آییننامۀ تلبّس
طالب حوزههای علمیه

مصوبه  1378مورخ 1399/2/25

شورای عالی حوزههای علمیه
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آییننامه تلبّس طالب حوزههای علمیه

1

به منظور ساماندهی ،رسمیتبخشی ،حفظ و حراست از قداست لباس روحانیت و تشویق و ترغیب طالب به امر تلببس،
آییننامة تلبس طالب حوزههای علمیه ،به شرح ذیل تدوین گردید.
سیاستهایمربوطبهتلبّسطالبحوزههایعلمیهعبارتنداز:

مادۀ :1
 .1اهتمام به ترغیب طالب واجد صالحیت نسبت به تلبس؛
 .2اهتمام به تسهیل امر تلبس طالب ذیصالح (اخالقی ،علمی و خانوادگی) با رعایت ضوابط و مقررات؛
 .3تأکید بر حفظ عزّت نفس و کرامت طالب در طول مراحل اخذ مجوز؛
 .4اهتمام به اولویت ارزیابیهای کیفی و پرهیز از کمیتگرایی صرف؛
 .5اهتمام به احراز شایستگیهای الزم؛
 .6اهتمام به حفظ و تقویت جایگاه روحانیت و اعتماد مردم به آنها؛
 .7توجه به ضرورت استمرار و تقویت صالحیتهای الزم در طول ایام تلبس.
مادۀ  :2شرایطعمومیتلبّس،عبارتانداز:
 .1التزام عملی به والیت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی؛
 .2عدم انحراف فکری و سیاسی و اخالقی؛
 .3نداشتن محکومیت کیفری و حقوقی منافی با شئون روحانیت؛
 .4نداشتن سابقة سوء منافی با شئون روحانیت؛
 .5برخورداری از سالمت جسمی و روانی و تناسب ظاهری به گونهای که وهن لباس روحانیت تلقی نشود؛
 .6داشتن حداقل سن  18سال؛
 .7عدم عضویت و سابقة ارتباط با گروهکهای انحرافی و گروههای مخالف اسالم و تشیع و نظام اسالمی؛
تبصرۀ :1احراز شرایط مندرج در بندهای  4 ،3 ،2 ،1و  7حسب مورد بر عهده امبور صبیانتی مبدیریتهبای حبوز
علمیه استانی و واحد سازمانی مشابه در حوزه علمیه قم میباشد.
تبصرۀ:2مالک در احراز صالحیتهای عمومی افراد ،حسب مورد ،حال فعلی آنها ،میباشد.

 -1به دلیل اصالحات زیاد در این مصوبه ،مصوبه  745ملغی شد.
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مادۀ :3شرایطعلمیتلبّس،عبارتانداز :
 .1اتمام پایة پنجم برای طالب مدارس بلندمدت (قبولی در تمامی امتحانات مربوطه) و اتمام سبح  2ببرای طبالب
مدارس علمیه سفیران هدایت؛
 .2توان پاسخگویی ،به سؤاالت دینی متناسب با سح علمی فرد متقاضی؛
تبصره :احراز این شرط ،با انجامدادن ارزیابی علمی ،که محتوا و نحو اجرای آن ،توسط دستورالعمل مصبوب مرکبز
مدیریت حوزههای علمیه ،تعیین میشود ،صورت میگیرد.
 .3گذراندن دوره ویژه مربوط به وظایف روحانیت ،قبل از تلبس ،ببر اسباس دسبتورالعمل مصبوب مرکبز مبدیریت
حوزههای علمیه؛
تبصره :فضالیی که بنا بر تشخیص مدیریت حوزه علمیه استان ،به گذراندن دوره و کارگاه ویژه تلبس نیاز ندارند ،ببا
پیشنهاد مدیریت حوز علمیة استان و تأیید معاونت تهذیب و تربیت حوزههای علمیبه (سبتاد) از شبرکت در دوره و
کارگاه معاف میشوند .
مادۀ  :4شرایطاخالقیورفتاریبرایتلبّسبهلباسمقدسروحانیت،عبارتنداز :
 .1حسن خلق؛
 .2حسن شهرت؛
 .3پایبندی به آداب و اخالق اسالمی و زی طلبگی.
تبصره :احراز شرایط فوق حسب مورد توسط معاونت تهذیب و تربیت مدیریتهای استانی با همکاری امور صبیانتی
مدیریتهای حوزههای استانی و واحد سازمانی مشابه در حوزه علمیه قم انجام میگیرد.
مادۀ  :5وظایففردملبّسبهلباسروحانیت،بهشرحذیلاست :
 .1رعایت شئون روحانیت؛
 .2رعایت نظم و پاکیزگی بدن و لباس و مرتببودن سر و صورت ،متناسب با عرف روحانیت؛
 .3پرهیز از داشتن وضعیت ظاهری غیرمتناسب و لباس شهرت؛
 .4حفظ حرمت لباس ،در معاشرتهای اجتماعی؛
 .5مراعات زی طلبگی ،در مجالس مختلف و پرهیز از حضور در محافل مختلحی که حبدود شبرعی در آن رعایبت
نمیشود؛
 .6رعایت شئون روحانیت ،در وضعیت مسکن و خودرو و وضعیت زندگی؛
 .7تلبس دائم به لباس روحانیت به نحوی که عرفاً ،ملبس دائم محسوب شود؛
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 .8پرهیز از رفتارها و گفتارهای غیرمتعبارف و غیرمتناسبب ببا شبئون روحانیبت ،از قبیبل شبوخیهبای نامناسبب،
رفتارهای وسواسگونه ،درگیری های لفظی و فیزیکی ،نواختن موسبیقی ،ارتبباط ببا افبراد مشبهور ببه فسباد یبا
بیتقوایی؛
 .9حفظ مناعت طبع و عزّت نفس ،در تأمین معاش و پرهیز از سوء استفاده از لباس روحانیت ،برای مقاصد سوء؛
 .11پرهیز از ورود به عرصههای ناسالم اقتصادی و اشتغال به مشاغل منافی شئون روحانیت ،مانند شرکتهای هرمی،
داللی و ...؛
 .11پرهیز از ارتباط با گروههای معاند نظام اسالمی یا عضویت در آنها؛
مادۀ  :6لباس روحانیت عبارت است از عمامه ،عبا و قبا ،که نشانگر برخورداری از تحصیالت دینی در حوزههای علمیه
و پایبندی به ارزشهای اسالمی و آمادگی ایفای نقش در جامعة اسالمی است.
مادۀ :7تلبس به لباس مقدس روحانیت ،برای کلیة طالب و روحانیون ،صرفاً بر اساس ضوابط مندرج در این آییننامبه،
امکانپذیر است .
تبصرۀ :1هر گونه تلبس به لباس روحانیت ،برای غیر طالب ،ممنوع است.
تبصرۀ:2مجوز تلبس مجدد ،پس از تأیید مرکز امور صیانتی ،صادر خواهد شد.
مادۀ :8تلبس به لباس مقدس روحانیت بدون مجوز ،تخلف بوده و برطبق آییننامه تخلفات انضباطی طبالب ،موضبوع
مصوبه  998شورای عالی رسیدگی خواهد شد.
مادۀ :9تلبس محصالن یا فارغالتحصیالن مراکز غیرحوزوی ،ممنوع است .
مادۀ :10مجوز تلبس طالب متقاضی براساس این آیین نامه در محل تحصیل 1ایشان حسب مورد توسط مدیریت حبوزه
علمیه استانی و یا واحد سازمانی مشابه در حوزه علمیه قم صادر میشود.
تبصره :مجوز موضوع این ماده حسب مورد ،با دو امضای مدیر و معاون تهذیب و تربیت مدیریتهای حوزه های علمیبة
استانی و یا واحد سازمانی مشابه در حوزه علمیه قم صادر میگردد.
مادۀ  :11تلبس به لباس روحانیت برای طالبی که در مرکز مدیریت حوزههای علمیبه پرونبده ندارنبد یبا پرونبد فعبال
ندارند ،ممنوع است.
تبصرۀ :1طالبی که در مرکز مدیریت حوزههای علمیه پروند تحصیلی دارند ،اما پروندهشان فعال نیسبت ،پبس از فعبال
شدن پرونده ،میتوانند جهت دریافت مجوز تلبس بر اساس ضوابط این آییننامه اقدام نمایند.

