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 گرایی و حساسیت نسبت به جامعهبارز آرمان جلوههدی، 
 

 زادهوگو با دکتر حسین سراجگفت
 د حسین موسویسیمصاحبه از: 

 
گردد؟ در چه کارهایی سابقه آشنایی شما با هدی صابر به چه زمانی بازمی

با یکدیگر همکاری داشتید؟ چه خاطراتی از دوران همکاری با ایشان 
ید؟   دار

بود که با آقای صابر آشنا  1820بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اشتباه نکنم از بهار سال 
و سیما در گروه اقتصاد )گروه روستا با گروه کارگر ادغام شدند مان در صدا شدم و آشنایی

ای سعید شد. آقو تبدیل شدند گروه اقتصاد( بود که با مدیریت آقای سعید اعتمادی اداره می
اعتمادی از مدیران بسیار خوش فکر، صادق، درستکار و موفق صدا و سیما در آن دوره بود 

ه عنوان پژوهشگر وارد آن گروه شدم و مشغول کارهای که مدیر گروه اقتصاد شدند و بنده ب
پژوهشی شدم. البته من و آقای صابر از دانشجویانی بودیم که به دلیل تعطیلی دانشگاها به 

به بعد کارهای مختلفی کردیم.  43عنوان افرادی که در جریان انقالب بودیم از سال 
شدند. من هم چون ول میدانشجویان به دلیل تعطیلی دانشگاها جاهای مختلف مشغ

غول سازی مشام جامعه شناسی بود، به عنوان پژوهشگر در گروه اقتصاد برای برنامهرشته
آن زمان مدرسه عالی بازرگانی که بعد ادغام شد با عنوان  -شدم. آقای صابر هم از دانشگاه 

به عنوان  دانشگاه عالمه ـ آمده بودند و ایشان هم هنوز درسشان تمام نشده بود. هر دو
 پژوهشگر مشغول کار بودیم. 

ای به عنوان پژوهشگر دنبال های جداگانهآن زمان کار مشترک با هم نداشتیم. هر کدام پروژه
کردیم. اما به عنوان اعضا یک مجموعه جلسات کاری مشترک داشتیم و راجع به می

صورت ای به کردیم؛ ولی روی پروژههای جمعی میگیریموضوعات گاهی تصمیم
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 23وقت بودم و تا سال در آن گروه در صدا و سیما تمام 1822مشترک کار نکردیم. تا سال 
 هم که کاًل ارتباطم با صدا و سیما قطع شد.  23پاره وقت بودم و از سال 

ه ای داشتیم و احترامی نسبت ببا آقای صابر از همان زمان که آشنا شدیم، ارتباط دوستانه
د و ادامه هم داشت. برخوردهایی که داشتیم همه حاکی از این بود ایشان در من ایجاد ش

دیت کردند. جایشان بسیار فرد جدی و منضبطی هستند و با نظم و دقت خاصی هم کار می
که از دور برای کسی که ارتباط نزدیکی با ایشان نگرفته خاصی هم در رفتارشان بود، طوری

ه شدی متوجولی وقتی با ایشان نزدیک می آمد ارتباط سخت باشد.بودند، به نظر می
ای که خودشان داشتند و از همکارانشان هم شدی در عین جدیت و انضباط فوق العادهمی

این انتظار نظم و انضباط را داشتند، بسیار فرد مهربان و دلسوزی بودند و نسبت به محیط 
تمام اشتند، حتما اهاطرافش بسیار توجه داشتند و حتی اگر شخصی از همکاران مشکلی د

 دادند. دادند و کاری صورت میانجام می
ی کارها برنامه داشتند. برخالف خیلی از ماها که کاری ، ایشان برای همهنظمدر رابطه با 

ی زندگی روزمره مثال اینکه کی شدیم و حتی برنامهآمد و درگیرش میروزمره پیش می
د پذیر بودیم و خیلی مقیم، خیلی انعطافورزش کنیم یا ورزش نکنیم، چگونه ورزش کنی

گونه شناختم اینبه یک نظم سخت برای زندگی روزمره نبودیم. نوعًا اکثر افرادی که می
بودند. منتها آقای صابر اینگونه نبودند. ایشان برای همه کارهاشان نظم و برنامه خاصی 

ن جلساتی برگزار داشت. به عنوان مثال موردی که خاطرم هست ما با عنوان همکارا
ی گروه بود که مدیریت ـ آقای کردیم. این جلسات مربوط به مسائل مشترک ادارهمی

کردند و با مشورت و نظرخواهی از افراد اعتمادی ـ گروه را بر مبنای کار جمعی اداره می
ی افراد به نوعی مشارکت ای ساخته بشود، چگونه ساخته بشود، همهگروه که چه برنامه

سازی گروه این جلسه د. گاهی اوقات جلساتی قرار بود هماهنگ شود، برای برنامهداشتن
یکبار اگر اشتباه نکنم قرار بود روز دوشنبه بعد از ظهر فالن ساعت باشد. هدی گفتند من 

توانم و وقتی پرسیده شد چه کار داری گفت این ساعت ورزش من است؛ مرتب فوتبال نمی
ای هم ورزش و فوتبال داشت و فوتبال را به صورت حرفه ی زیادی بهرفت. عالقهمی

کرد. من خودم به عنوان یک فرد فکر کرد هم منظم فوتبال بازی میاخبارش و دنبال می
یش قدر کارهاکردم حاال فوتبال یک جلسه تعطیل بشود! ]چه ایرادی دارد؟[. ولی او اینمی

مهم است و من این ساعت را برای این گفت این یک کار شده بود و میبندیمنظم و دسته
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ا کنم. تمام کسانی که بجا نمیی گروه یا کار جابهکار گذاشتم و این برنامه را برای جلسه
 دیدند. طور بارز در ایشان میکردند، این ویژگی جدیت و نظم را بهایشان کار می

سعت وجودی، شد که وسعت وجودی داشت و این واز فرایند کار آقا هدی دریافت می
کرد. آن جدیت و انضباط و همواره به آرمانی فراتر از زندگی روز به روز هم گسترش پیدا می

رومزه فکر کردن و خود را در راستای آن قرار دادن، یک وسعت وجودی در او ایجاد کرده 
، کنمها کار کرده و میبود که این وسعت وجودی در افرادی که من دیدم و به شخصه با آن

 ه نظرم او را متمایز کرده بود. ب
من البته عرض کردم ارتباط کاری نزدیکم با ایشان همان دوره بود. بعد از آن، ارتباط دوستانه 

کری تا های فمبتنی بر احترامی که شکل گرفته بود، وجود داشت با تفاوتی در چارچوب
یم دیدت نمیحدی سیاسی. چون از لحاظ فکری سیاسی خودمان را خیلی یگانه و یکدس

و این تفاوت بین افراد گروه زیاد بود. یعنی تنوع تفکر زیاد بود. ولی برخوردهای همه، بسیار 
فکری که  رغم تفاوتانسانی مبتنی بر احترام متقابل و دموکراتیک بود. به همین دلیل علی

وجود داشت، روابط انسانی و اخالقی و عاطفی خیلی عمیقی بین مجموعه شکل گرفته 
د و تا امروز هم ادامه پیدا کرده است؛ با اینکه همه جدا شدیم و هر کدام در راه مختلفی بو

ن ای متفاوتی رفتیم. ولی آمشغول به کار شدیم و هرکدام راه فکری، سیاسی، علمی، حرفه
ربط انسانی، اخالقی، عاطفی کماکان سر جای خودش بوده است و روابط اخالقی و 

گاه محفلی وجود داشته که تا امروز هم های گاهدر نشست 20ه انسانی صمیمانه گروه ده
ادامه دارد. به شخصه برای خودم تا به امروز آن تجربیات شیرین و به یادماندنی و اثرگذاری 

 است. 
 

های شخصیتی هدی غیر از نظم و وسعت وجودی که اشاره کردید، ویژگی
 د؟ صابر در کار و مراودات اجتماعی از نظر شما چه بو 

یب بود. ترتبه لحاظ فکری و سیاسی هدی تحت تاثیر چند نفر بود که تا آخر هم به همین
شناختیم، این گونه بود. احترام خیلی عمیقی برای بنیانگذاران از همان ابتدایی که او را می

به خصوص روی زندگی، آثار، آراء و مشی چند  –نه جریان بعدیشان  –مجاهدین داشت 
کرد. مصدق براش خیلی ها استناد میهایش به آنلعه داشت و در صحبتبنیانگذار مطا

گرفت. یک زمانی از جنبه ورزشکاری و ای بود و از او الهام میشخصیت برجسته
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د و ای شده بودوستی، تختی برایش شخصیت برجستهداری و مردمدوستی و مردمورزش
 روی ایشان هم کار کرد. 

ده بود بین فکر و عمل هدی فاصله بسیار کمی بود؛ خیلی های فکری باعث شاین ویژگی
ای بین این دو نیست. ولی وقتی با ها بگوییم هیچ فاصلهدشوار است که در مورد انسان

های اخالقی و ها و ارزشها، ایدهدیدیم بین آرمانکردیم میخودمان یا دیگران مقایسه می
ی هاسیار کمی وجود داشت. ویژگیی باش در زندگی فاصلهسیاسی وی با مشی عملی

دار باشد؛ به خصوص به زندگی مردم فقیر عالقه داشته فکری او باعث شده بود خیلی مردم
 باشد. 

اش بود. کارهای پژوهشی که های برآمده از همان دیدگاه سیاسیهایش، انتخابانتخاب
ی ختم نشد، به آثاری سازآنجا انجام داد، همه کارهای خیلی جدی بود و فقط به یک برنامه

تبدیل شد که منتشر هم شد. مثاًل در رابطه با موضوع نفت کار خیلی خوبی کرد. 
هایش در محیط کار به عنوان یک پژوهشگر هم برآمده از همان تاثیرپذیری بود. انتخاب

مثاًل موضوع نفت را که به عنوان پروژه پژوهشی کار کرد، به مقدار زیادی ناشی از جریان 
ای که به مرحوم مصدق داشت. در نتیجه یکی از شدن صنعت نفت بود و عالقهملی 

های بارز او این بود که فاصله بسیار کمی بین منش و فکر و رفتار و سلوک و زندگی ویژگی
کرد با یک شخصی روبرو است که شد. خیلی روراست بود و آدم احساس میاو دیده می

ای ریا و نفاق در وجود او نیست ـ که پدیده ها ذرهکرد. نه تنحرف او با عملش فرق نمی
کرد بسیار جدی بود و هایی که اظهار میخیلی بدی در جامعه ما شده ـ بلکه در آرمان

هم  ها نزدیک باشد وکرد که چگونه باید زندگی کرد که به آنهمواره شخصًا به این فکر می
ژگی ها برسد، ویکرد که به تحقق آنی عمل سیاسی ـ اجتماعی چگونه باید رفتار در عرصه

 بارزی در او بود. 
 

هایی نظیر های اجتماعی صابر در پروژهها و فعالیتآیا از پژوهش
ینی و توانمندسازی در زاهدان اطالع  یه، کارآفر خرمشهر، نهادهای خیر
یابی شما از این کارها چیست؟  ید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ارز  دار

کارها انجام شده است. ولی نه خیلی از نزدیک که االن بخواهم راجع  اطالع دارم که این
ها هم در راستای همان ها صحبت کنم. اجمااًل در جریان بودم و مطلع شده بودم و آنبه آن
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ها آن یتوانمندسازهای توجه به طبقه فقیر و محروم جامعه و دیدیم. آرمانمی هاشآرمان
 بینم. ها را در آن راستا میا. این پروژههو تالش برای بهبود زندگی آن

 
ی ما مثل همین مسائل های مبتالبه جامعهآقای دکتر با توجه به بحران

کنید کارهای مرحوم صابر چقدر موثر بوده به طبقات فرودست، فکر می
 عنوان نیرویی که جایگاهی در جامعه مدنی دارد؟ 

هم هست ـ که مشکالت اجتماعی صرفًا با ی درستی اگر این ایده را بپذیریم ـ که ایده
های مدنی هم تک در قالب تشکلی مدنی و مردم تکشود و جامعهدولت حل نمی

های جامعه از این ی اخالقی و هم مسئولیت دارند و هم جامعه نیاز دارد و ظرفیتوظیفه
ک و وکراتیهای برتواند تبلور پیدا کند و کارآمد و پویا، به بیرون از چارچوبطریق می

محدود دولتی پیش برود، کارهایی که به خصوص در این زمینه مرحوم صابر شروع کرده 
بود های اجتماعی برای بههای فعالیت بخش مدنی برای ایفای مسئولیتبود، یکی از جلوه

زندگی مردم به خصوص طبقه پایین جامعه است. کار در بلوچستان و خوزستان به 
و بلوچستان انجام شد، این ویژگی بارز را داشت و به عنوان  خصوص کاری که در سیستان

یک نمونه و الگو باید بررسی شود و از آن الهام گرفته شود. من مطمئنم که هدی این ظرفیت 
ی پژوهشی برای ساختن یک شد ـ چه یک پروژهرا داشت که در هر فعالیتی که وارد می

نهاد یا مدنی برای پیشبرد یک برنامه ـ یا سازمان مردم یاNGOبرنامه، چه یک فعالیت 
ها هایی داشته که این ظرفیت باید دیده شود، مطالعه شود و از آنخالقیت، ابداع و نوآوری

 ی مدنی برای بهبود اقشارالهام گرفته شود و به عنوان بخشی از مسئولیت اخالقی جامعه
مقدار  ها یکدسته از فعالیت ها استفاده شود. البته خوشبختانه اینفرودست جامعه از آن

 شود. رونق گرفته و جامعه هم از آن بهره مند می
 

هدی صابر یک تیپ فکری و سیاسی بود. آیا درگیری وی در کارها و 
های اجتماعی با این کلیت تیپ ناسازگار نیست؟ به لحاظ تحلیل پژوهش
ر ـ گشناختی، آیا امکان تلفیق تیپ فکری ـ سیاسی با تیپ پژوهشجامعه

تواند ایجاد کند و هایی را میاجتماعی وجود دارد؟ این تلفیق چه تنش
یت کرد؟ چون همانتوان این تنشچگونه می دانید طور که میها را مدیر
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مرحوم صابر در مباحثی نظیر باب بگشا، نگاه توحیدی به مقوالت 
ی آید به جامعهاجتماعی داشت و نگاه سیاسی را با یک نگاه توحیدی می

 زند. مدنی پیوند می
دهند و های پژوهشی یا علمی انجام میی افرادی که فعالیتطور کلی اصواًل همهبه

شان درراستای های سیاسیگرایانه و سیاسی هم دارند و آرمانهای آرمانحال دغدغهدرعین
شوند، این چارچوب شود، وقتی وارد یک کار پژوهشی مییک آرمان اخالقی تعریف می

گذارد. حدودی از این شان اثر میشان روی کار پژوهشیی سیاسیری و فسلفهفک
 هایی از این تاثیرگذاریشده و بسیار عادی و طبیعی هست؛ بخشاثرگذاری، پذیرفته

حداقل با معیارهای علمی ممکن است قابل پذیرش نباشد. بخشی که قابل پذیرش و عادی 
های علمی پژوهشی مدنی انتخاب فعالیت هایی است که برایها و پرسشاست، سوژه

طور مثال های فکری ماست. بهکنیم. خیلی روشن است که اینها متاثر از چاچوبمی
ی ویژه ای به مرحوم مصدق داشت و خود این عالقهی ویژهعرض کردم مرحوم هدی عالقه

ار ه، کمنجر به انتخاب موضوع نفت شد. این موضوع، موضوعی بود که به خاطر آن عالق
دار وارضاکننده بودبود و خیلی هم آشکار است، و این کاماًل موجه هم کردن روی آن معنی

شود، تا این حد وقتی با واقعیت های پژوهشی میهست. هرپژوهشگری که درگیر فعالیت
و معنابخشی به واقعیتی که با آن مواجه است، متاثر از  کند به نظر در چینشبرخورد می

هایی که خود ود است. حال اگر ایشان با آن مفهوم توحیدی و تحلیلچاچوب فکری خ
ایشان داشت، مثاًل وارد موضوع اقشار محروم جامعه شود، تعبیر و تفسیرش از آن، تعبیر و 

ای خواهد بود. این هم اشکال ندارد. در علوم انسانی این را همه پذیرفتند که تفسیر ویژه
 ستند، کاماًل عاری از ارزش نیستند. این علوم، علوم معطوف به ارزش ه

های فکری ایجاد های فکری، نوعی دگمشود که این چارچوباما مشکل زمانی ایجاد می
گاه چشم های فکری باعث شود به روی برخی از واقعیتکند و این دگم ها تعمدًا یا ناخودآ

ین متاثر از ا شانبپوشیم. به نظرم افرادی که چارچوب فکری دارند، در دیدگاه سیاسی
های های متفاوت نسبت به واقعیتهای متفاوت، کنشچارچوب فکری هستند، تحلیل

های اجتماعی انسانی، ی اجتماع و در پدیدهی علوم انسانی و در حیطهمشابه در حوزه
ساند و ری حضور میشده است و منظرهای متفاوتی از واقعیت را برای ما به منصهپذیرفته

های های مختلف صورت بگیرد. اما زمانی که پای دگمدرک واقعیت از جنبهشود باعث می
های ناموجه با گذاریشود ما فاصلههای فکری باعث میآید و این دگمفکری به وسط می
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فور و ها باید مطرود و منهایی تعریف کنیم که این شیطاندیگران کنیم یا از دیگران شیطان
 شود.آفرین می نابود شوند، اینهاست که مشکل

شان برجستگی های اخالقی در بینش فکری و مشی سیاسیمعمواًل کسانی که ارزش
ه در ی کسانی کشوند. به نظرم همهشوند یا کمتر میبیشتری دارد، دچار این مشکل یا نمی
های فکری دیگری کنند یا کسانی که در چارچوبمشی فکری شادروان صابر کار می

کننده است و آن پافشاری بر ، یک عنصر، عنصر بسیار تعیینمشغول به کار هستند
های مشترک انسانی است. اگر روی این در هر نظام فکری های اخالقی و ارزشارزش

های شود و اثرش حتی روی فعالیتساز نمیپافشاری شود، این تنوع فکری خیلی مسئله
 یعی انسانی است. پژوهشی اثر مخرب نیست، در حد یک اثر معمولی در زندگی طب

 
ین پرسش، مرحوم صابر همانطور که می دانید در دوران به عنوان آخر

متاخر، خیلی حضور جدی در دانشگاه نداشته، اما ارتباط خیلی جدی با 
دانشگاه و دانشجویان داشته است. مایلیم بدانیم رهنمود یا نمودی از منش 

ی امعههای جاز پایگاههست که دانشگاه به عنوان یکی  یا بینش آقای صابر
ازی ی دانشگاه را بازسای که روح راکدشدهگونهمدنی بتواند پیگیری کند به

 یا احیا کند؟ 
یک چیز که به نظرم مهم هم هست، شخصیت او به عنوان فردی که وسعت وجودی داشت، 

های نای این الگو بودن، همان تعریف کردن آرمتواند الگو باشد. یک جنبههایی میاز جنبه
ها است. یعنی همواره ارزش اخالقی، بلند و فراتر از زندگی روزمره و معمولی برای انسان

های زندگی مادی روزمره ها به این است که چقدر فراتر از محوده آدمو وجودی یانسان
های بلندتری تعریف کنند و حاضر باشند در آن راستا تالش کنند و آرمان خودشانبرای 

ایی هند. ازین حیث ما االن با مضیقه و محدودیت روبرو هستیم. چون دیدگاهفعالیت کن
گرایی دور کند. آرمان گرایی درعین حال با واقعیت خواهد افراد را از آرمانآمده که می

نیافتنی باشدند؛ درحدی که ی خیلی دوری باشد به نحوی که دستزندگی نباید رابطه
 پردازی دارند. گرایی و آرمانانها توان و ظرفیت برای آرمانسان

حداقلش این هست که نسبت به زندگی مردم و به خصوص قشرهای پایین جامعه 
حساسیت نشان داده شود، مسئولیت احساس شود؛ نسبت به این که بر سر جامعه چه قرار 

ی درست و پاک از نظر اخالقی، روابط مناسبی حاکم باشد، است بیاید و آیا یک جامعه
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ای باشد که هیچ قاعده و ضابطه و معیار اخالقی در آن ای باشد یا جامعهنین جامعهاین چ
های اخالقی هست. هدی یکی از شناسیها، مسئولیتنباشد؟ این نوع حساسیت

 گرایی و حساسیت نسبت به وضعیت جامعه و اطراف خودش بود. های بارز این آرمانجلوه
های نامناسب ذار و مهم است و درعین حال روایتی ما که دین یک سنت تاثیرگدر جامعه

زی گریبسا امروز یک نوع دیناز دین هم همواره مطرح بوده و آثار منفی بر جا گذاشته و چه
هم در نسل جوان ایجاد کرده، افرادی مثل هدی که در یک موضع بسیار در عین حال 

ل ها و مفاهیم دینی مثارزش روشنفکرانه، ارتباط وسیع و معناداری با سنت دینی و درواقع
تواند ترین مفهوم در یک نگاه دینی دارند، میعنوان اصلیمتن قرآن یا خود مفهوم توحید به

خواهم بگویم لزومًا همان مدل الگو یا نمی بخش باشد؛یک الگو باشد یا حداقل الهام
رانه، در عین ی کاماًل روشنفکشود حتی در یک زمینهها. اما از آن جهت که میبرداشت

های بسیار عمیق وجودی دینی داشت و به سنت دینی در این راستا بسیار حال دغدغه
توان از مشی و منش مفاهیم متعالی داد. این هم به نظر من یکی از موضوعاتی است که می

ار بخش و تاثیرگذو تفکر هدی صابر الهام گرفت و برای نسل جوان و دانشجویان ما الهام
 باشد. 

 
 ی پایانی اگر هست بفرمایید. کتهن

نه، عرض خاصی ندارم. برای هدی صابر آرزوی تعالی وجودی و روانی روحی و آرامش 
های روان دارم و در عین حال تاسف خودم را از اینکه چرا چنین افرادی که جزو سرمایه

 توانند در خدمت بهبود جامعه، در جهت تعالی وجودی نسلی ما هستند و میجامعه
ی ما در زمان ها و مضایقی روبرو بشوند و جامعهجدید جامعه باشند، باید با محدودیت

ای فکری ههایی این ظرفیتی کافی ببرند و با محدودیتها استفادهآن ازشان نتواند، حیات
 ه وتاثیرگذاری و ارتباط با جامع یبرابخش باشند، توانند تعالیفرهنگی و افرادی که می

 ها برطرف شودرو باشند. امیدوارم به سمت شرایطی برویم که این محدودیتجوانان روب
ی و نه تنها برای چنین افرادی محدودیت ایجاد نشود، بلکه به ایشان کمک شود که همه

 و وجودیشان در خدمت تعالی جامعه و بهبود شرایط جامعه قرار بگیرد.  یفکرهای ظرفیت
 

 خیلی متشکرم. 
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 «انسان تراز مکتب» و «میاسم با مس»
 مجتبی بدیعی 

 
شروع شد. انقالب به اصطالح فرهنگی، تعطیلی  49آشنایی من و هدی صابر از خردادماه 

ساله این فرصت نصیبم شد که مدیرگروه  12رقم زد و من معمار  49را در خرداد ها دانشگاه
ر این مسئولیت را ب سیاسی سیمای جمهوری اسالمی ایران شوم. قبل از من محسن سازگارا

عهده داشت. در آن مقطع به دلیل جوانی من و کودکی انقالب و نبودن هیچ اثر و نشانی از 
ساختم. بخشی از نیروها را از دوستان می نحوه مدیریت سازگارا، باید گروه را خودم

 دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تأمین کردم و بخشی دیگر را از دوستانی که در آن
م ها(. تیمقطع یا خط امامی بودند و یا دوستان نزدیک به جنبش مسلمانان مبارز)امتی

خوبی جمع و جور کردم. هدی یکی از آنها بود. در آن دوران که تازه شروع کرده بودم، 
ه کای کردیم. نشریهمی همزمان دو هفته نامه اتحاد جوان را در کنار دیگر دوستان منتشر

حزب جمهوری اسالمی جنبش مسلمانان مبارز و جنبش مجاهدین متهم به گرایش به 
اتحاد جوان خودشان بودند. خط امام های )مهندس میثمی عزیز( بود، گرچه خدایی بچه

قبل از اشغال سفارت آمریکا توسط "اتحاد جوانیها" در حال تبیین بود. هنوز خوب 
رروز شعله ورتر شد و شروع شد و ه 49سازماندهی نکرده بودیم که جنگ در شهریور 

فضای کشور را جنگی و جنگ زده کرد. به موازات جنگ قدرت حزب جمهوری اسالمی 
بیش  این جدالهای شد و بازتابمی و رهبران آن و بنی صدر خودشیفته هرروز بیشتر علنی

از هرجا تلویزیون را تحت شعاع قرار داده بود، مدیرعامل بنی صدری بود و مسئول پخش 
( نیروی مورد اعتماد آقای هاشمی رفسنجانی و مدیران، یکی اینوری و دیگری )کرباسچی

طرفدار حزب جمهوری و خط امام، و ما جمع منسجم تالش کردیم های آنوری با غلبه بچه
در خط انقالب بمانیم و تابع مطلق این دو جریان نشویم. منتقد هر دو جریان بودیم. برنامه 

 جم و پاک و فداکار بود.جنگ سیاسی حاصل این جمع منس
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داد. می کشیدند، اما هدی صابر هرروز بهتر و بهتر خودش را نشانمی زحمتها همه بچه
سپردم سر وقت و با می من عاشق نظم و جدیت هدی شده بودم. هر کاری را که به وی

   داد.می دقت تمام تحویل
ن بعد از یر بکشیم. دورادر مقطعی تصمیم گرفتیم تاریخ سیاسی معاصر ایران را به تصو

امیرکبیر به این طرف را، این دوره را به ده مقطع تقسیم کردیم و پژوهشگری هر مقطع را به 
را به هدی سپردم. هدی  41تا بهمن  44یکی از اعضای گروه سپردم، مقطع آخر از دی ماه 

یست، آن ن این دوره را به شوق و اشتیاق و وسواس تمام پیش برد. به دالیلی که جای بحث
ساخته نشدند، اما هدی حاصل کارش را تحت عنوان "دو سال آخر" و با نام ها این برنامه

 کنم این اولین اثر چاپیمی "ه. موحد" و توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رساند و فکر
 هدی صابر باشد.

گیری بوی درکه تقابل سازمان مجاهدین و بنی صدر با نظام اوج گرفته بود، و  20در خرداد 
ا کوتاه را بای رسید، در سالگرد چهارم خرداد، برنامهمی مسلحانه هرروز بیشتر به مشام

کارا، به ما گفتند نکنید اینها هدف تجلیل از بنیانگذاران سازمان باالی آنتن بردیم. خیلی
 .ولی من تحلیل م این بود که باید حساب بنیانگذاران سازمان را از باند رجوی جدا کرد

نباید اجازه دهیم به اعتبار مقابله با مسعود رجوی، شهدای گرانقدر و بنیان گذار سازمان 
زیر سوال بروند. امری که در نهایت محقق شد و عماًل نام رهبران اولیه سازمان به فراموشی 

 سپرده شد.
هدی عاشق رهبران اولیه سازمان بود، اسم بچه هایش را هم به همین اعتبار "حنیف" و 

 ."شریف" گذاشت
تیم ما به دلیل عدم وابستگی به جریانات حاکمیتی چندان دوام نیاورد و در نیمه دوم سال 

ها من مجبور شدم از مسئولیت گروه سیاسی تلویزیون کناره گیری کنم و هرکدام از بچه 20
به جایی رفتند. بعضی برای همیشه از سازمان رفتند و بعضی مثل هدی به گروه اقتصادی 

 لویزیون و نزد سعید اعتمادی کوچ کرد.ت
تحت "بحران مسکن" با همکاری وزارت مسکن ای به ساخت مجموعهای ما نیز برای برهه

 14تحت عنوان " ترم ها با بازگشایی دانشگاه 20و تلویزیون اقدام کردیم و در بهمن ماه 
 رآوردم.واحدی" به دانشگاه بازگشتیم و بعد سر از مناطق جنگ زده خوزستان د

زدم. هدی در آن شرایط دچار بحران می آمدم سری به هدیمی از آن پس هروقت به تهران
خانوادگی بود. اما درس بزرگی که من در این دوران از هدی گرفتم، این بود که هم حنیف 
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کرد و هم برای حفظ کیان زندگی از هیچ کوششی فروگذار نکرد می و شریف را تر و خشک
کرد. و باالخره می فکری و کاری و سیاسی اش را با جدیت تمام دنبالای هو هم فعالیت

 موفق شد قطار زندگی اش را به مسیر بازگرداند.
هدی هدایت گری بود که صبر صابران را داشت. صبوری، آرامش، استقامت و پشتکار و 

ت. سگفتم ساعت من هدی امی تعلم و برنامه هدی مثال زدنی بود. به شوخی به دوستان
او جوانمرد و رادمردی بود که به تختی و جوانمردان ارادتی ویژه داشت. یادم هست به شدت 
تحت تأثیر"شاه حسینی" این پیرمرد شریف و مبارز قرار داشت. بهمنش که این روزها با 

 کند کمک زیادی به وی کرد. می مرگ دست و پنجه نرم
 خدا را عاشقانه و عارفانه دوستشد. او می هدی به تدریج قرآن محورتر و موحدتر

داشت و نجات مردم بویژه مردم مستضعف و دررنج تمامی فکر و ذکرش بود، آن چه می
در خرمشهر و در زاهدان و جای دیگر انجام داد در راستای رسالتی بود که بر دوش خود 

 کرد.می حس
 را بزرگ تر از خویشگذشت او می هدی برادر کوچک من بود، اما هرروز که از رفاقتم با او

دیدم. هدی به راستی انسان تراز مکتب بود. او به مصدق و شریعتی و مهندس سحابی می
کرد، اما مهندس سحابی برای می مذهبی را احترام -ارادتی ویژه داشت. همه دوستان ملی

 او چیز دیگری بود.
ی محکم و هدی زنده است تا حقیقت زنده است. به تدریج نوشته هایش ریتم و آهنگ

استوار پیدا کرد، انگاری نظم ریاضی وارش را به نوشته هایش هم تزریق کرده بود، جمالتی 
کوتاه با صالبت و قدرت و استحکام فوق العاده، ایمان به سادگی از میان نوشته هایش به 

شد. او روح و جان قرآن را به خوبی فهم کرده بود، او براستی یک موحد می مخاطب تزریق
 " ها. موحد" بود.

