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چکیده :سؤال اصلی این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه امام خمینی و انجمن
حجتیه چه تفاوتی با هم دارند .از این رو با اســتفاده از اســناد و مدارکی که در این حوزه
وجود دارد و با روش تحلیل اســنادی تالش میشود به این سؤال پاسخ داده شود .سابقه
انســان منتظر به قبل از تولد امام زمان(عج) برمیگردد .این وعده که حکومت عدل توسط
امــام آخر زمان برپا میشــود را پیامبران از همان ابتدا ،به امــت خود وعده میدادند .اما
آنچه منظور از انسان منتظر در این مقاله است ،به طور عام از دوران غیبت کبری به بعد
و به طور خاص دوره معاصر را در نظر دارد .از این رو در این مقاله به بررســی دو دیدگاه
انجمن حجتیه و امام خمیني در مورد انســان منتظر پرداخته شــده است .یافتههای این
مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه انسانی است که نه تنها تشکیل
حکومت در دوران غیبت را محکوم میکند بلکه انســان منتظر باید برای پیشبرد اهداف
خــود در ســایه تقیه و صبر با حکومــت جور نیز موافقت زبانی کنــد .گریه زیاد از دوری
حضرت و همچنین صدقه دادن برای ســالمتی حضرت از دیگر ویژگیهای انسان منتظر
از نگاه انجمن حجتیه اســت .حال آنکه امام مهمترین و بدیهیترین تکلیف انسان منتظر
را تشکیل حکومت عدل و همچنین قیام در برابر حکام جور میداند.
کلیدواژهها :امام خمینی ،انجمن حجتیه ،امام زمان(عج) ،انسان منتظر.
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مقدمه
انتظار حکومت عدل آخر زمانی نه تنها مختص به اسالم نیست بلکه این اعتقاد از سدههاي
پیش از ظهور اسالم ،مطرح بوده است و حتی در کتب مقدس و آثار پیشینیان ،به حکومت عدل
حضرت مهدي که در آخر زمان شکل خواهد گرفت اشاره شده است اینکه آخرالزمان شخصي
کــه مهدي لقب دارد ظهور خواهد کــرد و جهان را پر از عدل و داد میکند معموالً قدمتی به
اندازه عمر انسان دارد .آنچه منظور از انسان منتظر در این تحقیق است بعد از غیبت حضرت
صاحب(عج) شکل گرفته است .انتظار نوعی طلب است ،طلب حکومتی مبتنی بر عدل .آدمی در
طلب اســت که حرکت میکند و از این طلب اســت که تاریخ رقم میخورد .اما به طور خاص
اعتقاد به حکومت عدل مهدوی را میتوان در عقاید شــیعه جســتجو کرد .از این رو انتظار به
استراتژیای برای حرکت شیعه در طول تاریخ تبدیل شده است و شیعه در سایهی این انتظار
همواره در پی تغییر وضع موجود به وضع مطلوب بوده است .اما «از همان ابتدای غیبت ،عدهای
برای اهداف مورد نظر خود از این اندیشه بهره جستهاند و فرقههای مذهبی و سیاسی بسیاری
بر همین اندیشه و مبنا شکل دادهاند .از طرفی ایران نیز بعد از صفویه تنها کشور با حکومتی
است که داعیه شیعهگری دارد و غالب جمعیت را شیعه تشکیل میدهد و در روایات نیز نقش
برجستهای برای یاری منجی موعود آخر زمان دارا میباشد .این عوامل زمینه مناسبی را برای
فعالیت اندیشــه مهدویت در ایران فراهم کرده اســت .در ایران چه قبل از اســالم و چه بعد از
اسالم مذهب همیشه نقش برجستهای در حرکتهای اجتماعی و تحوالت سیاسی داشته است.
در ایران معاصر خصوصاً از ابتدای دوره قاجار شاهد حرکتهای اجتماعی سیاسی هستیم که
مهدویت در آن نمود بیشتری پیدا کرده است .از آن جمله قیامهای بابیه ،بهائیه ،نهضت تنباکو،
جنبش ضد بهائیت (انجمن حجتیه) انقالب مشروطه و انقالب اسالمی از شاخصترین آنهاست
(گلینرســتمی  .)4 :1390که به نوعی به ادامه حکومت امامان و زمینهســازی برای حکومت
امام زمان(عج) منتســب اســت .به طورکلی ،در دوران اخیر دو تفکر از مهدویت در ایران ظهور
کرد تفکری که پایهگذار آن شــیخ محمود حلبی بود .این تفکر با نام انجمن حجتیه شروع به
فعالیت کرد و توانست در کشور شعبههایی را افتتاح کند و به جذب افراد بپردازد .از سوی دیگر،
حرکتی نیز با رهبری امام و قرائت خاص خود از مهدویت شکل گرفت که این حرکت نیز منجر
به شکلگیری انقالب اسالمی و روی کار آمدن جمهوری اسالمی شد .آنچه در اینجا قابل ذکر

