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دكتر مظفر نامدار1
پيوند تاريخي مقدس مآبي و جريان هاي انحرافي 

ــيع ترين معناي ممكن مي توان مترادف با تاريخ دين  عنوان اين مقاله را در وس
با توجه به تجربه هاي ذهني و عيني فرقه گرايي در مذاهب دانست؛  اما مگر مي توان 
همه اين تاريخ را به تجربه درآورد؟ در اين مقاله تالش مى كنم از بنيادهاي تاريخي 
ــاي انحرافي در تاريخ معاصر ايران به  ــخن بگويم كه در تداوم جريان ه باورهايي س
ــت. عناوين خاصي كه براي شرح اين  ــته اس ــالمي نقش داش ويژه انقالب كبير اس
جريان انتخاب كردم به جهت محدوديت هاي جبري دانش نويسنده و مقاله نويسي 
ــان دادن فراز و فرودهاي اين جريان  و همچنين فايده و اهميت عمومي آنها در نش

انحرافي است. 
ــت. هر يك از اين فرآيندها  ــته،  حال و آينده اس هر جرياني در برگيرنده گذش
ــترك  ــقف اهداف،  عملكردها و اثرات مش در توضيح ديگري مؤثر بوده و در زير س
ــا» در دوران پهلوي و انقالب  ــرار دارند. در فهم جريان «حجتيه» و «نوحجتيه ه ق
اسالمي نمي توان مقدس مآبي،  فرقه بابيه و شاخه هاي بهايي گري و ازلي گري آن  را 

1 . سردبير و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

چرخش هاى پيچيده يك انحراف
«مقدس مآبي، نوحجتيه ها،  مكتب ايران  و حزب قاعدين مدرن»

سخن سر دبير
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در عصر قاجاري از هم تفكيك كرد. «بابيه» و «حجتيه» دو روي سكه مقدس مآبي 
ــتند كه نظريات آنها بر پايه  در جريان هاي انحرافي فرقه گرايي در ايران معاصر هس
واقعيت هاي گرايش هاي مقدس مآبي در دو قرن اخير قرار دارد و ما نمي توانيم اين 
ــكال مختلفي بروز مي كند بدون توجه به اين واقعيت ها درك  نظريه ها را كه در اش
ــم. اگر پذيرفتيم كه نظريات مقدس مآبي بر پايه واقعيت هاي آن قرار  و تحليل كني
ــئله مهم نيز توجه داشته باشيم كه گزارش هاي مربوط به اين  دارد بايد به اين مس

واقعيات نيز به نوبه خود مبتني بر تفسيرات نظري است. 
ــي و عناوين فرعي  ــن مقاله في البداهه در عنوان اصل ــن اگر خواننده اي بنابراي
ــود تا مباني اين  ــاهده مي كند با مقاله همراه ش ــيرات نظري را مش مقاله، اين تفس
تفسيرات را در واقعيت هاي آن مشاهده كند. منتقدان هر انديشه و جرياني مطابق 
ــته و حال،  آينده آن  ــاهدات همزمان گذش قضاوت هاي نظري خويش ،  از ميان مش
انديشه و جريان را پيش بيني مي كنند. اگرچه اين قضاوت ها خالي از عاطفه،  باورها، 
 بينش ها و گرايش هاي منتقدان نيست اما بايد به خاطر داشته باشيم كه در كليت 
هر انديشه و جرياني مراتبي وجود دارد كه عاطفه و بينش هاي منتقدان و مخالفان 

آن انديشه نمي تواند آن مراتب را ناديده گرفته و يا حذف نمايد. 
ــالمي، تاريخ دوره تغييرات  ــخ ايران عصر قاجاري تا ايران عصر انقالب اس تاري
ــر اميدواري بوده و  ــت دارد كه «گاهي دوره تغيير، عص ــت و اين حقيق بنيادي اس
ــاي لنگر خويش را  ــريت طناب ه ــت. هنگامي كه بش ــي نيز زمانه نااميدي اس گاه
مي گشايد،  گاهي به سوي كشف جهاني تازه رو مي كند و گاهي نيز در ميان همهمه 

خفه امواج سهمگيني كه به صخره هاي مقابل مي خورند، گرفتار مي آيد.»1
ــه هر ملتي هم مي تواند محصول  پيدايش جريان هاي انحرافي در تاريخ انديش
ــد. درك جريان هاي انحرافي به  ــر اميدواري و هم متعلق به زمانه نااميدي باش عص
ــت زيرا مبالغه در بيان تناقض بين اين دو دوره كار  ــيار دشوار اس همين اعتبار بس
ــاني است. اين كه سوابق تاريخي هر بينش و گرايش و جريانى،  احساسات اميد   آس
ــاني را بيان مي كنند بسيار اهميت دارد. به عنوان مثال در عصر  و نااميدي چه كس
ــان ديني در مقابل هجوم اقتصادي،  ــاري مقاومت جانانه مردم به رهبري عالم قاج

1 . آلفرد نورث وايتهد،  سرگذشت انديشه ها،  ترجمه عبدالرحيم گواهي،  تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
 1370، ج1،  ص46-47. 
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ــكل گيري هسته  ــي و فرهنگي بيگانگان، در قالب جنبش هاي اجتماعي و ش سياس
ــي وابسته به حكومت و  ــالمي، براي مردم اميد و براي اليگارش مقاومت بيداري اس

حاميان داخلي و خارجي آن، مايه نااميدي بود. 
ــوم  ــرزخ اميد و نااميدي،  اتحاد ش ــت و در هيجانات ب ــن مقاوم ــد اي در فرآين
ــد آمد و با دامن زدن به فرقه گرايي  ــتعمار، به كمك جريان ناامي مقدس مآبي با اس
ــاتير آسماني»،  ــتان مذاهب»،  «دس و داعيه مكتب ايراني «پيمان فرهنگ»، «دبس
«پيامبران ملى» و در نهايت «مهدويت ايراني» در قالب بابيه،  ازليه و بهاييه،  آب به 
ــياب متجاوزان به حقوق مردم مسلمان ايران ريخت و با ايجاد تفرقه و تشتت و  آس
ــورش هاي فرقه اي و تخريب اعتقادات و باورهاي جامعه و ايجاد مذاهب دروغين  ش

تمامي آن اميدها را به نااميدي بدل كرد. 
در جريان نهضت شكوهمند، مردمي و ديني عدالتخانه، وقتي نهضت به وصول 
مطالبات خود كه مهمترين آنها عبارت  بودند از: 1. تعديد قدرت حكومت 2. اجراي 
ــيس عدالتخانه براي تدوين قوانين مبتني بر  ــور و 3. تأس ــالمي در كش احكام اس
ــريعت، نزديك شد و اميد تغيير در دل مردم زنده گرديد، با اتحاد مقدس مآبي و  ش
ــروطه (به عنوان يك نظام سكوالر) از دل تحصن در  غرب گرايي امواج ناميمون مش
سفارت انگليس خارج شد و اميد ملت را به صخره هاي سهمگين نااميدي كوبيد و 
ــتاورد يك جنبش ملي را با يك كودتاي انگليسي زير پاي  ــال دس در كمتر از ده س

يك ديكتاتوري سياه تر از ديكتاتوري قاجاريه به نام رضا پاالني قرباني كرد.
ــي با همت رهبران  ــدن صنعت نفت، وقت ــكوهمند ملي ش در جريان نهضت ش
ديني دولت ملي جايگزين دولت هاي وابسته گرديد و اميد تغييرات بنيادي در دل 
مردم زنده شد،  باز هم اتحاد نامقدس مقدس مآبان و سكوالرهاي چپ و راست، اين 
جنبش بزرگ را با يك كودتاي انگليسي- امريكايي زير پاي ديكتاتور حقير ديگري 

به نام محمدرضا پهلوي قرباني كرد. 
در نهضت امام خمينى كه زمزمه هاي آن از سال 1340 آغاز شد و در 15خرداد 
ــاس  ــيد و اميد تغييرات بنيادي در ايران براس ــال 1342 به نقطه اوج خود رس س
آرمان هاي ملي  و ديني زنده شد، باز هم اتحاد ناميمون و شوم مقدس مآبان با شاه، 
فرصت كافي به ديكتاتور و اربابان خارجي وي داد كه با اين نهضت سترگ به مقابله 

خونبار دست بزنند و رهبر فرهيخته آن را تبعيدكنند. 
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ــد بزرگ خميني كبير تا  ــالمي به رهبري قائ از زمان پيروزي انقالب كبير اس
ــتراتژيك مقدس مآبي با جريان هاي انحرافي و ضد  ــه امروز، باز همچنان اتحاد اس ب
انقالبيون مارك دار و بيگانگان را در مواجهه با اين انقالب و نظام جمهوري اسالمي 
ــلمان،  يك روز به نام دامن  ــاهده مي كنيم؛ يك روز به نام قائله حزب خلق مس مش
ــدر،  يك روز به نام  ــني،  يك روز به نام منافقين و بني ص ــيعه و س زدن به تضاد ش
ــريعت،  اصالحات،  دوم خرداد و  ــط ش ــان منتظري،  يك روز به نام قبض و بس جري
ــب ايراني و نظريه  ــبز و اخيراً هم به نام مكت ــي يك روز به نام فتنه س ــه  مدن جامع
ــقوط ضد انقالب ها در ايران،  «ظهور صغري»؛ گويي در بدترين دوران نااميدي و س
ــراي اين جريان حمله به  ــي را مي گذراند؛ زيرا ب ــان مقدس مآبي روزگار خوش جري
نظام جمهوري اسالمي و آرمان هاي امام خميني در هر شكل و قالبي چه از درون 
ساختار نظام و چه از بيرون، پيشامد لذت بخشي است كه زندگي انگلي و يكنواخت 

