
 ارزیابی تلّبس طالب حوزه علمیه                 

 

44 

 

 

 ارزیابی تلبس طالب
 1صابر جعفرزاده االسالم حجت

 2میثاق احمدی نژاد

 چکیده:
س به لباس مقدس روحانیت ده تلبّ آما ،پنج سال تحصیل حوزوی های علمیه عموما پس از چهارطالب حوزه

در این بین تعداد زیادی هستند که از همان عنفوان طلبگی رغبت زیادی به معمم شدن دارند. لذا  شوند.می
 وجودیل اما برخی دیگر به دل ؛نماینداقدام به این کار میکنند دریافت میاز همان زمانی که مجوز تلبس را 

دهند و در نتیجه معمم شدن خود را تا چند سال و احیانا تا از خود نشان نمیتمایل زیادی  ی،ابهامات و موانع
هایی طالب را به سمت و سوی تلبس سوق درک این مسأله که چه دواعی و انگیزه اندازند.ها به تأخیر میسال
های زهمسئولین حو  راغ راهی باشد برایتواند چمی ،دارددهد و چه موانع و مشکالتی آنها را از این کار بازمیمی

تری داشته باشند. پژوهش حاضر با روش تر و منظمریزی دقیقعلمیه و مدیران مربوطه که برای امر تلبس برنامه
ها و موانع را کشف کند که تا حدودی این انگیزه ،تحقیق میدانی سعی بر این دارد که با نظرخواهی از طالب

ید این لباس در تبلیغ و ترویج دین، نقش مهم آن در حیات و بقای ها، نقش مؤثر و مفترین انگیزهظاهرا مهم
آفرینی و خدمت بهتر و بیشتر به اسالم و مسلمین و تأثیرات مثبت روحی و تهذیبی برای فرهنگ دینی، نقش

شخص ملبس است. و در مقابل موانعی از قبیل عدم آمادگی علمی و تهذیبی، عدم آشنایی کافی با فواید 
 بر سر راه تلبس وجود دارد. ،را الیق این لباس ندیدنتلبس، خود 

 

معمطلبه، معمم، غیرلباس روحانیت، تلبس،  : یدواژهکل

                                                                        
 . استاد حوزه علمیه قم و معاون پژوهش سابق مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 3
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 1931. طلبه پایه ششم و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  9
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 مقدمه

ای از محصلین پس از چند سال تحصیل عده
کالسیک با توجه به عالقه و استعداد، نیازهای 
حوزه دین، دردمندی مذهبی و یا شاید هم به دستور 

ا فی رقة منهم طائفة لیتفقهو فلوال نفر من کل ف»آیه 
الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم 

راه تحصیل در حوزه های علوم دینی را  1«یحذرون
گیرند. آنها پس از سال های طوالنی در پیش می

راه کسب علم و البته پرداختن به مسائل تهذیبی و 
تمام تالش خود را برای خدمت به دین  ،خودسازی
و ترویج آن در میان مردم و جامعه انجام و انتشار 

میدهند تا بتوانند سرباز خوبی برای امام زمانشان 
 حضرت حجت)عج( باشند.

در حال حاضر عموما پس از پنج، شش سال 
طالب شروع به  ،تحصیل در حوزه های علمیه

ملبس شدن به لباس خاص روحانیت میکنند تا به 
ند ق کنگمان خودشان اهداف طلبگی را بهتر محق

و آشکارا به عنوان یک عالم دینی شناخته شوند. 
هر چند ممکن است برخی دیگر از طالب به دالیل 
بسیاری در پایه پنج وشش آماده کسوت روحانیت 

 اینباشند و با چند سال تاخیر معمم شوند. اما عده
طالب علوم دینی هستند که تا آخر عمرشان  از

                                                                        
 .122. سوره توبه، آیه 3

ل سال های شوند ملبس شوند یا حداقحاضر نمی
کنند و ترجیح میدهند متمادی اقدام به این کار نمی

 مانند سایر مردم در اجتماع رفت و آمد داشته باشند.

