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 اسماعیل نوری عال
  است جامعهیفرھنگرشد  سنجهء آخوند

 
اگر از من بپرسید که آيا آخوند فرھنگ جامعه را می سازد يا جامعـه، بـه میـزان رشـد       

درسـت اسـت   . فرھنگی خود، ويژگی ھای آخوند ھايش را می پرورد، من خواھم گفت دومی          
ما خـود در محیطـی زيسـت    که آخوند منشاء بسیاری از داده ھای فرھنگی يک جامعه است ا            

می کند که ھم آن ارزش ھا را می پذيرد و ھم آنھا را بـه نسـل بعـدی آخونـدھا بـازخورد مـی                 
به ھمین دلیل ھم ھست که شما می توانید میزان رشد فرھنگـی ھـر جامعـه ای را بـا             . دھد

 .طرز فکر و جھان بینی و اخالقیات آخوندش محک بزنید
 

com.esmail@nooriala 
 

 
اگر از من بپرسید که آيا آخوند فرھنگ جامعه را می سازد يا جامعه، به میزان رشد 

درست . فرھنگی خود، ويژگی ھای آخوند ھايش را می پرورد، من خواھم گفت دومی
طی است که آخوند منشاء بسیاری از داده ھای فرھنگی يک جامعه است اما خود در محی

 نسل بعدی آخوندھا بهزيست می کند که ھم آن ارزش ھا را می پذيرد و ھم آنھا را 
به ھمین دلیل ھم ھست که شما می توانید میزان رشد فرھنگی ھر . بازخورد می دھد

اين امر بخصوص از . جامعه ای را با طرز فکر و جھان بینی و اخالقیات آخوندش محک بزنید
 جھان، آخوند جزئی ء بنظر می رسد تا زمانی نامعلوم در آيندهآنجا اھمیت پیدا می کند که
يعنی، من ھنوز جامعه ای سراغ ندارم که در آن دين وجود . الينفک از ھر جامعه ای است

دين و . گوناگون نباشد» نیايشگاه ھا«و ) آخوندھا(» دينکاران«داشته باشد اما دارای 
ھا الزم و ملزوم يکديگر نیستند بلکه جلوه تن) کسی که از راه دين نان می خورد(دينکار 

است   جامعه شناختیمسلم اما کوچک  يک واقعیت نکتهاين.  اندپديدهھای دو گانهء يک 
 ھم ھر نھاد اجتماعی ؛ و آن اينکهکه به واقعیت گسترده تر و بزرگ تری متصل است

ذھنی مثًال، نمی توان به مفھوم .  مادی و عینیحضوری ذھنی دارد و ھم نمودی
و، در پی آن، (» قاضی«و » دادگاه«انديشید اما آن را در قوالب عینی » دادگستری«

 .مجسم نکرد) »زندان«و  » متھم«بگیريم، 
 دين، احساس عجز ءشغل يا حرفه يا مشغلهء آخوندی از پیچیده شدن مجموعه

شمه می  سرچ و نیاز آنان به معلم و راھنما،مجموعه پیروان عادی از درک آموزه ھای آن
 که بسنده کند اينگونه ءچند نکتهدين به يک مجموعهء شود شما تصور کنید که قرار . گیرد

خدای تو فالن اسم را دارد و تو برای اينکه پیرو او شناخته شوی بايد به او و حضور غالب «
او در زندگی خود ايمان داشته و روزی فالن مرتبه رو به جانب مغرب ايستاده و بگوئی که 

 تو را دوست دارم و ستايش می کنم و می دانم که تو نمی خواھی ،خدای قادر متعالای 
تقلیل را من به ديگران آزار برسانم و می خواھی که به ھمه کمک کنم و دشمنی ھا 

داده و بر دوستی ھا بیافزايم؛ پس از تو می خواھم که مرا در کارھايم کمک کنی تا خالف 
سھوًا خطائی از من سر زد تو مرا به بزرگی خودت ببخش و  و اگر ؛میل تو قدمی برندارم

