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امام خمینی بر اساس نظریه   گفتمانبا   بررسی و تحلیل انجمن حجتیه در مقایسه
کال و موفه  ال

 1حجت حیدری چراتی

 چکیده

ح از دیدگاه  -شرایط سیاسیبه ، در این جستار گفتمان مطر اجتماعی ایران معاصر با توجه به دو 
گفتمان ، حکومت پهلوی  شان پرداخته شده است. در دوره مشترک دینی گفتمان »بروز یافتند: دو 

که  «انجمن حجتیه»بود و نیز قدرت مردمی و دارای خاستگاه اجتماعی قوی  دارایکه « انقالب
گفتمان خوانش خاصی نسبت به مهدویت و داشت. طرفدارانی از قشرهای مختلم  هریک از این دو 

گفتمانی متفاوت بوده انتظار داشته و بر اساس این خوانش متفاوتی نیز های  و خروجی  ها دارای 
 .اند داشته

کال و موفه»بر اساس ، این پژوهش گفتمان در قالب توصیفی، «نظریه ال تحلیلی به بررسی  -با روش 
گفتمان های گفتمانو حوزه ها عناصر و وقته، ها بندی مفصل، نقاط مرکزی )دال برتر( های  گونگی 

 پرداخته و از منابع اجتماعی -انجمن حجتیه و امام خمینی و تحوالت  سیاسی، پهلوی برگرفته از غرب
گرد ها و فیلم مصاحبه، ای کتابخانه ، ها بر یافتهآوری مطالب استفاده شده است. بناهای موجود برای 

کال و موفه نتوانست دال گرایانه پهلوی در ظرف نظریه ال کند و  گفتمان غرب  های معنایی خود را بازسازی 
گفتمان انجمن حجت ؛های انقالبی امام خمینی به انسداد رسید توسط دال   یه توانست در بحبوبهولی 

گفتمان کند و باقی بماند. تغییر   ها در هر دو نظام پهلوی و امام خمینی خود را بازسازی 

کلیدی کال و موفه، پهلوی، نهضت امام خمینی، انجمن حجتیه، مهدویت :واژگان   .انتظار، ال

__________________________________   
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 مقدمه
شد و  های قدرتمند شیعی موفق های متفاوتی به تشکیل حکومت مذهب شیعه در دوره

که بارزترین آن چرخش کار آمدن دولت صفویه با ، ها های عملکردی مهمی را به وجود آورد  روی 
که دارای دو رکن  حکومت رسمی شیعی )دوران غیبت امام معصوم( می و  «پادشاهی»باشد 

، آورد. پس از آنبه دست مشروعیت خود را زیر سایه روحانیت ، بوده و بدین طریق «روحانیت»
گرایانه با  اجتماعی توانست هم رویکرد تعامل -اجار با تثبیت جایگاه علمای سیاسیحکومت ق

کند و هم مشروعیت حکومتی خود را تضمین  گرفتن نهضت  گرداند؛علما را حفظ  تا زمان شکل 
گردید که به همت علمای برجسته شروع  استعماری از های  دولتاما به دلیل دخالت  ؛مشروطه 

کمرنگ شدن حضور علمای دینی و سیاسی منجر شد و زمینه را برای  مسیر خود منحرف و به
کار آمدن قشر روشنفکر با رویکرد غربی به وجود آورد. افول نقش علما در  کنار زدن علما و روی 

کلید زده شد، امور حکومتی کار آمدن پهلوی اول  شاه در صدد بود مشروعیت خود را از  .با روی 
کرد روشنفکران متدین و علمایی با ظاهر دینی را آورد. پهبه دست روشنفکران  لوی اول تالش 

که اساس آن انطباق دین با فضای جدید فکری   برای احیای روند اسالم گرایی با رویکرد جدید 
کند، دنیا بود کافی نبودن تئوری، های سیاسی  اما پدید آمدن بحران ؛آغاز  ها و   همچنین عدم یا 

کار آمدن  .شد به نتیجه دلخواه نرسند  چنین تحولی سبب می های الزم برای ایجاد  تشکل با روی 
با ادعای ) «بهاییت»به نام ، ایجاد شدهای فکری  ترین جریان یکی از مهم، پهلوی دوم

که جامعه علما و موعودگرای با قشرهای مذهبی با آن مواجه بودند و حتی ی علی محمد باب( 
گسترده شدن بهاییتدارای مناصب مهمی در ، گسترش فعالیت باتوجه به ، دولت شدند. 

کرده بود که دولت ایجاد  که  انجمن، ١فضایی  ها و نهادهای دینی را به تالطم فعالیت واداشت 
جویانه )عدم  بود. انجمن حجتیه با خوانشی مصلحت «انجمن حجتیه»ها  ترین آن مهماز یکی 

گفتمانی پذیرش هر نوع حعدم ایجاد حکومت تا زمان ظهور معصوم و  کومت در دوران غیبت( و 
__________________________________   

کردن مناصب دولتی مهم به افراد بهایی و حمایت از آن1 گذار  گرفت؛ مانند دکتر ایادی  ها از طرف شاه پهلوی صورت . وا
و پهلوی، محمدرضا،  1357کرد )ر.ک: فاالچی، اوریانا، مصاحبه با شاه،  که به عنوان پزشک مخصوص شاه فعالیت می

 (.1355به سوی تمدن بزرگ، 
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گرایی سنتی و تعامل با حکومت  پهلوی  به دنبال احیای روند اسالم، بعدی از اسالم تک
گرایی توسط امام خمینی پا به عرصه وجود  نوعی دیگر از اسالم، برافراشت. در این مسیر قد 

که نه با اسالم انحرافی و روشنفکرانه پهلوی  با خوانش التقاطی از اسالم  و نهسازگار بود گذاشت 
غ از تعامل بود در نتیجه حامل پیامی  .توسط انجمن حجتیه برای ارائه اسالمی چند بعدی و فار

گفتمان حکومت پهلوی   .(1388، پور و رحیم 1394، )ر.ک: رجبیبا 
گفتمان فرعی  پهلوی، این پژوهشنگارنده  گفتمان امام خمینی و انجمن حجتیه  ویک   دو 

ح می (غرب گفتمان از گرفته وام) باشد:   به پاسخ این سوال میارائه صدد   در و ، کند را مطر
کننده آن  روند جلوبرنده یا متوقمبر های همراه یا مخالم با دیدگاه انجمن چه بوده و  گفتمان»

شناختی به این  دیدگاهی متفاوت و از منظری جامعهبا نوشتار حاضر « چه تاثیری داشته است؟
کال و موفه در تالش است چگونگی  موضوع پرداخته است و به این منظور بر اساس نظریه ال

که در معانی و فعالیت کارکرد و دگرگونی اندیشه، ایجاد های سیاسی همانند یک رشته به هم  ها را 
کند. ، مرتبط هستند پی بردن به نوع عملکرد انجمن حجتیه به عنوان ، به زعم نگارندهتحلیل 

گروهگروهی مذهب های مذهبی  ی و تاثیرگذار بر افکار افراد جامعه از هر طبقه و طیفی و تقابل با 
گفتمان به ، به خصوص نهضت امام خمینی و تعامل با حکومت وقت، دیگر با استفاده از نظریه 

کال و موفه کال و موفه به دلیل خواهد بودجوابی بر این نوع تقابل و تعامل  ؛روش ال . نظریه ال
گفتمان پرداختن به حوادث و رویدادهای جامعه و صعود و نزول های مختلم و عملکرد  های 

که  آن گذاشته دورهبر ها و همچنین تاثیراتی  گرفته  ؛های مختلم بر افکار جامعه  مورد توجه قرار 
که از  کنندهتر و دید روشن، پرداز این دو نظریهدیدگاه است؛ به طوری  چه ، به رویدادها ای کشم 

گ کدپور ذشته و یا در آینده میدر   (.1378، توان داشت )ر.ک: 

 پیشینه تحقیق
کارهای تحقیقاتی  حکومت پهلوی و امام خمینی پژوهش، انجمن حجتیهسه موضوع در  ها و 

توان  یبرای نمونه م .نگاه شده استگرفته و به این سه مؤلفه از زوایای متفاوتی مختلفی انجام 
کتاب   نوشته سیدضیاءالدین علیانسب و سلمان علوی نیک، «شناسی انجمن حجتیه جریان»به 

