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 آغاز سخن 

 

دانش آموختگان علوم دينى پس از چند سال تحصيل در حوزه و يك دوره آشننايى بنا فقنه اسنلامىل غالبنا  در 

طولنانىل هننوز در  ةآيند. اين لباس به رغنم پيشنينتفاوت از ساير مردم به لباس روحانيت در مىپوششى ويژه و م

 هاى فراوانى قرار دارد.معرض پرسش

زندگى است و قطعنا  از تلناش  ةهال براى طلاب نوعى تأمل در سبك و سيركاوش براى يافتن پاسخ اين نگرانى

ها در جان انسنانل بنه ن كم بهاتر نيست. به علاوهل تراكم اين نگرانىبراى رازگشايى از عبارات دشوار برخى از متو

فرسايد و ارمغانى جز تزلزل شخصنيت و كند مىرود و كارى كه مىمرور ايمان و اعتقاد قلبى او را به راهى كه مى

امنروز  اسلامى در شرايط ةها براى فرد فرد طلاب ضرورت شخصى و براى جامعآشفتگى خاطر ندارد. اين بررسى

ضرورت اجتماعى دارد. روحانيت شيعه كه امروز از داخل و خارج در معرض هجوم انواع شبهات و انتقادات قرار 

پيدايشل سرّ حضورل رسالت نهايىل كيفيت عمل و منطن  خنود را  ةزمانى كوتاهى فلسف ةاست بايد در فاصلگرفته

 نظرى يا اقدام عملى حل و رفع نمايد.ها را با بحث انبوه نگرانى ةبراى عموم تبيين كند و تود

وگو در سئوالات مربوط به لباس روحانيت را داشته باشد باب گفت ةاين مختصر بدون آنكه ادعاى پاسخ به هم

نظرات تكميلى  ةانديشوران و طلاب گرامى استدعا دارد با ارائ ةاست و از هماين موضوع را در قدم نخست گشوده

هاست و بنه نماد در اين نوشتار بحث مستقلى پيرامون نشانه ةحتواى بحث بيفزايند. مقاليا اصلاحى خود بر غناى م

امنام  ةتوجنه وينژ ةرود. اميند آنكنه اينن نناچيز در سناياى بر مبحث لباس روحانيت بنه شنمار منىعنوان مقدمه

 دوازدهم)عج( مقبول درگاه ايزدى قرار گيرد.

 

 

 نماد

 

شود كه با ورود يكنى از آنهنا در فضناى ر ذهن مال چنان پيوندى برقرار مىگاهى ميان دو پديده يا دو مفهوم د

شود و از تصنور يابد. دستگاه ذهنى ما از برخورد با يكى به ديگرى منتقل مىذهنل ديگرى نيز بلافاصله حضور مى



دوسنت صنميمى را  اند. مثلنا  اگنر دوناميده« تداعى معانى»كند. اين عملكرد ذهن را يكىل ديگرى را نيز تصور مى

 آيد. چند بار با هم ببينيمل با يادآورى يكى از آنها ديگرى نيز به ياد مى

اى بنراى هاى سنادههاى خاص يا عامل از نشانه«قرارداد»انسان  از اين ويژگى مهم ذهن خود استفاده كرده و با 

هنال ل شعار و مظهر نام دارند. تمام واژههاى قراردادىل نمادل سمبلاست. اين نشانهاحضار معانى به ذهن بهره گرفته

هاى قراردادى معانى خود هستند. پرچم نماد يك كشور و ملّيت استل آرم نشان يك مؤسسه يا نهنادل حلقنه نشانه

دهنده رتبنه علمنى و نامزدى نشان همسرىل دست بر سينه نماد احترامل بوسيدن نماد محبّتل القاب و عناوين نشان

گ مدرسه نشان شروع ساعت كلاسل چراغ سبز نشان دهنده ح  عبورل ويرگول نشنان مكنث ميزان تحصيلاتل زن

اى از نمادهنال كوتاهل علائم روى دوش نظاميان معرّف درجه و موقعيّت آنهال و هلال قرمز نماد امداد رسنانى. دسنته

كند. آن مكتب يا روش بيان مى نمايانگر يك ايده و فرهنگ و انديشه هستند و استفاده از آنها دلبستگى انسان را به

ايثار و فداكارى و جانبنازىل سنوزاندن پنرچم -اذانل پيام اسلامل صليب نشان مسيحيتل چفيه و پلاك نماد جبهه و

آمريكا نماد تحقير فرهنگ استكبارل چادر مشكى سمبل عفت و متانت زن مسلمانل گنبد و گلدسته نشنانه مسنجدل 

د به يك ايده و فرهنگ و گنروه اجتمناعى اسنت. بنه راسنتى در روزگنار منا نوع آرايش سر و صورت نشان اعتقا

هال صداها و... خلاصه نمادها روزانه چنه مينزان پينام را بندون ادّعنا رد و بندل هال فعلهالآرمهال خطهال طرحرنگ

در ذهنن چننان « صناحب نشنان»و آن « نشان»گذارند؟ پيوند ميان اين كنند و چه مقدار بر ذهن و دل ما اثر مىمى

استوار و محكم است كه گويى وجود اين با وجنود آن در هنم آميختنه و اينن نمناد وجنود ديگنرى از آن معننى 

توان به جاى احضار معنى از نمناد آن اسنتفاده كنرد و بنه اينن شود كه مىاست. نماد چنان در معنى ذوب مىشده

رارى روابط و انتقال معانى به اذهان يكديگر از اين پس ها براى برقترتيب روابط اجتماعى را تسهيل بخشيد. انسان

ء اشاره كنند بلكه با استفاده از يك لفظل خطل طرحل رنگل تصويرل صدا و خلاصه با يك مجبور نيستند به خود شى

 كنند.اين رابطه را به سهولت برقرار مى« نماد»

هاى آينه و آينه بودن توجّه كنيم به ويژگىه اقدام مىتمام نماى معنا است. ما آنگاه كه براى خريد آين ةآين« نماد»

اسنت. وقتنى بنراى هم اين گونه« نماد»بينيم. بينيم خود را مىكنيمل آينه را نمىكنيمل امّا وقتى كه در آينه نظر مىمى

از معننى شود. امّا پس از آنل نمناد وجنود ديگنرى هاى فردى او توجّه مىشودل به ويژگىوضع يك نماد اقدام مى

دهد. اين ارتباط شديد ميان نماد و معنى هنگنامى در هاى خودل يكباره معنى را نشان مىويژگى ةاست و بدون ارائ

 شود كه شخصلذهن ايجاد مى



 . از وضع نماد براى معنى آگاهى داشته باشد؛4

 . مكرر اين پيوند را مشاهده كرده باشد. 2

شود؛ به حدّى كه گويا نمادل معننا و معننال يان نماد و معنى شديدتر مىهر چه اين مشاهده بيشتر باشدل ارتباط م

است و اگر معننا را تصنور كنند آن را بنا نمنادش درك نماد است. آنگاه اگر آدمى نماد را تصور كندل معنا را ديده

هناى ژگنىكند. شاهد اين ارتباط شديد انتقال زشتى و زيبايىل قداست و كراهتل عظمت و حقارت و سناير ويمى

هاى سخت قبرسنتان بقينع زيبنا و مقندس و ارزشنمند و دوسنت كربلا و سنگ ةمعنى به نماد است. مثلا  خاك تير

هر چند به خودى  -داشتنى هستند؛ زيرا نشان از محبوب دارد. لفظى كه براى معانى ركيك يا لباس زير وضع شده 

شود؛ زيرا نماد ينك رسد و بر زبان جارى نمىظر مىانگيز به نزشت و سنگين و نفرت -خود روان و نمكين باشد 

ها استكبار ظلم و تيرگى و وحشت است؛ زيرا نمادِ قرن ةامر قبيح است. پرچم آمريكا در نظر مردم دنيا تداعى كنند

 4و تباهى است.

 

 فواید و تأثیرات نماد

كند. رنگ مشخص ى انسان را آسان مى. چنان كه پيش از اين گفتيمل نمادها با تبادل سريع پيامل روابط اجتماع4

گونه كه عصاى سفيد موقعيّت جسمانى فرد كند؛ هماننياز مىتاكسى را از تلاش براى اعلام شغل بى ةاتومبيلل رانند

 نمايد.نابينا را به راحتى براى ديگران روشن مى

قصد ارتباط با ديگران را نداشته  هر چند در ميان جمع نباشد و -. علاوه بر اينل نمادها بر ذهن و جان انسان 2

زدايد. دهد و غفلت را مىما را جهت مى« توجّه»گذارند. نماد با يادآورى معنا و احضار آن در ذهنل اثر مى -باشد 

هناى خنودل مبنالغ هاى بزرگ كه براى تبلينغ فنراوردهشركت 2ما بسيار مؤثر است. ةدهى اراددر شكل« توجّه»اين 

                                                 
و المنطن  اثنر علامنه  4هاى اصول الفقه جلند از كتاب« دلالت»تر به مبحث معروف است. براى آشنايى بيش« دال»نماد در اصطلاح علماى منط  و اصول فقه به  4

 محمد رضا مظفر مراجعه شود.
منديم. اگر فرض كنيم كه دلخواه و مورد پسند ماست و به آن علاقهگيرد. مال هميشه آن را انتخاب مىهر عمل اختيارى از نوعى گرايش درونى و ميل نشأت مى 2

تر و شديدتر است منشأ عمل خواهد شد. ميل و علاقه ما به اشيا هم اغلنب ند ميل مختلف در درون ما وجود داشته باشدل آن كه از همه قوىكنيم در آنِ واحدل چ

 ما نسبت به فوايد آن است. « آگاهى»برخاسته از 

هاى ذهنى مال  گناهى پنر فنروغ و پذيرد. صورتت و ضعف مىشد -هاى ما به مانند اميال و علاقه -هاى ما «آگاهى»آنچه مهم است دانستن اين نكته است كه  

هاى ما به شندت فعنال و گذارند. برخى از دانستههاى ما همه در يك سطح نيستند و به يك گونه تأثير نمىاند. دانستهروح و افسردهبرجسته و گاهى نحيف و بى

 شوند. ى هم در حوادث روزگار از صفحه ذهن ما محو و ناپديد مىاثر. برخروح و بىزنده و مؤثرند و برخى ديگر به كلى مرده و بى

اى كنه شود. جهل نبودن علم و آگاهى اسنت. فراموشنى از بنين رفنتن دانسنتهگفته مى« غفلت»و به مرگ آگاهى « نسيان»ل به محو آگاهى «جهل»به عدم آگاهى  



كنند و نند با جلب توجّه و تداعى معانى مكرّرل در ناخودآگاه وجود ما باورهاى جديد ايجاد مىكهنگفتى هزينه مى

 دهند. ما را براى خريد آن كالاها تحت فشار قرار مى ةاراد

نماياند. پيراهن مشنكى شنيعيان در اينام محنرم و ديگر نماد اين است كه باطن و شخصيّت فرد را مى ة. فايد3

كنند. عليه السلام و اعتقاد آنها را به فرهنگ عاشورا بينان منىآنها را به امام حسين ةش  و علاقمجالس سوگوارى ع

 است. منزلل ايمان و باور خود را نمايانده ةشيخ فضل اللّه نورى با امتناع از نصب پرچم بيگانه بر آستان

اگنر در  4ينابيم.قيقت وجود آنها دست منىاى به حبا توجه به اصل تأثير باطن بر ظاهرل از ظواهر افراد تا اندازه

قدس سره را در منزل يا محل كار خود نصب كرده باشدل چقندر يك كشور غير مسلمانل كسى تصوير امام خمينى

هاى امنام ها و آرمانكنيم؟ اين تصويرل گوياتر از هزار كلمهل دلبستگى او را به ارزشبا او احساس خويشاوندى مى

ختران دانشجوى اروپايى كه با مخالفت شديد دولتمردان روبنرو شندل همنين نقنش را ايفنا كند. حجاب دبيان مى

 است. كرده

است و با وجود خود نصب كرده ةلباس هر انسان پرچم كشور وجود اوستل پرچمى است كه او بر سر در خان

و احترام به پرچم خنودل اعتقناد كند. همچنان كه هر ملتى با وفادارى كند كه از كدام فرهنگ تبعيت مىآن اعلام مى

ها معتقد و ها و بينشكند هر انسان نيز مادام كه به يك سلسله ارزشخود را به هويت ملى و سياسى خود ابراز مى

                                                                                                                                                                  
تنر باشند مينل تنر و زنندهروح  و بدون اندكى تأثير. هرچه آگاهى منا پررننگخفته و بىتحرك آگاهىل وجودى شبيه عدمل وجود يافته و غفلت وجود سرد و بى

 تر است. كند و هر چه كمرنگ و نحيف باشد در ايجاد علاقه و انگيزه ناتوانشديدترى ايجاد مى

 اراده  -----ميل شديد  -----آگاهى برجسته و شديد  

شود. يعنى اگر به حال خود واگذاشته شود آرام آرام رنگ و فروغ خود را باختنه ما مشمول قاعده مرور زمان مىهاى ذهنى ها و صورتنكته ديگر اين كه آگاهى 

است. وقتى بنه « توجه»شود كشد. آنچه باعث بيدار شدن و برافروختن آگاهى مىاى از آتش كه اگر بر آن نفت بريزيم زبانه مىرود. همچون شعلهو به خواب مى

يعنى حركنت آگناهى در « توجه»ايم. ها را شعله ور و برجسته نمودهدهيمل آنها را در فضاى ذهن راه مىافكنيم و يك بار ديگر آننظر مجدد مى هاى خوددانسته

دام ننمنودن گناهى گرداند. عمل نكردن و اقهاى فروخفته يا مرده ما را زنده و فعال و مؤثر مىصحنه ذهن و مرور آن. توجه و تذكر داروى غفلت است و آگاهى

 به درمان آن پرداخت. « تذكر»توجهى است كه بايد با درمان شود و گاهى به جهت غفلت و بى« تحصيل و تعلم»مستند به ندانستن و ناآگاهى است كه بايد با 

 هاى متفاوتى دارد. اين تذكر خود صورت 

 گويند. گرداند. به آن تدبر و تلقين به نفس هم مىرا زنده و فعال مىهاى نفس خود دهد و آگاهىالف. تفكر: انسان خودل به خود تذكر مى 

 گيرد. ب. موعظه: انسان در معرض تذكر ديگران قرار مى 

ايندارتر تنر و پها به مراتب افزونور ساختن آگاهىها مؤثر است. بلكه تأثير آن در شعلهج. مشاهده عمل ديگران كه در برانگيختن خاطرات ذهنى و احياء آگاهى 

 از گفتار است . 

 كند. ء كه صورت بسيار پايدار و مؤثرى در ذهن ايجاد مىد. تجربه مستقيم فوايد يك شى 

هاى غير فعال ما از برخورد با يك پديده غير منتظره فعال و منؤثر شنود و عنزم و شود بسيارى از آگاهىه. تداعى معانى كه مورد بحث فعلى ماست و باعث مى 

 را جهتى خاص بخشد.اراده ما 
 .22رك: نگاهى دوباره به تربيت اسلامىل ص  4



 4ها را از تن به در نخواهد كرد.ها و بينشدلبسته باشد لباس متناسب با آن ارزش

دهدل نشان از طوفانى درونى دارد كه بر زواياى افكار مى ها رخبر اين اساسل تغييرى كه در تيپ ظاهرى انسان

است.لباس انسان در نگاه نخست شأنى از ظواهر اوست و جلنوه بيروننى شخصنيت او بنه و اميال آنان اثر گذاشته

 نمايد. اى از واقعيات درون او را مىرودل اما در نگاه دقي  پيوندى ناگسستنى با باطن او دارد و پردهشمار مى

دهد از سرّ ضميرل مقصود شايد بسيارى از خوانندگان اين مصراع شعر را شنيده باشند كه رنگ رخساره خبر مى

شود از تغيير وضع و حنال دروننى او انسان پيدا مى ةاست كه تغيير رنگى كه به طور طبيعى در چهرشاعر اين بوده

بگنوييم ننه تنهنا رننگ طبيعنى رخسنارهل بلكنه آن  توانيم قدرى از مقصود شاعر فراتر رويم ودهد. ما مىخبر مى

دهد. نوع آرايشنى كنه زننان بنر چهنره زنند نيز از سرّ ضمير خبر مىهايى كه به طور مصنوعى به رخساره مىرنگ

بندن و  ةدارندل با احوال درونى و تمايلات روانى آنان ارتباط مستقيم داردل و نه تنها آرايش چهرهل بلكه آرايش هم

 دهد.كنندل از سر ضمير آنان خبر مىلباسى كه براى خود انتخاب مى ةازشكل و اند

تك افراد نيز هستل و البته ميان شخصيت لباس نه تنها تحت تأثير فرهنگ جامعه است كه معرف شخصيت تك

ل هناى والناى معننوى و انسنانىاى كه ارزشافراد و فرهنگ عمومى جامعه نيز ارتباطى قوى وجود دارد. در جامعه

هناى بيروننى نداشنته باشندل قهنرا  ها و جلوهاعتبار باشد و عالم درون انسانل حيثيت و معنايى مستقل از نمايشبى

گينرد و پيداسنت كنه افنراد در وىل شكل مى ةتوجه ديگران و اظهارنظر آنان دربار ةشخصيت انسان به كلى بر پاي

كنندل براى خود نوعى تشخص و تعنيّن لباسى كه به تن مىكنند با هر وسيله و از جمله با اى سعى مىچنين جامعه

اى در ضمير و روان افنراد دهدل چنين زمينهدليلى كه مرتبا  در لباس رخ مىشمار و بىايجاد كنند. مد و تغييرات بى

و هناى اقتصنادى هاى غربى كه نظام ادارى محكم و جاافتادهل ماشينيسمل و تسنلط نظنامدارد. مخصوصا  در جامعه

كند و امكنان تر مىها بر آموزش و پرورش و وسايل ارتباط اجتماعىل افراد جامعه را روز به روز به هم شبيهدولت

گيردل اين نياز به ابنراز وجنود و خنود را از ديگنران متمنايز هرگونه ابراز وجود فردى و ابتكار عمل را از آنان مى

هاى منطقى و معقول ممتاز و مشخص كندل به هر اقندام را از راه شود و فرد وقتى نتواند خودكردنل بسيار ديده مى

كند با ايجاد هرگونه تغييرى در شكل لباس و نوع آراينش سنر و صنورتل زند وبسا كه سعى مىديگرى دست مى

توجه ديگران را به خود جلب كند و خود را از گم شدن در جامعه نجات دهدل چرا كه او كه بنه حقيقتنى برتنر از 
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 داند.هل مثلا  خدال معتقد نيستل گم شدن در جامعه را فناى شخصيت و مرگ خود مىجامع

ناپذير پاسخ دهند و از اين ضعف اخلاقى كه ناشنى از ينك اكنون نوبت مدسازان است كه به اين عطش سيرى

اى كنه معنهجويى كنند. اما مدپرستى دلاينل اخلناقى و رواننى ديگنرى نينز دارد. در جاانحطاط معنوى استل بهره

اختلاف طبقاتى شدت داردل اين اختلاف طبعا  در نوع خانهل مدل اتومبيلل سبك زندگى و مخصوصا  در نوع لبناسل 

پوشند به ديگران كنند ثروت خود را با نوع لباسى كه مىشود و مخصوصا  اشراف و ثروتمندان سعى مىمنعكس مى

هميشه همراه انسان اسنتل اتومبينل و خاننه همنه جنا همنراه تفاخر استل چون  ةاعلام كنند و لباس بهترين وسيل

تواند به ديگران بفهماند كه بنا چنه كسنى رسد مىشخص نيستل اما لباس حتى در هنگام شنا نيز كه به حداقل مى

 طرفند!

كندل متعدد و بسيار است. يكى هاى چركينى كه از درون انسان به صورت شكل و نوع لباس سر باز مىآن عقده

نما شدن و مشخص گشتن است و يكى ديگر تفاخر و اعلام ميزان مال و ثروت است. ميل بنه ان ميل به انگشتهم

طلبى و ميل بنه سنلطه بنر ديگنران نينز در كند. جاهخودنمايىل حسادت و رقابت با ديگران نيز در لباس ظهور مى

 4انتخاب نوع لباس مؤثر است.