در اين صورت چگونه ممکن بود که برای پیرو چنین » .پس از مرگ مرا بابت آن تنبیه مکن
؟ مسئله در اين است که شما ه باشددينی شدن کسی نیازی به آخوند و مسجد داشت

 . ھیچ دينی را پیدا نمی کنید که به ھمین مختصر اکتفا کند
. تازه، اگر دين ھم چنین کند کنجکاوی ھای خود شما دست از سرتان بر نمی دارد

 از کجا بدانم که وقتی رو به مغرب می ، پس از ايمان آوردن به ھمین دين ساده،من
ايستم بايد لباس پاکیزه ھم به تن داشته باشم يا نه؟ اصًال آيا می توانم اول دمی به 

 متعال نیست که یزم؟ آيا اين بی احترامی به خدای قادرخمره بزنم و بعد به نیايش برخ
 به مغرب بسازم؟ آيا بھتر نیست که قبل از شروع نیايش نظافتی مستراح خانه ام را رو

 شما، در اين دين ساده ای که برايتان مثال زدم، ھم بکنم و عطری ھم به خودم بزنم؟
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که ھمهء اينگونه پرسش ھا را  پرسش ھا را از کجا می آوريد؟ آيا جائی ھست پاسخ اين
  برای ھر يک پاسخی در خور داشته باشد؟، مثل يک فرھنگ لغت،جمع کرده و

وقتی افرادی از جامعه، چه . تکلیف آدمی با قوانین خود ساخته اش روشن است
به لحاظ زور و چه به دلیل پذيرش ھمگان و چه به خاطر نشاندادن قدرت استدالل و 

 وظیفه شان اين ،می کننداقدام انینی برای زندگی اجتماعی  به نوشتن قو،استنتاج
است که موقعیت ھای مختلف، حقوق گوناگون و مسئوولیت ھای رنگارنگ را در نظر 

 ءبه ھمین دلیل، در حوزه.  پاسخی در خور بیابند در اين مواردگرفته و برای ھر پرسشی
ارد که در صورت نیاز شه چھارچوب تفصیلی خاصی وجود دقانونگزاری ھای بشری ھمی

م موقعیتی جديد و اگر ھ. می توان به آن مراجعه کرده و پاسخ سئوال خود را يافت
ھمان د که در مورد آن پیش بینی ھای الزم صورت نگرفته باشد، پرسشی نو پیش آي

 و يا اگر در عمل ،قانونگزاران می توانند بنشینند و به راه حل و پاسخی کار آمد دست يابند
 ، ھمان ھادارای مشکل است و مشکل آفرينی می کندبخشی از قانون  که شد معلوم

 ء نوعی مجموعهظاھرًااما آيا اين امر در مورد اديان ھم ـ که . می توانند عوضش کنند
  قابل اطالق است؟ـقوانین رفتاری اجتماعی محسوب می شوند 

به نظم نخست اينکه اديان . پاسخ اين پرسش به دو دلیل عمده منفی است
، در طول زمان و با سیستماتیکی که قانونگزاری بشری دارای آن است مجھز نیستند

 از سوی ديگر، معموًال، با مرگ کسی ، وھای مختلف اعالم موضع می کنند» شأن نزول«
يا ارتباط با عالم غیب قطع شده  و دريافت ) رسول و پیامبر و نبی و غیره(که دين را آورده 
آنچه ھائی ھم که بنیانگزار دين با .  اقل تا اطالع ثانوی ـ ممکن نیستقوانین جديد ـ ال

ستند و اموری ازلی و ابدی محسوب ، قابل تجديد نظر و تغییر نیدر غیاب او ،خودش آورده
 .می شوند

  در يکی از داستان ھای مربوط به پیامبر اسالم آمدهپس دينداران چه بايد بکنند؟
 رسد به اينکه جمع آوری و  چه،نشده بود» نازل «ه تمامیاست که در زمانی که قرآن ب

