.۲ منظور کسی است که ز

ّ
ُمال

واعظ: پند دهنده است؛ کسی که دیگران را موعظه می کند.
شیخ: بزرگ گروه و معتمد قوم را گویند.

کتاب »دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ذیل واژه« آمده است: آخوند، واژه ای فارسی به معنی  1 . معنای »آخوند«: در 
کلمه آراء مختلف آورده اند: پاْول ُهرن در »اساس اشتقاق  دانشمند، پیشوای دینی و معلم. درباره اشتقاق این 
کلمه را  فارسی« آن را از پیشوند »آ« + »خواند« )از فعل خواندن( مرکب دانسته )ص 3(؛ محمد قزوینی جزء اول 
گفته )یادداشت ݣݣݣݣها، 1/1( و دهخدا نیز آن را مخفف »آغا«، و »خوند« را مخفف »خداوندگار« و »عالم  مخفف »آقا« 
و  تاریخی  اشکاالت  از  خالی  اشتقاقات  این  از  هیچ یك   . )لغت نامه(...  است  دانسته  دینیه«  علوم  طالب  و 

زبان شناسی نیست و هنوز توافق کلی بر سر اصل و ریشة این کلمه حاصل نشده است. 
کاربرد واژه آخوند در ایران، به مثابة عنوانی احترام آمیز برای روحانیون دانشمند، به دوره تیموریان  نخستین مورد 
مربوط می شود، چنانکه امیر علیشیر نوایی استاد خود موالنا فصیح الدین نظامی )د 919ق/1513م( را به سبب 
دانش گسترده اش در علوم معقول و منقول و ریاضیات، آخوند خطاب می کرده است )خواندمیر، 352/4، 353(. 
«: در لغت نامه دهخدا، به معنای »لقب استاد و معلم، خواه مرد باشد و یا زن« و در لغت نامه عمید 

ّ
2. معنای »ُمال

»درس خوانده و باسواد« آمده است.
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روحانی: شخصی که بیشتر همت و عزمش صرف امور معنوی و روحانی می شود.
طلبه : کسی که خواستار و طالب علم دین باشد.

حجت االسالم: کسی که حجت، نشــانه و نمــاد اسالم است.
ثقةاالسالم: کسی که مورد اعتماد و وثوق اسالم و مسلمانان است.

آیت اهلل: کسی که نشانه و جهت نمای به  سوی خداوند است.
عارف: کسی که به مسائل دینی معرفت پیدا کرده یا در عرفان دستی دارد و... 

کــدام از ایــن  کــه هــر  کنــون بــه  راحتــی می تــوان فهمیــد  بعــد از مــرور ایــن اســامی ا
اســامی، شــأنی از شــئون طلبگــی و حــوزوی را بیــان می کننــد و تعــدد اســامی نیــز بــه  دلیــل 
کارایــی افــراد می باشــد و در ایــن میــان یکــی را بــه ســبب غلبــه  تعــدد شــئون و بــه تناســب 
روحیــه ی معنــوی »روحانــی« و دیگــری را بــه ســبب مقــام علمــی »آیــت اهلل« و فــردی را بــه 
کــه در علــوم  ســبب روضه خوانــی »آخونــد« و طالــب علــوم حــوزوی را »طلبــه« و شــخصی 

« می گوینــد.
ّ

دینــی باســواد اســت را اصطالحــا »مــال
کــدام  کــه او را بــا  شــاید بــرای یــك طلبــه و عالــم دینــی تفــاوت چندانــی نداشــته باشــد 
اســم صــدا بزننــد؛ مهــم ایــن اســت کــه روحانــی بــه تمــام ایــن مــوارد، یعنــی معنویــت، علم، 

تبلیــغ و تهذیــب توجــه داشــته و از هرکــدام بــه میــزان الزم توشــه ای برگرفتــه باشــد.
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کسب رضایت خداوند به آسانی
بعضی کارها ساده و راحتند، ولی برکاتشان ماندگـــار است:
خـــواب و استــراحت مـــاه مبــارك رمضـــان در انتظــار افطــار؛

وضوی مستحبی قبل از رفتن به رختخواب؛
به همراه داشتن حرز یا انگشتری )که توصیه ی دین باشد(؛

پوشــیدن لبــاس روحانیــت و قــدم زدن در جامعــه بــا نّیــت یــادآوری حضــور خداونــد 
بــرای مــردم؛

کــه انجامشــان ســاده  کــم هزینــه و بــه ظاهــر کوچــك هســتند  همــه ی این هــا کارهایــی 
و راحــت، ولــی در عالــم معنــا مطلــوب خالــق و ســبب خشــنودی ذات اقــدس الهی انــد. 

کوچك هــای بــزرگ را دســت کم نگیریــم. کنیــم ایــن  ســعی 



.





 بایدهــــا
 وݤݤݤ

نبایدهـــا



.



59بایدها و نبایدها

ضرورت باال بردن توان علمی و یادگیری مهارت های تبلیغی
نــه می تــوان تلّبــس را آن قــدر ســخت جلــوه داد که کمتر طلبه ای جرأت کند به ســمت 
کــه هــر طلبــه ای، در هــر ســن و وضعیــت  ــوان آن قــدر آن را آســان شــمرد  ــرود و نــه می ت آن ب
علمــی بخواهــد آن را از ســر تفّنــن تجربــه نمایــد؛ ولــی آن چــه مشــخص اســت این اســت که 

بــرای ملّبــس شــدن، احــراز برخــی شــرایط علمــی و تبلیغــی مــورد نیــاز اســت. 
شــاید بتــوان یکــی از دالیــل اضطــراب قبــل از تلّبــس را پیش بینــی نکــردن نیازهــای 

زمــان تلّبــس در ســال های ابتدایــی تحصیــل در حــوزه دانســت. 
وقتــی طلبــه در ســال های ابتدایــی تحصیــل، مطالعــات علمــی و اطالعــات جنبــی 
کســب نکــرده باشــد، طبیعــی اســت هنــگام لــزوم تلبــس، از پذیــرش  و مرتبــط بــا تبلیــغ را 
نقــش تبلیغــی طفــره مــی رود؛ بنابرایــن الزم اســت هــر طلبــه قبــل از تلّبــس، توانمندی هــای 

مرتبــط بــا آن را بیامــوزد تــا هنــگام نیــاز، احســاس ناتوانــی اش مانــع تلّبــس نشــود.
ــس را  ــرای تلّب ــانی ب ــك روحـــ ــاز ی ــورد نیـــ ــاب های م ــد نصـــ ــی از ح ــوان برخ ــاید بتــ ش

این گـــــــونه برشــمرد:
صحت قرائت نماز؛

شناخت کافی نسبت به احکام و اختالف فتوا؛
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شنــاخت اجـمـــالی نسبـت بـه فـقـــه و استـدالل هــــای فـقهـــی؛
آشنایی اجمــالی با زندگی نامه ی پیامبران و معصومین؛

شناخت اجمـالی نسبت به قـــرآن کریم و منابع روایی و تفسیری؛
آشنـــایی با خـط و مشـــی هـــا و مبـــانی سیـــاسی اسالم و انقـالب؛
آشنایی نسبت به موضوعات دینی و مباحث اجتماعی اسالم؛ 

آشنایی اجمــالی با مبــانی تربیتی و اخالقی؛
آشنایی با روش سخنرانی و کالس داری و فنون مرثیه خوانی و تبلیغ؛

آشنایی با مناسبت هــای مذهبی و انقالبی؛
مخاطب شناسی؛

آشنایی اجمالی با شعر و ادبیات و داستان؛
دارا بـــودن اطالعـــات عمـــومی منــاسـب؛

آشنایی اجمالی با کامپیوتر و نرم افزارهای دینی؛
مهارت بستن عمامه و... .
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تغییر مسیر با شیب تند
گــر قــرار باشــد بــه صــورت دفعــی در زندگــی انســان تغییــر مســیری  همــه می دانیــم ا

اتفــاق بیفتــد، ایــن تغییــر می توانــد ســخت و شــکننده باشــد. 
تلّبــس بــرای کســانی کــه بــدون زمینه ســازی و آمادگی قبلــی، آن را انتخــاب می کنند، 
یــاد اســت و شــاید بتــوان یکــی از دالیــل مشــکل بــودن تلّبس  در واقــع یــك تغییــر بــا شــیب ز

بــرای ایــن دســته از طــالب را همیــن علت برشــمرد.
کــه برخــی از طــالب، از ابتــدای طلبگــی در پوشــش و وضــع ظاهــری خــود  از آن جــا 
گاهــی مثــل همســاالن خــود در جامعــه لبــاس می پوشــند )و بــه  دقــت الزم را ندارنــد و 
قــول معــروف تیــپ می زننــد( و بــا همــان وضعیــت در مجامــع و محافــل فامیلــی حاضــر 
می شــوند، وقتــی زمــان تلّبس شــان فــرا می رســد، نمی تواننــد پوشــش و وضــع ظاهــری 
خــود را بــه یک بــاره تغییــر دهنــد؛ از ایــن رو تغییــر یک بــاره پوشــش آن هــم تغییــری جــدی و 

