زندگی را دریاب

به نام همراه یاریگر
ای مرغ سحر! چو این شب تار  /بگذاشت ز سر سیاهکاری،
وز نفحهی روح بخش اسحار  /رفت از سر خفتگان خماری،
بگشود گره ز زلف زرتار  /محبوبهی نیلگون عماری،
یزدان به کمال شد پدیدار  /و اهریمن زشتخو حصاری،
یاد آر ز شمع مرده یاد آر
خردادماه دیری است که در این مرزوبوم یادآور حوادث شگرف و رخدادهای فراتر از ذهن و بیان
است؛ از خیزش پانزده خرداد تا شهادت محمد حنیفنژاد و یارانش ،عروج معلم انقالب ،دکتر علی
شریعتی ،فتح خرمشهر و احیای غرور ملی و نزدیکدستتر ،شور و نشاط دو خرداد و بیست و پنجم
خرداد و ده ها رخداد ریز و درشت دیگر .اما به سیاهه ی این رخدادها ،در دو سال اخیر درگذشت
عزت ایران ،مرحوم مهندس سحابی ،و سپس شهادت و تدفین غریبانهی هاله سحابی ،و چندی بعد،
شهادت پهلوانانهی هدی صابر نیز افزوده شده است .هر سال که بیست و یکم خرداد فرا میرسد،
خاطرات تکاندهندهی آن صبح پخش خبر شهادت ،در ذهن عالقمندان به هدی صابر مرور میشود؛
خبری که باورکردنی نبود ،اما افسوس که واقعیت داشت.
اکنون با گذشت دو سال از آن روز ،نبودن هدی صابر را باور نکردهایم ـ که شهید ،زنده و حاضر و
حیّ است؛ شرایط و فضا و توان محدود اما به گونهای بوده که امکان پاسداشت یاد و نام هدی صابر
را آنطور که شایستهی جهد آن آموزگار و کوشش آن حقگذار است ،فراهم نیاورده .ناگزیر به
همین خردهتالشها دلخوشیم و روزی را انتظار میکشیم که این شب تار ز سر سیاهکاری بگذارد،
خماری از سر خفتگان برود ،باغ دوباره خرّم شود و زمانه ز نو آباد گردد .چه بسا آن روز یادآوران
بهتری برای یاد آن آموزگار فقید باشیم .
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تولدت بهاری بود...
دلنوشته همسر شهید صابر به مناسبت سالگرد تولد وی
تولدت بهاری بود ،چه زود زمستان زندگیت
را آوردند .تولد  ۳۵سالگیت مباار ..انا
دومی سالی است که باند تولدت را گاوهاه
گورستان جش بگیرنم .اما ان سنگ سرد و
بی روح هیچ به آغوش گرم تو نمای مااناد.
” پدر“ کالمی که بر دهان حنیف و هارناف
خشکیده ،دو سال است کسی را پدر نخوانده
اند.
بار سنگی زندگی را بر دوهم گاااردی و
رفتی .ههادتت ناگهانی بود .تنم تاب نیاورد.
باورت نمی هود با چه بیماریها که دست و
پنجه نرم نکردهام که رنگ رخسارهام خابار
دهد از سر درون.
بارها و بارها ،لحظه به لحظه مالقات آخرمان
را مرور کرده ام .خندههانت نشان بیوفانای
نداهتند .ناگهانی رفتی! دو سال گاهتاه دساتاگااه
عدلیه کشور به جای رسیدگی به فاجعه ههادت تو و
برخورد با عامالن ان جنانت ،در صدد عادی جلاوه
دادن قتل تو و مختومه کردن پرونده ات هستند.
اما هدی جان! بعد از تو هم زندگی در جرنان است،
با تمام دردها و سختی هانش .دوستانت ما را تناهاا
نگااهته اند .دستان گرمی که مرهام گااار زخام
نبودنت هستند .چشمان نابینانی که به جای تو ما را
می بینند .حنیف و هرنف مشغول تحصیلند .ساخات
در تالهند تا نام عزنزت را در تارنخ انران زنده نگه
دارند .برانمان دعا ک بتوانیم همسر و فارزنادان
النقی برای تو باهیم.
اما همیشه جانت خالی است نه تنها ما ،بسیااری از

خانواهها چشم به راه اند .عید است .منتظرنم .ساراره
هرت سی بیاور .بهار آمده گل بیاور....
”درآستانه اوج به اسارت گرفتند
و به هنگام بلوغ منشاش
کندند پَر از پَرش تا رسیدند به هَه پرش
و سر آخر ،باا هام زدناد هااه پارش و
هاهرگش“*
تولدت مبار .ا همسرت فرنده جمشیدی
* قسمتی از هعر هدی صابر در وصف حنیف ناااد
که خود نیز همان هد.
این یادداشت در تاریخ  ۳۲اسفند  2۲3۳در وب ساایات
ادوارنیوز منتشر شده است.