، و ھنوز کل آداب و ترتیب دين اسالم در حدود ھمان مثالی بود که در باال ه باشددمدون ش
ذکر کردم، کسی که به نمايندگی از جانب پیامبر به سفری دور می رفت، از او پرسید که 

ه بايد بکنم؟ می بینید که طرف من در آن ديار غربت اگر به پرسشی مبتال شدم چ
 به او يک  اماپاسخ پیامبر. پرسشی منطقی و در عین حال بحران زا را مطرح ساخته است

در اين . »!فھم ات را بکار بیانداز« يعنی )!tafaq-qoh(» !تفقه«: گفت. کلمه بیشتر نبود
چه نکته ھای يک کلمه، که بعدھا از دلش تمام فقه و فقھای اسالمی يکجا بیرون آمدند، 

روشن است که پیامبر نمی توانسته به سفیرش بگويد . باريک تر از مو که می توان يافت
توضیح  « و در غیاب تلفن و فکس و ای میل ـ به رسالهءـکه در اين جور مواقع و تنگناھا 

پس، طبیعی ترين حرف و سخن را به او زده .  آقای خامنه ای مراجعه کنِ »المسائل
 ،نسبت  بال،تو. مغزت را به کار بیاندازد و از عقلت مدد بجو! آقا جان«ه است؛ يعنی ک

سفیر مائی و با حال و ھوای کارھا و حرف ھای ما آشنائی داری و می توانی خودت را در 
 » رسول خدا بجای من بود چه می کرد؟کفش ھای من تصور کنی و بپرسی که اگر

 دنبال کسی می ،خودبخوده باشید، کردن نداشت» تفقه «حال و تواناما شما اگر 
. گرديد که بتواند بجای شما اين کار را انجام داده و برای پرسشتان پاسخی فراھم کند

فکر کنید آن سفیر اعزامی، در آن سر دنیا، بعلتی در رختخواب بستری شود و نتواند به 
نمی آيد  بايستد، و ھرچه ھم فکر می کند يادش  راستھنگام نیايش رو به جانب مغرب

و معلوم ھم . که پیامبر را در بستر بیماری ديده باشد تا از روی نسخهء عملی او تقلید کند
 کنی و در ھمان حال خوابیده با خدا راز و نیاز نمائی او  دراز رااگر پای خودتنیست که 

براستی اين آدم چه خاکی بايد . عصبانی نشود و تو را پس از مرگ به آتش جھنم نسوزاند
 سرش بريزد؟ر ب
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پیدا » فقھا«پیامبر، ھر پیامبری، ھنوز چشمش را از جھان نبسته که سر و کلهء 
 و اين .می شوند» تفقه« مشغول  سنت و حديث،در اختیار گرفتن کتاب ومی شود که با 

 آخرت ايمان آورندگان را که خواب و خوراک و پوشاک و دنیا وکار را طوری کش می دھند 
برای اين کار روش ھا جعل می . است» استخراج احکام از منابع «کار آنان. پوشش دھد

وضعیت ھای بغرنج خیالی را در نظر می گیرند و می . مختلف می آفرينند» علوم«کنند و 
ايمان آورندگان در آنگاه، . برای آنھا راه حل پیدا کنند» روشمند « ظاھرًاصورتیه کوشند ب

نسانی خود پی می برند و برای رستگاری به دامن ھزار توی پیچیدهء فقه و فتوا به عجز ا
 .آخوند می آويزند

د که برای ھمدرسش ھر طلبه وظیفه دار» حوزه ھای علمیه«می دانیم که در 
برای » اصول فقه« از طريق به کار بردن  ھم بايد بکوشدمسئله ای طرح کند و طرف مقابل

ھد صفوی، از آخوندھای اواخر عاهللا جزايری، سید نعمت . مسئله پاسخ و راه حلی بیابد
که در آن بخشی از پرسش ھای خنده آور و پاسخ ھای » زھرالربیع«کتابی دارد به نام 