 
"من املومننی رجال صدقوا ما عاهدوااهلل علیه فممهن من قضی نحبه و ممهن من نیتظر و ما بّدلوا 

 تبدیال"
از مومننی بزرگ مرداین هستند که به عهد و پامیین که با خدا بستند اکماًل وفا رکدند. پس برخی 

رکده و هیچ  خی به انتظار مقاومتبر آن عهد ایستادگی رکدند ) تا به راه خدا شهید شدند( و بر
 (22احزاب  32)آیه  عهد خود را تغیری ندادند.
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 مدنیهای بسترفعالیت و صابر
 محترم رحمانی

 
 انددهفراخوان بدان را ما توأمان زیسته اند و نیز کسانی که بینش،روش و منش را یادآوری از

 و ا شورفراهم آورده است تا ب چنین فرصتی را کوچ صابر یک فرصت دست نیافتنی است و
  نسل در کسی آدرس داد. این عصر و منش را در روش و لذت تمام بتوان واژگان بینش،

ه ک حضورش را بیابد خودش بکاود و تو و،داد تا خدا را در زیست منمی صابری که درس
 ت؟سکه این راه چی راهی بیابد و بشکافد را فرازها گفت تاتاریخ می کجاست؟ این خدا

تاد ایسمی های استوارمنش بر و احساس زنده بماند که این حس چیست؟ تا سرودمی شعر
 که این انسانیت.....؟ تا درس انسانیت گم نشود

 ..او.نه بضاعتش منش توأمان بزید نه امکانش است و روش و بینش، کس نیست با هر کار
 ریافته است اما کسی هموضوح تمام چنین چیزی را د بود که با هم از سخنانش آشکار

 شو منش تذکرها ها،گیرینباید از او بخواهد چون بقیه باشد همین را از سخت تواند ونمی
 رساند.می به سرانجام را یک لشگر تنه کارآنگاه که یک توانستی بفهمی!می

کوچه پس  نیز ها، معابر وهم مساجد تهران واش در خیابانمدنیهای اما درفعالیت صابر
 نفکرگفت از روشکه به قول خودش می آنجا ،تراستهای سیستان وبلوچستان دیدنیوچهک

ها وچه پس کوچهای داری به این ک. اگر دغدغهآیدبینی برمیاعمال که می و همین کارها
 .()عین عباراتش یافت های اجتماعی بسیاری بازخواهی یافت و، سرمایهبرو

 ود های مدنی برفعالیت در تجارب صابر کرد؟ایفامیچگونه در این مهم نقش  اما صابر و
 وجه پژوهشی و بررسی آن است تا با این مقاله بر و بود عملی استوار وجه پژوهشی و

 با اش رانهادهای مدنی صابر .عملی نشان دهدهای فعالیت در را تئوریک وی باب او
ف بسترهای مدنی جامعه ضع که او به خوبی بر چرا .عشق تمام پایه ریخته است دغدغه و
 .خصوص نزد روشنفکران وقوف یافته بودهب ،این ضعف شیوه فایق آمدن بر ایرانی و
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 باب نهادهای مدنی در تجارب پژوهشی صابر

پژوهش -1:  عبارتند از فعال داشته استآن حضور  در صابر که تحقیق میدانی دو پژوهش و
 .های ورزشیباشگاه-1عرصه نهادهای خدمت رسان.در
ایشان نیزمشارکت  رسانی شده وش سراسری در زمینه نهادهای خدماتپژوهاین  .1

در نه منطقه ایران که  هاNGOچهل نمونه از میان نهادهای خیراتی ومبراتی و . اندداشته
عبارتند از: مشهد، یزد، کرمان، کاشان، شیراز، قم، تهران و سیستان و بلوچستان گزینش 

 وم ادامه پژوهش به دلیل انحالل موسسه مربوطه از پژوهش بازالبته مرحله د. شده بود
 .ماندمی

 انجام رسانید.به  12 تا 11آن رادرسال  های ورزشی که صابرپژوهش پیرامون باشگاه -1
 

 جمعی تعریف کار
ه تبدیل ب ،شوداست که با یک هدف مشترک دنبال می کار جمعی کاری» :از نظر صابر 

طراحی و اجرای آن با هدف  .مساعی جمع در آن دخیل است د وگردیک پروژه مشترک می
، ارندد نیازهای متقابلی به یکدیگر هاچرا که انسان ،با احساس است مشترک و مشارکت

کارهای استراتژیک و تشکیالتی  از یک مورد کوچک مشخص کار محلی تا ،اندآن سهیم در
 (.1832)صابر «بسیار گسترده در سطح ملی

بیعت ط برابر در را وقتی به هستی گام نهاده خود که از چرا ،را جمع گرامی یابد انسان صابر
ر چنین سیستمی د وحشی یافته و از همان آغاز سیستم کار جمعی را تعبیه کرده است و

 کشاورزی اولیه جمعی قابل مشاهده است. سازی ورخانهغار، در شکار، در طباخی، د
 

 ضرورت کارجمعی 
گفتمان مدنی و وجه ایمانی  جمعی را در سه وجه جهانی، ضرورت کار برصا این گفتگو در

 چنین ارزیابی کرد:
 در جهان پیشرفته کنونی :ازآنجاکه انسان منفرد محدود است ووجه جهانی-الف

، تندمزیتی نیسچند هاانسان دیگر و اندگردیدهتخصصی  تفکیک شده و انسان هایمزیت
در علم و  هااند با توجه انشعابافزارینرم برخی فکری، برخی تحلیلی و برخی
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و ضریب مشارکت به خصوص در دو دهه  ها، کار جمعی ضرورت بیشتری داردتخصص
 .اخیر در جهان بیشتر شده است

 کند:چند شاخص این ضرورت را برجسته میتوجه به 
 به عنوان مثال در آفریقای جنوبی سی هزار .جایگزین احزاب شدند هاNGO– ١شاخص 

NGO کنند.یاحزاب قدرت را بین جامعه مدنی توزیع مآنان به جای  فعال بودند و 
د هرم انورهایی که دارای سیستم بسته بودهشورایی در کش هایبرپایی نظام – ٢شاخص 

  .راشکسته است قدرت
 اند،هسیاری را در کاخ سفید ترتیب دادب فکر هایمشاورین کلینتون یا بوش اتاق – ٣شاخص 

 کشورها توجه دارد. هم به نهادهای خرد و ریز سایرنین سازمان ملل همچ
ا در فیات ایتالی مثال .شودنیز مدل تولید متمرکز انجام نمی حتی در اقتصاد – ٤شاخص 

یا  .شودایتالیا روی هم جمع می اما فیات درنهایت در، کندلید میچهل کشور کار تو
در چین و کره و تایوان اجرایی  گیرد وورت میو کفش در اروپا و امریکا ص طراحی پوشاک

 شود. می
  در ایران هم به طبع چنین است. و ضرورت کار جمعی، ضرورتی جهانی شده

رسی به ک گفتمان مدنی و خواهی ودوران دموکراسی بر تاکید وی با وجه گفتمان مدنی:-ب
ه قدرت را شکستهای بسته هرم کشورهای جهان که سیستم های شورایی درنشستن نظام

 یافت.ضروری می نیز ایران را جمعی در است کار
و ضرورت مشارکت در تر وسیععرصه عمومی :»10با تأسی ازگفتمان دهه  و صابر به نظر
 «.محلی، منطقه ایرانی و ملی بیش از گذشته است هایحوزه

اب کت !ممنبعی نیستیها و... ما تکشناخت پدیده در: »گویدمی صابر وجه ایمانی:-ج
رآن کتاب ق .رساندیاری می ...در شناخت وهستی، کتاب تاریخ، تجربه دوران معاصرما را 

ما  و کار تشکیالتی جمله مجموعه منابعی است که در پیشبرد و طراحی تئوریک و ساز از
 هایش عموماً کتابی که مخاطب جمعی و مخاطب فردی دارد و توصیه .کندرا یاری می

جمعی بجنگید، جمعی »توان رسید:های قرآن به این نتایج میآموزه . براساسجمعی است
در حقیقت جمعی است و بیش از هر « .پایبند باشید به قراردادها ،صلح کنید، ببخشید

بقره روی مکتوب  ٢٣٣به عنوان نمونه آیه . چیز روی قراردادهای جمعی تاکید کرده است
 .«است جمعاش با اری در قرآن روی سخند و آیات بسیجمعی تاکید دار هایکردن توافق
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 ایران جمعی در پیشینه کار

بناگذاری پاسارگاد تا  از .دنیا سخن برای گفتن داشت و ایران جمعی در در باب کار او
 ات برداشت. داشت تا ،در کشاورزی از کاشت .حقوق آنان رعایتی از زنان تا از مشروطه،

 .جمعی و..عزاهای دسته وها وسیرع .یجمعناهارهای دسته جمعی.سرودهای دسته
عی بدون جم گذاری تخت جمشید و پاسارگاد، پروسه کارپیشینه کار جمعی ایرانی در بنا»

ه زنان یهاتیمکاری، زنان و حتی سر یهازیرا کار داوطلبانه گروه .زور و ستم بوده است
زدهای قید شده دستم مالی از جمله یهاشود و در الواح صورت حسابمی درآن مشاهده

 «.دادندیشود. حتی به زنان باردار حق و سهم بیشتری میغذایی دیده م یهاو جیره
 شمالی کاشت، داشت و برداشت برنج، یهادر کشاورزی نیز چنین است، در استان»

ی )نظریه دکتر مرتض واره)نظریه دکتر طالب( و  بنهناهار و استراحت جمعی است.  سرود
 ر روستاها وجود دارد. هرچند واره زیاد رایج نیست و فرو پاشیده است. فرهادی( هنوز هم د

شبانه در شهرها و روستاهای ایران پا برجا است.  یهاپزیسنت پخت و پز جمعی، سمنو
.. قدمت هزار ساله دارد و یا در مورد .اجرایی وهای هیئت نهادهای اوقافی، مستغالت،
قدمت، قرض الحسنه اصفهان با تحت پوشش گرفتن سال  ٠٨خیرات و مبرات نوبر تبریز با 

اند. همچنان به کار ادامه داده ،نفر حامی دارند ٠٨٨٨بی سرپرست که  هزار خانواده٩
دند. البته نمونه مدرن این الحسنه چند نسل ادامه حیات داقرض یهابرخی از این صندوق

ن صندوق قرض الحسنه باشد. در روستاهای ساری جوانامی کهریزک سالمندان هاصندوق
ر دهد. شادباش و جهیزیه دیتشکیل دادند که خرج کفن و دفن و پذیرایی تا یک هفته را م

نهادهای حمایت اجتماعی از دیر باز در ایران وجود  روستاهای شمال و خراسان ادامه دارد.
 «.دارد

 
 ایرانیان در کارجمعیی هاوناکامیها کامیابی

شی من پژوه وی در برابر اصرار .این بخش رقم خورد در ابرزیباترین بخش مصاحبه با ص
 اساس مستندات بازرگان، جمعی در میان ایرانیان بر عدم وجود روحیه کار مبنی بر

درمرحله پژوهش از - 1داشت: دیگران دو نکته پندآموز و مرادقاضی نراقی و رضاقلی،
 قضاوت بپرهیز)اصل متدیک(.
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 تواننمی جمعی تمامی ایرانیان جمعی را به کار کار باب روشنفکری درهای ناکامی-1
 تعمیم داد.

 و ی فرازتمام با تاریخ ایران را ید وگشامی برابر آدمی تحلیلی که درب دیگری در پارامتر
 اند اما در.. ایرانیان روحیه جمعی داشته.آری ...آری ند...تاباخود بازمی در هانشیب

 گیری احزاب و...هم درشکلهایی ری به ناکامیروشنفک سال اخیر حرکت سینوسی صد
 اند.دست یافته
صور جمعی ایرانیان ضد کار جمعی نیست. موارد موفق؛ ساز و کارها و »به نظر او:

و تغییر ماهیت  هاتوقف ،هاماندگاری خاص خود را دارند. چرا در اوج انحالل یهامقوم
است ای ماند و موسسهیسر پا م ٠٨ کهریزک از سال مثل سالمندانای ها، مجموعهدادن

به  .دارد است و در تمامی ایران صندوق مشارکت و کمک هاکه درآمد آن بیش از هزینه
مستقل است. همچنین مدرسه  نظام شاه و یا به نظام جمهوری اسالمی متصل نیست و

 آقای رجایی و .گذراندیماند و دو موج سنگین را میبر سرپا م ٠٣تا  ٣٢کمال از 
به کار  در هرشرایطی و بعد از آن حضور داشته و ٤٨ی زمانی که طی موج اول دههصاحب

کند. باشگاه شاهین نیز همینطور است، می دهند و اکنون هم تحت عنوان کوثر کاریادامه م
بوده است.  سال قدمت دارد، از قبل از مشروطه تا کنون برپا ١١٨یا خیریه نوبر تبریز که 

 یهااجتماعی جدا کرد. انگیزه یهاو احزاب سیاسی را از سازمانباید تشکیالت 
 مذهبی یا... متفاوت است. یهااجتماعی ایدئولوژیک نیست و از انگیزه یهاسازمان

ر کنند ولی دیدر موسسات خیراتی و مبراتی فرد الئیک با فرد سنتی کنار هم کار م
أله ملموس عینی و دم دست مسأله اجتماعی یک مس .شودنمی تشکیالت سیاسی چنین

مشکلی را حل کنند، در مورد زن سرپرست خانوار، دختر بد سرپرست،  خواهندیاست و م
زن ویژه و بیمار ایدزی موارد مشخص و راه حل مشخص وجود دارد و نوع کار نیز داوطلبانه 

 «.و بدون منافع است
ایشان  کرد چون کارمی حلیلصابرت .مهندس بازرگان به عنوان نمونه مثبت یاد کرد از صابر

ان، ساخته است. لوله کشی در تهریرسیده میویژگی تحققی داشته به هر چه که در تئوری م
به خصوص در  او)بازرگان(» نهضت آزادی از نمونه کارهای ایشان بوده است.گذاری پایه
نی( پس دانست)اشاره به مقاله سازگاری روح ایرایایران را کشور واگراها م ٣٨ی دهه
انجمن تاسیس کرد که  ١٢ بازرگان. هایی تاسیس کرد تا بستری برای همگرایی باشندنهاد
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تحول  مورد از آن باقی است. انجمن اسالمی مهندسین، پزشکان و معلمین، اگر چه 8
 نیافتند اما بازرگان بود که این نهادها را ایجاد کرد.

یاد، شرکت سهامی کرد: یاد، صافیمسئله اشتغال را حل م که ساخت بازرگان الگویی
 ...«.و و قلم انتشار

کفا ایجاد مجاهدین تشکیالت و سازماندهی خودوی حنیف نژاد در سازمان  در ارزیابی 
اتحادیه و سازماندهی مطبوعات  ،سندیکا،آغاز در راه اندازی صنف حزب توده هم در .کرد

اند. حزب از هواداران حزب تودهخبره مطبوعاتی  و داراستخوان هنوز هم عناصر .موفق بود
آید، سازمان مجاهدین به شمار میها ترین جریاندر جذب طبقه متوسط ایران ازموفق توده

اعتماد روحانیت، دانشگاه،  مجاهدین خلق .بسیار موفق بود هاهم در جذب مذهبی
 معلمان و اساتید را در زمان خود جلب کرد. 

فکری متصل به روحانیت دارد های حوزه،کرده است کار جدیهایی در زمینه تلفه نیزمؤ
شبکه قرض الحسنه )جاوید(، شبکه آموزشی و درمانگاه کنار مسجد لرزاده تاسیس کرده 
است، ستاد جهیزیه با قدمتی چهل ساله که همین االن هم اگر کسی وام بخواهد به سرعت 

، بستانی تا پیش دانشگاهیسازمان اقتصاد اسالمی، انواع مدارس از پیش د .کنندمی اقدام
 آیین روشن، طلوع، روزبه و... و علمی کاربردی هم به همین ترتیب است. 

به طور کل در صد سال گذشته نتوانسته الگوی موفقی از کار  روشنفکری وی اما به نظر
جمعی  در حالی که کار .جمعی ارائه دهد و به دنبال تعمیم این الگو بر کل جامعه است

آموزشی و خیرات و مبرات  یهاورزش، گروه حوزهاجتماعی، در عرصه هنر،  یهادر عرصه
خود را تعمیم  یهاخواهد ناکامییروشنفکر عامدانه م» کارهای موفق صورت گرفته است:

اجتماعی وجود دارد اما در عرصه سیاسی اینطور ی متعدد موفق در عرصه یالگوها .دهد
 و کنندیکنار بیایند اما مردم کوچه و بازار با هم کار ماند با هم روشنفکران نتوانسته .نیست

 «.کنار آمده اند
در حقیقت من کار جمعی را از مشروطه تا االن سینوسی دیدم، در وسط »گفت:صابرمی

سیاسی و ی اجتماعی ماندگاری شکل گرفته است، یعنی حوزه یهااین وقایع عرصه
عاب کند. حاال این افت یا انشیریع افت مرود و بسیار سیروشنفکری بسیار سریع باال م

یا انحالل است یا سرکوب توسط قدرت یا خود تعطیلی یا خود توقفی. ولی واقعیت این 
 نیامانند. علل ماندگاری یسختی ماند و با جانت که نهادهای اجتماعی وجود داشتهاس
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ر د .گیرندتاثیرنمی دورانی یهاسأنهادهای اجتماعی از ی نیای شود نهادها هم باید بررس
 «.کنندیمانند و کاری میصحنه م

قالب  در توجه به نهادهای اجتماعی است که مردم کوچه وبازار درس بزرگ صابر
 اند همه نوع گرایش فکری واند وتوانستهمبراتی ساخته خیرات و اجتماعی وهای انجمن

سخت اجتماعی در ناین نهادهای جا صابر به نظر. یکدیگر بنشانند سیاسی را کنار
دورانی های سأاز ی و اندام آورده و به کارخود ادامه دادهدورانی دو تحوالت سیاسی و

 کهنای جمعی و کار در روشنفکران راهای اند واشتباه است اگر ناکامیثیرنپذیرفتهأت
 .عدم روحیه کارجمعی ایرانیان تعمیم دهیدبیایند به  توانند با هم کنارنمی

تجارب خویش  از داشت تا صابرمی دوم و سومی بایدهای مصاحبه قسمتالبته این 
دست  این بنده ناتوان وهای کاریاما کم. گوید وبه راهکارها بپردازد..برایمان سخن ب
خت سهای باری از مسئولیتکوله ایم وما مانده و را فراهم نیاورد امکاناین  سرنوشت هرگز

 رفته است... اما خیلی زود کرده و رفتار خود و گفته سیارب هاآن نهادهای مدنی از که مرد
____________________________ 

 .12/4/2831برگرفته از مصاحبه اینجانب باهدی صابر: هاقول نقل منبع:تمامی
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 تر از زمانه، فراتر از آیندهعقب
 مسعود پدرام 

 
ای ان سیاست را با مبارزهتر است و همچنگفتند اندیشه و عملش از زمانه عقبمی

کند، حال آنکه زمانه تغییر کرده است. کند و بر همان اساس عمل میتشکیالتی تعریف می
نشست، مرام و دوستی و بخشش اش به سر آمده بود، اما از پای نمیشود گفت زمانهبله می

خزیدند. و فداکاری و وفای به عهد هرکدام خسته و زخمی، غریبانه به وادی احتضار می
داشد. کالفه بود. حتا نشست و با حسی مادرانه همه را درآغوش نگاه میاما او از پای نمی

قسم شود. برای او سیاست و عهد و همتوانست همترین یاران هم به آسانی نمیبا نزدیک
 مود، امانمعنا میا لبریز از اخالق بود و سیاست و مبارزه در غیبت اخالق برایش بیمبارزه

مدار را با نگاهی آمیخته با طنز و تحقیر به دور ی سیاسی اخالقزمانه، سیاست و مبارزه
نداشت. سرانجام تصمیم گرفت با سودای  افکنده بود. عرصه تنگ بود و مجال پرواز

به تنهایی در راه قدم نهد. کار مشکل  هایی موحد، رفیق، بخشنده، و فداکارپرورش انسان
ی جدیدی در زندگی هدی ا مشکل برای او آسان بود. گویی مرحلهبود، اما رویارویی ب

 شد.صابر آغاز می
گذراندم، در ی کارشناسی ارشد در علوم سیاسی را میزمانی که در دانشگاه دهلی دوره

خواندم که برخی از سیاسیون مبارز شد، مییکی از دروس که مربوط به سیاست در هند می
پردازی کیالت حزبی نیرومندی تکیه زده بودند و از قدرت نظریهآور در هند که بر تشو نام

رسیدند که به لحاظ سنی آن را هم برخوردار بودند، هنگامی که به دورانی از زندگی می
ود، شهایی که معموال اجتماعی خوانده مینامند، به سوی فعالیتدوران بازنشستگی می

ور کسانی با داشتن تشکیالتی وسیع و شدم که چطآوردند. آن زمان متعجب میروی می
ی سیاسی و مبارزاتی و توانایی تدوین نظریه و دکترین برای رسیدن به اهداف سیاسی، سابقه

نهد. بعدها های اجتماعی گام میدهند و در مسیر فعالیتبه این سادگی تغییر جهت می
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عنای اصیل سیاست به م در اثر مطالعات و تجربیات بیشتر دریافتم ماهیت اصلی کار آنان با
 آمیزد.می گوید( که پرداختن به امر عمومی است در)آن گونه که آرنت می

ها و اجبارهایی که باعث ناهمخوانی هدی با زمانه شد او را در مسیری قرار داد محدودیت
را به نوعی در  سیاسی و مطبوعاتی او تیفعالی مدنی بود. گرچه ن جامعهآای که انته
ای هایش، هدی را در گسترهکرد، اما در آخرین مرحله فعالیتنی تعریف میی مدجامعه

گرا، تمامی هم خود را ی مدنی قرار داد. با روحی جماعتهای متنوع در جامعهاز فعالیت
در بهبود و اعتالی وضع مادی و معنوی بخشی از به حاشیه رفتگان در این کشور به کار 

 گرفت. 
نشینان در سطحی نه چندان وسیع در استان توانمند سازی حاشیهپس از طرحی که برای 

خوزستان )آبادان و خرمشهر( اجرا کرد، دست اندرکار طرحی گسترده در همین زمینه در 
فعالیت هدی در سیستان و  آمد کهسیستان و بلوچستان شد. شاید در ابتدا به نظر می
ه ی بود که توانسته بود در یک مناقصبلوچستان فعالیت قراردادی و اداری مدیرعامل شرکت

ها شروع طرحی را از سازمان عمران و شهری وزارت مسکن بگیرد. اما پس از آن که تحریم
شد و وزارت مسکن اعالم کرد که طرح باید متوقف شود، هدی با تالش زیادی سعی کرد 

مه دهد. او تمام منابع مالی را با تکیه بر دوستان و نزدیکانش فراهم کند و آن طرح را ادا
نیروی عشق و دوستی و مروت و فداکاری و نظم و سازماندهی خود را در تحقق این طرح 

ریزی هدی بنا بود بر روی حدود نهصد جوان آن مناطق کار به کار گرفت. بر اساس برنامه
وکار برسند و این همه، ی کار، اشتغال و کسبشود و آنها آموزش داده شوند تا به مرحله

هایی بود که قرار بود اجرا شود. با وجود آن که به زندان افتاد، همچنان ی فراتر از برنامهچیز
 ی عروج درگیر این طرح بود.مدیریت این کار را به عهده داشت و تا لحظه

نشینان این بخش محروم بود و بسیاری در این مرحله هدف اصلی هدی بهبود وضع حاشیه
هایش چشم بپوشد. اگر کرد. او کسی نبود که از اولویت را در این تالش با خود همراه

های آخر برای طرح توانمندسازی سیستان و بلوچستان بیشترین ساعات عمرش را در سال
گاهانه بود. بدینسان، همان کسی که گفته می ورانش به شد دگذاشته بود، این یک انتخاب آ

العاده از زمانه پیشی گرفت و رقسر آمده و از زمانه عقب مانده، با شتاب و سرعتی خا
ساخت. گسترش چنین ای عاری از خشونت و کینه را برمیکرد که آینده کاری را آغاز

تردید ها و مشکالت فراوان خاص خود همراه است، بیمحور که با رنجفعالیت جماعت
 دهد.ی مدنی را در ایران به سمت بهبود وضع محرومین سوق میهم حکومت و هم جامعه

 بخشد.مدار معنا میی ایران به سیاست اخالقهدی در راهی قدم نهاد که در آینده
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 اعتصاب و شهادت
 امیرخسرو دلیرثانی

 
تشریح و تفسیر دقیق وقایع تاریخی، برای حفظ اصالت هر رویداد و باال بردن ضریب 

ه برخوردار است. بهای آینده از اهمیت باالیی های تاریخی برای نسلاطمینان به نقل قول
 ی مبارزات مرمی در برابر یکویژه آنکه مربوط به آن بخش از تاریخ باشد که دربرگیرنده

قدرت غالب استبدادی است، که چون معمواًل این وقایع مشمول تاریخ رسمی روایت شده 
پذیری بیشتری به لحاظ ثبت دقیق وقایع و ماندگاری شود، از آسیبها نمیاز سوی قدرت

 گذر زمان برخوردار است. در 
ها عنوان کرده بود که هدی صابر در بندیان سابق از طریق رسانهچندی پیش یکی از هم

ی قلبی که در نهایت جریان اعتصاب غذا به شهادت نرسیده و دو روز قبل از رویداد حمله
اد منجر به فوت ایشان شد، به اعتصاب غذای خود پایان داده است. این روایت از روید

شهادت هدی از لحاظ نزدیکی با واقعیت و اصل موضوع از درصدی خطا برخوردار بود 
بندیان و شاهدین ماجرا نسبت به آن که البته چند روز بعد که اعتراضات از سوی سایر هم

کننده طی تماسی تلفنی جزئیات ماجرا را از اینجانب جویا شد و به صورت گرفت، روایت
 برد. یپهای واقعه و روایت خود یمیزان اختالف بین ویژگ

بدین منظور به جهت بیان دقیق جزئیات مسئله، توضیح مجدد برخی نکات ضروری به 
تر در گزارشی که سه روز بعد از شهادت هدی توسط آید. هرچند جزئیات کاملنظر می

 اینجانب تهیه و در اینترنت منتشر شد آورده شده است.
شامگاه دوازدهم خردادماه بعد از اذان مغرب و پس از  اعتصاب اعتراضی شهید صابر از

 840اتمام مراسم ختم مرحوم مهندس سحابی و شهید هاله سحابی که در مسجد بند 
ی اعتصاب هم که به طور مشترک توسط ایشان زندان اوین برگزار شده بود آغاز شد و بیانیه
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منتشر گردید. اعتصاب غذا و اینجانب تهیه شده بود، فردای همان روز در فضای مجازی 
با همان شرایطی که در بیانیه ذکر شده بود یعنی صرفًا با نوشیدن آب و چای به همراه قند و 

روز( ادامه یافت تا اینکه شهید صابر  3نمک تا سحرگاه جمعه بیستم خرداد ماه )به مدت 
ی قلبی ار حملهی نماز صبح در سحرگاه آن روز در حال تداوم اعتصاب غذا دچبعد از اقامه

نه ی سیی قفسهکه ایشان از درد شدیدی در ناحیهی قلبی در حالیشد. بعد از وقوع حمله
بر روی زمین خوابیده بود و اینجانب  840برد و در کف اتاق یک بند و دست چپ رنج می

بندیان درخواست بندیان به دور ایشان حلقه زده بودیم، از یکی از همو چند نفر از هم
ی خنک کرد و پس از آنکه آبمیوه در اختیار ایشان قرار داده شد چند جرعه از آن میوهآب

 نوشید. 
کید شد و خود ایشان هم به  با توجه به اعتقادات مذهبی شهید صابر، همان طور که قباًل تأ
صراحت به این موضوع اذعان داشت، قصد ایشان از اعتصاب غذا تندروی نبود و فقط 

 ی ایشاناعتراض خود را نسبت به ظلمی که به هاله سحابی و خانوادهخواست صدای می
وارد شده بود به گوش همگان برساند. بنابراین طبیعی بود که ایشان هرگز از اعتصاب غذا 

ی قلبی و احتمال نزدیک شدن به مرگ، با قصد خودکشی نداشت و به محض بروز حمله
بندیان، به اعتصاب خود در معرض دید هم انجام این حرکت نمادین یعنی نوشیدن آبمیوه

پایان داد تا اگر اتفاقی افتاد، این تلقی پیش نیاید که هدی به دلیل اعتصاب غذا از بین رفته 
ی قلبی شد، اما آنچه است. ولی آنچه مسلم بود ایشان به دلیل اعتصاب غذا دچار عارضه

پزشکی و عدم انتقال به  در نهایت به شهادت ایشان انجامید، عدم رسیدگی به موقع
 ایشان را به بهداری حملهی قلبی بود. به ویژه آنکه پس از بیمارستان در روز وقوع حمله

ه کاوین منتقل کردند و در کمتر از یک ساعت بعد مجددًا به بند بازگرداندند در حالی
نشد،  دگیحالشان به وخامت گراییده بود و در همین بار اول بود که نه فقط به ایشان رسی

ار احترامی قرار گرفتند و بعد هم به اجبی خودشان مورد ضرب و شتم و بیبلکه طبق گفته
را با پای پیاده و بدون استفاده از  840مأمورین مسیر نسبتًا طوالنی بین بهداری و بند 

 شک به بدتر شدن و وخامت حال ایشان انجامید.آمبوالنس طی کردند که این مسئله، بی
بعد اینکه با وجود امتناع ایشان از برگشت مجدد به بهداری و درخواست اعزام به ی نکته

بیمارستان و قول افسر نگهبان در این مورد، ایشان به شهادت یکی از هم بندیان حداقل تا 
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بعدازظهر در بهداری اوین نگهداری شده و از اعزام ایشان به بیمارستان خودداری  1ساعت 
کننده یا سند و مدرکی هم در دسترس نیست که آیا یچ دلیل قانعشده است. ضمن آنکه ه
همان روز از بهداری به بیمارستان منتقل شده یا این انتقال بعد  1آقای صابر بعد از ساعت 

ی دیگری که در ساعات بعد یا روز بعد اتفاق افتاده و حال ایشان به وخامت گراییده از حمله
 باالجبار صورت گرفته است. 

ی ص کالم آنکه شهید هدی صابر در حال اعتصاب غذا و در هشتمین روز دچار حملهمخل
قلبی شد و بعد از این اتفاق به صورت نمادین به اعتصاب خود پایان داد و بعد از آن در اثر 

واسطه به بیمارستان فرصت برای انجام امور درمانی و عدم رسیدگی به موقع و انتقال بی
 فت و به شهادت رسید.نجات ایشان از دست ر

ی ایشان ی حقایق در مورد شهادت مظلومانهبه امید روزی که فرصت دستیابی به همه
 فراهم شود.

 یادش گرامی باد.
02/3/69 
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 آخرین بازمانده
 حسین نورانی نژاد

 
آوردند جزو کسانی بودم که خیلی زود با هم دمخور شدیم.  840وقتی آقا هدی را به بند 

 گر رایشرکت کرده بودم و همد و جلساتش در بیرون زندانها بل در برخی کالسآخر از ق
  م.یمی شناخت

ار. موضوع اغلب ینوبت شهرداری اتاق و آشپزی ما با هم بود و مجال برای گفتگو بس
نگاهی انتقادی به آن داشت. او معتقد  یهم روشن بود؛ "جنبش سبز" که آقا هد هابحث

 .جری و غیر جدی داردین ایت بود که جنبش سبز خصلتی
هم مثل من از قبل از زندان به  یدوست داشتند. برخها ب به اتفاق زندانییآقا هدی را قر
از  اشتیرضام که او فردی جدی است که به سختی یدانستم. همه مییاو ارادت داشت

مل را شا رییگسختن یش از هرکسی ایش و بی. انصافا او پدیآمیاسی به دست یکنشی س
های رییداد، سختگی که در مناطق محروم انجام مییهاحال خود کرده بود. تالش

کوچک بگویم دقتی که در ای داشت و به عنوان نمونهای که بر خود روا میخودسازانه
ان باشد، و یو اطراف هااتاقیانتخاب غذا داشت که نکند ذره ای باالتر از حد متوسط هم 

سی که در ارائه موضوعات و های جمعی و وسواع بحثدقت باال در انتخاب موضو
ك بودن و همراه ماندن یساخت که البته نزدای میری اسطورهیش داشت، از او تصوینقدها

 .با او را سخت می کرد
ن است که اگر کسی از صد واحد یروهای انقالبی ایکه خصلت ن گفتمیکی از دوستان ی

ما . اکردندیمك واحد نیاورده نقد ی، به او بابت آن اوردیدان بیواحد را به م ٩٩ت اش یظرف
فضای اصالح طلبی معاصر طوری است که اگر فردی از صد واحد ظرفیت خود یک واحد 

. آن اولی حاصل نوعی نگاه شودیمرا هم به میدان بیاورد، بابت آن یک واحد از او تشکر 
 . شودیماصل سختی ح بود که در نتیجه آن قضاوت مثبت نیز به گراآرمان
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است که زودتر از مدل آرمانی به رضایت  ییگراواقعو نوعی  یریگسهلآمد تدومی نیز دس
کماکان با مدل  اشتیرضادر حوزه سیاسی بود که  طلباصالح. آقا هدی فردی رسدیم

 ترهاجوانو به همین دلیل با اغلب دوستان بند و به خصوص  شدیمآرمانی کسب 
ی جوانان جنبش تریامروزو  ریگسهلاشت و معلوم بود که با فضای رویکردی انتقادی د

مدل بحث و گفتگوی دیگران که  یو حت هایباز، هایشوخنقد او به موافق نبود. این را در 
 فهمید. شدیمبگو بخند بیشتری بود،  هاآندر 

جزو  عموالً عبوس و خشک از آقا هدی نبود. او م یاچهرههرگز به معنای  هایژگیواما این 
 کردیمو با روی خوش تالش  رفتیماولین کسانی بود که به استقبال یک تازه وارد به بند 

که روحیه او را در بدو ورود به بند عمومی باال ببرد. هوای دیگران را بی منت و با صبوری 
ایی بود به خصوص عشنونده فوق العاده عمیق و بی ادها و روی گشاده داشت. در بحث

داشت. روحیه مدارای قابل توجهی ها . جنبه باالیی در بحثگرفتیممورد نقد قرار اگر 
مختلف فکری و رفتاری به های زندگی متفاوت داشت. با تیپهای در پذیرش سبک

گرفت و نشست و برخاست داشت. می سرشناس به راحتی ارتباطغیرهای خصوص چهره
، آقای صابر چند دهه هایبندکی دیگر از هم که به قول ی شدیماما در نهایت این برداشت 

دیر به دنیا آمده است. او به لحاظ اعتقادی و مشربی متعلق به همان نسل اول مجاهدین 
بود. به لحاظ فردی هم خلقیاتی داشت که در آن چند دهه قبل بیش از زمان حاضر از آنها 

ن از موضع سنتی داشت ان راگری و هوای زنشده مثل لوطیمی به عنوان ارزش اجتماعی گفته
 )به نوعی مدافع زنان با رویکرد سنتی و نه مدرن آن( و مظلوم را حمایت کردن.

او را رقم زد. هنگام درگذشت مرحوم صابر من ای همین روحیات نیز شهادت اسطوره نهایتاً 
اند" هادکرد که "اینها به زن کشی افتمی با خود زمزمه در زندان نبودم اما شنیدم که مرتباً 

)منظور درگذشت غمبار و تراژیک هاله سحابی بود(. و آن مرگ جانسوز در کنار درگذشت 
استاد و مرادش، عزت الله سحابی چنان بر وی گران آمد که خالف مرام و معرفت دید که 

 زندگی را بی آنها ادامه دهد.
 .بود در سیاست یگرتیحماگری، احساس مسئولیت، مروت و هدی صابر نماد مشدی

زیست و یاد داد. شاید  یااسطورهش این وجوه را به شکلی فردی که هم در زندگی و هم مرگ
کرد یم کرد و زندگیمی او آخرین بازمانده از نسلی باشد که با آن سبک خاص، آن گونه فکر

 و به سیاست راه یافته بود. 
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 آقای صابر وقت شما تمام شد
 شهید هدی صابر خاطراتی از زندانی بودن کنار

 علی ملیحی
 

این عبارتی بود که روی تکه کاغذ کوچکی نوشتم و به «. آقای صابر وقت شما تمام است»
الله ، دو روز از مرگ مهندس عزت90دست هدی صابر دادم. آن روز جمعه سیزده خرداد 

 یگذشت. هدی صابر و امیرخسرو دلیرثانسحابی و فاجعه پرواز مظلومانه دخترش هاله می
مذهبی در اعتراض به عروج هاله سحابی، از روز قبلش دست دو زندانی عضو جریان ملی

به اعتصاب غذا زده بودند. روز جمعه، آقای صابر پیشنهاد داد، بجز مجلس ختمی که برای 
زندان اوین( در روز پنجشنبه  840العباس)نمازخانه بندمهندس سحابی و هاله، در بیت

برگزار شود.  840بند  9سه سخنرانی به میزبانی اتاق ما یعنی اتاق برگزار شده بود، یک جل
مباهات آمیزی گفته بود با این مضمون که ترکیب  جملهبه عبدالله مومنی مسوول اتاق ما، 

ند دانم. در آن دوره در بها برای میزبانی این جلسه مناسب میاتاق شما را بیش از بقیه اتاق
زار ها برگز برنامه فرهنگی هفتگی تا مراسم تولد همبندیهای مختلفی اعم امراسم 840

ها را گری این قبیل برنامهتجربگی، مجریشد و من این افتخار را داشتم که برغم بیمی
برعهده داشته باشم. آن روز نیز آقای صابر از من خواست مجری برنامه باشم. جلسه 

نفر در  20هایش آورده بیش از هشلوغی بود. همان طور که خود آقای صابر در دستنوشت
اتاق ما جمع شده بودند. آقای صابر نفر اول صحبت کرد و آن متن معروفش خطاب به 
مهندس سحابی با عنوان)مهندس سالم( را خواند و پس از آن شروع به سخنرانی در رابطه 

اش های مهندس سحابی کرد. سخنرانیبا افکار، کارنامه و بخصوص سیر تحول اندیشه
طوالنی شد و از نیم ساعت گذشت. روی تکه کاغذی به او تذکر دادم که فرصت محدود 

ها و است. یک هفته بعد که هدی صابر از میان ما رفت؛ آقا خسرو دلیرثانی، دستنوشته
وسایل آقای صابر را به اتاق ما آورد تا ترتیبی برای خارج کردنشان از زندان بدهیم. این 
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های صابر اخل بیایند و به بهانه تحویل وسایل به خانواده، دستنوشتههراس بود که ماموران د
کردیم. دیدم پشت آن تکه کاغذ کوچک که رویش را ضبط کنند. وقتی کاغذها را مرتب می

ل دانم به چه دلینوشته بودم وقت شما تمام است، تاریخ زده و آن را نگه داشته است. نمی
 گهش داشته بود. این جمله برایش جالب آمده بود که ن

گذرد. در این شش سال افراد زیادی شش سال از آن روزها و شهادت مظلومانه صابر می
مام اند. من تاند و خاطراتشان را با او بازگو کردهاش نوشتهدرباره آقای صابر، منش و روش

اتاق محبوس بود، با او همبند و مدت کوتاهی نیز هم 840مدتی را که آقا هدی در بند 
یاد صابر در ذهن من باقی مانده و امسال تصمیم گرفتم روی کاغذ ام. آنچه از زندهبوده

قلمی کنم، شاید قدری با خاطرات تاکنون منتشر شده متفاوت باشد. علت را باید در تفاوت 
 ها به صابر جستجو کرد. نگاه

منش و آقای صابر بینش، روش و منش خاص خودش را داشت. او معلم و مروج بینش و 
سال داشت، او را  19اش بود و صمیمانه بگویم من به عنوان جوانی که آن روزها روش

ام از صابر دور است و شیوه زندگی کردم آبشخور فکریدانستم. تصور میمعلم خود نمی
وگو او و بخصوص نوع نگاهش به هستی با من خیلی متفاوت است. چند بار فرصت گفت

گذرد را نیز با او پیدا کردم اما به رغم احترام باالیی که ر ذهنم میو در میان گذاشتن آنچه د
برای او قائل بودم، با آن نوع خاص نگریستن به هستی که صابر معلمش بود، همدلی 

 نگاری را درنداشتم. شاید اگر بخواهم کل نقار میان آن معلم تاریخ و این شاگرد روزنامه
نژاد اشاره کنم. آقای صابر مرحوم حنیف را جوان  یک جمله بگویم، باید به مرحوم حنیف

دانست و همه هم و غمش تبلیغ روحیه، سبک زندگی و کارنامه فکری و سیاسی اول می
نژاد نداشتم. این تفاوت فکری، البته به نژاد بود و من این نگاه را به محمد حنیفحنیف

های آقای صابر در خنرانیدر س 33و  31های گشت. من در سالآشنایی در زندان بازنمی
های تحکیم بخصوص های دفتر تحکیم وحدت حاضر بودم. انتقادش به بچهنشست

ها یا نحوه ورود اتحادیه دانشجویی درباره نگاه دانشجوها به کار تشکیالتی، هویت انجمن
به موضوع انتخابات، جدی، کوبنده و تلخ بود. آن زمان خیلی مد بود که ما آقای صابر و 

کردیم. یادم است در یکی های دانشجوی همفکر با او را به نگاه ایدئولوژیک متهم میبچه
در دفتر خانم اعظم طالقانی، وقتی پشت  31های دفتر تحکیم در سال از جلسات بچه

ها باال تریبون رفت، گفت وقتی به محل سخنرانی رسیده، اصال رغبت و نای اینکه از پله
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یم انتقاداتش را بگوید نداشته زیرا گوش شنوایی در دانشجویان های تحکبیاید و برای بچه
خواهم بگویم، دریچه نگاهی که من به هدی صابر در مدت همبند بودن بیند. مینمی

ت ای که پس از گذشکنم خاطرات پراکندهداشتم، از این نقارها متاثر بود. در ادامه تالش می
 مانده، بازگو کنم. به خاطرم  840سال از حضور صابر در بند  2
 

 بند شدن با اواز مصاحبه با صابر تا هم
به دنبال  840های بند من به همراه هفت هشت نفر دیگر از بچه1839شهریور سال 

روز انفرادی تنبیهی  10های بند رخ داده بود، مشغول گذراندن درگیری که پس از قطع تلفن
کنم اواخر مرداد بود که اند. فکر میآورده 840بودیم که متوجه شدیم آقای صابر را به بند 

بازگشتیم، آقای صابر را دیدیم.  840خبر بازداشت آقای صابر به ما رسیده بود. وقتی به بند 
از اتفاق، آقای صابر به اتاق ما یعنی اتاق یک آمده بود و روی تخت من که در طبقه سوم 

پس بدهد. خیلی اصرار کردم که  خواست تختم رابود مستقر شده بود. همان لحظه اول می
دانید رفت. سر آخر گفتم شما مرا قابل نمیتخت مال ایشان باشد. به هیچ وجه زیر بار نمی

ای کرد و گفت این طور نیست، حاال که اصرار داری یک که تختم را به شما بدهم. خنده
ک سال بود؛ ی کنم تا اتاق خلوت شود. موقعیت جالبیشب در میان از تخت تو استفاده می

قبل از این تاریخ، آقای صابر با من که خبرنگار صفحه تاریخ روزنامه اعتماد ملی بودم، 
اتاق شده بند و همپیمان عشق مصاحبه کرده بود و حاال هر دو همدرباره کتاب سه هم

 بودیم. 
 