که با  کرد   . جریان مذکور پرداخته استدیدگاه تاریخی به فضای فعالیتی سه اشاره 
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هم دوره با  درباره انجمن حجتیه و رویدادهای محتواجالب توجه از لحاظ یکی از مقاالت 
به قلم عباس « ؟حر؟انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی»اله مقمذکور؛ انجمن 

که در فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم در ، 4شماره، کشاورز شکری و امین خدابخشی است 
محقق دو دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی را ، چاپ شده است. در این مقاله 94تابستان

شناسی انجمن حجتیه در دوره  از منظری دیگر به جریانکرده است  و سعی  مورد مطالعه قرار داده
کارهای قبل آن ، با تحقیقات انجام شدهرو   پیشمعاصر ایران بپردازد. تفاوت مقاله  که در  است 

های  ریشهبا بررسی این نوشتار ؛ اّما گزارشی تاریخی برای دریافت اطالعات به مخاطب ارائه شده
گفتمان دیگر رفتاری و عملکردی انجمن بینی اتفاقات آینده را با قالبی  توانایی پیش، و دو 

 سازد.  شناسانه ممکن می جامعه

 مفهوم شناسی
کسی و چه چیزی»به سؤاالت است در حقیقت پاسخ مشترکی ، «نظریه» نظریه: )اصل  «چه 

کجا»تعریم اجزا( و  کاربرد(  «چه موقع و  صل تعریم )ا «چگونه و چرا»)اصل تعریم دامنه و حوزه 
تواند اتفاق  که آیا یک پدیده خاص میاست ارتباطات بین اجزا( و نهایتا پاسخ به این سوال 

که پدیده خاصی میبیفتد که آیا پدیده خاصی باید اتفاق  ؟ و یا اینبیفتدخواهد اتفاق  ؟ یا این 
کرافتد)اصل پیش  (.16: ص1998، بینی و آشکارسازی حقیقت( )وا

گفتمان: گفتمانتحلی» تحلیل  کامال به هم مرتبط تشکیل شده ، «ل  از مفاهیم پیچیده و 
گفتمان را تشکیل می کنار یکدیگر معنا و مفهوم نظریه  که در  ، دهند. به همین منظور است 

کال و موفه کار برده شده در نظریه ال گامی رو ، گردد تا در فهم مطالب بیان می مفاهیم جانبی به 
گفتماناز جمله  .به جلو برداشته شود  :عبارتند از مفاهیم مرتبط برای تعریم تحلیل 

که به طور طبیعی به هم مرتبط است هایی  جدید از پدیده ای بندی: ایجاد مجموعه . مفصل1
 (.46: ص1383، شوند )تاجیک بندی دارای هویت ارتباطی می نیستند و از طریق عمل مفصل

که بر. 2 و  «دال»، کند معنایی خاص داللت می دال و مدلول: هر نماد انتزاعی و یا حقیقی 
که دال بر آن مصداق پیدا می  (. 343: ص1388، باشد )کسرایی آن می «مدلول»کند  معنایی 

شوند و ظهور یک  های دیگر از طریق دال مرکزی منسجم و معنادار می دال مرکزی: دال .3



 

 

129 

سه
مقای

 در 
تیه

حج
من 

انج
یل 

تحل
ی و 

ررس
ب

با  
... 

 (.101: ص1390، باشد )مقدمی اثر به وجود آمدن یک دال مرکزی میبر گفتمان جدید 
در معنای آن توقم ، شود تبدیل می «لحظه»یا  «وقته»انسداد و توقم: وقتی یک عنصر به  .4

سازی معنای خود و به حاشیه  شود. الزمه انسداد برجسته آید و تثبیت می یا انسداد به وجود می
کال و موفه آن را بی امری موقت می، و اینراندن معنای رقیب است  که ال  .نامند می قراری باشد 

کارکرد دوگانه دارد این بی کم باشد و امکان  هم می .قراری  گفتمان حا تواند باعث تزلزل معنای 
کند و هم می گفتمانی جدید را فراهم  تواند فرصت بازسازی معنایی را برای  به وجود آمدن 

کند )کسرایی کم ایجاد   (.346: ص1388، گفتمان حا
کنکته ناظر هژمونی: بر این  .5 کدام است  کسی در سیاست و اجتماع قدرت برتر است و یا  ه چه 

کار هژمونی تواند بر امور رفتاری جامعه مسلط شود. مهم نیروی سیاسی می تثیبت موقت ، ترین 
کارکرد معناها ودال جایگزینی سلطه به جای زور و عادی و طبیعی ، های آن های برتر است و دیگر 

: 1378، استوکر ان دادن آن با واقع است )مارش وجلوه دادن قدرت و مطابق با حقیقت نش
 (.209ص

کال و موفه سوژه را از دیدگاه از  «سوژه» سوژه: کال و موفه از آزادی نسبی برخوردار است. ال ال
گرفتند کان به عاریت  کید  .آلتوسر و ال گفتمان تا کان بر نوعی شناسایی موقعیت سوژه در درون  ال

کم(. 160: ص1377، دارد )سلطانی ها و روابط اجتماعی و همه چیز را تعیین  هویت، گفتمان حا
گفتمان معین می ؛کند می تواند در درون  شود. یک سوژه می در نتیجه هویت سوژه نیز در درون 

گاه متضادی باشد. های مختلم دارای هویت گفتمان گون و  گونا  های 

 تحلیل چهارچوب نظری

گفتمان» کامل، «تحلیل  کیفی در حوزه از ابزارهای پیشین بررسی ترین ابزار یکی از  های  های 
کال و موفه  سیاسی است. نظریه-اجتماعی که تمامی اعمال اجتماعی وقتی  ١ال بر این مبناست 

__________________________________   

کال. »1 که دارای دیدگاه« موفه»و « ال گفتمان هستند  گفتمان در  از جمله نظریه پردازان  علوم هایی متفاوت در خصوص نقش 
گفتمانی»ها معتقدند  باشند. آن اجتماعی می که ابژه ، خود، برساخته«ساختارهای  ها و  های سیاسی و اجتماعی هستند 

که همه اعمال اجتماعی دارای معنا و  اعمال متفاوت را به وجود می آورند. فهم استدالل ایشان بر این اساس است، زمانی 
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که در حوزه دارای معنا و مفهوم می گیرند.  شوند  گرفتن این  می، حال گفتمان قرار  کار  توان با به 
سیاسی و حتی دینی ایران در نظر  -مختلم تاریخی ادوار  الگویی برای مطالعه، الگوی نظری

گروه ها و انجمن گرفت و نقش نهاد های تاریخی  در ایجاد چرخشرا ها  ها و یا نقش شخصیت ها و 
کردو اجتماعی در سطح خرد   .بررسی 

کردن آن در حوادث و پیشامدها در ، رو در مبحث پیش ح  گفتمان و مطر از تاریخ ای  برههاز 
که  ؛ال تعریفی مجزا هستیمایران به دنب بندی و چینش  امکان مفصل، گفتمان»بدین صورت 

کردن آن با ایجاد ، ذهنی حول یک نشانه و دال و تشکیل نظام معنایی و تثبیت و هژمونیک 
 (.94: ص1390، )مقدمی« یک اجماع و اقناع عرفی موقت است

گفتمان   در بستر زمانه (دینیبا خوانش )تحلیل دو 
کار ال گفتمانی فوکو ، کال و موفهشروع  گرفتن نظریات افرادی است؛ بر اساس روش  کار  ولی با به 

کان، بارت، چون دریدا کار، گرامشی و آلتوسر، ال که آنظریه  این نظریه مدتری را شکل دادند 
کال و موفه رابطه١داردفراوانی قابلیت تبیین  ؛ ولی بودن نظام شناختی را از سوسور دارند ای . ال

کاربردشان  های بدون مدلول می ی از دالا مجموعه زبان را که معنای خود را بر حسب  به دانند 
گفتمانبرآورند. بنا میدست  ح  دال، های مورد بحث در آن این مقاله و  های موجود بدین شر
گفتمان هستند ضدیت »، «تجددگرایی»های مورد استفاده را  دال، پهلوی اولروشنفکرانه : در 

اوضاع ها برحسب تغییر  دال، دانند. در دوره پهلوی دوم می «پیشرفت»و « اییسنت زد»، «دینی
گرایی»زمانی  های  دال تغییر یافتند.« مداری قانون»و « آزادی بیان»، «سازش عمومی»، «مدرن 