 خوانده و تفرج خاطری  خوددر اوقات فراغتآنھا آن را تا ده کرمضحک طالب را گردآوری 
از آن نمی بوده و چیزی و بی خبر جريانات بر کنار روش ھا و مردم عادی اما از اين . کنند
 و بخصوص پس از فتح راديو و تلويزيون به دست طلبه ھا، قالب،پس از اناما . ندسته ادان

 از میان ، کهدر اين رسانه ھا روبرو شدند» زویعلوم حو « شدنطرحممردم ايران يکباره با 
 وقوع زلزله و افتادن عمه جان از طبق دوم به روی ء مسئله،شنیده ھای آن دوران

فقط  اينھا .ھنوز بر سر زبان ھا مانده است» مبحث شیرين لواط«تازه بالغ و نیز برادرزاده 
. پیدا می کرد» اصول فقه«ء فرضی بودند که طلبه بايد جوابشان را به مدد » مسئله«دو 

بر ھای آيات عظام » توضیح المسائل« که کل استاما ماھیت و چگونگی شان ھمانی 
 . می کند و آيت اهللا جوابش را پیدا می کنديکی پرسش. اساس آن ساخته شده است
 باشند نان آخوند  ترھر چقدر منابع دينی مبھم و پیچیده: ھمهء ماجرا اين است

 مردمان بیشتر  مؤمنانهء ھر چقدر که وسواس ھای،ھمچنین. ھم بیشتر در روغن است
. آخوند از ايجاد ترس ھم غافل نیست. شود دنیا به کام آخوند شیرين تر می شود

را طوری طرح می کند که مؤمن بیچاره نتواند حلش کند و آنگاه خود به صورت » مسئله«
به زيارت  من ھم، يادم است که سی و چند سال پیش. ناجی به ياری مؤمنین می آيد

 که  بودمبا کاروانی. بر اساس ايمانی که در ھمان سفر بر باد رفتمکه رفته بودم، 
. نی داشت غلیظ و شیريهء که لھج بودکرماناز اھالی آن جوان گردن کلفتی » روحانی«

 حج از جانب زواری بود که توان مناسککاسبی ھای مشروع او انجام خدمات يا يکی از 
 به او پول می دادند تا ، مثًال،پیر مردان و پیر زنان چرخ نشین.  را نداشتندايفوظاين انجام 

يا زنانی که وسط کار به .  کند»لهرَوـَھ«وه از جانب آنان به دور حرم بچرخد و بین صفا و مر
اما يکی از مھمترين . ند و از انجام بقیهء کارھا باز می ماندنددعادت ماھیانه گرفتار می ش

 و آن گذاشتن دو رکعت ،منابع درآمد آخوند کاروان ما به آخرين عملیات حج مربوط می شد
نام دارد و نمی توان جز آنجا » ھیممقام ابرا«در محلی که  ،»نماز نساء «نمازی است بنام

 از مراسم حج اين دو رکعت نمازحاجیان با خواندن  .اد و آن را خوانددر جای ديگری ايست
 نادر ابتدای اين مراسم چند روزه بر آنفارغ می شوند و لباس احرام را در می آورند و آنچه 

 .به آنھا حالل می شود) مثل مال و ثروت و ھمسر(حرام شده 
 اين دو رکعت نماز ، حجفکر کنید که کسی فراموش کند که در پايان مراسم، حال

 ،در تاريخ صفويه می خواندم که در زمان شاه صفی گروه حاجیان اصفھان. را به جای آورد
دند معلوم شان  بودند، چون به اصفھان رسی از آنگشتو باز  به مکهکه ماه ھا در راه رفت

دستور ه ب. وحشتی عظیم بر ھمه مستولی شد. انداء را نخوانده شد که نماز نس
سر خانه و به   در بیرون از شھر اصفھان چادرھا زدند و حاجیان اجازه نیافتند که،»علماء«