 را بخوان «چراغ راه آینده ،گذشته»
زند. برای این کار معموال راهروی طویل ها قدم بآقای صابر در زندان عادت داشت ساعت

های زدن قدمکرد. همان یکی دو هفته اول شبی در یکی از این را انتخاب می 840بند 
سال  2هایم پرسید. تازه طوالنی در راهرو همراهش شدم. از وضعیت پرونده و بازجویی

حوی حل خواهد داد که موضوع به نحکم زندانم تایید شده بود. آقای صابر امیدواری می
ها سال در زندان بمانم. درباره فشارهای عجیب و غریب در بازجویی 2شد و بعید است 

بر دانشجویان تحکیمی و اعضای ادوار تحکیم برایش گفتم که قدری متعجبش کرد. یادم 
نگاری در حوزه تاریخ حرف زدیم. از مشی مجله شهروند امروز و است درباره روزنامه
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ملی و نگاه محمد قوچانی و رضا خجسته رحیمی به نهضت ملی نفت، به  روزنامه اعتماد
مند بود و نقد مفصلی در این باره برایم گفت. بعد دکتر مصدق و به مجاهدین صدر گالیه

ام. گفتم کتاب مصدق و نبرد قدرت نوشته پرسید که درباره دوره نهضت ملی چه خوانده
فخرالدین عظیمی و یکی دو کتاب دیگر. گفت کاتوزیان، حاکمیت ملی و دشمنانش نوشته 

ها در غرب کند زیرا پژوهشگران آنها واقعیت نهضت ملی را برایت باز نمیاین کتاب
، گذشته چراغ راه آینده است. 10اند. گفت بهترین کتاب درباره دهه کارشان را انجام داده

خیلی ایدئولوژیک است اما آن را بخوان. توی ذهنم آمد که بگویم گذشته چراغ راه آینده، 
 نگفتم.

 
 گریزپای از کالس درس صابر

زندان اوین، حاکم شده بود. افراد سرشناسی از  840فضای جدیدی بر بند  39پاییز سال 
 زاده، محسن میردامادی،فعاالن سیاسی به این بند منتقل شده بودند. از جمله محسن امین

مازار و هدی صابر. فرصت غنیمتی حسین مرعشی، محسن صفایی فراهانی، علی عرب 
بود که قاطبه زندانیان جوان پای صحبت این فعاالن بنشینند و به قول معروف تجربه 

زاده کالس درس سیاست خارجی ایران پس از انقالب بیاموزند. خاطرم است که آقای امین
ه در عکرد، آقای عرب مازار درس اقتصاد، آقای صفایی فراهانی تاریخچه توسبرگزار می

ایران و آقای صابر نیز کالس اقتصاد و تاریخ. من یکی دو جلسه در کالس اقتصاد مرحوم 
صابر شرکت کردم. مباحث را نپسندیدم؛ در واقع تنها نام کالس اقتصاد بود و آقای صابر 

ار ها با فشگفت تا تاریخ. این کالسبینی میدر کالس با متدلوژی مشخصی از جهان
ا تعداد هایی بطیل شدند. وقتی فضا قدری مساعدتر شد آقای صابر کالسماموران زندان تع

ها در خصوص تاریخ نهضت ملی برگزار کرد. در همین دوره، شبی آقای کیوان اندک از بچه
ای با هدی صابر های عضو دفتر تحکیم خواست که جلسهصمیمی از دو سه نفر از بچه

نشجویی را بشنویم. این جلسه در تخت های او درباره جنبش داداشته باشیم و حرف
 ،میالد اسدی ،نبوی مهندس صمیمی بعد از ساعت خاموشی برگزار شد و بجز من، ضیا

علی پرویز و آقای صمیمی در آن شرکت کردند. خاطرم است مرحوم صابر بیش از نیم 
سخن  33ها از دهه هفتاد تا سال های اسالمی بخصوص سیر آنساعت در نقد انجمن

قیدی های مفصلی زد و از بیها حرفبخصوص درباره هویت اسالمی انجمن گفت.
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های آقای صابر تمام شد، قبل از همه گفتم دانشجوها به کار تشکیالتی گفت. وقتی حرف
سوال کوتاهی دارم. گفتم آقای صابر شما بیش از نیم ساعت در نقد کارنامه دفتر تحکیم 

شما کلمه دموکراسی یا حقوق بشر نبود؛ این دو  هایحرف زدید اما حتی یک بار در حرف
بوده است. واضح است که فاصله آنچه  30و  10کلمه، گفتمان اصلی دانشجویان در دهه 

گویید و آنچه دانشجویان عقبش هستند زیادتر از آن است که با جلسه نقد بتوان شما می
زد. در واکنش از کوره  حلش کرد. به خالف انتظار همه ما، آقای صابر بدجور توی پر من

دهم بیش از این چیزی بگویی. کنی و من اجازه نمیدر رفت. گفت تو بحث را خراب می
آقای صمیمی تالش کرد فضا را آرام کند و ضیا و میالد سعی کردند توضیحاتی درباره 

بدهند اما فضا تلخ شده بود و جلسه  30های اسالمی در دهه های انجمنکارنامه و برنامه
کردم های تاریخ صابر نروم. فکر میفایده. اینچنین بود که من تصمیم گرفتم سر کالسیب

افزایی او نگاهی یکسویه به تاریخ معاصر دارد و اگر بخواهم سر کالس با او بحث کنم، هم
های دانشجو سر کالس تاریخ اتفاق نخواهد افتاد. عبدالله مومنی از اینکه من و برخی بچه

شکن م بسیار شکایت داشت. حتی چند بار به من تندی کرد که شما حرمترویصابر نمی
کنید؟ من هم دالیلم را توضیح دادم اما آن را هستید. چرا در کالس صابر شرکت نمی

گفت عدم شرکت شما پای بحث صابر، یک نمایش ایدئولوژیک دانست. میکننده نمیقانع
رداشت اشتباهی هم نبود اما الاقل نیت من کنم شاید حرف عبداله باست. حاال که فکر می

 از حاضر نشدن سر کالس صابر این نبود. 
 

 چرا آقای صابر از اتاق ما رفت؟
های چهشدند. گروه اول ترکیبی بود از بساکنان اتاق یک به دو گروه کامال متفاوت تقسیم می

مذهبی بودند که به های کرد و سنی نگار و فعال سیاسی و گروه دوم بچهدانشجو و روزنامه
یاط ای از حجرم اعتقادات سلفی زندانی شده بودند. یکی دو بار دیدم آقای صابر در گوشه

های سلفی است که در زندان به نفره بچه4وگو با جمع مشغول بحث و گفت 840بند 
محور مسایل  ها حولگفتند. آن طور که بعدا شنیدم این بحثهای القاعده میایشان بچه

دم یات بوده است. بعدتر شنیآهای طرفین بحث از برخی و برداشتن آبه اسالم و قر مربوط
های القاعده که نگاه دگمی به مذهب و بخصوص به ها باعث شده، بچهکه این بحث

اتاق  های اتاق ما بهشیعیان داشتند، از آقای صابر دلخور باشند. یک روز عصر یکی از بچه
. شد،خالی شدزاغه نامیده می کف اتاق بود و اصطالحاً  سطحدیگری رفت و تختش که هم
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های ترین تخت اتاق است. شلوغی اتاقدانند که زاغه، راحتاند میها که زندان رفتهآن
زندان، معیارهای مختلفی را برای تصاحب یک تخت به عنوان عرف ایجاد کرده بود و از 

اتاق ما، گفت که این تخت متعلق جمله آن، مدت زمان حبس بود. عبدالله مومنی مسوول 
به جناح ما بوده و حاال قصد داریم آن را به آقای صابر بدهیم. کسی که از همه ما 

وم ها مرحزمان با این بحثرفتند. همهای القاعده زیر بار نمیسفیدتر است. اما بچهریش
 گرفته بود و صابر مشغول خواندن نماز ظهر و عصر در اتاق بود. جر و بحث در اتاق باال

های القاعده درست جلوی آقای صابر ایستاده بود و با صدای بلند با عبدالله یکی از بچه
کرد؛ جوری که صابر به زحمت توانست به رکوع و سجود برود. نماز صابر که بحث می

مانم. شما خود را به های القاعده گفت: من دیگر در این اتاق نمیتمام شد. خطاب به بچه
دهید اما امروز نگذاشتید من نمازم را درست بخوانم. حتی ید به واجبات نشان میشدت مق

احترامی به نماز خواندن من کردید، من کم مانده بود نمازم را قطع کنید. حاال که چنین بی
ها را گفت و شروع کرد به جمع کردن وسایلش؛ هر اتاق نخواهم بود. ایندیگر با شما هم

ها و ما به آقای صابر اصرار کردیم که بماند ایشان قبول نکرد و گفت اینقدر عبدالله مومنی 
 حرمت نماز مرا شکستند و من باید بروم و رفت.

  
 ، و انتقادات صابر۰۹بند سیاسی دهه 

بود، چندین بار اتاقش را عوض کرد. از اتاق ما  840آقای صابر در مدت زمانی که در بند 
رفت که اکثر اعضایش را هواداران  8مدتی بعد به اتاق  یعنی اتاق یک به اتاق دو رفت.

دادند. بعد دوباره جابجا شد و به اتاق یک بازگشت که دیگر ما مجاهدین خلق تشکیل می
اگر  دادند.ساکنش نبودیم و ترکیب اصلی آن را باز هم هواداران مجاهدین خلق تشکیل می

 کنید، نوشته که با حضور در اتاق یکهای یکی دو روز آخر زندگی هدی توجه به دستنوشته
خواسته اتاق را ترک کند. آن طور که شنیدم قصد داشت پس از پایان نیز مشکل داشته و می

 اعتصاب غذا به اتاق ما بازگردد که در طبقه دوم اتاق نه مستقر بودیم. 
دگی دانم. زنهای متعدد را در روح ناسازگار با محیط آقای صابر میعلت این جابجایی

صابر در زندان نظم مشخصی داشت. ساعت خواب و خوراک و مطالعه و رادیو گوش دادن 
هایش مشخص بود. زندگی در یک اتاق سی نفره کوچک برای چنین فردی سخت و کالس

نفره برخی رعایت قوانین اتاق را نکنند. مرحوم صابر شود. بخصوص اگر در آن اتاق سیمی
پرید. حتی خاطرم است ترین صدا از خواب میوچکخواب بسیار سبکی داشت. با ک
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زد. او ساعات بسیار کوتاهی در طول صدای جیر جیر تخت فلزی، خواب او را بر هم می
خوابید و اگر قرار بود آن ساعات کوتاه نیز با سروصدای بقیه نخوابد، از روز میشبانه
اندازد. یکی از ای میاد خاطرهریزی دقیق صابر مرا یماند. برنامهریزی زندانش میبرنامه

همبندیان ما روزی در حیاط به من گفت آقای صابر خیلی فرد عجیبی است. گفتم چطور؟ 
گفت من از ایشان خواستم که ساعتی درباره جریان ملی مذهبی و دیدگاه سیاسی ایشان 

 نفردا ساعت نه و ده دقیقه صبح در حیاط منتظرت هستم! آبرایم توضیح دهد؛ گفت پس
جوان زندانی از این برخورد صابر خیلی جا خورده بود. تصورش این بود که صابر همان 
لحظه برایش یک ساعت وقت خواهد گذاشت و از اینکه صابر برای دو روز بعد آن هم 

رد زده شده بود. به او گفتم آقای صابر فساعت نه و ده دقیقه صبح وقت تعیین کرده شگفت
 خواسته با این رفتار درس نظم نیز به تو بدهد. دقیقی است و البته شاید 

داشت. آقای صابر چنانکه خودش  840موضوع دیگر نوع نگاهی بود که آقای صابر به بند 
ی او کند. ایماژ ذهنبرایم تعریف کرد که اولین بار است زندگی در بند عمومی را تجربه می

های گذشته شکل گرفته ن دههاز بند عمومی سیاسی بر اساس خاطرات و مشاهدات زندانیا
نبود. آقای  40و  20اصال قابل قیاس با زندان سیاسی دهه  90بود و زندان سیاسی سال 

صابر انتظار داشت جوانان زندانی بیشتر مطالعه کنند یا کار منظم انجام دهند. بدنه اصلی 
ودند شکیالتی بها نه نیروی تدادند و آنرا جوانان جنبش سبز تشکیل می 840زندانیان بند 

ان ها در جریو نه اعتقاد سفت و سخت ایدئولوژیکی به اهداف خود داشتند. بسیاری از آن
های خیابانی بازداشت شده بودند و حتی سابقه یک روز کار سیاسی نداشتند. با تظاهرات

تر باشند. خاطرم است در همین دوره این ها سیاسیاین حال صابر انتظار داشت این بچه
فراهم  840پنگ و فوتبال دستی برای بند مطرح شد که امکانی برای تهیه میز پینگبحث 

آمده است. مرحوم هدی و آقای کیوان صمیمی با موضوع خیلی مخالفت کردند. هدی 
لی با کند؟ اما قاطبه زندانیان مشکصریح گفت مگر زندانی سیاسی فوتبال دستی بازی می

 فوتبال دستی بازی کردن نداشتند.
ایستاد خاطرم است یک بار هدی با لمپنیسم به شدت مخالف بود و علنا در برابر آن می 

دو زندانی جوان بدون رعایت اینکه صابر نزدیکشان نشسته با صدای بلند  840در حیاط 
ت ها. خیلی محکم گفبه یکدیگر فحاشی کرده بودند. هدی شروع کرد به فریاد زدن سر آن

ن شاخ شما را خواهم شکست! البته این دو جوان ابدا قصد آزار خانه نیست و ماینجا الت



  33      ی ششمین سالگرد شهادت هدی صابریادنامه

 

 

صابر را نداشتند و از همان روز در پی معذرت خواهی و دلجویی از او بودند. با این حال 
 تذکر آن روز صابر هشدار خوبی بود که این رفتارها تکرار نشود.

و در همین باب حرف اش با او همراه شدم های مرتب و طوالنیزدنیک روز هنگام قدم 
هرچه هست بند سیاسی نیست.  840ام که بند زدیم. گفت علی من به این نتیجه رسیده

قیاس کنیم،  40و  20های گفتم اگر بخواهیم این بند سیاسی را با ادوار دیگری همچون دهه
 840طبیعتا حرف شما درست است اما یک واقعیت بیرونی وجود دارد و آن اینکه بند 

. شاید اقتضائات و شرایط این دهه است 90یاسی است اما زندان سیاسی در دهه زندان س
که چنین فضایی را رقم زده است. آقای صابر گفت که نباید تسلیم اقتضائات و شرایط زمانه 

 های الزم را داشته باشد.شویم و بند سیاسی باید حداقلی از مولفه
  

 جنبش سبز آستر تشکیالتی ندارد
وگو بنشینم. به گفت 840ابر از من خواست ساعتی با او در نمازخانه بند روزی آقای ص

خواست درباره جنبش بود. آقای صابر می 4یادم است قرارمان بعداز ظهر و قبل از ساعت 
سبز با من حرف بزند و نظر مرا بداند. آقای صابر نقدهای جدی به جنبش سبز داشت؛ 

گفت ل نداشت. بجای واژه جنبش سبز، معموال میتعارف بگویم اصال جنبش سبز را قبوبی
حتی با تخفیف، حاضر نبود نام جریان بر آن بنهد. آن روز برایم گفت که در « این سبز» 

کدام از شعارهایی کرده است اما هیچهای خیابانی پس از انتخابات شرکت میتظاهرات
دانسته است. این مناسبی نمیها را شعارهای که سر داده شده را تکرار نکرده است زیرا آن

اش در ذهنم مانده که گفت شعارهای جنبش سبز آستر تشکیالتی ندارد. نقد دیگر او جمله
های مذهبی به اعتراضات عدم توفیق جنبش سبز در جذب طبقات محروم جامعه و الیه

بود. سر آخر با آن قیافه جدی، گفت من هیچ همدلی و سنخیتی میان خودم و جنبش سبز 
کنم. من که متاثر شده بودم، تالش کردم توضیحاتی برای آقای صابر بدهم. حساس نمیا

ترین آدمی هستید که این روزها در زندان است. اگر مصدقی گفتم آقای صابر شما مصدقی
ها بازجوی من تالش هستید، چطور با ما هیچ همدلی ندارید. گفتم در جریان بازجویی

ما ها به شکه شعار انتخابات آزاد، چیزی است که آمریکایی کرد این حرف را القا کندمی
ام که شعار انتخابات آزاد ربطی به آمریکا ندارد. اند. گفتم به بازجو توضیح دادهالقا کرده

حرف مصدق است. این مصدق بود که شعار انتخابات آزاد داد. اصال شعار جبهه ملی 
مصدق زده است. به آقای صابر گفتم  همین بود و حرف ما حرفی است که نیم قرن قبل
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ممکن است ما در بسیاری موارد اختالف داشته باشیم اما مگر ما حرفی جز شعار مصدق 
های مرا یادداشت کرد. بعد برایش گفتم که اگر ایم؟ آقای صابر این بخش از حرفگفته

یا شعار  گوییمهای مذهبی نبوده، چرا باید روی بام الله اکبر بجنبش سبز دنبال جذب الیه
یاحسین به نام میرحسین وصل شود. هدی اما تاکید داشت اگر یک حرکت سیاسی مانند 

 جنبش سبز آستر تشکیالتی نداشته باشد، توفیقی نخواهد داشت. 
 

 صابر همیشه حاضر
دانست. حضورش ملموس بود.  840آقای صابر را باید حی و حاضرترین زندانی سیاسی 

ز داد. در رودیدت سالم میگرفت و در طول روز هر بار میشی میهمیشه در سالم گفتن پی
جویی از خانواده و پرس و جو درباره وضعیت های روزانه، احوالمالقات حتما به این سالم

اگر  .پاییدافزود. حواسش به همه بود اگر کسی بیمار بود، هدی او را میپرونده را نیز می
بند دردسر درست کرده بود، هدی به نحوی خودش  کسی ناهنجاری اخالقی داشت و برای

پاییدش. آقای صابر فردی بسیار جدی بود. اهل شوخی و بلند کرد و میرا به او نزدیک می
ده نژاد شانداخت که از مرحوم حنیفخندیدن نبود. از این جهات، آدم را یاد توصیفاتی می

مشارکت  840ک زندانیان در بند های مشتراست. با این حال آقای صابر در تمامی فعالیت
. در کردکرد. مثال در مسابقات فوتبال گل کوچک کنار جوانان حاضر بود و بازی میمی

کر ها به ذشد و بچهزندان به مناسبت تولد هر یک از همبندیان معموال میهمانی برگزار می
ها ین برنامهپرداختند. من معموال اجرای اخاطره و بخصوص شعرخوانی و آواز خوانی می

ها حاضر بود. شعر و سرود نیز را به عهده داشتم. مرحوم صابر همیشه در این برنامه
خواند برایم آشنا بود مثال از خواند. برخی از شعرها و سرودهایی که آقای صابر میمی

کنم برخی دیگر سروده خود های فدایی. اما تصور میمجموعه سرودهای جنگل چریک
، همراهی برای راه انداختن 840ترین کارهای آقای صابر در بند از مهم ایشان بود. یکی

اختالف  840زدم، گفت علی در بند های فرهنگی بود. روزی با آقای صابر قدم میبرنامه
های مختلف زندانی بسیار زیاد است پس این ظرفیت را که ها میان طیفعقاید و مشرب

ها اما بهترین راه برای ایجاد همبستگی میان بچه کار سیاسی مشترک انجام دهند، ندارند.
 840ای بود که گروه فرهنگی بند های مشترک فرهنگی است. با چنین ایدهبرگزاری برنامه

 های جوانهای مرحوم صابر، دکتر آرش عالیی ابراهیم مددی و تعدادی از بچهبا پیگیری
 840جمعه در حیاط بند تشکیل شد. هدف ما برگزاری یک جنگ فرهنگی در عصر روز 
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ها را عمومی کنیم. مرحوم هدی های داخل اتاقخواستیم همان دورهمیبود. در واقع می
های مختلف در برنامه باشد. برنامه با های اتاقمعتقد بود اصل باید بر مشارکت بچه

 ریزی شد. منشعرخوانی سرودخوانی، اجرای مسابقه فرهنگی و اهدای جوایز برای آن پایه
 ها را داشتم که آن را گلگشت عصر جمعه نام نهاده بودیم. گری این برنامهافتخار مجری

 
 برخی روحیات شخصی 

نماز خواند، بعد از اعدام یکی از  840اولین باری که هدی صابر در وسط حیاط بند 
بود. آن فرد، پیرمردی حدودا شصت ساله و از پرسنل بازنشسته  8هایش در اتاق اتاقیهم

دیده بودم که آن پیرمرد  رتش بود که به جرم جاسوسی محکوم به اعدام شده بود. بارهاا
خواند. اعدام او، هدی را منقلب کرده بود و نمازش را درست وسط همراه هدی قران می

، حکم اعدام جعفر کاظمی و محمد حاج 39خواند. پاییز سال  840حیاط مربع شکل 
وم صابر نیز اجرا شد. روزی که این دو همبند ما را برای اتاق با مرحآقایی دو زندانی هم

کردند. برخی جوانان برپا بود. همه گریه می 840بردند، غوغایی در بند اجرای اعدام می
خواست گریه نکند. زدند. خاطرم است هدی خیلی جدی حتی با تندی از جمع میزار می
لمه اولش در ذهنم مانده که زد که تنها کها فریاد میای را خطاب به بچهجمله

 «.خدا رحمانه...»گفت:می
برد. تراکم جمعیت زندانیان های انسان را از میان میزندان عمومی، جایی است که خلوت 

گذارد. با این حال هدی صابر های زندان، هیچ کنج خلوتی برای فرد باقی نمیو دوربین
ی برایم تعریف کرد که یک شب در های زندانهای خلوت خود را داشت. یکی از بچهکنج

شود. آن فرد خوابیده بوده که متوجه ورود فردی به اتاق می 840اتاق انباری طبقه دوم بند 
ده: کروار نجوا میچسباند و مسلسلرود. ایستاده سرش را به دیوار میبه سمت دیوار می

بر است. تصویر گفت خوب که دقت کردم دیدم آقای صامی« الهی هدایت! الهی هدایت!»
 39ماندنی دیگری از آقای صابر در ذهنم مانده و آن هم متعلق به شب عاشورای سال 

به همت خود زندانیان برقرار بود و  840است. در این شب مراسم عزاداری در حسینیه بند 
ما نیز در آن شرکت کردیم. آقای صابر به حسینیه آمد در حالی که لباسی سرتاپا سفید به تن 

ت. پشت میکروفون رفت و برایمان به شیوه جدیدی نوحه خواند. نوحه او با این شعر داش
 سرایی صابر باعثشیوه نوحه«. المنه للله که در میکده باز است»شد که از حافظ آغاز می

 تعجب برخی شده بود. 
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 عزادر عزای صاحب

سحابی فوت شده . عبدالله مومنی به اتاق آمد و گفت: مهندس 90دهم خرداد ماه سال 
 است. من که جرئت ندارم به هدی تسلیت بگویم.

مهندس سحابی بعد از یک دوره بیماری فوت کرده بود و حاال همه ما هدی صابر را  
دانستیم. آن روز یکی یکی به صابر تسلیت گفتیم. هدی ساعتی صاحب عزای او می
شدند. فردای آن روز، ش میقدمزد و افراد برای تسلیت گفتن هممی طوالنی در حیاط قدم

فاجعه اتفاق افتاد و مطلع شدیم هاله سحابی در تشییع پدر، شهید شده است. خانم سحابی 
ها دیوار به دیوار ما محبوس بود. همه گیج و شوکه بودیم. آقای صابر در وسط حیاط مدت

 اعت قدمنماز خواند. تقریبا تمام ظهر و عصر را در حیاط راه رفت. خاطرم است چندین س
زد. از فردایش اعتصاب غذا کرد؛ با آقاخسرو دلیرثانی. در برابر پیشنهادها برای همدلی، می

کرد که بند ظرفیت کار جمعی را ندارد و از کسانی که قصد اعتصاب غذا در تکرار می
ود بسیار اتاق ما بکرد. آقای دکتر آرش عالیی که همهمبستگی با او را داشتند استقبال نمی

تی فردی ام. وقترین افرادی است که دیدهگفت آقای صابر یکی از جدیران صابر بود. مینگ
گیرد اعتصاب کند، من به عنوان پزشک شدیدا نگران با جدیت صابر تصمیم می

 شوم. اش میسالمتی
اش را تعطیل نکرد. مثال های عادیبا این همه صابر در مدت ده روز اعتصاب غذا برنامه

هایشان شکست، به شکرانه این خبر میهمانی برگزار کرد اتاقیاعدام یکی از هموقتی حکم 
کرد و و از من خواست مجری باشم. خودش جلوی در ایستاده بود از همه پذیرایی می

ها بخواهم داد که از بچهخندید. با اینکه عزادار مهندس و هاله بود، به من اشاره میمی
 شکستن حکم اعدام خوشحال باشند.  سرودهای شاد بخوانند و بخاطر

اهیم گردد. من و آقای ابرآخرین تصویری که از صابر دارم به روزپنجشنبه نوزده خرداد بازمی
ر کردیم. آقای صابمددی داشتیم برای مسابقه فرهنگی برنامه عصر جمعه، سوال طرح می

اره مرحله به مرحله درب الشعرای بهار بود. اطالعاتیمان ملکنیز پیش ما بود. سوژه مسابقه
گرفت. آقای مددی زد، جایزه میدادیم و هر کس نام بهار را حدس میبهار به حضار می

عرای بهار الشمرتب بر طرح سواالتی تاکید داشت که نشان از قرابت فرهنگی و فکری ملک
! ددیبا حزب توده ایران در نیمه اول دهه بیست بود. من اما را کنار گذاشتم گفتم آقا م

ین کرد که چنای بوده نه بخدا نبوده! آقای مددی داشت دفاع میخواهی بگویی بهار تودهمی
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شرت سبز رنگ در آن سوی اتاق قدم ام. هدی با تیخوانی کردهقصدی نداشته و من نیت
 خندید. داد و به این جرو بحث ما میزد. سرش را تکان میمی

اند. ی صابر به هم خورده و او را به بیمارستان بردهچند ساعت بعد باخبر شدیم که حال آقا
ها هشنیدیم. فردایش بچهای پایین را میدر سالن باال بسته بود و ما فقط سروصدای بچه

تعریف کردند که آقای صابر وقتی به بند بازگشته خبر از ضرب و شتمش در بهداری داده 
مان رفته باشد. آن روز صابر از میانشد است. دو روز بعد فاجعه تکرار شد. باورمان نمی

ای مغموم نشسته بودند. کردی عدهماتمکده بود هر طرف را که نگاه می 840حیاط بند 
یم ام، هدی صابر تصمکردند. دوستی از قول من نوشته که در آن روز گفتهها گریه میخیلی

ش عالیی پزشک گرفت بمیرد و مرد. من این حرف را در آن روز زدم آن هم خطاب به آر
ی کرد، تابحال ندیده بودم پزشکتاب بود. در حیاط گریه میزندانی. آقای عالیی خیلی بی

در سوگ بیمارش چنین گریه کند. به او گفتم نکند خودت را مقصر بدانی هدی صابر عارف 
بود؛ تصمیم گرفت بمیرد و مرد. اما واقعیت این چنین نبود. آقای صابر یک انسان سیاسی 

حسینی اعتصابش را او قصد داشت روز دوشنبه با پیام بزرگانی همچون آقای شاه بود.
خواست خودش را از بین ببرد. آنچه باعث شهادت صابر شد؛ قطعا بشکند. او نمی

خرداد برای هدی صابر  18انگاری و رفتار نادرست بهداری زندان اوین بود. دوشنبه سهل
شدیم. همان هفته قبل بود که هدی یم واقعا له میختم گرفتیم. داشت 840در حسینیه بند 

خودش برای مهندس سحابی و هاله در این حسینیه ختم گرفته بود و جلوی در ایستاده بود. 
حاال ما در عزای صاحب عزا دور هم جمع شده بودیم. آقا خسرو متنی را که هدی صابر 

. همان متن معروف به مهندس در اتاق ما درباره مهندس سحابی خوانده بود، بازخوانی کرد
خوانی است. آقا خسرو بیش از ده روز بود در اعتصاب غذا بود. سالم! که متن سخت

خواند. یاد قرائت همین متن در هفته ها را اشتباه میدید برخی واژههاش دقیق نمیچشم
ز ا»فت: گجا که میتوانستم تحمل کنم. بخصوص آناش افتادم. نمیقبل توسط نویسنده

، از پرچم سه رنگ بر جسم آرمیده ات «واپسین»و گریبان بوسی « آخر»دست فشردن 
؛ نشاد تحویل دادن، بازماندم« او»کشیدن، زیر تابوتت گرفتن و دور حسینیه طوافیدن و به 

 «نخواست که نخواست.« حکیم»که نشد. 
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 آموزه عقالنیت ورادیکالیسیم در نگاه هدی صابر
 جواد رحیم پور

 
 ایدفتر یادمان عنصر فعال هستی، هدی صابر معلم پروژه دار را در زمانه ششمین برگ از

نماید یم به شدت درکنش سیاسی واژگانی باژگونه میسیکالیراد گشاییم که عقالنیت ومی
 وشرط در سپهر سیاسی ایران جا خوش کرده است. ونوعی همراهی سیاسی بدون پرسش

: نویسدمی 11/8/1890خانواده اش در مورخ  عتصاب خود بههدی صابر در نامه دفاع از ا
قصد قهرمانی و درگیری ندارم، اعتصاب فقط یک اعتراض است. حالم بسیار خوب »

 مورخنامه  رویموید این عدم چپ «.کنمروی نمینگران من نباشید. چپاست، 
 ویسدنمی وداع با مهندس سحابی است که در توصیف آموزه هایش باز 11/8/1890

صت و هفتاد: شهای تحققی بودن و در تخیل گام نزدن، در حد توش و توانت در دهه»
مان وصیت مان کردی، و به هم آغوشیدن عقل و رادیکالیسمتلنگرمان زدی، تصحیح

 «کردی
کند. البته می چپ روی تاکیداز پرهیز  ههدی صابر در طی دو نامه جداگانه در یک روز ب

ایش هروی نیستند. او در جای جای نوشتههدی صابر در پرهیز از چپ تنها تاکیداتها این
 رخدادهای پس از انقالب و در تحلیل حوادث و هم هم خطاب به جنبش دانشجویی و

 نمود.می روی کودکانه را یادآوریخود پرهیز از چپهای هم در آموزه
ی روموشی و دنبالهبه منزله سکوت وخا روی آیاحال پرسش این است که عدم چپ ا اینب

 از جریان غالب زمانه است؟
از تاثیرات فقدان  مشهود وهای سرکوب سیاسی در تاریخ ایران از پدیده فشار و

وهای پیشران توسعه دردی است که نیر جانبه است. عقب راندن عوامل ویافتگی همهتوسعه
هایش نهادها وساختارهمه مردم ایران و مایه مرار دارد. توسعه از اراده و جانهنوز است

 شود.نمی بانییحمایت و پشت
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فا ترس از توسعه صر و تاریخی استهای تجربه همه دوران ،شاخ بریدن بر شاخ نشستن و
 اکنون با منافع کوتاه مدت برخی گره خورده است. جنبه اعتقادی ندارد و

ایی از دزیست؟ طبیعی است نخستین گام خشونتدر مقابل این سوء رفتارها چاره کار چ
سازشکارانه در غیر کنش سیاسی است. هر چند انقالب خود محصول اعتراض مطلق و

خود بستری برای  انقالب هایپهلوی بود اما توافق عمومی بر سر آرمان مقابل رژیم
یک نظام نیست.  رارقارزش انقالب فقط در استسی است. زدایی از کنش سیاخشونت

 هست. شده نیز ها واصول توافقانقالب تحقق آرمان
 کنش مبتنی بر امر واقع و خود عمل مشروع وها وعده ها وارزیابی این آرمان رسیدگی و

 عقالنیت محض است.
مردم های چارچوب نهادی آن برای تحقق خواسته های انقالب ور دلیلی که آرمانه به

ی ات رسمدچار نا کارآمدی شوند، حق رسیدگی قانونی وجود دارد. این رسیدگی از مکاتب
 شود.می قانونی ختم آغاز وبه اعتراضات مشروع و

اجتماعی با محوریت وفاداری به قانون  سیاسی وهای نچه مهم است فعال بودن در حوزهآ
 قانونی است.های گیری از ظرفیتاراده کافی برای بهره عزم و و

