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 دانشگاه از وجد ملی تا حزن ملی*
 
 هدی صابر

 "بنام خدا"
سدۀ چهاردهم هجری خورشیدی در پی ناکامی انقالب های در آغازین سال

خویش و شکل نایافتن نهادهای متناسب با های اء سازی آرمانمشروطه در مابه از
ک و یک نظام سیاسی هژمونی، مطالبات دورانی و در پرتو سلسله بلبشوهای تاریخی

سیطره پرداز که با تدابیر و سازماندهی نیروی مسلط بیگانه پروبال یافت در ایران ما 
 مستقر شد.

انسداد ، کلید خورده بود 5333که از سال ادامه سیر خونین تابع سازی اقوام و عشایر 
دهان بندان و قلم بندان و محو ، پائین کشیدن کرکره اصناف، فعالیت سیاسی

سازمان یافته به قصد فرودست سازی های صندوق سازی، مطبوعات مستقل
س تأسی، استقرار نظام پلیسی شهری، سازماندهی فضای عمومی نظامی، پارلمان

 ...اداره ممیزی و
امنیت "مطلوب" را برای سامان دادن ، نخست سلطنت "قدِر" بدیل قجرهای سال در

توسعه "غیرمشارکتی" و "کالسیک" در ایران مهیا ساخت؛ غیر مشارکتی به مفهوم 
و ها اجرا و نظارت طرح، تأسیس، طراحی، اعمال اعضای حاکمیتی در مراحل ایده

و نظارت ها. و ها بخش، رأی ها، ابری بودن پروسه توسعه از "غیر" و در غیاب نظره
 در اینها جوشنده و خالق انسان، کالسیک به معنای تهی بودن از روح جستجوگر

 مسیر.
 ، بی جوش و پر "رتوش"، در این سامانه بی شراکت

 مالی و ناشر اسکناس -بانک: سامانده نظام پولی  
 ضامن تجارت و صناعت، بیمه  
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 نقطه چین مواصالتی، خط آهن  
 رونق بخش بازرگانی، بندر  
 تأمین کننده آب و برق، سد  
 شناسائی -سازنده نظام هویتی، ثبت احوال  
 ، آموزش و پرورش  
 موجد و تسریع بخش تولید مدرن، صنایع  

قدرتی و سرعتی ، ارادی، شوند. در این ساخت و ساز و چیدمان فیزیکالمی قلمداد
ی برای آموزش علم در سطح فرامتوسطه و "دانش" گاه نیز نهاد، با جان مایۀ دولتی

 تربیت کاربلدان و تغذیه کننده "اداره جاِت" دیوانساالری نوین بود.
برغم دستاوردهای مبلمانِی  5373-5333های روند توسعه "تکلیفی" و ابالغی سال

کارگرفته  نیروی انسانی به، بس قابل توجه و میراث فیزیکی پر و پیمان برای آیندگان
 نگریست و آنانمی "مجری" و تمکین پذیرهای دۀ از خشک شوئی بیرون آمدهرا بدی

کرد. گوئی که خیل مستخدمان اداره جات و کارخانجات نه مشاهده می را "استخدام"
ده با کاله پهلوی مسدود ش، نه تحلیل گر و دینامیسم پِس پیشانی کارکنان، گراند

 است.
 هران را شسته رفته تر از کارکنان طلب"محصل"ان دانشگاه نوتأسیس ت، این تلقی

پنداشت. جامعه و می بیرون از اجتماعای کرد و مهمتر آن که دانشگاه را نهادهمی
ی به طریق اول، دانشگاه و محصالِن بیرون از آن، درونش که غیردینامیک فرض شود

 از قاعده حرکِت جوهر مستثنی اند؛ این خصلِت دیرینه "اندیش" مندانه قدرت در
مدار قدرت خوش "عرض". ناباوری ، ایران است: مدار جامعه بی "جوهر"

 هایهر آینه مانع از مشاهده کیفی و عنایت به عالئم و نمایه، ایدئولوژیک به جوهر
برتراویده از درون جامعه عام و جوامع خاص است. در حدفاصل هفت ساله تأسیس 

درون  تحصیلی از -صنفی پنج مورد حرکت اعتراضِی ، دانشگاه تا شهریور بیست
نفر در  13کریستال ، برمالء شد و مهمتر، موسسات آموزش عالی "قرنطینه ای"

ی عالئم، و این کریستال بندیها شکل بست. آن اعتراض -دانشگاه -جامعه خاص
سیاسی و فکری قشر نوپای دانشگاهی ایران بود. اما کو ، گویان از امیال اجتماعی
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ه بروز مرضی ناشناخت، ن پدیده؟ تصور آن بود که در قرنطینهدیده؟ کو درک و تحلیل آ
 شوند راهی سیاه چال.، آَنرمالهای کرده. چاره نیز آن اندیشیده شد که مریض

تحمیلی یک به یک های شیرازه، پس از شهریور بیست که محور دوران گریخت
رون جامعه به دانشگاه از بی، و تخریب در و دروازه هاها فروریخت. در این فروریزی

سیاسی دوران نو پیوند خورد. در  -درون آن راه یافت و بس سریع با نیروهای فکری
نیز طیف هائی از دانشجویان به بازوی احزاب در دانشگاه مبدل ای کوته فاصله

 ،دهۀ بیست و در ده سالگی خودهای شدند. بدین ترتیب دانشگاه در آغازین سال
سیاسی و اجتماعی جدی بروز داد؛ میلی ، فکری میل، عمومی شد و در این تطور

 ذاتی و جوهری.
فت نظام سیاسی لرزان و ر، حضور متفقین در ایران، فقر و فاقه پنج ساله ابتدای دهه

بازگشت مجلس به وظیفه نظارتی خود و ، عمومًا اهل بند و بستهای و آمد دولت
صنفی  -یژه تحرک سیاسیبازشدن فاز احزاب و اصناف و بو، رونق مبارزات پارلمانی

، ملی و ایرانخواه و در ثقل آنها مصدقهای بروز و ظهور چهره، حزب نوپدید توده
نمایانی خصلت ضداستعماری مبارزات نهضت ، اهمیت یافتن تاریخی بحث نفت

 زدند.می رقم، .. شرایطی بس مساعد برای ابراز آن ذات و جوهر.ملی و
ت درون به موازا، کز علمی پیش از شهریور بیستو مرای قرنطینه، دانشگاه کالسیک

از وضعیت اختصاصی به بستر ، مسئول و باردار شد، حس دار، جوشی جامعه ایران
 عمومی اسباب کشید و علم را نیز تعطیل نکرد و نمایندگی کرد.

دانشگاه در اعتراض به ، 37کمتر از یک وجب پس از مرداِد گران ای به فاصله
ه فطرت معطوف ب، اسی با انگلستان ونیز ورود نیکسون به ایرانبرقراری روابط سی

خیزران شد و فریاد جمعی سرداد. ، پاک و حس مسئولیت تاریخی افزونتر از قبل
خود را باردارتر از ، دانشگاه جوان در غیاب احزاب و جریانات سیاسِی سرکوب شده

این احساس از کرد. این احساس نه تصادفی بود و نه هیجانی. می پیش احساس
عکس العملی "جوهر ، تر بود. تهاجم پریود نظامی به دانشگاه تهران، همان جوهر

کشانه" به جوهردار شدن مرکزی بود که "بنا بود" علمی بماند. در این بزنگاه نیز؛ کو 
 دیده؟ کو درک و تحلیل آن پدیده؟
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ی پاسخ مکانیککماندو در دانشگاه پیاده شد؛ ، به جای هرچه تعلیل و هر چه تحلیل
هم پژواِک بوِد اعتراضی دانشگاه در فضای ملی پیچید و  37آذر  54حداکثری. در 

 ،دانشگاه را در ایران، هم خون دانشجو در صحن ملی پاشید. این پیچیدن و پاشیدن
 "ملی" کرد. یک مدار برتر از مدار "عمومی" شدن در دهه بیست.

 رخدادی چندوجهی بود؛، 37هم تب دار ، "ملی شدن" آذِر هم سوزدار
 هم دردی ملی با دانشجو   
 احترام ملی به دانشگاه   
 استراتژیک برای دانشگاه -افتتاح حساب ملی   

ه به تاریخش افزون گشتای دانشگاه در نقطه عطف ملی خود که هم برگی "شناسنامه"
شده بود و هم صاحب وزن در غیاب  -سه قطره سرخ -هم صاحب چهره، بود

و نه بیرون از مدار تحوالت اجتماعی ای نه قرنطینه، دیگر نه کالسیک بود، هانیرو
 ملی بود.ی دانشگاه اکنون صاحب "تشخص"

شخصیت علمی و شخصیت علمی و شخصیت ، جامعه ایران شخصیت سیاسی
مسئول دانشگاه را توأمان پذیرفته بود و دانشگاه نیز در حدفاصل آذر سرخ فام تا آستانه 

به این شناسائی ملی احترام ، سیاسی در جامعه ایران -و تحوالت اجتماعیدهه چهل 
نهاد و ایفاگر نقش وجدان بیدار ملی ایران بود. دانشجو با بهره مندی از این سرمایه 

که احزاب به عرصه  33-37های اجتماعی و اعتماد به نفس ناشی از آن در سال
رد. کمی نمایانی، کنار احزاببا وزن مخصوصی افزونتر از پیش در ، بازگشتند

اعم از مذهبی و مارکسیست پس  33-37شاخص ترین فعاالن دانشجویی جنبش 
ترسیم چشم انداز و آمادگی برای ، در موضع طراحی استراتژیک، 37از سرکوب 

در ردیف رهبران دورانی  12ایفای نقش تاریخی قرار گرفتند و تا سرفصل انقالب 
 جای یافتند.

 37ه نسل حنیف پس از سرکوب بس مهم بود ک
 نه در سوگ بود     
 نه پوک بود     
 نه کالسیک     
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پادزهر سوگ و افسردگی و تجهیز پاتک پوکی آن نسل بود. تجهیزی ، درون جوشی
داد و هم نیروهای مسئول آن دوره. آمیزش درون جوشی و می که هم خود به آن بها

کرد. از این رو بود می کالسیک دورهای را از اساس از ویژگی 33-37نسل ، تجهیز
 "سهم ملی" عهده دار شد؛ سهمی از پایه متفاوت با  33که آن نسل در دهه 

 سهم پیش از شهریور بیست  
 و  
 سهم سیروس نهاوندی به عنوان نماد دانشگاهِی حاکمیت پسند  

احزاب در غیاب  12در سرفصل انقالب ، بیشینه و جانمایه، دانشگاه با این پیشینه
 صاحب " نقش ملی" شد؛، فراتر از گذشته، نوینهای قدیمی و سازمان

 نقش توضیحی  
 نقش انگیزاننده  
 نقش سازمانده  
 نقش پیش برنده  

در رقم زدن سیر رخداد ما در شرایطی  12تا بهمن  14نقش مقدم دانشجو از پائیز 
قیق و تجلیل بس محل تد، وجود نداشتای که سازمان محوری و سازمان دهنده

 است.
 مهم آن که دانشگاه هنوز در موضع "علم" نیز باقی بود.

شد از نقش ویژه می، درایتی وجود داشت، 12چنان چه پس از ویژه رخداد بهمن 
 وافر بهره گرفت؛ اما، دوران نوای توسعه -دانشگاه در پیشبردهای علمی و اجتماعی

 کو دیده؟ کو درک و تحلیل این پدیده؟
ی که در تاروپود اجتماعی شده بود و بس اجتماعی تر از زمان حضور دانشگاه

پیمود و تودۀ می پود ومی 33امدادانه در سیل جوادیه و زلزله بوئین زهرا ابتدای دهۀ 
ی برای سرشارهای ظرفیت و قابلیت، انگیزه، نمودمی آن نیز بسی افزون تر از پیش

عه آزادشده داشت. اما تنها به فاصله جامای اجتماعی و توسعه، خدمت رسانی علمی
ا دانشگاه ب، در یک اقدام بی همتا و در روز روشن کودتا، پانزده ماه از بهمن تاریخی

 تعطیل شد.، به سان یک دّکه، همه عرض و طول و ظرفیت و قابلیت
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گاهانه برای باز  13انقالب "فرهنگی" بهار  تالشی سازمان یافته و به غایت آ
 دانشگاه در ایران و به حاشیه راندن آن از تحوالت متن جامعه بود."کالسیک" کردن 

های ماهه به توده دانشجو و استاد و نسخه پیچی33در پی یک مرخصی "استعالجی" 
دو ای در دانشگاه باز شد و مجموعه 47"عالمانه" شورای انقالب فرهنگی در مهر 

 عنصره پیشاروی توده عجب زاده دانشگاهی قرار گرفت؛
 نصر اسالمیسمع

 عنصر کالسیسم
عنصر اول معطوف به اسالمی شدن همه علوم و همه فضا و َاشکال و عنصر دوم نیز 

 محصلی" -مرجوع به محتوای ممزوج "طلبه ای
که در آن تنها اقلیتی "وفادار" حق اظهار و افعال داشتند با دانشگاه پنجاه  47دانشگاه 

راک یک اشت، شدنمی ن اقلیت نیز احساسسال پیش از آن که نیازی به نمایانی هما
 و یک اختالف داشت:

 اشتراک در فضا و گفتمان کالسیک  
 اختالف در مدرنیسم آن هنگام و اسالمیسم این هنگام  

مضاف آن که دانشگاه از منزلگاه علمی پنجاه سال پیش به سطح مدرسه درغلطیده 
 نمود.می بود. نسل "قریب" در این اوان بس غریب

با پاورچین پاورچین رفتن جامعه به سمت ، ذشت یک و نیم دهه به همین منوالبا گ
دانشگاه نیز سمت تطور طی کرد؛ دانشگاه در نیمه دوم دهه هفتاد هم از پیله ، تحول

سیاسی شد و هم با تحرک خاص در انتخابات  -کالسیک به در آمد و اجتماعی
در این هنگام دانشگاه بار دیگر در سطح "پرتو افکنی ملی" قرار گرفت. ، 24خرداد 

میل ذاتی خود را هویدا ساخت آنهم از سوی همان اقلیت وفاداِر صاحب حق اظهار. 
طور به طور شده بود؛ اما کو دیده؟ کو ، در دهه شصت که اکنون پابه پای تحوالت

 درک و تحلیل این پدیده؟
حرکت آن تنگ و  در این جای تاریخ باز به "جوهر" بی اعتنایی شد و میدان برای

بود برای نفی جوهری که باز بنا نبود به بروز آید؛ باز ای مواجهه 27تیر  57تنگ. 
سلسله اقداماتی برای رمق کشی از ، پاسخی مکانیکی به جوهر انسانی. و پِس آن

این گونه بود که  .77و باالخره خرداد و تیر  73تابستان ، اراک 23دانشگاه: خرم آباد 
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کالسیک و تهی ز روح شد و این بار فسرده و درون الک. که خود باز دانشگاه 
علم هم ازین ، است در تاریخ سه ربع قرن دانشگاه در ایران. در همین حالای پدیده

 از علم دارند به آن سوی آب پرای فسرده خانه پر کشیده است آنها نیز که اندوخته
پرکشندگان و جذب کنندگان ، اعم از پر دهندگانها کشند. گوئی که همه طرفمی

 اتفاق دارند.، بر سر خروج تتمه علمی دانشجوئی از ایران
دانشگاه سه ، آذر که در آن نقطه عطف 54اکنون در پنجاه و پنجمین سالروز رخداد 

 عنصر
 ملی شدن 
 سیاسی بودن 
 و ماهیت غیرکالسیک 

 دانشگاِه پیش روی، خود را بروز داد و برجسته ساخت
 ملیهای ندازهمادون ا     
 غیر سیاسی     
 و کالسیک     

 واقع شده است.ای است. مضاف آن که پائیِن طراز علم و در سطح مدرسه
ه آغازین خود بازگشتهای دانشگاه به وضعیت سال، بدین ترتیب و بر این روایت

 است:
 در قرنطینه  
 و  
 بیرون از تحوالت  

ن میلیو، ه دانشجویی هزار بود و این زمانبا این عنایت که آن زمان واحد شمارش تود
 معادل هزار هزار.

سهم ملی به ، ملی شدن، سیر عمومی شدن، دانشگاهی که در چرخۀ سه ربع قرن
از  هم اینک، نقش ملی ایفا کردن و پرتو افشانی ملی را تجربه کرد، عهده گرفتن

ها آذران این سالملی بدور افتاده است. های چرخه علم و سیاست و از مدار ایفاگری
نیز از همه آذران "یخ تر" و "کالسیک" تر بوده است. گویی آذر نیز یک ختم 

، نوستالژیک است که روی دست همگان مانده است؛ روی دست حاکمیت
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اخیر بحث چرا آذر؟ چرا های سیاسی و دانشگاه. در فرمالیسم سال -نیروهای فکری
و چرا ماهیت غیرکالسیک؟ مطرح ملی شدن دانشگاه؟ چرا بروز و ظهور سیاسی 

 ود.شمی ختم، یابد و به مرثیه و تقدیسمی نیست. واقعه به صحن و روز تقلیل
به سطح "اقلیت" تنزل کرده و ، نیروهای فعال دانشجویی نیز، در دانشگاه این گونه

فعاالن دانشجوئی نیز مسیر تردی و ، مستهلک شده اند. در روند پوک شدن دانشگاه
ی کرده و ظرف و مظروف هر دو از اصل بدور افتاده اند. در جریان این شکنندگی ط

 دانشگاه به فعاالن نیز انتقال یافته است:های ویژگی، خروج
 مادون طراز علم    
 بیرون از مدار ملی    
 ماقبل حوزه سیاست    

ر د وزانت و مرجعیتی، باریک تبدیل شده اندای زین رو فعاالن دانشجوئی که به رگه
 دانشگاه امروز ندارند.

شاید بر سر نسل نو دانشجوئی خراب نمی باید ونمی به طور قطع آوار وضع موجود را
کرد. سهم اصلی در محل دیگری انباشته است. گرچه نسل نو نیز به قدر و وزن خود 

 سهم دارد.
 در رقم خوردن وضع موجود دانشگاه در ایران

 حاکمیت    
 یسیاس -نیروهای فکری    
 و فعاالن دانشجوئی    

 شوند؛می موثر و فرعی قلمداد، سهامداران اصلی
  سهم حاکمیت در تحقیر؛ از عرصه سیاست بیرون راندن و بی رمق کردن

 دانشگاه در یک دهه اخیر از سرفصل کوی تا به امروز است.

ان نش، اسالمیهای و شبه انسدادی برای انجمنای پیش روی قراردادن شرایط منگنه
 ،کردن فعاالن قبلی و فعلی و آنگاه ستاره دار کردن و محرومیت شان از تحصیل

ممانعت از ، از قوه "قضا"ای به شعبهها انضباطی در دانشگاههای تبدیل کمیته
ابل علمی.... و در مقهای برگزاری ساده ترین مراسم حتی در سطوح برپائی سخنرانی

های ن و بیرون دانشگاه و نیز ایجاد جریانآزادباش به جریان بسیج دانشجوئی در درو



 00   ی هفتمین سالگرد شهادت هدی صابریادنامه
 

خلق الساعه دانشجوئی که نمایندگان شان دم به دم در مقابل دوربین و میکروفون 
 قرار دارند. 1/7خبر 

این حجم از فشار به باقیمانده فعاالن دانشجوئی رساندن آنان به نقطه روانی همان 
 است که 5353سال 

 ه نون شده یک من یه قرونبه تو چ   آقا جون خر تو برون
در خلوت درون زمزمه کردن این دو مصراع در سه ربع قرن پیش درمیان یکی دوهزار 
کجا و تکرار آن در پس پیشانی دو سه میلیون در عصر ارتباطات و اجتماعات کجا؟ 
کم هنری نیست این ویراژ و قیقاژ و تیراژ. آن یک گروه ُکر بود و این یک همخوانی 

 ملی.
 اده بی استف، سیاسی در بی اعتنائی به تقاضای نسل نو -یروهای فکریسهم ن

 پاسخ از تریبون دانشگاه و برقراری رابطه یکسویه با دانشجوست.

پایانی دهه سی و آغازین دهه چهل یک الگوی تعامل کارآ میان های در سال
سیاسی با فعاالن دانشجوئی شکل بست. در این الگوی  -شاخص فکریهای چهره

 وسویهد
 فراگیری و احترام ، طرح دغدغه، پرسش، فعاالن دانشجوئی در موضع تقاضا

 گذاردن

 راه بازکنی و پدری، آموزش، پاسخ، در جایگاه عرضهها شاخص 

مهم آن که پازل الگوی تعامل نه به شکل مکانیکی و مصنوعی که در بستر زیست 
ک حضور مشترمشترک و مناسبات عاطفی و مسئوالنه چسب خورد و نقش بست. 

، جمعیهای نماز عیدفطر کرج و پیک نیک، در سیل جوادیه و زلزله بوئین زهرا
در ها نشست و برخاست، اندیشه ورزی و آموزش و فراگیری در مسجد هدایت

.... اسباب هم نشینی و هم صحبتی را فراهم .اسالمی و شرکت انتشار وهای انجمن
داد. فهم می واقعی و ضروری خود تقلیل، آورده و فاصله دو نسل را به حد طبیعی

سرمایه اجتماعی محصول الگوی موردبحث بود. این نظام ، متقابل و اعتماد دوسویه
ستانده هر دو سو را رشد داد؛ شناخت بزرگان را عینی تر و واقعی تر کرد و نسل  -داده

ا خصلتی ب -نو را به بلوغ دوم رساند. در این میانه نه از آمریت و برخورد ارتفاعی
محاسباتی و غیرشفاف با بزرگان. رشد ، خبری بود و نه از مواجهه پیچیده، نسل نو
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طرفین شاخصی کیفی برای سنجش و ارزیابی هر الگوی تعامل انسانی است. این 
الگو در آن زمان نیک پاسخ داد. اما نیک تحلیل نشد و نیک تعمیم نیافت. الگوئی 

 ،راقبت را تعبیه کرده بود. الگوئی حاوی هم عقلکه در درون خود نظام "پایش" و م
هم صراحت و شفافیت و هم انباشت و انتقال. این جان ، هم عاطفه، هم مسئولیت

 طالقانی با نسل فعاالن انجمنهای اسالمی آن دوران بود. -مایه مناسبات بازرگان
وی از س بعضًا از ارتفاع، کالسیک، زیئیم: برخوردهای سردهم اکنونی که در آن می

سیاسی اعم از درون و بیرون از حاکمیت با دانشجو. فاصله بین  -نیروهای فکری
 نسلی را بسیار بیش از حدود طبیعی و واقعی آن رقم زده است.

نیروها در یک دهۀ اخیر که راه شان به دانشگاه بازتر از قبل شد و پرتعداد از 
 هایو دغدغهها تقاضا، ها بس اندک به بحران، دانشجوئی بهره بردندهای تریبون

میزبانان جوان اعتنا کردند و عمومًا برای میزبان در کسوت "سخنران" ظاهر شدند و 
نقطه نظرات خود را عرضه کردند. نقطه نظراتی ، با مکانیسم "رادیوئی" اما حضوری

کرد. نمی صاحبخانه برقرارهای تردیدها و تشویش، با بحران هاای که نسبت ویژه
هیئت  را درها بطه در ُکنه خود رابطه دیرینه معلم مکتب خانه با شاگرد مکتبیاین را

کرد. زین رو نه مهمان رشد یافت و نه میزبان. برگزاری متعدد می مدرن خود بازسازی
راویده بدون برت، کردمی فقط گزارش برگزاری را پر، مراسم سخنرانی با ماهیت اداری

 و سرریز آموزشی و اخالقی.
اما  ،ایرانی عرضه یک پاکت میوه و یک جعبه شیرینی است به محل میزبانیرسم 

عمومًا با دست و بغل خالی نیروها مدتهاست "حرف ها رفت و آمدهای این سال
پس از خود ندارند. کو انباشتی که منجر به انتقالی شود؟ های برای نسلای ویژه"

، لچون برگ ریزان این فصها اسبتاکنون که دِر دانشگاه نیم بسته شده و مراسم و من
نیز میان نیروها و دانشگاه در سطوح حداقلی نیز ای رابطه، شوندمی ملغی و تعطیل

ین سو را ا، شود. مگر آن که انتخاباتی "پیش آید" و نیاز به "انرژی" نسل نونمی رؤیت
جویان در میانه نیروها و دانشای قطره، آن الگوهای به آن سو متصل کند. از چسب

 چکنده نیست.، این زمان
در پوکی امروزین دانشگاه برعهده دارند. قدرت در ای نیروها سهم ویژه، از این منظر

یک دهه دانشگاه را بی رمق کرد و نیروها نسل نو را بی طعام و بی جرعه واگذاردند. 
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این ، ادددیالکتیک رشد را میوه ، خود نیز به تکرار و بیاتی دچار شده اند. اگر آن الگو
 داَدست ثمر.، الگو دیالکتیک تنزل را با برگ زردهایی بر شجر

 خود نسل نوست. ، اما سهام دار فرعی در کنار سهامداران اصلی و مؤثر
 پیشین مطالبه جوئی جدی بودند و پیگیری را پشتوانه تقاضا قرارهای نسل

 نکرَدست.فشاری در پی آیند تقاضا بر نیروها وارد ، دادند. نسل اکنونیمی
یابد. مطالبه مقابل نیروها پس نمی مطالبه فقط در مواجهه با قدرت مصداق

 کجاست؟

کالسیک بسنده کرد و میزبان دینامیک نشد. مخاطب شد و  -نسل به میزبانی اداری
انفعال دوران را رقم زده ، خطابه در حد سن خویش نداشت. اکنون انفعال دوسو

مشمول هایی به حداقل رسانده است در تک اتاق است. دورانی که تعداد فعاالن را
 بدبینی و تنزل درون نسلی.، از کدورت

ر از پای یک حفره با اهالی سیاست و فکرت و یک اتاق اجاره، یک دره با حاکمیت
 ظن و کدورت.، تهمت

رسد که قدرت به دانشگاهی خرسند است در می در این وضعیت این گونه به نظر
 کرور کرور.شمایل "پیام نور"؛ 

دانشجویانی بی حضور و از راه دور. نیروها نیز عمومًا مایل به عرضه انتقاد و رهنمود 
و نیز دانشج، انتخاباتی با دانشجویان رفیق و جورهای از فراز کوه طور. و در بزنگاه

 در مدار دوران و خیزان مواجهه است با منع عبور و مرور.
دانشگاه فراز به فراز بوَدست در مدار ملی ، اما پیش از این وضعیت و ویژه دوران

 چرخان؛
 عمومی شدن در دوران نهضت ملی  
 37ملی شدن در آذر   
 33-37سهم ملی ایفا کردن در برش   
 12نقش ملی عهده دار شدن در انقالب   
 21-24پرتو افکنی ملی در سرفصل   
 27حزن ملی در تیر  
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ار ملی به جایگاه محلی نقل مکان شَدست دانشگاه از وجد ملی به حزن ملی و از مد
و اسباب کشیَدست. دانشجو نیز خسته َست و دلزَدست و نگاه به بیرون است و این 

 ملی است.ای مسئله، هر دو
چنان چه یک مسئله ملی اصلی تر و تاریخی تر در این میهن حل شده بود و احزاب 

ر در عالم "واقع" وجود امنیت دار و حقوق دا، و نیروهائی صاحب مکان و امکان
شد. حال که این چنین می دانشگاه نیز در حد و جایگاه خویش واقع و ظاهر، داشتند
 چه شود. ، دانشگاه به عنوان وجدان بیدار جامعه ایران که در کما باشد، نیست

 
 

 28ای از شهید هدی صابر است که گویا در سال ی حاضر متن منتشرنشدهنوشته *
 تریانتخاب ت آذر توسط ایشان نگاشته شده است. 61جاهمین سالگرد و مقارن با پن

است. ادنامهی منتخب تریصابر صورت نگرفته و ت یهد نوشته توسط نیا
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  *سّر نو به نو شدن جهانمثنوی موالنا و 
  «امثنوی آئینه جمال موالن»کتاب هدی صابر بر پیش آغاز 

 
 هدی صابر

 اء الهام و ایده""بنام مرکز اندیشه و منش
 "پیش آغاز"

 مثنوی صورت وبد جانش وتئی
 مه جهت مه ونر و اراکنش وتئی

 ،در عرصه ادبیات آهنگیِن بس دیرینه و پرپیشینه و نیز سرشار و پربار ایران زمین
و صنایع متعددی ها سیاق، تراوش ذهن و ترشح خامه مردان سترِگ آهنگین کالم

مثنوی از ، ر ملی قرار داده است؛ در این میانهپیشاروی مردمان و دل بنداِن شع
 از سرایشای طبایع منظومه سرایان ایرانی است. مثنوی گونههای سرآمدها و سرُگل

 کالم سراینده را نظم، است که با دو مصراع مزدوج و هم وزن و به عبارتی دوبه دو
لیلی و  نظامی در، فردوسی حماسی در شه نامه، بخشد. از این گونه سرایشمی

، شیخ عطار در منطق الطیر، فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و رامین، مجنون
اخالقی و عرفانی بهره جسته های رودکی در بیان االحواالت دل و سنائی در پردازش

 و آثار مرجع و ماندگار برجای نهاده اند.
 است پر تشعشع که به همراه صفتای منظومه، در گنجینه ملی شعر ایران ما

موصوف "مثنوی" را حامل است. و مثنوی معنوی نیز با اتصال به نام موالی ، "معنوی"
 خود کوته عبارت سه عنصرۀ آهنگین و دلنشینی را بر طاقچۀ بصر و نظر قرار، بلخ
 دهد:می
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 مثنوِی معنوِی مولوی

مثنوی من نامه یا گفِت درونِی سوزناک موالنا با ، اگر ِنی را ساِز سوز بشناسیم
های طب است. نی پاشنده هم "حرف" است و هم "درد". زانجا که درد و حرفمخا

نیف تص -پنجاه و پنج تا شصت سالگی -پختگی اوهای در سال، صاحب مثنوی
رده پخته و برشته بدل کهای برگرفته از درد و حرفای مثنوی را به پالوده، شده است

 ن کرده است:ناال، و مردمانی را نسل به نسل به همراه مصّنف اش
 کندیم بشنو از ین چون حکایت

 کندیم شکایت هااز جدائی
 کز نیستان تا مرا بربیهد اند

  انداز نفریم مرد و زن نالیهد
 دارد:می "دوست" را مبدأ و بارآور مثنوی معرفی، مصّنف اش

 مثنوی را چون وت مبدأ وبده ای
 گر نزول گردد وتاش افزوده ای

بلند به "اهل قل" ای به سان او اثرش را همچون خطابه، دوست"موالنای درآمیخته با "
دهد. زین رو کتاب مولوی با کتاب دوست بس می عرضه و با "اشارت" هاش بشارت

تقیم مستقیم یا غیرمس، تا بدانجا که حدود ربع یا یک از چهار مثنوی، بسرشته است
 نیز عموم مخاطبان با قرآن هم پیوند است در کتاب دوست خطاب به پیامبر آخر و

 آمده است.
حَسَن الَقصص )

َ
 ویسف( 2َنحُن َنُقصُّ َعلیَک أ

 را هاخوانمی نیکوترین داستانیم دارمی ویم ما بر وت عرضه
از رخدادهای تاریخی به قصد بصیرت ها و نیز چندباره و جابه جا اخبار و گزارش

 عرضه شده است:
 طه( 9َو َهل اتیَک َحدیُث مویس')

 یت مویس به وت رسیهد است؟آیا روا
پیام و حکایت آمَدست که بیان آهنگیِن ، متعدد قطعه، در منظومۀ دوسِت "دوست"