باره موسم حج شد و آنھا به مکه برگشتند و   تا سال گذشت و ديگرزندگی شان برگردند؛
 بر اين بود که اگر آنھا به »علماء «اعتقاد. نماز نساء شان را خواندند» مقام ابراھیم«در 



 4

شان ھمبستر شده بودند، از آنجا که انا ھمسرخانه ھاشان رفته بودند و مثًال ب
 ، در واقعشده بودند حرام ايشان بر بودند ھمچنان در احرام  آنھاامی کهھمسرانشان در اي

، بچه ای ھم مجازات ھای شرعی ايجاب اجرای عالوه بر ،آنگاه .ند بوددادهعمل زنا انجام 
 . محسوب می شد» حرامزاده«ر در اين میانه بوجود می آمد اگ

 خطرناک ء را برای آن لحظهروان ما مريدان کاِ  کرمانی آخوند، قبلباری، از روزھا
 می گفت که خواندن اين نماز کافی نیست؛ مھم اين  کاروانیانء به کلیهاو. آماده می کرد

 سخنوص در اھمیت تلفظ درست کلمات نماز داد بخص. است که نماز را درست بخوانید
اين امر . ھمان) حرام شدن ھا( غلط خواندن نماز ھمان و قفل شدن در احرام  که؛می داد

 از او می خواستند آنانلذا نود در صد  .دلھره ای عظیم را در دل کاروانیان بوجود آورده بود
 تا اگر نماز خودشان ؛رانگیز را بخواندکه پولی بگیرد و از جانب آنھا اين دو رکعت نماز شر ب

 .مقبول نشد، حاج آقا گره از کار فرو بسته شان گشوده باشد
 کاروانیان در ما، ھمانطور که می رسید نماز نساء نوبت بهشبی که فردای آن 

 بر مخده لمیده بوديم و قھوه چیِ  عرب برايمان چای و قھوه ی محل اقامت مانکاروانسرا
شروع به ھم او .  بخواند بلند قھوه چی خواستم که سوره الرحمن رامی آورد، من از

و چون تمام شد به آخوند ... خواندن کرد، با آن کسره ھای کشیده و عین ھای از ته گلو و 
که اين مرد عرب آنگونه می توانید اين کلمات را شما ھم  آيا ،حضرت آقا«: کرمانی گفتم

 اگر ادا کنید؟ چرا که ،بدون لھجهء کرمانیزديک است، و البد به تلفظ پیامبر نتلفظ کرد، 
 ھم نماز شما باطل است و ھم نماز اين ھمه آدم که به شما متوسل شده و ،نتوانید

حق اين است .  معصیتی بزرگ گريبانتان را می گیرد، به اين ترتیب،نمايندگی داده اند و
را با قرائت کامًال درست  ماننمازاو که ھمگی به اين مرد عرب نمايندگی بدھیم که 

 و برخی از کاروانیان ھم، دور از چشم او، ؛با من قھر کرداز ھمان لحظه حاج آقا . »بخواند
 . مشغول مذاکره با قھوه چی شدند

 تحقیقکی در مورد اين نماز نساء کردم معلومم وقتیدر بازگشت از سفر، باری، 
 به ، آن راءی شده و پیامبر ادامهنماز مزبور به دوران پیش از اسالم مربوط مشد که 

 ھم، چون کار دست و پا گیری بوده، عمر در بعد. کرده است» امضاء «،اصطالح آخوندھا
 بود ـ ان خالفت خود آن را ملغی کرده است ـ ھمانگونه که صیغه کردن را ھم لغو کردهزم

و » نماز نساء« بیشترين اھمیت را برای ، که با ھر کار عمر سر دشمنی دارند،عیاناما شی
بعد ھم از يکی  .قائلند، که جالب است ھر دو ھم به زنان مربوط می شود» صیغه کردن«

 ءدر پايان حج، ھمه» نماز نساء« به استناد ھمین ترک ،از علماء قم شنیدم که می گفت
 .حرام استو شان لغو ھا کاری به حج رفته از آن پسسنی ھا

