
 

ایي ًوشتار بخش ًخست تحلیلی است که به 

یاد و ًام کارل لیبکٌشت، رهبر هویشه 

 و هورزم جاوداى کووًیسن شورایی و رفیق

 .شود شر هیتروزا لوکساهبورگ هذیه و هٌ

 

 ًوتساریسن اوراسیا و حکوهت اسالهی در ایراى

(۲) 

گیشی لطجی ثَ سُجشی الیگبسػ ًئْتضاسیغن سّعیَ  ی سًّذ ؽکل ایي ًْؽتبس، ثَ پشّژٍ

ای کَ پیْعتَ دس دّساى تضاسیغن کِي، جٌگ عشد ّ  دیشیٌَ« اهپشاتْسی»پشداصد. سّیبی  هی

جبسی ثْدٍ، هذْس تض   فشّپبؽی ثلْک، اکٌْى، لطجی دس ثشاثش دیگشی لطت جِبًی عشهبیَ

 پشداصاى ثشَُ، ثَ ثیبى ًظشیَ  لطت کَ ثَ ثبص عبصی خْد پشداختَ، دس ایيهی ثبؽذ. ایي  اّراسیب

تشکیجی اص   ،«ضذ فبؽیغتی»ّ « ضذ کوًْیغتی»، «ضذ لیجشالیغتی»، ثب ایذئْلْژی اّراسیب

دس ُن آهیختَ تب سّعیَ لذس لذست   1«ًظشیَ چِبسم عیبعی»هزُت ّ ًژاد پشعتی سا ثَ ًبم 

دبکن گشداًذ. الکغبًذس دّگیي ایذئْلْگ ایي تض استجبػی اعت.  ثَ سا ثبس دیگش ثش اسّپب ّآعیب 

اسّپب ّ آعیب، دس دبل  عیبعی، گغتشدٍ دس دّلبسٍ،  –التصبدی  زّىهْاصی ایي تالػ، 

  التصبدی،  دُی پشچن ایذئْلْژیکی اعت تب صیش لذست اتوی سّعیَ ًئْتضاسی، لطت عبهبى

داسی ثش پب عبصد. تض  لبثت ثب لطت دیگش عشهبیَعیبعی ّ ًظبهی  ّیشاًگشی سا ایي ثبس دس س

ُبی   تشیي تئْسعیي آى، آلکغبًذس دّگیي، ثش آى اعت تب خشدٍ دکْهت ، ثَ سُجشی ػوذٍاّراسیب

کبپیتبلیغن، لیجشالیغن ّ عْعیبلیغن، هتذذ « ػلیَ»ای عشهبیَ جِبًی دّ لبسٍ سا  هٌطمَ

ثْدائیغن  ّ ...  سا صیش   اعالم،  هغیذیت، گشداًذ ّ اؽتشاکبت هزاُت ّ ثبّسُبی دیٌی یِْدیت، 
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اعالم دس کٌبس «ػشفبًیغن»ُبی  ، گشد آّسد ّ ثب ًمت صدى ثَ دخوَتئْری سیبسی چِبرمًبم 

عیبعی  -ّالیت فمیَ ّ عپبٍ، کشٍ ؽوبلی دیگشی دس دْصٍ سّط هغلخ عبصد ّ پشّژٍ هبفیبیی

 خْیؼ سا دس ایي ثبصاس جِبًی ثَ پیؼ ثشد. 