اکنون این سوال به ذهن میرسد که چه دالیل و 
هایی وجود دارد که برخی از طالب از همان انگیزه

سال های اول امکان تلبس، اقدام به این کار 
د از آنها تا سالها و حتی شای میکنند اما برخی دیگر

 اندازند.تا آخر عمرشان این اقدام را به تاخیر می

ه به کرا یافت کتاب یا مقاله ای توان میبه ندرت 
موضوع تلبس از این منظر پرداخته باشد لذا مقاله 
حاضر در صدد است تا با پژوهشی میدانی و 

ای از دوستان طلبه تا حدی به نظرخواهی از عده
موضوع بپردازد. از آنجا که کار میدانی در این 

مقیاس وسیع مثل طالب شهر قم یا حتی درصدی 
از این طالب، هم وقت و هم انرژی بسیاری 

ها به طول بینجامد، بر طلبید و ممکن بود مدتمی
آن شدیم تا در مقیاس کوچکی مثل طالب پایه 

م قچهار تا شش مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره( 
ه را بررسی کنیم. هر چند جامعه آماری این مسئل

این کار میدانی نسبتا کم است و مربوط به یک 
لکن همین مقدار هم  شودمی مدرسه علمیه خاص

تواند تا حدی ما را به برخی انگیزه های تلبس می
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وهمچنین موانع آن رهنمون سازد تا بیش از پیش 
به این مسئله اهتمام داشته و انگیزه های موجود 

تقویت کرده و سعی در رفع موانع آن داشته باشیم. را 
کند که فوائد البته این هدف زمانی ضرورت پیدا می

و اهداف معمم شدن یک روحانی و تاثیر تلبس 
 برای ما روشن شده باشد.

 لیست:مفهوم چک

فهرستی از نکات، سوال ها، فعالیت  ،لیستچک
هایی است که یک فعالیت را به ها، یا ویژگی

کند. هدف تر تقسیم میهای خردتر و کوچککار 
لیست این است که مطمئن شویم استفاده از چک

هیچ یک از جزئیات یک فعالیت، فراموش نشده و 
به شکل استاندارد و با ترتیب درست و منطقی انجام 

 شده است.

تواند کاربردهای بسیار متنوعی چک لیست می
ر ارد زیداشته باشد.که از جمله آنها میتوان به مو 

 اشاره کرد:

به عنوان راهنمای انجام کار که توسط سازمانها در 
 گیرد.اختیار مراجعین قرار می

 .به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت

 .برای اطمینان از نگاه همه جانبه به یک فعالیت 

 تلبس:مفهوم 

از نظر لغوی به معنای پوشیدن است اما در 
کردن  اصطالح خاص حوزوی به معنای برتن

لباس خاص روحانیت توسط طالب حوزه علمیه 
است که عموما اجازه این کار از پایه شش و با توجه 
به شرایطی که حوزه های علمیه دارند به طالب 

 شود.داده می

 هاب: گزارش مطالعات و مشورت

لباس روحانیت چراها و »گفتار اول:کتاب 
 «بایدها

س یکی از کتاب های خوبی که در زمینه لبا
راها لباس روحانیت چ»روحانیت نگاشته شده کتاب 

می باشد، لذا در برخی از فصول به ویژه « و بایدها
در طراحی پرسش نامه توانست کمک های شایانی 
به این مقاله بکند و برخی از سواالت که مربوط به 
انگیزه مثبت طالب برای ملبس شدن و همچنین 

شد آنان می مربوط به عواملی بود که مانع از تلبس
 با توجه به توضیحات خوب این کتاب طراحی شد.

گفتار دوم:توضیحات جناب آقای حسین 
 وجدانی

برای ساخت چک لیست و فصل بندی مقاله نزد 
آقای حسین وجدانی که از طالب سطح سه حوزه 
علمیه هستند و در امر تحقیق میدانی کار کرده 
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ضای لیست آثار فساخت چک»اند و تحقیقی به نام 
از ایشان در « مجازی بر عملکرد ارتباطی خانواده

ت رفتم و در مشور  سایت ایرانداک ثبت شده است،
 د.نامه را توضیح دادنبا ایشان نحوه طراحی پرسش

که باید نامه نباید سوالی باشد بلاینکه ادبیات پرسش
خبری بوده و پنج گزینه برای هر سوالی در نظر 

ات نباید فقط از تراوشو اینکه سواالت  گرفته شود
ذهنی خود بنده باشد بلکه باید مستند به کالم یک 
گاه که حداقل در سطح سه حوزه علمیه  شخص آ
در حال تحصیل است یا مستند به کالم یک عالمی 

ه باید همچنین اینک ای باشد.یا یک کتابی یا مقاله
پنج فصل باشد و محتوای هر فصلی چه باشد را 

 توضیح دادند.

توضیحات حجت االسالم  سوم: گفتار
 سیدمرتضی حسینی

جناب حجت االسالم سید مرتضی حسینی یکی از 
روحانیون درس خارج هستند که از مشاورین و 
مدرسین حوزه علمیه برای طالب سطح مقدمات 

با قرائت سواالت برای ایشان نکاتی که  باشند.می
 رسید را فرمودند از جمله:به ذهنشان می

ارای یک موضوع هستند متوالیا سواالتی که د
 آورده شد.

سواالتی باید مطرح شود که در آنها از اهداف لباس 
 طلبگی گفته شود.