خردادماه 2931
2

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب

گزارشی از روند رسیدگی به پرونده قضایی درگذشت هدی صابر
فیروزه صابر از مسکوت ماندن پرونده هکانت خانواده
هدی صابر در دستگاه قضانی خبر داده و گرته است
که به اعتراض خانواده رسیدگی نشد و پرونده را
مسکوت گااهته اند .به گزارش روز ،خواهر آقای
صابر گرت :قبل از آنکه دادگاهی تشکیل هود گرتند
کمیته پزهکی نظر داده و هیچ کسی مقصر نیست.
خانواده اعتراض کردند و خواهان تشکیل دادگاه هدند
اما به ان اعتراض هم توجهی نشد.هدی صابر،
روزنامه نگار و فعال ملی ا ماهبی به دلیل هو.
قلبی ناهی از اعتصاب غاا در زندان جان باخت .او به
اتراق امیرخسرو دلیرثانی ،دنگر فعال ملی ا ماهبی
که در بند  ۵۳۳زندان اون به سر می برد  ۲۱خرداد
سال  ۰۳دست به اعتصاب غاا زده بود؛ اعتصابی که
خواستهای به همراه نداهت و به گرته خانواده های ان
دو زندانی سیاسی ،در اعتراض به کشته هدن هاله
سحابی صورت گرفته بود.
 ۴۶زندانی سیاسی که در بند  ۵۳۳با آقای صابر هم
بند بوده اند در نامه ای حاکمیت را “مسئول مستقیم
مرگ ههید هدی صابردانسته” و ههادت داده اند که
“ هدی صابر در هشتمی روز اعتصاب غاای خود در
بهداری از سوی مامورانی که حدس می زنند ماموران
امنیتی و اطالعاتی بوده اند به هدت مورد ضرب و
هتم قرار گرفته است”.
خانواده آقای صابر نیز با طرح هکانت در دستگاه
قضانی اعالم کردند“ :آقانان باند توضیح دهند چطور
کسی را که اعتصاب غاا کرده و مرنض است به
درمانگاه می برند و به جای درمان ،مورد ضرب و هتم
قرار می دهند؟ ان نک فاجعه است و ما از آن

نخواهیم گاهت” ؛ هکانتی که با گاهت بیش از
نکسال و  ۰ماه نتیجهای نداهته است.
فیروزه صابر میگوند :هنوز هم هیچ جوابی نمی دهند.
 ۱۲خرداد گرتند خانواده و وکیل بیانند که رفتند.
همان زمان مسئوالن و پزهکان بیمارستانی که هدی
در آن جان باخت را هم خواسته بودند .اما دادگاهی
تشکیل نشد و گرتند هیچ کسی مقصر نیست و سکته
کرده است .خانواده اعتراض کردند و خواستار تشکیل
دادگاه هدند ،وکیل هم النحه اعتراضی نوهت و به
دادگاه ارائه داد .اما از همان موقع تا همی االن هیچ
رسیدگی نشده و پاسخ دنگری نداده اند .پرونده را کال
مسکوت گااهته اند.
به گرته خواهر آقای صابر ،خانواده او همچنان سئوال
دارند و به انحا مختلف سئواالتشان را طرح خواهند
کرد حتی اگر جوابی نگیرند .او می گوند :همچنان
برای ما ان سئوال باقی است که چرا ان اتراق افتاد؟
چرا هرانط انجاد هده به مرگ هدی منجر هد؟
علیرغم اننکه همان اوانل خود دادستان کل اعالم کرد
که ان موضوع بررسی میهود و خودهان هم به نوعی
اهتباه هان را عنوان کردند ولی هیچ گونه اقدامی نشد
و با همی جمله “کسی مقصر نیست” پرونده را
مسکوت گااهتند.
خانم صابر در عی حال می گوند :البته با رونه ای که
دارند انتظاری هم نیست که جوابی بدهند،ولی باالخره
باند نکجانی پاسخ دهند .متاسرانه دستگاه قضانی که
خود را خیلی مسئول نمیداند در مقابل چنی مسائلی،
بخصوص درباره کسی که در بند آنها بوده مسئولیت
قبول نمی کند .اما ما همیشه سئوال خواهیم کردحتی
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اگر کسی مسئولیت را قبول نکند .ما دستگاه قضانی
را مسئول میدانیم و به عنوان نک مطالبه جدی طرح
سئوال را ادامه میدهیم.
محمد سیف زاده ،حقوقدان و وکیل دادگستری ،نکی
از زندانیان بند  ۵۳۳زندان اون بود که ههادت نامه
زندانیان سیاسی ان بند درباره جان باخت هدی صابر
را امضا کرده بود؛ ههادت نامه ای که حاکمیت را
مسئول مستقیم مرگ آقای صابر معرفی میکرد .اما
همسراو هرته گاهته به “روز” گرت که برای آقای
سیف زاده به دلیل امضای ان نامه و همچنی چند نامه
و بیانیه دنگر پرونده سازی هده و ان حقوقدان به ۴
سال حبس تعزنری محکوم هده است.
به خواهر هدی صابر می گونم پرونده هکانت خانواده
هما مسکوت مانده کسی پاسخی نمیدهد اما امضای
ههادت نامه از سوی هم بندی های آقای صابرهم به
اتهامی برای آنها تبدنل هده و حکم زندان را به دنبال
داهته است .خانم صابر می گوند :کسانی که همبند
هدی بودند همان موقع اعتراض کردند و براساس
همان ههادت نامه ای که آنها نوهتند نکسری
موضوعات برای ما روه هد .هرچند که خود آنها در
زندان بودند ولی از خود مانه گااهتند و م واقعا
خیلی متاسفام اگر به خاطر امضای آن ههادت نامه نا
نامه ها ،اتهامات و حکم های آنها بیشتر هده باهد نا
بیشتر هود .درباره پرونده آقای سیف زاده هم از
جزئیات خبر ندارم ولی ان مسئله واقعا تاسف بار
است.
فیروزه صابر پیشتر هم در مصاحبه با “روز” گرته بود:
به هیچ نک از سئواالت ما پاسخ ندادند .روی پیشانی
هدی زخم بود ان زخم چه بود؟  ۴۶نرر از هم
بندی های هدی ههادت دادند در نامه اعالم کردند که
هدی را به هدت مورد ضرب و هتم قرار داده بودند.
بعد هم که وقت طالنی دو ساعته برای نجات فرد
سکته ای را از دست دادند و با  ۴تا  ۷ساعت تاخیر
هدی را به بیمارستان رساندند ،در بیمارستان هم اجازه

