
 حجتیه انجمن

 ردنک فراهم» برای تالش و بهائیت مقابل در اسالم از دفاع اصلی، هدف با که بود تشکیالتی حجتیه انجمن

 .شد تأسیس حلبی محمود شیخ نام به شیعه روحانی یک رهبری به ۲۳۳۱ سال در «عصر امام ظهور زمینه

 .کرد تعطیل ارتجاع، و خیانت به شدنمتهم و خمینی اهللروح تهدید از پس ۲۳۳۱ سال در را گروه این حلبی

 الشت به معتقد آنها که آنست ایران، اسالمیجمهوری در حاکم دیدگاه با حجتیه انجمن اعتقادی اصلی اختالف

 .نیستند عصر امام ظهور از پیش تا اسالمی حکومتی تشکیل برای

 تاریخچه

 چالش برابر در تشیع و اسالم از علمی دفاع برای کادرهایی تعلیم هدف با ۲۳۳۱ کودتای از پس حجتیه انجمن

 رفدارانط از و مشهد علمیه حوزه اساتید از سازمان این گذاربنیان حلبی محمود شیخ. شد ایجاد بهائیت الهیاتی

 مبلغان. گذاشت کنار را سیاسی فعالیت ۲۳۳۱ کودتای از پس که بود مصدق حکومت دوران در ملی نهضت

 کرده ورظه جدید پیامبری او از پس و کرده ظهور شیعیان منتظَر منجی که کردندمی تبلیغ را نظر این بهائی

 .استشده منسوخ دارد، نام بهائیت که جدیدش آیین پیامبر این آمدن با اسالم و

 این به تنسب حلبی حساسیت. بود بهائی و اسالمی متون به مراجعه با شیعه موقعیت از دفاع دنبال به حجتیه

 علوی عباس سید همشاگردیش و او طلبگی، دوران در. گرفتمی سرچشمه شخصی تجربه یک از موضوع

 زنگ وعموض این. بود گرویده بهائیت به او دوست و بودند شده دعوت بهائی آئین به بهایی مبلغ یک توسط

 وقف را خود وقت معمول، مطالعات و تحصیالت گذاشتن کنار با او و درآورد صدا به حلبی برای را خطری

 اولیه رحط. بیابد بهائیت مسئله برای اسالمی جامع پاسخ یک تا کرد بهائیت اصلی هایمتن و تاریخ مطالعه

 هب دروس این آموزش برای هاییکالس برگزاری بود، وظیفه این انجام برای هاطلبه از گروهی آموزش حلبی

 رغی داوطلب گروه یک گاهآن حلبی. شد روبرو قم علمیه حوزه بلندپایه مذهبی مقامات مخالفت با هاطلبه

 یتبهائ ضد انجمن نام به ابتدا گروه این. کرد استخدام منظور این برای را مناظره و مباحثه در متبحر روحانی

 .شد معروف حجتیه انجمن به انقالب از پس و

 طول ماه ۳ حدود و نبود امیدوارکننده مشهد در پروژه پیشرفت. شد سپری مشهد در حلبی پروژه اولیه مراحل

 .دهد آموزش و کرده استخدام را جدی دانشجوی یک بتواند او تا کشید

 شاگردان ٔ حلقه نخستین. آورد ارمغان به او برای را استراتژیکی هایموفقیت تهران به سفر برای حلبی تصمیم

 ادبااستعد و مشتاق آموزاندانش از گروهی توانستند هاآن و شدمی تشکیل مذهبی ورانپیشه و هابازاری از او

 .گیرند خدمت به را هادبیرستان و علمیه هایحوزه

 



 عقاید

 ٔ موعودگرایانه ٔ جنبه و غیرسیاسی فقهی مکتب با امامیه شیعه عقاید از خوانشی حجتیه انجمن اعتقادات

 .است قوی

 مسکت با آنها. بود سیاست در دینی عالمان دخالت و اسالمی حکومت تشکیل مخالف شدت به حجتیه انجمن

 از غیر است، طاغوت صاحبش شود، برپاداشته قائم قیام از قبل که پرچمی هر» ؛(پرچم) «رایت» روایت به

