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

دانشیار دانشگاه شاهد گروه علوم سیاسی
عباس کشاورز شکری

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی
امین خدابخشی

چکیده: سؤال اصلی این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه امام خمینی و انجمن 
ــناد و مدارکی که در این حوزه  ــتفاده از اس حجتیه چه تفاوتی با هم دارند. از این رو با اس
ــنادی تالش می شود به این سؤال پاسخ داده شود. سابقه  وجود دارد و با روش تحلیل اس
ــان منتظر به قبل از تولد امام زمان)عج( برمی گردد. این وعده که حکومت عدل توسط  انس
ــت خود وعده می دادند. اما  ــود را پیامبران از همان ابتدا، به ام ــام آخر زمان برپا می ش ام
آنچه منظور از انسان منتظر در این مقاله است، به طور عام از دوران غیبت کبری به بعد 
ــی دو دیدگاه  و به طور خاص دوره معاصر را در نظر دارد. از این رو در این مقاله به بررس
ــده است. یافته های این  ــان منتظر پرداخته ش انجمن حجتیه و امام خمیني در مورد انس
مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه انسانی است که نه تنها تشکیل 
ــان منتظر باید برای پیشبرد اهداف  حکومت در دوران غیبت را محکوم می کند بلکه انس
ــد. گریه زیاد از دوری  ــت جور نیز موافقت زبانی کن ــایه تقیه و صبر با حکوم ــود در س خ
ــالمتی حضرت از دیگر ویژگی های انسان منتظر  حضرت و همچنین صدقه دادن برای س
ــت. حال آنکه امام مهم ترین و بدیهی ترین تکلیف انسان منتظر  از نگاه انجمن حجتیه اس

را تشکیل حکومت عدل و همچنین قیام در برابر حکام جور می داند.
کلیدواژه ها: 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 سده هاي 
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 
ــرد و جهان را پر از عدل و داد می کند معموالً قدمتی به  ــه مهدي لقب دارد ظهور خواهد ک ک
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 
ــت که تاریخ رقم می خورد.  اما به طور خاص  ــت که حرکت می کند و از این طلب اس طلب اس
ــتجو کرد. از این رو انتظار به  ــیعه جس اعتقاد به حکومت عدل مهدوی را می توان در عقاید ش
استراتژی ای برای حرکت شیعه در طول تاریخ تبدیل شده است و شیعه در سایه ی این انتظار 
همواره در پی تغییر وضع موجود به وضع مطلوب بوده است. اما »از همان ابتدای غیبت، عده ای 
برای اهداف مورد نظر خود از این اندیشه بهره جسته اند و فرقه های مذهبی و سیاسی بسیاری 
بر همین اندیشه و مبنا شکل داده اند. از طرفی ایران نیز بعد از صفویه تنها کشور با حکومتی 
است که داعیه شیعه گری دارد و غالب جمعیت را شیعه تشکیل می دهد و در روایات نیز نقش 
برجسته ای برای یاری منجی موعود آخر زمان دارا می باشد. این عوامل زمینه مناسبی را برای 
ــالم و چه بعد از  ــت. در ایران چه قبل از اس ــه مهدویت در ایران فراهم کرده اس فعالیت اندیش
اسالم مذهب همیشه نقش برجسته ای در حرکت های اجتماعی و تحوالت سیاسی داشته است. 
در ایران معاصر خصوصاً از ابتدای دوره قاجار شاهد حرکت های اجتماعی سیاسی هستیم که 
مهدویت در آن نمود بیشتری پیدا کرده است. از آن جمله قیام های بابیه، بهائیه، نهضت تنباکو، 
جنبش ضد بهائیت )انجمن حجتیه( انقالب مشروطه و انقالب اسالمی از شاخص ترین آنهاست 
ــازی برای حکومت  ــتمی 1390: 4(. که به نوعی به ادامه حکومت امامان و زمینه س )گلین رس
ــت. به طورکلی، در دوران اخیر دو تفکر از مهدویت در ایران ظهور  ــب اس امام زمان)عج( منتس
ــیخ محمود حلبی بود. این تفکر با نام انجمن حجتیه شروع به  کرد تفکری که پایه گذار آن ش
فعالیت کرد و توانست در کشور شعبه هایی 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 شکل گیری انقالب اسالمی و روی کار آمدن جمهوری اسالمی شد. آنچه در اینجا قابل ذکر 
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است نوع نگاه این دو تفکر به مهدویت است. چرا که این دو تفکر زاویه ای صدوهشتاد درجه ای 
با هم دارند. از سویی انجمن هر نوع حکومتی با نام حکومت اسالم در دوران غیبت را محکوم 
ــکیل  ــوی دیگر، حضرت امام مهم ترین و بدیهی ترین کار در دوران غیبت را تش می کند و از س
حکومت اسالمی می داند. از این رو در این مقاله با ذکر دیدگاه هر دو جریان می خواهیم 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 می شوند اینکه:
آیا ظهور حضرت نیازمند زمینه سازی است؟ هر یک از دو دیدگاه چه نظری دارند؟. 1
اگر نیازمند زمینه سازی است انسان منتظر بیشتر باید تالش در جهت پر کردن عالم از . 2

گناه کرد یا باید به مقابله با ظلم بپردازد؟
انسان منتظر بیشتر باید چه هدفی را در دوران غیبت دنبال کند؟. 3
وجه تمایز انسان منتظر با انسان غیر منتظر در این دو دیدگاه چیست؟. 4

ــد. پژوهش  ــنادی می باش ــن مقاله روش کیفی و از نوع تحلیل اس ــه در ای ــه کار رفت روش ب
ــناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی  ــواهد برگرفته از مطالعه اس ــنادی، پژوهش مبتنی بر ش اس
ــنادي documentary زمانی که بخواهیم روي اسناد و تاریخ تحقیق کنیم،  ــت. تحقیقات اس اس
ــناد تا آنجایی که در قالب های خاصی تهیه می شوند، موضوعات استاندار به  کاربرد دارند. »اس
حساب می آیند: یک یادداشت، گزارش های موردی، قراردادها، پیش نویس ها، گواهی های مرگ، 
ــاالنه، گواهی نامه ها، احکام قضائی،  اظهارنظرات، دفترچه های خاطرات، آمارها، گزارش های س

نامه ها یا اظهارنظرهای کارشناسانه« )فلیک 1391: 275(.

پیشینه ي تحقیق
تا به حال کتب و مقاالتي نیز در این حوزه نوشته شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره 

می کنیم:
1. صدقی )1388( در مقاله ای با عنوان »جریان شناسی انجمن حجتیه« که با روش اسنادی 
صورت گرفته است، در نظر دارد فعالیت های 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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ــان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و حضرت امام  ــت. مقاله حاضر به تکلیف انس موضوع اس
پرداخته است.

ــی ارشد خود با عنوان »انجمن حجتیه و  2. مهدی رضایی )1392( در پایان نامه کارشناس
ــخ گویی به این سؤال است که انجمن حجتیه درخصوص مهدویت چه  مهدویت« در پی پاس

دیدگاهی را دنبال می کرد؟ این پایان نامه با روش اسنادی صورت گرفته است.
تفاوت پایان نامه 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.
3. شمس آبادی در مقاله خود )1389(  که به روش اسنادی صورت گرفته است، سعی کرده 
ــت تا با بررسی بسترها و زمینه های تشکیل انجمن حجتیه و مبانی فکری آن، رویکرد این  اس
انجمن نسبت به مبارزه، انقالب و امام را روشن کند. تفاوت این مقاله با مقاله حاضر در انتخاب 
ــان منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن  ــی نقش انس ــت. مقاله حاضر به بررس موضوع اس

حجتیه و امام پرداخته است.
ــی ارشد خود که با روش اسنادی صورت  ــت )1393( در پایان نامه کارشناس 4. محمد دوس
ــی مکتب تفکیک با اندیشه سیاسی امام  ــبت سنجی اندیشه سیاس ــت به دنبال نس گرفته اس
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.
ــت. نویسنده در  5. مهم ترین اثر در مورد انجمن حجتیه کتاب عمادالدین باقی )1362( اس
این کتاب به پیدایی، تفکرات، تشکیالت و موضع گیری های انجمن قبل و بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی تا سال 1362، پرداخته 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.
6. علیانسب )1386( در کتاب خود که به روش اسنادی صورت گرفته است به دنبال دریافتی 
از فعالیت های انجمن حجتیه است. این کتاب هفت فصل دارد که در این فصول شکل گیری، 
ــکیالتی، انجمن و نهضت امام و تحرکات اخیر  ــرد، عقاید، روابط با رژیم پهلوی، بعد تش عملک
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.
ــنادی صورت گرفته است به دنبال  ــجاعی مهر )1387( در مقاله خود که به روش اس 7. ش
ــی امام خمینی به  ــنده، رویکرد کالمی سیاس ــت از  نظر نویس نگاه امام به مقوله مهدویت اس
آموزه مهدویت را در مؤلفه هایی چون امامت در نگرش سیاسی ایشان، مفهوم انتظار فرج، نفی 
قرائت های 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 
ــرای برون رفت جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب ایجاد نماید. تفاوت این دو در انتخاب  ب
ــان منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن  ــی نقش انس ــت. مقاله حاضر به بررس موضوع اس