 -1استان محل تحصیل طلبه ،استانی است که پرونده تحصیلی طلبه در آن استان فعال میباشد.
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تبصرۀ :2طالب و روحانیون متولدین سال  1351و قبل از آن ،در صورتی که قبل از تباریخ  79/11/23ملببس ببه لبباس
روحانیت شده باشند نیاز به دریافت مجوز تلبس ندارند؛ لکن دارا بودن شرایط عمومی ،علمی و اخالقی مصبرّح در ایبن
آییننامه ضروری میباشد.
تبصرۀ:3طالب و روحانیون متولدین بعد از سال  1351در صورتی که تا تاریخ  79/11/23پایه پنجم (کتبی و شفاهی) را
با موفقیت به اتمام رسانده و ملبس به لباس روحانیت شده باشند ،نیاز به دریافت مجبوز تلببس ندارنبد؛ لکبن دارا ببودن
شرایط عمومی ،علمی و اخالقی مصرّح در این آیین نامه ضروری میباشد.
مادۀ  :12طالب ملبس موظفاند که به صورت دائم ،از این لباس استفاده کنند ،به نحوی که عرفاً ،ملبس محسوب شوند .
مادۀ :13معاونت تهذیب مدیریتهای استانی و واحد سازمانی مشابه در حوزه علمیه قم موظفانبد زمینبههبای الزم را
برای تلبس طالب مشغول به تحصیل در سحوح مختلف ،از طریق اعمال تشویقات الزم ،فراهم کند.
مادۀ  :14در صورت فقدان شرایط مقرر در این آییننامه برای طالب ملبس ،موضوع طبق آیبیننامبه تخلفبات انضبباطی
طالب رسیدگی خواهد شد.
مادۀ :15امتیازات مربوط به ملبسان دائم ،بر اساس آییننامههای مربوطه ،تعیین میشود .
مادۀ :16مجوزهای تلبس که توسط مراکز مدیریت حوزههای علمیه خراسان و اصفهان برای طالب تحت پوشش خبود
صادر میشود ،مورد تأیید میباشد.
مادۀ  :17دستورالعمل مربوط به مواد مختلف این آییننامه ،توسط معاونت تهذیب و تربیت مرکز مبدیریت حبوزههبای
علمیه تهیه و پس از تأیید مدیر حوزههای علمیه ،ابالغ خواهد شد.
مادۀ :18این آییننامه ،در  18ماده و  11تبصره ،در مورخه  99/12/25توسط کمیته خاص موضوع مصوبه  1299شورای
عالی حوزههای علمیه ،به تصویب رسید .
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