 

 

 

 دوگیي

  



 ی ایراى  ضویوهاوراسیا، هافیا و 

پشّژٍ اّساعیب دس ایشاى ثب ّسّد الکغبًذس دّگیي ثَ ایشاى ّ عشاى  هیالدی، ۴۰۰۲ (۳۵۳۵عبل  )

پٌِبى ّ آؽکبس،  ُباسی ّ دیذُبٍ ثَ صْست  کٌگش ؽْد. ایي عیبعت، ُب آغبص هی عپبٍ ّ اهٌیتی

آهذُب ّ   اسُبی جِبًی ّ ثذّى پیثَ ظبُش ثَ صْست گفتگْ ّ چیضی ُوبًٌذ دُِب کٌگشٍ ّ دیذ

گزسد پٌِبى کشدًذ   گزؽت ّ هی ُبی اجشایی ًوبیبًذٍ ؽذ.  آًچَ دس پؾت پشدٍ هی سیضی  ثشًبهَ

اًگبساًَ،  ایي ػشصَ، عبدٍ ُبی ّ ػٌبصش فؼبل دس ّ فؼبلیي جٌجؼ عْعیبلیغتی ّ اسگبى

گشفتَ ؽذٍ اعت. اص عبل تب کٌْى ًبددیَ  خْاٌُذ،  ُبی ایشاى ّ سّط هی ُوبًگًَْ کَ دکْهت

کٌگشٍ ّ  افضّى ثش صذ گشدُوبیی ّ عویٌبس دس ایشاى ّ سّعیَ ّ  ۴۲تبکٌْى ثیؼ اص  ۴۵۳۵

ُبی دبکن دس  ُبی دبکن دس سّط ّ ُوشاُی الیگبسػ کؾْسُبی جذا ؽذٍ، ثَ اثتکبس الیگبسػ

آًکَ آًِب، ثشگضاس ؽذٍ اعت، ثی   ُبی التصبدی ّ عیبعی ایشاى اص ًئْتضاسیغن ّ عیبعت

ای اص عْی عشگشهبى ثَ ژّسًبلیغن هضهي عطذی ثَ ایي دعیغَ ُْلٌبک  کْچکتشیي اؽبسٍ

داؽتَ ثبؽٌذ. ثی آًکَ ثذاًٌذ یب ثخْاٌُذ دس یبثٌذ کَ دّگیي کیغت! ثَ چَ هؾغْل اعت! ّ 

ُوَ  تش اعت، ای دکْهت اعالهی خطشًبک دس اجشای چَ پشّژٍ ای کَ صذُب ثبس اص پشّژٍ ُغتَ

دس  آعیب ّ اسّپب دس دبل سفت ّ آهذ   اعت، دیذاس ثب ثبالتشیي هشاجغ دیٌی ّ دکْهتی سّصٍ دس دبل

 ثَ فبسعی ّدیذاس ّ عخٌشاًی اعت!  کتبة  دّگیي، ُوضهبى ثب چبپ اًگلیغی آى دس ایشاى

هللا ُب، هصجبح یضدی، ًْسی ُوذاًی، لبضی لٌکشاًی،  آیت ّ دس ؽوبس ّ هٌتؾش ؽذ تشجوَ 

دگش اًذیؾبى ثب اّ ثَ  التشیي هشاجغ صبدسکٌٌذگبى فتْای لتل ًْیغٌذگبى ّهذمك داهبد، ایي ثب

 پشداصًذ. هجبدلَ طشح ّ هذال هی

خجش  هذمك داهبد،   هللا  سّاثظ ػوْهی  فشٌُگغتبى ػلْم جوِْسی اعالهی ایشاى، ثَ سُجشی آیت

ِْسی یکی اص ایي دیذاسُب ّ هجبدالت دّگیي ثب گشٍّ ػلْم اعالهی فشٌُگغتبى ػلْم جو

 کٌذ:  سا ایي گًَْ هٌتؾش هی ۳۵۳۳اعفٌذ  ۴۳اعالهی ایشاى، دس 

ثب دضْس دکتش عیذ هصطفی هذمك داهبد، دکتش غالهشضب اػْاًی ّ دکتش غالهذغیي » 