و انتظار »، «گریز از سیاست»، «مدارا و سازش»، «گرایی اسالم»، منتسب به انجمن حجتیه

                                                                                                                     
 

گفتمان قرار می مفهوم می که از تمام امور اجتماعی، نوعی  شوند، در قالب  کال و موفه در پی آن هستند  گیرند، و به عبارتی ال
گفتمانی» کنند )ر.ک: فتح« برداشت   (.1397سازی،  تئوریپردازی و  اله، مهدی، مروری بر اصول و مبانی نظریه ارائه 

کال وموفه مقاله»تر ر.ک: به مقاله  . برای مطالعه بیش1 گفتمانایی مفید از نظریات ال ، نوشته دکتر «، فرکالف، هریس درباره 
 علی اصغر سلطانی.
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گفتمان امام خمینیشد و  را شامل می« ییزدا بهاییت»و « مهدویت اسالم »مبنی بر  هایی دال، در 
کدام از « قیام و مهدویت» و« مبارزه»، «آزادی»، «زدایی استعمار»، «انقالبی وجود داشت و هر 
گونه دال، ها گفتمان که با نظام معنایی خود  کرد ای تعریم می های مورد نظر خود را به 

گفتمانداشرا ترین سازگاری  بیش کلیدی  کال به سوژه « سوژه»، ته باشد. یکی از مفاهیم  است. ال
که سوژه را وا می ؛نیرویی پیش راننده بخشید گفتمان نیرویی  های مختلم  دارد همواره در میان 

گونه در پی ابقای  انجمن حجتیه با رفتاری سوژه، در پی یافتن خودش باشد. در این بیان
غ ظلم نبودن، ی دینی و انسانیها برخالف آموزه، گفتمان خود ا شاهد همکاری ب، مبنی بر زیریو

 (.9ص :1377، باشد )سلطانی هژمونی غالب بر جامعه می
گفتمان دوره پهلوی گفتمانی فرعی برای تحلیل سه  ( و انجمن غربگرایانه– )به عنوان 

گفتمان انقالب اسالمی کدام از گذاری شخصی در مورد هر  گونه ارزش بدون هیچ، حجتیه و 
گفتمان، ها و صرفا تحلیل علمی گفتمان های  بر اساس دیدگاهی اجتماعی به بیان خاستگاه 

شود. در ابتدا نیز به علت تقدم  ها بر یکدیگر پرداخته می مذکور و ارتباط و نحوه اثرگذاری آن
گفتمان پهلوی آغاز و با آوردن نشانه گفتمانهای صعود و نزول  زمانی از  کدام از  ع  ها هر  نو

 کنیم.     شان را تحلیل میارتباط
که خود دارای دو قسمت است: دوره همراهی با شروع شد؛ پهلوی اول با پادشاهی رضاشاه  

که تا زمان سقوط رضاشاه ادامه داشت کسب قدرت و دوره مبارزه با روحانیت   روحانیت برای 
 (.1370، )ر.ک: ژونیس ماروین

کمک سیدضیاءرضاخان با توصیه بخش سیاسی ارتش   که  انگلیس و به  الدین طباطبایی 
کودتای خود توانست ، گرا بود روشنفکری ملی کند. به این ترتیببا  ، قدرت قاجار را محدود 

گفتمان نظری خود را با الگوگیری از زهای هژمونی غالب را متزل رضاخان موفق شد پایه کند و  ل 
کشور ترکیه یعنی تبدیل حکومت  جمهوری و به وجودآوردن حکومت ن به ایراسلطنتی تحوالت 

که ایران را به سمت مظاهر اروپایی  گفتمان ضعیم دینی و فردی با دال با ، داد سوق میهایی 
و عامه مردم نسبت روحانیان ؛ اما سمت و سو دهدحداقل دینی به صورت فردی و نه اجتماعی 
گفتمان دینی بین بودند. وجوغرب بد  هنویس شد به رژیم جمهوری الگوگرفته از آتاتورک و پیش د 

به وجود آورد هایی  در جامعه ایران؛ زمینهمقبولیت مذهب تشیع و روحانیت   به واسطه، قدرتمند
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کسب مشروعیت حکمرانی و روحانیان حمایت کسب که رضاخان را واداشت برای  و عامه مردم و 
کند، تثبیت قدرت سیاسی که برای د ؛با رهبران مذهبی سازش  ، ست یافتن به این مهمتا جایی 

گروه»  :1384، )بشیریه «به ویژه روحانیون و علما برآمد، های صاحب نفوذ در پی جلب حمایت 
که روحانیان با وی مماشات  .(69ص های مشروب  کلیه دکان»و مذهب تا جایی پیش رفت 

گفته شد در میهمانی های رسمی دولت نیز به عوض  فروشی به دستور رضاخان تعطیل شد و 
کسی برخالف این دستورات  دوغ و شربت قند و نظیر این، مشروبات الکی گر  ها استفاده شود و ا

بعد از اعالم پادشاهی و رضاخان (؛ اما 298ص: 1380، )مکی «شد گرفتار می، نمود رفتار می
کامل گذاشت و درصدد حذف قدرت روحانیان به تدریج سیاست تعامل با ، کسب قدرت  کنار  را 

گونه برای تثبیت قدرت خود با افکار رضاخان با رفتاری سوژه، جا در این .برآمدآنان سیاسی 
کرد ودر واقع کردن ، جمعی و علما سازش  ج شد و با محکم  بعد از سازش از حالت سوژه خار

گفتمان دینی غالب بر جامعه پرداخت، هژمونی حکومتش  ازجمله ؛با اعمال قوانینی به تضعیم 
گسترده در نظا کشور و اتخاذ قوانین غربی در زمینه حقوق مدنی و تغییرات  م قانون قضایی 

کردن ، تجارت و جزا و اصالحات آموزش با وضع مقررات جدید در نظام جدید قانون متحدالشکل 
و یا تصویب  (کرد را به استفاده از لباسی غیر از لباس روحانیت مجبور میروحانیان که )البسه 

که در تقابل  کشم حجاب  کامل با ارزشقانون  مهم ها مواردی  این ؛های دینی مردم بود و تضاد 
که این رویکرد  روحانیان قلمداد میاز اقدامات رضاشاه در تقابل با مذهب و  در واقعه شوند 

چون مدرس دستگیر روحانیانی ، در این دوره، مسجدگوهرشاد به اوج خود رسید. عالوه بر این
روحانیان محضرهای شرعی از حق ثبت اسناد ممنوع و  .ندشدند و بعد از تبعید به شهادت رسید
، (. به این ترتیب72ص: 1384، )بشیریه ای مجبور شدند به شرکت در مؤسسات وعظ و خطابه

گفتمان دینی و روحانیت و با الگوگیری از غرب ، رضاشاه از دیدگاه تفکری خود کردن  با منزوی 
کارآمدن محمدرضا پهلوی کرد. میکه دین را مانعی برای پیشرفت قلمداد  هژمونی ، با روی 

نیز مانند روحانیان ، وگو گفتاستعماری غرب حفظ شده و در سایه تغییر شرایط و باز شدن فضای 
گروه گفتمان، ها بسیاری از   دینی خود پرداختند. به بازیابی قدرت و 

فضای تعاملی ، برای ثبات قدرت سیاسی و نظامی حکومتش، پدرشبر خالف ، محمدرضاشاه
مبنی بر روحانیان درخواست برخی از با فراهم آورد. وی روحانیان آزادتری را با نیروی مذهبی و 
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کشم حجاب اجباری کز مذهبی جدید و فعالیتکرد و با آنان موافقت ، لغو  های  تأسیس مرا
کهسیاسی  دانشگاه رفتند گروهی از روحانیون به ، ها با افزایش تعداد طلبه» را اجازه داد؛ تا جایی 

بر ، های سیاسی از لحاظ رشد افکار و اندیشه، و با علوم جدید آشنا شدند و حوزه علمیه قم
کرد حوزه  های ارتباط ساختن داستان (.133ص :1384، )ازغندی «های علمی دیگر برتری پیدا 
 9، العات)ر.ک: روزنامه اط به بقاع متبرکهشاه رفتن با خدا و ائمه؟مهع؟ قابل تامل است. شاه 

کتاب ینی و دادنمناسک د(؛ و اجرای 1357خرداد  های دینی از دیگر اقدامات شاه  مجوز چاپ 
کودتای شاه ، سیاست بود. در اقدامی دیگراجرای همین در  در ظاهر برای ، مرداد 28بعد از 