پیشینهيتحقیق
تا به حال کتب و مقاالتي نیز در این حوزه نوشته شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره
میکنیم:
 .1صدقی ( )1388در مقالهای با عنوان «جریان شناسی انجمن حجتیه» که با روش اسنادی
صورت گرفته است ،در نظر دارد فعالیتهای انجمن حجتیه را پیش و پس از انقالب اسالمی
مورد بررسی قرار دهد و واکنش امام خمینی را در برابر این جریان بازگو کند.
مقاله حاضر نیز با روش اسنادی انجام گرفته است ،تفاوت این مقاله با مقاله حاضر در انتخاب
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است نوع نگاه این دو تفکر به مهدویت است .چرا که این دو تفکر زاویهای صدوهشتاد درجهای
با هم دارند .از سویی انجمن هر نوع حکومتی با نام حکومت اسالم در دوران غیبت را محکوم
میکند و از ســوی دیگر ،حضرت امام مهمترین و بدیهیترین کار در دوران غیبت را تشــکیل
حکومت اسالمی میداند .از این رو در این مقاله با ذکر دیدگاه هر دو جریان میخواهیم به این
سؤال پاسخ دهیم که تکلیف انسان منتظر در دوران غیبت از نظر انجمن حجتیه و امام چیست؟
در این مقاله چند پرسش فرعی نیز پاسخ داده میشوند اینکه:
 .1آیا ظهور حضرت نیازمند زمینهسازی است؟ هر یک از دو دیدگاه چه نظری دارند؟
 .2اگر نیازمند زمینهسازی است انسان منتظر بیشتر باید تالش در جهت پر کردن عالم از
گناه کرد یا باید به مقابله با ظلم بپردازد؟
 .3انسان منتظر بیشتر باید چه هدفی را در دوران غیبت دنبال کند؟
 .4وجه تمایز انسان منتظر با انسان غیر منتظر در این دو دیدگاه چیست؟
روش بــهکار رفتــه در ایــن مقاله روش کیفی و از نوع تحلیل اســنادی میباشــد .پژوهش
اســنادی ،پژوهش مبتنی بر شــواهد برگرفته از مطالعه اســناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی
اســت .تحقیقات اســنادي  documentaryزمانی که بخواهیم روي اسناد و تاریخ تحقیق کنیم،
کاربرد دارند« .اســناد تا آنجایی که در قالبهای خاصی تهیه میشوند ،موضوعات استاندار به
حساب میآیند :یک یادداشت ،گزارشهای موردی ،قراردادها ،پیشنویسها ،گواهیهای مرگ،
اظهارنظرات ،دفترچههای خاطرات ،آمارها ،گزارشهای ســاالنه ،گواهینامهها ،احکام قضائی،
نامهها یا اظهارنظرهای کارشناسانه» (فلیک .)275 :1391
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موضوع اســت .مقاله حاضر به تکلیف انســان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و حضرت امام
پرداخته است.
 .2مهدی رضایی ( )1392در پایان نامه کارشناســی ارشد خود با عنوان «انجمن حجتیه و
مهدویت» در پی پاســخ گویی به این سؤال است که انجمن حجتیه درخصوص مهدویت چه
دیدگاهی را دنبال میکرد؟ این پایان نامه با روش اسنادی صورت گرفته است.
تفاوت پایاننامه با این مقاله در موضوع مورد مطالعه است ،مقاله حاضر به بررسی نقش انسان
منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن حجتیه و امام پرداخته است.
 .3شمس آبادی در مقاله خود ( )1389که به روش اسنادی صورت گرفته است ،سعی کرده
اســت تا با بررسی بسترها و زمینههای تشکیل انجمن حجتیه و مبانی فکری آن ،رویکرد این
انجمن نسبت به مبارزه ،انقالب و امام را روشن کند .تفاوت این مقاله با مقاله حاضر در انتخاب
موضوع اســت .مقاله حاضر به بررســی نقش انســان منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن
حجتیه و امام پرداخته است.
 .4محمد دوســت ( )1393در پایاننامه کارشناســی ارشد خود که با روش اسنادی صورت
گرفته اســت به دنبال نســبت سنجی اندیشه سیاســی مکتب تفکیک با اندیشه سیاسی امام
خمینی است .تفاوت این اثر با مقاله حاضر در انتخاب موضوع است .مقاله حاضر به بررسی نقش
انسان منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن حجتیه و امام پرداخته است.
 .5مهمترین اثر در مورد انجمن حجتیه کتاب عمادالدین باقی ( )1362اســت .نویسنده در
این کتاب به پیدایی ،تفکرات ،تشکیالت و موضعگیریهای انجمن قبل و بعد از پیروزی انقالب
اسالمی تا سال  ،1362پرداخته است .این کتاب با روش اسنادی صورت گرفته است .تفاوت این
اثر با مقاله حاضر در انتخاب موضوع است .مقاله حاضر به بررسی نقش انسان منتظر در دوران
غیبت از دیدگاه انجمن حجتیه و امام پرداخته است.
 .6علیانسب ( )1386در کتاب خود که به روش اسنادی صورت گرفته است به دنبال دریافتی
از فعالیتهای انجمن حجتیه است .این کتاب هفت فصل دارد که در این فصول شکلگیری،
عملکــرد ،عقاید ،روابط با رژیم پهلوی ،بعد تشــکیالتی ،انجمن و نهضت امام و تحرکات اخیر
انجمن حجتیه مورد بررسی قرار گرفته است .تفاوت این کتاب ،با مقاله حاضر در انتخاب موضوع
است .مقاله حاضر به بررسی نقش انسان منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن حجتیه و امام
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پرداخته است.
 .7شــجاعی مهر ( )1387در مقاله خود که به روش اســنادی صورت گرفته است به دنبال
نگاه امام به مقوله مهدویت اســت از نظر نویســنده ،رویکرد کالمی سیاســی امام خمینی به
آموزه مهدویت را در مؤلفههایی چون امامت در نگرش سیاسی ایشان ،مفهوم انتظار فرج ،نفی
قرائتهای سلبی از انتظار منجی ،تبدیل گفتمان سلبی انتظار بر پایه استراتژی انتظار ،تحقق
تمدن بزرگ اسالمی تنها راه رسیدن به دولت کریمه مهدویت را تبیین و بررسی کرده است که
چگونه امام با باز سازی مفهوم انتظار فرج و قرائت صحیح از امامت و مهدویت توانست راهی
بــرای برون رفت جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب ایجاد نماید .تفاوت این دو در انتخاب
موضوع اســت .مقاله حاضر به بررســی نقش انســان منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن
حجتیه و امام میپردازد.
 .8دهقانی فاریسانی ( )1393در مقاله خود که با روش اسنادی صورت گرفته است ،به دنبال
بررســی تحوالت صورت گرفته در خوانش از مفهوم «انتظار فرج» امام غایب در دوران غیبت
کبرای امام دوازدهم(عج) در آثار روایی شیعی است .نویسنده در مقاله خود به سه دوره که این سه
دوره به شکل تقریبی سه دوره شاخص تاریخی از حیات اجتماعی جامعه ایران را پوشانده است،
پرداخته است .دوره نخست از نظر نویسنده دوره حکومت خاندان آلبویه را در بردارد .دوره دوم،
یعنی سدههای دهم و یازدهم قمری ،دوره اقتدار حکومت صفوی در ایران است و سرانجام دوره
معاصر که در این مقاله مقصود از دوره معاصر ،دوره ابتدای نهضت مشروطه تا زمان حاضر است.
در این دوره شاهد روی آوردن عالمان شیعه به حوزه سیاست و اثرگذاری در این حوزه هستیم.
تفاوت این مقاله ،با مقاله حاضر در انتخاب موضوع اســت .مقاله حاضر به بررســی نقش انسان
منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن حجتیه و امام میپردازد.
 .9افتخاری ( )1389در مقاله خود که به روش اســنادی صورت گرفته اســت سؤال خود را
اینگونه مطرح میکند« :غایت اصلی انقالب اسالمی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی در ایران
چیست؟» نویسنده میکوشد تا مستند به اندیشه و عمل امام برای این سؤال پاسخی درخور
بیابد .از نظر نویسنده نگاه امام به انقالب اسالمی به عنوان امانت الهی است که وظیفه همگان،
حرکت در جهت تحویل این امانت به صاحب اصلی آن – امام عصر(عج) – است .تفاوت این مقاله،
با مقاله حاضر در انتخاب موضوع اســت .مقاله حاضر به بررســی نقش انسان منتظر در دوران
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نگاهی به تاریخچه انجمن
قــوام عالــم (و بهطور خاص جامعه دینی) به بودن حجت خداســت .تا حجت خدا در میان
جمع باشد ،فعل و گفتار او حجتی است برای خلق .با شروع غیبت حضرت صاحب(عج) ،در میان
مســلمانان و خصوصاً شــیعیان ،جریانهای متفاوت با رویکردهای خاص خود در مورد اجرای
احــکام دینی بهوجود آمد .از جمله این جریانها میتــوان به جریان «انجمن خیریه حجتیه
مهدویه» اشــاره کرد« .این انجمن مقارن با کودتای امریکایی  28مرداد  1332تأســیس شد.
مؤسس این گروه آقای شیخ محمود ذاکرزاده توالیی است که بهنام شیخ محمود حلبی شناخته
شده بود» (باقی« .)29 1362حاج شیخ محمود حلبی یکی از وعاظ سرشناس مشهد بود که
بعد از شهریور  1320سخنرانیهایش در مجامع مذهبی گل کرده بود در واقع واعظ درجه اول
شناخته میشد» (متن گفتگو با احمدزاده .)1387
شیخ محمود حلبی شاگرد خاصهی میرزا مهدی اصفهانی بود که پیرامون مقام علمیاش
اینگونه گفتهاند :حلبی مدرس حکمت بود بر متون و مباحث فلســفی تســلطی کامل و
آگاهانه داشــت و در شــرح و بسط مطالب حکمی زبردســت و چیره و خبره بود  ...آرای
اعتقادی و دینی مرحوم حلبی متأثر از میرزا مهدی اصفهانی شکل گرفته و پس از چهار
ســال تلمذ نزد میرزا به مبلغ آرای وی بدل گشــته بود .حلبی در ادامه سنت ضد فلسفی
میــرزا مهدی اصفهانی معتقد بود :در عصر امام رضا(ع) و بعد از آن ،حادثهی عظیمتری از
حادثهی ســقیفه بر اســالم وارد آمده که آن ترجمه فلسفه و انتشار آن در بین مسلمانان
به دســتور هارون الرشــید بود .رسوخ فلسفه در اذهان مسلمانان سبب ایجاد وهن جمیع
احادیث و معارف در نظرشان گشت (محمد دوست .)11 :1393

«انجمن به تبعیت از آقای حلبی با فلسفه ،عرفان و تصوف و اصوالً با هر معرفتی که مستقیماً
به قرآن و ســنت باز نگردد شدیدا ً مخالف بود و تمام فلسفههای جدید و نظریههای اجتماعی

اخیر را یکســره باطل و بیهوده میدانست» ( خســروپناه  .)163 :1390از اینرو ،این «جریان
فکری آمیختهای از «قشریگری»« ،اخباریگری» ،ضدیت با «فلسفه ،عرفان و اجتهاد» بود»
(شــیرخانی « .)64 :1392و با بر چسبهایی همچون حجتیهای ،حزب قاعدین ،گروه عافیت