حجتیه و امام  می پردازد.
8. دهقانی فاریسانی )1393( در مقاله خود که با روش اسنادی صورت گرفته است، به دنبال 
ــی تحوالت صورت گرفته در خوانش از مفهوم »انتظار فرج« امام غایب در دوران غیبت  بررس
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 آل بویه را در بردارد. دوره دوم، 
یعنی سده های 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. 
ــی نقش انسان  ــت. مقاله حاضر به بررس تفاوت این مقاله، با مقاله حاضر در انتخاب موضوع اس

منتظر در دوران غیبت از دیدگاه انجمن حجتیه و امام می پردازد.
ــت سؤال خود را  ــنادی صورت گرفته اس 9. افتخاری )1389( در مقاله خود که به روش اس
این گونه مطرح می کند: »غایت اصلی انقالب اسالمی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی در ایران 
چیست؟« نویسنده می کوشد 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، 
ــی نقش انسان منتظر در دوران  ــت. مقاله حاضر به بررس با مقاله حاضر در انتخاب موضوع اس
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غیبت از دیدگاه انجمن حجتیه و امام می پردازد.

نگاهی به تاریخچه انجمن
ــت. تا حجت خدا در میان  ــم )و به طور خاص جامعه دینی( به بودن حجت خداس ــوام عال ق
جمع باشد، فعل و گفتار او حجتی است برای خلق. با شروع غیبت حضرت صاحب)عج(، در میان 
ــیعیان، جریان های متفاوت با رویکردهای خاص خود در مورد اجرای  ــلمانان و خصوصاً ش مس
ــوان به جریان »انجمن خیریه حجتیه  ــکام دینی به وجود آمد. از جمله این جریان ها می ت اح
ــیس شد.  ــاره کرد. »این انجمن مقارن با کودتای امریکایی 28 مرداد 1332 تأس مهدویه« اش
مؤسس این گروه آقای شیخ محمود ذاکرزاده توالیی است که به نام شیخ محمود حلبی شناخته 
شده بود« )باقی1362 29(. »حاج شیخ محمود حلبی یکی از وعاظ سرشناس مشهد بود که 
بعد از شهریور 1320 سخنرانی هایش در مجامع مذهبی گل کرده بود در واقع واعظ درجه اول 

شناخته می شد« )متن گفتگو با احمدزاده 1387(. 
شیخ محمود حلبی شاگرد خاصه ی میرزا مهدی اصفهانی بود که پیرامون مقام علمی اش 

ــلطی کامل و  ــفی تس این گونه گفته اند: حلبی مدرس حکمت بود بر متون و مباحث فلس

ــت و چیره و خبره بود ... آرای  ــرح و بسط مطالب حکمی زبردس ــت و در ش آگاهانه داش

اعتقادی و دینی مرحوم حلبی متأثر از میرزا مهدی اصفهانی شکل گرفته و پس از چهار 

ــته بود. حلبی در ادامه سنت ضد فلسفی  ــال تلمذ نزد میرزا به مبلغ آرای وی بدل گش س

ــرزا مهدی اصفهانی معتقد بود: در عصر امام رضا)ع( و بعد از آن، حادثه ی عظیم تری از  می

ــالم وارد آمده که آن ترجمه فلسفه و انتشار آن در بین مسلمانان  ــقیفه بر اس حادثه ی س

ــید بود. رسوخ فلسفه در اذهان مسلمانان سبب ایجاد وهن جمیع  ــتور هارون الرش به دس

احادیث و معارف در نظرشان گشت )محمد دوست 1393: 11(.

»انجمن به تبعیت از آقای حلبی با فلسفه، عرفان و تصوف و اصوالً با هر معرفتی که مستقیماً 
ــنت باز نگردد شدیداً مخالف بود و تمام فلسفه های جدید و نظریه های اجتماعی  به قرآن و س
ــروپناه 1390: 163(. از این رو، این »جریان  ــره باطل و بیهوده می دانست« ) خس اخیر را یکس
فکری آمیخته ای از »قشری گری«، »اخباری گری«، ضدیت با »فلسفه، عرفان و اجتهاد« بود« 
ــیرخانی 1392: 64(. »و با بر چسب هایی همچون حجتیه ای، حزب قاعدین، گروه عافیت  )ش
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طلب، اسالم شاهنشاهی، اسالم عافیت طلب و والیتی های بی والیت شناحته می شدند« )عیسی 
نیا 1387: 81(.

ــکیالت خود رسمیت داد و  ــیخ محمود حلبي به تش ــال 1334 حاج ش بعد از قضایاي س

نهایتاً در سال 1336 آن را با نام انجمن حجتیه مطرح کرد... از سال 1336 به بعد، به نام 

ــتان ها تأسیس نمود )متن  ــعبي در همه مراکز اس ــعه پیدا کرد و ش انجمن حجتیه توس

گفتگو با احمدزاده 1387(.

ــود دارد. برخی بر این  ــرات مختلفی وج ــکیل انجمن نظ ــت و هدف تش ــوص عل در خص

ــیعی برای انحراف  ــال های پیش از 28 مرداد 1332 که تبلیغات وس ــد که در س عقیده ان

ــط بهائیت به ویژه علیه روحانیت و حوزه ها راه افتاد آقای حلبی که در  افکار عمومی توس

ــتاد وی میرزا مهدی اصفهانی بود - که عالقه خاصی  ــهد درس می خواند و اس حوزه مش

ــته- به همراه طلبه دیگری به نام سید عباس علوی توسط یک مبلغ  به امام زمان)عج( داش

بهائی به بهائیت دعوت می شوند. این افراد چند ماهی از وقت خود را برای مطالعه صرف 

ــیدعباس علوی به خاطر زمینه های دنیوی و شهوانی که احتماالً بهائیت  می کنند. امام س

ــود و به عنوان یکی از مبلغان بزرگ بهائیت  در اختیارش می گذارد می لغزد و بهائی می ش

کتاب هایی هم در اثبات آن می نویسد. آقای حلبی با مشاهده این مسئله، بهائیت را خطر 

ــات  ــخیص می دهد و با برقراری تماس با افراد گول خورده از بهائیت، به جلس بزرگی تش

تبلیغی آنان راه یافته، با آنان به مباحثه و مناظره می پردازد. سپس آقای حلبی به تهران 

آمده و جذب نیرو می کند و اطالعات و تجربیات خود را منتقل می نماید. پس از یکسری 

ــتانش مورد حمایت علما قرار گرفتند و علما اجازه استفاده  موفقیت ها آقای حلبی و دوس

سهم امام)ع( را نیز دادند )باقی1362: 30(.

ــتند، معتقدند آقای حلبی رئیس انجمن مدعی شده  نظر دیگری که خود انجمنی ها هس

ــت که امام زمان به وی امر فرموده اند که گروهی را  ــال های 32 خواب دیده اس که در س

ــت که پس از بروز  ــکیل بدهد. نظری دیگری حاکی از آن اس ــرای مبارزه با بهائیت تش ب

ــت، همزمان تبلیغات  ــت نهضت ملی نف ــانی و مصدق و شکس اختالف بین آیت اهلل کاش

ــود از جمله هم  حجره ای آقای  ــان طلبه نیز ب ــت نضج گرفت و گروهی  را که بینش بهائی

حلبی را جذب کردند. لذا بهائیت در ذهن شیخ محمود حلبی بزرگ جلوه گر شد و به این 
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ــت را ول کرد و دست به انجام اقدامات فرهنگی زد. به علت  ــید که باید سیاس نتیجه رس

ــت نهضت نوعی یأس و بریدگی خود را توجیه ایدئولوژیکی و سیاسی کنند، به این  شکس

ــتعمار همواره یک قسمت از سیاست هایش  ــتند. گروهی دیگر برآنند که اس جریان پیوس

ــیدن و رشد دادن آن فرقه دست به ایجاد  ــازی بوده و برای مطرح کردن، باال کش فرقه س

ــت و مسئله انجمن بهائیت و انجمن ضد بهائیت نیز مشمول  یک ضد فرقه نیز می زده اس

این سیاست می باشد. ولی آنچه مسجل است و با جزم و قاطعیت می توان گفت این است 

ــلمانان  از مسیر اصلی مبارزه  که پیدایش و حرکت انجمن در جهت انحراف جامعه و مس

ــابقه ی  ــالمی بود و این  س ــائل فرعی و حرکت بر ضد نهضت اصیل اس و رو کردن به مس

عملکرد است که به بالتبع زمینه نظرات کذایی را پدید آورد )باقی 1362: 31(.