کرد و در این میان پروژه بهایی، دلجویی از علما و مبارزه  با رشد بهاییت در ایران، ستیزی را آغاز 
، )دوانی به وسیله ارتش 1334حکومت با حمله به محافل بهائیان در سال ، علما با این پدیده

گفتمان پهلوی با  .برآمدمساعد و حمایت علما دیدگاه جلب در صدد  ؛(200-199ص: 1382 در 
گرفته بود و ارائه دینی حداقلی به جای تقویت دال که نظام حکومتی در پیش  های  عملکردی 

کال و موفهدیدگاه براساس )های دینی جامعه  عنایی خود و توجه به ارزشم به سمت انسداد  (ال
گفتمان گفت حوزه  های  امام خمینی به دلیل داشتن دال مانگونگی خود درحرکت بوده و نهایتا 

کال و موفهدیدگاه های پهلوی شد. با توجه به  باعث نابودی دال، محکم محمدرضا شاه نیز ، ال
کرد و با رحلت آیتما گفتمانش را مستحکم  در ، مناسب دیدن عرصهاهلل بروجردی و  نند پدرش 

گفتمان، مواضع خود کردن  کنار همسو  کرد و و در  های دیگر مثل  چرخشی سوژه مانند ایجاد 
ع حکومتی در دوران غیبت  بوده( با اسالمی التقاطی درصدد قائل انجمن)که به پذیرش هرنو

کردن هژم  ونی خود برآمد.قدرتمند 
گفتمان اصلی و زمینه ظهور و رشد آن می   :پردازیم حال به بررسی 
از جمله مداخله استعمار در اوضاع سیاسی ، ثباتی کشور در وضعیت نابسامان و بیزمان در این  

تجربه در امور  به تخت نشستن شاه جوان و بی، کشور و خطر تکه تکه شدن و تاراج رفتن آن
از اختناق سنگین دوره پهلوی اول و سرکوب روحانیت و دینداران برای حفظ  خروج، کشورداری

کشور به عنوان مرجع تقلید شیعیان نیز ، و آیت اهلل بروجردیروحانیان مواضع ، ثبات سیاسی 
استحکام های مذهبی و روحانی به  گروه، عدم مداخله مستقیم در امور سیاسی بود. در مقابل

و نهادهای مذهبی محدود شده دوره پهلوی اول را ها  هیأتاخته و قدرت منزوی شده دینی پرد
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کردند. یکی از مهم کردن های مذهبی برای جذب نیروهای جوان و  ترین حرکت احیا  محکم 
حجتیه به انجمن حجتیه بود. انجمن ، جبهه دینی در برابر تفکرات مدرن غربی و روشنفکرانه

گفتمانی از بدنه گذاشت. انجمن ، سنتی-فکر اسالمیحوزه علمیه با ت  عنوان  پا به عرصه وجود 
مسائل اعتقادی استحکام و برای پیشبرد مقاصد خود )مذهبیان زیر سایه حمایتی علما و 

کرده بود که حکومت مشخص  در امور سیاسی ، مهدوی و مبارزه با بهاییت( مطابق با قوانینی 
که خطری برای  دخالتی نداشت و به امور فرهنگی و اشاعه مظاهر دینی می پرداخت و با بهاییت 

و  1388، ؛ علیانسب و علوی نیک1390، کرد )ر.ک: خسروپناه مبارزه می، شد دین محسوب می
به دلیل تجربه و حضور ، به عنوان موسس انجمن حجتیه، آقای حلبی (.1386، علیانسب

وصا در حادثه ملی مخص ؛ستیزانه رضاشاه هایی برای مقابله با سیاست اسالم مستقیم در برنامه
گوهرشاد کری شدن صنعت نفت و حادثه خونین مسجد  و پیشبرد برخی  (؛1362، )ر.ک: شا

الحه و مدارا را با حکومت سیاست مص، های مخالم با اسالم از سوی محمدرضا پهلوی سیاست
گرفت تا مجددا چراغ اسالم با هجمه ستیزی حکومتی به ضعم و نابودی  های اسالم در پیش 

کودتای یا ؛ زیرا بعد از قدرتنکندحرکت  ، ت آیت اهلل بروجردیو رحل 1332بی محمدرضاشاه و 
کرد )ر.ک: شیخ محمدی های پهلوی سیاست ، نیا و ارشادی 1385، در برخورد با روحانیت تغییر 

1386) . 
اول  ؛کرد که آقای حلبی از مبارزه با حکومت پهلوی اجتناب میوجود داشتند دالیل دیگری 

 شیعی بود و شاه در ظاهر به دین اسالم التزام داشت و دوم این یحکومت پهلوی حکومت که این
های اسالم سنتی و با اعتقاد به برخی از احادیث ائمه  که براساس باور محکم به نظریه و تئوری

از  ؟جع؟ رایش از ظهور امام زمانپهرگونه برافراشته شدن پرچم حکومت اسالمی  ؟مهع؟اطهار
تند دانس میمنتسب و آن را منتسب به پرچم طاغوت محکوم اقط و به شکست مشروعیت س

 (.1363، و همان 1362، ؛ باقی1367، )ر.ک: اخگری
های اجرایی آنان در بستر زمانی متفاوت  به عملکرد انجمن حجتیه و سیاست، در این قسمت

 پردازیم: افشان میو در دوره عدم دخالت آقای حلبی در امور سیاسی و پیشبرد اهد، از امروز
که در  احیا و برگزاری آیینبه منظور ، افکار و اعتقاد انجمن حجتیه های مذهبی و شعائری بود 

ع و سرکوب شده بود معرفی برای ها و اقداماتی به طور ویژه  برنامه ند؛دوره اختناق رضاخانی ممنو
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ح ، تا و همان بی، )ر.ک: غالمی شد ریزی می چگونگی رفتار فردی در زمان غیبت امام زمان طر
که نگاه انجمن حجتیه در مورد انتظار در عصر غیبت (.1389 به عنوان یکی از ، به طوری 

کتورهای اعتقادی شیعه  مهم کنار  محسوب میترین فا اعتقادات انجمن حجتیه شد. البته در 
با تئوری متفاوت از سازی ظهور و  نسبت به مقوله انتظار؛ حرکت انقالبی امام خمینی برای زمینه

گذر زمان با تثبیت دال از جمله تشکیل حکومت ، های معنایی خود نوع نگاه انجمن بوده و در 
 47توان به سخنرانی آقای حلبی در سال  در این زمینه می .شد تر می روز به روز پررنگ، اسالمی

 باشد:  که به این مضمون میکرد توجه 
که شما روی هر جهتی از ج کردم  کنیدعرض  که فکر  ما نسبت به امام ، هات انسانی 

یم وظا و وظایم بدنی، مان وظیفه داریم. وظایم چند دسته هستند: وظایم قلبی  زمان
گردان  (. 66ص :1384، مالی )جمعی از شا

ترویج حضرت هم منحصر »کنیم:  را مالحظه میسخنانی از ایشان چنین ، پس از چند عبارت
کنید؛ به نام امام زمان  _ به زبان و قلم نیست؛ پول از همه باالتر است. روزهای جمعه سفره پهن 

مخصوصًا سادات علما را تحت عنوان دعای ندبه دعوت ، چند تا از اهل علم_ ارواحناه فداه 
ساعت دیگر بحث امام چاشتی بدهید تا یکی دو ، کنید. شیر و چای مفصلی بدهید و بعد از دعا

و تشویق مردم به ؟ع؟ تعظیم و تجلیل امام زمان، بشود. بعد ناهار بدهید. این خود ؟ع؟زمان
 (. 71ص، )همان« ساحت والیت آن بزرگوار است

کتاب آفاق انتظار چنین  (.1360، 7ش، انتظار، و انجمن حجتیه 1358، )ر.ک: تاجری در 
کرده  اند:  بیان 

که او با آن آق، به خدا قسم گر همان، داردایی و توجهی  که در مشکالت  ا مان دلبستگی قدر 
به او دلبستگی داشته ، االسالم داریم   حجتاهلل و   به یک رئیس اداره و یا به یک آیت

که بزرگ، باشیم و به پناه او برویم و دست به دامان او بزنیم ها  ترین مشکل  به حق قسم 
گفته را حل می گر ، که هم فرد و هم اجتماعام   کند. من مکرر  کرده است. ا گم  راه را 