طلب ،اسالم شاهنشاهی ،اسالم عافیت طلب و والیتیهای بیوالیت شناحته میشدند» (عیسی
نیا .)81 :1387
بعد از قضایاي ســال  1334حاج شــیخ محمود حلبي به تشــکیالت خود رسمیت داد و
نهایتاً در سال  1336آن را با نام انجمن حجتیه مطرح کرد ...از سال  1336به بعد ،بهنام
انجمن حجتیه توســعه پیدا کرد و شــعبي در همه مراکز اســتانها تأسیس نمود (متن
گفتگو با احمدزاده .)1387
در خصــوص علــت و هدف تشــکیل انجمن نظــرات مختلفی وجــود دارد .برخی بر این
عقیدهانــد که در ســالهای پیش از  28مرداد  1332که تبلیغات وســیعی برای انحراف
افکار عمومی توســط بهائیت بهویژه علیه روحانیت و حوزهها راه افتاد آقای حلبی که در
حوزه مشــهد درس میخواند و اســتاد وی میرزا مهدی اصفهانی بود  -که عالقه خاصی
بهائی به بهائیت دعوت میشوند .این افراد چند ماهی از وقت خود را برای مطالعه صرف
میکنند .امام ســیدعباس علوی به خاطر زمینههای دنیوی و شهوانی که احتماالً بهائیت
در اختیارش میگذارد میلغزد و بهائی میشــود و به عنوان یکی از مبلغان بزرگ بهائیت
کتابهایی هم در اثبات آن مینویسد .آقای حلبی با مشاهده این مسئله ،بهائیت را خطر
بزرگی تشــخیص میدهد و با برقراری تماس با افراد گول خورده از بهائیت ،به جلســات
تبلیغی آنان راه یافته ،با آنان به مباحثه و مناظره میپردازد .سپس آقای حلبی به تهران
آمده و جذب نیرو میکند و اطالعات و تجربیات خود را منتقل مینماید .پس از یکسری
موفقیتها آقای حلبی و دوســتانش مورد حمایت علما قرار گرفتند و علما اجازه استفاده
سهم امام(ع) را نیز دادند (باقی.)30 :1362
نظر دیگری که خود انجمنیها هســتند ،معتقدند آقای حلبی رئیس انجمن مدعی شده
که در ســالهای  32خواب دیده اســت که امام زمان به وی امر فرمودهاند که گروهی را
بــرای مبارزه با بهائیت تشــکیل بدهد .نظری دیگری حاکی از آن اســت که پس از بروز
اختالف بین آیتاهلل کاشــانی و مصدق و شکســت نهضت ملی نفــت ،همزمان تبلیغات
بهائیــت نضج گرفت و گروهی را که بینشــان طلبه نیز بــود از جمله هم حجرهای آقای
حلبی را جذب کردند .لذا بهائیت در ذهن شیخ محمود حلبی بزرگ جلوهگر شد و به این
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به امام زمان(عج) داشــته -به همراه طلبه دیگری به نام سید عباس علوی توسط یک مبلغ
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نتیجه رســید که باید سیاســت را ول کرد و دست به انجام اقدامات فرهنگی زد .به علت
شکســت نهضت نوعی یأس و بریدگی خود را توجیه ایدئولوژیکی و سیاسی کنند ،به این
جریان پیوســتند .گروهی دیگر برآنند که اســتعمار همواره یک قسمت از سیاستهایش
فرقهســازی بوده و برای مطرح کردن ،باال کشــیدن و رشد دادن آن فرقه دست به ایجاد
یک ضد فرقه نیز میزده اســت و مسئله انجمن بهائیت و انجمن ضد بهائیت نیز مشمول
این سیاست میباشد .ولی آنچه مسجل است و با جزم و قاطعیت میتوان گفت این است
که پیدایش و حرکت انجمن در جهت انحراف جامعه و مســلمانان از مسیر اصلی مبارزه
و رو کردن به مســائل فرعی و حرکت بر ضد نهضت اصیل اســالمی بود و این ســابقهی
عملکرد است که به بالتبع زمینه نظرات کذایی را پدید آورد (باقی .)31 :1362
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به طور کلی این گروه «به عنوان یک تشکل ضد بهائی شناخته شده که هدف اصلی خود را
مبارزه علیه افکار انحرافی بهائیت معرفی نموده است» (نظرپور  .)57 :1391اما آنچه قابل بیان
است اینکه «انجمن در طول بیش از بیست و پنج سال نه تنها قادر به شکست بهائیت نشد بلکه
خود عاملی برای رشــد این فرقهی استعماری گشت» (باقی  .)194 :1362نکتهی دیگر اینکه
انجمنیها «توانستند از بعضی از مراجع تقلید اجازه هزینه وجوهات شرعیه در برنامههای کلی
خودشــان را بگیرند که این به معنای تضمین پشتوانهی مالی این حرکت بود ...اینها [کمکم]
توانســتند در چشم بســیاری از علما و مراجع تقلید برای خودشان باز کرده بودند .همین قدر
میپرسیدند آقا ،اجازه میفرمایید در این مسیر مخارجی صرف بشود ،ایشان هم میگفتند بله»
(نورآبادی  .)33 :1382بنابراین رژیم وابسته در زمانی که همه گروهها و دستجات را بعد از کودتا
قلع و قمع میکرد ،از شروع حرکت انجمن جهت مبارزه با بهائیت جلوگیری نمیکند (اخگری
 .)22 :1367و انجمن کمکم توانست در تاریخ معاصر ایران از خود ردپایی بر جایی بگذارد.
اساسنامه انجمن
انجمن مذکور برای نظم یافتن بیشتر فعالیت خود ،اساسنامهای را به شرح ذیل تنظیم کرد:
مقدمه :به منظور فعالیتهای علمی و آموزشی و خدمات مفید اجتماعی ،با الهام از تعالیم
عالیه اسالم و مذهب شیعه جعفری برای پرورش استعداد و تربیت انسانهای الیق و کاردان و
مقید به تقوی و ایمان و اصالح جهات مادی و معنوی جامعه ،مؤسسهای به نام (انجمن خیریه
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حجتیه مهدویه) به قصد صددرصد غیرانتفاعی به شرح زیر تأسیس میشود.
فصل یکم :اسم ،موضوع ،هدف ،مرکز و مدت و دارایی
ماده اول :اسم مؤسسه (انجمن خیریه حجتیه مهدویه ) است که این اساسنامه به اختصار
انجمن نامیده میشود.
ماده دوم :موضوع و هدف :منظور از تشکیل انجمن ،اجرای اموری است که ذی ً
ال شرح داده
میشود:
تبلیغ دین اسالم و مذهب جعفری و دفاع علمی از آن با رعایت مقتضیات زمان به روشهای
مختلف زیر:
 .1تشکیل کنفرانسها و سمینارهای علمی و دینی در نقاط مختلف کشور با رعایت مقررات
عمومی؛
 .2چاپ و پخش جزوات و نشریههای علمی و دینی با رعایت قوانین مطبوعاتی کشور؛
 .3تأسیس کالسهای تعلیم و تدریس اخالقی و معارف اسالمی با رعایت مقررات عمومی؛
 .4ایجاد کتابخانه و قرائتخانه و اماکن ورزشی با رعایت قوانین مربوطه؛
 .5انجام امور خیریه عمومی و مساعدت فرهنگی مؤسسات اسالمی و اخذ تماس با مجامع
مشابه بینالمللی با نظر مقامات ذیصالحیت؛
 .6تدارک جلســات آموزشی به منظور تربیت افراد برای مناظرات و مباحثات علمی ،ادبی و
مذهبی در محافل اسالمی با رعایت مقررات؛
 .7تأســیس هر نوع مؤسسه فرهنگی نظیر دبستان ،دبیرستان ،مدارس عالیه و پرورشگاه با
رعایت قوانین؛
 .8ایجاد هر نوع مراکز درمانی نظیر بیمارستان و درمانگاه با رعایت مقررات وزارت بهداری.
 .9تبصره:
تبصــره  .1موضــوع و هدف انجمن ،ثابت و تا زمان ظهور حضــرت بقیه اهلل امام زمان
«ارواحنــا فــداه» الیتغیر خواهد بود ،اما برنامههای آن با توجه به شــرایط زمان و نیاز
جامعه ،میتواند بر اســاس حفظ هدف ملی و رعایت مقررات این اساسنامه تغییر و یا
تعمیم شود.
تبصره  .2انجمن به هیچوجه در امور سیاسی مداخله نخواهد داشت و نیز مسئولیت هر
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نوع دخالتی را که در زمینههای سیاسی از طرف افراد منتسب به انجمن صورت گیرد،
بر عهده نخواهد داشت.
ماده  .3مراکز انجمن در تهران اســت و صندوق پستی شماره… برای مکاتبات آن در
اختیار میباشد .در صورت اقتضاء هیأت مؤسس میتواند با نظر مقامات ذیصالحیت،
نماینده گروه یا شعب انجمن را در تهران یا دیگر نقاط ،اعم از داخل یا خارج کشور دایر
نماید و افراد نیکوکار را به نمایندگی انجمن برای اجرای اهداف اساســنامه به خدمت
دعوت کند (صدقی .)166 :1388
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مهمترین موضعگیریهای انجمن
مرجعیت به جای والیت
انجمن همواره سعی ميکرد با برجسته نشان دادن مرجعیت ،رهبری انقالب را تضعیف نماید.
آنها تالش کردند با محور دانستن مرجعیت آیتاهلل شریعتمداری و آیتاهلل خویی ،مرجعیت را
در برابر ولی فقیه قرار دهند و بعد از انقالب ،مسئله بودن رهبر سیاسی واحد در کنار مرجعیت
را مطرح کردند .انجمن به والیت عامه مراجع در مقابل والیت فقیه معتقد اســت؛ یعنی همه
مجتهدان والیت دارند و فقیه اعلم در میان آنان وظیفهاش نظارت بر جریان امور است (صدیقی
.)158 :1388
جدایی دین از سیاست
انجمن حجتیه در فصل یکم ،ماده دوم ،تبصره دوم اساسنامه انجمن تصویب کرد که انجمن
به هیچوجه در امور سیاســی مداخله نخواهد داشــت و نیز مسئولیت هر نوع دخالتی را که در
زمینههای سیاسی از طرف افراد انجمن صورت گیرد بر عهده نخواهد داشت.
مهدویت و انتظار
آنچه هدف این مقاله است و در ادامه به این مهم پرداخته میشود.
مخالفت با تشکیل حکومت اسالمی
انجمنیها «اقدام به تشکیل حکومت اسالمی در دوران غیبت را به معنای قائل شدن اتمام
رســالت برای امام زمان(عج) و برافراشتن پرچم خالف و دجالی میپنداشتند و معتقد بودند که
تشکیل حکومت اسالمی در غیاب حضرت حجت به شکست میانجامد» (باقی  .)104 :1362به
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طور مثال ،قبل از پیروزی انقالب اسالمی و با طرح نظریه حکومت اسالمی از طرف حضرت امام
انجمن «هر کس را که در مبارزه علیه رژیم اقدام میکرد ،منکوب میکردند و او را خارج از دین
قلمداد [میکرد] تا همگان امر برایشان مسلم شود که جهت ظهور امام زمان(عج) باید با حکام
ســتمگر ســاخت و با رژیم سازش کرد تا ظهورش تأخیر نیافتد و هر که غیر از این عمل کند،
خائن به ائمه علیهمالسالم است (اخگری « .)33 :1367با پیروزی انقالب اسالمی انجمن حجتیه
که در حیرت پیروزی انقالب اســالمی بود تضعیف شــد ،زیرا آنها اعتقادی به پیروزی انقالب
اســالمی نداشتند ،لذا پنج شــش ماه در حالت تردید بودند .انجمنیها که تا واپسین روزهای
پیروزی انقالب میگفتند امام سیزدهم در پاریس نشسته و مردم را جلوی گلوله میفرستد در
نیمه شــعبان ســال اول انقالب عکس همه مراجع را زد و بعد از چند ماهی به تأییدات خود از
رهبر انقالب اشاراتی داشت و خود آقای حلبی از مضامینی چون عظیمالشأن و رهبر کبیر برای
امام خمینی استفاده کرد (باقی .)61 :1362
وقتی انجمنیها به موضع انفعال افتادند نیروهای تربیت شــده در انجمن ،پس از انقالب به
سه دسته تقسیم شدند:
 .1از دســته اول برخی مانند آقای پرورش ،دکتر صادقی ،استاد دانشکده الهیات مشهد،
عبدالکریمی ،استاد دانشگاه مشهد ،مهندس مصحف و بسیاری دیگر به انقالب پیوستند.
در میان اینان ،جوانانی نیز حضور داشتند که دست کم چند سالی انجمن را تجربه کرده
و به صف انقالبیان پیوســته بودند .برخی نیز مانند آقای طیب که مسئولیت برگزاری
مراســم سخنرانیها را در تهران بر عهده داشت ،نه تنها به انقالبیان پیوستند ،بلکه به
نوعی در برابر انجمن هم قرار گرفتند.
 .2دسته دوم در برابر انقالب بیتفاوت ماندند.
 .3دســته ســوم به انتقاد از انقالب پرداخته و به صف مخالفان ـ از نوع دیندار ـ پیوستند
(علیانسب .)28 :1386
حضرت امام نیز در جلســهای خطــاب به آقای ناطق نوری و آقای پرورش وزرای کشــور و
آموزش و پرورش میفرمایند« :به آنها پست کلیدی ندهید ،خطرناکند ،وقتی آمدند بین شما
تفرقه ایجاد میکنند ،تشتت ایجاد میکنند ،برادران را به جان هم میاندازند ،آنها کار دیگری
دارند ،دنبال مسئله دیگری هستند ،اینها با شاه همکاری میکردند ،برایشان مسئله دین مطرح
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نبوده است» (باقی .)240 :1362
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الف) انجمن حجتیه و انسان منتظر
ویژگیهای انسان منتظر از دید انجمن
از دیدگاه انجمن حجتیه انسان منتظر انسانی ُمحِ ّب است .انسانی که در فراق و دوری حضرت
صاحب(عج) گریه و زاری میکند و دربدر به دنبال نشــانهای از حضرت میگردد« .در این گروه
اعتقاد به حضرت حجت خالصه شده است در محبت و والیت (دوستی) امام عصر و بهتبع آن
صرفاً به بعد عبادی و نماز خواندن برای حضرت» (باقی  )127 :1362است که توجه میشود .در
رابطه با محبت شیخ محمود حلبی میگوید« :هیچ راه و ذکر و ورد و هیچ طلسم و اسمی باالتر
از محبت نیست .اقربالطرق و نزدیکترین راه برای رسیدن به درگاه شاه عالم امکان ،محبت به
آن بزرگوار است (باقی اصفهانی  .)259 :1379همچنین میگوید « :محبت به امام زمان مستلزم
محبت به آثار آن بزرگوار است» (باقی اصفهانی  .)256 :1379از نظر آقای حلبی از آثار محبت به
امام زمان(عج) میتوان به این موارد اشاره کرد« :یکی اینکه وقتی تو [امام زمان(عج)] را نمیبینم
دلتنگ میشوم ،دلم به خفقان و اضطراب میافتد .شاهد دوم تپش قلب من است .شاهد سوم
رنگ زرد من اســت .شاهد چهارم اشــک دیدگان من است .اینها نشانهی محبت است» (باقی
اصفهانی  .)258 :1379در ادامه میگوید« :اگر محب امام زمان باشــی برای او اشک میریزی و
به دنبال او میگردی و از این ســو و آن ســو ،از این عالم و آن متقی سراغ او را میگیری و راه
رسیدن به او را جویا میشوی» (باقی اصفهانی .)259 :1379
از جمله این راههای رســیدن به خدمت امام زمان(عج) را میتوان «نقل خوابها و رؤیت امام
زمان(عج) از منابع قدیم و جدید دانســت ،و اســتناد به اینکه زید یا عمرو امام زمان(عج) را دیده
اســت با حضرت پانزده روز در بیت زید مسکن گزیدند در حالیکه میزبان هم از شرف حضور
حضرت مطلع بود (باقی  .)128 :1362در این مورد و مثالهایی که محمود حلبی از دیدار افراد با
امام زمان(عج) میآورد میتوان به کتاب مجالس حضرت مهدی نوشته محمد رضا باقی اصفهانی
رجوع کرد.
از نظر انجمنیها انســان منتظر انســانی صبور است که باید در مقابل ظلم برای لو نرفتن و
پیشبرد کارهای خود تقیه را پیشه خود سازد .پس از دیگر ویژگیهای انسان منتظر صبر و تقیه