اثشاُیوی دیٌبًی سئیظ ّ اػضبی گشٍّ ػلْم اعالهی فشٌُگغتبى ّ خبًن دکتش ؽِیي اػْاًی 

ػضْ ُیأت ػلوی هؤعغَ پژُّؾی دکوت ّ فلغفَ ایشاى دس جلغَ ؽْسای گشٍّ ػلْم 

الکغبًذس دّگیي اعتبد فلغفَ ّ ػلْم عیبعی اعالهی فشٌُگغتبى ػلْم، آلبی دکتش 

داًؾگبٍ دّلتی هغکْ )الهبًْعبف( ّ سُجش جٌجؼ اّساعیبیی دس سّعیَ ثب آلبیبى دکتش عیذ 

هصطفی هذمك داهبد، دکتش غالهشضب اػْاًی ّ دکتش غالهذغیي اثشاُیوی دیٌبًی سئیظ ّ 

ضْ ُیأت ػلوی اػضبی گشٍّ ػلْم اعالهی فشٌُگغتبى ّ خبًن دکتش ؽِیي اػْاًی ػ

 «هؤعغَ پژُّؾی دکوت ّ فلغفَ ایشاى دیذاس ّ گفتگْ کشد.



 

ّ دّگیي سا دکتش الکغبًذس دّگیي، اص ؽٌبختَ ؽذٍ تشیي هتفکشاى دبل دبضش سّعیَ، ثٌیبًگزاس 

جشیبى فکشی ًیْ اّساعیب ّ اص هٌتمذاى جذی جِبًی عبصی دس سّعیَ ... کَ آسای ّی دس خصْؿ 

فشد سّعی ّ ضشّست دضْس اثشگزاس سّعیَ ثَ ػٌْاى دبهل ُْیتی ّیژٍ ُْیت یگبًَ ّ هٌذصش ثَ 

هؼشفی کشدٍ ّ  «ّ هتفبّت ثب ُْیت غشثی دس تؼبهالت توذًی جِبى اهشّص هؼشّف اعت

دّگیي ّاضغ هکتت هذسى ژئْپلتیک سّعیَ اعت ّ ثب ًگبُی عٌت گشایبًَ، ثَ »... افضایذ  هی

 «ؼشفتی هجتٌی ثش جِبًی ؽذى هی پشداصد.ًمذس هذسًیغن، پغت هذسًیغن ّ پذیذٍ ُبی ه

ُب ّ هغبئل  الکغبًذس دّگیي اص  فؼبلیت»ثَ گفتَ سّاثظ ػوْهی  هذمك داهبد،   دس ایي دیذاس،

هختلف هشثْط ثَ فلغفَ ّ کبسُبیی کَ دس سّعیَ دس ایي صهیٌَ ُب صْست گشفتَ ّ فؼبلیتِب ّ 

اػضبی گشٍّ ػلْم اعالهی  ُبی پژُّؾِبی ػلوی خْد تْضیذبتی اسائَ کشد ّ ثَ پشعؼ

گشایؾِبی هزُجی دبل دبضش سّعیَ ّ صهیٌَ ػشفبى اعالهی ّ »فشٌُگغتبى دسخصْؿ 

اهکبى ادیبی عٌت ّ هؼٌْیت گزؽتَ »ّ « ُب ؽیؼی دس سّعیَ ّ اهکبى دیبلْگ ثیي ػشفبى

 پبعخ داد. « سّعیَ

ٌگغتبى ػلْم ّ پظ اص هؼشفی فشُ»ّ هذمك داهبد سئیظ گشٍّ ػلْم اعالهی فشٌُگغتبى ًیض، 

گشٍّ ػلْم اعالهی ّ فؼبلیتِبی دس دبل اجشای آى، ثب اؽبسٍ ثَ صذجتِبی هطشح ؽذٍ، ضوي 

تأکیذ ثش ایٌکَ ػشفبى ؽیؼی ُوشاٍ ثب تفکش هالصذسا دس سّعیَ ثبصتبة خْثی داسد، اظِبس داؽت 

ْاًی کَ ثَ ًظش هی سعذ هْضْع هؼٌْیت ؽیؼَ دس سّعیَ ثبیذ گغتشػ یبثذ. دکتش غالهشضب اػ

