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 ظهور
 حکايت من و امام زمان

 منتشر شد
*** 

  کتابمختصری در بارۀ
 هزار و از ظهور او ء امام زمان و قصهءافسانه

 بنام عثمان یدويست سال پيش با دروغ آشکار مرد رند
 با  بنی اسد پا گرفت واز قبيلهءبن سعيد عمری 

از آن .  صفوی به ايرانيان تحميل شدءپيدايش سلسله
چنان با سرنوشت تا به امروز اين افسانه ريخ تا

مردم ايران گره خورده که گشودن آن به سادگی ممکن 
 : نيست، مگر به دو صورت 

نخست اين که امام زمان ظهور کند تا تکليف 
با او روشن شود که خود اين امر چه از ايران مردم 

ديگر . نظر عقلی و چه از باب شرعی غير ممکن است
ايران از خواب غفلت هزار ساله بيدار  ملتاين که 
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دروغی که گرفتارش اين شوند تا بتوانند از چنبرۀ 
 .، نجات پيدا کنندهستند

 رئوس مسائلی است که در کتاب ،دو مورد فوق
ه به آن پرداخته شد» حکايت من و امام زمان:ظهور«

 به خرافات مذهبی بخش مربوط به ظهور که. است
الم خيال سپرده شده و در ارتباط پيدا می کند، به ع

ظهور فراهم  الزمهء ترتيبات لیّقالب يک حکايت تخي
 تا باورمندان به چشم درد ظاهر می گ،امامگرديده و 

خود ببينند که در آن صورت چه اتفاقاتی رخ خواهد 
برخورد و واکنش آخوندهايی که مدعی نمايندگی . داد

 .امام زمان هستند، نسبت به او چگونه خواهد بود
در بخش مربوط به بيداری و آگاهی مردم نيز با 
آشکار کردن حقايق تاريخی، نقل و قولها و روايات 
مکتوب و هر آنچه به نام امام زمان گفته اند، 

ت دروغ آنهايی که اين امام ّبازگو می شود تا ماهي
در عين حال، کوشش شده تا . را ساخته اند روشن گردد

ت مختوم نيز در البالی راهکار برون رفت از اين سرنوش
راهکاری که می تواند .  ارائه گرددهصحنه های مربوط

خسارت های الگويی باشد برای نجات مردم ايران از 
ی از اوضاع وانفسايی که  اين دروغ و رهايناشی از

 .گرفتارش هستندهم اکنون 
به  من پيشينکتاب نيز مانند نوشته های اين 

ين تفاوت که در اين با ا. صورت رمان نوشته شده است
 سعی گرديده که ميان عالم خيال و دنيای رمان

هی جلوی پای ملت ايران واقعيت پلی ايجاد و را
 خرافاتی را که  شايد به اين طريق بتوان.گشوده شود
 به ما تلقين و تحميل کرده اند دين و مذهبدر قالب 

 ،به اين منظور. سازيمدور خود اعتقادی از باورهای 
، به  تعريف شدهقادی شيعيان به گونه ای کهنماد اعت

يعنی ظهوری که مورد تمنای . صحنه کشيده می شود
ٌ تا عمال نشان داده  است انجام می گيردباورمندان

ظهور امام زمان نيست، مردم ايران شود که چارۀ درد 
ها و جدا  ز واقعيتبلکه بيدار شدن و آگاهی يافتن ا

 . تخرافات اس شدن و دوری گرفتن از
با اينکه بسياری بر اين باورند که با خرافات 

اما باور ديگر . نمی شود به رويارويی خرافات رفت
اين است که بهترين راه برای خرافه زدايی مردمی که 

 خو گرفته ندر نسل با آن زندگی کرده و بداننسل ا
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 است تا تاريک توهماتدنيای شان به درون  اند، بردن
سنگ بنای باورشان بر چه به چشم خود ببينند که 
 . موهوماتی نهاده شده است

به عنوان مثال، وقتی شريعتمداران مذهب شيعه 
به ما می گويند که برای ايجاد و گسترش عدل و داد، 

 يا وقتی به هی جز ظهور امام زمان وجود ندارد،را
مردم اينطور تلقين می شود که تيره بختی خود را 

ل کنند و آن را ّ تحمبايد تا زمان ظهور بپذيرند و
بايستی به اين باورمندان به . ت الهی بدانندّمشي

گونه ای قبوالند که بدون ظهور امام زمان نيز می 
 کرد و از مزايای آن عدل و داد ايجادتوان 

 چنانکه در بسياری از کشورهای ديگر برخوردار شد،
که آنها هم در آئين خود امام زمانی دارند، بدون 