«در روزگارغیبت ،ســتیز و نبرد انســان منتظر ،کمتر آشکار و رودررو است ،زیرا که باید
نیروها و ســالحها و امکانات و تجهیزات را برای آن جنگ بزرگ نگه دارد .پس در کمین

انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی (س)

اســت« .حزب قاعدین بر این باور اســت که صرفاً باید مهیا باشیم .نیرو پسانداز کنیم و حتی
تظاهر به مخالفت با دشمن هم نکنیم و موافقت زبانی هم بکنیم و همیشه تا ظهور و قیام در
سنگر تقیه و استتار و سکوت و عدم تظاهر به مخالفت با دشمن و در کمینگاه صبر به سر ببریم
(باقی  .)138 :1362از دید انجمنیها «صبر ،کمینگاهی برای بسیج نیروها در نبرد سرنوشتساز
عصر ماســت و شخص منتظر ،در این سنگر ،امکانات خویش را برای ظهور ذخیره مینماید و
از همین پناهگاه  ،به دشــمن شبیخون میزند و با او جنگ پارتیزانی میکند .روشن است که
الزمهی پیروزی در چنین رزمی ،غافل ماندن دشــمن ،مســتور بودن ســنگر و مخفی گشتن
پیکارگر میباشــد .بنا بر روایات ما ،این منظور در ســایهی «تقیه» به دست میآید» (تاجری:
118 :1358و « .)117آنها تقیه را از تعریف حاج میرزا محمدتقی اصفهانی اســتفاده میکنند.
ایشان تقیه را چنین تعریف میکند« :معنی تقیه که واجب است این است که شخص مؤمن
در جایــی کــه اظهار حق کردن برای او خوف و ضرر عقالنی به جان و مال و آبروی او هســت
خود را نگه دارد و اظهار حق نکند ،بلکه اگر ناچار شــده به جهت حفظ جان یا مال یا آبروی
خود به موافت کردن با مخالفان به زبان ،با آنها موافقت کند قلب او مخالف زبان او باشد» (علیا
نســب  .)81 :1386شیوهی جنگی تقیه ،دست از تکاپو کشیدن و با بیگانگان هم دست گشتن
نیست ،بلکه پوشاندن تالشها و خام کردن دشمنان است (تاجری  .)119 :1358گاه حتی برای
تقیه الزم است که مخالفت که بر زبان جاری نشود حتی موافقت زبانی هم بکند (باقی :1362
 .)136بنابراین از نظر انجمن « اگر مخالف ظاهری با فســاد هم هستی ولی در باطن به ترویج
ظلم و فســاد برای تســریع ظهور باید رضایت داشت و برای قابل ایراد نبودن قضیه در کنارش
هم مطرح میکردند که در قلبت میتوانی آنها را نفرین کنی و پارسایی اختیار کنی اما بدان در
عمل مبارزه بیهوده است چون حکومت اسالمی فقط در زمان امام زمان(عج) شکل پیدا میکند.
بنابراین مبارزه موقوف و فقط خدمت به اسالم باید بکنیم و خدمت به اسالم از طریق مبارزه با
بهائیت میسر است (اخگری .)39 :1367
به تبع این نگرش و اعتقاد به تقیه ،آنها مخالف هر نوع قیام در دوران غیبتاند چراکه ،قیام
ممکن است باعث تلف شدن نیروها گردد .از اینرو انجمنیها اعتقاد دارند که:
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دشــمن میشــنید و رزم تدافعی و پارتیزانی میکند تا به کمترین میــزان ،زیان بیند و
بیشترین آسیب و گزند را به خصم وارد آورد .این یک پیکار فرسایشی است .پس نیازمند

استتار و اختفاء میباشد و از آن باالتر به بردباری و شکیبایی نیاز دارد» (تاجری :1358
.)113

این برداشــت آنها از تقیه باعث شــده بود که انجمن و در رأس آنها شــیخ محمود حلبی
«مخالفت علنی و شدید امام با شخص شاه و رژیم امریکایی او و مخالفت امام با امریکا و اسرائیل
را و قیام امام در پانزده خرداد را به باد اعتراض و فحاشی میگیرد و تخطئه میکند و هر مبارزی
را که دستش میرسید در دوران طاغوت به ساواک لو میداد و انقالب اسالمی را ضالت و فرجام
آنرا شکســت و شــهادت تودههای امت مسلمان را ناشی از خریتشان میخواند» (باقی :1362
 .)136حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی در جریان مبارزات جوانان و مردم ایران علیه حکومت
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وقت «نیروهای جوانی را که میتوانســتند در امر مبارزه مؤثر باشند نه تنها به جریان انحرافی
میانداخت و از مســیر نهضت دور نگه میداشــت بلکه در ســخنرانیها هم در منکوب کردن
مبارزان اقدام میکرد .چنانچه حلبی در یکی از ســخنرانیهایش گفت :چندی است تحریص
میکنند ولی چه از آب درمیآورند؟ چریک .چی از آب در میآورند؟ مفسده خرابکار ،موذی به
اجتماع ،مضر به نظام ،تشویق میکنند اما جوری تشویق میکنند که آنی که به عمل آید ،بر
ضرر تمام میشود ،چون طبق اسالم تشویق نمیکنند» (صدقی .)138 :1388
خروجی این تفکر باعث مخالفت با هر گونه قیام و انقالب بود .مشهور است که انجمنیها با
تمســک به دو روایت از معصومین مخالف مبارزه و قیام و تشــکیل حکومت اسالمی در دوران
غیبت هســتند .روایت اول ،روایت «رایت» (پرچم) است که معتقدند« :هر پرچمی که قبل از
قیام قائم برپا داشته شود ،صاحبش طاغوت است ،غیر از خدای عزوجل پرستیده میشود» یا
ایــن روایــت امام جعفر صادق(ع) «هیچیک از ما اهل بیت تا روز قیام قائم ما ،برای جلوگیری از
ستمی یا برای بپاداشتن حقی خروج نمیکند ،مگر آنکه بال و آفتی ،او را از بیخ برکند و قیام
او بر اندوه ما و شیعیانمان بیفزاید»« .انجمن با اصرار بر اینکه هر کس قبل از قیام امام اقدامی
جهت اصالح کار نماید تأخیر در ظهور او ایجاد کرده است .همان عقیده معتقدان به تحوالت
تکامل تاریخ که جامع باید به حالت انفجار برسد و ظلم ،فساد و تباهی به اوج خود برسد و حق
و حقیقت هیچ طرفداری نداشــته باشــد و جز باطل نیرویی حکومت نکند ،را ترویج میکرد»