ػضْ پیْعتَ گشٍّ ػلْم اعالهی ًیض دس ایي ًؾغت ثش ضشّست پیذا کشدى ساٍ ادیبی عٌت ّ 

ُبی دکتش دّگیي ّ  هؼٌْیت گزؽتَ سّعیَ تأکیذ کشد. دکتش اػْاًی دس اداهَ ثب اؽبسٍ ثَ صذجت

ثیبى ایٌکَ ایؾبى ًیض ُوبًٌذ دّگیي دکوت همذط سا اص آى ؽشق هی داًذ ّ دس آثبسػ ثَ ایي 

ُبًشی کشثي عؼی کشد ّ فلغفَ دکوبی هب چْى »َ پشداختَ اعت تصشیخ کشد: هغئل

عِشّسدی ّ هالصذسا سا ادیب ًوْد ّ ًکتَ جبلت تْجَ ایٌکَ دس پیبم تبسیخی اهبم خویٌی )سٍ( ثَ 

گْسثبچف، اهبم دػْت هی کٌذ کَ سّعیَ ثشای ؽٌبخت ایي فالعفَ کبس کٌذ ّ کغبًی سا ثَ 

عفَ سا ثؾٌبعٌذ ّ آسایؾبى سا دس سّعیَ اؽبػَ دٌُذ. ثب ػٌبیت ثَ ایشاى ثفشعتذ کَ ایي فال

ایي هْضْع یکی اص هغبئلی کَ اص اُویت ّیژٍ ثشخْدداس اعت ؽٌبخت فلغفَ اعالهی اص 

 «.طشیك آؽٌبیی ثب فیلغْفبى ّ هتفکشاى ثضسگ ایشاًی اعت

ای ثَ صثبى  جَدس اداهَ ایي ًؾغت آلبی دکتش الکغبًذس دّگیي ثَ صْست تصْیشی هصبد»... 

اًگلیغی ثب آلبیبى دکتش هذمك داهبد ّ دکتش اػْاًی اًجبم داد ّ دس ایي هصبدجَ پشعؾِبیی دس 

 خصْؿ فلغفَ هالصذسا ّ ػشفبى اعالهی هطشح کشد ّ اعتبداى ثَ پشعؾِبی ّی پبعخ دادًذ



 2.«رّابط عوْهی فرٌُگستبى علْم

 

  

غالهحسیي ابراُیوی دیٌبًی،غالهرضب اعْاًی، هللا هحقق داهبد،  آیت  

در دیدار ّ هببدلَ بب دّگیي ّ خبًن دکتر شِیي اعْاًی   
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46-09&catid=248:news&Itemid=574&lang=fa رّابط عوْهی فرٌُگستبى علْم   



ّی  فیلغْف، ّ سُجش ثشّى هشصی ایي تفکش، عیذ دغیي ًصش اعت. –هؾبّس دیٌی ؽبٍ 

، ثٌیبًگضاس ایي فشلَ اعت. ّی پیْعتَ 3ّ هشیذ فشای« طشیمَ ؽبرلیَ هشیویَ»سُجشاى فشلَ 

ثب عیذهذوذخبتوی، اعفٌذیبس   ُبی اخیش، فشح پِلْی دس عبل ُوضهبى ثب ًمؼ هؾْستی ثب

گش عیبعی،  هیبًجی  سدین هؾبیی، هذوْد ادوذی ًژاد دس دیذاسُبی ایٌبى دس ًیْیْسک،

ثَ عجت افؾبگشی ّ  ،۳۵۳۳ّ جٌبیبتؼ ثْدٍ ّ ثَ ایشاى دػْت ؽذٍ ثْد. دس عبل   عشهبیَ

سئیظ دفتش  8811بصگؾت. دغیي ًصش، آثبى دس ًیوَ ساٍ ث هخبلفت ثبًذ ؽشیؼتوذسای دس کیِبى،