تماس با خانواده را ندادند و… اننها سئواالتی است که
ما دارنم و هیچ جوابی هم نمیدهند .با گرت اننکه هیچ
کس مقصر نیست پرونده بسته نمی هود ما روی
هکانت خود هستیم و سکوت نمیکنیم.
فرنده جمشیدی ،همسر هدی صابر هم پس از جان
باخت همسرش گرته بود :هدی در اعتراض به
فاجعه ای که برای هاله سحابی و خانواده سحابی پیش
آمد اعتصاب غاا کرده بود .هر چه اصرار کردم
اعتصابش را بشکند قبول نکرد و گرت ما در زندان
دستمان بسته است ،دستمان خالی است و کاری
نمی توانیم بکنیم حداقل با اعتصاب همراهی خود را با
هاله و عزت سحابی و خانواده های آنها نشان دهیم و
اعتراض کنیم به ان فاجعه.
هاله سحابی ،عضو مادران صلح و فرزند عزت اهلل
سحابی ۲۲ ،خردادماه سال گاهته در جرنان تشییع
پیکر پدرش جان باخت و پیکرش هبانه به خا.
سپرده هد.
پیش از ان محسنی اژه ای ،سخنگوی قوه قضائیه در
خرداد ماه و در آستانه اولی سالگرد جان باخت ان
روزنامه نگار و فعال ملی ماهبی گرته بود که وی به
مرگ طبیعی از دنیا رفته و آخرن نظرنات پزهکی
قانونی هم اعالم هده که طبق آن کسی در ان
خصوص مقصر نیست.
اظهارات آقای اژه ای در حالی در دوم خرداد ماه بیان
هد که از خانواده آقای صابر خواسته هده بو د ۱۲
خرداد ماه در دادگاه حضور نابند .به عبارت دنگر
دادگاه رسیدگی به هکانت خانواده آقای صابر قرار
بود  ۱۲خرداد برگزار هود؛ دادگاهی که برگزار نشد و
تنها پاسخی که به خانواده آقای صابر داده هد ان بود
که کسی مقصر نیست .اعتراض آنها هم تاکنون به
جانی نرسیده است.
*این گزارش در تاریخ سه شنبه  2۱اسفند  2۲32در
وبسایت روزآنالین منتشر شده است.
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لحظه دیدار
امیر طیرانی

لحظه دندار نزدنک است
باز م دنوانهام ،مستم
باز میلرزد ،دلم ،دستم
باز گونی در جهان دنگری هستم
های! نخراهی به غرلت گونهام را ،تیغ
های! نپرنشی صرای زلرکم را ،دست
و آبرونم را نرنزی ،دل
ای نخورده مست
لحظهی دندار نزدنک است ...