كند. التزام حضور و حيات آن معنى را در جامعه بيان مى ةنماياندل درجمى. نماد علاوه بر اينكه معناى خود را 4

مسلمانان به احكام شرعىل اعلام حضور اسلام و حيات آن در جامعه است. صليب و صنداى نناقوس كليسنا ابنراز 

ينز آن است كه اجتماع اسلامى پس از پايان جنگ ن ةدهندموجوديت فكر مسيحى است. مظاهر جبهه و جنگ نشان

حجل تظاهر به قدرت عظيم امنت اسنلامى و  ةداند. گردهمايى ساليانشهادت و جانبازى در راه خدا را ارزشمند مى

 فرمايد:بقاى اسلام.امام صادق)ع( مى ةاتحاد آنها گرد محور بندگى است و نشان

 2لايزال الدين قائما  ما دامت الكعبه

 تا كعبه باقى استل دين پايدار است.

 حيات آن است. ةيك نماد بقاى فرهنگ و اداميعنى بقاى 

هناى آيننده اسنت. مثلنا  نمناز ينك فكر و ايده و فرهنگ در اجتماع خصوصا  براى نسل ة. نمادل توسعه دهند5

 توحيدى است. ةمسلمان يادآور فرهنگ اسلامى و تبليغ غير مستقيم انديش
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 چه بخواهيم و چه نخواهيم:« نماد»پس ما با استفاده از 

 كنيم؛دهيم و توجه فراوانى جلب مىيامى را انتقال مى. پ4

 پذيريم؛. اثرى مى2

 نمايانيم؛. باطن خود را مى3

 كنيم؛اى را پاس داشتهل موجوديت آن را اعلام مى. حضور و حيات انديشه4

 كنيم.. فكرى را ترويج و فرهنگى را تبليغ مى5

 ةهاى اصلاحى و تربيتى خويش بهنرارآمد نماد در برنامهانديشمندان و مصلحان بزرگ در طول تاريخ از نقش ك

 اند. فراوان جسته

هاى عبادى اسلام نيز نماز و حج صورت نمادين آشكارى دارد. ركوع نماد تعظيمل سجده نشنانى در ميان برنامه

 ةمندسنت بنر داشنتن از ه ةاز نهايت كرنش و خاكسارىل قنوت نماد تذلل و در خواست عاجزاننهل قربنانى جلنو

ها... و لباس احرامل طواف كعبهل قبلهل وضول سعى صفا و مروه هر كندام وسوسه ةجمرات طرد همهال رمىدلبستگى

 است. 4يك نشانه و يك شعار

انند. آنهنا بنراى انتشنار شياطين و منكران نيز براى پيشبرد اهداف پليد خويش اين اهرم توانا را فراموش نكرده

 دهند:موازى انجام مى خود دو تلاش ةفرهنگ و انديش

كنند. زبانل خطل لبناسل آراينش ظناهرىل معمنارىل رفتارهناى . نمادهاى خود را در سراسر جهان توزيع مى4

ها در صددند تنا كنند و با اين نشانهالمللى مىمظاهر فرهنگ خود را بين ةها و همها و نوشيدنىاجتماعىل خوراكى

 لام كنند و حضور دائم خود را به رخ جهانيان بكشند.خود را برتر اع ةفرهنگ و باور و سليق

هاى كنند. تلاش براى از بين بردن نمادهاى دين و ارزش. نمادهاى فرهنگ اصيل ما را تضعيف يا تحريف مى2

هاى بيگانگان است. براى آنكه جهاد و شنهادت ترين برنامهانسانى و يا قطع ارتباط آن نمادها با محتوايشان از مهم

عنزت و شنرف و  ةها محو گرددل بايد نام و تصوير شهدا و بنا يا مجلس يادبود آنها را كنه تنداعى كنننداطرهاز خ

 ةها در راه خداست. شهيد نمناد معاملنها و سرمايهدارايى ةفداكارى است از ميان برداشت. شهيد نماد پرداختن هم

 ةايند از جامعنه زدوده شنود تنا روحينجان با رضاى اوست. شهيد و آنچه متعلن  بنه فرهننگ شنهادت اسنتل ب
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طلبى و جانبازى در راه خدا بر اثر طول زمان دستخوش فراموشنى گنردد. چفينه كنه حامنل قداسنت اينن شهادت

اى جايگزين مفناد آن گنردد و ارزش و فرهنگ استل بايد بر سر دختران بدحجاب بازارى ديده شود تا معناى تازه

هناى كامنل و هناى منا بنه انسناننسنل ةن معصوم كنه نمناد عشن  و علاقنقداست آن لوث شود. نام شيرين اماما

احيناى زبنان  ةشود و نام پادشاهان خونريز تاريخ به بهاننهاى مجسم استل به جرم عَربى بودن! تحقير مىفضيلت

هنا هاى جهنان هسنتندل برچسنب ماشنينپرچم آمريكا و انگليس كه منفورترين دولت 4كند.فارسىل شيوع پيدا مى

شنود. در مقابنلل غربى بر روى پيراهن جوانان ما تبليغ مىشود. عكس سگ و خوك و خوانندگان و هنرپيشگانىم

اى از مو كنه منا را مشنابه گيرد. انباشتهپوشيدن چادر مشكى يا به دست كردن انگشتر عقي  مورد تمسخر قرار مى

كه نشان تشبّه ما به شهدا و پاكان و نماد مورد گرداندل حرام نيستل ولى اندكى ريش هاى بى هويت غربى مىگروه

 گردد!بخش تلقى مىدين براى مردان مسلمان استل براساس قواعد بهداشتىل زيان ةتوصي

هاى طلا كه مانند باران بنر چند درصد سود بيشترل اتومبيل پر از اسكناسل كليد زرين يك واحد مسكونىل سكه

كندل در مظاهر فراوانى از اين دستل همراه با آهنگى كه ذهن را رها نمى بارد وشانس! فرو مىخوش ةسر يك برند

هنا و هاى مادى و ايجاد التهاب و عطش براى از دست ندادن يك فرصت اسنتثنايى! علاقنهكار تبليغ مستمر ارزش

را  هاى بنزرگ صننعتى در ابعناد چشنمگير دور تنا دور مناكنند. نشان شركتهاى مردم را دستكارى مىحساسيت

 خواند.گرفته و دائمل ذهن و دل ما را به اسباب رفاه اين دنيا فرا مى

هنا و آموزاننند و لطيفنههايى كه آداب زنندگى غنرب را منىها و فيلمكودكان ما نيز هر روز در معرض داستان

 ةشناهزاد»يوترى گيرند. از باب نمونه به بنازى كنام كندل قرار مىهايى كه نمادهاى فرهنگ بومى را تحقير مىبازى

مجللنى اسنت بنا نمناى  ةكنيم كه محل وقوع درگيرىل در كناخ چنند طبقناشاره مى« Prince of Persia -ايرانى 

در داخلل متعل  به كسى به نام جعفر كه لباس بلند  1كارى اسلامىخارجى مسجدل داراى گنبد و گلدسته و مقرنس

ى اين كاخ دختركى را محبوس كرده و تدابير امنيتنى شنديدى از نهاي ةشرقى بر تن و عمامه بر سر دارد. او در طبق

جمله نگهبانانى با همان هيأت و لباسل براى محافظت در نظر گرفته است. بازيگر بايد با تمام اين مظناهر شنيعىل 

 اسلامى يا شرقى مبارزه كند تا بتواند آن زيبايى در بند را دريابد.

اسنت دهد هر جا كه صدام قرار گرفتهاى جنگ خليج فارس را نشان مىكه ماجر 45در بازى ديگرى به نام اف 
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خورد. يعنى صدام برخاسته از چنين فرهنگى است و در نهايت در پشت سرش اماكن مذهبى مسلمانان به چشم مى

هاى اسنتعمارى انگلنيس بنراى گسنترش نقناط ضنعف و در ميان برنامه 4اين فرهنگ بايد مورد اصابت قرار گيرد.

 است. به اين دستورالعمل توجه كنيد:دى عوامل نيرو بخش مسلمانان به اين مطلب تصريح و تاكيد شدهنابو

صلى الله عليه وآله قائلند بايد با القاء ترديدهايى هفدهم: در مورد علاقه و احترامى كه شيعه براى خاندان رسول

اى را يان برود. در راه حصول اين مقصنود بايند عندهدر انتساب آنان به پيامبرصلى الله عليه وآله اين دلبستگى از م

اجير كنيم كه با عمامه سياه يا سبز در انظار ظاهر شوند و خود رال به دروغ اولاد رسول معرفى كنند. بندين ترتينب 

كننند و بنه اولناد رسنولل سنوء ظنن شناسند تدريجا در هويت سادات حقيقى هم شنك منىمردمى كه آنان را مى

ضوع ديگر برداشتن عمامه از سر علماى دين و سادات حقيقى است تا هم وابستگى به پيامبرصلى اللنه يابند. مومى

  2عليه وآله از ميان برود و هم احترام علما در ميان مردم.

 ما و شعائر

داشت . بزرگ2. اظهار و ابراز شعايرل 4با توجه به اهميت نماد و توانايى فراوان آن در انتقال فرهنگل تلاش براى 

محافظنت ». ايجاد و ابداع نمادهاى نوين يا تكميل نمادهاى موجودل يك ضرورت است. 4. محافظت از آنها 3آنها 

اجتماعى است و هم بنه معننى  ةنيزل هم به معنى باقى نگاه داشتن ظاهر نماد و حضور مستمر آن در صحن« از نماد

 نماد با معنى. ةجلوگيرى از تحريف آن و حفظ رابط

 ؛3عظم شعائر الله فانها من تقوى القلوبو من ي

 «تقواى قلب است. ةداشت شعائر الهى نشانبزرگ»

 ؛4يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله

 «اى اهل ايمانل حرمت شعائر الهى را نگاه داريد.»

ربلنا بهنره ل از نماد گريه و اشك بنراى ابقناى حركنت ك5مهابت و وقار است ةامام سجادعليه السلام كه مجسم
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   يغضى حياء و يغضى من مهابته 

  فما يكلم الا حين يبتسم   



تاريخ  ةهاى پيوستعليه السلام موجب انتقال فرهنگ عاشورا به نسلاست. اساسا  مراسم سوگوارى امام حسينگرفته

شدند و نيز تدفين آنهنا در مينان جامعنهل ننه ها در مناط  جنگى كشف مىاست. تشييع پيكر شهدا كه پس از سال

گنذارى اسنت. ننامطلبى را در كشور ما زنده و پايندار كنردههال عطر فرهنگ شهادتخارج از شهر و دور از چشم

شودل بهانه كردن زمان و خل  نماد است. حضور رهبنر ها مىها كه موجب تذكر مجدد ارزشها و روزها و ماهسال

 انقلاب در مراسم تشييع پيكر شهدا و بوسيدن تابوت شهيدل ارج نهادن به مقام شهيد و تعظيم شعائر است.

اند. اند كه در طول حيات خود با مجاهدت به دست آوردهشده« فضائلى»هال تبديل به نماد ز شخصيتبسيارى ا

 تجليل از آنهال بزرگداشت آن مجاهدت و احياى آن فضايل است....

هاى نادرست مقتضى از بين بردنل تحقينر هاى باطل و انديشهگيرى در مقابل سنتموضع ةاز طرف ديگر وظيف

علينه هاى آن است. توصيه به از بين بردن هياكل عبادت مثل بت و صليبل اقدام حضنرت موسنىنهيا تحريف نشا

و سنوزاندن مسنجد ضنرار توسنط پينامبر  4سامرى و به دريا ريختن خاكستر آن ةالسلام در به آتش كشيدن گوسال

 هايى از اين موارد است.صلى الله عليه وآلهل نمونهاكرم

توان به كار گرفتل عدم استفاده و ترك آن است كه به مرور زمان اين قبيل شعائر مى ةكمترين موضعى كه دربار

 منجر به مرگ آن خواهد شد. الباطل يموت بترك ذكره.

استفاده از نمادهايى كه متعل  به فرهنگ باطل استل تبليغ و تقويت آن فرهنگ و اعلام حيات و حضنور آن در 

كنيم و سياهى خود را در آن انديشه و وفادارى خود را نسبت به آن اعلام مىجامعه است. ما با اين نمادها عضويت 

 شويم.لشكر آن محسوب مى

 2من تشبه بقوم فهو منهم.

 هركس به گروهى شبيه گرددل از آنها است.

 تولى است: ةبه اوست و اين نتيج« ابراز مهر»آن و « پذيرش»بهره گرفتن از يك نماد 

 3هم؛و من يتولهم منكم فانه من

 هركس از شما كه تحت ولايت آنها رودل از آنها است.
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 فرمودند:پيامبر اكرم به امت خود سفارش مى

 ولا تشبّهوا باليهود؛

 ظاهر خود را مانند قوم يهود مگردانيد.

ميان نمادهاى دين و معانى آن را اگر گسسته شدهل برقرار كنيم و اگر متزلزل  ةبه اين ترتيب بر ما است كه رابط

تواننند در تغيينر و تحرينف شتهل محكم گردانيم و بايد بدانيم كه دينداران بى تعهدل بيش از دشمنان متعهندل منىگ

 نمادهاى دين تأثير داشته باشند.

شوند و هر آنچه انسان را بنه هاى سر به فلك كشيده گم مىمساجدل لابلاى برج ةدر شرايطى كه گنبد و گلدست

گيرد و شود و اطراف ما را مظاهر لذايذ مادى و دنياطلبى فرا مىفروغ مىاندازدل كممىياد خدا و معنويت و ابديّت 

هنا و شودل بهترين خدمتل تذكر حقيقنت و تنداعى ارزشزا فراوان مىهاى غفلتابزارهاى لهو و لعب و سرگرمى

ل دعوت انبينا را تنداعى ها است؛ احياى نمادها و بلندكردن صداهايى كه در ميان اين همه هياهوى خاموشفضيلت

 كند و پژواك پيام صالحان باشد.

ما كنه در معنرض هنزاران  ةاگر ما از سر ضعف يا جهل مظاهر فرهنگ و اصالت خود را پنهان كنيمل نسل آيند

پيام پنهان و آشكار قرار داردل از ديندارى خجالت خواهد كشيد و از عمل بنه وظنايف شنرعى احسناس حقنارت 

نماز خواندنل صدقه دادنل بسم الله گفتنل امر بنه معنروفل نهنى از منكنرل اذانل سنلامل چنادر  خواهد كرد و آنگاه

 اى شبيه كالاى قاچاق و به تدريج دستخوش فراموشى خواهد شد.مشكىل عزادارى و... پديده

معناى  لازم است اين نكته نيز به صراحت گوشزد شود كه تأكيد بر اهميّت نماد هرگز به معنى غفلت از روح و

ها در پرتو اهميت محتوا و مرهون واقعيت معنا است. نماد نماد است و واقعل واقنع و آن نيست بلكه اهميت نشانه

توان بدون نماد به واقع رسيد. گروهنى توان نماد را واقع فرض كرد و نه مىنبايد جايگاه هيچ يك تغيير كند نه مى

مانند. گروهى هنم كنه بنه كنند از عم  و محتواى آن محروم مىل مىگيرند و به آن توجه مستقكه نماد را واقع مى

 يابند.دهند راهى به سوى معنا نمىمعنى توجه دارند ولى به نماد اهميت نمى

 

 لباس

ها و شؤون اختصاصى انسان يكى از وجوه امتياز انسان بر ساير حيواناتل لباس اوست. لباس پوشيدن از ويژگى

جغرافياى امروزين زمينل گسترش  ةطول تاريخ بشر سابقه و به قدر پهن ةه تقريبا  به اندازاى است كهاست و پديده



گيرد. در تعاليم اديان مختلفل به ويژه آينات ها را در كل تاريخ در بر مىدارد. اين حكم همه اقوام و ملل و فرهنگ

نتخاب لباسل جنسل رنگل طرحل هاى فراوانى نسبت به ضرورت حفظ پوششل كيفيت او روايات اسلامىل آموزش

 4اندازه و احكام لباس پوشيدن و نيز لباس اختصاصى زن و مرد و برخى ديگر از اقشار اجتماعى بيان شده است 

از مجموع تحقيقاتى كه به عمل آمده مسلم شده كه لباس دست كم پاسخگوى سه نياز آدمى است: يكى اينكنه 

كنند و كند؛ ديگر اينكه در جهت حفظ عفت و شرم به او كمنك منىظ مىاو را از سرما و گرما و برف و باران حف

توان از ينك لحناب بنه مسنكن او تشنبيه كنرد بخشد. لباس آدمى را مىبالاخره به او آراستگى و زيبايى و وقار مى

اننه درست است كه انسان در ابتدا براى محفوب ماندن از سرما و گرما و نيز حمله و هجوم حيوانات به ساختن خ

اش را در پردازدل اما علاوه بر اين منظورل خانه مأمن و مأوايى است براى اول تا خودل اموال و احوال اختصاصنىمى

خنود رال در  ةتواند ذوق و سليقهر كس فضايى است كه او مى ةچارديوارى آن سامان بخشد و گذشته از اينها خان

تنوان بنه تعبينرى اش را ارضا نمايد. لباس را نيز مىپسندى زيبايى ةحد امكانات خويش در آن اعمال كند و غريز

تر انسان استل چون هر فرد نخست اختصاصى ةهر كس دانست. لباسل خان« اول ةخان»تر بگوييم و درست« خانه»

ما به جهت لباسى كه بنر  ةتوان گفتل هماش و از اين قرار است كه مىدر لباس خود سكونت دارد و بعد در خانه

 اريم خانه به دوشيم.تن د

منشأ اصلى پيدايش لباسل چنان كه گفتيم نياز به محفوب ماندنل عفيف ماندن و زيبا بودن استل اما اشتباه است 

هاى مختلنف توانيم اين همه اختلاف و تنوع را كه در لباس افراد جوامع مختلف و در دوراناگر تصور كنيم كه مى

هناى گونناگون اجتمناعى نظنر افكننيمل اين سه اصل توجيه كنيم. اگر به گروه شودل تنها با در نظر گرفتنديده مى

بينيم كه لباس زنانل مردان و كودكان با يكديگر متفاوت است. پوشش روستاييان بنا شهرنشنينان فنرق دارد. در مى

هاى گونناگون حرفهكنند و اصناف و صاحبان دارل لباسى متفاوت با لباس زنان كارمند به تن مىشهر نيز زنان خانه

نيز به تناسب كار خويشل لباسى خاص دارند. طبقات مختلف اجتماع نيز بسته به وضع اقتصنادى و درآمند خنود 

گذارد. معمولنا  منذاهب پوشند و شرايط اقليمى هر منطقه نيز بر نوع لباس مردم آن تأثير مىهاى گوناگون مىلباس

پوشش تنل قواعد و دسنتوراتى وجنود دارد و  ةكه در اسلام نيز دربار نوع لباسل دستوراتى دارندل چنان ةهم دربار

 2امروز ما گوياى همين نوع پوشش اسلامى است. ةدر جامع« حجاب»اصطلاح 
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 تمايز لباس ةپيشين

اى است و اين مختصر گنجايش آن تفصيل را ندارد. امنا بازيابى تاريخ لباس روحانيت نيازمند پژوهش گسترده

حيات بشرل اصناف مختلف اجتماعى  ةگرداند كه در گذشتتاريخ نيز به سهولت بر ما آشكار مى بررسى سريع كتب

هناى متفناوت در فنرق مختلنف و ادينان گونناگون لبناس -از جمله روحانيانل علمال فقهال قاضيان و خطيبنان  -

اسنت. بنه اينن گون درآمندههناى گونناها در امتداد تاريخ مرتب تغيير كرده و بنه شنكلاند. گرچه اين لباسداشته

                                                                                                                                                                  
حند  ة( شنرط اول: لبناس بايند پوشنانند412/2الفايده و البرهانل ل مجمع231/5ثقىل اين چهار شرط باشد جايز و غير آن ممنوع است )ر. ك: مستمسك عروةالو

را از نامحرم ب وشاند. بر مرد نيز لنازم اسنت پنيش و پنس خنود را از  -ها تا به مچ بجز صورت و دست -بدن خود  ةواجب شرعى باشد بر زن واجب است هم

  نگاه ديگران محفوب نگاه دارد.

قواى شهوانى است. پوشيدن اين لبناس هنم حنرام  ةكنندانگيز و محرك شهوت نباشد. گاهى لباس ساتر مقدار لازم هست ولى تحريكد فتنهشرط دوم: لباس باي 

   است.

هنايى كنه اسلامى و كفار جنايز اسنت امنا لبناس ةهاى مشترك جامعمسلمانان و نيز لباس ةهاى ويژكفار نباشد. پوشيدن لباس ةشرط سوم: لباس بايدل لباس ويژ 

   گرداند ممنوع است.پوشيدن آنها انسان را به نظر ظاهرى شبيه كفار مى

  مسلمان بايد هويت اسلامى خود را پاس دارد و با پوشيدن لباس بيگانگان خود را دلباخته و مفتون روش آنها نشان ندهد. 