سواالتی با موضوعات هزینه باالی همچنین 
ایت رض خود را الیق لباس روحانیت ندیدن، لباس،

 اعتماد به نفس ملبس والدین نسبت به تلبس،
بهتر و مندی از خدمات تلبس جهت بهره شدن،
تلبس به شرط مکان خاص و زمان خاص  بیشتر،

 استرس عمامه پیچی، و به دست شخص خاص،
به دوزیستی طل انتظار غیر منطقی از یک روحانی،

و تعمم در فضای مدرسه علمیه در مقدمات به 
 سواالت اضافه شود.

 : روش و مراحل انجام کارج

 ی پرسشنامهگفتار اول: مطالعه

ی حاضر اولین تجربه این لهبه دلیل این که مقا
جانب در تحقیق میدانی بوده و ملتفت هم بودم که 
اول از هر چیز باید به فکر طراحی سؤاالتی در مورد 
موضوع مقاله باشم، در ابتدا یکی از 

هایی که در مورد طالق تهیه شده بود را نامهپرسش
مطالعه کردم و با سبک و سیاق سؤاالت که مناسب 

تا حد زیادی آشنا شدم. عالوه بر  پرسشنامه است
این که به این نتیجه رسیدم برخی اطالعات را باید 
از تکمیل کنندگان پرسشنامه دریافت کنم که این 

 .تواند مؤثر باشدها میمسئله در تحلیل داده

 گفتار دوم: بارش فکری پرسشها

نامه به مدت چند ساعت روی پس از مطالعه پرسش
ه و هر مطلبی که باعث محور تلبس تمرکز کرد
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شود و به ذهنم رسید را ی آن و مانع آن میانگیزه
سؤال شد.  13روی کاغذ آوردم که مجموعا حدود 

اگرچه این مطالب با توجه به نگاه دیگران و یا 
یا احیانا مطالعه کتابی به ذهنم رسید  سخنانشان

ی اما با این حال برا ؛که مربوط به امور مبتالبه بود
ردن سؤاالت و اعتبار دادن به آن ها باید مستند ک

آن سؤاالت را یا بر مطالب کتبی در این زمینه 
کردم یا به تایید برخی از اساتید منطبق می

 رساندممی

گفتار سوم: تدوین و تنظیم نهایی 
 پرسشنامه

سؤال  91با توفیق الهی در نهایت موفق به طراحی 
امال ک»شدم که آنها را به همراه پنج گزینه ی 

سبتا ن» ،«نظری ندارم»، «نسبتا موافقم»، «موافقم
کردم. در ابتدای  آماده« کامال مخالفم»، «مخالفم
نامه هم سه سؤال به عنوان پایه طلبگی، پرسش

سن و وضعیت تأهل برای پاسخ دادن قرار دادم و 
پس از آن مقداری در مورد چیستی این پرسشنامه 

کدام از پنج  و نحوه ی تکمیل آن و منظور از هر
 م.گزینه مذکور توضیحاتی ارائه نمود

نامه، آوری پرسشگفتار چهارم: جمع
 ها و نتیجه گیریتحلیل داده

با  طالبنامه بین پس از چند روز از توزیع پرسش
 نامهاصرار فراوانی که از آن ها جهت تکمیل پرسش

شده بود به توفیق الهی تقریبا همه دوستان فرمها 
ه و به دست بنده رساندند. پس از آن را تکمیل کرد

وجدانی تصمیم گرفتم تک تک  یبا مشورت از آقا
سؤاالت را بررسی کرده و درصد پاسخگویی به هر 
کدام را مشخص کنم و نتیجه خود را نسبت به آن 
سؤال بیان کنم. این که مثال چند درصد از 

دهند به خاطر فالن اشخاص تلبس را ترجیح می
د هم عدم تلبس را ترجیح دلیل و چند درص

دهند به خاطر دلیلی دیگر. و در نهایت از میان می
اینها بیشترین عوامل انگیزه بخشی برای تلبس و 

 .عدم تمایل به این مسئله را گزارش کنم

 ها: تحلیل دادههـ

تا  پردازیممیاکنون به بررسی مهمترین سؤاالت 
مشاهده کنیم هر کدام  چه نتیجه ای را در بر 

اشته و کدام گزینه بیشترین درصد را به خود د
اختصاص داده است تا در نهایت بتوانیم بیشترین 
عوامل و انگیزه برای تمایل دوستان به تلبس و عدم 

 شان را کشف کنیم.تمایل

به نظر من تبلیغ دین به طور عام  حتی در نقش »
ی یک استاد یا یک شهروند در اجتماع، به وسیله

 «گیرد.ه خوبی انجام میتلبس است که ب

 55درصد افراد تقریبا موافق و حدود  11حدود  
درصد کامال موافق بودند که تبلیغ دین به طور عام 

گیرد به وسیله تلبس است که به خوبی انجام می
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درصد تقریبا  9درصد کامال مخالف و  93اما حدود 
 مخالف این قضیه بودند.