 به و است اشتباه قیامی هر شیعیان موعود مهدی قیام از قبل بودند معتقد«شودمی پرستیده جل و عز خدای

 را صخال حکومت تشکیل( السالم علیه) صادق جعفر امام از روایتی به تمسک با همچنین. انجامدمی شکست

 یستم از جلوگیری برای ما، قائم قیام روز تا بیت اهل ما از هیچیک» دانستند؛می ممکن موعود زمان در تنها

 شیعیانمان و ما اندوه بر او قیام و برکند بیخ از را او آفتی، و بال آنکه مگر کند،نمی خروج حقی بپاداشتن برای یا

 .«بیفزاید

. ودش فراهم مهدی قیام زمینه تا برسد خود اوج به ستم و گناه باید که نبودند معتقد آنها مشهور، خالف بر

 خواست و است الهی ٔ  اراده و خواست غیبت، ٔ  فتنه از گشایش راه که هست و بوده این بر اعتقاد را آنان بلکه

 این به دادن توجه آنها دید از لذا. است پذیر امکان فرج برای کردن دعا و او از مردم درخواست با تنها خداوند،

 .داد توجه حضرت آن ظهور برای دعای به را مردم باید وسیله، بدین و است معروف به امر بارز مصداق موضوع

 صورت در دفاع منکر که چند هر بوده( جنگ آغاز) ابتدایی جهاد مخالف عصر، امام غیبت دوران در گروه این

 .نیستند تجاوز

 ه،ماجراجویان و نابخردانه «مبارزه» که بودند معتقد بوده، تقیه به قایل عصر، امام غیبت دوران در سازمان این

 دانندمی «انتظار» را مسلمان انسان یک وظایف و هامسئولیت از یکی غیبت عصر در آنان. نیروهاست دادن هدر

 و زکات و خمس پرداخت روزه، نماز، برقراری همچون شیعه، مسلمان یک وظایف سایر انتظار، کنار در البته و

 .دانندمی برقرار را منکر از نهی و معروف به امر اقامه

 مکتب اب مقابله برای عباس بنی خلفای طرحهای از اسالم به را یونان فلسفه ورود و بدعت نوعی را فلسفه آنها

 .دانستندمی تشیع دینی ٔ اندیشه مبانی و شیعه امامان

 ایهم بلکه ندارد سودی تنها نه استبداد و استعمار با نابخردانه و هیجانی ٔ مبارزه گونه هر بودند معتقد آنها

 با رزهمبا که ساختندمی پراکنده را شیعی ٔ اندیشه این پیوسته و شد خواهد دشمنان پیشرفت و نیرومندی

 خویش دست به را خود که داردمی اعالم رسا صدای با قرآن و است مهدی ویژه جهانی قدرتهای و زورمندان

 .نکنید هالک

 هدانست نامیدندمی «اسالم برای دلسوز و عالم آگاه، شناس، اسالم فقهای و علما» که افرادی پیرو را خود آنها

 و ت،اس کافی دینی مرجعیت برای تنها عدالت و باشد، معصوم باید جامعه حاکم و ولی و رهبر بودند، معتقد و



 نینچ شاه زمان در آنها اساسی اصل سه. است احتیاج نیز الهی علم و عصمت به اسالمی حکومت تشکیل برای

 گرفته قرار هدف را شیعیان اعتقادات که منحرف آنان نظر از هایگروه با علمی و منطقی ٔ مبارزه. ۲: بود

 دولت با مورد بی خورد و زد از وجلوگیری خود کیان حفظ منظور به سیاست در دخالت از خودداری. ۱ بودند؛

 .دینی مرجعیت از پیروی. ۳کشور؛ در مستقر

 

 ساختار

 کردن استاندارد و مدرنیزه پی در و شدند هادانشگاه وارد حجتیه نوآموزان دوم نسل ۲۳۳۱ دهه اواخر در

 به که بود انجمن داخل در سازمانی اصالحات شاهد ۲۳۳۱ دهه ابتدای ترتیب این به. برآمدند انجمن مدیریت

 ائیتبه تاریخ تشیع، مورد در ایپایه هایآموزش از پس افراد. شد منجر انجمن در کار تقسیم و شدن تخصصی

