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 مقدمه

نشستی دوستانه، طوالنی و صریح با تنیی چنید از فضیالی حیوزه بیا      گزارشی کوتاه از پیش از این هم 

 منتشیر شیده بیود.    1397دی  17و  3در روزهیای دوشینبه   « تجربه زیسته طلبگی در لبیاس طلبگیی  »عنوان 

توضییح در  موضوع این نشست که بنده به دعوت صدیق شفیق آقای سیدناصر موسوی در آن شرکت داشتم 

بندی به پوشیدن همیشگی لباس طلبگی به استناد باورهای شخصی و تجربیات زیسته فیردی   چرایی پایباره 

 بود. 

 

 
 

 یاسیر آریین،   حامید  امینیی،  حیا  حمید صادقی،  حسین، دکتر حمد کاظم حقانیدر این نشست آقایان م

آبسواران، دکتر حامد قرائتی و سیدناصر موسوی حضور داشتند. این دوستان در جلسه هفتگی  قاسمامینیان، 

 کنند و این بار حقیر می در باره موضوعات مختلف با یکدیگر گفتگو اند، نامیده "حلقه عالمه"که آن را  خود

 .آنها بودممهیمان 

بتدای نشست ابتدا دوستان تلقی و انتظار خود را از بحثی که قرار است ارائیه شیود بییان کردنید و     در ا

بخشی از صیحبتهای  سپس حجت االسالم آقای سیدناصر موسوی توضیحاتی در باره این حلقه بیان داشتند. 

  :چنین بود ایشان،
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ه عنیوان ییک اییده    در این گروه این صحبت ب یکبار دیگر هم اخیرا ،یکبار قبال بحث شده بوداین نکته 

با و  هستیدمتن جامعه  ، هم درهستیدرحال هم دنیا دیده ه بهبه عنوان کسی که عالی  مطرح شد که حضرت

طلبگی این همه مقید به لباس  همواره حتی خار  از کشور،در عین حال و  داریدهمه قشری سروکار داشته 

ییک خیرده سیخت    رسد، جمع این موضوع  ما بدهید. به نظر می ین تقیداتوضیحی در این باره  باشدهستید 

ه شیما در ایین زمینیه    خواستیم ببینیم شما تجربة زیسیت  میداریم، خودمان مشکالتی هم ما یک مقدار است، 

 اسیت  ممکین نوعی  با این همه تقید چه جوری اینها را برای خودتان حل کردید؟ بهرحال منِ شما چیست؟

د م این را سخت بپذیرد یا همسرم بپیذیر همسر است نم و هر جایی با لباس بروم ولی ممکنخودم را قانع ک

وقتیی بیه ییک    یا مثال شیما  و د؟ ای هحل کرد ولی فرزندم راحت نباشد، میخواستیم بدانیم شما اینها را چطور

 ببیننید حتمیا    شیما را بیا ایین لبیاس     وقتیی  طبعیا   صحبتی داشته باشیید، آنجا  خواهید روید و می دانشگاه می

کنیید؟ آییا شیما مثیل      ، شما اینها را چگونه حل میبگیرندو شاید موضع آید  هایی در ذهنشان می فرض پیش

که وقتی لباس روحانیت کنار گذاشته شود تأثیر صحبتها بیشتر است؟ مایل هستیم در معتقد نیستید ها  بعضی

 ها و مواردی از این دست صحبت کنید. باره این موضوع
 

آید گزارشی مبسوط از مطالبی است که در این دو جلسه مطرح شد؛ با این توضیح که  در پی میآن چه 

متن صحبتهای دوستان در ابتدای جلسه دوم در نقد یا حاشیه بر عرایض حقیر و نیز بخشهایی از صحبتهایی 

رای حفظ انسجام بیشتر رسید کنار گذاشته شده است و بخشی از مطالب نیز ب ظر نمیمناسب به نکه نشر آن 

 متن، جا به جا شده است.

ای که این نوشیته   امیدوارم پرونده این بحث باز بماند و دوستان حاضر در آن جلسه و نیز مخاطبان تازه

 خوانند نقدها و مالحظات خود را به نیت بهره بردن هر چه بیشتر طالب جوان ارائه کنند.  را می
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 د هلل رب العالمین و الصاله و السالم علی محمد و آله الطیبین الطاهرینالحم

 دو توضیح مقدماتی در باره موضوع بحث الزم است:

 

 تأملی در باره مفهوم تجربه زیسته

در باره لباس طلبگی بحثهای زیادی نکته اول توضیحی کوتاهی در باره مفهوم تجربه زیسته است. 

تفاوت این لباس با لباس دیگر اقشار اجتماعی، تاریخ پیدایش و تطور این لباس، تواند مطرح باشد؛ علت  می

گزارش یک  در این جلسه، شناختی لباس و مسائلی از این دست. ولی رویکرد مورد نظر بنده ابعاد جامعه

 یتجربیات فردبر تجربه زیسته است. تجربه زیسته یک رویکرد پژوهشی مستقل است که به صورت عمده 

به  های خود را که بر تجربه شخصی استوار است کوشد یافته ، در تجربه زیسته، پژوهشگر مینی استمبت

گوییم تجربه زیسته، این تعبیر برای نشان دادن روش تحقیق  کند. لذا وقتی میصورت روشمند منعکس 

از همان عنوان . کجاستآن قلمرو  پیداست که این گزارش بر  چه روشی تکیه دارد ویعنی کند،  کفایت می

بر اساس اطالعات استخرا  شده از منابع مختلف و یا  را معلوم است که این پژوهشگر کتاب یا مقاله خود

بنا مصاحبه با افراد مختلف تدوین نکرده است، بلکه منبع اصلی آن تجربه شخصی خودش است. از طریق 

 ،خود در باره لباس طلبگیِبیات یک طلبه ها و تجر تجربه زیسته طلبگی در لباس طلبگی یعنی یافتهبر این 

بحث امروز بنده در قلمرو محیطی که در آن زندگی کرده است و متناسب با فعالیتهایی که انجام داده است. 

ناپذیر  اجتنابهم تجربه زیسته خودم در لباس طلبگی است و در  همین ابتدا از کثرت ضمیر متکلم وحده 

ای غیرمرتبط با  البته بحثهای حاشیه کنم. عذرخواهی میتغفار و نزد شما نزد خدا اسدر سراسر این گفتار 

 کنم. بحث اصلی هم شاید در این سخنان کم نباشد که از آن هم عذرخواهی می

 

 انگیزه حضور در این جلسه

  گردد: حبت کردن در باره این موضوع است که به چند عامل برمینکته دیگر وجه اشتیاق بنده برای ص

 اند هپرسیداز بنده نکاتی را در این باره مطرح شده و دوستان طلبه سر کالسها ارها این مساله اوال ب. 

این پرسش از سوی دوستان مطرح بود که سر کالس همین اواخر و بعد از سفر مهر ماه به آلمان 
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چرا با لباس  پس از شنیدن پاسخ مثبت، پرسششان این بود که آیا با لباس طلبگی رفته بودم و

 کنند و بشوند مراجعه میو یا حتی طلبه معمم خواهند  دوستانی که میگاهی هم  ؟طلبگی رفته بودم

که  گفت بود و می کنند و همین اواخر یک نفر مراجعه کرده پرسشهایی را در این زمینه مطرح می

خواهم  یتجربه شخص شما و آفات و برکات این لباس را بر اساس تجربه شما م من مشخصا

. لذا بنده هم مشتاق بودم که یک بار این موضوع را به تفصیل مطرح کنم و این بحث مدون بدانم

این باشد و  وجود داشته واند مورد استفاده کسی قرار بگیرد، یک متن در دسترست شود تا اگر می

گونه مباحث را حقیر این این را هم اضافه کنم که آن را تکرار کنم. مدام  گونه نباشد که بخواهم

و معموال از همان جا به برخی از  کنم منتشر می خود در همان کانال کوچک تلگرامیمعموال 

بنده از زمانی که قم آمدم توفیق منبرم خیلی کمتر از  .کند رسانی هم راه پیدا می پایگاههای اطالع

تلگرام و جاهای دیگر  رفتم. در تمام این مطالبی که در منبر میبیشتر . تهران خیلی است قبل شده

و امیدوارم که خدای متعال هم این کارها را به جای منبر بپذیرد. می نویسم، نیتم نیت منبر است 

تعداد مخاطبان مطالب منتشر شده در کانال اغلب خیلی بیشتر از کسانی است که پای منبر 

حقیر این را  .شود ازنشر مطالب کانال از سوی پایگاههای مختلف هم ب، به ویژه وقتی که نشینند می

ل و مؤثر در فضای مجازی یک فرصت برای انجام وظیفه و به تعبیر مقام معظم رهبری حضور فعا

 گیرد.  دانیم که برکات منبر چیز دیگری است و اینها جای منبر را نمی دانم؛ البته همه می می

  نسبت به قبل پیدا ن در یک نگاه کالپوشیدن لباس روحانیت اهمیت مضاعفی است که عامل دوم

کرده است. وجه این اهمیت را در خالل عرایضم بیان خواهم کرد. توجه دادن عزیزان طلبه به این 

است که بنده را به  موضوع و دیدگاه خود را در معرض آگاهی و نقد و داوری آنها قرار دادن نکته

 ترغیب کرد. بگیبرای بحث در باره تقید به پوشیدن لباس طل پذیرش دعوت شما دوستان

  ای  دوستان طلبه شود گاه دیده میست که این ابرای پرداختن به این موضوع شتیاق بنده ادلیل سوم

 دچاربدون هیچ دلیل موجهی ، مختلف واقعا خیلی اهلیت و شأنیت و شایستگی دارند تکه از جها

هستند و این سخنان شاید به آنها برای خرو  از یک نوع بحران هویت و ضعف اعتماد به نفس 

خیلی برایم  موضوعاین  1385من سال اولی که آمدم قم یعنی سال این وضعیت کمک کند. 

مدرسان و کسانی که وزن متعددی از بین طالب فاضل و مال و حتی محسوس بود. مراجعات 
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این که یکی دو بار مثال حقیر را بر اساس که گرفت  صورت میشان مایه غبطه امثال بنده بود  علمی

ولی  ن جامعه چه کاره هستید،گفتند جایگاه شما معلوم است که در ای میدر تلویزیون دیده بودند، 

مفهوم این  ؟دانیم چه کنیم که در جامعه مؤثر باشیم ما جایگاه مشخصی در جامعه نداریم و نمی

بحران هویت و دوستان طلبه به یک  دچار آمدن این که طبعا همه آن را بازگو نمیکنم سخنان

به قم آمده  ها طلبهاین به سودای همزیستی با و  احساس خأل هویتی بود. بنده که تهران را رها کرده

بنده برای آنها یک الگوی دچار خأل هویتی هستند و امثال برخی از اینها برایم عجیب بود که بودم، 

 این سخن از این حرف که می خواهم عرض کنم اما  برم به خدا پناه میآییم !  موفق به حساب می

به  بنده به شوق این که مثل آنها بشوم، زیرا برایم عجیب بودخیلی  ،که چه کنیم که مثل شما بشویم

طلبگی هم به این خأل هویتی در قصه لباس . شنیدم این را میبرعکس از آنها و اکنون  قم آمده بودم

پوشیدن تقید به چ مشکلی برای فاضل و فهیم و متخلقی که هیخورد. کم نیستند طالب  چشم می

، ولی به دلیل همین ضعف اعتماد به نفس و خأل هویتی تمایلی به آن دنندارهمیشگی لباس طلبگی 

ها را با زوایایی تازه روبرو کند ، شاید آنکنم صحبت شفاف با این دسته از دوستان ندارند. گمان می

  شد.و بر تصمیمشان اثرگذار با

سیبب  پرسشهای مکرر، اهمیت موضوع و ضرورت انتقال دیدگاه به طیالب میردد   عامل سه بنا بر این، 

 شد که بنده در این جلسه حاضر شوم. 
 

 انگیزه و چگونگی معمم شدن

در البیالی آن   نه و انگیزه معمم شدن خیودم باشید و  شاید مناسب باشد که اولین بحث بنده در باره زمی

های نزدیک به ما هییچ کیس طلبیه     . در خانواده ما و خانوادهبپردازمدوستان اشاره کردند،  به برخی نکات که

ها چه از ناحیه پیدری و چیه از ناحییه میادری،      نیست. البته در بین پدربزرگها و مادربزرگها و جدها و جده

نید و شیاگردانی در   ا گویی بیوده  داری و اذان در فضای معلمی قرآن و مکتب ی الویرها در همان روستا بعضی

 هیم   بنیده   فضای ذهنیایم.  اند ولی آخوند به معنای متعارف در فامیل نزدیک نداشته حد آموزش قرآن داشته

. البته به شیدت دوسیت داشیتم بحیث     دور بود کامال از فضای طلبگیبه رغم مذهبی بودن  در ایام نوجوانی

د از . بعی کیردم  ولی هیچ وقت به طلبه شدن فکیر نمیی   کردم می هم با اشتیاق دنبالدنبال کنم و های دینی را 

راهیی   ،و تعطیلیی دانشیگاهها   انقالب فرهنگی و به دلیلم ه بوددیپلم گرفت 59سال پیروزی انقالب، بنده که 
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آموزی حزب جمهیوری اسیالمی در همیان جیا      به دلیل عضویت در شاخه دانش برای ادامه تحصیل نداشتم

آن همان وقت برخی از اعزه شناخته شده و مطرح کنونی حوزه کیه  کردم.  مشتاقانه مباحث دینی را دنبال می

آموزی بودند و یا برخی از دوستان که به شهادت رسیدند دنبال طلبه شدن بودنید و در   در شاخه دانشزمان 

کیرد   به سلک طلبگی پیوستند ولی این موضوع هیچ وقت به ذهن بنده خطور نمییا خوانسار ان و یا قم تهر

خواستم بیروم،   علیه السالم هم نمی دانشگاه امام صادقکه بخواهم روزی این لباس را بر تن کنم. بنده حتی 

 گیرد. ان را میکه مفصل است و گفتن آن وقتمدر آزمون آنجا شرکت کردم ماجرایی پیش آمد که 

هیا صیورت نگرفتیه بیود، همیه       در دانشگاه امام صادق علیه السالم، در آن دوره که هنوز تفکیک رشیته 

پییش  انتخیاب رشیته   ها و  تفکیک رشتهبحث ها که بعد. خواندند می چند سال دروس مشترکدانشجویان تا 

، چون بیشیتر ظهیور و بیروز حقییر در     سی را انتخاب کنمها انتظار داشتند که بنده رشته علوم سیا ، خیلیمدآ

مسائل سیاسی بود تا بحثهای اعتقادی رایج در آن زمان. ولی تمایل بنده به رشته الهیات بود با ایین اسیتدالل   

که باید با مبانی دینی آشنایی بیشتری پیدا کرد. برخی مشورتها هم که در آن زمان انجام دادم در این تصیمیم  

و معیاون  مشیهد  کنیونی  الهیدی امیام جمعیه محتیرم      خاطر دارم که با آقای علم مؤثر بود. از جمله خوب به

ام مشورت کردم و ایشان گفتند که شیما   که خاطرات ایشان را هم بنده چاپ کردهآموزشی آن زمان دانشگاه 

به رشته علوم سیاسی بروی تا آخر عمر فقط باید روی همین زمینه کیار کنیی ولیی اگیر رشیته الهییات       اگر 

توانید   توانی در هر موضوعی که استعداد داشته باشی کار کنی. این سخن که با نگاه امروزی ما می نی میبخوا

کیه  یک ضعف برای دروس دینی و فضای حوزه به حساب آید از منظری دیگر، بیانگر یک واقعییت اسیت   

ف اسیالمی و  به هر حال در تصمیم بنده مؤثر بود. تمرکیز بیشیتر روی دروس راییج حیوزه در رشیته معیار      

دروس الهیات دانشگاه امام صادق علیه السالم آن قدر جاذبه داشت که تصمیم گرفتم برای تکمییل تحصییل   

نامه ارشد خود دفاع کردم و حتیی قبیل از آن از اواخیر     از پایان 1369به قم بیایم. وقتی در اوایل سال حوزه 

شوم  ده گشتن دنبال منزل در قم بود. یادآور میکه به تازگی ازدوا  کرده بودم یکی از کارهای بن 1368سال 

تبلیی  اسیالمی و دانیش ارتباطیات     "نامه ارشد بنده همان است که بعدها به صیورت کتیاب بیا عنیوان      پایان

از سوی سازمان تبلیغات اسالمی چاپ شد و در برخی مراکیز آموزشیی ماننید دانشیگاه میذاهب       "اجتماعی

نامیه آقیای دکتیر     المی متن درس بود. استاد راهنمای بنده در این پایانبرای درس تبلی  اس مدتها اسالمی هم

 اهلل تسخیری و مرحوم دکتر رضاقلی مآفی بودند.  راد و استادان مشاور آقایان آیت محسنیان

ام و نه هیچ شیناختی از قیم    ام نوشته شده متولد قم ولی نه در قم متولد شده در شناسنامهکه بنده با این 

هم به قم نیامده بودم. علت ثبت قیم بیه عنیوان مکیان     و یکی دو بار توقف شبانه برای زیارت  داشتم و جز
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 28در یک میاه و انیدی پیس از ایین صیحبت،      )ایشان تولد این بود که دایی بنده که کارمند ثبت احوال بود 

ه ما پس از تولید  کرد و والد در آن زمان در قم خدمت می( ، رحمه اهلل علیهبه رحمت خدا رفتند 1397بهمن 

ایشیان هیم   بنده و برادر بزرگتر و برادر کوچکترم از برادرش خواسته بود که برای ما شناسنامه صادر کنید و  

گاه  هستندخود گرفته بود. بعضی دوستان که در جریان این موضوع  یعنی قم ها را از محل خدمت شناسنامه

اهمیت ندارد که بیرای آن وقیت    برایم ی طبعا آنقدرکردند که این مسأله پیگیری و اصالح شود ول اصرار می

 گذاشته شود. 

بیشتر نبود این بود که مرحوم تولیت در باغی که اکنون در  شاید یکی دوبارهم که ماجرای توقف شبانه 

علییه   انشگاه امام صیادق ایشان به دپس از آنکه اموال  فلکه میثم ساالریه قم قرار دارد یک ساختمان داشت،

که برای کاری به قم آمیده بیودیم   به همراه برخی مسؤوالن  دانشگاه  بنده هم یکی دوبار، واگذار شدالسالم 

بیه نییت    ارشید  نامیه  پاییان دفیاع از  حداکثر قم آمدن ما بود. ولی بعد از بیتوته داشتیم. این  در این ساختمان

تیا جیایی کیه بیه خیاطر دارم      ولی همان زمان هم تکمیل دروس طلبگی برای پیدا کردن منزل به قم آمدیم. 

شیاید در ادامیه زنیدگی معمیم      ه بیودم گفت همسرمالبته هنگام ازدوا  به  ،نداشتم طلبگی ذهنیتی برای لباس

 برای این کار نداشتم. تصمیمی ولی در آن سالها بشوم 

قیرار  که  ، بنده با همین مبنا70ی   69های دکتری در سال تحصیلی  با بازگشایی دانشگاهها و شروع دوره

نیست درس دانشگاهی بخوانم و به دنبال آمدن به قم بودم در آزمون دکتری شرکت نکردم و در همان سیال  

مثل آقای دکتر حسینی که مدتی وزیر ارشاد هیم بودنید در آزمیون شیرکت     ما برخی از دوستان امام صادقی 

تنیوع قابیل    علییه السیالم   دانشیگاه امیام صیادق    61کردند و وارد دوره دکتری شدند. دوستان ورودی سال 

 زاده کیه سیخنگوی دولیت    توجهی دارند، آقایان دکتر حسیینی و دکتیر مصیطفی کواکبییان و دکتیر رمضیان      

قای سیدمصطفی میرلوحی که هر کدام ییک گیرایش سیاسیی متفیاوتی دارنید      حجت االسالم آاصالحات و 

گذشیت   ذهن بنده در آن سالها میدانشگاه امام صادق علیه السالم هستند. آن چه در  61همگی ورودی سال 

این بود که دانشگاه امام صیادق علییه السیالم همیانطور کیه از دانشیگاه رفیتن و دانشیجوی دکتیری شیدن           

کند از قم آمدن ما هم حمایت کند و با توجه  کند و آنها را بورسیه می آموختگان ارشد خود حمایت می دانش

هزینه بورسیه دانشگاه ما را هم بورسیه کند که میا بیا آرامیش    به سبک بودن هزینه زندگی در قم، با نیمی از 

برو شد ولی بعدا بیا آن  روتمام در قم مشغول درس و بحث شویم. این پیشنهاد شاید در ابتدا با روی خوش 

د. االن و شاید هیچ وقت نمیخواهم وارد جزییات این موضوع بشوم. به هر حال با قطیع امیید   مخالفت کردن

گاه، به یک معنی بنده از این که بخواهم قم بیایم قهر کردم و به عنیوان قهیر تصیمیم گیرفتم     حمایت دانشاز 
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ای را برگزیدم که به گمان  ادامه تحصیل را هم در دانشگاه داشته باشم. در انتخاب رشته دانشگاهی هم رشته

ل و با همین تصور رشته از پس آن برآمد و به همین دلیشب امتحان بتوان با مطالعه د و همطالعه نخواخودم 

چقدر ذهنییت میا از واقیع    تاریخ و تمدن ملل مسلمان را انتخاب کردم. وارد این رشته که شدم متوجه شدم 

اساتید خوبی هم که در دوره دکتری داشتیم  پنداشتم آسان نیست.   فاصله دارد و مطالعه تاریخ آن گونه که می

کند مرحوم دکتر سیدنوراهلل کسائی را که با وجود کسالتی که خدا رحمت در جدی گرفتن دوره مؤثر بودند. 