 را در ش خود»مطلب«خود  ، فکر می کنم،ا امدور افتادم» مطلب« که از می دانم
قصدم نتايج وخیم و دلھره آور ايمان . ھمین پیچ و خم ھای زندگی روزمره بیان می کند

ھای مذھبی و نقش آخوند ھا، از يکسو در مشتعل ساختن ھرچه بیشتر دلھره ھا، و از 
ت آن دلھره  خود بعنوان منجی و راھنما برای بیرون شدن از ظلمامعرفیسوی ديگر، در 

 .ھا است
میدانگاھی فراھم می کنند که  و ايمان به عالم غیب ، اعتقاد به آخرت دين،يعنی،

توضیح «پردازد، و در می » تفقه«می کند، به ـ خواسته و نخواسته ـ آخوند در آن ظھور 
. گذاردمی ی ورود و خروج به آسمان را پیش پای مؤمنان  و چاه ھاِ  خود راه ھا»المسائل

 نگ با عراق باال گرفته بود،ھنوز از ايران بیرون نیامده بودم و کار جوقتی از انقالب، پس 
شبی در تلويزيون ديدم که آيت اهللا منتظری به جبھه رفته است و عده ای بسیجی 

ء تصوير ھم » پس زمینه«در . معصوم را زير درختی جمع کرده و برايشان موعظه می کند
يک لحظه فکر کردم که حضرت آيت اهللا برای آن . ا شنیدمی شد صدای بمب و خمپاره ر

را » قتلو فی سبیل اهللا « مصاديقنجات بالفاصلهءجان بر کف حديث کربال و   خامِ ِ جوانان
بیان می کند تا بر آتش شجاعتشان دمیده باشد، اما ديدم که خیر، امید امت و امام 
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 چند روز ديگر به يا ساعت به کسانی است که چند» آداب خال رفتن«مشغول آموزش 
را ھم » امام« خود ِ توضیح المسائل. دشدننايل می » لقاء اهللا«احتمال قريب به يقین به 

ِ  با شتر و االغ است و اينکه »وطی«که بخوانی می بینی بیشرش مربوط به شرايط 
از » تفقه«ھمه از طريق » احکام« اين .چگونه می شود با دختر زير نه سال عشقبازی کرد

 . استخراج شده و به گردن خدا انداخته شده اند» فقھیمنابع«دل 
خیال مؤمنان است که از شر طبیعیِ  نتیجهء ظھور آخوند آسوده شدن باری، 

 انداختن ريسمان تقلید بر گردن خويش خالص می شوند و با  پیامبرشان»!تفقه«نصیحت 
که از آنھا بگیرند به کارشان پاسخی ھم  و اگر ؛را به دينکاران می سپارند» اين مھم«

ھرچند که آخوند کھنه کار ھمین را ( را عوض می کنند شان» مرجع تقلید«نخورد آرام آرام 
بعدی » تفقه« آخوند را می بینند تا در  خودو يا يک جوری دم) !ھم حرام اعالم کرده است

 در حالل خمینیآيت اهللا فتوای .  آوردبیرونجواب بھتری برايشان از کیسه شامورتی خود 
 . ھم از اين مقوله بودخاويارکردن 

 ند ما ايرانیان گشودرمھمترين پرده ای که جمھوری اسالمی و امامش در براباما 
هء  ناجیءتفقه علماء فرقه«کسره از دل بر می گردد که ي» تشخیص مصلحت«به موضوع 

یزی باالتر از اصول تا پیش از اين واقعه تصور می کرديم که چ. بیرون آمده است» امامیه
 امامت  ايمان بهکه البته شیعیان دو اصل( نیست ، يعنی ايمان به توحید و نبوت و معاددين

 وحدانیت خدا ،يعنی، برای يک مسلمان معتقد).  کرده اند، وارد آنبه زورھم، و عدالت را 
 پس از اما آقای خمینی،. و معاد روز قیامت اموری تعطیل ناپذيرند رسول او یو پیامبر