 :از بودند عبارت هاگروه این. شدندمی تخصصی عملیاتی هایگروه جذب الهیات و

 هاییتفعال تأثیرات سازیخنثی و اسالم به بهائیان دعوت بهایی، مبلغان با بحث مسئولیت که ارشاد گروه

 ' داشت، عهده بر را بهایی مبلغان

 آموزشی هایمتن پرداختند؛می آموزشی هایمتن و درجات استانداردسازی به که نگارش گروه و تدریس گروه

 در هفته هر که هاییکالس. شدمی ارسال انجمن هایکالس به کپی پلی و شده تایپ صورت به حجتیه

 حویلت شاگردان از توزیع از پس هفته یک تا جزوات این. شدمی برگزار کشور سراسر در اعضا شخصی هایخانه

 نیز ردانشاگ به. نیست دست در هاآن از چیزی انجمن تاریخ بررسی برای نتیجه در شدند،می بازیافت و گرفته

 .کنند بحث دیگران با هاآن مورد در یا داده نشان دیگران به را هاجزوه نباید که شدمی داده آموزش

 ٔ  دیدهآموزش سخنرانان که دادمی سازمان مختلف هایمکان در را همگانی هفتگی هایتجمع سخنرانی گروه

 .تندپرداخمی سؤاالت به پاسخ و بهایی هاینگرش از انتقاد شیعی، الهیات مورد در بحث به به هاآن در حجتیه

 در انجمن پنجم ستون عنوان به جداگانه عملیاتی واحد سه در و بود انجمن اطالعاتی بازوی تحقیق گروه

 این به. دکن نفوذ بهائی مقامات مراتب سلسله در آرامی به و شکیبایی با توانست و کردمی فعالیت بهائیت

 ینتربرجسته از و شده بهائی ظاهر یه حجتیه اعضای از تعدادی شوند، متوجه بهائیان که آن بدون ترتیب

 .شدند بهایی مبلغان

 مدرس سخنران، مبارز، القاب با حجتیه اعضای اصطالح در هاگروه این از یک هر در انجمن ارشد متخصصان

 دهش ذکر وظایف از تا دو حداقل هفتگی جلسات در حجتیه اصلی اعضای بیشتر. شدندمی مشخص محقق و

 .دادندمی انجام را

 



 هایرودررویی و هابحث از خودداری و محتاطانه و تدافعی وضعیت یک اتخاذ حجتیه ظهور به بهائیان واکنش

 تفعالی ادامه برای تشویقی و کرد مطمئن خود رویکرد بودن مؤثر از را حجتیه اعضای پاسخ این. بود علنی

 کشورهای از تعدادی و ایران سراسر در ۲۳۳۱ دهه ابتدای در و کردمی رشد مداوم طور به سازمان. بود هاآن

 یدتهد میزان با توازنی حجتیه وسعت ایران از هاییبخش در. یافت گسترش هند و پاکستان مانند همسایه

 صدق که برانگیخت را اسالمی دیگر هایسازمان حسادت و خشم نظر، اختالف رقابت، امر این و نداشت بهائیت

 عنیی حجتیه عضوگیری اصلی منبع از استفاده برای یا و کنند الگوبرداری حجتیه هایموفقیت از داشتند

 .بودند رقابت حال در انجمن این با مستعد مذهبی جوانان

 حجتیه هایآموزش از( ۲۳۳۱) ایران انقالب آینده نخبگان از بسیاری ۲۳۳۱ ابتدای تا ۲۳۳۱ دهه ابتدای از

 یعمل هایبرنامه در شان،ایدئولوژیکی رشد دوران در مقطعی مرحله یک عنوان به معموالً هاآن شدند، مندبهره

 ٔ  شدهتعریف و مشخص اهداف بر عالوه. داشتند شرکت شد،می داده ترتیب حجتیه توسط که آموزشی و

 ادامه به را حجتیه اعضای بعدی نسل ایفرقه تعصب نوعی همانند وفاداری و تعهد فداکاری، حس: حجتیه