کردنم .آهنانی ما خیلی زود به رفاقت تبدنل هد
و آن رفاقت از آن پس تا پانان عمر با برکتش
ادامه نافت ،نه؛ تا به امروز.
روز چهارهنبه  ۵۳فروردن  ۰۳حوالی ساعت ۰
با برداهت گوهی تلر صدای آهنای همیشگی
بعد از سالم و علیک مانند همیشه کوتاه ،گرت که

در زندگی هرکس لحظه ها و گارهانی است
که همچون نک نشان برای همیشه برای او
باقی می ماند .نه می تواند آن را فراموش کند
و نه دلش می خواهد آن را از ناد ببرد .روز
چهارهنبه سی فروردن سال  ۰۳برای م از
جمله ی آن روزهاست .از آن روز دوچیز
برانم باقی مانده است ،نخست صورت گرم
هدی و بوسه ای اهک آلود که بر گونه های
م و هدی به هنگام خداحافظی جاری هد و
بعد احساسی که بعد از آن خداحافظی برتمام
وجودم مستولی گشت.
سابقه آهنانی م و او به مهر سال  ۳۲بر
می گردد .آن هنگام که سال دوم دبیرستان را
در مدرسه ههرنار قلهک با نکدنگر آغاز
خردادماه 2931
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باند به زندان باز گردد و به دلیل ضیق وقت،
امکان آمدن را ندارد و از م خواست تا برای
دندنش به دفتر خانه پاوهش نواندنش بروم.
بالفاصله راهی هدم ،در خانه پاوهش نواندنش
پس از سالم و علیک و عارخواهی از ان که از
م خواسته بود که به دندنش بروم ،مانند همیشه
نک لیوان چای برانم آورد و گرت مدت
مرخصی اش پانان نافته و باند بازگردد .م ضم
ان که از هنیدن خبر بازگشت او به اون ناراحت
هده بودم با خودم گرتم حتما توصیه ای نا کار
انجام نیافته ای داهته که خواسته انجام آن را به
م بسپارد .ولی او در ان باره چیزی نگرت ،فقط
سرارشهای همیشگی و دعانی بدرقه راه.
ان اولی بار نبود که م و او از هم جدا میهدنم
و خداحافظی می کردنم .در طول ان  ۶۳سال
بیش از صدها بار ان اتراق تکرار هده بود.
خداحافظی برای بازگشت به زندان نیز در
سال های  3۵و  3۶چندن بار رخ داده بود ،اما
ان بار پس از جدانی و بیرون آمدن از ساختمان
ناگهان حس کردم که چیزی در درونم فرو
رنخت.
ساعت ده و نیم صبح روز  ۵۳فروردن بی اختیار
و بدون هدف در خیابان قائم مقام فراهانی هروع
به راه رفت کردم .مقداری که به سمت همال
رفتم حس کردم دنگر توان راه رفت ندارم ،دلم
میخواست کنار خیابان بنشینم.
دلیل ان حالت خودم را نمیفهمیدم .مگر چه چیز
تغییر کرده بود؟ هدی مانند همیشه بود ،بجز
نگرانی که درباره وضعیت همسر بیمارش داهت
و می گرت قصد پی گیری درمان او را داهته و

حاال باند برگردد و کارهای برزمی مانده ای که
دغدغه همیشگی اش بود .آری مانند همیشه
سرهار از انمان و امید ،با توکل بر خدا ،سرزنده
و هاداب بود.
پس چرا سراسر وجود م را اضطراب گرفته بود،
چرا آن همه دلشوره داهتم؟ هرچه با خود کلنجار
رفتم تاعلت حال خود را درنابم ،نتوانستم.
اما  ۳۳روز بعد از آن به دلیل و علت حال آن
روزم پی بردم ۱۲ .خرداد ساعت حول و حوش
 ۲۳صبح بار دنگر تلر به صدا درآمد .از آن
سوی سیم صدای لرزان پیرمردی با نگرانی از
حال هدی از م پرسید .حاج آقای هاه حسینی
که او نیز چون دنگران اخبار جسته گرنخته ای
هنیده بود از م درباره وضعیت هدی سوال
می کرد .به انشان گرتم که هب قبل با فیروزه
خانم صحبت کردهام و اتراق خاصی نیافتاده است.
بعد از آن با خواهر هدی تماس گرفتم ،تلر
مشغول بود ،هماره حنیف فرزند بزرگ هدی را
گرفتم ،هنوز صدای گرنان حنیف در گوهم طنی
انداز است که میگرت :امیرخان ،بابام رفت.
ای کاش  ۱۲خرداد هرگز نیامده بود ،ای کاش
هرگز تلر به صدا درنیامده بود .به سوی
بیمارستان مدرس حرکت کردم و در میانه راه با
خودم زمزمه میکردم:
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رد پاهای هدی
”رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق
وجعلنی م لدنک سلطانا نصیرا“
” نیازمندنم به مردانه مردی ،صادقانه عشقی ،دست
گرمی ،به هانهای که اعتماد انگیزد استوارنش
پس؛ در ونترن قرل و چرت دار به امانت نسپارنم
اش
در زَرورَق نوستالایِ دل خوش کُنک نپیچانیم اش
در پرنیانِ نرم و دست نانافتنیِ اسطوره نخوابانیم اش
غیرمسئوالنه و تنزه طلبانه ،متعلق به دورانی که
”گاهته“ نخوانیم اش
از ”گاهته“ برغم تحول سرمشق می توان هر آن عارنه
گرفت؛ رسوب اش ،عصاره اش
غیر از ان  ،خود محروم می کنیم از گاهته و میراث
۲
اش ،از انسان ماقبل و رمز و رازش“