ز با گی جبه نظر من تبلیغ به معنای خاص طلب»
 «شودتلبس، به طور کامل انجام نمی

درصد تقریبا  99درصد کامال موافق و  31حدود 
موافق بودند که تبلیغ خاص طلبگی فقط با تلبس 

درصد کامال  91اما  شود.به خوبی انجام می
 درصد هم تقریبا مخالف بودند. 1مخالف و 

چون تلبس را نشانه ی  پذیرش دین و ابراز مهر »
دهم یترجیح م ،دانم که نتیجه تولی استیبه آن م

 «ملبس شوم.

درصد از پاسخ دهندگان کامال موافق و  35حدود 
درصد تقریبا موافق این مسئله بودند که تلبس  9

دهند که ملبس نتیجه تولی است و ترجیح می
 3درصد کامال مخالف و  51اما در مقابل  ؛شوند

لبته ادرصد تقریبا مخالف این مسئله بودند که 
برخی به علت اینکه االن آمادگی تلبس را ندارند 
مخالفت کردند و برخی دیگر چون که تولی را فقط 

دانند مخالفت ورزیدند. حجت در تلبس نمی
االسالم و المسلمین عالم زاده نوری در کتاب 

در ذیل تاثیرات نماد این مسئله را  لباس روحانیت،
 دهد:اینگونه توضیح می

نمادهایی که متعلق به فرهنگ باطل استفاده از »
تبلیغ و تقویت آن فرهنگ و اعالم حیات و  است،

ما با این نمادها عضویت  حضور آن در جامعه است.
خود را در آن اندیشه و وفاداری خود را نسبت به آن 

کنیم و سیاه لشکر آن محسوب اعالم می
 شویم.می

 «منهُ و م  هُ فَ  قوم  ه ب  بَّ َش ن تَ مَ »

 از آن ها است. ،گروهی شبیه گرددهر کس به 

 «رابراز مه»آن و «پذیرش» بهره گرفتن از یک نماد،
 این نتیجه تولی است: ؛به آن است

 «منهُ ه م  انَّ م فَ نکُ م م  ه  لِّ وَ ن یُ و مَ »

هر کس از شما که تحت والیت آنان رود از آن 
 هاست.

اکرم)ص( به امت خود سفارش  پیامبر
 فرمودند:می

 «ودهُ لیَ اا ب  هوُ شبَّ و ال تَ »

 ظاهر خود را مانند قوم یهود مگردانید.

به این ترتیب بر ما است که رابطه میان نمادهای 
دین و معانی آن را اگر گسسته شده برقرار کنیم و 

یم که و باید بدان اگر متزلزل گشته محکم گردانیم.
توانند متعهد می تعهد بیش از دشمنان  بی دینداران  

 ند.مادهای دین تاثیر داشته باشدر تغییر و تحریف ن

در شرایطی که گنبد و گلدسته ی مساجد البه الی 
نچه هر آ ،شوندسر به فلک کشیده گم می یبرجها

د کم انداز انسان را به یاد خدا و معنویت و ابدیت می
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لذایذ مادی و  شود و اطراف ما را مظاهر  فروغ می
 وگیرد و ابزارهای لهو و لعب دنیا طلبی فرا می

بهترین  شود،های غفلت زا فراوان میسرگرمی
ها ها و فضیلتتذکر حقیقت و تداعی ارزش خدمت،

ها و بلند کردن صداهایی که در داست. احیای نما
دعوت انبیا را  میان این همه هیاهوی خاموش،

 تداعی کند و پژواک پیام صالحان باشد.

نگ و همظاهر فر  ،اگر ما از سر ضعف یا جهل
نسل آینده ما که در  ،را پنهان کنیم اصالت خود

معرض هزاران پیام پنهان و آشکار قرار دارد از 
دینداری خجالت خواهد کشید و از عمل به وظایف 
شرعی احساس حقارت خواهد کرد  و آنگاه نماز 

امر به  بسم الله گفتن، صدقه دادن، خواندن،
 چادر مشکی، سالم، اذان، معروف و نهی از منکر،

ای شبیه کاالی قاچاق و به و... پدیدهعزاداری 
 تدریج دستخوش فراموشی خواهد شد.

الزم است این نکته نیز به صراحت گوشزد شود که 
تحکیم و اهمیت نماد هرگز به معنی غفلت از روح 

تو ها در پر بلکه اهمیت نشانه ؛و معنای آن نیست
 نماد، اهمیت محتوا و مرهون واقعیت معنا است.