دهد. پيروى از كفار در آداب و ظواهر زندگىل نوعى به رسميت شنناختن پرهيز مىاستقلال هويت و اقتدار روحى مسلمان او را از هرگونه تبعيت مقرون با ذلت  

   است.سلوك آنها و قرار گرفتن در زير چتر برترى و قيموميت آنان است كه با روح عزيز مسلمان مغاير و در دين اسلام به شدت مذموم اعلام شده

   آنِ خدا و پيامبر او و مؤمنان است. ( عزت از1/63ولله العزه و لرسوله و للمومنين)منافقونل  

   است.( خداوند هرگز براى كافران بر مؤمنان راه تسلطى قرار نداده444/4و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)نساءل  

( اى مردم با ايمنان كنافران را بنه جناى 14و  57و  54/5و مائدهل  431/4و نيز نساءل  444/4يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين)نساءل  

  مؤمنان ولىّ و برتر خود نگيريد

   ( هر كس از شما كه آنان را ولى خويش گيرد او از آنهاست.54/5و من يتولّهم منكم فانّه منهم)مائدهل  

باس اعدائى و لا تشاكلوا بما شاكل اعدائى فتكونوا اعدائى كما هم اعدائىل خداونند عليه السلام: اوحى الله الى نبىّ من الانبياء أن قل لقومك: لا تلبسوا لامام صادق 

شويد آن گونه كه آنها هسنتند)ميزان به يكى از پيامبران وحى فرمود كه به قومت بگو لباس دشمنان مرا نب وشيد و به شكل دشمنان من در نياييد كه دشمن من مى

 ( 4/444/44از وسائل الشيعهل  1435الحكمةل 

  (217البلاغهل حكمت عليه السلام: قلّ من تشبه بقوم الا اوشك أن يكون منهمل كمتر كسى است كه شبيه گروهى گردد و از آنها نشود.)نهجامام على 

ه عليه وآلنه: لنيس منّنا منن تشنبّه صلى اللآنها گرداند ممنوع است. پيامبر اكرم ةموضوعيت ندارد هر عملى كه انسان را شبيه كفار و در زمر« لباس»در اين حكم  

يگانگان شبيه گردد. به يهودينان و بغيرنال لا تشتبهوا باليهود و النصارى فانّ تسليم اليهود الاشاره بالاصابع و تسليم النصارى الاشاره بالكفل از ما نيست كسى كه به ب

 ( 451/4يان اشاره با كف دست. )سنن ترمذىل مسيحيان شبيه نشويد همانا سلام يهوديان اشاره با انگشت است و سلام مسيح

   نما شدن آدمى در ميان ديگران شود ممنوع است.كه موجب انگشت -نيز آرايش و رفتارى  -باشد. هرگونه لباس « لباس شهرت»شرط چهارم: لباسل نبايد  

هاى مختلفل مصادي  متفاوت دارد. ها و مكانو نسبى است كه در زمانعنوانى شناور « كفار ةويژ»و لباس « شهرت»ذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه لباس  

كفار بوده و در زمان ديگنر مشنترك  ةشود يا لباسى كه در زمانى ويژديگر غيرعادى تلقى نمى ةچه بسا لباسى كه در يك جامعه لباس شهرت است ولى در جامع

 ميان امت اسلام و كفر شده باشد. 

تحقن  داردل پوشنيدن آن « تشبه به كفار»يا « شهرت»ان پديد آيد حكم شرعى هم متفاوت خواهد بود يعنى فقط در شرايطى كه موضوعِ اگر چنين تغييرى در عنو 

 شد و حنرام بنود. امنا بنهاسلامى لباس بلند بود تشبه به كفار محسوب مى ةلباس حرام است. مثلا  كت و شلوار در اعصار گذشته آن هنگام كه لباس معمول جامع

بيگانه و تشنبه بنه  ةآرام كت و شلوار تبديل به لباس رايج ميان مسلمين شد. از آن پس پوشيدن آنل پوشيدن لباس ويژتوجه آراماى بىمرور زمان و با تخلف عده

  كفار نيست و به تبع حرمتى هم ندارد.

 مورد نظر بحث فعلى نيست.  مرد از لباس زرباف و ابريشمى وجود دارد كه ةشرايط خُرد ديگرى مثل عدم استفاد 

و « الگنوى لبناس پوشنيدن مسنلمان»اگر لباس انتخابى ما درون اين چارچوب و داراى اين شرايط باشد از نظر شرعى پوشيدن آن جايز است گرچه براى تعيين  

 (.44سطر  344/76بايد پژوهش ديگرى انجام پذيرد.)رك: بحارالانوارل « اسلامى ةفرهنگ پوشش در جامع»



 هاى تاريخى توجه كنيد:گزارش

سياهى نيز به  ةگذاشتند و عمامدر اواخر قرن دوم قاضيان بايد طويله كه نوعى كلاه بلند )قلنسوه( بود بر سر مى

اى بود انداختند. طيلسان در ابتدا پارچهپوشيدند و طيلسانى بر آن كلاه مىبستند و جامه و عباى سياه مىدور آن مى

گرفنت. ها را نيز منىها و كتفآن تا روى شانه ةانداختند و ادامكه بر سر يا بر روى كلاه و به ويژه روى عمامه مى

كم و به مرور زمان بلندتر شد و خود به صورت لباسى درآمد كه تا حدود زانوان ادامه داشت و با وجنودى كنه كم

 پوشانيد. اين پوشش مخصوص قضات و به ويژه فقها شد.ها را تا نيمه مىآستين نداشت اما روى دست

نيمه بلند و گشناد و  ةكم پوشيدن جبالرشيد ترتيب داده بود. البته كملباس فقها را ابويوسفل قاضى زمان هارون

  4دوزى شده بود در ميان فقها و علما مرسوم شد.سبزرنگ كه حاشيه

مشهور بود. اين جامه ميان فقيهان و محدثان « جامه بخارايى» اى داشتند كه بهفلاسفه و اهل حكمتل لباس ويژه

بستند. لباس كاتبنان نهاده و دستار مىاى بر سر مىاى كلاه خمرهمرسوم نبود. سخنوران و واعظان نيز به هيأت ويژه

از كتابت را قرار افزار و لوازم مورد نيهاى گشاد كه در آن نوشتاى بود داراى آستيننام داشت. دراعه جامه« دراعه»

 دادند. مى

تنر اسنت. اسنت قندرى بيشنتر و واضنحاطلاعاتى كه در مورد علماى عصر سامانى در منابع و مآخذ درج شده

ابوالمظفر محمد بن ابراهيم برغشى وزير سامانيان بعدها كه از كار وزارت كناره گرفت و به كسب علنم و معرفنت 

هايشنان كنرد. در زمسنتان دراعنه را بنر روى ديگنر لبناسه تن مىهجرى( دراعه س يدى ب 411پرداخت )حوالى 

نهادند. اين لباس تعداد بسيارى از علما و فقها بنه وينژه در شنهرهاى پوشيدند و س س عمامه را بر سر خود مىمى

 انداختنند يعننىالحننك نينز منىگذاردند و تحنتخراسان بود. اينان همچنين معمولا  دستار بزرگى بر سر خود مى

خنود رهنا  ةگذراندند و آن را بنر روى شنانه و سنينكردند و از زير چانه مىعمامه خود را باز مى ةقسمتى از دنبال

  2كردند.مى

فشارى بنر حفنظ بر اساس نقل تاريخ احمد بن حنبل به دليل امتناع از پوشيدن لباس سياه دوران معتصم و پاى

 شان از اهميت لباس در نظر آنان دارد. لباس سبز خود مؤاخذه شد. اين موضوع به خوبى ن

 دهد. ها و تصاوير به جاى مانده از ايام گذشته نيز شواهد گويايى از اختلاف لباس اقشار مختلفل ارائه مىنقاشى
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تصويرى از كتاب مقامات حرينرى عنالمى را در مسنجد و در بالناى منبنر در حنال وعنظ و پاسنخ گفنتن بنه 

عمامه از روى سر به طنرف عقنب رفتنه و  ةى عمامه خود را طورى بسته كه ادامدهد وهاى مردم نشان مىپرسش

سنفيد  ةدهد عمامبيرونى نيز عالمى را بالاى منبر و در حال وعظ و تدريس نشان مى ةآويزان است. كتاب آثار الباقي

 4است. او نسبتا  بزرگ پيچيده شده

پوشنيد و ك راينج مينان فقهنال لبناس روحانينت منىابن سينا دانشمند نامدار قرن جهارم و پنجم نينز بنه سنب

 بست. الحنك مىتحت

دهند كنه از هاى فراوان ديگرى كه در اسناد تاريخى ثبت شندهل بنه خنوبى نشنان منىها و گزارشاين گزارش

 2است و اين امرل اختصاص به عصر حاضر ندارد.ديرزمان در مسئله لباس ميان اصناف مختلف تمايز وجود داشته

 روحانيتلباس 

لباس روحانيت يك نماد استل نمادى از يك صنف و نشانى از يك نهاد كه رسالتى بزرگ بنر دوش دارد. اينن 

روز بنر سنرعت و كيفينت عمنل او افنزوده و نهاد براى انجام آن رسالت بايد از بهترين ابزارها بهره گيرد تا روزبه

آن ابزارها استل لباس روحانيت يك نماد اسنت و تمنام يكى از « نماد»موفقيت او در پيشبرد اهدافش بيشتر شود. 

رود. اين نماد وابسنته بنه ينك اينده و رسنالت و آيد از اين لباس هم انتظار مىهايى كه از نمادها به دست مىبهره

 پيامبران الهى ديرينه دارد. ةهم ةفرهنگ است كه با آغاز تاريخ انسان آغاز شده و به سابق

شود به اينن عليه السلام ياد مىصلى الله عليه وآله و امام صادقبه عنوان لباس پيامبر اكرماگر از لباس روحانيت 

عليه السلام همين عمامه و عبا و قبا را با سبك امروزين صلى الله عليه وآله و امام صادقمعنى نيست كه رسول اكرم

يع است و پيوند آن با نبوت و امامت. و به همين اند. اين سخن بيان وابستگى اين نماد به اسلام و تشآن در برداشته

 رود.جهت بزرگداشت اين لباس نيز تعظيم يكى از شعائر الهى به شمار مى

 

 فوائد لباس روحانيت
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 . اعلام آمادگى براى خدمات اجتماعى7

و تربينت  سنترگ تعلنيم ةاين لباس كه لباس عالمان دين است براى ابلاغ پيام دينل دفاع از وحى و ايفاى وظيف

پذير است. اين لباسل معرفى خناموش آورد كه در آن انتقال پيامل به سهولت امكانارتباطى هموارى پديد مى ةزمين

روحانى است كه در انجام وظايف خود بايد توان خود را عرضه و حضور خود را ابنراز نمايند. پزشنكل پلنيس و 

كننند. ويت صنفى و نوع خندمات اجتمناعى خنود را اعلنام منىاى هتاكسى هر كدام با استفاده از نماد ويژه ةرانند

ى روحانيت نيز با اين لباس هويّت و حضور خود را ابراز مى دارد و آمادگى خويش را براى خدمات صننفى خاصنّ

 اند.كند. پيامبران خدا نيز در آغاز رسالت خويش ناگزير از معرفى جايگاه و اعلام هويت خود بودهاعلام مى

 4ها الناس انّى رسول الله اليكم جميعا ؛قل يا اي

 2ابلغكم رسالات ربّى و انالكم ناصح امين؛

 3انى لكم رسول امين )از قول نوح و هود و صالح و لوط و شعيب)؛

 4انّى حفيظ عليم؛

 نمادها است. ةامروزه اين مهم بر عهد

كه اينن اعلنام هويّنتل مصنداق  آيا اين اعلام حضور خود نمايى و امتياز خواهى نيست؟ به خوبى روشن است

تظاهر و خودنمايى مذموم نيست. خودنمايى آن هنگام مذموم است كه موضوعيّت يافته و به هدف جلنب توجنهل 

فخرفروشى يا اثبات بزرگى خود يا تحقير ديگران صورت پذيرد اما اگر به هدف نمايانندن تواننايى خنود و اعلنام 

رود. در اين صنورت آنچنه اصنالت و اهمينت ت اجتماعى به شمار مىآمادگى براى انجام وظيفه باشد يك ضرور

بيمارل آهنگنر بنا سناختن در و پنجنره و  ةآن است. پزشك با معالج ةداردل انجام وظيفه است و اين نماياندن مقدم

د. بنه دهننديگران قرار منى ةكنند و خود را در معرض مراجعهاى خود را اثبات مىعالم دين با بيان و قلمل قابليت

يقين اگر اين سه در باطن خويش به دنبال كسب شهرت و محبوبيت و اعتبنار باشنندل در فرهننگ اخلناقى اسنلام 

گردند؛ اما اگر به دنبال ايفاى نقش اجتماعى و انجام وظيفه باشندل هر محكوم و از رشد و تعالى معنوى محروم مى

ص اتومبينل خنود هيچگناه در صندد فخرفروشنى و تاكسى كه با رننگ مشنخ ةسه مأجور و محترمند. نظير رانند

                                                 
 .7: 451اعراف  4
 .7: 61اعراف  2
 .26: �417 �425 �443 �462 471شعراء  3
 .42: 55يوسف  4



 خودنمايى نيست.

اننزوا خناموش  ةكردندل عالمنان دينن نينز در گوشنپرهيز از تظاهر پيام خدا را منتقل نمى ةاگر پيامبران به بهان

مى دينن آشفتند و از نماياندن توان علهاى باطل برمىنوشتند و نه در مقابل انديشهگفتند و نه مىنشستندل نه مىمى

 شد؟ها به ما منتقل مىها و اصالترفتندل امروز چه مقدار از ارزشخود طفره مى ةو بهر

 صلى الله عليه وآله: اذا ظَهَرت البِدَعُ فى اُمّتى فَليُظهِر العالمُ عِلمَه فَمَن لَم يَفعَل فَعَليهِ لَعنة اللَّه؛پيامبر اكرم

ايد علم خود را آشكار نمايد و هر كس چنين نكند لعنت خندا هنگامى كه بدعت در امت من آشكار شد عالم ب

 4بر او باد!

امام صادق)ع( خطاب به شاگرد نوجوان خود هشام بن حكم كه در فن مناظره بسنيار نيرومنند بنودل فرمودنند: 

داستان بحث عقيدتى خود را با آن دانشمند بزرگ مخالف در ميان جمع بيان كنن و بگنو چگوننه او را شكسنت »

 او گفت:« دى.دا

 يَابنَ رَسولِ اللَّه اِنّى اُجِلُّكَ وَ أَستَحييكَ وَ لا يَعملُ لِسانى بَينَ يَدَيْكَ.

 كند.كشم زبان من نزد شما كار نمىگيرد و خجالت مىجلالت شما مرا مى

 ء فافعلوا.حضرت فرمودند: اذا أمرتكم بشى

 ياوريد(.هرگاه شما را به چيزى فرمان دهم انجام دهيد )و عذر ن

نماياند و امنام بنا عليه السلام مىكند و توان خود را به امر امامآنگاه هشام جريان مباحثه خود را مفصل بيان مى

 2نمايند.تبسّم و تشوي  او را بدرقه مى

ى هميشه مذموم نيست بلكه گاهى عبادت و گاهى هنم واجنب اسنت. چنانچنه كلمنه« خودنمايى»پس عنوان 

نبنرد اسنت. لبناس  ةگرفته شده و به معناى ابراز وجود و نشان دادن تنوان خنود در صنحن« بروز» از ماده«مبارزه»

روحانيت لباس مبارزه است. لباس ابراز هويّت صنفى و اعلام آمادگى بنراى انجنام بخشنى از خندمات اجتمناعى 

 است.هاى دينىل دفاع از مكتب تشيع و پاسدارى از رسالت انبيا است. لباس حمايت از ارزش
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 ها براى صاحب لباس. تداعى و تذکر ارزش2

دعوت انبيا به خدال قيامتل وحى و آسمان است و اينن  ةكننداين لباس به جهت پيوندى كه با دين يافتهل تداعى

تداعى براى انسان ارزش فراوان دارد. آدمى كه بايد در منزل دنيا مقدمات سعادت ابدى خود را به دسنت آورد بنه 

شود. داروى اين غفلتل تذكر و توجه اسنت ولى به شهوات و آرزوهال از وظايف الهى خود غافل مىمشغجهت دل

تأثير دارند. بسيارى از روحانينان بنه جهنت « توجه»زدايى و ايجاد حالت و نمادهايى مانند لباسل اندكى در غفلت

كنند و خدا اين لباس را به تن نمىارج نهادن به حرمت و قداست اين لباس جز با طهارت كامل )وضو( و ذكر نام 

نهد توجنه دارنند و تقيندات رفتنارى و توجهنات معننوى دائما  به مسئوليت سنگينى كه اين نماد بر دوش آنها مى

 آيد.ارزشمندى بر ايشان پديد مى

 رد.جلوگيرى از عادى شدن اين هشدارها و بيدار نگاه داشتن اين توجهات در طول زمانل اثر تربيتى شگرفى دا

 

 ها براى دیگران. تداعى و تذکر ارزش3

شود. حضور ينك روحنانى در مينان جمنع اين توجهات علاوه بر صاحب لباس براى ساير مردم نيز حاصل مى

 آفرين و مؤثرند.انسانى بسى نقش ةمعادل حضور كاروانى از مفاهيم دينى است كه هر يك از آنها در حيات طيب

اى از جز براى عنده -در ايام كشف حجاب كه پوشيدن لباس بلند »فرمودند: ى مىزاده آملالله علامه حسنآيت

ممنوع اعلام شده بود و مأموران دولت رضاخان لباس روحانينت را بنه زور از  -علماى بزرگ و مجتهدان با سابقه 

يكى دو سناعت در كردندل يكى از علماى بزرگ خود را موظف كرده بود كه روزانه تن طالبان علوم دين بيرون مى

خواهم با اين عمنل از فرامنوش شندن دينن و روحانينت فرمودند مىبازار شهر حضور يابد و قدم بزند. ايشان مى

 «جلوگيرى كنم.

 -ها در تبليغ دين به خوبى آگاه بوده و از سر آگاهى دهد كه عالمان دين به نقش مؤثر نشانهاين ماجرا نشان مى

 اند.كردهبردارى مىنمادهال پاسدارى و بهره از -نه بدون حساب و تصادفى 

 ةهاى بزرگ جهان اسلامل بنندگان شايسنتعلاوه بر اينل اين لباس به جهت همراهى مستمر تاريخى با شخصيت

آن  ةيناد همن ةكننندخدال دانشمندان بصيرل فقيهان نامدارل عارفان متألهل عالمان روشنگر و مبنارزان نسنتوهل تنداعى

 سازد.هايى را كه با جان و دل برگزيدند در دلها شعله ور مىراهى را كه آنها پيمودند و ارزش رادمردان است و

هاى متوالى تاريخ است. اين لبناس احيناگر هاى روحانيت شيعه در قرنها و مجاهدتاين لباس پژواك حماسه



تابنناك  ةو نويند آينند هناها و آهنگ سخن مردان خداست در گنوشعلم و تقوا و استقامت است در چشم ةچهر

 ها.ها است در ذهنارزش ةها و تصوير همتاريخ است در دل

 

 اصیل دینى ة. اعلام حضور اندیش4

هاى شيعى اصيل حوزه ةاى از حيات و حضور انديشاين لباس اعلام موجوديت فرهنگ دينى در جامعه و نشانه

تر و داراى رسميت بيشنتر روحانى در نظر آنان موجهاى بيشتر باشدل هويّت است. هر چه تعداد روحانى در جامعه

جديدى پيش روى ساير جوانان نينز  ةاست. اگر از جوانان يك محلّه چند نفر طلبه شوند با اين انتخاب خود گزين

 اند.قرار داده

طقنه اى روحانيت به چشم نيايد يا نادر باشدل هويت صنفى روحانى در نظر منردم آن مندر مقابل اگر در منطقه

كند ينا اگنر تصنور كنند دور از خودل روحانيت را تصور نمى ةيابد و هيچ كس در انتخاب مسير آيندرسميت نمى

كند. نفس حضور روحانى در يك منطقه به معنى امكان انتخاب اين راه براى ديگران دسترس و غيرممكن تلقى مى

اشت نادرست غير عملى بنودن حفنظ قنرآن را ما كه برد ةاست. درست نظير حضور نونهالان حافظ قرآن در جامع

 باطل كردند.