هدی صابر به مانند همه انسانهای تاثیرگاار در
جامعه ،تاثیر گرفته از مراهیم،
آموزه ها و اهخاصی بوده
است و به تبع در حوزه های
مختلف تاثیرات و نا ”نقطه
چی “های مختص خود را به
جای گااهته است .در نوهته
زنر سعی هده است ان دو
مقوله تحت عناون ”آنچه
هدی را رقم زد“ و ”آنچه
هدی رقم زد“ به صورت
خالصه آورده هود .بدنهی
است هر نک از ان موارد

نیاز به بحث و بررسی بسیار بیشتری دارند که در
مقاالت ان وناه نامه به برخی از آنها پرداخته هده
است.
آنچه هدی را رقم زد

هدی صابر دارای سرمانه ها و دست مانه های
گرانقدری است که بازخوانی آنها و به قول
خودش ” کرگردن وار به جانش افتادن“ برای
همه ناران و هاگردانش جهت بازتولید آنها
ضروری است .ان سرمانه ها را می توان به دو
گونه تقسیم کرد :سرمانه های فکری و دست
مانههای تارنخی ،جرنانی
سرمانه فکری هدی صابر نشات گرفته از در.
توحیدی اش ،پیوند با قرآن و تارنخ ،تجربه
زندگی اش به خصوص هم
نرسی با مردم است .و دست
مانه تارنخی ،جرنانی هدی
صابر از طرنق ارتباط تارنخی
نا پاوهشی و نا زنست با
اهخاصی مانند طالقانی،
بازرگان ،حنیف نااد ،مصدق،
مهندس سحابی و نا قرار
گرفت در میان جرنان
روهنرکری ماهبی ،جرنان
ملی  -ماهبی و فرهنگ
پهلوانی ،کسب هده است.
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الف :قرآن :کتاب گفتگو

هدی صابر در دو زمینه دست به آموزش حوصله
مند و قوام نافته در مکان تارنخی حسینیه ارهاد
زد .فعالیت متاخر و اصلی هدی صابر آموزش بر
محور قرآن بود .هنوز طنی تاکید وناه او بر
”قرآن ،کتاب گرتگو“ در زنرزمی حسینیه ارهاد
هنیده می هود” .قرآن؛ کتابی بدون سانسور“ در
زمینه گرتگو که همه دنالوگ ها در آن آمده است.
هدی صابر نکی از کلیدهای اصلی حل مسانل
کنونی امروز را هکسته هدن قرل گرتگو با خدا
عنوان می کرد .او البته همیشه توهه گیر جدی از
قرآن در تمامی بحث هانش بود .پاوهش های
مستقل هدی صابر درباره قرآن ،او را نسبت به
ان کتاب مسلط تر نموده بود :پاوهش هانی در
باب زندگی ابراهیم ،زبان و آوای قرآن و ...علت
رجوع هدی صابر به قرآن در زمینه آموزش به
نسل نو متاثر از تجربه زندان سال  3۱بوده است.
او در آن زندان و پس از آن مهمترن خال نسل نو
را در مسانل اندئولوژنک و به خصوص ارتباط با
خدا می دانست و به همی دلیل آموزش برپانه
قرآن تحت عنوان ” ضرورت رابطه استراتانک و
همد النه با خدا“ را در راس برنامه نشست های
مداوم دانشجونی خود در تهران ،اهواز و...قرار
داد که ماحصل ان بحث ها به سلسله نشست های
 ۷۳جلسه ای ”باب بگشا“ در حسینه ارهاد رسید
که با دستگیری و سپس ههادت او ،ناتمام ماند.
ب :تاریخ؛ کتاب جاری

نکی از مهمترن وجوه هدی صابر نگاه پاوهشی
به مساله تارنخ به خصوص تارنخ مبارزات ۲۳۳
ساله اخیر در انران بود .او خود را معلم تارنخ