 به نوعی، مثنوی معنوی مولوی، کتاب آَخَرست. از این منظرهای و روایتها حکایت
کتاب "او"ست. زانجا که حیات بی ممات در کتاب دوست های شرح موزون گزاره
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مثنوی نیز پیوسته حّیان و هستان ، تاب از "زنده"گی برخوردارسرشار است و آن ک
د پندارمی آن را به مثابه "موجود زنده"، است. مصنف مثنوی در سرآغاز دفتر چهارم

کارکردی حیات نقش و زندگی بخش برای آن قائل ، و هم امروز نیز نگارندۀ "سّرنی"
کند که انسان سراسر در آن میای است: مثنوی "زندگی را جاده دراز آهنگ شادمانه

 عبدالحسین زرین کوب(، ورزد" )سّرنیمی خواند و عشقمی نغمه
از سرشتگی مثنوی و قرآن است که سراینده در این مصراع و آن غمزه گاه از "صدر 

صدر جهان برخوردار است از ، آورد سخن به میان. از دید سرایندهمی جهان"
به فتیله و روغن نیاز نیست" و "سقف آسمانش حکمتی ُچنان که "چراغ خورشیدش را 

 را به کاهگل"؛ کار حق عجین به حکمت است.
 عقل است و صدر جهان نیز هست عقل کل جهان:، و در همسایگی حکمت

 از چه زاید از صور هااین َعَرض
 وین صور مه از چه زائید از ِفَکر 

 این جهان یک فکَرتست از عقل کل
 رسلعقل چون شاهست و صورهتا 

 آمَدست چنان:، در کتاب حکیِم جهان
 فصلت( 35خود را در آفاق و انفس به رؤیت رسانمی..... ) هایما نشانه

، کندمی و درون خود انسان تصریحها خویش در کرانههای حکیم بر وجود نشانه
مولوی نیز به تأسی مثنوی را مشمول از اشاره به کرانه و درونه کرده است. او که به 

 شناساند:می خود را این گونه، نگردمی نیک، و پدیده هاها کرانه
 اگر عطار عاشق ُبد سنائی شاه و فائق بد

 نه آمن من که گم رکدم سروپا را، نه ایمن من
 نگرد و بس مرزدار با "فلسفی":می شاعر گم کرده پا و سر از منظر "یوسف"ی به جهان

 از سینه پاک رکدم افکار فلسیف را
 ای رکدم اشکال ویسیف رادر دیهد ج 

انسان را مرادف "دید" و دید ، مرد اهل نظر و صاحب منظر، مضمون پردازشش دفتر
 ترجماَند:می ناِب بی غش را درتنیده با دید دوست

 آدیم دید است باقی پوست است 
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 دید آن باشد که دید دوست است
صاحب ، اوهای ه"داند و از "آموختمی او همین "آدمی" را با آدم نخست خویشاوند

 سهم:
 ما مهه اجزای آدم وبده امی

 در هبشت آن لحنها بشنوده امی
 گرچه برما ریخت آب و گل شکی

 یادمان آمد از آهنا چیزکی

"معنی" را ، نخست که "چیزکی" به ما رسیده استهای گاه از جانمایه آن آموزشو آن
 کند:می جذب

 معین آن باشد که بستاند ترا
 گرداند ترا یب نیاز از نقش

 معین آن نبود که کور و رک کند
 مر ترا بر نقش عاشق تر کند

آتش عشق به جان ، رود و معنا برمی گیردمی صاحب مثنوی آن هنگام که به اعماق
 خرد:می

 آتیش از عشق در جان برفروز
 سربسر فکر و عبارت را بسوز

 ندر تحولی که درسّر نو به نو شدن جهان است. تحول ا، این عشق آتشین و گوهرین
 دفتر اول " در بیان مکر خرگوش" به نظم آمده است:

 شود دنیا و مایم هر نفس ون
 یب خرب از ون شدن اندر بقا

 رسدیم عصر مهچون جوی ون ون
 مناید در جسدیم مستمری

ود خ، "جان" این جهان بی توقِف نوشونده، از دیدگاه این آهنگین کالِم صاحب ادراک
دهد می سرا به ساِن "جان جهان" که جا به جا در کتاب آخر اشارت "او" ست. مثنوی
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 ،دفتر به دفتر، در این حکایت و آن قطعه، کندمی و انسان رونده و دونده را مجهز
 دهد؛می رهگشا توجههای مخاطب را به تمیز و تشخیص

o  به تشخیص "صادق" از "کاذب"، طه 86-86در دفتر چهارم در تفسیر آیات: 

 ایل بنی که در جهلست و شکپیش ح
 صبح صادق صبح اکذب هردو َیک 

 صبح اکذب صد هزاران اکروان
 جوان ایداد به باد هالکت

 عزیز ایصبح صادق را طلب کن
 تا ز صدق او شوی صاحب متیز

o :در دفتر دوم بر ترجیح تحقیق بر تقلید 

 عمل تقلیدی وبد هبر فروخت
 چون بیاید مشرتی خوش برفروخت

  ححقی ی حق استمشرتّی عمل
 دائمًا بازار او با رونق است

o  در دفتر اول "در حکایت پادشاه و کنیزک" در ممیز کردن و صاحب تشخص
 کردن "عشق"

 جداست  هاعلت عاشق ز علت
 عشق اصطرالب اسرار خداست

 هرچه گومی عشق را شرح و بیان
 خجل باشم از آن امیچون به عشق

 از "معنی" و هم جنس "صورت":دور های و در همانجا در نقد عشق
 کز پی رنگی وبد هاییعشق

 عشق نبود عاقبت ننگی وبد
o :کید بر صبر  در دفتر دوم در "قصه کودکی" در تأ

 صرب رکدن جان تسبیحات تست 
 صربکن کآنست تسبیح درست
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 هیچ تسبیحی ندارد آن َدَرج
 صربکن اکلصرب مفتاح الفرج

o در پاسداشت جایگاه تجربه:در دفتر دوم در حکایت "اندرز کردن صوفی " 

 پیش ازین تن عمرها بگذاشتند
 پیشرت از کشت بربرداشتند 

 پیشرت از نقش جان پذرفته اند
  اندپیشرت از بحر ُدرها سفته

o  در دفتر اول در حکایت "نخجیران و شیر" در مذمت از خودبیگانگی و ضرورت
 نگاه به خود

 شری خود را دید در َچه وزغلو
 ت آن دم از عدوخویش را نشناخ

 عکس خود را او عدوی خویش دید 
 الجرم بر خویش مششریی کشید

 ای بیس ظلمی که بیین در کسان 
 فالن ایخوی وت باشد در ایشان

 اندر ایشان تافته هسِتّ وت
 از نفاق و ظمل و بدمسِتّ وت 

 آن وتئی وان زخم برخود میزین
 کینیم برخود آن ساعت وت لعنت 

 بیین عیانمنی ادر خود آن بد ر
 خود را به جان ایورنه دمشن وبده

 پیش چشمت داشت شیشۀ کبود 
 منودیم زان سبب عامل کبودت

ه عشق و رجوع ب، تحقیق، پختگی، صبر، تشخیص، شاعر اشارت دهنده به تمیز
 تضاد، در "حکایت طوطی و بازرگان" که از برجسته حکایات مثنوی است، خود

ا که در آنج، کندمی دکشیدن روح و جسم را بس نیک آهنگینآزادی و رهائی با به بن
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 در قفس، دهد" و تاجر به خیال و در فسوس مرگ اومی طوطی خود را مرده "نشان
 گشاید:می

 بعد از آتش از قفس بریون فکند
 طوطیک پرّید تا شاخ بلند

 طوطی مرده چننی پرواز رکد
 اکفتاب از چرخ ُُتکی تاز رکد 

 در سیر "سماع" شبانروزها، خود به سان طوطی پرنده و چرخنده سرامولوی مثنوی
 گذرانید.می

سماع به مفهوم نیایش در حال جنبش و به معنای بارش باران بر زمین حاصلخیز. 
سرود با سر و با لب کالم می شنود با دل کالم "او" را ومی، مولوی در چرخش سماع

 ش بود:خود را. و او در این کشاکش از "بارکشی" خو
 مهچو موری اندرین خرمن خوشم 

 کشمیم تا فزون از خویش باری
 ،دوره به دوره و نوبه به نوبه و در اینجا و آنجای جهان، مولوی "معنوی" با چرخ خوش

جماعتی را بیخود از خود به چرخ و وجد واداشت از چرخ زنان ترک در 
در ترکیه امروز تا  "مولویخانه"های دوران عثمانی و "انجمن درویشان چرخ زن"

 خوانی دهه اخیر در امریکا با موسیقی زنده کولمن بارکس.مجالس مولوی
از مولوی گرایان و ای زنجیره، چرخ زنان و سماع کارانهای در کنار حلقه حلقه

شکل بسته است. ، مولوی شناسان هم در ایران ما و هم بیرون از دیوارهای ملی ما
را آغشته و آلودَه ست و هایی دل، ونۀ وحی دلمثنوی معنوی با گرایشی از گ

 را پژواکیدَه ست.هایی گوش
حوال در اای در ایران ما اساتید و پژوهش ورزان از گونۀ بدیع الزمان فروزانفر با رساله

عبدالحسین زرین کوب با ، (5337ذبیح الله صفا با گنج سخن )، (5351موالنا )
 سیدجعفر شهیدی با شرح، له تا مالقات خداچندین اثر باالخص با سّر نی و پله پ

، کریم زمانی، غالمحسین دینانی، ( و شهرام پازوکی5323مثنوی شریف)
زنجیرۀ مولوی ، .... و نیز صدها محقق دیگر.عبدالکریم سروش و غالمرضا اعوانی و

تشعشع بخشیده اند. در بیرون از دیوارهای ملی ما نیز آنه ماری شیمل ، پژوهان را
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 ،لوسین والتراستون و ویلیام چیتک امریکائی، کارل ارنست، کلمن بارکس، یآلمان
، ب سوریعیسی عاکو، نوبت ارگین و نورآریتران ترک، ابراهیم امیراوغلو، گولپینارلی

اتالی ابراهیم ت، نیکلسون انگلیسی، سمیع رفیع افغانی، میرزا میراحمد تاجیکی
 شناسان را تکانه داده اند.جهانی مولوی ای ...... زنجیره.بلغاری و

مؤلف این اثر گران سنگ استاد فرهیخته و پژوهشگر کوشنده جناب آقای دکتر 
حشمت الله ریاضی که پنجاه سال با مثنوی انس والفت داشته و به تدریس و تعلیم 

فرهنگی و محافل های کانون، مثنوی و دیگر آثار عرفانی در مراکز آموزش عالی
هم اینک مکتوب پژوهشی "مثنوی آینه جمال موالنا" ، ستخصوصی مشغول بوده ا

گاهان نسل نو و مردم فرهنگ خواه ایران عرضه  را به اهالی دل و درون و بویژه دل آ
 دارد.می

ده قریب به پنجاه کتاب تألیف و ترجمه کر، مؤلف پرتکاپو و اهل جستجو پیش از این
 است از آن جمله:

پروازی  ،سرور زندگی، از گلستان شعر و فارسیهایی گل، تألیف و تفسیر سّراالسرا
، یخمسه نظام، مثنویهای و پیامها داستان، راز جاودانگی، از بیقراری تا قرار، دیگر

 ،آیات حسن و عشق، کلیله و دمنه، شاهنامه فردوسی، منطق الطیر و الهی نامه عطار
هفت های پیامهای نجلد. این زمان نیز داستا 53ترجمه و تفسیر بیان السعاده در 

سعدی و برادران غزالی از او در دست ، سنائی، شیخ اشراق، ابن سینا، اورنگ جامی
عمر نهاده  ،طبع است. او که در مسیر شناسائی و باز توضیح آثار عرفانی این سرزمین

قرآن مبین های به تعداد سوره 553است از خدا طلب توفیق کرده است تا آثارش را به 
 برساند.

ثر حاضر مثنوی آئینه جمال موالنا شاید دلنشین ترین کتابی است که در خور درک ا
 عمومی و بویژه جوانان به تحریر درآمده است. مؤلف خود در این خصوص عنوان

 دارد:می
سال که کم و بیش به تفسیر مثنوی پرداخته ام از آثار ذیقیمت مولوی  13"من ضمن 

ز حضور با برکت بزرگانی چون مرحوم استاد شناسان بزرگ برخوردار شده ام و ا
مرحوم استاد عالمه جعفری و ، مرحوم استاد حائری، مرحوم استاد همائی، فروزانفر

از ای دریافتم که آن بزرگان برای طبقه، مرحوم استاد زرین کوب بهره مند گشته ام
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هم  واند و آثارشان را برای سطوح عالی فرهنگ جامعه نوشتهاند خواّص سخن گفته
اکنون نیاز مبرمی وجود دارد که جوانان و عموم عالقمندان به درک و فهم ادب و 

خود مراجعه کندد. لذا بر آن شدم های عرفان دینی و ایرانی به منابعی مناسب توانایی
به زبان ساده امروزی ها و پیامها که کلیه آثار معروف عرفانی را تحت نام داستان

ین کار زدم. اما آن چه که درباره مثنوی انجام داده بودم کافی عرضه دارم و دست به ا
و وافی نبودند بر آن شدم تا بر همان شیوه اما بنحو کامل تر و جامع تر جمال موالنا 

 را در مثنوی شریف به تماشا بگذارم و این کتاب را نوشتم"
، ردر این اث با عنایت و تدقیق به آن چه مؤلف معّزز عنوان داشته و نیز با ژرفایش

 درخواهیم یافت که:
کلی و اولیه های مخاطبان این اثر جوانان و عامه مردمی هستند که از آگاهی .5

گاهی ، دینی فرهنگی و تاریخی برخوردار بوده و از نوعی خرد خدادادی و دل آ
 در درک لطائف و ظرائف بهره جسته و از عناد و غرض بدوراند؛

مثنوی معنوی های ده تا رازورمزها و غمزهدر اثر حاضر تا حد امکان کوشش ش .2
پردازش شود تا کلیدی شود برای درک ، برمالء و با قلمی قابل درک و جذب

سوم ، دومهای معانی عمیق و بارداِر نظم آهنگ موالنا و ورود به بطون و الیه
 ... آن گنج نامه مانا؛.و

در احوال درون خود موجب وجد و طرب خواننده و تحول ، نثر آمیخته به نظم .3
هنرمندانه و پنجه ریزانه به سان فرش بافی چیره ، اوست. از این منظر مؤلف گرام

. گران مایه طرفه کرده استای اندیشه بافته، با تارهای نثر و پودهای نظم، دست
و در کاربرد واژگان به نثر کوشیده است تا سادگی و روانی را با فصاحت درهم 

به انتخاب احسن بپردازد و گردن بندی از لعل و ها آمیزد و در انتخاب بیت
 مروارید به رشته دراندازد و بر گردن عروس طبع بر تمنا بیاویزد؛

مؤلف تالش ورز است تا با نگرش روانکاوانه ، در حوزه محتوی و حوضچه معنا .4
راشته افهای نمادین و بیرقهای و عرفانی به کاو و کندی درونی بپردازد و داستان

گاهند مثنوی های پیشا رخ نهد و چترسایه، را که نقطه اتصال ناخودآگاه به خودآ
ملکوت را در دو عالم الهوت و ناسوت برپا کند. ز نیرو از همان آغاز به 

اقصی و ، دوزخ، بهشت، و نمایه هائی همچون نیها شناسائی و تحلیل نشانه
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 عیو بهایم سزلیخا و همچنین پرندگان ، یوسف، بلقیس، سلیمان، نیز موسی
 به سوی شناخت نوای دارد و با روانکاوی و علمی و عرفانی دریچهمی
 گشاید؛می

 ،به سیاقی است که کوچکترین خدشهها و نثِر گونه سازیها گزینه سازی بیت .1
پدید نیاورده و حق سخن آن گونه که شاینده ها در اصل داستانای زخمه و رخنه

 است اداء و استوار شده است؛

مهم فلسفی و های ِب اثر در حد امکان و زمان از آیات و احادیث و گزارهصاح .8
موالنا را بازنمائی کرده است. هم او های کالمی بهره برده و زیربنای اندیشه

جوهر نگاه و ها دیرینه زمان، تفکر ایرانیها مثنوی را که محصوِل سال هزاره
شق عهای برشته در شعلهنظرابراهیمی و هفت سده فرهنگ اسالمی و بپخته و 

در طبقی تازه ، در همه ادوار بوده استها و کشش توحیدی و مائده جاِن انسان
 نهد.می پیش روی صاحبان نیاز

پاسخگوی تقاضای درون و معنا طلِب عموم ، امید آن که این اثر و آثاری از این دست
 و نورسیدگان و جوانان سرزمین ادب و ادبا قرار گیرد.

 
 

ادنامه ی هدی صابر صورت نگرفته و تیتر منتخب ب تیتر این نوشته توسط* انتخا
 است. 

 
 



 

 
 
 
 

 اهنفسبخش دوم: خارطات و حدیث
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 ها هدی صابر و تعهد به التیام زخم
 
 داوود سلیمانی 

 
فرا رسید و دولت اصالحات؛ و سپس بعد از دو سال مجلس ششم  24وقتی خرداد 

ی هایلیت حزب مشارکت ایران اسالمی کم و بیش دغدغهشکل گرفت. در اوج فعا
بسته به اینکه از چه ها وجود داشت که حرکت دوم خرداد از پای نیفتد. تحلیل

کردند که نمی اساسا فکرای شد با هم تفاوت داشت. عدهمی خاستگاهی مطرح
م وضع به همین منوال بماند. پس از دوم خرداد کم کم نیروهای ملی مذهبی و دو

خردادی به هم نزدیک شدند. علت آن هم مشخص بود. یک تضاد ایدئولوژیک بین 
نیروهای اصولگرا و هسته سخت قدرت با اصالح طلبان و به طریق اولی با ملی 

و نهضت آزادی شکل گرفته بود. برخی امروز این تضاد را تضاد منافع ها مذهبی
ک در جریان تحوالت بودم کنند ولی من که از نزدیمی مادی یا قدرت ارزیابی

تحلیلم با آنان زاویه داشت. بنابراین از روی اعتقاد و تحلیل شرایط سیاسی و 
اجتماعی ایران در صدد بودم که اصالحات تنها راه باقیمانده برای تغییرات اصالح 
طلبانه است. دقیقا به خاطر ندارم که چه سالی بود اما میدانم که در مجلس بودم و 

به بعد بود. انحالل نهضت آزادی  75نمایندگی ام ادامه داشت. شاید سال هنوز دوره 
اعالم شده بود ودستگیری برخی نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی اتفاق افتاده 

 بود و من یک نطق اعتراضی در این رابطه در مجلس داشتم.

دی ه شاید سال بعد بود که هدی را بمناسبتی دیدم و با هم گپ و گفتی داشتیم.
خواست که دیدارها ادامه پیدا کند و من هم استقبال کردم بانی این کار بیشتر برادر 

از آن پس شاید بیش از چهار جلسه با وقت موسعتری به گفتگو  .خوبم امیر بود
گاه قرارمون  .پرداختیم. دوره مجلس تمام شده بود و من وقت بیشتری داشتم
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ویژگی در هدی صابر عزیز پی بردم. موضوع  در این جلسات به چند .دانشکده بود
گفتگوی ما همفکری و ارتباط موثرتر نیروهای اصالح طلب بود. قاعدتا هدی 
میخواست که طیف گسترده تری از نیروهای دلسوز برای پیشرفت کشور بکوشند و 

جهت کار مشترک و نوعی هماهنگی و همکاری با نیروها و احزاب اصالح ، از این رو
ویژگی بارز وی را پی گیری و سخت کوشی ، گفت. در این جلساتمی طلب سخن

او یافتم. او در عین حال دارای تحلیل بود. او به جریان اصالحی نگاهی تاریخی 
دانست. او مذهبی و عنصری ایدئولوژیک می داشت. بیشتر گذشته را چراغ راه آینده

ران نسل جوان و آینده کشور و در عین حال سیاسی و با تحلیل بود او دغدغه مند و نگ
به  دارای اختالف نیز بودیم.، بود. البته من و او در مواضع سیاسی علیرغم اشتراکات

ولی در مجموع این ، هر حال او نسبت به امثال من در برخی مواضع زاویه داشت
و گفتگوها ادامه پیدا نکند. همانطور که گفتم چهار ها شد که این نشستنمی باعث

با هم داشتیم. متاسفانه این جلسات و محتوای آن را یادداشت ، سع یا بیشترجلسه مو
یر و با پی گ، معتقد به اعتال و سربلندی کشور، نکردم. در این جلسات او را منطقی

  نشاط و از همه مهمتر دلسوز و متعهد یافتم.
نیان سیاسی زنداهای در دورانی که زندان بودم او به همراه برخی دوستان به خانواده

آن روزها های و این نشان از تعهد وی در مسیر التیام بخشی به زخم .زدمی سر
داشت. هنگامی که او به زندان رفت و من هنوز در زندان بودم خبر پرواز او را شنیدم 
و بعد از شنیدن مصائبی که بر وی رفته بود و منجر به عروجش شد در زندان رجایی 

رجایی شهر  57کش بسیار متاثر شدیم. برایش در سالن شهر من و دوستان مشتر
در جمع ما دوستان دیگر نیز سخن  .مراسم ترحیم گرفتیم و من آنجا صحبت کردم

گفتند اگر خوب بخاطر داشته باشم احمد زید آبادی و مهندس صمیمی نیز در آن 
ها آنجمع درباره اش حرف زدند. شاید آن شب بود که من دو قطعه شعر که یکی از 

ی که و در شب، زندانیان بودی به پاس آن همه تعهد و دلسوزی صابر نسبت به خانواده
 در آن جمع خواندم. خاطره اش گرامی.، سروده بودم، از پرکشیدنش مطلع شدم

 خالی از مناسبت نیست تا آن دو سروده را نیز در اینجا بیاورم.
 
 روحش شاد 
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 به یاد هدی عزیز
 
 «اسم با مسّما»

 ، زندمی گونه رفتنت فریاد"چ

 ، نام ُترا

 تو اسم با مسّمایی

 عزیز« صابر»، "ُهدا"ست نام تو
  

 «در حسرت سپاس»
  

 " به رسِم ابراِز سپاسی که اندیشه مرا

 ، نمودمی مشغوِل فرصتی دوباره به دیدار

 نگاِه من، به مهِر بی دریغ تو باشدای تا بوسه

 ، دل نهفته رای می نگارم این دغدغه

 ، یرا سالِم ساده و بی آالیش تو بودز

 تسکین خانه ها

 ، آنگه که پای در ّغل و زنجیر بوده ایم
 دردا که آرزوی من

 ، بر آِب خاطره هایم نوشته شد

 ، کنم سرشِک خویشمی اینک روانه

 ، در بدرقۀ نبودنت

 در حسرت سپاس.
 داود سلیمانی

 5333خرداد 

 زندان رجایی شهر
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 دیدار در شیرودی
 

 وئین عطوفتر
 

 به نام خداوند هستی بی ابتدا و بی انتها
 شهید هدی، یکی از بی شمار خاطرات تاثیرگذار از یکی از آن سه معلم امروزینمان

 صابر
 گفت:کی؟کجا؟ چقدر؟

 هرمدتی که برای شما مناسب و مقدور باشد.، هر مکانی، گفتم:هر زمانی
 به؟خو، گفت:هفت تیر؟امجدیه؟ یک الی یک و نیم ساعت

 کنید ساعت شلوغیست؟نمی اما فکر، عالیست:گفتم
 فهمید و خندید و گفت:

 هوا روشن روشن، خلوت خلوت، صبح سحر
 فهمیدم که منظورش پنج صبح است نه بعد از ظهر

 در بزرگ ورزشگاه، میدان رضایی ها، گفتم: خب
های چرا که یاد دفاعیات مهدی نوزده ساله گل سرخ انقالب در بیدادگاه، خندید

د شهیهای یاد مادر و پدر رضا یی، احمد، رضا، یاد صدیقه، رژیم ستم شاهی پهلوی
 افتاد.

 صبح زود موعد قرار با سرعت فرا رسید
استوار و تنی های چابک و قبراق مثل همیشه با گام، از دور دیدم مثل یک پهلوان

 .شودمی سترگ به در بزرگ نزدیک
 یف تر کردم تا با هم رسیدیم.و من نیز قدم هایم را بلند و تلط
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 به هم رسیدیم.از قبل خدا ما را به هم رسانده بود چرا که قصدمان قرب الی الله بود.
 کند.می خدا قرارگزاران با خود را به همدیگر وصل

 خدا سرپل ارتباطات مومنین و مقربین است.
 ما از طریق خدا مدتی بود که به هم وصل شده بودیم

 شت و دارد و همچنین مومنین نیز با او.خدا با ما کار دا
 بوسیدیم ، محکم و نیرومند و همدیگر را بقل کرده، دست دادیم

 سالمت و صداقتش ، نوع دست دادنش نشانی داشت از صالبت
 و در ادمی حس ایجاد میشد که میشود با این دست پیمان ماندگاری بست.

 د.خود مولف آن سه هم پیمان عشق شها همچنان که بعد
 چرا که عرق صورتش بوی عطر وفاداری میداد. .سعید، علی اصغر، محمد آقا

 .ریز و دقیقی زدهای شیرودی حرفی تا به زمین فوتبال برسیم در مورد تاریخچه
 اینجا چطوره؟:وقتی رسیدیم گفت

 با هم قدم میزنیم و هم دور میزنیم و هم صحبت
 گفتم:صحبت در حال راه رفتن عالیست.

 فت به گوشم رویینگفت:گ
شورای طرح رنگین ی آقا هدی !سعی میکنم در این نیم ساعت اول عصاره:گفتم

 کمان را به شما ارائه دهم.
نیم ساعت دوم آماده ام نکات تعیین شده از جانب شما به رنگین کمان را تفهیم 

 نمایم.
، ا امشمهای و رهنمودها نقد، و نیم ساعت آخر نیز آمادگی شنیدن نقطه نظرات

 چطوره؟
در ضمن اینکه بر سرعت راه رفتنمان اضافه میشد هم با سر و هم با زبان گفت:خوب 

 شروع کن. گوش میکنم. .است
 شروع کردم و چه زود نیم ساعت گذشت.

 نیم ساعت میانی شروع شد.
تعیین نکاتش از صحبت هایم خبر از توانمندی فهم و درک غیر قابل وصفش را 

 لذت میکرد.مینمود و مرا غرق 
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 نیم ساعت دوم به پایان رسید و نوبت به نیم ساعت آخر رسید.
 .اما باید هر چه بیشتر و بهتر پخته تر شود و از خامی در آید، گفت:طرح خوبیست

 طلبد تخصیص وقت داده شودمی رنگین کمان زیبای است در افق افاق وانفس ولی
 تر و جدی ترهر چه سریع تر بی رحمانه هایی برای چکش کاری

 باید پردازش شود..جالبیستی شورای با ارزش و ایده
 ،در همانجا که مابین چمن فوتبال و جایگاه تماشاگران که در واقع پیست دو بود

 نمود.می دورمیزدیم. شروع به یک شباهت سازی و همانند سازی عینی و ملموس
ی هتماشاگران را به منزل فعاالن اجتماعی را به مثابه بازیکنان میگیریم و :و گفت

مردم. نگاهی به میدان بازی کرد و گفت:هم به نقش و تفاوت منحصر به فرد یکایک 
 بازیکنان و جایگاه تیمیشان و هم به نکات اشتراک آنها در هدف واحدشان پرداخت.
نگاهی به جایگاه تماشاگران انداخت و گفت:هم به تفاوت و نقش بی همتای تک 

متشکل از مردم و هم به های هم به جمعیت، اجتماعیشانهای هتک مردم و جایگا
اهداف مشترک آنها در اجتماع پرداخت و نهایتا جمع بندی نمود و گفت:ما فعاالن 

اجتماع برای ایجاد یک جنبش اجتماعی مطالبه محور بایستی ی و کنشگران عرصه
 تماشاگریهای گاهمردم از جایهای چنان نقش خویش را درست ایفا نماییم که توده

ها نه لزوما تظاهرات در خیابان، میدان بازیی و نظاره گری صرف خودشان به صحنه
ها بلکه به میدانهای گوناگون زندگی اهسته آهسته نزدیک و نزدیک تر شوند و آستین

کفششان را باال کشیده و از حاشیه وارد گود و میدان و متن های را باال زده و پاشنه
اجتماعی را ملک مشاء خود های ماعی شده و میدانداری کنند و عرصهزندگی اجت

خودشان رقم زنند و آنچنان که در شان ی بدانند و سرنوشت اجتماعیشان را با اراده
نظامی را تاسیس و مستقر کنند و در حفظ و -انسان است دستگاهی سیستمی

 نگهداری و به روز کردن آن شبانه روز کوشا باشند.
مردم چنین احساسی را نیافرید و همچون حالتی به ی هاما در تودههای یتاگر فعال

تی ح، آنها دست نداد.مطمئن باشید که ما رسالت خود را به درستی ایفا ننموده ایم
و ها اکتیکت، هااسترانژی، هااگر نیت خالصی نیز داشته باشیم.و میبایستی در روش

ارم امیدو.رنه آب در هاون کوبیدن استخود تغییرات بنیادی دهیم و گهای تکنیک
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شورای طرح رنگین کمان نیز در ایجاد اینچنین حسی در مرم سهم به سزایی ی ایده
 ایفا بکند.