(اخگری  .)34 :1367از اینرو از نظر انجمن «باید عالم از معصیت لبریز شود تا حضرت حجت
ظهــور کند و نیز باید امر به معروف و نهی از منکر نگــردد تا گناه افزایش یابد؛ زیرا با افزایش
گناه ،فرج نزدیک میشود .از این رو ،تحقق هر حکومتی در زمان غیبت ،باطل و بر خالف اسالم
است» (عیسی نیا .)81 :1387
با این نگاه بود که آنها موضعی علیه رژیم شــاه نمیگرفتند و حتی اســناد ساواک حاکی از
حمایت رژیم از این گروه بوده است .در عوض انجمن حرکت امام را محکوم میکرد تا جایی که
در جریان اتفاقات  15خرداد سال  42که امام فرمودند ما عید نداریم .رهبر این گروه بر هر چه
با شکوهتر برگزار کردن عید تأکید داشتند و در طی نطقی «امام را مسئول ریختن خون جوانان
در  15خرداد دانست و با تعبیرهای تند حرکت اسالمی را محکوم نمود» (باقی .)42 :1362
انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی (س)

وظایف انسان منتظر
به طورکلی «انجمن ،جهاد و مبارزه را در دوران غیبت حرام میدانست و به روایات و احادیثی
از قبیل« :الیکون الجهاد اال مع امام عادل» :جهاد جز با امام عادل امانپذیر نیســت ،اســتناد
میکردند .آنها بیان میکردند که زمینه برای مبارزه آماده نیســت .از دالیل دیگر آنها اســتناد
به آیهی َ
ِایدیکم اِلَی ال ّت ْهلکهِ» :خودتان را با دســتان خویش به هالکت نیفکنید بود؛
«ال تُلْ ُقوا ب
ْ
چراکه مبارزه با مشــت و درفش کاری منطقی نیست» (شمسآبادی « .)176 :1389انجمن در
تمامی جزوات خود نه تنها از مبارزه با ســتمکاران و تالش و جدیت برای اســتقرار حکومت
اسالمی مخصوصاً قبل از انقالب سخنی به میان نیاورده بلکه به عافیتجویی و راحتطلبی در
غالب صبر ،غمگین بودن در مفارقت حضرت و گریستن از دوری او ،دعا برای تعجیل فرج بدون
هیچگونه انجام عملی جهت آمادهســازی شرایط ظهورش تأکید میکرده است (اخگری :1367
.)35
با توجه به آنچه آمد انجمنیها تمام مسئولیتها و وظایف یک انسان مسلمان در عصر غیبت،
را در موارد زیر میدانند:
 انتظار :وضع انتظار و ندیدن امام معصوم از بزرگترین مصیبتهاست؛ تقلید از مجتهد جامعالشرایط؛ -غمگین بودن به جهت مفارقت آن حضرت؛
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 دعا برای تعجیل فرج آن حضرت؛ گریستن از دوری آن حضرت؛ تسلیم و انقیاد داشته باشد که برای امر امام عجله نکند؛ صدقه به قصد سالمت آن حضرت (باقی.)131 :1363به طور کلی از دید انجمن مکتب انتظار سه بعد دارد:
(عج)
 .1خودســازی ،در این زمینــه باید دید چه خصائل و فضایلی برای یــاوران امام زمان
برشمردهاند ،آنگاه کوشید تا آنها را در خود ایجاد کند (تاجری .)91 :1358
 .2دیگرسازی :هر قلب فروزان ،هزاران قلب دیگر را شعلهور میسازد تا این رسالت انسانی
ســینه به سینه در تاریخ پیش رود و سرانجام به روزگار ظهور بپیوندد (تاجری،1358 :
.)97
 .3فراهم سازی.
بعد دیگر آمادگی ،تهیهی ابزار و آالت مورد نیاز چنان قیام شکوهمندی است (تاجری :1358
.)97
فراهم سازی ،یعنی نیرو و امکانت خود را بالقوه نگه دارد و آماده باشد تا فرمان فرمانده کل قوا،
یعنی امام عصر(عج) صادر شود .نه اینکه با این امکانات و تجهیزات در عصر غیبت با ستمکاران و
مفسدان ستیزه کنند (باقی .)131 :1362بنابراین انتظار معنیاش شد سکوت و عدم تالش در
راه برقراری حکومت اسالمی (اخگری .)40 :1367
نشانههای ظهور از دید انجمن
از نظر انجمنیها از عالئم و نشانههای فرج موارد زیر است:
 در اثر شیوع گناه و فحشا مردم بدترین خلق خدا در روي زمین میشوند و خداوند آنهارا به سه بال دچار میکند :الف) جور سلطان ،ب) قحطی زمان ،ج) ستم حکام.
 مــردم از هــم بیزار و همدیگر را مورد لعن قرار داده بــه روی هم آب دهان میاندازند وشهادت به کفر یکدیگر میدهند.
 گرانی ،قحطی ،زلزلههای پیاپی ،قتل و غارت ،شیوع گناه و فساد و  (....باقی.)139 :1362خالصه و کالســه تفکر انجمن این اســت که انقالب امام قائم به دو چیز بســتگی دارد.1 :

زمینههای منفی موجود در جامعه مثل تبهکاریها و ســتمگریها؛  .2ایمان و اعتقاد مردم به
اســالم .و باید این دو عامل را تقویت کرد .و ضمن ترویج زمینههای منفی ،اســالم را به تودهها
شناساند (باقی .)130 :1362
انجمن مدعی بود که در انجام اصالح محیط و برآوردن گمراهان فعال است و منظورشان از
اصــالح محیــط ،پاک کردن جامعه از بهائیت و منظور از به راه آوردن گمراهان افراد بهائی بود
(اخگری.)41 :1367

بسماهلل الرحمن الرحیم
اعضای محتــرم انجمن حجتیه مهدویه ،خدمتگزاران آســتان مقــدس حضرت بقیۀ اهلل
االعظم ارواحنا لتراب مقدمهالفداه
با ابالغ ســالم و تقدیم مراتب مودت به اطالع میرســاند :روز سهشنبه  21تیرماه جاری
(عید ســعید فطــر) رهبر عالیقدر انقالب اســالمی حضرت نایب االمــام آیتاهلل العظمی
امام خمینی در بخشــی از بیانات مبســوطه خویش فرمودند« :یک دســته دیگر هم که
تزشــان این اســت که بگذارید که معصیت زیاد بشــود تا حضرت صاحب بیاید .حضرت
صاحــب مگر برای چی میآید؟ حضــرت صاحب میآید معصیت را بــردارد ،ما معصیت
کنیــم کــه او بیاید؟ این اعوجاجات را بردارید .این دســتهبندیها را برای خاطر خدا اگر
مســلمید و برای خاطر کشورتان اگر ملی هستید ،این دستهبندیها را بردارید ،...در این
موج خودتان را وارد کنید ،و برخالف این موج حرکت نکنید که دســت و پایتان خواهد
شکســت» (امام خمیني 1378ج .)534 :17در پی این فرمایش ،شــایع شد که طرف
خطاب و امر مبارک این انجمن اســت اگرچه به هیچوجه افراد انجمن را مصداق مقدمه
بیان فوق نیافته و نمییابیم و در ایام گذشته بهویژه از زمانی که حضرت ایشان با صدور
اجازه مصرف انجمن از ســهم امام(ع) این خدمات دینی و فرهنگی را تأیید فرموده بودند،
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تعطیلیانجمن
انجمن حجتیه پس از گذراندن مراحل مختلف ،سرانجام در مرداد سال  62پس از اشاره به
بیانات امام دربارهي عملکرد مغایر با اهداف نظام جمهوری اسالمی به ظاهر ،تعطیلی فعالیتهای
خود را با انتشار بیانیه زیر اعالم میدارد:
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هیچ دلیل روشــن و شــاهد مســلمی که داللت بر صراحت معظمله ،بــه تعطیل انجمن
نماید در دست نبود معذلک در مقام استفسار برآمدیم .البته تماس مستقیم میسر نبود.
لیکن برای تحقیق از مجاری ممکنه و شخصیتهای محترمه موثقه و بنا به قراین کافیه
محرز شــد که مخاطب امام «معظمله» این انجمن میباشد؛ لذا موضوع توسط مسئوالن
انجمن به عرض مؤسســه معظم و اســتاد مکرم حضرت حجتاالسالم والمسلمین آقای
حلبی (دامت برکاته) رسید و فرمودند« :در چنین حالتی وظیفه شرعی در ادامه فعالیت
نیســت .کلیه جلسهها و برنامهها باید تعطیل شــود ».علیهذا همانگونه که بارها کتباً و
شــفاهاً تصریح کرده بودیم بر اســاس عقیده دینی و تکلیف شرعی خود ،تبعیت از مقام
معظم رهبری و مرجعیت ،حفظ وحدت و یکپارچگی امت و رعایت مصالح عالیه مملکت
و ممانعت از سوء استفاده دستگاههای تبلیغاتی بیگانه و دفع غرضورزی دشمنان اسالم
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را بــرای ادامه خدمات و فعالیت مقدم دانســته ،اعالم میداریم کــه از این تاریخ تمامی
جلسات و خدمات انجمن تعطیل میباشد و هیچیک مجاز نیست تحت عنوان این انجمن
کوچکترین فعالیتی بکنند و اظهارنظر یا عملی مغایر تعطیلی نمایند که یقیناً در پیشگاه
خدای متعال و امام زمان «ســالماهلل علیه» مسئول خواهد بود .با این امید که تالشها و
کوششهای صادقانه انجمن در سی ساله اخیر مقبول ساحت قدس الهی و مرضی خاطر
مقدس حضرت بقیهاهلل االعظم ارواحنا فداه قرار گرفته باشد.
از خــدای متعال عزت و ســربلندی مســلمانان بهویژه شــیعیان اثنی عشــری و ذلت و
ســرافکندگی کافــران و منافقــان و طول عمر امــام امت و پیروزی رزمندگان اســالم را
خواستاریم.
انجمن خیریه حجتیه مهدویه
دوازدهم شوال  ،1403پنجم مردادماه ( .1362باقی )5-6 :1362