نمی دانست بلکه به دنبال پیدا نمودن نگاهی
استراتانکی در مسانل از طرنق پیوند با تارنخ
بود .آموزش تارنخ انشان نیز به نسل نو نیز در
پی خال دند استراتانک در میان آنها بود .هدی
صابر ثبت و ضبط های زنادی را در زمینه
هخصیت ها  ،جرنان ها و اتراقات تارنخی با
نگاهی پاوهشگرانه برای کاربست امروزن
داهتند :به مانند سه هم پیمان عشق نا تختی
و...همچنی در زمینه روانت های نک اتراق
تارنخی نیز پاوهشها و ثبت هانی انجام دادند به
مانند روزهمار انقالب ،روزهمار تنباکو،
هعارهای انقالب که در ارائه بحث های خود در
کالس های آموزهی هان از آنها استراده
می نمودند .و به ناد ماندنی ترن فعالیت هدی
صابر در زمینه تارنخ ساسله نشست های ”هشت
فراز ،هزار نیاز“ بود که اختصاص داهت به
بررسی دقیق و پاوهش گرانه هشت فراز
مبارزاتی  ۲۳۳سال اخیر در انران .که ان
مباحث را هدی صابر نخست در چند جمع
دانشجونی مطرح و دست آخر در سال  3۳تا 3۷
طی جلسات منظم هرتگی در زنرزمی حسینه
ارهاد رائه نمود.
پ :سیاست؛ دست زبر ،ذهن مخملین

”دست زِبر است
گونه لطیف است
قلب مخملی است
ذه ابرنشمی است
ان هر چهار؛
همواره در مخاطره
در کانون نشانه
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در معرض زخمه
زخم هر چهار را میرود نشانه
آهنانی زخم با زِبری دست؛ چند روزی
نشیم زخم بر لطافت گونه؛ چند هرته ای
ماندگاری زخم بر مخمل قلب؛ هاند دراز ،هاند
کوته مدتی
] به هر روی رفع هدنی [
لیک! منزل گزننی زخم بر ابرنشم ذه ؛ ناتمامی،
بی زمانی
] محو ناهدنی [
مرحمی هست آنا؟ هان؟
نه نیست درمانی
دست؛ آرامش دادنی است
گونه؛ نوازش کردنی است
قلب؛ آالم نافتنی است
ذه ؛ چرو .هدنی است
ترمیم ناهدنی است
ذه را خَش ندهیم
۱
ذه را زخم نزنیم ”
” می رسیم به قانون استهال ..در میانه تببی
{تبیی خدا پس از هکست احد}خدا ،عنوان
می کند که زخم در مت قاعده تداول است.

نمی توانید اهل اصطکا .باهید ولی استهال.
نبینید .نمی توانید فعال هستی باهید ،فعال
اجتماعی باهید ،فعال کیری باهید ،فعال سیاسی
باهید ولی هزننه ندهید .باالخره آمده اند اننجا که
مستهلک هوند ،خراهی ببینید ،آسیبی ببینید .همه
اش که نمی هود خراش زد ،پنجول زد ،همه اش
که نمی هود قمه کشید ،بعضی وقتها قمه
می خوری ،تاول می زنی ،آسیب می بینی ،ملتهب
می هوی ،دل هکسته می هوی .استهال ،.قاعده
حضور در مت و در تداول است .نمیهود پا .و
پاکیزه ،لیف و قلیره کشیده در میدان حاضر باهی
و نه آسیبی ببینی ،نه کت و هلوارت خاکی بشه .
همه اش که فرش قرمز نیست .آنه به زبان
امروزی ان را می خواهد بگوند که قانون
۵
استهال .وجود دارد“.
مهمترن وناگی ای که آقای صابر در رونکردش
به سیاست هم دنگران را با آن ارزنابی می کرد و
هم خود سخت به آن پانبند بود” ،تمام قد
انستادن“ بود .از دنگر وناگی های بارز هدی
صابر تاکیدش بر منش و اهمیت فراوانش بود.
ارجحیت منش بر روش ،بینش و مشی و
ماندگاری آن برای آموزش دادن و آموزش
گرفت از تاکیدوناه های هدی صابر بود .او پا به
عرصه های دانشجونی به خصوص به خاطر عالقه
اش به انجم های اسالمی با همی دو رونکرد
می گااهت .در بسیاری از صحبت هانش،
نقدهانش و توصیه هانش به جرنانات دانشجونی
می توان رونکردهای باال را ( زخم نزدن به ذه
ها ،پانرش هزننه ،تمام قد انستادن و تاکید بر
منش ) ردنابی کرد .او در مقاله های تحلیلی و
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تارنخی و نا حتی پاوهش های تارنخی اش نیز به
دنبال نشان دادن الگوهانی در ان زمینه هاست.
تاکید بر منش مصدق ،تمام قد انستادگی
میرزا،زخمی نکردن ذه ها توسط حنیف نیز از
همی زاونه الگو گیری بوده است.
ت :اقتصاد؛ تخصص و امید

رونکرد هدی صابر را در اقتصاد را می توان در
ثبت و ضبط تجربه های تارنخی به خصوص در
ارتباط با ”دوستان برنامه و بودجه“ از نک طرف
و همیشه دانشجو بودن در ان زمینه با ارتباط
همیشگی با دانشکده اقتصاد عالمه دند .هدی
صابر دندگاه های خودش را در زمینه اقتصاد نیز
در مقاالتی در انران فردا و چشم انداز انران به
چاپ رساند مانند آب پاش پر سوراخ که نقدی
بود بر النحه بودجه دولت نهم.
ث :ورزش؛ پاسداشت منش