 ،کرباسچیان اصغرعلی مدیریت به علوی مدرسه کنار در حجتیه انجمن دوران آن در. کردمی ترغیب فعالیت

 شاننابعم از گیریبهره با و بودند پیرامون مدرن دنیای با خوگیری برای سنتی شیعی اسالم تالش گرنشان

 .کوشیدندمی خود بینیجهان ترویج برای

 عالیتف مانند. کرد تقلید را بهائیان هایویژگی از برخی بهائیت با مقابله برای تالش در حجتیه آنکه جالب

 طبقاتی یتماه بهائیت، اصلی ادبیات به یابیدست با و آن از ناشی بوروکراسی کارایی به بودن مقید با محرمانه

 شادار حسینیه افتتاح از پیش هامدت مثال برای. جمعی ارتباط مدرن وسایل از استفاده و سازمان مذهبی غیر

 ازمانس نخستین عمومی تجمعات برگزاری با حجتیه تهران، شمال در مدرن اسالمی سخنرانی سالن نخستین

 نتیس مذهبی برادران برخالف حجتیه اعضای. کرد عوض صندلی و تریبون با را قالی و منبر که بود اسالمی

 .باشند موفق سکوالر ایحرفه و آموزشی دنیای در تا بودند مرتب و آراسته خود

 در را( امام سهم) عشریهها از بخشی از استفاده و دریافت اجازه توانست حلبی محمود رهبری به حجتیه

 .کند کسب شیعه تقلید مراجع از خود هایفعالیت

 اسنادی اساس بر. بود برانگیخته را پهلوی رژیم امنیتی سازمان توجه گیریشکل اول روزهای از حجتیه فعالیت

 نوانع به رسمی طور به را انجمن تا بود گرفته قرار فشار تحت حجتیه رهبری شد، منتشر انقالب از پس که

 فعالیت از که دهد قول و کند ثبت «مهدویه حجتیه خیریه انجمن» نام با خیریه غیرانتفاعی سازمان یک

 .گرفت صورت نیز ۲۳۳۱ انقالب از بعد تعهد این که است گفتنی. کند خودداری سیاسی

 

 



 انقالب از پس

 و یبدگمان با انقالب به نسبت انجمن رهبری آغازین واکنش. کرد غافلگیر را حجتیه ایران، اسالمی انقالب

 رهبری هب حجتیه انقالب پیروزی با. شد سازمان نیروهای از بسیاری ریزش باعث موضوع این. بود همراه بدبینی

 از یشپ که خمینی اهللروح. نگرفت قرار استقبال مورد اما برآمد انقالب رهبری با جوییآشتی درصدد حلبی

 رد انجمن کارانهمحافظه گرایش و سیاسی غیر ماهیت از را علنی انتقاد ٔ  اجازه بود، کرده تأیید را انجمن این

 هاآن نانجم به تلویحی ایاشاره در خمینی اسالمی انقالب پیروزی از پس سال پنج نهایتاً،. داد اسالم تفسیر

 زیاد معصیت که بگذارید که است این تزشان که هم دیگر دسته یک: »کرد تهدید بارخشونت سرکوب به را

 .بردارد را معصیت آیدمی صاحب حضرت آید؟می چی برای مگر صاحب حضرت. بیاید صاحب حضرت تا شود

 برد،می پیش به را ملت این اآلن که موجی این در... بردارید را اعوجاجات این بیاید؟ او که کنیممی معصیت ما

 خپاس.« شکست خواهد تانپای و دست که نکنید حرکت موج این برخالف و کنید وارد را خودتان موج این در

 ۳ در کردمی اعالم را حجتیه تعطیلی که حلبی کوتاه بیانیه. بود انجمن هایفعالیت تمام کامل تعلیق حلبی

 نهادهای از حجتیه به وابستگان تصفیه برای جنبشی آن از پس. رسید چاپ به هاروزنامه در ۲۳۳۱ فروردین

 .شد ایجاد ایران سراسر در گذاریسیاست و دانشگاهی آموزشی،

 آمده در تحریر رشته به باقی الدین عماد توسط که زمان، قاعدین حزب شناخت در کتاب انتشار میان، این در