 

 ها. تصریح به آرمان5

كنند و بنه صنراحت پوشد با قدرت و صلابت از راهى كنه انتخناب كنرده دفناع منىكسى كه اين لباس را مى

كند اين صراحت و شجاعت در نهايت موجب رسميت و اعتلاى آن اعتقاد خواهد شند. اعتقادات خود را اعلام مى

كننند و فرهننگ و زنان مسلمان در اروپا با حجاب خود كه نماد آرمان و فرهنگ و اعتقاد آننان اسنت مبنارزه منى

 گذارند. هاى مذهبى خود را به نمايش مىآرمان

اسنت و وجود خود نصب كرده ةلباس هر انسان پرچم كشور وجود اوستل پرچمى است كه او بر سر در خان»

كند. همچنانكه هر ملتى با وفادارى و احترام به پرچم خودل اعتقناد كدام فرهنگ تبعيت مى كند كه ازبا آن اعلام مى

ها معتقد و ها و بينشكندل هر انسان نيز مادام كه به يك سلسله ارزشخود را به هويت ملى و سياسى خود ابراز مى



 4»د كرد.ها را از تن به در نخواهها و بينشدلبسته باشد لباس متناسب با آن ارزش

شنايد بسنيارى از »گينرد هناى او سرچشنمه منىلباس انسانل انتخاب انسان است و انتخناب انسنان از علاقنه

مقصود شاعر اين بوده كه «. دهد از سرّ ضميررنگ رخساره خبر مى»خوانندگان اين مصراع شعر را شنيده باشند كه 

توانيم دهد. ما مىز تغيير وضع و حال درونى او خبر مىشود اانسان پيدا مى ةتغيير رنگى كه به طور طبيعى در چهر

 ةبدن و شنكل و اننداز ةقدرى از مقصود شاعر فراتر رويم و بگوييم نه تنها رنگ طبيعى رخساره بلكه... آرايش هم

ط دهد و با احوال درونى و تمايلات روانى آنان ارتبناكند از سرّ ضمير آنان خبر مىلباسى كه براى خود انتخاب مى

بننابراين  2»تك افراد نيز هست.مستقيم دارد. لباس نه تنها تحت تأثير فرهنگ جامعه است كه معرف شخصيت تك

كنند. منا چنه هاى خود را با صداى رسنا اعلنام منىها و آرمانهال دلبستگىهال حسياستانسان با لباس خود علاقه

كنيم و يا لااقل سياهى لشنكر آن فرهنگى را تبليغ مى بخواهيم و چه نخواهيم با قيافه و رفتار و لباس خود فكرى و

 گيريم چرا مبلّغ فكرى باشيم كه به آن اعتقاد نداريم؟قرار مى

لباس روحانيت لباس حضور اجتماعى استل لباس پيوند فكرى و عملى با يك ايده استل لباس اعلام وفادارى 

بلند و ستيز با جريان باطنل اسنت و روحنانى بنا نسبت به يك مكتب است. اين لباسللباس حمايت از يك آرمان 

تشنيع بنه شنمار  ةپا در ركاب يا دست كم سياهى لشكر آيين جعفرى و رونقى براى انديش ةلباس خود سرباز آماد

ح  و نگرانى و عصبانيت دشمنان  ةرود. داشتن اين لباس براى واجدين شرايط بدون شك موجب تقويت جبهمى

 رود.انجامد عبادت به شمار مىاعمالى كه به غيط كفار مى ةمانند هم اسلام است و به همين جهت

 3و لا يطئون موطئا  يغيط الكفار و لا ينالون من عدوّ نيلا  الا كتب لهم به عمل صالح.

مسنلمين بايند  ةاول با جبهن ةورزيدند كه دشمن در مواجهصلى الله عليه وآله بر اين نكته تأكيد مىپيامبر اكرم

درت و هيبت و كثرت آنان باشد. به همين جهت پيرمردان ريش س يد را بنه رننگ زدن محاسنشنان امنر مرعوب ق

آيا شايسته است ما در جايى كه اين همه  4فرمودند تا دشمن به ضعف آنها پى نبرد و به حمله و هجوم طمع نكند.

يم تنا در معنرض تعنرض دشنمن قنرار نيروى آماده به خدمت در اختيار داريم نيروى دين و اقتدار خود را ننمايان

 گيريم؟
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راز مخالفت دشمنان با اين لباس و ساير نمادهاى منسوب به دين كه در قالب مقاله و توهين و تهديد و طننز و 

 شود در همين نكته نهفته است.كاريكاتور و... ابراز مى

 

 . القاى ناخودآگاه حقانیّت0

ل استدلالى نامرئى براى حقانيّنت اينن مسنير اسنت. صنورت جمعيت فراوان طلبه در يك منطقه به خودى خود

اگر انتخاب اين راه به روشننى نناح  بنودل »يابد چنين است: مرئى اين استدلال كه در نهاد ناآگاه انسان حضور مى

 «دادند.يافتند و پدران و مادران و نزديكان به آن رضايت نمىاين همه جمعيت به آن تمايل نمى

منردم تحنت تنأثير ضنمير ناخودآگناه خنودل چننين  ةمنطقى اين استدلال نيست اما تود ةتيجگرچه ن« حقانيت»

 4كنند.برداشتى مى

ها پوشش مقدس چادر را برگزيده و به مشابه اين فرايند در داستان كشف حجاب رخ داد. بانوان ايرانى كه قرن

 دند.نمودند با بخشنامه و تهديد و اسلحهل دست از آن نكشيآن افتخار مى

هايى ها و پارچهتدبيرى كه استعمار براى ترويج فرهنگ برهنگى در جوامع اسلامى به كار گرفت از توزيع ظرف

غربىل جذاب و رنگين به نمايش درآمده و به قيمت ارزان در اختينار  ةشود كه در آن تصوير زن نيمه برهنآغاز مى

خويشناوندى بنا سنفرا و  ةاسلامى به بهانن ةربى در جامعغ ةشود. پس از آن حضور زنان مكشوفمردم قرار داده مى

جهانگردىل آن تصويرهاى ساكن را حركت بخشنيد و زننده كنرد. ابنزار شنهر فرننگل  ةمقامات سياسى يا به بهان

مردم مسلمان در مقابنل آن تصنويرها و اينن  ةهاى سينمايى و ارتباطات اين فرايند را تكميل كرد. واكنش اوليفيلم

و نفرت و بدگويى بود. ولى طول زمان و كثرت مواردل آرام آرام قبح و شناعت آن را در نظر مردم كم حضورل نفى 

 2اى عادى جلوه كرد.به صورت پديده -خصوصا  براى نسل جوان  -حجابى كرد و بى

ظر مردمان تر شودل در نتحقير و طرد آن بيشتر است و هر چه فراوان ةهر چه تعداد يك پديده نادرتر باشدل زمين

 تر است.تر و مقبولموجه
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 . گزارشى از باطن جامعه و اهمیت دین1

هال آرزوها و باورهاى نوع مردم اسنت و بناطن هال علاقهتعداد فراوان روحانى براساس آمار نمايانگر حساسيت

نهاد منسوب »ال از كند. اهميت و عظمتى كه دين در نظر مردم داشته به صورت استقباى فاش مىجامعه را تا اندازه

شود؛ يكى اينكه با تأمين نيروى يابد و اين استقبال به دو صورت موجب اهميت مضاعف دين مىظهور مى« به دين

پذيرد؛ دوم تشوي  غير مستقيم ديگران كه پيش از اين بيان شند. هاى روحانيت بهتر انجام مىانسانى بيشترل رسالت

 ى و اهميت دين در جامعه وجود دارد.متقابل ميان كثرت روحان ةپس يك رابط

 كثرت روحانى     -اهميت دين      

 

 . تبلیغ غیرمستقیم8

هناى تبليغنى اگر ارتباط روحانى با مردم ارتباط موفقى باشد و اندكى به جلب اعتماد آنها بينجامد علاوه بر بهره

صننف »رد و آن جلنب اعتمناد منردم بنه يابدل اثر مهنم ديگنرى نينز دامستقيمى كه از سخن او به مردم انتقال مى

 اساس است.اى از مفروضات نادرست و شايعات بىو دفع يا رفع پاره« روحانى

كنند بنه ذهنن مخاطنب خنود سنرازير كنند بنه مراتنب غيرمستقيم از انبوه مطالبى كه مبلّغ تلاش منى ةاين بهر

 ارزشمندتر است.

اند كه توان تبليغى مستقيم ما نسبت به خوبى دريافته -توانا  هر چند پرتلاش و -تبليغ دارند  ةآنها كه تجرب ةهم

هنر چنند مخاطبنان او در ينك روسنتاى  -بسيار ناچيز است. وظايفى كه روحانى بنر عهنده دارد « نياز جامعه»به 

 تر از آن است كه با ارتباط مستقيم و تلناش فنردى پاينانبسيار فراوان -دورافتاده يا مسجد كوچك متمركز باشند 

پذيرد. ارتباط مستقيم شرط لازم ايفاى آن وظايف هست ولى هرگز كافى نيست و نيروى اندك يك روحانى مبلّغل 

هاى علميه است؛ با استفاده از پاسخگوى آن نخواهد بود. از اين جهت بهترين تدبيرل استفاده از توان تاريخى حوزه

 اند.داشته توان عالمان و انديشمندان گذشته كه همين لباس را به تن

روحانى اگر بتواند مخاطب خود را به آثار بزرگانى همچون علامه طباطبايىل امام و شهيد مطهرى پيوند دهند و 

 بين و وابسته سازدل بُرد نهايى كار او بسيار بيشتر خواهد شد.آنها را به صنف روحانى خوش

آثار آن بزرگانل  ةالله بهجت و ارائانى مانند آيتاى از مبلغان خوش سليقه با معرفى مقام اوليا و عارفامروزه عده

 اند.روح معنويت و تقوا را در جامعه گسترش داده



 

 هاى ویژههاى معنوى و عنایت. بهره9

 كنند:الاسلام موسوى همدانى مترجم تفسير الميزان از قول مرحوم علامه طباطبايى چنين نقل مىحجت

شد و چون بنا مراجنع نجنف ارتبناطى رت ماهيانه از تبريز ارسال مىزمانى كه من در نجف بودم مبلغى به صو

آمدل نداشتم. يكىل دو ماه اين مبلغ از تبريز نرسيد و من هر چنه نداشتمل درآمدى غير از همين مبلغ كه از تبريز مى

ين  و پول داشتمل مصرف كردم و روزى در منزل كه پشت ميز كوچكم به مطالعه نشسته بنودم و مطلبنى بسنيار دق

افكارم گسسته شندل هننوز لحظناتى  ةپولى حواسم را پرت كرد و رشتكردمل به ناگاه فكر بىحساس را بررسى مى

بيش نگذشته بود كه صداى در را شنيدمل برخاستم و درب منزل را باز كردم. شخص بلند قدى با محاسن حنايى و 

من شناه »السلام. گفت: ردن در سلام كرد. گفتم عليكملباس بلند و عمامه در مقابل در ايستاده بود و به محض باز ك

حسين ولى هستمل خداوند عزّ و جل مرا فرستاده تا به تو بگويم كه اين هيجده سال كى تو را گرسنه گذاشنتم كنه 

اينن گفنت و خنداحافظى « اى؟ات را رها كرده و به فكر فرورفتهاى؟ مطالعهپولى و گرسنگى افتادهحالا به فكر بى

و رفت. در را بستم و به پشت ميز بازگشتم. در همين لحظه بود كه سرم را از روى دستم برداشتم و نفهميندم كرد 

كه چگونه در حالى كه من نشسته بودم و سرم روى دستم بود به حياط رفنتم و در را بناز كنردم و بنا او صنحبت 

 كردم. فهميدم اين صحنه را پشت همين ميز به من نشان دادند.

است در اين هيجده ال برايم مطرح شد. اول اينكه من خواب رفتم يا بيدارم. دوم اينكه خداوند فرمودهچند سئو

سالل منظور از هيجده سال چيست؟ آيا مدت اقامت در نجف است كه اين زمان بيش از ده سال نيستل آيا مندت 

قضيه چيست؟ پس از انندكى كنم. پس وپنج سال است كه من تحصيل مىزمان تحصيل من است؟ كه بيش از سى

تأمل متوجه شدم كه هيجده سال قبل ملبس به لباس روحانيت شدم. سئوال سوم كه اين شنخص خنود را معرفنى 

جواب ماند و آن را فراموش كرده بودم تنا آنكنه بنه شناختم. لذا اين سئوال بىكرد ولى من فردى با اين نام را نمى

خوانندم. ينك رفتمل در تبريز نيز به قبرستان رفته و قرآن منىالسلام مىحسب عادتم در نجف كه به قبرستان وادى

داد كه قبر شخصيت بزرگى است و وقتنى روز به قبرى برخورد كردم كه با قبرهاى ديگر تفاوت داشت و نشان مى

تناريخ هاى سنگ قبر را خواندم نام شاه حسين ولى را مشاهده كردم و نام آن شنخص را بنه يناد آوردم. كه نوشته



 4وفاتش سيصد سال قبل از تاريخى بود كه در نجف به منزل ما آمده بود.

نقنل  -بخش ماهان كرمنان  -جناب مشهدى اكبر محمدى قنّاقستانى از اهالى روستاى قناقستان  4376در سال 

ه بعدها در كند. آن را برداشته و خدمت حاج آقاى حسنى ككرد كه در روستاى قناقستان يك بقچه پولى پيدا مىمى

گويد چون برداشتىل بايد ها را چه كند. ايشان مىرسد كه اين پولموقت كرمان شدندل مى ةدوران انقلاب امام جمع

بنرد تنا ها را همراه منىحفظ كنى و طب  احكام شرعى عمل نمايى. روزى ايشان در كرمان كارى داشته و اين پول

ماز ظهر فرا رسيد به مسجد جامع كرمان آمدم و نماز جماعت را به گويد: وقت نمبادا كسى به آن دست بزند... مى

آمدمل ديدم از طنرف صنحنل آقناى سنيدى بنه طنرف جاى آوردم. بعد از نماز ظهر و عصر هنگامى كه بيرون مى

اى همچون فيروزهل سبز و درخشان به سر داشتند. آيد. آن بزرگوار سيدى با لباس روحانى بود كه عمامهشبستان مى

مند بودم شيفته ايشان شدم. همين كه نزديك شدم با خوشحالى سنلام كنردم و ها و سادات علاقهن كه به روحانىم

مشهدى اكبرل آن بقچه پول متعل  بنه  -بد نيستم...  -ايشان پاسخ فرمودند. س س گفتند: چه طورى مشهدى اكبر؟ 

دهند حتى اينكه سيد بزرگوارل به طور دقي  نشانى مىآقال نشانى بدهيد تا بهتان بدهم. آن  -يكى از دوستان ماست. 

ها ها كاملا  درست بود. و من هم پولاست كه نشانىتومانى داشته 5تومانى و چند 21تومانى چند  41چند اسكناس 

را كامل تحويل دادم... بعد ايشان فرمودند مشهدى اكبر به قناقستان كه رفتى سلام و پيغام منا را بنه آقناى حسننى 

منا  ةات را ادامنه بنده و رادينو كننار عمامنرسان و به ايشان بگو كه قم نرو و در روستا بمان و دعاى صبح جمعهب

نگذار... بعد هم آقا بشارت نابودى رژيم شاه و پيروزى انقلناب را دادنند و از بنه آتنش كشنيده شندن آن مسنجد 

وقوع پيوست و عنايتى هم بنه منن كردنند كنه كمى همه آنها به  ة)مسجد جامع كرمان( هم خبر دادند كه به فاصل

شد شفا يافت بعد من خدمت آقاى حسنى رفتم و پيام آقا ام مىهاى سخت من كه موجب خون آمدن از سينهسرفه

را براى ايشان بردم. دست روى دست زد و گفت اى واىل من يك راديو جيبى داشتم كه براى گوش كردن خبر از 

رفنتم و هنگنامى كنه پنس از هايى كه از شدت خستگى بنه خنواب منىتفاق افتاد شبكردم مكرر اآن استفاده مى

پيغام حضرت از اين جهت است كه  2»شدم صداى ساز و آواز و آهنگ راديو در فضا پيچيده بود.ساعاتى بيدار مى

 قداست عمامه و لباس پيامبر با راديوى پيش از انقلاب و صداى ساز و آواز سازگار نيست.
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 اند.هاى خود نقل كردهسخنرانى



انند و تعبير كرده« ما ةعمام»بل توجه در اين حكايت اين است كه حضرت امام زمان )عج( از عمامهل به قا ةنكت

 سفيد بر سر دارد. ةاند با اينكه آقاى حسنى سيد نيست و عمامآنرا لباس خودشان دانسته

اعمنام در خيابنان جناب آقاى حاج آقا معين شيرازى ساكن تهران نقل فرمودند كه روزى به اتفاق يكى از بننى»

تهران ايستاده منتظر تاكسى بوديم تا سوار شويم و به محل موعود برويم. قريب نيم ساعت ايستاديم هر چه تاكسى 

داشت و خسته شديم ناگاه يك تاكسى آمد و خودش توقف كنرد و بنه منا آمد يا پر از مسافر بود و يا نگه نمىمى

خواهيد بفرماييد تا شما را برسنانم. منا سنوار شنديم و مقصندمان را ىگفت آقايان بفرماييد سوار شويد و هر جا م

مسلمانى پيدا شد كنه بنه حنال منا  ةگفتيم. در اثناء راه من به ابن عمم گفتم شكر خداى را كه در تهران يك رانند

فتنيم پنس رقت كرد و ما را سوار نمود. راننده شنيد و گفت: آقايان تصادفا  من مسلمان نيسنتم و ارمننى هسنتم. گ

ها هستند و لباس اهل علم ما را نمودى؟ گفت: اگرچه مسلمان نيستم اما به كسانى كه عالم مسلمان ةچطور ملاحظ

 امرى كه ديدم. ةدانمل به واسطمندم و احترامشان را لازم مىدر بر دارند عقيده

ه عنوان تبعيد از تبريز بنه پرسيدم چه ديدى؟ گفت: سالى كه مرحوم آقاى حاج ميرزا صادق مجتهد تبريزى را ب

آبى شديم. آقاى مجتهند  ةاتومبيل ايشان بودم. در اثناء راه نزديك به درخت و چشم ةتهران حركت دادند من رانند

تبريزى فرمودند اينجا نگاه دار تا نماز ظهر و عصر را بخوانم. سرهنگى كه مأمور ايشان بود به من گفت اعتنا نكنن 

رده رفتم تا محاذى آب رسيدم ناگهان ماشين خاموش شد هر چه كنردم روشنن نگرديند. و برو. من هم اعتنايى نك

پياده شدم تا سبب خرابى آن را بدانم هيچ نفهميدم و مرحوم آقا فرمود حالا كه ماشين متوقف است بگذاريد نمناز 

الاخره هنگامى كه بخوانم. سرهنگ ساكت شد آقا مشغول نماز گرديد من هم سرگرم باز كردن آلات ماشين شدم. ب

 آقا از نماز فارغ شد و حركت كرد فورا  ماشين روشن گرديد.

 4از آن روز من دانستم كه اهل اين لباس نزد خداى عالم محترم و آبرومندند.

ام هرگاه عمامه بر سر دارم مشنمول من بارها تجربه كرده»فرمودند: واعظ شهير آقاى سيد حسين حائرى نيز مى

م عصر هستم و در پاسخگويى به سئوالاتل آمادگى بيشتر دارم لذا اگر در مننزل باشنم و كسنى از اما ةعنايات ويژ

گذارم س س پاسنخ نهنايى را نزديكان سئوالى ب رسد يا تلفنىل از من درخواست مشاوره شود اول عمامه بر سر مى

 «دهم.مى
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 آورند.ز اين قبيل را به ياد مىهايى اهاى نخست معمم شدن تجربهبسيارى از روحانيان خصوصا  در سال

من در تمام عمرم يك افتخار بيشتر ندارمل آن هنم »زيباى شهيد مطهرى هم بسيار جالب توجه است:  ةاين جمل

 4»همين عمامه و عباست.

 

 . قداست ذاتى لباس76

و قداست ذاتى  هاى اجتماعى از ارزشتوان استفاده كرد كه اين لباس علاوه بر بهرهاز مجموع شواهد روايى مى

السنلام( مشنرف نيز برخوردار است. كسانى كه در خواب يا بيدارى به محضر امام عصر)عج( و ديگر ائمه )علنيهم

صلى اللنه علينه وآلنه نينز در توصنيف اند. از پيامبر اكرماند آن بزرگان را با عمامه و در كسوت روحانى ديدهشده

 است: عمامه احاديثى نقل شده كه بيانگر اهميت آن

 2الَعمائمُ وَقارُ المُؤمنِ وَ عِزٌّّ لِلعَرَبِ فاذا وَضَعَتِ العربُ عَمائِمَها وَضَعَت عزّها

هنا را بنه كننارى نهناد عنزتش را از دسنت وقار مؤمن و عزّت عرب است پس هرگاه عرب عمامه ةعمامه ماي

 است.داده

 3لا تزال امتى على الفطرة ما لبسوا العمائم على القلانس

 اش [باقى است.پوشدل بر فطرت ]و اصالت دينىمن تا آنگاه كه عمامه بر روى عرقچين مىامت 

 4ركعتان مع العمامه خير من اربع ركعات بغير عمامه

 دو ركعت نماز با عمامه از چهار ركعت بدون عمامه بهتر است.