از  مند بودیم. افزون بر ایشان و از محضرشان بهره شد در ناحیه کمر داشتند و کالسها در منزلشان تشکیل می

بیه   1397در اواخر بهمن این استاد گرامی هم مدتی پس از این سخنان چانلو ) محضر آقایان دکتر حسین قره

کیه هنیوز بیا ایشیان میرتبط هسیتم       زاده هم  یزدی پیوستند، روحشان شاد.( و آقای دکتر هادی عالمرحمت ا

. میؤثر بیود  برای بنیده  گیر بودند. شاگردپروری ایشان خیلی  سیار سختزاده ب عالممند بودیم. آقای دکتر  بهره

فتند و این بیرای بنیده خیلیی    گر ایراد می از کار ضعیف و کردند ؛ انتقاد میبودهم هجه لخیلی صریح ال ایشان

عمیال تجمییع و    تاریخ و تاریخ تمیدن نبیود دوره دکتیری میا     تحصیلی بنده بود. چون سابقه و سازنده مؤثر

ناچار بودیم خوب لذا هم بود و  اسالمی تمدنو تاریخ های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته  جبران دوره

و  خیلیی بیرای میا آورده داشیت     مین دلیل ایین دوره ران شود و به هتا ضعف گذشته هم جبدرس بخوانیم 

شیان کیه    رسیاله دکتیری   کهبود ی آقای دکتر محمدرضا ناجدکتری بنده در دوره هم کالسی  واقعا پربار بود.

ای هم هست. در ابتدای دوره یک نفر از دانشگاه اهیواز   است و کتاب ارزندهسامانیان  چاپ هم شده در باره

 ن دوره ادامه نداد و در این دوره تنها ما دو نفر بودیم. بود که به دلیل سخت بود

عمیال از  گیر سبب شید کیه    حجم سنگین درسهای دوره دکتری و نیازمندی آن به مطالعه جدی و وقت

اهلل باقری کنیی و   خدمت آیتدوباره از سبکتر شدن درسها،  م. بعدبمانفضای طلبگی و درسهای طلبگی دور 

همچنان در ذهن بنده بیود تیا   قم آمدن اما دغدغه وس اصلی سطح را دنبال کردم، دراهلل خزعلی  مرحوم آیت

فرمودنید کیه   پیشنهاد کنیم و فتند ما مایلیم چند نفر را معمم گکنی اهلل مهدوی  مرحوم آیت 1374اینکه سال 

بیرایم  و م ا هاز حیوزه آمید  کیه  آخونیدم  ییک  فرمودند که من بیاالخره   میحقیر هم یکی از آنها باشم. ایشان 

معمیم هیم   اسیاتید  دارم که اینجیا   ، بلکه دوست کنند فقط غیرمعممین تردد میمطلوب نیست که در دانشگاه 

 تری هم در اینجیا وجیود دارد کیه در    جزئیهای  فضا کمی فضای طلبگی باشد. بحثحضور داشته باشند تا 

اهلل امیامی   زییر نظیر آییت   شهید مطهیری  عالی مدرسه شود. باید بازگو یک فرصت دیگری  صورت لزوم در

هم مانند دانشگاه امام صادق علیه السالم یک نهاد آموزشی جدید و تأسییس شیده پیس از پییروزی      کاشانی

تر از فضای دانشگاه امام صادق علیه السالم بود. نظر مرحوم  انقالب اسالمی بود ولی فضای آن خیلی طلبگی
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ام صادق علیه السالم هم مقداری تغییر کند و ملبسیها هیم   اهلل مهدوی کنی این بود که فضای دانشگاه ام آیت

ای که ذکیر شید، خیلیی راحیت و بیا       بین دانشجویان و اساتید وجود داشته باشند. بنده به دلیل همان سابقه

اشتیاق این پیشنهاد را قبول کردم. شاید کسانی هم بودند که این پیشنهاد به آنها شد و نپذیرفتند ولی ما شش 

دامادشیان  هیم  و یکیی  کنی مهدوی آقای یکی آقازاده خودشان سعید که پذیرفتیم و معمم شدیم.  نفر بودیم

آقیای   کنیونی  آقیای دکتیر آشینا مشیاور     رلوحی و چهار نفر دیگر هم سیاقدوش آنهیا !  مصطفی میآقای سید

ی دکتیر  آقیا  ، دانشگاه امام صیادق هسیتند  هنوز رئیس جمهور، آقای علیرضا دهقانی فیروزآبادی که روحانی 

میا  شیش نفیر    و عضو هیأت علمی همان دانشگاه هسیتند و بنیده.    شان فلسفه است بیوک علیزاده که رشته

به صورت متعارف به خاطر دارم که حتی پیش از معمم شدن، با وجود این که خوب بودیم که معمم شدیم. 

هنوز هیچ خبیری نبیود،   دوختم، سال آخر متصل به معمم شدن، با این که  الی یک دست کت و شلوار میس

بیه هیر   . و یکی دیگر از دوستان هم دقیقا همین حس را داشیت  مولی دلم نمیامد کت و شلوار سفارش بده

 حال معمم شدن را به فال نیک گرفتم. 
 

 انتخاب لقب الویری

گردد. در آستانه معمم شدن تصمیم  به عنوان شهرت هم به همین مقطع برمی "الویری" انتخاب نام

که  منسوب به را  "الویری"نام دیگری به کار برده شود و لقب  "خندان"نام خانوادگی گرفتم به جای 

و به  خواندند میالهدی نامها را  انتخاب کردم. در مراسم عمامه گذاری، آقای علمام است،  روستای پدری

گذاشتند، بنده همان جا گفته بودم که اسم الویری زا  اهلل مهدوی کنی عمامه می آمدیم و آیت ترتیب جلو می

الویری »گفتند: ، بعد از مراسم علت را پرسیدم، دوباره اسم سابق را خواندالهدی  بخواننند ولی آقای علم

هم خیلی از این لقب خشنود  مهدوی اهلل مرحوم آیت«. فکر کردم اشتباهی چیزی شده ،مچیه؟! نشناخت

لقبی زیباتر و معنادارتر مانند توحیدی و  بود اگر تصمیم به تغییر نام فامیل داشتی بهتر فرموند مینبودند، و 

و تغییر دوباره آن کار شد کاری کرد  نمیاین تصمیم اعالم شده بود  چونکردی ولی  مانند آن را انتخاب می

پسوند نام خودشان را که به  عرض کردم که این در عالم طلبگی متداول است و مدرستی نبود. البته من ه

خدا رحمتشان کند که له یادآور شدم که از بار مخالفت کاسته شود !  روستایشان منسوب بود خدمت معظم

یکی تناسب نداشتن نام فامیلی مشرب بودند. البته دلیل اصلی این تصمیم بنده  طبع و خوش بسیار شوخ

کنم و دیگری شدت عالقه به روستای  لی )خندان( با فضای طلبگی است، الاقل بنده چنین تصور میاص
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ای دارد. البته این عدم تطابق لقب با نام خانوادگی اصلی منشأ  پدری که چرایی آن هم قصه جداگانه

در جمع  امروز صبح هم که از این تصمیم پشیمان نیستم. هم شده است ولی با این وجوددردسرهایی 

که کارت شناسایی  ورودبرای ، رفته بودیمرهبری مقام معظم برای دیدار با مدیران دفتر تبلیغات اسالمی 

معروف هماهنگ کردند که بتوانم  به قولبا مشکلی روبرو شدم که خواستند به دلیل همین عدم تطابق  می

 وارد شوم. 

 

 موضع خانواده در باره لباس طلبگی

کند، این است که از همان لحظه مطرح شدن معمم  نکته مهمی که به موضوع این نشست ارتباط پیدا می

ه، همین هایی که خداوند به من ارزانی داشت شاید یکی از نعمتشدن، خانواده ما از آن استقبال کردند. 

و از همان ابتدا اعالم  ما هناحیه ایشان مشکلی نداشتعالم طلبگی است. من مطلقا از شدت همدلی همسرم با 

ند که هر مشکل و محدودیتی که برای خانواده پیش بیاید ا هپای حرفشان محکم ایستادتاکنون هم کردند و 

گیرم. شاید برایتان جالب باشد که در همین سفر اخیر آلمان، بر اساس تجربه سفر سال  را من بر عهده می

رح بود که احتماال طول مسیر از ایران تا آلمان را با گذشته و توصیه رایزن محترم فرهنگی این بحث مط

لباس شخصی باشم و در آنجا در همایش با لباس طلبگی حضور پیدا کنم ولی ایشان با نگرانی چندین بار 

 تأکید کردند که مبادا با لباس شخصی بروید.

از هیچ  نمونه آن را به خر  دادند و متأسفانهاهلل مهدوی کنی  مرحوم آیتخیلی خوبی که یک ابتکار 

مفصل با خانواده ما  یک جلسه ،با بزرگواری تمامایشان یک از علمای دیگر سراغ ندارم این است که 

لبته همسر بنده از فضای طلبگی و حوزه پیش و خیلی خیلی موثر بود. اایشان این صحبت صحبت کردند. 

شان هم هیچکس در سلک روحانیت نبوده اند، ولی در خانواده دور و نزدیک ای پس از ازدوا  دور نبوده

ها و درک درستشان از مفهوم و عالم طلبگی نقش بسیار مؤثری در موفقیت  است. توجیه بودن همسران طلبه

مشروط به این که آقایان طالب هم درک درستی از مفهوم همسری و خانواده داشته  آنها دارد، البته و طبعا 

باید  شانهمسرباز کرده و ایشان از آسمان به زمین افتاده است و  باشند و گمان نبرند که آسمان دهان

ده ما به صورت کامل همدلی و همراهی داشتند و اگر گاهی در ابه هر حال خانو .ی آنها را بکنددمتگزارخ

ه الحق و االنصاف بسیار کم و نادر بود، ایشان به جای این که گفتند ک ای چیزی می ران مردم نکتهشهر ته
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ایستاد و پاسخی  اید، خیلی محکم می که چرا ما را دچار این مشکالت کردهبه بنده خرده بگیرند مثال 

  داد که این موضوع بنده را درگیر کند. داد و به یک معنی اجازه نمی متناسب می

 

 اهلل مهدوی کنی در باره تقید همیشگی به لباس طلبگی دیدگاه مرحوم آیت

شوندگان هم جلسه توجیهی گذاشیتند و حیداقل دوبیار     برای خود ما معمماهلل مهدوی کنی  مرحوم آیت

توانید معمم شوید  خواهید و یا می صحبت جمعی با ما داشتند و فرمودند فکرهایتان را بکنید که آیا واقعا می

 ایین روزهیا هیم درآسیتانه    هاشمی رفسنجانی بود کیه   آقای اون  او  اقتدار مرحوم آیت اهلل یا نه؟ آن زمان

اهلل مهدوی کنیی در یکیی    مسألت داریم. آیت رضوان الهیو برایشان رحمت و  هستیم سالگرد رحلت ایشان

 شیوید  رسد ولی شما که معمیم   قای هاشمی نمیمردم دستشان به من و آ: »از این جلسات توجیهی فرمودند

میردم را تحمیل کنیید،    توانید حرف  رسد اگر نمی دستشان به شماها می در دسترس مردم خواهید بود، مردم

یکی از مسائلی که بین ما پیش از معمم شدن مطرح بود ایین   «معمم نشوید.این حرفها را ندارید،  تحملاگر 

من از دو زیسیت بیودن    اهلل مهدوی کنی فرمودند . آیتبود که گاهی لباس طلبگی را بپوشیم و گاهی نپوشیم

ید این دوزیست بودن است. اگر قرار باشید وقتیی   وقت بپوشید و یک وقت نپوش! این که یک دیخوشم نمیا

بپوشید و وقتی که احتمال برود که کسی « به افتخار حا  آقا صلوات»جایی میروید که با ورود شما بگویند: 

ود کیه  شی  نمیی ، «رمعلیه الغُنم من له الغُ»به اصطالح  ، این درست نیست،نپوشید به شما بگوید،منفی چیزی 

د و موارد غرامت را ترک کنید. این دو زیست بودن اسیت و مین از آن خوشیم    ب کنینتخاموارد غنیمت را ا

ای  و هفتیه  نمیآید. ایشان آن وقت تولیت مدرسه مروی را هم با حکم حضرت امام رحمیه اهلل علییه داشیتند   

 نتهیای مدرسه میروی در ا دانید یا نه؟  دانم موقعیت کنونی مدرسه مروی را می . نمیرفتند یک روز به آنجا می

پرسیند کیه    داران ایین  کوچیه از مین میی     که مغازهگفتند اهلل مهدوی  ازه است. آیتیک کوچه شلوغ پر از مغ

با آسیتین  اند، ولی بعد از ظهرها با لباس شخصی و گاه  اند؟ چرا صبحها همه معمم طالب این مدرسه چگونه

را مطرح کردند، بنده شاید محکمتر از بقییه  ای که ایشان این موضوع  بیرون میآیند؟! اتفاقا در آن جلسه کوتاه

زندگی  های سازمانی ویژه اساتید دانشگاه در شهرک غرب در خانهو عرضه داشتم که ما با آن مخالفت کردم 

های سازمانی  دانشگاه در خیابان ایران زمین و در واقع در پشت دانشگاه قیرار داشیت کیه آن     خانهکنیم.  می

ظاهرا در زمره بدترین نقاط تهران بود. در آن زمان که هنوز فضای حاکم بر کل کشیور   از نظر فرهنگی زمان

و ناهنجاریهای فرهنگی خیا    فضای  دفاع مقدس بود، فضای این خیابان و مراکز خرید آن مانند اروپا بود
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و مسیائل   گذاشیتند  قیمت با هم کورس میی  در همین خیابان بود که عصرها اتومبیلهای گران خود را داشت.

ایین خیابیان   گلسیتان  بخشی از خرید مایحتا  روزانه ما به ناچار در مرکز خریید   کردند. خاصی را ایجاد می

خدمت ایشان عرض کردم که بنده وسیله نقلیه ندارم، خرید منزل را بایید بیه ناچیار در اینجیا     شد.  انجام می

آن وجود ندارد عمال صحه گذاشیتن بیر آن   که امکان تغییر  حضور با لباس طلبگی در این محیط انجام دهم،

و کمک کردن به طبیعی جلوه کردن آن است. یکی دیگر از دوستان هم گفت کیه تیدریس در دانشیگاههای    

غیر دانشگاه خودمان بیا لبیاس غیرطلبگیی اثیر بیشیتری دارد. ایشیان مقیداری سیکوت کردنید و فرمودنید           

خیواهیم اثرگیذاری معممیین در جامعیه      ارم، ما اصال میی تأثیرگذاری با لباس غیرطلبگی را که اصال قبول ند

)یعنیی   بیشتر شود نه این که برای اثرگذاری بیشتر لباس طلبگی را کنار بگذاریم. ولیی حیاال آن چیه فالنیی    

دانیید. در   گوید یک وجهی دارد، ولی به هر حال عقیده من همان است که گفتم، دیگر خودتان میی  می بنده(

اهم در شیرایط خاصیی   یک شیرطی گذاشیته بیودم کیه میخیو      لسه به صورت تلویحیدر همان ج واقع بنده

اهلل مهدوی کنی هم همواره به عنیوان ییک معییار مید نظیر بنیده بیود و         غیرمعمم باشم ولی این موضع آیت

 بند باشم. ام به آن پای کوشیده
 

 و اثرات آن جذبه معنوی لحظه معمم شدن

ی زاثرگذار و معنوی بود و بنده تا حدود یکمیاه، چهیل رو  لحظه معمم شدن یک لحظه خا  و بسیار 

و تعطییل بیود    بعیث معمم شدن که عیید م  یای داشتم که گویی اصال در زمین نیستم. فردا حس بسیار ویژه

عصر بود بزنیم و از همان روز مین احسیاس کیردم کیه      که در خیابان ولی خواستیم سری به منزل والدین می

بدون لباس طلبگی بروم و با وجود این که ماشیین هیم نداشیتیم و در آن زمیان      برایم خیلی دشوار است که

تیوانم بیدون    بایست با تاکسی و اتوبوس برویم، احساس کردم که نمیی  آژانس هم نزدیک منزل ما نبود و می

لباس طلبگی بروم. اتفاقا در مسیر حرکت یک خریدی هم در خیابان جمهوری داشتیم، بیه همیراه همسیر و    

خداوند دختری بیه میا داد.    بزرگترم رفتیم و هیچ اتفاقی برایم رخ نداد. تقریبا دو ماه پس از معمم شدنپسر 

 با این تصور که راحتتر باشم، در شب تولد ایشان هم به دلیل شرایطی که پیش آمد با زحمت زیاد و این بار

دا کنیم و خود را بیه مطیب پزشیک    با لباس شخصی تا تقاطع خیابان خوردین آمدیم تا بتوانیم یک وسیله پی

برسانیم ولی همین که داخل اتومبیل نشستم احساس کردم کیه گیویی همیه میردم در دیگیر اتومبیلهیا و در       

دهند وخیلی از این حس در عذاب بودم. وسط ایین خیاطره ییک     حاشیه خیابان مرا با انگشت بهم نشان می
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ک اکران شیده بیود و انعکیاس خیلیی زییادی هیم       که فیلم مارمول  1382 خاطره دیگر هم عرض کنم، سال

میا در آخیرین سیاعت     داد، سینا که نزدیک منزل ما بود هم این فییلم را نمیایش میی    داشت، فرهنگسرای ابن

بیه  زنیان   شیود قیدم   شب که فکر کردم خیلی خلوت است و کسی متوجه نمی نزدیک به نیمهپخش این فیلم 

به تماشای این فیلم رفتیم، فیلم که تمام شید در  اتفاق خانواده و به اصطالح بچه در بغل و با لباس شخصی 

که یکی از تماشاگران به خانمی که همراهش بود با اشاره به بنده گفت این یکی حال خرو  از سالن شنیدم 

ه معمیم  تن نکنم بیشیتر معلیوم اسیت کی    از همانهاست ! به قول یکی از بستگان ما، بنده لباس طلبگی که بر 

اید فکر کنند این لباس محلی مردم خراسان جنوبی پوشم، زیرا در حالت معمم بودن، ش هستم تا وقتی که می

پزشیک گفیت همیین    ا هستم. به هر حال انگشت نمگویی آن شب تولد دخترم هم حسم این بود که  !ستا

آماده شیویم،   خاتم برگشتیم منزل که برای رفتن به بیمارستانوقتی  ما به بیمارستان مراجعه کنیم.امشب باید 

خیدا ان شیاا اهلل   نم لباس طلبگی نپوشم و لذا این بار با لباس طلبگی به بیمارسیتان رفتییم.   توا نمیدیدم که 

اهلل هاشمی شاهرودی را که در همان بیمارستان بستری هستند شفا بدهد )خداوند ایشیان را هیم غرییق     آیت

رحلیت کردنید.(    1397شد یعنیی سیوم دی    عه خویش کناد که همان روز که این بحث ارائه میرحمت واس

یک جا بود، یک سالن تقریبا بزرگ ویژه انتظار اتاقهای  ربخش جراحی بیمارستان خاتم به صورت متمرکز د

متوجیه   گهیان ای ایسیتاده بیودم. در ایین شیرایط نا     افراد زیادی در آنجا بودند، بنده هم در گوشیه  عمل بود.

