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 هدی صابر: رد تئوری بقا و کشف ملکوت جامعه
  1سارا شریعتی

 
های من در شب هفت هدی صابر این بود: هدی صابر چرا به یکی از پرسش

ی رسید که این سفر، جدا از جزئیات تاریخرفت؟ به نظرم می وبلوچستانیستانس
ای، وجهی نمادین نیز دارد. یک مبارز سیاسی، فعال در یک نامهو زندگی

منظم  هایی فکری که در حسینیه ارشاد ردهتشکیالت، یک روشنفکر، یک چهره
ان ستکند و به سیکند، همه را رها میتاریخ سیاسی ایران معاصر را برگزار می

رود، در میان زنان سوزن دوز و مردان کار، به فعالیت اجتماعی بلوچستان می
خواهد دهد، احترام به حقوق یکدیگر، میشود. رعایت نظم یاد میمشغول می

ها را تجهیز کند. این انتخاب را چگونه سازی کند، مدرسهکارآفرینی کند، خانه
آخر و پنج سال آخر زندگی هدی  یرسد، پردهتوان تحلیل کرد؟ به نظر میمی

ی معرف، یک نشانه از تحولی گرفت که در عنوان یک نمونهتوان بهصابر را می
ی و همچنین در میان جریانات فکری و سیاسی ما به وجود آمد. پرده متن جامعه

. شودمحور و ... متمایز میگرا، دولتبا رویکرد پیشگام محور، نخبه آخری که
یابد و تغییرات عمیق و پایدار را از پایه به باال می طلبانهیبربرا ییوسوسمت

 دهد. سامان می
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ی آخر تمرکز کنم و به انتخاب جامعه و مردم، خواهم بر این پردهدر این بحث می
ی معرف و یک نمونه آرمانی قلمداد کنم و از وجهی نمادین دهم. آن را یک نمونه

ه های پیشین بیم که در نقد فعالیتظهور یک تیپ جدید اجتماعی سخن بگو
پرداز و الگوی عملی آن بود. با این وجود آمد و هدی صابر، نماینده، نظریه

توان از آن وصف، موضوع بحثم ظهور یک تیپ اجتماعی جدید است که می
نها ای که نه تنام برد. چهره« فعال مدنی یا اجتماعی»تحت عنوان اکتیویست یا 

ورمیانه نیز از دهه هشتاد و نود میالدی همزمان با ظهور در ایران، که در خا
های غیردولتی ظهور پیدا کرد. در جوامع سنتی که یا دولت نقش سازمان

داشت یا خانواده و پیوندهای خویشاوندی، به نوع جدیدی از  کنندهیینتع
ترتیب به تعبیر آصف بیات، اینمشارکت مردمی امکان بروز و ظهور دادند و به

گران تغییر و تحول اجتماعی به کنش« های معمولیآدم»کان آن را فراهم کرد تا ام
 ی مسلطی جدید، با نقد دو چهرهبدل شوند. فرض بحث این است که این چهره

فضای سیاسی و مبارزاتی ما به وجود آمد که عبارت بودند از: انقالبی مبارز و 
خواهد سرنوشت ای که میعهی رشد و بلوغ جامروشنفکر متعهد و محصول دوره

 خود را به دست بگیرد. 
 بوبهقصه حسن و محعنوان بیش از چهل سال پیش، شریعتی در متنی که بعدها به

ابقه سای نام برد که تا پیش از آن بیشناخته شد، از ظهور تیپ جدید اجتماعی
ود. گرایی بدوستی، دگرخواهی و آرمانهایی چون نوعبود. تیپی که تجسم ارزش

ر ی الهام وی دحسن آالدپوش و محبوبه متحدین شاگردان شریعتی، منبع اولیه
ها هایی که او از آنی ارزشبرساخت این تیپ جدید اجتماعی بودند و شاهد همه

ان عنوگفت. اما در کار شریعتی، این دو تن وجهی آرمانی یافتند و بهسخن می
ای که امروز ما شدند، نمونهی آرمانی برساخت یک ایدئال تیپ، یک نمونه

عنوان مبارز سیاسی یا انقالبی مبارز نام ببریم. تعریف این تیپ توانیم از آن بهمی
ایم. برخی حتی از پایان یا دور شده اجتماعی ضروری است چراکه امروز از آن

ی ی جهانی و هم در زمینهاند. امروز هم در عرصهالاقل افول آن سخن گفته
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ی ما، عصر پایان میلیتاریسم انقالبی است. کنش سیاسی مشخص اجتماع
ی توان گفت که مثاًل چهرههای متکثر دیگری به خود گرفته است و میصورت

« انقالبی»ی بر چهره« سیاستمدار»ی و چهره« مبارز»ی بر چهره« دهندهرأی»
دیگر از  مکغلبه پیدا کرده است و اگر تیپ مبارز انقالبی از بین نرفته، اما دست

 موقعیت هژمونیک برخوردار نیست. 
انقالبیون مبارز چه کسانی بودند؟ انقالبیون مبارز یا به تعبیر بهروز، شورشیان 

خواه، در اواخر دهه چهل و آغاز دهه پنجاه، ظهور کردند. در زمانی که آرمان
خفقان سیاسی راه دیگری جز به دست گرفتن سالح و براندازی سیاسی باقی 

ته بود و به گفته مهندس بازرگان، آخرین نسلی که با زبان قانون سخن نگذاش
ای گفتند نیز از صحنه به در شده بودند. مبارزان انقالبی بر اساس اصل حرفهمی

بودن مبارزه، خانواده و شغل و کار را رها و زندگی خود را وقف مبارزه با نظم 
 سیاسی موجود کرده بودند. 

ی امیر پرویز پویان، در رد تئوری بقا بود. اثری که توسط تهظهور این چهره، به گف
 . ازضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقانگاشته شد:  7933پویان در سال 

ای که هدفش صرفًا بقا باشد و به خصلت رشد یابنده بقا نظر وی، هر خط مشی
ای که یشای تسلیم طلبانه و اپورتونیستی است. خط متوجه نداشته باشد، مشی

د پرسید: که بایبر این اصل مبتنی است: تعرض نکنیم تا باقی بمانیم. درحالی
برای چه باید باقی ماند؟ پویان با رد تئوری بقا از ضرورت مبارزه مسلحانه نام برد 

، دفاع «برای اینکه باقی بمانیم، باید تعرض کنیم»و از مبارزه مسلحانه و اصل 
می که گیری تئوری پیشگام بود. پیشگاواقع مبنای شکلکند. رد تئوری بقا، در می

با مجاهدت و با فدا کردن زندگی خود برای مردم، جو رعب و وحشت عمومی را 
 سازد. دار میشکند و هیبت رژیم را خدشهمی

نظامی، انقالبیون مبارز، قدرت سیاسی و تغییر آن را هدف -پیشگامان سیاسی
را استبداد سیاسی یا استثمار طبقاتی  شانیصلمبارزه خود قرار دادند. تضاد ا

ای قهرآمیز و مسلحانه را در ها مبارزهشناسایی کردند و مشی خود را براندازی. آن
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، شانیتی فعالشان، قدرت سیاسی و میدان و محدودهدستور داشتند. مخاطب
ر د بود که به آن تعلق داشتند. سیاسی بودند اما نه ییهاحزب و سازمان و تشکل

ه ها سیاستمدار نبود، بلکمعنای قدرت سیاسی و نه با هدف کسب آن. سیاست  آن
 فشانی برایهایی چون فدا، ایثار، جاننوعی سیاست  اخالقی مبتنی بر ارزش

دانستند. می« تنها ره رهایی»خلق، برای مردم، برای محرومان، و این مشی را 
حال که مشی معلم را از رعینی حسن و محبوبه، درو در قصهشریعتی، ازاین

 و تجسم« شاهد»های انقالبی مبارز را خواند اما این چهرهشاگردانش متفاوت می
گفت و شاهدش: حسن بود و داند. معلم میها و مدعیات فکری وی میآرمان

 محبوبه. 
و شد. ااما چنانچه اشاره رفت، شریعتی خود با این تیپ اجتماعی معرفی نمی

تیپ اجتماعی دیگر بود که با فعالیت فرهنگی و روشنفکری نسبت  ی یکنماینده
تری با داشت و اگر فعالیتش سیاسی و مبارزاتی بود اما، به شکل غیرمستقیم

 ی روشنفکر متعهدی چهرهتوان نمایندهسیاست ارتباط داشت. شریعتی را می
اص ی تاریخی  خدر واقع به یک زمینه« روشنفکر متعهد»خواند. اصطالح 

کنم. روشنفکری شود اما در اینجا من به معنای عام از آن استفاده میمربوط می
که همچون در الگوی فرانسوی، به معنای کسی است که دانش و کالم خود را در 

دهد. اگر بخواهیم شریعتی خدمت تعهد به یک آرمان و هدف اجتماعی قرار می
ان گفت که توبارز مقایسه کنیم، میعنوان یک روشنفکر متعهد با انقالبیون مرا به

اش: نه مبارزه مسلحانه که در چند زمینه با انقالبیون مبارز متفاوت بود. مشی
گاهی اش: بخش. هدفش: استخراج و تصفیه منابع فرهنگی. تضاد اصلیفعالیت آ

استحمار. مخاطبش: دانشجویان، طالب، معلمان و همه اقشاری که از 
اش: مند بودند. میدان مبارزهبرای تغییر اجتماعی بهره های فرهنگی الزمسرمایه

گاه  بود و بخشییدانشگاه، ارشاد، محافل فرهنگی. در این سبک کار، هدف، آ
گاهی، خود آغاز  کید داشت که پیروزی قبل از خودآ از این روست که شریعتی تأ

 فاجعه است. 
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ی انقالبی و فعالیت روشنفکری، دو مشی غالب و مسلط تا پیروزی انقالب مبارزه
بودند و دو تیپ اجتماعی انقالبی مبارز و روشنفکر متعهد، که در بازخوانی 

 و« حسینی»ی عنوان دو شکل مبارزهتاریخی شریعتی از نهضت عاشورا، به
حضور و نقش  گیری نهضت انقالبیکند، در شکلاز آن یاد می« زینبی»

ی انقالبی مبارز و ای داشتند. پس از انقالب، با افول هر دو چهرهکنندهتعیین
روییم. این دو مشی هر کدام از جانب نیروهای سیاسی و روشنفکر متعهد روبه

ی نظری فکری جامعه مورد نقد و بازاندیشی قرار گرفتند. این نقد نه صرفًا از جنبه
با توجه به تحولی بود که در متن جامعه و نیروهای اتفاق افتاد بلکه خصوصًا 

توان چنین بر ترین خطوط این نقدها را میاجتماعی نیز به وجود آمده بود. مهم
 شمرد. 

ی سیاسی و انقالبی: این نوع مبارزه طبیعتًا با پیروزی انقالب، نخست مبارزه
ان الگوی موفق عنومناسبت خود را از دست داد و با زیر سؤال رفتن انقالب به

ی سریع ی سیاسی و انقالببرای تغییر، به پرسش گرفته شد. از طرف دیگر، مبارزه
ی تأثیراتش، گسترده. جذابیت و مؤثر بود. نتایجش، قابل رؤیت و حوزه

شد. حتی مهندس چیز در نهایت به سیاست ختم میمغناطیسی داشت. همه
کرد، در بحث می« هاکوچک نهایتیقدرت ب»بازرگانی که در آغاز از اهمیت 

ه گذاری کشانده شد. در نتیجناپذیر سیاست و سیاستی اجتنابنهایت به ورطه
ا ناپایدار ناپذیر بود. امنوعی اجتنابی سیاسی و انقالبی بهتوان گفت که مبارزهمی

و سطحی بود. مخاطبش قدرت سیاسی بود و تحولش از باال. در نتیجه در متن 
سختی شکل ی مبارز سیاسی و مردم بهشه نداشت. رابطهفرهنگ جامعه ری

گرفت. در موارد بسیار، همین مردم مبارزان خود را به دام انداختند و لو دادند. می
در شرایط استبدادی، مشی انقالبی و سیاسی نیز بسیار پر هزینه بود و با مرگ و 

 خود بود. شریعتی رسید. تاریخ ما عزادار بهترین فرزندانزندان به سرانجام می
دریغ که مردمی که به »هایش نوشت: خود این مشی را نقد کرد و در دریغ

روشنایی نیاز داشتند از روشنایی محروم شدند و به جای آن شهیدانی یافتند. 
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شهیدانی که در تاریخ، فرهنگ و ایمان ما هم کم نیستند و بلکه بسیارند و از هر 
گاه ی بود که این خلق را در پیرامون آرامگاه هر ملت دیگر بیشتر. اما این ناآ

های مجهولی طواف پرستان جاهلی که بر پیرامون بتصورت بتشهیدی به
ی ای که بهترین فرزندانش را در مبارزهدر نتیجه جامعه«. کنند، رها کردمی

 خواست ازسیاسی و انقالبی از دست داده بود، به این مشی بدگمان بود و می
ی مسلحانه و ترور، چه از جانب رژیم و چه از جانب در مبارزه خشونت نهفته

 مبارزان، پرهیز کند.  
تر ایو اما فعالیت فرهنگی و روشنفکری، به نسبت مبارزه انقالبی، فعالیتی ریشه

فرهنگی  دارتر بود. اما تحولتر و ریشهو تحولی پایدارتر بود. تغییراتش نیز عمیق
نتایج برآمده از آن بسیار دور دست و از این روگاه  دیربازده و درازمدت بود و

رسید. مخاطب روشنفکران، نخبگان اجتماعی بودند. ناامیدکننده به نظر می
ها. مخاطب یک معلم، یک استاد، یک روشنفکر خواندهها، درسکردهتحصیل

کیست؟ زبانش برای چه قشر اجتماعی قابل فهم است؟ مخاطبان پیشگامان 
وشنفکران، مردم نبودند. درست است که هدفشان از مبارزه و تالششان انقالبی و ر

تدریج از این عموم فاصله ها عموم مردم نبودند و بهبرای مردم بود اما مخاطب آن
الیت یافتند و در فعگرفتند. در مشی چریکی گاه حتی مردم را در برابر خود میمی

ها نکردند و از آساس بیگانگی میاحنفهم! عوامِ زبانتدریج با این فرهنگی، به
ی روشنفکری، انزوا شدند و در عالم انتزاع ذهنی خویش و محیط بستهدور می

 جستند. می
 آرامیی پس از انقالب، پس از گذار از لحظات انقالبی و پس از جنگ، بهجامعه

ی سیاسی به سمت اصالحات از الگوی قهرآمیز سیاسی فاصله گرفت. در حوزه
یافت. تر سوق میهای غیراجتماعیی فکری، به سمت روایتدر حوزهرفت و 

گرا، فردگرا و روانکاوانه. دیسکور شناسانه، معنویتمعرفت هایییتروا
ی زمان، جامعه عرصهتر شد. اما همتر و انتزاعیتر، فردیروشنفکری عالمانه

ی وزهظهور و خلق الگوهای دیگری از تعهد اجتماعی شد. الگوهایی که ح
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ی زهی مبارداد و از دوگانهی روشنفکری بدان کمتر توجه نشان میسیاسی و حوزه
 ی فکری، یا دو الگوی حسینی و زینبی فراتر رفت. سیاسی و مبارزه

تحول جمعیتی بعد از انقالب و جوان شدن جامعه، دموکراتیزه شدن آموزش 
ا و ...، در توانمندتر های، تحول رسانهعالی، گسترش ارتباطات جهانی و شبکه

های گذشته، نقش بسیاری ایفا کردند. نقد اجتماعی شدن جامعه به نسبت دهه
صرفًا در یک راه و یک مشی یا دو الگو، تعریف  بخشیییمتکثر شد و دیگر رها

ها، جوانان و ... مطالبات خاص های اجتماعی، زنان، اقوام، اقلیتشد. گروهنمی
. تئوری پیشگام جای خود را به جریانات متکثر بندی کردندخود را صورت

اجتماعی داد و چرخشی به متن جامعه، به سمت تحول و تغییر از پایین به وجود 
ها و مجالس بسیار که در ها و انجمننهاد، جمعیتهای مردمآمد. ظهور سازمان

ای از خواست تحول اجتماعی، تغییر کردند، نمونهی اجتماعی فعالیت میعرصه
 و تصاحب جامعه از جانب شهروندان بود. 