آنها را به خصوص بعد از حاكميت نظام واليت فقيه در ايران تغيير مي دهد. 
ــه به اين طرف) ،  انتقال  ــر دوره اي از تاريخ معاصر ايران (بعد از صفوي ــا در ه م
ــده مقدس مآبي را در همه جريان هاي  ــاس گنگ و عادت ش الگويي از عمل و احس
ــت بلكه جاي خود را به  ــاهده مي كنيم كه نه تنها رو به زوال نرفته اس انحرافي مش
ــر دوره گذار نيز دوره اي  ــه اي از عادات و انحرافات جديد مي دهد. ميان ه مجموع
ــازش يا اتحاد  ــخور جريان مقدس مآبي براي س از هرج و مرج قرار مي گيرد كه آبش
استراتژيك با جريان هاي انحرافي در مواجهه با نهضت هاي بيداري اسالمي است. 

ــي اگرچه به نظرگاه  ــي با  جريان هاي انحراف ــرآورد پيوند تاريخي مقدس مآب ب
ــد اين جريان منبعث  ــه عبارت ديگر بيان تاريخ عقاي ــتگي دارد و ب انتقادي ما بس
ــور و دوام تدريجي  ــه از ظه ــود ك ــت اما اين دليل نمي ش ــي ماس ــد تاريخ از عقاي
جريان هاي انحرافي در بستر مقدس مآبي غفلت كرده و خطرات دهشت انگيز آن را 

بر مصلحت هاي مقطعي ناديده انگاريم. 
ــه ها و  ــالمي و انديش ــالمي و نظام جمهوري اس براي دفاع از انقالب كبير اس
آرمان هاي امام خميني، بيان مؤثر عدم رضايت منتقدانه از اين خرمگس آزاردهنده 
ــالمي، يعني «مقدس مآبي» هم موضوعيت و هم تاريخيت دارد. بهترين  بيداري اس
ــر منتقدانه، با ظرافت هاي پيچيده موضوعاتي كه نقش اين خرمگس  بيان اين تفك
ــره الشريف  ــازد، در صحبت هاي امام راحل قدس س را در تاريخ معاصر بر مال مي س

آمده است. 
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در اين صحبت ها امام را مي بينيم كه اربابان رايج مقدس مآبي را مورد انتقاد و 
حمله شديد قرار داده و همه تاريخ اين جريان پيچيده و مرموز را تخطئه مي كند و 
ظرفيت هاي نهاني آنها را در تخريب نهضت هاي اسالمي مورد تحليل قرار مي دهد: 
... اوايل كه ما آمده بوديم به قم، يكي از علماي محترم- كه 
ــكال  ــرم و رئيس بود در قم-  اين را بعض مقدس مآب ها اش محت
ــتند مي گفتند منزلش روزنامه پيدا مي شود! اين طور،   به او داش

مغزها را تهي كرده بودند...1 
ــي انحرافي را خطر اصلي  ــه جريان تاريخ ــتراتژيك س امام اتحاد تاريخي و اس

بيداري اسالمي مي دانست.
جريان مقدس مآب ها. ۱
جريان روشنفكرنماها. ۲
 جريان منافقين . ۳

ــته  ــتيم و آن دس ــروز مبتالي به آن هس ــا ام ــه م ... آن ك
ــالم مي كنند و كمر اسالم را مي خواهند  منافقيني كه اظهار اس
ــلمان ها با اينها مشكل است؛ حل مسئله اينها  بشكنند، كار مس
ــت كه «نصيري» است  ــكل است. اين غير از آني اس بسيار مش
ــه مطلبش معلوم  ــت ك ــت و «هويدا» اس كه مطلبش معلوم اس
ــت. هويدا معلوم بود دشمن اسالم و مسلمين است و نصيري  اس
ــردم را چه كرده و تكليف مردم با او معلوم  ــم معلوم بود كه م ه
ــان رساندند. اما آن آدم  بود. و گرفتند آنها را و به جزاي خودش
ــت و مي گويد  ــتش گرفته اس ــبيح هم دس مقدس مآبي كه تس
ــن مقدس مآب را چه بايد  ــالم هم من خدمت مي كنم، اي به اس
بكنيم...؟ اين طايفه منافقين هم كه نمي شود با آنها كاري كرد. 
اسالم از صدر،  از اولي كه اسالم پيدا شده تا حاال مبتالي به اين 
جمعيت هست و حل مسئله اينها مشكل تر از هر مسئله اي است 
براي اسالم و مسلمين. اشخاصي كه فرياد براي اسالم مي زنند و 

1 . صحيفه امام، ج9، ص177. 
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مي زدند و از مليت و از اسالميت و از اينها مي گفتند بعد معلوم 
ــد كه اين آقا كه اين قدر اسالم مآب است و اينقدر ملي است  ش
رابطه دارد با امريكا... اين تا افشا نشود تا مشتش باز نشود توي 
ــر فالن آقا  ــت س مردم. اين مقدس مآبي كه هر روز مي رود پش
نماز مي خواند و گاهي هم سهم امام مي دهد براي اغفال آن  آقا،  
لكن در واقع مخالف با اين رژيم است و مي خواهد بزند اين رژيم 
ــكل است با او معارضه كردن. اين را جز  ــكند، مش را و از هم بش

افشاگري االن جور ديگر راه نداريم...1
ــي مي نامد لطمه هاي  ــي، از آنچه آن را مقدس مآب ــي امام خمين مكتب سياس
جبران ناپذيري را به خود ديده است. امام پيوند استراتژيك مثلث مقدس مآبي، نفاق 
ــالمي مي داند و تكليف محتوايي  ــم را بزرگ ترين خطر براي انقالب اس و ليبراليس
دشمنان دروني انقالب را براي امت كامالً  روشن مي سازد. بر ماست كه مبناي عمل 
ــه امام راحل فرمودند  ــن تكليف تعيين كنيم؛ زيرا همان طور ك ــاس اي خود را براس
ــالم را  ــك»  كمر پيامبر عظيم اس وقتي دو طايفه «عالم متهتك»، و «جاهل متنس
ــت. بنابراين فهم  ــالمي را خواهند شكس ــكنند به طريق اولي كمر انقالب اس مي ش
نمادهاي امروزي مثلث مقدس مآبي، نفاق و ليبراليسم براي كساني كه دل در گرو 

انقالب اسالمي دارند ترديدناپذير است. 
ــس از فتنه 88 در ايران به وقوع  ــه دهه اخير مخصوصاً اتفاقاتي كه پ وقايع س
ــوم ضد انقالب داخلي را به ما  ــه ضلع مثلث ش ــتراتژيك اين س ــت پيوند اس پيوس
ــان مقدس مآبي، نفاق  ــناخت نمادهاي امروزي جري ــون براي ما ش ــان داد. اكن نش
ــران به ما مي آموزد كه  ــژه اي دارد. مطالعه تاريخ معاصر اي ــم اهميت وي و ليبراليس
ــب در حوزه  ــي كه مذه ــاي مذهبي جامعه ما و عمق و نقش ــل خصيصه ه ــه دلي ب
ــي،  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايجاد مي كند نفاق،  ليبراليسم و   تغييرات سياس
ــتبداد و ديكتاتوري و استعمار نيز با داعيه مقدس مآبي وارد صحنه شده و  حتي اس

مي شوند. امام در يكي از سخنراني  هاي خود مي فرمايند:
ــت.  ــه رضاخان كودتا كند يادم هس ــن از قبل از اينك ... م
ــدا به يك صورت  ــت ابت ــطه مأموريتي كه داش رضاخان به واس

1 . همان، ج11، ص236- 234. 
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ــه آن حدودي كه يك  ــو كار. مقدس مآبي ب ــي آمد ت مقدس مآب
ــد. در محرم روضه داشت. در يك جايي بود كه  نظامي بايد باش
روضه خواني داشت و خودش هم حاضر مي شد... تا آن وقتي كه 
قدرتش مستقر شد؛ با اسلحه ديانت آمد تا آن وقتي كه قدرتش 

محكم شد. آن وقت كه محكم شد مأموريتش را شروع كرد...1
همچنين امام معتقد بودند كه حتي امريكا اگر بخواهد انقالب اسالمي را از بين 
ببرد براي موجه نشان دادن اقدامات خود از آدم هاي مقدس مآب استفاده مى نمايد: 
ــن برود، اين  ــه اگر اين جمهوري از بي ــما مي دانيد ك ... ش
ــور از بين برود به جاي او  ــس از بين برود، اين رئيس جمه مجل
يك مأموري از امريكا مي آيد. ممكن است خيلي هم مقدس مآب 
باشد؛ مثل مقدس مآب رئيس شهرباني قم در زمان مرحوم آقاي 
ــور شما را از  ــد، لكن كش بروجردي؛  خيلي هم مقدس مآب باش
ــالم سيلي بزند كه تا ابد نتواند سرش  بين ببرد و آن طور به اس