و نباید جایگاه هیچ یک  ؛واقع قع،نماد است و وا
توان نماد را واقع فرض کرد و نه تغییر کند. نه می

                                                                        
 .14و19. لباس روحانیت چراها و بایدها، ص 3

 گروهی که نماد ؛توان بدون نماد به واقع رسیدمی
ند از کنگیرند و به آن توجه مستقل میرا واقع می

مانند.گروهی هم عمق و محتوای آن محروم می
که به معنی توجه دارند ولی به نماد اهمیت 

 1«ابند.یدهند راهی به سوی معنا نمینمی

چون لباس روحانیت را نماد دین و بقای یک نماد 
دانم، ترجیح را بقای فرهنگ و ادامه حیات آن می

 دهم ملبس شوم.می

 %93کامال موافق و حدود  طالب،از  %39حدود 
تقریبا موافق با صورت سؤال بودند. و در مقابل 

لباس  . در کتابهستند مخالف %99حدود 
روحانیت ذیل فواید نماد چنین توضیحی آمده 

 است:

نمایاند، نماد عالوه بر این که معنای خود را می»
درجه حضور و حیات آن معنا را در جامعه بیان 

کند. التزام مسلمانان به احکام شرعی، اعالم می
حضور اسالم و حیات آن در جامعه است. صلیب و 

حی یت فکر مسیابراز موجود ،صدای ناقوس کلیسا
است. مظاهر جبهه و جنگ نشان دهنده آن است 
که اجتماع اسالمی پس از پایان جنگ نیز شهادت 

داند. انبازی در راه خدا را ارزشمند میو ج
قدرت عظیم حج، تظاهر به  گردهمایی سالیانه
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ها گرد محور بندگی است و امت اسالمی و اتحاد آن
فرمایند: )ع( می نشانه بقای اسالم. امام صادق

 «ما دامت الکعبة. ال یزال الدین قائماً »

 تا کعبه باقی است، دین پایدار است. 

ی یک نماد، بقای فرهنگ و ادامه فرهنگ یعنی بقا
 1«آن است.

چون لباس انسان پرچم کشور او است و نشان »
 ،دکندهد از چه فرهنگ و اعتقادی تبعیت میمی

 «دهم که معمم باشم.ترجیح می

به « وجود»ه در اصل سؤال چون کلمه متأسفان
به  سؤال تبدیل ،علت اشتباه نوشتاری حذف شده

 ؛«وجود کشور   پرچم  »شد به جای « پرچم کشور»
باید و شاید برای خیلی از  سؤال آن طور که لذا

کامال  %53و تقریبا طالب، بسط پیدا نکرد 
هم کامال موافق و  %13مخالف این مسأله بودند. 

 ا موافق بودند.هم تقریب 91%

 تواند بر روح و روانبه نظر من لباس روحانیت می»
 «شخص تاثیر گذار باشد.

به جز دو نفر که کامال مخالف تاثیر لباس بر روح و 
کامال موافق و  %93روان شخص بودند، حدود 

 هم تقریبا موافق این امر بودند. 3%

                                                                        
 .3. همان، ص1

تی زدایی حچون تلبس، عاملی است برای غفلت»
دم و در اصالح و تربیت خویشتن در خلوت خو

 «نقش دارد ترجیح می دهم ملبس شوم.

تقریبا موافق تاثیر  %55کامال موافق و  %31حدود 
تربیتی لباس روحانیت بر صاحب لباس بودند و 

به  %1کامال مخالف و  %3تعداد کمی که شامل 
. با این مسأله مخالفت کردند تقریبا مخالفصورت 

یکی از فواید لباس  ،در کتاب لباس روحانیت
تداعی و تذکر ارزشها برای صاحب » روحانیت

 به شمار رفته است:  «لباس

این لباس به جهت پیوندی که با دین یافته، تداعی »
کننده دعوت انبیا به خدا، قیامت، وحی و آسمان 
است و این تداعی برای انسان ارزش فراوان دارد. 

 ت ابدیآدمی که باید در منزل دنیا مقدمات سعاد
مشغولی به خود را به دست آورد به جهت دل

ل شهوات و آرزوها از وظایف الهی خود غاف
شود. داروی این غفلت، تذکر و توجه است. و می

نمادهایی مانند لباس، اندکی در غفلت زدایی و 
ایجاد حالت توجه تاثیر دارند. بسیاری از روحانیون 

 باسبه جهت ارج نهادن به حرمت و قداست این ل
ر نام خدا این لباس )وضو( و ذک جز با طهارت کامل

ه کنند و دائما به مسئولیت سنگینی کرا به تن نمی
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نهد توجه دارند و تقیدات این نماد بر دوش آنها می
رفتاری و توجهات معنوی ارزشمندی برایشان پدید 

آید. جلوگیری از عادی شدن این هشدارها و می
 ل زمان، اثرات در طو بیدار نگاه داشتن این توجه

 1«تربیتی شگرفی دارد.