ضور ح پی دارد،نامه وداع با مهندس سحابی که سیری از زندگی و کنش سیاسی ایشان را در 
 دهد.می نشان را اقتصادی تماعی وجا سیاسی و مهندس سحابی در تمام عرصه

در خزانه،  43شورای انقالب و مجلس و سازمان برنامه صدر انقالب، کشتار تاریخی مهر »
تصادی و قنشر اندیشه در شرکت انتشار، موضع گیری یگانه در قبال برنامه تعدیل ساختار ا

زا در ایران فردا و توسعه درون« دیدگاه»انی، پخشانی داری جهسرمایه ادغام در اقتصاد
فکری و اقتصادی  ،از کارنامه سیاسیای این عبارات گوشه« یک دهه اخیرهای نالهنی

 مهندس سحابی است.
 43اض به کشتار تاریخی مهر انقالب، اعتر رتعامل در استقرا از یکسو همکاری و

 ددر کارنامه مهندس سحابی وجود داره تعدیل ساختار اقتصادی گیری در قبال برناموموضع
 کنیم.می زا در ایران فردا را مشاهدهتوسعه درون« دیدگاه»طرفی پخشانی از  و

به هم آغوشیدن عقل و » به تعبیری مهندس سحابی که الگوی عملی هدی صابر در
دس سحابی جانبه نیست. مهنیک وای است صرفا یک معترض حرفه« رادیکالیسم

باالخره فردی  وها رویهای توافق شده ملت معترض بر کجمعترضی وفادار به آرمان
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توافق شده، های رمانآه است. این سه محصول وفاداری به دارای برنام صاحب صالحیت و
سیم رادیکالی عقالنیت وهای و داشتن بینش مولفهها رویکجبه هنگام نسبت اعتراض به

 است.
ند و کمی توان خود، اعتصابش را صرفا یک اعتراض تلقی نیز در حد توش وی عزیز اهد 

 دهد که به دنبال چپ روی نیست.می اطمینان
توافق شده انقالب،  هایکنونی نیز همواره بین این سه ضلع وفاداری به آرمان شرایط

سو، نبه به هراجاتیو بهبود قرار دارد. غلتیدن یکلترنآ داشتن بینش و وها رویاعتراض به کج
کنند یم نیروهایی که بر وفاداری صرف تاکید معقول است.خاستگاه زایش رادیکالیسیم نا

 یهادهان در واقع عوامل و ،ایستندمی ناتیو بهبودلترآگیری یا شکل در مقابل اعتراض و و
ضد توسعه هستند. در طرف مقابل نیروهای متکی بر اصول توافق شده که صرفا به دامن 

را  امعقولند، گونه دیگری از رادیکالیسیم لترناتیو بهبود هستنآفاقد  غلتند ومی اضاعتر
 کنند. می حمل

رناتیو لتآده، با حذف اعتراض، به دنبال یک بخشی نیز ضمن وفاداری به اصول توافق ش
 هر جا فشار وارد آمد به سمت وفاداری صرف حرکت کنند ومی مدعی بهبود حرکت

نامه نیست اما واجد رادیکالیسیم یز اگر چه حامل رادیکالیسیم بدون برکنند که این نمی
 مرانه ومعطوف به قدرت است.آ

با رویکرد مهندس سحابی است. اما امر واقع  روی وشرایط مطلوب، همان پرهیز از چپ
 خواهان نشانده است.زینه سوم را بر پیشانی اغلب تحولگ

مهندس سحابی، های در توصیف آموزه نچنان کهاین مرحله نیازمند خود انتقادی است، آ
ها رحمانه استراتژیه این موضوع نقد بیب« رحمانه خودنقد بی» کندمی ی عزیز ذکراهد

 را هم باید افزود.ها وتاکتیک
سری داد تا لترناتیو بهبود نیز تآارزیابی  رادیکالیسیم را باید به نقد و بنابراین راه عقالنی و

 نه تخیلی پیدا نماید. صورت تحققی و ،ییتوان ظرفیت ادعا
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در سومین سالروز شهادت هدی صابر، واپسین نامه نگاشته شده از جانب وی برای اعضای 
 گیری و استراتژی آن است. صابر در این نامه تصریحواده تبیین دالیل اعتصاب، جهتخان
ار راض است. حالم بسیقصد قهرمانی و درگیری ندارم، اعتصاب فقط یک اعت»کند که می

 «. کنمروی نمیخوب است، نگران من نباشید. چپ
 آید:می نوشته آن در ادامهبه همراه دستمتن کامل این نامه 

  
 "بنام دوست"

 فریده، حنیف، شریف و فیروزه عزیز
 دارم دوستتان و کنممی سالمتان          
 سپری خانم، هاله مرگ فاجعه و مهندس غیاب در را سختی شرایط          

 .کنممی
 کار است.و کمک حاضر جا همه "او" اما          

 ایرسانه و شود چاپ غذا اعتصاب اعالم متن لطفاً     
 آید یبرمبسته این تنها کاری است که از مِن دست          

 کنید درک که کنید سعی را ما شرایط               
 ی شودارسانه شامخی و سحابی هایخانواده به تسلیت متن     

 .شود ایرسانه نیز مهندس به نامه متن          
 است اعتراض یک فقط اعتصاب ندارم، درگیری و قهرمانی قصد     

 کنمروی نمیحالم بسیار خوب است، نگران من نباشید. چپ
 .دهیممی نشان آرام واکنش یک و     

 اً عین متن و بی غلطهر سه متن بی کم و کاست منتشر شود و لطف
 ماست با باشیم خوب اگر خدا     

 02/3/21  هدی               
 سفر بودند، اقدام شودها فیروزه اگر بچه

 ایمشنبه اعتصاب را شروع کرده5ما از 
 لطفا نامه دلیرثانی به دست خانمش برسد.
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 «به نام رفیق اول و آخر»
 مهندس سالم

. ات، بیرون زد و پر گرفتز پیکر خسته و کوفتهبت باالخره اطلیروح رهای
در رخ بی رخی با مرگ، اهل تقال نبودی و سبکی روح را بر فرسودگی 

 دادی.می جسم ترجیح
ن فرسودن و خود مستهلک کردن، شاید قطره قطره و درج به درج، جا

 تر است از یک لحظه جان دادن و روح رهاندن.سخت
 مهندس خسته نباشی

دوران گذاری وقفه جوهر جان در طول زمان و در زنجیره مایهاز مصرف بی
 به دوران در

انجمن اسالمی دانشجویان دهه بیست، نهضت مقاومت ملی دهه سی، نهضت 
 و انقالب شورای پنجاه، –آزادی دهه چهل، حمایت از جوان اوالن چهل 

شر ندر خزانه،  58ر مه تاریخی کشتار انقالب، صدر برنامه سازمان و مجلس
گیری یگانه در قبال برنامه تعدیل ساختار اندیشه در شرکت انتشار، موضع

ه توسع« دیدگاه»انی، پخشانی داری جهقتصادی و ادغام در اقتصاد سرمایها
 یک دهه اخیرهای نالهزا در ایران فردا و نیدرون

 و نیز از شش دهه زندان به زندان و عمر گذراندن در
 عشرت آباد 52ل آباد و قصر، برازجان، اوین، عاد

 مهندس سپاس
 از آموزه هایت؛

 «او»های و قانونها سنت   
 آخر کتاب وزانت   
 نزدن گام تخیل در و بودن تحققی   
 تکرارش نه و اندیشه ورز   
 ایرانی هویت   
 وجودی دیانت   
 مصدق بودن کشف قابل   
 خودبنیاد توسعه   
 خود رحمانه بی نقد   
 و
 اجتماعی – اسیسی اخالق   
 مهندس   
 پنجاه؛ –بیست های دهه کیفی آموزگاران خالء در   
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 ارشد مصدق   
 و
 سترگ نژاد حنیف و شریعتی بازرگان، طالقانی،   
 شصت و هفتادهای دهه در توانت و توش حد در   
 زدی تلنگرمان   
 دیکر مان تصحیح   
 و
 رادیکالیسم و عقل آغوشیدن هم به   

 دیمان کروصیت
، از پرچم سه رنگ بر جسم «واپسین»و گریبان بوسی « آخر»از دست فشردن 

« او»ات کشیدن، زیر تابوتت گرفتن و دور حسینیه طوافیدن و به آرمیده
نخواست که نخواست. اما هم « حکیم»تحویل دادن، بازماندم؛ نشاد که نشد. 

 انرژی و عشق، یدر کنار اصل بقا« او»
 «آموزش»بقای 

 انده است:«اصل»را نیز 
 - جورممی کتاب آخر را 
 - ام«کشف»یم ات رامصدق 
 - یم«تکاپو»یم برای ایرانت 

ات به سردی خاک، فائق خواهانهینان دارم گرمای تب و تاب ایرانیاطم
 خواهد آمد.

ات را نیز با محو فجیع «روح»مهندس، دلخوش بودم به پریدن روحت، اما 
 ، تیماردارست؛«رفیق»اما ات، مچاالندند و زخماندند. «هاله»

 اشتیماردار مهندس و هاله
 بزرگی پیش رویت است:های مهندس، همه مسیر، ناکامی نبود، دلخوشی

 «لغو» بی جهان   
 «سالم» تمام جهان   
 مهندس   
 دارم دوستت   
 زیم.می تأکیدهایت ویژه با   



 

24 

 
 
 
 
 
 

 یفهشت فراز،هزار نیاز تجلی همگرایی رویکردی علمی و فلس
 

 مقدمه
خودش این  یوهیشمختلف صورت گیرد، به  یهاجنبهاز  تواندیممواجهه با هدی صابر، 

منش، روش و بینش باشند. هرچند این وجوه دارای اشتراکاتی هستند ولی  توانندیموجوه 
ر د. بینش کلی ددر این نوشتار قصد برآن است که هدی از دریچه بینش نگریسته شو

باب » یهاآموزشاصلی او جستجو کرد.  یهاآموزشدر  توانیم اهدی ر یهاشهیاند
ی زمینه منشی هدتوان گفت مجموعه باب بگشا پسمی .«هشت فراز،هزار نیاز»و  «بگشا

عملی و  یهاروشاو از هشت فراز تاریخ معاصر به تبیین  یبندجمعو  دهدیمرا شکل 
ه کچنان ،ر یک تقریب توضیحی استبندی بیشتاو کمک کرده است. البته این دستهمیدانی 

اوست. مجموعه باب بگشا های و اندیشه هاداشتهعمل هر شخص متأثر از همه  میدانیم
رویکرد و خوانش ایدئولوژیک، ایمانی و اعتقادی او نسبت به خدا، هستی و آفرینش در 

و و نقدهای زیادی بر آن صورت گرفته است  هایبررسمواجهه با کتاب آخر است، که 
عمومًا نقدها معرفت شناختی و ایدئولوژیک است. به بیان دیگر این مجموعه تحت 

 درون دینی صورت گرفته است.های بررسی
شناختی آن مرحوم فلسفی،علمی و جامعه یهاپژوهشل اما مجموعه باب بگشا که حاص

ریخ، روش افارغ از نگاه ایدئولوژیک به بوته نقد و بررسی گذاشت. فلسفه ت توانیماست را 
پژوهش و تحلیل رخدادهای تاریخی و سپس جمع بندی از هر دوران تاریخی پارامترهای 

 در ابتدا نیاز است مفاهیم فلسفه تاریخ، فلسفه تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.می است که
مرحوم صابر از این منظر بررسی های علم تاریخ و علم تاریخ روشن گردد سپس پژوهش

 گردد.
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 ه و علم تاریخفلسف

تعاریف از فلسفه تاریخ در میان متفکرین مختلف،متفاوت بوده است. یک رویکرد مهم 
ای جموعهم میگذاریمگوید به طور کلی آنچه نامش را فلسفه می پوزیتویستی وجو دارد که

است که برای توضیح هر حوزه مورد نیاز است. هایی از ابهامات،مجهوالت و عدم قطعیات
 این معلوماتها شدن بخشی از این ابهامات و قطعیت یافتن برخی قانون مندیبا روشن 

گاهیرندیگیمنام علم به خود  ز روشن اهای . بنا بر این نگاه فلسفه تاریخ حاصل عدم آ
قانومندی حاکم بر جهان در گذر زمان است. رویکرد دیگر فلسفه را مجموعه از احکام و 

این کلی بودن نام فلسفه بر آن نهاده اند. از این منظر فلسفه  که به دلیل داندیمقوانین عام 
به بیان جزئیات و  تواندینماز احکام کلی حاکم بر تاریخ است که ای مجموعه تاریخ

 در طول تاریخ بپردازد. ها توضیح رخ دادن پدیده
یک سؤال همیشه وجود دارد که موضوع فلسفه تاریخ چیست؟ در پاسخ به این پرسش، 

. در یک معنا خود تاریخ موضوع فلسفه تاریخ شودیممختلفی به تاریخ روشن های رگاهنظ
است در معنای دیگر علم تاریخ. قطعا میان فلسفه تاریخ و فلسفه علم تاریخ تفاوت زیادی 
 وجود دارد. و این دو مفهوم نباید باهم خلط شوند. تفاوت عمده میان این دو مفهوم را

توضیح داد که علم تاریخ علم بیان حوادث خاص گذشته است، هدف توان به این نحو می
برای تبیین چگونگی رخ دادن اتفاقات ها اساسی از علم تاریخ به کار گرفتن قانون مندی

گذشته است. این علم با استفاده از قوانین بدست آمده از سایر علوم مانند روانشناسی، 
و اما در سویی دیگر  .پردازدیمح رخدادها جامعه شناسی،اقتصاد و... به توضیح و تشری

کلی حاکم بر تاریخ مانند جهت،غایت، دینامیسم، منطق حرکت های تولید قانونمندی
. نکته دیگر حائز اهمّیت در مورد ردیگیمنظری تاریخ قرار ی تاریخ و... در حوزه فلسفه

بارت دیگر این علم علم تاریخ این است که این علم مانند همه علوم گزینشی است. به ع
نیز مسأله محور است به این معنا که هیچ مورخ و پژوهشگر تاریخی به دنبال تبیین همه 

تاریخی نیست و قصد دارد به تبیین برخی مسایل تاریخی بپردازد. گزینشی  یرخدادها
عمل کردن در برخورد با تاریخ، پژوهشگر را در تبیین بهتر همه عوامل و علل وقوع یک 

 . کندیمیاری رخداد 
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 هشت فراز،هزار نیاز
نظری به پژوهش تاریخی مرحوم هدی صابر انداخت و به این  توانیمبا این توضیحات 

پاسخ داد که آیا مجموعه هشت فراز، هزار نیاز علمی است؟یا فلسفی است؟ آیا ها پرسش
ابل هم قرار قفلسفی بودن یا به تعبیری ایدئولوژیک دیدن تاریخ با علمی بودن پژوهش در م

 ؟رندیگیم
 

 رویکرد فلسفی
هدی صابر در تدوین و تبیین شیوه پژوهشی خود، هم به تاریخ رویکردی فلسفی داشته 

کلی به پارادایم فلسفه تاریخ توحیدی خود را  یهایمنداو در روشن ساختن قانون  .است
رکت ، منطق حمتعهد کرده است. او به تبیین هستی و جنس آن، غایت تاریخ، محرک تاریخ

در جهت سیر و غایت تاریخ، نقش  تاریخ و... پرداخته است. مشخص کردن این پارامترها
انسان و خداوند در پیشبرد حوادث تاریخی انجام گردید. آنچه شیوه پژوهش در این 

م حاکهای تفاوت در قانونمندی کندیممجموعه را با دیگر رویکردهای تاریخی متفاوت 
خدای آموزگار تجهیزگر؛  ش خداوند به عنوان خدای حاضر و مشرفبر تاریخ است. نق
خدای مجری قوانین و سنن، نقش انسان به عنوان عنصر صاحب اراده و  خدای کمک کار؛

اختیار،صاحب کرامت و آزاد، منطق حرکت تاریخ بر مبنای تضاد دو نیروی حامی حق و 
م تاریخ که به تسری و رسوب حامی علیه حق در درون انسان و در نهایت غایت و فرجا

ای هانجامد، این ُبعد از پژوهش با توجه به توضیحات ذکر شده در پارگرافمی حقیقت
 .ردیگیمقبلی در حوزه فلسفه تاریخ قرار 

 
 رویکرد علمی

پژوهش هشت فراز هزار نیاز از جهت شیوه تبیین علل وقوع حوادث یا به تعبیری فرازها، 
شی عمل کردن در برابر کل تاریخ و پرداختن به فرازهای منفصل . گزینباشدیمعلمی نیز 

تفاده اس ،از نظر تاریخی و زمانی، محدود کردن جفرافیا و به طور مشخص پرداختن به ایران
از علوم دیگر مانند جامعه شناسی برای توضیح رفتار میان اقشار و طبقات مختلف 

ریان و بازرگانان و...، توضیح اقتصاد اجتماعی مانند تشریح روابط میان روحانیت، بازا
، شودیممختلف که به نوعی استفاده از علم اقتصاد محسوب  یفرازهاسیاسی حاکم بر 

تبیین شرایط بین المللی و اثرات رخدادهای جهانی بر جغرافیای ایران، اینها همه شواهدی 
 پژوهش علمیبر این مدعاست که شیوه برخورد مرحوم صابر با تاریخ معاصر واجد یک 
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. شاید قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت ایشان در میزان پایبندی باشدیمتاریخی 
 دیگر باشد. ی به پارامترهای علمی و برهم نهی علوم کمکی، موضوع نوشته

 
 جمع بندی و نتیجه گیری

است که از ای جامعیت رویکردی در مواجهه تاریخ معاصر و فرازهای تاریخی، خصیصه
. اهمیت این جامعیت وقتی شودیمپژوهش هشت فراز،هزار نیاز حاصل های رسیبر

که این اثر پژوهشی را با دیگر اثرات مکتوب تاریخی مقایسه نمود. اثرات  گرددیممشخص 
اتوزیان، به آثار دکتر ک توانیمفراوانی در زمینه تاریخ معاصر ایران منتشر گردیده است که 

آجودانی، احمد کسروی و...اشاره کرد. با بررسی و نگاهی گذرا به  آبراهامیان، ماشاء الله
که نگاه حاکم، نگاه علمی و موّرخانه به تاریخ از جهت  شودیماین آثار ارزشمند، مالحظه 

. به عنوان مثال کاتوزیان در باشدیمتبیین دقیق علل و عوامل وقوع رخدادهای تاریخی 
بر این مسأله دارد که توضیح دهد نگاه کلی  کتاب تاریخ اقتصاد سیاسی ایران سعی

به توضیح حوادث تاریخ ایران بپردازد. او با استفاده از  تواندینممارکسیستی به تاریخ 
علمی و مدل سازی میدان اجتماعی به میدان نیروهای اجتماعی سعی بر تحلیل ای شیوه

سیر، منطق و غایت  در پژوهش کاتوزیان صحبت از عوامل دست اول حوادث دوران دارد.
. از طرفی بعضی آثار وجود دارند که به تحلیل فلسفی صرف از شودینمو فرجام تاریخ 

 . این نگاه سعی برکنندیم. همان نگاهی که علم محوران تاریخ آن را نفی پردازدیمتاریخ 
کلی تاریخی منبعث از یک نوع خاص از فلسفه به حوادث و های حقنه کردن قانون مندی

 ودشیمنادیده گرفته  شودیمدادهای تاریخ است. در این روش آنچه علم تاریخ نامیده رخ
 .شوندیمو حوادث فراتر از واقعیت تفسیر 

مخصوص به خود بهره گرفته های پژوهش تاریخی هدی صابر از هر دو رویکرد در حوزه
ده است، حوزه را از هم تفکیک کرها کامال منطقی و ظریف این حوزهای است و به شیوه

برای توضیح فرازهای تاریخی و حوزه دیگر شامل تولید ها تحلیل و بکار گیری قانونمندی
 کلی حاکم بر سیر تاریخ.های قانون مندی

هنرمندانه به هم پیوند ای هدی صابر در جمع بندی تاریخی هر فراز این دو حوزه را به شیوه
نگاه ایدئولوژیک و توحیدی او به تاریخ هرگز او میزند تا این نکته را به مخاطب بیاموزد که 

را از تبیین علمی فرازهای تاریخ معاصر باز نداشته است. به تعبیری او نه در دام پوزیتویسم 
 تاریخی افتاد و نه با نگاه الهیاتی از تبیین واقعیات عینی دست برداشت.
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 غیر تاکتیکی، غیر مناسبتی« ما»نقطه اتکا؛ « او»
 ات حضرت علی)ع( در مسجد کوفهمناج

 جالل یوسفی
 

 چکیده
پذیرش خدا بدون تالش برای فهم و تبیین رابطه انسان با او، او را به موجودی صرفا ذهنی 

ها به هنگام ای از ابهام و تاریکی است. انسانکند که تاثیرش همواره در هالهتبدیل می
س و غیر مادی سعی در توجیه چرایی پذیرش هر مفهوم متافیزکی و یا هر مفهوم غیر محسو

و تاثیر آن در زندگی خود دارند که خدا نیز از آن مستثنی نیست. البته از دیدگاه ادیان 
ابراهیمی پذیرش خدا امری فطری و همگانی است که برای شکوفایی و تکامل نیازمند 

ر ه شود سراسرغم چنین گزاره عامی، هنگامی که به تاریخ این ادیان نگاآموزش است. علی
د خواهیم به بیان مولف باب بگشا مرحوم شهیبا یک تکثر روبرو هستیم. در این نوشتار می

صابر در مورد رابطه انسان با خدا بپردازیم. و در پی آن با تبیین ارائه شده از جانب وی، 
 مناجات حضرت علی)ع( در کوفه را مورد مطالعه قرار دهیم.

 
 مقدمه

ادیان و مذاهب جدا ناپذیر است هرچند که طبیعتا این همانی نیز وجود تاریخ بشر از تاریخ 
ندارد. ادیان و مذاهب از یک هسته مرکزی برخورداراند که غالبا شامل مفاهیمی غیر 
محسوس و غیر مادی است؛ بعضا این مفاهیم، مافوفق طبیعی یا الهی هستند. محسوسات 

این هسته قرار دارد. البته این مفاهیم و نیز  یو مادیات و بسیاری از نامحسوسات در سیطره
در میان ادیان و مذاهب  هاها بر سایر حوزهآن طرهیسشدت، ضعف و چگونگی سلطه و 

ترین ُمدرِک خود انسان است که ترین و در دسترسگوناگون، متفاوت است. مهم
ب سعی در ای از محسوسات و نا محسوسات است. از اینرو پیروان ادیان و مذاهمجموعه
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ی مرکزی ادیان ابراهیمی مفهوم خدا ی مرکزی مذکور دارند. هستهتبیین رابطه خود با هسته
و توحید است که باید رابطه انسان با آن مشخص گردد. اگر از منظر تاریخی نگاه کنیم خود 
واژه ادیان گویای تکثر است. هدف این مقاله ورود به چنین مباحثی نیست، قصد آن است 

 ی انسان با خدا از منظر مولف باب بگشا بیان شود.ابطهکه ر
ی چهار متن تاکید داشت که شامل هستی، تاریخ، خود شهید صابر هموراه بر مطالعه

)انسان( و کتاب آخر )قرآن( بود. در زمان حیاتش دو اثر در دو متن از خویش بجا گذاشت. 
متن  تبیین کرد و سپس وارد« زار نیازهشت فراز، ه»ابتدا تاریخ معاصر ایران را تحت عنوان 
درک و دریافت خود از این متن را بیان « باب بگشا»کتاب قرآن شد و در مباحثی با عنوان 

 نمود. 
از آنجایی که توحید مقدم بر کتاب است، طبیعتا باید از طریق آن به کتاب ورود کرد. البته 

 از ورود به کتاب نیست، بلکه از این تقدم به معنای فهم کامل یک دیندار از توحید پیش
ه گیرد. از آنجا کمی منظر دینداران فهم از توحید در مواجهه با کتاب، در مسیر تکامل قرار

م در داند دائاز منظر یک دیندار مسلمان ذات الله دست نایافتنی است پس بر خود الزم می
قرآن است. مرحوم  پی افرایش درکش از توحید باشد و مهمترین مرجع برای این موضوع

 کرد. هدی صابر نیز با این نحوه نگرش، به متن کتاب قرآن رجوع می
ی فکری مرحوم صابر در مورد تلقی در این مقاله سعی شده است تا نکات کلیدی و شاکله

بندی ارائه شده توسط او مناجات حضرت مذکور بیان شود. سپس با استفاده از صورت
شود. بخش اول به بیان دیدگاه مولف باب بگشا اختصاص یعلی)ع( در کوفه بازخوانی م

 دارد و بخش دوم متعلق به فهم این مناجات با دیدگاه معلم شهید است. 
 

 بیان دیدگاه مولف باب بگشا -1
 معرفی مختصر مباحث باب بگشا 1-1

با زیر « باب بگشا»در حسینه ارشاد مباحث  1839تا  1831های شهید صابر در طی سال
. را بیان نمود« ضرورت رابطه صاف دالنه، مستمر، همه گاهی و استراتژیک با خدا»ان عنو

وی برای برگزاری این جلسات برنامه منظمی داشت. قرار او بر ارائه مباحث در سه سطح 
 پیشا تبیین، تبیین و پسا تبیین بود که در چهار فصل زیر مطرح گردد:

 الف( لوازم ورود به بحث اصلی
 خداهای و کاراییا هب(داشته
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 پ(چگونگی رابطه انسان با خدا
 ت(خروجی این رابطه

فصل اول در واقع شامل مباحث پیشا تبیین و عبور از این فصل به فصل تبیین است. فصل 
ا دهند و فصل چهار فاز پسا تبیین است. متاسفانه تدوم و سوم نیز فاز تبیین را تشکیل می

 شا صرفا تا میانه فصل دوم از جانب او مطرح شد.قبل از عروج ملکوتی مولف باب بگ
  

 از منظر مولف باب بگشا« او»فهم و تنظیم رابطه با  2-2
شهید  دیدگاه معلم« باب بگشا»شود با استفاده از مباحث فصل اول می در این بخش سعی

رود و های اولیه برایبیان گردد. در واقع این دیدگاه حاوی پیش شرط« او»با « ما»از رابطه 
 به کتاب آخر )قرآن( و فهم درست از آن از منظر هدی صابر نیز هست.

 بندیشهید صابر به عنوان یک دیندار درک و دریافت خود از توحید را مطرح و صورت
 کند. اتکاء و مرجع اصلی او برای ارائه مباحث قرآن است اما توحید را مقدم بر قرآنمی
رک توحیدی با ورود به کتاب از خامی به پختگی و از داند. البته او معتقد است که دمی

ین ا« باب بگشا»رود. از این رو ابتدا در مرحله اول از مباحث می نقصان به سمت تکامل
دهد و این مرحله را فاز پیشا تبیین و الزمه جلسه مورد مداقه قرار می 18موضوع را طی 

توان به دوبخش تقسیم کرد: شش میداند. این سیزده جلسه را می ورود به مرحله تبیین
ی دوم. اکثر شش جلسه ابتدایی به نقد و بررسی جایگاه توحید ی اول و هفت جلسهجلسه

در میان مدعیان دینداری ایران امروز تعلق دارد. حاصل جمع بندی مولف باب بگشا 
ی و عبارت است از اینکه فضای حاکم حاکی از نبود انسجام در تفکر و عمل است. البته

به دنبال پاشیدن بذر نا امیدی نبود و در حین نقد و گه گاه مذمت، برای چگونگی خروج 
 کرد. را ارائه میهایی از بحران نیز طرح

ی دوم ملزومات عبور از فاز پیشا تبیین به فاز جلسه 1وی برای رفتن به مرحله تبیین در 
هیم اختصاص داد. در سلسله مباحث جلسه را به ابرا 1جلسه از این  4تبیین را فراهم کرد. 

ر متذکر شود. باید بار دیگداستان ابراهیم پاگردی برای ورود به کتاب قرآن می« باب بگشا»
« گشاباب ب»کند و سلسله مباحث می شد که هدی صابر از منظر یک دیندار، به قرآن رجوع

اری که انسجام و سازگرود. به عالوه باید به این موضوع دقت کرد با این پیش فرض جلو می
تواند یک نحوه استدالل برای اعتماد به متن باشد. در ضمن ابراهیم درونی متن خود می
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ی پذیرش او فردی است که ادیانی به غیر از اسالم نیز به او منتسب هستند و از اینرو گستره
رک را مشتی مسلمانان است و در نتیجه صحبت از او قابلیت ایجاد زبان تر از جامعهوسیع

داند که توحید را به خوبی هایی میدارد. در واقع معلم شهید ابراهیم را نماینده نوعی انسان
 اند.درک کرده

و مبنا قرار ما بین د»جلسه مذکور مولف باب بگشا در پی تبیین عبارتی کلیدی است:  1در 
ه: شود کمی ذکراست. صابر مت« او»البته خودی که قائم به ذات «. داریم؛ بین خود و او

یک رابطه وجوی بین او و ما برقرار است... او اهل خلق و آفرینش است و ماهم ]با اذن »
.. رابطه ما با او فطری است... او هم در بدو خلقت نقش .او[ جایی در کتاب آفرینش داریم

ی آدم داشته و هم در هبوط نقش آموزشی داشته است. بعد از آموزشی را برای سر سلسله
.. ما اهل رجوع هستیم و او محل رجوع .بوط و تا کنون نیز نقش آموزشی داشته است.ه

.. ما همیشه در موضع تقاضاییم و او هم در موضع .است و یک رابطه کششی با او داریم.
 «عرضه است.

باب »گوید که دق الباب کنید و او می» شکافد: مولف شهید موضوع را چنین می
ی خواهید طای دارید، سیری را مییعنی اگر پروسه و پروژه« نیدمرا بخوا..».یید.«بگشا

کنم، کنید، من را که منشاء امکانم بخوانید. درز و حفره و ناتوانی شما را با توان خودم پر می
 «هایتان را خودتان پر کنید و بخشی را من پر کنم.دهم تا بخشی از ناتوانیبه شما روش می

ر این بحث بر س» کشد: ی دیدگاه کالسیک از دعا را به نقد میهایمعلم بزرگوار با پرسش
است که باب چه کسی را باید بگشاییم؟ آیا او در حد آن نود و نه صفتی که از قرآن در دعای 

او  آید؟ علمآید که دیگر خیلی کالسیک شده، به کار ما میجوشن کبیر و سمات بر می
 «دانیم؟می پذیریم؟ واقعا او را ناظرمی را اصالخورد؟ سمیع بودنش می االن به چه درد ما

با نمونه عینی ابراهیم و مقدماتی از قبیل آنچه در فوق ذکر شد شهید عزیز دو پیش فرض را 
غیر تاکتیکی، غیر « ما»نقطه اتکا؛ « او»داند:می «او»شرط ورود به رابطه معنا دار با 

 شکافیم.در ادامه این موضوع را می. مناسبتی
 دانست. البته نه بدین معنا که درمی صابر قفل جریانات امروز را قفل گفتگو با خدا هدی

 دانست و به قول مولوی:می ظاهر گفتگویی نیست بلکه آن را خالی از محتوا
 هر یکی از ما مسیح عالمیست
 هر الم را در کف ما مرهمیست
 گر خدا خواهد نگفتند از بطر
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 پس خدا بنمودشان عجز بشر
 ستثنا مرادم قسوتیستترک ا

 نه همین گفتن که عارض حالتیست 
 ای بسا ناورده استثنا بگفت

 جان او با جان استثناست جفت
 هرچه کردند از عالج و از دوا

 گشت رنج افزون و حاجت ناروا
 آن کنیزک از مرض چون موی شد

 چشم شه از اشک خون چون جوی شد
 از قضا سرکنگبین صفرا فزود

 نمودروغن بادام خشکی می 
 از هلیله قبض شد اطالق رفت

 آب آتش را مدد شد همچو نفت
هدی صابر از اصطالح گوشت بدون استخوان جهت توصیف افراد بی اثر و بی خاصیت 

کنند همچو گوشت بی می کرد. اکثر افرادی که به صورت کالسیک دعامی استفاده
اند. ای ایستا و بی ثمر آرامیدهتند و در گوشهمانند که قادر به حرکت نیساستخوانی می

گوشت بدون استخوان قادر به حرکت نیست و استخوان بدون گوشت شکننده است. ترکیب 
آفریند. در گوشت و استخوان است که لطافت و استحکام را در پی دارد و حرکت می

صرفا « او»از  نقطه اتکاء است ولی در باطن دعوت« او»دعاهای کالسیک هرچند به ظاهر 
نمای عام »کند: می تاکتیکی و مناسبتی است. مرحوم صابر این شرایط را چنین توصیف

به جاهای کیفی دعوت « او»این است که  -نمایی که همه مشمول آن هستیم–اکنون ما 
شود. غیر مدعو است، ما هم رویکردمان شود، به جاهای ریز و کم و اهمیت دعوت مینمی

های جدی دعوت ست؛ لذا در، بسته و مسدود مانده است. اگر در پروسهاز سر اضطرار ا
... چیزهایی که ما االن داریم .شود.می کیفی شود، قانونی هست که باالخره این در باز

خواهندگی است و نه دعوت؛ موردی است نه مستمر و استراتژیک؛ و گویی منشاءها جابجا 
   «نگناها متعلق به اوست!شده است، دست آوردها متعلق به ماست و ت

یکی »کند شرایط حاکم بر فرد ایستا را ترسیم کند: می در جایی دیگر با یک مثال ساده سعی
ام، مبتذل است اما کیفیتی در آن است ]که شرح حال هایی که در تاکسی شنیدهاز این ترانه
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شم! سه می شقتگوید: احتماال احتماال احتماال دارم عابسیاری در جامعه ما است[. می
 «شد.خواست با این همه احتمال عاشق شود که نمیبار احتمال! اگر ابراهیم هم می

عادت مرض اختیار است و اگر رابطه ما و دعاهای ما از سر عادت باشد زایشی در آن 
. ابراهیم «از قضا سرکنگبین صفرا فزود»نخواهد بود و حتی به قول مولوی اثر معکوس دارد 

شد و از این جهت اثرش جاودانه گشت. هدی « او»استخوان وارد رابطه با با گوشت و 
سیری که ابراهیم طی کرد، دو طرفه و رفیقانه بود و »گوید: می صابر در مورد ابراهیم چنین

  «منزل به منزل طی شد تا به سر منزل اعتمادی رسید که بشود به جایی دسترسی پیدا کند.
تعریف مبانی »گوید: مباحث، معلم شهید چنین می در راستای تحکیم مبانی نظری

های دارای جنبه نظری، ضرورت نخستین هر مبحث جدی و تئوریک به مفهوم دستمایه
.. چنانچه "مبنا" را در .ی میان دو مبنا؛ انسان و خداکلیدی است. از جمله مبحث رابطه

توان در شش دستگیره می ذهن به عنوان دستگیره ترجمه کنیم، در رابطه میان انسان و خدا
نظر  شش دستگیره از« نظر گرفت، سر جمع این مبناها، مبنای تئوریک رابطه ما با اوست.