ی اجتماعی بود که تیپ جدیدی ظهور کرد: فعاالن اجتماعی. این در این زمینه
تیپ اجتماعی جدید، هدفش تصاحب جامعه در جهت توانمند کردن آن بود. 

ی اش، فعالیت اجتماعی. میدان و محدودهمخاطبش متن جامعه بود. مشی
ها حضور ی میدانو تشکالت صنفی. در همهها، مؤسسات کارش، انجمن

ای که فاقد حزب داشت. میدان دین، هنر، اقتصاد، دانشگاه و ... . در جامعه
سیاسی، سندیکای کارگری و تشکل صنفی است، این تیپ فعال اجتماعی، در 

یافت حضور می یدیها و تجمعات قدیم و جدها و جامعهانواع و اقسام  انجمن
تر دوستی و همفکری و ...، بروز و رد خانوادگی تا اشکال وسیعکه در اشکال خ  

 ظهور پیدا کرده بود. 
تر جامعه پیوند داشت. نقد سیاسی را های عمیقاین تیپ جدید اجتماعی، با الیه

آمیخت و نقد روشنفکری را از عناصر زیباشناختی  ناکارآمد، با خشونت درنمی
زد. از طرفی به نقد خشونت پرداخت د میجدا کرده و با نیروهای اجتماعی پیون

گرایی. همچنین، به عمل اجتماعی و کاربردی بودن، و از سویی به نقد ذهنی
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داد و بر ضرورت پیوند میان کار سیاسی، کار روشنفکری و کار اهمیت می
کید داشت نه نخبه« برابری»کرد. از طرف دیگر، بر اجتماعی تکیه می گرایی. تأ

 کرد هر چند خود پیشگام بود. ه بود. تئوری پیشگام را نقد میهر چند خود نخب
این تیپ اجتماعی، جدید بود و نبود. جدید نبود چون همیشه در جوامع، فعاالن 

و نیکوکاران و واقفان حضور  هایریهاجتماعی به شکل سنتی در اشکالی چون خ
اماًل نو بود و داشتند. اما جدید بود چون درکش از جامعه و فعالیت اجتماعی، ک

از اساس با درک سنتی از کار خیر متفاوت بود. این نیروی جدید، از سر اجبار به 
جامعه رو نکرده بود. چون سیاست پرهزینه بود، جامعه را انتخاب نکرده بود. 
چون فرهنگ دیربازده بود، به سراغ جامعه نرفته بود. انتخاب جامعه محصول یک 

ک عنوان یوانی نبود. بلکه انتخاب جامعه بهسیاست معلول و یک فرهنگ نات
کشف »ی جدید بود. به تعبیر دورکیم: ملکوت جامعه. یا به تعبیر دیگر با عرصه

 «. امر اجتماعی
ی این تیپ جدید اجتماعی بود. ی آخر زندگی خود، نمایندههدی صابر، در پرده

شهادت  او مبانی فکری و الگوی عملی این تیپ را ساخت و نشان داد. به
های محور، نظریه پیشگام سازماندوستانش، از یک دوره به بعد، با نگاه دولت

ی نهی مدنی را زمیگرایی روشنفکری فاصله گرفت و جامعهسیاسی و نگاه نخبه
نیروهای سیاسی خاستگاه اجتماعی ندارند. »دهد. از نظر وی: کار خود قرار می

م وجود دارند که سیر خود را مستقل از در کنار این نیروها، نیروهای اجتماعی ه
کنند. بخشی از این نیروها خیرات و مبراتی هستند. نیروهای سیاسی طی می

ها خیریه نوبر ساله دارند. شاخص آن 772ها نیروهای موفقی هستند و سابقه این
در تبریز است که مربوط به قبل از مشروطه است. این نیروهای  اجتماعی 

اند. با امکانات حداقلی شروع کردند. کهریزک، محک، نوبر خودانگیخته بوده
ها هم زیر ضرب سیاسی بودند اما توانستند خود را سرپا نگاه دارند تبریز و ... . آن

چون نمود و بودشان هماهنگ بود. در کنار نیروهای اجتماعی و سیاسی، 
سی سال نیروهای سنتی هم وجود دارند. اما جریانات سیاسی و روشنفکری در 
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گذشته روابطشان را با این نیروها به حداقل رساندند. از این روست که هر بار که 
نیروهای سیاسی زیر ضرب قرار گرفتند، هیچ حریم حداقلی اجتماعی به دور 

 داند و ازخود ندیدند. از طرفی نیروی سیاسی، نیروی اجتماعی را فرودست می
 «کند.ی سیاسی به چه فکر میداند نیروسویی دیگر، نیروی اجتماعی نمی

تر هستند. نیروهای اجتماعی و مردمی از نیروهای سیاسی آماده»از نظر وی: 
 تر از نیروهایتر و امکاناتیتر، عقالنیتر، کیفینیروهای اجتماعی، بالنده

اند. اگر جامعه تاکنون فرونپاشیده، به یمن همین نیروهای اجتماعی سیاسی
اند اما نیروهای ی بیشتری دادهوهای سیاسی هزینهاست. درست است که نیر

عی اند. این نیروهای اجتماتر عمل کردهتر و با برنامهتر، هم بستهاجتماعی عاقالنه
ند، نه مورد متولی رها شده بودبودند که بیشترین پیوند را با نیروهای سنتی، که بی

 «ر کردند.هدایت سیاست بودند و نه روشنفکران و نه حاکمیت، برقرا
ریع رود و بسیار سی سیاسی و روشنفکری بسیار سریع باال میحوزه»از نظر وی: 

کند. حاال این افت، انشعاب یا انحالل است یا سرکوب توسط قدرت. افت می
سختی اند و با جانولی واقعیت این است که نهادهای اجتماعی وجود داشته

د بررسی شود. این نهادهای اجتماعی مانند. علل ماندگاری این نهادها هم بایمی
 «. کنندمانند و کار میگیرند. در صحنه میهای دورانی تأثیر نمیاز یأس

تحلیل صابر از نیروهای اجتماعی در ایران، بسیار بدیع و نوآورانه است. بدیع از 
ی ی ما، همواره در سایهی اجتماع در جوامعی همچون جامعهآن رو که عرصه

. حتی یماای مستقل نپرداختهعنوان عرصهمانده است. به جامعه بهسیاست باقی 
ها و الگوهای سیاسی  دین و دولت پرداختیم اما به ی فکری نیز، به آموزهدر زمینه

توجه ماندیم. حتی مهندس بازرگانی که ها و الگوهای اجتماعی بیآموزه
گوی مسلمان است، در عمل، ال مسلمان اجتماعی و جهانیی کتاب نویسنده

ی جدید اجتماعی نام سیاسی شد. و این در حالی است که امروز، از مسئله
برند و بسیاری معتقدند حتی ظهور بنیادگرایی را نه با تحلیل صرف می

ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک منطقه، بلکه با مسائل اجتماعی باید تحلیل کرد. 
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های ماعی و پروندهسرعت به سمت مطالبات اجتتحوالت سیاسی ما نیز به
رو که در گسست با حیات کنند. نوآورانه است از آناقتصادی سوق پیدا می

 ی سیاست و اندیشه گذر نکرد. گاه از حوزهسیاسی و فکری نیست. صابر هیچ
عنوان یک فعال اجتماعی، در واقع دعوتی است ی الگوی هدی صابر بهمطالعه

ه کی، فرهنگی و سیاسی  آن. همچنانبه بازگشت به جامعه و به حیات اجتماع
« ایساده و معمولی یهاآدم»ی جامعه، به سمت  این مسائل انضمامی و روزمره

تحوالت « رهبران طبیعی  »های اجتماعی ساخته شده، به که در ضمن فعالیت
و ، رسازندیکنیم را دگرگون مبدل گردیده و جامعه و جهانی که در آن زیست می

 کرده است.



11 

 
 
 
 
 

 سیاست در اندیشه و عمل هدی صابر
 2مسعود پدرام

 
 که جان را فکرت آموختبه نام آن

 چراغ دل به نور جان برافروخت
الله سحابی، هاله سحابی و هدی صابر، من بحث کوتاهی در مورد به یاد عزت

این کنم. ]ی شخصی شروع میدارم و این را از یک تجربهنسبت هدی با سیاست 
تجربه[ از زمانی است که با هدی آشنا شدم تا زمانی که عروج کرد و 

ی شخصی داشتم را برای توضیح نسبت هدی با ای که از این تجربهبندیجمع
 دهم.سیاست به صورت فشرده ارائه می

های دکتر شریعتی که من هم با تشکیل دفتر پژوهش 42یا  4243من حدود سال 
ای در آنجا داشت، آشنا شدم. من هایی حاشیهعضو آن بودم، با هدی که فعالیت

ی جنوب شهر هستم و از رفتار هدی، طرز راه رفتنش، سالم و علیک خودم بچه
و مرامش خیلی خوشم آمد و خالصه حال و هوایی که داشت خیلی مرا جذب 

دانند هدی از دور خیلی محکم و شناسند میمی کرد. البته دوستانی که هدی را
رسید و نزدیک شدن به او سخت بود. من هم چون آدم پررویی عبوس به نظر می

 4243نبودم، این دوره را در حد سالم و علیک با او گذراندم. ]این دوره[ تا سال 
که شورای فعاالن ملی مذهبی تشکیل شد ]ادامه داشت[. شورا، یک تشکیالت 
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. کردیمدیدیم و صحبت میی بود که ما همدیگر را به صورت مرتب میسیاس
نفر بود. آنجا مقداری بیشتر با  34ـ  32جمع هم خیلی کوچک بود. شورا حدود 

هایی که به آنها معتقد کرد و ارزشهایی که میهدی، جایگاه او در جمع، صحبت
که همان جمع  43فند بود آشنا شدم. ولی هنوز خیلی به هم نزدیک نبودیم. تا اس

آباد بردند. هدی قباًل بازداشت نگار به ]زندان[ عشرترا یکجا از خانه آقای بسته
شده بود. آنجا در انفرادی از دور با زدن مشت به دیوار و عطسه و سرفه برای شنیدن 
صدای همدیگر ارتباط برقرار کردیم. اما ارتباط اصلی ما بعد از این واقعه بود. 

بندی این اوضاع شدیم، هدی به من گفت بیا با هم در مورد جمع وقتی آزاد
صحبت کنیم. به هر حال گروهی تشکیل شد، بعد همگی دستگیر شدیم و به 

صبح  2ها قبل از اینکه من سر کار بروم، حدود ساعت اینجا رسیدیم. صبح
 یکردیم ولی عمدهکردیم. از هر دری صحبت میروی میآمد و با هم پیادهمی

بحث ما در مورد مسائل سیاسی و شورای فعاالن بود. آنجا من بیشتر با روحیات 
های زود و افکار و منش ایشان آشنا شدم. خیلی هم برایم سخت بود که صبح

شد. خواستم به او بگویم قرارمان را بعدازظهرها بگذاریم ولی رویم نمیبروم و می
د به او گفت زمان قرار را دیرتر شوماه رمضان که نزدیک شد فکر کردم حاال می

بی خوابگذاریم. گفتم هدی ماه رمضان نزدیک است. از من پرسید تو سحرها می
شود. باالخره رویم شد و گفتم بگذاریم یا بیدار هستی؟ گفتم آخر سحر که نمی

بعد از ماه رمضان. خالصه این دوره را هم گذراندیم تا زمانی که او از شورای 
داد. کمی بعد از آن از من و علیرضا رجایی و مرتضی کاظمیان  فعاالن استعفا

تم توانسخواست جمع شویم و با هم کار فکری یا نشریه داشته باشیم. من نمی
همپای هدی بروم. هم او خیلی پرسرعت بود هم من خیلی مشغله داشتم. زمانی 

ه من هم هایی که دوستان اشاره داشتند را داشت، روزهایی بود ککه هدی کالس
ی ارشاد جلساتی داشتیم. موقعیت خوبی بود که با چند تا از دوستان در حسینیه

زدیم. ها من هم بپیوندم و بعد از آن هم با هم گپی میی دوم کالسدر نیمه
هایی بود در مورد تاریخ و خدا. بعد از آن کمتر همدیگر را دیدیم. آخرین کالس
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اوین آمده بود و چون  224ای مرخصی از بند بود که ایشان بر 34دیدار ما نوروز 
احتمال دستگیری بود بیشتر در مورد زندان حرف زدیم. ولی ایشان خیلی با ذوق 

 کرد. های جدید خود هم صحبت میو اشتیاق در مورد پروژه
گویم. کاماًل ای که از هدی داشتم را میبندیمن به صورت خیلی فشرده جمع

ت ی عزیمود او به سیاست بر اساس اخالق بود و نقطهبرای من مشهود بود که ور
او اخالق است. ]به عبارت دیگر او[ برای اینکه عمل اخالقی انجام دهد وارد 

ی سیاست شده بود. اخالق هدی هم سه ساحت وجودی داشت یا سه صاعقه
داد. یکی سنت پهلوانی، یکی عرفان و یکی هم دین. درونی بود که او را سوق می

ه ساحت به شدت در هم تنیده بودند و جدا از هم نبودند. مثاًل اگر در سنت این س
گرفت یا اگر آدم پهلوانی آدم با گذشتی بود، این گذشت را از عرفان هم می

گرفت و کرد، این را از دین هم میضدظلمی بود و مرامش ظلم را قبول نمی
 ی من خیلی جالبپوشانی داشت. برابنابراین این سه ساحت وجودی خیلی هم

دهد. از این منظر ی اخالق هدی را تشکیل میتوجه بود که این سه پایه، شاکله
توانم او را یک آدم ارسطویی بدانم که مثل ارسطو سیاست را ذیل اخالق می

کرد. اگر این سه ساحت کرد و همیشه هم روی این مسئله پافشاری میتعریف می
است. آنچه هدی همیشه به آن « رهایی»ت آن بیرا شعر زندگی هدی بگیریم، شاه

کرد رهایی خودش و دیگران از هر نوع سرکوبی بود. این تمام هستی فکر می
کنم بخشی از دلیل جدا کرد. فکر میاخالقی هدی بود که وارد سیاست می

ـ مذهبی هم همین بود. به هر حال او خیلی دوستانی که در شورای  شدنش از ملی 
ا قبول داشت و بیشترین کسانی که در ایران قبول داشت در این شورا فعاالن بودند ر

کند را از این طریق هم کرد آن رهایی که به آن فکر میبودند. ولی فکر می
تواند تحقق ببخشد.  ممکن است دالیل متفاوتی داشته باشد، ولی این تفسیر نمی

ت در این توانسام از هدی است که او نمیی شخصیمن بر اساس تجربه
چارچوب فعالیت کند. به هر حال از تشکیالت استعفا داد ولی خودش یکی از 