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 1391: 57(. اما آنچه قابل بیان 
است اینکه »انجمن در طول بیش از بیست و پنج سال نه تنها قادر به شکست بهائیت نشد بلکه 
ــد این فرقه ی استعماری گشت« )باقی 1362: 194(. نکته ی دیگر اینکه  خود عاملی برای رش
انجمنی ها »توانستند از بعضی از مراجع تقلید اجازه هزینه وجوهات شرعیه در برنامه های کلی 
ــان را بگیرند که این به معنای تضمین پشتوانه ی مالی این حرکت بود... اینها ]کم کم[  خودش
ــیاری از علما و مراجع تقلید برای خودشان باز کرده بودند. همین قدر  ــتند در چشم بس توانس
می پرسیدند آقا، اجازه می فرمایید در این مسیر مخارجی صرف بشود، ایشان هم می گفتند بله« 
)نورآبادی 1382: 33(. بنابراین رژیم وابسته در زمانی که همه گروه ها و دستجات را بعد از کودتا 
قلع و قمع می کرد، از شروع حرکت انجمن جهت مبارزه با بهائیت جلوگیری نمی کند )اخگری 

1367: 22(. و انجمن کم کم توانست در تاریخ معاصر ایران از خود ردپایی بر جایی بگذارد.

اساسنامه انجمن
انجمن مذکور برای نظم یافتن بیشتر فعالیت خود، اساسنامه ای را به شرح ذیل تنظیم کرد:

مقدمه: به منظور فعالیت های علمی و آموزشی و خدمات مفید اجتماعی، با الهام از تعالیم 
عالیه اسالم و مذهب شیعه جعفری برای پرورش استعداد و تربیت انسان های الیق و کاردان و 
مقید به تقوی و ایمان و اصالح جهات مادی و معنوی جامعه، مؤسسه ای به نام )انجمن خیریه 
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حجتیه مهدویه( به قصد صددرصد غیرانتفاعی به شرح زیر تأسیس می شود.
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 می شود.

ماده دوم: موضوع و هدف: منظور از تشکیل انجمن، اجرای اموری است که ذیاًل شرح داده 
می شود:

تبلیغ دین اسالم و مذهب جعفری و دفاع علمی از آن با رعایت مقتضیات زمان به روش های 
مختلف زیر:

1. تشکیل کنفرانس ها و سمینارهای علمی و دینی در نقاط مختلف کشور با رعایت مقررات 
عمومی؛

2. چاپ و پخش جزوات و نشریه های علمی و دینی با رعایت قوانین مطبوعاتی کشور؛
3. تأسیس کال س های تعلیم و تدریس اخالقی و معارف اسالمی با رعایت مقررات عمومی؛

4. ایجاد کتابخانه و قرائت خانه و اماکن ورزشی با رعایت قوانین مربوطه؛
5. انجام امور خیریه عمومی و مساعدت فرهنگی مؤسسات اسالمی و اخذ تماس با مجامع 

مشابه بین المللی با نظر مقامات ذی صالحیت؛
ــات آموزشی به منظور تربیت افراد برای مناظرات و مباحثات علمی، ادبی و  6. تدارک جلس

مذهبی در محافل اسالمی با رعایت مقررات؛
ــیس هر نوع مؤسسه فرهنگی نظیر دبستان، دبیرستان، مدارس عالیه و پرورشگاه با  7. تأس

رعایت قوانین؛
8. ایجاد هر نوع مراکز درمانی نظیر بیمارستان و درمانگاه با رعایت مقررات وزارت بهداری.

9. تبصره:
ــرت بقیه  اهلل امام زمان  ــوع و هدف انجمن، ثابت و تا زمان ظهور حض ــره 1. موض تبص
ــرایط زمان و نیاز  ــداه« الیتغیر خواهد بود، اما برنامه های آن با توجه به ش ــا ف »ارواحن
ــاس حفظ هدف ملی و رعایت مقررات این اساسنامه تغییر و یا  جامعه، می تواند بر اس

تعمیم شود.
تبصره 2. انجمن به هیچ وجه در امور سیاسی مداخله نخواهد داشت و نیز مسئولیت هر 
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نوع دخالتی را که در زمینه های سیاسی از طرف افراد منتسب به انجمن صورت گیرد، 
بر عهده نخواهد داشت.

ــت و صندوق پستی شماره… برای مکاتبات آن در  ماده 3. مراکز انجمن در تهران اس
اختیار می باشد. در صورت اقتضاء هیأت مؤسس می تواند با نظر مقامات ذی صالحیت، 
نماینده گروه یا شعب انجمن را در تهران یا دیگر نقاط، اعم از داخل یا خارج کشور دایر 
ــنامه به خدمت  نماید و افراد نیکوکار را به نمایندگی انجمن برای اجرای اهداف اساس

دعوت کند )صدقی 1388: 166(.

مهم ترین موضع گیری های انجمن
 مرجعیت به جای والیت  

انجمن همواره سعی مي کرد با برجسته نشان دادن مرجعیت، رهبری انقالب را تضعیف نماید. 
آنها تالش کردند با محور دانستن مرجعیت آیت اهلل شریعتمداری و آیت اهلل خویی، مرجعیت را 
در برابر ولی فقیه قرار دهند و بعد از انقالب، مسئله بودن رهبر سیاسی واحد در کنار مرجعیت 
ــت؛ یعنی همه  را مطرح کردند. انجمن به والیت عامه مراجع در مقابل والیت فقیه معتقد اس
مجتهدان والیت دارند و فقیه اعلم در میان آنان وظیفه اش 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 
ــت و نیز مسئولیت هر نوع دخالتی را که در  ــی مداخله نخواهد داش به هیچ وجه در امور سیاس

زمینه های 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 می شود.
مخالفت با تشکیل حکومت اسالمی

انجمنی ها »اقدام به تشکیل حکومت اسالمی در دوران غیبت را به معنای قائل شدن اتمام 
ــالت برای امام زمان)عج( و برافراشتن پرچم خالف و دجالی می پنداشتند و معتقد بودند که  رس
تشکیل حکومت اسالمی در غیاب حضرت حجت به شکست می انجامد« )باقی 1362: 104(. به 
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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 می کرد، منکوب می کردند و او را خارج از دین 
قلمداد ]می کرد[ تا همگان امر برایشان مسلم شود که جهت ظهور امام زمان)عج( باید با حکام 
ــاخت و با رژیم سازش کرد تا ظهورش تأخیر نیافتد و هر که غیر از این عمل کند،  ــتمگر س س
خائن به ائمه علیهم السالم است )اخگری 1367: 33(. »با پیروزی انقالب اسالمی انجمن حجتیه 
ــد، زیرا آنها اعتقادی به پیروزی انقالب  ــالمی بود تضعیف ش که در حیرت پیروزی انقالب اس
ــش ماه در حالت تردید بودند. انجمنی ها که تا واپسین روزهای  ــالمی نداشتند، لذا پنج ش اس
پیروزی انقالب می گفتند امام سیزدهم در پاریس نشسته و مردم را جلوی گلوله  می فرستد در 
ــال اول انقالب عکس همه مراجع را زد و بعد از چند ماهی به تأییدات خود از  ــعبان س نیمه ش
رهبر انقالب اشاراتی داشت و خود آقای حلبی از مضامینی چون عظیم الشأن و رهبر کبیر برای 

امام خمینی استفاده کرد )باقی 1362: 61(.
ــده در انجمن، پس از انقالب به  وقتی انجمنی ها به موضع انفعال افتادند نیروهای تربیت ش

سه دسته تقسیم شدند:
ــته اول برخی مانند آقای پرورش، دکتر صادقی، استاد دانشکده الهیات مشهد،  1. از دس
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 
ــته بودند. برخی نیز مانند آقای طیب که مسئولیت برگزاری  و به صف انقالبیان پیوس
ــم سخنرانی ها را در تهران بر عهده داشت، نه تنها به انقالبیان پیوستند، بلکه به  مراس

نوعی در برابر انجمن هم قرار گرفتند.
2. دسته دوم در برابر انقالب بی تفاوت ماندند.

