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است که در » آقای روضه الشهاده خوان«و يا » آقای روضه الشهدا خوان«  کوتاه شده عبارت ،از نگر لغوی» آخوند«واژه 
 قول خود آخوندها تبديل شده و يا به» آخوند« و سرانجام » آقای روضه خوان« بتدريج به ،درازای زمان برای آسانی استعمال

  .شده است» تقليب « 
  

از کشتار کنندگان جنگ کربال و حسين بن علی و يارانش بر » مختار بن عبيد ثقفی« پيشينه تاريخی آخوند به  خونخواهی 
بدين شرح که هنگامی که مختار به خونخواهی کشته شدگان جنگ کربال قيام کرد و سران اين جنگ را يکی يکی . ميگردد

 افرادی که بر ضد ، خنثی گرديد،نمود و انها را نابود کرد و آثار تبليغات منفی يزيد و هواخواهانش بر ضد خانواده علیدستگير 
 ، او و خانواده و يارانش را  به وضع دلخراشی کشته بودند ،امام حسين جنگ کرده و بدون توجه به علل و عوامل آن جنگ

 به وجود ،ميگفتند» توابين« در آن زمان گروهی که به انها ،وش بگذارند و ازاينروابتدا کوشيدند با توبه بر اعمال خود سرپ
 برای بخشش آنها از کشتن به اصطالح نوه پيامبر کافی نبود و مردم همچنين نسبت با اين ،اما چون توبه ظاهری افراد. آمد

 ناچار بيشتر اين افراد خانه و کاشانه ،ده بود نفرت و دشمنی داشتند و زندگی بر اين گروه بسيار سخت ش،افراد احساس کينه
خود را ترک کردند و در بين النهرين آنروز و سرزمين های ايران و جزاير خليج فارس پراکنده شدند و در گوشه و کنار و 

  .روستا های اين منطقه سکونت اختيار کردند
  

 از اينرو برای گذراندن زندگی به کارهای ،وران جنگی بودند چون هنر و پيشه ای نداشتند و کارآمدترين انها مزد،افراد ياد شده
 ، گدائی و غيره و برخی از آنها نيز با بهره برداری از ساده لوحی مردم به فالگيری، کارگری ساده ،پست مانند حمالی

ابتکار تازه و جالبی در رديف کارهای رمالی و دعانويسی به   ،شماری از اين افراد. دعانويسی و سحر و جادو اشتغال يافتند
اين ابتکار جالب عبارت از آن .  محترمترين جايگاههای اجتماعی شد،دست زدند که بعدها يکی از پردرآمدترين و در همان حال

از   ، به شمار ميرفتند،بود چون اين افراد خود عامل و شاهد جناياتی که بر سر حسين بن علی و خانواده و ياران او آمده بود
  .م به گرد آنها حلقه می زدند و آنها اين صحنه های دلخراش را برای آنها تشريح و مجسم می کردنداينرو مرد

  
امام حسين در آمدند و چون مردم به » ذاکرين«در محل های سکونت تازه خود به شکل   ،بدين ترتيب کشندگان حسين بن علی

 مرثيه  ، افراد ياد شده برتری دادند قصه گويي، از اين رو،اشتند غذا و مسکن کافی  ميدادند و به آنها احترام می گذ،آنها پول
 بتدريج به شرح و ذکر رويدادهای ،اين افراد. خوانی و تعزيه داری از رويدادهای جنگ کربال را پيشه اصلی خود قرار دهند

  .به معنی نوحه خوان مشهور شدند» نايح«و » ذاکر« آب و رنگ بيشتری زدند و به نام ،کربال
  



نجات دادند و   ، نه تنها خود را از تاوان جناياتی که مرتکب شده بودند،اين افراد با دست زدن به رياکاری و فريب دادن مردم
 با ذکر گويي و نوحه سرايي درآمد زيادی در بين مردم ،بلکه بدون انجام هيچگونه کار توليدی و سازنده  ،جان سالم به در بردند

  . اوردندبرای خود احترام به وجود
  

 قصه گويي ها و نوحه خوانی های خود را با به نمايش گذاشتن نقاشی هايي از صحنه های ، اين افراد،در مراحل بعد
 بيشتر توجه ،رويدادهای کربال و شبيه خوانی و تعزيه خوانی به مورد اجرا  گذاشتند و با کاربرد اين روش ها به گونه طبيعی

  ). نوشته دمحم رضا اسالمی ،تاريخچه روضه و روضه خوانی (.مردم را  به خود جلب می کردند
  