کردنها و مش  ها و شعار دادن  های و هوی    آن گره  ، بکنیم ها را برای امام زمان؟جع؟  ت 
که قسم شرعی است بلکه مشکالت الینحل اجتماعی ما را حل ، مشکالت فردی، واهلل 

کرده  کند. این  می نطق عقلی که علم و برهان و م  )غیر از آنام   ام؛ آزموده  ها را من تجربه 
کارها دارم که در این صراط وارد شدههم برای این  اند و آزمایش   ( دوستان من هم 
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گرفته ؛اند  کرده گردان  نتیجه   (.44ص، 1384، اند )جمعی از شا
خوانی ای آن روز جامعه و فرهنگ شیعه همبرداشت انجمن حجتیه از بحث انتظار با فض 

که در این بین وجود دارد  داشت. نکتهتری  بیش بلکه بر ، این نگاه باطل یا غلط نیست، ای 
که پس از انقالب تغییر  امروز و آموزهدیدگاه اساس  باشد؛  ناقص می ؛استکرده های مهدوی 

که از سوی بزرگان هایی  سفارشتوسل و همه اعتقادات شیعه و ، که معتقد است توکلای  ایده
به ، منتظر ماندن برای اصالح جامعه بعد از غیبت حضرت .ود باقی هستندبه جای خ، شده است

که در س  معنای سکوت در برابر ظالمان نخواهد بود و در برابر مکر و حیله یر رسیدن به زمان هایی 
کاری انجام نداد توان تنها به دعا و   نمی، مستکبران وجود دارد  ظهور از ناحیه کرد و  توسل تکیه 

  (.1389، )ر.ک: آصفی
های پیشین  طبق آموزه، انجمن در مسائل مربوط به تشکیل حکومت پیش از ظهور امام زمان

که در حوزه وجود داشت و بر آن نیز باور داشته خود و آموزه کرده است، های سنتی  نکته  .عمل 
که ، قابل ذکر کامل این  انجمن حجتیه برای مبارزه با بهاییت و اصالح اجتماعی به صورت 

های باالی حکومتی( جامعه را نیازمند داشتن رهبری معصوم  بارزه با افراد بهایی در رده)م
کنندهداند و عدم حضور فیزیکی رهبر معصوم را دلیل  می برای عدم مبارزه موثر و  ای متقاعد 

کم فضاى، کند. از منظر انجمن عنوان میکننده  تمام  چنان ما اجتماعی رفتارهاى و ما بر حا

گردد. التزام داشتن  می ممکن غیر موجود وضع براى جایگزینی تصور امکان که هستند طبیعی
های دینی  سازی ظهور تکلیم هر مسلمان معتقد به آموزه به حکومت وقت و تالش برای زمینه

که (؛ 1390، و جمعی از نویسندگان 1388، )ر.ک: رحیمیان بوده است حتی آقای حلبی به طوری 
گسترده شدن  که خالف افکار سنتی عمل ، فضای انقالبی در جامعهبعد از  در اعتراض به افرادی 

گونه  56در سخنرانی سال ، کنند می   گفت:در آریاشهر تهران این 
که بتواند ، جنگی پیدا بکنید، یک پیشوا و رهبر معصوم، یک افسراول شما  یک رهبری 

کند روی نقطه کافی ن، عصمت نه عدالت   اداره اجتماع  گفتم، یستعدالت  اول ، پریشب 
کار بکنید، او را پیدا بکنید ح داشته باشید، او را اقامه به  نقشه صحیح طبق نظر این ، طر

آن وقت برو جانت را بده. آن وقت من هم واجب است منبر را ، رهبر معصوم داشته باش
کنم کمرم ببندم، منبر بازی است ؛ ]زیرا آن وقت[ول  بروم جلو. آن رهبر ، هفت تیر به 
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به ، پلو بخورم، ام بنشینم  فهمیدی؟ بنده توی خانه، جلو باشد رهبر معصوم جلو بیفتد
کار خودت  می ؛جناب آقا بگویم برو میدان خودت ، خیلی خوب است ؛گوید: برو آقا دنبال 

باید جنگ روی موازین دین به رهبری معصوم  التفات فرمودید یا نه؟ .بیا عمل بکن
کافی نیست ؛نه عادل ]باشد[ کبری عادل   (. 241ص :1394، )ا

که تفکر شیعه کید دارد  کردن ، انجمن حجتیه بر این امر تا روز جامعه در برابر اوضاع بر صبوری 
باشد و انجمن نیز برای حفظ نام اسالم و دین  میمبتنی و جلوگیری از ایجاد تشنجات در جامعه 

 «سازش و مدارا»مبنی بر ، های انجمن که با توجه به دالدر حالی  ؛بر این اصل پابرجا بوده است
به اعتقاد آقای حلبی به عنوان پدر دیدگاه طور با  و همین« انتظار در قالب آمادگی فردی» و

های انجمن به  تمامی فعالیتهای این دیدگاه عنوان شد(؛  )که برخی مؤلفهمعنوی انجمن 
متناسب ، مانند مبارزه با بهاییت، برخی از امور بودن شخص امام زمان منوط است و انجام دادن

که  است؛ های معنایی خود در سطح مردم عادی بوده با دال زیرا در حکومت پهلوی بهاییانی 
١.داشتندمصونیت ، دارای مناصب مهم دولتی بودند

کامال سو، ا بر این تفاسیربن  گونه انجمن  ژه 
که در دوران پهلوی ؛کند رفتار می کرده و حتی ، به طوری  کامال تمامی اصول و مقررات را رعایت 

خوانشی ، ٢داده است و در مقایسه با امام خمینیسرایت این  امر را به امور اعتقادی و دینی 
گفتنی التقاطی و تقیه مدارانه داشته تا بتواند در هر فضا و شرایطی به حیات خود ادامه دهد البته 

__________________________________   

گر شخص آقای حلبی اعتقاد مهدوی نداشت، انجمنی برای مبارزه با بهاییت تأسیس نمی1 کرد. انجمن حجتیه در   . ا
گون  گونا کار خود    سرلوحه ای شایسته را  کند و تالش برای رسیدن به جامعه  معنا می« اصالح جامعه»را به « انتظار»مباحث 

و تاجری، حسن،  تحّری حقیقت راهش این  1394ها،  شناسی ضد فرهنگ داند )ر.ک: خسروپناه، عبدالحسین، جریان  می
 (.1389است، 

. دیدگاه مهدوی امام خمینی و نوع عملکرد متفاوت ایشان نسبت به انجمن حجتیه شاهدی است بر تفکر پویای ایشان 2
که این انقالب جهانی بشود، و مقدمه برای ظهور بقیه»ی و مهدوی: ای معنو نسبت به جامعه ارواحنا -اهلل امیدوارم 

که این انقالب جرقه و »فرمایند:   (؛ و در جایی دیگر می131، ص16، ج1385)امام خمینی، « باشد -الفداء له امید است 
که انفجاری عظیم در توده بارقه  -اهلل و به طلوع فجر انقالب مبارک حضرت بقیه های زیرستم ایجاد نماید ای االهی باشد 

 (.62، ص15، ج1385)امام خمینی، « منتهی شود -ارواحنا لمقدمه الفداء
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که این خوانش از دین و اعتقادا زه دینی غالب جامعه و حتی حو با نوع اعتقادات، تاست 
که تمام اصول و چارچوب را تحت الشعاع  همخوانی داشته است بر خالف نهضت امام خمینی 

که   پردازیم. به آن میدر ادامه دیدگاهی چندبعدی از اسالم قرار داد 
گفتمان گاه و ب در میان  که در جامعه به فعالیت مشغول بوده و  یگاه با هژمونی های مختلفی 

گفتمانی با ماهیت حفظ  ؛شدند غالب درگیر و یا برای حفظ موجودیت خود با آن هماهنگ می
گفتمان سنتی حوزه، اسالم کرد  را میتوسط امام خمینی ، ولی عملکردی متفاوت از  توان عنوان 

گفتمان با اعتقاد بر اسالم سیاسی و پویا وکه  در اعتراض به  از دل حوزه علمیه قم متولد شد. این 
تکیه پهلوی بر غرب و )به دلیل از بین رفتن عزت انسانی در تقابل با وضعیت جامعه و 