به  مانتو کنم که اگر معمم باشم بهتر میفکر می»
اسالم و مسلمین خدمت کنم تا اینکه  غیر معمم 

 .«باشم

تقریبا موافق این سؤال  %99کامال و  %35حدود 
 کامال مخالف.  %3تقریبا و  %3بودند و حدود 

یان به نظر من نفس حضور پیدا کردن در م»
 تبلیغ و ترویج اجتماع با لباس خاص روحانیت،
 «اسالم و فراموش نشدن دین است.

درصد تقریبا موافق این  3درصد کامال و  91حدود 
 نفر مخالف بودند. 1مسئله بوده و مجموعا 

من از اهداف و فواید تلبس به لباس روحانیت »
گاهی کافی ندارم.  «آ

عداد اگر چه ت .این سوال مخالف زیادی داشت
درصد کامال مخالف  55 ند.موافقان آن هم کم نبود

دهد در صد تقریبا مخالف بودند که نشان می 55و 
غالب این طالب با اهداف و فواید لباس روحانیت 

                                                                        
 .21ص. همان،  3

درصد کامال  51اما  تقریبا آشنایی و اگاهی دارند.
درصد تقریبا موافق بودند که نشان  99موافق و 

ن افراد با اهداف و درصد از ای 51دهد تقریبا می
ه باید رند کفواید لباس روحانیت آشنایی کافی ندا

ا بو در قالب جلساتی یا  تدبیری اندیشیده شود
 آنان را با این امر مهم آشنا کرد. ،معرفی برخی کتب

ام استاد غیر معممی داشته ،من در طول تحصیلم»
که الگوی مناسبی برای من بوده است و هنوز هم 

 «.غیر معمم است

درصد از افراد یا چنین الگویی  19با اینکه حدود 
اند االن دیگر معمم اند یا  اگر هم داشتهنداشته

درصد از  55شده است اما باید دقت کرد که حدود 
ی دند و چنین الگویطالب هم به طور کلی موافق بو

اند و شان بوده  که اسوه آنها بودهدر مسیر طلبگی
 نند مشوقتوالذا می ؛دانتا کنون معمم هم نشده

ها باشند که به نظر خوبی برای ملبس نشدن آن
 .ی در این زمینه اندیشیده شودبیر ارسد باید تدمی

اگر خودم تا زمانی که در مسائل تهذیبی  مبه نظر »
و اخالقی به طور کامل ملتزم به انجام واجبات و 

ام و آن رذایلی که به طور قابل ترک محرمات نشده
ای که من را با بگونهـ من وجود دارد توجهی در 
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اید نبـ ام را ترک نکردهو آن شناسند آن رذایل می
 «معمم شوم.

تعداد موافقان و مخالفان این سؤال تفاوت آن 
 %51کامال موافق و  %59چنانی نداشت. حدود 

تقریبا موافق این سؤال بودند. و در مقابل حدود 
بودند.  تقریبا مخالف %91کامال مخالف و  51%

 سیکی از شرایط لبا ،در کتاب لباس روحانیت
شمارد و میروحانیت را نصاب شرایط عملی بر

 گوید: می

حد نصاب شرایط عملی این لباس هم عالوه بر »
التزام کامل به واجبات و ترک کامل محرمات، آن 
است که عیب یا نقص شخصیتی قابل توجهی در 

میان نوع  وجود طلبه نباشد و از نظر رفتاری در
صالح و شایسته به نظر آید. البته هیچ  مردم ،

ما بدون کاستی نیست ا ین )ع(،انسانی جز معصوم
های شخصیت یک فرد به قدری گاهی کاستی

او بالفاصله آن آشکار است که به محض تصور 
فالن »آید و پاسخ به سؤال عیب ها به ذهن می

اولین جمالت توصیف « کس چگونه فردی است؟
 ها است. اهنجاریآن ن

های ت پیوند این لباس با آن ناهنجاریدر این صور 
رمت لباس و تضعیف حموجب هتک  ،آشکار

                                                                        
 .41.  همان، ص1

لبه باید قبل از ملبس جایگاه روحانیت است. ط
ترین اوصاف خود از زبان دوستان و شدن با مهم

گاه شود و به این ترتیب صالحیت خود را  نزدیکان آ
وی اید از نظر علم حوز طلبه ب ،بازیابد و در یک کالم