را باال كند...2
درك سخنان امام با آن اتفاقاتي كه در دو دهه گذشته در ايران به وقوع پيوست 
ــكوالر و ليبرال چگونه در پس سنگر مقدس مآبي  و ديديم كه جريان هاي نفاق و س
ــالمي آمدند،  كار پيچيده اي نيست.  ــالمي و نظام جمهوري اس به جنگ انقالب اس
ــت اما  ــوم مقدس مآبي پديده جديدي نيس ــت ايران اگرچه مفه ــن براي مل بنابراي
ــت كه مقدس مآبي خود را در آن به  نوپديد بودن اين اصطالح در چهره مدرني اس
نمايش مي گذارد و اين چهره هاي نوپديد را ما در دهه دوم و سوم انقالب در قالب 
ــط شريعت،  پديده دوم خرداد،  پديده فتنه  نوحجتيه هاي مدرن ، نظريه قبض و بس
ً  نيز در زمزمه هاي مكتب ايران،   ــد و اخيرا ــاي مخملى جريان نفاق جدي 88 و كودت
ــم. تالش مي كنيم در اين  ــاهده مي كني ــه ظهور صغري و جريان انحرافي مش نظري
مقاله نشان دهيم كه تجلي مقدس مآبي در مفهوم حجتيه و رابطه  آن با ليبراليسم 
ــاق و جريان هاي انحرافي جديد كه از آن تحت عنوان نوحجتيه هاي مدرن ياد  و نف
مي شود، چه تأثيري بر پيدايش ضد انقالب جديد در ايران دارد و چرا ما بايد نسبت 

1 . همان،  ج11، ص395.
2 . همان، ج16، ص137. 
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به شكل گيري اين جريان انحرافي در ساختار سياسي و فرهنگي جامعه حساسيت 
داشته باشيم.

نوحجتيه ها و حزب قاعدين مدرن 
ــت.  ــاني نيس ــه كار آس مطالعه درباره جريان حجتيه آن هم از بيرون، هميش
ــاني  ــات ملت ايران درباره جريان حجتيه، به آس همچنين با در نظر گرفتن احساس
ــا،  بينش ها و  ــري،  انگيزه ه ــه از وضعيت فك ــي عيني و بي طرفان ــوان تحليل نمي ت
ــزب توده و منافقين و جبهه  ــاي اين جريان،  آن گونه كه مثالً  مي توان ح گرايش ه
ملي را تحليل كرد، به دست داد. جريان حجتيه معموالً تحليل هاي حجتيه شناسان 
ــتند. بايد قبول كرد كه ما  را مورد حمله قرار داده و گفته اند كه آنان بي طرف نيس
ــايي هاي اين جريان متمركز  اغلب ميل داريم توجه خود را روي نقاط ضعف و نارس
ــي  ــت كه جريان حجتيه در هر گرايش كنيم و اين تمايل تا حدودي به علت آن اس
ــي به اطالعات، اهداف و برنامه ها را براي ناظران بيروني محدود مي كند و  دسترس
ــت زند كه يا  ــت به تحليلي دس به همين جهت يك محقق بيروني اغلب مجبور اس
ــر مي كنند و يا خود اين جريان از برنامه ها و انگيزه هاي  مخالفان اين جريان منتش

خود ارايه مي دهد. 
ــائل بسيار جدي دست به گريبان  است؛ آنچه تا  بي ترديد جريان حجتيه با مس
به امروز درباره اين جريان منتشر شده بعضي از اين مسائل را مورد توجه قرار داده 
ــر شده برانگيخته  ــم اين جريان را عليه آنچه منتش ــت و اين توجه همواره  خش اس
ــت. صرف نظر از وجود يا عدم اين جريان و صرف نظر از فعاليت يا عدم فعاليت  اس
ــودن اين فعاليت ها و از همه  ــان و صرف نظر از انحرافي يا غير انحرافي ب ــن جري اي
مهمتر صرف نظر از اين كه جريان حجتيه را يك نماد يا نشانه بدانيم و آن را طيفي 
ــت در فعاليت هاي  ــند و دس از جريان هايي تلقي كنيم كه به نوع خاصي مي انديش
ــه تنهايي همان انجمن معروف  ــي دارند يا اينكه اين جريان را ب اجتماعي و سياس
حجتيه بدانيم كه شناسنامه اصلي و تنها نماد عينى جريان حجتيه در ايران است، 
ــتان جريان حجتيه در ايران از جنبه مغز انديشه اجتماعي تشيع يعني «خرد  داس
ــئله ظهور و رخدادهاي قبل و بعد از ظهور براي ملت مسلمان ايران،   انتظار» و مس

انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي نقطه تمركز و توجه است. 
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اين تمركز و توجه از اين جهت براي ما اهميت دارد كه بعد از انقالب اسالمي 
ــت داده و ماهيتي تاريخي پيدا  ــوم حجتيه ديگر معناي قديمي خود را از دس مفه
ــود حجتيه  ــت. در معناي جديدي كه از اين جريان به ذهن متبادر مي ش كرده اس
ــت  ــكيالتي كه با جريان بهايي گري در ايران مبارزه مي كرد نيس ديگر نماد يك تش
بلكه نماينده و نماد جرياناتي است كه امروزه هيچ نامى برازنده تر از نام مقدس مآبى 

نمى توان براى آن پيدا كرد. 
اين تلقي نشان مي دهد كه تغييرات مشخصي بعد از انقالب اسالمي در ماهيت 
ــده كه معناي اين انجمن را در ذهن ملت  مفهوم حجتيه و انجمن حجتيه پيدا ش
ــد بهايي با همه نقاط ضعف و قوتش در دوران رژيم پهلوي  ــران از يك انجمن ض اي
ــرب هاي مقدس مآب  ــيع واپس گراي مقدس مآب كه نماينده مش به يك جريان وس
ــتند، تبديل كرده است. آنچه باعث شده تا هر جريان ضد  ضد انقالب در ايران هس
ــان انحرافي و غيره كمر  ــت عناوين دفاع از دين،  مقدس مآبي،  جري ــي كه تح انقالب
ــته است با نماد انجمن حجتيه يا  ــالمي بس مبارزه و مقابله با آرمان هاي انقالب اس

«حجتيه  اي» نشان داده شود، همين تلقي است.
آنچه جالب است اين كه ما در حافظه تاريخي ملت ايران امروز،  حتماً بسياري 
ــرو بودن،  ــان امتياز اصالح طلبي،  اصول گرايي،  پيش ــي را كه بر خودش از جريان هاي
ــه مقابله با آرمان هاي  ــا را داده اند ولي به نحوي ب ــودن و امثال اين واژه ه ــدرن ب  م
ــالمي و انديشه هاي امام خميني و پايه هاي جمهوري اسالمي آمده اند را  انقالب  اس
ــد و ارزيابي قرار مي دهيم و تالش مي كنيم از  ــب حجتيه اي بودن مورد نق با برچس
حاكميت آنها در انقالب اسالمي جلوگيري كنيم. چرا؟ اين تلقي نشان مي دهد كه 
به طريق اولي ديگر انجمن حجتيه در ايران يك انجمن مثل ساير انجمن ها يا يك 
حزب و سازمان مثل ساير احزاب و سازمان ها نيست بلكه نماينده فكري طيف هاي 
گسترده اي از جريان هاي ضد انقالبي مقدس مآب مي باشد كه به نام دين و دفاع از 
دين، تيشه به ريشه دين و انقالب و آرمان هاي امام خميني و ملت ايران مي زند. 

ــان مقدس مـآب نظام  ــم درك كنيم كه چرا مخالف ــه نظر من اگر مي خواهي ب
جمهوري اسالمي با مارك «حجتيه اي» مورد خطاب قرار مي گيرند بايد باور كنيم 
كه انجمن حجتيه ديگر در ذهن مردم ايران به عنوان يك انجمن با تمايالت خاص 
ــابقه تاريخي، نماد ضد انقالب مقدس مآب  وجود ندارد بلكه اين جريان به دليل س
ــالمي فضاي بسته فكري و سياسي خود را به دليل اين  ــت كه پس از انقالب اس اس
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ــي ايران و غيره جايي ندارد، در جريان هاي  ــه ديگر بهاييت در اركان نظام سياس ك
ــته صورت بندي هاي جديدي به خود  مقدس مآب ضد انقالب بازتوليد كرده و پيوس
ــده  ــه و به همين جهت به جاي يك انجمن تبديل به يك طيف يا جريان ش گرفت

است. 
ــگاه بهاييت به دين،  ــي ن ــي از اين بازتوليد مي تواند تحت تأثير دگرديس بخش
دولت، سياست و حكومت اسالمي در ايران باشد اما بخش اعظمي از آن تحت تأثير 
ــت كه به هر دليلي دل خوشي از انقالب اسالمي و  ياري گري هاي مقدس مآباني اس