دو هفتــه نامــهی علمی -فرهنگی خط به نقل از کتاب در ســایه آفتاب خاطرهای از حجت
االسالم رحیمیان از اعضا امین دفتر حضرت امام نقل میکند که گویای نظر امام در مورد این
بیانیهی انجمن است
ایشان در کتاب خاطرات خود میگوید:
در اوایل مرداد ماه  1362بعد از سخنرانی حضرت امام که در آن ،بدون ذکر نام ،انجمن

حجتیه را مورد حمله قرار دادند ،مضمون نامهای که از سوی این تشکیالت فرستاده شده
بود ،مبنی بر اعالم تعطیل فعالیتها و جلسههایشــان ،به عرض حضرت امام رســید .قبل
از قرائت متن ،به عرض رســید که اعالم انحالل کرده اســت .وقتی متن قرائت شد که در
آن تعبیر «تعطیل» به کار رفته بود ،با تبسم فرمودند« :تعطیل ،غیر از انحالل است .این
که فایده ندارد .اگرفکر میکنند منظور ،آنها هســتند ،این کار اثری ندارد .آنها که فاســد
هســتند کار خودشان را میکنند و آنها که ســالم بودهاند قب ً
ال هم…(رحیمیان :1371
.)229

شــاید انجمن حجتیه به عنوان یک گروه تشــکیالتی که زمانی از طرف دســتگاه حاکم به
رسمیت شناخته میشد و دارای دم و دستگاهی برای خود بوده است وجود نداشته باشد اما به
عنوان یک جریان فکری همچنان زنده و فعال است.

بعضیها انتظار فرج را به این میدانند که در مسجد ،در حسینیه ،در منزل بنشینند و دعا
کنند و فرج امام زمان -ســالم اهلل علیه -را از خدا بخواهند  ...یک دســته دیگری بودند
که انتظار فرج را میگفتند این اســت که ما کار نداشــته باشــیم به اینکه در جهان چه
میگذرد ،بر ملتها چه میگذرد ،بر ملت ما چه میگذرد؛ به این چیزها ما کار نداشــته
باشــیم ،ما تکلیفهای خودمــان را عمل میکنیم ،برای جلوگیــری از این امور هم خود
حضرت بیایند ان شاء اهلل ،درست میکنند؛ دیگر ما تکلیفی نداریم .تکلیف ما همین است
که دعا کنیم ایشــان بیایند و کاری به کار آنچه در دنیا میگذرد یا در مملکت خودمان
میگذرد ،نداشــته باشــیم .یک دســتهای میگفتند که خوب ،باید عالم پر [از] معصیت
بشــود تا حضرت بیاید؛ ما باید نهی از منکــر نکنیم ،امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر
کاری میخواهند بکنند؛ گناهها زیاد بشــود که فرج نزدیک بشــود .یک دســتهای از این
باالتــر بودند ،میگفتند :باید دامنزد بــه گناهها ،دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از
جور و ظلم بشــود و حضرت -ســالم اهلل علیه -تشریف بیاورند ...یک دسته دیگری بودند
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ب) امام خمینی و انسان منتطر
انواع برداشت از انتظار فرج
امام در یک تقسیمبندی به نقد انواع برداشتهای رایج از انتظار فرج پرداختهاند .از نظر ایشان:
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که میگفتند که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشــود ،این حکومت باطل است
و بر خالف اســالم است .آنها مغرور بودند .آنهایی که بازیگر نبودند ،مغرور بودند به بعض
روایاتی که وارد شــده اســت بر این امر که هر َعلَمی بلند بشود قبل از ظهور حضرت ،آن
علم ،علم باطل است .آنها خیال کرده بودند که نه ،هر حکومتی باشد ،در صورتی که آن
روایات [اشــاره دارد] که هر کس علم بلند کند با علم مهدی ،به عنوان «مهدویت» بلند
کند[ ،باطل است( ].امام خمینی  1385ج)13-14 :21

معنای انتظار فرج از نظر حضرت امام
در قاموس فکری حضرت امام ،انتظار فرج انتظار قدرت اسالم است و میفرمایند:
مــا همه انتظار فرج داریم ،و باید در ایــن انتظار خدمت بکنیم .انتظار فرج ،انتظار قدرت
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اســالم است ،و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا بکند ،و مقدمات
ظهور ان شاء اهلل تهیه بشود (امام خمیني  1385ج)374 : 8
و اگر نظر شماها مثل نظر بعض عامیهای منحرف ،آن است که برای ظهور آن بزرگوار باید
کوشش در تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فراگیرد و مقدمات ظهور فراهم شود ،فان ّا
هلل و إن ّا إلیه راجعون( .امام خمینی  :1385ج.)447 :21

امام این تفکر که باید نشست تا امام ظهور کند یا اینکه باید کوشش در تحقق ظلم کرد را
منطق افرادی میدانند که میخواهند از زیر بار شانه خالی کنند .اما از نظر حضرت امام حقیقت
این است که:
ما تکلیف داریم آقا! این طور نیســت که حاال که ما منتظر ظهور امام زمان -ســالم اهلل
علیه -هســتیم پس دیگر بنشــینیم تو خانههایمان ،تســبیح را دســت بگیریم و بگوییم
عجل ،با کار شــما باید تعجیل بشــود ،شما باید زمینه را فراهم کنید
« َع ّج ْل َعلی َف َرجِ هِ»ّ .

برای آمدن او .و فراهم کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع کنید .همه با هم بشوید .ان
شاء اهلل ظهور میکند ایشان( .امام خمیني ج)269 :18

از این رو هشدار را میدهند که:
منطق حاکم خمین را نداشته باشید که میگفت :باید معاصی را رواج داد تا امام زمان

(عج)

بیاید! اگر معصیت رواج پیدا نکند ،حضرت ظهور نمیکند! اینجا ننشــینید فقط مباحثه

کنید؛ بلکه در ســایر احکام اســالم مطالعه کنید؛ حقایق را نشــر دهید؛ جزوه بنویسید و
منتشر کنید( .امام خمینی )69 :1379

قیام برای برپایی حکومت عدل
امام برای انسان منتظر مهمترین موعظه خداوند که قیام در راه خداست را یادآور میشوند
و میفرمایند:
خــدای تبارک و تعالی میفرماید :فقط یک موعظه -همۀ موعظهها را حاال .یک موعظه-
من دارم .پیغمبر اکر ْم واسطه ،خدا واعظ ،ملت ُم َّتعِظ .من فقط یک موعظه -بیشتر از یک

أن تَقُو ُموا هلل اینکه برای خدا قیام کنید؛ وقتی که دیدید
موعظه ندارم .إن ّما أع ُِظ ُک ْم ب ِواحِ َد ٍه ْ
که دین خدا در معرض خطر است ،برای خدا قیام کنید( .امام خمیني  1385ج)10 :8

شاید این وصفی که برای حضرت صاحب  -سالم اهلل علیه -ذکر شده است دنبال همین
ِواحد ٍۀ أن تَقومــوا هلل مثَنی و ُفرادی دنبال
آیۀ شــریفه که میفرمایندُ :قــل اِن ُّما أع ُِظکم ب َ
همیــن معنا باشــد که همه باید قیام بکنیم ،قیام واحد؛ کــه باالترین قیام همان قیام آن
شخص واحد است و همۀ قیامها باید دنبال آن قیام باشد؛ و قیام هلل باشد( ...امام خمیني
 1385ج)8 : 8
البته آن حضرت قیام هلل میفرمایند؛ و آن للهی که و آن خلوصی که برای ایشان هست،
برای دیگران نیســت لکن شــیعههای بزرگوار آن حضرت هم باید پیروی از او بکنند در
اینکه قیام کنند «هلل» ،برای خدا( .امام خمیني  1385ج)8 :8

و اصل قیام در مقابل جور را ،اصل دعوت پیامبران میدانند و میفرمایند:
در طبیعت قیام انبیا -قیام مســلحانه یا غیر مسلحانه -در مقابل همۀ کسانی که به جور
داشتند مردم را از بین میبردند باشد (امام خمینی  1385ج .)3-4 :21

و حرکت حضرت صاحب(عج) را نیز ادامه دهنده حرکت پیامبران و مقابله با طاغوت میدانند
لذا مسلمین نیز در دوران غیبت باید این مقابله با ظلم را سرلوحه و هدف خود قرار دهند:
حضرت صاحب -ســالم اهلل علیه -و ارواحنا فداه -هم که تشــریف میآورند برای همین
معناســت .تمــام انبیا که قیــام کردهاند در عالــم طبیعت -حاال معانیشــان که ،معارف
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و از این آیه است که نظری نیز به دوران ظهور دارند و میفرمایند:

111

غیبیهشــان را خــدا میداند مــا نمیدانیم ،اما در عالــم طبیعت -وقتی زندگــی اینها را
میبینیم از اول مقابله با طاغوت بوده است .بنابر این معنا بوده و این باید سرمشق بشود
از برای مسلمانها ،کسانی که واقعاً مسلمان هستند و واقعاً عالقهمند به اهل بیت عصمت
هستند و به پیغمبر اسالم هستند و از هر مذهبی که هستند ،عالقهمند به آن مذهبشان
هســتند ،باید ببینند که صاحب مذهب چه کرده اســت؛ موســی بن عمران چه کرد ،در
زندگــیاش چه کرد ،حضــرت ابراهیم در زندگیاش چه کرد ،تمــام اینها قیام کردند در
مقابل جور ،در مقابل ظلم ،همه ،قیامشان این معنا بود .ما سر مشق باید بگیریم از اینها
و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم؛ مســلمانها باید در مقابل جورها ،در مقابل ظلمها ،در
مقابل منکرات قیام کنند( .امام خمیني  1385ج)3 :21
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قیام همه انبیاء برای برپایی عدالت بوده است ،پس امام عصر نیز که ادامه دهنده راه پیامبر
است برای اجرای عدالت قیام خواهند کرد:
زندگی سیدالشــهدا ،زندگی حضرت صاحب  -ســالم اهلل علیه -زندگی همۀ انبیای عالم،
همۀ انبیا از اول ،از آدم تا حاال همهشــان این معنا بوده است که در مقابل جور ،حکومت
عدل را میخواستند درست کنند( .امام خمیني  1385ج)4 :21