 نجمنا از انتقاد با کتاب این در باقی. افزود حجتیه انجمن با اسالمی انقالب طرفداران مخالفت شدت بر بود،

 در که کرد اعالم بعد، هاسال او. بود خوانده استعمار عامل را انجمن این آشکارا آنان، هایفعالیت و حجتیه

 فکر: »استکرده رویزیاده حجتیه به نسبت بدبینی و انتقاد در حاکم فضای تأثیر تحت کتاب این نگارش

 دفاع راستای در و بودم انقالب تاثیر تحت شدت به زمان، آن مسلط جو و انقالب از پس فضای در کنممی

 و غیراخالقی تند، ادبیاتی با و منصفانه داوری از دور به انقالب، مخالف جریان هر نفی و انقالب از مطلق

 و دهزشتاب قضاوت این در نیز جوانی حال و شور البته. نوشتم را «قاعدین حزب شناخت در» کتاب غیرعلمی

 که کندمی اعالم والیت، مورد در حجتیه انجمن نظرات به اشاره با همچنین او.« نبود تاثیربی اماحساسی

 اب که هنگامی ها،سال گذشت از بعد و بوده خمینی اهلل روح از او تقلید از ناشی انجمن، این بر او انتقادات

 پذیرفتن که شرایطی در: »گیردمی فرا را وجودش پشیمانی کند،می نگاه مطالب آن به محقق یک ٔ  دیده

 و نظر به امروز که آقایان از بسیاری و درنیامده فرهنگ یک شکل به ما ٔ  جامعه در هنوز گذشته خطایای

 نظری نچنی تولد بدو از بگویند که دارند اصرار شانگذشته عملکرد تکذیب با اند،یافته دست خاصی موضع

. امدهکر تجدیدنظر آن در و بوده اشتباه حجتیه انجمن خصوص در مواضعم که گویممی صادقانه من اند؛داشته

 .« استشده گذشته از ترنزدیک( آنها همه نه) حجتیه انجمن دیدگاههای از برخی به نظراتم امروز

. گشتبازمی( مهدویت) اسالم در موعودگرایی مفهوم مورد در آنان آشکار اختالف به خمینی و حلبی دشمنی

 هودیی دنیای در ایپیشاهزاره بینیجهان مشابه توانمی را موعودگرایی از حجتیه کارانهمحافظه کامالً تفسیر

ِ  انقالب کردند،می دفاع منجیِ  ظهورِ  انتظار ٔ مشتاقانه و زاهدانه تمرین از حالیکه در هاآن. دانست مسیحی



 در را اسالمی شده داده نوید شهرآرمان ساختن جهت در اقدامی هر یا مهدی ظهور در تعجیل برای عملی

 .کردندمی نفی منتظَر شخص غیاب

 که کندمی متبادر ذهن به را یهودیت و مسیحیت در ایپساهزاره گرایش خمینی انقالبی فعالیت دیگر سوی از

 آمدن ٔ زمینه تا کندمی دفاع مهدی ظهور از پیش اسالمی عادل جامعه ایجاد در فعال نقش گرفتن برعهده از

: ددهمی نشان را شده یاد تمایز این خوبی به که کرد اشاره رویدادی به توانمی زمینه این در. آورد فراهم را او

 اسخپ در. شد برگزار «بیا مهدی بیا مهدی» شعار با حجتیه وابستگان تجمع انقالب، از پس آغازین هایماه در

 مهدی، کنار حتی مهدی، انقالب تا خدایا خدایا: »ساختند را شعار این خود تجمعات در خمینی هواداران

 .«نگهدار را خمینی

 شودمی مطرح هاییبحث انجمن اهداف و ماهیت منشأ، مورد در حجتیه، هایفعالیت پایان از پس هایسال در

 پراکندن با راست و چپ جناح دو هر در نامنصف منتقدان. هستند جانبدارانه و دقتبی اوقات از بسیاری که

 میزان از شده تحریف و آمیز اغراق دیدگاهی انداختن جا به حجتیه مورد در توطئه هایتئوری و هاافسانه

 و پاسداران سپاه جمله از خمینی هوادار اشخاص و هاسازمان. کردند کمک حجتیه هایبرنامه و تأثیرگذاری