 او عبارتند از:
 ]وجود جزء]ما[-وجود کل]او 
 حس هم ذاتی 
 عنصر فطرت 
 کشش انسان به مطلق 
 فلسفه خلقت انسان 
 اهنمایی ]او[ استاد ر -کنیم[ آموزگاری ]او[ در مرحله]ای که در آن زیست می

 کنیم[در مسیر]ی که سیر می
ان رابطه بین دو مبنا، انس»داند: می وی ابراهیم را مصداق عملی و عینی رابطه مستمر با خدا

گیریم. به هر روی، هر بحث نظری، و خدا، را در مناسبات میان خدا و ابراهیم پی می
یم انسانی همچون ماست نیازمند مابه ازاءهای عملی و مصادیق خاص خویش است. ابراه

  «خورد، به رفاقت رسیده و پروژه اجرا کرده است.می که در برشی از تاریخ با او پیوند
ست دو بایای چون رابطه ابراهیم با خدا میمولف باب بگشا معتقد است برای ایجاد رابطه

رفا در م صخواهییکی اینکه ]او را نقطه اتکاء بگیریم دوم اینکه[ می»مسئله را حل کنیم: 
ی را وارد کنیم ]یا در مناسبات مستمر و استراتژیک[؟ در نهایت شیوه، شیوه« خدا»تاکتیک 

ابراهیمی است. به همین خاطر خدا به ابراهیم عالقه دارد و مقامی برای او قائل است. او 
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 سر سلسله و بنیانگذار کیفیت، نهاد و محتواست. ما مفری جز او نداریم، ولی اگر بخواهیم
دهد. لذا دو اتفاق باید رخ دهد یکی در درون خود ما، و از استیصال برویم، جواب نمی

 « قابل اتکاست یا نه؟« او»را بشناسیم ]و دریابیم[ که آیا « او»دیگر اینکه 
بندی مولف باب بگشا از رابطه انسان با خدا را بیان شاید بتوان در جمالت زیر صورت

 نمود:
ن و خدا قرار داریم که هر دو مبنا وجودی اند. البته یکی وجود مطلق ما بین دو مبنای انسا

اش را در خود بدانیم و با او از در و دیگری وابسته به او است. باید قدر دمیده شدن روح
رفاقت وارد شویم. عنصر فطرت را دستمایه ارتباط جدی با او نماییم و بدانیم که کشش ما 

ا کمک اینها و متن کتاب آخر به مطالعه متن خود نیز به سمت او است که مطلق است. ب
های او در همه ی خالق مخلوق را بفهمیم. از آموزگاری و راهنماییهمت گماریم و رابطه

باید غیر تاکتیکی و غیر « ما»نقطه اتکاء است و « او»چهار متن پیش رو غافل نشویم. 
 مناسبتی با او وارد رابطه شویم.

 
 از سیر بین دو مبناای ی)ع( در مسجد کوفه؛ نمونهمناجات حضرت عل -2

بندی ارائه شده در بخش قبل از رابطه خواهیم با استفاده از صورتدر این بخش می
استراتژیک و مستمر بین انسان و خدا توسط مرحوم صابر، مناجات حضرت علی را مورد 

اندازیم. مناجات سه یمداقه قرار دهیم. ولی پیش از آن نگاهی اجمالی به این مناجات م
 فصل دارد. فصل اول برگرفته از قرآن است که حضرت بر اساس آن با خدا به صحبت

فراز کوتاه و آهنگین از دعاهای آن بزرگوار است و  18نشیند. فصل میانی متشکل از می
کشد. فصل ابتدایی بر پایه امان فصل پایانی نیز امید به رحمت الهی را به تصویر می

است و فصل پایانی « او»فصل دوم مبتی بر رحمت خواهی در قالب پرسش از  خواهی،
 نیز طلب رحمت به صورت مستقیم است.

 گشاید و سپسمی آیه از متن قرآن باب دعا و گفتگو با خدا را 3حضرت علی با استفاده از 
ازد ولی به آغکند. هم بیم دارد و هم امید. با بیم و امید میدرونش را فاش با او بازگو می

 «:اسئلک االمان»گوید کند. در ابتدای هر فراز از فصل اول میمی امید ختم
َماَن  َاللَُّهمَّ ِإیِن 

َ
ُلَك اْْل

َ
ْسأ

َ
َ ِبَقْلٍب ی ََم  ََ ْی أ ََت اهللَّ

َ
 ٍی َسِل ْنَفُع َماٌل َو  ََ ََبُوَن ِإ ََّ َمْن أ

َماَن 
َ
ُلَك اْْل

َ
ْسأ

َ
اِِلُ ََعَ ی ََم ْی َو أ ُسوِل َسِب  َتِن ی ا لَ یُقوُل ی ِه یَد ی َعضُّ الظَّ ْذُت َمَع الرَّ خَ  اًل یاتَّ

َماَن 
َ
ُلَك اْْل

َ
ْسأ

َ
ِرُموَن ِبِس ی ََم ْی َو أ َواِص یُهْ َف امَی ْعَرُف اْلُمجْ ْقَدا َِم َو  ْؤَخُذ ِبالنَّ

َ
 اْْل
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َماَن 
َ
ُلَك اْْل

َ
ْسأ

َ
ِز ی  ََم  ََ ْی َو أ ِ یَجاٍز َعْن َواِلِِدِ َش  َواِلٌد َعْن َوَلِِدِ َو  ََ َمْوُلوٌد ُهَو  یجْ  ٌق َح ًئا ِإنَّ َوْعَد اهللَّ

َماَن 
َ
ُلَك اْْل

َ
ْسأ

َ
امِلِ ی ََم  ََ ْی َو أ اِر نَی ْنَفُع الظَّ ْم ُسوُ  الدَّ ُم اللَّْعَنُ  َو َُهُ ْ َو َُهُ   َمْعِذَرمُُهُ

َماَن 
َ
ُلَك اْْل

َ
ْسأ

َ
ِلُك َفْسٌس ِلَنْفٍس َش ْی َو أ ْمُر ی ََم  ََ َْمْ

َ
ِ َمِئٍذ ْی ًئا َو اْْل  هلِلَّ

َماَن 
َ
ُلَك اْْل

َ
ْسأ

َ
ِخ ی  ََم ْی َو أ

َ
ِب یِسرُّ امْلَْرُ  ِمْن أ

َ
ِمِه َو أ

ُ
  ِه یَبِ ِه َو َصاِحَبِتِه َو یِه َو أ

ْ  ٍ  اْمِریِلُكِل  ٌن ْی ِممهْنُ
ْ
 ِه یْغِن یَمئٍذ َشأ

َماَن 
َ
ُلَك اْْل

َ
ْسأ

َ
ِر َُم َلْو َی  ََم ْی َو أ  ِه َو َصاِحَبِتِه َو یِمِئٍذ ِبَبِ  ْی  ِمْن َعَذاِب  یْسَتِد ی دُّ اْلُمجْ

َ
 ِه یِخ أ

ِت یَو َفِص  ْرِض َجِ  ِه َو َمْن ِف یُتْؤِو  َلِتِه الَّ
َ
َّ یاْْل

ُ
اَعً  یْنجِ ی عًا ُث ا َلَظی َنزَّ َ َویلِل ِه َکالَّ ِإَّنَّ  وَّشَّ

هل »باردار و بطنش حامله به پرسش « موالی یا موالی انت»ی هر فراز از فصل دوم با نطفه
 گردد:می «یرحم

َنا اْلَعْبُد  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
ْنَت امْلَْوََل َو أ

َ
 امْلَْوََل اْلَعْبَد ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو      أ

َنا امْلَْمُلوُك  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
ْنَت امْلَالُِك َو أ

َ
 امْلَالُِك امْلَْمُلوَك ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو    أ

ْن  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
لِ یَت اْلَعِز أ َنا الذَّ

َ
لِ   ْرَحُم یَهْل    َو     ُل یُز َو أ  ُز یَل ِإ ََّ اْلَعِز یالذَّ

َنا اْلَمْخُلوُق  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
الُِق َو أ ْنَت اْلخَ

َ
ُلوَق ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو    أ الُِق اْلَمخْ  اْلخَ

ْنَت اْلَعِظ  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
َنا اْلحَِق ُی أ

َ
 ُی اْلَعِظ  ِإ ََّ رَی اْلحَِق   ْرَحُم یَهْل    َو     رُی  َو أ

ْنَت اْلَقِو  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
ِع  یأ َنا الضَّ

َ
ِع   ْرَحُم یَهْل    َو    ُف یَو أ  یاْلَقِو َف ِإ ََّ یالضَّ

ْنَت اْلَغِن  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
َنا اْلَفِق  أ

َ
 اْلَغِن  ِإ ََّ رَی اْلَفِق   ْرَحُم یَهْل    َو      رُی َو أ

ْنَت امْلُْعِط  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
اِئُل  یأ َنا السَّ

َ
اِئَل ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو    َو أ  یامْلُْعِط السَّ

ْنَت اْلحَ  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
َنا امْلَ  یأ

َ
 یاْلحَ َت ِإ ََّ یامْلَ   ْرَحُم یَهْل    َو      ُت یَو أ

ْنَت اْلَباِق  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
َنا اْلَفایِن  َو  یأ

َ
 یاْلَباِق ِإ ََّ  اْلَفایِن   ْرَحُم یَهْل    َو     أ

اِئُل  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ  َنا الزَّ
َ
اِئُم َو أ ْنَت الدَّ

َ
اِئَل ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو     أ اِئُم الزَّ  الدَّ

َنا امْلَْرُزوُق  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
اِزُق َو أ ْنَت الرَّ

َ
اِزُق امْلَْرُزوَق ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو   أ  الرَّ

َنا اْلَبخِ  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
َواُد َو أ ْنَت اْلجَ

َ
َواُد یاْلَبخِ   ْرَحُم یَهْل    َو     ُل یأ  َل ِإ ََّ اْلجَ

ْنَت امْلَُعاِف  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
َنا امْلُْبَتَلی أ

َ
 امْلَُعاِف امْلُْبَتَلی ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو    َو أ

ْنَت اْلَكِب  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
ِغ رُی أ َنا الصَّ

َ
ِغ   ْرَحُم یَهْل    َو    رُی  َو أ  رُی  ِإ ََّ اْلَكِب رَی الصَّ

اِد  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ  ْنَت اُْهَ
َ
الُّ  یأ َنا الضَّ

َ
الَّ ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو     َو أ اِد الضَّ  یاُْهَ

ُن  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ  ْْحَ ْنَت الرَّ
َ
َنا امْلَْرُحو َُم  أ

َ
ُن امْلَْرُحو ََم ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو   َو أ ْْحَ  الرَّ

َنا امْلُْمَتحَُن  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
ْلَطاُن َو أ ْنَت السُّ

َ
ْلَطاُن امْلُْمَتحََن ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل   َو   أ  السُّ

لِ  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ  ْنَت الدَّ
َ
َنا امْلَُتحَ یأ

َ
لِ  ِإ ََّ رَی امْلَُتحَ   ْرَحُم یَهْل    َو     رُی ُل َو أ  ُل یالدَّ

َنا امْلُْذِنُب  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
ْنَت اْلَغُفوُر َو أ

َ
 امْلُْذِنَب ِإ ََّ اْلَغُفوُر   ْرَحُم یَهْل    َو    أ
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َنا امْلَْغُلوُب  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
ْنَت اْلَغاِلُب َو أ

َ
 اْلَغالُِب  ََّ امْلَْغُلوَب ِإ   ْرَحُم یَهْل    َو   أ

َنا امْلَْرُُبُب  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ 
َ
بُّ َو أ ْنَت الرَّ

َ
ُب امْلَْرُُبَب ِإ ََّ   ْرَحُم یَهْل    َو    أ  الرَّ

اِشُع  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ  َنا اْلخَ
َ
ْنَت امْلَُتَكِِّبُ َو أ

َ
اِشَع ِإ ََّ امْلُتَكِِّبُ   ْرَحُم یَهْل    َو    أ    اْلخَ

تگو امید به رحمت او است. البته نه به معنای خیال تختی آن حضرت و مولود این گف
آرمیدن در یک امید واهی بلکه امیدی است پر از حرکت. یک دلیل بر این ادعا اصرار آن 

 حضرت بر طلب رحمت در فصل آخر است:
ِن  یا َمْو ََ ی یَمْو ََ   ِتَك َو اْرَض َعِن  اْرَْحْ ِم  ِبَرْْحَ وِدَك َو رَکَ  َفْضِلَك َك َو ِبجُ
ِتَك ی ْوِل َو ا َِْمِتَناِن ِبَرْْحَ ْحَساِن َو الطَّ وِد َو اْْلِ ْرَحَم یا َذا اْلجُ

َ
اِْحِ ا أ  نَی الرَّ

دو  علی به زیبایی بین این«. خود»و « او»در ادبیات هدی صابر ما بین دو مبنا واقعیم: بین 
نان شناسد آنچمتن خویش را میگیرد و مبنا زیست فعال دارد. علی)ع( از متن قرآن بهره می

کند. او فقر ذاتی خویش در که به خوبی خویش را در مقابل خالق این دو متن بیان می
را به همه شئون « او»شناسد ولی وجود خویش را منکر نیست. مقابل وجود مطلق را می

 کند. او به دنبال رحمت مطلق است. خویش دعوت می
های کالسیک جدا ست که دعای علی را از دعای انسانفراز فصل دوم حامل ظرافتی ا 18
فراز  11توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول در بر گیرنده فراز را می 18کند. این می

ابتدایی و بخش دوم تنها حاوی فراز بیست و سوم است. در بخش اول علی)ع( خویش را 
 اش دارد و یا دربر فقر ذاتی ها داللتکند که اکثر آندر مقابل خدا با صفاتی مطرح می

 دهد. ولی در فراز آخر به ناگهانمواردی شرمندگی حضرت را در مقابل خدا نشان می
یعنی من صرفا با گوشت بدون استخوان « فروتنم موالی من تو متکبری و من هم»گوید: می

ست، روتنی من ای من فام. آوردهکنم بلکه با تمام وجود به سمت تو آمدهنمی به درگاه تو دعا
احساس خشوع در مقابل تو در من نهادینه است و من سرکشی نخواهم داشت، البته به این 

ام. فروتنی ناشی از درک دو مبنا است؛ نه تنها من از فقر دلیل که فقر ذاتی خویش را دریافته
کنم برای نزدیک شدن به تو. بر شمردن صفت ای میهراسم بلکه آن را وسیلهنمی ذاتی

ی تواند او را مستحق رابطهداند که میبرای خودش در فراز آخر را عاملی می« خاشع»
 رفیقانه با خدا کند.

 گوید: می حضرت زکریا نیز در گفتگویش با خدا چنین
ُس َش  َوَهَن اْلَعْظُم ِمِن  َقاَل َرِب ِإیِن »

ْ
أ ُكْن ِبُدَعاِئَك َرِب َشِق یَواْشَتَعَل الرَّ

َ
َواَکَنِت  یْن َوَرائِ ِم  ِخْفُت امْلََواَِل  ا. َوِإیِن یًبا َوَِلْ أ

َِت 
َ
  «ایْعُقوَب َواْجَعْلُه َرِب َرِض یِرُث ِمْن آِل یَو  یِرُثِ ی. ِمْن َلُدْنَك َوَِل  َعاِقًرا َفَهْب َِل  اْمَرأ
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ابی را ام و بای دارم، من گفتگو و خلوتی با تو داشتهگوید که خدایا من نیز آوردهمی زکریا
 خواهم قفلی که ایجاد شده را باز کنی.می ام و این بابام و اکنون بر اساس آوردهگشوده

 به گونه دیگر به بیست سه فراز مناجات حضرت علی)ع( بنگریم:
  فراز اول 11

 خدا: 
مولی، مالک، عزیز، خالق، عظیم، قوی، غنی، معطی، حی، باقی، دائم، رازق، 

 ، سلطان، دلیل، غفور، غالب، ربجواد، معافی، کبیر، هادی، رحمان
 علی:

، میت، فانی، زائل، ١عبد، مملوک، ذلیل، مخلوق، حقیر، ضعیف، فقیر، سائل
مرزوق، بخیل، مبتلی، صغیر، ضال، مرحوم، ممتحن، متحیر، مذنب، مغلوب، 

 مربوب
 18فراز 

 علی        خدا
 خاشع      متکبر

سازد. در دعای کالسیک ما می خصنکات فوق فرق این دعا با یک دعای کالسیک را مش
شماریم و عمال همچون گوشت بدون استخوان می از سر استیصال نقایص خویش را بر
نباشد دعا تکمیل نیست. دعاهای ما صرفا بیان  18حرکتی نداریم. واقعا اگر بیان فراز 

ی اتهایمان است. به عمد از فقر ذحاجات ناشی از تسلیم از سر ناچاری در مقابل نقصان
ی عجز و ناتوانی دعا کننده برم تا نشان دهندهکنم و نقصان را به کار میاستفاده نمی

گذارد می عدم اضطراب علی )ع( در مقابل فقر ذاتی را به نمایش 18کالسیک باشد. فراز 
   و در عین حال فروتنی او را نیز در بر دارد و این است حرکت مستحکم و لطیف بین دو مبنا.

 
 

                                                           
نیز داللت بر طلب اختیاری است ولی باید توجه نمود که  شاید اینگونه به نظر برسد که سائل ١

سائل، عام است و داللت بر هر نوع تقاضا و خواسته خواه ذاتی و خواه اختیاری دارد. از این جهت 
 فرق مبنایی با خاشع دارد. 
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 اگر مرگ نام کودکی بود...
 الهام شهسوارزاده

 
اگر مرگ نام کودکی بود اکنون در آخرین روزهای خرداد شوق اولین فراغت زندگی خود را 

، کشف روزهای اشسالهاز یک سال علم آموزی داشت. شور تماشای جهان با کوله بار یک 
الدش را گاه دقایقی دست و شاید داندیمنو و ثبتشان در اولین دفترسفید زندگی. کسی چه 

 تا پا بر زمین تنهایی بگذارد و حس خوب کسی شدن را بچشد. کردیمرها 
شش سال از آن روز گذشته است که با تمام شوق به زندگی، مرگ به عنوان تنها فریاد علیه 

بی  یهاانسانبرگزیده شد. در این شش سال « دفاعیب یهاانسانتکرار بیدادگری علیه »
ر، کمر بیداد با سنگینی فق کندیمیادی به شالق بیدادگری تازیانه خوردند. چه فرق دفاع ز

را بدرد؟ با تلخی تحقیر در دل قومی بغض بکارد یا با  یانهیسبشکند یا با شالق شکنجه 
اشد را آوار کرده ب یاکاشانهسنگ تبعیض آرزوهایی را در نطفه خفه کند؟ با چنگال جنگ 

ام کند این انسان بی دفاع چه نمی کند؟ و چه فرق شهیریبرا  یاوانهجیا با سیلی تکفیر 
که هیچ  نامیب یااوارهداشته باشد؛ نرگس باشد محصور در چهاردیواری اوین یا 

 شودیمتکرار  دفاعیب یهاانسانجایش نیست؟ این بیدادگری هرروز علیه  یایواریچهارد
 در گوش یانالهشبکه اجتماعی و یا  هادهاز  ، همخوانی در یکییاهییشکواو به دنبالش 

  شب.
اگر مرگ نام کودکی بود اکنون در آستانه ورود به هفت سالگی بود و از پس نوباوگی به 

و سالیقش هویدا  هاعادت یهانشانه کمکم، گرفتیمشکل  اشچهره. دیرسیمنونهالی 
 یانهیمرنگی و درنگی در ؛ دوستی، هم صحبتی، یا حتی زدیم. دست به انتخاب شدیم

 . اشیگروزمره
دوستداران خردادماه در بیمارستان مدرس  یهاهیگرو هوی های اما حقیقت این است که آن
صابر  یهاآموزش. شودیمبه رهگذر زمان آرام  بود که یاهیمرثنوید تولد کودکی را نداد. 
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یل شد، اما چراغ در دل شاگردانش تبد تابشباخالقی و امیدهای  یهاارزشبه 
گرمابخش محفلی نشد. همچون دیگر گوهرهای این سرزمین، درخشید، تک ستاره شد و 

تاریخ نقد وارد به جریان شریعتی را  یهاآموزشرفت. اگرچه خود در خالل  هاآسمانبه 
 ردهآزادکشریعتی  یهاآموزشنیرویی که « بستری برای جست و خیز»که  دانستیماین 

( و بجز تک 882، صفحه 40-20)هشت فراز، هزار نیاز، مبارزات دهه بود، نیافریدند
ر تکرا« در این وانفسای وطن»عناصری، عمال بازوی دیگر جریانات شدند. این داستان 

شد و تنها متحدهای بزنگاهی برای این صندوق و آن گروه و آن کمپین تولید شد. تاکید 
شاگردانش الزاما به مولود جدیدی منتهی به « بناگذاری»و « خلق نو»هزارباره صابر بر 

اخالقی برای  یهاچهارچوبمسیرها و متضمن  بخشزهیانگصابر اگرچه  یهاآموزهنشد. 
ک خط ی یگذارهیپابسیاری شد اما حق این است که هنوز غنای مفهومی که بتواند بستر 

کرده ته باشد پیدا نفکری را )چه در نگاه به تاریخ، اقتصاد و سیاست و چه در راه قرآن( داش
صابر نشانه رفت و یا  یهاآموزهدر این امر انگشت اشاره را به خود ساختار  توانیماست. 

ن زیست آیشان. هر یک از ای یزمانهبا شاگردانش و یا ظرف و  یریگارتباطنحوه تربیت و 
خواهد  اسه وجه اگر مورد موشکافی قرار بگیرد بی شک به قوام و دوام حرکت صابر و صابره

 «. وانفسای وطن»انجامید و اکسیری خواهد شد که برای زندگی ققنوس وار در این 
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 اثر در مقیاِس ظرفیت
 ابوطالب آدینه وند

 
 کالس در یکی از سلسله درس گفتارهای "باب بگشا" هدی صابر , یکی از حاضران در

های م و موسی و نیز ایده ال تایپپرسید که با توجه به تبیین کهن الگوهایی چون ابراهی
ها و کوچکها نزدیک دست تاریخی چون محمد مصدق و محمد حنیف نژاد ؛ متوسط

مخاطبان او به دلیل  جایی در تبیین او در نقش آفرینی در هستی ندارد و ممکن است
دسترس ناپذیر بودن این غولها دچار خود کم بینی شود ؛ پاسخ هدی صابر در آن جلسه 

گر چه در سخنان قبلی هدی صابر اینجانب به عنوان یک مخاطب دچار این  -که  بوداین 
لف ایفای مختهای و توان تصور نشده بودم و تبیین سوژه گی در تلقی هدی توجه به صنوف

نقش تاریخی بود از میز باقر درب اندرونی کاشف فنون کشتی تا پرویز دهداری و ماندال 
خواسته کالس می گفت :" یک روز معلم شان  -وب فرزندان و و جبار باغچه بان و مادر خ

شان را در دوران ابتدایی به یک اردوی کوهنوردی ببرد و برای اینکار با توجه به شناخت 
معلم از سطح برخورداری و امکان و توانمندی دانش آموزان به آنها متناسب با توان 

وشت و برنج با خود همراه بیاورند و کارسپاری نموده بود که سطح برخورداران باالتر گ
پنیر و خرما و میوه و سطوح کمتر برخوردار نان و سبزی و نیز به ضعیفترین  ترهامتوسط 

در کالس گفته بود که شما زنبیل خالی بیاور که بتوانند مواد خوراکی و  سطح برخورداری
ش کار هم و چین ترکیبمایحتاج سفر را در آن جانمایی کنند و به تعبیر آقای صابر در این 

ظرفیتها و هم ارنج متناسب با ظرفیت و باربرداری ی مدل مشارکتی بود و استفاده از همه
 توان شانه ها") نقل به مضمون(.ی اندازه

ه دانست که با توجمی مشی را متاثر از دوران ،تاریخی اشهای هدی صابر بارها در تبیین
خورد و مشی را "همه دورانی و می ات دورانی رقمبه اتمسفر گفتمانی و امکانات و مناسب

ابراهیم و حنیف نژاد و ماندال و  او از طرح دانست اما سوال اینجاست پسنمی فیکس"
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توانست این می تاریخی متفاوت در پی چه بود؟ و چگونه دورانی وهای مصدق با مشی
ی ا بنشاند در غالمرضا تختعناصر ادوار مختلف را در کنار هم به گفتگو و تعامل با دوران م

سیاست در ایران را رفو ی عرصههای خواست با الهام از منش او حفرهمی چه یافته بود که
بود  وارد گفتگو شدهها او بود که با این ایده ال تایپ از قضا این هنر بزرگ ،و ترمیم کند ؟

مغفول های ز آن مادهتا از سیر حیات آنها عناصر حیات بخش برای امروز ما فراهم کند و ا
تحول بخش را بر کرسی معرفت بنشاند زین رو مراِد صابر از های در تاریخ تودرتو ارزش

جهان شمول و تحول زایی بود که از ابراهیم تا های طرح آنها تکیه و چنگ زدن بر آن ارزش
 جبار باغچه بان و عمو هوشی مین بر آن چنگ زده بودند و زندگی از آن رو جاریست و

 عشق به آن سبب پابرجا.
برای او مشتاق علی شاه و وحشی بافقی که در جلسات آخر قبل از دستگیری از آن سخن  

ت که توانسته بودند اثر انگش مشترکی با ماندال و مصدق تکیه داشتههای به ارزش گفت
 فردوسی دیگر بود و زن سرپرست خانوار جسورِ  ،خود را در تاریخ حک کنند برای او دهخدا

کارآفرین چونان حنیف نژادش به هنجارهای بنیادین هستی چنگ زده بودند تا تغییر را در 
 سطح توان و عمق خود خود رقم بزند.

خن الماسیای بارسلونا سی ارشاد از الگوی مکتب تی کی تاکای مدرسهی صابر در حسینه
ر یده بود همه دکوتاه به اوج رسهای گفت که در آن غلظت مشارکت ازطریق مکانیزم پاس

های او تبیین دوران را با این مثال تیوریزه کرد که عصر پاس ،هر سطح در ماکزیمم عملکرد
افزایش ضریب مشارکت  ،کوتاه و کارهای متوسط و کوچک است و با عطف به آن انگاره

کارآفرینی در  یدانست. او در پروژهمی در هستی را سمت تاریخ و باِر معناداری آن
در آن پروژه تعدادی از ناتوانان  ،زاهدان نیز در پی احیا و باروری این مدل بودای هحاشیه

 .و معلوالن حرکتی را به کار آفرینانی سر زنده تبدیل کرد که ارمغان و ثمره اش زندگی بود
همان سر آمدان و کهن الگوهای تاریخی را در های ارزش در این پروژه صابر توانسته بود

 یزندگی و جهت گیری تغییر در پایهی با درون مایه و جماعت گرایانهخدمت مشی مدنی 
 .دوران در آورده بود

سخت کوشی و عشق و نوع  ،بهره وری و توجه به استعدادها ،ارزشهایی عام چون نظم 
 ها.دورانی بر صورت همهها رنگ آن ارزش دوستی.
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 ادهدی صابر؛ دموکرات رادیکال، پیوند آرمان و نه
 مجتبی نجفی

 
اشت؟ دهایی پرسش اصلی این مقاله این است رادیکالیسم مورد نظر هدی صابر چه ویژگی

 وارد است؟  بر هدی صابر در رویکرد رادیکالشای چه نقد عمده پرسش فرعی اینکه
ر و مردمش کشو اسماعیلیات خود را فدای فارغ از احترام به مردی که به تعبیر شریعتی تمام

با جدیت  مقاله هم تبیین رویکردی است که هدی صابر در دهه آخر عمر خودکرد این 
 بیشتری دنبال کرد و هم تعیین نسبت نگارنده به عنوان یکی از دوستداران ایشان است.

برای پاسخ به پرسش اصلی این مقاله باید یادآوری کرد که صابر به خصوص بعد از وقایعی 
 مهم رسیده بود.  رخ داد به چند گزاره 31که در سال 

 
 مبارزه با بحران انگیزه از طریق بازخوانی کتاب 

اول اینکه او با دیدن یاس موجود در فعاالن دانشجویی و انفعال حاصل از دوران اصالحات 
که فاصله میان شعار و عمل به حد قابل توجهی رسیده بود سلسله نقدهایی به فعاالن 

 ن این نقدها در جزوه "هویت فرار" مشاهدهدانشجویی داشت که مهم ترین و بارزتری
ی اسالمهای مختلف گاه متضاد فکری در ساختار انجمنهای شود که به ورود ترکیبمی

ز ا و نبود جمع بندی بین فعاالن دانشجویی از سویی و فقدان برنامه محوری، عدم انسجام
و کار ای خود به دداشت. هدی صابر برای تبیین صحیح نقدهای سوی دیگر انتقادات ویژه

این کارها به خصوص دردهه هشتاد  داشت.ای ویژه توجه آخر حیات خودهای مهم در سال
"باب بگشا" مشاهده کرد. صابر های توان در کالسمی نمود داشتند که مهم ترین آنها را
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ر را از تاریخ معاصای تاریخی، چکیدههایی با برگزاری کالس پیش از این تالش کرده بود
هم در ها به مخاطبان و شاگردانش ارائه دهد. این کالس  تاریخی خاص خود ا رویکردب

دوره اصالحات و هم بعد از آن در دانشگاه عالمه طباطبایی و حسینیه ارشاد برگزار شدند. 
انند م تاریخ ساز مورد عالقه اشهای که در آن هدی صابر با تکیه بر شخصیتهایی کالس

پراکسیس مورد نظر خود را تبیین کند.  کرد از دل امر تاریخیمی شو حنیف نژاد تال مصدق
ی پایانهای که هدی صابر در سال کردمی باب بگشا در نظر او خالئی را پرهای اما کالس

به آن رسیده بود. این خال، بحران هویت و منش بود. بر همین اساس بود که او با  عمرش
ین فعال در هستی را تبیین کند و از دل کتاب به تبی کرد عنصرمی تالش بازخوانی کتاب خدا

بلند بپردازد که حاضر بودند در جمود تاریخی بار های عملگرا اما با آرمانهایی چهره
هستی را تحمل کنند و موتور محرکه تحول شوند. صابر با نقد روشنفکران دینی  سنگین

باعث  ،خداوند در زندگی روزمرهمعتقد بود که کنار گذاشتن کتاب و فراموش کردن فاعلیت 
بی هویتی و فرار از پذیرش مسئولیت تحمل بار هستی شده است." باب  ،بی انگیزگی نوعی

 نظری خود تعیین کرده بود. ابراهیمهای بود که صابر در فعالیت بگشا" مهم ترین محوری
 ندکا بر خداوو محمد در نظر او در دل تاریکی و خاموشی جامعه با ایستادگی بر اصول و ات

که در تاریکی غرق شده بود روشن کردند. ای برای جامعه روشنایی بخشی راهای چرا غ
حتی جمود جامعه و خوابیدن قشر وسیعی ازعناصر هستی » پیام "باب بگشا" ساده بود:

 مسئولیت تاریخی نیست."  دلیلی برای صرفنظر کردن از تحمل مصایب عمل به
مواجه شده ایم که بحران منش، فرار  بحران هویت با خال نظری صابر معتقد بود که ما در

عدم ایستادگی بر انجام وظایف از تبعات اصلی آن بود. او "کتاب" را محرک  از مسئولیت و
د محمد، معتقد بو و دانست و با یادآوری تنهایی ابراهیممی انسان معتقد و انگیزه بخش

شان دادن مسیر حرکت جامعه و مبارزه با بحران هستی باید ِفِلشی شوند برای ن فعال عناصر
کرد در نخستین گام باید بحران هایمان را به رسممیت می بارها تاکیدها ها. او دراین کالس

برای حل آنها اقدام کنیم. عنصر فعال هستی مورد نظر ها بشناسیم و با شناسایی این بحران
از  داشت و کرد و با مردم معاشرتیم نیامده بود، در جامعه زندگیها صابر از آسمان

که جامعه را با مشکالت  بودهایی در معرض مستقیم بحران مصون نمانده بود و هابحران
 اساسی مواجه کرده بود. 
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 نهادسازی: پیوند آرمان و عمل

او نهاد سازی بود که  هدی صابر به مباحث نظری محدود نشد. مهم ترین وجه حرکت
با ملی  آید. اومی برها و تعامل با آن نهاد سازی برای مقابله با بحران معتقد بود از دل کتاب

گرایی که آن را "مصدقی" تعریف کرده بود دفاع از کرامت انسانی را در چارچوب برخورد 
 بر اینکه در زاهدان نهادی موثر دانست. او عالوهمی اجتماعیهای با بحران فعاالن هستی

ه باب بگشا را نهادسازانی تعیین کرده بود کهای د میهمانان کالسو قابل اعتنا برپا کرده بو
کشند. نهادسازانی که آستین باال زده بودند و می به قول خودش باری از هستی را بر دوش

کردند. "نهاد " در نظر هدی صابر روشن می مبارزه رنگارنگشانهای با فقر مردم و بحران
بود برای تشویق دیگران به "ساختن" و انگیزه  محرکیکردن چراغی بود در تاریکی جامعه و 

برای زیستن در کنش فعال و ارتباط موثر با جامعه بود. او همیشه منتقد روشنفکرانی بود که 
اما خود پای کار نبودند. در نظر صابر روشنفکر  کردندمی را صادرها بیانیه حضور در مراسم

 و وقت شود و برای رسیدن به اهدافشمی پروژه اش اصیل، عملگرایی بود که خود فاعل
دهد. صابر بر همین اساس، در اندیشه بر پا کردن نهادهایی بود می کارشناسی تخصیص

اجتماعی را سامان دهند. های که در سایه بی توجهی حاکمیت قرار بود خود مبارزه با بحران
ی فعال در مبارزه با اردوهایی که او برگزار کرد با هدف آشنایی با دستاوردهای نهادها

که  گرفتمی نشات هااجتماعی بود و این رویکرد از نگاه صابر به حقوق انسانهای بحران
داد؛ می و محروم ترین آنها را مورد توجه قراها در وهله نخست ضعیف ترین انسان

کرد با حقوق بشر به عنوان کاالیی لوکس و نمایشی می رویکردی انسان گرایانه که تالش
رخورد نکند. هدی صابر شخصیتی نهادساز و جمع ساز داشت و ارادت او به بازرگان از ب

آموزشی اش پشتکار داشت های او هم در استمرار کالس گرفت.می همین خصیصه نشات
 هم در کیفی کردن نهادی که در سیستان وبلوچستان زمینه توانمند سازی محرومان را فراهم

 ورود صدها جوان ایران در محروم ترین نقطه کشور فراهم کرد و بستر الزم را برایمی
قرآنی و نهادسازی پیوند های کرد بین آموزهمی تالش توان گفتمی کرد. در یک کالممی

   به سطح اجتماع آورد. قرآنی را از الی کتاب خداهای برقرار کند و شخصیت
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 بی توجهی به اصالح در ساختار قدرت 
ز از گردد که بیشتر ار هر چیمی ده به هدی صابر به نگاه سیاسی اش برمهم ترین نقد نگارن

خواست؛ اصالح طلبی رادیکال که قوام می محورانه به اصالح طلبی بر نگاهی جامعه
دانست که در حل مسائل هایی میرا در بر پا ساختن جمعّیت ها، نهادها و حلقه جامعه

باور نداشت و  اه اصالح طلبی قدرت محورعمومی کشور فعال هستند. اما همچنان به نگ
 حسئوالی که اینجا مطر شود.می ناشی رسد مهم ترین ایراد صابر از این رویکردمی به نظر

شود این است در فقدان اصالحات در ساختار قدرت به چه میزان اصالحات جامعه می
صالح طلبی جامعه تواند پایدار باشد یا از دوام مناسبی برخوردار شود؟ نگاه امی محور

قدرت محور مکمل هستند. اگر این پیش فرض را در نظر بگیریم که ساختن  محور و
برای عدالت اجتماعی نیازمند فضایی تنفسی است  نهادهای مستقل و مبارزه با فقر و تالش

تا تعداد زیادی از افراد را به مشارکت در امور مدنی تشویق کند بی توجهی به اصالحات 
به مشارکت در  در میان قائالن تواند داشته باشد؟ امروزمی ر چه توجیهیحکومت محو