ــه  شــدت برایشــان دشــوار می شــود.  اساســی ب
بــرای ایــن افــراد، پذیــرش تلّبــس و اعــالم رســمی ورود در جرگــه معممیــن، ماننــد 
کــه ســال ها آن را می پرســتیده اند و بــه همیــن دلیــل، احســاس  شکســتن بتــی اســت 
می کننــد »تلبــس« برایشــان محدودیــت ایجــاد می کنــد و آزادی شــان را ســلب می نمایــد.
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 به نظــر می رســد یکــی از راه هــای پذیــرش آســان و تســهیل در قبــول تلّبــس، ایــن اســت 
کــه طلبــه از همــان ســال های نخســتین تحصیــل در حــوزه، پوشــش و ظاهــر و حتــی تکیــه 
کنــد تــا در آینــده، تلبــس و پذیــرش نقــش روحانیــت  کالم هایــش را طلبگــی انتخــاب 

برایــش آســان باشــد.
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بعد از اصالح این موارد، لباس بپوشیم
کــه قصــد تلبــس دارنــد،  ــا توجــه بــه اهمیــت و قداســت لبــاس روحانیــت، افــرادی  ب
کــرده و شــرایط و آمادگــی نســبی  ابتــدا بایــد موانــع درونــی موجــود را تــا حــد امــکان بــر طــرف 

کننــد. از جملــه موانــع تلبــس، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود: را در خــود ایجــاد 
انگیزه های مادی و غیر الهی در تلبس؛

ســوء خلـــق قــابل توجــه؛
نــاراحتی هــای روحـی و عصبی؛ 

ضعف و ناتوانی علمی؛
رفاه طلبی و تجمل گرایی؛

ناتوانی در کنترل نگاه و شهوت؛
بی انگیزگی در اصالح باطن و ظاهر؛
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لباس اهل علم یا لباس اهل علم و عمل
کــه بــه ِصــرف پوشــیدن  عــده ای قبــل از تلّبــس یــا حتــی بعــد از آن نیــز فکــر می کننــد 
گنــاه و اشــتباه و خطــا مبــّرا می شــوند و همــراه بــا تلبــس، تقــدس و اخــالق  ایــن لبــاس، از 
بــه ایشــان تزریــق می شــود و بــه اصطــالح مقــدس و متخلــق می گردنــد؛ بــه همیــن دلیــل، 
بعــد از اقــدام بــه تلّبــس، شــأن خودشــان را بســیار بــاال می بیننــد و توقعاتشــان ســر بــه 
کــودکان و نوجوانــان ســخن  فلــك می گــذارد و دیگــر در پاییــن مجلــس نمی نشــینند و بــا 
ــتباهی را از  ــی و اش کوتاه ــچ  ــد و هی ــود می خواهن ــر خ ک ــادم و چا ــه را خ ــد و هم نمی گوین

دیگــران نمی پذیرنــد. 
کردار  که در رفتار و  عده ی دیگری نیز آن قدر تلبس را ساده و بی مالحظه می انگارند 
قبل و بعد از تلّبسشان، هیچ تفاوتی احساس نمی شود و احترام و شأن لباس را حفظ 

نمی کنند و لباس اهل علم و عمل را می پوشند، ولی از عمل خبری نیست.
واقعیــت ایــن اســت کــه لبــاس روحانیــت، برازنــده ی کســانی اســت کــه خودشــان را از 

لحــاظ علمــی و اخالقــی بــرای پوشــیدن ایــن لبــاس آمــاده کنند. 
بگذریم از کسانی که این عدم آمادگی را بهانه کرده اند برای نپوشیدن لباس...!
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فرد ملّبس، باید روحانی باشد
نمــاز اول وقــت، نمــاز مســتحبی، نمــاز شــب، نیایــش، توســل، اشــك و زاری، تــوکل، 
اخــالص، تقــوی، تواضــع، صبــر، حلــم، ادب، احتــرام بــه حقــوق دیگــران، قرائــت قــرآن و 
ادعیــه، صلــه ی رحــم و پرهیــز از غیبــت، تهمــت، دروغ، لقمــه ی شــبهه ناك و... ، برخی از 

حداقل هــای اخالقــی الزم بــرای پوشــیدن لبــاس مقــدس روحانیــت هســتند.
گــر فــرد ملّبــس، روحانــی نباشــد؛ یعنــی ملــزم بــه تمکیــن در مقابــل قانــون و شــرع  ا
نباشــد؛ شــئون و آداب را رعایــت نکنــد، همــراه بــا علمــش حلــم نداشــته باشــد و زود 
ــا هــم وزن آن  ــر از آخــرت ی غضبنــاك شــود؛ اهــل صلــه ی رحــم نباشــد؛ دنیــا برایــش مهم ت
باشــد و بــه جســم و نیازهــای آن، بیــش از روح و نیازهــای آن اهمیــت بدهــد، دیگــر چگونــه 

ــه دوش بکشــد؟ ــی را ب ــام محتــرم و مقــدس روحان خواهــد توانســت ن
بزرگــی می گفــت: روحانــی بایــد حتــی در انتخــاب خــودرو، مســکن، محلــه، وســایل 

منــزل، پوشــش فرزنــدان و... نیــز روحانــی باشــد.
گزینــد،  کــه علــم و معنویــت در وجــود عالمــان دینــی ســکنی  و چــه زیباســت زمانــی 
ــرین و  ــرین، متقی تـــ ــرین، مؤمن تـــ ــرین، متین تـــ کــه می تــوان آرام تــــ در ایــن هنــگام اســت 

محبوب تــــــرین افــــراد را در ایــن قشـــر یافــت. 
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در این هنگام است که اسم و مسّمی با هم همخوانی و سازگاری دارند.
بنابراین در یك جمله: روحانی باید واقعًا در همه شئون روحانی باشد.
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طبیب دّوار
درست است که معمواًل تشنگان به دنبال سقایان؛

و نیازمندان به دنبال اغنیا؛
و بیماران به دنبال اطّباء هستند؛

کــرم متفــاوت از دیگــران بــود و ایشــان »طبیــٌب دّواٌر ِبِطّبــه«۱ بودند؛  امــا ســیره پیامبــر ا
کویــر  یعنــی بــه دنبــال جاهــالن و ضعیفــان و بیمــاران روحــی می گشــتند تــا ماننــد بــاران، 
تشــنه وجودشــان را ســیراب کنند، ســخاوتمندانه دارایی شــان را به مســتمندان ببخشــند 

و بــا رأفــت و رحمــت دانششــان را بــه مــردم هدیــه کننــد. 
گر قرار اســت امروز علما، جانشــینان پیامبر و یاوران انبیا: باشــند،۲ باید مشــتاقانه  و ا
بــه دنبــال نیازمنــدان اعتقــادی و معنــوی و حتــی مــادی جامعــه بگردنــد و فیض بخشــی و 

گــردش اســت، داروهــا و  كــه بــا طــّب خویــش پیوســته در  ــِه...؛ او )پیامبــر( پزشــكی اســت  اٌر ِبِطّبِ 1 . ... َو ِمْنَهــا َطِبیــٌب َدّوَ
ــا  كــرده اســت ت ــراى ســوزاندن  زخم هــا( تفتیــده و گداختــه  كــردن را )ب ــزار داغ  مرهم هــاى خــود را به خوبــی آمــاده ســاخته و اب
گنــگ. او بــا داروهــاى خویــش،  كــر، بــر زبان هــاى  كــور، بــر گوش هــاى  كــه نیــاز داشــته باشــد، بگــذارد؛ بــر دل هــاى  بــر هرجــا 
بیمــاران غفلــت زده و سرگشــته را رســیدگی و درمــان می كنــد، همان هایــی كــه از فــروغ حكمــت بهــره نگرفتــه و اندیشــه ی خــود 

ــد. )نهج البالغــه، خ 108( ــروزان نكرده ان ــان و ف كــه اعمــاق جــان را روشــنی بخشــد، تاب ــی  ــوار دانش های ــه ان را ب
َرثــة االنبیــاء؛ علمــا چراغ هــای  رَثنــی و َو نبیــاء، َو

َ
فــاُء اال

َ
رِض و ُخل

َ
گرامــی اســالم فرمودنــد: الُعلمــاُء َمصابیــُح اال 2 . پیامبــر 

هدایــت )بشــر روی( زمیــن و جانشــینان پیامبراننــد. آنــان وارث مــن و وارث پیامبراننــد. )كنزالعمــال، ج10، ص134(
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کردنــد بــاری بــر زمیــن مانــده اســت،  کننــد و هرجــا احســاس  جرعه نوشــانی و دســتگیری 
وارد شــوند و انجــام وظیفــه نمایند.