گذاشت. در  (کنارگذاشتن موازین سیاسی اسالم گفتمان غالب پا به عرصه  و با هدف از بین بردن 
گفتمان پهلوی گفتمان رقیب با نظام معنایی متفا، واقع عملکرد  وت با دلیلی محکم برای ایجاد 

کمرنگ شدن آن( شد. پهلوی راه  پهلوی )موجب نابودی آن( و همینطور انجمن حجتیه )سبب 
از ، دانست و در جهت آن های جهانی می تر به قدرت پیشرفت و تجدد را در تکیه هر چه بیش

گذار نمی کوششی فرو  به ، های تمدن جهانی دست آوردن نماده کرد و در صورت لزوم برای ب هیچ 
کردن نهای اسال دادن سنتاز دست  های ایران باستان و  دمامی و دینی حاضر بود و با زنده 

گزاف جشن هزینه کردن نمادهای اسالمی در جامعه بر ، ساله 2500های  های  کمرنگ  درصدد 
گرفت  های مورد قبول مردمی فاصله می از سنت، هر روز بیش از پیش، آمد. پهلوی در این راه می

گفتمانی خ داد. انجمن حجتیه نیز با هماهنگ  ود در بیان افکار عمومی را از دست میو معنای 
گفتمان پهلوی کردن دال که از ، های معنایی خود با  کمرنگ شدن دیدگاه ضعیفی  زمینه را برای 

 .ساختآماده  کرد؛ میاسالم ارائه 

گفتمانی امام، مقابل در ی را در احیای که راه پیشرفت و تعال -هماهنگی و نزدیکی  معنای نظام 
که روحیهبا افکار  -دانست اسالمی سیاسی و پویا می ی اسالمی و دینی ا عمومی و با عموم جامعه 

که از  و تحت سلطه استعمار خود فروختگی های اسالم نهایتا به  آموزهلحاظ داشتند و عملکرد شاه 
گرفتن می که امام خمینی سخنرانی، انجامید قرار  گفتمان غالب انجام علیه های تندی  منجر شد 

که یکی از مهم، همراهی عموم جامعهبراساس ، در نتیجهو دادند  ، ها ترین آن حوادثی رقم خورد 
کشتاری عظیم منتهی شد. در این میان 1342خرداد سال 15حادثه  که از جانب رژیم به  ، بود 
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که دادند؛ از جمله  های مختلم بازخوردهای متفاوتی را نیز از خود نشان می گروه انجمن حجتیه 
گفتمان خود و نیز هماهنگ بودن با ، گذاشت نوعی دیگر از اسالم را به نمایش می برای حفظ 

مبنی بر ، های عمومی برای اعضای خود اعالمیهصدور با ، های مربوط به حکومت پهلوی برنامه
خود را با  ؛رژیممخالفان عدم دخالت در سیاست و یا ارسال نامه برای شاه به منظور برخورد با 

گفتمانی در جامعه هماهنگ می که در نامهکرد معنای غالب  خطاب به شاه با این  ای ؛ به طوری 
کرده است: ، مضمون  گفتمان انقالبی امام خمینی را محکوم 

کمال احترام به عر، حضرتاعال پیشگاه مبارک  ک همایون شاهنشاه آریامهر؛ با  ض خا
دین و ضد وطنی   گروه بی   یت ایران از اعمال خائنانهروحان   جامعه، رساند  پای مبارک می

کردند اعال    کند و ارادت خالصانه  انزجار می ابراز تنفر و، که بلوای پانزدهم خرداد را برپا 
را حامی دین اعالحضرت حضرت همایونی را به خاندان نبوت تصدیق و تأیید دارد و آن 

روحانیت و خادمان    تکریم و احترام جامعه سد و موردشنا  اسالم و پیرو مذهب جعفری می
سالیان سال سالمتی وجود اقدس شهریاری باقی  -شاءاهلل  ان –مکتب اسالمی هستند و 

 (.1369، و فرودست 1371، ؛ علم31/4/1354، هر722/19)ر.ک: آرشیو  و برقرار باشد...
گفتما، انجمن در این نامه به صورت صریح ن امام جدا و حکومت مواضع روحانیت سنتی را از 

گفتمان سنتی  که  کند و ضمن این معرفی میپهلوی را به عنوان حکومتی اسالمی و مورد تایید 
کرده است؛ ی از جامعه روحانیت ا خود را نماینده داند. انجمن  از بدنه حکومتی جدا نمیعنوان 

گفتمان امام، حجتیه کردن خود با حکومت و برای مقابله با  با حکومت و ، حتی برای همگام 
گسترده ه امنیتی آن همکاریدستگا آمده است در برخی خاطرات ، چنانچه، داشته است ای های 

ک معرفی میانقالبیان ، ها که بعضی از انجمنی ( و 130ص: 1388، )علیانسب کردند را به ساوا
پایه  نه بر، دانستند و صیانت از اسالم سنتی و مشهور در حوزه میمحافظت این حرکت را برای 

که انجمن حجتیه معنای دال دشمنی و وطن گفتمانی  های خود را بر آن پایه قرارداده  فروشی. 
در این قالب رفتاری ها  مبتنی بود. آنبر همکاری و پیشبرد اهداف حکومت پهلوی ، بود
نمودار انجمن طبق ، حال .کنندمحافظت های به وجود آورنده انجمن  توانستند از دال می

گرفتن انقالب و مسلط شدن دالدر زمان ، فکری خود از دیدگاه محافظت های انقالبی بنا بر  اوج 
آورد. در معنای فکری خود چرخشی به وجود ، صیانت و اهداف انجمن طبق تغییرات اجتماعی
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تقیه خود را بر اصل حمایت از حکومت پهلوی قرار ، تا پیش از انقالبانجمن ، عبارتی دیگر به
تقیه خود را برای پایداری در عرصه اجتماعی بر حمایت از انقالب ، روزی انقالبداده و بعد از پی

کرد و  کتیک و رفتار به تعریم  ، در غیر این صورت، زیرا بنا بر رفتار سوژهنیز ناچار بود؛ این نوع تا
رفت و باز هم در صورت به انسداد  انجمن نیز از بین می، های پهلوی در همان نابودی دال

های مسلط بر  انجمن بنا بر طبیعت خود تغییر رفتاری متناسب با دال، مونی جدیدرسیدن هژ
گفتمان انقالبی امام و سیطره اسالم سیاسیکه  چنان ؛جامعه را خواهد داشت ، بعد از پیروزی 

های  و به اعضای خود اجازه فعالیتمتممی زد نامه خود یز تغییر رویه داد و حتی بر اساسانجمن ن
کردسیاسی را صا کرمی در  های معنایی خود را به فضای بعد از انقالب و  و دال (1382، پور )ر.ک: 

ی به تاریخ ا که با صدور اعالمیه روشنگرانه های انقالبی تغییر داد؛ به طوری همکاری با نهاد
همگان را به اطاعت از فرمان امام خمینی برای دادن رای مثبت به جمهوری اسالمی و ، 1/1/58

، و شیرودی 1392، کرد )ر.ک: جعفریانرچه بهتر برگزار شدن این انتخابات دعوت مشارکت ه
1395) . 

کلیدی با ورود به سازمان، وسو سمتدر همین  و سپاه پاسداران  ١سازمان مجاهدین خلق، های 
پنج  .اعضای حجتیه وفاداری خود را به انقالب نشان دادند ؛و مشارکت در جنگ ایران و عراق

ج نامه و انجمن با تجدید نظر در اساس، انقالبشروع ماه پس از  متمم و ورود به طیم سیاسی در
گفتمانی جدید و ، جامعه به واسطه وجود سازماندهی باال و به دلیل دوام آوردن در فضای 

گفتمان امام ؛انقالبی که در خط فکری و اعتقادی خود تغییری  البته بدون این همسو شد؛ با 
ند و اهداف ند در فضای جدید بماتا بتواکرد ه میزانی چرخش در مسیر ایجاد و صرفا بکند ایجاد 

کالم پیشینانجمن از بین نرود. در  با شرکت ، یسمینارپایانی   انجمن در قطعنامه، تأیید 
که در فروردین ماه  شهرستانمسئوالن  : دارداعالم می ؛ چنیندر تهران برگزار شد 1360های تابعه 

کید و پافشاری میانجمن بر مواضع » کال و موفه و خاصیت سوژه  یهبنا بر نظر« .کند قبلی خود تا ال
کردن جایگاه  گفتمان انقالبی و محکم  بودن عملکرد انجمن و از طرفی به قدرت رسیدن 