 انقالبی نهضت برای جدی تهدیدی را آن و کره اشاره حجتیه فکری خط بودن زنده به بارها خلخالی صادق

 قوطس وجود با که بودند مدعی نیز آن ایدئولوژیک متحدان و توده حزب جمله از سکوالر منتقدان. دانستندمی

 به حجتیه واژه از هاآن. هستند صحنه پشت در قدرت واقعی دالل همچنان هاآن حجتیه، محبوبیت آشکار

 عامل را آن و کردندمی استفاده رسیدمی نظر به بورژوا و مستبد مرتجع، هاآن نظر از که آن هر لقب عنوان

 .دانستندمی انقالبی پسا ایران در امپریالیسم

 

 نآ نفوذ مدعی و داده هشدار حجتیه دوباره فعالیت به نسبت ایران حکومت مختلف هایجناح نیز آن از پس

 رخیب با ارتباط ٔ  واسطه به حجتیه که است معتقد محتشمی اکبر علی مثال برای. اندشده حکومت ارکان در

 مجلس و نگهبان شورای قم، ٔ  علمیه ٔ  حوزه مدرسین ٔ  جامعه چون حکومتی نهادهای در توانستند مراجع

 رودو و اتهامات به گوییپاسخ از عمدتاً حجتیه انجمن اصلی اعضای حال این با .نمایند نفوذ رهبری خبرگان

 یرازدار برای ذاتی میل از باشد داشته متعددی دالیل است ممکن امر این. اندکرده خودداری مباحثات این به

 .شدن سرکوب از واقعی ترس تا گرفته کاریپنهان و

 و دانستمی میسر شیعیان، دوازدهم امام مهدی، حضور با تنها را اسالمی حکومت ایجاد حجتیه انجمن

 یسیاس والیت که کردمی بیان و دانستمی مردود را اسالمی جمهوری در مرسوم فقیه والیت نظریه همچنین

 بودند قدمعت مطلقه والیت به که افرادی و انجمن اعضاء بین علت همین به دارد تعلق معصوم امام به فقط فقیه

 تبعیت تقلید مراجع از و داشت اعتقاد فقیه محدود والیت به انجمن البته. داشت وجود زیادی هایاختالف

 .کردمی



 اهللآیت نهادها، و ارگانها اسالمی، جمهوری نظام سران از ایپاره و حجتیه انجمن میان اختالف گرفتن باال با

 شاه حکومت حمایت که این بهانه به بود رفته سوال زیر به انجمن توسط حکومتش اساس که خمینی اهللروح

 الس در سخنرانی یک در رفت، خواهد بین از نیز بهائیت شاه، رفتن با و اند؛کرده رشد آنها بهائیان، از ایران

 .شد حجتیه انجمن انحالل خواهان ۲۳۳۱

 

 :نوشت بود معروف «روحانیت منشور» به که پیامی در خمینی اهلل روح سید

 اعتصاب تا نمودند را خود تالش تمام مبارزات، بحبوحه در و بودند کرده حرام را مبارزه هاایحجتیه دیروز... »

 در که زدیرو هایوالیتی! اندشده انقالبیون از تر انقالبی امروز بشکنند، شاه نفع به را شعبان نیمه چراغانی

 طهارت و عصمت بیت اهل و پیامبر پشت عمل در اند،ریخته را مسلمین و اسالم آبروی خود تحجّر و سکوت

 و مودهن والیت وارث و بانی را خود امروز است،نبوده تعیّش و تکسّب جز برایشان والیت عنوان و اندشکسته را

 !«خورندمی را شاه دوران والیت حسرت

 به هانقد این. پرداختمی هم آنها عقاید نقد به بهاییت، ضد بر خود تبلیغاتی کارهای کنار در حجتیه انجمن

 تابک در نجفی باقر محمد. یافتهمی انتشار دیگران اختیار در آنها گذاشتن اختیار در با و مختلف هایگونه

 .استکرده تشکر بهاییت ضد اسناد گذاشتن اختیار در بابت حلبی محمود شیخ از خود بهاییان