نظام واليت فقيه جمهوري اسالمي ايران ندارند. 
ــا از آنها تحت عنوان  ــا مي تواند طيف جريان حجتيه ها  را كه م ــون ملت م اكن
ــاد روحانيت،  مثل گروه ها و افرادي چون  ــاي مدرن ياد مي كنيم، در نم نوحجتيه ه
ــاني چون منتظري،  ــين و... و همچنين كس ــع روحانيون مبارز،  مجمع مدرس مجم
ــتي مشاهده كند  ــتغيب و... به درس صانعي،  بيات،  كروبي ، خاتمي،  علي محمد دس
ــترگ امام  ــه با داعيه هاي مقدس مآبي  به مقابله با نظام واليت فقيه كه يادگار س ك

خميني است، آمده اند. 
همچنين مي توان نماد نوحجتيه هاي مدرن را كه با مارك مقدس مآبي و دفاع 
ــالمي آمده اند در احزاب و جريان هايي  ــالم ناب به مقابله با نظام جمهوري اس از اس
ــاهده كرد؛ حزب مشاركت،   ــكوالر دارند به خوبي مش كه عموماً ماهيت مدرن و س
ــالمي،  حزب اعتماد ملي،  حزب مردم ساالري و... و  ــازمان  مجاهدين انقالب اس س
ــه مهم تر، نوحجتيه هاي مدرن را با اين تلقي مي توان در كارگزاران حكومتي  از هم
ــين موسوي، حسين  ــندگان و غرب گرايانى چون ميرحس و در روزنامه نگاران، نويس
حاج فرج دباغ (سروش)، مهاجراني،  گنجي،  بازرگان، سحابي ، ابراهيم يزدي و طيف 
وسيعي كه در قالب هاي مدرن و سكوالر اما به نام خلوص گرايى دينى و مقدس مآبى 

به مقابله با نظام جمهوري اسالمي و واليت فقيه آمده اند نيز قابل ذكر هستند. 
با تفاصيل مذكور رمز و راز خطابات حجتيه بودن اين جريان ها با همه تناقضاتي 
ــف از آن جهت با نماد  ــردد. براي ملت ايران اين طي ــن  مي گ ــه با هم دارند روش ك
ــوند چون انجمن حجتيه با داعيه مقدس مآبي و به بهانه  ــان داده مي ش حجتيه نش
مواجهه با انحراف بهاييت تمام مصائب دوره پهلوى و خيانت هاى شاه و نفوذ امريكا، 
انگليس، اسراييل و فراماسونرى در تار و پود جامعه ايران را ناديده گرفت و در مقابل 
انديشه هاي انقالبي امام خميني قد علم كرد و جوانان اين مرز و بوم را به مسيرهاى 
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ــطحى و صورى با استبداد و استعمار كشاند و در نهايت  انحرافى و مخالفت هاى س
به مهره دست ساواك شاه براي سركوب انگيزه هاي مبارزه طلبي جوانان اين مرز و 
بوم در قالب حكومت اسالمي تبديل شد. همان طوري كه نوحجتيه هاي مدرن نيز با 
داعيه مقدس مآبي و به بهانه مواجهه با استبداد ديني در مقابل انديشه هاي انقالبي 
ــالمي و واليت فقيه قرار گرفتند و به مهره دست  امام خميني و نظام جمهوري اس
ــم و منافقين براي سركوب انقالب اسالمي و انگيزه هاي  امريكا،  انگليس،  صهيونيس

استكبارستيزي جوانان اين مرز و بوم تبديل شدند. 
ــراي درك دقيق تر ماهيت اين جريان در اينجا تالش مي كنم به طور اجمالي  ب
تقارب انجمن حجتيه با نوحجتيه هاي مدرن را- كه اكنون با داعيه «نيابت خاصه» 
ــت عامه» فقها و واليت فقيه كه  ــر ظهور صغري» و در نتيجه ابطال «نياب در «عص
اصول دوره غيبت كبري بود، و خود را در قالب جريان انحرافي در دل ساختارهاي 

نظام جمهوري اسالمي بازسازي مى نمايد- تشريح كنم.
ــت كه فراروي  ــت نبرد نرم جديدي اس ــى براي فهم ماهي ــن مقاله كوشش  اي
ــالمي و ملت بزرگ ايران هم  ــه جاري قرار دارد. انقالب اس ــالمي در ده انقالب اس
ــكالت قبلي مجبور است با رويدادهاي جديدي كه من آن   اكنون عالوه بر همه مش
را مسئله «نوحجتيه هاي مدرن» مي نامم دست و پنجه نرم كند و اين خود وظيفه 
ــپردگان به آرمان هاي انقالب اسالمي و امام خميني و نظام واليت فقيه  همه دل س

را بسيار پيچيده تر مي كند. 
ــت اين سخن جسورانه جلوه كند اما مي گويم كه اين مقاله  هر چند ممكن اس
راهنمايي براي دكترين هاي مقابله با جنگ نرم در دهه جاري انقالب اسالمي است. 
ــربازان آن ديگر با نماد چپ،  راست،  اصالح طلبي، اصول گرايي،  جامعه  جنگي كه س
ــعه اقتصادي، دوم خرداد، انقالب مخملي،  انقالب هاي  ــعه سياسي،  توس مدني،  توس
رنگي و امثال اينها به ميدان انقالب اسالمي  نخواهند آمد بلكه سربازان اين تهاجم 
جديد با نماد مقدس مآبي، پيشاني هاي پينه بسته،  دفاع از هويت دينى و ملى، دفاع 
ــنتى و مكتب هاي جديد قوميت گرايي  ــالم ناب و س از آرمان هاي امام، دفاع از اس
مذهبي، نجات  انقالب اسالمي،  مسئله مهدويت،  مسئله ظهور، ظهور صغري و امثال 

اينها به ميدان خواهند آمد. 
ــيب ها و  ــته، از نظر آس ــه دهه گذش همه اينها بيانگر اين خصيصه اند كه در س
ــتبر انقالب اسالمي با آن روبه رو بود هيچ كدام در موقعيت  آفت هايي كه درخت س
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ــان دهنده اوضاعي است كه  ــت؛  موقعيتي كه نش ــالمي نبوده اس كنوني انقالب اس
ــروز را به ميدان مقابله نرم با جمهوري  ــر تعدادي از مدعيان انقالبي گري دي به ظاه
ــالمي و انديشه هاي امام كشانده است. اين موقعيت براي آنهايي كه با شخص و  اس
شخصيت ها وارد انقالب شدند و اكنون با خروج آنها از انقالب خارج مي شوند، بسيار 

شكننده است؛ و چه درست فرمود موالي متقيان علي عليه السالم: 
ان الحق اليعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله 

حق به واسطه اشخاص شناخته نمي شود حق را بشناس ،  پيروان آن را خواهي 
شناخت.1

و چه درست فرمود امام صادق عليه السالم كه: 
من دخل في هذا الدين بالرجال اخرجه منه الرجال و من دخل فيه بالكتاب و 

السنه زالت الجبال قبل ان يزول 
هر كه از طريق (مجذوب شدن به شخصيت) افراد وارد اين دين شود به واسطه 
ــنت وارد اين دين  ــود و هر كه از طريق كتاب خدا و س همان ها از دين خارج مي ش

شود كوه ها بجنبند ولي او در عقيده خود نجنبد.2 

مقدس مآبي؛ مكتب ايران و نظريه ظهور صغري 
ــنگيني  ــت جمهوري بر جامعه س ــي مبهمي بعد از انتخابات دهم رياس دلواپس
ــي از كارگزاران دولت  ــاره اى اظهارات و رفتارهاي بعض ــد؛ اضطرابي كه از پ مي كن
ــتر از اين احساس  ــت، بيش مردمى و انقالبى آقاي دكتر احمدي نژاد پديد آمده اس
ناشي شده كه هم اعتقادات ديني، هم باورهاي فرهنگي و هم اقداماتي كه در مقابله 
با فتنه خطرناك 1388 در برخورد با منافقين جديد انجام پذيرفت و نظام مقدس 
ــنگيني را در اين فتنه تحمل  ــالمي و ملت مسلمان آن، فشار هاي س جمهوري اس

كرد، به نوعي به بازي گرفته شده است. 
ــال باقي مانده دولت دهم لحظه هاي  ــت كه دو س ــي بيانگر آن اس اين دلواپس
ــتند كه در خالل آن اگر ملت ايران و دولت مردمي دكتر احمدي نژاد  تاريخي هس
ــران فراگير و عميق، همه يقين هاي ما را  ــه به وقايع آن ننگرد،  بح با تأمل و انديش

1 . روضه الواعظين،  ج1، ص3. 
2 . مستدرك الوسايل، ج17، ص307. 
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ــه هاي اعتماد  ــش قرار خواهد داد؛  بحراني كه ريش درباره اين دولت در معرض پرس
ملي را به وعده هاي دولت مردان در دفاع از آرمان هاي انقالب اسالمي و انديشه هاي 
ــال گذشته بود،  امام كه مرجعيت جذب آراي مردمي در تمامي انتخابات در سي س
ــي براي اميدهاي مردم به  ــوزاند و تهديدي براي هدف هاي جامعه و حت خواهد س