در دانشگاه امام صیادق علییه السیالم در ایین      نآقای دکتر محمد دبیرمقدم که استاد زبان انگلیسی ما حضور

ام. ایشیان   و توضیح دادم کیه اخییرا معمیم شیده     تاالر انتظار شدم. ایشان پرسید شما فالنی هستی؟ گفتم بله

انید ولیی    مام صادق علیه السالم روحیانی شیده  آموختگان دانشگاه ا گفت که شنیده بودم که تعدادی از دانش

آنها هستید. سپس ایشان با صدای بلند و در حضور همه شروع به تعرییف و   یکی ازدانستم که شما هم  نمی

همیان لحظیه بیا    مین  کردند و مطالبی در باره قوت زبان انگلیسی و دیگر مسائل بیان کردنید.   از بنده تمجید

آمید، یعنیی دلیلیی     ی آمده بودم این مسأله قطعا به این صورت پیش نمیی با لباس شخصفکر کردم اگر خود 

نداشت که آقای دکتر دبیرمقدم بخواهد در حضور جمع آن مسیائل را مطیرح کنید. اینهیا بیه قیول یکیی از        

بود و معرفت درستی به این  عقلم در چشممای که  دوستان شکالتهایی بود که خداوند در اول کار برای بنده

موضوع خیلی در روحیه بنده مؤثر بیود چیون در   ین داد که در این راه دچار تزلزل نشوم. ا اشتم میئل ندمسا

وند شدن و پوشیدن لباس طلبگیی بیود، هیر چنید در همیین      های اجتماعی آخ واقع در زمره نخستین تجربه

که مگیر روحیانیون   کننده محترمی به طعنه پرسید  های بیمارستان یک مراجعه ماجرا، به هنگام پرداخت هزینه

 کنند؟! هم هزینه پرداخت می
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 تجربه شیرین مواجهه صمیمی مردم

. بعیدا متوجیه   ی اتفاق افتیاد کننده زیاد و دلگرم طلبگی ما واقعا رویدادهای جالب چهل روز اولسی در 

ال همین تجربیات و احساس مرا داشته است. مث قای دهقانی فیروزآبادی هم دقیقا آشدم که دوست دیگرمان 

یک بار همین که از منزل بیرون آمدم یک اتومبییل در خیابیان اصیلی توقیف کیرد. از در مجتمیع مسیکونی        

مجتمع از ، درِ ورودی دانشگاه تا خیابان اصلی حدود صد متر فاصله بود ولی تا پیش از این ساخت و سازها

ل برای بنده توقف کرده اسیت و  شد. وقتی به خیابان رسیدم متوجه شدم که این اتومبی خیابان اصلی دیده می

با احترام زیاد اصرار کرد که مرا به مقصد برساند. یک بار دیگر از عرض خیابیان خیوردین کیه در حقیقیت     

کردم یک اتومبییل وسیط    خیابان اصلی شهرک غرب است و یا الاقل در آن زمان خیابان اصلی بود، عبور می

جا طبیعی و عادی است ولی راننده از اتومبیل پیاده شید و مین   خیابان ایستاد که بنده رد بشوم، خب تا به این

ولی با صدای بلند مطلبی را به این مضمون گفت کیه   یک لحظه فکر کردم که شاید به چیزی اعتراض دارد.

کیه در خیدمت اهیل بییت     هم هسیتیم  و نوکر شما است علیهم السالم خاندان اهل بیت وجودمان وقف ما 

اهلل مهیدوی کنیی تعرییف     همه معممین از نسل اهل بیتند ! آییت  کرد خدا گمان می بنده آن همهستید. شاید 

کردند که در ایام انقالب یک بار ما را به همراه خانواده در تظاهرات میدان آزادی گرفتند و به داخل ییک   می

انه رفیت  بوس بردند، پلیسی که در آنجا بود اسلحه کشید و به پیشانی من گذاشت یا به طرف مین نشی   مینی

گلولیه را تیوی سیرت خیالی     جدت نبود همیین االن ایین   به خاطر واهلل اگر » :)تردید از من است( و  گفت

 کرد که همه روحانیان از نسل ائمه علیهم السالم هستند.  آن بنده خدا هم خیال می!« کردم  می

سیه  ، اتومبیل شیکی کیه  رومخواستم بیمارستان ب در یکی از نوبتهایی که میهمان ایام باز در یکبار دیگر 

امیا بیا کمیال تعجیب     خواهند اذیت کننید.   حس کردم می بودند جلوی بنده توقف کردند و منجوان در آن 

کیه دییدم    ولیی اصیرار کردنید و مین     خوام پیاده بروم می. تشکر کردم و گفتم حا  آقا بفرماییددیدم گفتند: 

سوار شدم. آنها هم با احتیرام زییاد تیا قسیمتی از     با تردید مقاومت زیاد در برابر آنها صورت خوشی ندارد، 

این تجربییات بیرای میا     مسیر را رساندند و من برای خرید پیاده شدم و اال مایل بودند که تا مقصد برسانند.

 خیلی جالب و در حقیقت غیرمنتظره بود.

عیاده لطییف و شیریف و    ال است و انسانی فوق میبدیآقای دهقانی فیروزآبادی که ذکر خیرش را کردم 

در همین سی چهل روز اول طلبگی از کسی کیه وی را از مییدان   داشتنی است. ایشان  منزه و منظم و دوست
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چیرا شیما ایین کیار را     »کیه:   رسانده بود با صفا و سادگی پرسیده بودرایگان فردوسی تهران تا پل مدیریت 

لطیف و  بینییم   ولی ما هر چیی میی   ،ا بدندهم با آخوندمرد و به ما گفته بودند یما هما تازه معمم شد کنید؟ می

حا  آقیا  »آن فرد هم پاسخ قابل تأملی داده بود و گفته بود  «؟!کند چرا کسی به ما اهانت نمیمهربانی است، 

آنهیا را  با اتومبیل به  آنها بکوبم و که من وقتی آنها را ببینم میخواهم  هستند ، بعضی آخوندهاما آدم شناسیم

اهیل  دهید کیه    ی پرت کنم، ولی پیداست که شما آدم خوبی هستی، همین که ماشین نداری نشان میبه کنار

 « نیستی فساد و دزدی و خوردن مال مردم و این چیزها

ییت میی داد و اگیر    و اندام هیم اهم به هیکل که در  گزینش طالب، اهلل مجتهدی  خدا رحمت کند آیت

داد. این مسیائل بیرای میردم بسییار      اجازه پوشیدن لباس نمی شتقیافه ناموزون داو یا  کسی هیکل ناموزون

مرادم این است که بخشی از داوریهای مردم بر اسیاس همیین ظیواهر ماننید ماشیین داشیتن ییا         مهم است.

 نداشتن است. 

، مثیل  اسیت تر هم خیلی زیاد  موارد جزئیکه ذکر شد، مهمترین خاطرات آن روزهاست و اال موارد این 

ایین  به هیر حیال   به احترام پا شدن و جای خود را تعارف کردن و مانند آن. اتوبوس سالم دادنها و یا داخل 

و تقریبا همه نگرانیهایی کیه از نظیر اجتمیاعی بیرای معمیم       ما شیرین و گوارا آمد اولیه خیلی بر های تجربه

ام  د و بیه ذوق آمیده بیود ولیی والیده     شدن داشتیم برطرف شد. پدرم از معمم شدن بنده خیلی خوشحال بو

بود که شاید مردم اذیت کنند و اگر خبر این اذیت به مین  همین  و وجه مخالفت ایشان هم فقط مخالف بود

تجربه این مدت به صورت کامل این نگرانی را برطیرف کیرد. البتیه بعیدها     توانم تحمل کنم.  برسد، من نمی

 از سوی مردم ببینم ولی در آن اوایل چنین نبود. امناسب یکی دو بار برخورد نمواردی پیش آمد که 

پس تا به اینجا به لحاظ شخصی دو موضوع در تثبیت تقید به لباس طلبگی در بنده مؤثر بیود: یکیی آن   

آید و ایین   اهلل مهدوی کنی که من از گاهی پوشیدن و گاهی نپوشیدن لباس روحانیت خوشم نمی جمله آیت

 مردم. صمیمانه های شیرین مواجهه  بنده بوده است و دیگری تجربهجمله همیشه نصب العین 
 

 موارد غیرمعمم بودن

بر البته همینجا عرض کنم که اینطور نبوده است که من پس از  معمم شدن، هیچ وقت لباس شخصی 

 باشم و االن هم هیچ وقت نخواهم غیرمعمم باشم، خیر اینطور نیست ولی در مجموع وجه غالب  تن نکرده

و اصل بر معمم بودن است. من حتی به هنگام رانندگی هم تا حد ممکن عمامه بر سرم است مگر به دلیل 
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رفتم و برگشتم و در آنجا تا بوشهر  گرمای زیاد و یا کالفگی ناشی از  کسالت و خستگی. مثال یکبار از قم

 ه اولین اتومبیلی که داشتم پیکان بودهم از کنار خلیج فارس تا نیروگاه عسلویه تماما عمامه بر سرم بود. البت

شد. تا وقتی آن اتومبیل را داشتم اغلب عمامه  و به دلیل سقف کوتاه آن عمامه به سقف ساییده و کثیف می

داشتم. یک خاطره جالبی هم در آن دوره برایم پیش آمد. شاید نباید بگویم ولی بنده متأسفانه هنوز  را برمی

برایم  همان آقای دهقانی فیروزآبادی که ذکر خیرش را داشتم،بلد نیستم، و که هنوز است پیچیدن عمامه 

ام زحمت  یو دوباره به دوست تهران بندد. قم هم که آمدیم یکی دو نفر بستند ولی مقبول نیافتاد عمامه می

ندلی دهم. به خاطر دارم که یک بار از ایشان سه عمامه بسته شده تحویل گرفته بودم و آنها را روی ص می

در حوالی میدان  عقب پیکان کنار هم گذاشته بودم و عمامه خودم هم روی صندلی جلوی اتومبیل بود.

پونک یک طلبه شیخ ایستاده بود، من بوق زدم که سوارش کنم و تا جایی برسانمشان.  این بنده خدا به 

ایستاد. با خنده گفتم  کسی که ترسیده باشد، ناگهان عقب ها را دید مثل طرف اتومبیل آمد و همین که عمامه

شان کنم ! وقتی  های آنها را بگیرم و پیاده نترس، سوار شو، اینطور نیست که آخوندها را سوار کنم و عمامه

. همان طور که گفتم این اتفاقا طلبه مدرسه مروی بود. ایشان هم سوار شد موضوع را برایش توضیح دادم

من هیچوقت با لباس شخصی بیرون نرفته باشم. چند باری پیش آمد که برای تفریح و یا  طور نبود که

خودم و هم برای این که فضای کوه اصال مناسب  رفتم، هم برای راحتی با لباس شخصی میکوهنوردی 

 نبود.

 

 لباس طلبگی به مثابه دماسنج !

من حتی بعد از خریدن اتومبیل هم گاه عمدا بدون اتومبیل و با لباس طلبگیی ایین طیرف و آن طیرف     

. برداشتم این بود کیه لبیاس   های مردم باشمواکنشبه صورت مستقیم و هر چند محدود در جریان رفتم تا  می

یعنیی  ا نشان دهید.  تواند بر اساس نوع واکنش مردم وضعیت جامعه را به م طلبگی مانند دماسنج است و می

اگر مثال مردم ده بار برای پرسیدن سوال دینی مراجعه کنند و چند بار احترام کنند این در مقایسه با وقتی که 

و ذهنیت آنها نسیبت   گذارند، نشان دهنده بهتر بودن وضعیت جامعه مراجعه کمتری دارند و کمتر احترام می

 است.  به روحانیت

گردد. در آن زمان  در این زمینه باز به او  مطرح بودن فیلم مارمولک برمییکی از خاطرات شیرین بنده 

منزل ما در انتهای غربی بلوار دریا و در کوچه پایین مسجد حضرت ابوالفضل علیه السیالم بیود و دانشیگاه    
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کیه الاقیل    و بنده دقیقا با همین انگیزه امام صادق علیه السالم در انتهای شرقی بلوار دریا در پل مدیریت بود

رفیتم. در ایین مسییر ییک      به اندازه این مسیر در بین مردم باشم، بدون اتومبیل از منزل به طرف دانشگاه می

بیه جیای دییوار حفیاظ      در آن زمان دبیرستانی هست که حیاط آن مشرف بر خیابان است و این ضلع حیاط

آموزان در حییاط و مشیرف بیه     دانش کردم ظاهرا زنگ تفریح بود و توری داشت. وقتی من از آنجا عبور می

آموزان فرصت را مغتنم بشیمرند و از ایین فرصیت     خیابان بودند. من خودم را آماده کرده بودم که این دانش

استثنائی که از دسترس بنده هم دور هستند استفاده کنند و چند متلک سنگین بار بنده کننید. ولیی وقتیی رد    

ردم. در حین رد شدن و تا مدتی پس از رد شیدن شینیدم کیه    شدم کسی چیزی نگفت و من خیلی تعجب ک

زد. سه چهار بار آقا رضا آقا رضا گفیت و   آموزان با صدای بلند کسی را به نام آقا رضا صدا می یکی از دانش

خوشیم  آمیوز   این دانیش  یلی از نبوغرد دیگه ! من خباید بگم مارمولک که برگردی؟ برگ بعد از آن گفت که

 .تکان دادمدست رایش و با خنده ب! برگشتم  آمد

مقیداری  از یک خانمی مراجعه کرد و بعد در همین مسیر دانشگاه امام صادق علیه السالم دیگر یک بار 

انتهیای  صیریحا گفیت کیه کلیسیای میا در      بعد از آن کرد و مطرح عیسی مسیح  یک سوال در بارهصحبت 

است و از بنده دعوت کرد که در مراسم آنها شیرکت کینم ! ایین کلیسیا      آذر 16خیابان خیابان طالقانی نبش 

یک کلیسای شناخته شده و یکی از مراکز جذب جوانها به مسیجیت بود و ما بین خودمان اصیطالحا بیه آن   

 شییوه بیا ایین   جوانها محترم، شاید خانم »به او گفتم:  ها هم باز بود! مسلمانان چون جمعهگفتیم کلیسای  می

تیوانم بیه کلیسیا بییایم و در      در مراسم شما شرکت کنند ولی بنده که با این عبا و عمامه نمیی کردن، دعوت 

کنند و حتی از دعیوت   از هر فرصتی استفاده میاینجور  یمبشرین مسیحاین که « مراسم رسمی شرکت کنم.

 هم ابایی ندارند، برایم جالب بود. آخوند یک 

بینیی و  ام، ولی  گویم هیچ وقت هیچ برخورد بدی از مردم ندیده ، نمیها خیلی زیاد بود این تجربهامثال 

 یکی دو بار بیشتر برای بنده پیش نیامده است. های مشمئز کننده  بین اهلل اهانت
 

 طلبه به مثابه پزشک خانواده

را   که مردم با فردی که ایین لبیاس   ه و هستبودها این  مراجعات و مواجههنکته اصلی این از نظر بنده 

کده در دانشی  کنند. من چند سال قبل از آمدن به قم، نمیکنند که با بقیه برقرار  ای برقرار می رابطهبر تن دارد، 

ی با عنوان تبلیغات بازرگانی در اسالم داشتم و حتی یک سال پس از آمدن به قم هیم بیار   صدا و سیما درس
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و پیس از آن بیه دلییل     کیردم س یدرتودند دیگر این درس را برای دو دوره که در یک کالس تجمیع شده ب

آن را کنار گذاشتتم. طبعا حضور در  ،دشواری خیلی زیاد تردد بین قم و تهران مثل همه کارهای دیگر تهران

حشیر  آخوندی من  های یکی از بهترین تجربه ،کالس این کالسها هم با لباس طلبگی بود. غیر از جنبه علمی

دانشجویان بود. من هیچ وقت سر کالس به صورت مستقیم از مسائلی مانند حجاب و مانند با همین و نشر 

ث دیگر یک گریزی خیلی کوتاه ولی نافذ به این بلکه غیرمستقیم و یا در او  یک بحکردم،  آن صحبت نمی

نید و بیه آنهیا    برایشان احترام قائل بود قلبازدم. ارتباط خیلی خوبی با این دانشجویان که  موضوعات مینوع 

، نقدهایشان را بیا  کردم کردم، در چارچوب مزاح می ، به حرفهایشان گوش میبرقرار کرده بودم محبت داشتم

 ن همینها یک خانمی چنید سیال بعید بیا    . از بیدادم شنیدم، پرسشهایشان را در حد توان پاسخ می حوصله می

داشت ی و به همسرم گفته بیود کیه بیه فالنیی      منزل ما تماس گرفته بود ی آن زمان هنوز تلفن همراه وجود ن 

افیرادی   در بین همین آقایان و خانمهایی که ظاهرشان با امثال ما متفیاوت اسیت،  ام.  بگویید من چادری شده

، اما به این باورشان هیچ بروز و ظهوری نداردوجود دارند که باورهایی پاک و عمیق دارند هر چند به ظاهر 

شها و مفاهیم دینی و حتیی ولیی عصیر سیالم اهلل علییه دارنید، اینهیا از ارزشیها و         واقع پیوندی عمیق با ارز

کنید و   کنند که انسان با همه وجود در برابر آنها احساس کم بیودن میی   ای صحبت می باورهای دینی به گونه

ه جیای آن  ام که حاضرم ثواب همه کارهایم را بدهم البته اگر ثوابی اندوخته باشم و ب من بارها احساس کرده

 احساس پاک آنها بر وجودم مستولی شود. 

که عازم سفر شیراز بودم، وقتی سوار بر هواپیما شدم یک خیانمی بیا ظیاهری بسییار متفیاوت از      یکبار 

. وقتی همه مسیافرها نشسیتند و معلیوم    تر از بانوان غیرمذهبی کنار من نشست و حتی متفاوت بانوان مذهبی

از ما هست، مهماندار جلو آمد و با احترام بیه آن خیانم گفیت اگیر ماییل      شد که چند صندلی خالی جلوتر 

 مهمانیدار های خالی بنشینید. این حرف  توانید جای خود را عوض کنید و در یکی از این صندلی هستید، می

کیه  خواهد بگویید   دهد در حقیقت می وقتی این پیشنهاد را به آن بانو میپیداست  ،اهانت به من بود در واقع

این خانم در پاسخ بیه مهمانیدار گفیت نیه جیای مین        ن میدانم از موقعیت صندلی خودتان راضی نیستید.م

فیرض ذهنیی آن میهمانیدار     مخالفت با پییش خوب است و میخواهم همینجا بنشینم. این واکنش در حقیقت 

ار آن بانو مستقیما سیر  . بنده هم کتابی را که همراه داشتم باز کردم و شروع به مطالعه کردم. این بمحترم بود

کنید. دیگیر بیرایم مسیلم شید کیه قصید دارد        صحبت را باز کرد و پرسید این چه کتابی است که مطالعه می

الهیام از  راد در دستم بود. من هم با  به خاطر دارم که یکی از کتابهای آقای دکتر محسنیان مطلبی را بیان کند.