 نیم ساعت آخر نیز زود تر از دو نیم ساعت قبل نیز به پایان رسید.
 همیشه دیر است:آموزگار معاصرمان علی شریعتیی طبق گفته

 به امید خدا باز قرار میگذاریم و صحبت میکنیم. موافقید برویم ؟:گفت
با همان انرژی سرشاری که شروع کرده بود با همان انرژی نیز پایان بخشید و با همان 

پرتوان با همدیگر ورزشگاه را ترک کردیم و دست دادیم و خداحافظی های قدم
 نمودیم

داشت و  احساس کردم به سر قرار دیگری در حرکت است چرا که همیشه کار
 هیچوقت بی برنامه و بیکار نبود و بایستی به موقع سر قرارش حاضر میشد

و نهایتا نیز بر سر عهدی که بسته بود ایستاد و به موقع سر قرارش رسید و به رفیق 
 .چرا که مالقات ربش را باور داشت.اعالء لقاءالله پیوست

 ...رفتنش و اوج گرفتنش و پرواز ملکوتیش مبارک بادا
و او حاال در مدار باالتر از مدار ما در حال رشد و نمو است و ما نیز سعی میکنیم 
در مدار خودمان در هستی راه تکامل را که همان راه تقرب حداکثری در این امکانات 

 حداقلی به خدای هستی است نزدیک و نزدیک تر شویم.
 و و مستدام باداراهش هموار و همواره پر رهر، روحش شاد و طرب انگیز و رقصان

 دوستار رنگین کمان ، اسالم، مردم، خدا فرزند ایرانی بنده
 رویین

 79خرداد  ـ اوین
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 ای از هدی صابر خاطره
 

بود. هدی را در میدان هفت تیر دیدم. درست در  5377راهپیمایی روز قدس سال 
زدند. می راکه داشتند مردم هایی محاصره نیروهای ضد شورش و لباس شخصی

 هاج و واج ایستاده بود.
پیش از آن حدود ده صبح با ماشین به میدان هفت تیر رسیده بودم و همان جایی که 

 آن جمعیت انبوده را دیدم که از پل، بعدا ایستگاه مترو شد پارک کردم. یکربع بعد
 آن گاهآمدند. به قاعده ده الی پانزده نفر در هر ردیف و می کریمخان به سمت میدان

کرد. کناری ایستادم و نگاه کردم. می ردیف ردیف پشت سر هم تا چشم کار
 مصمم بود و استوارها دادند. چهرهمی شعارهایی تند که قبال هرگز نشنیده بودم سر

دانشگاه تهران برقرار بوده و های زدند. گویا راهپیمایی حکومتی در طرفمی فریاد
جمعیت با همان ، ده بودند. دو و نیم ساعت تماممردم عاصی این طرف را انتخاب کر

موج موج از کنارم گذشتند. تا حدود ساعت دوازده و نیم که آخرین گروه ، فشردگی
پشتی نیروهای های جمعیت ماند. ناگهان از کوچههای شعاردهندگان رفتند و خرده

ر ابیرون ریختند و سر به دنبال مردم گذاشتند. فرها ضد شورش و لباس شخصی
 سوزاندمی باالتر. گاز اشک آور چشم راهای داخل کوچه، کردیم سمت باالی میدان

چند بطری آب معدنی ای گذشت. از مغازهای کرد. بیست دقیقهمی و نفس را تنگ
خریدم و تا سر کوچه که برگشتم به چند نفر که حالشان بد بود دادم. هوا گرم و آفتابی 

آمد. باید برمی گشتم طرف میدان هفت تیر و می هزبالهای بود و بوی سوختن سطل
 شد. می ماشین را برمی داشتم. اما مگر

فکری به سرم زد. عینک آفتابی ام را درآوردم و در جیب شلوار گذاشتم و یقه پیراهنم 
را پایین آورده و پیراهنم را روی شلوار ها را داخل داده و تا دکمه آخر بستم و سر آستین

ایم را به سمت پیشانی آب زدم تا همراه بند دسته کلیدم که مثل تسبیح انداختم. موه



 15   ی هفتمین سالگرد شهادت هدی صابریادنامه
 

نه ام پیدا کنم. یک دستم را روی سیها تیپی شبیه لباس شخصی، نگهش داشته بودم
شوند یک کتی به سمت میدان می گذاشتم و همچون افرادی که از مسجد خارج

ی بردند یا چند نفرمی حرکت کردم. جا به جا کسی را گرفته بودند و کشان کشان
 زدند. می ریخته بودند سر یکی و کتکش

ایستاده بود. بعدا گفت که ها در این بلبشو بود که هدی را دیدم هاج و واج آن وسط
به  ،اشتباهی رفته بوده به راهپیمایی حکومتی و تا بفهمد و راه بیفتد طرف هفت تیر

مخصوصا با ریشی که داشتم شناخت نمی این قسمت از ماجرا رسیده. مرا که کسی
شد. ممکن می شناختند خیلی بدمی و تیپ حزب الهی که زده بودم اما اگر هدی را

بود در چنان عصبیتی همان جا به قتلش برسانند یا حداقل زیر کتک دنده هایش را 
 را که در راهپیماییها بشکنند. همان طور که چند سال پیش مهندس موسوی خوئینی

 بد زده بودند.، نشگاه تهران شرکت کرده بوددراویش طرف دا
تا ماشین یک سی متری فاصله بود. عینک آفتابی ام را درآوردم و به هدی نشان دادم 

 ماشینم اونجاست.، و گفتم: بزن
زنم. بدون این که جرات کنم به اطراف نگاه کنم نمی هدی سری تکان داد و گفت:

هوار قربانیان و حیدر حیدر لباس شخصی گفتم: پس زود بریم. صدای فریاد و داد و 
صدای مسلط در میدان هفت تیر بود. به ماشین که رسیدیم سریع قفل را زدم و ، ها

دیم از کرمی نشستیم. ماشین را روشن کردم. حال باید به سمت باالی میدان حرکت
 الی آن همه نیرو.

د بسالمت رها نسرت را پایین بگیر تا بشه از وسط ای، به هدی گفتم: هدی جان 
 بشیم. 

 گیرم.نمی آرام گفت: سرم را پایین، کردمی هدی همان طور که جلو را نگاه
 کنم.می بشناسنت نابودیم. خواهش، گفتم: هدی جان

 گیرم.نمی هدی آرام گفت: سرم را پایین
ای شد. چارهنمی حمل نیرو و لندکروزها دیدههای هیچ ماشین دیگری بجز ماشین

 چماق و، مان دنده یک به سمت باالی میدان راه افتادم. تا میانه خیاباننبود. با ه
که ای پاییدند. یک سرکردهمی با چشمانی سرخ و هیجانی اطراف راها زنجیر بدست

کلت در دستش بود تا جلوی ماشین آمد و مشکوک نگاهمان کرد. سریع سرم را 
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تر کان دادم و پایم را بیشبسمتش ت، وصل به یقه آخوندی بود که درست کرده بودم
روی پدال گاز فشردم. باالخره قبل از آن که آخرین راه بند را بگذارند از میدان خارج 

 شدیم و داخل اتوبان راندیم. 
 در راه کلی حرف زدیم. دعوتم کرد که به کالس هایش در حسینه ارشاد بروم.

درست شود. ها طلب در ذهن اصالحای گفت که قبل از هر چیز باید مطالب پایهمی
اصرار داشت که جایی پیاده اش کنم که راهم دور نشود. قبول نکردم. خانه هدی ته 

صافکاری و های خیابان استخر پشت آن همه مغازه، فلکه چهارم تهران پارس
تعمیرکارها بود. موقع پیاده شدن دنبال قلم و کاغذ گشتم که شماره منزل جدیدم را به 

دارد. نمی کند و جایی مطلب نوشتنی از کسی نگهمی ط حفظگفت که فق، او بدهم
آخر هم لبخندی زد و آن پرش عصبی همیشگی پلک چشمانش را زد و همان طور 

 سربلند رفت. 
 عضو سابق دفتر تحکیم وحدت  
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 ی هدی ماندنی استنغمه
 رد شهادت هدی صابرهفتمین سالگگزارشی از 

 
خرداد بر مزار این فعال ملی ـ  57هفتمین سالگرد شهادت هدی صابر روز جمعه 

رغم گرمی هوا بهشت زهرا برگزار شد. در این مراسم که علی 533ی مذهبی در قطعه
 ،دار بودن بسیاری از حاضران با استقبال خوب عالقمندان و فعاالن اجتماعیو روزه

ز خواهر شهید صابر با تشکر از حاضران که ا، فیروزه صابر، شد سیاسی و فکری برپا
کنم از تشکر ویژه می»گفت: ، های دور و نزدیک به مزار هدی صابر آمده بودندراه

کنند و شرف و غیرت در وجودشان معنا پیدا بزرگان جمع که همیشه شرمنده می
اکری جناب ش، پیمانجناب دکتر ، جناب مهندس میثمی، کند؛ آقایان دکتر ملکیمی

 ،رغم شرایط دشوار جسمانیو آقای قدیانی برای اینکه بزرگ ما هستند و شاید علی
کنند. جای خالی آقای شاه حسینی که همیشه هر سال اینجا ما را همیشه شرمنده می

 « شود؛ روحشان شاد باشد.حس می، بودند و وجودشان برکت داشت
تاح عبدالف، از نرگس محمدی، زندانیان و محصورانفیروزه صابر در ادامه با اشاره به 

ها آن هایرضا آقاخانی و دیگر زندانیان سیاسی که خانواده، روئین عطوفت، سطالنی
اتحه جمعی فبه نیکی یاد کرد. پایان مراسم با قرائت دسته، در جمع حضور داشتند

 بود. 
و دوستان نزدیک هدی  پناه از اندیشمندان فعال در اصفهانآقای حق، در این مراسم

مذهبی و رئیس فعال ملی، آقای عماد بهاور، های آغازین انقالبصابر در سال
بند هم 313ی جوانان نهضت آزادی ایران که دورانی با هدی صابر در زندان شاخه

بوده است و آقای هادی صابر ـ برادر بزرگتر هدی صابر ـ به طرح بحث پرداختند که 
 شود. از مباحث ارائه میای در ادامه چکیده
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 ی هدی راه پایندهپناه: حقبهزاد 
شاید من کمترین صالحیت را داشته باشم که بخواهم در مورد هدی در این جمع با 

ی که ی من با هداین کیفیت صحبت کنم. شاد به دلیل لطف دوستان و قدمت رابطه
د کرده باشد. به هر اولویتی را برای من ایجا، گرددبرمی 5343-5313های به سال
 حال: 

 بس نکته غری حسن بباید که تا کیس
 مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

های خاصی ی ماست به دلیل ویژگیمسلما اگر هدی این قدر مورد توجه در جامعه
اشد تواند الگو بکه حین فعالیت اجتماعی و زندگی از خود نشان داد و ثابت کرد می

های هدی نسل جوان و دانشجوی ما. در مورد ویژگیو الگو بود؛ خصوصًا برای 
م و کردیهای زیادی را با هم فعالیت میبه دلیل اینکه ساعت، بخواهم صحبت کنم

شود از صداقت هدی به عنوان پایه اول خیلی زیاد می، کردیممی به اتفاق هم کار
ش آنچه تال، حرکت اجتماعی صحبت کرد که در هدی نمودار بود. از طرف دیگر

خودش بود. از این نظر برای همه ما ، دیدکرد برای بهبود جامعه بود و آنچه نمیمی
 الگو بود. 

روی بازسازی قهرمانان ملی ایران خیلی کار کرد حتی قهرمانانی که پارادایم و زمان 
ها از زمان فعلی جدا شده بود و هدی سعی داشت این قهرمانان را در جامعه آن

هدی ، هم چنین قهرمانی بود. در دورانی که دوره ضدقهرمان بود معرفی کند. خود او
 هایشان را برای نسل جوان تازه نگهداشت و آرمانداشت قهرمانان را زنده نگه می

 داشت. می
های خیلی خاصی داشت. دوست داشت نمازش را در عبادت، در زندگی فردی

داد. نمازهای هدی واقعا ن مینهایتی را به او نشافضای باز بخواند که شاید افق بی
 دوست داشتنی بود و برای ما الگو. 

کنم که از نظر ایمان هم هدی نمونه بود و هیچ وقت این حرف او را فراموش نمی
های های تکامل کمکخداوند هم سر پیچ، گفت اگر مایه بگذاریم و تالش کنیممی
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ی بود که به هدی اجازه خاص خودش را خواهد کرد. این نگاه ناشی از یک ایمان قو
 با اطمینان حرکت کند. ، رفتداد خالف مسیری که کل جامعه داشت میمی

گرفت و روح ادبیات هدی ادبیات خاصی بود و از مشی جوانمردی نشات می
کرد ورای هایی که میجوانمردی در سخنش عیان بود. خیلی از رفتارها و صحبت

ی هم گام به گام با توسعه و زندگی مردم های عملمسئله سیاسی بود. او در حوزه
 کرد. عجین بود و برای کارآفرینی همیشه تالش می

 زبان تند انقالبی داشت، طلبی داشتبا اینکه مشی اصالح، روی منش و مشی هدی
رد و مقابل کو نسبت به انحرافات مثل ابوذر بود که با خشم کامل انحرافات را بیان می

 هایش را هم پرداخت. ع هزینهایستاد و به طبآن می
 یکتای هرنمندی ماست یزندگی صحنه

 خود خواند و از صحنه رود یهر کیس نغمه
 صحنه پیوسته به جاست

 خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
دوستی و دموکراسی ای است که از عدالت و مردمی هدی ماندنی است؛ نعمهنغمه

و این نغمه همیشه ماندنی است. داغ ننگ و شرم  گویدو کارآفرینی و کار و رفاه می
حتی  ولی، همیشه روی پیشانی کسانی است که نابجا او را دستگیر و اسیر کردند

حق این اسیری و زندانی بودن را هم به جا نیاوردند و در جایی که اسیر و زندانی بود 
 ر دل ما گذاشتمورد بی مهری و بی توجهی واقع شد و هزینه سنگینی داد و داغی را ب

و ننگ و شرم را برای کسانی گذاشت که حتی برای اسیر هم حقوقی که باید رعایت 
 رعایت نکردند.، کنند

راهی است که ادامه خواهد یافت. شکی روی این نیست. ، به نظر من راه هدی
ها و استراتژی، هامشیحتی اگر خط، هایی نیست که از بین برودها آرمانآرمان

دوستی و رفاه مردم ولی عدالت و آزادی و توسعه و ایران، ها عوض شودایدئولوژی
 شود و هدی دنبال این اهداف بود. ایران عوض نمی

 رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
 چنان مناند و چننی مه نخواهد ماند 
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 ی بینش ـ منش عماد بهاور: صابر و تکوین بسته
 ارتجس، زرگان در مورد افراد صحبت کنمخیلی سخت است که در مجالس یادبود ب

، نمای صحبت ککنم؛ ولی وقتی خانم صابر خواستند در این مجلس چند دقیقهنمی
احساس کردم که یک دینی به آقای هدی صابر دارم که باید ادا کنم و این دین هم 

شود به همان اعتصاب غذایی که منجر به فوت آقای صابر شد. وقتی که مربوط می
من  ،آقای دلیرثانی، آقای صابر، فوت کردند و آن اتفاق برای هاله خانم افتاد مهندس

های بند فقط ما بودیم تشخیص مذهبیو مهندس طاهری را خواستند و چون ملی
ایشان این بود که اعتصاب را ما باید شروع کنیم. آقای طاهری استدالل قرآنی کردند 

ی طور شد که ما روزهگیریم. ایناسی میی سیکه اعتصاب غذا جایز نیست و ما روزه
ش ولی این حسرت، سیاسی گرفتیم و آقای صابر و دلیرثانی اعتصاب غذا کردند

همیشه برای من ماند که چرا آنجا آقای صابر را همراهی نکردم. البته بعد از فوت 
اعتصاب غذا را شروع کردیم که  313ایشان به همراهی خیلی دوستان دیگر در بند 

 قل صدای مظلومیت او را به گوش دیگران برسانیم. الا
به اتاق  313اید که وقتی از آقای صابر دعوت کردند که در بند حتما شنیده

ایشان سه مرتبه اتاقشان را عوض ، قبول نکردند و به عالوه، طلبان برونداصالح
اصولی  گیر ودانند ایشان خیلی سختشناسند میکردند. کسانی که آقای صابر را می

ها؛ لزوما سیاسی و ولی این مرزبندی، های خیلی محکمی داشتبود و مرزبندی
 های منشی بود.به نظر من مرزبندی، عقیدتی و ایدئولوژیک نبود

منش نه یک رفتار است و نه یک ، در مورد منش آقای صابر خیلی صحبت کردند
از جنس مرام ، افتدقبل از کنش اتفاق می، ذات و خصلت. از جنس کنش نیست

 اگر بخواهیم تعریفی ....مرام تختی و، گفت مرام مصدقاست. آنچه آقای صابر می
قضاوت اخالقی ما در هر موقعیت و هر لحظه پیش از انجام هر ، از منش ارائه دهیم

کنشی است. این قضاوت بر مبنای بینش ماست. اتفاقا بینش هم خود بر مبنای یک 
ز بینیم دو چیگذاریم مین بینش و منش را کنار هم میشهود اخالقی است. وقتی ای

بینش هم عقیده و باور ، طور که منش رفتار و کنش نیستمجزا از هم نیستند. همان
ی بینش و منش بین باورها و اعتقادات از یک طرف و عمل و روش و نیست. بسته



 41   ی هفتمین سالگرد شهادت هدی صابریادنامه
 

 ینش ـ منشکنش ما قرار دارد و بین این دو است. هر باوری برای خود یک بسته ب
 ی بینش ـ منش که متاثر از باورها و اخالقیات ماست هر لحظه به مادارد. این بسته

گوید چطور عمل کنیم. این برای آقای صابر مهم بود و بر این اساس افراد را می
 سنجید.می

 کرد باور و عملمرزبندی آقای صابر با خیلی از افراد از این جهت بود که فکر می
و  ها شکل نگرفته استی بینش ـ منش برای آنانطباق ندارد و این بسته ها بر همآن

بین خروجی عمل و نتیجه عمل با باورها و ایدئولوژی افراد همخوانی وجود ندارد. 
طلب یا مارکسیست باشد اصالحهای طلب باشد و حرفممکن است طرف اصالح

اور و اعتقادش همخوانی اما عمل او با این ب، های ایدئولوژیک بگویدو کلی حرف
آید عضو انجمن کرد؛ دانشجو میندارد. انتقادهایی که آقای صابر به دانشجو می

اما از آن طرف خروجی عملش ، بیندشود و خود را نوک پیکان تکامل میاسالمی می
 ،البی و زد و بند است! چرا این دو متفاوت است؟ وقتی افرادی به این صورت بودند

 کرد. بندی میآقای صابر مرز
شود؟ آقای صابر روی این چگونگی هم خیلی بسته بینش ـ منش چگونه ایجاد می

 آقای صابر، ای قرار بود در زندان تهیه شودتاکید داشت. یادم هست یک بیانیه
حساسیت داشت که چه کسانی قرار است بیانیه را امضا کنند و وقتی فهمید برخی 

چون برخی از ، خواهم امضا کنندگفت نمی، افراد مشخص قرار است امضا کنند
یلی خ« طی کردن سیر»این اصطالح «. اندسیر این بیانیه را طی نکرده»این افراد 

 برای ایشان مهم بود. 
 شود؛ یک سیر وی بینش ـ منش به صورت آنی یا با مطالعه ایجاد نمیاین بسته

 و پروردگار هستی و متنفرایندی دارد که باید طی شود. انسان در تعامل با هستی 
 تواند بینرسد و میمقدس و مردم و جامعه طی یک فرایندی به آن بینش ـ منش می

هایی است که فرد اخالقیات و عمل همخوانی ایجاد کند. این با الگوها و شابلون
، نژادحنیف، دارد. مثاًل الگوهای آقای صابر در ایجاد منش عبارت بودند از: مصدق

هندس سحابی. در این سیر یک نوع صیرورت و تحول درون هم تختی و خود م
هست. رسیدن به این که کوچکترین کنش شما بر اساس این بینش ـ منش باشد. 
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توانست آن را تحمل نمی، ها هستدید که تضاد باور ـ عمل در آنوقتی افرادی را می
 شود. کند و از آن جمع جدا می

یک الگوی ازلی بود که همان ، بینش ـ منش الگوهای آقای صابر برای این بسته
. و ..کرد؛ در تفسیر قرآن در تحلیل روز وجا به او مراجعه مینژاد بود که همهحنیف

یک الگوی زنده بود به معنای الگوی ایمانی و اخالقی که همان مهندس عزت الله 
نی و وی ایمانمادین بود که رفتن آقای صابر همراه با الگ، سحابی بود. چقدر هم این

اخالقی خودش شد؛ گویی بدون آن الگوی ایمانی و اخالقی ماندن و زندگی در این 
 جهان برای او معنایی ندارد. 

 
 وطنانهادی صابر: سوغات زندان بی

گناه در زندان بودن به عزیزم یاد داده بود که آمدن بارها و بارها رنج زندان و بی
ی بند و خواب عمیق دم صبح زندانیان را حس صدایی راهروهاپاورچین روزها از بی

ر فهمید. بعدازظهبلکه از نوای یکنواخت بندها می، کند. اوقات روزانه را نه از ساعت
آور بود. عزیزم غروب را با ها بود که برایش عذابپچصدای خرناس و خواب و پچ
، چیدپیکه مثل صدای شالق در راهروهای بند میها صدای روی پیشانی کوبیدن

 کرد. شنید و از آن نرمک نرمک بوی شب را حس میمی
لولش ی سدر گوشه، رسیدعزیزم عاقبت در شبی که از غروبش بوی مرگ به مشام می

ای دوردست خیره مانده بود. شاید عزیزم زندگی تلخ قد ایستاده بود و به نقطهتمام
ز در. ناگهان درد هولناک از آمد اکرد. آمد از در آنکه نباید میاش را دوره میگذشته

در سلول داخل آمد. در چشم به هم زدنی چهره عزیزم از درد در هم کشیده شد. درد 
حکایت کوبیدن پتک بر سندان جان بود. درد مرگ بر تمام جان و تنش پخش ، نگو

شد و در کف سرد سلول زانو بر زمین زد. دیگر مردان سلول عزیز و سنگ صبورشان 
 بارید. . پریشانی از سر و رویشان میرا دوره کردند

ت اما کجاس، طلبیدندکوفتند و کمک میهم سلوالن عزیزم بر در و دیوار سلول می
 بی اختیار، زداش که از آن درد و رنج فریاد میفریادرس؟ عزیزم با خنده همیشگی

اش به سمت سقف سلول سرد تاریک چرخید و چشمان مهربانش از صورت مردانه
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اش غلتید و بر کف غرب زندان لبریز از اشک شد و موج اشک بر چهره مردانهدرد و 
 کس و تنها درد مرگ را حس کرده بود. سلول چکید. عزیزم بی

شناخت و بارها تا مرز مرگ رفته بود و دوباره وطنان را خوب میاو سوغات زندان بی
 کرد و از این پسمیاما عزیزم دیگر درد را حس ن، گرفتبازگشته بود. درد شدت می

؟ هایم چه شدگفت که پس تالشبا عشقش خلوت کرده بود و با خالقش سخن می
وطنان؟ در اوج آخر چرا در غربت؟ چرا دور از عزیزانم؟ چرا در غل و زنجیر بی

ها و فریادهای هم سلوالن ناگهان برقی همانند مهتاب از بیخ چشمان عزیزم کوفتن
شمانش درخشید. درد و مرگ در مقابل ایمان و پایمردی نمایان شد و به مرور در چ

 عزیزم شرمنده شده بود. 
ای هدر لحظ، نهایت. در نهایت دردشب مرگ در سلول به نیمه رسید و فشار درد به بی

اش مهربانی و خنده همیشگی بر چهره عزیزم نقش بست و در میان گفتگوی عاشقانه
اش غلتید و عزیزم با صالبتی ک بر چهرهبا سلطان دین و ایمانش آخرین قطره اش

ها چنین بود که عزیزم پلشتیماندگار بر کف سرد و سخت سلول فرود آمد و تمام. این
های روزگارش را به غل و زنجیر بند سپرد و آزاد گشت و روح پاک و چون و زشتی

 الماسش به عشق و خالقش پیوست و رفت. 
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 ه آرمان و واقعیتآفرینش الگو و قهرمان: میان
 گزارشی از مراسم ششمین سالگرد عروج هدی صابر

 
ششمین سالگرد عروج هدی صابر به بحث و بررسی درباره مسئله الگو ـ قهرمان و 

گرایی در جامعه متأخر ایران اختصاص یافت. در این مراسم که در علل افول آرمان
سوسن شریعتی و ، لیهپس از یک طرح بحث او، برگزار شد 5334خرداد  74تاریخ 

به طرح بحث پرداختند. ، امیر طیرانی که هر دو دستی در پژوهشگری تاریخ دارند
آید متن پیراسته سخنان حاضران در میزگرد مذکور است. آنچه در ادامه می

 به متن افزوده شده است.« انداز ایرانچشم»ها توسط نوشتپی
 

م و احترام خدمت حاضران عزیز و بسم الله الرحمن الرحیم. با سالکمال رضوی: 
گاهی و خودسازی در این ماه  کنده از مسئولیت و آ با آرزوی ایام و لیالی خوش و آ

شهدای ، رمضان. نام و یاد شهدای انقالب و جنگ به ویژه شهدای پانزدهم خرداد
شهید ، نژاد و یارانش ـ معلم شهید علی شریعتیچهارم خرداد ـ شهید محمد حنیف

قدر های گرانالشأن یوسفی و موسوی که خانوادهران و شهدای عظیممصطفی چم
به ویژه ، ها در جمع ما حضور دارند؛ همچنین شهدا و درگذشتگان دوره متأخرآن

اما ، هاله سحابی و در نهایت هدی صابر ـ او که جان داد، الله سحابییاد عزتزنده
پهلوانانه و آزادمنشانه از جمع تن به بیدادگری و تعرض به حق حیات انسان نداد و 

 داریم.ما رفت ـ را گرامی و بزرگ می
ایم. امیدواریم امروز به یادبود ششمین سالگرد عروج هدی صابر گردهم جمع شده

توشه و دستاوردی از این جمع نصیب حاضران شود. در خدمت دو تن از 
سن شریعتی ـ پژوهشگران و اندیشمندان ارجمند ـ آقای امیر طیرانی و خانم سو
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هستیم و از اینکه قبول زحمت کردند برای مشارکت در بحث پیشاپیش تشکر 
 کنم.می

رینش آف»آن عنوان چیزی شبیه ، اگر بتوان عنوانی برای بحث امروز ما متصور بود
دانم که عنوان شاید کمی مبهم است. می« الگو و قهرمان: میانه آرمان و واقعیت

موضوع بحث تا حدی برای شما ، یحی که خواهم داداما امیدوارم با توض، باشد
روشن شود. مسئله از این قرار است که تمامی جوامع بشری ـ اعم از پیشامدرن و 

زنند که این الگوها ضامن تداوم مدرن ـ دست به خلق قهرمانان و الگوهایی می
کننده همبستگی اجتماعی و انسجام آن جامعه هستند. حیات جامعه و تقویت

تجلی وجدان جمعی و راوی حافظه تاریخی جامعه هستند؛ هرچند گاه ، وهاالگ
 هایها و به تعبیر شریعتی بغضها و ناکامیها و نداشتهروایتگر سرخوردگی

با فرآیندهای موازی ، اند. با گذر از جوامع پیشامدرن به دوران مدرنفروخورده جامعه
سازی ـ و بسیاری مفاهیم عقالنی، افول و محو کاریزما، زداییافسون، زداییقدسی

گاه چاما هی، اند ـ مواجهیمکار رفتهو تعابیر مشابهی که برای توصیف این گذار به
اند و اگر ما به جوامعی جوامع مدرن نیز از خلق قهرمانان و الگوهای خود تهی نشده

، ندوششده شناخته میزداییقدسی، دنیوی، شدهعرفی، که امروز به عنوان سکوالر
نیک بنگریم همچنان شاهد درجاتی از خلق قهرمانان و الگوها هستیم؛ چرا که شاید 

امکان تداوم همبستگی اجتماعی و تجلی عینی ، بتوان گفت بدون خلق این قهرمانان
 وجدان جمعی برای جامعه وجود ندارد.

 اندرکار خلقادبیات و فرهنگ عامه دست، مذهب، در تاریخ دوردست جامعه ایران
هت جها و قهرمانان بوده است و این نقش تا امروز نیز کمابیش ادامه دارد. بیاسطوره

و در پی دوران سرخوردگی ناشی از کودتای  13و  33های نیست که وقتی در دهه
جنبش چریکی در ایران سربرآورده و ، 33مرداد و انسداد سیاسی اواخر دهه  77

ان ان و نویسندگان و خطیبان و روشنفکرشاعر، شودسپس در تور پلیسی گرفتار می
 پردازند.به خلق قهرمانان و الگوهایی از میان این مبارزان انقالبی می

هایی عمیق دست به مایهدست از کسانی که با بداعت و دروناما در تاریخ نزدیک
توان به دکتر شریعتی اشاره کرد. می، شده ما زدبازخلق و احیای الگوهای فراموش

ی از امام علی )ع( الگوی وحدت در عصر تفرقه ساخت؛ از ابوذر تصویر یک شریعت
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گاهیطلب موحد را برجسته کرد؛ از زینب الگوی پیامعدالت س بخشی پرسانی و آ
ا .. الگوه.حسن و محبوبه و، سلمان، حسین، از شهادت و به همین ترتیب از فاطمه

 یران عرضه کرد.و قهرمانانی برای پاسخ به روح دوران به جامعه ا
بینیم که او نیز در دوران خود به می، اگر به زندگی و اندیشه هدی صابر نگاه کنیم

ها در سطح قهرمان و الگو برای نسل نو های ملی ایران و برکشیدن آنبازیابی سرمایه
، دخطی با خدا عرضه کرکه از ابراهیم الگوی رابطه رفیقانه و تهپرداخته است؛ چنان

یاد خانم قندهاری نژاد و فعاالن عرصه اجتماعی نظیر زندهحنیف، تختی، از مصدق
ه به عرض، تا آن زن و شوهر گمنام ُکرد که به احیای نژاد اسب کردی پرداخته بودند

 توانند با تعمق و نگریستن در سیر زندگیقهرمانانی پرداخت که اهالی مدار تغییر می
 عنوان فعال اجتماعی دست به کنش بزنند.خود به ، گرفتن از آنانها و الهامآن

ای برای الگوسازی نسل نو مایهاو خود نیز به دست، با عروج پهلوانانه هدی صابر
، های معدودی چون نظم آهنینبدل شده است. در این الگوسازی اغلب بر ویژگی

کوتاه نیامدن بر سر اصول و ، ناپذیریانعطاف، گراییآرمان، جدیت، شناسیوقت
کید می نفی  شود.هرگونه سازش و مماشات تأ

یعی ـ شاکنون بحث این است که آیا اساسًا آن کاری که شریعتی با میراث اسالمی
شان وننامهای ملی و انقالبی و افراد بیکرد یا آنچه صابر در مدار خود با شخصیت

 در، انجام داد و در نهایت آنچه پس از عروج هدی صابر درباره خود وی رخ داد
های انقالبی و به تعبیری نوعی سبک تعدیل انگاره، دورانی که شاهد میل به فردیت

نهایتًا به نوعی شکاف و از خودبیگانگی و ، زندگی مالیم و متوسط هستیم
 شود؟ناپذیری میان مخاطب با این الگوها منجر نمیدسترس

یط امروز های ناشی از این برساخت الگوها و قهرمانان در شرامخاطرات و تنش
ها چه امکان و ظرفیتی برای این الگوسازی، عبارت دیگرجامعه ایران چیست؟ به

 کند؟هایی مواجه میجامعه را با چه چالش، آفریند و در مقابلجامعه می
ا تایپ یآلماکس وبر در کار نظری خود نوعی ابزار پژوهشی ایجاد کرده و آن را ایده

او تاکید داشت که ، های آرمانیبرساخت این نمونه نمونه آرمانی نام نهاده است. در
دهنده مصداق و نمونه عینی خارجی نیست؛ بلکه تنها ابزاری نشان، تایپیک ایدهآل

و  های آرمانی. آیا الگوسازیتحلیلی است برای سنجش فاصله واقعیت با این نمونه
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در  آلیپ ایدههای امثال شریعتی و صابر نیز چیزی از جنس همین تپردازیقهرمان
به  ها بتوانیممقیاس زندگی عملی ماست؟ یعنی برساخت الگوهایی که از رهگذر آن

وجودی  هایبه خودمان تلنگر و تشر بزنیم و ظرفیت، ارزیابی فاصله خود بپردازیم
 خود را بازیابیم؟

گرایی مندرج در چه عواملی جامعه ایران را به فروگذاشتن آرمان، از سوی دیگر
اندرکار تطور خواند؟ چه عواملی دستو عمل این قهرمانان و الگوها فرامیزندگی 

ای عاری از هرگونه الگو و قهرمان پرداز ایران به جامعهدار و قهرمانجامعه آرمان
داشت که به بازیابی و احیای قهرمانان اخالقی بود که امثال هدی صابر را بر آن می

 جمعی ایران روی آورند؟ دست تاریخی برای بازسازی روحنزدیک
از آقای طیرانی و خانم ، شدن کلیت بحثبا این تمهید و مقدمه و با امید به روشن

 کنم به طرح بحث خود بپردازند.شریعتی درخواست می
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 های روشنفکر ـ قهرمانهدی صابر و تنهایی
 
 سوسن شریعتی

 
رد یی دو سال پیش در سالگبهانه این بحث دو یادداشت بود: یادداشتی که آقای رضا

منش  ،کلوزآپی به زندگی، یادداشتی به تعبیر صابر 5هدی صابر بر سر خاکش خواند:
ای بود از همین جنس به نوشته، ها؛ و یادداشت دومبه آدم، و نگاه صابر به زندگی

نگاه و رفتار و خلقیات هاله سحابی که در همان زمان به مناسبت مرگ آن عزیز نوشته 
 ،یک نوع نگاه به دو عزیز بود؛ دو انسانی که در اوج رفتند، این دو یادداشت 2بودم.