بازگشت دولت ها به آرمان هاي انقالب اسالمي خواهد بود. 
ــايد  ــيار مي خواهد ابالغ كند ش ــور و آرزو و اميد بس پيامي كه اين مقاله با ش
ــر احمدي نژاد به  ــت خدمتگزار و مردمي دكت ــان نمي آيد دول همان هايي كه بدش
ــي و  ــي برود كه دولت بني صدر رفت تا اقدامات فتنه امريكايي- انگليس همان راه
ــت از آب درآيد، اين مقاله و پيام را از اندازه بيرون انگارند.  ــتي 88 درس صهيونيس
ــه آنها مي گوييم: همه آنهايي كه در هر رخدادي در ايران در كنار  ــل از هرچيز ب قب
دشمنان قسم خورده اين ملت يعني امريكا، انگليس،  صهيونيسم،  سلطنت طلب ها و 
ــن حقير و وطن فروش قرار مي گيرند، چيزي جز ننگ و برائت از آنها- حتي  منافقي
اگر در بدترين شرايط باشيم و هزاران بار هم در انتخاب خود خطا كنيم- در حافظه 

تاريخي ملت ايران وجود ندارد. 
ــتقالل و  ــالمي،  اس ــان حتي ذره اي براي انقالب اس اما به همه آنهايي كه دلش
ــد و ترقي ملت ايران مي سوزد، در هر مقام و مرتبه  امنيت اين مملكت و آرمان رش
ــت  ــي كه دارند، اعالم مي كنيم كه اين يك مقاله مداخله گرانه نيس و با هر گرايش
ــت و خواننده را به يك  ــاطت آميز و مبتني بر آينده نگري اس ــه يك تحليل وس بلك
ــه 88 و اقدامات بعد از اين فتنه و  ــراي نگاه كردن به رخدادهاي فتن ــر ب روش ديگ

رويدادهايي كه احتمال وقوع آنها مي رود، فرا مي خواند. 
ــه منافقين جديد،  ــالب خوانده و آنچ ــاع از انق ــان آن را دف ــه فرصت طلب آنچ
ــران فتنه آن را عدول  از انقالب  رياكارانه آن را برخورد با امام مي خوانند و آنچه س
ــهرت مي دهند، مصداق همان فرمايش امام بزرگوار است كه تمام اينها با مارك  ش
ــي مآبي اين جمهوري را  مقدس مآبي به جنگ انقالب خواهند آمد و با مارك مقدس
ــاقط خواهند كرد و به جاي آن جمهوري اي خواهند آورد كه ما نمادهاي آن را  س

تحت عنوان جمهوري ايراني در فتنه 88 ديديم. 
ــه به نام اصالحات  ــه ديرينه منافقين جديد را ك ــه رابط فتنه 88 براي هميش
ــته انقالب،  آرمان هاي ملت ايران  نزديك به دو دهه تالش مي كردند با نفوذ در هس
ــمنان انقالب اسالمي آشكار ساخت و  ــيده و منحرف نمايند، با دش را از درون پوس
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اين نفاق پيچيده در پوشش مقدس مآبى و انقالبى گرى و امام گرايى را با تمام وجود 
رسوا كرد. با در هم شكستن اين فتنه در سال 88 اين احتمال قابل پيش بيني بود 
كه ممكن است تهاجم جديدي كه بعداً معروف به تهاجم نرم شد، بر پايه سياست 
ــود. اما كسي تصور نمي كرد كه  ــامان دهي ش ــالمي س نفوذ و تفرقه عليه انقالب اس
اين فتنه خيلي زود در قالب جريان انحرافي در دل دولتي شكل بگيرد كه اصحاب 
فتنه 88 آن را بهانه تهاجم به انقالب اسالمي و امنيت ملت ايران قرار داده بودند و 
ملت ايران براي دفاع از حق انتخاب خود و بقاي دولت منتخب، با اشرافيت جديد 
ــد. جنگ نرم  ــالب (طبقه خواص و رانت خوار) درگير ش ــوراي درون انق و نومانكالت
نخستين جنگ با همكاري همه منافقين عليه ملت ايران نيست و بي ترديد آخرين 

جنگ نيز نخواهد بود. 
ــبز و جريان انحرافي تنها براي آن  تاجگذاري منافقين جديد در قالب فتنه س
ــت كه با  ــت كه يك انقالب بزرگ را به دوران عقب برگردانند بلكه براي آن اس نيس
ــالمي و بي اثر بودن  ــتن مقاومت يك ملت، ناكارآمدي يك نهضت اس در هم شكس
ــالمي در جهان و نمونه اي از برتري و چيرگي غرب و غرب گرايان را كه  بيداري اس

به فرمان فرمايي امريكاست، نشان دهند. 
ــديداللحن براي ملت هايي است كه در مقابل نظم  اين در حكم يك اعالميه ش
ــال 1388 تكميل  ــتكباري ابرقدرت ها و مزدوران داخلي آنها مقابله مي كنند. س اس
ناكامي مخالفين آرمان هاي امام در ايران بود. پس از انقالب و توطئه هايي كه براي 
ــت دادن انقالب از درون به كار گرفته شد اين چندمين شكست ضد انقالب  شكس
در راه به دست آوردن روشي است كه در آن تالش مي شود انقالب اسالمي از درون 

هسته  آن به انحراف كشيده شود.
ــازندگي، جريان هاي  ــت هاي دولت س ــتر سياس ــال 1375 به بعد بر بس از س
ــت  ــت منافقانه كردند؛ يك سياس ــك سياس ــه اتخاذ ي ــروع ب ــب ش تجديدنظرطل
ــتي براى ايران كه درها ي آن به روي امريكا، اسراييل و انگليس گشوده  ماكياوليس
ــتكبار جهاني و عوامل  ــود و ملت ايران از روش هاي انقالبي گري در برخورد با اس ش

داخلي و خارجي آن عدول نمايند. 
ــام آوري  ــرگيجه هاي سرس ــن خطاي بزرگ كه ما را به چنين نگراني ها و س اي
ــاره ام تنها به افزايش تمايالت  ــده است؟ اش ــت از چه وقت آغاز ش گرفتار كرده اس
ــالمي در پاره اي از دولت مردان  ــه و عدول از آرمان هاي انقالب اس تجديدنظرطلبان
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ــد  ــات و دوم خرداد معروف ش ــه دوره اصالح ــا ل هايي كه ب ــالل س ــت. در خ نيس
ــالمي و ضرورت عبور از  ــان دادن انقالب اس ــش هاي عجيبي براي ناتوان نش كوش
ــد اما از بركت  ــروعيت ديني انقالب به كار گرفته ش آرمان هاي امام خميني و مش

رهبري انقالب و هوشياري ملت ايران به جايي نرسيد. 
ــدن بزرگ ترين انقالب جهان بود پيام روشني  نهضت امام  خميني كه زنده ش
به همراه آورده بود. اين انقالب اميد به رهايي را در سراسر جهان زنده كرد. انقالب 
ــرآغاز يك  ــران و ملت هاي منطقه را دگرگون كرد. اين انقالب س ــالمي، ملت اي اس
ــادابي براي جنبش هاي اجتماعى كه در زير  جهان نو بود؛ جهان پر از طراوت و ش
سيطره ايدئولوژي هاي چپ و راست غرب به ابزار دست استعمار تبديل شده بودند. 
ــش بزرگ در دام  ــالش  كردند كه اين جنب ــالب از همان ابتدا ت ــمنان انق دش
ــتي ناپذير ملت ايران در دوران  ــه دشمن آش ــم كه س واپس گرايي، نفاق و ليبراليس
ــه عنوان كانون پيام آور نداى  ــالمي، ايران را ب معاصر بودند، گرفتار آيد. انقالب اس
ــان معرفي كرد و پيدايش  ــم به جه ــيطان زده مدرن و مدرنيس توحيد در جهان ش
ــتار  ــه آن توليد جنگ افزارهاى كش ــه ها را در جهانى كه حماس بزرگ ترين حماس
ــالح ها بود، نويد داد. براي جهانيان مايه  ــالى دارنده اين س جمعى و قهرمانان پوش
تعجب بود كه چگونه ملتي كه در تاريخ قرن نوزدهم و بيستم بسياري از فرصت ها 
را از دست داده بود و ابعاد دگرگوني  اجتماعي در دو قرن اخير در اين كشور توسط 
دو جريان سلطنت و غرب گرايي وابسته به آن و يك جريان مقدس مآب حامى اين 
ــير قهقرايي را بر ضد سالمت، امنيت و استقالل طي مي كرد، ناگهان  دو جريان، س
ــلطه استكبار تبديل مي شود! عظمت  به يك ملت انقالبي و الهام بخش جهان زير س
انقالب اسالمي دقيقاً در همين معنابخشي جديدي بود كه در ايران به وجود آورد. 
ــال  ــي و جوهر اين گذار تاريخي كه ما از درون آن خود را به س ــن معن بنابراي
ــيار براي ملت ايران  اهميت دارد. امام راحل با قدرت تمام،  ــانيم، بس 1357 مى رس
ــت و دين را با هم پيوند زد. بدون چنين پيوندي ما نه  ــدني سياس ــائل حل ناش مس
ــابقه  ــتيم چيزي از دگرگوني هاي كنوني را درك كنيم و نه بيداري بي س مي توانس
ــيم. در انقالب اسالمي قيام ملت ايران بيان كننده اميدواري  ايمان به خدا را بشناس
ــد، ناگهان كينه  ــم در چنين فضايي از امي ــاي جديدي بود. مي بيني ــروع دني به ش
تاريخي مقدس مآبي سر باز مي كند و مانند گذشته در قالب مفاهيم جديد، خود را 
ــم قرار مي دهد تا به نام دفاع از دين، ايمان و عقايد مردم به  ــتر نفاق و ليبراليس بس
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جنگ با يك انقالب بزرگ بيايد. 
ــن حجتيه يا  ــي را در قالب انجم ــن جريان هاي انحراف ــا تمام اي ــر مردم م اگ
ــت كه اين جريان، نماد  حجتيه اي بودن مورد ترديد قرار مى دهند به اين اعتبار اس