نام می برد، در تفقھات خويش به اين » نظام«، که از آن با عنوان »قدرت« ءچشیدن مزه
 .نتیجه رسید که اگر مصلحت نظام اقتضا کند می توان توحید اللھی را ھم تعطیل کرد

خوانده می شود » اپورتونیسم« در ادبیات جامعه شناسی سیاسی، اين طرز فکر،
» عملگرائی «بینابین  است ترجمه شده است و امری»فرصت طلبی«تی به که به درس

 واقعی اھل سیاست آئین می شود آن را چهکه اگر» ماکیاولیسم«و ) پراگماتیسم(
جمھوری . دانست اما ھیچکس از معلمین دين و ايمان و اخالق انتظار اعمال آن را ندارد

 ،گزاره فقھیبعنوان يک پیش» تشخیص مصلحت« با مطرح کردن ،اسالمی و آقای خمینی
تا چه حد به ) که ھمان فقه جبل عاملی باشد(نشان دادند که اساسًا فقه جعفری 

اما اين تأکید بر فکر و کردار . فرصت طلبی، قدرت گرائی و سیاست بازی آلوده است
» تشخیص مصلحت«دينکاران امامی نبايد ما را از اين امر غافل کند که اساسًا دينکاری با 

میزشی تنگاتنگ دارد و ھر آن دينکاری که چنین نخواھد ناگزير است آ» فرصت طلبی«و 
اينگونه  ن خودم. يک سره جامهء بی تقوائی را بر تن خود دريده و از مسجد کفر بیرون آيد

 .خانقاھی ما از داستان ھای آنان پر است را به چشم نديده ام، ھرچند که دفاتر آخوند
 که م جامعه شناختی بشمار می رود عین حال اين نکته نیز يک امر مسلدر

.  محصول بازار عرضه و تقاضا است و تنھا با تغییرات آن است که تغییر می پذيرد»آخوند«
يادم است زمانی که، پیش از . خود آخوندھا در اين مورد مطالب مختلفی را بیان می کنند

رگشته و در جامعه شناسی بودم، تابستانی را به تھران ب انقالب، در لندن دانشجوی
ال و احوال و خوش ز حپس ا. مجلسی به آخوند فقیر احوالی که می شناختم برخوردم

چه : پرسید.  گفتم درس می خوانم من پرسید که در لندن چه می کنید؟آمدگوئی ھا، از
چشم ھايش گرد شد و لبخندی بر لب و صورتش . »جامعه شناسی«می خوانید؟ گفتم 

آخر اگر جامعه شناسی را برای «: را می خنديد؟ گفتحاج آقا چ: پرسیدم. نقش بست
. » ما را بشناسیدءاين جامعه می خواھید که راه عوضی رفته ايد؛ بايد برويد قم تا جامعه

بگويم شناختن علمی جامعه با شناختن نقاط ضعف آن برای دستکاری در به او خواستم 
» شناخت علمی« اصًال معنای افکار و بھره کشی از جھل مردمان فرق دارد اما ديدم طرف

پس . است» علمای حوزوی«نزد تنھا » علم«را نمی فھمد و ھمچنان خیال می کند که 
چند ماھی پس از انقالب ھم که به ايران رفتم باز او را . سکوت کردم و از ھم گذشتیم
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: دستی برايم تکان داد و گفت. ديدم که اين بار دو تا پاسدار جوان اسکورتش می کردند
حرکت «به راننده اش نھیب زد که خنديد و آمرانه و » با جامعه شناسی چه می کنید؟«

 »!کن
 ھم تا تقاضا برای حل المسائل وجود دارد آخوند حل المسائل نويسيعنی، 

 نگران نایمخدا که ما خیال می کنیمتا . را درک می کند و به آن پاسخ می دھد» تقاضا«
ست که وسط ، آخوندی ھم ھگذاريمر مستراح  می ان را اول دکدام پايمآن است که 