حوصله و تفصیل نسبی در بیاره کتیاب و   برای مدارا با مردم، با  ها بزرگان به ویژه رهبر معظم انقالب توصیه
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موضوع آن توضیح دادم. پس از آن، آن خانم بنده را خطاب قرار داد و گفت حاچ آقا به ظاهر من نگاه نکن، 

به اصطالح مرا اینطور نبین، من با مسائل دینی بیگانه نیستم. بنده همان جواب همیشیگی خیودم را دادم کیه    

اشت خا  یا ذهنیت منفی در باره شما ندارم. من واقعا نسبت به این گونه انسیانها الاقیل در بیشیتر    بردمن 

 خاطرات نسبت به آنها ندارم. سپس شروع کرد وچ احساس باالدست بودن مواقع چنین احساسی دارم  و هی

اهل نمیاز و عبیادت    کرد و من هم خودش را بیان کرد که من در فالن شهر بودم که همسرم در آنجا کار می

ی کیه  تا این که متوجیه شیدم آن فیرد    کردم های عرفانی مذهبی شرکت می بودم و در یکی از جلسات حلقه

سان نابابی است و قصد سوا دارد و من هم از همه چیز دست کشیدم  و از سیر  است، انجلسات این محور 

را کنیار   همیه ایین چیزهیا   خوانم و نه به حجاب پایبندم و نه نماز میهم لجباری با خدا هم قهر کردم و االن 

ها اینطوری باشند وای به حال بقیه. به او گفتم همین کیه میگوییید بیا     ام، چون وقتی خوبهای مذهبی گذاشته

دهد که در عمق قلب خود خدا را دوست داریید و بیا او آشیتی هسیتید، زییر       ام این نشان می خدا قهر کرده

کنید. هیر    گوید و با او قهر میی  حلقه وصلی با او دارد و تعلق خاطری به او دارد چنین میانسان با کسی که 

وقت به یاد سخن گفتن این خانم از اعتقاداتش و از باوری که بیه امیرالمیؤمنین علیی علییه السیالم داشیت       

پزشیکان  شوم. او گفت که من سرطان دارم و با همین وضعیت و با وجیود مخالفیت همیه     میافتم منقلب می

بینی پزشکان که من زنده نخیواهم مانید    بردند بر اساس پیش به اتاق عمل می ام و وقتی مرا ای فرزند شدهدار

همه جمع شده بودند و با اشک و آه و زار زار گریه مرا بدرقه کردند ولی من به دلیل خوابی کیه شیب قبیل    

در عالم خواب داده بودند با خونسردی به اتاق  ای که امیرالمؤمنین علی علیه السالم به من دیده بودم و وعده

عمل رفتم و االن هم فرزندم ده ساله است. گفتگو با این بانو تا لحظه ترک فرودگاه همچنان ادامه داشیت و  

که پیوند خودت را با خدا که فعال حس میکنیی بیا او قهیر هسیتی     این بود  به ایشان خالصه حرف بنده هم

 زنید.  از انسانهای مذهبی مهم نیست و این برداشت شیما بیه جیایی لطمیه نمیی     هایت  حفظ کن و بقیه تلقی

تیوان حکیم بیه دینیداری ییا       غرضم از ذکر این خاطره تأکید بر این نکته بود که بر اساس ظاهر افیراد نمیی  

 .و طلبه باید حتما به این نکته توجه جدی داشته باشد دینی آنها کرد بی

تمام موعیدی کیه بیرای اسیتفاده از     ایم. ما پس از ا هم در تهران داشته این تجربه را ما در همسایگانمان

، دو بار در شهرک غرب بودیم و ییک  مان جا به جا شدسه بار در تهران منزل داشتیم،  خانه سازمانی دانشگاه

در ولنجک و پس از آن به قم آمدیم. من زندگی در ولنجیک را دوسیت نداشیتم و البتیه زنیدگی در      بار هم 

آپارتمانی هم برای امثال ما که معموال نیاز به فضایی مناسب برای کتابخانه داریم بسیار دشیوار بیود و   محیط 

در باره همسایگانمان  به همین دلیل تا پیدا کردن یک جای مناسب برای زندگی مدتی منزلمان جا به جا شد.
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آنهیا بسییار عمییق     دینیی  لی باورهایامثال ما دارند، و متفاوت با یهم بعینه دیدیم که چه بسا افرادی ظاهر

روابیط   اند ولیی بیه تیدریج    ین افراد به اعتراف خودشان ابتدا از همسایه شدن با ما دچار هراس بودهاست. ا

ایم. بسیاری از مردم مایل هستند با یک روحانی و طلبیه ارتبیاط نزدییک داشیته      ای با هم پیدا کرده صمیمانه

توانید میانع    ی مانند پزشک خانواده که یک نقطه اتکایی است که هیم میی  باشند. شاید تشبیه خوبی نباشد ول

مبتال شدن به برخی بیماریها شود و هم در بیماریهای عمومی به درمان بپردازد، ارتباط نزدیک بیا ییک طلبیه    

ها دارد و مایلند تصمیمهای اصلی خودشان را در مشورت با یک طلبه ولیو   هم چنین کارکردی برای خانواده

های اصلی زندگیشان را مایلند با یک روحانی مورد اعتماد مطرح کننید   حد استخاره خواستن بگیرند، گره در

کنند. این یکیی از آن کارکردهیای روحانییت     و حداقل این است که یک آرامشی از این درددل کردن پیدا می

 است که متأسفانه از آن غفلت شده است. 

هیای آن پیاتوق سیران     ی از شهرهای کانادا بودم که یکی از محلیه گفت یکبار در یک یکی از دوستان می

صحبت شیدم و از او پرسییدم اینجیا      داران نظامی تا مدیران ارشد بود. با یکی از آنها هم رژیم سابق از درجه

کمبود و یا مشکلی ندارید؟ در پاسخ گفته بود اینجا همه چیز داریم فقط یک آخوند کم داریم ! آخونید هیم   

برآوردن نیازی که حتی این افراد به ارتباط با ماوراا و حتی اهل بیت علیهم السالم دارنید و هیم بیرای    برای 

خواهند یک مجلس آبرومند بگیرند و یک روحانی  رود و می کارهای متعارفی مانند وقتی که کسی از دنیا می

شان خطبه بخوانید و بیرای   هم در مجلس آنها صحبت کند و یا سر سفره عقد عزیزانشان حاضر شود و برای

 عروس و داماد دعای خیر کند. 

آینید.   ها می البته گاهی هم برخی از مردم به طمع این که شاید کاری از دست انسان برآید به سراغ طلبه

یکبار کسی در تهران بنده را سوار اتومبیل خود کرد و پس از مقداری حرکیت پرسیید شیما در کیدام شیعبه      

پیاده کنی پییاده کین، چیون     دادگستری کار میکنی؟ گفتم بنده دستم به هیچ جا بند نیست، اگر میخواهی مرا

سرم تنها در درس و بحث است و هیچ کاری در هیچ ارگانی از من ساخته نیست ! البته اینطیور نیسیت کیه    

 همیشه اینطور باشد. 

و هم هر هفته یک شب منبر داشتم و در مناسبتها هیم اغلیب    جماعت ظهر بودم بنده در تهران هم امام

کنم که بخش قابل توجهی از مردم تمایل به  عرض میهای متعدد  تجربهد به مستن رفتم و این نکته را یمنبر م

این حس نیازمندی به یک روحانی قابل اعتمیاد تنهیا   یک  ارتباط مستمر با یک طلبه مورد پسند خود دارند. 

ها هم این حس را دارند ولی به خاطر برخی رفتارهای میا   ها نیست و جمع زیادی از غیرمذهبی حس مذهبی

اند که جرأت نزدیک شدن به ماها را ندارند. این که در بسیاری از ناهنجاریهیای اجتمیاعی    حدی زده شده به
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 متفاوت با خودمانمردمان دانم، قسمتی از آن به همین دلیل است که راه ارتباط  بنده قشر طلبه را مسؤول می

 ایم. بر روی خودمان بسته را

بندی بنده به لباس یکی به دلییل آن   ینجا این بود که علت پایبحث به حاشیه رفت. خالصه کالم تا به ا

اهلل مهدوی کنی بود و دیگری تجربه شخصی از نیازمنیدی   آیت "آید که دو زیست باشید خوشم نمی"جمله 

اهلل مهدوی کنی برای بنده خیلی موضوعیت دارد و تیا آنجیا کیه     های مرحوم آیت مردم به این لباس. خواسته

 لکنم. مثال این که در صفهای نماز جماعیت مقیید هسیتم حتیی المقیدور در صیف او       عمل میبتوانم به آن 

شیود.   ها هم هست و لی متاسفانه به آن عمل نمیی  جه توصیه ایشان است، البته این حکم در رسالهیبیاستم نت

نی بهتر از طوال را خالی نکنید! باید پشت امام پر باشد! حتی یک صفمسلمین پشت امام  فرمودند ایشان می

ناقص تشکیل شود. بنده غیر از بحث حکم شرعی، به خاطر توصیه ایشان مقیدم حتی صف  این است که دو

دهید ایین لبیاس بیرای میردم       ای است که نشان میی  المقدور در صف اول حاضر شوم. عامل دوم هم تجربه

یین لبیاس را بیر تین دارد      موضوعیت دارد، اغلب مردم هنوز که هنوز است در شرایط مساوی به فردی که ا

این برداشت که هنوز لباس برای مردم موضوعیت دارد مبتنی بر تجربه شخصیی بنیده   اعتماد بیشتری دارند. 

خواهم بگویم قطعا درست است ولیی تجربیه بنیده     ام و لذا نمی است و برای رسیدن به آن کار آماری نکرده

وجود نداشیته باشید بنیده بیدون لبیاس طلبگیی در       هی دلیل موجکه  تا آنجا دلیلو به همین گوید  چنین می

 . مشو جامعه ظاهر نمی
 

 لباس طلبگی در سفرهای خارجی

در سفرهای خارجی هم همین مبنا را دارم و تا این لحظه هم هیچ مشکلی برایم پیش نیامده است و تیا  

و ورود بیه کشیور    خودمیان  آنجا که به خاطر دارم هیچ وقت بدون لباس طلبگی به هنگام خرو  از کشیور 

، فقط یکبار در اوایل طلبگی به هنگام سفر به هند آن هم فقط در قسمت کنترل ویزا عمامیه را  ام مقصد نبوده

. در سفر چند سال پیش به بالروس که گزارشی از آن سفر را هم در دانشگاه خودمیان ارائیه   در دستم گرفتم

بخیش  محترممان به استقبال آمده بود و در آن سوی کردم ولی آن را به صورت عمومی منتشر نکردم، رایزن 

دید، بعدا به من گفت که دلهره داشتم که مبادا شما را بیا ایین لبیاس     ورودی مسافران ایستاده بود و ما را می

برگردانند و اجازه ورود ندهند چون تبلی  و فعالیت آشکار مذهبی در بالروس ممنوع است. جالب است که 
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اید صریحا گفتم که برای تبلیی    ی گذرنامه و ویزا هم که پرسید برای چه به بالروس آمدهبنده به مأمور بررس

  دینی در بین دانشجویان ایرانی ساکن این کشور.

اندرکاران سفارت و رایزنی بگویند که صالح نیست در این  در سفرهای خارجی در هر مکانی که دست

مت کور در برابر آنها ندارم و در ایین میوارد بیه اصیطالح     کنم و مقاو مکان با لباس طلبگی باشی رعایت می

ام که حساسیت آنها بسیار محتاطانیه اسیت و بیه     آورم، هر چند گاه احساس کرده بازی در نمی مقدس خشکه

گویند اینجا منافقین زیاد هستند و یا در جیایی   آفرین نیست. مثال در جاهایی می گویند مشکل ای که می اندازه

اسیت و بیه تلقیی ایین کیه شیما        های مست و یا جوانهای نژادپرست غربیند اینجا پاتوق جوانگوی دیگر می

در این گونیه  کنند.  کنند و یا بطری خالی به سوی شما پرتاب می مهاجر و یا پناهجو هستید به شما حمله می

 کنم.  ها عمل می موارد به توصیه

کشور داشتیم که تنهیا حقییر لبیاس طلبگیی      جمعی با اساتید به دو چند سال پیش یک سفر علمی دسته

بیاییید؟!  لباس طلبگیی  اید بدون  نذر دارید که نتوانستهداشتم. سفیر کشورمان در جلسه از من پرسید که شما 

 ! خواهند که در خدمتشان باشد آخوند میمن هم به مزاح گفتم این جماعت باالخره یک  

یگر کشورها برای ادای احترام و یا حتی گیرفتن  یک نکته جالب در سفرهای خارجی مراجعات مردم د

احترام و عالقه به لباس روحانیت نیسیت،  از روی عکس یادگاری است. البته انگیزه عکس یادگاری همیشه 

گیرد. در ایین زمینیه هیم خیاطرات جالیب       بلکه گاهی به عنوان یک لباس محلی جالب این کار صورت می

اینجا نیست. برخی از خانمها مایلند متناسب با فرهنگ خودشان این  که جای ذکر همه آنها در متعددی دارم

را به آنها و عرفی ممنوعیتهای شرعی  گونه تصاویر همراه با دست بر شانه گذاشتن و مانند آن باشد که طبعا 

نفیره داشیتم همیین کیه وارد فرودگیاه       به امریکا در یک گروه هفده 1378شوم. در سفری که سال  یادآور می

اتل شدیم و بنده مشغول حمل ساک خود به سوی اتوبوس بودم، خانمی که همراه همسر و فرزنیدش در  سی

گفیتم  کجاست؟ چقدر شکیل و برازنده است.  یسالن فرودگاه بود به سراغ بنده آمد و پرسید این لباس محل

دت هیم روحیانی   ای خیو  ، پرسید شما که آن را پوشیدهروحانیان ایرانی است، لباس این لباس محلی نیست

هیم روحیانی هسیتم و او بیا      ای؟ گفتم فقط از روی عالقه نیست و خیودم  هستی یا از روی  عالقه پوشیده

های شما در ایران  مهری شنیدن این حرف شروع کرد به تبرک جستن از لباس. من به دوستانم گفتم ببینید بی

دیگیر هیم در میالزی در ییک سیفر جمعیی بیا        کند ! یک بار  را خداوند اینگونه در اینجا برای ما جبران می

اند با تعجب به این لباس نگاه  متوجه شدیم از ویتنام آمده یک گروه جهانگردان که بعدا  ،تعدادی از همکاران

کنید پرسیدند که این چه لباسی اسیت و   کردند و وقتی من با خنده با آنها گفتم که چرا با تعجب نگاه می می
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در خار  کشور حتیی نگیاه ایرانیهیای مقییم ییا      کردند به عکس یادگاری گرفتن.  بعد از توضیح بنده شروع

گوینید کیه در اینجیا هیم از دسیت اینهیا        ها ندارند و در نگاه اول می مسافری که معموال دل خوشی از طلبه

 شود.   رهایی نداریم، معموال پس از یک برخورد مناسب، مثبت و ایجابی می

مدینه در شهر کلن، بین هتل و محل همایش حدود یک ربع پیاده راه  شیعیاندر نشست اخیر مربوط به 

کیردیم. بنیده هیم اغلیب در ایین سیفرها        جمعی و بدون اتومبیل طی می بود که معموال این مسافت را دسته

برداری هستم، قدیمها با دوربین عکاسی و اخیرا با همین گوشی همراه. یک بار که بیه سیمت    مشغول عکس

بیرداری از ییک    رفتیم و بنده با فاصله حدود ده متری پشت سیر دوسیتان مشیغول عکیس     می یشهمامحل 

 آن ، یک ماشین به اصطالح شاسی بلند جلوی پایم توقف کرد که یک خانم مشغول راننیدگی ساختمان بودم

بود و خانم دیگری هم سمت راست او نشسته بود که به محض توقیف شیروع بیه فیلمبیرداری از بنیده بیا       

: حیا  آقیا !   کردند. خانم راننده گفت وشی تلفن همراه خود کرد. هر دو ایرانی بودند و فارسی صحبت میگ

؟ من هم با خونسردی تمیام در حیالی کیه    ای اشتباه آمده ایم تهران یا شما ایم و رسیده ما مسیر را اشتباه آمده

م. گفت: حا  آقا آخه بخدا زشیته  ای همچنان مشغول عکس گرفتن بودم، گفتم هیچ کدام، هر دو درست آمده

ها بیه   اید اینجا. با خنده گفتم چرا زشت است؟ به این قشنگی ! بالفاصله گفت: البته بعضی که اینطوری آمده

کنند که اسم همه شما بد در رفته است. گفیتم ایین را قبیول دارم. پرسیید اینجیا چیه        نام شماها کارهایی می

روید یکی دو هفته پیش اردوغان را بیه خیاطر    او گفت به تاالری که میکنید؟ من هم دقیق توضیح دادم.  می

اش راه نداده بودند )اردوغان یکی دو هفته قبل از سفر ما برای افتتاح ییک مسیجد بیزرگ     سیاستهای مذهبی

انید و در عیین    در کلن به آلمان سفر کرده بود( شاید شما را هم راه ندهند. گفتم ما را خودشان دعوت کرده

شود. دعوت کرد که بنده را تا محل همایش برساند که طبعا من ترجیح دادم همیراه   ل برویم ببینیم چه میحا

 بقیه اعضای همایش باشم. 

ایرانی هسیتند مشیغول    آن که تقریبا دو سوم مسافران در فرودگاه ترکیهبه همراه یکی از دوستان، یکبار 

نان به زبان ار همان تابلو بودند. یکی از جوازیادی هم در کن نگاه کردن به تابلوی اطالعات پرواز بودیم، عده

ای را بدون خطاب قرار دادن فرد خاصی با صدای بلند مطیرح کیرد. بنیده در اینجیا هیم       فارسی سوال ساده

این بیود کیه بیه     پیش پا افتاده بود، چون سوالش خیلی جوید، ای برای صحبت کردن می حس کردم که بهانه

به من نزدیکتر شد و گفت حاجی خیلی جیگر داری ! پرسیدم چطیور؟ مگیه   این جوان دم. سوال او پاسخ دا

دهد خودی هستی  ات نشان می تو که چهره ای اینجا ! گفتم چه شده است؟ گفت با این لباس اینجوری آمده

ه زنی؟! با همین جمله به اصطالح یخ او باز شد و از سیابقه خیدمت پیدرش و ایین کی      چرا این حرف را می
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انید بیرایم تعرییف کیرد. پرسییدم بیرای چیه         عازم صربستان بوده و او را بیا اهانیت از فرودگیاه برگردانیده    

توانی به دست بییاوری کیه    خواستی به صربستان بروی؟ گفت برای کار. گفتم چه شغلی در صربستان می می

روند به هر کار  کشورها می آید؟ جالب است بدانید ایرانیان فاقد تخصص وقتی به این در ایران به دست نمی

نظافیت. میرادم از ایین خیاطره همیین       هایها گرفته تا انواع کار دهند، از تراشیدن ریش مرده سخیفی تن می

 احساس راحتی این افراد برای درد دل کردن بود.  
 

 راه انداختن کار مردموظیفه طلبه برای 

اهلل مهدوی کنی این بود که یک طلبه باید کار مردم را راه بیاندازد، طبعیا   های مرحوم آیت یکی از توصیه

کارهای مورد انتظار از یک طلبه مد نظر ایشان بود. بنده ییک بیار برایشیان تعرییف کیردم کیه کسیی بیرای         

ت ندارم آن را نپذیرفتم. ایشان پرداخت وجوهات مراجعه کرده بود و بنده با این استدالل که من مجوز دریاف

داد که با چنین استداللی آن را  فرمودند شما باید کار مردم را راه بیاندازید، ایشان که وجوهات را به شما نمی

ای، شما باید از مردم تحویل بگیری و به دفتر مرجع تقلید او برسانی و در صورت نیاز رسیید آن را   نپذیرفته

کینم   کنم به این دلیل مطرح میی  ای پراکنده را که از پراکندگی آن عذرخواهی میاین بحثههم تحویل بدهی. 

که ذهنتان درگیر ابعاد مختلف موضوع لباس طلبگی بشود. در همینجا این را هم اضافه کنم که به نظیر بنیده   

نییاز  میورد   شناسیی  میردم درک اجتمیاعی و  اهلل مهیدوی کنیی از نظیر     برادر بزرگتر آییت اهلل باقری کنی  آیت

نظیر است. خداوند ان شاا اهلل حفظشان کند. ایشان هم که اکنون به دلییل کهولیت سین کمتیر      روحانیون بی

حضور اجتماعی دارند هم از نظر علمی حق بسیار بزرگی بر گردن بنده دارند و هم در کارهای به اصیطالح  

و همیین   اعت شیدن و منبیر رفیتن   کردم. به جز امام جم آخوندی بنده همه کارهایم را با ایشان هماهنگ می

این کارهیا و  در جزییات ، اهلل مهدوی کنی بود که حسب االمر آیت دریافت وجوهات به عنوان واسطه انتقال

ام در امیوری ماننید جیواز     مند بوده اهلل باقری کنی بهره از رهنمودهای آیتنیز برخی دیگر از کارهای طلبگی 

هم که مورد درخواست میردم بیود، بیه     انندن اذان در گوش نوزدو خوا اجرای خطبه عقد و جواز استخاره

فرمودنید   ایشان میی ام.  ام و خودسرانه به این کارها دست نزده صورت مشخص از ایشان اجازه شفاهی گرفته

مثبیت   در او  احسیاس در یکی از مهمترین مقاطع زنیدگی خیود   که در مواردی مانند سفره عقد که جوانها 

کند که هر چه برایشان  دعای خوب برای آنها بکنید، چون جوان در آن شرایط احساس میهستند حتما چند 

کند کیه نبایید آن را    شود و این یک سرمایه برای زندگی او درست می اش واقع می دعا شود همان در زندگی
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اجیرای  ه لحظ خوب دراز دست بدهید، اثر دعا در این لحظات بر فرد چند برابر زمانهای دیگر است. دعای 

مرادم این است که نیاز مردم به یک طلبه و روحانی چیه در عزاهایشیان و   خطبه عقد را از ایشان یاد گرفتم. 

هایشان در بییشتر موارد ربط به مسائل سیاسی و نظام و انقالب ندارد و میا بایید توجیه داشیته      چه در شادی

دن این نیاز مسؤول هستیم. این نکته مهمی است باشیم که همه قشرها نیاز به روحانی دارند و ما برای برآور

 بندی عرایضم دوباره به آن اشاره خواهم کرد. که در جمع
 

 ضرورت ارجاع به کارشناسان زن

، برخیی از  خانمها مراجعاتی دارندی که دانم. در موارد یک تذکر مهم را الزم میباره مراجعات مردم، در 

ف فقهی و یا مباحث علمی است نیازمند کارشناسی علمیی اسیت   این مراجعات که فراتر از پرسشهای متعار

که حتما باید آنها را به کارشناسان قابل اعتماد ارجاع داد، بنده این توفیق را دارم کیه ایین میوارد را هیم بیه      

کند با حفیظ حرمیت    دهم. مراجعات دیگر را هم به ویژه وقتی به هر دلیل استمرار پیدا می همسرم ارجاع می

به اطالع خانواده خودتان یعنی همسرتان برسانید. ا و با رعایت همه بایدها و نبایدهای دینی و شرعی انسانه

م  و در قم هم حتی در مراجعات علمی و مستمر بیانوان  کن موارد را به خانواده منتقل می بنده حتما همه این

السیالم تیا چنید سیال پییش جیذب        دهم. ما در دانشگاه باقر العلوم علییه  مذهبی هم همین کار را انجام می

ناپذیر است. بنا بر این همسر  الزهراا چنین مراجعاتی اجتناب  در جامعهمثال هم داشتیم  و یا  خانمدانشجوی 

. این کار عالوه بر این که به شدت بر حفظ سالمت این گونیه تماسیها   شناسد به خوبی این بانوان را می بنده

ای چگونه برخورد کردنها هم بسیار سودمند است، الاقل بیرای بنیده کیه    افزاید از نظر مشورت گرفتن بر می

ای کاش مراجع بزرگوار تقلید هم یک مشاور زن داشتند، مشورت کردن از بیانوان  بسیار سودمند بوده است. 