هایی که به آن باور داشتند و امروز برای ما نماد نوعی زیست و نوعی وفادار به ارزش
ی دوستدار در برابرشان دستخوش یک «ما»اند و شباهتاما به هم بی، اندمرگ شده
تواند از هر دو الگو بگیرد؟ آیا الزم است که بین شویم: چگونه مخاطب میتردید می

این دو و این دو رفتار یکی را انتخاب کرد؟ همان موقع پیشنهاد شد همین پرسش را 
به بحث بگذاریم و به دالیلی منتفی شد. امسال خانم صابر به من جسارت داد تا 

ین بحثی اما چرا طرح چن، این موضوع را در مراسم یادمان هدی صابر مطرح کنم
گرایانه و اصطالحًا خواهد؟ شاید به دلیل نگاهی که قرار است پرسشجرئت می

ه ای است که بتردید انتقاد به هدی کار آسانی نیست. او چهرهانتقادی باشد و بی
 کند وای پیدا میدارد شکل اسطوره، آراماش و نیز نوع مرگش آرامدلیل نوع زندگی

                                                             
به قلم محمد رضایی در پایگاه « چرا سخن گفتن از هدی دشوار است؟». این یادداشت با عنوان 5

 مندان است.اینترنتی هدی صابر در دسترس عالقه
 انداز ایرانچشمدوماهنامه  35در شماره « وضع آرزوهایت چطور است»عنوان  . این یادداشت با2

 ( منتشر شده است.5333)اردیبهشت و خرداد 
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تدار دوس، داند نقد اسطوره ـ به خصوص وقتی که خودبنده شاید بهتر از هر کسی ب
ـ کار نفس دانیم که مثاًل در باره شریعتی همین گیری است. در عین حال میاو هستی 

ها طی این چهل سال بقای او را ممکن کرده است. بعد از شش سال نقدها و پرسش
دی قرار بود درباره هوگوی انتقادی با او را شروع کرد. البته گفت، «وارهدی»توان می

کردن از نسبت شریعتی و هدی به ولی به نظرم آمد صحبت، و هاله صحبت شود
 قابلیت بیشتری دارد.، هایشانها و تفاوتدلیل شباهت

ی هاکند علی رغم تفاوتشریعتی و صابر را پرداختن به سه محور شبیه هم می
 بسیارشان:

 پرور؛ها و زمانه متوسطنقد متوسط 
 ترها(؛ازگشت به نزد مردم )ضعیفضرورت ب 
 .روشنفکر ـ پیامبر 

 
 ها و ضرورت بازگشت به میان مردمنقد متوسط

هایی که به مناسبت چهلمین سالگرد شریعتی برگزار هفته پیش در سلسله نشست
سخن از پارادوکسی بود که شریعتی به آن دچار است و به نظرم شامل هدی ، شودمی

نگاه و رفتار روشنفکرانه آن دو؛ از یکسو ابراز انزجار از  شود. پارادوکسی درهم می
بسا احساس بیگانگی با مردم زمانه و از سوی ای پرور وانسان متوسط و زمانه متوسط

کید بر مردم و  به زیست، هاها و مطالبات آننزدیکی به خواست، دیگر ضرورت و تأ
 زبان آنها و از همین رو متهم به نوعی پوپولیسم.

کنند و در این احساس و شریعتی هر دو با اعالن بیزاری از این وضع شروع می هدی
 های متوسط. شریعتیپرور و آدماند؛ بیزاری از زمانه متوسطتنهایی با هم مشترک

معروف است به داشتن احساس تنهایی در میان اجماع مسلط. انسان متوسط که 
ه ای است که بپا افتاده و پیش گیرد موجود در دسترسمورد نقد شریعتی قرار می

ها خو کرده و بدون خالقیت است. این را هم در نقدی که به سیاستمداران حداقل
توان دید و هم در مقدمه کویر و هم در بیان فاصله با متولیان می، زندزمانه خود می
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 های صابر همین برآورد اعتراضی و گاه بی اغماض رادر یادداشت 5ها.استابلیشمنت
بینیم. او در شرح این وضعیت از های موجود مینسبت به موقعیت موجود و آدم

، با مطالباتی محدود، خوکرده به اندک، سرسپرده»گوید: موجوداتی سخن می
خدایان ، گونهمکانیکال و رباط 2، با خدایان پرتابلی، هایی در حال استحالهانسان

های جان، گراگرا و مصلحتتفردی، ناتوان از آفریدن سرمایه، نسبی و اقلی
ها همه تعابیر هدی است در یادداشتاین« های مبشر...فاقد ایمان، وخیزجستبی

گوید: صابر می«(. فراز و هزار نیازهشت)»نوشته است  71هایی که او در سال 
او با این انزجار آغاز «. چیزی در درون فسرده است و چیزی در بیرون گم شده»

های فسرده دارد ای که درونای که فسرده است و جامعهگرفتن در جامعهکند؛ قرارمی
ت. تر از شریعتی اسوعده. در این تحلیل گاه بسیار رادیکالهای خالی و بیو بیرون

اند؛ ستیز با این همه در ضرورت بازگشت به مردم با یکدیگر مشترکاین دو متوسط
تعبیر  .. به.هاشدهنادیده، هااقلیت، انجوان، هاشکننده، ترهابازگشت به سوی ضعیف

 «ترها.از میدان امام حسین به پایین»خود صابر 
های در دسترس و شبیه هم سو ابراز انزجار از آدمجاست؛ از یکپارادوکس در همین 

وجوی پیداکردن اجتماعی و در جست، گراجمع، گراو از سوی دیگر روشنفکر مردم
ریت و حتی از بین طبقات اجتماعی مختلف مردم با نوعی ربط بین خود و اکث

گوید و هدی صابر از انسان ترینش. شریعتی از انسان متوسط دهه چهل میمحروم
دهه هشتاد و مشخصًا روشنفکری دینی دهه هشتاد. این تنش است که به روشنفکری 

ی شریعت، آید که همین درک مشترکدهد و به نظرم میخصلتی تراژیک می، این دو
ها را بعدًا توضیح کند )تفاوتهایش به هدی صابر نزدیک میرغم تفاوترا علی

 دهم(.می

                                                             
 قدرت اجتماعی که از طریق به خدمت رفتن نهادها اعمال قدرت -. استابلیشمنت: قدرت مسلط5

 ..شود استابلیشمنت قدرت/ استابلیشمنت روحانیت و.می مثاًل گفته، کندمی
ای است فرانسوی و مثاًل درباره کلمه -. پرتابل به معنای قابل حمل و نقل است. جمع و جور2

شود )موبایل معادل انگلبسی آن است( می کامپیوترهای کوچك و یا تلفن های موبایل به کار برده
جا بهاین اصطالح خود هدی است: خدای پرتابل: یعنی خدای جمع و جور و کوچك و قابل جا

 دن.ش
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ی ها: دینمجبور به تفکیک ساحت -الفشود: در این نگاه روشنفکر موجودی می
 -پمجبور به انتخاب میان خود و دیگری؛  -بدینی برای دیگران؛ ، برای خود

ل برد چند پروژه به شکمجبور به پیش -تمجبور به فداکاری و از خودگذشتگی؛ 
ر به مجبو-جتوأمان. هم خودسازی انقالبی و تزکیه نفس و هم مبارزه برای دیگران؛ 

 چندزبانی کردن پروژه.
شریعتی بین انزجار از انسان متوسط از یکسو و ضرورت تغییر اجتماعی به دنبال 

اندازی عتراضی و طرحربط است. در تالش برای اینکه احساس تنهایی را به نگاهی ا
گونه دیگری از زیست بدل سازد. از همین رو روشنفکری برای شریعتی از جنس 

و با وگنوعی دعوت؛ موجودی تنها ولی ضرورتًا مجبور به گفت، شودپیامبرانه می
 ،برد این هدف مجبور به ایثار استخلق. چرا خصلت تراژیک؟ زیرا برای پیش

ور مجب، های اجتماعیبین خود و ضرورت، نافع مردممجبور به انتخاب بین خود و م
بور ای که شریعتی مدام مجبه پیش بردن چند پروژه متضاد است )همان تقسیم بندی

، برای دیگران؛ دینی برای خود، برای خود»است میان خود و دیگران انجام دهد: 
ت وضعی»خود و « شرایط اجتماعی»دینی برای دیگران(. همان تضادی که میان 

 بندی کند تا مجبور به نادیده گرفتناش قائل است. باید حیاتش را ساحت«انسانی
خود نشود و نهایتًا مجبور به چندزبانی کردن این دعوت به تغییر است؛ دلواپس همه 
اقشار. صابر نیز به تفاوت روشنفکر ایرانی و روشنفکر غربی از همین منظر اشاره 

کید می ن تواند شبیه روشنفکر فرانسوی ساکایرانی نمیکند که روشنفکر دارد و تأ
ورز نشین. نه تنها باید متفکر باشد و نوآور و اندیشهش باشد و خلوت«اتاقک فکر»

یازمند این همه ن«. تراز مکتب»که باید الگوی اخالقی نیز باشد و به تعبیر آن ایام: 
که  در اینجاشود روشنفکری از جنس پیامبرانه تزکیه نفس است و خودسازی. می

هم قصد الگوسازی ، دعوت و ایجاد تغییر. هم معلم اخالق است، ماییم؛ تنویر
سازد؛ کسی که به سوزد و میزند و... هم با تنهایی خود میهم آستین باال می، دارد

های با افراد جامعه در الیه، کندگوید؛ با روحانیت صحبت میچندین زبان سخن می
های سنتی جامعه. این سه وجه است که حسین )ع( و با الیهتر از میدام امامپایین

کند و از همین نقطه است که اختالفاتشان شروع شریعتی را به هدی صابر نزدیک می
 شود.می
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 روشنفکر ـ پدر: مشفق
و گواه  «مبشری است و نیز بودن در پی تحقق»آل روشنفکری برای صابر الگوی ایده

گیرد )برخالف روشنفکران دینی می« طالقانی، سحابی، بازرگان»این مدل را مثلث 
، یابد و حداقلی است(. روشنفکران دهه چهلدهه هشتاد با خدایی که بسط نمی

گاهی، (5337تا  5333اند )خالق سرمایه و سازنده نهادها بوده ، اندبخش بودهآ
ها بودند و دست آخر اینکه مبشر و هم محقق ـ در پی تحقق ـ این ایدهآل

د در کردن یعنی رهانکردن فرزناند که توانستند پدری کنند. پدریروشنفکرانی بوده
شدنش و این یعنی ضرورت آلترناتیوسازی برای همه مراحل زندگی مراحل بزرگ

زمان )حتی تجربه عاشقانه و تشکیل زندگی مشترک(. چرا که روشنفکر ایرانی هم
از. باشد و در عین حال نهادس« بودن»ای طراح الگوی آلترناتیو بر، باید قهرمان باشد

د روشنفکر فقط کسی نیست که رسالت خو«. روش و بینش، منش»ترکیبی باشد از 
گاهی کند؛ او باید نگران عوارض این سوژه بخشی و تنویر افکار میرا محدود به آ

های کوچهپسکوچه»زند نیز باشد و ببیند که در جدید اجتماعی که سر می
روشنفکر »کردن نیرو کافی نیست؟ آید؟ فقط آزاده بر سرش میچ« اجتماعی

گاهی« مسئول ای بخشی توده)همچون روشنفکران دهه چهل( کسی است که هم آ
هم مواضع بزنگاهی دارد و هم رویکرد استعالیی )یعنی تو را تغییر ، را مدنظر دارد

اندیشد یسیستانی م دهم؛ انسانی آفریننده سرمایه و تغییریافته(. کسی که هم بهمی
، و هم به الحاق به جهان. روشنفکر در عین حال یک نهادساز )مواضع بزنگاهی

گاهی، رویکرد استعالیی ای( است و قادر به اینکه هویت را به تشکل بخش تودهآ
 زندمسجد هدایت را مثال می، انجمن مهندسین، بدل سازد )شرکت سهامی انتشار

در ارتباط با سنن سنتی جامعه مسجد و بازار بودند(.  هاو اینکه آن 13-33در دهه 
گوید کند. اگرچه میاستفاده می« مشفقون»صابر برای کلمه روشنفکر از تعبیر 

 کند.مشفق کسی است که فقط چند گام از مردم جلوتر حرکت می
 

 انسان مرتفع
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جنگد: چنین پیداست که روشنفکر موجودی است که در سه جبهه همزمان می
های ظریهگام با نبهتئوریسینی که باید گام، مبارز سیاسی، آلاندازی انسان ایدهطرح

خواهد که همچون تختی محدود به حرفه خود روز جلو بیاید. هم از روشنفکر می
همچنان که بازرگان ، نباشد و هم انتقادش این است که چرا روشنفکران دینی امروز

همسو با تحوالت علمی تا کوانتوم ، تن پیش آمدهای نیودر زمان خود پا به پای ایده
خواهد که به زبان جوانان سخن بگوید و هم روز نیستند. هم از او میاند و بهنیامده

نشین همنشین باشد. هم با جهان همسخن شود و هم مسجد و بازار را با مردم حومه
 ،که در این نگاهپرداز جهانی. چنین پیداست رها نکند. هم الگوی اخالق و هم نظریه

گوید انسانی نیست که فقط چند قدم جلوتر از برخالف آنچه هدی می« مشفق»
انسانی است مرتفع؛ انسانی که به کمک خدای ، «مشفق»بلکه ، دیگران است

 جنگد.ها میبا ایمان مبشر خود در همه جبهه، یافتهاصطالح بسطبه
« تام»های ؛ این انسان«مرتفع هایانسان»توان از این پرسش این است: چگونه می

رسی که از دستهای غیرقابلالگو گرفت؟ به عبارتی پدریشان را پذیرفت؟ این انسان
گیرند تا بتوانند میل به جور دیگری بودن را در دل ما ایجاد ها فاصله میما متوسط

شابه تکنند؟ از یکسو باید با ما تفاوت داشته باشند و از سوی دیگر نباید در این عدم 
های ما و یا سمبل در افتادن دچار انزوا شوند. قهرمان کیست؟ نماد آرزوها و خواسته

همان دوگانه ، آید که پاسخ صابر دوگانه است: یعنیبا اجماع زمانه؟ به نظر می
آغازینی که در تحقیر انسان متوسط از یکسو و در عین حال ضرورت رفتن به سمت 

بینیم که نوستالژیِک الگوهای ک طرف صابر را میانساِن متوسط دچارش بود. از ی
هایی که آفریننده سرمایه بازرگان و طالقانی( است؛ آن، دهه سی و چهل )سحابی

الگوهای ، کند که این الگوهانهادساز بودند و از طرف دیگر اعتراف می، بودند
کند که ول میو به این معنا قب« میرندقهرمانان می»کند که اند. صابر قبول میقدیمی

تواند از الگوی مصدق هر نسلی قهرمان خودش را دارد و اینکه مِن امروز دیگر نمی
ها دیگر شبیه من نیستند. در اینجا اعترافی وجود دارد و آن یا بازرگان تبعیت کند. این

اینکه قهرمان امروز باید شبیه من امروزی باشد و با زبانی جدیدی سخن بگوید. 
کس کند و برعهایش ـ تحقیر نمیرغم تفاوتآید این نسل را ـ علیصابر به نظر می

کید میشکن است و پرسشگوید این نسل شالودهمی د که کنهای بنیادین دارد. تأ
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باید قهرمان جدیدی با زبان جدیدی سر زند و به امکان برقراری نسبت دیگری با 
د زبانی جدید خلق کرد از ها اندیشید؛ و برای نسل جدید و با جهانی شدن بایارزش

جنس انسان جدید. بازگشت به متن با روشی جدید؛ اما شاید به دلیل همان 
شود که از کدام نوستالژی نسبت به نوعی از قهرمانی دیروزی برای ما روشن نمی

 داری شود؟انسان مرتفع قرار است پرده
 

 های آشیلپاشنه
 توان این چنین شمرد:های هدی صابر را شاید بقوتنقاط ضعف ِ نقطه

کیالگوی روشنفکرِی مورد قبول هدی صابر علی نوستالژیک است: - د بر رغم تأ
همچنان دستخوش نوعی نوستالژی است؛ ، روز شدن و تا به امروز آمدنضرورت به

نوستالژی برای روشنفکری دینی دهه چهل. صابر قبول دارد که الگوها همچون نماد 
اند اما الگویی که به آن میرند و دستخوش زمانروش و ارزش می، نوعی منش

های کالن از انسان تمام اندازیخواند تن به دینامیسم زمان نداده است: طرحفرامی
 شوند.هایی که مطلق نگریسته میبا ارزش

ن و کردرغم اعتقاد به مشارکتیعلی گرایانه از روشنفکری دارد:درکی متولی-
گرایانه از روشنفکری دارد: حاضر همه درکی متولی کردن پروسه دموکراسیگسترده
ام دغدغه فرج، ها و طراح الگو برای تغییر. پدرانهپاسخگو به همه پرسش، هاصحنه

کند. پدر دلواپسی که همه مراحل گر میدارد و همین دلنگرانی روشنفکری او را کنترل
ها. با این همه ا و ارزشهتردید در کنترل ایدهخواهد؛ بیرشد فرزندش را زیر نظر می

ها دستخوش زمان و در معرض تحول است و این داند که درک از ایندانیم و میمی
بودن باید غلبه کرد. در مورد حرکت شریعتی نیز همواره این نقد ترس از غیرمترقبه

هایی را نیرویی، شود که به دلیل نساختن نهاد و نداشتن رویکرد سازماندهشنیده می
های متعارض آزاد کرد. هدی صابر بر اساس این تجربه است که از بههبرای ج

گری و الگوسازی و نظارت بر مراحل متعدد نیروهای آزادشده سخن ضرورت مربی
تا  زندها را باال میاما پدری است مسئول که آستین، گوید. قصد کنترل نداردمی

تعریف کند )باالزدن آستین ای و یا سامانه« خانه»بالفاصله برای نیروی آزادشده 
رغم نژاد و طالقانی و بازرگان(. تفاوت شریعتی و صابر ـ علیهمچون حنیف
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از  ،اشتراکات برشمرده شده ـ شاید در همینجا باشد: درکی متفاوت از پدری کردن
ختن سا« مرتفع»انسان ، کردنروشنفکری و احتمااًل الگو. درک هدی صابر از پدری

کننده دارد و این خطر که جایی د او(. این نوع نگاه وجهی کنترلاست )تعبیری از خو
گیرد از مخاطبی که امروز برای خالقیت و خودکفایی نگذارد و از همین رو فاصله می

شدگی آن است؛ و دست آخر در پی کشف آن و ناشناخته، «زندگی زیباست»به نام 
 این پرسش محتوم: انسان مرتفع کیست؟

گرایِی روشنفکرانِه صابری که منتقِد نخبه یی است:گرادستخوش نخبه-
کند او آلی که ترسیم میخود نیز به دلیل درک مرتفع از انسان ایده، روشنفکران است

یز اما انگکند؛ ستایشکند و قهرمانش را به تنهایی محکوم میرا از دسترس خارج می
این ، وزامر« شکنلودهشا»موجودی مرتفع اما تقلیدناپذیر. نسل ، غیر قابل دسترس

در زمانه اعاده  .خواهد تا جا باز شود برای الگوهای دیگر...ها را شکسته میاسطوره
گی زند، واقعیت سرشار از پیدا و پنهان، حیثیت از زندگی همچون امر غیر مترقبه

 الگوی، سر زدن اشکال جدید مقاومت در برابر قدرت، روزمره و تولیدات خاموشش
ر از خود صاب، صابر غیر قابل دسترس است و این نگاه« پدرِ -رمانقه-روشنفکر»

 5وتیکشکلی اگز« ایستادگی بر سر پیمان»سازد با این خطر که نیز معلمی تنها می
کس های سیستان و بلوچستان با همهبه خود گیرد. همان صابری که در کوچه

اغماض ن بیای چنابی هیچ فخرفروشی، گویدکس سخن مینشیند و با همهمی
شود و گیرد و از مدار ما و زندگی متوسط ما دور میآرام ارتفاع میاست که آرام

ه مانند هم، نه همچون یک روشنفکر بلکه به مثابه یک قدیس، شود یک نخبهمی
هایی کنیم و برای خود قهرمانکنیم اما دیگر به او گوش نمیها. ستایشش میاسطوره

است که قرار بود فقط چند قدم « مشفقی»تقصیر همان  و این، سازیمدر دسترس می
 جلوتر از ما باشد.

 ،شود که قهرمان امروز ماپرور. گفته میگردم به انسان متوسط و زمانه متوسطبرمی
موجودی که معلوم شده است ـ برخالف ، نشان زندگی روزمره استونامانسان بی

                                                             
ها و رفتارهایی که در هر ایده، هاشود به موقعیتمی اطالق-دوردست-غریبه-. اگزوتیك: ناآشنا5

  نماید و متعلق به جاهای دور...از دور دست آمده.فرهنگی ناآشنا می



 ی هفتمین سالگرد شهادت هدی صابریادنامه   58
 

خاموش )به قول میشل دو سرتو(. گیرم مولد تولیدهایی ، دیروز ـ خود مولد است
از  کنترل و سرشارای است سیال و فرار و غیرقابلشود که زندگی پدیدهگفته می
بینی و امکان ندارد بتوان آن را به انقیاد درآورد. تردیدی نیست که در این پیشغیرقابل

ن دکرتوان به جور دیگری از زندگیبا هدی صابر می، زمانه سرسپردگی و تن داده
اندیشید و مطمئن بود که دعای خیر او بدرقه راه ما خواهد بود اما ما به حضور او در 

ا ماند تنها و مدر غیر این صورت او می، کنار خود و نه بر باالی سرمان احتیاج داریم
 مانیم متوسط.می
 
 



13 

 
 
 
 
 

 گرایی تهی شدیم؟چگونه از آرمان
 
 امیر طیرانی

 
اَت  َو »الله الرحمن الرحیم. بسم ُسُل َأ َفِإین مَّ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ َما مَحمَّ

ُه  َه َشیا َو َسیْجِزی اللَّ َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعلی َأْعَقاِبکْم َو َمن ینَقِلْب َعلی َعِقَبیِه َفَلن یضرَّ اللَّ
اکِرین  (.533عمران: )آل «الشَّ

گاهی 75فرارسیدن با عرض تسلیت به مناسبت   ، آزادی، رمضان روز شهادت آ
وی ساین جهان را به، عدالت و برابری که در این روز تجسم این مفاهیم در وجود بشر

ترک گفت. و نیز با عرض تسلیت به مناسبت سالروز پرواز اشپروردگار بلندمرتبه
وجه ک کرد. با تهدی صابر انسانی که با آرمان زندگی کرد و با آرمان جهان فانی را تر

 گرایی است.های این روز عنوان بحث من نیز درباره آرمان و آرمانبه مناسبت
ای که ای اشاره کنم که با آیهپیش از شروع بحث ضروری است تا در مقدمه به نکته 

 خواهیدر ابتدای بحث قرائت کردم مرتبط است. وقتی صحبت از آرمان و آرمان
پروری و قهرمان پرستی ن موضوع ما را درگیر با قهرمانشود باید دقت کرد که ایمی

گرایی و در رؤیا زیستن تفاوت اندیشی و ذهنیگرایی با مطلقنکند. همچنین آرمان
اساسی دارد. زمانی که پیامبر اکرم )ص( در روزهای پایانی عمر خود در بستر 

و برایشان  احتضار بودند فاطمه زهرا )س( سر رسول خدا )ص( را در آغوش گرفته
گویند کنند و میخواندند. رسول خدا چشمانشان را باز میشعر ابوطالب را می

ند که کندخترم شعر مخوان قرآن بخوان و پیامبر این آیه سوره آل عمران را انتخاب می
 آور است. به قول موالنا:در حقیقت اثبات اصالت پیام و رجحان پیام بر پیام

 حقمصطیف را وعهد داد الطاف 
 گر مبریی وت منرید این سبق
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مری کردن اشخاص و قهرمان پرستی ااین اشاره را کردم تا در ابتدا گفته باشم که بزرگ
های بزرگی که خدمات خالف و ناصحیح است. کسی قصد آن ندارد تا از شخصیت

اند اند و حتی برخی جان بر سر آرمان گذاشتهیا مکتب کرده، بسیاری نیز به کشور
نیز  ترین اسوه بشریتزد و این کاری است که در اسالم و حتی درباره بزرگبت بسا

 نهی شده است.
دید ترگرایی همواره با انسان همراه بوده است کمتر کسیدرباره اینکه آرمان و آرمان

 مثابه آرزو با انسان همراه بوده است.آل همواره بهنیز جامعه ایده دارد. ساختن انسان و
ز من درباره این پرسش است که چگونه نسلی در دو دهه یا سه و چهار اما بحث امرو

به روزگار امروز افتاده است که به قول ، گرایانه زیست و رفتدهه پیش به شکل آرمان
 شوند.شوند بلکه الگوها هم میها نفی نمیتنها دیگر متوسطخانم شریعتی نه

سپس به عوامل وضع موجود کنم و گرایی میای به موضوع آرمانابتدا اشاره
 پردازم.می

ایران پیش از اسالم و سایر ، های بشری اعم از یونان باستاندرهمه جوامع و تمدن 
اند که در آن از ای بودهها و متفکران در پی تأسیس جامعهجوامع همواره انسان

دزدی و تجاوز به حقوق مردم خبری ، غارتگری، شکاف میان مردم، ظلم، عدالتیبی
جا مانده از دوران پیشین آرزوی از میان رفتن دروغ و های بهنباشد. در کتیبه

ها بکاهد موردستایش بوده و خشکسالی و مفاهیمی که از رنج و درد انسان
ان ج، هایی بر سر رسیدن به آن سر بر دار نهاده و عزیزترین گوهر هستی خودانسان

های مختلف تاریخی در ه با ستم در دورههایی که در مقابلاند. قیامخود را فدا کرده
 جای جهان و ازجمله ایران رخ داده شواهدی در این باره است.جای

ها همواره بشر به دنبال یافتن و ساختن انسانی بوده است همچنین در طول این قرن 
خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین باشد ، که به قول قرآن بار امانت الهی بر دوش

الگویی نشان داده است تا با پیروی از او در این راه سرگشته  ای واو نیز نمونه و برای
ِه ُأْسَوٌة َحَسَنة»گشته نباشد: و گم  (75)احزاب: « َلَقْد کاَن َلکْم فی َرُسوِل اللَّ

، قائم و شاهد بر قسط، فداکار، مؤمن به خدا و معاد، انسان کامل، انسان آرمانی
گاهی و آزادی و ، طرفدار عدالت، مولد، با گذشت، بورص، مجاهد فی سبیل الله آ

موجودی که تنبل و بیکاره و سربار جامعه نیست برخی از ، دشمن تاریکی و ظلمت
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ُجَلیِن َأَحُدُهَما »خورد: های در این آیه قرآن به چشم میاین ویژگی ُه َمَثاًل رَّ َو َضَرَب اللَّ
ههُّ اَل یْأِت بِخیٍر َهْل یْسَتِوی ُهَو َأْبکُم اَل یْقِدُر َعلی شیٍء َو ُهَو ک لٌّ َعلی َمْوَلئُه َأیَنَما یَوجِّ

ْسَتِقیم  (24)نحل « َو َمن یْأُمُر ِباْلَعْدِل َو ُهَو َعلی ِصَراٍط مُّ
ای آرمانی یا به قولی مدینه همواره در پی ایجاد جامعه، و نیز در کنار آن انسان نمونه 

ای که جامعه، کردطور که فارابی تعریف میگفت یا آنکه افالطون میچنانفاضله آن
ای که در آن از فقر و ظلم و جامعه، کنندهای شایسته حکمرانی میدر آن انسان

ای آزاد و عدالتی و گرسنگی و جهل و نادانی و استبداد خبری نیست و جامعهبی
 سربلند.