ــوم به انتقاد از انقالب پرداخته و به صف مخالفانـ  از نوع دیندارـ  پیوستند  ــته س 3. دس
)علیانسب 1386: 28(.

ــور و  ــاب به آقای ناطق نوری و آقای پرورش وزرای کش ــه ای خط حضرت امام نیز در جلس
آموزش و پرورش می فرمایند: »به آنها پست کلیدی ندهید، خطرناکند، وقتی آمدند بین شما 
تفرقه ایجاد می کنند، تشتت ایجاد می کنند، برادران را به جان هم می اندازند، آنها کار دیگری 
دارند، دنبال مسئله دیگری هستند، اینها با شاه همکاری می کردند، برایشان مسئله دین مطرح 
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نبوده است« )باقی 1362: 240(.

الف( انجمن حجتیه و انسان منتظر
ویژگی های انسان منتظر از دید انجمن

از دیدگاه انجمن حجتیه انسان منتظر انسانی ُمِحّب است. انسانی که در فراق و دوری حضرت 
ــانه ای از حضرت می گردد. »در این گروه  صاحب)عج( گریه و زاری می کند و دربدر به دنبال نش
اعتقاد به حضرت حجت خالصه شده است در محبت و والیت )دوستی( امام عصر و به تبع آن 
صرفاً به بعد عبادی و نماز خواندن برای حضرت« )باقی 1362: 127( است که توجه می شود. در 
رابطه با محبت شیخ محمود حلبی می گوید: »هیچ راه و ذکر و ورد و هیچ طلسم و اسمی باالتر 
از محبت نیست. اقرب الطرق و نزدیک ترین راه برای رسیدن به درگاه شاه عالم امکان، محبت به 
آن بزرگوار است )باقی اصفهانی 1379: 259(. همچنین می گوید: » محبت به امام زمان مستلزم 
محبت به آثار آن بزرگوار است« )باقی اصفهانی 1379: 256(. از نظر آقای حلبی از آثار محبت به 
امام زمان)عج( می توان به این موارد اشاره کرد: »یکی اینکه وقتی تو ]امام زمان)عج([ را نمی بینم 
دلتنگ می شوم، دلم به خفقان و اضطراب می افتد. شاهد دوم تپش قلب من است. شاهد سوم 
ــک دیدگان من است. اینها نشانه ی محبت است« )باقی  ــت. شاهد چهارم اش رنگ زرد من اس
ــی برای او اشک می ریزی و  اصفهانی 1379: 258(. در ادامه می گوید: »اگر محب امام زمان باش
ــو، از این عالم و آن متقی سراغ او را می گیری و راه  ــو و آن س به دنبال او می گردی و از این س

رسیدن به او را جویا می شوی« )باقی اصفهانی 1379: 259(. 
ــیدن به خدمت امام زمان)عج( را می توان »نقل خواب ها و رؤیت امام  از جمله این راه های رس
ــتناد به اینکه زید یا عمرو امام زمان)عج( را دیده  ــت، و اس زمان)عج( از منابع قدیم و جدید دانس
ــت با حضرت پانزده روز در بیت زید مسکن گزیدند در حالی که میزبان هم از شرف حضور  اس
حضرت مطلع بود )باقی 1362: 128(. در این مورد و مثال هایی که محمود حلبی از دیدار افراد با 
امام زمان)عج( می آورد می توان به کتاب مجالس حضرت مهدی نوشته محمد رضا باقی اصفهانی 

رجوع کرد.
ــانی صبور است که باید در مقابل ظلم برای لو نرفتن و  ــان منتظر انس از نظر انجمنی ها انس
پیشبرد کارهای خود تقیه را پیشه خود سازد. پس از دیگر ویژگی های انسان منتظر صبر و تقیه 
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ــت که صرفاً باید مهیا باشیم. نیرو پس انداز کنیم و حتی  ــت. »حزب قاعدین بر این باور اس اس
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 کمین گاه صبر به سر ببریم 
)باقی 1362: 138(. از دید انجمنی ها »صبر، کمین گاهی برای بسیج نیروها در نبرد سرنوشت ساز 
ــت و شخص منتظر، در این سنگر، امکانات خویش را برای ظهور ذخیره می نماید و  عصر ماس
ــمن شبیخون می زند و با او جنگ پارتیزانی می کند. روشن است که  از همین پناه گاه ، به دش
ــنگر و مخفی گشتن  ــتور بودن س ــمن، مس الزمه ی پیروزی در چنین رزمی، غافل ماندن دش
ــایه ی »تقیه« به دست می آید« )تاجری:  ــد. بنا بر روایات ما، این منظور در س پیکارگر می باش
ــتفاده می کنند.  1358: 118و 117(. »آنها تقیه را از تعریف حاج میرزا محمدتقی اصفهانی اس
ایشان تقیه را چنین تعریف می کند: »معنی تقیه که واجب است این است که شخص مؤمن 
ــت  ــه اظهار حق کردن برای او خوف و ضرر عقالنی به جان و مال و آبروی او هس ــی ک در جای
ــده به جهت حفظ جان یا مال یا آبروی  خود را نگه دارد و اظهار حق نکند، بلکه اگر ناچار ش
خود به موافت کردن با مخالفان به زبان، با آنها موافقت کند قلب او مخالف زبان او باشد« )علیا 
ــب 1386: 81(. شیوه ی جنگی تقیه، دست از تکاپو کشیدن و با بیگانگان هم دست گشتن  نس
نیست، بلکه پوشاندن تالش ها و خام کردن دشمنان است )تاجری 1358: 119(. گاه حتی برای 
تقیه الزم است که مخالفت که بر زبان جاری نشود حتی موافقت زبانی هم بکند )باقی 1362: 
ــاد هم هستی ولی در باطن به ترویج  136(. بنابراین از نظر انجمن » اگر مخالف ظاهری با فس
ــریع ظهور باید رضایت داشت و برای قابل ایراد نبودن قضیه در کنارش  ــاد برای تس ظلم و فس
هم مطرح می کردند که در قلبت می توانی 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 می کند. 
بنابراین مبارزه موقوف و فقط خدمت به اسالم باید بکنیم و خدمت به اسالم از طریق مبارزه با 

بهائیت میسر است )اخگری 1367: 39(.
به تبع این نگرش و اعتقاد به تقیه، آنها مخالف هر نوع قیام در دوران غیبت اند چراکه، قیام 

ممکن است  باعث تلف شدن نیروها گردد. از این رو انجمنی ها اعتقاد دارند که: 
ــان منتظر، کمتر آشکار و رودررو است، زیرا که باید  ــتیز و نبرد انس »در روزگارغیبت، س

ــالح ها و امکانات و تجهیزات را برای آن جنگ بزرگ نگه دارد. پس در کمین  نیروها و س
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ــزان، زیان بیند و  ــنید و رزم تدافعی و پارتیزانی می کند تا به کمترین می ــمن می ش دش

بیشترین آسیب و گزند را به خصم وارد آورد. این یک پیکار فرسایشی است. پس نیازمند 

استتار و اختفاء می باشد و از آن باالتر به بردباری و شکیبایی نیاز دارد« )تاجری 1358: 

 .)113
ــیخ محمود حلبی  ــده بود  که انجمن و در رأس آنها ش ــت آنها از تقیه باعث ش این برداش
»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 می گیرد و تخطئه می کند و هر مبارزی 
را که دستش می رسید در دوران طاغوت به ساواک لو می داد و انقالب اسالمی را ضالت و فرجام 
ــهادت توده های امت مسلمان را ناشی از خریتشان می خواند« )باقی 1362:  ــت و ش آن را شکس
136(. حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی در جریان مبارزات جوانان و مردم ایران علیه حکومت 
ــتند در امر مبارزه مؤثر باشند نه تنها به جریان انحرافی  وقت »نیروهای جوانی را که می توانس
ــخنرانی ها هم در منکوب کردن  ــت بلکه در س ــیر نهضت دور نگه می داش می انداخت و از مس
ــخنرانی هایش گفت: چندی است تحریص  مبارزان اقدام می کرد. چنانچه حلبی در یکی از س
می کنند ولی چه از آب درمی آورند؟ چریک. چی از آب در می آورند؟ مفسده خرابکار، موذی به 
اجتماع، مضر به نظام، تشویق می کنند اما جوری تشویق می کنند که آنی که به عمل آید، بر 

