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  1داود مهدوي زادگان

عصـر  . یا غیریت، الاقل، در دو برهه زمانی براي دنیاي مدرن شده غرب مهم جلـوه کـرده اسـت   » دیگري«مسأله 
 در آن زمان روشنفکران و سیاستمداران جدید  .استزمانۀ  استبداد مطلقۀ اروپایی  هاي ایرانی نامهمونتسکیو با 

» دیگـري «هاي مدرن، ایدة  تاسیس دولت. بودند مطلقهق غیریت سازي شرق در تکاپوي رهایی از استبداد از طری
هر چه هسـت، غـرب بـود و    . حضوري نداشت» دیگري«را از اهمیت انداخت تا آنجا که با ورود به قرن بیستم آن 

اگر چنین نبود؛ غـرب جنـگ   . این حس فعال ما یشاء غرب به ویژه پس از جنگ جهانی اول شدت یافته بود. بس
امـا ایـن سرمسـتی غـرب از فرسـتادن      . انـداخت  جهانی دوم را که جنگی داخلی میان دول غربی بود، به راه نمی

پاید و از اواسط نیمه دوم قرن بیستم، حضور جدي دیگري در غرب احساس  دیگري به تعطیالت تاریخ دیري نمی
است که در آستانه ورود بـه قـرن بیسـت و یکـم، تمـام قـد وارد       اسالم، از چشم غرب مدرن آن دیگري . شود می

هاي وحیـانی اسـالم در ایـران رخ داد     همزمان با این حضور، انقالبی بزرگ الهام گرفته از آموزه. صحنه شده است
دنیاي مدرن وقوع انقالب اسالمی ایـران  . و بدنبال آن نظام سیاسی دینی پایدار و بی بدیلی تاسیس شد) م1979(
  .را غیریت واحد دانست) اسالم و انقالب(از این رو، هر دو . ا به مثابه اعالن حضور مجدد اسالم تلقی کردر

. هـاي اساسـی بـا هـم دارد     ضا عنصر ایرانی در هر دو پررنگ است؛ تفاوتقدر این دو برهه که از » دیگري«مسأله 
هـاي ایرانـی    غیریـت نامـه  . د مطلقه اروپایی استمسأله چیز دیگري به نام استبدا. غیریت اول، اساساً مسأله نبود

. از این رو، هراس انگیز هم نبود. غیریت شرقی، پارادایمی براي رهایی از استبداد غربی بود. ساختگی و خیالی بود
. اسالم بـراي دنیـاي مـدرن مسـأله اساسـی اسـت      . اما غیریت دوم براي غرب سکوالر شده مسأله اي واقعی است

اسالم، واقعیتی انکار ناپذیر است و زاییده هـیچ ذهـن خیـال پـرداز     . ختگی و تخیلی هم نیستدوم، سا» دیگري«
شرق یا آسیاي بدون اسالم، براي غرب مسـأله  . غیریت دوم، شرق یا آسیا هم نیست بلکه خود اسالم است. نیست

ود را برابـر غـرب   وجـود ظلّـی خـ    هاي متمادي است کـه  دهه )شرق و آسیا(این هر دو . جدي ایدئولوژیک نیست
پس غیریت دوم بر خالف غیریـت اول کـه شـرق تخیلـی     . اي با غرب ندارند اند و در این باره، هیچ منازعه پذیرفته

اسـالم  «شود و به دنبال این حضور، پروژه  از این رو، ظهور اسالم در غرب، هراس انگیز می. بود؛ اسالم واقعی است
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هـراس   ،هراس انگیز است و اسالم هراسی براي چه؟ آیا براسـتی اسـالم   اما چرا اسالم. کلید خورده است» هراسی
کـایی  یشود؟ آیا این هراس متعلق به همه قشرهاي اروپـایی ـ آمر   انگیز است یا این هراس از جاي دیگر ناشی می

  شود؟ هاي خاصی را شامل می است یا جمع

افقی دست نیافتنی دانسته اسـت و برتـري   فیلسوف آلمانی، غرب مدرن را در ) م 1883ـ   1969(کارل یا سپرس 
شخصی، و دولت و سـازمانهاي دولتـی، و نظـم اقتصـادي از     » ندخود بو«باختر زمین، اعم از علم و روش عقلی و 