ُه َمَثاًل َقْریًة کاَنْت َءاِمَنًة َو َضَر »کند: طور تعریف میای که قرآن آن را اینجامعه َب اللَّ
ًة یْأِتیَها رزق ْطَمئنَّ ُه ِلَباَس اْلُجوع مُّ ِه َفَأَذاَقَها اللَّ ن کُل َمکَاٍن َفکَفَرْت ِبَأْنُعِم اللَّ ها َرَغًدا مِّ

 (557)نحل « َو اْلَخْوِف ِبَما کاُنوْا یْصَنُعون
ئالن به کرامت انسانی همواره در راه در طول تاریخ نیز تالش مصلحان اجتماعی و قا

در آن  ای کههایی و نیز تأسیس چنین جوامعی بوده است. جامعهتربیت چنین انسان
ِذیَن َأ َلْم َتَر ِإلی الَّ »شاهد اقداماتی نظیر نابود کردن منابع انسانی و طبیعی نباشد: 

وْا َقْوَمُهْم  ِه کْفًرا َو َأَحلُّ ُلوْا ِنْعَمَت اللَّ َو ِإَذا َتَولی َسَعی »( و یا: 77)ابراهیم «. َداَر اْلَبَوارَبدَّ
ْرِض ِلیْفِسَد فی

َ
ُه اَل یِحبُّ اْلَفَسادفی اْْل ْسَل َو اللَّ  (731 )بقره« ها َو یْهِلک اْلَحْرَث َو النَّ

های این معانی و تعابیر و این نحوه نگرش به انسان و جامعه در طول تاریخ با برداشت
نوع و در برخی موارد حتی متفاوت و متناقض وجود داشته است. ولی و تفاسیر مت

همگان در اینکه باید در طول زندگی خویش برای خود سرمشقی و نمونه و الگویی 
نه یک  ایدر ذهن بپرورانند تردیدی نداشتند؛ بنابراین چنین انسانی و چنین جامعه

 رؤیا بلکه خواسته همیشگی بشر بوده است.
ها و پیروان مکاتب گوناگون فرهنگ، مونه که در نزد هریک از اقواماین انسان ن

 حسین، فاطمه، تبلوری و مصداقی داشت در نزد شیعیان با الگوهایی چون علی
 شد.معرفی می

قدر های گراندانیم این مفاهیم نیز همچون بسیاری از آموزهاما همچنان که می
هایی فرازمینی و آسمانی شدند. الگو، مذهبی دستخوش تحریف شد و این الگوها

خوردند و به قول شریعتی: مرتجع الگوهایی غیرزمینی که به درد زندگی ما نمی
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رای ای را بچنین زندگیتوانند که ایناند که میگفت اما این محمد و علی و حسینمی
 چنین زنده بمانند.خویش بسازند و این

نیافتنی تبدیل شد و فقط در زمان با آن نگرش الگوی جامعه نمونه به امری دست
 شد.یافتنی و ممکن میپایان غیبت و ظهور امام زمان دست

این مفاهیم برجسته که در گذشته تنها اسیر تفسیر خرافی و ضد مذهبی بود در قرون 
جدید و به دنبال تحوالتی که در عرصه جهان صنعتی و دنباله آن پیدایش استعمار 

که می و غیررسمی یار و همکار جدیدی یافت. همانرخ داد از سوی مترجمان رس
ها را در نفی انسان و جامعه آرمانی چنین خواند و حرکت آنشریعتی متجددشان می

سم آلیایده، خیال است، ها اتوپیاگری استگفت: اینمتجدد می، کردتشریح می
 رغمشده است... خودسازی انسان علیمطلق است. انسان بر اساس غریزه ساخته 

رغم نظام علی، رغم نظام طبقاتیعلی، رغم تبلیغعلی، هارغم دعوتعلی، محیط
اقتصادی و سیاسی و... دعوت به یک اعجاز است و اعجاز امکان عملی ندارد. یک 

، های مطلق اخالقیاش را بر اساس ارزشتواند ساختمان وجودیجوان امروز نمی
 ،ستاییم بسازد و تمام شصتها میالنوعبهایی که ما در قهرمانان و ربراثر آرمان

خلوص و فدا شدن برای ایمان باشد چنین ، طاعت، هفتاد کیلو تنش سراپا عشق
 چیزی ممکن نیست.
تدریج و با به، شدهزریق این معارف مسموم و تحریفرغم تبا این وجود و علی

گرگونی د، تبع آن در ایران با تغییرتحوالت فکری در جهان و در میان اندیشمندان و به
رو شد. در میان اندیشمندان نوگرای اسالمی شاید بتوان گفت و رشد و تکامل روبه

ش ادی در این نوع نگرالدین اسدآبترین و نخستین تکان فکری را سید جمالکه مهم
های مستتر در مکتب دین و کشور آغاز کرد و تالش کرد تا الگوها و ارزش، به جهان

 ماندگی به کار گرفته شود.برای رهایی از عقب
نوگرایان دینی یا به تعبیری روشنفکران مذهبی همواره در این راه ، پس از سید جمال

حان اجتماعی در ایران همواره بر این اند. تالش این دسته از مصلهایی داشتهتالش
ها و ارائه تعریف جدید از دین و مفاهیم اساس استوار بود تا در کنار مبارزه با پیرایه

 هایی ارائه کنند کههای آرمانی از شخصیتالگوها و نمونه، با نگاه به تاریخ، دینی
های مقابل نمونه ها درسازی از آنها بتواند با الگوگیری و نمونهزمان آننسل هم
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ن تریراه جدیدی در زندگی خود پیدا کند. مهم، شددروغینی که به وی نشان داده می
تر کسانی محمد اقبال و در ایران نیز از همه مهم، ها در خارج از ایران مرحوم عبدهآن

را  هاییچون بازرگان و طالقانی در زمره نواندیشانی بودند که در این زمینه کوشش
با ارائه تفسیری جدید از مفاهیم دینی راه را برای نسل بعد از خود هموار  آغاز و

 ساختند.
شمسی در ایران از سوی کسانی همچون  5333های احیاگران دینی در دهه تالش

 نژاد و دوستانش در زمینه عملی دنبال شد.دکتر شریعتی در زمینه نظری و حنیف
ای صدر اسالم توانست تا نسل جوان هدکتر شریعتی با نگاه نوی خود به شخصیت

های آرمانی آشنا سازد و عالوه برآن های راستین و الگویدوره خود را با نمونه
های معاصر را به جامعه معرفی کرد. بازتعریف شریعتی هایی نیز از شخصیتنمونه

سلمان و... سبب شد تا نسل جوان و ، ابوذر، امام سجاد، حسین، فاطمه، از علی
یژه وای برای پیروی و بهنمونه، جز الگوهای انقالبی دوران خودآن دوران که بهمبارز 
هایی مأنوس شود که گرچه قباًل نام دید با چهرهای مذهبی در پیرامون خود نمینمونه

 دانست.ها چیز زیادی نمیزندگی آن ها وها را شنیده بود ولی از عمل آنآن
ی سخت در پی معرفی الگوهای آرمانی خود های معاصر هم شریعتدر میان چهره

ای که در آن رضاشاه پهلوی و فرزندش و تنی چند همچو به جامعه بود. در جامعه
شدند و یا با تبلیغ برای فالن هنرپیشه و خواننده مبتذل ها تکریم و تقدیس میآن

عنوان شریعتی مصدق را به، گرفتتالش زیادی برای الگوسازی صورت می
 ر ملی و مردمی مطرح ساخت.سیاستمدا

پیدایش یک نسل جدید نیز به این حرکت جانی ، در کنار کسانی چون شریعتی
 مضاعف داد.

هایی از جان گذشته که شکست با تغییر مشی مبارزه جوان 5337خرداد  51از بعد از 
گیری از جویانه را تجربه کرده بودند با بهرهپارلمانتاریسم و مبارزه سیاسی مسالت

سوی مبارزه فلسطین روی به، امریکای التین، ویتنامی، تجربیات انقالبیون الجزایری
 مسلحانه با رژیم شاه آوردند.

ی هایها به نمونهآن، جدای از درستی یا نادرستی آن مشی و کارآمدی یا ناکارآمدی آن
، نسسعید مح، نژادفداکار و نمونه تبدیل شدند. محمد حنیف، هایی جانبازاز انسان
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ها چهره دیگر در کاظم ذواالنوار و ده، ناصر صادق، هارضایی، اصغر بدیع زادگان
ها و نابدل و دیگران در میان احمدزاده، حمید اشرف، ها و پویانمیان مذهبی

 نیروهای مارکسیست به الگوهای نسل خود تبدیل شدند.
تدریج به 5312الب سال سوی تغییر نهاد. بعد از پیروزی انقتدریج رو بهاما زمانه به

تدریج ایدئولوژی های جدید دادند. بهها رنگ باختند و جای خود را به نمونهآرمان
سخن گفتن از استبداد تلقی شد. ، به امری مذموم تبدیل شد. سخن از ایدئولوژی

تنها در جامعه ها به دنبال جا انداختن ایدئولوژی و تفکر خود نهها که خود قرنهمان
داری لیبرال را آخرین مرحله تمدن بشری که بر سراسر جهان بودند و سرمایهخود بل

التی آرمان و مقو، طور برای ما جا انداختند که سخن از ایدئولوژیکردند اینتبلیغ می
 از این دست بود که ما را به وضعیت امروزین دچار ساخت.

بندی از علل و ی جمعجادیدیم بهو ما نیز که دستاوردهای خود را برباد رفته می
ه ب، رفت از وضعیت جدیدهای برونجای شناخت و تبیین راهها و بهعوامل ناکامی

تنها که خود مأیوس کردن به باورهای خود؛ و نهترین کار روی آوردیم؛ پشتراحت
و ناامید از رحمت الهی شدیم که معدود کسانی نیز که به حکم الهی بر سر پیمان 

 ها را از ادامه روش و منش خود بر حذر داشتیم.ند را نفی کردیم و آنخود ایستاده بود
خواهی و اما چه عواملی باعث شد که ما به روزگار امروز دچار بشویم و آرمان

ند گرایی را نقد کردخواهان به سرنوشتی چنین دچار شوند. خانم شریعتی آرمانآرمان
م دکتر شریعتی وارد کردند. بحث من و در این باره نقدهایی به هدی صابر ونیز مرحو

بر سر نقد نیست بلکه بر سر نفی است. در اینجا به چند عامل مؤثر در نفی 
 کنم.خواهی اشاره میگرایی و آرمانآرمان

 
 گراییعوامل مبارزه با آرمان

 اند:گرایی نقش داشتهرسد عوامل زیر در نفی آرمانچنین به نظر می
 
 . تبدیل نهضت به نظام1

مردم ایران شاهد برافتادن نظام سلطنتی  5312ها مبارزه سرانجام در سال بعد از قرن
های اسالمی که قصد مبتنی بر ارزش، بودند. نظامی برآمده از خواست عمومی
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 ،برابری، استقالل، دگرگونی ایران و همه جهان را داشت. نظامی با شعارهای آزادی
نشینان بر ظامی که در آن یک موی کوخایجاد و برپایی حکومت عدل علی و... ن

 نشینان برتری داشت.کاخ

های اجتماعی تبدیل این ها و حرکتهمچون همه انقالب، رغم این شعارهااما به
تدریج و با گذشت زمان در صحنه نهضت انقالبی به نظام سیاسی موجب شد تا به

های ابتدایی المسائل نو و جدیدی رخ دهد. اگر در س، عمل و در واقعیت جامعه
وعی موض، های اجتماعی دیگرشکاف طبقاتی و ناهنجاری، عدالتیبی، موضوع فقر

با گذشت ، رفتجامانده از دوران گذشته و محصول نظام طاغوت به شمار میبه
ها و های رشد و توسعه برای غلبه بر ضعفنداشتن برنامه، هازمان ناکارآمدی

 هایها کارشکنیها و در کنار آنه دوران رسیدهفساد تازه ب، مشکالت قدیم و جدید
تدریج گرد نومیدی و یاس بر جامعه پاشیده دشمنان داخلی و خارجی سبب شد تا به

های جدید که از طال گشتن خود و پدرانشان نومید شده بودند دربدر به شود و نسل
 مس شدن را قبول تنهاها نههای جدید برآیند. در این جستجو آندنبال الگوها و نمونه

 کردند بلکه در عمل معلوم شد که حتی به کمتر از مس نیز قانع شدند.
ند. و مخالفانش توأما تأثیر داشت، در تغییر این الگوها عملکرد سیاسی نظام مستقر

حاکمیتی قرار داشت که عالوه بر عملکرد ضعیف و ، در یک طرف این داستان
ان و اندیشمندان همچون شریعتی و طالقانی ناکارآمد با نفی همان متفکران و مصلح

و بازرگان و دلسوزانی که دل در گرو آینده این سرزمین و مردمانش داشتند و جایگزین 
های دین و بر سر کار آوردن ای سطحی از آموزهها با رویههای آنها و آموزهساختن آن

ت جای راید تا بهمحتوا موجب شدنو میدان دادن به سخنوران و ذاکرانی سطحی و بی
 الناس یدخلون فی دین الله شاهد یخرجون الناس باشیم.

یز کردند نها که با تکیه بر مذهب حرکت میویژه آنها و بهاز سوی دیگر مخالفان آن
شبه خواستند یکبر اسلحه میهایی که با تکیه سو نداشتند. همانکمی از ایندست

 خویش بگسترانند.نظام مستقر را واژگون سازند و بساط 
در نتیجه تقابل این دو که هرکدام نیز پایگاهی بزرگ یا کوچک در میان مردم داشتند 

از  ،جز آثار انسانی و مادی که به حذف بسیاری انجامیدآنچه از میان برداشته شد به
ها مبارزه شده بود و ها برای آنهایی بود که قرنها و خواستهمعنا تهی شدن آرمان
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های عزیزی که بر سر آن ها بر سر دارها رفته بودند و چه جاننچه بسیار حالجدرراه آ
ارها ثمر بودن آن شعپای آن ریخته شده بود و درنتیجه شاهدان بیها بهگذاشته و خون

نمونه و یله و رها تبدیل بی، آرمانها را به کناری نهاده و به موجودی بیآن، هاو آرمان
 شدند.

 
 نفکران. عملکرد روش2

عملکرد روشنفکران بود. این روشنفکران ، هادومین عامل و به زیر سؤال رفتن آرمان
 شدند.مارکسیست و الئیک تشکیل می، خود از سه دسته مهم مذهبی

ها که به لحاظ ها از دودسته دیگر زودتر به نفی آغاز کردند. آنسکوالرها و الئیک
ر را نداشتند بعد از گذشت چندی از های خاص دو دسته دیگایدئولوژیک پایبندی

های نظری و عملی خویش ابتدا به مقابله با نظام انقالب با برآورده نشدن خواست
الب چیز برخاستند. انقجدید و سپس به مقابله با اسالم و سرانجام به مقابله با همه

ینی سوی ناکجاآباد و اسالم مکتبی و دگرایی راهی بهآرمان، امری مذموم و موهوم
ها چیز را باید به خاک سپرد. از نگاه آنمتعلق به قرون گذشته بود و خالصه همه

انسان دنیای جدید نیازی به این امور ندارد. نقد دولت موقت و شخص مهندس 
گرفت. گام بعدی در این راه دکتر بازرگان و دوستانش از این منظر صورت می

علم انقالب نامش به میان بود و حتی عنوان مشریعتی بود که در جریان انقالب به
یم های پایانی رژمخالفان فکری او نیز بر تأثیر وی بر روند تحوالت ایران در سال

عنوان کسی که مدرک دکترایش زیر سؤال پهلوی اذعان داشتند. شریعتی ابتدا به
یه ز نظرفقیه برخاسته ابعد فردی که نظریه والیت، سوادعنوان فردی بیبعد به، است

ترین نقدهای این گروه امت و امامت اوست و... آماج تندترین حمالت و کوبنده
قرار گرفت و این در حالی بود که حتی یک اثر جدی انتقادی که نظریات شریعتی را 

شناسی و یا فلسفی به رشته واکاوی کرده و نظریات نادرست وی را از منظر جامعه
 ،ر توان منتقدان جدای از درستی یا نادرستیتحریر درآورده باشد منتشر نشد. حداکث

ش ها که چندی پیها و ثمره نهایی آندر اندازه یک مقاله بیش نبود. مقاالتی که گل آن
به رشته تحریر درآمد و شریعتی و داعش را در کنار هم نشاند و شیعه صفوی را چهره 
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نگ خیانت و واقعی اسالم و شیعه معرفی کرد. تا آنکه کسی از درون نظام با ا
 ها آمد.همکاری شریعتی با ساواک به مدد این گروه

 هایاین دسته از منتقدان در کنار حمالت علیه شریعتی به سراغ اعضای سازمان
چریکی و معتقدان به جنبش مسلحانه رفتند و از چپ و مذهبی از حنیف نژاد تا امیر 

که  خردوان جوانانی کمعنپرویز پویان و از حمید اشرف تا مصطفی شعاعیان را به
کنده از کتاب نبوده و از علم شریف هرمنوتیک چیزی به گوششان چون کله هاشان آ

موجوداتی ، اندخبر بودههای تیمی از جامعه خود بینخورده و به علت ماندن در خانه
 نظرکردن هستند که در غیر اینکه صرفًا به دلیل نداشتن خبث طینت قابل صرف

 شدند.مه میصورت باید محاک
یکی از آغازگران این دسته معاون سابق دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد بود و 

دد هر از ان.د اکنون با انتشار نشریاتی متعدهندگانش که اینک بسیار تکثیر یافتهادامه
افتند و در میدانی ها میچندگاهی به جان امثال شریعتی و مجاهدین و فدایی

 .کنندتازی میترکخالی 
از  گرایی بودند که بعد از ضرباتی کهکنندگان روشنفکران چپاما دسته دوم این نفی

جمهوری اسالمی دریافت کردند برخی عمرشان به پایان رسید و برخی دیگر تتمه 
ها که گل سرسبدشان نیروهای خود را جمع کردند و به خارج از مرزها شتافتند. این

روپاشی ای به نام فکه با مسئههای بسیار آنگاهفداییان اکثریت بودند بعد از چرخش
رو شدند به نفی خود و نظریه مارکسیسم های جهان روبهبرادر بزرگ همه مارکسیست

های و خالصه همه اصول و اعتقادات خود دست زدند. در کنگره دوم سازمان چریک
ح مطر شمسی برگزار شد گذار از مارکسیسم صریحاً  5361فدایی اکثریت که در سال 

ود: فلسفی خاص شده ب -و باور و پیروی از دانش جدید بشری جایگزین نظام فکری
یعنی سازمانی که از نظام فکری ـ فلسفی ، سازمان ما یک سازمان ایدئولوژیک»

ور مشی سیاسی و امخط، نیست و در تدوین و تنظیم برنامه، کندخاصی پیروی می
مان گیرند. سازپیشرو و معاصر بهره می از مجموعه اندیشه و دانش، تشکیالتی خود

رشد اقتصادی و رفاه مردم است ، عدالت اجتماعی، ما مدافع حقوق بشر و دمکراسی
خواهان تأمین منافع ملی و ، های انسانی و عموم بشریو در راستای باور به ارزش

 «باشد.های سوسیالیستی میصلح و ارزش، استقالل کشور
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رفت و های ایران به شمار میز که پدربزرگ همه چپاز سوی دیگر حزب توده نی
چنان بعد از بازداشت داند آنخود را صاحب کسوت در مارکسیسم ایرانی می

رهبرانش به قهقرا رفت که دیگر جایی برای دفاع از آن باقی نماند. اعترافات هولناک 
نده که هر بینقدر واضح بود ها به جاسوسی برای شوروی و نیز خیانت به ایران آنآن

خواهی و مسائلی از این دست آرمان، انقالب، و ناظری را نسبت به هرچه سیاست
 کرد.متنفر می

عاقبت حزب توده که در زمینه تجدیدنظرطلبی ید طوالیی دارد به جایی رسید که  
های اخیر به دفاع از مواضع مسکو بعد از فروپاشی و رهبر آن والدیمیر پوتین در سال
 رسید.

و شاید هم  5381جریانی که از اواخر دهه ، ا در میان نیروهای روشنفکر مذهبیام
کمی زودتر شروع به طرح نظریات خود کرد عامل دیگری برای رشد از خود 

 خواهی و موضوع مورد بحث ما شد.نفی آرمان، بیگانگی
 رهای این تفکر به فلسفه غرب و ازجمله انگلستان و اندیشمندانی همچون پوپریشه

 ها در ایران مطرح شد.گشت که توسط طرفداران آنو هایک و امثالهم بازمی
های های خود در زمینهتدریج با طرح دیدگاههای فلسفی غرب بهمعتقدان به اندیشه

 گوناگون نظریات خود را شرح و بسط دادند.
ری واگرچه اینجا محل بحث درباره درستی یا نادرستی این نظریات نیست و اصواًل دا

ولی درباره تأثیر گسترش این نظریات ، طلبددراین باره صالحیت خاص خود را می
توان به بحث نشست. آنچه ملموس و در میان نیروهای فعال اجتماعی و سیاسی می

گرایی و تدریج نوعی عملآنکه با گسترش این نظریات به، محسوس است
ات و اورهای گذشته در نشریپراگماتیسم جانشین باورهای پیشین شد. بسیاری از ب

ون گرایی بدهای قائالن به این نظریات جدید نفی شد و یک نوع نسبیسخنرانی
 پشتوانه علمی و ایمانی ترویج و تبلیغ شد.

زدایی از باورهای دینی بدون آنکه جانشین مناسبی برای باورهای قدیم ارائه تقدس
های مذهبی قدیمی و همان بچه توجهی به مبانی را در میانشود نوعی القیدی و بی

 ویژه در میان نسل جدید دامن زد.به
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 زداای هویتموج رسانه. 3
جانبه برای جاانداختن این نظر که دوران در میانه این هیاهو و در حالی که تالشی همه

ای که از دوران آن موج و سیل نابودکننده، ها به سر آمده است در جریان بوداین حرف
تعمار فعالیت آن آغازشده بود نیز کماکان به کار خود ادامه داد و این بار پیدایش اس

روز بر های جدید روزبههای همگانی و تکنولوژیو در این دوران به کمک رسانه
 های آن افزوده شد.حجم فعالیت

های خبری وغیر خبری که تعداد سایت، هاتلویزیون، های رادیوهانگاهی به برنامه
 مارش خارج است شاهد این مدعا است.ها از شآن

قومی و ، خانوادگی، فرهنگی، دینی، ها و هرآنچه به حذف هویت ملینفی ارزش
ها به شمار انجامد ازجمله اهداف این رسانهاجتماعی جوامعی نظیر جامعه ما می

 رود.می
یادی ز های دولتی از نفوذ و جایگاههای رسانهها به لطف ضد تبلیغ برنامهاین برنامه

 در میان بینندگان برخوردار شده است.
ها هویت زدایی و تغییر فرهنگ بومی و ارائه نحوه زیست وظیفه اصلی این برنامه

زدایی و نفی مصرف، گریهحجدید بر مبنای فرهنگ غربی و ازجمله تبلیغ ابا
 مذهبی و فرهنگی است.، های ملیآرمان

های سیاسی و فرهنگی و قلب واقعیتهای در زمینه سیاسی نیز هدف تحریف چهره
ی نمایهای آرمانی همچون مصدق به بزرگتاریخی است. این جریان برای نفی چهره

وفی پردازد یا فیلسالسلطنه میالدین طباطبایی یا قوامءهایی همچون سید ضیاچهره
نان مو خود با افتخار از توجیه اقدامات دش، پرداز رژیم استبدادی بوده استکه نظریه

 کند.را الگوی فلسفه اسالمی معرفی می، کندآزادی یاد می
کارکرد این امواج تبلیغی کارکردی عمومی است و بر روی همه اقشار مخاطب خود 

های متفکران که در میان اقشار پردازیتأثیر دارد. برخالف نوع دوم یعنی نظریه
 تحصیلکرده و متوسط بیشتر تأثیرگذار است.

 
 سخن آخر
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نما شوند طبیعتًا انگشتین شرایط آن معدود کسانی که با این سیل همراه نمیدر ا
شود. البته ها خالف آمد محسوب میها خالف عادت و عمل آنشوند. گفتار آنمی
ها نیز خود بر دو دسته تقسیم پذیراند. گروهی که فقط در حرف و سخن بر این

کید میها و آرمانارزش هنگامه عمل و آزمایش سعی در گذار  ورزند و بههای خود تأ
اند تا با تکیه بر اصل این گروه همواره در تالش، آمیز از کنار رخدادها دارندمسالمت

 انتخاب کنند.، نسبیت میان بد و بدتر
ها نیست و برای گذران لقلقه زبان آن، و اما گروه دوم که به قول امام حسین )ع( دین

کنند. دین برای این دسته اعتقادی پایدار است یعمر و معیشت اظهار دینداری نم
بالء فاذا محصوا بال»مانند: که تا پایان حیات خود بر سر پیمان خود با آن استوار می

اند و در زمین ها معروف؛ کسانی که به قول امام علی )ع( در آسمان«قل الدیانون
 مهجور. هدی صابر ازجمله این دسته دوم بود.

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 منش و اندیشه، ارم: بینشبخش چه
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 *فرزند سرکش ساختارگرایی، هدی
 
 سعید مدنی

 
هدی در تحلیل وضعیت جامعه ایران دیدگاهی ساختارگرا و را دیکال داشت به این 

های معنا که در تحلیل شرایط ایران به ویژه رفتار و کارکرد نظام کنونی به نقش عاملیت
وضعیت را مستلزم تغییر ساختارها میدانست. در فردی چندان بها نمیداد و بهبود 

عین حا ل او به سختی ساختارها را مقهور خود میکرد و از جهت عملی و نظری بر 
نقش عاملیت انسانی انسان موحد و مومن در کارزار مبارزه اجتماعی تاکید داشت. 

ا عمیقا ساختاری و این منش کامال عاملیت گرا در تعارض بهای آیا آن تحلیل
 یکدیگر قرار دارند؟

، ارساخت -عاملیت، جامعه -مفهومی در جامعه شناسی و فلسفه مثل فردهای دو گانه
زمینه وسهم هریك ازاین دو  -ساخت ذهنی، پدیده -نظام اجتماعی، کالن -خرد

از نظرات را شکل داده است. ای درشکل گیری واقعیـت اجتمـاعی دامنه گسترده
خی بر .اندرا موردتاکید قراردادهها ـکی از دو سوی این دوگانهنظریـه پـردازان اغلب ی

دیدگاهها ونظریات مانند اشکال مختلف پارادایم سـاختار گرائـی ,توجـه خـودرا 
ی و اینکه که "افراد"صرفا به وسیلهاند معطوف به "ساختارهای اجتماعی" کرده

ی تعامل گرائهای پارادایم نیروهای" بیرونی"؛"هدایت "میشوند وگروهی دیگر ماننـد
روه و البته گاند "فعال" و"خالق" افراد معطوف کردههای نمادین توجه خودرا به توانائی

ای که به نحـوی ایـن دوقطب رابا یکدیگرآشتی داده ونظریهاند سومی نیز تالش کرده
 ند.هتلفیقی که برای هردو ساختار و عاملیت انسانی نقش و اهمیت قایل است ارائه د

یکی از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی "ساختار" است. ساختار اشاره دارد به 
بر  ،مستمر و قاعده مند هستند، رفتارهای تکرار شونده اجتماعی که عموما فراگیر



 ی هفتمین سالگرد شهادت هدی صابریادنامه   74
 

سایر انسانها تاثیر میگذارند و آنها را مقید و محدود میسازند. ما معموال رفتارمان را 
که از سوی ساختار اجتماعی بر ما وارد میشود. در  با فشارهایی هماهنگ میکنیم
قرار دارد که برای بیان میزان اراده آزاد افراد یا گروهها  "مقابل ساختار مفهوم "عاملیت 

و سازمانهای اجتماعی در کنشهای اجتماعی استفاده میشود. میزان عاملیت و اراده 
ر وارد میسازند. برای مثال فقما به میزان فشارهایی بستگی دارد که ساختارها به ما 

یک عامل ساختاری است که به شدت بر عاملیت فقرا اثر گذار است. در مثالی دیگر 
اقتدار گرایی امری ساختاری است که بر کارکرد فعاالن سیاسی و عاملیت آنها اثر 
میگذارد. مفهوم عاملیت هر چند که عمومًا به سطح خرد و کنشگران انسانی فردی 

کنشگر نیز ارجاع داده شود. بر این اساس های اما میتواند به جمع، دارجاع دار
 عاملیت و ساختار میتوانند در هر دو سطح خرد و کالن مورد نظر قرار گیرند. 

آیا عاملیت همواره مقهور ساختار است؟ به عبارت دیگر آیا افراد همیشه اسیر 
ختارها هیچ حق انتخابی برای ساختارهایی هستند که آنها را احاطه کرده اند؟ آیا سا

 قاطع و صریحی نمیتوان به اینهای عاملیت باقی نمیگذارند؟ در عالم اندیشه پاسخ
سئواالت داد. ساختارگرایی به معنای اولویت بخشیدن به ساختارها درتکوین امور 
مختلف است. برخی صاحب نظران از جمله میشل فوکو از تحلیلهای 

اجتناب ورزیدند. فوکو از ، ذف کلی مفهوم معنابه خاطر ح، ساختارگرایانه
یلم "ما:و در همان حال درباره عاملیت ذهن انسانی مینویسد، ساختارگرایی میگریزد

قدرت ادراکی و ، کارکرد، خود از نظر وضع، بدانم مگر اذهان سازنده سخن علمی
. فوکو "محکوم شرایطی نیستند که بر آنها حاکم و حتی چیره است، تواناییهای عمل

به طور خاص در آثار اولیه خود به نهادها و ساختارهای اجتماعی اهمیت داده و 
تاثیرگذارند. برخی ها اجتماعی بر کردارهای عاملیتهای معتقد است این سازه

ساختار گراها معتقدند افراد میتوانند در انتخاب گفتمانها عاملیت داشته باشند البته 
لیت تلفیقی ازساختار و عام، بلکه، صد و مطلق نیست عاملیتی صد در، این عاملیت

است. در عین حال تولید انبوهی از ادبیات پیرامون مفاهیمی همچون مقاومت 
عابیری مخاطب فعال و ت، گفتمان مقاومت، پادگفتمان، تکنولوژی نفس، استراتژیک

از این دست در نظرات برخی متفکران مبین قایل شدن به نقشی جدی تر برای 
املیت انسانی است که از اگزیستانسیالیسم نیز بهره برده است و ما را به یاد آن ع
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 ،جمله معروف سارتر میاندازد که: "اگر یک معلول مادرزاد قهرمان مسابقه دو نشود
 مشکل ضعف اراده او است."

مارکس و دورکیم دو ساختارگرای برجسته تمایـل جدی بـه نفـی عاملیت داشتند 
ند هر کنش و رفتاری را بر پایه یك واقعیت عینی به نام نظم کالن وترجیح میداد

وبر باتاکید بر عنصر معنا به عنوان امری انسانی در" کنش  .اجتماعی تبیین کنند
اجتمـاعی "کـه سـنگ بنای واقعیت اجتماعی را تشکیل میدهد سعی کرد راه رابرای 

د. وبرکنش اجتماعی را پذیرش نقش عاملیت در شکل گیری امر اجتمـاعی بگشای
 :کندچنین تعریف می

کنش" اجتماعی" به کنشی گفته میشود که؛ برحسب معنائی کـه فاعل عمل به عمل » 
ودرفراگـرد آن نیـز نسـبت ، مرتبط وراجع به عمل دیگری بوده، خود نسبت میدهد

  .«بـه رفتـار آن دیگری جهت گیری شده باشد
وگانه انگاری عاملیت وساختار چنانکه گوئی هریك گیدنز نیز در همین مسیر با نفی د

موجوداتی مسـتقل از یکدیگرند معتقد بود اگرچه کنشهای همه ما از ویژگیهای 
وزندگی میکنیم تاثیر میپذیرند ,درعین ایم ساختی جوامعی که درآن پرورش یافته

یر ی تغیآفرینیم )وتاحدمی حال ما آن ویژگیهـای ساختاری را درکنش هایمان دوباره
وی ضمن اینکه الزاماتی را که ساختارها برفرد اعمـال میکنند انکار  .(نیز میدهیم

نمیکند اما آنهارا تنها و فقط الزام آور نمیدانـد بلکـه توانـائی بخـش نیـز میداند. از 
موجودیت مستقلی ندارند و طی کنش باز تولیـد مـیشـوند؛ بـه ها نظر گیدنز ساختار

ساختارها فقط به این دلیل وجود دارند که کنشگران برای دستیابی به  عبارت دیگر
در مجموع ادعـای اصـلی و بنیـادی گیـدنز  .اهداف خود آنهارا به کار میگیرند

...ساختارهارا در اسلوبی .درمورد رابطه ساختار وعاملیت اینست که عوامل انسانی
ری یت این انسانها هستند که با به کارگییعنی درنها، توانمند و سازنده به کار میگیرنـد

 ساختارها دراسلوبی که برمهـارت ودانش آنها متکی است آنهارا باز تولید میکنند.

بوردیو نیز با دوگانه انگاری واقعیت اجتماعی مخالف بود. او درمقایسه با 
گیدنزهرچند بیشتر بر نقش وسـهم سـاختارها در شـکل گیـری امـر اجتماعی تاکید 

اما هرگز آنهارا به صورتی که برعامل تحمیل شوند مورد نظر قرار نمیدهد. ، یکندم
بوردیو رابطه بین عاملیت و ساختار را دیالکتیکی ودوسویه دانسـته و بـرای تبیین 
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نظری این واقعیت اجتماعی "فلسفه کنش" خودرا درقالب چند مفهوم بنیادی ارائه 
یه بـین ساختارهای عینی وساختارهای ذهنی میکند که محور اصلی آن رابطـه دوسـو

در این تبیین وجه ذهنی متناظر با عاملیت وساختارهای عینی متناظر با وجه .است
درنهایت بوردیو قدرت عاملیت را دردگرگونی سـاختارها کمتـراز  .ساختار است

نچه آگیدنز ارزیابی میکند و در اثبات ادعای خود به قدرتهای کنترلی روزافزون مثل 
ترسیم کرده ونیز محدودیت دانـش کنشـگران درعـین  5373جورج اورول در 

 انفجـار اطالعـات اشاره داشته است. 