حضور در  و دو دیدگاه بارز مطرح است. دیدگاهی که سیاسی محوراستها انتخابات
به تالش برای تقویت جامعه مدنی بی توجه است و اصوال  داند در نتیجهمی قدرت را اصل

قل از حاکمیت در این جریان موجود نیست ادبیات جامعه مدنی و کمک به نهادهای مست
داند اما راهبرد می را راهی برای تقویت جامعه مدنیها انتخابات اما جریان دوم مشارکت در

داند که قدرت حاکم را مجهز به جامعه مدنی می اصلی را تاسیس و تقویت نهادهایی
ی دیدگاه هر چه عرصه عموم کند تا زمینه مبارزه با فساد فراهم شود. طبق این دیدبان و ناظر

تنفسی اش بیشتر شود مسیر برای ساختن نهادهای مدنی مستقل  ایران تقویت شود و فضای
 اجتماع وجود شود و امکان جذب بیشتری از بازیگران در سطحمی و تقویت آنها بازتر

به نفع جریان محافظه کاری  دارد. الزمه این امر این است که از یکدست شدن حاکمیت
اصوال به جامعه مدنی اعتقادی ندارد جلوگیری شود. مهم ترین نقد به هدی صابر این  که

 شکاف در ساختار قدرت بی توجه بود.  است که حداقل اینکه نسبت به مقوله
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 شاخصی برای دموکراسی رادیکال 
رادیکال دانست که در چارچوب مرزهای ای را چهره توان هدی صابرمی اما سوای این نقد

ی توان در طیفمی کرد. او رامی ملی گرایی مصدقی برای کرامت انسانی هموطنانش مبارزه
 راترف  حاکمیتی آن شکل قرار داد که به دموکراسی رادیکال اعتقاد دارد؛ دموکراسی که از

دوستی و های فکری ـ عملیاتی، نهادهای مدنی، جمعهای حلقهها در جمعیت رود ومی
 یابد.می اجتماع بروز و ظهور در یک کالم در عرصه

که  گیردیم کاریکاتوری از رادیکالیسم قرار رادیکالیسم صابر از جنس معقول است که در برابر
ق امر صابر برای تحق  را معادل با حرفهای تند بدون پشتوانه در نظر گرفته است. امر رادیکال

 خوانش ظرفیت عناصر فعالرسیده بود که طبق این  رادیکال به خوانش اجتماعی از سیاست
ماعی به توان افزایی اجت  اجتماعی" قرار بگیرد. در نظر صابر هستی باید در خدمت "توان افزایی

اجتماعی بود که این چالش خود بستری برای ساختن فردیت بود. های معنای چالش با بحران
 امل بایت انسان در تعهدی صابر نیز مانند قائالن به نظریه دموکراسی رادیکال معتقد بود فرد

واقعی یک انسان نرسیده است. بر اساس این های شود و فرد منزوی به ویژگیمی جمع ساخته
به همان میزان که ما در ساختن اجتماع مشارکت داریم فردیت ما هم در فرآیند همین  دیدگاه

زستان خو به از لرستان گیرد. این همان مبنای نظری بود که او رامی ساختن شکل تالش برای
دنیای کسب و کار  کرد تا جوانان محروم را بامی را رهسپار زاهدان و او کشاندمی برای آموزش

پراتیک معرفی کرد که آرمان هایش همه در ای توان چهرهمی صابر را آشنا کند. اصوال هدی
به  هامانآس او بود که خدا را از گیرد. این ویژگی پراتیک بودنمی خدمت عملگرایی اش قرار

 مقام قاضی که در مقام دوست قرار نه در داد و او رامی خدمت انسان قرار کشاند و درمی زمین
 وتالش برایها به انسان را از طریق کمک به خدا داد؛ نوعی از عرفان اجتماعی که راه رسیدنمی

 دانست.می کاهش درد و رنجشان
 

 جمع بندی:
 اینگونه پاسخ داد:  ین مقالهاها توان به پرسشمی در جمع بندی

گذشت برنامه محور و نهادساز بود می "رادیکالیسم هدی صابر از قلب رویکرد پراتیک او
 در محدوده سرزمینی ایران بود."ها مبتنی بر اهداف خاصی برای افزایش کرامت انسان و

اختار س به هدی صابر این بود که برای تحقق رویکرد رادیکالش به اصالح در "نقد اصلی
 قدرت و اهمیت آن برای ایجاد فضای مناسب برای تقویت نهادهای مدنی بی توجه بود."
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 در جستجوی منش از کف رفته
 محمد کریمی

 
 منش در میان مبارزین پیشرو در تحت ستم یافتن ردپایی ازهای در تاریخ مبارزاتی ملت

وار تیسم انقالبی منتج میشد چندان دشگذشته در سیر مبارزاتی که به نوعی به رومانهای دهه
نیست. منش به عنوان سرخط تحوالت اجتماعی نقشی تعیین کننده در روند تکامل 
مبارزاتی و سیر کسب صالحیت برای حضور صالحیت دارانه در عرصه مبارزه ایفا نموده 

ی واالهای بر معیارهایی همچون ایثار و جان برکفی را که معطوف به منشهایی و کنش
گردد. در سیر مبارزاتی تاریخ معاصر ایران نیز منش در میان می باشد را سببمی انسانی

و  20خون و افتخار های مبارزاتی کشور خاصه در دهه –سیاسی های مبارزان و سازمان
، نقشی بس کیفی بر تندیس جان بر کفی و ایثار حکاکی کرده است. مبارزانی که با 40
برای رهایی خلق تحت ستم از  شویم"می هستیم که فداهایی اولین همچون " ماهایی ایده

عزیزترین سرمایه شان یعنی جانشان گذشتند و با تعابیری همچون " تمام خلق فامیل مایند 
تا  در عمق جانشان پروراندند " عشقی بدون مرز به تمامی خلق تحت ستم در گستره گیتی

ود. برای اندیشه ورزی شای قالبی نیز طرح وارهمفهوم زیبایی شناختی در مسیر تحوالت ان
دورانی از اواخر دهه هشتاد میالدی ذیل هژمونیک شدن فرهنگ های اما با تغییر پارادایم

راست و تغییر الگوی زیست و شیفت آن به سمت مصرف گرایی بی مهار، بی ارزش تلقی 
ام قرار دادن جان بر جدید و در مظان اتههای گذشته و جایگزینی ارزشهای شدن ارزش

کفی جان برکفان عصر انقالب و مقاومت همه جانبه به اتهام عدم درک شناخت صحیح از 
همچون " اگر سعید ای اجتماعی و همه گیر شدن تیترهای مشمئز کننده-حوزه امر سیاسی

خواند" و یا " فداییان جهل" که نشان از عجز در درک دینامیک می محسن کارل پوپر
راست گرایانه دارد و دستاوردهای سترگ مقاومت، خون و های اریخی در تحلیلتحوالت ت

انگارد، هدی صابر در میان آموزگاریش در حوزه تاریخ و قرآن آموزگاری می شرف را به هیج
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گیرد تا بر ما بفهماند بدون منش اعتماد اجتماعی به نیروهای سیاسی می منش را نیز برعهده
ب اعتماد اجتماعی جامعه به کنشگران سیاسی و مدنی پیشبرد وجود نخواهد داشت و سل

سازد. نایاب شدن عنصر منش در حوزه امر سیاسی می را نیز غیر ممکنها اهداف و آرمان
منفعت طلبانه تنزل داده. و منطق های اجتماعی فعالیت در این عرصه را به بده بستان –

جریانات سیاسی فائق آمده است. های شمنفعت و فایده بر ایثار و از خودگذشتگی در کن
هدی معتقد بود که کار سیاسی در ایران با بده بستان، چانه زنی و البی مرادف شده است و 

دن باشد که محصول آن تبدیل شمی کمتر نیروی سیاسی قائل به حفظ پرنسیبای خویش
 سیاسی،به کارمند ها یک عنصر مبارز اجتماعی با پرنسیبای اخالقی و حافظ حریم

را به یک  اجتماعی-بروکرات و تکنوکرات است که کار تشکیالتی در مدار مبارزات سیاسی
های شرکت سهامی با برگیری اقتصادی تنزل داده است. هدی صابر عالوه بر ریشه

از  اخالقی آن بسیاریهای ایدئولوژیک برای این پدیده با برجسته کردن ریشه-تاریخی
یادین بنهای سیاسی که اصول و ارزشهای نده در بده بستاننیروهای سیاسی مشارکت کن

 دهد.می تاریخی لقبهای کنند رفوزهمی را زیر پای حسابگری ماندن در قدرت ذبح
هدی صابر با جنبش سبز علیرغم برخی از نقدهایش های بی شک یکی از دالیل همدلی

یبای اتی با حفظ پرنسمبارز-در آن است که میرحسین موسوی به عنوان یک عنصر سیاسی
منشی خویش برای اولین بار پس از استقرار نظام حاکم و در میان جریان موجود -اخالقی

در کشور به جای حل موضوع با بده بستان , چانه زنی و البی، خیمه خود را در اردوگاه مردم 
 د خارجبرافراشت و هم پای آنان هزینه داد و در مدار مقاومت و تغییر بنیادین وضع موجو

تحلیلی معطوف به قدرت قرار گرفت. هدی در سیر تحلیلی خود از تاریخ های از چارچوب
در هشت فراز هزار نیاز با تحلیل برجسته عنصر منش در میان مبارزان و رهبران تاریخی 
ایران معتقد بود که منش مبارزاتی و فردی بخشی از الزامات تحوالت تاریخی و همچنین 

 تاریخی جریان صاحب منش و اندیشه است.عامل ثبت الگوی 
هدی فرجام سرخ میرزا کوچک خان، تعهد سیاسی مصدق در نهضت ملی شدن نفت، 
مقاومت و شهادت سید حسین فاطمی، شهادت پهلوانانه حنیف و سایر بنیانگذاران 

فدایی خلق در پیش از انقالب در های ، موج افشانی چریک41سازمان مجاهدین در سال 
امعه مسلمان ایران، تصمیم شرافت وار مرتضی صمدیه لباف برای عدم مقابله به میان ج

مثل در ترور درون تشکیالتی اش که متعالی ترین حد منش مبارزاتی را متجلی کرد و 
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اخالق شرافتمندانه انسانی را ارتقا بخشید و هزاران کنش مبارزان اصیل را در منش شان 
 کردمی جستجو

شود با هدی از دینامیسم تاریخی خون می ک سخنان هدی را شنید،توان پژوامی هنوز
اجتماعی یک انسان موحد از خدای موظف و ناظر های حسین)ع( گفت، از مسئولیت

-شود مسئولیت اجتماعی و متد مواجهه با بحران را در دستگاه فکری. میسخن گفت
هدی، هدای متفکر و  تحلیلی قرآن به عنوان متن مرجع قرار داد و تحلیل کرد، شاید

اندیشمند، هدای روشنفکر مذهبی، هدای قران پژوه و محقق در زمینه تاریخ، هدای هشت 
ها فراز و هزار نیاز، هدای باب بگشا، کمک کارمان باشد، کمک کار آنانی که هنوز آرمان
ل ابرایشان ارزش است و هنوز هویت شان را در زمانه بزک کردن نئولیبرالسیم با دروغ لبیر

دمکراسی معاوضه نکرده اند. اما شاید هدی بیش از هر چیز به دنبال احیای منش از کف 
دانست اش. شاید به همان دلیل می که نیاز دورانای رفته بود. در جستجوی منش گمگشته

دید، کمک کاری مرحوم می بود که در سیر تحوالت تاریخ اگر جان فشانی حنیف را
 دانست مرحوم عالی نسب را از قلممی اگر مصدق را میراث ملی بردنمی شمشیری را از یاد

گفت و از پرویز دهداری تا میراث پهلوانی می انداخت. از جهان پهلوان تختی سخننمی
شد بی می و مرام و جوانمردی را زنده نگاه دارد، هر جا که نام حنیف بر زبان جانش جاری

 .ی از احمد زاده و پویان از رفیق تاریخ، چگواراکرد از فداییان از بیژن جزنمی درنگ یادی
که دست اندرکار تغییر هایی جست در انسانمی از عموی تاریخ، هوشی مین، چون منش را

مناسبات ناعادالنه جهان هستند.در سه هم پیمان عشق از منش گمگشته و عشق فروکشیده 
. در تکاپوی منشی بود که بدون منش بی امکان استای سخن گفت و از ملزومات مبارزه

از جنس پدری حنیف در جوانی برای کادرهای مجاهد که با مرگ پهلوانانه اش از مرگ 
نجاتشان دهد، منشی از جنس وفای به عهد مجید شریف واقفی، منشی از جنس گلوله 
شیلک نشده از تبانچه مرتضی صمدیه لباف در آن "آن تاریخی" او بر مرگ پهلوانانه حنیف 

از منش و عشق سخن گفت و یک خروار عمل یک جو خودنمایی ها زد، سال نقطه جین
برایش نیاورد و در گمنامی با آرمان هایش زیست و دمادم از اصول گفت و بر آن پای فشرد. 
او که رسالتش از زندگی و آرمانش از طول عمرش سبقت گرفت تا پهلوانانه زندگی کند و 

در تکاپوی منش گمگشته ذره ذره وجودش را ارزانی  پهلوانانه با هستی وداع نماید، هدی
  .ه غم نان دارند و درد همیشگی فقرکودکان کار کرد و رفت ارزانی همه مستضعفانی ک
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 تاِر رنج و پوِد امید
 به یاد شهید هدی صابر
 شهاب اکوانیان

 
 بریم.می ما همه از تب تاریخ رنج

 (هنگامنیچه، تامالت نابه)
 

خردادی اهواز بود. هواخوری بین دو قسمت کارگاه تاریخ را در حیات خانه نیمروز گرم 
زدیم. هواخوری برای صابر اما بدون قدم زدن گیراندیم و گپ میآقای لدونی سیگاری می

هواخوری نبود. با همان قامت کوتاه اما ورزیده و چابک، نگاه محزون اما هوشیار و 
رفت و بعد هم سر ساعت مقرر نها از خانه بیرون میامیدوار، گاه به همراه کسی و گاهی ت

 گشت. برمی
هایی بودند که در نظم و تعهد و تالش بی وقفه، در کنار رنجی عمیق و همیشگی ویژگی

دادی. رنجی که به همان میزان که وجودی بود، همان دیدار اول و دوم در او تشخیص می
قعی سیاسی. رنجی که انگار محرک ی انسانی بود به معنای وای زیستهحاصل تجربه

کرد و ساعتی بعد به شورش وامی داشت، و همواره اش بود. گاه غمگینش میاصلی
 داد با قابلیت جاذبه و دافعه توامان! می تصویری "نا امروزی" از او به دست

شد از همه چیزی خواند. از شلوار چینی تمیز و مخالفت عمیقش با وضع موجود را می
های تاریخی و ، تا عالیق سینمایی و موسیقایی، شخصیتیماضهای ی دههاتوخورده

 کرد، همه و همه نشان ازسیاسی محبوبش و حتی موضوعاتی که برای تحقیق انتخاب می
ها حاضر به پذیرش نیست. شاید همین نا به هنگامی و داد که به این راحتیکسی می

کشاند و دیواری بلند به دورش ی تلخی میناسازگاری غریب بود که گاهی او را به مرزها
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کرد. انگار از دسترس خارج و تبدیل به یکی از همان کشید و رسیدن به او را دشوار میمی
شد، اما در عین حال کامال معاصر! مگر معاصر بودن جز همین پیوستن و در گذشگان می

آینداند، وران خود همعین حال فاصله خود را حفظ کردن است؟ "آنانی که بیش از حد با د
آنانی که کامال و در تمامی جهات متناسب با آنند، معاصر نیستند. زیرا درست به همین 

   شوند."دالیل، نائل به دیدار دوران خویش نمی
های و پرشورتر از خودمان، ما تنبل افتهیتازهبار، به لطف دوستی آن روزها، هر دوهفته یک

دیم و شدر دانشگاه زده بودیم، پنج صبح بیدار میی را انقالبی که قید هر کالس صبح
فتیم رفاصله نزدیک به سه ساعته شوشتر، تا خانه آقای لدونی در محله کورش اهواز را می

 برای دیدن و یاد گرفتن از مردی که پیش از آن کم و بیش فقط از او شنیده بودیم.
ها و دو ساله بعد از برخورد با ایدهسِر پرشور و خامی و غرور توامان جوانی بیست و یکی  

های قرن کردم خواندن غولهایی بزرگ، محرک غالب حرکاتم شده بود. فکر مینام
های الی ترجمهنوزدهمی رمان اروپایی، مارکِس مانیفست، و هرآنچه از فروید که از البه

هر  مغلوط )و گاه دقیق( رسیده بود، جسارت چشم در چشم دوختن و به چالش کشیدن
ه همه بود( را بی فکر و خیال و آرمان داشت )و البته هر کسی که خصم اینکسی که داعیه

 ها توان به مصاف هر کسی رفتن را دارم. کردم با این سالحمن بخشیده و احساس می
ه اش برگشت. از دور کبا سیگاری بر لب جلوی در ایستاده بودم که از پیاده روی هواخوری

زدم. در فاصله حبس کردن یکی از کردم و گاهی هم پکی به سیگار مییآمد نگاهش ممی
اس کردم. ام احسهای سیگار و گذشتن هدی صابر از کنارم، فشاری در پایین قفسه سینهپک

ته آمد و دود انگار راه بازدمم را بسای شدید بیرون دادم. نفسم باال نمیدود سیگار را با سرفه
دیدم. کمی زمان نمی ای جایی راو تا یک یکی دو دقیقه هایم سیاهی رفتبود. چشم

گذشت تا اینکه فهمیدم چه اتفاقی افتاد. دوستم با خنده گفت این هدی صابر بوده که 
مشتش را، هر چند سبک، روانه قفسه سینه ام کرده است. هنوز هم گاهی به آن روز و آن 

    .شودیمقفسه سینه برایم زنده  کنم و یادی او با دردی خفیف درحرکت و دلیلش فکر می
 گونه که زندگی او نیز نه حتی رویای هر کسی!مرگ هدی صابر، مرگ هر کسی نبود؛ همان
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 برای زندگی یافلسفهجمعی؛  ِی دار خانه
 سیدحسین موسوی

 
رفته طبیعت گوشه گ یپهنهحیات بشری، حتی حیات معتکفی که در  گونهچیه»

مستقیم یا غیر مستقیم بر حضور دیگران گواهی دهد،  است، بدون جهانی که
 «نیست. ریپذامکان

 وضع بشر، هانا آرنت                     
 

دست کم به چند دلیل نوشتن از آقای صابر ساده نیست. نخست آنکه نگارنده به قد و قامت 
ا آنگونه که شایسته است، حق مطلب را اد لرزدیمخودش واقف است و دست و دلش 

نکند. از طرفی، به گفتار درآوردن عمِل شهید صابر، و از تبارش تنها حرف زدن، کاستِن آن 
 یالالبهاست. چه، قلم در جایگاهی نیست که بتواند آنچه را که محقق شده است، در 

مهجور، عرضه کند. در وضع کنونی، نوشته و نظر، مولود عمل است چرا که از  یهاواژه
به بار آورندگِی آن، قصد توضیح و تبیین دارد و در این میان، در سطحی  یافتگی و انجامپِس 
، نصفه و الخلقهناقصسخنی  همآن، دهدیماز آنچه اتفاق افتاده، داِد سخن سر  ترنازل

را  اشارائهنیمه و ناتمام! اما آنچه در نوع الگویی که شهید صابر از پس هستِی خود قصد 
از اهمیتی دوچندان برخوردار است. به نظر آنچه را « نظر و عمل»دارد، به نظرم رابطه میان 

قف زندگِی و»با عاریت گرفتن تعبیر  توانیمشهید صابر از پس انجام آن برآمده است 
از هانا آرنت بهتر تبیین نمود. اندیشه و در سرچشمه خود، اندیشه سیاسی، همواره « عمل

 وبی به جای وضع موجود بوده است. هنجاری برای طرح افکنِی وضع مطل یاشهیاند
اولین رکن چنین اندیشیدنی، معطوف به تغییر بودن آن و وجه دیگر، هنجاری بودِن آن است 

ق)به سیاسی و اخال یشهیاندچنانکه نوارسطوییان بر این نظرند که ارتباط وثیقی میان 
اندیشه و تفکر یعنی اخالق در حوزه عمومی( وجود دارد. از طرفی، از  moralityمعنای 
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. بدین معنی که از این رهگذر، دیگر شودیمنیز تعبیر « حکمت عملی»سیاسی، به عنوان 
معرفت به چیزها یا کسان به صرف شناخت و علم به آنها موضوِع شناخت نیست، بلکه 

 تسیاسی صور یجامعهفعالیتی خالق به منظور سامان بخشی به زیست و حیاِت جمعِی 
 zoonسیاسی ) وانیح؟ توسط شهروندان و ه کسی یا کسانیپذیرد. توسط چمی

politicon که به صورتی متقابل با شهر و محل سکونتش همبسته است. همبستگِی )
زه با مبار یپروژهآقای صابر در زاهدان و  یهاتیفعالپراکسیس که به وضوح در -پولیس

نی است که از جنس حکمت . این نوعی از الگوی تفکر ایرامینیبیم جاآنفقر ایشان در 
 عملی بوده و جنس و اساِس اندیشه را به تمامه درک کرده است. 

 یابطهرضرورت »در این میان، درسگفتارهای باب بگشا و به تعبیر خود ایشان، تبیین 
به شهید صابر نوعی ایدئولوژی برای « و استراتژیک با خدا یگاههمه، دالنهصافمستمر، 
 یهابحراننت از امر استعالیی)در اینجا خدا( برای رهایی از . استعابخشدیمحرکت 

 هادهیا دورانِی ما. این ایدئولوژی به معنای مارکسی کلمه نیست بلکه نوعی تیپ شناسی
مؤلفه »زمانه. اگر امر استعالیی را مشتمل بر سه  یهابحراناست برای ارائه راهبرد در میاِن 

، آنگاه به عمق کنش شهید صابر به مثابه متفکری در نظر آوریم« دیگری، خدا و طبیعت
 . میربیمسیاسی)اما سیاستی معطوف به زندگی و تغییر وضِع نامطلوب کنونی( پی 

 یشناسانسانخود وجود دارد،  یزمانهآقای صابر با  یمواجههدیگری که در نوع  ینکته
تی، به مان است: دوسشناسی که مبتنی بر سه مؤلفه توأ انسانفلسفی ایشان است. نوعی 

رسمیت شناسی و بیناذهنیت. دوستی، سیاسِت آقا هدی است به نوعی که در اخالِق 
. سیاست از پایین به باال، همبستگی و تن سپردِن تام و تمام مینیبیمنیکوماخوس ارسطو 

به مسئولیت اجتماعی یا اخالِق مسئولیت. به رسمیت شناسی وجه دیگری از این گفتمان 
گفتمان و علمی بودنش در تبیین حرکت آقای صابر تأکید مؤکد دارم چرا  یواژه است. بر

تباطات و ار هاشبکهیابی، تقویت و ایجاد  همکه دال مرکزی گفتمان ایشان که به زعم بنده 
ت. سرگردان را داشته اس شناور و یهادالجمعی مبتنی بر دوستی بوده است، توانایی جذب 

 ، و از خفا در آوردن آنهایی که دیدهنانینشهیحاشت شناسی اما تالش برای به رسمی
شدند، تالشی بود که ایشان در جهت پر نمودن خالءهای نظام اجتماعی اتخاذ کرد. نمی

گری است. بودن دی اندرکاردستشناسِی فلسفی که قائل با  انسانشناسی؟  انسانبا چه نوع 
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دانست و معتقد بود که باید با او پروژه می را شریک پروژه« او«. »او»هم من، هم تو و هم 
 تعریف کرد. 

السدیر مک اینتایر فیلسوف نوارسطویی اسکاتلندی در کتاب در پی فضیلت با نقد 
ه . اول، ماهیت انسان آنطور ککندیمسه شاخه را تبیین  یشاکلهروشنگری یک  یفالسفه

اشد. ب تواندیمسان آنطور که هست. دوم، تعالیم عملی و تربیت اخالقی و سوم، ماهیت ان
هیات ال یانهیاگرایدنمک اینتایر بر این باور است که در دوران کنونی اثر مشترک طرد 

پروتستان و کاتولیک و رد علمی و فلسفی ارسطوگرایی این بود که هر تصوری از انسان، آن 
هر  ه شدنباشد، از بین برود! تکه و پار توانستیمطور که در صورت درک غایت خویش 

تا آن دو جزء دیگر نیز ارتباطشان کاماًل  شودیمکدام از سه جز این استخوان بندی، سبب 
غیر واضح گردد. باور به نوعی بازسازی و احیای اخالق عمومی که با سیاست به مثابه 
زندگی یا به تعبیر دیگر سیاست از منظر ارسطویی آن پیوندی وثیق دارد، در فعالیت عملی 

هم ف« جمعی ِی دارخانه»به مثابه نوعی  تواندیمبر با رویکردی جماعت گرایانه شهید صا
گردد. این نوع از سامان بخشی و تدبیِر ُمُدن، نه با الگوهای پدرساالرانه قابل فهم است و 

وحیدی ت-فلسفی ِی شناسانساننه با سیاست به معنای علم قدرت. در اینجا که بر نوعی 
از رویکرِد عملِی ابراهیم به مفهوِم  یریگبهرهتا با  کوشدیم استوار است، آقای صابر

، نه تنها مقاومتی مدنی را تبیین کند، بلکه با کمک همین الهیات، نوعی زیستماِن االاللهالاله
 نماید.  یبندصورتجمعی را که معطوف به خیری همگانی است، 

در سپهر عمومی دارد. نقش  اما خاستگاه این نوع اخالق، نه در امر خصوصی بلکه ریشه
خدا در درسگفتارهای باب بگشا در حداقل ممکن خود، همچون یک ستون است با دو 

برای  شودیمهم محوری  کندیمهستی جلوگیری  یخانهکارکرد: هم از آوار شدن سقف 
« تعارف». یعنی نوعی ریش سفیدی است برای آشتِی آدمیان و نوعی تالش برای ییآگردهم

رفت داشتن به همدیگر برای تبیین آنکه گفته شود بنی آدم اعضای یکدیگرند بدین است. مع
 ، ُاس و اساِس حیاِت اجتماعِی ماست. «رابطه»معنی که 

تا مفاهیمی همچون  ردیگیمدر این میان از منش پهلوانی و نوعی خودسازی درونی بهره 
د و عبور از ببخشد. شهید صابر با نق با دیگران و برای دیگران بودن یا ایثار را حیثیتی دوباره

 یدهش پاره یهاحلقهتا  کوشدیمدکارتی که بر مِن شناسنده استوار بود،  یفلسفهنوعی 
 ایشان است که هم خود را« نوِع بودِن »زیست جمعی ما را وصله کند. به تعبیر هایدگر این 
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. شهید صابر سازدیما محقق و هم در این میان خود ر کندیممتمایز  هابودندر میان اقسام 
به  معطوف یهاارادهکه در برابر  دانستیمدر این وجه اگزیستانسیالیستی به درستی 

معطوف به تغییر را طرح ریزی کند.  یاارادهقدرت، بر سر عهدی که با خدا بسته است، 
میاِن  زوجه ایدئولوژیک ایشان با آن تعریفی که پیشتر از آن ارائه نمودم، نوعی راهبری ا

رویکردهای ُپست مدرنیستی غالب و ناتوان است. به فهم اندک خود، آنچه از بودِن ایشان 
یک این رویکرد ایدئولوژ یهاگانهسه، پایمردی، شجاعت و فضیلت به مثابه شومیممتوجه 

 بدیل و راهکار جهت یارائهدر شناسایی بحران، تحلیل چیستی و چرایی آن و در نهایت، 
 ان بوده است. حل آن بحر

ز یکی ا»که ایشان با مرگ به مثابه  یامواجهههمچنین، مرگ اندیشِی شهید صابر و نوِع 
داشته به نظرم بسیار آموزنده و راهگشا است که خود مجال و مقال « زندگی یهاامکان

طلبد. مخلص کالم اینکه صابر مصداق کسانی است که به تعبیر شهید دکتر می دیگری
آنهم در عصری که زنده  ش را انتخاب کنند"،یآن را دارند که مرگ خو یستاخگ شریعتی، "

. در هر دو رودیمشده برای تن دادن به هر زبونی و ذلتی که بر ما رفته و  یابهانهماندن 
ما زنده  یهاِدماغو  هادلصورت بودن یا نبودن، بیشن، روش و منش آقا هدی صابر در 

ر هر صورتی، ایشان راهی را برگزیده که انتخابش، تجلِی است چرا که بر این باوریم د
امکان زیستنی است در قرنی که همه با مرگ دست به گریبانند. اگر رفیِق رهگشا عنایت 

راِغ عملی آقا هدی به مثابه چ-علمی ِی افکنطرحفرماید، بازخوانی، ترسیم و تبیین الگو و 
، که حامالِن پیام «ما»ا گشوده است. همین راهی با آثار به جا مانده از ایشان پیش روی م

 «! پس از شهادتیم»در 
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 مردمان تاریخ ساز
 محمد حیدر زاده

 
هدی صابر را هرگز ندیدم، و تا قبل از شهادتش نیز اسمش را به ندرت شنیده بودم، وقتی زندگی 

 -نه یک فعال سیاسی اش را پوییدم و با آثارش مواجه شدم آرام آرام به این نکته پی بردم که ما
 اندیشمندی پراتیک را از دست اجتماعی و نه یک روزنامه نگار که پیش از آن شنیده بودیم بلکه

فردی اش در بطن ی زیستههای فکری اش محصول کنشی داده ایم.اندیشمندی که منظومه
یان ی،دانشجومختلف جامعه )کارگران، حاشیه نشینان شهرهای ایران و در پیوند با گروهی جامعه

ز )هشت فرا او که یکی تاریخی استی روح جمعی ملت ایران بود. دو اثر عمدهی به مثابه و...(
یران وی نسبت به اهای هزار نیاز( و دیگری در زمینه نواندیشی دینی)باب بگشا( بیانگر دغدغه

یر است. گفت بی نظاست. به ویژه تاریخ او برای عالقه مندان، کم نظیر و شاید هم به جرات بتوان 
او تاریخ یکصد وبپنجاه سال اخیر ایران را زیسته بود و از دل این زیستن بود که به تعبیر هگل 

د در واقع اندیشیمی زیست، آن را نیزمی تاریخی اندیشیده را به طبع رساند. او توامان که تاریخ را
 ه باشند. رسد که آن را زیستمی تاریخ اندیشیده تنها از کسانی به تصنیف

رین روش تاریخ تبیینی)برجسته ت-او برای نخستین بار در ایران یکصدو پنجاه سال تاریخ تحلیلی
ر آورد.ارزش تحریر دی تحلیلی است( را به رشته-نگاری که دو نوع دیگر آن توصیفی و توصیفی

ساخت  وشود که اثر تاریخی وی صرفا به بررسی تحوالت سیاسی می بیشتر کار وی آنجا نمایان
های پردازد بلکه ساحتنمی متداول در ایران(های بسیاری از تاریخ نگاریی قدرت در ایران)شیوه

گوناگون تحوالت در ایران و تا حدودی در جهان را به زیر ذره بین خویش آورده است. او هم 
های وههنر)ادبیات و موسیقی و سینما و..( را مد نظر دارد هم تحوالت گری تحوالت در عرصه

فعل و انفعاالت حاکمان ی مختلف اجتماعی را. در واقع حرکت در تاریخ را صرفا از دریچه
های قشآورد. و در هر فراز نمی ننگریسته است بلکه بازیگر اصلی تاریخ یعنی "مردم" را به صحنه

را  مختلف اجتماعی تحت عنوان نیروی آغازگر،رهبری و نیروهای دست اندر کار و...های گروه
ا توطئه محورانه و فعال مایشهای کند.تاریخ وی خط بطالنی است بر تمام نظریهمی نیز معرفی

و مردم را بجای فرد یا ها دانستن نیروهای برتر خارجی و داخلی، به عبارتی وی جنبش
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ن عیداند، در ها مینشاند و آنان را بازیگران اصلی در کنار سایر نیروها و مولفهمی افراد)معدود(
حال از تاثیرگذاری این نیروها بر یکدیگر غافل نیست و آنجا که منجر به انباشتی شده است را در 

 وها قالب دستاوردها و آنجا که تماس اصطکاکی و استهالکی داشته است در قالب ناکامی
 بیان کرده است. ها کاستی

وی اه تاریخی شان بس قتاریخی مردم شاید ضعیف باشد ولی ناخودآگی در تلقی صابر حافظه
نامریی رشد تاریخی مردم ایران را از های توان رگهمی نگاهی است، بر همین مبنا و از این دریچه

نهضت تنباکو تا جنبش اصالحات و پس از آن جنبش سبز و سه انتخابات اخیر در ایران را مشاهده 
حات و پس از آن، مدارج ارتقایی اجتماعی مردم ایران از تنباکو تا اصالهای کرد. در واقع حرکت

حضیض تری)متاثر از عوامل های تاریخی گاه دورهی را طی کرده است فارغ از آنکه در این فاصله
مختلف بیرونی و درونی( از قبل را تجربه کرده باشند، چرا که آن روح جمعی گداخته شده در 

جدیدتر خود را های دن افقرود و هماره در گشونمی تحوالت هیچ گاه در حضیض تحوالت فرو
 بازنمایانده است.