 های هویت ملی ـ مذهبی بود و ارتباطش را با همه حفظ کرد. شاخصه
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اب ب»ها را شروع کرد. یک کالس تاریخ بود و یک کالس بعد از استعفا کالس
ای  کار سیاسیرسد کالس اصوالً در مورد خدا. در تحلیل به نظر می« بگشا

توانند کالس بگذارند. اصواًل مرزهای امر سیاسی نیست. در مورد تاریخ همه می
توانم از منظری که روی آن هم بحث خیلی روشن نیست. من خودم خیلی نمی

شده مشخص کنم کجا سیاسی و کجا اجتماعی است. به لحاظ اجتماعی، 
سیاست است ولی فعل و  شود گفت اینشود. از اول نمیسیاست برساخته می
ر در کند. برای مثال اگگیرد که به صورت سیاست بروز میانفعاالتی صورت می

یک شهر قرار باشد کنسرتی اجرا شود، ظاهرش فقط یک کنسرت است. اما اگر 
راین کند. بنابیک امام جمعه با برگزاری آن مخالفت کند، شکل سیاسی پیدا می

کند ی این برساخت را فراهم میاجتماعی زمینهشود. شرایط سیاست برساخته می
و گاهی اوقات هم شخصیت فرد آنقدر پرقدرت است که هر جا باشد رنگ 

توانم بگویم من دلم دهد. سیاست هم معانی مختلفی دارد. نمیسیاسی به آن می
 هایخواهد سیاست این طور باشد. پشت سیاست ادبیاتی هست و بحثمی

ترین تعریفی که از سیاست داده شده، است. شاید سنتی زیادی در مورد آن شده
ی حزب سیاسی، گرفتن باشد. اصواًل چیزهایی در حیطه« علم حکومت»

ترین نگاهی است که به سیاست وجود دارد که حکومت یا حکومت کردن، سنتی
ی دوم قرن بیستم این تعریف شاید هم تا به حال منسوخ شده باشد. چون از نیمه

شته شده است. معنای دیگر سیاست مصالحه و آشتی و کنار هم نشستن کنار گذا
کسانی است که با هم منافع مشترک دارند که این نگاه لیبرال است. معنای دیگر 
آن، پرداختن به امر عمومی است که در ذیل بحث ارسطو است که توسط افرادی 

 مثل مکینتایر و آرنت و... پرورده شده.
االخص از نظر من ـ با تعاریفی که عرض کردم ـ سیاسی فعالیت هدی به معنی

گذاشت، تعداد زیادی از جوانان هایی که میاست. من یادم است در کالس
های خیلی جدی، اعم آمدند و در آنجا بحثجلسات متوالی به حسینیه ارشاد می

از انتقادی یا اعتقادی وجود داشت. شکل کالس هم مشارکتی هم بود و هر کس 
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ها کاماًل معلوم بود زد. در آن کالسآمد و حرف خودش را میداشت می حرفی
برد. یک کار جمعی کند و رهایی را در این شکل پیش میهدی دارد چه کار می
شود. خیلی خوب است دوستانی که در آن ها منجر میکه به توانمندی انسان

ه بعد از آن کردند بیایند و تجارب خودشان را بگویند کها شرکت میکالس
 ها چه اتفاقی برایشان افتاده است.کالس

 یاخواهم به آن اشاره کنم و قصد تفصیل آن را ندارم، نقطهای که میبحث اصلی
است که خانم دکتر شریعتی هم روی آن انگشت گذاشتند، یعنی بحث زاهدان. 

 یای که بانک جهانی با همکاررسد. پروژهصورت مسئله خیلی ساده به نظر می
وزارت مسکن قرار است انجام دهد و هدی به عنوان مدیرعامل یک موسسه در 

کند که این کار را انجام دهد. ظاهرش این است هیچ کار ای شرکت میمناقصه
ای صورت نگرفته و یک کار اقتصادی ـ اجتماعی است. اما بعد از شروع سیاسی
کار سیاسی هدی از اینجا کنند که این کار باید متوقف شود. ها اعالم میتحریم

کند و از هر جا که بتواند منابع دهد و قطع نمیشود. هدی ادامه میشروع می
دهد. این کند و به شدت آن را ادامه میتر میمالی را فراهم کرده و کار را گسترده

شود. )البته چون مربوط به ارسطو همان تعریف نویی است که از سیاست می
شود، نو از این جهت که امروز به آن نگاه جدیدی نمیاست خیلی نو محسوب 

ترین نقاط ایران به امر عمومی پرداخته است. اگر قباًل در شود( او در محروممی
کرد که در مورد سرکوب زنان چه نشست و با دوستان مشورت میتشکیالت می

ها هکرد که به خانوادرفت با امام جمعه صحبت میای بدهیم، آنجا میبیانیه
بگوید اجازه دهند دخترها سر کالس بروند. یعنی عماًل درگیر کار شده بود و 

 داد. وقتی در مورد آن صحبتی زیاد این کار را انجام میخیلی با اشتیاق و انگیزه
دانند او شناسند میزد. دوستانی که هدی را میکرد خیلی سرزنده حرف میمی

آن تمایلی نداشته باشد یا آن مرام پهلوانی یا به هیچ وجه کار لغو یا  کاری که به 
داد. هدی شاید ارسطو و اش را برآورده نکند انجام نمیعرفان و اعتقادات دینی

مکینتایر و آرنت را مطالعه نکرده بود، اما به لحاظ وجودی به این مسائل رسیده 
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ذهبی ی زیادی برای شورای فعاالن ملی ـ مزد، مایهبود. این در و آن در می
گشت و به نظر من راهی گذاشت، زندان رفت و همیشه جلو بود. دنبال راهی می

کرد در آنجا پیدا کرد. با ارتباط عمیقی که با مردم که اخالقیاتش را برآورده می
آنجا پیدا کرده بود، توانست محصول کار خودش را ببیند. بحث آنجا 

د کارها و مشاغلی را برای نفر بتوانن 344توانمندسازی بود که جمعیتی حدود 
های زیادی برایشان گذاشته شده بود. به نظر ها و آموزشخود پیدا کنند و کالس

گاهی در آنان  من خود هدی چه به لحاظ روشی و چه به لحاظ منشی و ایجاد آ
 ترین معلم آنها بود.  مهم

بندی کنیم، یک کار جماعت محور بود. هدی کنم اگر بخواهیم جمعفکر می
ی رهایی انجام داد جماعتی را با مبانی اخالقی و پرداختن به امر عمومی با سویه

 «سیاست اصیل»توان گذاشت: که نام آن را می
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 هدِی ما و هدِی آنها
 محمد رضائی

 
صابر در حالی فرا می4 شهادت هدی  سالگرد  شتمین  سد که نحوه مرگ او . ه ر

صا شهادت  در یعنی اعت سحابی و پیامد آن،  شهادت هاله  ضی به  ب غذای اعترا
اسارت  خودش و شرایط خاص جامعه در آن زمان که امکان تشییع و بزرگداشت 

کرد و در کنار اینها و معمولی برای او را هم از نزدیکان و دوســتانش ســلب می
ان و ه با دوســتتر از آن، نوع زیســت  هدی و پیوند و ارتباطی کالبته نه کم اهمیت

ای از اند تا وجودی اسطورهآشنایانش داشت همه و همه دست به دست هم داده
 « انسانی از آنگونه که باید باشد و نیست.»هدی بسازند. 

ای به هدی البته کارکردهای مثبت خود را دارد که یکی از . این نگاه اســطوره3
الگویی و باری به ه بیمهمترین آنها پیش نهادن یک الگوی زیســت در این زمان

هر جهت زیســتن اســـت. در این تلقی هدی در زندگی و مرگش همچون یک 
گاهمان میراهنما و چراغ راه، مســیر را به ما می ســازد و نمایاند، از خطرات آن آ

 دهد.انداز پر شوری از امید و زندگی و فردایی بهتر قرار میدر برابر ما چشم
بته در کنار مزایایش، این آسیب را نیز دارد که با قرار ای به هدی ال. نگاه اسطوره2

کند. ، او را از دسترس ما خارج می«شرایط»و « تاریخ»، «نقد»دادن هدی فرای 
شدن نه تنها او را در اوج قله سترس خارج  صله او را ها قرار میاین از د دهد و فا

منجر  ی ما در برابر اوبینکند و نهایتًا به خودکمبا ما هر روز بیشــتر و بیشــتر می
شــود، بلکه مهمترین آســیبش این خواهد بود که همین هدی  موجود که از می
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مان زاش قابل شناسایی است همها و سیر و سلوک و منشها و گفتهخالل نوشته
شود که امکان نزدیک شدن و رفیق شدن با او را ای قدسی پیچیده میهم در هاله

ها و حصـــارهایی از تمجیدهای ادبی و نوشــتهکند و هم در از ما ســلب می
ماند. و های آتشــین  همراه با غم و درد یا پرخاش و اعتراض محصــور میگفته

شــود و کســی که اش به فراموشــی ســپرده مینتیجه آنکه شــخصــیت چند بعدی
شــود به تواند راهنمای عمل ما باشــد و آموزگارمان، تبدیل میتوانســت و میمی

 ار و سنگی بر قبر. قاب عکسی بر دیو
شی 3 صًا « روش»، «بینش». همین فرامو صو هدی و غفلت برای « منش»و خ

ستان و ها و منششناختن او از البالی آثار، گفته سط مائی که خود را دو اش، تو
ستگان به او می شده/میواب صادره به مطلوب دانیم، باعث  شود که برخی او را م

کار و لب اف قا ند و شــخصــیتش را در  یده کن به آن ها و راها که خود  کارهایی 
کنند درست است، محصور کنند و وجود چند اند و آنچه که خود فکر میرسیده

بعدی او را به آن بعدی که خود دوســـت دارند، فروکاهند و در واقع به میانجی 
ــویری از هدی ارائه می« تحلیل»جادو و جنبل الفاظ و اورادی که  نامندش، تص

و « ما»کنش این غفلت خواهند نه آنچه که هدی بود. از برهمیدهند که خود م
سدش بیش شده/ می« خلق»نیمه  –هدایی نصفه « آنها»جادوی  شود که تالی فا

از آنکه ارائه تصــویری اگر نه مخدوش الاقل ناکامل از او ودر نتیجه به اشــتباه 
صًا مخاطبافکندن  مخاطب صو شد، های هدی خ ظلم های پس از مرگ او  با

بر خود هدی اســـت. چرا که به نظرم هیچ ظلمی بزرگتر از این نیســـت که یک 
رد کگفت و عمل مینوشــت، میگر مثل هدی نه بر مبنای آنچه میمتفکر/کنش

 شود شناخته و ارزیابی شود.بلکه بر مبنای آنچه که به او نسبت داده می
سی و اجتماعی بود با 2 سیا سان مذهبی و فعال  سخت. هدی یک ان  گیرییک 

سیپ ست از پرن صوصًا و بیش از همه بر خودش برای پرورش و حرا  ها وویژه خ
و عینیت بخشــیدن به این اصــول درتمامی زوایای زندگیش. « اخالقی»اصــولی 

ــایر  ــتن س ــیده نگاه داش ــیات هدی و پوش ــوص کید ویژه بر هر یک از این خص تأ
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یر ناکامل، مخدوش ها و خصوصیات او همان چیزی است که ارائه تصوویژگی
فه به  -و نصــ با توجه  ند ســـال اخیر و  نامیدم. برای مثال در چ هدی  مه از  نی

ها و تمرکز بر آن ای با بزرگنمایی این فعالیتهای هدی در زاهدان عدهفعالیت
قا می یتچنین ال عال مام ف ظاهرًا ت که  ند  هدی در همین کنشکن گری های 

ر یک تجدیدنظر اساسی به این نتیجه شود یا انگار هدی داجتماعی خالصه می
های اجتماعی کار درســت و اصــلی فعالیت در همین حوزهرســیده بود که راه

ست که نه به دلیل مثاًل مراوده با او بلکه از خالل پی ست. این در حالی ا یری گا
به این نتیجه رســید که او در کنار فعالیتهایش میکارها و فعالیت ی هاتوان 

ــت که اهمیت ویژهر زاهدان فعالیتاش داجتماعی ای برای های دیگری نیز داش
های آموزشی در حسینیه ارشاد، به گفته خودش حضور در آنها قائل بود. فعالیت

، حضــور در 33ها و تظاهرات موافقین و مخالفان در ســـال تمامی گردهمایی
ته ور رفنژاد، نقد فعالینی که به خارج از کشعرصه مطبوعات، نقد دولت احمدی

شه ست که او انجام میای از فعالیتبودند و ... گو داد و های متعدد و متنوعی ا
ها دانند انجام هیچیک از این فعالیتآنهایی که با هدی آشنایی بیشتری دارند می

 بدون تحلیل و دلیل و از سر بیکاری و برای پر کردن وقت نبود.
سال2 شتاد با جمع های آغازین دهه. به اعتقاد من هدی از  های بندی فعالیته

خودش و مســائلی که در ســطح جامعه، مردم، حاکمیت و نیروهای اجتماعی و 
ــی و از جمله نیروهای ملی  ــیاس ــمن مذهبی به وجود آمده بود و می –س دید، ض

ــلی و  ــئله اص حفظ خطوط کلی و عمده اعتقاداتش به لزوم پرداختن به چند مس
سیده بود. یکی از این م سی ر سا سطح نظری و ایدئولوژیک لزوم ا سائل و در 

ــئله  ــت فردی و اجتماعی بود. هدی در « خدا»و « معنا»پرداختن به مس در زیس
ــؤالاش میپیگیری این دغدغه ــخی برای این س ــید پاس  ها بیابد که اگر قرارکوش

هایی که تفسیرشان از هستی یعنی انسان« مذهبی»هائی است ما به عنوان انسان
ی است به کنش فردی و اجتماع« تفسیری با خدا از هستی»نادار و یک تفسیر مع

توانیم و باید با خدا برقرار ای میبپردازیم، خدا کجای کارمان اســت. چه رابطه
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خدا چگونه در کنش مک میکنیم.  ما را ک مان  هایی بر های ید چه ق خدا  ند.  ک
کهای فردی و اجتماعی انسان موحد و مذهبی میکنش یدی که هدی زند و ... تأ

یانمی« اخالق»بر  قد افراد و جر یل و ن به تحل ها کرد و از همین منظر نیز 
های ها بود. از دیگر دغدغهپرداخت، انعکاس این دغدغه و پاسخ این پرسشمی

شا»های بود. برگزاری دوره« آموزش»هدی لزوم  شت فراز، هزار »و « باب بگ ه
های تاریخ هدی بر کند. کالسایت میدقیقًا از چنین الزامی برای او حک« نیاز

ــاس آنچه که در این کالس ــخص را دنبال ها مطرح میاس ــد، چند هدف مش ش
سیری اش، دوم ارائه تصویر و تفکرد یکی پیوند دادن نسل نو با گذشته تاریخیمی

متفاوت با آنچه که از تاریخ معاصــر توســط نیروهای دیگر خصــوصــًا نیروهای 
شـــد و نهایتًا و به نظرم مهمتر از همه پیش نهادن ائه میحاکم پس از انقالب ار

صرف وقایع و اتفاقات به منبعی برای  متدی برای تحلیل، که تاریخ را از بازگویی 
کند و با کنار هم نهادن تجربیات تاریخی و خصوصًا الهام و راه جستن تبدیل می