برای فعالیتهای تبلیغی معطوف به آنها خیلی متداول نیست، ولی به نظر بنیده گیام نخسیت بیرای ایین کیار       

این که کجا مالطفت بیشتری بیه خیر  داده شیود و کجیا     رفتن از محارم خود مانند همسر است. مشورت گ

جدیت بیشتر، کجا یک موضوع دنبال شود و کجا ادامه پیدا نکند و مواردی از این دست را با تکیه بیر ییک   

تماسیها و   توان تصمیم گرفت. اطالع محارم به وییژه همسیران از ایین نیوع     مشاور محرم زن خیلی بهتر می

مراجعات هم مانع هر لغیزش احتمیالی اسیت و هیم تجربیه و دییدگاه و مشیورت آنهیا بسییار سیودمند و           

به نظر بنده جمع بین رعایت موازین شرعی در مواجهه با بانوان و نبستن راه بر مراجعات آنهیا   راهگشاست.

  همین است.
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الزم را ندارند ولی  گونه موارد همراهیِ البته قبول دارم که برخی خانمها خیلی حساس هستند و در این

تا آن جا که بتوان بهتر است که چنین کرد. به خاطر دارم سالها پیش پیرزنی در تهیران در یخبنیدان زمسیتان    

زمین خورد و بنده و یکی از دوستان با رعایت همه موازین شرعی کمک کردیم کیه از زمیین برخییزد و آن    

کنید !   ام پوستم را می مین حد مطلع شود که من به این پیرزن کمک کردهگفت اگر همسرم در ه دوستمان می

بنده بحمد اهلل از این نظر مشکلی ندارم و در بسیاری از موارد خانواده در جریان این مسائل هستند و از نظر 

ضیوع  کنم. این مو کنم و برخی موارد را هم به صورت کامل به ایشان موکول می شان هم استفاده می مشورتی

دهد، خانمهای دانشجویی که بیه صیورت مجیرد در     به ویژه در سفرهای خارجی بیشتر خودش را نشان می

کنند گاه درگیر مسائلی هستند که مشورت دادن در باره آن منحصرا یک کار زنانه  خار  از کشور زندگی می

 به خانمها موکول کرد. است و اصال صالح نیست ما درگیر آن بشویم  و این مسائل را بهتر است یکسره 
 

 محدودیتهای لباس طلبگی

طبیعی است تقید به پوشیدن دائمی لباس طلبگی محدودیتهایی هم دارد که بایید بیه آن توجیه داشیت.     

کسیی کیه میخواهید بیه      هر کیاری انجیام داد.   یعنی اینطور نیست که بتوان با لباس طلبگی همه جا رفت و

پوشیدن این لباس تقید داشته باشد، باید بداند که بعضی جاهیا نبایید بیرود و از انجیام برخیی کارهیا بایید        

توان رفت، حتی مراکز تفریحی سالم مانند سینما  برخی مراکز تفریحی نمی نظر کند. با لباس طلبگی به صرف

وقتیی بیه   شیود انجیام داد.    خرید زییاد نمیی  باس طلبگی با ل شود رفت. یا الاقل برخی سینماهای تهران نمی

روند و ییا   کنند و بدون خرید بیرون می ها را قیمت می بروی و ببینی که مردم میایند و انواع میوهفروشی  یوهم

دهند، یک فرد در لباس طلبگی هر چند دستش به دهانش برسید نبایید در حضیور     یک خرید اقلی انجام می

کنم و به هیچ وجیه بیه    من همیشه در اینگونه موارد نزد مردم احساس خجالت میکند.  این مردم زیاد خرید

کمیک   ادهم. عزت مردم هم مانع از این است که بتوان در اینگونه موارد بیه آنهی   خودم اجازه خرید زیاد نمی

یز از تجمل و زیستی و پره کرد و هزینه خرید آنها را پرداخت کرد. در صورت نیاز باید با رعایت اصل ساده

اسراف، خرید را در چند نوبت و یا از دو یا چند مغازه انجام داد و یا خرید را بین اعضای خیانواده تقسییم   

مرادم از این حرف ریاکاری و تظیاهر نیسیت، بلکیه    ی ایجاد نشود. کس کرد که خدای ناکرده حسرتی در دل

فرمودند مردم ما جوری هسیتند   کنی را که می اهلل باقری خدا حفظ کند آیتاحترام به احساسات مردم است. 

شید( میگوینید    ها صبح مثل آنها برویم صف شیر بایستیم )آن زمان که شیر اینگونه توزیع می که اگر ما طلبه
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گویند آنقدر به آنها رسیده که نیازی به این چیزها  گذرند و اگر نرویم و صف نایستیم می اینها از این هم نمی

رود مگر میشیود   گویند اینها که برای زن و بچه خود دستشان به جیبشان نمی خرید کنیم میندارند و اگر کم 

بیه هیر حیال بایید بیه       گویند اینها نخرند چه کسیی بخیرد؟!   کنیم میخرید برای ما دل بسوزانند و اگر زیاد 

  احساسات همین مردم احترام گذاشت.  

د رفتن به رستورانهای گران قیمت است. ایین را از  کن یکی دیگر از محدودیتهایی که این لباس ایجاد می

کنم که به نظر بنده حتما دوستان طلبه برای این کارهای خانواده و فرزندانشان باید وقیت   این باب عرض می

بگذارند. حتما باید به رستوران بروید. این حسرتها نباید در دل خانواده و فرزندان بماند. البته طلبه حتیی در  

های گران غیرمتعارف استفاده کند. میوه گرانی که بیشتر مردم تیوان خریید آن را    اید غذاها و میوهمنزل هم نب

های نوبرانه در منزل هم نباید خورده شود، حتی اگر برای خانواده هم فراهم کنیید خودتیان    ندارند و یا میوه

طبیعی است در مجالس لهیو بیا ایین    بر خودمان تحمیل کنیم. و یا  باید ، این محدودیت رانباید استفاده کنید

پسیندم، عتیاب کیردن،     بعضی از ماهیا دارنید را نمیی   توان ظاهر شد. البته بنده شیوه برخوردی که  لباس نمی

دانم ولی این که نبایید ایین لهوییات را     بداخالقی کردن، حرفهای نامربوط زدن در این شرایط را درست نمی

  تأیید کنیم بحث دیگری است.
 

 وردهای ایجابیاهمیت برخ

شیوه برخورد باید ایجابی باشید، هیر چنید در کوتیاه      گری مخالفم ولی من با دچار شدن طلبه به الابالی

جواب ندهد ولی در درازمدت اثر برخوردهای ایجابی خیلی بیشتر از برخوردهای سیلبی اسیت. ییک    مدت 

ردم دییدم در قسیمت خانمهیا صیدای     ک بار پس از نماز و ظهر در مسجدی که در تهران در آن نماز اقامه می

به مسجد آمده و بانوان نمیازگزار   و بدون چادر مانتوی از مادران با رسیدم گفتند یکآید. علت را پ همهمه می

خانمهیای   د با این وضعیت به مسجد بیاید. بیه کنند که چرا این کار را کرده است و حق ندار با او محاجه می

با ایشان بدرفتاری نکنید و بگذارید فضای مسیجد را  شما درست نیست و نمازگزار تذکر دادم که این روش 

ام شما در دانشگاه امام صیادق   همین خانم چند ماه بعد مراجعه کرد و اظهار داشت که شنیده هم تجربه کند.

و این دانشگاه بخش ویژه خواهران دارد و من میایلم بیرای پسیرم از بیین آن دانشیجویان همسیری       هستید 

انتخاب کنم، شما لطفا به بنده کمک کنید. بنده بعدها به یکی از بانوان مسجدی گفتم که اگر شما پیای او را  

 رسید.   از مسجد بریده بودید او االن به چنین باوری نمی
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ردی هست که قطعا اشکال دارد مانند خوانندگی زن یا غنای مسلم. در ایین  در مجالس عروسی هم موا

موارد که روشن است باید با احترام تمام به صاحب مجلس، مجلس را ترک کرد ولی غیر از این اغلب شبهه 

ن اغلب آقاییا نداریم و باید به ادله فقاهتی پناه ببریم که برای حرمت آن دلیل اجتهادی هم  مصداقیه است که

تیوان   گذارند، دلیلی برای احتیاط در اینجا وجود ندارد، نه حکم قطعیی بیه حرمیت میی     را بر برائت میاصل 

گیرتیر از   کرد، نه حالت سابقه دارد و نه حکم عامی که به آن تمسک بشود. بنده در این گونیه میوارد آسیان   

کنم، و یا با همیاهنگی قبلیی    نمیبرخی دوستان هستم. در مجالسی که احتمال لهو باال باشد یا اصال شرکت 

کنم و یا حتی با این مزاح کیه دیگیر مجلیس مجلیس آخونیدی       ای حضور پیدا می ابتدای مجلس چند دقیقه

شوم که البته این حالت اخیر فکر کنم فقط یک بار بیرای بنیده پییش     نیست با صمیمیت از مجلس خار  می

د نباید برخورد تند و بد داشت و در عین حیال هیم   آمده است. به هر حال عرضم این است که در این موار

 گری دچار نشد.  باید مراقب بود که به الابالی
 

 انس با توده مردم

بنید هیم باشییم ولیی      اینها محدودیتهایی است که ما خودمان باید برای خودمان ایجاد کنیم و به آن پای

. برخی دوستان به محض رسیدن به تهران ریمرا کنار بگذا لباس طلبگیاین موارد در شود که  اینها سبب نمی

ای تعریض به دوستان داشیته باشیم چیون     دارند. بنده بی این که خدای ناکرده ذره عمامه خود را از سر برمی

کنم. بنده چه خودم رانندگی کنم و چیه در   واقعا شرایط افراد مختلف با هم فرق دارد، خودم این کار را نمی

قید هستم هم عمامه بر سرم باشد و هم شیشه اتومبیل را در صورت سرد نبیودن  وسیله دیگری سوار باشم م

کشم تا از راننده زحمتکش مسافرکشی که اتومبیلش کیولر نیدارد و در گرمیای تابسیتان عیرق       هوا پایین می

رییا   دهم و به نظر من حتی اگر کسی از سر ریزد کمتر خجالت بکشم. این کار را قلبا و نه ریااا  انجام می می

هم انجام دهد به دلیل حفظ حس همدلی با مردم ان شاا اهلل مؤاخذ نخواهد بود. شاید اگیر شیشیه اتومبییل    

پایین باشد یک وقت کسی چیزی بگوید یا اتفاق دیگری واقع شود که تا کنون برای بنده فقط یکی دو بیاره  

بته در حالت پایین بودن شیشه اتومبییل  پیش آمده، ولی برکات این کار بیشتر از زیانهای احتمالی آن است. ال

آینید کیه طبعیا شیرایط متفیاوت       به سراغ انسان میی  فیروزها هم گدایان و دستفروشها و گلفروشها و حاجی

برخوردهای متفاوتی را اقتضاا دارد. یک بار به یک حاجی فیروز که تا بنده را دید فوری دایره خود را پایین 

ونید  یعا مسیر خود را عوض کند پول دادم و برایش دعا کیردم کیه خدا  آورد و گویی از ترس میخواست سر
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دهد.  و هنوز از یادآوری خوشحالی او حس خاصی به بنده دست می شاد کند،دلش را  اش را آسان و زندگی

شیود و   در خیابان خالد اسالمبولی که جلسات شورای تحول و ارتقای علیوم انسیانی در آنجیا تشیکیل میی     

شیاید همیراه بیا    فروشیی هسیت کیه     ترک جلسه مدتی باید در ترافیک بمانیم، بیانوی گیل   معموال به هنگام

ام که چقدر همسیرم   به او گفته ،فروشد فرزندش در این منطقه به سرنشینان اتومبیلها از جمله به بنده گل می

امیام حسین   وقتیی بیه ایین بیانو در روز تولید      کند که سبب شده بنده با گل وارد منزل شوم.  برایش دعا می

همین بانو یک بار بیا اشیتیاق   عسکری علیه السالم عیدی دادم گفتم که همسرم این را داده که به شما بدهم. 

که میخواسته تبرک کنید و در   بندی پارچه مچو حس عجیبی از این که توانسته یکبار به زیارت کربال برود و 

گفیت.   ی در حرم به دستش رسییده سیخن میی   پارچه بزرگترازدحام جمعیت از دستش افتاده و بعدا چگونه 

و گفتگوهاسیت   رو در رو شیدنها این نوع ارتباطات مقطعی کوتاه مدت برای ما معممین الزم است. در ایین  

منشی مردم، احسیاس پیاک ایین میردم در      که شاید تا حدی پی ببریم که مردم ما چه مردمانی هستند. بزرگ

ن مردم، خلو  نیت این مردم، غیرت این مردم، اعتمادی که بیه  محبت به اهل بیت علیهم السالم، نجابت ای

توان کشف کرد. من اغلیب بیا همیه     کنند و دیگر ویژگیهای خوب این مردم را در این تماسها می امثال ما می

کینم کیه چقیدر از آنهیا      حیس میی  بینی و بین اهلل کنم و  وجود در برابر آنها احساس کم بودن و حقارت می

دانم مشکلش چیسیت و بیرای چیه از ایین طرییق امیرار        همین بانوی گلفروش که هیچ نمیتر هستم.  عقب

. ما اگر با توده میردم بیا محبیت    آموز است کند غیرت و جدیتی که در کارش دارد برای بنده درس معاش می

 ند.  رو می ارزشهای دینیقلبی و مسالمت رفتار کنیم دهها برابر آنها به سوی 

ا مناسب است یادآور شوم این است که خیلی مناسب است و بلکه شیاید بتیوان   نکته دیگری که همینج

 پیول نیو   هدیه قابل اهداا بیه کودکیان از   گفت یکی از اقتضائات لباس طلبگی این است که همیشه مقداری

اهلل باقری کنی یاد گرفتم. ایشان هیر وقیت    همراهتان باشد. من این را هم از آیت گرفته تا یک قطعه شکالت

پرسیدند قرآن بلد هستی یا نه و بیه ازای خوانیدن قیران ییک اسیکناس نیو هدییه         دیدند می رزندان مرا میف

کردند. پسر بزرگ بنیده کیه    کوچکتر هم که بودند بدون خواندن قرآن این کار را میها  وقتی بچهدادند و  می

ز مسیاجد رفتیه بیودیم و امیام     این را چند بار تجربه کرده بود در همان سنین خردسالی یکبار که بیه یکیی ا  

جماعت آنجا تنها تفقد کرد و پول نداد پس از بیرون آمدن از مسجد پرسید که چرا امیام پیول نیداد ؟! ایین     

ها اثر مثبت دارد. اخیرا آقایی را در راهروی همین دانشگاه دیدم که سیالم و علییک و    هدیه خیلی روی بچه

آوردم و گفت کیه شیما در مسیجد     که بنده ایشان را به جا نمی ای کرد، در حالی احوالپرسی گرم و صمیمانه

ام و هنوز به آن  ثامن االئمه تهران یک بار به من به مناسبتی یک پولی داده بودید و من آن را هنوز نگاه داشته
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تعلق خاطر دارم. یکی از الزامات لباس طلبگی همین دست به جیب بودن و دور بودن از هر رفتیاری اسیت   

تیوان چییزی از روحیانیون     میی بیه سیختی   که  نادرست برخی از مردم فرض خست بدهد. این پیش که بوی

سخن خوبی نیست، این ذهنیتها کیه هنیوز شیاید در ذهین برخیی از میردم باشید بایید بشیکند، بیا            گرفت

 برخوردهای خوب باید این ذهنیتها را زدود.  
 

 های مردم بینی و باریک ها حساسیت

بیین نگیاه میردم اسیت. میا       لباس طلبگی بر تن دارد رفتارش زیر ذرهکه کسی نیم که این را هم باید بدا

تری هم داشتم مطابق عیرف آن زمیان فقیط     مادام که تهران بودیم با وجود این که امکان تهیه اتومبیل مناسب

نید بیا میردم    خواه هایی کیه میی   پیکان داشتم، برداشت بنده این بود که در آن زمان بیشتر از پیکان برای طلبه

یک آقایی یک روز در مسجد شروع کرد تعریف و تمجید کردن. پرسییدم   ارتباط داشته باشند زیبنده نیست.

یا طیوری  کند نباید علت را پرس و جو کرد  در این گونه موارد که کسی تعریف و تمجید می قصه چیست؟

که هر چه بیشتر این تعریف و تمجیید از  این کارها یعنی تمایل به این  کرد که این فضا ادامه پیدا کند؛ مکث

ای هم با این فرد داشیتم، پرسییدم کیه     خود را بشنویم. این بار چون تعریف و تمجید غلیظ بود و یک سابقه

گویی من آدم خوبی هستم؟. پاسخ ایشان را هیر وقیت بیه     ماجرا چیست و بر چه اساس این قدر محکم می

ان گفت به این دلیل که وقتی به مسیجد میآییید کفشیهای خودتیان را     افتم. ایش آورم لرزه بر تنم می خاطر می

گذارید.! به شوخی پاسیخ دادم کفشیهایی    آورید جلوی سجاده بگذارید و مثل بقیه مردم در جاکفشی می نمی

شود و به دنبال حضیور قلیب در    این چیزها سرم نمیآورد، من چون  که مقابل سجاده باشد حضور قلب می

آوردم ! گفت خیر حا  آقا ! مسأله ایین نیسیت، همیین کیه      کنم و اال بنده هم می کار را نمی نماز نیستم این

دهد که فالن و فالن. این پاسیخ از ایین نظیر     بینی نشان می کند به این مردم و خود را مثل بقیه می اعتماد می

یزهایی را معیار ارزیابی قیرار  اندازد که متوجه باشیم مردم چگونه ما را زیر نظر دارند و چه چ لرزه بر تن می

 دهند.   می

بیه اسیپانیا   که در بارسلون تشکیل شیده بیود    IAMCRبرای شرکت در کنفرانس ارتباطاتی  1381سال 

رفته بودم. این سفر شاید اولین و یا دومین سفر خارجی غیرزیارتی بنده بود. ایین کنفیرانس کیه میدتی هیم      

طوالنی بود و شش روز طول کشید. شیاید روز سیوم کنفیرانس     رییس آن آقای دکتر حمید موالنا بود خیلی

دانم که از مردان )امیام( خمینیی    بود که یک آقای آلمانی مراجعه کرد و گفت که من بر اساس لباس شما می
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کنیید و   هستید، من دو روز است شما را به دقت زیر نظردارم و برایم مهم بود که ببینم شما جطور رفتار میی 

شیود )بیرای    ن با مردم چگونه است و حتی در تنفسی که بیین جلسیات کنفیرانس اعیالم میی     نوع برخوردتا

کنید؟ و االن بعد از دو روز زیرنظیر گیرفتن دییدم کیه      ( چگونه عمل مینوشیدن چای یا قهوه همراه با کیک

توانم با شما صحبت کنم. و به دنبال این مقدمه پرسشهایی را در باره حقوق اقلیتهیا در اییران و ماننید آن     می

د بین مردم اسیت و بایی   مطرح کرد. غرضم از زیر ذره بودن همین است که اعمال و گفتار ما همه جا زیر ذره

 بدانیم که رفتار خوب یا بد ما بر ذهنیت مردم اثرگذار است. 
 