تفقه تعطیل ل عقل و ما به تعطیتا . مسئله کنداين ان حل جنگ ايران و عراق برايم
 ءسر رشتهطبعًا گری  ديگری می گذاريم، اين ديء بر عھدهشخصی ادامه داده و کار را

  ! که خاطرخواه اوستھرجارد و می کشد زندگی ما را در دست می گی
می دانند؛ » مکروه«فقھا برخی از مشاغل را .  کنمو تمامنکته ديگر بگويم يک 

 دارد، که در زمینیاين واژه يک معنای . دارند» کراھت«يعنی معتقدند که برخی کارھا 
معنای زمینی اش آن است که فالن کار . فرھنگ ھا يافت می شود، و يک معنای مذھبی

اما معنای . حتی زشت و نفرت برانگیز استناپسند و زشت است و خوش آيند نیست يا 
چرا که مردم به آن احتیاج ( نکرده انجامش را حراممذھبی اش آن است که اگرچه خدا 

ی انواع يک» علماء«دو کار مکروه مشھور در نزد . اما از نکردنش ھم بدش نمی آيد) دارند
 برای کار دو اينشاغلین  چرا که معتقدند يکی ھم مرده شوئی است؛ پزشکی و حرفهء

که مبادا مريض شدن و مردن يض و مرده اند و ھمواره نگران آنند گذران امر خود نیازمند مر
اما من می خواھم بگويم که کريه ترين کاری که من در زندگی خود به آن ! تعطیل شود

برای اين نظرم ھم از ھمان استدالل خود آخوندھا .  برخورده ام آخوند شدن است
 کار و گذران رزق ءآخوند شدن مکروه است چرا که آخوند برای ادامه. نماستفاده می ک

 جاھل و نادان و خرافه پرست و ترسان از آخرت و  جامعه اشخود بايد بکوشد که مردم
معطل در کار خدا باقی بمانند تا او ھمچون يک مھدی موعود از افق ظاھر شود و 

از ھمین ھم دقیقًا  و خردمداریتعقل و وحشت آخوند از شیوع . مشکالتشات را رفع کند
او می کوشد مدرسه و دانشگاه را تعطیل کند، روش راه بردن عقل را مشوب . بابت است

 . و مکدر سازد، و مردمان را، میمون وار، در قالدهء تقلید نگاه دارد
و » دينکاران« از پیدايش و، در عین حال،نمی توان تأسیس دين کرد پس، اگرچه 

ء ھر جامعه ساخته کیفیات فکری آخوند ھای  می دانیم که اماجلوگیری نمود »نیايشگاه«
 آخوند ھر جامعه ھایمختصات و کارکرد  و، در نتیجه، آن جامعه استی فرھنگحد رشد

 و اختیار می کنند مردمی که در آن زندگیفرھنگ انبوه بیشترين اطالعات را از چند و چون 
 . تیار ما می گذارد در اخخود را به دست او سپرده اند

کار را تصديق کنیم که آشنای م سخن آن روحانی يمين منظر که بنگريم ناگزيرااز 
 و سوار شدن بر البته به قصد گسترش جھل و خرافه، »جامعه شناسی « رااصلی آخوند
بديھی است که  از لحاظ جامعه شناسی،  و،با اين حساب .ستنامی د ،گردهء خاليق

آن  يکی از سنجه ھای اصلی میزان رشد فرھنگی آخوند ھر جامعه احواالت و کردارھای
  .جامعه به حساب می آيد

در جوامع سکوالر با جوامع آخوند » نوع«به ھمین دلیل ھم ھست که و 
 او در زندگی خصوصی مردم »نقش«غیرسکوالر تفاوتی از زمین تا آسمان دارد بی آنکه 

. ای ديگر است که مقاله ای ديگر را طلب می کنداما اين مقوله . تفاوتی عمده يافته باشد
 .باشد اگر عمری بودکه 

   
ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   
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