راهنمای عمل بررســی آنها در یک ســیر مداوم این تجربیات را تا ســرحد تئوری 
کند. در کشد و از تنزل تجربیات تاریخی به سطح خاطرات پیشگیری میباال می
شا نیز او میکالس سؤالهای باب بگ شید با طرح  شاره کردیم و با کو هایی که ا

سخ شارکت دادن مخاطبانش در مباحث، پا سیده بود م هایی را که خود به آنها ر
گذارد و آموزش مورد نظرش را حث ب بانش پیش ببرد.  به ب خاط با م مل  عا در ت

کارهای اجتماعی هدی و از جمله کارش در زاهدان نیز در چارچوب تحلیل او 
 زیست باید بررسی و ارزیابی شود نه بیشتر و نه کمتر.از شرایطی که در آن می

هایی که هدی را به یک روشنفکر مذهبی، به یک کنشگر سیاسی یا به . دیدگاه4
قلیل کنند. تدهند تصویری واقعی از او ارائه نمیی تقلیل مییک کنشگر اجتماع

خاص محصــور می قابی  ـــاویر او را در  یک از این تص به هر  که هدی  ند  ک
صاویر دیگر و جنبهترین نتیجهنزدیک شدن ت ساش فراموش  انی هایی دیگر از ان

عنی ی بود. از این منظر تصویر هدی  واقعًا زیسته« همه جانبه»است که به راستی 
صویر مخدوش و ناکاملی که از هدی ارائه می« هدی  ما» هدی  »شود یعنی با ت



 21          1931خرداد ماه 
 

، «هدی  آنها»با « هدی  ما»های اســاســی و شــگرفی دارد. تفاوت ، تفاوت«آنها
«  دار  دغدغه« »با مرام  « »عاشــق  « »شــورمند  « »مذهبی  « »انســـان  »تفاوت 

با انســان « گذاروقت« »ســر موضــع  « »ســر قرار  « »فعال  « »متفکر  « »اخالقی  »
مایه و باری به هر جهتی اســت که در هر کنشــی و تحلیلی ابتدا حال  میانمیان

بال میمنفعت خودش را می ید و دن با جو که  به حرمت دســتی  کند. ما الاقل 
 ایم باید پاسدار هدی  خودمان باشیم.       هدی داده
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 منش انضمامی
 گاهی به مفهوم منش از منظر رویکرد ویژه هدی صابر به فلسفه تاریخن
 

 مهدی فخرزاده
 
 مرغ آمین، دردآلودیست، کآواره بمانده
 رفته تا باالی این بیدادخانه بازگشته
 رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه
 نوبت روز گشایش را
 در پی چاره بمانده

 «نیما»
 

منش، مفهومی است که هرچند ضرباهنگ آثار هدی صابر 
است و از دید او گمشده دوران است، اما کمتر به صورت 
مستقل به آن پرداخته شده است. اما آیا این واژه در فرهنگ 

توان این واژگان هدی صابر مفهومی است انتزاعی؟ آیا می
های اخالقی خالصه کرد؟ پاسخ به مفهوم را در صرف ارزش

یخ صابر پی ا ین پرسش را با نگاهی به رویکرد فلسفه تار
یم. می  گیر
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 تاریخ متحرک یا تاریخ چندعنصری
هایی که در موضوع تاریخ داشت، از رویکرد هدی صابر در مقدمه سلسله بحث

کند. صابر با معرفی سه انگاره هگل، مارکس برداری میویژه خود به تاریخ پرده
 افکند. در انگاره هدیباره پی میای دیگر در اینانگارهبی از تاریخ، خود و توین

صابر، چند عنصر ویژه در بررسی فلسفی صابر  از تاریخ وجود دارد؛ اما تمام این 
عناصر یک محور مشترک دارند! آن محور که هم نظارت دارد و هم اشراف، 

پشتی ست. خدای صابر آموزگاری است که ضمن آموزش کوله«خدا»
شود، اما بیند و همراهشان به مسیر زندگی وارد میانش را تدارک میآموزدانش

شود. خدا بر اساس توان اش در مدارهای مختلف توزیع مساوی نمیهمراهی
دهد و تبیین روش کند و او را به  مدارهای مختلف ارتقا میانسان به او یاری می

ر است، هم دیگر دهد. خدا هم اولین عنصر فلسفه تاریخ صابو منش به او می
برند. او از منظر خلق، خالق همه عناصر عنصرهای این فلسفه نیز از آن بهره می

است که عنصری به « عالم»ها دارد. عنصر دیگر است و اشراف کامل بر تمام آن
دار است. تاریخ، بر مبنای همان دار و غایتمعنای هدفبه« جدی»تعبیر صابر 

آموزی دارد، چراکه خود مند است و امکان عبرتدار و قانون، سنت«جدی»عالم 
دهد. )صابر، های مخاطبانش پاسخ متناسب و درخور میزنده است و به کنش

7937) 
 است. زیست« انسان»است و بیشتر مدنظر ما بود « منش»اما عنصری که حامل 

اید صابر ب« انسان»و حیات انسانی که مدنظر صابر  است، زیستی ویژه  است. 
ق برنده عاشکش و پیش، سختی«باردار»داشت و به تعبیر خودش برمی باری

است. در عین حال به او کرامت، اراده و حق انتخاب داده شده است و امکانات 
 موجود در عالم به تسخیرش درآمده است تا بار خود را به منزل برساند. 

است. در آن مدار تر گوییم که خدا مدار برتر است و انسان  مدار فرودستما مي»
کند به عهدي فرودستي  هم منش و روشي مهم است که خدا آن را معطوف مي

 (4234)صابر، « که انسان با خدا بسته
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( اما 4244فلسفه تاریخ صابر بر تضاد دائمی حق و باطل استوار است. )صابر، 
ل طگردد. درواقع صابر بابرمی« انسان»حق و باطل در منظر او باز هم به مفهوم 

گیرد و حق را به معنای تغییرطلبی و خواهی میرا به معنای بطالت و آسوده
خواهی در مسیری که برای تاریخ ترسیم شده است. درنهایت فلسفه تاریخ تحول

صابر، اینجا نیز که در پی یافتن منطق تاریخ است،  ناگهان سر از درون آدمی 
 طلبی وسو برای عافیتیک آورد  و کشاکش نیروهای درونی یک انسان ازدرمی

بیهوده بودن عالم و از دیگر سو برای تغییر عالم، منشأ تضاد حق و باطل )با همان 
انسانی که عالم به تسخیرش درآمده و همراهی و کمک شود.  گفته( میتفسیر پیش

خالق تمام عالم را در صورت حرکت در جهت تغییر جهان، در کنارش خواهد 
تاریخ برای تفوق بر آن تضاد انسان است و برای این تفوق داشت.  موتور محرک 

مدنظر صابر، بخش « انسان»ابتدا باید تکلیفش را با خودش معلوم کند. 
مند جامعه انسانی است. او در دلش شور و در سرش سودای تغییر دارد؛  دغدغه

د و خدا وانسان  مدنظر صابر، در جان تغییر داده تا برای تغییر جهان بر سر قرار بر
شود. او جریان کند و بر سر قرار حاضر مینیز این آمادگی را فراخوان قلمداد می

تغییردهنده تاریخ است و برای این تغییر باید جفا کشد و مرارت بیند  وگرنه که با 
شود که با او روند تاریخ به سمت ایجاد می« انسان با قد متوسط»روزمرگی تنها 

طور که امروز  از نظر صابر افول خواهد رفت. همان  کاری وهدفی، محافظهبی
، دوران از 0222رسد که در آستانه سال چنین به نظر می»گونه شده است: این

 سیاقمردان کبیر تهی است، چه مردان متفکر، طراح و سازنده و چه مردان صاحب
 (4244)صابر، « منشو صاحب

های بومی فه تاریخ مبتنی بر آموزهسه دهه پیش از صابر، شریعتی برای ترسیم فلس
و دینی کوششی جدی کرده بود. تالش شریعتی شاید در آن دوران در برخورد با 
تحوالت شدید اجتماعی و انقالب  نافرجام بود، ضمن آنکه تالش صابر نیز برای 

د این شد که نشد. هرچنکاری میتر شدن و قوت یافتن، باید بیشتر چکشمنسجم
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َبرد، اما تکلیف ما را با نوع انسان مدنظر او مشخص التی رنج میرویکرد از مشک
 کند.می

 
 منش در ادبیات صابر

«  منش»ای کردن ایده و درنتیجه تغییر، با دید صابر کلیدواژه پیوند با توده و توده
است. اما این عنصر به قول صابر غایب از میانه چگونه قرار است این همه بار را 

خی هایی متناسب با این بار تارینش تنها خلق نیکو باشد، آیا شانهحمل کند؟ اگر م
 دارد؟ انتظار صابر از منش، تغییر معادالت تاریخ است.  

، خوانشی است پیوسته با برخی از عناصر موجود «منش»خوانش صابر از واژه 
، اولی را مقدمه «منش»از « سجایا»در فلسفه تاریخ او. صابر با جداسازی واژه 

، آن هنگام که در 24تختی تا میانه دهه »گیرد و دومی را برتر از اولی. دومی می
ملبورن بر اول سکو رفت و در پایتخت بازوبند به بازو بست صاحب سجایا شده 

، )صابر« شد.«منش»آرام، برتر از سجایا، صاحب به بعد آرام  24بود، اما از میانه 
4233) 

گری است. خلق عی شرم پهلوانانه و لوطیبه تعبیر صابر حاوی نو« سجایا»
داری ازجمله عناصری است که صابر خوش، رازداری، بر سر پیمان بودن و امانت

چسبی است پیونددهنده میان  خود »گیرد. اما  منش  در نظر می« سجایا»برای 
مهارشده با خارج از خود. منش در مقابل شرایط و نیز در واکنش به این رفتار و 

 ( 4233)صابر، «. و بالذات و خودبنیاد است زدیریار، فرو نمآن کرد
گونه توان اینهای خود گفته است میها و سخنرانیاز آنچه صابر در مقاله

همان عنصر برسازنده انسان تراز تحول در فلسفه « منش»برداشت کرد که 
ر ی، نوعی نهادینه کردن سجایای اخالقی درونی  برای تغی«منش»تاریخش است. 

تن کاربساست. درواقع به« سجایا»اندازه آن وقت، دقیق و بهبیرون و کاربرد به
سجایای درونی  برای فائق آمدن در این تضاد و در میان جامعه نهادن آن سجایا 

نها اند. تنامید. از دیدگاه صابر، عشق، منش و روش ثابت« منش»را شاید بتوان 
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ه قضا معتقد است هر سه پای ثابت دستگامتغیر دستگاه فکری او مشی است و از 
، غیبت پرپیامدی است. «منش»اش غایبان جهان امروزند. اما غیبت فکری

چسب جامعه است و به تعبیر صابر نبودش، نبود رابطه است. وقتی منش « منش»
شود و اگر این نشود، بذر تغییر و غایب باشد، پیوند نخبه و توده برقرار نمی

 معه جای نخواهد گرفت و این یعنی افول.صیرورت در بطن جا
بار دیگری نیز باید بر دوش بکشد؛ خدای صابر، هم همراه همواره « منش»اما 

گاه خدا و انسان است و هم طراح بزنگاه و هم ایستاده بر بزنگاه. اما در وعده
انسان که همان بزنگاه است، فراخواندنش را به انتخاب انسان گذاشته است. 

ب منش که توانسته است از بطالت به سمت حقیقت حرکت کند و انسان صاح
این حرکت را به جامعه منتقل کند و زنگ بیدارباش جامعه شود، خدا را هم همراه 
و هم در بزنگاه خواهد یافت و رسالتی بر دوشش نهاده خواهد شد. نتیجه این 

ق است. درآمد آن عشتعامل انسان و جان جهان، روش و مشی خواهد شد و پیش
رسد ینظر مهرچند در آثار ایشان تعریف دقیقی از عشق مدنظرشان نیافتم، اما به

عشق را  نشاند،داشتن را برتر از عشق میصابر اینجا برخالف شریعتی که دوست
داند. گویی دیوار عشق  فراتر از انگیزه می« صاحب منش»نیاز ساخت انسان پیش

از عشقی سر « منش»ان انسان است و است و سودای شعله شدن در خاکستر ج
زند که در کنارش نفرت هم وجود دارد. این انسان از جامه ثبات متنفر است؛ می

 خواهد. او تغییر می
 

 منش نامحصور
منش مورد نظر صابر، محصور و محدود به یک حوزه نیست، بلکه نامحصور 

واند تصابر می« انسان صاحب منش»تواند بروز یابد. است و در هر فضایی می
ها نگار باشد. او بسیاری از حوزهسیاستمدار، مبارز، ورزشکار، معلم یا روزنامه

 «ارزشی»آمیز سرمربی به باور خود بیانیه توهین 88کند. سال را خود رصد می
ماند و در نقد این بیانیه باز از فقدان منش و روش تیم ملی از دید صابر دور نمی
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چندان دور یک بستر پرورشی در عرصه ای نهدرگذشته ورزش ایران»گوید: می
های آن، نهاد طور عام، مستقل از برخی گوشهآمد و بهحساب میعمومی به

شد. اکنون از مجرای این ادبیات و نیز الفاظی ای قلمداد میاخالقی نگهدارنده
خوانی برخی بازیکنان ملی و تعدادی مربیان به هنگام نزدیک شدن که از لب

ترین دوربین تلویزیون به لبانشان برای کودکان دبستانی نیز دشوار نیست  به نازل
های پاشیهای درون این بیانیه و َنقلهای خود ورود کرده است. مضمونالیه

کجا و چهره و بیان امیر آقاحسینی، « ارزشی»های این دوره خوانیناشی از لب
 هاامیرمسعود برومند در آن دههغالمحسین نوریان، منصور امیرآصفی و دکتر 

زند؟ کاکاتوفیق و منشی آن و این هنگام را که متر می-کجا؟ حدفاصل اخالقی
کار  ها چاشنیپرداز نبودند. تکهمهار و تکهشاباجی خانم آن هنگام نیز همیشه بی

 7988)صابر، «. ها در متن کار است و الشه روش و منش در کنارهبود. اکنون تکه
 الف(

تر گفته شد، وجه عملیاتی و پیوندساز آن طور که پیشگی جدی منش، همانویژ
است. در رویکرد صابر صرف اندیشیدن، چندان جایگاهی ندارد. او معتقد است 
انسان صاحب منش دائم در حال تکاپو و چالش با درون و جامعه است. 