با وصف این، بـا همـه   . اساساً زادگاه این امور شرق نیست. نوع سرمایه داري و مانند آن، بر شرق امر مسلمی است
کند واز اینجاست که درباره شرق این پرسـش را دارد   مین احساس عدم تکامل و نقص میبرتري اروپایی، باختر ز

در آسیا چیزي هست که براي ما اهمیـت بنیـادي   «تواند ما را تکمیل کند؟  که هنوز شرق چه چیزي دارد که می
. خود ما جاي دارنـد  شود که در اعماق وجود از آنجا پرسشهایی از ما می! دارد، ولی دست ما از آن تهی مانده است

ما به هیچ وجـه در راه تکامـل انسـانی    . ایم ایم، بهایی پرداخته ایم، و براي آنچه شده ما براي آنچه ساخته و توانسته
  )100ـ  98: 1363یاسپرس کارل، . (»توانیم بی آن کامل گردیم آسیا مکمل ماست و ما نمی. نیستیم

براي روشنفکران و  نیز قطعاً این پرسش. سهل و ساده است درك چنین پرسشی براي هر فیلسوف غربی منصفی،
. شـدند  اگر چنین نبود که اینگونه هراسان نمی. سیاستمداران غربی، علیرغم خواست قلبی شان، اتفاق افتاده است

چنانکـه تمـام توجـه    . کـرد  هایش را از شرق به اسالم، تصحیح می زیست؛ گفته البته، اگر یا سپرس هم اکنون می
به هـر روي، ایـن توجـه غـرب ـ آن گونـه کـه        . مدرن به اسالم معطوف گشته است، نه شرق به معناي آسیاغرب 

در غـرب  » تعـالی انسـان  «و » معنویـت «یاسپرس نیز درك کرده است ـ از احساس فقدان و نقص بزرگی به نـام   
 ب زمینـی و دنیـوي نبـوده   هیچگاه جامعه اروپایی ـ آمریکایی به مثل امروز غرق در مواه . مدرن ناشی شده است

این رنجش خاطر زمـانی  . برد با وصف این، از بحران معنویت و رسیدن به امر قدسی و اندیشه تعالی رنج می. است
هـاي   بلکـه اساسـاً آمـوزه   . گـردد  شود که ناتوانی ذاتی غرب مدرن در وصول به معنویت آشـکار مـی   دو چندان می

فردیـت از   آمـوزه  .زیرا جوهرة تجدد بر فردیت استوار اسـت . دسی استبنیادین تجدد در تضاد با معنویت و امر ق
بنـابراین،  . را غنیمت شـمرند  خواهد عالم برین را فراموش کنند و در من زمینی غوطه ور شوند و دم پیروانش می

هر بنیادي که از انسان و جامعه مدرن شده بخواهد سر را باال کنند و قدري دربـاره عـالم معنـوي بیاندیشـند؛ در     
پس، هـراس واقعـی از نـاتوانی و کوتـاهی     .تضاد با اصل فردیت است و الجرم دشمن غرب مدرن تلقی خواهد شد

   .شود دست تجدد در وصول به معنویت ناشی می

ـ تو اما چرا جهت این هراس، رو به اسالم نشانه رفته است؟ چون یگانه مرجعی که مـی     د جوامـع بشـري را بـه    ان
اسـالم دیـن وحیـانی و مرجـع آن سـویی اسـت و       . سوي معنویت و امر قدسی رهنمون کند؛ همانا اسـالم اسـت  



بـاقی  . ل باقی مانـده اسـت و خواهـد مانـد    حقیقت آن از زمان نزول تا به امروز، به لطف الهی همچنان پاك و زال
هـاي آنهـا    مراجع یا حدس و گمان است، مانند ادیان طبیعی که محصول تجربه بشري اسـت و درسـتی دریافـت   

مانند مسیحیت و یهود ـ امروزه به دلیل تحریفاتی کـه بـر آنهـا      ـسخت مشکوك است و یا اگر هم وحیانی باشند
این است که جلوة نـورانی و معنـوي   . قادر به هدایت معنوي مردم غرب نیستنداند که  گیر شده رفته آنچنان زمین

  .شود تر می تر و جدي اسالم در غرب، روز به روز پررنگ

امـا ایـن درك   . معنویت خواهی و اندیشه تعالی امري فطري است و براي هر انسانی بالوجـدان  قابـل درك اسـت   
از این رو، راه رجوع به فطرت . ي به نام فردیت مدرن شده استنظري در دنیاي امروز دچار بزرگترین حجاب بشر

