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٢٠١۴ جوالی ١۴  

 مروری بر سايت ھای انترنتی
»يادداشت ھای حميد آقائی«نگاھی به   

)١(»دين مدنی يا مدنيت بدون دين« در مقالۀ   
  

  ئی روبرت بالهامريکابا الھام از نظريات جامعه شناس «که آقای حميد آقائی » دين مدنی«و » رھنگ دينیف«تفکيک 

Robert N.Bellah مطرح کرده است، البته احتماالً از ديدگاه نظريه پرداختی می تواند برای اھدافی که نويسنده و 

نظر می رسد که عمالً يعنی در زندگی واقعی ه ولی بعيد بمنتقد اجتماعی دارد و برای اثبات اين و آن قابل قبول باشد، 

در .  شخصی تلقی کنيممشخصاً بتوانيم بين فرھنگ و مدنيت تفکيک قائل شويم و دين را به عنوان امور صرفاً 

ھرصورت مفھوم فرھنگ و مدنيت در تضاد بايکديگر نيست، فرھنگ نيز مجموعه ای از شناخت، فن آوری و کارآيند 

به ھمين علت از انباشت و يا ذخيرۀ فرھنگی و يا ميراث فرھنگی . است   ھای گوناگون در يک تاريخ مشخصدر زمينه 

 و در بطن چنين فرھنگی است که انسان امروز پا به جھان می گذارد و در رابطه با ھمين ميراث ھست  حرف می زنند

ه داليل طبقاتی بودن جوامع ماقبل تاريخ يعنی جوامع که به انسانيت عصر خود نائل می آيد و يا در نبود و يا کمبود و ب

به ھمين علت است که کمونيست ھا بر اين باور ھستند که نظام سرمايه داری و جامعۀ . سرمايه داری به آن نائل نمی آيد

طبقاتی دشمن نوع بشر است، زيرا بخشی از جامعه را با انحصاری سازی و خصوصی سازی ميراث فرھنگی از 

 .به ميراث فرھنگی محروم می سازد، و در ھمين روند نيز ھست که ميراث فرھنگی را به انحراف می کشانددسترسی 

ترديدھائی وجود دارد، » دين مدنی«به عنوان مقوله ای شخصی و » فرھنگ دينی«در ھر صورت در تفکيک اکيد بين 

. ھبی مانند مسجد در بطن شھرھا فکر کنيمبه عنوان مثال تنھا کافی است که ما به حضور اماکن و ساختمان ھای مذ

 به ھمين يک عنصر معماری شھر را اگر مد نظر قرار دھيم و در معادله وارد کنيم، می بينيم که اعتقاد شخصی فوراً 

ل پذير باشد و خسارتی به ديگری وارد نسازد، مشکلی وپسيکوز فردی البته اگر کنتر. اعتقاد عمومی تبديل می شود

. د، ولی وقتی پسيکوز فردی بخواھد به عموم تحميل شود، اعتقاد مذھبی ديگر مرز شخصی نخواھد داشتايجاد نمی کر

: تنھا کافی خواھد بود که ما به سرنوشت مسلمانان فطری از دين برگشته و خداناباور از ديدگاه دين اسالم فکر کنيم 

زيرا دين ھرگز نمی تواند در . عتبار خواھد بودبی ا» جدائی دين از دولت« با توجه به چنين اعتقادی، شعار .مرگ

 امريکا بر اين که به اعتبار تحليل خود حميد آقائی که از جامعۀ  محصور و محدود باقی بماند، مضافاً  زمينۀ شخصی

 و با —مثل آورده است، برخی موزاين و اعتقادات دينی به لباس مدنی در می آيد و خود را ناجی جھان معرفی می کند 

طور کلی ه  دين ب —يه به ھمين اعتقدات مذھبی نيز ھست که در سراسر جھان دست به جنايت فجيعی می زنند تک
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خاطر انتقاد به ه احمد کسروی مسلمان بود ولی تنھا ب. ھمواره می خواھد برای ھر دو جھان باال و پائين تصميم بگيرد

نکتۀ بعدی مرتبط است به اين نظريۀ بسيار . شی اشبرخی خرافات مذھبی مجازات شد و به قتل رسيد به انضمام من