بنابراین یك روحانی باید بعد از پوشــیدن لباس تخصص و تعهد، در جســت  وجوی 
دردهــا و مرهــم نهــادن بــر زخــم جان هــای مردمــان جامعــه باشــد و از هیــچ اقــدام و کوششــی 

در ایــن راه دریــغ ننماید.
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روحانیت وفعالیت اقتصادی
طلبه ای می گفت: انگار از ابتدای خلقت، قالب ما را برای طلبگی ریخته اند و ما 
دست به هر کاری غیر از طلبگی می زنیم، خراب از آب درمی آید؛ و مثال می زد که ما مثل 
پیچ گوشتی شش سویی هستیم که هیچ پیچی غیر از پیچ شش سو را باز نمی کند و اگر 
برای باز کردن پیچ دیگری استفاده شود، یا پیچ را از بین می برد یا خودش ساییده می شود!!
ورود بــه عرصــه فعالیت هــای لیــز و لغزنــده اقتصــادی و خدای نکــرده زدوبندهای مالی 
بــرای طلبــه و روحانــی، حتــی بــا اهداف خیر، اغلــب اوقات نتایج زیان بــاری را در پــی دارد. 
کــه بــا هــدف کســب ســود و  بــا جســت وجویی انــدك در حــوزه، روحانیانــی را می بینیــم 
درآمــد، در شــرکت های مضاربــه ای و امثــال آن وارد شــده اند؛ ولــی بســیاری از آن هــا انــدک 
ســرمایه و پس انــداز ی را هــم کــه داشــتند، از دســت داده انــد و دســت از پــا درازتــر و بدهکارتــر 

از قبــل، از دنیــا مانــده و از درس و بحــث رانــده، بــا آه و افســوس روزگار می گذراننــد.
کســب ســود از  کــه ورود طــالب و روحانیــان بــه عرصــه  بــه تجربــه ثابــت شــده اســت 
فعالیت هــای اقتصــادی، نتیجــه  ی مطلوبــی نداشــته و در غالــب مــوارد بــه خســارت 
فــراوان و از بیــن رفتــن آبــروی فــرد و بدبینــی مــردم نســبت بــه روحانیــت انجامیــده اســت.
ــر این کــه، الزمــه ی موفقیــت و رشــد در هــر فعالیــت اقتصــادی، صــرف وقــت و  مهم ت
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ــن وادی  ــه ای وارد ای ــر طلب گ ــت و ا ــی اس ــی دائم ــری و ذهن ــغولیت فک ــراوان و مش ــرژی ف ان
شــد؛ یعنــی دیگــر فرصتــی بــرای تحصیــل و درس و بحــث و تبلیــغ نخواهد داشــت و شــب 
ــا  ــروف: »م ــول مع ــه ق ــی ب ــن یعن ــد و ای ــد ش ــادی خواه ــور م ــت ام ــه اش مدیری و روز دغدغ

 ُیقَصــد«.
َ

 َیَقــع و مــا ُوِقــَع ل
َ

ُقِصــَد ل
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موضع درست در مقابل برخوردهای غلط
کنایه هــای مــردم و اطرافیــان دچــار احســاس  ممکــن اســت طلبــه ای در برابــر نیــش و 
کــه  ســرخوردگی و یــأس بشــود، امــا در مواجهــه بــا ایــن موقعیت هــا بایــد توجــه داشــت 
طلبگــــی و توفیــــق سـربـــــازی امـــــام  هـــزینه  بــــر و همـــــراه بـــا رنــــج و سخـــتی است و به 

قــــول معــروف: 
نابرده رنج گنج میسر نمی شود                                                    

گنــج عظیــم معنــوی دســت یافــت و لــذت  و هرگــز بــدون رنــج و ســختی نمی تــوان بــه 
ســربازی امــام معصــوم را چشــید.

عــالوه بــر ایــن، باید توجه داشــت که ســهم متلــك ، نیش، کنایه  و احیانــًا بی احترامی ها 
نســبت به تکریم، احترام  و همراهی ها با روحانیت متعهد اصاًل قابل مقایســه نیســت.

کنایه هــا و  یــخ اســالم و حتــی دیگــر ادیــان الهــی همــواره شــاهد آزار و اذیت هــا،  تار
غــان و مفســران کتاب هــای آســمانی بــوده اســت؛  ِ

ّ
متلك هــا و جســارت های فــراوان بــه مبل

زیــرا بســیاری از نفــوس در برابــر حــرف حــق و ســخن مصلحــان، نــه  تنهــا ســر تســلیم 
کرده انــد.  فــرود نیاورده انــد، بلکــه بیش ازپیــش بــر عنــاد و دشــمنی خویــش پافشــاری 
کســتر ریختنــد و دنــدان مبارکشــان را شکســتند.  چنان چــه بــر ســر پیامبــر اعظــم خا
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بــه امــام حســن زخــم زبــان زدنــد و زهــر نوشــانیدند، امــام حســین و یــاران بزرگــوارش 
کــه بــه اهل بیتایشــان روا  را بــا لــب تشــنه بــه شــهادت رســاندند و چــه جســارت ها 
نداشــتند و... . ایــن ســختی ها و تلخی هــا و جســارت ها تــا زمانی کــه جنــگ حــق و باطــل 
هســت، ادامــه دارد، امــا نکتــه ی مهــم آن اســت کــه ســیره ی پیامبــران و اهل بیــتدر 

ایــن موقعیت هــا چــه بــوده اســت؟ 
کــرده  و  آیــا در برابــر نیــش و کنایه هــا و تلخی هــا ناامیــد می شــدند و بــا مــردم قطــع رابطــه 
کی هــا را تحمــل  ُکنــج انــزوا برمی گزیدنــد یــا تــا جایی کــه مقــدور بــوده بــا ســعه ی صــدر هتا

کــرده و در خفقــان ظلــم و جــور، دیــن خــدا را ترویــج می نمودنــد؟ 
کنــد، مجــوز انــزوا و  کســی زخــم زبانــی بزنــد یــا متلکــی نثــار  پــس تــرس از این کــه 

نمی شــود. خــدا  دیــن  تبلیــغ  و  تلّبــس  از  کناره گیــری 
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تلبس زودهنگام
انتخاب های شتاب زده و از سر شور و احساسات می تواند آفات و آسیب های زیادی 

در پی داشته باشد؛ به ویژه انتخابی که همراه با پیامدهای اجتماعی باشد.
برخی از طالب عالقه مند در پایه های درسی پایین، اقدام به تلبس می کنند، غافل از 
این که طلبه ای که هنوز بر احکام مسلط نیست، قرائت نمازش صحیح نیست، ادبیات 
عرب را کامل نخوانده، فقه را فهم نکرده، بلوغ فکری و قدرت تحلیل ندارد و در ترجمه و 
تفسیر و تحلیل یك روایت، ناتوان است، نمی تواند لباسی را بپوشد که مردم از آن توقع علم 
و تهذیب و پاسخ گویی به سؤاالت اعتقادی و مسایل ریز و درشت دینی شان را دارند.
ــی و  ــه دوش می گیــرد، به دلیــل ناتوان ــار ســنگین را ب وقتــی طلبــه ای زودهنــگام ایــن ب
ناپختگــی، بــه زودی دچــار احســاس یــأس و ناامیــدی می شــود و چه بســا ایــن مســأله، 
ــکان طلبــه از روحانیــت، دیــن و ارزش هــای دینــی بشــود. ســبب دل زدگــی مــردم و نزدی

کــه نپوشــیدن لبــاس بــرای افــراد دارای شــرایط، نکوهیــده و  بنابرایــن، بــه همــان انــدازه 
کــه آمادگــی علمــی  مســئولیت آور اســت، بــه همــان میــزان، پوشــیدن لبــاس بــرای افــرادی 

و اخالقــی حداقلــی را فراهــم نکرده انــد، محــل خطــر اســت.
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مستثنیات تلبس
کــه فــرد نمــی ݣݣتوانــد   کوهنــوردی و ...  در موقعیت هــا و مــواردی مثــل باشــگاه ورزشــی، 
کنــد، شایســته اســت بــا لبــاس و پوششــی متیــن و وزیــن  لبــاس رســمی روحانیــت بــه تــن 
گفتــارش، نســبت بــه طلبــه و روحانــی بــودن خویــش  بیــرون بیایــد و بــا مراقبــت از رفتــار و 

ملتــزم باشــد. 
کــه  کــه بــا توجــه بــه ضــرورت درك موقعیــت طلبگــی، طلبــه ای  راســتی یادمــان نــرود 
ــل قبــل از  ــا حداق ــرود ی ــه خواســتگاری ب ــا لبــاس روحانیــت ب قصــد ازدواج دارد، حتمــًا ب
خواســتگاری، قصدش برای پوشــیدن لباس را ابراز کند تا در آینده دچار مشــکل نشــود.
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پدیده دوزیستی
کامی و عدم موفقیت، تردید و دوگانگی در تصمیم گیری است. یکی از عوامل نا