مقدس مآبي در تاريخ يك صدساله اخير است. 
ــه را در قالب هاي قديم و جديدش باور  ــالمت جريان حجتي چرا ملت ايران س
ــش به مثابه يك جريان انقالبي و  ــعارهاي زيباي نمي كند و به اين جريان به رغم ش

اسالمي درون انقالب اسالمي نظر ندارد؟
ــود دارد كه چنين ذهنيتي را به  ــاي خاصي در تاريخ اين جريان وج ويژگي ه

وجود آورده است: 
1. خصلت   پنهان كاري 

2. خصيصه درون گرايي 
3. غلبه دغدغه بهاييت بر مهدويت 

4. تكيه بر برداشت هاي انحرافي از دين 
5. سكوالريسم عملي و نظري 

از ويژگي هاي انجمن حجتيه خصيصه پنهان كاري آنهاست. اگر اين ويژگي  در 
دوران رژيم پهلوي قابل دفاع بود در حوزه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي 
هيچ دليلي بر آن وجود ندارد؛ مگر اين كه به اين ذهنيت دامن زده شود كه انجمن 
ــبتي با نظام موجود و  ــن قضيه مي خواهد بگويد كه نس ــه به خاطر حفظ اي حجتي
ــه طور طبيعي انجمن حجتيه و نوحجتيه ها را  ــوژي آن ندارد. اين خصيصه ب ايدئول
ــچ نقطه  ابهامي ندارد به يك  ــك جريان عملي و قانوني كه فعاليت هاي آن هي از ي
ــان درون گرا و زيرزميني كه بخش اصلي اعتقادات و آرمان هاي خود را از ملت  جري

ايران پنهان مي كند، سوق مي دهد.
ــالمي  ــان كاري و درون گرايي ويژگي جريان اهل نفاق در يك حكومت اس پنه
است كه متأسفانه در تاريخ جريان مقدس مآبي انجمن حجتيه نمي توان آن را انكار 

كرد. 
ــالب مقدس مآب  ــه يك جريان ضد انق ــه اين انجمن را ب ــد ديگري ك از قواع
ــت؛  ــرايط فعلي اس پيوند مي زند دغدغه بيش از اندازه آنها به مفهوم بهاييت در ش
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ــه آگاهي دارند مي دانند كه بهانه  ــفه وجودي انجمن حجتي همه آنهايي كه به فلس
پيدايش آنها مبارزه با بهاييت و افشاي آن در جامعه ايران است. اين بهانه با توجه 
ــت هاي رژيم  ــاختار رژيم پهلوي و نفوذ بهاييت در اين رژيم و همچنين سياس به س
ــالمي و  ــت اما با انقالب اس ــيعه قابل توجيه اس در تقويت اين جريان در مقابل ش
ــت آنها از تمامي مناسبات دولتي  ــدن دس ــدن ماهيت بهاييت و كوتاه ش علني ش
ــفه وجودي اين انجمن مورد ترديد قرار  به طور طبيعي بخش قابل توجهي از فلس
ــاختارهاي رسمي جمهوري اسالمي به  مي گيرد؛ اگرچه انتفاء فعاليت بهاييت در س
ــت اما با توجه  منزله پايان تالش آنها براي تداوم فعاليت خود در جامعه ايران نيس
به اين كه نظام جمهوري اسالمي خود به اين فعاليت حساسيت دارد وجود انجمن 
ــور طبيعي اذهان را به  ــا حفظ قضيه هاي پنهان كاري و درون گرايي به ط ــم ب آن ه
سمت اين شائبه هدايت مي كند كه اين انجمن به دنبال فعاليت هاي ديگري است. 
ــد چيزي كه بيش از همه حجتيه ها را با مقدس مآبان دوران  عالوه بر آنچه گفته  ش
ــم (با  ــازماني و حزبي) و ليبراليس ــد يعني اهل نفاق (در قالب هاي مدرن و س جدي
چهره هاي متفاوت و فلسفه هاي مضاف جديد) پيوند مي زند و نقطه تقابل و مواجهه 
ــت هاي انحرافي و فرقه اي از دين و  ــا نظام واليت فقيه تلقي مي گردد برداش ــا ب آنه

سكوالريسم در نظر و عمل است. 
ــش در نظريه و عمل  ــه در زمان رژيم پهلوي نيز كم و بي ــن خصيصه اگرچ اي
ــن را از جريان هاي مبارز  ــت و در نتيجه اين انجم ــنتي وجود داش حجتيه هاي س
ــف جريان هاي  ــاخت و آنها را در ردي ــارج مي س ــت امام خميني خ ــالمي نهض اس
ــتند قرار مي داد  ــت مخالفان نهضت امام خميني هس ــي كه بازيچه  دس مقدس مآب
ــالمي بر مبناي نظريه واليت عامه فقيه در ايران  اما با حاكميت نظام جمهوري اس
ــا و ديدگاه هاي  ــل، پايداري در روش ه ــم در حوزه نظر و عم ــال سكوالريس و ابط
ــتن باورها نظراً و عمًال انجمن  ــي و پنهان كاري و درون گرايي براي مخفي داش قبل
ــكوالر كه رابطه خوبي با  ــه و حجتيه هاي جديد را در جرگه مقدس مآبان س حجتي
ــالمي و واليت فقيه ندارند قرار مي دهد. با تفاصيل مذكور ملت  نظام جمهوري اس
ــي كه هستند،  حجتيه  ايران حق دارد همه جريان هاي مقدس مآب را در هر گرايش
ــا نهضت امام خميني و  ــبت ب ــد؛ زيرا در حافظه تاريخي ما اين انجمن در نس بنام
ــه نماد مقدس مآبي، پنهان كاري و درون گرايي بود. اعضاء و  ــالمي هميش انقالب اس
فعاليت هاي اين انجمن از بدو پيدايش تا به امروز، هميشه در هاله اي از پنهان كاري 
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ــات و ايجاد پوشش براي فعاليت ها قرار  ــكيل مخفيانه جلس و كتمان عضويت و تش
ــم، بهايي گري، فراماسونري  ــتند. تمامي جريان هاي اهل  نفوذ مانند صهيونيس داش
ــود را در قالب  ــي و اجتماعي خ ــي، عموماً  انگيزه هاي سياس ــاي پنهان و جمعيت ه
فعاليت هاي انسان دوستانه و در پوشش انجمن هاي خيريه و غيره مطرح مي سازند؛ 
انجمن حجتيه و نوحجتيه ها همچنان به چنين رويه هايى در بيان اهداف و آرمان ها 

و فعاليت هاي خود ادامه مي دهند. 
ــكوك و مخالف  آنچه بيش از پيش انجمن حجتيه و حجتيه ها را جمعيت مش
ــان مي دهد آن است كه انجمن به ظاهر در رژيم پهلوي تمامي فعاليت هاي خود  نش
ــه صورت علني انجام مي داد و جز در پنهان كردن باورهاي خود از مذهبي هاي  را ب
ــي نهضت امام خميني دليلي براي پنهان كردن فعاليت هاي خود از حكومت  انقالب
ــاً به صورت يك  ــالمي اين انجمن مطلق ــد كه بعد از انقالب اس ــت اما چه ش نداش
ــري، فراماسونري و صهيونيستي  ــبيه جمعيت هاي س جريان زيرزميني درآمد و ش
ــكوك، تفرقه انگيز و مسئله ساز روي آورد؟ پاسخ به اين  به فعاليت هاي پنهاني، مش
ــاره  ــؤال وجوه متفاوتي را به ذهن متبادر مي كند كه مي توان به بعضي از آنها اش س