شی آتاصطکاک ناشی از تضاد حقیقت و بطالت در جانش هر زمان جنبشی نو و 
نشاند تا بازانه بر جان جامعه میودلسازد و گرمای آن را دستور میشعله
ود، شهای بیشتری را درگیر تولید انرژی کند. هرچه این انرژی انباشته میجان

ودش به قول خ« جان  کار»گیرد. در واقع گویی جامعه بیشتر در مدار تغییر قرار می
بستری است که این ترکیب و هم« لق نت نوماالندن دو نت به یکدیگر به قصد خ»

 (. 4243ها توأم با غمزه نیز هست. )صابر، نت
ن بینانه، اجتماعی و عینی است و حتی اگر نتوادیالکتیک شاعرانه هدی، بسیار واقع

نامید می «منش»کل دستگاه فلسفه تاریخ او را پذیرفت، باید پذیرفت آنچه هدی 
ساز بر روند تاریخ دارد و تأثیر جدی و سرنوشتنالید، و آنقدر از غیبتش می

یدا ها بدیل پیابند و گفتمانها تغییر میشود، مشیدوران دگر می»ماندگار است: 
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ویژه یاد او ]چگوارا[ که ها ماندگارند، بهها و رد ذهنکنند، اما رد پاها، رد دلمی
، «سفه زیستفل»اندیشه پیچ در پیچ فلسفی و فلسفیدن حلزونی روشنفکری، بی

 ب( 4233)صابر، «. ها نهادفراروی نسل
داری انسان متعلق به جریان اهل فقدان انسان صاحب منش از دید صابر، میدان

در »بطالت و باطل است تا آنکه منش تعین دوباره یابد و میانه را در دست بگیرد: 
نی ها مورد تهاجم، خسرواکه مصدق تبعید، نهضت ملی سرکوب، سنت یادهه

ه مردی چنین در میان»گردان ورزش و شعبون  تیپ و شاخ شده بود، تختی صحنه
ها با ها درتنید و تودهآن روز بود. او با توده یهادر مخیله توده« میدانم آرزوست

 (4234)صابر، «. با او پیوند خوردند« چسب»همان 
رف صابر را  برطنیاز   فلسفه تاریخ  «  منش»عنوان آنچه در طول تاریخ، باید به

 یابد، اما همیشه در کمین سربرآوردن است.سازد، هرچند گاهی افول می
 رو تاب مستوری نداردپری

 چو در بندی سر از روزن برآرد
نیز پیدا شد. در خرداد « منش گمشده»یافت و « میاندار»با تختی ورزش ایران »

در میدان تیر  -و یارانحنیف –به همراه آنان « اخالق و منش مبارزاتی»نیز    4224
منش،  این« تیرباران»آن منش سی سال و از « تدفین»شد. از « تیرباران»چیتگر 
، است. اما تاریخ« منش از کف رفته»گذرد. در هر دو عرصه، وپنج سال میبیست

در هر « همنش  از کف رفت»بابویه قفل زده است و نه بر میدان تیر چیتگر. نه بر ابن
ست. همچنان که تختی، گمگشته پس از رزاز را یافت «جستجو»دو عرصه قابل 

آید و نه را خوش می« خدا»قبر نه « نبش»و آنان نیز گمشده پس از مصدق را. 
اما  .را رونق بخشید« رکود حال»توان گذشته نیز نمی« افتخارات»را. با « تاریخ»

نیز « بقای منش»و « بقای عشق»است، « اصل»، «بقای انرژی»همچنان که 
خوش  «روز کردن»قبر را شکافتن خوش نیست، اما منش را یافتن و  است.« اصل»

 ج(.4233)صابر، «. است
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شاید بتوان گفت مرحوم صابر نتوانست فلسفه تاریخ خود را به دستگاهی قابل 
 توان دید عناصر متنوع این دستگاه، انسجام درونیتردید میارائه تبدیل کند، اما بی

 تواند پروژه دوستداران ایشان باشد.می الزم را دارد و
 

 منابع
  ،3۴شماره  ایران فردا، ها، ماهنامه؛ جام متوسط38فرانسه  4244صابر، هدی   
  ،۵۴شماره  ایران فردا، ، چهارراه تاریخی، ماهنامه4243صابر، هدی ، 
  ،های هویت فرار؛ گذری بر سیر تحول هویتی انجمن 4232صابر، هدی

  37انداز ایران ـ شماره چشم یهنشراسالمی، 
  ،انداز چشم یهج، تختی، شمشاد برقرار، منش ماندگار، نشر 4234صابر، هدی

  ۴9ایران ـ شماره 
  ،اش، روزنامه اعتماد «رسمی»و ادبیات « ما»الف، ایران  4233صابر، هدی

 4233اردیبهشت 3ملی، 
  ،در انداختن، ب، چهل و دو اکتبر پس از وداع چه: فلسفه  4233صابر، هدی

  ۴8انداز ایران، شماره ، نشریه چشم«یدنفلسف»بی
  ،جای خالی، »نامه انداز ایران ـ موخره ویژهچشم یهد، نشر4233صابر، هدی

 « جای سبز
  ،هشت فراز، هزار نیاز، بخش پیش از آغاز ویرایش اول،  4234صابر، هدی

 ای: منتشر شده در سایت در فیروزه 4234خرداد 
 http://hodasaber.net/archive/books/8%20Faraz%20-%20Vol1.pdf. 

      

http://hodasaber.net/archive/books/8%20Faraz%20-%20Vol1.pdf


91 

 
 
 
 
 

 امید در منظرگاه الهیاتی هدی صابر: راهبری امید به کنش
 *وندینهابوطالب آد

 
من و »انتهایی هبوط در کتاب هبوط در کویر آمده اســـت: در بخشــی از گزاره 

عشــق و خدا دســت درکار توطئه ای خواهیم شــد تا جهان را از نو طرح کنیم، 
هد بود. در این  ها نخوا خدا تن غاز کنیم. در این ازل دیگر  بار دیگر آ قت را  خل

 (092: 7937شریعتی، «)جهان من دیگر غریب نخواهم ماند.
دکتر شریعتی از نحوه سوژگی مدرن انسان  یبندگفت این جمع توانیدر اینجا م

ست که می ستی -مؤمنی ا شاچی ه صرف کند. نه تما خواهد در جهان دخل و ت
ست و نه گرفتار در چنبره ست که در کنار  یا شگری ا تقدیری ازلی. بل فاعل کن

نیروی عاملیت خدا در پی تمهیدی برای ایفای عاملیت انســان اســت. او در این 
یابد. اما شــریعتی از ســه عنصــر انســان)من قال جایی برای فاعلیت انســان میت

 گوید.نوعی( و عشق و خدا برای همکاری و همراهی برای طرحی نو سخن می
شا» یگفتارهاگفت که درس توانیم شاد «باب بگ سینه ار صابر در ح ی هدی 

ی نش طرحتبیین نحوه همکاری و تعامل آن سه عنصر مذکور در باال، جهت آفری
ــنتی که در آن  ــیروتی برخالف روایت س ــت و به عبارتی ص دیگرگونه از بودن اس
سرنوشت انسان مقدر بود و انسان نیز در برابر آن منفعل، پذیرا و سازگار. سخن 
هدی صابر انضمامی است و مشخصا منظورش از طرحی دیگرگونه، نقد وضع 

 الهیاتی. یاوارها طرحموجود همین جا و همین اکنون اجتماعی است البته ب
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ــابر در بحث یاوارهطرح ــا با تیتر  یهاکه از نظر هدی ص ــرورت » باب بگش ض
صاف ستراتژیک، همهروابط  ستمر، ا سبتی با خدا یگاهدالنه، م رائه ا« و غیر منا

صابر از طرح این مباحث در پی عبور از رخوت و انفعال بود و یکی از شدیم  .
لل وضــع موجود و  ئل آن را نیز در بحران مهمترین ع حل مســـا ندگی از  ما در

ــرت و ارتباط با خدا م ــتیمعاش ــرحی که در ابتدای باب دانس . او با توجه به ش
بگشا از وضعیت اجتماعی و نیروهای اجتماعی، سیاسی، روشنفکری و فعاالن 

ــتراتژیک، دهد حفرهاجتماع می ــتگی وحیرانی اعتقادی واس ــرگش ی دوران را س
دانســت و اخراج او از مناســبات می« عدم حس خدا»لســل و انگاره ی دور تســ

یات در   به نظر او این حیرانی  که عدم حس ح یدی فراگیر و  ناام عال،  به انف
 .های گوناگون زیست اجتماعی منجر شده استعرصه

ر ی دو ساحساس این است که ما در کوچه»کند که صابر بحران را چنین بیان می
ایم راه فراری نداریم و کســی حامی ما نیســت و خدا بســت هســتی گیر افتادهبن

ست و بی سته ا ش صاًل نقش ترمز را ایفا قطببازن ست و او ا نما ما را رها کرده ا
اما او بر این اعتقاد بود که در تردید و بحران نباید اتراق کرد و « کند و پلیس؟می

 .اندیشید« ی گذارچاره»باید برای خروج از چنین وضعیتی 
صلیکی  ضوع درس یهااز مهمترین ف شا پرداختن به مو دای خ» گفتار باب بگ

ــق و امید ــاع عش ــابر دو « منش ــوع از منظر هدی ص بود. هدف از طرح این موض
ستعالیی و اگزیستاس و دیگر وجه، امیدی که در بستر کنش  وجهی بود وجهی ا

یدا م ند پروژه معنا پ که در  کردیو فرای بو خود از جنس پراکســیس بود  ه اینجا 
 . گرددیصورت مجمل و با هدف معرفی در اینجا طرح م

گوســتین م یدیدر ادبیات الهیات مســیحی چنانچه آ امید در کنار ایمان و  گو
 دگوییمحبت یکی از ســه فضــیلت اخالقی بنیادین اســت و چنانچه مارســل م

 مامید برای اســتعال جســتن از رنج بودن اســت. اما پانن برگ ظهور امید را هنگا
صال م ستی ست بلوخ آن را داندیپایان مدیریت و در رسیدن ا صالی که ارن ستی . ا
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شر م ینترتلخ ست ب غییر ت توانندیخیال اینکه چیزها م» که آدمی  داندیوجه زی
 را از دست بدهد.« کنند

ــیح برای تحقق  ــتر مبنی بر امید به رســتاخیز مس ــیحیت بیش الهیات امید در مس
در زمین است که البته خوانش کاتولیک و پروتستان  بخشیدن به ملکوت خداوند

کید دارند  ــت. چنانچه  متز و یورگن مولتمان متأله آلمانی تأ آن با هم متفاوت اس
سیح، این امید تاریخی که نظر به فرجام  ستاخیز م سیحی یعنی امید به ر امید م

ز نظر تاریخ دارد در ادبیات مذهب شــیعه هم به طور ضــمنی وجود دارد. البته  ا
مان  گاری امری » متز و مولت ماعی دارد و رســت مان مســیحی داللتی اجت ای

اجتماعی و ارتباطی است و نه امری باطنی و مربوط به روح که در فردیت و انزوا 
عت ما مان خصــلتی ج نان ای نابراین از نظر آ ـــد ... ب باش بل تحقق  نهگراقا  یا

حدثی، «)دارد. مان خصــوصــی و 777:7988م از برای کنج دل ( از این رو ای
 نیست بلکه محملی اجتماعی دارد. نشینیهعارف زاو

 
 امید در تجربه زیسته

و شناسانه ندارد اامید در نظر هدی صابر صرفًا رویکردی پایان تاریخی و فرجام 
صادیقی در قرآن در  شا به  70با تکیه بر مفاهیم و م سه در دفتر پنجم باب بگ جل

صورت ضوع پرداخته که به  شر گرد این مو ست. وجه نظر ا یدهاینترنتی منت و بر ا
و مســائل ناشــی از تجربه  یورزاســاس چســب عشــق و انگیزش امید در کنش

سأله و نه تحقق امید در  شق و امید در خدمت حل م ست. یعنی ع شر ا سته ب زی
( در پی ســرمد آن event. در نتیجه او در دل هر رخداد)باشــدیها مدوردســت

ها بلکه چنانچه خود او ی صـــابر نه فقط امید در افقاســـت. امید در تلقی هد
ــتراتژیک» گویدیم ــت و به تعبیری از مولتمان « امید اس ید ام» و در راهبردهاس

 است.« فعال
صابر خدا  یاچنین امیدی بر گونه ست که به تعبیری از  ستوار ا روایت الهیاتی ا

غیر مغلول و  نیســت بلکه خدایی« بازنشــســته تاریخ» و « مدارکوچک» در آن 
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ــکوالر « دخیل در پروژه و روندها» ــی س ــوص ــت. یعنی با خدای حوزه خص اس
باطی را برقرار نمود.  توانینم نان» چنین ارت خدا در قرآن عنوان کرده هم چ که 

شق و  هایدهپد یصیرورت همه سیر جهان که ع صیرورت اک ست،  به جانب ما
مشارکت و چرخش، ناشی امید است، هم به سمت اوست ... دینامیسم عالم و 

 توانی( با این نگرش الهیاتی م7931: 737)صابر، « از ازدواج مهر و امید است.
ــارکت در تغییر قدم زد. از طرفی دیگر در این نگاه  ــمت  تاریخ، » در مدار مش س

ست. نقش خدا هم نقش راه شایش ا ست... خدا  پردازییدهو ا یبازکنسمت  گ ا
شاری  سی بخواهد بازی کند و آب سور والیبال در این جهان را دارد. اگر ک نقش پا

ستدویبزند او هم توپ م شد، خدا برای  فر سته با ش سکو ن سی که روی  وگرنه ک
ستد. سی توپ بفر سخن دیگر هم افق تاریخی 0۴8:7931)همان، « چه ک ( به 

 داد و همکاری او وجود دارد.  امکانی وجود دارد هم در آن و وضعیت امکان ام
ضطراب و درمانده شر با رنج، ا سته ب ست،  یگتجربه زی جی»در تنیده ا ن ی َّ ب  َاَمَّ

َع الله  َقلیاًل َما  لٌه َمَّ َلفاَع ااَلرض  َعا  م خ  ک  وَع َو َیجَعل  س َّ ف  ال ذا َدعاه  َو َیکش  ضَطَرَّ ا  الم 
وَن  ر  َذَکَّ یه «)تَ ند در این  ۵7آ خداو یام  مل( و پ که در ن ـــت  هام این اس اســتف

ماست و از طریق وعده خود ایجاد « کاشف سوع احوال»گوناگون  هاییتوضع
ید م ظار و ام ندیانت قه را  ک نا و مضــی یت بخش  تنگ جابی امن که این خود ای

گفت امید در این تلقی دینامیک و جاری است در  توانی. فی الواقع مسازدیبرم
سیاری در قرآن م صادیق ب صابر در  توانیم ست. هدی  ش به رصد این موضوع ن

ســال خواهان تولید این بحث به مادر موســای نگران در پی طفل، زکریای کهن
ــته و بار پروژه رهایی قوم بر  ــف، یونس خس ــان از هجر یوس مثل، یعقوب پریش
زمین گذارده و احوال رسول خدای در تنگنای مکه ) به طور مثال در سوره ضحی 

در تجربه  ییهات( و... اشـــاره دارد که همه درگیر کنشو انشــراح نمایان اســ
خود هســتند که ســختی چنان فشــاری آورده که ناامیدی ســر برآورده  ییســتهز

اده ها دروغ وعده دگاه که پیامبران ناامید شدند و پنداشتند که به آنتا آن» است؛ 
 یوسف( 772آیه «)شده، یاری ما به سراغشان آمد.
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 رپایی ارتباط دوسویهاعتماد به وعده؛ ب

صابر در جای جای بحث به طرح دیدگاه خود درباره نحوه تعامل و ارتباط  هدی 
با خدا را پردازدیبا خدا م باط  یه». او در این پردازش ارت بات دوســو ناســ «  م

چنانچه به تعبیر یوهان « خواندخوانش خود فرامی»دانست خدایی که ما را به می
باشــیم. خدایی در  یشهارا فراخوانده تا ســوژه متز متأله مســیحی خداوند ما

در نهاد: نقش آرام بخش »نزدیک دســت ماســت، خدایی که به اعتقاد صــابر 
 است.« ها: شریک پروژهدرون، در مسیر: رفیق راه و در پروژه

های خدا را در پرتو تأمل در چهار کتاب ها و کاراییها، داشــتهصـــابر ویژگی
تاب ق تاریخ، ک تاب  فت هســتی، ک یا بل درک و در قا تاب خویشــتن  رآن و ک