 5اما العمامة فسلطان الله

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

 6ان العمائم سيماء الاسلام و هى حاجز بين المسلمين و المشركين

 ميان مسلم و مشرك است. ةعمامه نشان اسلام و فاصل
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 اند:فرشتگان مأمور يارى مسلمين نيز با عمامه توصيف شده

 4ان الله ايدنى يوم بدر و حنين بملائكة معممين

 عمامه تأييد نمود.خداوند مرا روز جنگ بدر و حنين به فرشتگانى داراى 

 2كانت على الملائكة العمائم البيض المرسله يوم بدر

 است:و نيز آمده 3استبه عمامه اشاره شده« تاج فرشتگان»در روايت ديگر با عنوان 

 4تعمموا تزدادوا حلما 

 عمامه به سر كنيد تا بردبارى شما زياد شود.

 5العمامة من المروه

 عمامه از جوانمردى است.

نماياند كلى هيأت عمومى اين لباس در همان نگاه اول زيبايى همراه با سنگينىل عظمت و قداست را مى به طور

 نويسد:و نوعى دلالت نمادين بر مقام بندگى دارد يكى از انديشمندان در اين باره مى

هنا بنر تعناليم ناى كه در طول قراهميت نيست. مسلمين با توجه و تكيهمسئله لباس ابدا  يك امر سطحى و بى»

صلى الله عليه وآلنه و هاى مستقيم پيامبر اكرماندل و نيز با عنايت به سرمش شريعت در باب متانت و سادگى داشته

هاى هاى قومىل انواع گوناگونى از لباسها و ذوقهاى اقليمى و مشرببيت ايشانل و بالاخره نيازها و ضرورتاهل

هاى زنان همنواره اند و لباسهاى مردان همواره مردانه و مردسالارانه بودهاند. لباسزيباى مردانه و زنانه ابداع كرده

 زنانه و نجيب.

شده كه شأن و شرافت ظاهر انندام هاى مردانه و زنانه همواره به نحوى طراحى و دوخته مىعلاوه بر اينل لباس

ى زمين كاملا  ملحنوب و محفنوب باشند و و حركات بدن بشر به عنوان مخلوق خدا و به عنوان خليفه خدا در رو

هاى سنتى ديگر چننين ها بشودل كه عملا  با غايب شدن اين لباسزيبايى حركات در طى نمازها و نيايش ةضمنا  ماي

هاى اسلامى مردانه عمامنه اسنت كنه حنديثى در بناب آن لباس ةهايى در اين اعمال مشهود نيست. مشخصزيبايى
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مادام كه مردان آن عمامه بر سر داشته باشدل گمراه نخواهد شد. اين حديث در حالى كنه  اسلامى ةفرمايد: جامعمى

هاى سر در جهنان اسنتل نشنان نمادين يا سمبوليك استل به خوبى اهميت عمامه را كه يكى از زيباترين پوشاك

اى كه بنه عننوان از وظيفهدهد. بر سر گذاشتن عمامه به يك معنا كنايه از اين است كه بايد گردن فراز داشت و مى

 خداوند بر دوش انسان است غافل نبود. ةخليف

ينا « جلابنه»بوده باشد يا « عبايه»يا « عبا»هاى سنتى اسلامىل اعم از اين كه توان با در تن داشتن لباسمشكل مى

به معناى ظهور يا اظهنار  ها در واقعو يا اشكال و اجزاء ديگر نظاير آنل لاادرى يا مُلحد بود زيرا اين لباس« شلوار»

هاى سنتى اسلامىل خداوند بر روى زمين است. كنار گذاشته شدن لباس ةروحانى است كه انسان نمايند ةاين وظيف

همچون از دست رفتن معمارى و بافت شهرى سنتى اسلامىل به معناى ضايعه و خسرانى بنزرگ بنراى تمامينت و 

 4»اند.داى تاريخ اسلامى در بطن و آغوش آن زيسته و تنفس كردهجامعيت تمدن اسلامى است كه مسلمين از ابت

 

 هاها و ابهامپرسش

 

 . مانع ارتباط7

شود از ابتدا يك امتياز منفى روحانى هنگامى كه با لباس در ميان مردم ظاهر مى»شود گاهى گفته مى

ذ او را گرفته و تأثير كلام است و اين لباس مانند يك حجاب و مانع ارتباطى، قدرت نفوهمراه خود آورده

دانند و كند. از اين رو اگر لباسى همشكل با ديگران داشته باشد، مردم او را از خودشان مىاو را كم مى

 «تواند وظايف خود را انجام دهد.تر مىاو سريع

خنود  اين گفته از دو جهت مخدوش است: يكى اينكه كليّت ندارد و در موارد بسيارى داشتن لبناس خنود بنه

كند و اين به بركت زحمت روحانيانى است كه در اينن لبناس بنه موجب اعتماد مردم است و ارتباط را تسهيل مى

 اند.وظايف علمى و عملى خود نيك عمل كرده

ديگر اينكه به فرض چنين باشدل غرض از اين ارتباطل انتقال انبوهى از معارف و ملكات است كه از توان فردى 

اى كنه خنود از آن سنيراب گشنته شتر است. اين مبلغ بالاخره بايد مخاطب خود را بنه سرچشنمهيك نفر بسيار بي

 اى كه خود از آن تغذيه شده بنشاند.متصل كند و بر سر سفره
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تر و زيباتر در منابع اسلامى و آثار انديشمندان ترل روانترل اصيلخواهد انتقال دهدل بسيار كاملپيامى را كه او مى

. ظاهر داستان اينگونه است كه بدون لباس روحانيت در مواردى مقبوليت و موفقيت بيشتر است. اما اينن استآمده

موفقيت اندك در نهايت بايد به پيوند مخاطب و روحانيت بينجامد تا استمرار داشته باشد و بنه بنار بنشنيند. پنس 

در ارتباط با منردمل تبلينغ غيرمسنتقيم  يكى ديگر از كاركردهاى لباس روحانيت اين است كه موفقيت يك روحانى

 اين نهاد و جلب اعتماد آنان به عالمان دين خواهد بود.

كنند خنود را از منبنع اگر مخاطب ما از اين لباس تصوير نامباركى در ذهن دارد و احساس چندش يا نفرت مى

و به نهاد روحانينت اسنت. سرشار معارف دين محروم ساخته و بهترين خدمت به او ايجاد محبت و جلب اعتماد ا

پس راه چاره اين نيست كه صحنه را ترك كنيم و لباس روحانيت را كنار بگذاريم تا او اندكى جنذب شنود بلكنه 

هناى غلنط او را اعتمادى را در وجود او برانندازيم و برداشنتبايد با گفتار و عمل و با استقامت بنياد بدبينى و بى

يت ما در نظر ديگران در نگاه اول وابسته به ظواهر و شعائر است ولى در ادامنهل اصلاح كنيم. بايد بدانيم كه شخص

به اخلاق و رفتار و ملكات ما بستگى دارد. گرچه اظهار نظر فورى ديگران نسبت به منا براسناس تينپ ظناهرى و 

هناى زينرين اينن گيرد ولى تحمل اين اظهار نظر بدوىل آنها را بنا لاينههاى نابجا و غيرمطمئن صورت مىذهنيت

 شود.سازد و در درازمدت موجب تغيير ذهنيت آنها مىظواهر آشنا مى

هناى نفسنانى روحانيت مردم را به مبارزه با شنهوات و خواسنته ةما چه بخواهيم و چه نخواهيم به حكم وظيف

ئوليتى كنه بنراى تر هميشه مزاحم شهوترانى مردم هستيم. اين ويژگى علاوه بر مسنكنيم و به بيان صريحدعوت مى

كند قطعا  در مواردى موجب نارضايتى مردم خواهد شد. بننابراين مستمر با هواى نفس ايجاد مى ةخود ما در مبارز

اصنالت قائنل شندن بنراى »بعيد نيست كه فرار طلاب واجد شرايط از پوشيدن لباس روحانيت گناهى بنه جهنت 

 فس است.باشد كه اين خود نوعى تبعيّت از هواى ن« رضايت مردم

 

 . عدم ضرورت2

توانند وظايف خود را انجام دهند چهه نيهازب بهه عالمان دين بدون داشتن لباس مشخص هم مى      

 تمايز آنها از ساير مردم هست؟

 ةتوانند بخشى از وظايف خود را انجام دهند شكى نيست. اما همدر اينكه عالمان دين بدون داشتن نماد هم مى

 كند.تر مىت اين مسئله بود كه داشتن اين نماد آنها را در انجام وظايفشان موف بحث گذشته براى اثبا



پوشى كرد و در مجموعل توان چشمهاى فراوان آن نمىضرورت نداشته باشد از بهره« لباس روحانيت»حتى اگر 

 اين لباس مورد توصيه است.

 

 . تغییر معناى نماد3

ست كه لباس روحانيت نماد علم و دين و تقهوب باشهد. ولهى تمام اين فوائد مربوط به صورتى ا      

خورب و تنبلى و امروزه به جهت عملكرد تعدادب از روحانيان يا تبليغ سوء دشمنان، اين لباس نماد مفت

 .كندپرگويى شده و افراد كم سواد پرتوقع و محترم! را تداعى مى

تقنوا و نماينان بنىبرخى روحانى ةردم به رغم مشاهدم ةاين گفته از جهات مختلف قابل بررسى است: اولا  تود

رغم خياننت كنند. بهاصيل روحانيت اعتماد دارند و به ح ل اين دو را از هم تفكيك مى ةهويت به بدنمتظاهران بى

دوستان جاهل و تلاش دشمنان مغرضل اين لباس هنوز نماد اسلام و تشيع است و پيوند خود را با قنرآن و عتنرت 

از روحانى »شود. به اين جملات دقت كنيد: است. نشان روشن اين ادعا در لابلاى كلمات مردم ديده مىدهحفظ نمو

نظير اين عبارات كه فراوان « رودل آخوند كه مدعى خوبى است نبايد مرتكب بدى شود. شما ديگر چرا...انتظار نمى

ت اصيل و تفكيك مينان روحانينت و روحنانى شود به خوبى حقانيت و مقبوليت روحانيل ديده مىةدر فرهنگ عام

نماياند. با وجود خورشيدهاى تابناكى همچون امامل علامه طباطبايىل شهيد مدرسل شهيد )صنف و اشخاص( را مى

الله جوادى آملىل رهبر معظم انقلاب و... در ميان روحانيت چه الله بهجتل آيتمطهرىل شيخ فضل الله نورىل آيت

توان باور كرد شخصيت عظيم اين بزرگان كه تناريخ كند؟ چگونه مىنمايان توجه مىن روحانىكسى به نور اندك آ

اى اند تأثير نداشته باشدل اما پنارهو جغرافياى انسان را تحت تأثير قرار داده در معناى نمادى كه هميشه در بر داشته

انند موفن  بنه تغيينر ها بنودهراض عصرها و نسلنمايان رسوا كه در استفاده از اين لباس مورد انتقاد و اعتروحانى

 معناى اين لباس شده باشند!

را در رفتار يكى دو شخصيت ناپارسناى « روحانيت»اين نگرش تصور نادرست ناآگاهانى است كه تعريف نهاد 

دك كنند. در شب تاريك ناآگاهىل پرتنو اننوجو مىجست -كه از روحانيت فقط لباس آن را به تن دارند  -معوج 

كنند. بنه خنود جلنب منى -اى بسيار كم و براى مدتى كوتاه از فاصله -تابل توجه رهگذران را هاى شباين كرم

سواد و پرتوقع دريافت كرده بنه زودى بنا شخصنيت عملكرد آخوند كم ةنوجوانى كه تصوير روحانى را از مشاهد

صل را از بدل تشخيص خواهد داد و چرا ما يكى آگاه اهل عمل آشنا خواهد شد و اروحانيان پارسا و عالمان زمان



از آن روحانيان اصيل نباشيم و چرا عمل ما گذار از آن توهم به اين حقيقت را آسان و سريع نكند؟ معرفنى كامنل 

 شود.نمايان در اذهان مردم مىهاى آن موجب محكوميت و خلع لباس روحانىنهاد روحانيت و اهداف و رسالت

عمل خود در معرفى جايگاه حقيقى حوزه تلناش كننيم تصنوير نادرسنت افنراد از روحانينت  اگر ما با گفتار و

اصلاح خواهد شد و ديگر لازم نيست لباس علم و دين را كنار بگذاريم و از مشابهت و پيوند با آن همه افتخنارات 

ط با حقيقنت شنود احساس شرمندگى و سرشكستگى كنيم. شايسته نيست جهل مردمان باعث پشيمانى ما از ارتبا

هناى تابنناك و جهل را بسوزاند. پوشيدن اين لباس مشابهت بنه آن شخصنيت ةبلكه بايد ارتباط ما با حقيقت ريش

خار از حضور در ميان آنان است. پوشيدن اين لباس اعلام وفادارى به رسالت انبياء و قرار گرفتن در مسنير ابراز افت

منردم جاهنل ينا  ةعليهم السلام است. نبايد گوهر گرانبهاى هويتمان را با اظهارنظر كودكانحركت پيشوايان معصوم

 دشمن آگاه سفال ب نداريم! ةمغرضان ةوسوس

ه نبايد ما را فريب دهد تا دارايى ارزشمند خود را واگذاريم و از دست بدهيم. امنروزه بنه آن توهم و اين توطئ

برنامگى در صندد است كه دشمنانى با تدبير و تلاش و برنامه و دوستانى با سستى و كوتاهى و بىخوبى ثابت شده

و مطهرى و بهشتى را ملكوك جلوه هستند تا ابعاد تأثير انديشمندان حوزه را محدود نمايند و شخصيت امثال امام 

 دهند.

ثانيا  سوءاستفاده از يك چيز دليل بطلان آن نيست. هر نهاد و سازمانى كه تأثير بيشترى داشته باشد بيشتر منورد 

تاريخى اسنت كنه در كننار سناير  ةشود و اين يك واقعيت تجربه شدگيرد و از آن سوء استفاده مىهجوم قرار مى

اى كه در فرهننگ جوامنع و در زمنان و مكنان ه انتقال يابد. عالمان دين به جهت تأثير گستردهحقاي  بايد به جامع

مسنئوليت نمايان بنىروحانى ةاند مشمول همين قاعده هستند. روحانيت بايد براى حفظ اصالت خود و تصفيداشته

كم و بيش خوب و بد وجنود دارد و تمام تلاش خود را به كار گيرد. اما مردم هم بايد بدانند كه در ميان هر صنفى 

توان بدون مقدمه انتظار شايستگى صد در صد همه را داشت. به يكى از بزرگان حنوزه گفتنند فلنان روحنانى نمى

است. ايشان فرموده بودند او پيش از اين هم ينك چينز از منا دزدينده بنود: عننوان روحنانى و لبناس دزدى كرده

 روحانيت را!

نماينان( در جامعنه گنذارده اينن اسنت كنه لبناس شوم )نفوذ روحانى ةى كه وجود اين پديدثالثا  بالاترين تأثير

 روحانيت دو چيز را به موازات هم تداعى كند:

 نهاد مقدس روحانيت؛ -



 هاى ناپاك و كركسان طاوس نما.چهره -

باشند. « فرد»چند و « صنف»نهايت اتفاقى كه ممكن است افتاده باشد اين است كه اين لباسل نماد مشترك يك 

شود همين اشتراك ظاهرىل نشان محكوميت آن افنراد اسنت. مثلنا  اما از آنجا كه تعريف صنف از افراد گرفته نمى

پزشكى يا معلمى شغلى مقدس است. از آن جا كه قداست اين دو حرفه با تعريف صنف معلمى يا پزشنكى ثابنت 

تعهد هم وجود داشته باشد آسيبى بنه ها پزشك يا معلم بىده شود و هيچ ربطى به پزشكان و معلمان ندارد. اگرمى

 شود.قداست صنف وارد نمى

وجود صنف روحانى در جامعه همچون ساير اصناف و بلكه بيش از آنها ضرورى است. مسئوليت اينن صننف 

مقدس « صنفِ» در اين« كسانى»هم مانند ساير اصناف و بلكه بيشتر از آنها مهم است. اگر چنين است چه باك اگر 

خود خوب عمل كنيم. آيا سزاوار نيست كه ما هم با خندمت مضناعف و رفتنار  ةتوانيم به وظيفاند. ما مىنامقدس

مدارل بخشى از عملكرد ناشايست آن كسان را جبران كنيم و در اصنلاح ذهنينت سنوء منردم سنهمى داشنته ارزش

 باشيم؟

 مخالفت با روحانى بر دو گونه است:

با اصل صنف و مخالفت با بعضى از افراد. اين مخالفتل مخالفتى بجا و برخاسنته از دلسنوزى و  الف. موافقت

 بينى است. ما نيز در ميان همين گروه قرار داريم.روشن

ب. مخالفت با اصل صنف و به دنبال آن مخالفت با افراد. اينگونه مخالفت از نوع مخالفت با روش انبياى الهى 

ها بايد با قندرت و اسنتقامت مبنارزه كنرد و هنيچ است. با اينگونه مخالفتيخ وجود داشتهاست كه هميشه در تار

 نرمشى يا ضعفى در مقابل آن نبايد نشان داد.

روحانيت نهادى است كه در تقسيم كار اجتماعى مسئوليت تبيينل تحقي  و اجراى دين در سطح جامعنه را بنر 

 مخالفند.« دين خدا»كنند با پردازد. آنها كه اين نهاد را تضعيف مىمى خطر به دفاع از دين ةعهده دارد و در هنگام

 

 . تمسخر و هتک قداست4

كننهد و وجهود آن را كنند به آن اهانت مىمهابا اين لباس را مسخره مىاب در ميان مردم بىعده      

سهبك شهدن جايگهاه دانند. آيا پوشيدن اين لباس در اين شهراي  كمهك بهه عامل بدبختى و گرفتارب مى

 روحانيت و هتك قداست آن نيست؟



اند. اگر امروز مداران و ح  محوران با اين پديده مواجه بودهارزش ةها اصلا  تازگى ندارد. هماولا  اينگونه اهانت

زدنند. و ان تصنبهم سنيّئة كنند يك روز به موساى كليم نيز فال بد مىكسانى روحانيت را عامل بدبختى معرفى مى

 4يروا بموسى و من معه؛يط

ثانيا  اگر ما در مقابل اين برخورد ابلهانه از خود ضعف نشان دهيم و تحت تأثير جوسازى مخالفان صحنه را رها 

نيروهناى حن  و  ةايم. غرض اصلى آنها از اين برخوردل تضعيف انگينزكنيمل آنان را به اهداف خود نزديك ساخته

خواهنند ضنعف و تقصنير خنود را خواهند رسيد. آنها با اينن كلمنات منى رهايى از مزاحمت آنان است كه به آن

نابجاى آنها سامان  ةب وشانند يا موجه جلوه دهند. ما نبايد شريك جرم آنان شويم و زندگى خود را براساس خواست

شنوند و مسئوليت متهم به پرخوانى مىآموز بىاى دانشدهيم. شبيه شاگردان درسخوان يك كلاس كه از سوى عده

 ةها مقاومت نمايند هنگام دريافنت كارنامنه ينا ادامنگيرند. اگر در مقابل اين زخم زباندائما  مورد تمسخر قرار مى

هاى آنها خواهند داشت. قرآن كريم نيز پاسخ پيروان انبيناء بنه اى براى طعنهتحصيل و انتخاب شغلل پاسخ كوبنده

 است:هاى كفار را اينگونه بيان كردهطعنه

 2ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون... فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون

 3قال ان تسخروا منّا فانّا نسخر منكم كما تسخرون

اى نداشنته هاى دست ناخورده هر چند در مقابل اين گونه برخوردها پاسخ آمادههاى سالم و فطرتثالثا  وجدان

كنند. انسان به فطنرت خندادادى نمايند اما پيش خود روش باطل آنها را ستايش نمىگيرى روشنى نباشند و موضع

ستايد هر چنند خنودش ها را مىها و ارزشگيرد و از اعماق جان زيبايىها جبهه مىها و زشتىخود در مقابل بدى

 اهل عمل نباشد.