__________________________________   

گفتنی است، ابتدای پیروزی انقالب اسالمی سازمان مجاهدین خلق با برنامه1 های انقالب همسو و از مسیر امام خمینی  . 
گروه ابوذر،  1358ی از نهضت امام خمینی، خارج نشده بود )ر.ک: روحانی، حمید،  تحلیل  (.1381و زرینی، حسین، 
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که رهبر حکومت برای جلوگیری از شد شرایطی فراهم  ؛های انقالب از سوی امام خمینی ارزش
که بر عدم  الب )و پررنگ شدن دالهای معرف انق کمرنگ شدن دال های انجمن حجتیه 

کند. سر انجام بود( معتقد تشکیل حکومت در پیش از ظهور  خمینی طی حضرت امام اقدام 
که مواضعی مخالم با اسالم و ، 1362تیر  21برابر با ، ق1403در روز عید فطر سخنرانی  گروهی را 
که از  ؛ز انجمن حجتیه اسمی نبردندا مورد انتقاد قرار دادند. ایشان، تندتشیع داش ولی تعریفی 

باید ظلم زیاد بشود تا امام مبنی بر این آنان اعتقاد دارند ، انجمن در ذهن مردم بود این بود
کنند ؟جع؟زمان برود و مسئله باال بگیرد و لذا ها به سوی انجمن  اشاره؛ موجب شد تا ظهور 

کردند.  62در پی تعطیلی انجمن برآمدند. در نهایت در مرداد ماه سال  ها انجمنی اعالم تعطیلی 
گر تشکیالت از ، نامه انجمنکه طبق اساس دو نکته در اعالم تعطیلی انجمن وجود دارد: اول این ا

گر یک نفر هم از انجمن باقی مانده باشد، بین رفت باید حرکت خود را ادامه دهد. باتوجه ، حتی ا
آوری  وجوهات جمع، بعد از تعطیلی انجمن، شود. دوم انجمن هرگز منحل نمی، این نکتهبه 

بلکه از دیگر مراجع ، نه تنها چنین نکردند که، شد باید به یکی از مراجع تحویل داده می، شده
کرده فکری خود و برای دیدگاه اند. باز هم انجمن حجتیه طبق  اجازه صرف وجوهات دریافت 

های معنایی خود پرداخت و با تغییر  به نوعی دیگر به ترمیم دال، ابودشدن مطلقجلوگیری از ن
ک فعالیت کتیک و فرو رفتن در ال مبادرت های خود  همچنان به صیانت از آرمان، های فرهنگی تا

 .ورزید
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 گیرینتیجه
کال و موفه، در این مقاله  گفتمان ایرانبه ، با پیروی از الگوی نظری ال معاصر در  تحلیل بر سه 

گرفته از غرب گفتمان بر یکدیگر پرداخته شد. ها  هایی متفاوت و اثرگذاری آن مقام قرض 
برای رسیدن به هدف  حکومت پهلوی، پرداز طبق دیدگاه این دو نظریه که، حکومت پهلوی

کشور به تمدن که همان رساندن  های غربی و پیشرفت جهانی بوده و برای رسیدن به  خود 
مخالفت با فضای دینی و روحانیتی جامعه و لذا حکومت به  دانست ا مانع آن میاهدافش دین ر

کرد، . بر همین اصلبوده استناچار  آن روز در غیر این  ؛دین حداقلی و صرفا ظاهری را دیکته 
گفتمانی دوره قاجار ، صورت ، های پیشین دلیلی نبوده است. از این رو و حکومتبرای تغییر 
کنار زدن روحانیت در امور حکومتی و جایگزین در پی ، های پیشین حکومتبرخالف ، پهلوی

های دینی پرداخت.  به مخالفت با حوزه و روحانیت و سنت، کردن روشنفکران با تفکرغربی بوده
گرایی را از دوره  تجدد و غرب، که نوعی استبداد شاهی را در خود داشت گفتمان پهلوی با این

کرده بود و به دلیل این نگرشبن مشروطیت در خود مفصل گرایانه  های تجددطلبانه و غرب دی 
کردن تشیع و سنت، ش1307در سال  به ، های دینی و فرهنگی مردم به بعد با تالش در محو 

گفتمانی  کرد و به حوزه مقاومت در نظام  ج  گفتمان دینی خار گفتمان تشیع را از نظام  تدریج 
 مشاهده نمود. «کشم حجاب»توان در حادثه  یاوج این راهبرد را م .سیاسی سوق داد

گفتمان غربگرایانه پهلوی گفتمان با دو مسیر مجزا از بطن حوزه، برای مقابله با  های علمیه  دو 
گفتمان انجمن حجتیه کردند. ابتدا  که رویکردی ، ظهور  در زمان پهلوی دوم به وجود آمد 

کرد مصلحت گرایانه با حکومت اتخاذ  بود و با این تفکر از اسالم سنتی و ایستا  ه اندیشانه و تعامل 
اسالم سنتی موجود نیز برای محافظت از خود و نابودی ، کرد. در این میان حمایت و محافظت می

کردن دال تشکیل حکومت اسالمی پیش از »هایی مانند  هایی بوده است؛ دال کامل رو به ته نشین 
کال و  اند در؛ تا بتو«ظهور امام زمان محکوم به نابودی است فضای جدید دوام آورد. طبق دیدگاه ال

عملکرد بجایی داشته و ، در فضای اسالم ستیزی حکومت پهلوی، موفه این رویکرد از اسالم
کرده و به این ترتیب توانست از به انسداد رسیدن دال های معنایی درستی پایه دال های  ریزی 

کند و در میان عامه مردم ن گفتمان سوم   یز پایگاه دینی موجهی داشتهاسالم سنتی جلوگیری  باشد. 
ح شده و برای شناساندن اسالم فعال و پویا در ، در پی نیازمندی جامعه ودرمقابل دوگفتمان مطر
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سازی جامعه برای تحقق حکومت عدالت جهانی و  تالش برای معرفی اسالمی چند بعدی و آماده
 آمد. ه وجوداندیشانه در مخالفت با رژیم پهلوی ب غیر مصلحت

گفتار غربگرایانه پهلوی گفتمان امام و  گفتمان ، ایجاد رابطه خصمانه بین  دلیلی بر قوی شدن 
گفتمان حاکم )پهلوی( را به اعمال خصومت شدیدتری مجبور می که  کرد؛ به انقالبی بود و  طوری 

گفتمان مقابل خود که در اختیار داشت، برای از بین بردن  کرد. یکی  تفاده میاس، از تمام ابزارهایی 
کار پهلوی از این اهرم کمک  انجمن حجتیه بود. اقدامات انجمن نیز تا زمان پابرجابودن ، های 

کامل توسط دال که در سمت قدرت پهلوی )قبل از نابودی  کاماًل  های معنایی امام خمینی  وسوی 
کرد توان ا مخالم با حکومت پهلوی بودند(؛ در جهت حفظ و حمایت از آن بود و می گونه بیان  ین 

کامل با نظام فکری انقالب و امام نبود و هر دو زیر لوای اسالم  که در تضاد  که انجمن به دلیل این 
شهریور و مسجل شدن پیروزی انقالب تغییر رویه داد و به سمت و سوی  17بودند؛ پس از حادثه 

که  گفتمان انقالبی امام در مسیری بود  که  ، به هژمونی برتر تبدیل شودانقالب متمایل شد. زمانی 
که در سکون به سر می گفتمان اسالم سنتی  ک و چالش می، برد مسلما با  شود؛ ولی بنا  دچار اصطکا

کال و موفه گونه خود، بر نظریه ال خود را ، بنا بر تغییر فضای جامعه، انجمن حجتیه با پوسته سوژه 
که نیاز باشد با اصول روز منطبق می کند و مطابق با طبیعت ، کند تا هر زمان  پوسته خود را عوض 

کار را برای ماندگاری خود انجام می کال و موفه واژه  خود این  کلیدی ال است « سوژه»دهد. از مفاهیم 
ح شده انجمن حجتیه در قالب سوژه گفتمان مطر ای متناسب با  در هر دوره، که در میان سه 

نایی خود و پیشبرد اهداف و های مع وضعیت و فضای فکری جامعه و برای نجات دال
گفتمان، هایش تغییر موضع داده و همرنگ جماعت شده است. خواه برنامه که  ها بنا  ناخواه زمانی 