ستیم ستراتژ، دان صاحب دید تاریخی، خدای ا ، خدای خالق نو به نو، خدای 
یده خدای منبع خدای ا هام،  خدای منبع ال ید،  خدای منبع عشــق و ام پرداز، 

ــئول، خدای منبع امکان و خدای آرمان دار و...، دیگر انرژی، خدای موظف مس
یازمند، مضــطر و تقاضـــامند بود و ســوی این رابطه  نیز ا طلب و »نســـان ن

ضامندی شته« تقا سرریز دا سان بود که منجر به  ی های او در یک رابطهکیفی ان
های خود را شـد و اینچنین خداوند خوان  امکان و داشـتهرفیقانه و نه عمودی می

رده تداران طالب و تقاضامند آنچنانکه وعده داده است گسداران و پروژهبرای طرح
خداوند در الهیات ادیان ابراهیمی خود منشاع امید است و  یسازد. این وعدهمی

 یهاتنش وعده یهاو رانه گشــایدیم رویشافق امکانی معطوف به آینده را در پ
 باشد. تواندیالهی در مسیر تحقق وعده خود اسباب حرکت فعاالنه م

صابر از زاویه سان و ای بدیع به رابطههدی  شتهخدا میی ان های خدا پردازد و دا
ــتی ــوم با نگاهی هس ــفات مرس ــانه و در پرتو را خارج از ص ــناس « رأی خدا»ش

را نشــان « ما به او»های کاود. صــابر در این بخش هنرمندانه نقطه اتصــالمی
دهد که خدا، چگونه نســبت به تقاضـــامندی موســـای دهد، او نشـــان میمی

دار، ابراهیم بنیانگذار، با وضع موجود مسئله دار، یعقوب امیدوار، کهفیاندغدغه
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آفرینی، جدی دیگری با امکان یمادر موسای خواهنده و خواستار و هر خواهنده
صت ستراتژیسازی، آدرسفر ضهدهی و ا شی، عر شتهبخ ریزی نموده گری و دا

 آمده است.« استقبال هر استارت کیفی» است و  به 
ساحت ضه» یگونهبهگونه هاییتهای  و ظرفصابر  ما را با  شتهعر ز ریگر و دا

به بهرهآشــنا می« اصــلی هســتی با او ســـازد و  گیری در پرتو رفاقتی ممزوج 
خواند، آنچنان که خدا نیز پیوســته به همین امر فراخوان داده اســت و در فرامی

ــاطع ــده از جانب او وعدهتمامی کاغذ اخبارهای س ی مهمانداری و همچنین ش
ست. او اینجا در به پروژه پیمانیهم سته ا داران و خیزبرداران را بر خود فرض دان

شق و امید»مبحث  شاع ع سویه به بیتی از « خدای من ضیح این رابطه دو برای تو
 که ؛ جویدیحافظ توسل م

 
 سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
 ما به او محتاج بودیم و او به ما مشتاق

 
ــتیاق خد ــبت اش ــوی مناس ــانی در دالدل یک رابطهدو س  یاوندی و احتیاج انس

 این. » پیمایدیزیرا هر حرکت در بســتری از امید ره م آفرینندیفعال، امید م
سمت، سمت احتیاج است؛ آن سمت، سمت اشتیاق است. این سمت، سمت 
ست. تجمیع آن؛ عشقی انسان و  سمت ویژه جذب ا سمت،  ست؛ آن  رویکرد ا

( با ۵۴0:7931همان، «)دهدیدر پروژه معنی معشــقی خدا دارد، این عشــق 
. اما ودشــیصــرف  از جهان، به تعبیر صــابر جهان رباتیک م یانهگراتفســیر عقل

ن» خدای مشـتاق عاشـق،  َزیَّ ن  م  َمک  از دعای جوشـن کبیر(، امکان بخش و «)م 
اســت و برســاخت او از جهان « پیشــبرندگان عاشــق»  یآرایش و چینش دهنده

 دینامیک است.
کوتاه جهت معرفی مباحثی پیرامون الهیات امید در ادبیات  یااین بحث مقدمه

صابر بود. م شیدهگفت نگرش الهیاتی به امید جزو اند توانیهدی  ود. او ب هایی
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سنت بشر خروج از بن ست و بها و انسدابستصابر بر این باور بود که  رای دها
ــان و جامعه  این امر به مقدماتی جهت تمهید جهاز تاریخی خود نیاز دارد و انس

دل و در رخوت ماقبل این آمادگی است. صابر با طرح این مباحث در پی افسرده
ها در هستی تعبیه شده است و در ارتباط این بود، یادآور شود که جهانی از امکان

و  ندکیابی عشقی از ایمان و اعتماد به او بعثت مبا جان هستی، روح امید و شاد
آن نفوذ ایمان و امید در روح و جان، انعکاس  گفتیآنگاه چنانچه مولتمان نیز م

( بدین معنا Moltmann, 1993, p. 15خود را در عمل و بهبود پیرامون نشان دهد. )
لقی نیست. بردیکه امید به کنش راه م  و فقط یک خوشبینی خ 
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 امر عمومیدر « 3استراتژِی مداخله»آقا هدی و 
 حسین موسوی

 
 زندگی چیزی شخصی نیست.
 ژیل دلوز

 
نگارش یادداشتی که به خاطره آقای صابر متعلق است، چندان ساده تذکار: 

زعم نگارنده، باید از جایگاه و وضعیتی برخوردار بود که کم و بهنیست. دست
روحی و ها و تألمات بتوان حق مطلب را ادا کرد وگرنه جز واگویه برخی دغدغه

 شخص ی  شأنو ناهم یتیوضع...، گفتن از صابر کمتر راه به جایی دارد. ناهم
 دشوی، موجب درانداختن شرمی میانگارنده با آقا هدی و اذعان به چنین فاصله

یادآور آن باشد که من در  اشی  که از ضروریات امروز  ماست. شرمی که سرخ
 ام رعایت، تا چه اندازه توانستهنویسمیکه از او مدوران  پس از صابر و درحالی

پیشه کرده و حرمت نگاه دارم. حرمت  یک زندگی را که مصروف  حوزه عمومی 
شده است. رعایت این حرمت، نه از سر تعلق خاطر به آقا هدی و اشخاصی 
دیگر چون او، بلکه از آن جهت است که تذکاری باشد برای آنکه بگوید: 

، من نبودم و نزیستم. رعایت حرمتی که جز از طریق که او بود و زیستچنانآن
                                                                                                                     

پایه در  یهاطرح توسعه مهارت»گزارش نهایی کتاب  323. تعبیری که در صفحه  2
در »، انتشار یافته توسط پایگاه الکترونیکی «غیر رسمی زاهدان یهاگاهسکونت

 ، به کار رفته است.«اییروزهف
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نمود عملی و عینی در زندگی شخصی و گره زدنش با زیست  دیگری، ممکن و 
 میسور نخواهد بود.

 
 سیاست همچون بنیاِن خودسازی

سیاست  صابر، خودساز است. از همین رو، با اخالق پیوندی وثیق دارد. نه 
گرانه، بلکه اخالق در ردی نصیحتاخالقی و رویک اییهعنوان توصبه

بنیادین خود همواره با دانش سیاست ارتباط جدی داشته است.  یهاخاستگاه
ازآنجاکه سیاست مربوط به همگان است، اخالق نیز نوعی سازوکار تنظیم روابط 
من و غیر من است. در خودسازی مورد نظر صابر، الگوهای هر دورانی در جهت 

سید حسن  باریک. شوندیمعرفی م« رفتهمنش از کف »بازسازی  
وحوش تختی در حول باریکشجاعت)معروف به رزاز( در عصر مشروطه، 

 34این بار در داالن حوادث دهه  نژادیفنهضت ملی شدن نفت و بار دیگر، حن
دوران اوست، همین خود را . نقطه عزیمتی که مختص به صابر و نسل هم24و 
و  یوشکمثابه آغازگاه پنداشتن و تراشیدن و تندیس ساختن است. اهل سختبه

ی نفسان یها، بر خواستهدهندیکار و تالش زیادند، دیگری را به خود ترجیح م
ی مو از ای زنندیحد م زکَّ  برای ایی. الزام چنین تلقسازندین طریق، نفس را م 

پرداخت  خویشتن، درک حضور  خویش در محضر دیگری  توأمان با احساس  
رو است. شرم نه ازاین ینآفرو حرکت زایتشرمی همواره است. شرمی که مسئول

لکه به ب است و در نتیجه ارتباط با دیگران برایش دشوار است، نه، ییروکه آدم کم
و  یردگیتعبیر لویناس، در این تلقی دیگری است که مرا به گروگان  خویش م

 یافتهیتضروری است تا در محضر او، خود را حد زنیم و تربیت کنیم. خودی ترب
نگران آن است. به که دل یابرای رشد و تجلی  خودی همساز و همدل با جامعه

یه است برای تزکیه و تصف پردازیشسو، خوهمین سبب، سیاست آقا هدی، از یک
و احیای خویشتن اصیل. چنین است که از پس شناخت و احیای چنین 
خویشتنی، فرد خواهد توانست تا از مسیر و مجرای پیوند با دیگران خود را بازیابی 
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 ناسانهشیکرد و به رسمیت بشناسد. در این تلقی از سیاست، شرط حضور هست
 ی است.و اخالقی  من، حضور دیگر

 
 سیاست همچون نقادِی قدرت

اه اما کوت یهااش در پردهاست. زبان صریح و برنده یزستسیاست  صابر، قدرت
گویای  حسینیه ارشاد، تصویری واضح از فردی است که ساختارهای سلطه را بی 

نهاد  قدرت . سیاست صابر، همدهدیمورد بازخوانی انتقادی قرار م یاهیچ واهمه
قدرت شجاعانه سخن  ییمنهبر قدرت. انسانی است که در برابر هاست در برا

نشگویدیم گفتار صابر حضور داشته و ریشه -. از این حیث، شجاعتی که در ک 
 است. سیاست در این وجه، ورزییاستمثابه فضیلتی برای سدوانیده، خود به

 صداها. صدای بیایستدیم -مردم یعنی-اشیقیحق یطرف خانه و کاشانه
. معترض دستگاهی است بخشدیخواند و حیات مو طردشدگان را فرامی شودیم

در مجموعه هشت فراز، « آمده و جا را برای بندگان خدا تنگ کرده است.»که 
جا که به و تا آن الخصوصیهزار نیاز، نقادی قدرت وضوح بیشتری دارد. عل

تصلب  واهمهی، صابر نقاد  بشودیفرازهای انقالب و اصالحات مربوط م
حاکمیت روحانیت، تسخیرشدگی عرصه عمومی، سیستم گزینش و مداخله در 

و ...  یسازغیر خودی، تواب-عرصه خصوصی شهروندان، جداسازی خودی
 اشیجای اصل. نقاد قدرت بر آن عهد است که سیاست را دگرباره بهماندیباقی م

بازگرداند.  -کشندیآنجا که مردم حضور دارند و نفس م-یعنی حوزه عمومی
از  بودگییروناز آن است. ب یاالزمه نقادی قدرت، عدم وابستگی به هر درجه

 .سازدیقدرت در معنای متصلب آن، این امکان را برای آقا هدی فراهم م
 

 شهروندی یسیاست همچون حوزه
 یا. جامعهکندیتعریف م« جامعه»سیاست  صابر، شهروندگرا است. او خود را با 

است  یاافتادهبسته است. بدون جامعه، گویی چون تککه با آن متعلق و به آن هم
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پایه در  یهاتوسعه مهارت» . دو طرحشودیکه ادامه حیات برایش دشوار م
 «نهادهای تأمینی و حمایتی در ایران»و  «غیر رسمی زاهدان یهاگاهسکونت

د مدرن  مد نظر آقا درکی اجتماعی از حوزه شهروندی است. شهرون ییجهنت
ی است و در نتیجه خود را در برابر وضعیت بنیادیفهبلکه وظ یادبنتنها حقهدی، نه

. مسئولیتی که وی را در برابر دیگری بیندیکه در آن زندگی  جمعی دارد، مسئول م
. صابر همچون خودش، به دنبال ارجاعی بیرونی کندیبه پاسخگویی ترغیب م

ا ایفا تا نقش خود ر کوشدینیست بلکه م هایبشکالت و آسبرای بار کردن علل م
اجتماعش بر جای گذارد. به این معنا،  یخویش را بر پهنه« اثر انگشت  »کند و 

گاه»صابر فردی  است و شهروندی را برای خود در بافتار و پیوستگی « جامعه آ
ک در یدئولوژینزد صابر در وجوه تئوریک و ا بنیادی  یفه. شهروند  وظکندیمعنا م

تا به سهم خود و  یابدیتجلی م هشت فراز، هزار نیازو  بگشاباب یهامجموعه
اش هزینه کند. به قول بوده، برای جامعه اشیبیش از آنچه شاید در توان شخص

انداز نبودند، هر که اهل پس یکیچمبارز دهه چهل و پنجاه، ه یهاخودش، بچه
ه میدان آورد و در  طبق اخالص نهاد. هرچه داشت را بی هیچ چشمداشتی ب

را برای خود نخواست. گویی همه برای یکدیگر، از خویش  چیزیچه کسیچه
خروج کرده بودند.)نقل به مضمون تعابیر آقای صابر( پرواضح است که شهروند 
مد نظر آقا هدی مطابق آنچه او زیسته، نه در پستوی خانه، که در میانه میدان معنا 

 . یابدییات مو ح شودیم
 

 سیاست همچون دیگری
صی ، آقا هدی به زندگی شخدانیمیاست. تا آنجا که م بنیادیگریسیاست  صابر، د

و روزمره در نغلتیده است. درگیرودار مسائل و مصائب روزمرگی نیز نبوده است. 
از جریانات  ییهابه خارج از ایران نیز مهاجرت نکرده است. حتی به بچه

و آنان را به  نویسدیاند، نامه مدانشجویی که ایران را به مقصدی ترک گفته
.)نمونه نامه به آقای علی افشاری( پروژه زاهدان که خواندیبازگشت به ایران فرام
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وآمدش که رفت کندی، نهاد امنیتی صابر را به این متهم مشودیو شکوفا م گیردیم
میل »اما آقا هدی دست بردار نیست چرا که مهم، به زاهدان مشکوک است. 