ضرر تمام می شود، چون طبق اسالم تشویق نمی کنند« )صدقی 1388: 138(.
خروجی این تفکر باعث مخالفت با هر گونه قیام و انقالب بود. مشهور است که انجمنی ها با 
ــکیل حکومت اسالمی در دوران  ــک به دو روایت از معصومین مخالف مبارزه و قیام و تش تمس
ــتند. روایت اول، روایت »رایت« )پرچم( است که معتقدند: »هر پرچمی که قبل از  غیبت هس
قیام قائم برپا داشته شود، صاحبش طاغوت است، غیر از خدای عزوجل پرستیده می شود« یا 
ــت امام جعفر صادق)ع( »هیچ یک از ما اهل بیت تا روز قیام قائم ما، برای جلوگیری از  ــن روای ای
ستمی یا برای بپاداشتن حقی خروج نمی کند، مگر آنکه بال و آفتی، او را از بیخ برکند و قیام 
او بر اندوه ما و شیعیان مان 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 
ــد و جز باطل نیرویی حکومت نکند، را ترویج می کرد«  ــته باش و حقیقت هیچ طرفداری نداش
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)اخگری 1367: 34(. از این رو از نظر انجمن »باید عالم از معصیت لبریز شود تا حضرت حجت 
ــردد تا گناه افزایش یابد؛ زیرا با افزایش  ــور کند و نیز باید امر به معروف و نهی از منکر نگ ظه
گناه، فرج نزدیک می شود. از این رو، تحقق هر حکومتی در زمان غیبت، باطل و بر خالف اسالم 

است« )عیسی نیا 1387: 81(.
ــناد ساواک حاکی از  ــاه نمی گرفتند و حتی اس با این نگاه بود که آنها موضعی علیه رژیم ش
حمایت رژیم از این گروه بوده است. در عوض انجمن حرکت امام را محکوم می کرد تا جایی که 
در جریان اتفاقات 15 خرداد سال 42 که امام فرمودند ما عید نداریم. رهبر این گروه بر هر چه 
با شکوه تر برگزار کردن عید تأکید داشتند و در طی نطقی »امام را مسئول ریختن خون جوانان 

در 15 خرداد دانست و با تعبیرهای تند حرکت اسالمی را محکوم نمود« )باقی 1362: 42(.

وظایف انسان منتظر
به طورکلی »انجمن، جهاد و مبارزه را در دوران غیبت حرام می دانست و به روایات و احادیثی 
ــتناد  ــت، اس از قبیل: »الیکون الجهاد اال مع امام عادل«: جهاد جز با امام عادل امان پذیر نیس
ــتناد  ــت. از دالیل دیگر آنها اس می کردند. آنها بیان می کردند که زمینه برای مبارزه آماده نیس
ــتان خویش به هالکت نیفکنید بود؛  به آیه ی »اَل تُلُْقوا بِایدیکْم اِلَی الّتْهلکِه«: خودتان را با دس
ــت و درفش کاری منطقی نیست« )شمس آبادی 1389: 176(. »انجمن در  چراکه مبارزه با مش
ــتقرار حکومت  ــتمکاران و تالش و جدیت برای اس تمامی جزوات خود نه تنها از مبارزه با س
اسالمی مخصوصاً قبل از انقالب سخنی به میان نیاورده بلکه به عافیت جویی و راحت طلبی در 
غالب صبر، غمگین بودن در مفارقت حضرت و گریستن از دوری او، دعا برای تعجیل فرج بدون 
ــازی شرایط ظهورش تأکید می کرده است )اخگری 1367:  هیچ گونه انجام عملی جهت آماده س

.)35
با توجه به آنچه آمد انجمنی  ها تمام مسئولیت ها و وظایف یک انسان مسلمان در عصر غیبت، 

را در موارد زیر می دانند: 
انتظار: وضع انتظار و ندیدن امام معصوم از بزرگ ترین مصیبت هاست؛  -

تقلید از مجتهد جامع الشرایط؛  -
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 )باقی1363: 131(.  -

به طور کلی از دید انجمن مکتب انتظار سه بعد دارد:
ــاوران امام زمان)عج( . 1 ــه باید دید چه خصائل و فضایلی برای ی ــازی، در این زمین خودس

برشمرده اند، آنگاه کوشید تا آنها را در خود ایجاد کند )تاجری 1358: 91(.
دیگرسازی: هر قلب فروزان، هزاران قلب دیگر را شعله ور می سازد تا این رسالت انسانی . 2

ــینه به سینه در تاریخ پیش رود و سرانجام به روزگار ظهور بپیوندد )تاجری: 1358،  س
.)97

فراهم سازی.. 3
بعد دیگر آمادگی، تهیه ی 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 )باقی1362: 131(. بنابراین انتظار معنی اش شد سکوت و عدم تالش در 

راه برقراری حکومت اسالمی )اخگری 1367: 40(.

نشانه های ظهور از دید انجمن
از نظر انجمنی ها از عالئم و نشانه های فرج موارد زیر است:

در اثر شیوع گناه و فحشا مردم بدترین خلق خدا در روي زمین می شوند و خداوند آنها   -
را به سه بال دچار می کند: الف( جور سلطان، ب( قحطی زمان، ج( ستم حکام.

ــه روی هم آب دهان می اندازند و  ــم بیزار و همدیگر را مورد لعن قرار داده ب ــردم از ه م  -
شهادت به کفر یکدیگر می دهند.

گرانی، قحطی، زلزله های پیاپی، قتل و غارت، شیوع گناه و فساد و ....) باقی1362: 139(.  -
ــتگی دارد: 1.   ــت که انقالب امام قائم به دو چیز بس ــه تفکر انجمن این اس خالصه و کالس
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ــتمگری ها؛ 2. ایمان و اعتقاد مردم به  زمینه های منفی موجود در جامعه مثل تبهکاری ها و س
ــالم را به توده ها  ــالم. و باید این دو عامل را تقویت کرد. و ضمن ترویج زمینه های منفی، اس اس

شناساند )باقی 1362: 130(. 
انجمن مدعی بود که در انجام اصالح محیط و برآوردن گمراهان فعال است و منظورشان از 
ــط، پاک کردن جامعه از بهائیت و منظور از به راه آوردن گمراهان افراد بهائی بود  ــالح محی اص

)اخگری1367: 41(.

تعطیلی انجمن 
انجمن حجتیه پس از گذراندن مراحل مختلف، سرانجام در مرداد سال 62 پس از اشاره به 
بیانات امام درباره ي عملکرد مغایر با اهداف نظام جمهوری اسالمی به ظاهر، تعطیلی فعالیت های 

خود را با انتشار بیانیه زیر اعالم می دارد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ــدس حضرت بقیۀ  اهلل   ــتان مق ــرم انجمن حجتیه مهدویه، خدمتگزاران آس اعضای محت

االعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداه 

ــاند: روز سه شنبه 21 تیرماه جاری  ــالم و تقدیم مراتب مودت به اطالع می رس با ابالغ س

ــام آیت اهلل العظمی  ــالمی حضرت نایب االم ــر( رهبر عالیقدر انقالب اس ــعید فط )عید س

ــته دیگر هم که  ــوطه خویش فرمودند: »یک دس ــی از بیانات مبس امام خمینی در بخش

ــود تا حضرت صاحب بیاید. حضرت  ــت که بگذارید که معصیت زیاد بش ــان این اس تزش

ــردارد، ما معصیت  ــرت صاحب می آید معصیت را ب ــب مگر برای چی می آید؟ حض صاح

ــته بندی ها را برای خاطر خدا اگر  ــه او بیاید؟ این اعوجاجات را بردارید. این دس ــم ک کنی

ــلمید و برای خاطر کشورتان اگر ملی هستید، این دسته بندی ها را بردارید...، در این  مس

ــت و پایتان خواهد  موج خودتان را وارد کنید، و برخالف این موج حرکت نکنید که دس

ــایع شد که طرف  ــت« )امام خمیني 1378ج17: 534(. در پی این فرمایش، ش شکس

ــت اگرچه به هیچ وجه افراد انجمن را مصداق مقدمه  خطاب و امر مبارک این انجمن اس

بیان فوق نیافته و نمی یابیم و در ایام گذشته به ویژه از زمانی که حضرت ایشان با صدور 

ــهم امام)ع( این خدمات دینی و فرهنگی را تأیید فرموده بودند،  اجازه مصرف انجمن از س
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ــه تعطیل انجمن  ــلمی که داللت بر صراحت معظم له، ب ــاهد مس ــن و ش هیچ دلیل روش

نماید در دست نبود مع ذلک در مقام استفسار برآمدیم. البته تماس مستقیم میسر نبود. 

