
 

 

  

  

 اسالم که تنگ آيد 
 آخوند به جفنگ آيد 

 
مضحکهء عالم و آدم نمود، اينک آخوند  از خزعبالتی که سيدعلی خامنه ای دربارهء علوم انسانی به هم بافت و خود را پس

 :عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت می گويد حسينعلی منتظری در ديدار با دانشجويان
علوم ديگر  معدن شناسى و ز ذكر علومى مثل انسان شناسى، جانورشناسى، گياه شناسى،ا فاطر پس خداوند در سورهء »
مقصود از علما در  نظر عالمان داراى خشيت و بزرگى است. و العلماء) يعنى خداوند در فرمايد: (انما يخشى هللا من عبادهمى

 *«.وق ارتباط دارنداين علوم ف  دانشگاهيان است؛ يعنى كسانى كه با اين آيه آقايان
 
فروش متاع گنديدهء خود هر مزخرفی می  راستی که زبان از بيان بی شرمی آخوند قاصر است. آيت هللا های عنکبوتی جهت به

شهری از  شرمی بر زبان می آورند. اينان گمان برده اند که مانند قرون گذشته که در هر گويند و هر ياوه و مهملی را بی هيچ
توده های بی سواد به مثابه گوش هايی مفت در برابر  تعداد انگشت شماری قادر به خواندن و نوشتن بودند واين ديار فقط 

پاشنه می چرخد و  هر سخن سست و بی پايه ای را باور می کردند، امروز روز نيز در بر همان دهان بی چاک و بست مالها
در پای منبر مال و مفتی هر پرت و پاليی که بشنوند چون بز  ومردمان مانند اصحاب کهف از همه چيز و همه جا بی خبرند 

  .داده و تأييد می کنند اخفش سر تکان
 

گويد  گويد:"خداوند می فرمايد" در حقيقت يک آيه نازل کرده است. چون آنچه او می واقعيت اين است که هر زمان آخوند می
دکان آخوند و مصلحت علما است که خداوند بايد دائماً بفرمايد  نا به نيازبغالباً کمتر ربطی به گفته های هللا در قرآن دارد، بلکه 

آخوند و مال و مفتی تکثير شد و اينک  کند. در واقع شغل پيامبری با محمد ختم نگرديد، بلکه در هزاران هزار قالده و آيه نازل
برابر  يارت نامه ها و ساير ترهات، ميليون هازو حديث و روايت و کتاب های دعا و  حجم مدفوعات آخوندها از تفسير و تأويل

 .حجم قرآن است
 

 :يک بار ديگر اين جمله را با هم مرور کنيم
معدن شناسى و علوم ديگر  فاطر پس از ذكر علومى مثل انسان شناسى، جانورشناسى، گياه شناسى، خداوند در سورهء

 ...فرمايدمى
به معنای انسان شناسی و جانور شناسی و  سوره می توان يافت که در زبان فارسی کدام اصطالح و لغت و واژه ای در اين آخر

 خداوند کجا تک تک اين عناوين و دانش ها را "ذکر" کرده است؟ گياه شناسی و معدن شناسی بوده باشد؟
سوره. بلکه به روشنی  متفاوت از اين های منتظری را نه می توان تفسير و تآويل دانست و نه هم برداشت و قرائتی اين گفته

 .اسالمزده و خرفت و کودن و خردباخته است جفنگ و ياوه های يک فرد اسالمفروش و
نوين می  آنچه که دينکارانی مانند مصباح يزدی و جوادی آملی دربارهء علوم و دانش های از ديگر سو مگر اين سخنان با

به دنبال فيزيک و شيمی اسالمی می گردند. همگی خلط  بی دربدررگويند چه تفاوتی دارد؟ آنها نيز با مردود دانستن علوم غ
و مشاهدات عينی  عالم غيب و مباحث ماورائی و فراکائناتی را با ملموسات و محسوسات و تجربيات مبحث می کنند. دين و

ناآگاه خود نتيجه  گيجی و عقب ماندگی برای مؤمنان و پيروان انسان به طوری درهم می آميزند که جز تحميق و سردرگمی و
 .ای نخواهد داشت

 
 

قبيل انذار و بيم و ترس و توبيخ و  فاطر نيز به مانند ساير سوره های قرآن پر است از روايات و مهمالت مذهبی از سورهء
راه بى  بخواهد خواهند داشت... خداست كه هر كه را اند عذابى سختكسانى كه كفر ورزيده  :چزاندن کافران و ناباوران از قبيل