ھای جاری   در وضعيت بحرانامريکا« می بينيم و می خوانيم و حميد آقائی نيز می نويسد که رايج که در رسانه ھا غالباً 

ولی .  می کندن نيز اين تکيه کالم را تکرارئی ھا مانند ھيلری کلينتامريکا خود ، اتفاقاً » شدئیھا خاورميانه دچار اشتباه

نشده است و خيلی » دچار اشتباه« به ھيج عنوان امريکااشتباه بزرگتر اين است که ما به چنين نظريه ای باور کنيم، نه، 

» خاورميانۀ بزرگ«اياالت متحده به ھيچ عنوان در پياده کردن طرح . خوب می داند که دست به چه کاری می زند

با اين وجود . عات کوچکتر به ھدف تسلط بيشتر بر آنھا قطع نظر نکرده استيعنی تبديل کردن کشورھای بزرگ به قط

 با الھام از  را نمی بيند و بيشتر احتماالً امريکاآقای حميد آقائی طرح خاورميانۀ بزرگ با کشورھای کوچک دست نشاندۀ 

  : ئی نظريۀ جنگ سنی و شيعه را مطرح می کند، و می گويد امريکاھمان جامعه شناس 

عمليات .  کيلومتر مرز با عراق، يک فاجعه است٩٠٠ا اگر درست فکر کنيم ظھور داعش، برای ايران با ام«

 سليمانی در سوريه، لبنان و سپس در عراق، اکنون تندروھای سنی عرب را به صحنه آورده و اين سردار ۀرحمان بی

  " از دست داده است را در مسير حفظ منافع ايرانئیھای گرانبھا با خطاھای مکرر خود فرصت

 ايران در حقيقت دين مدنی خاص خود را دردامن خويش پرورش داد، تا سرانجام اين دين مدنی به ھيوالی ۀآری جامع

 خود قانع نيست، ئی صفوی و با سردارانی مانند قاسم سليمانی که ديگر به مرزھای جغرافياۀاسالم سياسی و شيع

  ».تبديل شود

به عنوان پياده نظام ناتو اشاره ای ندارد، و به » داعش« عنوان به ھويت اصلی چد آقائی به ھي در اينجا آقای حميالبته 

بازی «البته طرح خاورميانۀ بزرگ که ھمان . تھديدات آيندۀ داعش عليه ايران از ناحيۀ غرب کشور اشاره می کند

است، تقسيمات و جدا سازی کشورھا و ملت ھا را به شکلی انجام می دھد که اين کشورھای کوچک » بزرگ استعماری

ديگر در وضعيت جنگ باقی بمانند، تا نه تنھا آنھا را تضعيف کرده و امکان رشد و توسعۀ آنھا را متوقف  دائماً با يک

می دھد که حضور خود را به عنوان قدرت تمدن ساز توجيه سازد، بلکه چنين وضعيتی ھمواره به طراح اصلی اجازه 

دليل و برھان چنين خواھد بود که از آنجائی که اين کشورھا و ملت ھا چندان متمدن و بالغ نيستند، نمی توانند . کند

انون را  نيروھايش را می فرستد تا نظم و قامريکامسائل خودشان را به شکل متمدنانه و از راه قانونی حل کنند، پس 

  . برقرار کند

جھان را وارونه جلوه می دھد، تجاوزات امپرياليستی در اشکال جنگ » دين مدنی و مدنيت بدون دين«ولی نويسندۀ 

نيابتی و چريکی را نمی بيند، و کشوری را که خود در تھديد تجزيه قرار گرفته، به کشور گشائی متھم می کند و می 

  .»ی جغرافيائی خود قانع نيستقاسم سليمانی به مرزھا«گويد که 

است که گويا ايران از » فرصت ھای گرانبھائی«نکتۀ آخری که می خواھم در نوشتۀ حميد آقائی مطرح کنم اشارۀ او به 

  :در اينجا بايد سه موضوع را ھم زمان مطرح کنم . دست داده

 اپوزيسيون ھای ايرانی است و اگر يکی از اصطالحات دائمی بين» فرصت ھای طالئی از دست رفته«اصطالح      .١