 توانسته اند عدل و داد و رفاه و ظهور امامشان
پس . آسايش و امنيت و غيره را برای خود بر پا کنند

 داشتن چنين مزايايی که حق و حقوق ما برای چرا
 طبيعی ماست، بايستی منتظر ظهور امام زمان باشيم؟ 

نگاه ما در اين کتاب فقط اين نيست که ثابت 
 دين و مذهب با ما تحت لوای مان کنيم شريعتمداران

خدعه می کنند و با مشتی خرافات ما را به گمراهی 
می کشند، بلکه سعی گرديده که به هم ميهنان خود 
راه نجات از اوضاع وانفسای کنونی را نيز نشان 
دهيم و از آنها بخواهيم که برای بهبود و سالمت 

کی باشند، ّ خود متتوانايی هایزندگی خود به همت و 
به اميد موهومات بنشينند و منتظر باشند نه اين که 

 .که دستی از غيب برون آيد و کاری بکند
اين حقيقت مردم را با  هدف ديگر ما اين است که

 امامی که قرار است با ظهور خود آشنا سازيم که آن
و عدل و داد را اوضاع نا بسامان ما را رو به راه 

هور  هزار و دويست سال است که ظبه ما ارمغان کند،
اگر هزاران سال ديگر هم منتظرش باشيم، . کرده استن

. گرفت نخواهد ی انجامظهور چنينبه هزار و يک دليل 
ديگر اين که چه کسی به ما تضمين می دهد که با 
ظهور ايشان اوضاع ما بهبود خواهد يافت؟ مگر ملت 

و  که پيش از او آمده  راما عملکرد نواب اين امام
 نديده اند؟ آنها چه گلی ند،به حکومت هم رسيده ا

بر سر ملت ما زده اند که بايستی منتظر ظهور 
امامشان باشيم؟ مگر نديديم که خمينی و  خامنه ای 
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که هر دو از اعقاب خاندان او هستند و خود را 
نايبان وی قلمداد کرده اند، با ملت ما چه کردند؟ 

همچنان  تلخ ءآيا اين درست است که با اين تجربه
تازه اين  باشيم؟ آقايان اجداد اين نتظاراچشم 

 گفته است مجوزی مطرح است که چه کسی به چه پرسش هم
يک امام زمان عرب   ظهورکه سرنوشت ملت ما به

را در عرب خود وابسته است؟ آيا خدا امام زمان 
فقط برای مردم مملکت ش مسلمانانبندگان  ميان همهء

يز مانند ما در نظر گرفته است؟ آيا ملت ايران ن
و به جای ارض  هستند ملت برگزيده خدا ،قوم يهود

، به ملت ايران ودی که به قوم يهود وعده دادهموع
 را وعده داده است؟عرب  امام زمان  يکهم

متوسل  نهايت اين که آيا بهتر نيست به جای 
امام زمان عرب و نمايندگان عرب تبار او، شدن به 

ی بروند که حداقل انمردم ايران به دنبال کسی يا کس
 به فکر هستند که چون تنها ايرانيان ايرانی باشند،

باشند نه بازماندگان اعرابی که می سعادت ملت خود 
برای غارت و چپاول به ايران آمده بودند؟ اينها و 
بسيار مطالب ديگر در اين کتاب مورد بررسی و تجزيه 
و تحليل قرار گرفته و آنچه شرط بالغ است نيز گفته 

 . ده استش
الزم به تکرار است که از قرن های پيش، 

 ، سرنوشت مردم ايران را با افسانهءآخوندهای شيعه
 تا چنان گره زده اند که ظهور او و قصهءامام زمان 

ا ملت ايران بيدار و آگاه اين حضرت ظهور نکند ي
 شوم آخوندها از سر  بخصوص تا وقتی که سايهءنشوند،

رفاه  راه  ايران هرگزءامعهان کم نگردد، جمردم اير
بايستی تکليف ملت . خود را پيدا نمی کندو رهائی 

ما با اين امام و کسانی که خود را نواب و 
نمايندگان او قلمداد می کنند برای يک بار و برای 

انجام ل ّدر عالم تخيکاری که . هميشه روشن گردد
 اميد است که در عالم واقع نيز انجام گرفته ،

 .بگيرد
اين کتاب با دقت ما  فهيم هم ميهنان ! کاشای

ميان دو بخش تخيالت و واقعيت ها و را بخوانند و در 
تفکيک آنها از هم، به راهکاری که در اين زمينه 

، توجه مبذول شده استمان ارائه  برای نجات ملت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    5

شايد اين راهکار و نظاير آن بتواند در . دارند
 . رهايی ملت ما موثر واقع شود
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