 ايرانيها که به سبب ، جايگاه مهمتری کسب می کردند و از دگر سو،مرثيه خوانها و نوحه خوانها  ،ذاکرين  ،با گذشت زمان
 فرمانروايي تازی ها از تازی های شکست خورده بودند و با سيستم اسالمی و) سلمان فارسی (خيانت برخی از هم ميهنان خود

در .  بر آن شدند تا به اسالمی بدون تازی روی آورند،مخالف بودند و به زور شمشير به پذيرش اسالم مجبور شده بودند
 يعنی يک اسالم تازه بدون تازی که هم اسالم بوده و از فشار تازی ها در امان باشند و هم اينکه از تقليد ،راستای اين انديشه

 به اصطالح پيامبر ، ايرانی ها به مکتب علی بن ابيطالب که پسر عمو و داماد دمحم بن عبدهللا،ا خودداری کننداسالم تازی ه
  ). نوشته ابوالفضل قاسمی،هزار ماه حکومت بنی اميه. (توجه کردند و پيرو او شدند و خود را شيعه علی ناميدند  ،اسالم بود

  
 ذاکران و مداحان رويدادهای جنگ کربال نيز از پای ننشستند و کوشش ، علیبه موازات شکل گرفتن تئوری پيروی از مکتب

 افراد ،در جهت اجرای اين انديشه. کردن از ايجاد اين فراگشت مذهبی در بين ايرانيان به سود خود بهره برداری تازه ای بکنند
 از اينرو يا ،ين فرزند علی جا زده بودند خود را دوستدار حس، چون با ذکر و مرثيه خوانی رويدادهای جنگ کربال،ياد شده

ايرانيان آزاديخواه و آزادانديش ضد بنی اميه هم آوا شدند و خود را  از دوستداران علی بن ابی طالب وانمود ساختند و با اين 
  .نيرنگ جايگاه خود را استوار کردند و به جرگه آزاديخواهان ايرانی وارد شدند

  
ان خود را  نيز برای ادامه دادن به پيشه پر سود و احترام خود آموزش دادند و کتاب هايي درباره  از اين پی فرزند،اين افراد

 به رشته ،رويدادهای جنگ کربال و جناياتی که يزيد و دار و دسته اش نسبت به حسين بن علی و خانواده اش مرتکب شده بود
 مجالس يادبود و عزاداری حسين بن علی و فرزندان و ياران نوشته شده بود که حضور در  ،در اين کتابها. نگارش درآوردند

تاريخچه روضه . ( پيامبر اسالم در روز قيامت خواهد شد ، سبب نزديکی به امام حسين و جلب شفاغت حسين و جدش،او
  ). دمحم رضا  اسالمی،خوانی

  
 يعنی مجالسی که در آنها برای شرکت کنندگان  ، نام مجالس ذکر و مرثيه خوانی خود را به جلسات روضه خوانی،افراد ياد شده

بهشت طلب می شود نامگزاری کردند و عنوان خود را از ذاکر و نايح و مداح به روضه الشهاده و يا روضه الشهدا خوان 
ن و سپس نخست به آقا روضه خوا  ، چون نام بردن اين عبارات دراز و سنگين بود،به گونه ای که در باال گفته شد. تغيير دادند

در نتيجه ميتوان گفت که آخوندها در واقع همان . به همين شکل وارد فرهنگ لغت زبان فارسی گرديد. به آخوند تبديل شد
 مدعی خالفت اسالمی بودند که با ريا و تزوير خود را  در اين جايگاه سرشار از پول و ،کشندگان ستمکار حسين بن علی

  .ان آخوند و مکتب آخونديسم شدنداحترام قرار دادند و بنيانگزار عنو
  

 هجری قمری که عضدالدوله ديلمی از شاهان آل بويه در ٣۵١ ميالدی برابر با ٩۶٢بيهی است بايد توجه داشت که تا سال 
 روضه خوانی و تعزيه گری در ايران زياد رواجی نداشت و اين اعمال ، چون مردم ايران سنی مذهب بودند،ايران روی کار آمد

ولی پس از اينکه . متداول بود)  حله عراق و بحرين،جبل عامل لبنان(کز شيعه نشين منطقه خاور ميانه و خليج فارسدر مرا
 روضه ،مذهب ايران گرديد  ،شيعه گری نخست از سوی شاهان آل بويه در ايران توانمند شد و سرانجام بوسيله شاهان صفوی

  .ين کشور رشد تازه و بدون پيشينه ای پافتندخوانی نيز رواج بسيار پيدا کرد و آخوندها در ا
  