 لباس طلبگی به مثابه معیار دین

شمرند. این باور نزد  هنوز نزد بسیاری از مردم این لباس را معیار دین و معیار متولی امور دینی بودن می

رند و بیه  همین احساس را داها کم شده است ولی هنوز بخشی وسیعی از توده مردم  کرده نخبگان و تحصیل

کنند. این نماد هنوز جایگزین ندارد. بنا بر این همینجا  سخنان حتی یک آخوند کم سن و سال هم اعتماد می

کنند آییا بیه    در پاسخ به پرسش دوست عزیزی که پرسیدند وقتی مردم به صاحب این لباس گرایش پیدا می

کنم که واضح است که قصد آنها نزدیک شیدن بیه دیین     اند یا به دین؟ باید عرض شخص گرایش پیدا کرده

قبال هیم عیرض کیردم کیه     شمرند و کاری به شخص ندارند.  است ولی صاحب این لباس را متولی دین می

دهند. یکبار کسی گفت که روحانیان بایید   مردم در شرایط مساوی دیدگاه یک طلبه را بر غیرطلبه ترجیح می

زند. به  هند که لباس طلبگی بر تن ندارد ولی چقدر خوب و مؤثر حرف میجای خود را به مثل فالن فرد بد

کنند، فردای آن روز تأییدیه  نشینند و از آن استفاده می او گفتم که اشتباه نکن، مردمی که پای این صحبتها می

رف او گفت، ایین حی   گویند فالنی دیشب در تلویزیون اینطور می گیرند و می آن را در مسجد از من طلبه می

 درست است یا نه؟ این پاسخ مستند به یک ماجرای واقعی بود که برای بنده پیش آمده بود.
 

 روحانیان به مثابه پرچمداران تحول مثبت در جامعه

البته یک نکته دیگر هم هست و آن باور مردم و حتی بخشی از نخبگان بیه ایین کیه تحیوالت اساسیی      

ماعی این قشر برای ایجاد تحول  رقیب و بیدیلی نیدارد و اینهیا    جامعه در دست روحانیان است و توان اجت

توانند خیلی از امور را اصالح کننید.   شود و اینها اگر بخواهند می اگر درست بشوند خیلی از امور اصالح می

یکبار که برای حضور  1388این نکته بسیار مهم است و باید به آن توجه کامل داشت. در او  حوادث سال 
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ای تهران بودم، بدون اطالع و یا تصمیم قبلی مسیرم به میدان هفیتم تییر افتیاد کیه از قضیا آن روز       در جلسه

کانون اجتماع مردم اعالم شده بود. به هنگام برگشت با این تلقی که دیگر اجتماع مردم به پایان رسیده است 

ارد مییدان شیدم در ازدحیام    باز هم از همان مسیر برگشتم ولی به محض این که از بزرگراه شهید میدرس و 

جمعیت و ترافیک سنگین اتومبیلها متوقف ماندم. طبق معمول هم عمامه بر سرم بود و هیم شیشیه اتومبییل    

ای سبز بیه مچیش بسیته بیود و بیه       . یکی از این معترضین که پارچهکردم و خودم هم رانندگی می پایین بود

ی بود، وقتی مرا دید از اتومبیل پیاده شد و بیه سیراغ   همراه دوستانش سوار اتومبیلی با نمادهای خا  سیاس

بنده آمد و باز یک جمله خیلی مهم و کلیدی و تاریخی به بنده گفت. او گفت: حاچ آقا شما را به خدا قسم 

به معنای رأس و سرپرست و رهبر( نداریم، بیایید این کار را پیش ببرید. تلقی  Headبه میدان بیایید، ما هِد )

هیم چشیم امیدشیان بیه      در همیه کارهیا هنیوز   این بود که اینها  معترضاین جوان  سخنان بنده ازآن لحظه 

اند توقیع دارنید    نظمی هم که بر خالف مصالح نظام ایجاد کرده و حتی در این اغتشاش و بیروحانیت است 

ین اعتراف بیه تیوان و   ام یا نه ولی ا دانم منظورم را درست منتقل کرده نمی! که روحانیان جانب آنها را بگیرد

 حتی مقبولیت روحانیت که در این جمله وجود دارد را نباید دست کم گرفت.  

باور به ظرفیت روحانیان برای ایجاد تغییر مورد پذیرش برخی از نخبگان هم هست. این تعبیر دینی که 

ناختی هیم میورد پیذیرش    ش شود از منظر جامعه امام بارها فرمودند که اگر عالِم اصالح شود عالَم اصالح می

آور است. با وجود ایین کیه ایین روزهیا در برخیی       و همین هم برای ما مسؤولیتگروهی از نخبگان است. 

کنند، ولیی بیاز هیم فرصیتهایی کیه بیرای        مجالس ختم یا برخی مدارس و مجالس دینی آخوند دعوت نمی

 معممین آماده است بسیار زیاد است. 

حقییر ییک دلییل     بندی برسیم کیه هیر چنید     برای این بود که به این جمعهمه آنچه را که عرض کردم 

بخشیی  دهید کیه    بندی به لباس طلبگی داشتم و دارم ولی تجربه زیسته بنده هم نشان میی  شخصی برای پای

هیای زییادی در ابعیاد     هایی که دارند و با وجود سیرخوردگی  ها و عقیده زیادی از مردم با وجود تنوع سلیقه

شناسانی در لباس طلبگی هسیتند   کنند، همچنان نیازمند و باورمند مبلغان و خطبا و دین س میمختلف احسا

 و به توان باالی آنها برای ایجاد تحوالت مثبت اعتقاد دارند.  
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 ضروت به رسمیت شناختن تنوع در طلبگی

را حسیب توضییحی   ها  خواهم بیافزایم این است که به نظر بنده اگر ما دست طلبه ای که اکنون می نکته

ارتباط میردم بیا دیین قطیع     توانند با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار کنند تا  که خواهم داد باز بگذاریم، می

ها اگر متوجه شرایط جامعه و ظرفیتهای خود باشند و نظام روحانیت و طلبگی هم توجه الزم را  طلبه نشود.

ای  نکتیه  دیندار شدن آنها و یا تقویت دینداری آنها باشیند. توانند واسطه مردم برای  داشته باشد، همچنان می

تیوان آن را ییک    خواهم عرض کنم ظاهرا یک نکته سیاسی است ولی اگر دقت شود به هیچ وجه نمی که می

بحث سیاسی به شمار آورد. بنده مواضع سیاسی خا  خود را درست یا غلط دارم و خیلی صریح و آشکار 

کاری سیاسی نیست، بلکه واقعیا از موضیع و خاسیتگاه     نابراین در این جا قصدم پنهانام ب هم آن را بیان کرده

ها را دارای  کنم نه از خاستگاه سیاسی. به نظر بنده در حال حاضر اصرار بر این که طلبه طلبگی آن را بیان می

امل اجتماعی کم یک تفکر سیاسی خا  بدانیم و آنها را با همین ویژگی در جامعه معرفی کنیم، مهمترین ع

ام کیه آنهیا در    شدن تمایل بخشی از مردم و به ویژه نخبگان به معممین است. این نکته را بارها اعالم کیرده 

حوزه قم صدایشان از بقیه بلندتر است و اصرار دارند همه قم را همسو با خود معرفی کنند موجب شیکافی  

ا اگر بگذارند که مردم ببینند در قم صداهای مختلفی اند. اینه عمیق بین بخشی از مردم و نظام روحانیت شده

گیردد. بخشیی عمیده از میردم و      شود الاقل به صورت نسبی برمی وجود دارد، اعتمادی که هر روز کمتر می

در کانیال   97آذر  22یادداشیتی را اخییرا در شیب     خبیر هسیتند.   گذرد بیی  نخبگان از آن چه واقعا در قم می

ردم و طی آن نوشم که فردا قرار اسیت ییک سیخنرانی در بیاره چهلمیین سیال       ام منتشر ک تلگرامی شخصی

پیروزی انقالب داشته باشم ولی همزمان برای پنج نشست و برنامه علمی خوب و ارزشیمند دیگیر دعیوت    

زاده در مجمع عالی حکمت، مراسم رونمایی ترجمه اصول کیافی   ام: نشست نقد کتاب آقای دکتر طالب شده

سیمینار تخصصیی   اهلل مصباح یزدی،  افزاری علوم عقلی با حضور آیت ، رونمایی مجموعه نرمآقای انصاریان

 شسیت جایگیاه  ن،  و مرکز تحقیقیات اسیتراتژیک توسیعه )رشید(    در   پیشرفت پژوهی قرآن دومین کنفرانس

آن  ولی حتی نخبگان جامعیه از  گردشگری معنوی در دین. اینها حکایتگر یک ظرفیت بسیار باال در قم است

ای که از قم بیرای آنهیا ترسییم شیده      آگاهی ندارند و رغبتی هم به دنبال کردن اخبار قم ندارند، چون چهره

دهند زیر پوست قم فضایی  دهد چنین انتظاری را از قم داشته باشند، یعنی اصال احتمال نمی است اجازه نمی

 اشد. شود وجود داشته ب زده ارائه می متفاوت از آن چه در فضای سیاست
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است و زییان اصیلی آن    به شدت رهزناین اصرار که بگوییم از قم فقط یک صدا را باید انتظار داشت 

تیرین جرییان    پیاک و  تیرین  خیالص  ،تیرین  بهترین، نابهم متوجه حوزه است. این جریان سیاسی حتی اگر 

نظیر خیود    که چنین نیست، باز نباید چنین کند و بخواهد همیه حیوزه را همسیو و هیم    باشد  سیاسی کشور

ام  در بیین طیالب دییده   ی که من در عمل در این دوازده سیال حضیور در قیم    استعداد این تنوعمعرفی کند. 

توانید   آنقدر هست که اگر فضای ابتکار و خالقیت به آنها بدهیم و دست آنها را باز بگیذاریم هیر کیس میی    

. وقتی قم و حوزه و روحانیان تنها با ییک صیدا   مخاطب خا  خودش را در میان مردم و نخبگان پیدا کند

توانند با آن صدا ایجاد ارتبیاط کننید. مین     شود که می معرفی شوند الجرم مخاطبان نیز محدود به کسانی می

ری کینم، میواردی ماننید    خواهم در باره شکل برخی فعالیتهای تبلیغی کیه اخییرا دییده شیده اسیت داو      نمی

برگزاری مسابقه گاز زدن سیب آویزان در کنار ساحل و رفتن به استادیوم ورزشی با صورت رنگ شیده بیه   

رنگ پرچم یا رنگ تیم فوتبال مورد عالقه و با هیجان به نفع یک تیم شعار دادن شاید در شیأن ییک طلبیه    

دانید کیه چیه     ماتی برای تبلی  برگزییده باشید، میی   ای که این کار را به عنوان یک روش مقد نباشد ولی طلبه

کند و بهره خود را از آن خواهد برد. امروز مقام معظم رهبری در دیداری که خدمتشان بودیم خطاب بیه   می

اخییرا تئاتریهیا   "چرا در مراکز اصلی اثرگذار کشور حضور ندارید؟ ایشان فرمودند  دفتر تبلیغات فرمودند که

پرسشهای دینی داشتند، اینها را کی باید جواب بدهد؟ شیماها بایید جیواب بدهیید.      آمده بودند و یک سری

کننید هیم کیه     سینماگرها هم پرسشهای دینی خا  خودشان را دارند. کسانی که روی کتاب کودک کار می

پرسیدند که کشیدن عکس حضرت عبیاس و امیام حسیین علییه السیالم در کتابهیای کیودک         آمده بودند می

میا شیاهد   و دیگر اقشیار اجتمیاعی   در تمام این اقشار  "یا نه؟ اینها را شماها باید جواب بدهید. اشکال دارد

بیا آحیاد ایین    تواننید   ها فقط یک فکر را نمایندگی کنند نمی تنوع گرایش سیاسی هستیم، اگر قرار باشد طلبه

تیوان از   ن وقیت اسیت کیه میی    ولی اگر ما به تنوع سلیقه طالب احترام بگیذاریم آ  اقشار ایجاد ارتباط کنند.

 ظرفیت آن بهره برد. این یک مبنا است. 
 

 کاری نهادهای رسمی کم رنگ نشدن وظیفه فردی در صورت کم

ام این است که اگر ساختارها و تشیکیالت و سیازمانها    مبنای مهم دیگر که باز هم قبال به آن اشاره کرده

توانیم و نباید به ایین بهانیه از انجیام وظیفیه فیردی       میدهند، ما ن و نهادها کار خودشان را خوب انجام نمی

زده است که همیه   شرایط کشور ما از نظر فرهنگی و دینی مانند یک شهر زلزلهخودمان هم صرف نظر کنیم. 
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هیا خیراب شیده، تیرهیای بیرق افتیاده و        اند، خانیه  وقتی مردم زخمی شدهچیز در آنجا به هم ریخته است. 

اهها بسته است کسی بنشیند و با مشاهده این اوضاع بگویید بایید زنیگ بیزنیم بیه      های آب شکسته و ر لوله

روش خیلیی  نشانی و اداره برق و اداره آب که بیایند به این وضیعیت رسییدگی کننید، ایین      اورژانس و آتش

د. انی  و تا نیروهای کمکی برسند مردم زیر آوار جان باختهانگارانه است چون اصال کسی به کسی نیست  ساده

و پیگیری دسترسی توان باید خود وارد عمل شد و البته امید به کمکهای رسمی  در این شرایط تا آنجا که می

تیوان نشسیت و دسیت     االن وضعیت فرهنگی و دینی مردم اینگونه است و نمیرا هم از دست نداد. به آنها 

ی میردم تقوییت شیود و چیون     دیندار بود تا نهاد روحانیت اصالح و در نتیجهروی دست گذاشت و منتظر 

هیا    این واقعیت را پذیرفت و نه فقط مانع تنوع سلیقه و عقیده طلبهمردم سالیق و عالیق گوناگون دارند باید 

ها هم باید با حفظ اصول و  . همان طور که مردم تمایالت مختلف دارند طلبهنشد بلکه آن را تشویق هم کرد

معیارها با این تمایالت مختلف سازگار باشند. اگر این حصار اصرار بر یکپارچه و یک صیدا معرفیی کیردن    

ب بیا  توانند یک آخوند متناسی  ای که دارند می و سلیقه  برند که با هر فکر و عقیده حوزه بشکند، مردم پی می

کیه از عیدم   یکبیار   ،کنید  انخدا رحمتشی که یکی از اعاظم خودشان در حوزه و در بین روحانیان پیدا کنند. 

ساق باشم، باالخره فآخوند فساق ند بگذارید من گفت میحضور فعال ایشان در صحنه سیاست گله شده بود، 

خواهند  مختلف مردم آخوند میاقشار این سخن درستی است که من آخوند آنهایم. و  خواهند هم آخوند می

اند. به ویژه توده مردم و اقشار کم درآمد افراد زییادی هسیتند کیه     از روحانیان دست نکشیدههنوز یکسره و 

کسیی در خیار  از اییران زنیدگی      89ییا    88همچنان به روحانیان اعتماد دارند. یک بار در همان سیالهای  

اند. من به او گفیتم کیه    که همه مردم از نظام و روحانیان برگشته داشت د به ایران آمده بود و اظهار میکر می

کنید. شرایطی پیش آمد کیه بیه اتفیاق ایشیان      فقط برخی نقاط تهران را نبینید، اینطور نیست که شما بیان می

در طول سفر رصید  یک مسافرت زمینی داشتیم و به ایشان گفتم شما واکنش مردم نسبت به لباس طلبگی را 

فروخت. بیه اتفیاق ایشیان     یکی از شهرها یکی از باغداران انگور میجاده کنار  رفتیم ی که میر مسیرکنید. د

پیاده شدیم که مقداری انگور بخریم. این فرد باغدار گفت که شما از این انگورها برندارید و میا را بیا خیود    

د و هنگام پرداخت پول هیم گفیت   های مو برد و گفت که از بین اینها خودتان انتخاب کنید و بچینی سر بوته

به عشق آقا )یعنی رهبر معظم انقالب( فالن مقدار تخفیف برایتان در نظر گرفتم. به آن دوستمان گفتم تیوده  

کنیید و آنهیا را میالک همیه کشیور قیرار        مردم یعنی اینها، شما تنها به چند جوان در شمال تهران نگیاه میی  

هیا بایید آن    کنیم. به هر حال حرف بنده این است که هر یک از طلبیه   دهید ولی ما با این مردم زندگی می می

د ایجیاد ارتبیاط کنید.    د که با گروهی خا  که با آنها سینخیت دار ل و اختیار عمل داشته باشقدر ابتکار عم
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گیزاران بیا تنیوع     که حیج  و به ویژه در ایام حج اند بسیار موفقحمداهلل در این زمینه بعضی از دوستان طلبه ب

ای  توانند ارتباطهای بسییار میؤثر و سیازنده    هایی که دارند تقریبا یک ماه در اختیار یک طلبه هستند می سلیقه

گزاران تا سالها بعد هیم پیونید خیود را بیا      کند و حج داشته باشند که اغلب پس از ایام حج هم ادامه پیدا می

 کنند. دهند و به او مراجعه می روحانی کاروان از  دست نمی
 

 نشین های سنی لباس طلبگی در محیط

، بنده تجربه روحانیون شددر باره مقایسه لباس روحانیون شیعه با روحانیون اهل سنت بیان  ای که نکته

دانم. ایین   اهل سنت را که در همین لباس روحانیت شغلهای مختلفی هم دارند، الزاما یک تجربه ناموفق نمی

ام را تعطییل کینم و بیه     امام جماعت هم باشم و وقت نمیاز مغیازه  که یک شغل داشته باشم و در عین حال 

مرحوم آقای صفار هرندی  شود درک بیشتری از مردم و مسائل آنها داشته باشم. مسجد بروم، اتفاقا سبب می

و شاید هم در مغازه عمامه بیر سیر نداشیت. مین یکیی دو بیار در مسیجد         ها پارچه فروش بود پدر هرندی

انید،   اهلل بروجردی که در همان مسجد به خاک سپرده شده هرندی برای گرفتن اطالعاتی در باره مرحوم آیت

 خدمتشان رسیده بودم. 

شیدت در  ام بیه همیین    وضعیتی که ما در باره نوع نگاه مردم بیه معممیین دارییم، آن طیور کیه شینیده      

 نشین هم وجود دارد و کم شدن اقبال مردم به روحانیان در آنجا هم وجود دارد.  محیطهای سنی
 

 لباس طلبگی در ایام اربعین احترام مردم عراق به 

کردند که روحانیت شیعه عراق  دوستان طلبه عراقی که در جامعه المصطفی در خدمتشان بودم اظهار می

بته آن چه بنده در سفر اخیر اربعین دیدم کامال بر عکس بود و آنقیدر کیه در   هم با این چالش روبروست. ال

ای کیه   راننیده اتومبییل  آور بود، وقتی از نجف راهی کربال بودم  آنجا عزت و اجترام دیدم برایم کامال شگفت

طیرف   برد با فاصله از محل جمع کردن مسافر بود. وقتی تعداد مسافرهای سواری تکمیل شد و به میمسافر 

اتومبیل حرکت کردیم بقیه مسافران با اصرار ساک دستی بنده را گرفتند و آن را حمیل کردنید و بیه هنگیام     

 سوار شدن هم با اصرار صندلی جلو را در اختیار بنده قرار دادند.  

بعد از اربعین هم وقتی برای دیدن آثار تاریخی عازم بغداد بودم که گزارشی از این سفر را هم در کانال 

بوس شدیم و باز هم میا را در   ام سوار بر یک مینی ام منتشر کردم به همراه یکی از دانشجویان عراقی شخصی
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غداد هم ییک موکیب بیود کیه راننیده      بوس بسیار بداخالق بود. در مسیر ب صندلی جلو نشاندند. راننده مینی

پیشنهاد کرد بایستیم و چیزی بخوریم ولی مسافران که اغلب ایرانی بودند مخالفت کردند و گفتند که خیلیی  

شود و این بر خشم آقای راننده افزود. در یکی از ایستگاههای بازرسی از جوانی که چای میفروخیت   دیر می

ام داد  از پرداخت پول یکی از لیوانها را به دست دوسیت عراقیی  دو لیوان یک بار مصرف چای خرید و پس 

فوری قبول کردم ! و البته کلی هم تشیکر   دوگفت این را به شیخ بده ! من از ترس این که مبادا ناراحت شو

 کردم.  

ی چزابه آمدم. در آنجا هم وقتمرز در مسیر بازگشت به ایران هم که بلیط هواپیما پیدا نکردم از بغداد به 

بوس پیدا کردم گفتند که چهار مسافر دیگر نیاز است که مینی بوس تکمیل شیود و حرکیت کنییم.     یک مینی

کنییم، بگیذار    سه مسافر که آمدند راننده گفت حرکت میی  صندلی کنار جایی که بنده نشسته بودم خالی بود.