کردن و ُمـــردابی زیستن، تن دادن به تصمیم  کند حــرکت  سرگـــردانی و درجـــا زدن، 
دیگران، پذیـــرش بی چـــون و چـــرای شــرایط اجتمـــاعی و... از نتایج تردید و دوگـــانگی در 

تصمیم گیری است.
کــن و مجالــس رســمی می پوشــند و در مواقــع  برخــی، لبــاس روحانیــت را فقــط در اما
دیگــر، بــه آن ملتــزم نیســتند و بــه اصطــالح، دوزیســت ادامــه ی حیــات می دهنــد؛ یــك 

زیســت بــا لبــاس روحانــی و زیســت دیگــر بــا پوشــش بقیــه ی مــردم.
ضعف انگیزه، کم شدن میزان موفقیت، تغییر دید و بدبینی دوستان و نزدیکان و تغییر 
ذائقه ی خانواده را می توان از عوارض دوزیستی و دولباسی بودن برخی از طالب دانست.
کــرده و جوانــی و عمــرش را بــه پــای آن گذاشــته،  کــه مســیر طلبگــی را انتخــاب  کســی 
ــا  ــه خــود راه ندهــد و ب ــد ب کنــد و در تصمیمــش تردی ــا خــودش روشــن  ــد تکلیفــش را ب بای
اعتمــاد بــه نفــس و قــوت و قاطعیــت بــر راه و لباســی کــه انتخــاب کــرده، ثابــت قــدم بماند 

کنــد و بــر آن ببالــد. کــه انتخــاب نمــوده، افتخــار  و بــر ایــن هــدف مقدســی 



لباس روحانیت در نبرد نمادها76

تفاوت شیک پوشی و تمیزی
کیــد فــراوان دیــن و  مرتــب بــودن و تمیــزی از شــئون روحانیــت اســت و بــا توجــه بــه تأ
کیزگــی، یــك عالــم دینــی )کــه نمــاد عمــل بــه  بــزرگان دینــی مبنــی بــر رعایــت نظافــت و پا
کنــار رعایــت واجبــات و مســتحبات، شــئون لبــاس را  آموزه هــای دینــی اســت( بایــد در 

کنــد و آراســته باشــد. نیــز رعایــت 
کــه بیــن تمیــزی و شیك پوشــی تفــاوت قابــل توجهــی وجــود  بایــد توجــه داشــته باشــیم 
دارد؛ یعنــی درســت اســت کــه مــردم و به خصــوص نســل جــوان، روحانیان مرتــب و تمیز را 
دوســت دارنــد و راحت تــر بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار می کننــد؛ ولــی معمــواًل در ارتباط گیــری بــا 
گران پــوش مشــکل دارنــد و برایشــان ذهنیت هــای خاصــی تداعــی  یــك روحانــی شــیك  و 

می شــود. بنابرایــن تعــادل در رعایــت ظاهــر را به خاطــر داشــته باشــیم.
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آیا تبلیغ منحصر در لباس روحانیت است؟ 
کــه مگــر  کــه برخــی از طــالب بــرای فــرار از تلّبــس مطــرح می کننــد، ایــن اســت  ســؤالی 
ــرای  کــس می خواهــد ب ــرار اســت هــر  تبلیــغ منحصــر در پوشــیدن لبــاس اســت و مگــر ق

کنــد، بایــد لبــاس روحانیــت داشــته باشــد؟! دیــن خدمــت 
پاســخ بســیار ســاده اســت: البتــه کــه تبلیــغ و خدمــت بــه دیــن، منحصــر در پوشــیدن 
کار را انجــام داد؛ امــا  لبــاس روحانیــت نیســت و می تــوان بــا روش هــای مختلــف ایــن 
کســی؛ بنابرایــن در این جــا  روی ســخن مــا در این جــا طــالب علــوم دینــی اســت، نــه هــر 
مســأله متفــاوت می شــود و ســؤال ایــن اســت کــه آیــا ســزاوار اســت طلبــه ای پــس از ســال ها 
بهره منــدی از بیت المــال و امکانــات حــوزه و ارتــزاق از ســهم امــام زمــان  و نیــاز فــراوان 
کارآمــد، دل بــه توجیهــات وسوســه ها بســپارد و  کشــور و جهــان اســالم بــه روحانــی ملبــس 

کنــد؟! از انجــام وظیفــه  شــانه خالــی 
آیا غیر از این است که خواهش دل خود را بر خواست امام زمان ترجیح داده است؟!
کــه در ایــن شــرایط بســیار حســاس و دشــمنی های فــراوان علیــه  آیــا غیــر از ایــن اســت 
اســالم و تشــیع و روزگار تنهایــی و غربــت حضــرت مهــدی نــدای »َهــل ِمــن ناصــٍر 

ىن« حضــرت را بی پاســخ می گــذارد؟! َینُصــُر
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کــه ایــن  افــراد، از اصــل تبلیــِغ دیــن و انجــام رســالت طلبگــی  ــا غیــر از ایــن اســت  آی
گریزاننــد؟! ــا لبــاس نمــاد تشــیع  خویــش ب

آیا غیر از این است که نمی خواهند هزینه ی دینداری و طلبگی شان را بپردازند؟!
را تحمــل  لبــاس  کــه نمی خواهنــد ســختی های پوشــیدن  ایــن اســت  از  آیــا غیــر 

نماینــد؟!
آیا، آیا و آیا ... ؟!
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استواری در عقیده 
ممکــن اســت یــك جملـــه ی منفــی از طــرف همســـر، دوستــــان، هم کالسی هـــــا، 
آشــنایان یــا هم محله ای هــا در مــورد روحانیــت، تأثیرهــای منفــی و مانــدگاری در ذهــن 

شــما بــر جــای بگــذارد و شــما را نســبت بــه تلّبــس بی انگیــزه نمایــد.
اما وقتی می دانید که:

احیــای معـــارف حقــه ی تشّیع؛
یـــج معـــارف دین اســالم؛ ترو

ترویج و گسترش فرهنگ انتظار؛
اصالح رذایل اخالقی و مبارزه با شیاطین؛

و زمینه سازی برای ظهور امام زمان، خواسته و مطلوب موالی توست؛
کــه نظــر برخــی، بــا خواســت و نظــر امــام زمانــت متفــاوت باشــد و عمــدی یــا  چــه بــاك 

کننــد. ســهوی چیــزی بگوینــد و حتــی متلکــی نثــار 
کــوه اســتوار اســت و  کــه: مؤمــن در عقیــده اش ماننــد  در این گونــه مواقــع یــادت باشــد 

کننــد.۱ طوفان هــای ســهمگین نبایــد او را متزلــزل 

كــوه )اســتوار و پابرجــا(  ــُه الَعواِصــف؛ مؤمــن هم چــون  ُك ــِل ال ُتَحّرِ َكالَجَب ــُن  كــه: الُمؤِم 1 . از رســول اعظــم نقــل شــده اســت 
اســت و بادهــای تنــد او را تــكان نمی دهنــد. )عالمــه مجلســی، بحاراالنــوار، ج39، ص351(
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آیا اشتباه، مجّوز اشتباه است؟
متأســفانه عملکرد نادرســت تعداد اندکی از روحانی ها ســبب شــده اســت که عده ی  

دیگــری از طــالب، نگاهشــان بــه تلّبــس منفی شــده و از پذیرش آن گریزان باشــند!
غلط بودن این نتیجه گیری منفی و نگاه مأیوسانه، بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا اشتباه 
کمال است، باید از  که قصدش رشد و  کسی  دیگران نمی تواند مجوز اشتباه ما باشد و 
گر این ضعف در درون  اشتباه ها و خطاهای دیگران درس بگیرد و توجه داشته باشد که ا
گر در دیگری است، برای اصالح آن تالش کند. خود او هم وجود دارد، آن را برطرف کند و ا
در نگــــاه دینی، هر چـــه بدی و پلیدی بیشتر شود، وظیفه ی مؤمنـــان و مصلحــــان 
گر فرد ملّبسی با اشتباهاتش به شأن و جایگاه روحانیت  سنگین تر می شود؛ از این رو ا
آسیبی رساند، بر دیگر روحانیان فرض و الزم می شود که با عملکرد و رفتار درست خود، 
پیامدهای اشتباه او را از بین ببرند و نگاه دیگران به روحانیت را اصالح کنند، نه این که 
گــوشه ی عــزلت بگزینند و این مســأله را بهــانه لباس نپوشیدن  گرفته و  زانـــوی غم بغل 

خودشان قرار دهند!
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توجیه ها
من برای تبلیغ دین اسالم آماده نیستم، من توانش را ندارم!