 4فألهمها فجورها و تقواها

هاى سالم به رسميت شنناخته است كه كارهاى خوب نزد عقلهمين « معروف»سرّ نامگذارى كارهاى خوب به 

هناى وارسنته اعتنراف دارنند و مخالفنت و حتى دشمنان و معاندان هم به فضايل انسان 5شده و به خوبى معروفند

                                                 
 .7: 434اعراف  4
 .34و  13: 21مطففين  2
 .44: 31هود  3
 .14: 1شمس  4
 مفردات الفاب القرآنل ذيل ماده عرف. 5



 4علمى. ةدشمنى آنها به جهت شهوت عملى است نه شبه

 نمايد.و تمسخرهاى بى منط  را خنثى مىها رابعا  رفتار اسلامى يك روحانى عاملل تأثير انبوهى از اهانت

خامسا براى حفظ قداست امور مقدس نبايد آنها را از صحنه خارج كرد. قرآن اگر مقدس است بايد از آن بيشتر 

تقدس در يك قاب زرين گرانبها محبوس نمود. شهيد اگر مقدس است بايند در  ةبهره گرفت نه اينكه آن را به بهان

اى خارج از شهر تبعيد شنود و از آن ينادى در دورافتاده ةم و عبرت باشد نه اينكه به نقطالها ةمتن جامعه سرچشم

 ميان نباشد.

هاى بزرگ خود به كار گينرد ننه اينكنه بنراى روحانيت هم اگر مقدس است بايد اين قداست را در راه رسالت

 حفظ قداست خويش دست از فعاليت بردارد و از جامعه فاصله بگيرد.

ا هرگونه روشى براى زندگى خود انتخاب كنيم و هر لباسنى كنه ب وشنيم در نهاينتل منورد اعتنراض سادسا  م

بنه  -كنه هسنت  -توان رضايت همگان را به دست آورد. اگر چنين است گروهى از مردم خواهيم بود. هرگز نمى

منند ت و نصرت او بهرهجاى توجه به رضايت و نارضايتى مردم به رضا و سخط خداى مردم توجه كنيم تا از ولاي

اعتقادات خنود بنرداريم و  ةگرديم. اگر بخواهيم رضايت مخالفان دين و روحانيت را جلب كنيم بايد دست از هم

پيرو آيين آنها گرديم. و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهمل قل ان هدى اللنه هنو الهندى و لنئن 

 2لم مالك من الله من ولى و لا نصير.اتّبعت اهوائهم بعد الذى جاءك من الع

 

 . محدودیت5

شود، بلندب لباس دست و پاگير است و حركت انسان را پوشيدن اين لباس موجب محدوديت مى      

 ساز است.كند، در سرما و گرما هم مشكلكند مى

كنه در صنفحات  اولا  اين مقدار زحمت و محدوديتى كه براى اين لباس فرض شده در مقابل آن همه فوايندى

ها اين مقدار هزينه را بايند بنا جنان و دل پرداخنت. گذشته بيان گشت بسيار ناچيز است. براى رسيدن به آن بهره

حن  بنا  ةها در نظر بگيريم؛ زيرا دفاع از جبهها و عملسزاوار نيست آسايش خود را به عنوان ملاك اصلى انتخاب

بايد بدانيم خداى شكور )قدرشناس( به تناسب رنج و تلاشى كه ما در پذير نيست. و آسايى امكانطلبى و تنراحت
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 4دهد ولينصرن اللَّه من ينصره.شويم به ما پاداش مىراه حمايت از دين او متحمل مى

گيرد و دشوارى شنرايط بنر اثنر اى است كه با گذشت زمان به شرايط سخت خو مىثانيا  طبيعت انسان به گونه

 ةهنا پنس از آن تقريبنا  همنشود. تا پيش از نهضت رنسانس و حتى تا مدتنامحسوس مى عادت قابل تحمل بلكه

هناى لبناس در كنرد. منوزهپوشيدند و هيچ كس هم احساس محدوديت و خفگى نمنىاقوام و مللل لباس بلند مى

كنند و بنه ر مىها است در محيط اجتماعل چادر به سبانوان مسلمانل قرن 2كشورهاى اروپايى شاهد اين مدعا است.

كنند بلكه تصور نداشتن دهند و بر خلاف تصور برخى احساس زحمت نمىراحتى حضور اسلامى خود را ادامه مى

اندازد. اكنون نيز هزاران روحانى اين لباس مقدس را به تنن دارنند و چادر پيش چشم نامحرم لرزه بر اندامشان مى

يك عمل تا  ةدهند. پس نبايد گمان كرد سختى اولينگنا انجام مىهاى اجتماعى خود را بدون احساس تفعاليت ةهم

 ماند.ابد باقى مى

شنود. طلبنه در انجنام هنر هاى ديگرى از محدوديت نيز وجود دارد كه بيشتر موجب مصونيت طلبه منىنمونه

بنا دينن و  كارى آزاد نيست و نسبت به ساير مردم محدوديت رفتارى دارد و اين به جهت شأن طلبهل مناسنبت او

 شمارند.مردم نسبت به اوست كه رفتار او را جهت شرعى مى ةديدگاه تود

هال سخن گفتن يا سكوت كردنل شركت يا غيبت در مجالسل نوع نشستنل برخاسنتنل طلبه در به كار بردن واژه

بسنيار راه رفتنل نگاه كردنل خنديدنل شوخى كردنل خشمل خريد كردنل حضور در فضاى خاص و عملكرد خنود 

پيدايش سنت »بايد دقي  باشد و به تبعات اين رفتارها توجه ويژه كند. بازتاب نهايى عملكرد طلبه چه بسا موجب 

طلبه است. در اينن زميننه در آيننده سنخنى خنواهيم  ةدر اجتماع شود كه مسئوليت آن مستقيما  بر عهد« يا بدعتى

 داشت.

 اصالت ة. شبه0

 دست روحانيان است. ةيا تاريخى ندارد و ساخته و پرداختشرعى  ةاين لباس هيچ ريش      

شنود؟ آينا قنرار دادن ينك نمناد كنه در فرض كنيم چنين باشد بر اين فرض چه اشكالى به روحانيت وارد مى

زندگى فردى و صنفى روحانى اين همه اثر دارد اشكال دارد؟ مگر بسيارى از اصناف اجتماعى نماد ويژه ندارنند؟ 

بود بر روحانيت لازم بود نماد ديگرى براى هويت صننفى خنويش وضنع د اگر روزى اين لباس نمىرسبه نظر مى
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رسنانى پسننديده و مفيند كنند و همين امروز همل تكميل اين نماد يا وضع نمادهاى ديگر براى ارتقاى سنطح پينام

 است.

تاريخى بشنر رسنيدهل در  ةعقل و تجرب اصل استفاده از نماد و بهره گرفتن از بركات آنل علاوه بر اينكه به تأييد

است كه يادگار حضنرت اى اشاره شدهسيره و سنّت پيشوايان الهى نيز شاهد دارد. مثلا  در قرآن كريم به صندوقچه

هناى نبنوت در آن قنرار داشنته و در مينان بننى اسنرائيل بنه قداسنت و احتنرام نگاهندارى موسى بوده و نشنانه

 4است.شدهمى

انداختنند و است كه هنگام ناراحتى قباى زرد رنگنى را بنه دوش منىعليه السلام نيز آمدهمؤمنان در احوال امير

است آن حضرت در  جنگ صفين عمامه پيامبر همچنين نقل شده 2دادند.شدّت نگرانى خود را با اين نماد نشان مى

صلى الله عليه وآله را به تنن س پيامبر اكرمعليه السلام نيز در صحنه نبرد عاشورا لباامام حسين 3را به سر گذاشتند.

عليه السلام صلى الله عليه وآله يادآورى كردند. امام زمانكردند و با اين تشابه ظاهرى انتساب خود را به پيامبر اكرم

 عليهم السلام را همراه خود دارند.نيز پس از ظهور نمادهاى منسوب به پيامبر و اهل بيت

گويا در »است: صلى الله عليه وآله اينگونه نقل شدهپيامبر اكرم ةدر سير« رسانى با نمادپيام»زيباى ديگر از  ةنمون

نشسنت معننايى خناص مسجدالنبى سه ستون قرار داشت كه رسول خداصلى الله عليه وآله كنار هر ينك كنه منى

ى خلوت و سنتونى بنراى دانستند كه هنگام چه كارى است. ستونىل خاص مردمل ستونى براداشت و مسلمانان مى

دانستند كه براى رسنيدگى بنه مسنائل گيرى. آنگاه كه در كنار ستون اوّل بودندل مردم مىشور و مشورت و تصميم

اندل اختلافاتل مرافعاتل پاسخ به مسائلل نصيحت اشخاص و تذكر بنه افنراد و...؛ سنتون دوّم عمومى مردم نشسته

پيراينه و و ستون سوّم براى مسائل و... يك مسجد كوچك و ساده و بنى براى خلوت و عبادت و تهجد پيامبر بود؛

 4»اين هم نظم!

امّا به هر حال مصداق نماد در شرايط مختلف اجتماعى متفاوت است و نبايد انتظنار داشنت نمادهنايى كنه در 

اجتماعنات بشنرى  تنرين نمادهنا در مينانهاى پيش رواج داشته امروزه نيز به همان كيفيت به كار رود. راينجسده

شنود در طنول زمنان دسنتخوش تغيينر و ها هستند كه به رغم تلاش فراوانى كه صرف پاسدارى از آنهنا منىواژه
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 اند.فرسايش معنوى شده

 

 . تمایز و امتیازخواهى1

پيامبر اكرم)ص( نقل شده، آن حضرت در ميان جمع هيچ تعيّنى نداشهتند و قابهل  ةآنگونه كه از سير

 2است: و ما ارسلنا مهن رسهوا الّها بلسهان قومههدر آيات قرآن هم آمده 1مردم نبودند ةتشخيص از تود

ايم بر ايهن اسهاس روحانيهان هاب ملّى( قوم خود ارساا كردهپيامبران را با زبان )و نشانه ةيعنى ما هم

 اب ممتاز از ساير اقشار جامعه داشته باشند.نيز نبايد نشانه

بران هم براى اجراى مسئوليت الهىل نيازمند معرفنى خنود بنه منردم بودنند. البتّنه پيش از اين گفته شد كه پيام

كنرد. تر مىكوچك بودن محيط زندگى و ساده بودن روابط اجتماعى در آن زمان و مكانل طبعا  اين معرّفى را آسان

ينت نمادهنا بيشنتر اى كه در جوامنع وجنود دارد از ظرفامروزه به جهت كثرت نهادهاى اجتماعى و روابط پيچيده

آنچه بد است امتيازخواهى  3توان گفت نفس متمايز بودن از ديگران مذموم نيستشود. به بيان ديگر مىاستفاده مى

جدابافته و مستح  احترام يا مزاياى وينژه  ةجويى است نه انتساب به يك گروه. روحانى نبايد خود را تافتو برترى

اخلناق و  ةس روحانيت سوء استفاده كند از سنّت پيامبر فاصله گرفتنه و از داينربداند. هر كس به اين انگيزه از لبا

 خواهى محكوم است.روحانيّت به دور مانده است. چنانچه در ساير اقشار و اصناف هم امتيازطلبى و رانت

« خنود»گرداند نه آنكه از وابستگى به دينن كلناهى بنراى « دين»روحانى بايد تمام وجود خود را وقف اهداف 

توان آن را صلى الله عليه وآله تواضع و مردمى بودن است كه با اين لباس هم مىفراهم آورد. روح رفتار پيامبر اكرم

 پذير است.جويى و فخرفروشى است كه بدون اين لباس هم امكانرعايت كرد و مخالفت با برترى

نمايد. هر پيامبرى به زبنان يد كندل مدعا را تثبيت مىاى كه به آن استناد شده بيش از آن كه اشكال را تأيثانيا  آيه

مردم و با ابزار تبليغى متناسب بنا زمنان و  ةقوم خود ارسال شده است و رسالت پيامبران بايد در سطح آگاهى تود

ننه بنه است: ليبيّن لهم يعنى اين همزبنانى همين فراز از آيه آمده ةمكان اجرا شود تا به خوبى به بار نشيند. در ادام

زبان متعارف انتقال پينام در مينان بشنر « استفاده از نماد»بيان است  ةخاطر عدم تمايز كه به هدف انتقال پيام و ارائ
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 امروز است و براساس همين آيه وارثان رسالت انبيا بايد از آن بهره بگيرند.

انند: و منن آياتنه خلن  السنموات و دهاى خود مىها را يكى از نشانهها و زبانثالثا  خدا در قرآن اختلاف رنگ

 2فرمايد: وجعلناكم شعوبا  و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم.و مى 4الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم

ها يكديگر را بشناسند و امر تعاملنات اجتمناعى است تا انسانپس خداى متعالل خودل اين تمايزها را قرار داده

 ها ملاك برترى انسان نيست.ك از اين تفاوتسامان گيرد و هيچ ي

هنايى در مينان خنود قنرار ها هم به همين هدف )تعارفل شناسايى و تسهيل روابط اجتماعى( تفاوتاگر انسان

 اند.دهندل بيراهه ن يموده

 

 . لباس شهرت و خلاف عرف8

اين لباس در ميهان  آيا لباس روحانيت لباس شهرت و خلاف عرف جامعه نيست؟ آيا روحانى با      

 شود.نما نمىمردم انگشت

هاى متعارف و مخالفت نكردن با رويه و روند معمول ميان مردم و خود را متفناوت از ديگنران پيروى از شيوه

است. البته در صورتى كه يك سنّت متعارف ينا روش معمنول مغناير بنا نشان ندادنل در شرايط عادى توصيه شده

ترى در مخالفت آن وجود داشته باشدل انسان موظف اسنت هنم اشد و يا مصلحت مهمحكم خدا يا يك حقيقت ب

 3خودش خلاف آن عمل كند و هم ديگران را با قول و عمل خود آگاهى بخشد.

و كذلك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انّا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتندون 

 4كم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم؛قال اولو جئت

اى پيش از تو پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه خوشگذرانان آن گفتند ما پدران خود را بر آيينى و ما در هيچ جامعه

ايد براى تر از آنچه پدران خود را بر آن يافتهكنندهس اريم. گفت هر چند هدايتايم و از پى آنها راه مىو راهى يافته

 ورم؟شما بيا

در اين آيه خداى متعال پيروى كوركورانه از آيين پدران را كه اعتقاد به باطنل و هلاكنت ابندى اسنت محكنوم 
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 است. كرده

مانندگى و اى نماز خواندنل حفظ پوشنش شنرعى ينا تقيند بنه احكنام خندال عقنباز باب مثال اگر در جامعه

ان دست از باورهاى درست خود بنردارد بلكنه بايند بنا فرهنگى تلقى گرددل انسان نبايد تنها به خاطر نظر ديگربى

 قدرت و استقامت در مسير ح  استوار بماند.

ازدواج گرچه با حكم خدا مخالفتى ندارد امنا مقابلنه و  ةها و آداب سنگين در مسئلگيرىاى از سختو نيز پاره

 انجامد داراى مصلحت بيشترى است.ىگناه در اجتماع م ةجلوگيرى از آن كه به تسهيل ازدواج جوانان و رفع زمين

موضوع مستقلى براى مخالفت نيست و مخالفت بنا آن هميشنه « هنجار عمومى»و « عرف جامعه»به بيان ديگر 

باشد. موضوع مستقلى براى تبعيت هم نيست كه لنازم باشند هميشنه بنه دنبنال آن حركنت شنود. امنا ارزش نمى

منط  و هميشه متفاوت باشد. بنابراين ناهنجارل منفردل لجبازل بى شخصيت انسان نبايد در نظر مردمل يك شخصيت

تا آنجا كه واجب يا مصلحت اهمى اقتضا نكند شايسته است انسان از رويه متعارف و هنجارهاى عمنومى پينروى 

 نمايد. 

شناخته شنده  با حفظ اين مقدمه: اين لباس نظير لباس نظاميانل پرستارانل كارگران و ورزشكاران يك نماد كاملا 

و موجه براى يك گروه اجتماعى است. گروهى كه وجود آن در جامعنه ضنرورى و جايگناه و رسنالت آن بسنيار 

اين لباسل براى كسى كه با صنف روحانيت آشنا باشد نه موجب شنگفتى و ننه مجنوزى  ةپراهميت است. مشاهد

ايد به مرور آگاهى خود را افزايش دهد. براى تمسخر و هتك حرمت است و كسى كه با اين صنف آشنايى نداردل ب

است و به جهت مصالح فراوانى كه « عرف خاص اجتماعى»بنابراين اين لباسل خلاف عرف نيست بلكه لباس يك 

 بر آن مترتب است بايد حفظ شود.

ش بله اگر كسى لباس پارهل چركل آشفته يا وارونه بر تن كند يا رنگ سرخ و زرد را براى عمامنه و عبنا و كفن

است و نيز اگنر پارچنه لبناسل انتخاب نمايد لباس شهرت پوشيده و شگفتى و نفرت و تمسخر مردم را برانگيخته

زيادى داشته باشد و در نگاه اول  ةالعاده گرانقيمت و نفيس باشد به حدى كه از انواع متعارف ميان مردمل فاصلفوق

هنر ينك از اصنناف در  ةد و ممنوع است. اما لباس ويژدار« لباس شهرت»ها را خيره كندل پوشيدن آن عنوان چشم

هاى انتخابى عمومى اقشار مردم نيز در نوع و طرح و جنس بين مردمل غريب و غيرعادى نيست همانگونه كه لباس

 شود.آنها لباس متعارف محسوب مى ةو رنگ با هم متفاوت است اما هم
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ه خود را به ديگران معرفى كنند و از سر شرم يا بيم دوست دارند برخى از طلاب علاقه ندارند ك      

 مثل ساير مردم باشند و كسى از فعاليت صنفى آنها آگاه نگردد....

داندل از آن بالدل آن را ح  مىورزد و مىطلبه يا راه پرشكوه طلبگى را با بصيرت انتخاب كرده و به آن عش  مى

گذارد ارزش قائل است و انتخاب خود را منورد رضناى أثيرى كه در جامعه مىبرد و خرسند استل براى تبهره مى

داند؛ در اين صورت چه بيم از اعلام اين همه افتخار؟ چرا آنچه را با ايمان انتخاب كنرده خدا و امام عصر)عج( مى

ز اينكنه ديگنران و از صميم جان دوست دارد مخفى كند؟ چرا اعتقاد به ح  خود را به ديگنران نگويند و دائمنا  ا

 متوجه هويت طلبگى او باشند احساس نگرانى كند؟

و يا اينكه بدون اعتقاد و به تحميل در اين مسير گام نهادهل از تصميم خود مطمنئن نيسنت ينا پشنيمان گشنتهل 

نند او داند و از اينكه ديگنران بداناميدى به آينده نداردل مسئوليت طلبه را درك نكردهل وجود خود را ارزشمند نمى

كند؛ در اين صورت بايد بدون درنگ به اصلاح خود ب ردازد يا طلبگى طلبه است احساس شرم يا سرشكستگى مى

ترى را ترك كند و از سنگينى اين همهل براى هميشه رها شود وگرنه هر روز كه به اين شيوه بگذرد جراحت عمي 

 آيد.به شخصيت او وارد مى

كند كه از اعماق وجود براى كسانى كه مفهنوم طلبنه را تنها به طلبگى افتخار مىاگر طلبه از گروه اول باشد نه 

سوزاند و به حال فهمندل دل مىشناسند يا اهميت كارى را كه بر عهده گرفته نمىكنند و رسالت او را نمىدرك نمى

كنند: اللهنم اهند رايشان دعا منىكوشد و اگر نتواند بخورد... اگر بتواند در راه آگاهى آنها مىو روز آنها تأسف مى

 4قومى فانهم لا يعلمون.