بلومر ضمن تاکید بر عاملیت خاطر نشان میسازد اهمیتی که برای نقش عاملیت 
مطرح میکند به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن ابعاد کالن واقعیت اجتماعی 

فسیرگرایانی همچون بلومر عامل یا انسـان کنشگر موجودی است نیست. برای ت
مفسر,که اعیان واشیا جهان را برحسب معنائی که برای وی دارند شناسائی ؛کنشگر

ایـن موجـود دارای یـك "خـود"اسـت  .وبـا تفسـیر آنها به سوی آنها کـنش مـیکنـد
به منظـور انجـام کـنش  کـه میتواند به واسطه آن دنیائی را که با آن روبروست

ایـن خـود بـه عنـوان موجودی مستقل دربرابر جهان ایستاده وبرحسب  .تفسـیرنماید
اطراف خود دارد کـنش خـودرا سـازمان دهی میکند های تفسیری که ازاشیا وپدیده

 .این کنشها" برمبنای تفسیر آنچه که در میدان عمل رخ میدهد تنظیم میشوند"

نی جمع یا عاملیت انسا –نظریات کمابیش تعامل و رابطه متقابل فرد در تمامی این 
ساختار پذیرفته شده ومسـاله فقـط برسـر سـهم یانقش هریك از این دودرشکل  –

گیری واقعیت اجتماعی و مساله نهائی تشخیص اهمیت نسبی عاملیت وساختار 
 املیت در هرگوناگون فرهنگی وتاریخی است. به نظر میرسد نقش عهای درمحیط

 که در فضایای ساختار امری است نسبی و موکول به توانمندی عاملیت. زندانی
بسته سلول انفرادی حتی از کمترین امکانات برخوردار نیست و درون ساختاری 

ممکن ، اقتدارگرای زندان که حیات و ممات او را در اختیار دارد ناچار از کنش است
 .تار غلبه و عاملیت اش را بر ساختار تحمیل کندخود بر ساخهای است با قابلیت

در مقابل عاملیتی که در ساختار کالن جامعه قادر به کنش است و از دهها امکان 
سب نان یا کای برای انتخاب و تدارک آینده برخوردار است ممکن است در برابر لقمه

 ،محیط کارمنفعتی خرد و ناچیز خود را به ساختار بسپارد و مقهور آن شود.در 
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جماعت و جامعه در ، در خانواده، درون گروه و حزب سیاسی یا اجتماعی، دانشگاه
ری یکی منفعل میشود و دیگ، تعامل عاملیت و ساختار یکی بر دیگری غالب میشود

هدی از این تنازع  .فاعل. ما در هر لحظه از زندگی خود درون این منازعه قرار داریم
ل و تکامل و رشد خود را در این میدان جستجو میکرد. ساختار استقبا -عاملیت 

زمانی که در صدا و سیما شاغل بود برای حفظ و تقویت عاملیت خود در برابر فشار 
در زاهدان و پروژه توانمند سازی مناطق اسکان غیر رسمی نیز  .ساختار تالش کرد

در میدان برای آنچه میخواست مجاهدت کرد. ها چنین کرد و به رغم محدودیت
سیاست و جامعه نیز کمتر کسی از دوستان هدی است که سر سختی او را تحسین 
نکند.کاری که با حضور هدی شروع میشد باید به سر انجام میرسید. در این قسم 
عاملیت توانمند هدی ضعف و ناتوانی دیگران را جبران میکرد. آنچه امروز جامعه 

که همه شرایط ای تدر و مصمم است. در زمانهمقهای ایران به آن نیاز دارد عاملیت
 فردی و جمعیهای عاملیت، و ساختارها ضعیف و ناتواناند میدانی مستعد تغییر

بیش از همیشه میتوانند خود را بر ساختارها تحمیل کنند و هدی الگوی مناسبی برای 
 است.ها همه این عاملیت

 
ه از ای میشل فوکو به کار رفته و کنایفرزند سر کش ساختارگرایی تعبیری است که بر* 

 اهمیت نقش عاملیت در دیدگاه ساختار گرایانه او است.
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 هدی صابرهای تالقی الهیات امید و تغییر در آموزه
 
 ابوطالب آدینه وند

 
بی رنگیست و شرایط غامض و ، اکنون مع االسف در جامعه ایرانی رنگ امید 

یاس منبعث از عینیت و لمس در همه جا های ده و ریشهتودرتوی کنونی امید را میران
، توان گفتمی پاگرفته است با نگاهی به وصیت نامه و همچنین آثار هدی صابر

 ،صابر نه انسان را چنانچه فیلسوفان سیاسی چون ماکیاول و هابز و کارل اشمیت
، نش انسانسوره بقره حول آفری 33تا  35دانست بلکه در تفسیر آیات می شرور الطبع

داند و کالم دینی را از می انسان را مجهز به کلمات و اسماء تغییر و امکان رستگاری
 سازد.می زیر بار انقیاد هر نوع دترمینیسم و برچسبی ُچنانی رها

 شویم که تاریخ از الهیات جدامی ما در دوران مدرن با درکی از تاریخ مواجهه
از الهیات نبوده است. چنانچه سید جواد  شود اما این به معنای بریدن نافمی

کارل لویت از شاگردان ، طباطبایی در کتاب " جدال قدیم و جدید" آورده است
ی جدید تاریخ را تفسیر الهیاتی تاریخ به عنوان تاریخ فلسفه، مارتین هایدگر

انگاشت که در کتاب مقدس بر آن تاکید شده است و در تبیین تاریخی می رستگاری
ت پیشرفی ایده، در وجه دیگر کارل ویت .هوم الهیاتی عرفی و مادی شده استآن مف

رسد اگر تاریخ و می دانست. به نظرمی مشیت الهی مسیحیی را نیز مادی شده
رفته بنیادین از الهیات گای فلسفه تاریخ از حیث روش شناسی و متدولوژیک فاصله

راین بنابتعاطی و بده بستان دارد.هستی شناسیک با آن ی است اما از حیث زاویه
 الهیات تاریخی باورمندی مبتنی بر امید است.
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های هزار نیاز" با بحث-تاریخی هدی صابر در "هشت فراز های در اینجا بحث 

رک یابد بدین معنا که در دمی روشنفکری مذهبی و الهیاتی او در "باب بگشا" تالقی
یش آمدنی امیدوارانه در پی شانه زدن و انسان در به خو، توحیدی صابر از تاریخ

ع و موان، اصطکاک با واقعیت به قصد گشودن و شکاف در آن است او انسداد موقت
او در تحلیل تاریخی اش ، شودنمی شناسد اما مرعوب آنهامی رکود را به رسمیت

باور داشت که اکنون جمع بندی بسیاری استنباط " دور باطل تسلسل است" و باور 
ای بوده است که جامعه ما اینچنین در خود فرو رود؛ امکان کمتر دوره»؛کهداشت 

 کم داشته باشد. در چنین وضعیتی این پرسش در ذهن ایجاد، ترقص و وجد، تنفس
شود که آیا ما در کوچه دوسر بن بست هستی گیر افتاده ایم؟ راه فراری برای ما می

 اول درسگفتارهای باب بگشا( )جلسه « وجود ندارد؟ ره یافتی برایمان نیست؟
و انقیاد ساختاری چشم اندازی از یاس ها دشوارهی حال در چنین وضعیتی که هیمنه

الهیات امید و ، و در نتیجه انفعال و حتی حس پایان همه چیز را تولید کرده است
ه گذارد که محل توجمی تغییر در تلقی هدی صابر مفاهیم و راهبردی را پیش روی ما

 است.
 

 امید به مثابه امکان گشوده، امید مغفول
می دانیم که ایران امروز ما به در واکنش به نحوه اعمال اراده حاکمیت از مجرای 

حتی روشنفکران دینی وجه نظری به حضور دین در عرصه عمومی به مثابه ، دین
امکانی برای تولید خیر عمومی نداشته است و این امکان وجودی و تاریخی در 

ه حکومت دینی و سکوالریزم به محاق رفته است. در نظر کارل اشمیت در منازع
خیر عمومی نهفته شده بود و ، انسانهای انگاره یگانگی خدا و یک خدا برای ما همه

خیر عمومی نیز یکی از عناصر برسازنده سیاست مدرن بود که زمینه الهیاتی دارد. 
اره توحیدی در طیف نواندیشی که عنصر خیر عمومی به مثابه انعکاس اجتماعی انگ

به مساله فقه سیاسی نیز مغفول است. اما انعکاس اجتماعی توحید و شرک در ادبیات 
 درخشان انتولوژیک و نیزهای دکتر شریعتی و کتاب "میعاد با ابراهیم" واجد گزاره

 توحیدی در الهیاتهای معرفتی است و به باورم در اینجا هدی صابر ملهم از انگاره
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تجلی خدا در تاریخ در برابر هرآنچه ، رهایی بخش شریعتی و همچنین حنیف نژاد
 ست را باور دارد.ا قهقرایی

مید و عشق ا، ایمان، امید در نظریه اخالق اگوستین یکی از سه فضیلتی مبنایی است 
 دانست.در تلقی ولفهارت پاننمی عشق و امید را برابری و محبت. اگوستین رابطه

با  آدمیی رابطه، گشودگی به آنچه فراتر از جهان است»گفته شده کهبرگ چنین 
 دهد. باقی مخلوقات همگیمی خویش را به نحوی بس بارز تحت تاثیر فراری آینده

کنند. اما عالقه آدمی همواره معطوف به آینده می به تمامی در لحظه حال زندگی
یند. اما توانایی او در انجام بمی کشد و تدارکمی است. او برای آینده خودش نقشه

این کارها محدود نیست. آینده همواره واجد عنصری است که پیش بینی و مهار آن 
د شود. ولی نبایمی پزیرد امید آغازمی اساسا ناممکن است. آنجا که مدیریت پایان

از یاد برد که تالش آدمی برای تدبیر و اداره جهان خود ملهم از امید 
ترجمه مراد ، آلن گالووی، 523ت پانن برگ: الهیات تاریخی صولفهار)«اوست.

 (5374چاپ دوم پائیز، 4و1ارغنون، فرهادپور
 انسان و خدا نوعی گشودگی را را در جهان ممکنی در این تلقی از آنجا که رابطه

"امکان" را به مثابه امید برمی کشد. در تلقی هدی صابر در ، سازد و این گشودگیمی
دی و این جمع بن« آینده تونل وحشت نیست»هزار نیاز"  -ی "هشت فرازدرسگفتارها

ده امید و شجاعت نسبت به آین، تاریخی او که محصول نگاه او به تطور در تاریخ بود
ه تعبیر نشاند البتمی را بر جای وحشت انفعالی و مبتنی بر ایدئولوژی انتظار سیاه

 ،روط" هست مشروط به مسئولیتکالمی اش این امید گشوده "ممکن استقبالی مش
 مسئولیت تغییر.

شد؛  ییافتتاح و رونما ،یفیو ک میبس عظ یاعنوان پروژهبه تی«آدم»پس،  نیز»
 از زیسرر یاپروژه

 مشاهده فعال        
 لمس و اصطکاک        
 صیدرک و تشخ        
 یو ساخت و ساز و سازمانده یطراح        
 روش، فرهنگ و متعدد کاال اق،یَسبک، س ِد یتول        



 80   ی هفتمین سالگرد شهادت هدی صابریادنامه
 

 رییو مهمتر از همه: تغ        
 «وضع موجود رشیپذ»آدِم پس از هبوط با آدم فردوس نخست، خروج از کادر  زهیمم

، «تجربه»ر و ورود به مدا «یزیغر ِی حداقل تیفعال»و آرامان، و عبور از  زیولو دل انگ
و  ی«عشق» شتریو ب یزیکمتر غر ِی حداکثر ِت یو فعال «رییتغ»، «تحول» ،«دیتول»
 نوع آدم،  نرویبود. ز ی«فکر»

 چند چندان اشیانرژ        
 زانیرلب ل،یعشقش به قصد کسب تحص        
 وانیصاحب منظر، افق و ا        
 و        
 و رقصان شد. مانیر اَوجدان، پ        

 بروز و ظهور انسان به عنوان ت،یو حکمت پروژه آدم فلسفه
 رییعامل تغ        
 و        
 «مدام از وضع موجود به وضع مطلوب یارتقا   

 فردا( یروشن -صابر ینامه هد تی)وص
 

 تیو مسئول دیام یاتیاله یتالق
"امید"  کند بین آن ومی در صورت بندی فلسفی که الیب نیتس از "خوشبینی" ارائه

فی الواقع یک امکان گشوده ، داندمی تمایز قائل است و امید را واجد عدم قطعیت
و هدی است. از همین روست که در الهیات روشنفکران مذهبی چون علی شریعتی 

ده بل تاکید نشها صابر فقط به وجه سلبی امید یعنی امکان بر چینش و زودن تاری
گاهانه یعنی مسئولیت مترتب بر آن نیز تاکید شده است. البته ، بر وجه ایجابی امید آ

خدا فقط به مثابه مجرای امر گشوده و افق فراتر از عوامل محاط ، در تلقی هدی صابر
امکان بخش و رفیق همراه پروژه و به تعبیری از ، لکه خدابر زیستن موجد نیست ب

است یعنی امکان بخشی که سامانگری و چیدمان « ُمَمِکِن ُمَزین»دعای جوشن کبیر
آید اینجا یم " نیروهای مدار تغییر"-به تعبیر صابر-کند و به استقبال می امکانات هم

 نی چون الیب نیتس و دکارتالبته امید در فوران خود از مدار عدم قطعیتی که کسا
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گیرد. می خدا را به خودهای یقین و اعتماد به وعده، گویند فراتر رفته و رنگ ایمانمی
فت توان گمی آفریند. اینجاست کهمی نه امید بلکه تضمین، گویی اینجا هستی

مقدم بر الهیات رهایی بخش است زیرا در جایی که شور امیدی از ، الهیات امید
، نتوامی انگیزد چگونهنمی امر گشوده و امکان ناشی از اراده امر متعال بر ایمان به

 عمل داشت. ایمان در الهیات رهایی بخش با عمل گره خورده و در آنجا صیقل
 کند.می خورد و در پراکسیس رشد و نمومی

 الهیات امید در تلقی یورگن بولتمان سمتی معادمحور و آخرالزمانی دارد و تحقق
ر کند.امید دمی مت خدا و نجات ستمدیدگان را در آخرالزمانی اتوپیک ترسیمحکو

 نظر ارنست بلوخ نیز وجهی آرمانشهری و ناکجاآبادی دارد و آن را در ذیل عقل قرار
آخر حیاتش چنین تفکری ی دهد به باورم گرچه هدی صابر در مقطعی غیر از دههمی

ای موکول نمودن حل مسائل به آینده» شتاریخی اهای داشته است اما در جمع بندی
را نقد کرده بود و رویه و رویکردی نزدیک دست و ملموس « نامعلوم با افعال مجهول

درس گفتار تحت عنوان  57تر نسبت به زندگی اکنون را تمهید کرده بود. صابر در 
د امید را نه در ذیل عقل بلکه همراه وثیق عشق قلمدا، "خدای منشاء عشق و امید"

کرده است و "درگه عشق را بسی باالتر از عقل " دانسته است و اینجا به نظریات 
ه در تلقی قرآنی و الهیاتی صابر رابط، دهدمی اگوستین هم سرشتی بیشتری نشان

  .دانست که سرچشمه آن رحمت الهیستمی عشق و امید را تعامل فزاینده
 

 تبار امیدواران، رهیافت یعقوب
مید ارادی")نه امید خلقی( در تلقی او در هم از ناشی از تحلیل "تجربه فی الواقع " ا

آموزد که انسداد توان و امکان می و گفت سالفین" است که درک تجربه آنها به ما
پایداری ندارد و افقهای نو برخواهند تراوید.هم در نگاه هستی محور او در ذات 

از سوره هایی در شرح گزاره امید و گشایش وجود دارد. او، مبنای هستی)خدا(
به ، داندمی رهیافت یعقوب برای وصال به یوسف بر چنین امیدی استوار، یوسف

سوره  74شد چنانچه در نشانه می در "تلقی یعقوبی" این دائم تکرار، تعبیر صابر
ِه َما اَل َتْعَلُموَن: و از ]عنایت[ خدا چیزی »یوسف آمده است که؛  میَوَأْعَلُم ِمَن اللَّ

ترجمه فوالدوند(. این تلقی یعقوب بر ایمان و امید استوار «)دانیدنمی دانم که شما
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، َنَفس خدای است و چنانچه در ادامه بحث صابر آمده است باید به َروح و رایحه
هِ » ، امید بست ُسوا ِمْن یوُسَف َوَأِخیِه َواَل َتیَأُسوا ِمْن َرْوح اللَّ ُه اَل إِ  یا َبِنی اْذَهُبوا َفَتَحسَّ نَّ

ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَکاِفُروَن  ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش  :ییَأُس ِمْن َرْوح اللَّ
 خدا نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت جستجو کنید و از رحمت

 همچنانچه در باال«. ترجمه فوالدوند، سوره یوسف 72نشانه :شودخدا نومید نمی 
اشاره شد امید آنها با انتظار سیاه و سکون نسبتی ندارد بلکه به جستجوگری و 

کند فی می پراکسیس همراه است همچانکه یعقوب به پسرانش توصیه جستجوگری
الواقع امید با فعالیت و مسئولیت توام است و تمایزی بنیادین بین"امید فعال" و "انتظار 

الهیاتی صابر در پرتو بازخوانی تجربه یعقوب منفعل" وجود دارد. بنابراین امید 
 یابد.می مندرج در "کتاب" سامان

 
 آینده و اضطرار در الهیات امید

گوید تاریخ آینده است پس سخن از می موضوع الهیات امید چنانچه مولتمان
دارایی و ، چگونگی ورود و مواجهه با آن است. در تلقی هدی صابر امید "داشته

 «مسئولیت نیز دوجه دارد مبنای ُخرد)انسان( و مبنای کالن)خدا عرضه" خداوند و
که بر خود هایی و اینچنین درباره مسولیت خداوند و آنچه خداوند بشارت و وعده

اگر ما بپذیریم که بانی این جهان خودش در »گوید می سخن، فرض دانسته است
 رموجود را ب پی تغییر است. رادیکالترین و شورشی ترین عنصر جهان که وضع

در این تلقی خداوند اهل مداخله در فرایند تغییر است و این « خداست، تابدنمی
ت واجد گفمی خود برانگیزاننده و امید آفرین است چنین تلقی ایمانی چنانچه بلوخ

ونی کالسیک دین نقش افیهای ایمان و امید انقالبی است و برعکس نظر مارکسیست
 و محافظه کارانه ندارد.

کشد یم صابر در نگاهی الهیاتی اش امید به مبنای الهی را در دل اضطراب و تنگنا بر 
شود. یعنی آن امید استعالیی می و اینچنین به زندگی همین جا و همین اکنون نزدیک

کند او در درسگفتارهای باب بگشا ذیل می را در خدمت نیاز و اضطرار واقعی طلب
 سوره نمل این بحث را پیش 47ی ذیل آیه بحث" خدای منشا عشق و امید در

 کشد؛می
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وَء » ْن یجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو یْکِشُف السُّ یا آن کس که دعای بیچاره مضطر  :َأمَّ

 « سازدمی بر طرف رساند و رنج و غم آنان رامی را به اجابت
امید راهی ، عقیده مارسل»، شودمی در اینجا صابر به امید از منظر مارسل نزدیک
توانند می، برای نمونه، . این تنگناها، است برای استعال جستن از تنگناهای زندگی

 امید در درون قالب تنگنا»غربت و بندگی را به خود بگیرند: ، جدایی، شکل مرض
بلکه واکنش تمام عیار وجود ما را نیز ، تنها با آن مطابق است گیرد و نهمی شکل
علت و انگیزه بالقوه نومیدی هستند که اشخاص در ، کند. تنگناهایی چنینمی تعیین

هیچ امیدی بدون وسوسه ، بازند. بدین سانمی افتند و یا خود رامی چنبره آنها از پا
ه یعنی فقط آنجا که وسوسه تسلیم ب« ))تسلیم شدن به( نومیدی در کار نخواهد بود.

داند که شخص می کنشی»و مارسل امید را ، تواند جوانه زند(می نومیدی هست امید
 بر این وسوسه )تسلیم شدن به( نومیدی فعاالنه و یا پیروزمندانه غلبه، به دستاویز آن

ه در نشرم -مترجم مسعود فریامنش –مقاله الهیات امید  -فیلیپ استراترن««)کندمی
 سایت موسسه گفتگوی ادیان(

، دگویمی اگر صابر از امید امکان آفرین و مسئولیت رادیکال مبنای کالن سخن
ایفاگر و باربردار" نیز در تلقی او مسئول ساختن است مسئول ، انسان"سهیم در هستی

آنجا است که صابر از استراتژی اتوپیک ، خویشی است در قوارههایی ساختنی
 اکجا آبادی و مجهول و موکول به آینده رو به همین جا و همین اکنونن، فرادورانی

رم " استراتژی ک، جویدمی او به ادبیات صمد بهرنگی استعانت، کند به زندگیمی
 کوچکش روزی روشنی فردای ایران باشد.های تا بذر امید، شب تابی"

 ِی دارزیستی و آیندهروزی و بهما در ُکنه تکاپوی خویش برای به»

 ساله 53روسپیان            
 زنان سرپرست خانواده                
 مردان از فقر شرمنده                       

 و برای خیل بیکاراِن زیر چرخه ارابه خشن اقتصاد
 هازیستی پیروان همه مذاهب و همه قومیتخیالی و آسودهو برای راحت

مصدق در جهان تالش  -داری ملی و جایگاه رفیع ایراِن آرشو در ورای آن برای آتیه
 های خاص خود.ورزیم؛ تالشی در حد یک انسان متوسط با کاستیمی
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 عنوان زاده ایرانبه
 هم مذهبی -متعلق به جریان فکری هم ملی        
 12فرزند انقالب                  

ران چکان از شیروانی بزرگ ایهای بس شفاِف آببس خوشبین و قندیل، در قبال آینده
 « م.سپارچکان آن میکنم و سر و صورت به چکانرا نه تخیلی که حقیقی نظاره می

توان هنوز به تغییر و به می به باورم با یک باور و مبناِی الهیاِت امیدی ِ چنینی
پیش رو امیدوار بود.اعتماد به مبنای هستی و تجربه تطور و صیرورت های امکان

و تغییری  تالقی امید، تاریخ با امتزاج مسئولیت در تحقق اتوپیاهای متوسط و کوچک
است که ما از الهیات امید هدی صابر ای تواند رهنمون باشد و این آموزهمی را

 آموزیم.می کنیم ومی دریافت
 32خرداد
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 نظری به بینش اقتصادی هدی صابر
 

شود. تر میشود سختسخن گفتن از هدی صابر وقتی که شناخت از او بیشتر می
نگاه عمیق و کارشناسی به مسائل ، دقت در انتخاب کلمات برای انتقال مفاهیم

 هایتاریخی از ویژگیهای مختلف و پرهیز از ساده انگاری و سطحی کردن پدیده
های ایشان نیازمند وسواس و دقتی درخور بارز او بود. به همین دلیل تشریح دیدگاه

 باشد. می
، الهیات، در این منظومه، مرحوم صابر دارای منظومه فکری خاص و منسجمی بود

د. این شاقتصاد و مسائل اجتماعی هریک درکنار دیگری تکمیل می، سیاست، تاریخ
میدانی و سیاسی ایشان بروز پیدا کرد. های ها و فعالیتنظری در آموزشچارچوب 

 هشت فراز، الهی ایشان استهای و تجربهها برای مثال باب بگشا برونداد دغدغه
. باشدهزار نیاز محصول نگاه ایشان به فلسفه تاریخ و تاریخ معاصر ایران می

وزستان و...نیز محصول خ، توانمند سازی در سیستان و بلوچستانهای پروژه
 اجتماعی و اقتصادی مرحوم صابر است.های دغدغه

توان به می مخاطبهای اگر به هدی به عنوان یک متن نگاه شود بسته به دغدغه
های و دغدغهها هریک از وجوه فکر ایشان نظر کرد و از آن زاویه نظریات و دیدگاه

 ایشان را مورد کنکاش و مطالعه قرار داد.
اقتصادی و اجتماعی دست و های امروز جامعه ایران همچنان با بحران وضعیت

ن ت، حاشیه نشینی، های اجتماعی مانند فقرکند. عمیق شدن بحرانپنجه نرم می
اقتصادی دارد که روز به روز های اعتیاد و طالق و....هریک ریشه در بحران، فروشی

ها و زی در پاسخ به این بحرانشود. فرد دغدغه دار امروتر و الینحل تر میعمیق
دانایی  یو ذخیرههای شود تا بتواند از تجربهها با هر متن تاریخی روبه رو میپرسش

 پیشینیان استفاده کند.
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ان ها شکل گرفت. نگاه ایشاقتصادی مرحوم صابر در پاسخ به این بحرانهای دیدگاه
ت صاد و توسعه مبتنی بر مشارکریزی و مدیریت علمی در حوزه اقت به ضرورت برنامه

 مردمی منجر شد. 
بخش عمده اقتصاد ایران در طول تاریخ همواره مبتنی بر سرمایه داری تجاری بوده 

در بازرگانی و واسطه گری در گردش بودند. این ویژگی اقتصاد ها است. اکثر سرمایه
اختار برخی به س برخی به فرهنگ و خلق و خوی ایرانیان و، ایران را برخی به جغرافیا

دهند. ساختار قدرت در ایران همواره استبدادی بوده است. قدرت سیاسی نسبت می
، ی نبودی خاصاز آنجایی که حاکمیت در ایران طبقاتی نبود و حاکم وابسته به طبقه

نگاه حاکم به بقای خویش بود. از همین منظر همه اقدامات و قوانین مبتنی بر حفظ 
یری گگرفت. در چنین شرایطی ثبات سیاستگذاری و تصمیمسیستم حاکم شکل می

در عرصه کالن ملی نایاب بود. در این وضعیت اواًل حقوق مالکیت همواره در 
معرض تعرض حاکم قرار داشت و ثانیًا امکان انباشت سرمایه در جایی غیر از 

ولیدی تپذیر نبود.به عبارت دیگر سرمایه داری مستقل و پایدار سیستم حاکم امکان
داری تجاری به علت کم ریسک بودن نسبت در ایران شکل نگرفت. اگرچه سرمایه

 توان عدم رشد بورژوازیتا حدودی رشد یافت. در یک نگاه کلی می، به بخش تولید
صنعتی یا تولیدی در ایران را درعدم ثبات سیاسی و در نتیجه آینده هراسی سرمایه 

 گذاران جستجو کرد. 
ظار انت، طه که قانون و عدالتخانه وارد سیستم بوروکراسی ایران شداز دوران مشرو

رفت قانون بتواند از حقوق مالکیت دفاع کند. اگرچه پیدایش قانون خود گامی می
 ،مثبت در جهت تقویت امنیت حقوق آحاد مردم بود ولی آنچه بعدًا شکل گرفت

ه این ی فرا دستان بود. باجرای قانوان برای فرودستان و تفسیر به مطلوب قانون برا
همواره فرودستان از مزایای پیدایش و حاکمیت قانون محروم ماندند. ، همین علت

این محرومیت در دوران پهلوی اول به اوج خود رسید و آنچه به عنوان قانون شناخته 
مصدق ، یک جهش به آرمان مشروطه بود، شد اراده شاه بود. دوران نهضت ملیمی

های اجتماعی برای حاکمیت قانون استفاده کند. او می ظرفیتسعی کرد از تما
امنیت حقوق مالکیت را برای فرودستان و سرمایه گذارن و بازاریان را افزایش داد و 
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یک اعتماد بین دولت و ملت ایجاد شد که سرآغاز عملکرد ، در سایه این رویکرد
 درخشان اقتصادی دولت ملی بود.