بیرای پیذیرایی متوقیف     شیخ راحت باشد. در مسیر بازگشت هم شب هنگام یک جایی یکی از موکبها ما را

کردند. شکل متوقف کردنشان هم خیلی مدهش بود، ناگهان در تاریکی شب یک نفر با چراغ قوه بیه وسیط   

جاده آمد و با اشاره دست به مینی بوس گفت که توقف کند و پس از توقف گفت در سمت جاده پیذیرایی  

ای شدیم کیه بیرق    توقف کردیم وارد محوطه یکنم که من ابتدا مقداری ترسیده بودم. وقت کنند. انکار نمی می

هم نداشت و مردی آشپزی مشغول کشیدن غذا بود، غیر از ما مسافران دیگری هم آمده بودند و گیرد دییگ   

غذا ایستاده بودند، من هم مثل بقیه ایستاده بودم و تماشا میکردم. آشپز بزرگوار یک ظرف غذا ریخیت و بیا   

خ بدهید. این رفتار هم خیلی برایم جالب بود. در فکر این بودم که بیدون  اشاره دست گفت که این را به شی

کنم، ناگهان دیدم در تاریکی شب، دستی از البالی جمعیت بیرون آمیده و ییک قاشیق    ه قاشق با این غذا چ

سفید یک بار مصرف در دست اوست و مدام میگوید: شیخ شیخ شیخ شیخ ! این میزان احتیرام بیه معممیین    

 اندازد. های ایام انقالب می شنیدهانسان را به یاد ن در اربعی
 

 اولویت نداشتن تغییر در شکل ظاهر لباس طلبگی

ای که یکی از دوستان در باره تغییر تدریجی شکل لباس بیان کردند، نکته قابل توجهی است، ولیی   نکته

نبوده است. ولی به هر حال این لباس تأثیری بر بحث ما ندارد. لباس پیامبر قطعا به شکل عبا و قبا و لباده ما 

ییک نمیاد بیه     به همین صورت که شاید وجه ایرانی بودن در آن خیلی بیشیتر از وجیه اسیالمیت آن باشید    

تر شدن آن برای سهولت تردد نیازمند تأمل بیشتر است. البتیه ایین    آید و پیشنهادهایی مانند کوتاه حساب می
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بیه  یک لباس رایج در قلمرو خالفت عثمیانی بیوده و     افتد. مثال لباده میتغییرات گاه مستقل از اراده ما اتفاق 

شده است. ولی بعدا خودش به عنوان یک لباس مستقل میورد   پوشیده میوی قبا در زمستان رعنوان اورکت 

استتفاده قرار گرفت و روا  یافت. به هر حال بنده با تغییراتی که وجیه نمیادین ایین لبیاس را از بیین نبیرد       

 الفتی ندارم ولی برای آن اولویتی هم قائل نیستم. مخ
 

 ایفای نقش طلبگی در محیط خانوادهاهمیت 

که مورد اشاره برخی از دوستان هم  خانواده استتکمیلی دیگر که باید مطرح کنم مربوط به بحث یک 

شود تنها در حید طیرح    های مختلف برای طلبه بسیار مهم است و آن چه ذکر می بود. مسأله خانواده از جنبه

اولیین نکتیه بنیده در    ر به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. عنوان بحث است و باید در فرصتهای دیگ

مراجعات مسیتقیم و غیرمسیتقیم در   ها و  ها و دیده به بر اساس شیندهاین باره این است که اغلب دوستان طل

ای که در خانیه خیودش نتوانید در حید      کنند. طلبه خانواده خود اعم از همسر و یا فرزندان کوتاهی می حق

تردیید در محییط بییرون از     بی دین و عدالت را اجرا کند، و متعارف و در حد توان خودش به حق عمل کند

به همسرش احتیرام نگیذارد،   ای که  سطح جامعه هم چنین توان و توفیقی را نخواهد داشت. طلبه منزل و در

اولین محییط  تواند یک شهروند مؤثر باشد.  همسرش را شهروند درجه دو و زیردست خودش تلقی کند نمی

سیتم ییا   تواند خودش را ارزیابی کند کیه مین طلبیه میوفقی ه     اجتماعی که یک طلبه حضور دارد و آنجا می

لبته این که انسان همه سعی و تالش خود را داشته باشد ولی به هیر دلییل موفیق    انیستم محیط خانه است. 

های نادرست  ها و تلقی ها و غفلت توجهی ها و کم توجهی نشود بحث دیگری است ولی بحث من ناظر به بی

ام. البته بنده مسؤولیتی مرتبط  نکرده در این زمینه دچار بحران هستند اغراق طلبهاست که اگر بگویم دوستان 

ام و یا مستقیما  رسمی داشته باشم اما آن چه جسته و گریخته شنیدهبا این موضوع ندارم که اطالعات و آمار 

ای کاش اساتید بزرگوار و مراجع عظیام وقیت خیلیی بیشیتری     ام بسیار نگران کننده است.  از آن مطلع شده

ای طالب بگذارند، گرچه برخی اساتید میانی حوزه خودشان هیم نیازمنید   برای آموزش اخالق خانوادگی بر

بنیده  ، دارنید  بیا عنیوان سیبک زنیدگی     اهلل مکارم یک درس عمومی آموزش دیدن در این زمینه هستند. آیت

. این نوع مباحیث بایید   شحال شدمعنوان خیلی خواین از ام که در آن حضور پیدا کنم ولی  توفیق پیدا نکرده

 ها هستند.  ها نیازمند آموزش و یا تذکر در این زمینه شتر باشد و عموم طلبهخیلی بی
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اگر طلبه در محیط منزل خوب عمل کند، در درجیه اول همراهیی عیاطفی همسیرش را در کارهیایش      

خواهد داشت و به دنبال آن همفکری و همراهی و همدلی فرزندان هم ایجاد خواهید شید. بیرای فرزنیدان     

درجه دوم قرار دارد. وقتی آنها به سن رشید برسیند فهیم اجتمیاعی آنهیا حیرف اول را        همراهی عاطفی در

زند. یعنی باید در آنها فهم اجتماعی ایجاد شود. این کیه بفهمنید اهمییت و نییز لیوازم اجتمیاعی لبیاس         می

دشان روحانیت چیست و هر چند نخواهند نزد دیگران بروز بدهند که پدر آنها طلبه است ولی در درون خو

کنید باشیند اینهیا از تبعیات      و متوجه مسیری که پدرشان طی می توجیه باشند و با آن مشکلی نداشته باشند

باز هم با عذرخواهی فراوان و اسیتغفار   د خوب و درست و رعایت و ادای حقوق آنها در منزل است.وربرخ

مطلبیی در بیاره فییلم سیینمایی      از مستند کردن بحثها به تجربیات شخصی، شاید مطلع شدید که اخیرا بنده

ام نوشتتم و انعکاس زیادی هم پیدا کرد و عالوه بر این که بیش از هفت هزار نفیر   مارموز در کانال شخصی

آن را خوانده بودند برخی سایتها هم عینا آن را منتشر کردند. فکر کنم بنده بعد از فیلمهای ملیک سیلیمان و   

. در ابتدای یادداشت مربوط به این فیلم نوشتم کیه  ل سینما نرفته بودمتا به حا 1389یک حبه قند یعنی سال 

پیش از تماشای فیلم و همراه او به تماشای این فیلم رفتم. جالب است که بنده  که به پیشنهاد پسر کوچکترم

دانستم موضوع آن چیست. ولی به خیاطر پسیرم و بیرای ایین کیه       هم هیچ ذهنیتی در باره آن نداشتم و نمی

ها محروم است، از پیشنهاد او استقبال کردم ولی طبعیا پیشینهاد کیردم کیه در      ای تجربه ساس نکند از پارهاح

نشینیم که عمامه میانع تماشیاگران پشیت سیرمان     ب عقبتر باشد و یا در ردیفهای  خلوتسئانسی برویم که 

در نقید آن   "جامه طنز بر اندام یک تیراژدی "با عنوان  یادداشتیاتفاقا فیلم بسیار جالب سیاسی بود و  نباشد.

بنده از تماشای این فیلم نقد کردن آن یا دنبال کردن یک موضوع سیاسیی نبیود،    اصلی و اولیه نوشتم. هدف

که این سیخن بیه ایین    است بلکه این بود که پسرم یک تجربه اجتماعی همراه با پدرش داشته باشد. واضح 

بیه   یی که به برخی از آنهیا اشیاره کیردم،   میتوان به بهانه فرزند رفت، آن محدودیتها معنا نیست که هر جایی

داده بیود  حضور در برخی اماکن تفریحیی را  جای خود محفوظ است. شاید همین پسرم یکی دوبار پیشنهاد 

بنیده  توانم هیچ یک از بازیهیای آن مجموعیه را انجیام دهیم و آمیدن       با این استدالل واقعی که نمی ولی من

 ،هیا  در ایین زمینیه  . کامال روشین اسیت کیه    شود دعوت او را نپذیرفتمسبب خوش گذشتن به او تواند  نمی

ای اقتضای خا  خودش را دارد، تکیه مین بیر    هر خانواده توان یک دستورالعمل برای همه صادر کرد. نمی

رطیرف کیردن نیازهیای    محیط خانواده برای ییک طلبیه و وظیفیه او بیرای ب    دادن به اصل موضوع و اهمیت 

این سخن دوستان را هیم قبیول دارم کیه ذهنییت و      معرفتی و عاطفی اعضای خانواده و پیامدهای آن است.

فضای فعالیت و پیشنیه همسر در این موضوع بسیار مؤثر است. طبعا همسری که از صبح تا شب در گیوش  
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خیلی فرق دارد با همسیری کیه بیا همیه      توانیم برویم فرزندان بخواند که به خاطر لباس پدرت هیچ جا نمی

توان بکوشد فرزندان این خأل را احساس نکنند و آن را به حیداقل برسیاند و بیه سیهم خیود بیرای توجییه        

نخسیتین  فرزندان وقت بگذارد. این حرف درست است ولی به هر حال تأثیری روی این موضوع ندارد کیه  

 ت.سخانوادگی خود او اجتماعی طلبه محیط صحنه حضور
 

 زی طلبگی

بندی اکثری به لباس طلبگی روی فقط ظاهر لباس  پایانی این است که اصرار بنده برای پای نکته دوم

نیست، روشن است که لباس همراه با زی طلبگی و لباس با رعایت بایدها و نبایدهای لباس مورد نظرم 

وارد آن بشوم و بنده بخواهم  اخالقی و معنوی دارد که در حد بنده نیست کهاست. این موضوع یک وجه 

کنم که اغلب  بسیار کوچکتر از آنم که در این باره حرفی بزنم ولی از نظر اجتماعی چند نکته را عرض می

مورد پرسش و اشاره شما عزیزان بود. یکی این که آیا یک چارچوب خاصی برای مواجهه با افراد مختلف 

شود اصل بر این است  مانطور که از روایات هم برداشت میوجود دارد یا نه؟ در پاسخ باید عرض کنم که ه

آیین و  جنسیت و که هر فردی که طرف صحبت و یا تعامل با ما قرار گرفته است، هر کس که هست و هر

تر باشد. من به این موضوع  مرام و منشی که دارد اصل این است که احتمال دارد از ما برتر و باالتر و مقرب

اند  کرده  ترین افرادی هم که مراجعه این احساس را در باره متفاوت قلبا باور دارم نه این که به آن تظاهر کنم.

فرض در مواردی هم که قرار است تذکری به فرد داده  پیشام. این  ام داشته و یا با آنها طرف گفتگو شده

 کند. به انسان کمک می شود و یا نظر مخالفی با او مطرح شود، خیلی

 

 ظرافت و دشواری مواجهه با افراد غیرپایبند به ضوابط

جواز یا عدم جواز وقت گذاشتن برای این گونه افراد با لباس طلبگی اسیت، میثال نشسیتن و     نکته دوم

؟ ایین میوارد  کیه در خیار  از     کند کار درستی است یا نه ت کردن با بانویی که رعایت ضوابط را نمیصحب

کشور خیلی بیشتر پیش میآید و شاید انتظار برود که شما در هتل محل اقامت خود پذیرای آنها باشید خیلی 

ن حسینیه محل مراسیم  باید مراقب بود و تا آن جا که ممکن است این نشست در فضاهای عمومی مثال هما

تیوان   دور از مردم ولی در مرئی و منظر مردم و متصل به مراسم مثال قبل ییا پیس از آن برگیزار شیود. نمیی     

دست رد به این افراد زد و پای حرف آنها ننشست، برخی از اینها واقعا نیازمند راهنمایی هستند و با جیان و  
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کنید.   به این افراد اغلب آنها را دچار سرخوردگی می ستقیمسلبی و مکنند. تذکر  ها عمل می دل هم به توصیه

خواهنید از همیان ابتیدا بیه      قطعا برخی روحانیان در این موضوع با بنده اختالف نظر دارند و خیلی قاطع می

فکر نکنم کسی وجود داشته باشد که یقین نداشیته باشید ایین روش    قول خودشان امر به معروف کنند ولی 

هیا و نییز    در ایین زمینیه حتمیا بیه توصییه     ارد بلکه تالی فاسدتر هم دارد. ف نه تنها ثمر ندبرای امر به معرو

گذاشیتن بیه ایین    احتیرام  آموز برخورد رهبر معظم انقالب با این گونه افراد باید توجیه کرد.  های درس نمونه

کیات و تحیوالت   سیاز بسییاری از خییرات و بر    دهد که زمینه می آرامش و امنیتآنها یک احساس  افراد، به

مثبت در آنهاست. این نه تنها با زی طلبگی منافاتی ندارد بلکه کامال همسو با وظیفه تبلیغی یک طلبه اسیت.  

اگر در منزل طلبه باید به روی همه بیاز باشید و همیه بایید بیرای حیل مشیکالت خیود و دریافیت پاسیخ           

اید همان راه پییامبر و اهیل بییت علییهم     تر ب پرسشهای خود به او مراجعه کنند و یک طلبه در سطحی پایین

البته آن نکته در جرییان قیرار دادن    السالم را دنبال کند، در اینگونه موارد هم باید پذیرای همه نوع افراد بود.

و حتی دخالت مستقیم دادن محارم خود در این موارد را که به آن اشاره کردم دوباره باید میورد تأکیید قیرار    

  دهم.

هایی که به ما داشتند این بود که شیما بایید آمیادگی داشیته      در زمره توصیه مهدوی کنی هللا مرحوم آیت

باشید که حتی نیمه شب زن و شوهری که دعوایشان شده است در منزل شما را بزنند. البته اینگونه مرافعات 

ه یک طلبه باید آمیاده  و مراجعات قدیمها بیشتر بوده و در این زمانه کمتر شاهد آن هستیم ولی از این نظر ک

کند. در موارد متعددی که برای بنده پیش آمیده اسیت گیاه شیاهد      مراجعه هر کسی باشد هنوز هم صدق می

 توان با یک آخوند هم نشسیت و حیرف زد.   کرد که می ام که اصال به ذهن ما خطور نمی این اظهار نظر بوده

با روحانیت سرناسازگاری داشت بیرای چگیونگی   یکی از همین افراد  که به شدت امسال پس از ماه مبارک 

آور بیود. ثمیره حسین     بسییار تعجیب   برای اطرافیانش این اقدام او محاسبه زکات فطره تماس گرفته بود که

بندی کامیل بیه میوازین دینیی و شیرعی در اینجاهیا ظیاهر         برخورد با این افراد و احترام به آنها در عین پای

وانع مراجعه مردم به روحانیان را از سر راه بردارد و برخی روشهای امیر بیه   شود. یک طلبه وظیفه دارد م می

کند و آنها را از این مراجعیه   معروف و نهی از منکر ما به صورت بیّن و مسلم بر سر راه مردم مانع ایجاد می

 دارد.   بازمی

آمادگی داشت. همه چییز   ها و استثنااهایی دارد که باید برای آنها هم بدیهی است تمام این موارد تبصره

زنم نیسیت. گیاهی طیرف مقابیل در همیین       همیشه آن قدر روان و بدون چالش و راحت که بنده حرف می

زند که راه هیر نیوع گفتگیوی بعیدی را      به مقدسات میآمیز  مواجهه نخست آنقدر حرفهای ناپسند و توهین



42 طلبگی در لباس طلبگی؛ بازخوانی یک تجربه زیسته
__________________________________________________________________________________ 

 
 

و ییا اگیر کسیی در     ه افیراد را هیم داشیت،   بندد، باید خود را نباخت و آمادگی رو در رو شدن با اینگونی  می

ی از جیبش دربیاورد و بخواهد مصرف کند با احتیرام و آرامیی بایید    لحضور شما ناگهان بطری مشروب الک

کنم ولی به دلیل محدودیتهایی که دین برای من تعیین کرده از اینجا به بعید   گفت من از شما عذرخواهی می

 ن که لطف کنید این کار را در اینجا انجام ندهید. توان در خدمت شما باشم، مگر ای نمی

پرد وسط حیرف و مطالیب نامناسیبی را مطیرح      گاهی کسی در حضور جمع ناگهان به قول معروف می

 کند که حساسیت برخورد با این  افراد خیلی بیشتر است و باید با ظرافت خیلی بیشیتری برخیورد کیرد.    می

شد یکی از دانشجویان بلند شید   ها برگزار می یک بار در سخنرانی دهه محرم که در محل یکی از سفارتخانه

و شروع کرد علیه نظام و سفارتخانه و کشور مطالبی را مطرح کرد. کارکنیان سیفارتخانه سیعی کردنید او را     

ارید حرفش را بزند. بعد از مراسیم  وادار به سکوت کنند و گفتند بگذار بعد از منبر، بنده عرض کردم که بگذ

هم دوستان سفارتخانه به من اعتراض داشتند که چرا اجازه دادید وی حرف بزند چون این موارد اگیر بیاب   

بیر عکیس   بنیده  کننید.   بشود دیگر نمیتوان جلوی آن را گرفت و اینها ذهن بقیه مخاطبان را هم خیراب میی  

پاشد نباید مانع این کارها شد. خیلیی از وقتهیا همیین کیه      م نمیاعتقاد دارم که مادام که شیرازه مجلس از ه

در ماجرای آن سیفارتخانه هیم وقتیی آن     کند. احساسات فرد گوینده فروکش می شود اجازه صحبت داده می

بندی کردم و به تعدادی از آنها جواب دادم و بقیه را موکول  دانشجوی معترض حرفهایش را زد آنها را دسته

  ضوری او کردم چون عام البلوی نبود.به مراجعه ح

البته در باره مباحث مرتبط با موضوع منبر که بنده اساسا معتقد هستم مخاطبان آزادانیه و همیان وسیط    

منبر سوال و ابهام و ان قلت و نقد خود را مطرح کنند. در همان منبرهای تهران که قبل از قیم آمیدن داشیتم    

رسد همانجیا آن را مطیرح کنید. معنیی ایین       ای به ذهنش می هر مالحظهاین را اعالم کرده بودم که هر کس 

و این احتمیال وجیود دارد کیه     توانم آن را همان لحظه جواب بدهم، سخن این نیست که هر چه بپرسند می

شود را بلد نباشد و پاسخ آن نیازمند مطالعه و تأمل بیشتر باشد ولی این کار  پاسخ برخی مطالبی که  ارائه می

 نظر همسو ساختن مباحث با سطح نیازهای مخاطب خیلی مؤثر است. از 

کند ولی ما باید مراقب باشییم   گاهی طرف مقابل عادت نادرستی دارد و مثال مدام حرف شما را قطع می

 که این کار را نکنیم و خیلی محترمانه از او بخواهیم که او هم اجازه دهد ما حرفمان را کامل  کنیم. 