من خجالتی هستم و روِی تلّبس و تبلیغ را ندارم!
من صالحیت اخالقی کافی برای این مسئولیت بزرگ را ندارم!

از من بهتر فراوانند و کاری نمی کنند!
 مــن کجــا و شــهید اول و ثانــی، شــیخ طوســی و عالمــه طباطبایــی و امــام خمینــی

و امثــــال ایشــــان کجـا. من لیـــاقت این لباس را ندارم!
خود آقا امام زمان باید عمامه بر سرم بگذارند!
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پاسخ توجیه ها
گر توان الزم را نداری، به دست آور. گر آماده نیستی، آماده شو؛ ا ا
اگر خجـالتی هستی و روی تلّبـس و تبلیـغ نـداری، تمرین کن.

کافــی را نــداری، در تهذیــب نفــس بکــوش و صالحیــت الزم  گــر صالحیــت اخالقــی  ا
را بــه دســت آور.

کســی را فــرد  ممکــن اســت از تــو بهتــر هــم باشــند، ولــی روز پاســخگویی، ســؤال هیــچ 
کســی از وظیفهــی خــودش ســؤال خواهــد شــد. دیگــری پاســخ نخواهــد داد و از هــر 

ممکــن اســت تــو ماننــد شــهید اول و شــهید ثانــی و عالمــه طباطبایی)رضــوان اهلل 
کــه: اواًل راه بــرای بــزرگ شــدن  تعالــی علیهــم( و امثــال ایــن بزرگــواران نباشــی، ولــی بــدان 
گــر همــان مســیر و همــان روش بــزرگان را بپیمایــی، بــه طــور قطــع بــه همان  بســته نیســت و ا
مقــام میرســی و ثانیــًا تکلیــف الهــی بــه اندازهــی تــوان هرکــس اســت و بــه همــان انــدازه کــه 
تــوان داری، تکلیــف متوجــه تــو اســت کــه خداونــد متعــال در قــرآن کریــم فرموده اســت: »و 

 ماَســَعى«. 
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کــه  کنیــم و حواســمان باشــد  پــس بــه جــای بهانــه  ݣݣݣݣجویــی، بکوشــیم زمینــه ݣݣݣهــا را فراهــم 
تردیدهــا و وسوســه ݣݣݣهــا وســیله ݣݣݣݣی فــرار از انجــام رســالت و وظیفــه نشــوند.
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وسوسه ها 
فضــای جامعــه ُپــر از فســاد و گنــاه شــده و از دســت مــا طلبه ها هم دیگر کاری ســاخته 

نیســت. خــود آقــا باید بیایــد کارها را درســت کند!
خیلی از مـــردم تمــایلی به پذیرش مسائل دینی ندارند!

و مــا نیــز نمی توانیــم چیــزی را تغییــر دهیــم؛ زیــرا نــه مــردم پذیــرش دارنــد و نــه صاحــب 
کرامــت و نفــس عیســوی  هســتیم کــه بتوانیــم معجــزه کنیــم!

بنابراین پوشیدن این لباس سودی ندارد!
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پاسخ وسوسه ها
گنــاه فراگرفتــه اســت؟!  کــه تمــام فضــای جامعــه را فســاد و  گفتــه اســت  چــه کســی 
گناهــان نســبت بــه گذشــته، علنی تــر و برخــی از مــردم جــرأت و جسارتشــان  شــاید برخــی 
کان،  نســبت بــه انجــام گنــاه بیشــتر شــده باشــد، امــا هنوز هــم خوب هــا، بیشــتر از بدها و پــا

فراوان تــر از آلــودگان هســتند و بلکــه حتــی قابــل مقایســه نیســتند. 
کــه  ــه  نظــر می رســد  ــد، ب گناهــکاران نمایــش و نمــود بیشــتری دارن کــه  البتــه از آن جــا 

جمعیتشــان فراوان تــر اســت. 
کــه بدهــای جـــــامعه ذاتــًا بدسرشــت و شریــــر آفریــده نشــده اند و  مهــم ایــن اســت 
کاری که  گناهــکاران نیــز راه توبــه و بازگشــت بــه رویشــان بــاز اســت و چــه بســیار افــراد خطــا
بــا شــنیدن ســخنرانی یــک عالــم دینــی و نصیحــت یــک طلبــه دلســوز، از مســیر اشــتباه و 

کرده انــد. ــه  خطــا بازگشــته و توب
گناهــکاران زیادتــر باشــند، بــاز هــم از روحانیــت  کــه جمعیــت  کنیــم  گــر قبــول  حتــی ا
یــاد شــوند، وظیفه ی  ســلب مســئولیت نمی شــود، بلکــه بــه همــان میــزان کــه گناهــکاران ز

روحانیــت نیــز ســنگین تر می شــود و نیــاز بــه تــالش، بیشــتر! 
کــه نیــاز و  در خصــوص پذیــرش مســائل دینــی توســط مــردم نیــز واقعیــت ایــن اســت 
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گرایــش بــه معنویــت، امــری فطــری اســت.
گــر آب زاللی  بنابرایــن پذیــرش مــردم بــرای معنویــت فــراوان اســت و آنقدر تشــنه اند که ا
گرم تــر و ســوزنده تر باشــد، نیــاز بــه آب  بیابنــد، بــه طرفــش هجــوم می برنــد؛ زیــرا هرچــه هــوا 
زالل بیشــتر احســاس می شــود؛ چنانچــه هرچــه هــوا آلوده تــر شــود، نیــاز بــه اکســیژن بیشــتر 

احســاس می شــود.
امام رضا فرمودند: 

یبایی های سخنان ما را مى دانستند به یقین از ما پیروی مى كردند.1 اگر مردم ز

یــم تــا افــراد فاســد جامعــه را تغییــر دهیــم،  در مــورد ایــن وسوســه کــه مــا دِم عیســوی ندار
هــم پاســخ ایــن اســت کــه اصــالح و هدایــت بــه دســت خداســت.۲ 

یــم، خداونــد  کســی قــدم بردار گــر مــا بــا اخــالص در پــی هدایــت یــا اصــالح  چه بســا ا
متعــال نیــز در کالم و رفتــار مــا تأثیــر قــرار دهــد و دم عیســوی هــم عنایــت کند کــه گفته اند:

: َرِحــَم اهَّلُل َعْبــدًا 
ُ

َضــا َیُقــول َحَســِن َعِلــّیَ ْبــَن ُموَســی الّرِ
ْ
َبــا ال

َ
: َســِمْعُت أ

َ
َهــَرِوّیِ َقــال

ْ
ــاَلِم ْبــِن َصاِلــٍح ال ْیَماَن َعــْن َعْبِدالّسَ

َ
1 . ُســل

َكاَلِمَنــا  ــْو َعِلُمــوا َمَحاِســَن 
َ
ــاَس ل ــاَس َفــِإّنَ الّنَ ُمَهــا الّنَ ِ

ّ
وَمَنــا َو ُیَعل

ُ
ــُم ُعل

َّ
: َیَتَعل

َ
ْمَرُكــْم؟ َقــال

َ
َكْیــَف ُیْحِیــی أ ــُه: َو 

َ
ــُت ل

ْ
ْمَرَنــا، َفُقل

َ
ْحَیــا أ

َ
أ

ــا. )شــیخ عبــاس قمــی، عیــون اخبارالرضــا، ج1، ص307( َبُعوَن ّتَ
َ

ال
كــه را بخواهــی هدایــت می كنــی.  كــه را بخواهــی بــه وســیله آن گمــراه و هــر   ِبهــا َمــْن َتشــاُء َو َتْهــدی َمــْن َتشــاُء... ؛ هــر 

2 . ...ُتِضــلُّ
)اعــراف، 155(
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فیض روح القـــدس ار باز مدد فرمــایــد
                                                                  دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد                                                     

کــه  لبــاس روحانیــت در هــر زمــان و شــرایطی کارآیــی خــودش را دارد و ایــن مــا هســتیم 
بایــد مواظــب وسوســه های شــیطانی باشــیم.
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 دستاویزهای فرار از مسئولیت 
هرچنــد نمی تــوان بــرای رفتارهــای مشــابه افــراد، یــك علــت واحــد را برشــمرد؛ امــا 

کــرد. می تــوان بــا بررســی رفتــار غالــب آنــان، رفتارشــان را تحلیــل 
گفــت اهــّم علــل مشــکل بــودن یــا عــدم قبــول تلّبــس از طــرف  بنابرایــن شــاید بتــوان 
کــه همــه ی ایــن مــوارد بــا اندکــی تأمــل و توجــه بــه جایــگاه  طــالب ایــن مــوارد اســت 

ارزشــمند طلبگــی و ســربازی امــام عصــر پاســخ داده می شــود.
توجه بیش از حد به تلقین ها و نظرات منفی آشنایان؛

کـــارآمدی لبـاس و عــدم تــأثیـر؛ احســاس نا
کـــارآمدی خود فـــرد؛ احســاس نــاتــوانی و نـا
احســاس محدودیت در ارتبــاط با دیگران؛
ترس از روبه رو شدن با مشکالت احتمالی؛

کم رویی و خجالت کشــیدن از پوشــیدن لباس روحانیت در برابر دوســتان و آشــنایان 
و در مهمانی هــا؛

تصمیم بر اشتغاالت غیر طلبگی؛
احساس سختی به دلیل پنهان ماندن طلبگی فرد از دید اجتماع تا قبل از زمان تلّبس؛
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مخالفت خــانواده یا دوستــان؛
ترس از آینده شغلی، مالی، معیشتی و... .