سا ثَ دلیل « دکوتبًَ ثْػلی عیٌب»جبیضٍ « جؾٌْاسٍ دکوت عیٌْی»عبثك فشح پِلْی دس 

اص سدین هؾبیی دسیبفت کشد. دس «)!( گغتشػ هؼٌْیت ّ ثبالثشدى کیفیِت عجک صًذگی دیٌی»

ای  ثب اًتؾبس همبلَ« کیِبى»َ سّصًبه 8811آرس  2دبلی کَ ًصش اص ّاؽٌگتي دس ساٍ تِشاى ثْد، سّص 

ای سا ثَ آى ّاداؽت تب ًصش سا اص هیبًَ   ّ اًتؾبس ػکغی اص ّی، خبهٌَ، ثَ للن پیبم فضلی ًژاد

آهْصاى  ساٍ ثبصگشداًٌذ. پبدسهیبًی ایي عفش سا دذاد ػبدل ّ ػلی السیجبًی کَ ُش دّ اص دعت

  بٍ ثْدًذ ثَ ػِذٍ داؽتٌذ.دیٌی ؽ-هللا هطِشی ایي ُومطبس ًصش دس دعتگبٍ دکْهتی آیت

 

 

بَ سالم  ۱۵۳۱رّز  سْم بِوي هبٍ سبل « سالم عید غدیر»در هراسن «  سیدحسیي ًصر»

 ، ّزیر درببر/ ًفر اّل از راست( آهدٍ است. «اسدهللا علن»ّ « هحودرضب پِلْی»
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 Frithjof Schuon ('Isa Nur al-Din), 18 juni 1907 – 5 maj 1998 

بزپا  «طشیمَ ؽبرلیَ هشیویَ»ای بً وام شذ و فزقً  وئیس  ساديوامىذ در س می مزتجع مذٌبی کً او را فیلسوف مذٌبی،  

و ایزان بً عضوگیزی  ی اروپاییلً در کشورٌامکزد و حسیه وصز دستیار وی گزدیذ. در بزخی کشورٌا اس ج

 ,Kurt Almqvistoch  Tage Lindbomپزداخت. افکار فزی شوف در کشورٌای اروپایی واسکاوذیىاوی، بً وسیلً 

.Ashk Dahlén  شود تزجمً و پخش می .(http://sv.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Schuon.) 
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دس ایشاى  اهب فشصًذػ پیْعتَ ثب همبهبت دکْهتی  ُشچٌذ دغیي ًصش اص آى عفش ثبص گشداًذٍ ؽذ،

اعتبد  فشصًذ خلف دغیي ًصش،  گشی ّ دیذاس هؾغْل اعت. دکتش ّلی سضب ًصش، ثَ ّاعطَ

ثبؽذ کَ دس آهشیکب ّی سا اص ًخجگبى ايشاًی  هی  هطبلؼبت اعالهی داًؾگبٍ جْسج ّاؽٌگتي،

ّ اعتبد سّاثظ ثیي الولل « ًْصايی ؽیؼَ»ؽٌبعبًٌذ. ّلی سضب، ًْيغٌذٍ کتبة  اهشيکبیی هی

ذٍ ػبلی چفلتچش دس داًؾگبٍ تبفتظ اعت کَ ثَ ػٌْاى هؾبّس  ثبساک اّثبهب دس اهْس داًؾک

خبّسهیبًَ ثشگضیذٍ ؽذ.  ّلی سضب ًصش، ُوضهبى دس هبهْسیتی دس تِشاى دس اسدیجِؾت عبل 

، اص عْی دکْهت آهشیکب، خبًن سکغبًب صبثشی خجشًگبس آهشیکبیی ایشاًی سا کَ ثَ اتِبم ۳۵۳۳

 عبل تؼلیمی هذکْم ؽذٍ ثْد، آصاد ثَ آهشیکب فشعتبد. ۴صًذاى تؼضیشی ّ عبل  ۴جبعْعی ثَ 

 

 ّلی ًصر ّ رکسبًب صببری

 

ُبی دس ایشاى ّ دکْهت  الیگبسػ  ُیالسی کلیٌتْى، ساثظ ثیي دکْهت هؾبسّ اّثبهب، ّلی سضب ًصش،

دکْهت ُب ّ   آهشیکب، فشصًذ دغیي ًصش ًمؼ هِوی دس  اداهَ دیپلوبعی دیبلْگ  ثیي دهکشات

 4اعالهی داؽتَ اعت.