لیکن برای تحقیق از مجاری ممکنه و شخصیت های محترمه موثقه و بنا به قراین کافیه 

ــد که مخاطب امام »معظم له« این انجمن می باشد؛ لذا موضوع توسط مسئوالن  محرز ش

ــتاد مکرم حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای  ــه معظم و اس انجمن به عرض مؤسس

حلبی )دامت برکاته( رسید و فرمودند: »در چنین حالتی وظیفه شرعی در ادامه فعالیت 

ــود.« علی هذا هما ن گونه که بارها کتباً و  ــت. کلیه جلسه ها و برنامه ها باید تعطیل ش نیس

ــاس عقیده دینی و تکلیف شرعی خود، تبعیت از مقام  ــفاهاً تصریح کرده بودیم بر اس ش

معظم رهبری و مرجعیت، حفظ وحدت و یکپارچگی امت و رعایت مصالح عالیه مملکت 

و ممانعت از سوء استفاده دستگاه های تبلیغاتی بیگانه و دفع غرض ورزی دشمنان اسالم 

ــه از این تاریخ تمامی  ــته، اعالم می داریم ک ــرای ادامه خدمات و فعالیت مقدم دانس را ب

جلسات و خدمات انجمن تعطیل می باشد و هیچ یک مجاز نیست تحت عنوان این انجمن 

کوچک ترین فعالیتی بکنند و اظهارنظر یا عملی مغایر تعطیلی نمایند که یقیناً در پیشگاه 

ــالم اهلل علیه« مسئول خواهد بود. با این امید که تالش ها و  خدای متعال و امام زمان »س

کوشش های صادقانه انجمن در سی  ساله اخیر مقبول ساحت قدس الهی و مرضی خاطر 

مقدس حضرت بقیه  اهلل االعظم ارواحنا فداه قرار گرفته باشد. 

ــری و ذلت و  ــیعیان اثنی عش ــلمانان به ویژه ش ــربلندی مس ــدای متعال عزت و س از خ

ــالم را  ــام امت و پیروزی رزمندگان اس ــان و طول عمر ام ــران و منافق ــرافکندگی کاف س

خواستاریم. 

انجمن خیریه حجتیه مهدویه 

دوازدهم شوال 1403، پنجم مردادماه 1362. )باقی 1362: 5-6( 

ــایه آفتاب خاطره ای از حجت  ــه ی علمی- فرهنگی خط به نقل از کتاب در س ــه نام دو هفت
االسالم رحیمیان از اعضا امین دفتر حضرت امام نقل می کند که گویای نظر امام در مورد این 

بیانیه ی انجمن است
ایشان در کتاب خاطرات خود می گوید:

در اوایل مرداد ماه 1362 بعد از سخنرانی حضرت امام که در آن، بدون ذکر نام، انجمن 
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حجتیه را مورد حمله قرار دادند، مضمون نامه ای که از سوی این تشکیالت فرستاده شده 

ــید. قبل  ــان، به عرض حضرت امام رس بود، مبنی بر اعالم تعطیل فعالیت ها و جلسه هایش

ــت. وقتی متن قرائت شد که در  ــید که اعالم انحالل کرده اس از قرائت متن، به عرض رس

آن تعبیر »تعطیل« به کار رفته بود، با تبسم فرمودند: »تعطیل، غیر از انحالل است. این 

ــد  ــتند، این کار اثری ندارد. آنها که فاس که فایده ندارد. اگرفکر می کنند منظور، آنها هس

ــالم بوده اند قباًل هم…)رحیمیان 1371:  ــتند کار خودشان را می کنند و آنها که س هس

.)229

ــتگاه حاکم به  ــکیالتی که زمانی از طرف دس ــاید انجمن حجتیه به عنوان یک گروه تش  ش
رسمیت شناخته می شد و دارای دم  و دستگاهی برای خود بوده است وجود نداشته باشد اما به 

عنوان یک جریان فکری همچنان زنده و فعال است.

ب( امام خمینی  و انسان منتطر
انواع برداشت از انتظار فرج

 امام در یک تقسیم بندی به نقد انواع برداشت های رایج از انتظار فرج پرداخته اند. از نظر ایشان:
بعضیها انتظار فرج را به این می دانند که در مسجد، در حسینیه، در منزل بنشینند و دعا 

ــته دیگری بودند  ــالم اهلل علیه- را از خدا بخواهند ... یک دس کنند و فرج امام زمان- س

ــیم به اینکه در جهان چه  ــته باش ــت که ما کار نداش که انتظار فرج را می گفتند این اس

ــته  می گذرد، بر ملت ها چه می گذرد، بر ملت ما چه می گذرد؛ به این چیزها ما کار نداش

ــری از این امور هم خود  ــان را عمل می کنیم، برای جلوگی ــیم، ما تکلیف های خودم باش

حضرت بیایند ان شاء اهلل، درست می کنند؛ دیگر ما تکلیفی نداریم. تکلیف ما همین است 

ــان بیایند و کاری به کار آنچه در دنیا می گذرد یا در مملکت خودمان  که دعا کنیم ایش

ــته ای می گفتند که خوب، باید عالم پر ]از[ معصیت  ــیم. یک دس ــته باش می گذرد، نداش

ــر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر  ــود تا حضرت بیاید؛ ما باید نهی از منک بش

ــته ای از این  ــود. یک دس ــود که فرج نزدیک بش کاری می خواهند بکنند؛ گناه ها زیاد بش

ــه گناهها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از  ــر بودند، می گفتند: باید دامن زد ب باالت

ــالم اهلل علیه- تشریف بیاورند... یک دسته دیگری بودند  ــود و حضرت- س جور و ظلم بش
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ــود، این حکومت باطل است  که می گفتند که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بش

ــالم است. آنها مغرور بودند. آنهایی که بازیگر نبودند، مغرور بودند به بعض  و بر خالف اس

ــت بر این امر که هر َعلَمی بلند بشود قبل از ظهور حضرت، آن  ــده اس روایاتی که وارد ش

علم، علم باطل است. آنها خیال کرده بودند که نه، هر حکومتی باشد، در صورتی که آن 

ــاره دارد[ که هر کس علم بلند کند با علم مهدی، به عنوان »مهدویت« بلند  روایات ]اش

کند، ]باطل است.[ )امام خمینی 1385 ج21: 13-14(

معنای انتظار فرج از نظر حضرت امام 
در قاموس فکری حضرت امام، انتظار فرج انتظار قدرت اسالم است و می فرمایند: 

ــن انتظار خدمت بکنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت  ــا همه انتظار فرج داریم، و باید در ای م

ــالم است، و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا بکند، و مقدمات  اس

ظهور ان شاء اهلل تهیه بشود )امام خمیني 1385 ج8 : 374( 

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، فانّا 

هلل و إنّا إلیه راجعون. )امام خمینی 1385: ج21: 447(. 

امام این تفکر که باید نشست تا امام ظهور کند یا اینکه باید کوشش در تحقق ظلم کرد را 
منطق افرادی می دانند که می خواهند از زیر بار شانه خالی کنند. اما از نظر حضرت امام حقیقت 

این است که:
ــالم اهلل  ــت که حاال که ما منتظر ظهور امام زمان- س  ما تکلیف داریم آقا! این طور نیس

ــت بگیریم و بگوییم  ــبیح را دس ــینیم تو خانه  هایمان، تس ــتیم پس دیگر بنش علیه- هس

ــود، شما باید زمینه را فراهم کنید  ــما باید تعجیل بش »َعّجْل َعلی  َفَرِجِه«. عّجل، با کار ش

برای آمدن او. و فراهم کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع کنید. همه با هم بشوید. ان 

شاء اهلل ظهور می کند ایشان . )امام خمیني ج 18: 269( 

از این رو هشدار را می دهند که:
 منطق حاکم خمین را نداشته باشید که می گفت: باید معاصی را رواج داد تا امام زمان)عج( 

ــینید فقط مباحثه  بیاید! اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمی کند! اینجا ننش
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ــر دهید؛ جزوه بنویسید و  ــالم مطالعه کنید؛ حقایق را نش ــایر احکام اس کنید؛ بلکه در س

منتشر کنید. )امام خمینی 1379: 69(

قیام برای برپایی حکومت عدل
 امام برای انسان منتظر مهم ترین موعظه خداوند که قیام در راه خداست را یادآور می شوند 

و می فرمایند: 
ــدای تبارک و تعالی می فرماید: فقط یک موعظه- همۀ موعظه ها را حاال. یک موعظه-  خ

من دارم. پیغمبر اکرْم واسطه، خدا واعظ، ملت ُمتَِّعظ. من فقط یک موعظه- بیشتر از یک 