گفتمان پیشین به محاق و به نابودی  های زمانی و به انسداد رسیدن دال بر ویژگی های معنایی 
که توانسته است دال کشانده می گفتمانی دیگر  کند )تا  های معنایی شوند؛  خود را بر جامعه مسلط 

که دال کند(؛ همچنان به عنوان قدرت برتر عمل می زمانی  کند و  های خود را ترمیم و به روز رسانی 
گفتمان کنند؛ حتی در دوره در میان  که بتوانند خود را با هژمونی برتر سازگار  های ضعم خود  هایی 

کنندمانند تا فضایی مناسب  همانند آتشی زیرخاکستر می و نشان دهند ، برای احیای خود پیدا 
کال و موفه درست و بجا  کنشی به منظور حفظ ماهیت اصلی بنا بر دیدگاه ال کنش و وا هرگونه 

  باشد؛ خواه این عملکرد با افکار عامه مطابق باشد یا مخالم آن.  می
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 منابع
یا (.1389محمدمهدی )، . آصفی1 فرهنگی حضرت مهدی موعود  یادبن، قم، قی متقیمترجم: ت، انتظار پو

 )عج(.
انتشارات محمدرضا ، (. تهران1)ج )انجمن حجتیه( والیت های بی والیتی(. 1367محمدرضا )، اخگری. 2

 اخگری. 
یخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران (. 1384علیرضا )، ازغندی. 3  سمت.، تهران. 1357 -1320تار
انتشارات ، . مشهدها و عملکردها حجتیه سیری در اندیشهدرسنامه انجمن (. 1394رضا )، اکبری آهنگر. 4

 پژوهی.حق
یه داخلی انجمن حجتیه، «انتظار»(. 1360. انجمن حجتیه )5  .7ش، پاییز، نشر

 نشر دانش اسالمی.، رانته ،در شناخت حرب قاعدین زمان(. 1362عمادالدین )، باقی. 6
دانش ، تهران، مان )موسوم به انجمن حجتیه(در شناخت حزب قاعدین ز(. 1363) ____. ____________7

 اسالمی.
 گام نو.، تهران ،موانع توسعه سیاسی در ایران(. 1384حسین )، بشیریه. 8

ران ، تهران ،به سوی تمدن بزرگ(. 1355محمدرضا )، پهلوی. 9 مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دو
 پهلوی.

ی حقیقت راهش این است(. 1389حسن )، تاجری. 10  آفاق.، تهران، تحر 

 بدر.، تهران، بذر انقالب، انتظار(. 1358حسین )، تاجری. 11
موسسه تحقیقات و توسعه علوم ، تهران، پادگفتمان و سیاست، گفتمان(. 1383محمدرضا )، تاجیک. 12

 انسانی.

یان(. 1392رسول )، جعفریان. 13 ، 1357تا  1320های  سال، سیاسی ایران-های مذهبی ها و سازمان جر
گلرنگ یکتا. ، تهران  چاپ 

گردان ). 14  نشر آفاق.، تهران، آفاق انتظار(. 1384جمعی از شا
یسندگان ). 15  نا(. ی)ب، تهران، ماهیت ضد انقالبی انجمن را بشناسیم(. 1390جمعی از نو
 .؟حر؟امام خمینی ثارآموسسه تنظیم و نشر ، تهران، صحیفه امام(. 1385اهلل ) روح، خمینی. 16

پناهخسر. 17 یان(. 1394عبدالحسین )، و ین اسالمی.، قم، ها شناسی ضد فرهنگ جر  موسسه حکمت نو

 اسالمی.  انقالب اسناد مرکز، تهران، فلسفی مبارزات حجت االسالم  و   خاطرات. (1382)علی ، دوانی. 18
کانون اندیشه جوان.، رانته، نقد و بررسی انجمن حجتیه(. 1394آرش )، رجبی. 19  نشر 
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 انتشارات فرد. ، تهران، انجمن پیروان قرآن تا انجمن حجتیه(. 1388حیدر )، پور رحیم. 20
 شاهد.، مؤسسه فرهنگی پاسدار اسالم، تهران، در سایه آفتاب(. 1388محمدحسن )، رحیمیان. 21

 انتشارات دارالفکر.، قم، (1)جتحلیلی از نهضت امام خمینی(. 1358حمید )، روحانی. 22
ینی. 23  مرکز اسناد انقالب اسالمی. ، تهران، گروه ابوذر(. 1381حسین )، زر

ین )، زونیس. 24  طرح نو.، تهران، عباس مخبر مترجم:، شکست شاهانه(. 1370مارو

گفتمان به(. 1383زمستانعلی اصغر )، سلطانی. 25 یه و روش تحلیل  -مجله علوم سیاسی، مثابه نظر
 .180-153ص، 28ش، دانشگاه باقرالعلوم)ع(

کری. 26  نا.  بی، تهران، انقالب اسالمی مردم مشهد از آغاز تا جمهوری اسالمی(. 1362رمضانعلی )، شا
، تهران، آبادی خاطرات آیت اهلل سیدمحمدتقی شاهرخی خرم(. 1385رضا )، شیخ محمدی. 27

 انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.

یان(. 1395عبداهلل )، مرتضی؛ نوری، شیرودی. 28 یه حجتیه در -شناسی فکری جر فرهنگی انجمن خیر
 انتشارات زمزم هدایت. ، مشهد، ایران معاصر

پناه )، عبدالحسین. 29 یان(. 1390بهارخسرو ، پیاممجله  ،( آشنایی با انجمن حجتیه1شناسی ) جر
  .183-160ص، 105ش
گروه ، داهلل علمگفتگوهای من با شاه: خاطرات محرمانه امیر اس(. 1371اسداهلل )، علم. 30 مترجم: 

 طرح نو.، تهران، مترجمان
یان(. 1388سلمان )، سیدضیاءالدین؛ علوی نیک، علیانسب. 31 ، قم، شناسی انجمن حجتیه جر

 انتشارات وثوق.

یان(. 1386ضیاالدین )، علیانسب. 32 کوثر.، قم، شناسی انجمن حجتیه جر ل   نشر زال
کمه  ،انجمن حجتیههای پنهان  الیه(. 1389فتاح )، . غالمی33  .www.mohakeme.comاز سایت محا
یانا )، فاالچی. 34 ر ز ملکی م:مترج، مصاحبه با شاه(. 1357او  امیرکبیر.، تهران، پیرو

یابی  60تا(.  )بی ___________. 35  .www.baztabonline.comاز ، 1382آبان  23سال فراز و نشیب. باز
ری ب(. 1397مهدی )، اهلل فتح. 36 یهمرو کنفرانس  ،سازی وریپردازی و تئ ر اصول و مبانی نظر چهارمین 
 ها.  المللی مهندسی صنایع و سیستم بین

موسسه مطالعات و ، تهران، (5و1ظهور و سقوط سلطنت پهلوی )ج(. 1369حسین )، فردوست. 37
 های سیاسی. پژوهش

گفتمان سیاسی شیعه در ایران(. 1378جملیه )، کدیور. 38  طرح نو.، تهران، تحول 
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 مرکز اسناد انقالب اسالمی.، تهران، خاطرات آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی(. 1382حمید )، پور کرمی. 39

کارآمد »(. 1388پاییز) علی، ؛ پوزش شیرازیمحمدساالر، کسرایی. 40 کال و موفه ابزاری  گفتمان ال یه  در نظر
 .360-339ص، 11ش، سیاستمجله  ،«های سیاسی فهم و تبیین پدیده

یه در علوم سیاسی(. 1378مارش واستوکر ). 41 ، تهران، مترجم: امیرمحمدحاجی یوسفی، روش و نظر
 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

یخ سیاسی معاصر ایران (.1391) الدین سیدجالل، مدنی. 42  اسالمی.دفتر انتشارات ، قم، (1)جتار
یه»(. 1390بهارمحمدتقی )، مقدمی. 43 کال و موفه و نقد آن  نظر گفتمان ال معرفت فرهنگی مجله ، «تحلیل 

 . 124-91ص، 6ش، اجتماعی
یخ(. 1380حسین )، مکی. 44  انتشارات علمی.، تهران، (1)جبیست ساله تار

زنامه اطالعات ). 45 یترز روایت خبرگزاری به ، خراسان به  ایران  شاه  سفر  از(. 1357رو  خرداد.9، رو