، ها از خودآغاز تعدیل و کاهش هزینه، جهان حفظ هویت ملی و ارتباط با
آموزش و گسترش تأمین اجتماعی از علل ، حمایت از تولیدکنندگان، نهادسازی

کید همزمان بر حمایت از تولید  موفقیت دولت ملی از نظر هدی صابر هستند. تأ
ی تاریخی را برای ملی و تأمین اجتماعی توسط دکتر مصدق این درس و تجربه

چون هدی صابر در پی داشت که راه حل توسعه در ایران عبور از ای واندهاقتصاد خ
بازار آزاد و اقتصاد دولتی است. مصدق در روش به همزیستی و همزمانی های دوگانه

کید  تحقق عدالت و آزادی برای همه آحاد جامعه اعم از سرمایه داران و کارگران تأ
ستین آن چون مرحوم عالی نسب و راهای داشت و از سرمایه داری ملی و مصداق

 کرد.مرحوم شمشیری دفاع می
ترجیع بند اندیشه اقتصادی هدی صابر متأثر از تجربه تاریخی مصدق و برآمده از 

رفاه عمومی و ، بازرگان و سحابی، دینی و الهیاتی الگوها مانند طالقانیهای آموزه
ای ایشان و مرحوم مهندس کاهش نابرابری در بین اقشار مختلف جامعه بود. انتقاده

سحابی به دوران تعدیل ساختاری از منظر رفاه عمومی و نابرابری بود. از نظر هدی 
بعد از انقالب از داشتن یک برنامه مدون اقتصادی برای رسیدن به های صابر دولت

 اهدافی چون عدالت اجتماعی عاجز بودند. 
ن تدویهای ران را در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ایشاید بتوان ریشه بحران

هایی که با هر آنچه باعث موفقیت دانست. سیاست 24-47شده در بازه زمانی 
زاویه پیدا کرده بود. افزایش ، در دوران نهضت ملی و جنگ تحمیلی داشتها دولت
بازی کردن با متغیرهای کلیدی مانند ، تعدیل نیروی کار، جاری دولتهای هزینه

بی رویه وارادت کاالهای مصرفی و در نتیجه افزایش نرخ تورم تا رشد ، ارز و انرژی
گسترش فقر و بیکاری و متعاقب آن بروز ، همه وهمه باعث افزایش نابرابری 13%

ای ها در مقالههای اجتماعی بود. هدی صابر در توصیف این سیاستو تعمیق بحران
شرایطی که مردم اجبارًا  در، در این سالهای خوش تعدیل» نویسد:در ایران فردا می

مدیران ، منصبان دولتیصاحب، شدندبه سمت "حمام سونا" سوق داده و الغر می
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های قدرت در خارج از دولت لب "استخر" ارشد و مدیران میانی دولت و دارودسته
 «.امکانات فربه گردیدند

ان کمدانست از اینکه حااو که وجه بارز منش اقتصادی مصدق را کم مصرفی او می
ین دانست ادر دوران سازندگی رژه تجمل و اسراف در پیش گرفتند پیشاپیش می

-طبقات فرودست و مستضعف جامعه تأمین می، هایی است که از جیب مردمهزینه

 شود.
های پس از جنگ از داشتن یک برنامه مشخص برای با توجه به اینکه همه دولت

هنوز هم ، سربا زدند، ی باشداصالح ساختاری نهادی که مشوق بخش تولید مل
-های مرحوم هدی صابر در تدوین برنامه اقتصادی و نظام بودجه ریزی میاندیشه

-ای قطعا با مقاومت کانونتواند راهگشا باشد. اگرچه تدوین و اجرای چنین برنامه

رسد اگر قرار است های رانت قدرت و ثروت روبه رو خواهد شد ولی بنظر می
قاومت هدی صابر صورت گیرد باید در این زمینه بروز پیدا کند مقاومتی از جنس م

و از جامعه مدنی و کارشناسان ملی خواسته شود برای یک جنبش اصالحات 
 طرح و برنامه ارائه گردد.، اقتصادی مبتنی بر منافع ملی ایده
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 فراز نهم
 زهره نجفی

 
ازی خدا با توان حیات خداوند و شناخت الهی را به منزله عشقبمی’

"صبر" و "کار امر ، "رنج"، خویش بیان کرد. اما اگر این ایده فاقد "جدیت"
آنگاه خود را به سطح تهذیب معنوی و حتی ابتذال تنزل ، منفی" باشد

درحقیقت نوعی حیات مبتنی بر ، زندگی در خودابتذاِل دهد. و این می
چنین  دغدغه و وحدت با خویش است. زیرا برایهمسانی ناب و بی

هیچ  ،نه در این دیگربودگی و بیگانگی و نه در غلبه بر این بیگانگی، حیاتی
 ای وجود نداردچیز جدی

 پدیدار شناسی روح هگل
 

باید  ،راستی تاریخ بدانیمکار و دسِت حتی اگر شخص هگل را یکی از دقایق محافظه
ر آستان آن آمد بتصدیق کنیم در این عبارت حقیقتی نهفته است. باید ِاستاد و فرود 

ی عین ذاِت حقیقِت ، دهندهایی که به کالم و واژگانی که تنها "بوی حقیقت" میجان
اند که اند. به قطع یقین تاریخ و جغرافیاهایی وجود داشتهو انضمامی را تزریق کرده

هایی که با چنین درك و اند. جانهایی بودهمختصات بروز و ظهور چنین جان
لکه اند ب= جوهر= جهان= خداوند نه تنها قلم زده و گفته و نوشتهدریافتی از حقیقت
با تکیه بر چنین برداشتی از حقیقت بوده است ، اندزندگی کرده، با این درك و تلقی

اند. با این درك و دریافت که جوهره و بنیان که مرام و منش و روش اصیلی به پا داشته
به حرافی کردن در  عشقبازیاما این بازی خداوند با خود است؛ عشق، جهاناین 

از طریق دستی که ، ورزی حقیقت به خودشود. عشقباب حقیقت محدود نمی
ی به واسطه، کندها آشیانه میترین خاكاز طریق تنی که در گرسنه، شودخاکی می
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یابد. حقیقت از طریق تحقق می، شتابدجانی که عاشقانه به سمت رگبار می
شوند و با پوست و گوشت و فعل و دارایی نچه هست" راضی نمیهایی که به "آدست

ورزد. به خود عشق می، بخشندبه"آنچه باید باشد" فعلیت و واقعیت می، خود
عل و دست و ف، با خود بیشتر از آنچه نیازمند قلم و زبان باشد بازی حقیقتعشق

های ر کوهد، های امیرخیز تبریزکوچهخواهد. حقیقت در کوچه و پسجنم می
تر خود را تر و عاشقانهدر میدان تیر چیتگر و در شیرآباد سیستان خالصانه، سیاهکل

هایی که بوی مرگ حقیقت را به مشام فشارد تا در کالم و وعظدر آغوش می
 رسانند.می
هایش یکی از این دقایق تاریخ بود. صابر به پشتوانه الگوها و اسطورهشك هدیبی

 ،هستند که در یك پروژه جمعی با خدا متعهدانشت " در نهایت این مردی که باور دا
اور ها" مردی که بمسئولیتتعهدها و بیبه رغم خیل بی، برنداین جهان را به پیش می

همی اش سپذیریساله سرچهارراه به واسطه تعهد و مسئولیتبچه دوازدهداشت پسر
دای این سهم بپردازد. یقینا من در از این هستی دارد و بر آن بود تا حد توانش به ا

ه او ک بزرگانیها و منش آقای صابر سخن بگویم. چه بسا مقامی نیستم که از آموزه
واسطه در حضورش آموخته و در معرفی خط شناختند و بیرا بسیار بهتر از من می
 های بسیاری دارند. مشی و منش او گفتنی

د اجازه دهم درباره آقای صابر چند خطی شود به خواما آنچه در این مجال باعث می
ها برای شاگردان جایگاه ویژه چنین مردی است که ورای خاطرات و آموزش، بنویسم
ای که در ورای جاودانه شود. "میل" ویژه، ی تاریخرود که در سینهمی، اشمستقیم

ن لی بداسازد که هر عصر و نسمرام و منشی را استوار می، این جهان رقصان و پاشان
الخصوص نیاز مبرم نسِل من به چنین درك و دریافتی از حقیقت نیازمند است. علی

آورد. نسل من که در مقام ثمره و و متعاقب آن مرام و منشی که با خود به ارمغان می
پروده مستقیم نظام جمهوری اسالمی و تحت آموزش و هژمونی فرهنگی این دست

گاه روحیه و مرام و منش اسالف نسلی که هیچاست. حکومت رشد و پرورش یافته
ی اش را از نزدیك درك و لمس نکرده و از بدو تولد تحت سلطه یگانه آموزهانقالبی

ا ی منافع فردی ب؛ خواسِت کسِب بیشینهاستدوران یعنی کسب سود فردی بوده
 سعادت و رستگاری، موفقیت فردی، اخالق فردی، اختصاص کمترین میزان هزینه
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فضیلت فردی و در یك کالم پشت پا زدن به هرشکلی از تشکیالت و سازماندهی  و

 ،جهت تحقق خیر جمعی. متعاقبا تحت تأثیر چنین هژمونی فرهنگی غالب و رایجی
ترین شکل در رادیکال، شکنان و آوانگاردهای چنین نسلی در عرصه سیاستصف
ار سیاسی را به صورت کنش سیاسی و هر شکلی از نقد و مخالفت با ساخت، خود

کنند. چنانچه پیشینی مستلزم هضم و جذب خود در ساختار قدرت تعریف می
 کشید:مرحوم صابر این وضعیت را به تصویر می

خصوصا در دوران اصالحات فعالیت سیاسی ، متاسفانه در دو دهه اخیر»
مترادف شد با البی و بده بستان. االن نیروهای سیاسی ایران تبدیل 

اند به كارمنِد سیاسی با تلقی شركت سهامی از تشكیالت. هیچ شده
است كه جریان موسوم به اپوزسیون در حقظ وضع ای در ایران نبودهدوره

، مماشات، مماشات، سكوت، سكوت، موجود مشاركت كند. سكوت
ی عنصر سازش. شخصی كه باید شاخصه، سازش، و سازش، مماشات

تبدیل شده ، خالقی خاص خودش باشدهای امبارز اجتماعی با پرنسیپ
به یك كارمنِد سیاسی بروكراِت تكنوكرات كه در حقیقت سهمش را از 

طلبد و بخشی از اپوزسیون چه درون حاكمیت و چه شرایط قدرت می
 «هیچ نخواهند گفت، الشراتشان را بدهیبیرون حاكمیت اگر سهم

 
ت اما به این موجودیت هدی صابر در موجودیت چنین وضعیتی پا به میدان گذاش

ی اصیلی از کنش سیاسی شد. اما کنش معناتن نداد و خود دست اندر کار خلق 
بینی و تعریف جایگاه خود در جهان معلول جهان، سیاسی خود معلول و نتیجه است

، دیدگانبینی که ناموس جهان را در تعهد و پایبندی رنجهستی است. آن نوع جهان
بیند و "در کنه تکاپوی خویش برای بهروزی تاریخ محقق می دیدگانمطرودان و ستم

زنان سرپرست خانواده و مردان از فقر ، داری روسپیان سیزده سالهو بهزیستی و آینده
آورد. و این ورزد" نوعی کنش سیاسی را با خود به همراه میشرمنده تالش می

ت را به مصرف و بینی که اصالبندی یقینا متفاوت است با آن نوع جهانصورت
دهد و متعاقبا شکل دیگری از کنش سیاسی را بدنبال دارد که آسایانه میزیست تن

ا دقیق منتواند از تعریف و تحقق خود در قدرت فراتر رود. و نیاز مبرم نسل نمی
، توانهبی پش، الگوبی -همین تمایز قایل شدن میان این دو است. برای چنین نسلی
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ن بندی این مفاهیم بنیادیتر از بازتعریف و صورتضروریهیچ چیز  -بی مرجعیت
دقیقا در  ونیست؛ تعیین تکلیف دوباره و چندباره برای تعیین نقش خود در هستی. 

این نقطه است که ضرورت استراتژیِک مطالعه و شناخت الگویی همچون آقای 
 . شودصابر روشن می

یعنی ، کندرخ نمایی میابر در این بستر است که اهمیت ِاصول و روِش آقای ص 
 بینی که قابل شكسوار کردن اکت و کنش سیاسی بر آن شکل از ایدئولوژی و جهان

ها و شخصیت و مرام و مسلك هدی صابر ابدا و انصراف نباشد. گفتن از آموزه
تواند به ادای احترام یا زنده نگه داشتن یاد او محدود شود. شخصیتی همچون نمی

دای احترام و یادواره و بزرگداشت نیازی ندارد بلکه به پشتوانه خلق و او نه تنها به ا
مسئله بر سر درک و دریافت این خلق آفرینشی که به ثمر رسانده همواره زنده است. 

. ودالگویی منتج ش، و آفرینش و تالش برای بازصورت بندی آن است؛ تا از این ایده
افت است. درک و دریافت قانون و جوهر نیازمند درک و دری، تاریخ فراتر از روایت"

تر روشن عبارتی این مرد از قاعده مستثنی نیست. به و الگو". و تاریخ زندگی پرمایه
ایده هدی صابر یك امکان است؛ یك امکان گشوده و رو به آینده. مدل مشارکتی و 

اسی یبهترین نمونه کنش س، گذار آن بودتقویت جوامع خودبنیان که هدی صابر پایه
در شرایطی که کنش سیاسی به جای دادن و تعریف خود در دوگانه در روزگار ماست. 

اصولگرایی تقلیل داده شده است و جایگاه و پایگاه این کنِش  -موهوم اصالح طلبی
برآمده از دل قدرت محدود های به صورت پیشینی در نهادها و انجمن، حداقلی

ت طبقه فرودس، شکیالت منسجم و سراسریو در شرایطی که بدون سازمان و ت، شده
ریند آفمی مدلی که هدی صابر، اساسا فاقد هرگونه نماینده در مناسبات قدرت است

ابق مط .تنها امکان عینی روزگار ما برای تقویت و سازماندهی طبقه فرودست است
الگوی استخراجی که خود او از تحقق و تحول نقاط عطف تاریخی درک و دریافت 

منهدسی و  ،سپس برنامه، بعد تئوری، سپس انسجام با ایده، د یعنی ابتدا ایدهنمومی
 کنش سیاسی آقای صابر هم در همین بستر قابل توضیح است. ، در نهایت سازمان

ای که او در تالش برای چین تاریخیای از نقطهدرست در امتداد و به مثابه نقطه
مطابق با نیز  اوخود ، و الگو از آن بود جوهر، روایت و در وهله بعد استخراج قانون

و در عصر خویش آن جوهره را  اش از فرازها دست به کنش زدالگوی استخراجی
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مان مان پیش چشمی صد سالهای که راوی فرازها از گذشتهمحقق ساخت. جوهره
قرار داد تاریخی است که سرشار است از بغض و کینه و رنج و نابرابری و انبوهی از 

بار امانتش را ، یدواری ناامیدان. تاریخی که درست در یك لحظه منحصر به فردام
سپارد تا برای یک دقیقه هم که شده گذشتگان را در این بر دوش پیکری پوالدین می

گاهی رسیده بار دیگر زنده کند. و درست در حاشیه و متن همین دقایق ، روح به خودآ
، هاخانکوچك، هاباقرخان، هاستارخان شوند؛ فرازاست که فرازها آفریده می

 ها. راوی فرازها در بستر همین متن و به مثابه روحنژادها و پویانها و حنیفمصدق
گاهی رسیده پیشینیانش است که فراز نهم را می ر آفریند؛ فراز نهم فراز صاببه خودآ

الگو و ، هاید، است. اما نه یك فراز محقق؛ هدی صابر شرط امکان فراز نهم است
دهد این نسل را به سوی سازماندهی و تشکیالت تئوری فراز نهم است که ندا می

 برای تحقق بالفعل فراز نهم.
 
 
 



01 

 
 
 
 
 

 مبتنی بر خدامحوری پروژه هدی صابر: سیاست ورزی
 
 سید امیر طالقانی

 
 پروژه فکری هدی رضا زاده صابر چه بود؟ در پاسخ به این سوال م یتوان به آثار و

هشت »فکری و عملی وی اشاره کرد و از جمله به دو اثر فکری مهم او های فعالیت
فکری وی در تاریخ و های مثال آورد و به تالش«باب بگشا 3و )« فراز و هزار نیاز 

هرچند که صابر عمری نیافت تا آثار خود  .قرآن به عنوان پروژه فکری وی اشاره کرد
ز جمله بتواند یک روش شناسی شفاف و منسجم را به پختگی و کمال برساند و ا

برای نحوه رجوع خود به قرآن برسازد اما کوشش بی نظیر او در رسیدن به فهم نوین 
انه خ از هستی و کتاب بود که برخالف مد روز سکوالرمنش نبود و با روشنفکر بازی

هردو پروژه اصلی صابر نگاهی  .نشین پرمدعا مرزبندی ذهنی و عملی داشت
کوشید تابلویی رابه می همزمان به تاریخ و امروز و کتاب و امروزی داشت و در واقع

تصویر بکشد که در آن هستی و کتاب و تاریخ و جامعه امروز ایران در جایگاه خود 
به تصویر درآمده باشند و هستی و کتاب و تاریخ راهنمای فهم جامعه امروز گردند 

 .طیح نمایندو نقب به آن سه معبر امروز را تس
صابر در هشت فراز و هزار نیاز با نقبی که در تاریخ معاصر ایران میزند هشت برهه  

سرنوشت ساز این تاریخ برمی گزیند وی در های مهم جامعه ایران را به عنوان قله
صدد آسیب شناسی تاریخ معاصر ایران برای آسیب شناسی امروز و شرایط امروز 

االن همه مرعوب لیبرالیسم نو »برد از منظر او می ه سراست که در آن بای جامعه
ن کنند که مسئله ایران را همیمی تا این حد که بخشی از روشنفکرها تصریح.هستند

لیبرالیسم نو باید حلکند و الگوی افغانستان و عراق الگوی خوبی است و چه دلیل 
به به هشت حادثه مهم دلیل در رجوع او و به این« دارد که مبارزه درون جوش باشد
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-33ش جنب، ، ملی شدن صنعت نفت، جنبش جنگل، حنبش تنباکو»تاریخ ایران 
و ها به کامیابی (انقالب اسالمی و اصالحات( ؛،13تا 33های سال، ؛37

با نیازهای امروز جامعه ایران وآنچه خود ها این هشت فراز و ارتباط آنهای ناکامی
شود و در گام بعدی وی با جلسات می نامید پرداختهمی او تسطیح معبر برای امروز

ن جلسات هشت فراز صابر نوعی تبیی .به ارائه راهکار پرداخت گویی« باب بگشا » 
 وضعیت موجود و پرداختن به واقعیت بود و در باب بگشا او مطلوب خود را بیان

 .کوشید الگوی مطلوب خود را به تصویر بکشدمی کرد ومی
 کارکردی ینگرش کندمی تبیین فراز هشت در که را ایران معاصر تاریخ بربهصا نگرش

 بیرون عمل بی و مرده شکل از را تاریخ اینکه ضمن او یعنی است. انتقادی -
 شناسی آسیب و بررسی روز حوادث بطن در را تاریخی مهم فرازهای ،آوردمی
 که بود آن پی در شد ارائه 73 سال انتخابات از پس که صابر مباحث این .نمایدمی

 تاریخی یاس و نیست شده مسدود ایران تاریخ , ایعده برخالف که دهد نشان
 ،کوتنبا جنبش مهم فراز هشت بررسی با صابر .دهد قرار نقد مورد را روشنفکران

 ،13 و 33 جنبش ،خرداد پانزده قیام ،نفت شدن ملی نهضت مشروطه, انقالب
 همچون توانندمی هافراز این که دهدمی نشان تاصالحا و اسالمی انقالب

 کوشدمی صابر .باشند امروز مردمان جوع سد منبع حداقل لبریز و انباشته هایسیلو
 تعبر و نگرش به را امروز مردمان و است « بنگر بنگر» از مملو ما تاریخ دهد نشان

 که یهایگشایی گره و کارآیی.خواندمی فرا امورز مشکالت رفع برای گیری توشه و
 ولا مرحله در دارد نظر در ایران معاصر تاریخ مهم تاریخی فراز هشت بررسی برای

 تتحوال سیر از عمومی دریافت و درک بعد مرحله در و است تاریخی حافظه تجهیز
 مبتنی استراتژیک درک به دستیابی و تاریخ در الهی سنن درک بعد گام در و تاریخی

 لسفهف منظر از شد کومی وی .است بندی جمع توان به تجهیز و تاریخی تجهیز بر
 یابد دست تاریخ از توجیدی درک به مارکس و هگل تاریخی تحلیل ویژه به تاریخ

 متس به رونده پیش ،کنجکاو دهنده, تغییر عنوان به انسان نقش بر که نقشی ,
 ینچنینا وحیدیت تحلیل با وی .رودمی پیش هستی امکانات از بااستفاده و حقیقت
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 شته این ار جدید درکی کوشدمی و پردازدمی ایران تایخ مهم فراز هشت تحلیل به
 . دهد ارائه فراز

 اتجلس این جزوات تمام جلد پشت در که بگشا باب جلسات دیباچه در در صابر 
 ابلب لب حقیقت در که است آورده خود شیوای قلم با را متنی ،است شده منتشر

 بحران لح برای ه را یک قرآن متن این باشد.درمی بنیادینش نگاه یانگرب و وی مباحث
 یرابطه یک با بحران این از گذر وی تالش تمام و خداست و انسان گفتگوی

 :گویدمی متن این در وی است. صافدالنه
 ترست سر از احترام ،ام جمعی ابواب نه ،رعیتمی نه ،منی خویشاوند ،منی از تو»

  ،برنتابم ات کاسبکارانه رویکرد ،نطلبم ات منفعالنه بطهرا ،نخواهم
  ،خواهانم مستمرت و صافدالنه خوانش ؛ات رفیقانه قدم ،ات طالبانه ندای

 فرجامت بر و ات روش بر ،مسیرت بر حساسم
 نک دعوتم ،وجدت به ،ات ایده تحقق مسیر به ،درونت تکاپوی به ،ات دغدغه به
 دهم قرارت کیفیت خط سر در رسانم ات یاری تا ایده تحقق روند در
 شوم مشاورت ؛بیفزایم ات امکانات بر
 کنم تجهیزت آورد دست کسب در ،شوم رهنمونت تغییر مدار به

 «آ من نزد بگشا باب ،رهگشایم ،رفیقم من
 یدیتوح نگاه عمق شده نگاشته صابر هایل سلو تک تک با گویی که هاواژه این در
 نوانع به انسان نه توحیدی نگاه این در اما است سرشار هستی از وی یتوحید درک و

 داخ حتی که است آزاد و کنشگر و فعال موجود یک عنوان به که خدا تابع و بازیچه
 .پذیردنمی را وی کاری کاسب و نیزانفعال

 حضور نیز باال هایواژه در و دهدمی پیشنهاد بحران راهکار عنوان به صابر آنچه 
 صابر آنچه.است زیست عرصه در انسان مشارکتی حضور به خدا دعوت ،رددا

 رانبح اینکه و بود جامعه و هستی بودن مشارکتی دادمی نشان قرآن در و دانستمی
 تفکر و باشدمی بودنش فعال غیر عنوان به بودن مشارکتی غیر ایرانی امروز انسان
 یمشارکت نگرش این خواستمی قرآن هایواژه در وی گر آفرینش نگاه و صابر خاّلق

 مرحله ،استراتژیست ،خالق ،مهندس ،طراح صابر خدای .دهد نشان انسان به را
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 ودب امید و عشق منشا و الهام منبع ،پرداز ایده ،تاریخی تحلیل و ایده صاحب ،بند
 ختلفم هایعرصه به بحران این و است آمده پدید بحرانی خدا با انسان ارتباط در که

 وینتد متدولوژی بحران این از خروج برای باید و است کرده سرایت انسان زیست
 .ودب قرآن کتاب مبنای بر متدولوژی این خالقانه تبیین درصدد او خود که نمود

 صابربیرونهای خود را مینمایند و از واژه« باب بگشا 3آنچه در تمام جلسات ) 
ت برای تولید نوعی جدید از سیاست ریزد نگرش توحیدی وی به عرصه سیاسمی

وی نقطه بحرانی سیاست  .ورزی بود که با نگرش روزمره به سیاست تفاوت دارد
غیر ، بیرون از کار، بیند که خدای این دوران کوچک مدارمی ورزی امروز را در این

» و مغز بحران این دوران را  .غیر همذات است، نا بازدارنده، نامحسوس، ناظر
جدایی »را ها میداند و میوه این بحران« جایگاه خدا و ارتباط با خدا ، خت خداشنا

گونه انسانی مواجهه 1صابر به  .نمایدمی عنوان« از هستی و عضو فعال هستی نبودن 
 :کند که عبارتند ازمی به بحران اشاره

 (زیست در بحران 5
 (فرار صوری از بحران 7
 (توهم خروج از بحران3
 ه گیری با بحران(فاصل3
 (خروج از بحران 1

تحلیل شرایط و راه برون رفت ، راه مطلوب صابر برای خروج از بحران تحلیل خود
آیه سوره آل عمران که بعد از شکست مسلمانان در جنگ  43است و با بهره گیری از 

تبیین را شاه کلید خروج از بحران بر میشمرد که باید علت شکست اند احد نازل شده
 صابر خود .را در درون خود جستو جو کرد و تزلزل و سستی را علت بحران میداند

 عنوان «متدولوژی تبیین به جلو»با بهره بردن از تبیین فوق بحث پیشاروی خود را 
سان میدید انوی دراین تببین رو به جلو همان مقدار که بحران را دینامیسم  .کندمی

د حل بحران تاکیای شید بر این خالقیت برکو می پنداشت ومی را نیز حالل
 وزمّرگیر حباب برابر در عصیانگری روح صابر تفکر .کند و آن را برجسته سازد

 صریحت با تلویح به بارها او خود و .بیاورد ارمغان به جدیدی فضای خواستمی و بود

 ار نامش که دانستمی چیزی آن به شدن تبدیل در را روزمرگی حباب این از گذر
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 ودنب استقبال به مشتاقانه و نهراسد کار از که شخصی بود. نهاده « جانبه همه کادر»
 آنها عمق بشر باید که بودند خدا از تلنگری تاریخ و قرآن او برود.برای دادن تغییر و
 ساسیا نقش این . کند. تبدیل هستی جانبه همه و متعّهد کادر به را انسان دریابدو را

 رندگیبارو به او شودمی باعث یابدمی انسان برای تاریخ و قرآن ابکت در صابر که
 جای هب کوشدمی و کندمی پیدا باور تاریخ و جامعه در تغییر عنصر عنوان به انسان

 رد انسانی حرکتهای ترین کوچک از انضمامی غیر هایبرنامه و انتزاعی سخنان
 ارگاهک یک اندازی راه حرکت ینا چه نهد ارج را آن و کند استقبال مثبت تحول جهت

 یک کریف تالش یا و باشد آفرینی کار برای او خود توسط چستان بلو و سیستان در
 منداننیاز دردهای التیام برای اندک هایتالش یا و خود اندیشه و فکر ارائه برای جوان
 ایتحم انجامیدمی بنیادی و وسیع تحوالت به که زیبا هایکوچک از صابر باشد.

 .داشت تاکید هستی و تاریخ و کتاب در هاآن آفرین تحول نقش بر و کردمی
سات ایستد و در جلمی صابر بی ادعا در برابر هژمونی سکوالریسم و نو الیبرالیسم

ه بی مبنا به ارائهای خود با عنوان باب بگشا از فراسوی مناسبات روز مره و هژمونی
رتباط با خدا برای حل بحران امروز و گشودن باب ا :رسدمی راهکاری جدید تر

 تبدیل خدای ناظر به خدای مشاور و خدایی که انسان تغییر دهنده را به تغییر رهنمون
وید گمی از این رو صابر از حرکتی سخن .کندمی شود و او را در این مسیر تجهیزمی

است سی»را توان آن می نشیند کهمی و با انتظار برآمدن نوع خاصی از سیاست ورزی
 :نام نهاد که اجزای آن عبارتند از« ورزی خدا محور

ینی که رو به تبی، گیردمی این سیاست ورزی بر مبنای تبیین شرایط موجود شکل (5
 .جلو باشد

شخص محور نیست بله استداالل محور است همانطور که صابر براساس آیات  (2
 .داندمی سوره مومنون آن را راهگشا 60تا  64

نقش راهنما و  .آن نقش کلیدی و به قول صابر نقش رزوه کلید را دارد خدا در (3
 .همراه و مشرف و رهنمون کننده به تغییر و تجهیز کننده

 چراغ راه و نوت بوک آید و بهمی کتاب دراین نوع سیاست ورزی از سایه بیرون  (4
 .شود کتابی که باید از آن بهره گرفت و از آن تجهیز شدمی تبدیل
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حول تاکید صابربر ت .اب دیگر تاریخاست که انسان باید خود آن را بسازدکت  (1

به تحول آفرینی در تاریخ و ها آفرینی اسنان و تالش برای راهنمایی انسان
ساخت آینده نوع سیاست ورزی خدا محور را از سطح سیات ورزی مرسوم و 

آفرین  سیاست کند کهمی برد و به نوعی امر سیاسی تبدیلمی پارلمانی فراتر
 .آفریندمی است و اسطوره گفتمان تغییر را

 و طمرتب یمنظومه و مجموعه یک عنوان به را انسان و کتاب و هستی ،تاریخ صابر؛
 داخ ورزی سیاست نوع واین کرد داری خود آنها تفکیک از باید که دیدمی هماهنگ

 وانینق تا گرفت بهره منظومه این شناخت روش عنوان به متن از تا کوشیدمی محور
گاهانه مشارکت به و یافت را تحول   بپردازد. تاریخ و هستی در فعاالنه و آ
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 شناسی تاریخی تفسیریو راهبرد جامعه« هزار نیاز، هشت فراز»
 
 کمال رضوی

 
هشت »ای است بر نوشتاری که پیش از این با عنوان و ادامه این نوشته تکمله
ی دومین در یادنامه« جهیز کنشگران ایرانی به بینش تاریخیفراز هزار نیاز و ت

( توسط نگارنده منتشر شده بود 2971سالگرد شهادت هدی صابر )خرداد 
 در دسترس عالقمندان است. « ایدر فیروزه»و در سایت 

 
 مقدمه 

شناسی تاریخی به شاخه و دیسپلین که از قریب به پنج دهه پیش جامعهدر حالی
در ایران مباحثات ، شناسی جهان بدل شده استای در جامعهشدهعلمی تثبیت

ی علمی کمتر از دو دهه سابقه دارد. محققان و نظری مربوط به این شاخه
اند منزلتی دانشگاهی و پژوهشی برای اند که کوشیدهشناسان محدودی بودهجامعه

د: نخست انها از دو مسیر پی گرفته شدهاین شاخه فراهم کنند. این کوشش
 هایشناسی تاریخی نظیر کتابی منابع جامعههای نظری در جهت ترجمهکوشش

تدا اسکاچپول )بینش و روش در ، دنیس اسمیت )برآمدن جامعه شناسی تاریخی(
مقاالت کسانی چون کالینز که توسط هاشم آقاجری  شناسی تاریخی( و گزیدهجامعه

 یخی به محافل دانشگاهی نقش بسزاییشناسی تارپی گرفته شده و در معرفی جامعه
ی محققانی چون محمدعلی همایون شناسانهکارهای جامعه، داشته است. دوم

ی شناسهاشم آقاجری و دیگران که مستلزم کاربست جامعه، احمد اشرف، کاتوزیان
کار ، هبندی اولیاند. در این دستهدست یا دوردست ایران بودهبرای فهم تاریخ نزدیک

گنجد. این پژوهشگر که ی دوم میر در مورد تاریخ معاصر ایران در دستههدی صاب
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البته کار خود را نه در دل نهاد دانشگاه و نه با رویکرد صرفًا پژوهشی سامان داده 
نقاط ، تجویزی و آموزشِی عمومی نیز داشته است(، گیری راهبردی)بلکه جهت

در قالب مجموعه مباحث های اجتماعی تاریخ معاصر ایران را عطف و جنبش
با کاربست مفاهیم نظری علوم اجتماعی و همچنین روش « هزار نیاز، هشت فراز»

تطبیقی مورد وارسی قرار داده است. در این مقاله استدالل خواهیم کرد که به چه 
ی شناستوان این کار را تالشی سازنده و مهم هرچند ناتمام در مسیر جامعهاعتبار می

بعاد ترین ایکی از مهم، معاصر تلقی کرد. چنانکه استدالل خواهد شدتاریخی ایران 
 شناسی تاریخیپیش رو نهادن طرحی از جامعه، مند کار هدی صابراحتماال غیرنیت

 ایران معاصر در این مجموعه مباحث است. 
 

 شناسی تاریخیچیستی و راهبردهای متکثر جامعه
و تبادل نظر میان پژوهشگران بسیار بحث ، شناسی تاریخیدر مورد چیستی جامعه

د اساسًا توانشناسی نمیاند که جامعهاست. برخی نظیر فیلیپ آبرامز استدالل کرده
 لزومًا تاریخی، ای که بخواهد خود را جدی بگیردشناسیغیرتاریخی باشد؛ جامعه

گیری ساختارها در طول زمان و است. وی برای استوار کردن استدالل خود به شکل
 کند.مند بر کنش افراد اشاره میاریخ و اثرگذاری ساختارهای زمانت

نیست که  چیزی، کند که تاریخ به مثابه رابطه متقابل ساختار و کنشآبرامز اشاره می
ها رخ دهد. تغییرات در رابطه میان ساختار و تنها در سطح گسترده جوامع یا تمدن

ها و روابط کارگاه، هاخانواده، سمدار، هاکارخانه، هاهمچنین در زندان، کنش
واجد ، ای که در طول زمان دوام یابدهر نوع رابطه، دهند. از نظر آبرامزدوستی رخ می

کل تواند به شحتی در محدودترین تنظیمات اجتماعی می، یک تاریخ است. کنش
چرا که دارای یک تاریخ است. وضعیت کودکی نیز در ، تاریخی در نظر گرفته شود

ان شدن درم« فرایند»رشد و پرورش است. شرایط بیماری نیز مالزم با « فرایند» واقع
استخراج فرایندهای تاریخی )به ، است. حتی در چنین تنظیمات اجتماعی خردی

بهترین روش کشف ، شناسان( برای جامعه5«شناسِی شدنجامعه»تعبیر آبرامز: 

                                                             
1. Sociology of Becoming 
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ر کنش و تأثیرات کنش ب شرطی شدن ساختاری، روابط واقعی میان ساختار و کنش
تواند بر اساس رابطه با تنها می، دهدانجام می« ب»ساختار است. آنچه که امروز 

را « ب»تبیین شود؛ ما باید انجام یک کار توسط ، قباًل انجام داده است« الف»آنچه 
 (. 4-2: 5377، ای در یک توالی زمانی در نظر بگیریم )آبرامزبه عنوان لحظه

کیدی مشابه آبرامز در خصوص رابطه، لری گریفین ار و ی متقابل کنشگر و ساختتأ
پروبلماتیک ، شناسی تاریخی دارد. به نظر گریفیننسبت این امر با جامعه

ساختار اجتماعی و کنش اجتماعی است. این ، اثر متقابل فرهنگ، شناسیجامعه
 این استشناسی کنند. هدف نهایی جامعهیکدیگر مشارکت می« ساختن»سه در 

ی کنش انسان ـ که همان ساختارهای اجتماعی و که نشان دهد که چگونه گذشته
 منبع آزادی انسان، دهد ـ به زندان انسان یا برعکستنظیمات فرهنگی را شکل می

کنش اجتماعی را محدود یا ، هر لحظه از زمان، شود: فرهنگ و ساختاربدل می
های اجتماعی به طور مستمری در طول های فرهنگی و نهادکنند و درکتقویت می

-5737، 5331، شوند )گریفینها ساخته و بازساخته میتوسط کنش، زمان
5732 .) 