نگاه هدی صابر به ورزش که خود نیز به انجام آن
اصرار می ورزند برای پر کردن خالء منش در
جامعه انران بود .رونکرد آقا هدی به تختی و
برگزاری چند برنامه برای تختی و چاپ کردن
چند وناه نامه برای او نیز جهت باز زنده کردن
منش پهلوانی او جهت کاربست امروزن اش بود.
هدی صابر عالوه بر پیدا کردن منش در زنست
پهلوانان که کتاب ”میراث پهلوانی“ نیز در همی
راستا به سعی و کوهش او به خصوص در زمینه
مصاحبه ها به چاپ رسید ،در سطحی پانی تر،
برای جستجوی متد نیز به تارنخ ورزش در انران
نیز نگاهی داهت .نگاهی که او در دنگر بحث

هانش در باب باب بگشا و هشت فرار ،هزار نیاز
به کار میبست.
ج :اجتماع؛ عرصه آستین باال بودن

او هم اعتقادش و هم منشش هم نرسی با همه
مردم بود .او باور کاملی به مردم و توامندی های
آنها به خصوص فرودست ترن اقشار جامعه
داهت ” .کی گرته آن زن  ۶۳ساله چهار سرعانله
دار سرپرست خانواری که با  ۰۳هزار تومان
زندگی اش را می چرخاند استراتانست نیست؟“
همی رونکرد هم بود که او را به زاهدان برد.
تجربه زاهدان هدی صابر که همراه با طرحی کامال
پاوهشی نیز همراه بود نشان از آستی باال بودن
او داهت .تجربه ای که اگرچه با زندان و ههادت
او ناتمام ماند اما راه خود را در ان گوهه از
انران باز کرد.
پینوهتها:
 . ۲برگرفته از هعر سرهار از حضور مجموعه پر
نارگار؛ دل نوهتههای هدی صابر
 . ۱هعر مرحم ذه مجموعه پر نارگار؛ دل نوهته های
هدی صابر
 .۵بخشی از صحبت های هدی صابر تحت عنوان راه
حل خدا در مواجهه با بحران (هکست احد ) در سلسله
نشستهای باب بگشا
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سه نون هدی صابر
سخنرانی امیر طیرانی در مراسم یادبود هدی صابر
بسم اهلل الرحمان رحیم
ل َأ
ت ِم ْ َق ْب ِل ِه ال ُّر ُس ُ
َو ما ُم َح َّم ٌد ِإ َّال َرسُو ٌل َق ْد َخ َل ْ
فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِکُمْ وَ مَ ْ نَنْقَلِبْ
ض َّر ال َّل َه َهیْئ ًا َو َس َی ْجزِی ال َّل ُه
عَلى َع ِق َب ْی ِه َف َل ْ َن ُ
الشَّاکِرن َ( ۲۶۶سوره آل عمران)
وقتی که دوستان به م گرتند که در ان جلسه
صحبت کنم عرض کردم چرا م ؟ حق ان است
که در مورد بحث تارنخ و هشت فراز هزار نیاز
هم مثل بحث های دنگر همکاران و هاگردان آقا
هدی طرح بحث کنند که در ان مباحث هرنک
بودند و حضور داهتند ،با ان حال دوستان از م
خواستند که صحبت کنم در نتیجه بحث م
ممک است زناد با بحث هشت فراز در ارتباط
نباهد .ما دوستی  ۶۳سالهای باهم داهتیم .ببخشید
که م به انشان نه ههید می گونم و نه آقا هدی،
چون زبانم نمی گردد .درست است انشان بزرگ
ما بود ولی رابطه خیلی نزدنکی باهم داهتیم.
م کم و بیش در جرنان بحث های تارنخ بوده ام
و دنبال می کردم .بعد از آن هم به لطف دوستان
تا حدودی در جرنان کارهانشان بوده ام .از م
انتظار نداهته باهید تا در مورد هشت فراز
صحبت کنم .همان طور که می دانید هشت فراز
تارنخی از تنباکو ،مشروطه ،جنگل ،نهضت ملی،
انقالب و بعدهم دو خرداد مورد بررسی درونی