ود خینی نسبت به اکثریت افراد جامعه و عمل د
برتری داشته باشد و در طول زمان هم این ویژگی 

 حفظ کند.را 

شخصیتی یک فرد  گاهی هم مجموع پیکره
گرچه نقاط  ،پسندیده و مورد قبول اجتماع است

ضعف کوچکی در او قرار دارد. در این صورت 
س کالی ندارد و طلبه پپوشیدن لباس روحانیت اش

میم آن از تشرف به لباس روحانیت برای تر
 کند.ها اقدام مینارسایی

روحانی به جهت نسبتی که با دین خدا و مکتب 
بسیار باید مراقب  ،اهل بیت علیهم السالم دارد

شخصیت و عملکرد خود باشد. عملکرد نادرست یا 
برخورد ناشایست روحانی، خواه ناخواه یک امتیاز 
منفی درشت برای دین، روحانیت و مکتب تشیع 
خواهد بود و نماد مقدس اسالم را در نظرها 

 1« مخدوش و لکه دار خواهد کرد.
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انداز برای انجام من تلبس را یک مانع و دست»
گی و برخی کارهای اجتماعی و لذت بردن از زند 

 «دانم.تفریحات عمومی برای خودم می

با مخالف این بودند درصد تقری 1درصد کامال و  31
که تلبس مانع لذت از زندگی و مسائل اجتماعی 

 95کامال موافق و درصد  95اما در مقابل  .باشد
تقریبا موافق بودند که البته از میان آنها درصد هم 

صریحا بیان شده بود که اصل مانع بودن برای 
اما این  ،های اجتماعی را قبول دارندبرخی لذت

ند و در کنکته منفی تلقی نمیمانع بودن را یک ن
 دانند.واقع هر مانعی را چیز بدی نمی

درصد  ۰۸به نظر من تا زمانی که نتوانم باالی »
سواالت عامه مردم را پاسخ قانع کننده و مناسب 

 «شوم . منباید معم ،بدهم

تقریبا مخالف بودند و  %91کامال مخالف و  15%
ن امر تقریبا موافق ای %55کامال موافق و  59%

های یکی از ابهام ،بودند. در کتاب لباس روحانیت
ن گفته شده و ای ،حد نصاب علمی ،لباس روحانیت

 گونه بیان شده است: 

حد نصاب شرایط علمی این لباس به صورت کلی »
. از است« آشنایی با عقاید، احکام و اخالق دینی»

آنجا که این لباس، لباس خدمت طلبه محسوب 

                                                                        
 .42همان، ص3 .

ها و ید ابزارها، توانمندیود، طلبه باشمی
ای الزم برای خدمت را در حدود متعارف هآمادگی

و مورد انتظار دارا باشد. اندازه این دارایی بر اساس 
 ای که درمنطقه حضور روحانی نوسان دارد. طلبه

اقد امکانات حضور دارد یک روستای دورافتاده و ف
ر د ،کندکه در دانشگاه تدریس می ایبا طلبه

گامیزا اند. هی و آشنایی با دین بسیار متفاوتن آ
روحانی هم در این دو سقف انتظار مخاطبان از 

لی در تشخیص ککند. قاعده مرکز فرق می
 صالحیت علمی این است که طلبه توان

های از پرسش %91پاسخگویی مستقیم به 
مخاطبان خود را در زمینه علوم دینی داشته باشد. 

نابع، مدیگر را با مراجعه به  نیز بتواند پاسخ سؤاالت
های علمی معتبر استخراج و مراکز یا شخصیت

 انتقال دهد. 

یقینا بر حسب منطقه حضور روحانی دامنه 
غیر است و هر طلبه باید های مخاطبان متپرسش

ا ر  ترین محلهای علمی، مناسببر پایه توانایی
 1«برای حضور خود در نظر گیرد.
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 نتیجه گیری

های های موجود و جوابدادهبا توجه به 
توسط دوستان طلبه به دست آمد، نامه که پرسش

 کنیم:آنها را در سه جنبه بررسی می

 اصل تلبس: الف( 

 ،نسبت به اصل تلبسطالب خوشبختانه غالب 
ل آن قداست خاصی قائ نظر مثبتی داشتند و برای

یات و از معنو ،توانند با بر تن کردن آنبودند که می
 یشتری از سوی خداوند متعال و ائمهالطاف ب

ن شوند. همچنیمعصومین علیهم السالم برخوردار 
 یت حوزوی یک طلبه را رقمقائل بودند که تعمم، هو

لذا موافق نبودند که یک طلبه فقط در ایام  ؛زندمی
تبلیغی معمم شود و در غیر آن به صورت غیر معمم 

 زندگی کند. 