تمـام اهتمـام مـردان    . باز شـدنی اسـت  » التفات ملکوتی«این راه بسته با .   .و تحصیل درك فطري مسدود است
هرگز دست و زبانهاي آلوده به زخارف مادي و دنیـوي قـادر بـه چنـین     . راستین خدا در همین التفات ربانی است

زیـرا  .از این انسداد و بحـران معنویـت تـاثیر گـذار باشـد     وجدان عمومی می تواند در خروج  غرب .نیستند التفاتی
خیري ◌ٔ وجدان عمومی در غرب همیشه با تا«ولی این . وجدان عمومی یکی از راه هاي رجوع به فطرت ناب است

مـی توانـد در ایـن امـر      نزدیـک تـرین قشـري کـه    . »چند ده ساله وگاهی چند صد ساله بیدار و آگاه مـی شـود  
زیـرا روشـنفکر بـا وجـدان     . نقش سازنده اي ایفا کند ،روشنفکرغربی است) بیداري و آگاهی وجدان عمومی(مهم

روشـنفکر   ،اما روشنفکر غربی و بتبـع آن . عمومی سر و کار دارد و منطقش ارجاع همگان به وجدان عمومی است
چشم و گوش و قلب او از معنویت و اندیشه .ریخی بسر می بردبواسطه جزمیت بر فردیت در تعطیالت تا پیرامونی

، آنـان التفات همگـانی از سـوي   این .پس ،التفات ملکوتی تنها بدست مردان خدا عملی است. تعالی باز مانده است
در انقـالب اسـالمی    وقـوع  التفات ملکوتی را بایـد این نشانه مشیت خدا بر . مسبوق به اراده ذات باري تعالی است

  .شاهده کردم

بـار اول آن، نامـه ملکـوتی امـام خمینـی بـه       . اتفاق افتاده است به معنویت و اندیشه متعالی تاکنون دوبار دعوت 
اي بـه    آنگاه که خطاب به وزیر خارجه او چنین فرمودند که قصد من از این کار بـازکردن دریچـه  . گورباچف است

ر انقالب به عموم جوانـان در اروپـا و امریکـاي شـمالی اسـت      اما مرتبه دوم آن، نامه رهب. سوي جهان دیگر است
التفـات ملکـوتی بـراي    . مخاطبان هر دو نامه، نه با تدبیر بشري که با تدبیر الهی انتخاب شـده اسـت   .)1/11/93(

شرّ و شور حوادث روزگـار   درفرد مستعد یا کسی است که گرفتار آمده و . رسد مخاطبان مستعد زودتر به ثمر می
بـراي   ـو یـا فـرد مستعدـ   . دیده بود را اینگونه  گورباچف حال و روز) ره(ی نم خمیاچنانکه ام. نده شده استدرما

اسـت و آن قلـب   » حس حقیقت جویی در قلب او زنده تر و هوشـیارتر «کسی است که  ـ   دریافت التفات ملکوتی
ـ     . جوانان است آگاهانـه راه  «آنـان کـه    ،یطبیعی است که چنین حسی بـراي سیاسـتمداران و دولـت مـردان غرب



بـه همـین دلیلـی اسـت کـه مقـام       . دهد هیچگاه دست نمی ؛»اند سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده
غربی از سوي متصلبین  ناما این توجه به جوانا. معظم رهبري مخاطب نامه خود را از میان جوانان انتخاب کردند

تمـام نگرانـی    ذیرش اسالم واقفنـد و پر روحیه مستعد جوان غربی در آنان کامال ب.وجود دارد هم به فردیت مدرن
را به کمـک ریاکـاران   » اسالم هراسی«از این رو، پروژه . است تهی از معنویتآنان از وقوع التفات قدسی در غرب 

 پس معلوم شد که اسالم هراسی از سوي چـه کسـانی ناشـی   .هاي جنایت کار، به راه انداختند واستخدام تروریست
و التفـات  اما وقتی خداوند سبحان چنین اراده کرده که جامعه بشري را از حجاب فردیـت رهـایی سـازد    .می شود

یریـدون  :آمـد مـی  بر دست بدخواهان معاندین؛ چه کاري از ملکوتی به معنویت براي مشتاقان غربی حاصل شود
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