ماغ« اوست که پابرجاست.  داری  یندهو آ یستیبهروزی و بهز»اش برای دل و د 
اش در کار است. درست در «سحابی-وطن مصدق»و « روسپیان سیزده ساله

. شودیبرخورد فعال با زندگی شخصی است که وجه ممیزه صابر هویدا م
 بسته شرایط و. خود را دستانگاردی. توانش را محدود نمکندینم یتراشبهانه

ی، ، وادادگینینشطورکلی، در خصلت فردی  وی، عقب. بهشمردیاقتضائات نم
. از شودینمودی از راضی شدن و تن به وضع  موجود  منحط سپردن مشاهده نم

 هاییتاین حیث، آقا هدی نماد  شهروند مسئولی است که از زیر بار مسئول
ر  کندیدورانی شانه خالی نم و جاهای خالی را پرتوان و با صالبت، یک به یک پ 

. در بحث از زندگی روزمره، صابر مدلی است برای به چالش طلبیدن کندیم
و در حال خروج از مرزهای  اندیدهاولویت بخش« وظیفه»را به « حق»کسانی که 

-)خروج از مرزهای دولتدانیو ناامیدی( یا مل ینینشاجتماعی)انزوا و عزلت
وجدان معذبی به قامت یک تاریخ،  یملت(. صابر چون به دوش کشاننده

پرسش کند و به نحوی،  مانیاجتماع-یاز همه ما و در میزان حضور مدن تواندیم
ی جمعی شود. مایی که اصالت را نه به زیست  «ما»امکانی دوباره برای احیای 

 .دهدیاستای حل مسائل اجتماعی مروزمره، که به تالش و تقال در ر
 

 گراستراتژیسِت مداخله
آقا هدی را همچون مدلی جهت  توانیواقع مسیاست  صابر، ارتباطی است. به

 و آستین باال. »ماندینامید. در صومعه نم یگربسط و توسعه استراتژی مداخله
. در اردگذیجهان خود قدم م یست، به میان و میدان  جمعی  ز«پاشنه ورکشیده

کالن و تا آنجا که به قدرت و اصحابش مربوط است، مداخله  سازییمامور تصم
. در حوزه عمومی و جهت تدبیرگری شناساندیو خویش را به رسمیت م کندیم

. ماندیم« پای کار»و  کندیوضع  جمعی در جهت تقریر خیر عمومی، مداخله م
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انی لرزان استراتژی، که بر انباشتی از مبگر اما نه بر چهارپایه استراتژیست  مداخله
ی و مثابه دیگری  هستتئوریک و ایدئولوژیک تکیه کرده است. تلقی از خدا به

مثابه موجودی اجتماعی، و تلقی ، تلقی از انسان به«عضو و عنصر فعال هستی»
مرسوم  یهانق، آقا هدی را به وادی نق«مسئول اجتماعی»عنوان از خود به

ورجوع قصورها و سوی رفعجای مقصریابی، بهو به کشاندینمروشنفکری 
ها مداخله «محله»گر، در . استراتژیست  مداخلهشودیها رهنمون منقصان

کادمیک گره م کندیم . پلی است که نسبتی زندیو توسعه محلی را به فهم  آ
حوالی و دل در گرو محله، در  شناسدیمیان روشنفکر و توده. جهان را م سازدیم

ه گر، شبی. استراتژیست  مداخلهکندیآن مداخله م نشین  یهشهرها و مناطق حاش
سقراط، متعلق به یک زبان، به یک شهر، به یک زمینه و زمانه و به قلب  یک ملت 

ن . به همیدهدیاست. بیرون از این فضا، زمینه و بافتار، معنای خود را از دست م
تا بلکه بتواند محل اثر باشد، حتی  کندیاش را حفظ م«یارتباط»خاطر، وجه 

سع  یک  عمل کند.  بخشییروشنا« تاب  شب»اگر این محل اثر به قدر و و 
چیز به صابر مربوط است و هر جا که الزام و احتیاجی به حضورش باشد، همه

یان تک  آدمهست. ربط آقا هدی به تاریخ  ما، شبیه ربط سرنوشت  جمعی به تک
، انتخاب اول و آخر «یسرنوشتهم»که  یاشبیه جامعه این مملکت است.

نه  مسائلش، تکاپو کرد و  اوست. این جامعه را و مسائلش را باید دریابید و در ک 
این کار بر عهده دولت است؟ بر عهده روحانیت؟ بر عهده  ییفهکاوید. وظ

. بر حکومت؟ بر عهده فالن نهاد؟ بر عهده ساختار  بهمان؟ بر عهده معاونت ..
عهده ریاست ... بر عهده ...، نه. بر عهده و من و مایی است که از صابر، اولویت  

اجتماعی را آموخته است. باید این میراث را  یورزانهیشهزیست  مسئوالنه و اند
 «ما برگ نزنیم، که برگ زند؟»ورق زد و شناساند چرا که به تعبیر آقا هدی، اگر 
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 ی مفقودهعشق، عنصر گمشده، حلقه
 امهای ناتمها در سرزمین استارتسرانجامی پروژهتبیین هدی صابر از بی

 کمال رضوی
 

های ناتمام است. این سخن، پایان و پروژههای بیایران سرزمین استارت
مضمونی آشنا در نقدهای هدی صابر بر فضای فکری و سیاسی ایران بود. 

ی راه با انسداد و افول مواجه شده و شود و اغلب در میانهکارهایی که آغاز می
ت؛ هر کدام از ما وقتی ی ما نیز هسی همهی زیستهیابد. این امر تجربهتوقف می

های نافرجام در های متعددی از این پروژهکنیم، نمونهدر ذهنمان کنکاش می
های اقتصادی و فرهنگی های مختلف زندگی شخصی و جمعی و ساحتحیطه

شود که نرخ یابیم. چرا چنین است؟ چرا تصور و حس میو سیاسی و ... می
 تر از میانگین جوامع دیگر است؟ ها در ایران باالمیانگین ناتمامی پروژه

شناختی و ساختاری اشاره کرد. برای توان به علل جامعهدر پاسخ به این سوال می
اری های کالن ساختثباتی و نااطمینانی در عرصهمثال ممکن است گفته شود بی

ی خود را بر همه گذارد و سبب های میانه و خرد جامعه نیز میی ساحتتاثیر علَّ
یلی دار بودن کارها، خمدت و فقدان امید نسبت به آیندهافراد با افق کوتاهشود می

ها به استیصال و ناامیدی برسند و کار را رها کنند. بستزود در مقابل موانع و بن
روز رود که مسئول بانگشت اتهام در چنین تحلیلی به سوی حاکمیتی نشانه می

 هایها و دوگانگیگردد. تعارضنااطمینانی در فضای کنونی کشور قلمداد می
ان کند؛ فقدی کالن را منتفی میساخت قدرت، امکان ثبات و اطمینان در عرصه
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قق ی تحهای ذینفع و باندهای اقلیتی بر حیطهی گروهحاکمیت قانون و سلطه
ثباتی و شود. در چنین فضایی از بیی جمعی، نیز مزید بر علت میاراده

 مدتی شده وی جامعه نیز دستخوش آسیب شده و کوتاهنااطمینانی، افق هنجار
آیندگی مواجه و های فردی و جمعی در سطح خرد و میانه نیز با ابهام و بیپروژه

 شوند. در مواجهه با موانع، رها می
ی شناختی دیگری نظیر افول اعتماد و سرمایهباز، ممکن است بر علت جامعه

ی های چندگانه و پیچیدهی شکافدر نتیجه ای کهاجتماعی تاکید شود. در جامعه
سیاسی )دولت ـ ملت(، مذهبی، قومی ـ زبانی، جنسیتی و ...، مداخالت و 

های مزمن اقتصادی و معیشتی، های سیستم در زندگی روزمره، بحراندستکاری
ها عامل ریز و درشت دیگر، اعتماد عمومی و یافته و نهادینه و دهفساد نظام

ها شود، ناتمام ماندن پروژهماعی دستخوش آسیب و تضعیف میی اجتسرمایه
فردی یا سطوح میانه و اعتمادی در سطوح خرد و میانامری گریزناپذیر است. بی

های جمعی برای تغییر را به زودی به گل ها و نهادها، تالشدر نسبت با سازمان
 نشاند. می

فکری و سیاسی کشور در های دیگری از تحلیل های رایج در فضای به نمونه
توان اشاره کرد. اما همین اندازه برای نشان ها در ایران میتحلیل ناتمامی پروژه

ی تمایز تحلیل هدی صابر از این مسئله کافی است. هدی صابر در دادن نقطه
تبیین وضعیت جاری ضمن آنکه فقدان طراحی ـ مهندسی، فقدان دید 

اند، دپردازی و خالقیت و ... را موثر مییدهبندی و ااستراتژیک، ضعف در مرحله
داند. چنین تحلیلی در بدو امر ی عشق میالعلل را فقدان عنصر گمشدهعلت

 گر شود؛ اما تنهاشناختی ممکن است جلوهبیش از اندازه رمانتیک و ذهنی ـ روان
توان از با درک آنچه هدی صابر از نقش عشق در پیشبرد پروژه در ذهن دارد می

 دستی احتراز کرد. گرایانه و دماین برداشت تقلیل
یزی برد، چها از آن نام میکه صابر به عنوان اکسیر هستی و پروژه« عشق»عنصر 

 ی متقابل با دیگریورای اشکال رایج عواطف و احساسات ذهنی انسانی در رابطه
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های بخشی است که به افراد و جمعاست. بحث بر سر عنصر مقوم و حیات
بخشد؛ عنصر مقومی که در گاه در قالب نسانی، انگیزه و حرکت و معنا میا

ن های اییابد. ویژگیهای فرافردی ظهر و بروز میها و ایدهانتزاعی عشق به آرمان
 م.گیریی زیر پی میبخش را از بیان هدی صابر در چند نمونهعنصر مقوم و جان

 
 شبه ذات، ازلی، دینامیک و منظربخعشق: قائم

ازلی است، ابدی است، قائم به ذات است،  :عشق که چندین ویژگی دارد»
است، منظربخش است، مسری  بخشیاد است، دینامیک است، جاننخودب

ا را ب ی اینهاهمه است. بخش کارگران عالم بودهاست، فاتح است، انگیزه
بینیم عنصر استراتژیک یعنی همین. یعنی هم جمع غیرجبری بزنیم، می

ابزار و عوامل را هم جمع  یهرکس بخواهد کار استراتژیک کند، اگر همه
هم  ، سِر عشقمنهای ـ عقل و ساختار و مهندسی و طراحی و ...  ـ کند
این  شود. لذاها چسبشان به هم وصل نمیشوند. اگر این نباشند آننمی

مر از نوع مست یعنصر، عنصر استراتژیک برای کار مستمر است. برای رابطه
ه کابراهیم بنا بوده کار استراتژیک کند  که درآوردیمابراهیم هم ما  یرابطه
مایه را نداشت، دلیلی برای اش را مستمر کرد. ابراهیم هم اگر این جانرابطه

)باب بگشا، نشست « .هایش نداشتاتصالش به مبدأ و پیشبرد پروژه
 شصت و پنجم( 

در مقابل تحلیلی که ویژگی دوران جدید را خرد نقاد خودبنیاد تلقی کرده و 
ی عقالنی شدن روزافزون حیات و جوامع پیشرفت در جوامع مدرن را در نتیجه

ی برندهکند، گفتن این سخن که عشق عنصر خودبنیاد و پیشانسانی تلقی می
مدرن و مدرن بوده، جسورانه و نامانوس است. اما  هستی در جوامع ماقبل

ی هدی صابر همین جسارت و نامتعارف بودن نیز هست. در های اندیشهویژگی
ی دانشمندان که نماد عقالنیت در جهان جدید های خردورزانهی تالشمیانه

وجوی عنصر عشق و الهام است. از منظر او، آنچه هستند، هدی صابر در جست
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های علمی نیز بوده، همین عنصر عشق بوده است و خرد رک پیشرفتنیروی مح
یزان تواند افتان و خبه ذاتی است که میبخش و قائمدر پیوند با چنین منبع الهام

 های جدیدی پیش رو بشر بگشاید. دریچه
مین همبتنی بر  ،کنندداران تعریف میها و پروژههایی را هم که انسانپروژه»

ر کنید که بشای را پیدا نمیو انرژی است. یعنی هیچ پروژهدو عنصر عشق 
رده باشد و از این دو عنصر خالی بحل رو به را پیش برده و مسائل بشر را 

ند. اما اوریروح نتوانستند بشر را خیلی پیش بهای کالسیک و بیباشد. پروژه
این  حائز و صاحب هایی که در کنار علم و ایده و سازماندهی واجد،پروژه

)باب بگشا، نشست « چین زده و ماندگار شدند.دو هم بودند در تاریخ نقطه
 شصت و هشتم(

شود که سخن متمایز صابر، نفی سازماندهی عقالنی و مهندسی و مالحظه می
طراحی استراتژیک خردورزانه نیست، بلکه از نظر وی، عشق شرط کافی و در 

انی، علت کلیدی و بنیادی است. ی علل پیشبرد جوامع و گروه های انسزنجیره
برنده تواند محرک و پیشعشق در فقدان طراحی و سازماندهی عقالنی نیز می

تر. و در واقع همین عنصر مسری و مستمر بوده باشد؛ هرچند در سطوحی ابتدایی
که کاروان بشری را از گذشته تا جهان مدرن عقالنی پیش آورده است؛ اما 

توانند حامل فضیلت ماندگاری و استمرار و ، نمیهای صرفًا عقالنیپروژه
آفرینی غیرقابل بازگشت باشند و این اکسیر عشق است که معنا و قوام و تحول

 کند.ها تزریق میماندگاری را به این پروژه
 

 عشق، علیه عقالنیت ابزاری 
در دنیای جدید کسانی که از عقالنی شدن به عنوان ویژگی تمایزبخش و بنیادین 

ل به اند که عقالنیت قابل تقلیاند به این نکته توجه داشتهجهان جدید سخن گفته
ی خاصی از آن که عقالنیت ابزاری باشد، نیست. عقالنیت ابزاری شکل گونه

و به حداکثر رساندن فایده  خاصی از عقالنیت است که به تناسب ابزار و هدف
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ر شناس که بترین جامعهاندیشد. اما وبر که به عنوان شاخصدر مقابل هزینه می
از  ی دیگریکرد، بر گونهعقالنی شدن به مثابه ویژگی دوران جدید تاکید می

ی دوران جدید تاکید داشت: عقالنیت صوری. یعنی عقالنیت به عنوان مشخصه
قواعدش را با اتکای به روابط درونی خود وضع و پایش  ای کهآن نظام عقالنی

کند و به تعبیری سیستمی خودبنیاد است و این سخن بسیار متفاوت از درک می
ود و ی سهایی نظیر انتخاب عقالنی است که محاسبهرایج از عقالنیت در نظریه

ی م گرایانه را مبنای کنشگری انسانی جوامع جدید تلقیزیان و رویکرد فایده
ی عقالنیت ابزاری را کنند. هابرماس نیز که در چارچوب مکتب انتقادی، سلطه

ی روشنگری و مدرنیته می دانست، بر آن بود که با تاکید بر عامل انحراف پروژه
ی خردورزی ی مذکور بکاهد و پروژهعقالنیت و کنش ارتباطی، از ابعاد سلطه

 روشنگری را احیا کند. 
ابزاری که گاه به غلط ویژگی دوران جدید انگاشته شده، در در نتیجه، عقالنیت 

ی دوران ترین مشخصهنظرگاه بسیاری از متفکران مدرن تنها مشخصه یا حتی مهم
جدید نیست و سخن هدی صابر در نقد عقل )ابزاری( از این منظر، چندان 

انگاری عقالنیت در قیاس با عشق در نامتعارف نیز نبوده است. فرودست
ی هدی صابر ناظر بر عقالنیت ابزاری است که در پی محاسبه و هزینه ـ یشهاند

 فایده است: 
کنند و اهل دارند، کاری برای خودشان تعریف میکسانی که باری برمی»

ای دارند. محاسبان عالم نیستند. کسانی مایهپیشبرد هستند، عشق و جان
کنند که چه کسی باال ورزی احتمال و دننیستند که همه عمرشان را بنشین

ما  ،رودچه کسی پایین می !آید و با چه کسی خودمان را هماهنگ کنیممی
 ،کنندشان را با مبدأ تعیین مینسبت دور و نزدیکی !ای بگیریمبا او چه فاصله

  )پیشین(« و پیشبردی دارند. کنند، کاری تعریف میدارندباری برمی
 

 منش  بازسازی عشق خودبنیاد، مکمل احیای
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 :دانستی دوران جدید میگشتهدانیم که هدی صابر عشق و منش را عنصر گممی
ت، اس یختهمنش گم گشته و روش پر ر یده،که عشق فروکش یدر هم امروز»