كرد. 
ــود اين است كه فعاليت علني حجتيه ها  اولين وجهي كه به ذهن متبادر مي ش
ــاختار اين رژيم و نفى آن نبود؛ بنابراين نيازي به انكار  ــاه در تضاد با س در رژيم ش
ــت. فعاليت هاي جريان هاي مقدس مآباني  فعاليت و زيرزميني كردن آن وجود نداش
ــت  ــاه نداش ــتبدادي و جنايتكار ش چون انجمن نه تنها خطري براي اركان رژيم اس
ــي از فعاليت هاي  ــا دور كردن جوانان مذهب ــن رژيم كمك مي كرد تا ب ــه به اي بلك
انقالبي آنها مشغول فعاليت هاي صوري شوند؛ فعاليت هايي كه به ظاهر رنگ و بوي 
مذهبي داشت اما همان مذهبي بود كه امام بارها از آن به عنوان اسالم سلطنتي و 
ــالم امريكايي و اسالم مرفهين بي درد ياد مي كرد. اما چرا ناگهان انجمن حجتيه  اس
ــدند؟ زيرا  ــالمي تبديل به يك جريان زيرزميني ش ــا در جمهوري اس و نوحجتيه ه
ــتند كه فعاليت هاي آنها در تضاد با  آرمان هاي انقالب اسالمي و در نتيجه  مي دانس
ــرد منافقانه، خصلت  ــد. رويك ــيت و واكنش مردم و نظام خواهد ش موجب حساس
ــه تمامي جريان هاي ضد انقالب مقدس مآب  ــت و آنچ همه جريان هاي انحرافي اس
ــا تفاصيل  ــت. ب ــن رويكرد منافقانه اس ــه پيوند مي زند همي ــن حجتي ــه انجم را ب
ــميه نوحجتيه هاي مدرن براي مقدس مآبان در جمهوري اسالمي،  مذكور وجه تس
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ــم نظري به سكوالريسم در  صورت بندي هاي جديد آنها در قالب گذار از سكوالريس
ــد. در موضع سكوالريسم در عمل است كه مي توان اتحاد استراتژيك  عمل مي باش
ــي امام بود، در  ــم را كه دغدغه اصلي و اساس ــث مقدس مآبي، نفاق و ليبراليس مثل

نسبت با هم درك كرد. 
ــي نفي حكومتي است كه تار و  ــم در عمل، مسئله اساس در موضع سكوالريس
ــود آن از طريق واليت فقيه و نيابت عامه فقها از حضرت ولي عصر(عج) با مذهب  پ
ــتني پيدا كرده است. اين پيوند براي حجتيه هاي سنتي كه در قالب  پيوند ناگسس
ــمي انجمن حجتيه فعاليت مي كردند، در زمان شاه موضوعيت نداشت اما براي  رس
ــد، معناي متفاوتي دارد كه  ــم عملي دارن حجتيه هاي مدرن كه خصلت سكوالريس

بدان خواهيم پرداخت.

مكتب ايران، حزب قاعدين مدرن و جريان انحرافي!! 
گفته شد كه وجه تسميه جريان هاى داعيه اسالم گرايى سكوالر به نوحجتيه هاى 
مدرن اين است كه اين جريان ها مانند انجمن حجتيه سابق اعتقادى به رابطه دين 
با سياست و تأسيس حكومت دينى در عصر غيبت به نيابت فقيه و واليت عامه آنها 
نداشتند و اصوالً تأسيس هر جنبش اجتماعى به نام دين را ايجاد مانع براى تعجيل 
ظهور امام عصر تلقى مى كردند. اين باور بعد از انقالب اسالمى بستر مناسبى براى 
ــكوالر مدرن گرديد كه در قالب نهضت آزادى، جنبش  مخالفت هاى جريان هاى س
مسلمانان مبارز و ساير جريان هاى سكوالر اسالم گرا فعاليت مى كردند و مى توان از 

اينها تحت عنوان نوحجتيه هاى مدرن ياد كرد.
ــت كه نوحجتيه هاي مدرن اگر  ــود اين اس اما آنچه كمتر بدان پرداخته مى ش
مي خواستند كار اصالحات را با داعيه هاي مقدس مـآبي در درون انقالب اسالمي از 
ابتدا آغاز كنند وظيفه آسان تري داشتند؛  اما مشكل اينجاست كه آنها بايد با ميراث 
ــته تفكر مقدس مآبي كه در ايران معاصر،  نماد سياسي آن انجمن حجتيه بود  گذش
ــازند و خود جاي آن  ــرم مي كردند تا آن را از صحنه خارج س ــت و پنجه ن نيز دس
بنشينند. اگرچه الگوي مقدس مآبي انجمن حجتيه در زمان شاه تا حد قابل قبولي 
ــت،  منافق و ليبرال كه دست در دست نظام مشروطه  ــكوالرهاي چپ ،  راس براي س
سلطنتي داشتند، سودمند بود ولي آنچه بعد از انقالب اسالمي از اين جريان به جا 
مانده بود، ميراثي در هم شكسته،  معيوب،  منفور و غير قابل قبول براي مردم ايران 
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ــن حجتيه بود- اين جريان  ــدان بهاييت- كه بهانه تداوم فعاليت هاي انجم بود. فق
مقدس مآب را گرفتار خأل انگيزه الزم براي نگه داري اعضاي قديمي و جذب اعضاي 

جديد كرد. 
ــكوالر در ايران حتي حزب توده و ساير جريان هاي چپ محارب  جريان هاي س
و معاند با نظام جمهوري اسالمي در ابتداي انقالب، به درستي اين خأل را احساس 
مي كردند لذا فرصت را براي بهانه  قرار دادن اين جريان منفور جهت تسويه  حساب 
ــب ديدند. از آنجايي  با نيروهاي انقالبي خط امام و از صحنه  خارج كردن آنها مناس
كه جريان حجتيه در حافظه تاريخي ملت ايران جريان بي  اعتباري بود، منافقين و 
ــاير جريان هاي انحرافي در ابتدا تالش كردند هر جريان مؤثر و مقاوم در انقالب  س

اسالمي را به نوعي به اين انجمن منتسب نمايند تا از صحنه خارج شوند. 
ــود در قالب  ــازمان هايي كه امروز خ ــراد و س ــت كه اف ــن عجيب نيس بنابراي
نوحجتيه هاي مدرن (مقدس مآبان مدرن) فعاليت مي كنند در آن روزها براي خارج 
كردن نيروهاي انقالب از صحنه،  مارك غيرانقالبي بودن و انجمن حجتيه اي به آنها 
زدند. نگارش كتاب در شناخت حزب قاعدين زمان و همچنين كتاب كاوشي درباره 
روحانيت توسط عمادالدين باقي كه خود بعدها در زير چتر دفاع از منتظري و دفاع 
ــت و يكي از  ــم و غرب گرايي به جريان ضد انقالبي مقدس مآب پيوس از سكوالريس
ــد و همچنين نگارش كتاب انجمن حجتيه سدي برابر  ــخنگويان اين جريان ش س
ــال هاي 60 احتماالً توسط حزب توده يا جريان هاي چپ و منافق  انقالب كه در س
ــيم  به نگارش درآمد و همچنين كتاب ماهيت ضد انقالبي انجمن حجتيه را بشناس
ــتند در همين راستا نگاشته شد. نويسندگان اين  ــندگان آن مشخص نيس كه نويس
ــته باشند با اين حزب به جنگ  آثار بيش از آنكه دغدغه حزب قاعدين زمان را داش
ــدار و جريان هاي مذهبي خط امام  ــي و روحانيت مبارز و آگاه و بي ــاي انقالب نيروه

آمده بودند. 
ــي حكومت فقيه در عصر غيبت در پيوند  ــعار نف با اين اقدام، مقدس مآبي با ش
ــم كنار هم نشستند و براي  ــتراتژيك با نفاق و ليبراليسم در گنداب سكوالريس اس
ــت امريكا،  انگليس،  اسراييل و  ــت در دس ــالمي ايران دس حذف نظام جمهوري اس
ــتراتژيك اين مثلث  ــتند. ما از دهه هفتاد به بعد اتحاد اس ــلطنت طلب ها گذاش س
ــتكبار جهاني براي مقابله سخت و نرم با انقالب اسالمي  ــوم را در هم سازي با اس ش
ــات و اخيراً  در  ــازندگي، دولت اصالح ــاختار دولت س ــالمي در س ــوري اس و جمه
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ــاهده مي كنيم. آنچه تمامي  ــم  نيز تا حدودى مش ــاي انحرافي دولت ده جريان ه
ــت نفي نظام واليت فقيه  ــن جريانات به ظاهر متضاد را در كنار هم قرار داده اس اي
ــترگ امام خميني در حوزه تفكر  ــتاورد س ــالمي ايران يعني تنها دس جمهوري اس

اجتماعي و سياسي است. 
ــه تاريخ،  ــوم، مقدس مآبي مثل هميش ــتراتژيك نامقدس و ش در اين اتحاد اس
ــد. نوحجتيه هاي مدرن كه گفتيم وجه  ــد اين انگل ها ش ــبي براي رش ــتر مناس بس
تسميه مدرن بودن آنها گذر از سكوالريسم نظري به سكوالريسم عملي است براي 
ــالمي حول مقدس مآبي، دنبال نظريه  گردآوري تمامي مخالفان نظام جمهوري اس
ــت كه به نظر  ــيعه مي گش موجهي در باورهاي مهدويت و خرد انتظار در مذهب ش
مي رسد در فضاي شعارهاي دولت نهم و دهم و وقايع پس از فتنه 88 به اين نظريه 

دست پيدا كرده است. 
ــباهت عجيبى به مكتب  ــب ايران» و نظريه «ظهور صغري» كه ش ايده «مكت
ــتاي  ــه مهدويت ايرانى بابى ها و بهايى ها دارد را در راس ــان فرهنگ» و نظري «پيم
ــن رهيافت جديدي براي مقدس مآبي به عنوان يك جريان منحصر به فرد در  تدوي
ــكالت خاصي را براي تحليل هاي نظام مند اسالمي سياسي  ــه مش تاريخ كه هميش
ــته به هم ضد  ــن معنا كه همه ويژگي هاي وابس ــت، مي بينم؛ به اي ــد آورده اس پدي

انقالب جديد را در كنار هم مي نشاند و از آن معناي مشخص استخراج مي كند. 
در اينجا تالش مي شود اين معناي مشخص فهرست بندى و در نوشته اي ديگر 

به صورت مفصل بدان پرداخته شود. 