کــه همــه، بیشــتر اسبـــــاب توجیــه  نقطــه ݣݣݣی مشتـــــرك تمــام ایــن مــــــوارد، آن اســت 
هســتند تــا دلیــل.
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 توقعات درست مردم از روحانیت
امـــروز شـــاید توقعـــات درست و غلط مـــردم از روحــانیت فــــراوان باشد و متعدد؛ اما 
در این مقال می کوشیم با هم بخشی از توقعات درست مردم و حوزه را از یک روحانی 

ملّبس مرور  کنیم:
مــردم توقــع دارنــد قرائــت قــرآن و حمــد و ســوره و اذکار نمــاز یــك روحانــی صحیــح و 

نیکو بـــاشد؛
مردم انتظار دارند روحانی، دعاها ی مأثوره را زیباتر و بهتر از مردم قرائت نماید؛

ــد متــن آن را به راحتــی و  ــی در هنــگام قرائــت دعــا بتوان ــد یــك روحان مــردم توقــع دارن
کنــد؛ درســت ترجمــه 

مــردم توقــع دارنــد یــك روحانــی احــکام مــورد ابتــالی عمــوم مــردم را بدانــد و تــا حدودی 
گاه باشــد؛ از احــکام اختالفــی نیز آ

گفت وگوهــا و ســخنرانی هایش، بــه وفــور و بــه  مــردم توقــع دارنــد یــك روحانــی در 
کنــد؛ درســتی از آیــات و روایــات اســتفاده 

مــردم و به ویــژه جوانــان انتظــار دارنــد روحانــی از علــوم روز بهره منــد و به قــول معــروف 
بــه روز باشــد؛
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بــوده و  نــوآوری و اســتنباط  انتظــار دارنــد روحانــی اهــل مطالعــه، تحقیــق،  مــردم 
باشــد؛ داشــته  کمتــری  تکــرارِی  مطالــب 

مردم توقع دارند یك روحانی با اصول و کلیات تاریخ اسالم آشنا باشد؛
مردم توقع دارند یك روحانی به تاریخچه و زندگی معصومین: مسلط باشد؛

ــات  ــی اطالع ــی و مذهب ــبت های مل ــاره ی مناس ــی درب ــك روحان ــد ی ــع دارن ــردم توق م
مفیــد داشــته باشــد؛

گاهــی  مــردم توقــع دارنــد یــك روحانــی از اخبــار و مســائل روز و تحلیــل سیاســی آ
داشــته باشــد؛

مــردم توقــع دارنــد یك روحانی دارای بصیرت سیاســی باشــد؛ ولی اهل سیاســی کاری 
و سیاســت زدگی نباشد؛

کتاب هــای اخالقــی، ماننــد  کــه بــا قــرآن و نیــز  مــردم از یــک روحانــی انتظــار دارنــد 
معراج الســعادة، چهــل حدیــث حضــرت امــام و... مأنــوس باشــد؛

مـــردم از یک روحـــانی انتظــار دارند آراسته و معطر باشد؛
مردم از یک روحانی انتظــــار دارند منظـــم باشد و برای حضـــور در مسجد از دیگــــران 

سبقت بگیرد؛
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مـــردم از یک روحــــانی توقــع دارند اهل وفـــــای به عهد و نسبت به قــــول و قــــرارهایش 
پایبند باشد؛

ــی  ــایل دین ــه مس ــخ گویی ب ــرای پاس ــی الزم ب ــد آمادگ ــع دارن ــی توق ــک روحان ــردم از ی م
کافــی، حداقــل  هشــتاد درصــد نیازهــای دینــی و  مــردم را داشــته باشــد و بــا حضــور ذهــن 

پرســش های آن هــا را پاســخ دهــد؛
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد قرائــت نمــاز یــك روحانــی دل نشــین و مناســب 

باشــد، نــه تنــد و شــتاب زده؛ 
توقــع دارنــد اصــالح ســر و صــورت و محاســنش در شــأن  یــک روحانــی  از  مــردم 
روحانیــت باشــد و از داشــتن مــوی بســیار بلنــد یــا تراشــیدن غیرمتعــارف محاســن خــود 

کنــد؛ اجتنــاب 
مردم از یک روحانی توقع دارند عمامه خود را متناسب  و زیبا ببندد؛ 

کن عمومی مشاهده نکنند؛ مردم توقع دارند یك روحانی ملبس را بدون لباس در اما
ــدن و  ــوع راه رفتــن و خندی ــد حــرکات و ســکنات و ن ــی توقــع دارن مــردم از یــک روحان

گفتــن و شــنیدنش بــا عمــوم مــردم متفــاوت باشــد؛ 
مردم از یک روحانی توقع دارند اهل ذکر، معنویت، آرامش و امیدبخشی باشد؛
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مردم توقع دارند یك روحانی برای خارج شدن از مسجد تعجیل نکند؛
مردم از یک روحانی توقع دارند نمازش با اذان و اقامه و تعقیبات همراه باشد؛

مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد بعــد از نمــاز جماعــت دقایقــی را در مســجد بمانــد و 
محفــل انس داشــته باشــد؛ 

مــردم از یک روحانی انتظار دارند به هیئت امنا و زحمت کشان مسجد احترام بگذارد؛
مــردم از یــک روحانــی انتظــار دارنــد عفیــف و باحیــا باشــد و در هنــگام صحبــت بــا 

نامحــرم ســر بــه زیــر بــوده و چشــم در چشــم او نینــدازد؛
مردم از یک روحانی توقع دارند در برابر توهین دیگران، اقدام به توهین متقابل ننماید؛
مردم از یک روحانی توقع دارند اهل ایثار باشد و مثاًل در رانندگی، حق تقدمش را ایثار کند؛

مردم از یک روحانی توقع دارند در حد متعارف، اهل مزاح و مطایبه باشد؛
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد  روحانــی باشــد؛ یعنــی مقیــد بــه رعایــت امــور معنوی 

و روحانــی  و انجــام مســتحبات در کنــار واجبات باشــد؛
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در برابــر تبلیــغ دیــن و انجــام رســالت طلبگــی اش 

ــد؛ ــته باش ــردم نداش ــتی از م چشم داش
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد بــرای ســخنرانی و روضه خوانــی هرچــه دادنــد، 
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بپذیــرد و نــرخ تعییــن نکنــد؛
کــردارش یکــی باشــد و بیــش از آن چــه  گفتــار و  مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد 

ببیننــد؛  عمــل  او  از  می گویــد، 
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد اهــل گریــه و اشــك و ندبه باشــد و هنــگام روضه خوانی 

خــودش هم متأثر باشــد؛
گرفتــاران  مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد اهــل صلــه ی رحــم، ســر زدن بــه بیمــاران و 

اهــل مســجد و محلــه باشــد؛ 
مردم از یک روحانی توقع دارند قبل از توصیه ی امور خیر به دیگران، خودش پیش قدم 
گر قرار است مسجد تمیز شود، ابتدا خودش آستین ها را باال بزند و شروع کند؛ باشد؛ یعنی ا

مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در عیــن وقــار، بــا جوانــان و نوجوانــان انــس داشــته 
کنــد؛ باشــد و آن هــا را جــذب 

ــرای اقامــه نمــاز  ــد حرمــت روحانیــت را نگــه دارد و ب ــی توقــع دارن مــردم از یــک روحان
ــه علمــای حاضــر در مســجد تعــارف نمایــد؛ جماعــت ب

مردم از یک روحانی جوان توقع دارند احترام پیشکسوتان را داشته باشد و بر آن ها 
مقــّدم نشــود؛ 
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مردم از یک روحانی توقع دارند برای نماز صبح هم در مسجد حاضر شود؛
کــرده و بــا  مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت 

ســرعت غیرمجــاز رانندگــی نکنــد؛ 
مردم از یک روحانی توقع دارند در پمپ بنزین، نانوایی و... صف را رعایت کند.