از  یانه،طول اما خوش عرض و عمق مردان مکوته یستز یتبه روا یتعنا
گه ینگونه ا بر تارها و  است یرهسپار؛ تلنگرسه؛ عهددار، زمهرسرشار، آ
 .«ذهن ما یپودها

ید است. تاک« پیمان عشقهمسه»این گزاره توصیف کوتاهی از او معرفی کتاب 
ها و کاروبار انسان ایران، هم پیوند با تحلیل وی از صابر بر فقدان عشق در پروژه

که احیای منش را راه های انسانی بود. همچنانافول منش در روابط و جمع
پنداشت، برای ی ایران میی اجتماعی و توسعهزسازی سرمایهای برای باچاره

 عشق هم جایگاه بنیادی در هستی و تعریف پروژه قائل بود: 
هستی مبتنی و پروژه هم مبتنی است . هر دو بر عشق و انرژی مبتنی »

، صکنتزلزل، بیوقفه، بیپایدار، بی ، عناصرهستند. لذا این دو عنصر
ر ها این دو عنصند. پای کار هستی و پای کار پروژهمکث و پای کار هستبی

 ،این دو عنصر را از هستی حذف کنیم اگر دار هستند.و اساساً هم ضرورت
ها های اصلی که انسانماند؟ اگر این دو عنصر را از پروژهچه چیزی می
ا، )باب بگش «ماند.حذف کنیم چیزی باقی نمیکنند، و می تعریف کردند

 فتم( نشست شصت و ه
ی هدی صابر، سخت در تعارض با برداشتی ی کلیدی در اندیشهدرک این نکته

بندی هدی صابر از روابط انسانی را مهندسانه و در نتیجه است که صورت
انگاشت. اگر هدی صابر در مباحث ساز، مستعد خشونت و مکانیکی مییکسان

ه نشست را به بحث دید استراتژیک اختصاص «باب بگشا» شست داد، دوازده ن، ن 
را هم به بحث خدای منشاع عشق و امید تخصیص داد؛ و اگر سه نشست را به 

بندی خدا تخصیص داد، به همین میزان بر ویژگی طراح ـ مهندسی و مرحله
خدای منبع الهام تاکید ورزید. خدا و هستی در چنین چارچوبی از الهیات 
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پیشه و دای مهندس، عاشقجانبه است؛ خاجتماعی، چندبعدی و سیال و همه
 بخش هم هست. الهام

های ناتمام در ایران، در پیوند وثیق با تحلیل وی از تحلیل هدی صابر از پروژه
دی های فرنقش کانونی عشق به عنوان عنصر محرک، معنابخش و مسری در پروژه

های خردورزانه را و جمعی است. این رویکرد، سهم عوامل ساختاری و طراحی
کند؛ اما برای عشق نقش کلیدی و ذاتی در مناسبات و ر جای خود ادا مینیز د

 ی مستمر پیشبرد است. مایهکاروبار انسانی قائل است؛ عشق که جان
انداز و ، با چشمروحیبا ساختار ب .خواهدیمایه مکار استراتژیک جان»

نه  ،شودیمنظر ترسیم کردن کالسیک، با عقل صرف، پروژه نه تعریف م
 ی. چند دهه در کشور ما پروژهرسدیو نه به سرفصل م شودیاستراتژیک م

 021؟ گیر در اینجا است. مردم ایران، در است اساسی و کیفی پیش نرفته
عقد  ،غییرت یدهیتغییر و با ا یشهیبار، با اند نُهبار و سال گذشته  هشتسال 

ها به سرفصل نرسید؟ گیری داشت. گیر صرفاً در اخوت بستند. چرا پروژه
 ی وجودکه هیچ عشقمحاسبه نبود. گیر در این کمبود ویژه است. نه این

. بروز و ظهور عشق این همه جان دادن، این همه کف خیابان و.. !نه ندارد.

د اگر آن نباش ؛مستمری نیاز دارد یهیماپروژه برای پیشبرد به جان است.
 )باب بگشا، نشست شصت و چهارم(« «.ستدیایم»پروژه 

 



51 

 
 
 
 
 

 «باب بگشا»انتشار دفتر ششم و پایانی از 
 

« شاباب بگ»دفتر ششم و پایانی مجموعه مباحث قرآنی شهید هدی صابر با عنوان 
 ی هشتمین سالگرد شهادت این اندیشمند ملی ـ مذهبی منتشر شد. در آستانه

ز این، . پیش اردیگیمرا در بر « تبیین»این دفتر پنجمین و آخرین بخش از سطح 
که اختصاص به چهار بخش از سطح « بگشاباب»ی دوم تا پنجم از مباحث دفترها

ی هاداشتهکارکردها و »نشست و هشت مورد از  ۴2تبیین داشته و در مجموع حاوی 
، اندشدهارائه « باب بگشا»ی پانزدهم تا شصت و چهارم هانشستبود که طی « خدا

ی هاتنشسدر  شدهطرحی داشته در اختیار عالقمندان قرار گرفته بود. هفت کارکرد و
، خالق یطراح ـ مهندس، خدا یخدای دفترهای پیشین عبارت بودند از: گانهپنجاه

و  یخیتار دید، یاسامان مرحله ی ونگرش روند، کیاستراتژ دید خدای صاحب
 . دیمنشاع عشق و ام یخدا، خدای منبع الهام، دهیصاحب ا یخدا، یخیتار لیتحل

و « یینپیشاتب»این مجموعه نیز در قالب دفتر اول به مباحث  پانزده نشست نخست
 اختصاص داد که در نخستین سالگرد شهادت« میدو مبنا: ابراه انیما: رابطه م نییتب»

 هدی صابر منتشر شده بود. 
های شصت و پنجم تا هفتادم( و دفتر پیش رو حاوی شش نشست پایانی )نشست

بندی هدی صابر است: خدای منبع یک داشته و کارکرد دیگر خدا مطابق صورت
 انرژی. 

ی پیوند مباحث دفتر قبل ـ خدای منشاع نشست نخست این دفتر به نوعی حلقه 
ظر شهید صابر، عشق و انرژی عشق و امید ـ به بحث خدای منبع انرژی است. از من

ها هر حرکت فردی و جمعی دو عنصر همسایه و تودرتو هستند که بدون حضور آن



 51          1931خرداد ماه 
 

رو اصل بقای انرژی و عشق را اصلی اصیل و در محکوم به شکست است؛ از این
ی بس مهمی است که در این ردیف اصل اصیل توحید قلمداد کرده است. این نکته

 بوده است. دفتر مکررًا مورد تاکید 
. چنانکه پردازدپنج نشست بعدی این دفتر اختصاصًا به بحث خدای منبع انرژی می

شود، هدی صابر درصدد آن بوده که بعد از در انتهای نشست هفتادم مالحظه می
ی بعدی خدا را تحت عنوان ، داشته7983 ارشاد در مرداد ی تعطیلی حسینیهوقفه

با دستگیری و سپس به « باب بگشا»نه مباحث آغاز کند. متاسفا« خدای هادی»
ی هدی صابر در زندان اوین، در همین داشته متوقف شهادت رساندن ناجوانمردانه

ماند. هرچند این مباحث تا انتها و تا سطح پساتبیین )چگونگی رابطه با خدا( در 
انی مجمع محدودتری ارائه شده بود و چه بسا از این رهگذر قابل تکمیل باشد. تا ز

باب »ای تدوین شود، دفتر کنونی، آخرین دفتر از مباحث که چنان مباحث تکمیلی
 ی ارشاد و به صورت عمومی ارائه شده است. خواهد بود که در حسینیه« بگشا

کوشش آن بود که در هر دفتر، کیفیت تنظیم و « باب بگشا»در تدوین شش دفتر 
ی در های زیاد، تردیدی نیست که خللرغم این کوششی مباحث ارتقا یابد. بهارائه

کار وجود دارد. از عموم عالقمندانی که به مطالعه و تدقیق در مباحث باب بگشا 
شده را از طریق آدرس پست های مشاهدهشود خطاها و خللپردازند دعوت میمی

احث کنندگان این مببه اطالع تدوین« ایدر فیروزه»شده در پایگاه الکترونیکی درج
 های بعدی به تدریج اصالح و پیرایش شود. سانند تا در ویراستبر

 ی دفتر ششمنقل از: مقدمه
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 «فراز، هزار نیازهشت»از « نهضت ملی شدن نفت»انتشار دفتر 
 

ت هش»مانده از مجموعه مباحث تاریخ شهید هدی صابر با عنوان آخرین دفتر باقی
که به بررسی و تحلیل نهضت ملی شدن نفت به رهبری مرحوم دکتر « ر نیازفراز، هزا

ی هشتمین سالگرد شهادت هدی صابر منتشر مصدق اختصاص دارد، در آستانه
 شد. 

های سی و دوم تا چهل و یکم( از مجموعه نشست )نشست 72این دفتر که حاوی 
رحوم مهندس است حاوی طرح بحث آغازین م« هشت فراز، هزار نیاز»مباحث 

الله و سخنرانی دکتر حبیب« زمانه یازن ی،نهضت مل»عزت الله سحابی با عنوان 
در نشست نخست است. نه « یخواهتداوم مشروطه ی،نهضت مل»پیمان با عنوان 

های معین نشست بعدی این مجموعه حاوی سخنرانی هدی صابر با سرفصل
ناکامی  72های نهضت ملی مباحث هشت فراز است. هدی صابر در بررسی ناکامی

 ی این جنبش سیاسی ـ اجتماعی فراگیر ایران را به این شرح برشمرده است: عمده
 یفرد لیبرالیسم .7
 یبزنگاه مفتبازی .0
 یدئولوژیکا شکنندگی .9
 یناکاف پیچدگی .3
  یمل یالتتشک پوکی .۴
 یالتاز تشک یادار تلقی .۵
 و خصلت دورانسوز و سقوط آزادها اخالق .1
 سوزمرحله چپروی .8



 59          1931خرداد ماه 
 

 بها دادن به ارتجاع کم .3
 یمل یکرهرخوت به پ تزریق .72

های قابل تصور امروزین برای نهضت ملی را به این ترتیب وی همچنین کاربست
 فهرست کرده است: 

 ملی کردن صنعت نفت در ایران و باز شدن فاز دموکراتیك  ی:دوران یصتشخ
تشخیص مصدقی بود. در زمان خودش تشخیصی جدی بود. امروز برای ما 

، «ی ایرانیانایران برای همه»شخیص دورانی ضرورت دارد. شعارهای ت
هم مطرح شد. پشت این شعارها « ی مدنیجامعه»و « گو شدن قدرتپاسخ»

تا حدودی تشخیص دورانی بود ولی به پررنگی شعار نهضت ملی نبود و 
 گیر نشد.همه

 خصبرای به راه افتادن حرکت ملی باید کل جامعه تش ی:اجتماع تشخص 
ی کل دارای تشخص شوند. این تشخص در یابد و باید طبقات هم ذیل جامعه

زمان مصدق رخ داد. معلم، کارگر و روستایی دور از مدار تشخص یافتند. ولی 
 ها آمدند تشخص پیدا کنند که دولت خاتمیهای اخیر اصالحات معلمدر سال

هم که سرکوب شد. کارگر آمد خودش  با آنها فعال برخورد نکرد و بعد از خاتمی
را نو کند ولی کسی به آنها بها نداد، نه روشنفکری درون حاکمیت و نه 
روشنفکری بیرون از حاکمیت. روستایی هم که کماکان بیرون از مدار بود و 

ی نابراین، ضرورت تشخص طبقاتی، که دورهتشخص طبقاتی پیدا نشد. ب
 مصدق در اوج خودش بود، کاربست امروزین دارد.

 ،ی ملی نشان داد که ساختار نهضت ملی و تشکیالت جبهه :نه ماکت ساختار
ی ملی آن زمان مهم است نه ماکت. احزابی که االن وجو دارند مانند جبهه

و محتوا ندارند. بیرونشان هستند که ماکت دارند، ولی درونشان خالی است 
بینی روی آن بنشینی. هیچ روی گلیم نمیآجر سه سانتی است، داخلشان می

ی ملی یك ماکت و مالتی وجود ندارد. جبهه CDآموزش، کادرسازی، جزوه،
ی ملی هم ساختارهای واقعا موجود بود نه ساختار. بخش کارای جبهه
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ی دانشجویان ربطی به ت، شاخهی محالی بازار، شاخهاجتماعی بودند. شاخه
های اجتماعی ی ملی نداشتند، نهادها یا ساختارهای واقعًا موجود شاخهجبهه

ی ملی در دورانی به اعتباری از آنها استفاده کرد. خودش نه بودند که جبهه
چیزی آورد و نه ساختاری تشکیل داد. نه خود مصدق ساختار تشکیالتی آورد، 

 ی ملی.ی احزاب جبههی ملی و نه بقیهذار جبههگنه نوزده نفر بنیان
 ای حزب توده با آن امکانات، ظرفیت، ایمان و توان تشکیالتی یخی:تار  تمییز

اش داشت نهایتًا تمییز تاریخی نداد و پرت سرمایه کرد. در ایران که بدنه
ماشاعالله پرت سرمایه تکرار و قاعده شد. در مشروطه و جنگل پرت  الی

انسانی و امکانات داشتیم. این اتفاق در نهضت ملی هم افتاد. حزب  یسرمایه
ی مرکزی خارج از کشور، پس از کودتا ی چهارمین پلنوم کمیتهتوده در قطعنامه

 کند.سرایی میو هرز امکانات، شروع به مدیحه
 
 





 

یعتی، مسعود پدرام، محمد رضایی، مهدی فخرزاده، حسین  با آثاری از: سارا شر
 ی. کمال رضو، وند، ابوطالب آدینهموسوی

ر د ییهاچه پروژه یعنی یست؟سقف مصرف انسان چ
ست، مصدق ا یبوده و به بار نشسته است. پروژه یختار

است.  نژادیفحن یاست، پروژه یگاند یپروژه
که خدا  یبترت ینچگونه ماندگار شدند؟ به ا

به . در خدمت پروژه است یتمام موجود گویدیم
: رهاکن، کوتاه گویندیمصدق در آن اوج ]فشارها[ م

شدن  یام تا جان در طبق ملمن آمده گویدی! میاب
ه حرف است! عمل مسلحانه ک یلیصنعت نفت بگذارم. خ

 جاینرا ا امیام که انرژآمده یعنی. دهدیانجام نم
در دادگاه  ی)بهروز( باکر یبگذارم و بروم. عل

  تریششش ماه ب یکچر یکعمر  هک دانیمیما م گویدیم
صت و ش یدهه ینی. فلسطداندیهم م ینی. فلسطیستن

عمل  یکفرمول درآورده است؛  یالدیهفتاد م
 ـ خاک یلدر دل خاک اسرائ یعمل انفجار یکمسلحانه، 

 یترهم که مال خودش نبوده است ـ شصت ل یلاسرائ
 ییهاپروژه ی،قامتتمام یها. پروژهطلبدیخون م

 یفیک یآن به مرحله برندگانیشکه پ هستند
تا هر آنچه به آن تعلق دارند ـ  اندیدهرس ورزییکن
باشد؟ـ  تمام وجود در  تواندیاز جان تعلق چه م یشب

 آن پروژه و پروسه بگذارند.
 گشا(باب ب ششمهدی صابر ـ برگرفته از دفتر )
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