 دهد توجه همزمان بهمی آنچه در نگاه صابر متمایز است و بیشتر از هر مورخ دیگری خود را نشان
و نگاه ها و جهانی است، او رخدادهای کالن دورانی در جهان را بر کنشای رخدادهای منطقه
 ی در ایران را در بستر تحوالت جهانی فهم و تبییندانست و تحوالت تاریخمی مردم در ایران متاثر

انکسار قدرت در  کرد. برای مثال وی در فراز اصالحات ذیل عنوان "جهان کمک کار سرفصل"می
شوند و توزیع ریزپردازنده می در جهان شکستهها داند، به عبارتی قدرتمی جهان را عامل دورانی

مله سقوط رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی با مساعی از جهایی آید که فکتمی تر قدرت بوجود
سران جهان در  سی هزار ان جی او و نه یک حزب آهنین و هم چنین گردهمایی محیط زیستی

بر ای ان جی اوی محیط زیستی شکل گرفته بود، را ادله 1200ی میالدی که بواسطه 91سال 
ارباب جهان بودند اما پس از آن جهان ها تدید، به تعبیر وی تا پیش از آن قدرمی استدالل خود

فکر و شوراها در جهان شکل گرفت، بر همین مبنا قدرت های به سمت عقل جمعی رفت و اتاق
 نیز بسمت شکسته شدن پیش رفت. 12نسبتا یکدست حاکم بر ایران تا پیش از خرداد 

هایی آنها را جنبشدید بلکه نمی او رخدادهایی مثل اصالحات را برخالف خیل دیگر حادثه
 شدند و بر انباشت سالیانی دراز بوقوعمی دانست که عوامل متعددی آنها را موجبمی مردمی

پیوستند. تفسیر تاریخ بر مبنای تصادف)هرچند نباید وقوع تصادف را صفر دانست( ناشی از می
و او  ستو جست و جوی علل ا ضعف نیروی فکری است چرا که مطالعه و تفسیر تاریخ مطالعه

 کشید و بر نگاهی فرآیندی و روندی بر تاریخ اصرار داشتمی این بار سنگین علت یابی را بر دوش
 و از حادثه دیدن تحوالت حذر داشت. 
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  ایران فردای بدون نفت ،مسجدسلیمان امروز
 ایوب رضایی

 
 هدی منش بیداری

بود  1813خرداد  ،تی انسان سازهمیشه اولین دیدارها بیاد ماندنی و خاطره سازند و یا ح
اولین بار که هدی صابر را دیدم نوجوانی بودم پر شر و شور که آرمانش پیروی از راه پدر 

از مدرسه برگشته بودم که پدر صدایم  ،)که همان تفکر ملی مذهبی و عشق به مصدق ( بود
ورد بسیار گرم و کرد و چند نفر را بهم معرفی کرد که از طرف ایران فردا آمده اند ! برخ

.. پدر آن زمان .صمیمی هدی صابر آنچنان در ذهنم مانده است که گویی همین االن است
در نشریاتی مانند ایران فردای سحابی و پیام هاجر طالقانی مقاله و مطلب مینوشت و به 
این واسطه میشناختندش و به سراغش آمده بودند جهت آشنایی و کمک بابت تحقیق 

.. گروهی به سرپرستی آقای صابر و چند .ه نفت و مسجدسلیمان و آینده ایرانمیدانی دربار
از آندسته رفتارهای پیامبرگونه که فارغ  ،همان برخورد اول مجذوب رفتارش شدم ...دانشجو

ندیدمش ولی  ) هنگام رفتن ،از سن و سال به طرف مقابل شخصیت و هویت میبخشند
... در آن .گری (مرامی و لوطیر !!!! از جهت خوشپیغام داده بود بابت خداحافظی و تشک

چند روز بعضأ در بازدید از بعضی چاههای نفت یا مصاحبه با متخصصین شاغل در 
خیال بی آمدهاشرکت نفت مسجدسلیمان و مردم عادی بهمراه پدر کنارشان بودم. در رفت و 

 نشست و بعضأ راهنماییمی و بی واکنش از کنار مردمی که رد میشد نبود و پای درد دلشان
و  که بخاطر فقرای برای مثال به اصرار با چند جوان هم محله ،اگر بصالح بود انجام میداد

بیکاری به فروش و مصرف مواد روی آورده بودند دیدار و گفتگو کرد و پای درد دل شان 
 لنشست و برادرانه نصیحت شان کرد... ) ایکاش همتی از جنس همت او در سیستان شک

کرد، صورت پذیرد که هنوز گذاری گیرد و کار آفرینی بدان شکل که صابر پایه
 (. و محروم ترین هاستها مسجدسلیمان جز فقیر ترین
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آن تحقیق در خصوص گذشته شهر نفت خیز مسجدسلیمان بود و اینکه تا هنگامیکه نفت 

شتغال ! و اکنون بود و دارای صنعت و اها داشت جز شهرهای مدرن و بقولی شهر اولین
ه ب )هم در تاریخ آن تحقیق بیشتر و هم بنوعی االن تا حدودی کمتر نسبت به آن تاریخ (

هایی شهر فراموش شدگان تبدیل شد بدلیل وابستگی صرف به نفت !!!! و تمام محرومیت
سال از آن ایام میگذرد و هنوز  13که شهر و مردمانش را در بر گرفت. اکنون باوجودیکه 

وابستگی روز افزون اقتصاد به نفت هستیم و معایب اقتصاد نفتی بر همگان آشکارتر  شاهد
ارزش واقعی آن دید و تحقیق مشخص  ،گردیده و سخن روز همه کارشناسان امر شده

 شود. می
درک و فهم آن، و چفت و بست آن با دید کارشناسی و  ،دیِد حاصل از تسلط بر تاریخ
که هدی صابر در برخورد با مسائل در نظر میگرفت و  تحقیق میدانی، آن چیزی بود

و تحقیق مورد بحث که ماحصل آن در نشریه ایران فردا در  ،نمودمی بدینگونه عمل
ایران فردای بدون نفت و  ،با عنوان مسجدسلیمان امروز 42و  44 هایشماره

سئولین امر مسجدسلیمان و امید احیاء چاپ گردید. اگر آنروز آن گزارش مورد عنایت م
کالن ملی به آن پرداخته میشد آنقدر وابستگی به نفت رخ های گرفت و در سیاستقرار می

مزمن  دردی رانتی تر و فشل تر نمیشد و دولتمردان در پی چاره ،نمیداد و دولت نفتی تر
اقتصاِد امروز نبودند. اگر هنوز هم آن گزارش بخوبی خوانده شود میتواند تلنگری باشد تا 

 .اندیشیده شود که به امروز مسجدسلیمان دچار نشودای رای فردای ایران چارهب
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 رابطه ما با هدی صابر چیست؟
 احمد فشخورانی

 
های و بزرگیها و بزرگ منشیها و پهلوانیها صاحب این قلم در پی آن نیست که از قهرمانی

ی د. چه آنکه این کار مستلزم آشنایمرحوم صابر بنویسد.و "حماسه هدی" را بر کاغذ پیاده کن
و رشادتهاست. پس چنین نوشتاری لزوما ها نزدیک با آن مرحوم و دیدن این بزرگ منشی

بر عهده دوستان و نزدیکان هدی است. هدی صابر اما ردپایی از خود بر صفحه تاریخ این 
ی در دیک با وتوان علیرغم عدم آشنایی نزسرزمین گذاشته است و به اعتبار این ردپا می

مورد او سخن گفت. درست همانگونه که علیرغم عدم آشنایی نزدیک با افالطون یا 
پروتاگوراس در مورد آنان سخن میگوییم. در این سیاهه سخن بر سر بررسی رابطه ما با 
هدی صابر است. و ناگفته پیداست که برای پاسخ به چنین پرسشی باید ابتدا منظور از "ما" 

پس بدانیم هدی صابر در کجا ایستاده است. و آنگاه بتوانیم به بررسی مشخص شود. س
 رابطه میان "ما" و "هدی صابر" بپردازیم. 

 
  (ما که هستیم؟ منظور از "ما" چیست؟1

ما یعنی مای جامعه امروز ایران. حاال سوال اینست که این جامعه امروز ایران چه وضعیتی 
سیاسی ایستاده است؟ برای فهم  -اقنصادی -اعیدارد و در کدام مختصات فرهنگی_اجتم

اشخاص  ،این وضعیت و مختصات تاریخی شاید این سوال که جامعه ما امروز چه منابع
کند. به جا و کار آمد باشد. به راستی جامعه امروز ما و نهادهایی را مرجع خویش تلقی می

است؟ آیا جامعه امروز چشم به دهان چه کسی دوخته است؟ یا اینکه در پی چه مطالباتی 
همچنان یک جامعه مذهبی است؟ اگر چنین است پس این فریاد وا  20ما همانند دهه 
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اسالما و امام از تهاجم فرهنگی و امان از شبیخون فرهنگی برای چیست؟ اگر همچنان این 
جامعه مذهبی است پس چگونه است که "امت حزب الله" هزار نگرانی از به خطر افتادن 

دیانت دارند؟ اما آیا این جامعه یک جامعه سکوالریزه شده، مدرن و غربی است؟ دین و 
اگر چنین است پس چگونه است که هر ساله راهپیمایی مراسم اربعین و مراسماتی از این 
دست با شکوهی عجیب رخ مینماید؟ اگر این جامعه به مسائل مذهبی بی اعتناست و 

رباره مباحث آسمانی را ندارد پس چطور داستان دیگر حوصله چندانی برای صحبت کردن د
شود؟ آیا "وحی و رویا"ی عبدالکریم سروش اینطور نقل همه محفل و مجالس ایران می

برای این جامعه دغدغه اصلی اقتصاد و مسائل اقتصادی است؟ اگر اینطور است چرا در 
یدادند رای نداد؟ و اگر عدیده اقتصادی شغل و یارانه و... مهای انتخابات به آنان که وعده

ای به وعده لغو تحریمهای هسته 91این جامعه مطالبه اصلی اش اقتصاد نیست پس چرا در 
رای داد؟ اگر این جامعه دغدغه جیبش را ندارد پس چرا مردم بعد از توافقات ژنو و لوزان و 

ما و حتی رقصند؟ آیا جامعه وین دالر و هزار تومانی به دست میگیرند و در خیابان می
این جامعه که در نقش حامیان روحانی های مشخص تر جامعه دانشگاهی و اهل تدقیق

داری و خصوصی سازی روزافزون موافق اند ؟ اگر آری که چرا شوند با سرمایهظاهر می
کتاب سرمایه در قرن بیست و یک توماس پیکتی استقاللی چنین گرم را در ایران تجربه 

چه کسی و چه جریانی است؟ مکارم شیرلزی و اسالم مدرسی؟ کند؟ مرجعیت فکری می
عبدالکریم سروش و روشنفکری دینی فلسفی؟ پیروان شریعتی و روشنفکری دینی سیاسی 
و اجتماعی؟ سیدجواد طباطبایی و آن طیف روشنفکری؟ مراد فرهادپور و روشنفکری 

 ام. این جامعه نه مدرنچپگرا؟ با قاطعیت و اطمینان هرچه تمامتر میتوان گفت که هیچکد
است و نه سنتی نه مذهبی است، نه سکوالر، نه چپ است و نه راست. شاید تعبیر درست 
در مورد جامعه ایران همان تعبیر "جامعه کژمدرن" جالیی پور باشد. و خالصه اینکه این 

اند که به هیچ وجه مطالباتشان مشخص نیست. و هرکس را مردم تبدیل به توده گنگی شده
د. پذیرنکه وعده اصالح و برون رفت از شرایط فعلی بدهد با روی گشاده و آغوش باز می

خواهند و خواهان هرنوع اصالح، این یعنی فقط مشخص است که مردم شرایط فعلی را نمی
تعدیل و بهبود شرایط هستند. هر اصالح و بهبودی که شرایط را تغییر دهد. این حرفی است 

 ییسی نیز بدان اذغان دارد.که حتی سیدابراهیم ر
 



  83      ی ششمین سالگرد شهادت هدی صابریادنامه

 

 

 ( هدی صابر کیست؟  2
هدی رضازاده صابر مشهور به هدی صابر. دانش آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه عالمه 
طباطبایی، نویسنده، پژوهشگر، مستند ساز،روشنفکر دینی و فعال سیاسی،فرهنگی و 

 بوده است فالن برنامه اجتماعی. هدی صابر به همه آیندگان نشان داده است که اگر معتقد
و فالن طرح فالن سیاست مشکل دارد. اگر معتقد بوده است که فالن مسئله باید طرح 
بشود. همان مسئله را خودش کار کرده، مطالعه کرده و برنامه ساخته است، آن هم برنامه 
برای همین صداوسیمای میلی. برای اینکه حرف حقش را بزند. از صدا و سیمای دوران 

کرد. هدی جانی حرفش را زده است. همان صداوسیمایی که "هویت" را پخش میالری
 به فالن مسئله اقتصادی بی توجه است. با برنامه سازی صداوسیماگفت چرا صابر فقط نمی

این مردم چنینند و چنانند و ای داد کهنقدش را میگفت. هدی صابر به مردم فحش نمی
رند و حافظه شان به اندازه ماهی قرمز است و هوششان حافظه تاریخی ندارند و آلزایمر دا

به اندازه جلبک! هدی صابر اگر معتقد بود:" حافظه تاریخی جامعه ما ضعیف است." برای 
 تقویت این حافظه ضعیف، کتاب سه هم پیمان عشق را مینوشت. برای تقویت این حافظه

صابر دیندار هم بود اما نه از  کرد. هدیسلسله جلسات هشت فراز، هزار نیاز را برگزار می
این دسته دیندارانی که معترضین به حجاب اجباری را فحش بدهد و از تریبون رسمی، شال 

وای  یاسفید را نماد بی عفتی و فاحشگی بداند. یا آنکه فقط برپشت دست بکوبد که:
جوانان را خدا لعنت کند آنکه پای ماهواره را باز کرد که ایمان  یاجوانمان از دست رفت!

ببرد. اگر معتقد بود ایمان در جوانان و در بقیه جامعه ما کمرنگ شده است. سلسله جلسات 
باب بگشا را باب میکرد. هدی صابر سیگاربرگ برلب از پشت میز کافه لمیز در مورد نفی 

گفت. درجه بندی شهروندان و نفی درجه دو دانستن شهروندان حاشیه ایران سخن نمی
گذاشت. بازی هدی صابر ن نفی را در عملکرد پروژه سیستان به نمایش میهدی صابر ای

روشنفکر و دیندار بود. اما روشنفکری اش در نشستن توی خانه و کتاب ترجمه کردن و 
های بر  یوهاسیگار کشیدن نبودن. دینداری اش هم نشستم در مسجد و قرآن به سرگرفتن 

)ص( کردن نبود. هدی صابر با جامعه ارتباط سر سجاده گریه کردن و دعا برای امت محمد
شد و... هدی صابر کرد، قانع میکرد، قانع میشنید، بحث میگرفت، حرف میزد، میمی

ت گفت. صابر سخن نگفنمونه عینی همان "تقوای ستیز" بود که شریعتی از آن سخن می
از  رشیدچو خوبه جای سخن گفتن ایمان خود را زندگی کرد.باری صابر سخن نگفت 

 .تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت
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 رابطه ما و هدی صابر( 3

ای حاال شاید بتوان راحت تر و واضح تر از رابطه ما و هدی صابر گفت. ما یک جامعه توده
گنگ بی هدف بی مرجع و بی هویتیم. یک جامعه بی مطالعه و سطحی، یک جامعه که 

کتر زیر صد کاراهای ه جای کتاب، توییتاطالعاتش ویکیپدیایی است. یک جامعه که ب
خواند. یک جامعه که به روز بند است. اگر امروز یک بالیی سرش آمد نهایتا یک هفته می

کند. االن کجای این جامعه منتظر به سرانجام رسیدن گیرد. بعد تر فراموش میپی اش را می
ن دو کودک بیگناه در اصفهان است. کجای این جامعه هنوز سوختهای پرونده اسیدپاشی

اشعالهای شهر مصرف گرای مارا به خاطر دارد؟ و پیگیر حقوق کودکان کار است. کجای 
این جامعه فاجعه معدن آزادشهر را به خاطر دارد و مطالبه بیمه کارگران و ایمنی محیط کار 
را مطرح میکند؟ و هدی صابر کسی که هم قلم است. هم اهل قدم. هم پشت میز مطالعه 

کند. رابطه ما و هدی رابطه شبی تاریک و ست و هم وسط گرمای زاهدان کارآفرینی میا
د آنچنان که پیشتر مسعو،شمعی کم سو است. شاید بتوان گفت رابطه ما با هدی صابر

رفیعی طالقانی در مورد رابطه ما و بازرگان گفته بود، رابطه چراغی نفتی و جنگلی تاریک 
شی کبسوزد. هدی صابر به کار سنت نخبهخواهد به هر نفتی است. آن هم چراغی که نمی

د که اول او آیآید. درست شبیه مصدق و امیرکبیر به کار این میپرستی ما ایرانیان میو مرده
 راییم. ها بسرا دق بدهیم. بعد برایش زار زار اشک بریزیم و از منش و روش و بینشش حماسه
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 یدان جنگ؟ خدای مهندس یا استراتژ م
 «گشاببا»ی نقدها و مناقشات حول مباحث ی برخکنکاشی درباره

 کمال رضوی 
 

های ی کوششعنوان مباحث قرآنی شهید هدی صابر و آخرین حلقه از زنجیره« باب بگشا»
ناتمام ماند.  1839فکری او در دوران متاخر حیات است که با دستگیری و زندان سال 

هر  ، مانند«باب بگشا»های بدیع وی در مباحث پردازیو مفهومی هدی صابر ادبیات ویژه
بداعت زبانی دیگری، ظرفیت ایجاد سوءبرداشت در مخاطبی را که با کلمات بر اساس 

کند، دارد. برخی از این مناقشات مفهومی در طی زمان معانی مالوف و رایج برخورد می
ر مطرح ح یافت و برخی دیگتوسط شهید صابر فرصت تبیین و تشری« باب بگشا»طرح 

نشد تا توضیح ایشان را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، هم در آن زمان که مباحث باب 
شد و هم بعدها، برخی مناقشات پیرامون طرح و روش آن مطرح بوده است. بگشا مطرح می

ور و های مذکپردازیکوشم ضمن اشاره به چند نمونه از مفهومدر این یادداشت کوتاه می
 ی ذهن محدود خود، پاسخی به مناقشات احتمالی بیابم. مناقشات مورد بحث، از دریچه

 
 و کارکرد داشته. خدا به مثابه صاحب 1

ها و داشته»شد، در ذیل تیتر مطرح می ٢بخش مهمی از مباحث باب بگشا که در فاز تبیین
رکرد خدا مورد بحث قرار گرفت اند. در این راستا، ُنه داشته و کاارائه شده« کارکردهای او

که عبارتند از: خدای طراح ـ مهندس، خدای خالق، دید استراتژیک، نگرش روندی ـ 

                                                           
اد ی ارش. توضیح اینکه باب بگشا دارای سه فاز بود: پیشاتبیین، تبیین و پساتبیین. مباحث حسینیه٢

 متوقف شد. « تبیین»ی فاز در میانه
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ای، دید تاریخی ـ تحلیل تاریخی، خدای صاحب ایده، خدای منبع الهام، سامان مرحله
 خدای منشاء عشق و امید، خدای منبع انرژی. 

ر الهیات سنتی و مدرسی اسالم نظیر شود، صفات مالوف خدا دچنانکه مالحظه می
عرفی م« داشته و کارکرد»و توسط هدی صابر به عنوان « باب بگشا»خالقیت در مباحث 

ی مشابهی در میان صفات توحیدی الهیات اند؛ هرچند بسیاری از این موارد، نمونهشده
بیشتر ..( و .ای ومتعارف ندارد )نظیر دید استراتژیک و نگرش روند و سامان مرحله

..( است، اما .شناسی وهایی برگرفته از علوم انسانی مدرن )مدیریت، جامعهسازیمفهوم
لحاظ اند، مبرهن است که بهپرداخته« باب بگشا»برای کسانی که به مطالعه و تعمق در 

جوهره و مضمون، بسیاری از آنچه به عنوان داشته و کارکرد خدا مطرح شده، واجد 
 فات خدا در الهیات رایج است. همپوشانی با همان ص

در علوم « کارکرد»اما مناقشه و بدفهمی محتمل در این خصوص این است که مفهوم 
است؛ به  functionی التین اجتماعی یک مفهوم رایج و جاافتاده است که معادل واژه

ان یمعنای وظیفه یا نقشی که هر یک از اجزای یک سیستم یا ساختار در ارتباط با اجزا و اع
دهند. از همین مفهوم کارکرد، مفاهیم دیگر درون آن سیستم یا محیط سیستم انجام می

های در نظریه ...کارکرد، کارکرد آشکار و پنهان، تبیین کارکردی ودیگری چون کژکارکرد، بی
مسلط علوم اجتماعی )نظیر کارکردگرایی ساختاری( منشق شده است و بر بار مفهومی آن 

 افزوده است. 
گردد، کارکرد یک امر یا ی مذکور بازمیتا آنجا که به متفاهم رایج این مفهوم در نظریه

ک عبارتی، مهم نیست که آیا یی اجتماعی، نسبتی با اصالت و حقانیت آن ندارد. بهپدیده
ی اجتماعی منطبق با واقع هست یا نه، درست است یا غلط، به مجرد آنکه این پدیده پدیده

« کردیکار»سایر اجزای نظام اجتماعی واحد کارکرد باشد، کافیست که آن را  در ارتباط با
و مفید تلقی کرده و به تحلیل و تبیین نقش آن بپردازیم. در واقع، مطابق درک متعارف از 

ها و باورهای دینی ـ فارغ از آنکه آیا حاوی اجزا ی دورکیم، در مواجهه با ادیان، آموزهنظریه
.. ـ هستند یا نه، آنچه مهم است اینکه ادیان .بق با واقع، اصیل، صحیح وهایی مطاو گزاره

اند و به همین سبب به نظیر ایجاد همبستگی اجتماعی بوده ییکارکردهادر جوامع واجد 
 ی اجتماعی ممکن استها قابل تبیین است. یک پدیدهاند و وجود آنایفای نقش پرداخته

ای از حال در پیوند و ربط با مجموعهد، اما در عینبه کلی غلط و عاری از واقعیت باش
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های دیگر به ایفای کارکرد بپردازد و از این حیث عنصری کارکردی در ایجاد نظم پدیده
ای در جوامع ابتدایی از همین منظر اجتماعی محسوب شود. خرافات و باورهای اسطوره

 اند. شناسان بودهمورد توجه برخی از مردم
رای توسط هدی صابر ب« کارکرد»ی محتمل در کاربست مفهوم اولین مناقشه با این وصف،

توصیف چگونگی ایفای نقش خدا در نسبت با انسان و جهان، خلط مفهومی آن با مفهوم 
ی کارکردگرایی ساختاری است. اگر کارکرد را به در علوم اجتماعی و نظریه« کارکرد»رایج 

دهای خدا به معنای آن است که مفهوم خدا در عالم مفهوم اخیر مدنظر قرار دهیم، کارکر
ها و وظایف کارکردی باشد تا به چرخش بهتر امور کمک تواند واجد چه نقشانسانی می

کرده و سیستم را به سمت تعادل رهنمون سازد و این البته فارغ از آن است که آیا اصالت و 
ن عبارتی، ممکن است چنیه. بهحقانیت و صحت برای وجود خدا در هستی قائل باشیم یا ن

برداشت شود که در چارچوب مفهوم رایج کارکرد در علوم اجتماعی، وقتی از کارکردهای 
گوییم، پیشاپیش هرگونه بحث درباب اصالت و صحت وجود خدا را در خدا سخن می

وان نایم و صرفًا در پی آن هستیم که ببینیم آنچه در بین آدمیان به عپرانتز و مسکوت نهاده
امعه یابی جتواند چه وظایف و کارکردهای مثبتی را برای انتظامشود، میخدا شناخته می

 ایفا کند. 
ر گیری توحیدی هدی صابکاماًل بدیهی است که چنین تصوری نه مطابق با بینش و جهت

ظ اشتراک لف»اما به حکم «. باب بگشا»ی مباحث مایهاست و نه سازگار با جوهره و درون
هایی از این دست باید توضیح و تبیین شوند. از منظر هدی ، سوءبرداشت«رهزن است دائم

است. او نه تنها واجد داشته و کارکردهایی « جان جهان، فعال و ناظر یگانه»صابر، خدا، 
است، بلکه مستمر، در کاِر این جهان است؛ در فعل و انفعاالت هستی حضور مستقیم و 

ها و جوامع بشری حاضر است و پاسخ تقاضاهای ای انسانبالواسطه دارد و در رونده
 دهد. های خود میانسان پویشگر را فعاالنه با سرریز کردن داشته

تواند معادل و مرادف برخورد تر، برخورد کارکردی با یک امر میاما از یک منظر عمومی
با نوعی  ، مرادفتاکتیکی، ابزاری و بزنگاهی تلقی شود. چنانکه اتکای به کارکردهای خدا

طور که گاه در دینداری متعارف و نگاه ابزاری به خدا برای رفع حوائج و نیازها باشد؛ همان
باب » شود. هدی صابر دردست پنداشته میمثابه منبع رفع حوائج نزدیکسنتی نیز خدا به
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کسانی  وتازد به تاسی از متن قرآن، به سختی بر این تلقی و مواجهه با خدا نیز می« بگشا
 دهد: اند مورد شماتت قرار میکه چنین مناسباتی با خدا را تئوریزه کرده

ه ای نگاهی و استراتژیک با خدا یعنی رابطهدالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه»
کنجی و نه موردی. به عبارتی رفاقت تاکتیکی، نه با شیله و پیله، نه از سر هوس، نه سه

 دفتر اول: نشست سوم(.  )باب بگشا،« ...مستمر
گاهی و استراتژیك با خدا دالنه، مستمر، همهی صافسو تیتر بحث ضرورت رابطه»

ی شدهاست. به این مفهوم که ما اسیر مناسبتی و تاکتیکی برخورد کردِن اپیدمی و عرفی
ل: دفتر او )باب بگشا،« موجود با پروردگار نشویم و بتوانیم حفظ حریم با او داشته باشیم

 نشست دوازدهم(.
ی سال افتاده این است که عموم روشنفکرها، خدا را از صحنه 01، 02اتفاقی که در این »

ای بود و در صحنه بود را بیرون اند. خدایی که مردمی بود و پشت جبههاجتماع بیرون رانده
ای راندند. خدای دوردست و خانههای خصوصی و کنج صندوقزدند و خدا در حوزه

ای کنجی باشد، ستمی باشد، انفرادیمدار. هر وقت سلولی باشد، سهابل و کوچکپرت
)باب بگشا، دفتر اول: « باشد، زندانی باشد این جریان، رویکردی جدی به خدا دارد

 نشست دوم(.
داشته باشیم یا مناسبات « او»گاهی با خواهیم مناسبات استراتژیک و همهآیا می»

از ما شناختی دارد. این شناخت را خیلی صریح و روشن در « او»بالضروره و تاکتیکی؟ 
خواهیم، گشایشمی« او».. اآلن ما اگر چیزی از .گویدفصلت می 10تا  96ی سه آیه

شود اما به طور ترین مناسبات ما وارد نمیترین و کیفیهای سطحی است. خدا در کالن
ترین و کشند. در مبتذلرا وسط میمثال برای اینکه تیم استقالل یک گل بزند، پای خدا 

ها انتظار داریم خدا وارد شود و در مشکالت ازدواج و بچه دارشدن نازل ترین خواسته
قدیم است و تکنولوژی جدید « او»ی فکر و تولید و توسعه، دخالت کند، ولی در پروسه

سیزده بدر، سال »گفتند می« سیزده به در».. قبالً در .شناسد و اصالً جایی ندارد!را نمی
ها بیفتد و انتظار است ؛ یعنی ظرف یکسال همه این اتفاق«دگر، خانه شوهر، بچه بغل

من را فرا »در سال بعد وارد شود! اینکه میگوید ی این کارها تا سیزده بهخدا در همه
آید، های کوچک و تاکتیکی نیست؛ در آنها هم باالخره میمنظورش خواسته« خوانید

ی سوره 10ی ..خدا در آیه.نیست، اما خوانش، باید خوانش ابراهیمی باشد.خسیس « او»
اش هم که حل انسان[ مساله»]گوید شود. میتر به درون ما وارد میفصلت روانکاوانه

شود، و گشایش گذارد. وقتی از رنج دور میشود دستاورد را به حساب خودش میمی
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به هنگام »خیلی قشنگ است: «. جویدری میگرداند و دوشود، از ما روی میحاصل می
کنج و شرایط بالضروره از ما یعنی در سه«. اش عریض و پهن استشر و بال، خواهندگی

 )باب بگشا، دفتر دوم: نشست پانزدهم(.« انتظار چنین برخوردی دارد
ی هطدر راستای نفی برخورد ابزاری و تاکتیکی با خدا و لزوم راب« باب بگشا»اساسًا مباحث 

 ها وگاه که هدی صابر از داشتهمستمر و استراتژیک با خدا بوده است. بنابراین آن
دستی خدا در دینداری رایج و گوید، نه کارکردهای روزمره و دمکارکردهای خدا سخن می

ها و کارکردهای های علوم اجتماعی است. داشتهنه کارکرد به مفهوم متعارف آن در نظریه
ر سیر رابطه با انسان چگونه انسان خواهنده و فعال را از مواهب و خدا یعنی خدا د

کند و اینکه نوع انسان مدار تغییر از مند میهای مستمر خود در هستی بهرهآفرینیامکان
ی تواند در پیشبرد زندگی اجتماعی هستی چه چیز میخدا به مثابه خالق و فعال و ناظر ویژه

 خود به عاریت گیرد. 
 

 ریزی راهبردی بر قرآن ر کردن الگوهای رایج برنامه. سوا2
این است که آنچه هدی « باب بگشا»از دیگر نقدهای تصریحی و تلویحی بر مباحث 
ها و کارکردهای خدا مطرح کرده است صابر در قالب یک چارت مشخص به عنوان داشته

ها نظریات جاری در رشتهای از ها ـ ماخوذ و متاثر از مجموعهویژه مفاهیم و چینش آنـ به
و فنون مختلف علوم انسانی و اجتماعی و مهندسی است. به عنوان مثال، تاکید و توجه بر 

بت هایی که به خدا نسبندی و دیگر داشتهدید استراتژیک، دید و تحلیل تاریخی، مرحله
. ریزی استراتژیک و مدیریت عمومی استداده شده، مفاهیمی مالوف و رایج در برنامه

ما با یک طرح پیشینی ماخوذ از علوم و فنون « باب بگشا»این است که در کار  جهینت
هایی برای مستندسازی، از دل آیات کوشد شواهد و فکتمدیریتی مواجه هستیم که می

قرآن بیابد و اوصافی را به خدا و سپس نوع انسان خداگونه منتسب کند که بدوًا از دل قرآن 
تواند مخاطب کردن این سخن و رساندن آن به حد نهایی منطقی میدرنیامده است. مطلق 

طور کلی رهنمون سازد که به ٣را به این اتهام دیرپای مدافعان گسست سنت و مدرنیته
                                                           

ر را تواند منظودانم تعبیر مدافعان گسست سنت و مدرنیته تا چه اندازه دقیق است و می. نمی٣
برساند؛ اما برای توضیح باید گفت که این اتهام هم از سوی اهالی سنت که به پس زدن دوران 

ه از عزیمتگاهی کاماًل متفاوت و در شود و هم از سوی کسانی کپردازند، مطرح میمدرن می
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اند، درصدد بار کردن مفاهیم جدید های روشنفکری که به مواجهه با دین پرداختهجریان
نه تنها سنت دینی را از معنای خود تهی اند و به این واسطه، غربی بر سنت دینی بوده

ها در درک مفاهیم مذکور در فضای فکری اند، باعث برپایی گردوغبار و انواع کژفهمیکرده
 اند. ایران شده

هایی از واقعیت تلقی شود و هم به شرحی که در ادامه تواند واجد رگهاین سخن هم می
را به خطا اندازد. اما؛ واقعیت مندرج مخاطب « باب بگشا»خواهد آمد، در تحلیل مباحث 

پردازی انسانی، سازی و ایدهدر این سخن این است که به هر حال عالم اندیشه، نظریه
علوم  شده درفروفته، تلفیقی، غیرناب و متداخل است. در تمامی نظریات ارائهعالمی درهم

ف را های مختلاز شاخه توان ردپای نظریاتیو معارف دینی و نیز علوم انسانی و طبیعی می
، مشاهده اندپرداز، وارد کار فکری او شدهگیری مولف و نظریهکه بر اثر تاثیرپذیری و الهام

توانند مدعی باشند که های سنتی و مدرسی ـ نمیپردازی ـ حتی در الیهکرد و هیچ نظریه
تفاده نکرده است. ورزی دیگر اسهای نظریهها و افقها و مفاهیم ساحتاز ابزارها، نظریه

نیاز به یادآوری نیست که تفکر مدرسی حوزوی تا چه اندازه وامدار یونانیات )منطق و 
ترین ابزارهای فقها )نظیر علم اصول( ای از مهمشناسی یونان( است و پارهفلسفه و کیهان

زان پرداکه در کار تمام نظریهمتاثر و منشق از همین علوم و ابزارهای وارداتی است. همچنان
ها را نشان داد. در واقع، در های پررنگی از این تاثیرپذیریتوان نشانهعصر جدید نیز می

ای در عالم عالم اندیشه و نظر، خّلص و ناب و محض وجود ندارد و هر اندیشه و نظریه
کند. از قضا یکی از معیارهای بوی تاثیر از دیگری را با خود حمل میانسانی تاحدی رنگ

شود، توان ورود آن به مطرح می« غنای نظریه»ک نظریه که عمومًا ذیل بحث قوت ی
ی تکاملی هاست. برای مثال نظریهوبست با آنهای نظری دیگر و ایجاد چفتعرصه

های مختلف ای از نظریات در حوزهلحاظ تاثیرگذاری بر شمار گستردهداروین به
اسی، اقتصاد و حتی فنون مهندسی، از شنکاوی، جامعهشناسی، روانشناسی، روانزیست

                                                           
ی یک گسست در اندیشه و جوامع بشری و نتیجه« دیگر»تجلیل از مدرنیته، آن را امری به کلی 

گیرند، اما در اینکه سنت و مدرنیته دو دو گرچه در دو اردوگاه متعارض قرار میکنند. اینتلقی می
ری و مفهومی هستند، با همدیگر اشتراک وبست نظارتباط و فاقد هرگونه چفتامر گسسته، بی

 دارند. 
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های نظری در عالم اندیشه امری گریزناپذیر شود. لذا امتزاج افقها تلقی میترین نظریهغنی
  پردازی است.ی غنای تئوریکه به درستی صورت گیرد، مایهو در صورتی

هدی  اما در پذیرش این سخن در کار هدی صابر نباید اغراق هم کرد. بسیاری از آنچه
صابر به عنوان داشته و کارکردهای خدا مطرح کرده، رنگ و بوی جدی و مستحکم در قرآن 

رآن .. در متن ق.هایی نظیر خالقیت، مسئولیت، الهام، امید وو رویکرد توحیدی دارد. داشته
بندی و تنظیم این مفاهیم در قالب یک طرح مفهومی، به معنای بار زند و صورتموج می

 شده بر قرآن نیست. تعیینز پیشکردن طرحی ا
ی مذکور بپردازیم. حتی اگر چنین فرض کنیم اما اجازه دهید از منظری دیگر نیز به مناقشه

ای از علوم رایج زمانه اخذ و اقتباس کرده و سپس که هدی صابر طرح مذکور را از مجموعه
جی و برونداد کار تواند در باب خروبر قرآن منطبق کرده است، باز هم چنین سخنی نمی

وی داوری و قضاوتی صورت دهد. برای اینکه این سخن وضوح یابد اجازه دهید به 
 ای گذرا داشته باشیم. های مختلف از نظریه در علوم انسانی اشارهدرک

یم کرد. توان تقسی ابزاری و محتوایی میها را به دو دستهبندی کلی، نظریهدر یک تقسیم
ای از نظریات ارائه کرده است: بندیی از آلتوسر چنین تقسیمنیکوس موزلیس به تاس

کوشد چیز جدیدی راجع های محتوایی مرتبط که میای از گزارهعنوان مجموعه(نظریه به1
طور مشروط از طریق پژوهش توانند بههایی که میبه جهان اجتماعی به ما بگوید؛ گزاره

ای از ابزارها که زمینه را برای ساختن ن مجموعه( نظریه به عنوا1تجربی تایید و رد شوند؛ 
 کنند. می ی محتوایی تسهیل و مهیانظریه

بندی موزلیس ملهم از آلتوسر است. آلتوسر در بحث از کار نظری به عنوان یکی این تقسیم
(عمومیات نوع اول شامل 1دهد: از اقسام کار، سه نوع فعالیت نظری را از هم تمیز می

(عمومیات نوع دوم که بیانگر 1های دیگران به عنوان مواد خام نظری؛ نظریهبررسی و نقد 
عنوان محصول نهایی کار (عمومیات نوع سوم که نظریه به8نظریه به عنوان ابزار است؛ 

 نظری است. 
ای های معنادار که به شیوهمراتب اندیشهی ابزاری، چیزی بیش از یک نظام سلسلهنظریه

کنند، نیست. فارارو با قرار می«برداری نقشه»های مورد مطالعه را یدهای از پدخاص طبقه
ی ابزارگرایان نظری، بر این نکته به عنوان دادن ویتگنشتاین، دیویی و تولمین در زمره

ها در بهترین شکل خود، نوعی نقشه هستند و ما کند که نظریهگیری اینان تاکید میجهت
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زیابی ی قابل توجه اینکه در اربرداری اشتباه بگیریم. نکتهنباید نقشه را با قلمرو نقشه
ی ابزاری نیز استفاده از معیارهای صدق و کذب یا انطباق و عدم انطباق با واقعیت، نظریه

آن « میمطلوبیت تنظی»مندی و به تعبیری بی معناست؛ اینجا مالک ارزیابی نظریه، فایده
 نظریه است. 