که هر کس باالخره یک جنبه ایجابی در وجودش هست که در سخنان او  هم انعکیاس   فراموش نکنیم

توانید   های ایجابی نقطه شروع خیلی خوبی برای ییک ارتبیاط میؤثر میی     کند. پررنگ کردن این جنبه پیدا می

گویید  باشد. مثال کم نیستند جوانانی که یک برداشت نادرستی از قرآن به گوششان خورده و مثال یک باره می
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مگر قرآن نگفته که هیچ چیز حتی دین نباید با کراهت باشد )=ال اکراه فی الدین(، در این گونه موارد اغلیب  

اسیت کیه   آمیوز   کنم که چقدر مایه خوشحالی است و برای من شیرین و درس بنده بحثم را با این شروع می

اید، ای کیاش مین هیم بتیوانم      قرار داده شما تا این حد به قرآن توجه دارید و قرآن را مبنای داوری خودتان

تواند مبنای اعتقادات و رفتارهایم قرار بگیرد و بعد وارد اصیل بحیث    مثل شما به این باور برسم که قرآن می

گویید ییا نیه.     شوم که آیا واقعا قرآن چنین چیزی گفته یا نه و اگر گفته مراد از آن همان است که او میی  می

طلب  زنند هم از این منظر که چقدر خوب است که شما حق علیه نظام حرف میحتی با کسانی که به شدت 

دکتیر حیداد   آقیای  قول شوم. تقریبا همه اساتید به  هستید و در اصل دنبال اقامه حق هستید وارد صحبت می

برجسته کردن نقاط است با همین روش و خیلی متفاوت  هاما خیلی از پیش از انقالبی که فضایشان باعادل 

شیوند   که خاستگاه دینی دارد نه این که سلیقه امثال بنده باشد عمال به یک همدل و همراه تبدیل میثبتشان م

کنند. گاهی حتی نقاط مثبت انسانها تنها در حد معنای زییای  و در غیاب انسان هم از انسان به خوبی یاد می

عتیراف کیردن بیه آن و اظهیار غبطیه      نامشان است. برجسته کردن همینها و پررنگ کردن فضای ایجیابی و ا 

 تواند اثر مثبت خود را بگذارد. نسبت به آن هم می

با همه این حرفها باالخره این امکان وجود دارد که انسان گاه اشتباهی هم مرتکب شود، یعنی بعیدا کیه   

کیاری  پردازد متوجه شود که گاه بیش از حد مماشیات کیرده اسیت، گیاه      به محاسبه و ارزیابی کار خود می

انجام داده که اصطالحا برای او سبک بوده، گاه حرفی زده است که در شأن یک طلبه نبوده است. در اغلیب  

دارد که در همان لحظه بهترین برخورد را بتوانیم داشته باشییم.  نه و احاطه و تیزبینی وجود ماها آنقدر سیطر

 تر باشد.  تر و دقیق توانست پخته میام که برخوردم  بنده هم در موارد متعددی این احساس را داشته
 

 پذیر نبودن تجربه شخصی بنده تعمیم

و محدود بودن آن بیه  پذیر نبودن تجربه شخصی بنده  تعمیمنکته دیگری که دوستان به آن اشاره کردند، 

خواهم انکار کنم و نکته دقیقی است. البته تعبیر فضیای نخبگیانی    ه این را هم نمیاست. بندفضای نخبگانی 

مقداری افراطی و اغراق است ولی به صورت کلی این درست است که تجربه تبلیغی بنیده ییا در خیار  از    

کشور بوده و یا در داخل کشور محدود به فضاهای دانشگاهی ییا ییک مسیجد بیا مخاطبیانی کیه اغلیب از        

های ما بیه صیورت عمیده از     ان و خلبانها و استادان دانشگاه و فرهنگیان و مانند آن بوده است. پامنبریمدیر

 این اقشار بودند.  
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رفتم یک نمازگزار بزرگواری بود که قیبال   بنده مدتی که در مسجد قدس در شهرک غرب تهران منبر می

اهل مسجد بود. ایشان یک بار به بنده گفت  ولی کرد کار نمی راننده کامیون بود و دیگر بازنشسته شده بود و

فهمم چیه   دهم، البته نمی نشینم و گوش می آید و همه آنها را تا آخر می من خیلی از منبرهای شما خوشم می

زنید! این حرف کامال درست است که ایین تجربیه قابیل     گویید ولی مطمئن هستم که حرفهای خوبی می می

ست و بنده خودم هم به این موضوع واقفم. به همین دلیل سخنرانی در مجیالس  نی تعمیم کامل به توده مردم

ختم برای بنده بسیار سخت است و جز مواردی که صاحب عزا از خویشاوندان نزدیک و ییا دوسیتان و ییا    

ام در هییچ مجلیس خیتم دیگیری سیخنرانی       اند که توان نه گفتن در برابر آنها را نداشیته  حتی اساتیدی بوده

ام. اداره این مجالس خیلی سخت است و توانایی و مهارتی نیاز دارد کیه در مین نیسیت. اصیال شییوه       نکرده

سخنرانی حقیر که با مراجعه مستمر به متن از قبل یادداشت شده است با این مجالس سازگاری نیدارد و ییا   

ت و بیا همیین   نیازی که مردم برای شور و احساس و گریه دارند با مباحث خشک علمی قابیل جمیع نیسی   

ام. شاید همه سیخنرانیهای کیه در سراسیر     استدالل تمامی دعوت برای سخنرانی در مجالس ختم را رد کرده

ام به ده مورد نرسد که البته تعدادی از همینها هم عمال در یک فضیای علمیی و    عمرم در مجالس ختم داشته

حتی در مجالس ختم هم مخاطبان بیه وییژه   البته این نکته هم هست که کرده بوده است.  با مخاطبان تحصیل

ام، ولی به هیر   ای است که بنده شخصا آن را داشته جوانان دنبال بحثهای ناب و جدید هستند. این هم تجربه

 خواهد که در بنده نیست.  حال اداره مجالس عمومی ظرافتهای خاصی می

وقت بیشتری از بنده در مقایسه با  شاید کسی باور نکند که گاه تهیه مطلبی برای بخش روضه این منابر

گیرد. به هر حال ما دائم با این مسأله روبرو هستیم که  میگذارم،  میمتن اصلی صحبت وقتی که برای تنظیم 

نگیاری سیازگار باشید و تیرویج مطالیب       حتی در روضه چه مطلبی گفته شود که با تاریخ و یا مبانی تیاریخ 

المصطفی گرفته شد  وند در جامعه ه برای مرحوم آقای دکتر آیینهخرافی و ضعیف نباشد. در مجلس ختمی ک

و حقیر در آن سخنرانی کردم، برخی دوستان دانشجو بعد از مراسم گفتند که ما از ابتیدای سیخنرانی منتظیر    

و بنده هم اشعاری را از یکی شعرای  خوانید ای می کنید و چه روضه بودیم که ببینیم شما برای روضه چه می

نتخاب کرده بودم و تلقی دوستان این بود که عمدا این تدبیر را اندیشیده بودم که به آنها آموزش دهم عرب ا

دار نشوم ولی البته بنیده اصیال بیه ایین      چطور به نقل از دیگران مصائب را ذکر کنم که خودم چیزی را عهده

کینم کیه تطبییق     د و تأکیید میی  بنده هم تأیی فکر نبودم و به روش همیشگی خود عمل کرده بود. به هر حال

 باید با احتیاط زیاد صورت بگیرد.  تجربه شخصی بنده بر شهرهای کوچک و روستاها حتما 
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دهد که لباس طلبگی هنیوز در بیین نخبگیان هیم      ام نشان می تجربه بنده در فضایی که با آن درگیر بوده

و برای حفیظ ایین موقعییت     قرار نگیردکارکرد دارد و سزاوار نیست آن فرصت و این سرمایه مورد استفاده 

ولیی انکیار    برای خدمت هر چه بیشتر به دین پیشنهاد کردیم که بایید بیه فضیای چندصیدایی کمیک کنییم      

معنی باشد و اصال در آنجا مسأله میردم   کنم که این چندصدایی شاید در شهرهای کوچک و روستاها بی نمی

 همین است.و معنی و الزمه تجربه زیسته  این چیزها نباشد
 

 مالحظاتی در باره شرایط کنونی

چیه مطیرح شید و بیه وییژه پیشینهاد        آندیگری که سزاوار است به آن توجه شود، این است که  نکته

 تیوان جیواب ایین سیوال     چندصدا کردن حوزه ناظر به شرایط  کنونی است. بنا بر این با این پیشینهاد نمیی  

ای در شرایط کنیونی مفیید اسیت داد، ایین سیوال       که برای دستگاه روحانیت چه برنامه بعضی از دوستان را

تک شده  به اجبار تحمیلدر شرایط کنونی باید جو  بندهطلبد. به نظر  سوال دیگری است و پاسخ متفاوت می

ن طیور  صدا معرفی کردن حوزه شکسته شود ولی اگر شرایط تغییر کند چه بسا نظر بنده هم تغیییر کنید، ایی   

پیشنهاد دوستان مبنی بر تقسیم نظیام طلبگیی بیه دو     این برای همیشه آینده هم باشد.نیست که این پیشنهاد 

دسته کسانی که قصد معمم شدن دارند و کسانی که چینین قصدی ندارند و فقط مایلند که کار علمی کننید،  

مؤکدا اصرار دارم ایین نیوع پیشینهادها را     لبته بندهاپیشنهاد قابل تأملی است ولی ربطی به بحث بنده ندارد. 

پیشنهاد  ،باالخره جایی امکان دارد مورد توجه قرار گیرد. این پیشنهاد دنبال کنید و به متولیان امر منتقل کنید.

خوب و قابل تأملی است که به ذهن بنده نرسیده بود. حال این که میدیران حیوزه و مراجیع بزرگیوار آن را     

دیگری است ولی چه خوب است که این پیشنهاد را مدون کنیید و در قالیب ییک مقالیه     بپذیرند یا نه بحث 

منتشر کنید که ورود به فضای حوزه به دو شکل مختلف باشد: یک فضا و فرایند بیرای کسیانی کیه مایلنید     

معمم شوند و یک فضا و فرایند برای کسانی که تصمیم ندارند معمم شوند ولیی مایلنید دروس دینیی را در    

های فقه و اصول و فلسفه و کیالم و قیرآن و حیدیث دانشیکده الهییات ولیی در        وزه بخوانند، مانند رشتهح

حوزه. برای کسی که مایل است این دروس را در حوزه بخوانید راه را نبنیدیم. االن در میدارکی کیه حیوزه      

ه خیلی جاهیا بیه ایین    شود که به شرط معمم بودن صاحب مدرک اعتبار دارد که البت کند نوشته می صادر می

کنند و دارنده سطح چهار که معمم هم نیست به اعتبیار میدرکش بیه تیدریس و فعالیتهیای       جمله اعتناا نمی

 علمی و اجرایی مشغول است.
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کیه  هم  و غیرساختاری موجود در این مسیر و مواضع اثرگذار مراجع در این باره رامشکالت ساختاری 

و این که آیا برخی رفتارهای امثال ما مانند با حوصله گوش  مال قبول دارممن کادوستان به آن اشاره کردند، 

دادن به حرفهای حتی دگراندیشان و میدان دادن به آنها برای اظهارنظر مورد پسند بزرگان حوزه است یا نیه  

ی نکته درست و قابل توجهی است. من هم قبول دارم که در شرایطی که بسیاری از بزرگان حوزه اصال بیرا 

داننید و بیه همیین     های خواهران اعتبار و ارزشی قائل نیستند و انصراف کلمه طلبه را به طلبه مرد میی  حوزه

ای تغیییر و تحیوالت    دهند، با چنین ذهنیتی ایجاد پیاره  خاطر اجازه پرداخت شهریه به خواهران طلبه را نمی

ای بیایند در فضیای حیوزه    ین که عدهبسیار دشوار است، با شما موافقم که در چنین فضایی مطرح ساختن ا

فقط علم یاد بگیرند و نه دنبال معنویت به معنای متعارف باشند و نه دنبال معمم شیدن و خیدمت بیه امیام     

زمان سالم اهلل علیه خیلی سخت است و به همین ترتیب مطرح ساختن این پیشینهاد کیه ییک دسیته مبلی       

ین آنها از نظر برخورداری از امتیازات مثال شیهریه قائیل شیویم    غیرمعمم هم تربیت کنیم و البته تفاوتهایی ب

ای گیاه بیدون لبیاس طلبگیی      کنم که برخی دوستان دارای فضل حوزه آسان نیست. بنده هم اصال انکار نمی

بندی کلی آن هم به اسیتناد تجربیه شخصیی     کنند، تأکید بنده روی لباس در یک جمع  بسیار موفقتر عمل می

 بود. 

رخی مسائل امنیتی که دوستان اشاره کردند و مراقبتها و مزاحمتهایی که نهادهای امنیتی ایجاد همچنین ب

کننیده اسیت.    کنند این هم اگر واقعا همان گونه که باشد که ذکر کردید، یک آسیب بزرگ و بسیار نگیران  می

را مییدانم کیه    حل این مشکالت در دست بنده نیست که یک کلمه بگویم حل بشود و حل بشود، ولی ایین 

هیا   باید با رعایت همه مسائل اینها را گفت و به گوش متولیان امر رساند تا شاید روزی اثر کند. این که طلبه

با شناخت دورادوری کیه از  از ترس احضار از سوی دادگاه ویژه روحانیت نتوانند در کنار مظلومان بایستند، 

های بعدی از ایفای نقیش   ها از ترس مؤاخذه که طلبهاین ین مجموعه دارم قابل قبول نیست ولی به هر حال 

این جور محدودیت درسیت کیردن بیرای آحیاد     ر راست باشد، دردناک است. واقعی  خود دست بکشند، اگ

ها که باید در کنار مردم باشند در یک جامعه اسالمی نگران کننده است، البته احساس مین   مردم و برای طلبه

هیا   اگیر طلبیه  کنند و به واقع چنیین محیدودیتی وجیود نیدارد.      س محدودیت میاین است که دوستان احسا

تواننید انتظیار داشیته     نتوانند با همه وجود و همیشه در خدمت این محرومان و مظلومان باشند، چگونه میی 

ن کنند و آ باشند که این مردم در جاهای دیگر به آنها اعتماد کنند؟ مردم حضور تصنعی روحانیان را درک می

کنند که این فرد برای خبرچینی به نزد ما آمیده و ییا    کنند و این طور تحلیل می را حمل بر چیزهای دیگر می

برای گرفتن عکس تبلیغاتی و یا برای کاله گذاشتن سر آنها و متقاعد کردنشان بیه چشیم پوشییدن از ادامیه     
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کنم که شییوه رفتیار    ناصواب تأکید میاعتراض و دادخواهی. البته باز هم برای جلوگیری از هر نوع برداشت 

اجتماعی یک  روحانی در جامعه امروز ما باید این باشد که ابتدا برادری خود را برای دین و دینداری اثبیات  

کند و آن گاه سخن به انتقاد بگشاید. مثال تضعیف دستگاه مرجعیت که هیچ بدیلی ندارد از سوی کسانی که 

ام روحانیت ندارند یک اشتباه و خبط بسیار بزرگ است. بنیا بیر ایین از ایین     هنوز جایگاه قابل قبولی در نظ

ها فراهم کرد و آنها هم باید بتوانند مثل بقیه  حرف که نباید محدودیتهای تصنعی برای حضور اجتماعی طلبه

بزرگیوار   مردم آزادانه اظهار نظر و نقدهای خود را بیان کنند نباید برداشت شود که هر نوع اهانت به مراجع

 های حوزه هم به بهانه نقد و یا اجحاف در حق نظام هم منعی ندارد. و استوانه
 

 های لباس طلبگی هزینه

هیای   در باره این سخن یکی از دوستان که شما ثمرات لباس روحانیت را برشمردید ولی در باره هزینیه 

چه مشکالتی را باید تحمیل کنید و    آن چیزی نگفتید، کسی که بخواهد مدام این لباس را بر تن داشته باشد

ام ولی پرسیش پرسیش خیوبی     هایی را باید بپردازد، باید عرض کنم که من در این باره فکر نکرده چه هزینه

بندی بنده به لباس چقدر مقدار نادیده گرفتن حق و حقوق اطرافییانم را بیه دنبیال داشیته اسیت؟       است، پای

ام؟ چه کسانی و در کجاها به خاطر حضور بنیده نظرشیان را در    خودم از چه حقوق و امتیازاتی محروم شده

انجامیید؟ مین از ایین میوارد      کردند به یک تصمیم بهتر میی  اند و اگر مطرح می باره یک موضوع کتمان کرده

های ایجابی و مثبت را در این جلسه گزارش کردم ولی ایین کیه ایین کیار چیه       تحلیلی ندارم. بنده تنها جنبه

بندی به لباس برای بنده کم بوده  در بردارد را اصال به آن توجه نداشتم، چون دشواریهای این پایهایی  هزینه

 ام؛ ولی نکته خوبی است و این وجه لباس روحانیت هم باید ارزیابی شود.  توجه جدی به آن نداشته

 

 آینده لباس طلبگی 

بیه دلییل سیکوالر شیدن تیدریجی      مطرح کردند که ای که یکی از دوستان در باره آینده این لباس  نکته

فرض و مقدمه  اصال مورد قبول بنده نیست. یعنی این پیشد رفت، خواهکنار این لباس هم به تدریج جامعه، 

کند اصال قبول ندارم. این موضوع را قبال هم در جایی دیگیر   را که جامعه به سمت سکوالر شدن حرکت می

این کیه در دینیداری میردم     برداشت هرچند موافقان جدی دارد، مخالف هستم.ام که بنده با این  مطرح کرده

کنم، اما سیکوالر شیدن اییران در     انکار نمیرا هایی جدی وارد شده است بحثی نیست و بنده هم آن  خدشه
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در سراسر جهان دوباره احیا شده است را قبول ندارم. حتی اگر مردم ما از حکومت ما هیم  دین شرایطی که 

 برگردانند از دین و از اسالم دست برنخواهند داشت. روی 

گرییز و   زدگی دیین  زدگی جدید یک غرب غربیکبار در جمع دانشجویان خار  از کشور به آنها گفتم 

زیرا غرب از دهه شصت هفتاد میالدی به این طرف، بیه سیمت دیین روی آورده اسیت و      ستیز نیست، دین

حتی تفکر خشن وهابی و داعشیی در   ست تا آن جا کهب کنونی ابازگشت به دین و معنویت سکه رایج غر

و دیین از صیحنه جامعیه میا خیار        . ما هم تابع این حرکیت جهیانی هسیتیم   پیدا کرده استغرب طرفدار 

امروز تعیداد قابیل تیوجهی از     ، اما نام این سکوالر شدن نیست.شاید تغییر کندداری  . شکل دیننخواهد شد

دهند به جای حضور در مسجد و نشستن پای صیحبت روحانییان    رمان ترجیح میکرده کشو جوانان تحصیل

نامهیای خیا  خیود را دارد حضیور     که  ای ویژه های در جلسات مختلفی از عرفانهای کاذب گرفته تا دوره

پسندند با عالم ماوراا پیوند پیدا کنند، نام این سیکوالر شیدن نیسیت. تغیییر      تا آنگونه که خودشان می یابند

خیزد را برای همین پیشنهاد کردم تا حید   داری است. تنوع بخشیدن به صداهایی که از حوزه برمی ل دینشک

اتفاقا حرف بنده ایین اسیت کیه از ایین فرصیت      ممکن بتوان این نوع گرایشهای جوانان را هم پوشش داد. 

اجتمیاعی روحانییان    و منزلیت  کنم که جایگاه گرایی مردم باید بهتر استفاده کرد و اال بنده هم انکار نمی دین

نسبت به دو سه دهه قبل تنزل پیدا کرده است. نقطه کانونی حرف بنده این است که بیایید کاری کنیم وضع 

این جایگیاه را  الاقل و توانیم و وظیفه دینی داریم بکوشیم وضع از این بدتر نشود  از این بدتر نشود و ما می

 .حفظ کنیم
 

 سخن آخر

بندی به لباس طلبگی  توانسته باشم ادله خود را که مبتنی بر یک تجربه شخصی است برای پایامیدوارم 

بر آن تأکید کنم این است کیه هیدف بنیده     دانم به این نکته اشاره و بیان کرده باشم. در پایان سخن، الزم می

چیه بیشیتر بیه لبیاس     بنیدی هیر    های مستعد و عالقمند و دارای صالحیت و اهلیت به پای تنها تشویق طلبه

طلبگی است و نه اصرار نظام کنونی مدیریت حوزه بر این که هر کسی که وارد حوزه شد باید معمیم شیود   

دارم. ی زیادی به پوشیدن لباس ندارند، پسندم و نه مطلقا تعریضی به کسانی که در سفر و حضر پایبند را می

تضیاااتی دارد و بیرای کارهیایش توجیهیات و     کنم هر کس شرایط و اق قبال عرض کردم و دوباره عرض می

توان انتظار داشت که همه مانند بنده بیاندیشند. همان طور که بنیده تجربیه    ادله خا  خودش را دارد و نمی
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بندی نیستند بیاینید   خودم را مطرح کردم چه خوب است که دوستان دیگری هم که معتقد به این شدت پای

دیگیر دییدگاهها و   تأکید و پیشنهاد دارم پرونیده ایین بحیث بیاز بمانید و      های خود را مطرح کنند.  و تجربه

 تر شدن ابعاد موضوع ارائه شود.  تجربیات هم برای هر چه روشن

اسیتغفار و عیذرخواهی    در گزارشی کیه تقیدیم شید،    از کثرت گریزناپذیر ضمیر متکلم وحده بار دیگر

 کنم. می

صیلی اهلل علیی محمید و آل    موفیق کنیاد. و   پیمایید،  که میدر مسیر دشواری اهلل شما را اشا خداوند ان

 محمد.
 

 بعد التحریر

و مشیارکت میؤثر، خودجیوش، خالصیانه و تقریبیا       1398حادثه غمبار سیل در روزهای آغازین سیال  

های امدادی همراه با دیگر اقشار میردم و بازخوردهیا و بازتابهیای آن کیه متأسیفانه       گسترده طالب در برنامه

های مردمیی اعتمیاد    ای مستقل در باره آن دست نداد، شاهدی دیگر بر دوام زمینه فرصت قلمی کردن نگاشته

بود. به ها به عنوان مؤثرترین قشر اثرگذار فرهنگی و ممکن بودن ترمیم آسیبهای موجود  به روحانیون و طلبه

در میان مردم با لبیاس  طالب اهمیت حضور  نظر بنده، یکی از مهمترین درسهای این رویداد، تأکید دوباره بر

     بود.   "طلبگی در لباس طلبگی"طلبگی و به عبارت دیگر 
            

 پایان