ر از علم تدهند که بسیار موسّع تعریفی از تاریخ را مدنظر قرار می، آبرامز و گریفین
 ساختارها و، کنشگران« شدن»تاریخ چیزی جز فرایند ، تاریخ است. از نظر آنان

ها در طول زمان نیست. از آنجا که چنین فرایندی موضوع و پروبلماتیک ی آنابطهر
شناسی لزومًا علمی تاریخی است در نتیجه جامعه، شناسی نیز هستاصلی جامعه

شناختی ضرورتًا تبیین جامعه»و نوعی وحدت و این همانی میان این دو وجود دارد: 
شناسی و تاریخ با یک هدف مشترک جامعه(. »7: 5377، )آبرامز« تاریخی است

 (.5713: 5331، )گریفین« اندوحدت یافته
ول ها در طشناس مرادف با استمرار پدیدهتاریخ نزد این دو جامعه، بینیمچنانکه می

زمان در نظر گرفته شده که تعریفی بسیار گشاده و وسیع از تاریخ است که فاقد دقت 
 در بحث گریفین، علم تاریخ است. به عالوهو معنایی است که متفاهم دانشمندان 

شناسی و تاریخ و آبرامز و سایر کسانی که رابطه وحدت و این همانی میان جامعه
ی شناسجامعه»توان آن را شناسی که مسامحتًا میای از جامعهگونه، کنندبرقرار می

د؛ یعنی وشبه کلی نادیده گرفته می، نامید« شناسی غیرتاریخیجامعه»یا « تجربی
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 دهند؛ لذا وجه تاریخیی زمانی خاص را مدنظر قرار میتحقیقاتی که یک پهنه و بازه
بارزی ندارند. تحقیقی که به بررسی نگرش شهروندان در خصوص دولت در یک 

پردازد؛ تحقیقی که به بررسی و تحلیل علل طالق زوجین در یک زمان خاص می
 یابیم که به سبب تداوم ونظر بگیریم درمی .. را در.پردازد وبازه زمانی مشخص می
لزومًا ، هاها و متغیرهای مورد بررسی در این پژوهشایستایی نسبی ویژگی

 5یابد.گیری تاریخی ضرورت نمیجهت
شناسی به تری که عرضه شده مستلزم فروکاستن جامعهاما دیدگاه صائب

اسی غیرتاریخی شنشناسی تاریخی نیست؛ بلکه از ممکن بودن جامعهجامعه
ـ مقطعی( سخن می ی دنیس اسمیت در توضیح چیست، گوید. به عنوان مثال)تجربی 

 گوید: شناسی تاریخی میجامعه
ی گذشته برای پی بردن به این امر است که جوامع مطالعه، شناسی تاریخیجامعه»

خی" یشناسان "غیرتاریابند. برخی از جامعهکنند و چگونه تغییر میچگونه کار می
 گیرند و از حیث مفهومی و نظری به بعدبه لحاظ تجربی گذشته را نادیده می، هستند

کنند. برخی زمانی حیات اجتماعی و تاریخمندی ساختار اجتماعی توجهی نمی
 فرایندها و ساختارهایی، شناختی" هستند و به لحاظ تجربیمورخان نیز "غیرجامعه

گیرند و از حیث مفهومی و نظری ده مینادی، بخشندرا که به جوامع تنوع می
ها و وقایع را در نظر ها با کنشمشخصات کلی فرایندها و ساختارها و نیز روابط آن

 (. 54: 5374، )اسمیت« گیرندنمی
هومی کوشند تا تبیین مفشناسان تاریخی میجامعه، کندچنانکه اسمیت تصریح می

 ر هم آمیزند. و نظری را با تعمیم تطبیقی و تحقیق تجربی د

                                                             
د که کنیاند. گیدنز تصریح م. دیگرانی چون گیدنز و برودل نیز دیدگاه مشابهی عرضه کرده5

بین ، اشدای قابل تصور بای که به نحو شایستهشناسانهگونه تمایز صرفًا منطقی یا حتی روشهیچ
شناسی یک کار فکری گوید تاریخ و جامعهمی علوم اجتماعی و تاریخ وجود ندارد. برودل نیز

« اریخیت شناسیپاسخ به چند پرسش کلیدی جامعه» واحد هستند. نگارنده در پژوهشی با عنوان 
ن پرداخته شناسا)مندرج در سایت نویسنده( به نقد و بررسی تفصیلی استدالل این دسته از جامعه

 است. 
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گوید تحقیق شناسی تاریخی میاسکاچپول نیز در تشریح دستور کار جامعه
ای هها و مکانی زمانتواند تحقیق دربارهشناختی در مورد مسائل تاریخی میجامعه

تواند تحقیق در مورد فرایندهای تغییر در طول زمان منتهی به اکنون گذشته باشد یا می
(. وی سپس سه راهبرد عمده 334: 5377، اشد )اسکاچپولو جاری در زمان حال ب

ر کند. راهبرد نخست ناظهای نظری شناسایی میبرای مرتبط ساختن تاریخ با ایده
ی یک یا چند شناسان تاریخی است که یک الگوی نظری واحد را دربارهبر جامعه

های عّلی ظمبندند. راهبرد دوم ناظر بر کشف نمورد مناسب با آن الگو به کار می
دهد و به است که فرایندها یا پیامدهای تاریخی خاص و معین را توضیح می

پردازد. راهبرد سوم نیز ناظر بر استفاده از مفاهیم برای ی فرضیات بدیل میمطالعه
 (. 337-333ی تفسیرهای تاریخی معنادار است )همان: ارائه

د که اواًل خوانن تاریخی تفسیری میشناسااسکاچپول قائالن به راهبرد اخیر را جامعه
توجه خود را به نیات و مقاصد فرهنگی بازیگران فردی یا گروهی موجود در 

کنند و ثانیًا بر این امر اصرار های تاریخی مشخص و مورد بررسی معطوف میصحنه
ه یا باید از نظر فرهنگی و یا ب، ی تاریخیدارند که موضوع گزینش شده برای مطالعه

باشند. یعنی برای عموم مخاطبان که همواره « مهم»در حال حاضر ، سیاسی لحاظ
های ی آثار و کتابتر و خوانندهاز مخاطبان متخصص دانشگاهی وسیع

 (. 132مهم باشد )همان: ، شناسان تاریخی تفسیری هستندجامعه
ین ا شناسان تاریخی تفسیری تاکید دارد که هرگاهاسکاچپول در توضیح راهبرد جامعه

رفًا ی صبه جای ارائه، پردازندای میافراد به مطالعات تاریخی تطبیقی و مقایسه
از مقایسه برای هدف مشخص یعنی نشان ، های واحدمند مفهومی تاریخساخت

، سی بندیککنند. چنانکه به گفتههای خاص هر مورد معین استفاده میدادن ویژگی
داد  توان افزایشی آن با ساختار دیگر میی مقایسهوضوح یک ساختار را به وسیله

 (. 133)همان: 
زومًا ل، شودشناسی تاریخی نوشته میگونه جامعهدر نهایت اینکه آثاری که در این

ی چگونگی ها دربارهروندهای فکری و پنداشت، های پرشور معاصرحساسیت
گاهانهعملکرد جهان را یه یکدیگر متصل می و  بر ربط سازند. کارهای تفسیری آ

کنند )همان: های معنادار مخاطبان موردنظر خود تاکید میبینیمناسبت با جهان
155 .) 
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کار هدی صابر واجد قریب به اتفاق ، چنانکه در ادامه استدالل خواهیم کرد
شناسی تاریخی تفسیری هایی است که اسکاچپول برای راهبرد جامعهویژگی

هزار ، هشت فراز»توان مجموعه مباحث برشمرده است. از این حیث است که می
شناسی تاریخی در مورد ایران معاصر تلقی کرد. ی مطالعات جامعهرا در زمره« نیاز

ی کار هدی صابر اشاره خواهیم کرد شناسانههای جامعهپیش از این به برخی ویژگی
 بندی اسکاچپول را پیو استدالل در راستای راهبرد تفسیری وی مطابق تقسیم

 واهیم گرفت. خ
 
 . کاربست مفاهیم اجتماعی 1

جدای از تاکید مندرج در اهمیت کاربست مفاهیم برای توضیح روندهای تاریخی 
ه ب، گویدشناسی تاریخی از آن سخن میدر راهبرد سومی که اسکاچپول در جامعه

مشحون از مفاهیم علوم اجتماعی است. در « هزار نیاز، هشت فراز»، طور کلی
های سرفصل، ارسی تاریخی که هدی صابر برای کار خود برگزیدهچارچوب و

مفهومی تکرارشونده در فرازها عبارتند از: مطالبات؛ شعارها؛ رهبری؛ نیروی آغازگر؛ 
اندرکار؛ مردم؛ تشکیالت؛ استراتژی؛ مشی؛ ایدئولوژی؛ برد نیروهای دست

 گیری طبقاتی. برد جغرافیایی؛ جهت –اجتماعی 
شناختی های عمیق جامعهها واجد داللتمامی این سرفصلواضح است که ت

به  ها نیز حکایت از توجه ویهستند و بررسی تفصیلی هدی صابر ذیل این سرفصل
ابعاد اجتماعی هر یک از این مفاهیم دارد. وی کوشیده برای هر فراز تاریخی 

صیف و ها را مورد توی مورد احصاء( این سرفصلگانههای اجتماعی هشت)جنبش
شناختی در تحلیل چندوجهی قرار دهد. لذا نخستین شرط یک رهیافت جامعه

شناسی تاریخی تفسیری( در این کار عیان ی تاریخ )بر اساس راهبرد جامعهمطالعه
 و پرپژواک است. 

 
 . توجه همزمان به کنشگران و ساختارها2

، یدنزریفین و گگ، شناسان نظیر آبرامزتصریح شد که مطابق رویکرد برخی جامعه
 مندی ساختارها و تاثیر تجهیزکننده/شناسی به حکم توجه به زمانجامعه

های انسانی واجد وصف تاریخی هم هست. ی این ساختارها بر کنشمحدودکننده
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لذا توجه همزمان به روند تکوین تاریخی ساختارها شاخصی از یک کار 
، هشت فراز»ه مباحث شناسی تاریخی است. این شاخص نیز در مجموعجامعه

قابل رهگیری است. در این مباحث نخست شرایط ساختاری حاکم بر « هزار نیاز
ل المللی و شرایط داخلی به تفصیهای شرایط بینهای اجتماعی ذیل سرفصلجنبش

طرح ها می این شرایط بر کنشمورد بحث قرار گرفته و سپس تاثیر محدودکننده
های اجتماعی برای تغییر ای افراد در قالب جنبشهشوند و در نهایت نقش کنشمی

 گیرند. و دگرگونی ساختارهای حاکم مورد تحلیل و وارسی قرار می
نی تحوالت جها، المللی فراز انقالب مشروطهبه عنوان مثال در بررسی شرایط بین
 گیرند:ذیل چهار محور مورد بحث قرار می

 انقالب اکتبر، انسهانقالب فر، استقالل امریکا ← ها نقطه عطف 

 طبقاتی، ملی، ضد استبدادی ←  هاجنبش 

 کشورها جانشین مجتمع ها ←   نو پدیدها 

 های کهن محو نظم ← هافروپاشی 

، های ایجادشده در شرایط جهانی ذیل محورهای احزابیافتگیسپس سازمان 
سی قرار ها و نهادهای اجتماعی مورد بررکلوب، سندیکاها، هااتحادیه، هاسازمان

، نامیده شده در قالب پارلمان« هاطراحی»گیرند. و در نهایت برآمدن آنچه می
نهاد اجتماعی و شش وجهی دموکراسی موردنظر پژوهشگر ، مطبوعه، صنف، حزب

 قرار گرفته است.
پس از مروری تفصیلی بر تکاپوهای ، در بحث از شرایط درونی ذیل همین فراز

ساختار اجتماعی و ، ای عصر قاجار به این سواصالحی درون حاکمیت از ابتد
 گیرند. ساختار سیاسی مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار می

ات طبق، گیرد: جمعیتساختار اجتماعی ذیل یازده سرفصل مورد بررسی قرار می
، عرصه عمومی، نظام آموزشی، مذهب، های قدرتکانون، اجتماعی و اقتصادی

وضعیت اقتصاد کالن و ، وضعیت امنیت، توضعیت مالکی، های تولیدشیوه
 معیشت. 

دهی سازمان، ی حاکمیت ایلیگانههای نهساختار سیاسی نیز به لحاظ شاخص
 الگوی نظم و امنیت، وضعیت قضاوت، منابع و مدیریت مالی، تشکیالت حکومت
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فرجام ، مناسبات دیپلماتیک، های قدرت حاکمیتکانون، در دوران قاجار
 یرد. گاکمیتی و ایدئولوژی تغییر مورد بررسی و واکاوی قرار میطلبان حاصالح

کنم طرح همین یک نمونه برای نشان دادن توجهات ساختاری مصنف گمان می
کافی باشد. اما جایی که کنشگران در نقاط عطف « هزار نیاز، هشت فراز»مباحث 

و تاریخی های مفهومی کنند در ذیل بررسیتاریخی مورد واکاوی خودنمایی می
مردم و مفاهیم ، اندرکارنیروهای دست، رهبری حرکت، ناظر بر نیروهای آغازگر

مشابه است. ضمن آنکه تامل دقیق در این مباحث بیانگر بینش هدی صابر در تعامل 
دون های ساختاری بو کنش متقابل میان ساختارها و کنشگران است. چنانکه بررسی

ان نیز های مربوط به کنشگردر بررسی سرفصل گیرد وتوجه به کنشگران صورت نمی
 گونه نیست که ساختارها غایب باشند. این

 
 . توجه به مقاصد فرهنگی کنشگران 3

ها شناسی تاریخی تفسیری توجه به نیتگفته شد که یکی از خصایل راهبرد جامعه
و مقاصد فرهنگی کنشگران است. این ویژگی نیز به خوبی در کار هدی صابر پی 

ها و رفته شده است. زمانی که هدی صابر به بحث پیرامون رهبران حرکت و انگیزهگ
گیری ایدئولوژیک پردازد و همچنین جهتها میگیری نظری و فکری آنجهت

در واقع مشغول وارسی مقاصد ، دهدفرازهای جنبشی را مورد بررسی قرار می
لی نمونه از بررسی تفصیفرهنگی کنشگران است. در اینجا نیز تنها به عنوان یک 

گرفته توسط هدی صابر پیرامون رهبری نهضت جنگل و استراتژی آن در صورت
 گوییم. مراحل مختلف سخن می

های رهبری نهضت جنگل بحث مفصلی را به بررسی هدی صابر در بررسی ویژگی
دهد و از خالل این بررسی ضمن خان اختصاص میمیرزا کوچک« منش»

کوشد تصویری از ذهنیت و می، های اخالقی رهبری وییتبازنمایاندن صالح
 برداشت نظری میرزا از علل آغاز و تداوم این حرکت به دست دهد. 

های وی با استناد به دیدگاه، در بررسی استراتژی همین جنبش اجتماعی ایران معاصر
 د یکها را ایجای آنشان )نشریه جنگل( استراتژی اولیهها در ارگان رسمیجنگلی

 نهد. احیای مشروطه نام می، کانون مقاومت حداقلی و در گام دوم
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های منفرد )عناصر هایی نظیر انگارهدر بررسی ایدئولوژی جنگل نیز به شاخص
 ،های مجتمع )ترکیبی از مذهبانگاره، پایداری(، عدالت، ضد ظلم، ایرانی، مذهبی

های مرکب رایی و انگارهدیدگاه عاشو -دیدگاه آرمانی، عدالت(، آزادی، ملیت
انترناسیونالیسم؛ جمهور؛  –چپ فلسفی؛ ملیت  –ایدئولوژی حکومت: مذهب )

کند و نیات فرهنگی کنشگران نهضت جنگل را به خوبی آزادی؛ عدالت( اشاره می
 کشد. در ذیل این بررسی به تصویر می

 
 . اهمیت گزینش تاریخی برای مخاطبان4

ناسی تاریخی تفسیری چنانکه ذکر آن رفت از این قرار شویژگی دیگر راهبرد جامعه
ر یا باید از نظ، ی تاریخیاست که در این راهبرد موضوع گزینش شده برای مطالعه

باشند. یعنی برای عموم « مهم»در حال حاضر ، فرهنگی و یا به لحاظ سیاسی
ار و ی آثتر و خوانندهمخاطبان که همواره از مخاطبان متخصص دانشگاهی وسیع

ار مهم باشد. این ویژگی نیز در ک، شناسان تاریخی تفسیری هستندهای جامعهکتاب
هدی صابر کاماًل نمایان است. اواًل وی در مباحث مقدماتی خود و پیش از ورود به 

ی تاریخ بررسی یکایک فرازها بحث مفصلی را به چرایی و ضرورت مطالعه
در این بحث مقدماتی برای نشان  دهد. نقل یک فراز از سخنان ویاختصاص می

  فایده نیست:ی تاریخی برای وی بیدادن پیوند کار وی با اهمیت امروزی مطالعه
ی هاز َسنهج احتجاین پهنه؟ چه لزومی به از اج استخراج به احتیاریخ؟ چه اتا چرا»

 آن با ریم یاصله داریخ فاتا با ن؟ ماز پیشینیاست اری ان فّراستادا تنها، ریخکهنه؟ تا
کم ستد نه یاست روشنفکراریخی گپی ابندی تابی به جمعیم؟ دستیاادرتنیده

ها در مسیری رو به جلو و رو رچرخ آرمانی چهالسکهی پیشبرد کاست برای اایهما
 فق به سمت نور؟به ا

؟ رد؛ ]اینکه[ چه بود؟ چه شدامسئولیتی مترتب بر خود د، ی مشروطهتنفس در سده
، های مطرحی مجموعه پرسشبی برایاسخیم؟ پاادهیستاریخ ای تاکنون در کجاا

ص تخصی، ی فکریهمانتخصیص جا، ست؛ تخصیص وقتزمند تخصیص انیا
 زم.ال عاجتمادقت و تخصیص تعقل ا

ت. سورده ان آِگرِدما، ستا ریخینی که خود تادر مکا، ن مسئولیت مترتبینک هماا
کنون. نب ابه جا، لو تسطیح معبری به سمِت حا های نقب به گذشتهمدنی براگردآ
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، هازیاسفشفا، هاز گذشتهرروبی است بر غباضرورتی ا، ین مسئولیتقِب امتعا
 .«هاآموزیو عبرت هاندوزیاتجربه

دات بسیار مفصل در اهمیت امروزی همین قسمت از مباحث وی حاوی تاکی
های مهم در یکی از سرفصل، مطالعه و کاویدن تاریخ است. اما افزون بر این

کاربست »و « های فرازآموزش»های سرفصل، گانهچارچوب بررسی فرازهای هشت
های واجد کوشد آموزشها هدی صابر میاست که طی این سرفصل« امروزین

های اجتماعی گذشته را استخراج و از جنبشاهمیت برای مخاطب امروزی 
 بندی کند. صورت

 
 ایگیری تطبیقی ـ مقایسه. جهت5

ی ای بسیار پررنگ در پژوهش تاریخگیری تطبیقی و مقایسهدر نهایت باید به جهت
ی نگاهی به مقایسهبندی یکایک فرازها نیمهدی صابر اشاره کرد. اواًل وی در جمع

ب بندی فراز انقالپیشین داشته است. به عنوان مثال در جمع فراز جاری با فرازهای
پردازد های این انقالب با فراز پیشین )جنبش تنباکو( میمشروطیت به مقایسه ویژگی

 :هایی نظیرهای این دو جنبش اجتماعی را در ویژگیها و تفاوتو مشابهت
 ؛5های سنتیتوده 
 ؛2دستاورد تخصیص 
 ؛3وزانت مرجعیت و برد فتوا 

                                                             
ابل های سنتی هم قبینیم که تودهاینجا هم می، های سنتی: همان طور که در تنباکو دیدیمتوده. »5

ا در ثبات کردند بدون حضور آنهاول بار ا، های سنتی در تنباکواعتنا هستند و هم قابل ارتقا. توده
، )هشت فراز« شود. در مشروطه این امر بیش از گذشته به اثبات رسیدصحنه قرارداد ملغا نمی

 نشست بیست و چهارم(.، هزار نیاز
ست. کن احلآن تخصیص مساله، ای تخصیص اگر صورت گیرددستاورد تخصیص: هر دوره. »2

، فرفس، سرمایه، ران اهل تخصیص شدند؛ تخصیص وقتی ایهایی از جامعهماقبل مشروطه طیف
ها ثمره داد در مشروطه. تخصیص حداقلی در تنباکو اولین باالخره این تخصیص ....سازماندهی و

 )همان(..« تری داشتاما اینجا تخصیص بیشتری صورت گرفت و طبعا دستاورد بزرگ، تجربه شد
ه ین قاعده سنگ بنایش ]بافتوای میرزای شیرازی[ گذاشتبرد فتوا: در تنباکو ا –وزانت مرجعیت . » 3

ند. وزن جدی داشت، اما اینجا وزانت بیشتری پیدا کرد. مثلث نجف و به ویژه آخوند خراسانی، شد
دو فتوا کارساز شد؛ یکی فتوای مشترک مثلث نجف علیه شیخ و یکی هم فتوای شخصی آخوند 
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 ؛ 5قابلیت برپا 
 ؛2سویه با جهانربط یک 
 3تنوع ابزار  

 دهد. .. مورد بحث قرار می.و
ی پایانی را ذیل عنوان دوم و مهمتر اینکه هدی صابر در این مباحث یازده جلسه

ی انهگهای بیستای متمرکز میان ویژگیبه بررسی مقایسه« های کالنبندیجمع»
ی ی تطبیقیکدیگر اختصاص داده است که مطالعههر هشت فراز به طور همزمان با 

بسیار سترگی است. به عنوان مثال رهبری را در هشت فراز موردبحث از حیث هشت 
 ،جوهر برخورد، ادبیات، ابزار، ساختار، دهد: الگوویژگی مورد تطبیق قرار می

وجه من تی عینی و ضکارویژه. برای نشان دادن یک نمونه، هارابطه با توده، هاویژگی
ی مذکور برای رهبری گانههای هشتبه رعایت ایجاز در قالب جدول زیر ویژگی

 چهار فراز نخست مطابق تصریح هدی صابر نمایش داده شده است: 
 
 

                                                             
 تعیین تکلیف استبداد مالیات نپردازند. فتواها پربرد شاه و اینکه مردم تاخراسانی علیه محمدعلی

 )همان(.« بودند.
این  ،این قابلیت را هم روحانیت داد و هم بازار. در تنباکو قابلیت برپا را اولین بار نمایش دادند. »5

رود به سمت قاعده شدن. تشکیالت روحانیت می، شودمرحله هم تکرار شد. چیزی که تکرار می
 )همان(.« به کمک مشروطه هم آمدند.، چنان که به کار تنباکو خوردندو بازار هم

ربط یک سویه با جهان: وجه بعد که بسیار مهم است ربط یک سویه با جهان است. این وجه . »2
نیز  اشرا ما در تنباکو نداشتیم. آن جنبش ارتباط چندانی با گفتمان جهانی نداشت و مطالبه

ای خواستند آن قرار داد لغو شود. فراتر از آن چیز ویژهسته شده بود و نمیخواسته بود. قراردادی بتک
نبود. اما در مشروطه سنگ اول بنای برقراری رابطه یک سویه ایران با جهان گذاشته شد. از چند 

فکر لیبرال دموکراسی به ایران آمد فکر مشروطه و ، منظر: فکر سوسیال دموکراسی به ایران آمد
 )همان(.« ورزان متأثر از عناصر ورودی بودنداغلب اندیشهبه ایران آمد. چیدمان مدرن 

نامه و تر بود. در تنباکو منبر و محراب و شبمشروطه تنوع ابزارش نسبت به تنباکو خیلی جدی. » 3
اعالمیه و فتوا بود. در مشروطه همه اینها بود انجمن و حزب و سازماندهی و نشریه و رسانه و 

 )همان(.« کتاب هم آمد.
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های ویژگی
 گانههشت

 فراز نهضت ملی فراز جنگل فراز مشروطه فراز تنباکو

چند قطبی؛  قطبی الگو
، روشنفکران

اهالی ، روحانیون
 نمیدا

یك قطبی و چند 
 محوری

قطب اصلی و قطب 
 کمك کار

–مرکب؛ روحانی  ساختار
، بازاری / مرجع

اهالی ، اقطاب
 منبر

 ،ترکیبی؛ دوسید
، مثلث نجف

، محور روشنفکری
 ....اقطاب

ای؛ جبهه –ترکیبی  شورائی –ترکیبی 
مردان کمك ، دوقطب

، جبهه ملی، کار
 بازار، دانشگاه

، تریبون، یهنشر تریبون، نشریه ابزار
میدان: کوچ و 

، سازمان، بست
 پارلمان، انجمن

، کارتوضیح، نشر
 سالح، میدان

، پارلمان، تریبون، نشریه
 دولت، سازمان، میدان

به ، منورالفکری فقهی ادبیات
، نسبتی فقهی

 فیرگه فلس، ترکیبی

-روشنفکری ایرانی
 –آرمانی ، ایمانی

ه رگ، سوسیالیستی
 اپورتونیستی

، یروشنفکری ایران
 مویرگ روحانی

جوهر 
 برخورد

 ،تحریك، تهییج
 تحبیب، تهدید

، ترغیبی، تحریکی
گاهی ، روشنگری آ

، بخشی
 تصویرسازی

گاهی ، روشنگری آ
 ،ترغیبی، بخشی
 آرمانی

، افشاگری، روشنگری
گاهی  ،ترغیبی، بخشیآ
 ارتقائی، آرمانی

، تاخیری هاویژگی
، دورازمتن

، نافذ، متشرع
، قانع، گرانخبه

 بی افق

، مردان مرحله
 ،کمتر استراتژیك

ناپیگیر )رگه 
مردان ، پیگیر(

دوراِن باز )رگه 
 دوران بسته(

، درمیدان، ضد ظلم
، گراجمع، دسترس

صاحب ، شفاف
آغازگری/ ، منش

 دارطیف خصلت

مجهزبه ، روشنفکر
، تجربه و کارشناسی

، وتئوریصاحب ایده
آغازگر/ ، صادق، شفاف
توان ، سیاسی، دارطیف
 داراشنه آشیلپ، بسیج

رابطه با 
 هاتوده

، یك سویه
 یتکلیف، فتوائی

 ،به میزانی تکلیفی
 کمتر آموزشی

غیر ، رخ به رخ
با کار ، تکلیفی
با ، توضیح

بسترسازی برای 
 مشارکت

یه  ،غیرتکلیفی، دو سو
، باکار توضیح مکفی

پیشبرد ، دهیگزارش
 مشارکتی

 ،بسیج سرعتی کارویژه
عرض اندام 

ه تلنگر ب، تاریخی
 قدرت

تابع ، سازیآرمان
، سازی حاکمیت

 فرمان مشروطیت

، بنای نهاد مقاومت
بسیج ، نمادسازی

 محلی

بسیج ، دولت ملی
ملی ، خلع ید، سراسری

، توسعه موازی، کردن
 آموزش ملی
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 هامحدودیت
هزار ، هشت فراز»هایی است. کار هدی صابر در هر کار پژوهشی واجد محدودیت

ها نیست. وی درصدد انجام یک پژوهش محدودیت نیز عاری از این« نیاز
دانشگاهی نبوده و به همین لحاظ ارجاع به منابع از متن کار غایب است. چون 
مباحث مقدمتًا به صورت سخنرانی ارائه شده و به سبب فقدان زودهنگام هدی صابر 

 ،امکان بازبینی و ویرایش مباحث برای انتشار مکتوب نیز توسط وی فراهم نبوده
اساسًا ارجاعات و منابع جز به صورت کلی و برای هر فراز بیان نشده است. همین 

 کند.امر محقق را برای پیدا کردن سرنخ و رفرنس بحث هدی صابر دشوار می
از سوی دیگر مکان طرح این موضوعات نه یک کالس درس و محفل دانشگاهی و 

ی ارشاد( بوده است. ی عمومی )حسینیهبلکه نهادی در عرصه، کارگاه پژوهشی
ناپذیر راهبرد ممکن است این امر محدودیت تلقی نشده و یکی از خصایل جدایی

ز محمل طرح بحث نی، شناسی تاریخی تفسیری انگاشته شود؛ اما هرچه بودهجامعه
 نقش خود را بر چگونگی ارائه مباحث توسط پژوهشگر زده است. 

 ل و اکتویویست سیاسی نیز بودهیک فعا، سوم اینکه هدی صابر ضمن پژوهشگری
است و رویکرد وی به مطالعه و تفسیر تاریخ در خدمت اهداف سیاسی و عمومی 
وی از جمله بدل کردن تاریخ به یک متن آموزشی برای کنشگران و مجهز کردن آنان 

های سیاسی و فکری وی در طرح مباحث نگر بوده است. علقهبه بینش تاریخی
های ار وی را با یک کار پژوهشی فنی که عاری از داوریی کهویداست و فاصله

 سازد. نمایان می، حداکثری است
ی ارائه کرده که هنوز در نهایت اینکه وی در زمانی مباحث خود را تدوین و آماده

بسیاری از کارهای پژوهشی و اسنادی مربوط به تاریخ معاصر انتشار نیافته بود و 
اگر او اکنون  5هایی مواجه کرده است.را نیز با محدودیتی منابع وی همین امر دامنه

                                                             
اب خو». تنها من باب نمونه باید اشاره کرد که کارهای پژوهشی مهم و تاثیرگذاری چون کتاب 5

نوشته یرواند آبراهامیان و اسناد تازه « کودتا»کتاب ، نوشته محمدعلی موحد« آشفته نفت
ت مرداد در زمان تدوین مباحث فراز نهض 77منتشرشده وزارت خارجه آمریکا در مورد کودتای 

 ملی در دسترس هدی صابر نبوده است. 
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، شدمی« هزار نیاز، هشت فراز»ی مجدد مباحث اندرکار ارائهدست 33ی و در دهه
 های بس بیشتری برای پژوهیدن داشت. مایهبدون تردید دست

 
 گیری بندی و نتیجهجمع

« هزار نیاز، هشت فراز»آنچه در این مقاله درصدد بیان آن بودیم جایگاه مباحث 
شناسی تاریخی ایران معاصر بود. ی مطالعات جامعههدی صابر در مجموعه

شناسی تاریخی در ایران هنوز واجد جایگاه تصریح شد که دیسیپلین جامعه
رغم گذشت قریب به به شش دهه از ای نیست و در سطح جهانی نیز علیشدهتثبیت

شناختی و درگیر مناقشات معرفت، شناسی تاریخیتثبیت موقعیت جامعه
ز ی چارچوبی کلی اشناختی بنیادین است. با این حال کوشیدیم ضمن ارائهروش

بندی اسکاچپول از سه بر صورت، شناسی تاریخیچیستی و راهبردهای جامعه
 شناسیهای راهبرد جامعهی علمی تمرکز کنیم و ویژگیراهبرد ممکن در این شاخه

منظر وی را با کار هدی صابر تطبیق دهیم. در این راستا تاریخی تفسیری از 
 های بنیادی این راهبرد بدین شرح مدنظر قرار گرفت: ویژگی
  کاربست مفاهیم اجتماعی 
  توجه به مقاصد فرهنگی کنشگران 
 اهمیت گزینش تاریخی برای مخاطبان 
 ایگیری تطبیقی ـ مقایسهجهت 

به خوبی بر راهبرد « هزار نیاز، هشت فراز»مباحث ، های این مقاله نشان دادبررسی
ت؛ شده توسط تدا اسکاچپول منطبق اسبندیشناسی تاریخی تفسیری صورتجامعه

 پژوهشی جدی خود نیز هست. های هرچند واجد محدودیت
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