غلی و یک لباس ش ها لباس روحانیت را نهبیشتر آن
ار غول آن کصنفی مانند بقیه اصناف که اگر مش

ماد و را یک نبلکه آن  ،کنندباشند آن را بر تن می
 دانستند. فرهنگ دینی می

از آنان نظرشان بر این بود که البته تعداد زیادی 
... ای تفریح به سینما، پارک وتوانند هرگاه که بر می
 ند و مشکلی همیت بروروند بدون لباس روحانمی

 وجود ندارد.

نظر قریب به اتفاق آنها هم این بود که نیاز است 
یک روحانی با لباس خاص روحانیت در جامعه 

خود مردم سراغ  نه این که ،شناخته شود

دینی بروند و مسائل دینی را با آنها در  ناکارشناس
 میان بگذارند.

 های تلبسانگیزهب( 

 هایوان انگیزهتمیطالب های با توجه به پاسخ
 هایی برای تلبس برشمرد:زیر را به عنوان مشوق

ـ نقش مؤثر تلبس در تبلیغ دین؛ خواه به طور عام و 
در نقش یک شهروند و خواه به طور خاص در ایام 

 .تبلیغی

 .ـ تلبس نشانه پذیرش دین و تولی به آن

ـ لباس روحانیت به عنوان نماد دین، کمک کننده 
 .دینی فرهنگ و حیات یبقا

ـ لباس روحانیت نشان دهنده اعتقادات و فرهنگ 
 .دینی شخص

 .ـ تأثیر مثبت روحی تلبس بر روان شخص ملبس

ـ تأثیر مثبت تهذیبی و تربیتی برای اصالح 
 .خویشتن

ـ دید مثبت دیگران نسبت به روحانی بیش از 
 .روحانی غیر معمم

ـ نقش آفرینی و کارکرد بهتر و مؤثرتر یک روحانی 
 .و خدمت بیشتر او به اسالم و مسلمین معمم

ـ صرف حضور پیدا کردن با لباس روحانیت، موجب 
 .ترویج و تبلیغ اسالم

هرچند که موارد مذکور، مورد توافق غالب پاسخ 
ز است تا رسد نیااما به نظر می ،دهندگان بود

های علمیه، این موارد را مسئولین مربوطه در حوزه
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ا ر  هایی آنهاسات و گعدهرنگ کرده و در غالب جلپر 
ت های آنان را نسببه طالب گوشزد کنند و انگیزه

یاری از زیرا ممکن است بس ؛به تلبس بیشتر نمایند
طالب از فوائد مهم این امر غافل باشند که نیاز 

 است متنبه شوند.

 موانع تلبسج( 

می از یکه بیش از نآنچه ، طالببا توجه به نظرات 
ه دانستند کرای تلبس می، آن را مانعی بایشان

تواند زمان تلبس آنان را به تأخیر بیاندازد و یا می
ع رغبت شوند، مانحتی تا مدتها نسبت به آن بی

علمی و تهذیبی است. آنان نظرشان بر این بود که 
تا وقتی یک طلبه به یک حداقلی از مسائل علمی 
نرسد و به طور کامل ملتزم به انجام واجبات و ترک 

ت و همچنین ترک رذایل بارزش نشود، نباید محرما
 بایست ازمعمم شود. فلذا مسئولین مربوط می

همان ابتدای طلبگی طالب را نسبت به این دو امر 
گاه و متنبه کنند و با انجام برخی  مهم آ

عد مهم را از های مناسب، این دو بُ ریزیبرنامه
همان اوان طلبگی تقویت کرده و آنها را برای 

به حداقلی که برای تلبس نیاز است یاری رسیدن 
موانع دیگری نیز وجود دارند که اگرچه بین  نمایند.

اند اما هب آنها را انتخاب کرددرصد طال 31تا  51
 رسد باید مورد توجه قرار بگیرد. از جمله:به نظر می

 .ـ عدم آشنایی و اطالع کافی از فوائد تلبس

ه ه استاد طلبمعممی ک ـ الگوگیری از روحانی غیر
 .بوده

 .ـ خود را الئق لباس روحانیت ندیدن

 .ـ احساس ضرورت نکردن برای پوشیدن این لباس

ها و تفریحات اجتماعی برخی لذت ـ محرومیت از
 .اعّم از سینما و پارک و برخی رستورانها

 .ـ عدم توانایی پیچیدن عمامه

 ردم.میی پاسخگویی به سواالت ـ عدم قابلیت و توانا

الت یا عدم تمایل به معمم بودن در روز جشن ـ خج
 .عروسی

ـ اینکه بعد از ملبس شدن، تصمیم جدی داشتن بر 
 .ترک نکردن لباس روحانیت

 .هانبودن هنگام اشتغال در سایر شغل ـ معمم
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