 از اينرو به شيعه گری دست يازيد و قدرت سياسی اش ، چون برای پادشاهی در ايران مشروعيتی نداشت،شاه اسماعيل صفوی
شمن ديرين  شيعه گری را  در برابر سنی گری د،را با نيروی مذهبی ترکيب کرد تا بتواند بر ايران فرمانروايی کند و از دگر سو

 ،شاه اسماعيل صفوی در اجرای هدف خود و پس از او ساير شاهان صفوی.  اين کشور يعنی امپراتوری عثمانی با کار گرفت
مرکز (گروهی از ماليان شيعه مذهب را برای آموزش دادن اصول مذهب شيعه گری و رواج آن در ايران از جبل عامل لبنان 

: مهمترين اين مالهای وارداتی عبارت بودند از . حرين و حله عراق با ايران وارد کردندب) شيعه گری ان زمان در خاورميانه
 پدر ، شيخ حسين بن عبالصمد، که مسجد او در اصفهان هنوز شهرت دارد، شيخ لطف هللا ميسی،شيخ علی کرکیمحقق اول 
 مال دمحم تقی مجلسی و پسرش مال ،ميرداماد ، مير عياث الدين منصور شيرازی، و شيخ علی منشا،خود شيخ بهايي ،شيخ بهايي

  .دمحم باقر مجلسی
  

: آخوندها را به گونه کلی به دو گروه ميتوان بخش کرد. آخوندها و مالهای کنونی را بايد از نسل آخوندهای باال به شمار آورد
ای گرده دوم که به روضه خوانی و آخوندهای درجه اول که به نام فقيه و مجتهد به امور فقهی و اجنهاد می پردازند و آخونده



 از تمام پولهايي که مفتخوران مذهبی ،بديهی است که هر دو گروه.  جن گيری و زيارتنامه خوانی اشتغال ميورزند،گاه فالگيری
  . زکات و غيره از مردم پولستانی می کنند، نماز و روزه فروشی، مانند حق امام،انگلی آنها بهره ميبرند

  
 بتريج برای خود سازمان و ،يان وارداتی جای خود را در ساختار حکومت پادشاهان صفوی استوار کردندپس از آنکه مال

 امام  ، مال باشی،شيخ السالم که بوسيله شاه منصوب ميشد: سلسله مراتبی به وجود اوردند که مهمترين آنها عبارت بودند از
م به الهام خرافه خواهی و  بيهوده پرستی به کودکان و در شغل آخوندها در جايگاه معل. قاضی و معلم  ،پيش نماز  ،جمعه

  .قضاوت به جمع آوری پول مشغول شدند و به گسترش فساد پرداختند
  

پادشاهان صفوی برای استوار کردن جايگاه سياسی خود به ماليان قدرت زيادی دادند و اتحاد شيخ و شاه به شکل ديو پليدی 
دعاخوانی و تدريس خرافات و قضاوت به کشتار   ، نماز و روزه فروشی،اليان در مشاغل مالگریبه جان مردم بيگناه افتاد و م

مخالفان و غارت اموال آنها پرداخت و ستمدينی و خون آشامی و حشيانه ماليان در نابود کردن مخالفانشان تا امروز ادامه دارد 
  . رفسنجانی و غيره آشکارا قابل مشاهده و تجربه است،منه ای خا،و نماد راستين آن در روان پليد آخوند هايي مانند خمينی

  
کشتن يک سنی که بايد : يکی از ماليان دربار شاه اسماعيل صفوی نوشته است « ، مينويسد٣٢کتاب انقالب اسالم در صفحه 

. الشان حالل استخون سنيان مباح و م. نکاح سنی درست نيست. او را سگ ناميد با ثواب کشتن پنج کافر حربی برابر است
  .»........ شکم زنان حامله سنی شکافته شود و بچه ذکور آنها با نيزه کشته شود،واجب است

  
 يه جای اينکه ماليان از ،هنگامی که افغانها با ايران حمله کردند« :  مينويسد٢۶٢ صفحه ١٣فرنودسار اسالم نيز در جلد 

 بهره برداری کنند و برای رفع حمله ،نگهبان حقوق و مزايای آنها بود دست کم برای نگهداری حکومت مذهبی که ،قدرت خود
کار آانها تنها اشتغال به امور مذهبی است و کم و بيش تمام علمای برجسته شيعه   ، اظهار داشتند،افغانها دست به اقدامی بزنند

  .جف شدندگری ميدان را  برای تاخت و تاز افغانها خالی کردند و بسياری از آنها رهسپار ن
  
  

  ٢٧٠٨ بهمن ماه – دوره جديد – ۴۴ شماره –پيام ما آزداگان 
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