 و با تمام اين فرصت  بخواھيم شمار اين فرصت ھای طالئی را برشماريم به قول معروف مثنوی ھفتاد من خواھد شد

  .ھای از دست رفته االن معموالً چيزی نبايد از ايران باقی مانده باشد که جوابشان را بدھد

 امريکا شود که گوئی کار تمام شده است و روند فروپاشی ايران به مدد اين گونه نظريات به شکلی مطرح می     .٢

 ھم پيمانان و سگ ھای خانه زادشان يعنی اپوزيسيون ھای ايرانی مدافع آنھا که برای دزدی و چپاول بيشتر دندان  تمام

 به زودی تاجگذاری تيز کرده اند امری حتمی است، فرصت ازدست رفته و ديگر باز نمی گردد و کار تمام است و ما

  .خواھيم کرد
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دريابيم، اين است که گوئی مردم » فرصت ھای طالئی از دست رفته«مھمترين مفھومی را که می توانيم در اين      .٣

خاورميانه و يا ايران حق انتخابی داشته اند که در اين انتخاب دچار اشتباه شده اند، پس بايد تاوانش را با تجزيه شدن 

 تجاوزات امپرياليستی و ۀدر رابط.  با چپاول معادن طبيعی شان توسط کمپانی ھای بزرگ بپردازندحتماالً کشورشان و ا

، از ديدگاه اپوزيسيون »فرصتھای طالئی«ولی مفھوم واقعی اين .  آنھا مطرح نمی شودۀسالطرح ھای چندين و چند 

از دست » يک فرصت طالئی«امپرياليست ھا باشد ھای ايرانی پنتاگونی اين است که اساساً ھر کاری که خالف منافع 

اين موضوع تا حدودی به سخنرانی ھای آقای صادق زيبا کالم شباھت دارد که فکر می کند که ايرانی ھا بدبين . رفته

در صورتی که واقعيت امر کامالً .  نتوانند به توافق برسندامريکاھستند و به دليل ھمين بدبينی موجب می شود که با 

 انجام رسيد، بلکه تنھا کاری که می توان نمی توان به توافق امريکا ديگری است، واقعيت اين است که با امپرياليسم چيز

  .دو تا کار است، يا اين و يا آن، يا تبعيت و يا جنگ تمام عيار داد، در واقع 

برای چپاول ثروت :  جنگ دارد سر —  و نه تنھا با ايرانی ھا—اين نظام سرمايه داری جھانی است که با نوع بشر  

 تنھا ملت ھای ديگر را امريکاامپرياليسم . ھايشان و برای گسترش سيطرۀ امپراتوری و برای منافع سوپر ثروتمندان

نظامی سازی . ئی ھا نيز سر جنگ داردامريکا با خود امريکاھدف نمی گيرد و تنھا با آنھا سر جنگ ندارد، امپرياليسم 

نه تنھا ايرانی ھا، بلکه ھيچ ملتی در دنيا در شرايطی نيست که .  نشانۀ بسيار بارز اين مدعا استپليس اياالت متحده

 قرار می گيرند، با تلفات انسانی بسيار امريکاولی تمام ملت ھا وقتی مورد تھاجم .  سر ستيز داشته باشدامريکابتواند با 

 و ھر بار که ملتی عليه اين  و ضد بشری مقاومت می کنندگسترده و خسارات بسيار گسترده در مقابل اين غول بھيمی 

. غول بھيمی می جنگد برای تمام مردم جھان می جنگد، و وقتی پيروز می شود برای تمام مردم جھان پيروز می شود

انی ، اين بھيميت در بنياد نظام سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی جھامريکاچنين ستيزی از سوی امپرياليسم . مثل ويتنام

  . سازی شده حک شده است

آدرس متن حميد آقائی در سايت اخبار روز و در سايت شخصی او)١  

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=61029 

http://haghaei.blogspot.fr/2014/07/blog-post.html 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

٢٠١۴ جوالی ١٣  

١٣٩٣ ]سرطان[ تير٢٢يکشنبه   

http://makalat.blogfa.com/post-45.aspx 

   

  