مردم از یک روحانی توقع دارند در آبادانی محله مشارکت داشته باشد؛
مردم از یک روحانی توقع دارند ادب و نزاکت فرزندش بهتر از بچه های دیگر باشد؛

مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در مواجهــه بــا مــردم بــا همــه یکســان احوال پرســی 
کــودکان توجــه ویــژه داشــته باشــد؛  کنــد و بــه 

که باشد، خود را به نزدیک ترین  مردم از یک روحانی توقع دارند هنگام اذان هر جا 
مسجد و نماز جماعت برساند و در ساعات نماز در خیابان مشغول امور شخصی نباشد؛
کــه بــا رعایــت آداب و لــوازم، اهــل امــر بــه معــروف  توقــع مــردم از یــك روحانــی آن اســت 

و نهــی از منکــر باشــد؛
کــه مدافــع نظــام اســالمی و والیــت فقیــه باشــد  انتظــار مــردم از یــک روحانــی آن اســت 

و از تضعیــف نظــام پرهیــز کنــد؛
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در پــی حــل مشــکالت مســجد باشــد، نــه تشــدید 



103توقعات

اختالفــات مــردم و هیئــت امنــا؛
مــردم از یــک روحانــی توّقــع دارنــد هماننــد مــردم دســت بــه جیــب باشــد و در امــور خیــر 

بــه انــدازه وســعش مشــارکت کند؛
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد اهــل خانــه و فرزندانــش ساده زیســت باشــند نــه 

تــی؛ گــرا و تجمال دنیا
ــه متأهل هــا را در جمــع مجردهــا  ــوط ب ــد مســائل مرب ــی توقــع دارن مــردم از یــک روحان

ــد؛  ــا ظرافــت و پوشــیده مطــرح نمای ــا دســت کم ب مطــرح نکنــد ی
کــرده و  کــه مالحظــه حوصلــه مخاطــب را  انتظــار مــردم از یــک روحانــی آن اســت 

کنــد؛ مختصــر و مفیــد ســخنرانی 
مردم از یک روحانی توقع دارند در اداره ی مسجد پویا و بانشاط باشد؛

مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در مجالــس جشــن و عــزا و هیئــت و به ویــژه مجالس 
جوانــان و نوجوانــان شــرکت نمــوده و آن هــا را بــه حــال خــود رها نکند؛

گاهی بخشــی  مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد درخصــوص خرافــات و افکار انحرافی آ
کــرده و خــود نیــز دچــار خرافات نشــود؛

توقــع دارنــد حــــامی مستضعفـــان باشــد و حلقــه اتصــال  یــک روحانــی  از  مــــردم 
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ــغ نکنــد؛  ی ــه مســتمندان در کمــک ب ــرای  ــا فقــرا باشــد و از هیــچ اقدامــی ب ثروت منــدان ب
کــه از ظرایــف، نــکات بدیــع، شــعر، داســتان و  توقــع مــردم از یــک روحانــی ایــن اســت 

کنــد؛  ظنــز نیــز در ســخنانش اســتفاده 
کارهایــش  ــی تربیتــی اســالم آشــنا باشــد و  ــا مبان ــد ب ــع دارن ــی توق مــردم از یــک روحان

مبنــای تربیتــی دینــی داشــته باشــد؛ 
انتظــــار مــردم از یــک روحانــی آن اســت کــه خوش حســاب باشــد و حســاب و کتابــش 

بــه مراتــب دقیق تــر از دیگــران باشــد؛ 
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در شــرایط ســخت اقتصــادی نعمت هــا را بــه مــردم 

یــادآوری نمایــد و غم خــوار مــردم باشــد؛  
مــردم از یک روحـانی توقـع دارند از عـّزت و آبـــروی خــود، بــرای حل مشکالت مردم 

استفـاده کنــد؛
مــردم از یــک روحانــی می خواهنــد بیــش از حــد ضــرورت وقتــش را در محافل و مراســم 

کم فایــده نگذراند؛ 
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد بــرای ســخنرانی و روضه خوانــی وقــت بگــذارد و 

کافــی داشــته باشــد؛  مطالعــه 
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مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد حامــی و راهنمــای نیروهــای فرهنگــی مردمــی و 
خودجــوش باشــد و تــا حــد امــکان بــا آن هــا همراهــی و همــکاری داشــته باشــد؛ 

مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد ابتــدا خانــواده خــود را امــر به معــروف نمــوده و اصالح 
را از نزدیکــان شــروع کنــد؛ 

مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در هــر موقعیتــی بــا روی بــاز پاســخ گوی نیازهــا و 
پرســش های مــردم باشــد؛ 

کــن عمومــی بــا ســعه ی صــدر و بیــان زیبــا و  مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در اما
محترمانــه بــا مــردم ســخن بگویــد؛ 

گر فقیری را دید، او را دست خالی رد نکند؛ مردم از یک روحانی توقع دارند ا
کمــک، از خــودرو  مــردم از یــک روحانــی انتظــار دارنــد در صــورت نیــاز دیگــران بــه 

کنــد؛ کمــک  پیــاده شــود و در حــد تــوان 
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد بــا زندگی نامــه و احــواالت علمــای اخــالق و بــزرگان 

حــوزه آشــنا باشــد و بــرای مــردم بیــان نمایــد؛ 
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در مناســبت ها و مجالــس دینــی، وقــت قــاری، 
کنــد؛ کــرده و طبــق برنامه ریــزی قبلــی عمــل  مــداح، ســخنران بعــدی و بقیــه را رعایــت 
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کــه او را در معــرض اتهــام قــرار  مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد بــه مــکان هایــی 
یــا در شــأن روحانیــت نیســت، وارد نشــود؛  می دهــد 

مردم از یک روحانی توقع دارند در سالم کردن بر دیگران پیشی بگیرد؛
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد هنــگام عبــور ازخیابــان از محــل عبــور عابــر پیــاده و 

کنــد؛  در زمــان ســبز بــودن چــراغ راهنمــا حرکــت 
مردم از یک روحانی توقع دارند از انداختن آب دهان در مکان های عمومی بپرهیزد؛ 

مردم از یک روحانی توقع دارند با اعضای خانواده اش خوش اخالق و مهربان باشد؛
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد لباســش آن قــدر بلنــد نباشــد کــه روی زمیــن کشــیده 

شــود و آن قــدر کوتــاه نباشــد کــه جلــب توجــه کنــد؛
ــد در مجامــع عمومــی، خنده هــای بلنــد و حــرکات  ــی توقــع دارن مــردم از یــک روحان

ســبک نداشــته باشــد؛ 
مـــردم از یک روحـــانی توقـــع دارند از مشــاجره بی ثمــر با دیگـــران در مسائل بی ثمــر 

خودداری کند؛ 
مردم از یک روحانی توقع دارند در خرید لوازم منزل تجمل گرا نباشد؛

کنــد تــا مــورد  مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در خریــد اقــالم مــورد نیــاز منــزل  دقــت 
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ســوء تفاهــم از ســوی اقشــار محــروم قــرار نگیــرد؛
ــا و  ــه قب ــال دگم ــد؛ مث ــته باش ــز و آراس ــرش تمی ــد ظاه ــع دارن ــی توق ــک روحان ــردم از ی م

ــد؛ ــتفاده نکن ــا اس ــر قب ــه دار در زی ــن یق ــذارد و از پیراه ــاز نگ ــود را ب ــن خ ــتین پیراه آس
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در مجامــع عمومــی بــا صــدای بلنــد بــا گوشــی همراه 

خــود صحبــت نکند؛
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد در حضــور دیگــران از اشــتغال بیــش از حــد بــه تلفــن 

همــراه، بلوتوث بــازی، پیامک بــازی و... بپرهیــزد؛ 
گوشــی  مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد از آهنگ هــای مناســب و در شــأن بــرای 

ــد؛  کن ــتفاده  ــود اس ــراه خ هم
مردم از یک روحانی توقع دارند از مصافحه، دست دادن و خوش  وبش کردن با محارم 

کن عمومی، که گاهی موجب سوء ظن دیگران می شود، خودداری کند؛ در اما
مــردم از یــک روحانــی توقــع دارنــد از دویــدن، بــا شــتاب و عجلــه راه رفتــن و بــروز 

رفتارهــای هیجانــی شــدید در مجامــع عمومــی بپرهیــزد؛ 
مـــردم تّوقــع دارند طلبه بدون مجّوز اقدام به پوشیدن لبــاس روحانیت نکند؛

گـــاه بدون آن دیــده نشود؛ مـــردم توّقــع دارند طلبه گاه با لبــاس و 
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این هـــا بخشی از توقعــات مــــردم از یک روحــانی است.
ک الَفَرج ل ِلَولّیِ اللُهّمَ َعّجِ



.
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113 آیین نامه تلّبس

ب و حوزه ݣݣهای علمیه
ّ

آئین ݣݣنامه تلّبس طال
لبــاس  قـــداست  از  بــه منظـــور سامان دهــــی، رسمیت بخشــی، حفــظ و حراســت 
روحانیــت و تشــویق و ترغیــب طــالب بــه امــر تلّبــس، آیین نامــه ی تلّبــس طــالب حوزه هــای 

گردیــد: علمیــه بــه شــرح ذیــل تدویــن 

کلیات فصل اول: تعاریف و 
مــاده  ۱. تلّبــس بــه لبــاس مقــدس روحانیــت، بــرای کلیــه ی طــالب و روحانیــان، صرفًا 

بــر اســاس ضوابــط منــدرج در ایــن آیین نامــه امکان پذیــر اســت.
تبصره  ۱: هرگونه تلّبس به لباس روحانیت، برای افراد عادی ممنوع است.

