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 âxundآخوند 

  .آُمَال * ُمَال مترادف . آن که در مکتبخانه به کودکان الفبا آموزد ) ١

  .صاحب عقايد قشری پوسيده ) ٢

  .اورا به آقا خطاب يا ياد می کنند . روضه خوان ) ٣

  ،)ای فارسفرهنگ لغات ، اصطالحات ، تعبيرات ، ضرب المثل ه( احمد شاملو ، کتاب کوچه 

  ٣٣۴ ؟ ، ص ١٣۶٢، تهران ،   مازيار، انتشارات) دفتر دوم  / آحرف ( جلد دوم 

هرآنچه در امثال و حکم است را دراينجا تکرار . يک کروشه ها از شاملو و دو کروشه ها همه جا ازمنست  [  
  . ]نميکنم 

امثال و حکم   :را در اينجا ببينيد  "  "

pdf).2(eManbar-Arbaban.500/464-451/eDigaran-Nashr/com.xalvat://http

  

 آخوند ]]دربارهء [[  باورهای توده

. آخوند که برای مصيبت گفتن درمجلس ختم دعوت می کنند بايد عددش طاق باشد ، و معموال يکی تا سه تا 
  ! بدبختی خانوادهء عزا جفت خواهد شد   جفت باشداگر

  !منبر نرفته ، قربونِ  َسرِ  ُبريَده ت ) به ( آخوند 

عبارتی است که معموال مؤمنان درحال گريستن به روضهء شهدای دين و بخصوص " قربون سرِ  بريده ات " 
  .است امام حسين زبان می گيرند ، و کنايه از شيون کردن درمجالس روضه خوانی 

  همان ص

http://xalvat.com/Nashr-eDigaran/451-500/464.Arbaban-eManbar(2).pdf
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  !شدن چه آسان ، آدم شدن چه مشکل ] يا مال  [   آخوند

  ای دل ، نفسی به يار همدم نشدی

  درحلوت کوی دوست محرم نشدی

  صوفی و فقيه و مفتی و دانشمند

  ]؟[  !اين جمله شدی وليک آدم نشدی 

  ٣٣٩ص 

  آخوند که ُمفت شد ، موش های خانه راهم بايد عقد کرد ؟

تنها به صرف اين که خرجی به شخص تحميل نمی شود می توان به || . ) به کار می رود درمفهوم مخالف ( 
  ! [[...]]کارد که مفت شد ، آدم بايد شکم خودش را هم پاره کند || هر کار بی دليل و منطقی اقدام کرد 

  همان ص

دارم ، ": ـ بقاله گفت " داری ؟ *موءمن ، ُربع َعنار: " آخوند آمد دردکاِن بقالی ، گفت 
 ! "اَما نه به آن غليظی 

  .ُرب انار * 

  .مثل را معموال هنگامی می آورند که بخواهند مخاطب را به تعديل نکرد و نظر افراطی او دعوت کنند 

[[...]]  

  !اگر به دعای بچه ها بود ، يک آخوند زنده نمی ماند 

[[...]]  

 !بميرد ؛ وگرنه اين آخوند نشد يک آخوند ديگر ] يا َالف ِب [ دعا کن بابات 

کنايه از آن است که منشاء درد و نارضائی را بايد ُجست وجو کرد واز ميان برد واگر نفرنی الزم است نه 
  . [[...]]بروسيله که مسَببِ  اصلی بايد فرستاد 

  !دعا کن َاِلف ِب بميرد ، آخوند فراوان است 

[[...]]  

  !شمر و يزيد اگر برای امام حسين و اهل بيتش بدبودند ، برای آخوند و روضه خوان که خوبند 

[[...]]  
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  !هنوز آخونده روضه نخوانده ، شروع کرده است به شيون کردن 

  ٣۴٢ص 

  .آخوند به منبر نرفته شيون کردن 

  ٣۴٣ص 

  آخوند را از منبر پائين آوردن

درکارِ  اسکات خلق وخواباندن جنجال و هياهوئی توفيق . ا به طريقی منتفی کردن انگيزهء جنجال و هياهوئی ر
 می داند چه پدری ازمان درآمد تا توانستيم آخوند را  خدا"  :يافتن ، به وسيلهء ازميان بردِن انگيزه ومنشاء آن 

  ! "از منبر پائين بياوريم وآن هياهو را بخوابانيم 

  پيش ازآخوند به منبر رفتن

  . بزرگ تری و پيش کسوتی استادخودرا رعايت نکردن حق

  ٣۴٣ص 

  آخونِد ُمَال باجی

  .نمونهء زنان مکتب دارِ  فاقد صالحيتی که درقديم کودکان را الفبا و خواندن قرآن می آموختند ) ١

ن هرمزخرفی راکه فال: " مرجع تقليد زنان بی سواد و عامی ، که افکار خرافی ابلهانه رواج می دهند ) ٢
  .مترادف کلثوم ننه " // آخوند مالباجی گفته باشد نبايد قبول کرد 

 سواِد آخوندی

 .سواِد قديمی 

 ٣۴۴ص 

  .آدمَيت از سّيدان دوراست 

  ٣٧١ص

  !مال شدن چه مشکل ، آدم شدن چه محال 

  ٣٨٢ص 

  

  