 گويا دست برداشتن از شعار و پرهيز از به كارگيرى نماد مرهون يكى از عوامل زير است:

 ترس از تهمت خودنمايى و رياكارى؛ -

 نداشتن ايمان كامل به حقانيت مكتب فكرى كه نماد متعل  به آن است؛ -

 يگران و نوعى احساس حقارت و خجالت؛آميز دتوهم نگاه اعتراض -

 ترس از امتياز منفى در ارتباط اول؛ -
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 اينها. ةو عوامل ديگرى مشاب -

شود همين عوامل درونى باشد اى از شبهات كه در ميان خود طلاب رواج يافته يا دامن زده مىو گويا منشأ پاره

است. ذكنر اينن نكتنه قابنل ن موانع فراهم آمدهبه هر حال مباحث گذشته به هدف تعامل فكرى در راستاى رفع اي

كننند از اظهنار قيدى خويش را تبليغ منىگرى و بىتوجه است كه زنان بدحجاب كه با تصوير ظاهرى خود لاابالى

كشنند منا هراسند و خجالت نمىپليدى درون خويش شرم يا بيم ندارند. دشمنان اسلام نيز از جلوه دادن باطل نمى

هاى درخشانى كه در اختيار داريم احساس سرشكسنتگى و سنرافكندگى خويش از ابراز سرمايه چرا در مسير ح 

 نمائيم؟
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پوشيدن اين لباس دشوار نيست اما درآوردن آن بسيار سخت و بلكه غيرممكن است. كسى كهه       

يا منصرف شود از ترس اتهام خلع لبهاس  راه پشيمان ةكند اگر به هر دليل از اداماين لباس را به تن مى

فعاليت حوزوب دارد  ةتواند آن را كنار بگذارد. طلبه در چنين شرايطى نه انگيزو سنگينى نگاه مردم نمى

و نه جرأت تغيير لباس و انتخاب شغل ديگر. در نتيجه، داشتن اين لباس موجب كور شدن اسهتعدادها و 

 شود.ىخاصيت متوليد نيروهاب سرخورده و بى

اى است كنه گوينا هنر كنس لبناس ب وشند لناجرم بنه كنور شندن اسنتعدادها و لحن بيان اين سئوال به گونه

اى است! اما بر خلاف اينن شود و پيامد قطعى يا غالبى اين لباس گرفتار آمدن به چنين فاجعهسرخوردگى مبتلا مى

شخصنى و اجتمناعى پايبنندتر و در اجنراى تصور لباس روحانيتل نوعا  طلاب علوم دينى را بنه انجنام وظنايف 

 گرداند.مندتر مىمسئوليت الهى انگيزه

سال تحصيلى مجاز به پوشيدن لباس روحانيت نيست و پس از آن هم هيچگونه  6براساس قانونل طلبه تا پايان 

هناى حنوزه و التمناسبى براى آشنايى با اهداف و رس ةساله زمين 6 ةالزامى بر آن ندارد. طبيعى است كه اين سابق

 آورد.هاى موجود فراهم مىواقعيت

خواهد بماند با اعتقناد و اسنتوار سالل تكليف خود را با حوزه يكسره كند. اگر مى 6رود طلبه پس از انتظار مى

خواهد برود قاطعانه برود و اگر فرض كنيم به چنين اعتقاد مستحكم و تصميم قاطعى نرسيده باشند بماند و اگر مى

نبايد لباس روحانيت به تن كند و در سلك روحانيان درآيد؛ زيرا بار سنگين مسئوليت روحانيت جز بنر دوش  ابدا 



 يابد و با چنان تزلزل و ابهام سازگارى ندارد.نيروهاى مؤمن و معتقد قرار نمى

 ةه ضنميمدر چنين فرضى لازم است طلبه با جديت بيشترل هويت صنفى روحانى و استعداد و قابليت خود را ب

نظران و مشاوره بنا اسناتيد بنه است بازپژوهى كند و با استمداد از صاحبهاى فراوانى كه از حوزه اندوختهآگاهى

فعاليت حوزوى را  ةگيرى نيز اگر ادامبندى نهايى برسد و تأخير بيشتر در اين مهم را روا نداند. پس از تصميمجمع

 ا در نظر بگيرد و جايگاه خود را روشن كند.برگزيد فرصت محدود ديگرى براى آزمون و خط

جوانى كه سرشنار از عشن  و شنور و علاقنه و  ةهمچنين لازم است اساتيد و مربيان محترم شرايط روحى طلب

است را در نظنر گيرنند و احيانا  با انتظارات و مفروضات نادرست به حوزه آمده و اكنون با ناملايماتى مواجه گشته

او جلنوگيرى نماينند و او را بنه  ةهاى علمى و عملىل از فرسايش عنزم و ارادوشنگر و هدايتهاى ربحث ةبا ارائ

 منطقى و دفاع تئوريك را داشته باشد نزديك سازند. ةاستوار كه قابليت ارائ ةيك تصميم آگاهان ةآستان

گيرى از آن به پرهيز بنابراين گناه سرخوردگى يا انصراف طلبه به گردن لباس روحانيت نيست و نبايد براى جلو

 از اين توصيه كرد.

اى كه در سئوال به آن اشناره شنده بنه كوتناهى دهد و پديدهاى درخشان ارائه مىلباس روحانيت نتيجه ةكارنام

 توجهى مسئولان پيش از ملبس شدن او بازگشت دارد.طلبه يا بى
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ن تضمين كامل ارائه داد كهه حرمهت لبهاس را نگهاه دارد. تواطلبه مصون از اشتباه نيست و نمى      

كند. بنابراين پوشيدن لباس روحانيهت جهز ها ايجاد مىشديدب در دا ةمسئوليت سنگين اين لباس واهم

 شمارب كه به شايستگى خود اعتماد كامل دارند قابل توصيه نيست.براب افراد انگشت

شروط به شرايط و متوقف بر طى مراحلى از علم و عمل است ناگفته روشن است كه پوشيدن لباس روحانيت م

ها يقين يا اطمينان داشته باشند امنا اولنا  اينن و نيز بدون شك طلبه پيش از ملبس شدن بايد به احراز آن شايستگى

ش صنفى خود بايد براى كسب آنها اقدام كند نه آنكه منتظر پيداي ةها اكتسابى است و طلبه به حكم وظيفشايستگى

ها به معنى ايمنى از اشتباه تا پاينان عمنر نيسنت بلكنه آساى آن در وجود خود باشد. ثانيا  يقين به شايستگىمعجزه

همين مقدار كه شايستگى فعلى خود را تشخيص دهد و عزم بر استمرار آن در آينده داشته باشد كافى است. قطعنا  

حن  لنازم اسنت و انسنان هيچگناه نبايند از  ةمت بر جادهدايت مستمر پروردگار براى پيمودن راه راست و استقا



تسويلات نفس اماره و مكر شيطان ايمن باشد. ولى بايد دانست اين نگاه كه اطمينان كافى كسب بكنيم و بعد اقدام 

آوريم ننه گيرى اطمينان كامل به آينده به دست نمىكنيم نشان از نوعى وسواس عملى دارد. يقينا  ما در هيچ تصميم

توان آسوده خاطر بود و ضمانت صددرصد براى تحصيل نتيجه ز خود و نه از ديگران و نه از محيط و شرايط نمىا

اختيار خود وظيفه داريم و نبايد اينن احتمالنات  ةصادر كرد. بسيارى از عوامل از اختيار ما خارج است. ما در حيط

اختيارى را تا حدود متعارف مرتب سازيم و با اميد به ما اين است كه عوامل ةمانع از اقدام و حركت ما شود. وظيف

رحمت الهى و تفويض امر به او كار را آغاز كنيم. در موضوع مورد بحث نيز آنچه تحت اختيار ما و مسنئوليت منا 

است تحصيل شرايط و عزم بر استمرار آن است و پس از آن اميد به هدايت الهى و رحمت او بنه بينان ديگنر منا 

دانيم گمان به خدمت و تأثير خود نيز داريم چگونه آن احتمنال كه احتمال اشتباه خود را در آينده روا مىهمانگونه 

 منشأ تصميم ما باشد ولى اين اطمينان اثرى نبخشد؟

 

 زمان و شرايط پوشيدن لباس

ن و شنرايط زمنا ةپس از آن كه با كاركرد ويژه و اهميت نقش اين لباس در جامعه آشنا شديم لازم است دربنار

 پوشيدن اين لباس نيز سخن گفته شود.

محصنلان علنوم »ها پيش از انقلابل در برخى نقاط كشورل برداشت عمومى بر اين بود كه اين لباسل لباس سال

كرد. امروزه با گسنترش است. از اين رو طلبه با آغاز دروس حوزه و از بدو ورودل لباس روحانيت به تن مى« دينى

است و سنطح انتظنار عمنومى از « شدگان حوزهآموختگان و تربيتدانش»لميهل اين لباسل لباس هاى عنقش حوزه

هايى را قبل از پوشيدن اين لباس كسنب كنرده است. به همين جهت طلبه بايد شايستگىصاحبان آن بسيار بالا رفته

هاى علوم دينى به حيثيت حوزه كفايتى و ناشايستگى اوباشد تا هم در انجام وظايف روحانيت موف  باشد و هم بى

 آسيب نرساند.

گر در تضعيف نهاد روحانيت و بر باد رفنتن اعتبنار حنوزه ناآگاه يا رشدنايافته بيش از دشمنان آگاه توطئه ةطلب

انجامد كه هر باور نادرستل خُل  نكوهينده ينا كنار چنين شخصيتى در اين لباس به اين جا مى ةتأثير دارد. مشاهد

شود و به اين ترتيب معناى نمادين لباس تحريف و تداعى به حساب شخص كه به پاى دين نوشته مى ناپسندى نه

 شود.معانى آن منحرف مى

عليه السلام به يكى از ياران نزديك خود فرمودند: الحسن من كل احد حسن و منك احسنل لمكانك امام صادق



تر اسنت كار خوبل از هر كس خوب است. اما از تو خوب 4امنّا و القبيح من كل احد قبيح و منك اقبحل مكانك منّ

 به جهت نسبتى كه با ما دارى. كار بدل از هر كس بد است و از تو بدتر به جهت نسبتى كه با ما دارى.

يابد طلاب جوان وظيفنه دارنند از ملنبس از آنجا كه طلبه با اين لباس به دينل وحىل نبوت و عصمت پيوند مى

نصاب شرايط علمى و عملى پرهيز نمايندل مسئولان حوزه هم بايد بر اين امر نظنارت جندى  شدنل پيش از كسب

 ها پيش در اين باره فرمودند:داشته باشند. شهيد مطهرى سال

حد و حصر لباس روحانينت اسنت. تندريجا  روحنانيين از لحناب يكى از نواقص دستگاه روحانيت آزادى بى»

اند همچنانكه سن اهيان و نظامينان و برخنى اصنناف و لباس مخصوص پيدا كرده اندلباسل با ديگران متفاوت شده

هر كسى بندون منانع و رادع  -بر خلاف ساير تشكيلات  -ديگر نيز لباس مخصوص دارند. در تشكيلات روحانى 

بنه منظنور  شود كه افرادى كه نه علم دارند و نه ايمانلتواند از لباس مخصوص آن استفاده كند. بسيار ديده مىمى

 2»گردند.آيند و موجب آبروريزى مىاستفاده از مزاياى اين لباس به اين صورت درمى

 

 نصاب شرایط علمى

اسنت. از آنجنا كنه « آشنايى با عقايدل احكام و اخلاق دينى»حد نصاب شرايط علمى اين لباس به صورت كلى 

هاى لازم بنراى خندمت را ها و آمادگىوانمندىشود طلبه بايد ابزارهال تاين لباسل لباس خدمت طلبه محسوب مى

اى حضور روحانى نوسان دارد. طلبنه ةاين دارايى بر حسب منطق ةدر حدود متعارف و مورد انتظار دارا باشد. انداز

كند در ميزان آگاهى اى كه در دانشگاه تدريس مىكه در يك روستاى دورافتاده و فاقد امكانات حضور دارد با طلبه

كلنى در  ةكند. قاعدى با دين بسيار متفاوتند. سقف انتظار مخاطبان از روحانى هم در اين دو مركز فرق مىو آشناي

هاى مخاطبان خود را درصد از پرسش 11تشخيص صلاحيت علمى اين است كه طلبه توان پاسخگويى مستقيم به 

هاى علمى راجعه به منابعل مراكز يا شخصيتعلوم دينى داشته باشد نيز بتواند پاسخ سئوالات ديگر را با م ةدر زمين

 معتبر استخراج و انتقال دهد.

هناى توانايى ةهاى مخاطبان متغير است و هر طلبه بايد بر پايپرسش ةحضور روحانى دامن ةيقينا  بر حسب منطق

 ترين محل را براى حضور خود در نظر گيرد.علمى مناسب
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 نصاب شرایط عملى

ن لباس هم علاوه بر التزام كامل به واجبات و ترك كامل محرماتل آن است كه عيب حد نصاب شرايط عملى اي

يا نقص شخصيتى قابل توجهى در وجود طلبه نباشد و از نظر رفتارى در ميان نوع مردم صالح و شايسنته بنه نظنر 

رى آشكار است هاى شخصيت يك فرد به قدآيد. البته هيچ انسانى جز معصوم بدون كاستى نيست اما گاهى كاستى

« فلان كس چگوننه فنردى اسنت؟»آيد و در پاسخ به سئوال ها به ذهن مىكه به محض تصور او بلافاصله آن عيب

 4ها است.اولين جملات توصيف آن ناهنجارى

هاى آشكار موجنب هتنك حرمنت لبناس و تضنعيف جايگناه در اين صورت پيوند اين لباس با آن ناهنجارى

 روحانيت است.

ترين اوصاف خود از زبان دوستان و نزديكان آگاه شنود و بنه اينن ترتينب قبل از ملبّس شدن با مهم طلبه بايد

 ةصلاحيت خود را بازيابد و در يك كلام طلبه بايد از نظر علم حوزوى و عمل دينى نسبت به اكثريت افنراد جامعن

 خود برترى داشته باشد و در طول زمان هم اين ويژگى را حفظ كند.

شخصيتى يك فرد پسنديده و مورد قبول اجتماع است گرچه نقاط ضعف كنوچكى در  ةمجموع پيكر گاهى هم

او وجود دارد. در اين صورت پوشيدن لباس روحانيت اشكالى ندارد و طلبه پس از تشرف به لباس روحانيت براى 

 كند.ها اقدام مىترميم آن نارسايى

السلام( دارد بسنيار بايند مراقنب شخصنيت و ل بيت)عليهمروحانى به جهت نسبتى كه با دين خدا و مكتب اه

عملكرد خود باشد. عملكرد نادرست يا برخورد ناشايست روحانى خواه ناخواه يك امتياز منفى درشت براى دينل 

 دار خواهد كرد.روحانيت و مكتب تشيع خواهد بود و نماد مقدس اسلام را در نظرها مخدوش و لكّه

 

 دو لباسى

لباس روحانيت را داشته باشندل اينن ضنرورت و فاينده را بنه  ةگذشته توان اثبات ضرورت يا فايداگر مباحث 

كند. اين لباسل لباس رسمى دائم روحانى است و اختصاصى به زمانل صورت عام و براى شرايط مختلف ثابت مى

 بايد ادامه دهد.پوشد پوشيدن لباس را مكان يا موقعيت ويژه ندارد. طلبه به همان دليل كه لباس مى

                                                 
 شود.هاى جسمى شديد هم مىاين ملاك كلى شامل نقايص ما در زادى و بيمارى 4



پنردازد روحانى برخلاف پليس كه ساعت كار محدودى دارد و تنها در همان ساعت به انجام وظايف صنفى مى

هناى روحانينت را بنردوش كند رسالتروز روحانى است و هرگاه با مردم ارتباط برقرار مىدر تمام ساعات شبانه

 دارد.

هاى مختلف به مردم نشان دهد و تجسنم زنندگى را در موقعيتروحانى وظيفه دارد با عمل خود رفتار اسلامى 

هاى دين است؛ در مسجدل در مدرسهل در بازارل در دينى و اخلاقى باشد. از اين رو همه وقت و همه جا مبلّغ آموزه

 خيابانل در ماشين و اتوبوسل در مجالس و....

اى دارد. بنر روحانى در هر شرايطى پيام ويژه رود و حضوراين محيطها انتظار مى ةفوائد لباس روحانيت در هم

اين اساس شايسته است طلاب ملبّس بر پوشيدن اين لباس ثابت قدم باشند. و فقط در موارد استثنايى يعنى تنها در 

كشنى شود مثلا  هنگنام ورزش كنردنل اثناثجايى كه پوشيدن اين لباس امكان ندارد يا موجب هتك احترام آن مى

اختمان و حضور در بعضى تفريحگاهها و... لباس را كنار بگذارد. تغيير لباس و دو لباسى كنه بندون منزلل بنايى س

 شود احتمالا  ناشى از يكى از اين عوامل است:اى غيرمتعارفل سبك و عجيب تلقى مىشك در ميان مردم پديده

ينت خنود لااقنل در محنيط كند و از ابنراز هو. طلبه از داشتن اين لباس احساس سرشكستگى و كوچكى مى4

خاصى شرم يا بيم دارد. چنين كسى كه تكليف خود را با موقعيت صنفى خويش روشن نكرده و ايمنان كامنل بنه 

پوشيد و از اين پس نيز تا تعيين تكليف نهايى به اين لبناس در روش زندگى خود ندارد بهتر بود از اول لباس نمى

 نيايد.

بينند. اينن كنس بايند بدانند كنه انى ضرورتى در پوشيدن اين لباس نمى. طلبه در شرايط خاص زمانى و مك2

ضرورت پوشيدن اين لباس از فوائد آن جدا نيست و به يك معنى هيچ وجوب يا ضرورتى بنراى پوشنيدن لبناس 

شمار و آثار مثبت فراوان اين لباس اسنت كنه در افنزايش بنازده فعالينت نهناد وجود ندارد هر چه هست فوائد بى

رسد. و به اين معنى ضرورت لباس منحصر به شرايط خاص نيست و اگنر اضنافه ضرورت مى ةيت به آستانروحان

شنود اينن جنويى منىكنيم كه تغيير لباس موجب وهن جايگاه روحانى در نگاه مردم و اتهنام بنه تلنوّن و منفعنت

 تر خواهد شد.تر و برجستهضرورت پررنگ

تر باشند. خواهد آزادتر و راحتكند و با تغيير لباس مىمحدوديت مى . طلبه براى انجام برخى كارها احساس3

شند. اين عامل نيز دليل موجهى براى تغيير لباس نيست زيرا اگر چنين بنود از اول نبايند اينن لبناس انتخناب منى

ل اين ها براى انجام يك رسالت بزرگ است و تحمانتخاب اين لباس از ابتدال به معنى پذيرش بعضى از محدوديت



 رود. و أجر متناسب با خود را دارد.ها هم قدمى در پيشبرد اهداف دين به شمار مىمحدوديت

اظهارنظر مردم در مقابل اين پديده بسيار متفاوت است. قشر جوان جامعه كه بيشترين آمادگى را براى شكستن 

آشوبد و چه بسا آن را اقندامى جالنب دهد از تغيير لباس روحانى چندان برنمىهاى متعارف از خود نشان مىقالب

طلبىل جمعيت غيرجوان آن را به معنى تلوّنل تزلزل شخصيتل راحت ةتوجهل جديد و شجاعانه ارزيابى كند. اما تود

 كند.عدم پايبندى به لوازم روحانيت و... تفسير مى

 

 كيفيت لباس و هيأت ظاهرى

و هيأت ظاهرى توجه بنه قواعند عرفنى و هنجارهناى  ترين ارشادات دين اسلام در كيفيت لباسيكى از عمده

نما شندن آدمنى در مينان ديگنران و جلنب عمومى است. هرگونه لباس و نيز آرايش يا رفتارى كه موجب انگشت

شود و از نظر شرعى ممنوع است. مسنلمان در انتخناب طنرحل ناميده مى« لباس شهرت»تعجب و توجه آنها گردد 

تحقيرل  ةاى عمل كند كه ديگران به ديدر و صورت و نيز رفتارهاى خود بايد به گونهرنگ يا جنس لباسل اصلاح س

تمسخر يا شگفتى به او نظر نكنند و شخصيت و كرامت او پيوسته در اجتمناع از آسنيب اعتنراض محفنوب مانند. 

حقنارت و  ةقندهاى غيرمعمول به خودل براى خودنمايى و به منظور جلب توجه ديگنران ناشنى از عافزودن پيرايه

اسنت. رفتنار مسنلمان نبايند غيرطبيعنى و بروز آن را از بين بنرده ةنوعى بيمارى است كه از ابتدال دين اسلام زمين

 آور باشد بلكه سلوك او بايد همواره زيبال موزونل متينل باوقار و مورد پسند جامعه باشد.چندش

 فرمودند:ىصلى الله عليه وآله از دو گونه لباس نهى مپيامبر اكرم

 المشهورة فى حسنها و المشهورة فى قبحها؛

 4نما است.لباسى كه در زيبايى موجب شهرت است و لباسى كه در زشتى انگشت

 فرمايند: البس ما لا تشتهر به و لا يزرى بك؛عليه السلام مىامام على

 2نما نكند و موجب حقارت و استخفاف تو نگردد.لباسى ب وش كه تو را انگشت

 صلى الله عليه وآله: من لبس ثياب شهرة فى الدنيا البسه الله ثياب الذل يوم القيامه؛ول اللهرس

 4هر كس در دنيا لباس شهرت ب وشد خداوند در قيامت به او لباس ذلت ب وشاند.