« فیلغْف» ،عیذ دغیي ًصشی سرالت  ساعتی خلف پذس، تکلوَ ؽٌبط ثَ اعالم سضب ًصش ّلی

ثبؽذ. عیذ دغیي، ثَ اػتشاف خْد، ثب آیت هللا هطِشی ُوشاٍ ؽذ تب  ثَ  ؽبٍ، هی-عبّاک

سا ثَ هشکض هذیشیت دیٌی دلخْاٍ ؽبٌُؾبٍ دسآّسد.  ُوشاٍ ػلی ؽشیؼتی، دغیٌیَ اسؽبد

ؽشیؼتی ثش خالف پشّژٍ عبّاک ّ تالػ ُبی ًصش دس ثشپبیی دغیٌیَ اسؽبد، ثَ دلخْاٍ ًوی 

هؼمْل »سفت، هطِشی ّ ثب ٌُش دس ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ ثَ تؼلیوبت دیٌی ّ داًؾکذٍ 

هؾبّست عبّاک ًؾغت ّ ًؾبًیذٍ ؽذًذ، عیذ دغیي ًصش دس دسثبس ؽبٍ ّ ثَ « ّهٌمْل

دکْهت اعالهی اعت. آخشیي کؾف ژیْفیضیک پشفغْس،  –اکٌْى دلمَ ّاعظ الکغبًذس دّگیي 

ایٌک پغش ّی، ّلی «. صیجبتشیي پْؽؼ عش اعت ػوبهَ، »ػالهَ  دغیي ًصش ایي اعت کَ 

َٔ ػلوبی دیٌی اػوبل  ی دکْهت اعالهی سضب ًصش، هجلغ ؽذٍ اعت کَ ایذٍ ای کَ ثَ ّعیل
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ّ دیذگبٍ ّی هجٌی  افالطْى جوِْسدس کتبة  جوِْسیتهتکی اعت ثَ هفِْم « ؽذت ثَ»ؽْد 

-ُبی خبؿ دیذٍ ّ ثَ ػجبستی فیلغْف کَ آهْصػ« ًگِجبى»یک »کَ دکْهت ثبیذ تْعظ  ثش ایي

 5«اداسٍ ؽْد.« ؽبٍ

عبل ثؼذ، دس ُضاسٍ عْم، اص  ۴۰۰ُبی صفْیَ عذٍ هیبًَ، کَ  ّلی فمیَ، ًَ تٌِب اص دخوَ

سضبی ّی ًیض ثشای پیؾجشد اُذاف عشهبیَ دس  عْی اعتبد ژئْفیضیک، دکتش دغیي ًصش ّ ّلی

گشدد، ّ هؾشّػیت هی یبثذ. ثَ ایي گًَْ، داسُبی ّالیت هطلمَ  خبّسهیبًَ، تئْسیضٍ ّ هغلخ هی

تب ثب تشکیت ثوت، هصلذت  عشهبیَ دس ایشاى، ثَ دعت ایي ًخجَ گبى عیبعی ّ ایذیْلْژیک ثشپب،

 عشهبیَ دس هیلیتبسیغن جِبًی، هٌِذعی ؽْد.

 

 

    Frithjof_Schuonفری شْف شّْى 

 ۳۵۳۴خشداد هبٍ 

 اداهَ دارد...

 «کبسل لیجکٌؾت»

  

                                                           

5 Nasr, Vali ,The Shia Revival ,Norton, (2006), p.126 
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