 ...اند آتش جهنم براى آنان خواهد بودكافر شده  كند... كسانى كه مى گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى
سورهء فاطر به دنبال  مزخرف گويی منتظری پی ببريم، ما نيز به سبک و سياق وی در ميان آيه های برای اينکه به عمق

  :دانش ها و علوم جديد می گرديم
 
س خداى : ١آيه اند گانه و چهارگانه سه   كه پديد آورنده آسمان و زمين است و فرشتگان را كه داراى بالهاى دوگانه و راسپا

  )جانورشناسی و پرنده شناسی آورنده قرار داده است...(اختر شناسی،پيام 
 

 ا به سوى سرزمينى مرده رانديم و آنانگيزند و آن ركند پس ابرى را برمىمى : خدا همان كسى است كه بادها را روانه٩آيه 
 )زمين را پس از مرگش زندگى بخشيديم...( هواشناسی

 
گيرد و بار نمى اى بار نمى  اى آنگاه شما را جفت جفت گردانيد و هيچ مادينهخاكى آفريد سپس از نطفه  : خدا شما را از١١آيه 



 شود مگر آنكه در كتابى است...(خاکو از عمرش كاسته نمى  يابددراز نمى اى عمرنهد مگر به علم او و هيچ سالخورده 
  )شناسی، زيست شناسی، پزشکی و رشتهء زنان و زايمان

 
مزه است و از هر يك  زدا نوشيدنش گواراست و آن يك شور تلخيكسان نيستند اين يك شيرين تشنگى  : و دو دريا١٢آيه 

بينى تا از فضل  شكاف مىآوريد و كشتى را در آن موج  پوشيد بيرون مىمى خوريد و زيورى كه آن را بر خود گوشتى تازه مى
س بگزاريد. ( اقيانوس شناسی، هيدرولوژی، معدن او شناسی، صنعت جواهرسازی، صنعت کشتی  جستجو كنيد و اميد كه سپا

  ) !سازی و علوم ديگر
 

است هر يك تا هنگامى معين  تاب و ماه را تسخير كردهآورد و آف آورد و روز را به شب درمى روز درمى  : شب را به١٣آيه 
  ) !ويژه مبحث نور و عدسی ها و نجوم و علوم ديگر خدا پروردگار شما...( فيزيک، بهروانند اين است 

 
  )برد و خلقى نو می آورد. و اين امر برای خدا دشوار نيست.(کلونينگ و شبيه سازی: اگر بخواهد شما را مى ١٧و  ١۶آيات 

 
كه رنگهاى آنها گوناگون است بيرون آورديم  هايى اى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد و به آن ميوه: آيا نديده ٢٨و  ٢٧ ياتآ

رنگهايشان همان  گلگون به رنگهاى مختلف و سياه ... و از مردمان و جانوران و دامها كه و از برخى كوهها راههاى سپيد و
  )جانورشناسی هيدرولوژی، گياه شناسی وگونه مختلف است.( معدن شناسی، 

 
 دارد...( فيزيک،نيفتند و اگر بيفتند بعد از او هيچ كس آنها را نگاه نمى  دارد تا: همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى ۴١آيه 

 )مبحث جاذبه
 

امه و راه حل دارد و آنقدر اين پرسش ها و مشکالت بشر پاسخ و برن دينکاران و اسالمفروشان معتقدند که اسالم برای تمامی
امروزه در برابر پيشرفت و ترقی بشر و  تکرار کرده اند که مثل مالنصرالدين خودشان هم باور کرده اند. به همين دليل مهمل را

پاسخ هايی که انسان با جستجو و سنجشگری و خردورزی برای سؤال های خويش  دانش هايی که هر لحظه توليد می شود و
  .گويی افتاده اند کند خود را چنان حيران و سرگردان می يابند که ناخودآگاه به پرت و پال می پيدا
 

مؤمنان را هشدار داد که وجود جن که در قرآن از آن صحبت شده  اين قصه حکايت همان آخوندی است که بر منبر رفت و
 .ايدرجن و ديگری اکسی جن وجود دارد: يکیکامالً علمی است. چون در همين آبی که می خوريد دوتا جن  حقيقت دارد و

 !اگرچه اين مال آنقدر بی سواد بود که نمی دانست توی آب درواقع سه تا جن وجود دارد: دوتا ايدرجن و يکی اکسی جن
 

 بر می خيزند، متوجه نمی شوند که به در شگفت می ماند که اين آيت هللا ها و فسيل ها چرا يک روز صبح که از خواب انسان
 .يک حشرهء تمام عيار مبدل گشته اند
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