                                                 
 .44474كنز العمالل ح  4
 .2346از غررالحكم:  4111ميزان الحكمهل ح  2



 عليه السلام: كفى بالمرء خزيا  ان يلبس ثوبا  يشهره او يركب دابّة مشهورة؛امام صادق

 2ان همين بس كه لباس شهرت ب وشد يا بر مركب شهرت نشيند.براى خوارى انس

 الشهرة خيرها و شرها فى النار؛ -عليه السلام: ان الله يبغض شهرة اللباس امام صادق

 3شهرت چه خوب و چه بد در آتش است. -شمارد خداوند شهرت لباس را دشمن مى

 ةروينش از حد لباس و كلفت بودن آنل بلندى بىپيامبر اكرم)ص( از دو نوع شهرت نهى نمودند نازك بودن بي

 4لباس و كوتاهى آن.

پوشنيدند و عليه السنلام لبناس خشنن منىدارد كه امام علىعليه السلام عرضه مىحماد بن عثمان به امام صادق

ان پوشيد. حضرت در پاسخ او فرمنود: كردند اما شما لباس خوب مىپيراهن خود را به قيمت چهار درهم تهيه مى

على ابن ابى طالب كان يلبس ذلك فى زمان لا ينكر و لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمنان لبناس 

 اهله؛

پوشيدند كه ناپسند نبود اما اگر امروزه آنگوننه لبناس پوشنيده عليه السلام آنگونه لباس را در زمانى مىامام على

 5زمان لباس اهل آن زمان است. شود. بهترين لباس هرنما مىشود انسان انگشت

 است:در روايت ديگر از امام رضاعليه السلام نقل شده

 و ليس يحتمل الزمان ذلك؛

 6زمانه تحمل اينگونه رفتار را ندارد.

هنا و عنوانى نسبى و شناور است كه در زمنان« لباس شهرت»توان نتيجه گرفت كه اين رهنمود دينى مى ةبر پاي

حيث افرادل مصادي  متفاوت دارد. چه بسا لباسى كه در يك جامعه لباس شهرت است ولى  هاى مختلف و ازمكان

شود. حتى در مورد يك فرد تا فردى ديگر ممكنن اسنت متفناوت باشند. اگنر ديگر غيرعادى تلقى نمى ةدر جامع

 ةاى به جامعنعهچنين تغييرى در عنوان )موضوع حكم( پديد آيد حكم شرعى هم از زمانى به زمان ديگر و از جام

 ديگر متفاوت خواهد بود.
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وار هناى لبناس و هينأت ظناهرى روحنانيون را در شنرايط كننونى فهرسنتبراين اساس برخى از ناهنجنارى

 ةتوجهى به زيبايى آنل زياد بزرگ بودن يا كوچك بودن عمامهل بازگذاشتن دكمنشماريم: آشفتگى عمامه و كمبرمى

لباسل ناسازگارى رنگ قطعنات لبناسل  ةعبا بر روى زمين و بلندى بيش از انداز قبا يا آستين پيراهنل كشيده شدن

دار بودن يا فرسودگى لباسل پوشيدن لباس رنگ و رورفتنه ينا آلنوده ينا بند تر بودن عبا از قبا يا لبادهل وصلهكوتاه

سنوراخ بنودن هاى لبناسل پناره بنودن درزهناى لبناسل حالت )ناشى از دوخت بد(ل برجستگى بيش از حد جيب

جورابل عدم رعايت نظافت لباسل پوشيدن لباس چروك و بدون اتول ن وشيدن جنوراب و اسنتفاده از دم نايى در 

 ةمجامع رسمىل پوشيدن كفش سفيد يا زردل استفاده از انگشترهاى متعدد يا بسيار درشتل بلند بودن بيش از اننداز

رل تراشيدن سبيلل بلند گذاشتن موى سنر زينر عمامنهل ريشل كوتاهى ريش كمتر از حد متعارفل تراشيدن موى س

هناى غينر متعنارفل شانه نكردن موى سر و صورتل بلند بودن شارب )موى روى لب(ل استفاده از لباس بنا رننگ

دار زير قبال كشيدن پا بر زمين هنگام راه رفتن و خلاصه هر چه در نظر عرف مصداق آشنفتگى پوشيدن پيراهن يقه

صلى الله عليه وآلنه متنوازنل ب شود. شمايل ظاهرى روحانى دراجتماع بايد همچون پيامبر اكرميا شلختگى محسو

 نمال پاكيزهل جذابل معطر و بدون عيب باشد.آراستهل خوش

رسنانيم. اسنحاق بنن عمنار از امنام تعداد لباس به پايان مى ةاين گفتار را با ذكر يك تعليم دينى روشنگر دربار

 فرمايند:لباس براى مؤمن چگونه است؟ حضرت مى 41كند داشتن سئوال مىعليه السلام صادق

 4وليس ذلك من السّرف انما السرف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك؛

اش جهت كهنهاين اسراف نيست. اسراف آن است كه لباس آبروى خود را روزمره و در وقت كار ب وشى )و بى

 كنى(

 

 سطح زندگى و رفتار اجتماعى طلبه

العاده دارد در نوع مخارج زندگى نبايد از سطح زندگى متوسط مردم بالناتر باشند لبه حتى اگر توان مالى فوقط

تر از اين سطح قرار گيرد و تظاهر به هر عملى كه با اين فرمول هماهنگ نباشند بلكه شايسته است كه اندكى پايين

 با شأن حوزوى طلبه سازگار نيست.
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مسافرتل پذيرايى از ميهمان و.. طلبه همه بايند بنا معينار  ةل لباسل خوراكل هزينمنزل مسكونىل مركب سوارى

 ةثروتمندان و مترفان براى طلبنه مجناز نيسنت. تهين ةتنظيم شود و بهره گرفتن از اسباب رفاهى ويژ« جامعه ةتود»

طنول زمنان  مواد غذايى و مصرفى حتى در شرايط خاص )مثلا  خريد مقندار زينادى گوشنت هنر چنند در ةيكبار

متوسنط  ةاى نندارد زينرا مقندور تنودمصرف شود يا براى رفع نياز چند خانواده باشد( بازتاب اجتماعى پسنديده

 نيست.

تر باشد زيرا متهم از سوى ديگر اگر موقعيت مالى طلبه اجازه دهد نبايد در خرج كردن از اين سطح بسيار پايين

 شود.به خشك دستى يا رياضت مى

الصادق)ع(: بينا أنا فى الطواف اذا رجل يجذب ثوبى فالتفتّ فاذا عباد البصرى قال يا جعفر بن محمد! قال الامام 

تلبس مثل هذا الثوب و أنت فى الموضع الذى انت فيه من علىّ؟! قال قلت ويلك هذا ثوب قوهىّ اشتريته بدينار و 

ست مثل ذلك اللباس فى زماننا هذا لقال الناس: هذا عليه السلام فى زمان يستقيم له ما لبسل ولو لبكسرل و كان علىّ

 مراء مثل عبّاد.

عليه السلام فرمودند: در حال طواف بودم كه ناگاه كسى لباسم را گرفت به او نظر كنردم ديندم عبّناد امام صادق

ى كنه اپوشى در حالى كه در موضعى قرار گرفتنهگويد اى جعفر بن محمد آيا چنين لباسى مىبصرى است كه مى

گنويى؟! اينن ينك لبناس سنفيد قنوهى عليه السلام در آن بود؟ حضرت فرمودند: به او گفتم چنه منىجدّت على

عليه السلام در زمانى بود كه ام اما حضرت علىاى اطراف كرمان( است كه به يك دينار و اندى آن را خريده)ناحيه

گويند مانند عبّاد رياكنار ا در اين زمان ب وشم مردم مىبراى او سزاوار نبود جز آن ب وشد و اگر من مثل آن لباس ر

 4است.

رضامندى »كند بايد شأن آنها را در نظر گيرد و طلبه خصوصا  در مناسبتى كه با همسر و فرزندان خود برقرار مى

در رفنت و زمانى طولانىل زندگى طلبه از زندگى نوع كسانى كه با آنهنا  ةآنها را تأمين كند. اگر در يك دور« نسبى

او پيوسته از معاشرت با دوستان و خويشاوندان احسناس سرشكسنتگى و  ةتر باشدل خانوادآمد است بسيار ضعيف

انجامد و ينا تحمنل آنهنا را بنه كنندل اين نارضايتى مستمر يا به قطع ارتباط و انزواى اجتماعى آنها مىحقارت مى

 آفريند.شكند و عصيان مىيكباره فرو مى
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تر از آن پذير نيست ظرف وجود انسان بسيار گستردهروشن است كه كاميابى كامل در اين جهان امكان البته نيك

دهد و هر چنه نهايت طلب انسان به هيچ حدّى رضا نمىهاى دنيا پر گردد. طبيعت بىاست كه با قطره چكان بهره

كه قرار گيرد به بالناتر از آن چشنم دارد و  مندىاى از درجات بهرهكندل در هر نقطهمتنعّم باشد احساس ناكامى مى

نهاينت هاى انسان در اين دنيا فرو نخواهد نشست مگر آنكه به بىافكند. عطش خواستهخالى ليوان نظر مى ةبه نيم

شنود و براى انسنان تنأمين منى« رضايت كامل»كمال پيوند يابد تنها در اين صورت است كه  ةبرسد و با سرچشم

 پذير است.براى انسان امكان« رضايت نسبى»؛ اما  4كند. الا بذكر الله تطمئن القلوب.مىاحساس آرامش تام 

سننجد از وضنعيت خنود سنخت دلگينر و ناراضنى رضايت نسبى يعنى هرگاه خود را نسبت به نوع مردم منى

يت در شنرايط يابد طبيعى است كه رسيدن به اين حدّ از رضناشود و اجمالا  خود را هم رديف مردم عادى مىنمى

خصوصا  در شرايط كننونى بنه جهنت پيچيندگى  -زمانى و مكانى گوناگون متفاوت است و تشخيص مصداق آن 

 تيزبين دارد. ةنياز به ارتباط اجتماعى فراوان و ديد -روابط و تنوع اجتماعى 

اى بزرگ به سنر شمالى يكى از شهره ةاى كه در نقطكند با طلبهاى كه در يك روستاى محروم زندگى مىطلبه

جمعيتى كه بيشترين ارتباط را با طلبه داردل اثر بزرگنى  ةبرد از نظر سطح زندگى نبايد در يك رديف باشند. تودمى

گذارد و اين البته به معنى تنظيم زندگى براساس نگاه مردم نيست. پيش از اين گفتنيم هاى زندگى طلبه مىبر هزينه

 ةاى كه تنظيم شود از ناحيم را از خود راضى كرد. سطح زندگى ما در هر نقطهمرد ةتوان همكه به هيچ حيلتى نمى

هستيم. و « گيرىسخت»و در همان زمان از سوى گروهى ديگر متهم به « دنياگرايى»و « ولخرجى»گروهىل متهم به 

شناسانه بتواند امعهكنند. اگر طلبه با يك نگاه جالبته گروه سومى هم ما را همسطح خود يافته و اظهار خرسندى مى

تر به سر بردل فراوانى گروه سوم به بلكه اندكى پايين -را تشخيص دهد و در حوالى همان حد « حد متعارف مردم»

اند براى او هيچ ارزشى نخواهند حداكثر خواهد رسيد و اعتراض گروه اول و دوم كه اينك به دو اقليت بدل گشته

 هم رو سفيد خواهد بود.داشت و به اين ترتيب در پيشگاه خدا 

اند اسنتفاده از مواهنب منادى و اسنباب رفناهى وينژه و ها كمر خم كردهمردم زير بار سنگين هزينه ةوقتى تود

لنم »و  2»قل من حرّم زينه الله التى اخرج لعباده و الطيبات من النرزق» ةآميز ديگران به بهانبرانگيختن نگاه حسرت
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است و آنگاه كه نوع مردم از اسباب رفاهى عام برخوردارنندل پرهينز از اسنتفاده بنه  اشتباه 4»تحرّم ما احلّ الله لك

آميز ديگران خواهند بنود و بنه شندت منذموم و تنفنرآور و دنياگريزى و زهدنمايى موجب جلب نگاه ترحم ةبهان

در  2هناتحمل شكن و هر دو طرف اين پيوستار مصداق لباس شهرت: المشهورة فى حسننها و المشنهورة فنى قبح

 3است: ... يأكلوا قصدا  و يلبسوا قصدا  و ينكحوا قصدا  و يركبوا قصدا عليه السلام آمدهروايت امام صادق

 خوراك و پوشاك و زندگى و ماشين سوارى از حد اعتدال خارج نشود.

يفنهل ما در انتخاب اسباب زندگى محكوم شرايط اجتمناعى اسنت و تقيّند منا بنه اينن وظ ةبه اين لحابل وظيف

 مراعات تقوى.

 5ل»پرهيز از منافيات مروّت«ل 4»مراعات شأن و عادت امثال»در فقه اسلامى تحت عنوان « رضامندى نسبى»اعتبار 

گرچه فرهننگ اخلناق ديننى در  1است.مورد بحث و اثبات قرار گرفته 1»حسن ظاهر»و  7»عرف« 6ل»لباس شهرت«

ها و اصنل قنرار دادن ها و دارايىكند و با توجه دادن به نعمتىعمومى اين رضامندى تلاش م ةپايين آوردن آستان

 41نمايد.ابعاد معنوى انسان نگاه حريص و ناس اس او را محدود مى

 44و ابتع فى ما آتاك الله الدار الاخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا

 4اذكروا نعمة الله عليكم؛
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صاحب مروت كسى است كه نفس خود را از پليدى نگاه دارد و پيش مردم خوار نگردانند. ينا كسنى كنه از خننده و »از باب نمونه به اين عبارت توجه شود:  1

كندمثلا لباسى را كه بنا شنان امثنال او مروت را ترك مىتمسخر مردم دورى كند. يا كسى كه به روش امثال خود در زمان و مكان خود عمل نمايد. پس كسى كه 

است سربرهنه در بازار و اجتماع رفتن از كسى كه بنراى او سنزاوار نيسنت و گيرد و همين گونهى مردم قرار مىاى كه مضحكهپوشد... به گونهمناسب نيست مى

گيرى فراوان بر خانواده و همسنايه ينا باركشنى از ان مردم يا لطيفه گويى فراوان يا سختنيز پا دراز كردن در مجالس و غذا خوردن در بازار يا بوسيدن همسر مي

رسناند و كردنند باشند بنه منروت آسنيب نمنىشخص معتبر هنگامى كه از روى بخل باشد و البته اگر از روى فقر يا براى اقتدا به سلف كه از تكلف دورى منى

در اعمال و اخلاق باشد و نيز محمل درستى بر آن آشكار باشد )و انسان در معرض اتهنام قنرار نگينرد(. تشخيص بر اساس چيزى است كه مناسب حال شخص 
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 2و امّا بنعمة ربك فحدث؛

ه ميان مردم متعارف است و جزو ضنروريات زنندگى متوسنط جامعنه بنه شنمار براساس اين قاعدهل امورى ك

جهت نبايد به پسند و ناپسند موهوم مردم رود مثل غذا خوردن و خريد كردنل براى روحانى زشت نيست و بىمى

يجاى مردم پرداختند و از انتظار يا اعتراض بعظمت و شأن خود به اين امور مى ةتوجه كرد. پيامبران خدا هم با هم

 بيم نداشتند.

و ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام  3و قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى الاسواق؛

 4و يمشون فى الاسواق؛

 5است: كان لايمنعه ان يحمل حاجته من السوق الى اهله. در توصيف اخلاق پيامبرصلى الله عليه وآله آمده

 نمود. اش حمل مىاكرم)ص( به دست خود مايحتاج خود را از بازار به سوى خانوادهپيامبر 

بسيارى از عالمان و فضلاى بنام نيز همين شيوه را دارند و در تنامين نيازهناى شخصنى و خنانوادگى خنود از 

ل گرفته موجب جلب صلى الله عليه وآله شكگيرند و اين تواضع كه به تأسى از رفتار پيامبر اكرمديگران كمك نمى

 است. اعتماد مردم و محبوبيت آنهانيز شده

حضور در ورزشگاه و كوه و بازارل همراهى با خانوادهل بغل گرفتن فرزندل استفاده از ساعت مچى و سوار شدن 

 بر موتور براى طلاب جوان از اين مقوله است.

هاى خاصل استفاده از هال تالارها و رستورانتلطبقات مرفه و ثروتمند از قبيل حضور در ه ةدر مقابلل رفتار ويژ

 ماشين سوارى مدل بالا و ترتيب مجالس مهمانى پرخرج و پذيرايى سنگين با زىّ طلبگى سازگار نيست.

شويم اتلاف عمر و تضنييع وقنت بنه شنمار عمومى مى ةما نبايد مدت زمانى را كه منتظر تاكسى يا وسايل نقلي

مردمى روحانيت. و چه بسا اثر نهايى اين قبيل  ةمردم است و جلو ةنتظارل پيوند ما با توداين ا ةآوريم. كمترين فايد

 ها مقاله بيشتر باشد.ها سخنرانى و دهرفتارها در انجام رسالت حوزوى از ساعت

اى كه ذكر شد )قرار گرفتن در سطح متوسط مردم و پرهيز از بالا رفنتن ينا پنايين آمندن فناحش از اينن قاعده
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كند. فضاى مينان اينن حنداقل و آن حنداكثر طينف ( حداكثر و حداقل مناسبات رفتارى طلبه را مشخص مىسطح

آن قرار گيرد. به بيان ديگر اين قاعدهل مصنادي  فنراوان دارد و بنا  ةاى است كه طلبه اجازه دارد در هر نقطگسترده

بيشنترل طلبنه  ةشود به جهت ملاحظنيشنهاد مىتوان اين قاعده را رعايت كرد. گرچه پالگوهاى رفتارى متنوّعى مى

 تر از متوسط مردم قرار گيرد.كمى پايين

كننند. اول اسبابى كه به صورت متعارف نوع مردم از آنها استفاده منى ةاسباب زندگى مردم سه گونه است: گون

 .مثل يخچالل فرشل كمد و ظروف معمولى. استفاده از اين وسايل قطعا  براى طلبه مجاز است

هاى گرانقيمت. اسنتفاده از ثروتمند و مرفّه جامعه اختصاص دارد. مثل ماشين ةنوع دوم اسبابى  كه يقينا  به طبق

 اينها نيز قطعا  براى طلبه ناروا است.

سوم مصادي  مشكوكى است كه به روشنى معلوم نيست جزو گروه اول ينا دوم هسنتند. تعينين تكلينف  ةدست

روابط اجتماعى گسترده و كشف نوع نگاه مردم دارد و خالى از دشنوارى نيسنت. ولنى  نهايى اين مصادي  نياز به

هاى شود در هر حال تركيب نهايى حاصل از دارايىاستفاده از آنها جز در شرايط خاص و نياز ضرورى توصيه نمى

 آن دو حدّ تجاوز كند. ةمتنوع طلبه و نوع زندگى او نبايد از محدود

مردم به روحانيت است. منردم متنديّن براسناس  ةالعادوجه در اين موضوع احترامات فوقاز جمله نكات قابل ت

گذارند. اينن محبّنت يقيننا  از اى كه به دين و روحانيت دارند گاهى در ابراز ارادت به روحانى سنگ تمام مىعلاقه

گينرد؛ امنا روحنانى جانب مردم پسنديده و شايسته است و از اخلاص و صفا و احساس مسئوليت سرچشنمه منى

اين احترامات را ب ذيردل بلكه بايد مراعات جوانب ديگر را هم بكند. مثلنا  مالنك ينك اتومبينل  ةموظف نيست هم

ورزد كه امام جماعت محل را به منزل خود برسناند. اگنر سنوار سوارى مدل بالا از سر عش  و اخلاص اصرار مى

روحانى نباشد و بازتاب اجتمناعى ننامطلوبى برجناى گنذاردل او شدن به آن اتومبيل در شرايط عادى مناسب شأن 

موظف است به صراحت و با صميميت از پذيرش اين محبت عذر آورد و مناسب است دلينل اينن امتنناع را هنم 

احوال ينك  ةحال يك نفر است. اما ن ذيرفتن آن ملاحظ ةبراى مردم تبيين كند. زيرا پذيرش اين محبت تنها ملاحظ

حال افرادل تقدم دارد. از همين قبيل اسنتل بوسنيدن دسنتل  ةدر تعارضل مراعات حال جامعه بر ملاحظجامعهل و 
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