سازی پرداخته و ساخت و اجزای الگوهای مختلف نظریه در میان کسانی که به بررسی
اری ی ابزاند، نظریهبندی قرار دادهنظریه را در علوم اجتماعی و انسانی مورد واکاوی و دسته

پردازی است. چنانکه چلبی با بررسی ناپذیر هرگونه کار نظری و تئوریجزء جدایی
لف ـ جاناتان ترنر، نیکوس الگوهای مختلف ساخت نظریه در کار دانشمندان مخت

موزلیس، فارارو ـ در مدل مختار خود از ساخت نظریه، ابزار تحلیلی را یکی از اجزای 
های مختلف علوم کند. ابزارهای تحلیلی از شاخهناپذیر ساخت نظریه تلقی میجدایی

، گرافی عنوان مثال، نظریهگیرند. بهپردازی مورد استفاده قرار میاخذ و در کار نظریه
.. .ی فازی وها، نظریهی مجموعهها، نظریهی عمومی سیستمی شبکه، نظریهنظریه

ها را از علوم صوری اخذ و در کار توان آنهای رایج هستند که میشماری از نظریه
 پردازی به کار بست.نظریه

این  بنگریم، با پذیرش« باب بگشا»اکنون اگر با این تمهید نظری به کار هدی صابر در 
.. در .ریزی استراتژیک وها و مفاهیم مدیریت عمومی، برنامهای نظریهفرض که وی از پاره

رانه، نگبه صورت مطلق فرضبحث خود بهره جسته است )که البته در صورت طرح این 
تواند کند و نمیپردازی وی وارد نمیفرضی است قابل مناقشه(، هیچ خللی بر کار نظریه

..( .ش صدق و کذب و انطابق محتوای مباحث با واقعیت )متن قرآن ومعیاری برای سنج
ی انطباق مذکور دست زد که به توان به داوری درستی دربارهباشد. تنها درصورتی می

ی محتوایی( بنگریم و خروجی و برونداد کار نظری وی )عمومیات نوع سه آلتوسر، نظریه
ز پردازی ام. از اینکه هدی صابر در مقام نظریهآن را مورد ارزیابی و نقد و بررسی قرار دهی

... برای مباحث خود استفاده کرده است، .بندی و دید تاریخی ومفهوم استراتژی و مرحله
توان کرد. این داوری مستلزم، نقادی ای درباب برونداد محتوایی کار وی نمیهیچ داوری

 محصول نهایی کار نظری وی است. 
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 دس اجتماع و فرهنگمثابه مهن. خدا به3

از جانب برخی حاضران مطرح « باب بگشا»از دیگر نقدهایی که هنگام طرح مباحث 
ـ مهندس»شد، امکان سوءبرداشت از می ها است. هدی صابر یکی از داشته« خدای طراح 

و کارکردهای خدا را توان طراحی ـ مهندسی او تلقی کرده و در راستای آن به طرح بحث و 
 خدا هد پرداخته بود. اما مسئله این است که مباحث باب بگشا و بازسازی رابطهی شواارائه

نشست و قرار و انسان که در این مباحث مدنظر هدی صابر بود، کاماًل در متن جامعه می
 بود که از خالل تحول در مناسبات اجتماعی پی گرفته شده و تحقق و تجلی یابد. 

است و « مهندسی فرهنگی و اجتماعی»مدافع نوعی دانیم که دیدگاهی در حاکمیت می
گیرد. از طرف دیگر کند و در عمل پی میگیری خود را علنًا طرح و تئوریزه میاین جهت

های مهندسی به مسائل ها پیش اصحاب علوم اجتماعی از عوارض تسری نگاهاز سال
ی بشری نیز نگاهی از اند. نگاه مهندسی خطر آن را دارد که به جامعهاجتماعی سخن گفته

های جنس ابزار و مصالح و مواد برای ساختن یک ساختمان یا پل داشته باشد نه انسان
گاهی، اراده، بازتابندگی و کنشگری بر مبنای این ویژگی ی چنین گاه، در نتیجهها. آنواجد آ

وعی ل نهایی پیش نهاده شود که به دنباها و سیاستگذاریریزیرویکرد و نگاهی، برنامه
در مناسبات اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد و انسان از  مهندسی مکانیکی و باال به پایین

های ها نظیر مواد و مصالح یا ماشینمعنا و واقعیت عینی آن تهی انگاشته شود؛ با انسان
اشین سازی با مقابل تنظیم توسط مهندسان برخورد شود و خالصه جامعه دچار نوعی تشابه

وساز و تعمیر و جان دیگری شود که مهندسان در پی ساختان و هر موجود بیو ساختم
 نگهداری آن هستند. 

ها پیش در ایران وجود محور به مسائل اجتماعی از سالواقعیت این است که نگاه مهندس
د با پندارنداشته و هنوز نیز امری رایج میان سیاستگذاران و مدیران است. کسانی که می

ها و مسائل اجتماعی توان به عالج دردها و آسیبکانیکی و ماشینی میهای مطرح
گیری اقتدارگرایانه، پرداخت. این رویکرد به مسائل اجتماعی و فرهنگی، جدا از جهت

های اجتماعی برای مشارکت در تغییر های وجودی پدیدهتحمیلی و باال به پایین، ظرفیت
ی ایران چیزی جز همین وضعیت آشفته و ای جامعهگیرد و ارمغان آن بررا نیز نادیده می

 زای اجتماعی و فرهنگی نبوده است. آسیب
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در هستی « او»ای که هدی صابر از نقش اما تلقی خدا به عنوان مهندس، در کنار منظومه
انسان و  هایها و پروژهناپذیر در پروسهکرد )فعاِل در کاِر درگیِر پیگیِر خستگیترسیم می
طر درغلتیدن به همان دیدگاه مهندسانه به مسائل اجتماعی و فرهنگی را داشت جامعه( خ

ی نهایی این رویکرد به خدا نیز در تالقی با یا الاقل حاوی این سوءبرداشت بود که نقطه
 گیرد که در پی مهندسی اجتماعی و فرهنگی است. همان دیدگاه رایجی قرار می

احث باب بگشا الاقل از سوی دو نفر از حاضران خوشبختانه این نقد، همان زمان در مب
و هدی صابر نیز در چندین نشست بعدی کوشید که ظرفیت سوءبرداشت  ٤مطرح شد

مذکور را به حداقل برساند. توضیح هدی صابر این بود که سخن گفتن از توان مهندسی 
و  ز کلیانداخدا نه ناظر بر تفکر مهندسی اجتماعی ـ فرهنگی رایج، بلکه در یک چشم

 گیری علوم و فنون مهندسی جدید است؛ چنانکهحتی ماخوذ از ادبیات رایج ماقبل شکل
 ی خالقداد که در آن بر ایفای نقش مهندسانههدی صابر به شعری از مولوی نیز ارجاع می

 تاکید شده بود: 
 هابنگر اندر خانه و کاشانه

 هادر مهندس بود چون افسانه
 یدیم َخوشکان فالن خانه که ما د

 بود موزون صفه و سقف و درش
 هااز مهندس آن عرض و اندیشه

 هاآلت آورد و درخت از بیشه
 گوید: وی سپس در توضیح توان مهندسی خدا با الهام از مولوی می

.. هنر فراخواندن عناصر است. عناصری که آدم فکر .گویداین مهندسی که مولوی می»
ـ کاری که خدا با زمین و آسمان دارند. آنوساز کند قابلیتی برای ساختمی ها را فرابخواند 

ها محصولی نو درآورد. این ها را ترکیب کند و از آنکرد ـ مزیتشان را تشخیص دهد، آن
فتر )باب بگشا، د« ... هندسه همین است؛ عنصرگزینی و ترکیب.به مفهوم مهندسی است

 چهارم: نشست سی و نهم(.

                                                           
ی کنندهکننده در نشست سی ودوم و همچنین بحث مشارکتشده توسط مشارکت. بحث ارائه٤

 «. باب بگشا»وششم مندرج در دفتر دوم مباحث دوم در نشست سی
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شست دیگر نیز کوشید سوءبرداشت مذکور را با شفاف کردن هدی صابر حداقل در سه ن
 آنچه از توان مهندسی خدا مدنظر داشت، مرتفع کند: 

.. هندسه به مفهوم خوب دیدن عناصر، ...اهل طراحی و هندسه است.خدایی که»
ی هایشان را در پروسهتشخیص مزیت عناصر، فراخواندن عناصر که مزیت

ً ترکیب کردن و فرآوردن عناصر صاحب وساز و تغییر، شرکت دهساخت ند و نهایتا
)باب بگشا، دفتر چهارم: «مزیت. به این اعتبار، خدا مهندس و طراح اول و ازل است

 نشست چهلم(.
مهندسی نه با تلقی مکانیکی مقطع زدن و اشکال هندسی را ترسیم کردن، بلکه با این » 

رد، خودش ایجادگر بوده، مزیت نسبی های هستی وقوف داکامالً به داشته« او»توضیح که 
این مفهوم را دارد که عناصر را « او»داند. مهندسی ی عناصر را میو مزیت مطلق همه

تواند مهندسانه و هنرمندانه و بدون اینکه ِپرت داشته باشد، ]عناصر .. و می.خواندفرامی
، عناصر را فراخوان کندها را شناسایی می.. طراح و مهندس است، مزیت.را ترکیب کند[.

 )باب« زندکند و از ترکیب عناصر دست به خلق و خلق جدید میدهد و ترکیب میمی
 ویکم(.بگشا، دفتر چهارم: نشست چهل

ها هست ـ ابعاد و مهندسی ]خدا[ هم عنوان شد که بیرون از تلقی مهندسی که در ذهن»
ی عناصر را های همهسطح و قطر و مقطع و زبری ـ نه؛ منظور این است که مزیت

« گیردها را به کار میها آنخواند، در پروسهها را داوطلبانه فرامیدهد و آنتشخیص می
 وچهارم(.)باب بگشا، دفتر چهارم: نشست چهل

در پرانتز باید تصریح کرد که این کوشش برای اقناع و تصحیح تلقی در مخاطب، ویژگی 
 و وسعت منظر او در مواجهه با نقدها بود. پذیری خاص هدی صابر و بیانگر انعطاف

های مکرر های مذکور داد، در کنار تصریحاز توضیحی که هدی صابر در تمامی نشست
تواند خداگونه شود ها و کارکردهای موردبحث میاو که هرچند نوع انسان در تمامی داشته

ه های خدا با آنچان داشتهی روشنی میهای خدا را برگیرد و به کار بندد، اما فاصلهو داشته
کند، وجود دارد؛ اخذ و اقتباس می« او»های آفرینی خدا از داشتهانسان بر اساس امکان

توان به روشنی در یافت که مهندسی خدا نیز که عالم مطلق به مزیت عناصر است، با می
 خواهد ها متفاوتها در دانش نسبت به پدیدهها و خللمهندسی نوع انسان با تمام ضعف

 بود. 
ردازی پعالوه مهندسی در اینجا ناظر بر نوعی سازماندهی اجتماعی و تبدیل تفکر و ایدهبه

ه شددهیی منظم، تحققی و سازمانسازمان، به تفکری و نظریهساخت و بیای و بیژله
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در تحلیل « هشت فراز، هزار نیاز»است. نقدی که مکررًا توسط هدی صابر در مباحث 
ای فرازهای مبارزاتی نظیر مشروطه مطرح شده بود. از منظر هدی صابر، هناکامی

های نوپدید را به شکل های اجتماعی نتوانستند ایدهپردازان در این جنبشنظریه
که تاکنون نیز شده درآورده و از دل آن دستاوردی تحققی حاصل کنند؛ همچنانسازماندهی

 ندهی افکار و مفاهیم روبروست: ی ایران با همین فقدان توان سازماجامعه
در جریان انقالب مشروطه[ مفاهیمی آمد: دولت، ملت، مشروطه، پارلمنت و قانون و »]

توان درست ... این مفاهیم باید هندسه پیدا کند. ژله را نمی.قانون اساسی و قانون مادر
نون نیز به رود. مفهوم مشروطه در ایران در رفت و تا کلمس کرد، به طور مداوم در می

دست نیامده؛ قدرت تن به مشروطه نداده است. چه قدر ژله شاید ژله در نظر اول مغلوب 
ند و کای هست که کسی در یخچال را باز میانسان باشد اما غالب بر انسان است. لطیفه

لرزد و... شاید ژله بلرزد و بترسد اما سرانجام این ژله است که انسان را ژله درون آن می
خواهد کند! ژله مشروطه همه را مغلوب کرده است تا االن قدرت نمیب میمغلو

... .شودمشروطه شود چون ساختار ندارد، هندسه ندارد و تبدیل به دستاورد متعین نمی
در دوره مشروطه و اصالحات و دوران دیگر ایده و اندیشه کم نبوده ولی اینها مانند همان 

گر اینکه یک مهندس پیدا شود. ژله پودر است و با آب دهد مژله بوده است. ژله تن نمی
شود و شکر هم در خود دارد؛ یک مهندسی که بیاید روی تشک و با ژله درگیر قاطی می

شود وجود نداشت و االن هم وجود ندارد. االن هم بدنه و سر اصالحات جنبش 
ازند و دوران سنویسندگان، سخنرانان بودند. سخنران و نویسنده خوب است، آرمان می

نی گویند و پاالرضاخان با همه اینکه میرپنج می سازند ولی هندسه را چه کسی بسازد؟می
سواد بود؛ اما عزم و روحیه و روان و دو تیم مهندسی داشت که این اتفاق گویند و بیمی

ز بندی فرا)هشت فراز، هزار نیاز، نشست بیست و چهارم: انقالب مشروطه، جمع« افتاد
 طه(. مشرو

در جریان انقالب مشروطه[ کمتر کسی با مهندسی آمد. یک مقدار فقط ملکم خان »]
دست به مهندسی یازید که متاثر از تنظیمات اروپا و تنظیمات عثمانی بود و یک کتابچه 
تنظیمات تهیه کرد که در آن رهنمودهای کالن تشکیالتی برای اصالح ساختار قدرت بود 

 )همان(. « آمددر نمی که از آن هم خیلی هندسه
شود که این رویکرد به بحث مهندس و هندسه و تاکید بر توان مهندسی خدا مالحظه می

هیچ نسبتی با آن تغییرات اتوریتر، باال به پایین، ضربتی و مکانیکی که فرهنگ و اجتماعی 
کلی ش توانند آن را به هرکند که میمثابه مومی در دست مهندسان حاکمیت تلقی میرا به

ها را بسازند و مناسبات اجتماعی و خواهند درآورند و به افکار جهت دهند، ذائقهکه می
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شکل کنند )استراتژی همانندسازی فرهنگی( ندارد و انسان و سبک زندگی را آنکادر و یک
ها و ارتقای آن از سطح نظری به سطح ها و نظریهبحث بر سر نوعی سامان بخشیدن به ایده

ر ها بر ستوان سالعنوان مثال، میهای متعین اجتماعی است. بهساختارها و پدیدهنهادها و 
نیازها و لوازم آن کدامند، به بحث نشست و کار اینکه تحزب چیست و ابعاد و پیش

ی تحزب را بر اساس امکانات و پژوهشی و نظری انجام داد، اما زمانی که بتوان ایده
ی ایران به یک مدل تحققی عملیاتی بدل ر جامعههای موجود دها و محدودیتفرصت

برای تعمیق تحزب و تفکر حزبی برداشته شده است.  جلوی روبهکرد، یک گام مهندسانه
توان ذکر کرد، اما غرض اینکه توان طراحی و مهندسی خدا با های متعدد دیگری میمثال

یی ری قرار گرفت که گوبعدها مورد پافشا« باب بگشا»آنچه در نظر برخی مخاطبان بحث 
ی طرح این مفهوم، هدی صابر در پی نوعی مهندسی اجتماعی رفتار به واسطه

 ، کاماًل متفاوت است. ٠هاستانسان
*** 

طرح شده و قابل بررسی است نظیر « باب بگشا»نقدها و مناقشات دیگری بر بحث 
و فقدان  تذوقی بودن مباحث» توسط هدی صابر و« خروج از هستی»کاربست مفهوم 

گنجد. تردیدی نیست که مدون کردن ها در این مجال نمیکه طرح و بررسی آن« روشمندی
ا، هکنندگان در مباحث و مخاطبان دیروز و امروز آناین نقدها و مناقشات از سوی مشارکت

 ی مذکور بینجامد. تواند به باروری و غنای بیشتر منظومهمی
مباحث مذکور، هنوز اهمیت و نقش بنیادین این مباحث با گذشت پنج سال از آغاز انتشار 

ای دیگر از الهیات اجتماعی توحیدی در فضای فکری ایران به خوبی ریزی گونهدر پی
نمایانده نشده است. اما گذر زمان نشان خواهد داد که هدی صابر به فراست دریافته بود 

انسان در چارچوب تفکر ی خدا و ریزی این مبانی نظری مستحکم در رابطهبدون پی
های جدی مواجه ها و خللی عملی با فقدانتوحیدی، پیشبرد هرگونه کار نظری و پروژه

 بوده و خواهد بود. 
 منابع: 

  .شناسی. تهران: نی. . تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه1898چلبی، مسعود 
  .مید پورنگ. ی حشناختی. ترجمهی جامعههای نظریه. بیراهه1892موزلیس، نیکوس

 . تهران: ترجمان
                                                           

 «. شاگباب ب»ی سوم در نشست چهل و پنجم کننده. به عنوان نمونه بنگرید به بحث مشارکت٠
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 معلمی از مزینان
 هدی صابر

 
ی ی چهلمین سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی، نوشتهدر آستانه

ی شریعتی تقدیم عالقمندان موزونی و کوتاهی از هدی صابر درباره
 شود. می

 
 سال و سه سال بیش، از یک وداع "گذشت" ِه است، 80

 هاییو چه سال
 اننه "خواب"
 نه "افت"ان

 که ُسنه هایی
 "شتاب"ان

 تند "آهنگ"ان
 پرتوفان

 هم در "جوهر"ان
 و 

 هم در "عرض"اِن 
 "خود"مان

 "میهن"مان
 هم معلم وداع کرده، اهل خیز در "جوهر"ان

 و هم اهل تکان
 و 
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 توفان
 و "نو"خانه مان

 و هم دوران، در انتظار
 نوگویان
 نوورزان

 طرح دراندازان
 و هر دوا نه پذیراِی 

 "محافظ"ان
 "پاس"بانان

 و
 "ناقل"ان

 آن "یار"ان و دوران، هر دو خسته، دلزده از
 در تاریخ ماندگان

 و تکرارکنندگان
 و

 این دوران از آن
 عصاره گیران از آثار پیشینیان

 کارای "آنان" در امروزانهای به کاربندان گزاره
 و "خود"مولدان، "فرآور"ان و "مشارکت"کنندگان

 ن:در "تحول"دورا
 پیکر میهن ما در شانه اش کویری داشت
 کویر بی رنگ در میانش سبزواری داشت

 سبزوارش جست و جوگر جوانی داشت
 جوان، جوهری از پاک پدری به عاریت داشت
 جوان در مسیر خویش شوق آموزگاری داشت

 آموزگار که شد شور و دغدغه تحول داشت
 رشیدتر که شد در پِس پیشانی، آرمانی داشت
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 ر که آمد در مشهد کالس درسی داشتجلوت
 داشتها مرد پای تخته حرفی ممیز از دیگر پاتخته ای

 داشتها سی، آهنگ آن سوی آبهای هم او در سال
 از فرنگ که برگشت جامه دانی پر و پیمان داشت

 در بازگشت، آرمانی روشن تر از پیش داشت
 شتنو در برابر داای معلم کویری به تهران که آمد، عرصه

 پیش رو داشتای وسیع تر از کالس؛ حسینیهای گستره
 اکنون در زمینی بسیط، امکان بذرپاشی داشت
 اینک! تسمه بر گرده انداختن، ضرورت داشت

 درحال، بی آن که او بداند روند دیگری هم جریان داشت
 مدتی بعد، نسل نو، خیزشی،جنبشی داشتکوته

 وشی داشتجنبش نو، عشقی، جانی، خونی، َمِنشی، ر
 حنیفی داشت، سلسله مردان، هم زنان شریفی داشت

 آن سو، مسعودی، مجیدی، امیر پرویزی مشهدی داشت
 که آموزگار، هم ازشان شناخت و هم بشان علقه داشت

 داشتها زمین که ز خون نسل نو مرطوب شد، رویش
 داشتها آموزگار نیز در پس زمینه سرخ آبی، تالطم

 ر، هم سوز در دل داشتزین پس هم دغدغه در س
 خاصه آن که در میان مخاطبانش، حسنی داشت،

 داشتای محبوبه
 به نام آن دو، کوته داستانی بر کاغذ داشت

 اکنون برای "مثل کی؟" مابه ازایی داشت
 آموزگار در این اوان، ره یافته شاگردانی داشت

 گرچه در پی خونین سرکوب پنجاه، بر حسینیه اش قفلی داشت
 مهم که آموزه هایش تعطیل برنداشت لیک بس

 که در نسل من خصلت سرایت داشتهایی آموزه
 آهنگ دیگر سفری داشتها در میانه پنجاه، صاحب آموزه
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 اندکی بعد با حیات، زودهنگام وداعی داشت
 داشتنسل من به مرد وداع کرده، وامی

 او در تحول ویژه سهمی داشت، لیک قصد بازیافت وام نداشت
 ل من چه؟ ِدین بازپرداخت داشت؟اما نس

 ورای این ساالنه "تجلیل"ها و "پاس" داشت
 مولد داشت؟ای نسل من در سال سی پس از او دغدغه

 او برداشت؟های والنه گامی برای بقای کیفی ایدهئمس
 غربیلی برای "غربال" در دوران "نو" داشت؟

 نقد "جان" داری به میراثش به نیت ماندگاری فکرش داشت؟
 او، که خود نو بود، نقاد بود، قصد تکرار نداشت

 به قدر توش و توانش بداعت داشت
 او، که فراتر از ظرف دوران، شهامت اجتهاد داشت

 به قصد رهایی مذهب از زیر متکای سنت، جسارت داشت
 او، که با میراث خواران بس مسأله داشت

 با ناقالن منقول بس مجادله داشت
 صد نونواری داشتاو، که نوخواه بود و ق

 "نو" گویی اش چه ربطی به "موزه" و "دفینه" داشت؟
 شد نقدی داشت، طرحی داشتمی به قصد اصالح بذرش،

 این ظرفیت در بقایای نسل من بود و هست، باید باور داشت
 می توان بذر اصالح شده را کاشت، از مدح و تجلیل دست برداشت

 پاس داشتتوان جوهر رشدیابنده را می این "گونه"
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 از هدی صابر یجدید انتشار آثار
 

 «هشت فراز، هزار نیاز»انتشار بخش اول فراز مشروطه از مجموعه 
هشت فراز، »ی مقارن با ششمین سالگرد شهادت هدی صابر، دفتر دیگری از مجموعه

 منتشر شد. این دفتر که مربوط به بخش اول فراز انقالب مشروطه است، حاوی« هزار نیاز
نشست این فراز است. نشست اول حاوی سخنرانی  14شش نشست آغازین از مجموعه 

و سخنرانی دکتر رضا رییس طوسی « تولد مفهوم ملت»مهندس عزت الله سحابی با عنوان 
است. عناوین پنج نشست بعدی « اقتصادی انقالب مشروطههای نگاهی به زمینه»با عنوان 

ترتیب عبارتست از: فضای بین الملل، غوغای  که حاوی سخنرانی هدی صابر است، به
 انقالب مشروطه.های جهان، فضای داخلی، رخ به رخی، زمینه

 آمده است:« جمعی از شاگردان شهید هدی صابر»ی این دفتر به قلم در مقدمه
هایی است که توسط هدی صابر با هدف عنوان سلسله آموزش« هشت فراز، هزارنیاز»»

تا آبان  1834 از آذرماه« تاریخی و تسطیح معبری به سمت حال  هاینقبی به گذشته»
های او برای ایران فردا او را به این سوق داد که در حسینیه ارشاد برگزار شد. دغدغه 1831

آموزی از تاریخ گرد هم آورد اندیشی و درسمند را برای همنشست جوانانی عالقه 14در 
ها، سازیها، شفافغبارروبی از گذشته»قصد  ی اخیر را بههای تاریخ سدهتا برگه
 زنند.با هم ورق« هاآموزیها و عبرتاندوزیتجربه

حرکت »، «1841انقالب »، «40-20مبارزات دهه »، «جنبش تنباکو»تا کنون فرازهای 
به صورت مکتوب درآمده است. هم اکنون « مقدمه ورود به تاریخ»چنین و هم« اصالحات

به سبب حجم انبوه این فراز در دو مجلد  به نوشتار آمده است که« وطهانقالب مشر»فراز 
شود. همچون گذشته، در تبدیل این فراز به متن مکتوب تالش شده است ضمن ه مییارا

و رداری و پرهیز از دخل و تصرف در کالم اصلی، متنی منسجم و روان پیشحفظ امانت
برگرفته از اسالیدهای آموزشی است که  های تیترهای داخل بحث و عکسقرارگیرد. همه
آمد. همچنین به جهت پایبند ماندن به هدف آموزشی به نمایش در می هاضمن نشست
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ها هرکجا ابهام و یا توضیحی الزم بوده است به صورت پاورقی آمده است. در پی نشست
ه دهر نشست بخشی به پرسش و پاسخ تخصیص داده شده بود که در انتهای هر نشست آم

است با این توضیح که به دلیل عدم وجود سیستم صوتی سیار در برخی موارد صدای 
 ها ذکر شده است.کننده واضح نبوده و تنها فحوای کالم آنسوال

 و تر تاریخ معاصر ایران را برای خوانندگان فراهم کندباشد تا این متن امکان کاویدن عمیق
 «.د دهدپیون« باربرداران تاریخ»ما را به زمره 

 
 «باب بگشا»انتشار دفتر چهارم از مباحث 
ی شهید صابر مقارن با ششمین سالگرد «باب بگشا»چهارمین دفتر از سلسله مباحث 

شود ارائه می« 8تبیین ـ »شهادت وی منتشر شد. چهارمین دفتر از این مجموعه ذیل عنوان 
 ل یک داشته وکه مشتمل بر هشت نشست و حاوی بحث و بررسی شهید هدی صابر حو

که مربوط به توان ایده « خدای صاحب ایده»است: « بگشاباب»کارکرد خدا در طرح 
ی یک نشست که حاوی ضمیمهپردازی خداوند است و در هفت نشست طرح شده، به

 کنندگان است.های مشارکتارائه
، دفترهای نازایگیرد. پیشرا در بر می« تبیین»دفتر پیش رو، درواقع سومین بخش از سطح 

که اختصاص به نخستین و دومین بخش از سطح تبیین « بگشاباب»دوم و سوم از مباحث 
بود که « های خداکارکردها و داشته»وچهار نشست و پنج مورد از داشته و حاوی بیست

ندان ماند، در اختیار عالقهارائه شده« بگشاباب»های پانزدهم تا سی و هشتم طی نشست
ی دو دفتر های بیست و چهارگانهشده در نشستی طرحد. پنج کارکرد و داشتهقرار گرفته بو

پیشین عبارت بودند از: خدای طراح ـ مهندس، خدای خالق، خدای صاحب دید 
 ای، دید تاریخی ـ تحلیل تاریخی.استراتژیک، نگرش روندی ـ سامان مرحله

 آمده است:« باب بگشا»در بخشی از مقدمه دفتر چهارم 
در فضای ناشی از « بگشاباب»های مندرج در این دفتر نیز مانند دفتر سوم تنشس»

توجه اینکه شهید صابر ی قابلاند. نکتهبرگزار شده 1833ی ایران در سال تحوالت جامعه
که یکی از نقاط ضعف جنبش نوپدید موسوم به جنبش سبز را فقدان متن مرکزی و 

ررسی ها که به بحث و بکرد، در این نشستتلقی می پردازی در تراز یک جنبش فراگیرایده
پردازد، مکررًا بر این دقیقه انگشت نهاده که تا زمانی که می« خدای صاحب ایده»ی درباره

صورت جدی در کار نیاید، کار این جنبش نوپدید به سامان نخواهد شد. از پردازی بهایده
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حث را دعوت به تأمل و مشغولیت همین رو بود که مخاطبان و نسل نوی حاضر در مبا
 کرد.بیشتر در بحث خدای صاحب ایده می

 وگوی انتقادی برخیتر باب گفتی این دفتر از مباحث، باز شدن جدیدیگر مشخصه
ها بود که در این دفتر عینًا انعکاس یافته است. ناظر ی محتوا و فرم نشستحاضران درباره

ی نگرد، از مواجههها میی شهید صابر با آنو مواجههمنصفی که از بیرون به این انتقادها 
ی دموکراتیک در مواجهه با نقد و ی نهادینهاو درس ادب و فروتنی و انصاف و روحیه

ها مطرح شده، به نیکی های دوم نشستگیرد. در این مباحثات که در بخشپیشنهادها می
کثری به نقدها گوش فرا ی صدر و گشایش حداهویداست که هدی صابر چگونه با سعه

ها و اقناع مخاطب در این موارد کوشد به رفع سوءبرداشتدهد، در حد توان خود میمی
 بیند، بدونی قابل کاربستی در نقدها میپرداخته و در مواردی هم که حقانیت و نکته

 ورزد.ها و اصالح شکل و محتوای بحث مبادرت مینظری به پذیرش و تحقق آنتنگ
روست که وقتی به پیشنهاد برخی حاضران، افزودن بخش پرسش و پاسخ به انتهای ینهم ازا

ر کردن تپذیرد؛ در خصوص کوتاهشود، با روی باز این پیشنهاد را میمباحث پیشنهاد می
کوشد این پیشنهاد را عملی کند؛ بخش نخست )طرح بحث شهید صابر( تا حد امکان می

یص یک جلسه در ابتدای هر بحث جدید برای طرح و در پاسخ به درخواست برای تخص
موضوع کلی و باز گذاشتن فرصت برای فعال شدن حاضران، از ابتدای مباحث بعدی 

کند و نیمی از یک نشست را به بحث و )خدای منبع الهام( این پیشنهاد را عملی می
رای ی بی مطالب و رسیدن به تصمیمی جمعوگوی عمومی حاضران در نقد شکل ارائهگفت

 دهد.تنظیم مباحث آتی تخصیص می
نه در  «بگشاباب»شود که در مباحث حال در سخنان شهید صابر مکررًا تصریح میدرعین

پی انجام کار تشکیالتی و استراتژیک، بلکه در پی درانداختن یک طرح فکری است که 
ه دارد ک نویس برای نقادی و ترکه خوردن نیست. از همین رو تأکیدازپیشچیزی بیش

یر های حداقلی نظامکانی که تنها امکانوسویی بیاید که در دوران بیمباحث نباید سمت
 سوزی و از بین رفتن امکان شود.ی ارشاد باقی مانده، منجر به فرصتحسینیه

مندان است تا خود به داوری ها در اختیار عالقهاکنون متن کامل این مجموعه نشست
لی ی هدی صابر برای تحقق مدازپیش مکشوف شود که داعیهبیشبنشینند و این واقعیت 

، سال و نسل نووگوی دو نسل میانصورت مشارکتی و در قالب گفتی جلسات بهاز اداره
کید و پیگیری و تحقق عملی او بوده است. مدلی که همچنان نیاز امروز  تا چه اندازه مورد تأ

 فضای فکری ایران است.
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خدای صاحب »های این دفتر، چنانکه تصریح شد حاوی بحث درنهایت اینکه نشست
وار در قالب ُنه منظومه ارائه کرده است. در این مباحث شهید صابر طرحی منظومه« ایده

است. هشت منظومه نیز توسط وی ترسیم و در جلسات ارائه شده است. اما در زمان 
طور دقیق، شش ا )بهههای عملی، غالب منظومهبرگزاری جلسات، به سبب محدودیت

های ی مکتوب یا لوحنویس تهیه شده و در قالب نوشتهصورت دستمنظومه( به
سازی دفتر پیش رو، تمامی پاورپوینت در معرض دید حاضران قرار گرفته بود. در آماده

 یاند، اما برای مالحظهصورت گرافیکی ترسیم شدهنویس مذکور بههای دستمنظومه
شده توسط شهید صابر نیز در قالب پیوست این های ترسیمصلی، منظومههای انوشتهدست

 اند.دفتر عرضه شده
 

 «روایت حصر مصدق»نامه انتشار ویژه
حاصل پژوهش هدی صابر در زندگی و فعالیت مصدق در دوران حصر و تبعید در 

د. راسته شنامه به زیور طبع آانداز ایران در قالب یک ویژهی چشماحمدآباد توسط نشریه
های هدی صابر با نزدیکان و مصاحبان مصدق و برخی نامه حاوی مصاحبهاین ویژه

 ی مصدق درابعاد مختلف زندگی روزمرهمعمران و اهالی احمدآباد است و به بررسی 
 .پردازدمرداد می 13بد از کودتای دوران 
« ی تاریخیاحب حافظهانقراض نسل ص»و با درک خطر  1832صابر در سال هدی 

لی که مصاحبت های زنده دوران نهضت ممد تا پیش از آنکه شماری از چهرهآدرصدد آن بر
ها رات آناطخ و بنشیند و وگها به گفتبا مصدق را تجربه کرده بودند، از دنیا بروند، با آن

ی ی، موسالله خازنهمین راستا با کسانی چون نصرتق را ثبت و ضبط کند. در از مصد
های بعد )که همگی در سال جاللی نائینی، جلیل بزرگمهر مهران فشارکی، محمدرضا 

 ظیر حسینهای نزدیک به مصدق نیگر از چهرهدیار فانی را وداع گفتند( و شماری د
آباد ی احمدان و خدمتگزاران قلعهشکارحمود مصدق  و همچنین پیمی و حسینشاه

 شاورز، آقای کپورروستا، کریم معافی، جواد آقا، مشهدی حسن، کشور بیگ)ابوالفتح تک
به صورت یک مستند  ای از ان دو سال پیشیری کرد که گزیدهی تصومصاحبه و ...(

در    ها این مصاحبه متن کاملمنتشر شد. اکنون « مصدق از نگاهی دیگر»تصویری به نام 
گران و پژوهشگران در مورد مصدق و نهضت نامه مذکور در کنار مقاالتی از تحلیلهژوی

ملی منتشر شده است. 
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 ها برسانسالم ما به تمام ستاره
 نجیب بارور

 تو چون صدای اناالحق به دار پیوستی
 به روح پاک خدا با وقار پیوستی

 با صدای بلندَعَلم به دست گرفتی و 
 مدار پیوستیبه جمع مردم انسان

 شهید راه عدالت، شهید آزادی!
 چه با صالبت و با اقتدار پیوستی

 نگاهان به صد امید صفاز شهر خیره
 دار پیوستیبه شهر مردم آیینه

 سکوی بیرق خونت بلند خواهند ماند
 به سربلندی این کوهسار پیوستی

 شود خاموشدگر صدای بلندت نمی
 قطره به روِح هزار پیوستیقطره تو

 ها برسانسالم ما به تمام ستاره
 دار پیوستیزندهی شباگر به سینه

 طلبیتو با گلوی رهایی و حرف حق
 صدا شدی به دل روزگار پیوستی
 گذریمشهید، ساده از این خون تو نمی

 شمار پیوستیاراده بودی و بر بی
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