ظهور صغري و نفي واليت عامه فقيه 
ــي شيعه  خرد انتظار در ايران بر مبناي نظريه مهدويت، جوهره معرفت سياس
ــي در تداوم اعتقادات حقه  ــت. اين كه خرد انتظار چه نقش در طول تاريخ بوده اس
ــيعه در طول تاريخ داشته است، مباحثي است كه جاي آن در اين مقاله نيست؛  ش
ــي شيعه معنادار مي سازد حضور امام در  اما آنچه مفهوم انتظار را در معرفت سياس
ــرعيه و امور عرفيه عامه از طريق نيابت عامه فقهاست. اين قاعده اي  تصدي امور ش
ــط هيچ فقيهي مورد ترديد قرار نگرفته است. اگرچه ممكن است در  است كه توس
ــتره اين تصدي اختالفاتي ميان فقهاي گرانقدر شيعه باشد اما در ضرورت اين  گس

تصدي اختالفي نيست. 
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ــت روايي آن كه بحث كردن  ــوم نظريه «ظهور صغري» صرف نظر از صح مفه
ــتاويز نوحجتيه هاي مدرن براي نفي  ــت، امروز دس پيرامون آن وظيفه اهل فن اس
ــت؛  ــام واليت فقيه و داعيه هاي مقدس مآبي جريان هاي انحرافي قرار گرفته اس نظ
ــد؛ همان طوري كه  ــتاويز جريان هاي باطل باش ــه هر باور حقه اي مي تواند دس البت
ــتاويز فرصت طلبان،  منافقان و فرقه سازان و جريان هاي  مهدويت در طول تاريخ دس

انحرافي بوده است. 
ــتر سوءاستفاده مقدس مآبان منحرف  آنچه مفهوم نظريه «ظهور صغري» را بس
ــالمي مي سازد، مفهوم «نيابت خاصه» و «نيابت عامه» است. ظاهراً  عليه انقالب اس
بعضي از علما معتقدند كه همان طوري كه در حوزه مهدويت ما ابتدا غيبت صغري 
ــتيم و سپس به غيبت كبري رسيديم در مسئله ظهور نيز ممكن است ما ابتدا  داش

يك ظهور صغري داشته باشيم و سپس وارد عصر ظهور كبري شويم.
ــوم انتظار و ظهور  ــاده و موجه از مفه ــت ظاهراً يك تأويل ديني س اين برداش
ــد خللي به دين  ــت و في البداهه به نظر نمى رس ــيعه اس مهدي(عج) در باورهاي ش
ــتحكام نظريه  هاي انحرافي مقدس مآبان و  ــازد. اما آنچه مي تواند مبناي اس وارد  س
نوحجتيه هاي مدرن باشد، شبيه سازي و قياس پذيري شرايط ظهور صغري با غيبت 

صغري و ظهور كبري با غيبت كبري است. 
ــت صغري آغاز  ــت مطلق علما با غيب ــيعه به رواي ــخ انتظار در مذهب ش تاري
مي شود. حضرت حجت روحي و ارواحنا فداء در دوران غيبت صغري از طريق نواب 
ــا اين نيابت خاصه را چهار نفر مي دانند،  رابطه خود  ــه خود كه اغلب فقهاي م خاص
ــازند. پس از قطع اين رابطه از طريق نواب خاص، عصر  ــيعيان برقرار مي س را با ش
غيبت كبري در فلسفه مهدويت شيعه آغاز مي شود. با تفاصيل مذكور، مفهوم ظهور 
ــود به طور طبيعي اين فرضيه را  ــنجيده ش صغري اگر در قياس با غيبت صغري س
ــور صغري ابتدا ظهور خود را  ــكل مي دهد كه امام در ظه در ذهن مقدس مآبان ش
ــاند. پس الجرم بايد به دنبال  ــيعيان خود مي رس از طريق نواب خاصي به گوش ش
آن نواب خاص گشت و در عصر ظهور صغرى و پيدا شدن نواب خاص ديگر جايى 
براى نواب عام و تصدى امور توسط آنها نخواهد بود و ظهور صغرى به معناى پايان 
ــالمى و نيابت عامه فقها در اين حكومت از طريق نظريه  كار حكومت جمهورى اس

واليت فقيه است. 
ــتاويز  در چنين فضايي، داعيه نيابت خاصه در عصر ظهور صغري مي تواند دس
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ــان و منحرفان زيادي را به  ــت خاصه قرار گرفته و دروغ گوي ــان دروغين نياب مدعي
ــوان نايبان خاص امام در عصر ظهور صغري وارد صحنه كند؛ همان توهمى كه  عن
ــيرازى در دوره قاجاريه گرفتار آن شد و خود را باب مخصوص  ميرزا على محمد ش

حضرت ولى عصر(عج) ناميد و از بابيت داعيه مهدويت و غيره كرد. 
ــي تري كه مي تواند كمين گاه مقدس مآبان براي تهاجم به نظام  ــئله اساس مس
ــالمي و واليت فقيه باشد، نفي نيابت عامه فقها در عصر ظهور صغري  جمهوري اس
ــا منافقين و ليبرال ها  ــون مقدس مآبان،  هم صدا ب ــت. اكن با وجود نيابت خاصه اس
ــت.  ــيده اس در داخل و خارج فرياد مي زنند كه عمر نظام واليت فقيه به پايان رس
ــفه نظري اين داعيه را فراهم  جريان هاي انحرافي با طرح نظريه ظهور صغري، فلس

مي سازند. 
ــاختارهاي  ــي كه مقدس مآبان مدرن در س ــل مذكور در چنين بلواي با تفاصي
ــران و دولت مردان نظام  ــياري براي ملت اي ــور به راه مي اندازند هوش ــمي كش رس
ــالمي كه هنوز به آرمان هاي امام خميني پاي بند هستند يك ضرورت  جمهوري اس

است. 
ــازمانى بايد از  ــايي عناصر ضد انقالب جديد در هر جريان و س ما براي شناس
ــكل هاي رهيافت تعريفي پرهيز كنيم و با تأكيد بر ابعاد قهرآميز، خشونت طلب  مش
ــركوبگر اين جريان ها كه تمايل به كنترل هرچه بيشتر افكار عمومي از طريق  و س
مقدس مآبي دارند، ميان مقدس مآبي متمركز و مقدس مآبي غير متمركز يا توده اي 

تمايز قايل شويم. 
ــت هاي خود را در دهه چهارم  ــد ضد انقالب مقدس مآب، سياس به نظر مي رس
ــت؛ لذا ديگر  ــاماندهي كرده اس ــر پايه هاي مقدس مآبي توده اي (غير متمركز) س ب
ــمي ديد. امروز  ــن حجتيه يا فالن جريان رس ــي را نبايد در انجم ــاد مقدس مآب نم
ــم عملي در هر فرد  ــا ترويج عرفان هاي مادي گرا و سكوالريس ــاد مقدس مآبي، ب نم
ــت هاي  ــت در اختيار سياس و جرياني، حتي جريان هايي كه تصور مي كنيم در بس
ــالمي هستند، مي تواند النه كند. نوحجتيه هاي مدرن را نبايد سازماني و  انقالب اس
حزبى تحليل كرد بلكه بايد به شكل توده اي به آنها نگاه كرد. آنها با همه تناقضات 

ظاهري چند ويژگي  دارند: 
1. سر سازگاري با نظام جمهوري اسالمي و نظريه واليت فقيه ندارند. 
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2 .هدف واحد و اساسي آنها حذف اين نظام در ايران است. 
3. پيش  بيني ناپذيرند و شرايط را بي ثبات و غيرقطعي مي سازند. 

ــترده مردم به  ــاركت گس 4. به جاي جلب احزاب و گروه ها به دنبال جلب مش
 خصوص جوانان هستند. 

ــتمر نظام  ــاد درگيري هاي پراكنده و مس ــتند كه با ايج ــه دنبال اين هس 5. ب
ــازمان ها و انجمن هايي كه با هدف  ــرايط درگيري با س ــالمي را در ش جمهوري اس

اصلي نظام جمهوري اسالمي هماهنگ نيستند قرار دهند. 
ــت و مليت مي زنند و  ــت،  امام،  دين، هوي ــوزه نظر دم از والي ــديداً در ح 6. ش

چهره هاي كامًال مقدس مآب دارند اما در عمل نسبتي با اين مفاهيم ندارند. 
7. با توليد فلسفه هاى مضاف به ويژه در مطالعه حكمت اسالمى تالش مى كنند 
گوهر اصلى اسالم را در اين فلسفه ها تحليل و تجزيه به عقل بشرى نمايند و عمًال 
از مفاهيم دينى تقدس زدايى كنند. (كارى كه سروش در نظريه قبض و بسط دين 

و معرفت دينى كرد.)1

1 . بخش اول اين مقاله با استفاده از فضاي عمومي كتاب سرگذشت انديشه ها اثر آلفرد نورث وايتهد نوشته 
شده است. 