موعظه ندارم. إنّما أِعُظُکْم بِواِحَده  ٍ أْن تَُقوُموا هلل اینکه برای خدا قیام کنید؛ وقتی که دیدید 

که دین خدا در معرض خطر است، برای خدا قیام کنید. )امام خمیني 1385 ج8: 10( 

و از این آیه است که نظری نیز به دوران ظهور دارند و می فرمایند:
 شاید این وصفی که برای حضرت صاحب - سالم اهلل علیه- ذکر شده است دنبال همین 

ــوا هلل مَثنی و ُفرادی دنبال  ُّما أِعُظکم بِواحَدٍۀ أن تَقوم ــل اِن ــریفه که می فرمایند: ُق آیۀ ش

ــه باالترین قیام همان قیام آن  ــد که همه باید قیام بکنیم، قیام واحد؛ ک ــن معنا باش همی

شخص واحد است و همۀ قیامها باید دنبال آن قیام باشد؛ و قیام هلل باشد... )امام خمیني 

1385 ج8 : 8(  

البته آن حضرت قیام هلل می فرمایند؛ و آن للهی که و آن خلوصی که برای ایشان هست، 

ــیعه های بزرگوار آن حضرت هم باید پیروی از او بکنند در  ــت لکن ش برای دیگران نیس

اینکه قیام کنند »هلل«، برای خدا. )امام خمیني 1385 ج8: 8(

 و اصل قیام در مقابل جور را، اصل دعوت پیامبران می دانند و می فرمایند:
ــلحانه یا غیر مسلحانه- در مقابل همۀ کسانی که به جور   در طبیعت قیام انبیا- قیام مس

داشتند مردم را از بین می بردند باشد )امام خمینی 1385 ج 21: 3-4(.

 و حرکت حضرت صاحب)عج( را نیز ادامه دهنده حرکت پیامبران و مقابله با طاغوت می دانند 
لذا مسلمین نیز در دوران غیبت باید این مقابله با ظلم را سرلوحه و هدف خود قرار دهند:

ــریف می آورند برای همین  ــالم اهلل علیه- و ارواحنا فداه- هم که تش  حضرت صاحب- س

ــان که، معارف  ــم طبیعت- حاال معانی ش ــام کرده اند در عال ــام انبیا که قی ــت. تم معناس
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ــی اینها را  ــم طبیعت- وقتی زندگ ــا نمی دانیم، اما در عال ــدا می داند م ــان را خ غیبیه ش

می بینیم 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 عالقه مند به اهل بیت عصمت 

هستند و به پیغمبر اسالم هستند و از هر مذهبی که هستند، عالقه مند به آن مذهبشان 

ــی بن عمران چه کرد، در  ــت؛ موس ــتند، باید ببینند که صاحب مذهب چه کرده اس هس

ــام اینها قیام کردند در  ــرت ابراهیم در زندگی اش چه کرد، تم ــی اش چه کرد، حض زندگ

مقابل جور، در مقابل ظلم، همه، قیامشان این معنا بود. ما سر مشق باید بگیریم از اینها 

ــلمانها باید در مقابل جورها، در مقابل ظلمها، در  و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم؛ مس

مقابل منکرات قیام کنند. )امام خمیني 1385 ج21: 3(

قیام همه انبیاء برای برپایی عدالت بوده است، پس امام عصر نیز که ادامه دهنده راه پیامبر 
است برای اجرای عدالت قیام خواهند کرد: 

ــالم اهلل علیه- زندگی همۀ انبیای عالم،  ــهدا، زندگی حضرت صاحب - س زندگی سیدالش

ــان این معنا بوده است که در مقابل جور، حکومت  همۀ انبیا از اول، از آدم تا حاال همه ش

عدل را می خواستند درست کنند. )امام خمیني 1385 ج21: 4( 

ــتند که حکومت عدل را پیاده کنند و تمامیت  اما نکته این بود که هیچ یک از انبیاء نتوانس
عدل در دوران حضرت صاحب است که تحقق می یابد:

ــان هم این بود که اجرای   هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت آمدند و مقصدش

ــول ختمی ـ صلی اهلل علیه و  ــدند، حتی رس عدالت را در همۀ عالم بکنند لکن موفق نش

ــر آمده بود و برای اجرای عدالت آمده بود و برای تربیت  ــلمـ  که برای اصالح بش آله و س

بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به این معنا، و آن کسي که به این معنا 

ــه آن هم این عدالتی که  ــد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد، ن ــق خواهد ش موف

ــانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا  مردم عادی می فهمند ...بلکه عدالت در تمام مراتب انس

ــی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای  کند، انحراف عمل

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 ج12: 480-481(

اما این حرف که امام زمان باید بیاید و دنیا را پر از عدل کند از نظر حضرت امام نباید مانع 
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حرکت و قیام افراد در زمان غیبت شود، و لذا می فرمایند:
 ما اگر دستمان می رسید، قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم. 

تکلیف شرعی ماست، منتها ما نمی توانیم. اینی که هست این است که حضرت عالم را پر 

می کند از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر تکلیف ندارید......

ــتیم،  ــا را از عدالت، آن را ما نمی توانیم ]پر[ بکنیم. اگر می توانس ــه آن پر کردن دنی البت

ــت. شما  ــان باید بیایند. اآلن عالم پر از ظلم اس می کردیم، اما چون نمی توانیم بکنیم ایش

ــت. ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، باید  ــتید در عالم. عالم پر از ظلم اس یک نقطه هس

ــت،[ تکلیف ما کرده است که باید  ــالم و قرآن ]اس ــت. ضرورت اس بگیریم؛ تکلیفمان اس

ــم بکنیم، باید او بیاید تا  ــم. اما نمی توانیم بکنیم؛ چون نمی توانی ــم همه کار را بکنی بروی

ــه کار را نزدیک  ــت ک ــباب این اس ــد. اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اس بکن

ــالم اهلل علیه- .  ــود عالم برای آمدن حضرت- س بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا بش

)امام خمیني ج21: 17-15(

تشکیل حکومت عدل زمینه ای برای ظهور
 از نظر امام: »اسالم دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالتند« )خمینی 1379: 
10(. و این عدالت جز در سایه حکومت اسالمی تحقق نمی یابد از این رو تشکیل حکومت عدل 
ــط عدالت... از بدیهی ترین امور است،  را از مقدمات ظهور می دانند: لزوم حکومت به منظور بس
بی آنکه 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 انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا می فرمایند:

ــد؛ و ناچار بدون حکومت  اسالمی   ــالم و احکام عدالت پرور آن باش ــرلوحه هدفتان اس  س

عدالت خواه، رسیدن به این هدف محال است )امام خمیني 1385ج3: 322(.

 و می فرمایند: 
ــکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از والیت است؛  اعتقاد به ضرورت تش

ــت... ما که به والیت معتقدیم،  ــش برای آن از اعتقاد به والیت اس چنانکه مبارزه و کوش

ــته تا تعیین خلیفه کند و  ــول اکرم)ص( تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداش و اینکه رس
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»ولی امر« مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ و باید 

ــود. مبارزۀ در راه تشکیل  ــتگاه اجرای احکام و ادارۀ امور برقرار ش ــش کنیم که دس کوش

حکومت اسالمی الزمۀ اعتقاد به والیت است. )امام خمینی 1379: 21(. 

 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 1374: 23(. 

ــوش ملت ما خواندند، به گوش  ــه قدری به گوش ما خواندند، به قدری به گ ــف ب مع الس

ــما چه کار دارد، شما برو نمازت را بخوان، شما  ملتهای ضعیف خواندند که حکومت به ش

ــجد برویم و دعا بکنیم و بعد هم دعا به -  ــجدت را برو، همین! البته، ما اگر فقط مس مس

عرض بکنم که - آن بزرگان چه بکنیم، همه با ما خوب می شوند! اما وظیفه این است که 

ــجد بنشینیم دعا بخوانیم یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم؟ وظیفه  ما برویم مس

این است که ما همه باید همه چیز خودمان را در راه اسالم فدا بکنیم، چنانچه اولیای ما 

این کار را کردند. )امام خمینی 1385 ج21: 4(

از این رو، این اندیشه را که  هر پرچم در زمان غیبت علم شود، پرچم طاغوت است را ساخته 
دست استعمار برای چپاول مسلمین می داند و می فرمایند:

ــال کردند که هر  ــود و هر حکومتی، خی ــه هر علمی بلند بش ــه می گویند ک ــی ک  اینهای

ــد این برخالف انتظار فرج است. اینها نمی فهمند چی دارند می گویند. اینها  حکومتی باش