تبصره  ۲: تلّبس به لباس مقدس روحانیت، برای طالب فاقد پرونده از مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه ممنوع است. این افراد موظفند پس از اخذ کد مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه، نسبت به تلّبس براساس ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده  ۲. وظایف واحدهای مجری این آیین نامه، به شرح زیر است:

الــف( معاونــت تهذیــب مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، مســئول برنامه ریــزی، 
ســامان دهی تلّبــس و نظــارت بــر حســن اجــرای آن اســت.
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ب( معاونــت تهذیــب مدیریت هــای حــوزه ی علمیه ی اســتانی، مســئولیت تشــکیل 
پرونــده  ی تلّبــس، تأییــد صالحیــت نهایــی پــس از اســتعالم صالحیت هــای علمــی و 

عمومــی از واحدهــای ســازمانی مربــوط و صــدور مجــوز تلّبــس طــالب را به عهــده دارد.
مــاده  ۳. لبــاس روحانیــت، عبــارت اســت از عمامه، عبا و قبا که نشــانگر برخورداری 
از تحصیــالت دینــی در حوزه هــای علمیــه، پایبنــدی بــه ارزش هــای اســالمی و آمادگــی 

ایفــای نقــش در جامعــه ی اســالمی اســت.
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فصل دوم: ضوابط و مقررات
ماده  ۴. شرایط عمومی تلّبس عبارتند از:

۱. داشتن حداقل ۱۸ سال سن؛
کــه در صــورت نیــاز و تشــخیص  ۲. داشــتن وضعیــت جســمی و روحــی مناســب 

می شــود. بررســی  روان شــناختی،  و  پزشــکی  آزمایش هــای  طریــق  از  ضــرورت، 
گروه هــای مخالــف  گروهك هــای انحرافــی و  ــا  ۳. عــدم عضویــت و ســابقه ی ارتبــاط ب

اســالم و تشــّیع و نظــام اســالمی؛
۴. عدم انحراف فکری و سیاسی و اخالقی؛

۵. التزام عملی به اصل والیت فقیه و قوانین جمهوری اسالمی؛
6. نداشتن محکومیت  کیفری و حقوقی مؤثر؛

تبصــره  ۱: احــراز شــرایط منــدرج در بندهــای ۳، ۴، ۵ و 6، برعهــده ی واحــد ســازمانی 
آمــار و بررســی مدیریت هــای حــوزه ی علمیــه ی اســتانی خواهــد بــود.

تبصــره  ۲: مــالك در احــراز صالحیت هــای عمومــی افــراد، حســب مــورد، حــال فعلــی 
آنهــا خواهــد بــود.

ماده  ۵. شرایط علمی تلّبس عبارتند از:
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۱. اتمــام پایــه ی پنجــم )قبولــی در تمامــی امتحانــات مربــوط( بــرای طــالب مــدارس 
بلندمــدت؛

۲. توان پاسخ گویی به سؤاالت دینی رایج در جامعه؛
کــه محتــوا و نحــوه ی اجــرای آن، توســط  یابــی علمــی -  تبصــره: احــراز ایــن شــرط، بــا ارز
دســتورالعمل مصــوب مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه تعییــن می گــردد - صــورت 

می پذیــرد.
ــه وظایــف روحانیــت در پایــه ی پنجــم، براســاس  گذرانــدن دوره ی ویــژه ی مربــوط ب  .۳

دســتورالعمل مصــوب مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه؛
ماده  6. شرایط اخالقی و رفتاری تلّبس عبارتند از:
۱. پایبندی به انجام دادن واجبات و ترك محرمات؛

۲. دارا بودن ُحسن اخالق؛
۳. تعادل شخصیتی و رفتاری و تناسب ظاهری؛

۴. نداشتن سابقه ی سوء منافی با شئون روحانیت؛
تبصــره: احــراز شــرایط منــدرج در ایــن مــاده، برعهــده ی معاونــت تهذیــب بــا همکاری 
ــر اســاس  ــانی، ب ــوزه های علمیــه ی استـــ ــررسی مدیریــت حــــ ــار و بـــ ــازمانی آمـــ واحــد ســ
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ــود. دســتورالعمل مصــوب مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــد ب
تکمیــل  و  تشــکیل  ویــژه،  دوره ی  گذرانــدن  از  پــس  متقاضــی،  طــالب   .۷ مــاده  
ــط و دریافــت  ــده ی تلّبــس، احــراز صالحیت هــای الزم توســط معاونت هــای ذی رب پرون

مجــوز تلّبــس، ملّبــس بــه لبــاس مقــدس روحانیــت خواهنــد شــد.
تبصــره  ۱: معاونــت تهذیــب مدیریت هــای اســتانی، همــه ســاله، نســبت بــه برگــزاری 

کنــار ســایر مراســم ها، اقــدام می نمایــد. مراســم رســمی عمامه گــذاری در 
تبصــره  ۲: معاونــت تهذیــب مدیریت هــای اســتانی، موظــف اســت نســبت بــه صــدور 

اوراق هویــت تلّبــس بــرای دارنــدگان مجــوز تلّبــس، اقــدام نماید.
ماده  ۸. وظایف فرد ملّبس به لباس روحانیت، به شرح ذیل است:

۱. رعایت پوشش مناسب عرف روحانیت؛
کیزگــی بــدن و لباس و مرتب بودن ســر و صورت متناســب  ۲. رعایــت نظــم، نظافــت و پا

با عــرف روحانیت؛
۳. پرهیز از وضعیت ظاهری غیرمتناسب؛

۴. حفظ حرمت لباس در معاشرت های اجتماعی؛
۵. مراعــات زّی طلبگــی در مجالــس مختلــف و پرهیــز از حضــور در محافــل مختلــط 
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کــه حــدود شــرعی در آن رعایــت نمی شــود.
در  روحانیــت  شــئون  رعایــت  و  تجمل گرایــی  و  اشــرافی گری  روحیــه ی  از  پرهیــز   .6

و خــودرو؛ و مســکن  زندگــی  وضعیــت 
۷. تلّبس دائم؛

۸. رعایت اخالق و آداب اسالمی و پرهیز از شوخی های افراطی و خالف نزاکت؛
۹. پرهیــــز از درگیـــری های لفظی و فیـــزیکی غیــرمتنــاسب با شئـون روحــانیت؛

۱۰. حفــظ مناعــت طبــع و عــزت نفــس در تأمیــن معــاش، و پرهیــز از سوءاســتفاده از 
ــوء؛ ــد س ــرای مقاص ــت ب ــاس روحانی لب

۱۱. پرهیز از ورود به عرصه های ناسالم اقتصادی مانند شرکت های هرمی؛
۱۲. پرهیز از ارتباط با گروه های معاند نظام اسالمی و عضویت در آنها؛

و  طهــارت  درخصــوص  به ویــژه  وســواس گونه،  رفتارهــای  دادن  انجــام  از  پرهیــز   .۱۳
نجاســت و اقــدام بــه معالجــه در صــورت لــزوم؛

مــاده  ۹. طــالب ملّبــس موظفنــد به صــورت دائــم از ایــن لبــاس اســتفاده نماینــد؛ بــه 
کــه عرفــًا، ملّبــس محســوب شــوند. نحــوی 

ماده ی ۱۰. تلّبس محصالن یا فارغ التحصیالن مراکز غیرحوزوی، ممنوع است.
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مــاده  ۱۱. معاونــت تهذیــب مدیریت هــای اســتانی موظــف اســت زمینه هــای الزم 
از طریــق اعمــال  بــه تحصیــل در ســطوح مختلــف،  تلّبــس طــالب مشــغول  بــرای  را 

آورد. فراهــم  الزم،  تشــویق های 
ــورت  ــت در ص ــف اس ــتانی، موظ ــه ی اس ــوزه ی علمی ــب ح ــت تهذی ــاده  ۱۲. معاون م

ــد. ــه لغــو مجــوز تلّبــس، اقــدام نمای فقــدان شــرایط مذکــور در ایــن آیین نامــه، نســبت ب
ــامه های مربــوط،  ــر اســاس آئیـن نــ ــان دائـــم، بــ ــازات مربــــوط بــه ملّبسـ مــاده  ۱۳. امتیــ

می شــود. تعییــن 
مــاده  ۱۴. ایــن آیین نامــه در ۱۴ مــاده و ۸ تبصــره، بــه تصویــب شــورای عالــی حوزه های 

علمیه رسید.
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