اما نکته این بود که هیچ یک از انبیاء نتوانســتند که حکومت عدل را پیاده کنند و تمامیت
عدل در دوران حضرت صاحب است که تحقق مییابد:
هر یک از انبیا که آمدند ،برای اجرای عدالت آمدند و مقصدشــان هم این بود که اجرای
عدالت را در همۀ عالم بکنند لکن موفق نشــدند ،حتی رســول ختمی ـ صلی اهلل علیه و
آله و ســلم ـ که برای اصالح بشــر آمده بود و برای اجرای عدالت آمده بود و برای تربیت
بشر آمده بود ،باز در زمان خودشان موفق نشدند به این معنا ،و آن کسي که به این معنا
موفــق خواهد شــد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد ،نــه آن هم این عدالتی که
مردم عادی میفهمند ...بلکه عدالت در تمام مراتب انســانیت .انسان اگر هر انحرافی پیدا
کند ،انحراف عملــی ،انحراف روحی ،انحراف عقلی ،برگرداندن این انحرافات را به معنای
خودش این ایجاد عدالت است در انسان  ...و فقط برای حضرت مهدی موعود بوده است
که تمام عالم را ،عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد( .امام خمیني ج)480-481 :12

اما این حرف که امام زمان باید بیاید و دنیا را پر از عدل کند از نظر حضرت امام نباید مانع

حرکت و قیام افراد در زمان غیبت شود ،و لذا میفرمایند:
ما اگر دستمان میرسید ،قدرت داشتیم ،باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم.
تکلیف شرعی ماست ،منتها ما نمیتوانیم .اینی که هست این است که حضرت عالم را پر
میکند از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان ،نه اینکه شما دیگر تکلیف ندارید......
البتــه آن پر کردن دنیــا را از عدالت ،آن را ما نمیتوانیم [پر] بکنیم .اگر میتوانســتیم،
میکردیم ،اما چون نمیتوانیم بکنیم ایشــان باید بیایند .اآلن عالم پر از ظلم اســت .شما
یک نقطه هســتید در عالم .عالم پر از ظلم اســت .ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم ،باید
بگیریم؛ تکلیفمان اســت .ضرورت اســالم و قرآن [اســت ]،تکلیف ما کرده است که باید
برویــم همه کار را بکنیــم .اما نمیتوانیم بکنیم؛ چون نمیتوانیــم بکنیم ،باید او بیاید تا
بکنــد .اما ما باید فراهم کنیم کار را .فراهم کردن اســباب این اســت کــه کار را نزدیک
(امام خمیني ج)17-15 :21

تشکیل حکومت عدل زمینهای برای ظهور
از نظر امام« :اسالم دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالتند» (خمینی :1379
 .)10و این عدالت جز در سایه حکومت اسالمی تحقق نمییابد از اینرو تشکیل حکومت عدل
را از مقدمات ظهور میدانند :لزوم حکومت به منظور بســط عدالت ...از بدیهیترین امور است،
بیآنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد (ر.ک.به :امام خمینی
.)24 :1374
لذا در پیامی به انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا میفرمایند:
ســرلوحه هدفتان اســالم و احکام عدالتپرور آن باشــد؛ و ناچار بدون حکومت اسالمی
عدالتخواه ،رسیدن به این هدف محال است (امام خمیني 1385ج.)322 :3

و میفرمایند:

اعتقاد به ضرورت تشــکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از والیت است؛
چنانکه مبارزه و کوشــش برای آن از اعتقاد به والیت اســت ...ما که به والیت معتقدیم،
و اینکه رســول اکرم(ص) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشــته تا تعیین خلیفه کند و

انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی (س)

بکنیم ،کار را همچو بکنیم که مهیا بشــود عالم برای آمدن حضرت -ســالم اهلل علیه. -
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«ولی امر» مسلمانان را تعیین کند ،باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ و باید
کوشــش کنیم که دســتگاه اجرای احکام و ادارۀ امور برقرار شــود .مبارزۀ در راه تشکیل
حکومت اسالمی الزمۀ اعتقاد به والیت است( .امام خمینی .)21 :1379

از نظر امام همان دالیلی که لزوم امامت را پس از نبوت اثبات می کند ،عیناً لزوم حکومت در
دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را در بردارد (ر.ک.به :امام خمینی .)23 :1374
معالســف بــه قدری به گوش ما خواندند ،به قدری به گــوش ملت ما خواندند ،به گوش
ملتهای ضعیف خواندند که حکومت به شــما چه کار دارد ،شما برو نمازت را بخوان ،شما
مســجدت را برو ،همین! البته ،ما اگر فقط مســجد برویم و دعا بکنیم و بعد هم دعا به -
عرض بکنم که  -آن بزرگان چه بکنیم ،همه با ما خوب میشوند! اما وظیفه این است که
ما برویم مســجد بنشینیم دعا بخوانیم یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم؟ وظیفه
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این است که ما همه باید همه چیز خودمان را در راه اسالم فدا بکنیم ،چنانچه اولیای ما
این کار را کردند( .امام خمینی  1385ج)4 :21

از این رو ،این اندیشه را که هر پرچم در زمان غیبت علم شود ،پرچم طاغوت است را ساخته
دست استعمار برای چپاول مسلمین میداند و میفرمایند:
اینهایــی کــه میگویند کــه هر علمی بلند بشــود و هر حکومتی ،خیــال کردند که هر
حکومتی باشــد این برخالف انتظار فرج است .اینها نمیفهمند چی دارند میگویند .اینها
تزریق کردهاند بهشان که این حرفها را بزنند .نمیدانند دارند چیچی میگویند .حکومت
نبــودن ،یعنــی اینکه همۀ مردم به جان هم بریزند ،بکشــند هــم را ،بزنند هم را ،از بین
ببرند ،برخالف نص آیات الهی رفتار بکنند .ما اگر فرض میکردیم دویســت تا روایت هم
در این باب داشــتند ،همه را به دیوار میزدیم؛ برای اینکه خالف آیات قرآن اســت( .امام
خمیني  1385ج)16 :21
برای روشــن شدن مطلب این ســؤال را مطرح می کنم :از غیبت صغرا تاکنون که بیش
از هزار ســال میگذرد و ممکن است صد هزار ســال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند
که حضرت تشــریف بیاورد ،در طول این مدت مدید احکام اسالم باید زمین بماند و اجرا
نشــود ،و هر که هرکاری خواســت بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسالم در
راه بیان و تبلیغ و نشــر و اجرای آن  23ســال زحمت طاقتفرســا کشید فقط برای مدت

محدودی بود! آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویســت ســال؟ و پس از غیبت
صغرا اسالم دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ هر کی اظهار کند که تشکیل حکومت
اســالمی ضرورت نــدارد ،منکر ضرورت اجرای احکام اســالم شــده ،و جامعیت احکام و
جاودانگی دین مبین اسالم را انکار کرده است( .امام خمینی )27-28 :1379
لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اســالم تا زمان حضرت صاحب (عج) موجود بود
برای بعد از غیبت هم قرار داده اســت .ایــن خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت
باشد( .امام خمینی )50 :1379

پس از دیدگاه امام:

حکومت حق برای نفع مســتضعفان و جلوگیــری از ظلم و جور و اقامۀ عدالت اجتماعی،
همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشأن اسالم -صلی اهلل علیه و آله -و
عبادات است( .امام خمینی 1385ج)207 :21

لذا ،بنا به تشــخیص عقل و راهنمایی نقل ،تداوم حکومت و والیت اسالمی در دوران غیبت
امام عصر(عج) ،امری ضروری است (ر.ک.به :امام خمینی .)29 :1374
از اینجا معلوم میشود که از نظر امام از اهداف انسان منتظر تشکیل حکومت اسالمی برای
اقامه عدل در دوران غیبت است و این حکومت جز در سایهی قیام و مبارزه به دست نمیآید؛
چــرا که در قاموس فکری امام« :عزت و حیات در ســایۀ مبارزه اســت» (امام خمیني1385
ج .)82 :21از اینرو میفرمایند :بر تمام مسلمان و پیشاپیش آنان بر علمای روحانی و طالب
حوزههای علمیه اســالمی واجب اســت که علیه سمپاشیهای دشــمنان اسالم ،به هر وسیله
ممکن ،قیام کنند تا اینکه بر همگان آشکار شود که اسالم برای اقامه حکومتی عدل گستر آمده
است (ر.ک.به :امام خمینی .)20 :1374
انقالب اسالمی زمینهساز ظهور
از نظر امام:
انقالب مردم ایران ،نقطۀ شروع انقالب بزرگ جهاني اسالم به پرچمداري حضرت حجت
ـ ارواحنا فداه ـ است که خداوند بر همۀ مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش

انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی (س)

اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش میکردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامۀ آن از واالترین
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و میفرمایند:

را در عصر حاضر قرار دهد( .امام خمیني  1385ج)327 :21
امیدوارم که این انقالب یک انقالب جهاني بشود ،و مقدمه براي ظهور بقیه اهلل ـ ارواحنا
له الفداء ـ باشد( .امام خمیني  1385ج)131 :16
امید اســت که این انقالب جرقه و بارقهاي الهي باشد که انفجاري عظیم در تودههاي زیر
ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب مبارک حضرت بقیۀ اهلل ـ ارواحنا لمقدمه الفداء
ـ منتهي شود( .امام خمیني  1385ج)62 :15