تزریق کرده اند بهشان که این حرفها را بزنند. نمی دانند دارند چی چی می گویند. حکومت 

ــم را، بزنند هم را، از بین  ــند ه ــی اینکه همۀ مردم به جان هم بریزند، بکش ــودن، یعن نب

ــت تا روایت هم  ببرند، برخالف نص آیات الهی رفتار بکنند. ما اگر فرض می کردیم دویس

ــت. )امام  ــتند، همه را به دیوار می زدیم؛ برای اینکه خالف آیات قرآن اس در این باب داش

خمیني 1385 ج21: 16(

ــؤال را مطرح می کنم: از غیبت صغرا تاکنون که بیش  ــن شدن مطلب این س  برای روش

ــال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند  ــال می گذرد و ممکن است صد هزار س از هزار س

ــریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسالم باید زمین بماند و اجرا  که حضرت تش

ــت بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسالم در  ــود، و هر که هرکاری خواس نش

ــا کشید فقط برای مدت  ــال زحمت طاقتفرس ــر و اجرای آن 23 س راه بیان و تبلیغ و نش
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ــال؟ و پس از غیبت  ــت س محدودی بود! آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویس

صغرا اسالم دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ هر کی اظهار کند که تشکیل حکومت 

ــده، و جامعیت احکام و  ــالم ش ــدارد، منکر ضرورت اجرای احکام اس ــالمی ضرورت ن اس

جاودانگی دین مبین اسالم را انکار کرده است. )امام  خمینی 1379: 27-28(

ــالم تا زمان حضرت  صاحب  )عج( موجود بود   لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اس

ــن خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت  ــت. ای برای بعد از غیبت هم قرار داده اس

باشد. )امام خمینی 1379: 50(

پس از دیدگاه امام: 
ــری از ظلم و جور و اقامۀ عدالت اجتماعی،  ــتضعفان و جلوگی حکومت حق برای نفع مس

همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشأن اسالم- صلی اهلل علیه و آله- و 

اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامۀ آن از واالترین 

عبادات است. )امام خمینی 1385ج21: 207(

ــخیص عقل و راهنمایی نقل، تداوم حکومت و والیت اسالمی در دوران غیبت  لذا، بنا به تش
امام عصر)عج(، امری ضروری است )ر.ک.به: امام خمینی 1374: 29(.

از اینجا معلوم می شود که از نظر امام از اهداف انسان منتظر تشکیل حکومت اسالمی برای 
اقامه عدل در دوران غیبت است و این حکومت جز در سایه ی قیام و مبارزه به دست نمی آید؛ 
ــت« )امام خمیني1385  ــایۀ مبارزه اس ــرا که در قاموس فکری امام: »عزت و حیات در س چ
ج21: 82(. از این رو می فرمایند: بر تمام مسلمان و پیشاپیش  آنان بر علمای روحانی  و طالب 
ــمنان اسالم، به هر وسیله  ــت که علیه سمپاشی های دش ــالمی واجب اس حوزه های علمیه اس
ممکن، قیام کنند تا اینکه بر همگان آشکار شود که اسالم برای اقامه حکومتی عدل گستر آمده 

است )ر.ک.به: امام خمینی 1374: 20(.

انقالب اسالمی زمینه ساز 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 
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را در عصر حاضر قرار دهد. )امام خمیني 1385 ج21: 327( 

و می فرمایند: 
امیدوارم که این انقالب یک انقالب جهاني بشود، و مقدمه براي ظهور بقیه   اهلل ـ ارواحنا 

له الفداء ـ باشد. )امام خمیني 1385 ج16: 131( 

ــت که این انقالب جرقه و بارقه اي الهي باشد که انفجاري عظیم در توده هاي زیر  امید اس

ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب مبارک حضرت بقیۀ اهلل ـ ارواحنا لمقدمه الفداء 

ـ منتهي شود. )امام خمیني 1385 ج15: 62(

اما آنچه می تواند انقالب اسالمی را به سرمقصود اصلی برساند همان انگیزه پیدایش آن است:
 بی تردید رمز بقای انقالب اسالمی همان رمز پیروزی  است؛ و رمز پیروزی  را ملت می داند 

و نسلهای آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزۀ الهی و مقصد عالی 

ــور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و  ــر کش ــالمی؛ و اجتماع ملت در سراس حکومت اس

مقصد )امام خمینی 1385 ج21 : 404(. 

ــما فرزندان عزیز  ــک به مکتب پر افتخار قرآن، به ش ــا تأیید خداوند متعال و تمس ــن ب م

اسالم مژدۀ پیروزي نهایي مي دهم؛ به شرط اینکه نهضت بزرگ اسالمي و ملي ادامه یابد 

ــالم ناگسستني باشد؛ و به شرط آگاهي از حیله هاي  ــما جوانان برومند اس و پیوند بین ش

استعمارگران راست و چپ و جنود ابلیسي آنان… )امام خمینی 1385 ج3 :483(

و یکی از کارهای تداوم انقالب اسالمی صدور آن است که حضرت امام می فرمایند:
 ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همۀ ستمگران را در کشورهای اسالمی می شکنیم 

و با صدور انقالبمان که در حقیقت، صدور انقالب راستین و بیان احکام محمدی - صلی 

ــت- ، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می دهیم و به یاری  اهلل علیه و آله اس

ــح کل و امامت مطلق حق امام زمان - ارواحنا فداه -  ــدا راه را برای ظهور منجی مصل خ

هموار می  کنیم. )امام خمینی 1385 ج 20 : 345( 

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.

ــت و با همین تعهد و با  ــور با همین قدرت که تا اینجا آمده اس من امیدوارم که این کش

ــت و تا اینجا رسانده است، باقي باشد. این نهضت  همین بیداري، که از اول قیام کرده اس
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ــما و ملت ما امانت را به  ــاء اهلل،  بیاید و ما و ش و این انقالب و قیام، تا صاحب اصلي ان ش

او تسلیم کند. )امام خمینی 1385 ج15: 385(

 امیدوارم که ان شاء اهلل تعالی، به برکت آن آستان مقدس، جمهوری اسالمی همان طوری 

ــم پیش برود و این جمهوری  ــت، از این به بعد ه ــه تاکنون پیروزمندانه پیش رفته اس ک

اسالمی باقی باشد با اسالمیت خود تا وقتی که، زمانی که به حضور بقّیه   اهلل این جمهوری 

مشّرف شود و مسائل را در خدمت ایشان حل کند. )امام خمینی 1385 ج 16 : 387(.

نتیجه گیری
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 
ــت، انسان منتظر از  انجمن حجتیه و امام از دو وجه کاماًل متفاوت به مقوله غیبت و انتظار اس
ــکیل حکومت در دوران غیبت  دیدگاه انجمن حجتیه همان گونه که پیش تر آمد، نه تنها تش
ــه موافقت زبانی با حکومت جور نیز  ــبرد کارهای خود اعتقاد ب را نفی می کند بلکه برای پیش
ــان منتظر نیز از دیگر  دارند. عالوه براین، فعالیت خود را در قالب تقیه پیش  می برند. صبر انس
ویژگی هایی انجمن حجتیه به انسان منتظر بود که در این مقاله به آن پرداخته شد. حال آنکه 
نگاه حضرت امام نگاهی کاماًل متفاوت و متضاد با این دیدگاه است. مهم ترین هدف انسان منتظر 
ــت. چرا که از نظر ایشان با تشکیل  ــکیل حکومت عدل در دوران غیبت اس از دیدگاه امام تش
حکومت عدل است که می توان 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 
ــت یافت. از دیگر ویژگی های انسان منتظر تالش برای تداوم و صدور  می توان به این مهم دس

حکومت عدل است. اینکه حکومت عدل باید تبدیل به الگویی برای انسان منتظر شود.
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به طور کلی و خالصه می توان در قالب جدولی به این تفاوت پرداخت:

مقایسه انسان منتظر از نگاه حضرت امام و انجمن حجتیه

حضرت امام خمینیانجمن حجتیه

اعتقاد به والیت فقیهمرجعیت به جای والیت

قیام در برابر حکام جورانجام فعالیت در قالب تقیه

انجام قیام للهیگریه و زاری از دوری آن حضرت

تالش برای گسترش عدلدعا برای تعجیل فرج آن حضرت

تشکیل حکومت اسالمی )حکومت عدل(مخالفت با تشکیل حکومت اسالمی

تالش برای تداوم و صدور حکومت اسالمینگه داشتن نیروی خود برای ظهور

سازش و موافقت زبانی با حکومت جور برای 
پیش برد اهداف خود

نفی حکومت جور با قیام و مبارزه
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