اما آنچه میتواند انقالب اسالمی را به سرمقصود اصلی برساند همان انگیزه پیدایش آن است:
بیتردید رمز بقای انقالب اسالمی همان رمز پیروزی است؛ و رمز پیروزی را ملت میداند
و نسلهای آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن :انگیزۀ الهی و مقصد عالی
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حکومت اســالمی؛ و اجتماع ملت در سراســر کشــور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و
مقصد (امام خمینی  1385ج.)404 : 21
مــن بــا تأیید خداوند متعال و تمســک به مکتب پر افتخار قرآن ،به شــما فرزندان عزیز
اسالم مژدۀ پیروزي نهایي ميدهم؛ به شرط اینکه نهضت بزرگ اسالمي و ملي ادامه یابد
و پیوند بین شــما جوانان برومند اســالم ناگسستني باشد؛ و به شرط آگاهي از حیلههاي
استعمارگران راست و چپ و جنود ابلیسي آنان… (امام خمینی  1385ج)483: 3

و یکی از کارهای تداوم انقالب اسالمی صدور آن است که حضرت امام میفرمایند:

ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همۀ ستمگران را در کشورهای اسالمی میشکنیم
و با صدور انقالبمان که در حقیقت ،صدور انقالب راستین و بیان احکام محمدی  -صلی
اهلل علیه و آله اســت ، -به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می دهیم و به یاری
خــدا راه را برای ظهور منجی مصلــح کل و امامت مطلق حق امام زمان  -ارواحنا فداه -
هموار می کنیم( .امام خمینی  1385ج )345 : 20

صدور یعنی اینکه این انقالب اسالمی به عنوان الگویی برای زیست در دوران غیبت همه گیر
و جهانی شود .و به عنوان الگویی برای بشریت در آید تا به حضرت صاحب(عج) برسد.
من امیدوارم که این کشــور با همین قدرت که تا اینجا آمده اســت و با همین تعهد و با
همین بیداري ،که از اول قیام کرده اســت و تا اینجا رسانده است ،باقي باشد .این نهضت

و این انقالب و قیام ،تا صاحب اصلي ان شــاء اهلل ،بیاید و ما و شــما و ملت ما امانت را به
او تسلیم کند( .امام خمینی  1385ج)385 :15
امیدوارم که ان شاء اهلل تعالی ،به برکت آن آستان مقدس ،جمهوری اسالمی همانطوری
کــه تاکنون پیروزمندانه پیش رفته اســت ،از این به بعد هــم پیش برود و این جمهوری
بقیه اهلل این جمهوری
اسالمی باقی باشد با اسالمیت خود تا وقتی که ،زمانی که به حضور ّ
مشرف شود و مسائل را در خدمت ایشان حل کند( .امام خمینی  1385ج.)387 : 16
ّ
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نتیجهگیری
آنچه در این مقاله آمد بررسی دیدگاه انجمن حجتیه و حضرت امام در مورد وظایف انسان
منتظر در دوران غیبت حضرت صاحب زمان(عج) است .در این نوشتار مشخص شد که دو دیدگاه
انجمن حجتیه و امام از دو وجه کام ً
ال متفاوت به مقوله غیبت و انتظار اســت ،انسان منتظر از
دیدگاه انجمن حجتیه همانگونه که پیشتر آمد ،نه تنها تشــکیل حکومت در دوران غیبت
را نفی میکند بلکه برای پیشــبرد کارهای خود اعتقاد بــه موافقت زبانی با حکومت جور نیز
دارند .عالوه براین ،فعالیت خود را در قالب تقیه پیش میبرند .صبر انســان منتظر نیز از دیگر
ویژگیهایی انجمن حجتیه به انسان منتظر بود که در این مقاله به آن پرداخته شد .حال آنکه
نگاه حضرت امام نگاهی کام ً
ال متفاوت و متضاد با این دیدگاه است .مهمترین هدف انسان منتظر
از دیدگاه امام تشــکیل حکومت عدل در دوران غیبت اســت .چرا که از نظر ایشان با تشکیل
حکومت عدل است که میتوان زمینه ظهور حضرت را فراهم آورد .تشکیل حکومت نیز چیزی
نیست که یک شبه نصیب شود بلکه در سایه قیام و مبارزه و نفی حکومت ظلم و جور است که
میتوان به این مهم دســت یافت .از دیگر ویژگیهای انسان منتظر تالش برای تداوم و صدور
حکومت عدل است .اینکه حکومت عدل باید تبدیل به الگویی برای انسان منتظر شود.
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به طور کلی و خالصه میتوان در قالب جدولی به این تفاوت پرداخت:
مقایسه انسان منتظر از نگاه حضرت امام و انجمن حجتیه
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انجمن حجتیه

حضرت امام خمینی

مرجعیت به جای والیت

اعتقاد به والیت فقیه

انجام فعالیت در قالب تقیه

قیام در برابر حکام جور

گریه و زاری از دوری آن حضرت

انجام قیام للهی

دعا برای تعجیل فرج آن حضرت

تالش برای گسترش عدل

مخالفت با تشکیل حکومت اسالمی

تشکیل حکومت اسالمی (حکومت عدل)

نگه داشتن نیروی خود برای ظهور

تالش برای تداوم و صدور حکومت اسالمی

سازش و موافقت زبانی با حکومت جور برای
پیشبرد اهداف خود

نفی حکومت جور با قیام و مبارزه
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ـ رضایی ،محمد مهدی« )1392(.انجمن حجتیه و مهدویت» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شاهرود ،دانشکده علوم انسانی ،گروه تاریخ.
ـ شــمس آبادی ،حسن« )1389( .نگاهی اجمالی به زمینههای تشکیل انجمن حجتیه و رویکرد آن به انقالب
اسالمی» ،فصلنامه تخصصي پانزده خرداد ،شماره .153 - 186 ،22
ـ شیرخانی ،علی و محمد رجائی نژاد (« )1392تحجر و تحجرگرایی در منظومه فکری امام خمینی» ،فصلنامه
علمی  -پژوهشی سیاست متعالیه ،سال اول ،شماره سوم ،صص .61 – 80
ـ شــجاعی مهر ،رضا« )1387( .بررســی مهدویت در کالم سیاسی امام خمینی» ،فصلنامه پژوهشی مطالعات
انقالب اسالمی ،سال چهارم ،شماره  ،12صص .101– 117
ـ صدقی ،ابوالفضل« )1388( .جریان شناسی انجمن حجتیه» ،فصلنامه تخصصي پانزده خرداد ،دوره سوم ،سال

انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی (س)

ـ اخگری ،محمدرضا )1367( .والیتیهای بیوالیت ،بیجا ،چاپ پرچم ،چاپ اول.
ـ احمدزاده ،طاهر« )1387( .انجمن حجتیه در بستر زمان» ،چشمانداز ایران ،شماره ،2گفتگو با طاهر احمدزاده.
ـ افتخاری ،اصغر؛ نوروی ،محمد؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده « )1389(.نظریه امانت امام خمینی و چشــمانداز
انقالب اسالمی در پرتو اندیشه مهدویت» ،فصلنامه علمی – پژوهشی مشرق موعود ،سال چهارم ،شماره .15
ـ باقی اصفهانی ،محمدرضا )1379( .مجالس حضرت مهدی(عج) ،قم :انتشارات نصایح ،چاپ دوم.
ـ باقی ،عمادالدین )1362( .در شــناخت حزب قاعدین زمان (موســوم به انجمن حجتیه) ،تهران :نشــر دانش
اسالمی ،چاپ سوم.
ـ تاجری ،حسین )1358( .انتظار بذر انقالب ،بی جا :نشر کوکب.
ـ خمینی ،روحاهلل )1379( .والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ
دهم.
ـ  )1374( .---------شئون و اختیارات ولیفقیه ،ترجمه مبحث والیت فقیه از «کتاب البیع» ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات ،چاپ دهم.
ـ  )1385( .---------صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ چهارم.
ـ خســروپناه ،عبدالحسین«)1390(.جریانشناســی( )1آشــنایی بــا انجمن حجتیه» ،پیام ،شــماره ،105
صص.160-183
ـ دهقانی فاریسانی؛ یونس و سید کاظم طباطبایی و حسن نقیزاده و مهدی جاللی (« )1393بررسی تحوالت در
خوانش از مفهوم «انتظار فرج» در دوران غیبت کبری» ،دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث،
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ششم ،شماره .20
ـ علیانسب ،سید ضیاءالدین و سلمان علوی نیک )1386( .جریان شناسی انجمن حجتیه ،قم :زالل کوثر ،چاپ
سوم.
ـ عیسینیا رضا« )1387( .درآمدی بر دکترینهای مرتبط با فلسفه و مهدویت در جمهوری اسالمی» ،فصلنامه
علمی – پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال چهارم ،شماره  ،15صص.75-103
ـ فلیک ،اوهه )1391( .درآمدی بر تحقیق کیفی ،ترجمه هادی جلیلی ،تهران :نشر نی ،چاپ پنجم.
ـ گلینرستمی ،ابوذر« )1390( .تأثیر اندیشه مهدویت بر تحوالت سیاسی ایران معاصر (از دوره محمدشاه قاجار
تا پیروزی انقالب اسالمی)» پایان نامه کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسالم ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
ـ محمددوست ،حسین« )1393( .نسبت سنجی اندیشه سیاسی مکتب تفکیک با اندیشه سیاسی امام خمینی»،
پایاننامه کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسالم ،پژوهشکده امام خمینی(س) و انقالب اسالمی.
ـ نورآبادی علی و سید عباس نبوی« )1382( .گرداب شیطان؛ کاش «حجتیه» یک جریان فری بود :کندوکاوی
درباره حال و گذشته حجتیه» ،سوره اندیشه ،شماره .34-30 ،4
ـ نظرپور ،رضا )1391( .عقل و تعقل در اندیشه امام خمینی در تقابل با خرافه و تحجر ،تهران :مؤسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم.