قرار گرفته .م چند نکته حاهیه ای در ان زمینه
میگونم و بعد هم عرانضم را تمام میکنم.
نکی بحث بر سر ضرورت ان بحث های تارنخی
است؛ از دوجهت ،اول ان که متاسرانه جامعه ما
علی رغم ان که بسیار نوستالوژنک فکر می کند
و دائم ئر فکر بزرگ کردن گاهته های خود
است ،نک جامعه ضد گاهته و ضد تارنخ است و
آهنانی به تارنخ ندارد .برای همی است که بعد
از گاهته انام ،هخصیت ها و در حقیقت ضد
هخصیت هانی که در تارنخ معاصر انران حضور
داهتند ،فراموش مردم می هوند و هروع می کنند
به تمجید از آن ها .از محمدرضا پهلوی بگیر تا
احمد قوام و تا هخصیت هانی که بهترن جوانان
ان مملکت را به دنار باقی فرستادند ،بهترن
سرمانه های ما را از بی بردند و راهگشای ورود
استعمار به انران بودند.
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االن وقتی در جوامع گوناگون و بی اقشار
مختلف جامعه قرار می گیرنم و بحث می کنیم..
نک نمونه را که همی امروز اتراق افتاد خدمتتان
عرض می کنم .همی امروز به طور اتراقی ۶-۳
نرر از دوستانی که همه تحصیل کرده بودند و در
نک محیط فرهنگی مشغول کار بودند سر نک
بحث تارنخی بدون هیچ اطالع و آگاهی اظهار
نظر میکردند و از نک طرف طرفداری میکردند.
اهکالی ندارد هرکس آزاد است هرچه را
می خواهد فکر ک و نظر بدهد اما رونکرد به
دهمنان ملت باعث تکرار تجربیات تلخ گاهته
خواهد هد ،نک بار ،دوبار ،سه بار...چندبار باند
تجربه کنیم و باز همان اهتباهات و همان
ضربهها...
گرانشی که هدی به بحث تارنخ داهت نه از باب
طرح نک سری مسائل مکرر مطرح هده قدنمی
بود .آقا لطری و خانم صابر و دوستان دنگر
می دانند اوانل انقالب نکی از کارهای دوستان
دانشجو ان بود که ان طور بحث ها را مکرر در
جمع های مختلف طرح می کردند که ظاهرا خیلی
هم مرید نبود و بعد از گاهت  ۵۳سال از هور
اولیه انقالب هدی به اننجا رسیده بود که جامعه ی
ما با تارنخ نا آهناست و به همی دلیل مکرر در
مکرر اهتباهات گاهته اش را تکرار می کند .ان
نک بخش قضیه بود ،بخش دوم ان است که
علی رغم ان که تارنخ نونسی در انران قدمت
بسیار زنادی دارد از دوران ابولرضل بیهقی تا به
امروز و در دانشگاه های ما چندن و چند دانشگاه
هستند که رهته تارنخ را تدرنس میکنند اما ان
گرانش و ان رونکرد به تارنخ خیلی به درد

جامعه ی ما نمی خورد .بحثی را که دوستان راجع
به روش مند و ارائه روش در برخورد با مسائل
قرآنی مطرح کردند تا آن جانی که م در جرنان
هستم در بحث هشت فراز هم به طور مبسوط
وجود دارد .نکی از وناگی های هدی ان بود که
خیلی خوب می توانست مسائل را دسته بندی و
منظم بکند و ارائه بدهد .در هر زمینه ای که بحث
می کرد چه سیاسی ،چه تحلیل هرانط ،چه بحث
تارنخی و چه بحث قرآنی.
رهته ی م تارنخ است ،کتاب زناد خوانده ام و
در کتب تارنخی زناد چرخ خورده ام اما به واقع
ان تارنخ خواندن دانشجوها و ان چیزی که در
سطح عموم رانج است مساله حل نمی کند .زمانی
تارنخ می تواند به درد آدم بخورد و برانمان تجربه
هود و ما را از مشکالت گاهته بیرون بکشد که
بتوانیم روش مند و با چارچوب با مسائل تارنخی
و مسائل دنگر برخورد کنیم .ان کاری بود که
هدی رد هشت فراز انجام داد و برای خود م که
نک دانشجوی تارنخ هستم مرید بود .در کالس
هیچ استادی ندندم ،بنده فارغ التحصیل دانشگاه
تهران هستم ،نعنی مادر دانشگاه های انران ،در
هیچ کدام از کالس ها و نزد هیچ نک از اساتید
محترم چنی چارچوب دار و روش مند با مسائل
تارنخی برخورد نشده است .ان بود کلیتر راجع
به تارنخ
اما بحث آنه ای که اول خواندم ،ان آنه در جنگ
احد نازل هد هنگامی که لشکرنان رسول اهلل
هکست خورده بودند و دامنه کوه پناه برده بودند.
هانع هد که رسول اهلل کشته هدند .جماعت به هم
رنخت و هرنک از نک طرف پا به فرار گااهتند.

خردادماه 2931
22

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب
عمرب خطاب فهمید و فرناد کشید و همشیر
کشید که هر کس بگوند محمد کشته هده با
همی همشیر او را می زنم .رسول اهلل که زخم
برداهته بودند عمر را دعوت به سکوت کردند و
در همی حی آنه ای نازل هد :و ما محمد اال
رسول ،محمد نبود مگر نک فرستاده ،قد خلت م
قبله الرسل ،قبل از اوهم رسوالنی آمده بودند ،ا
فان او قتل انقلبتم علی اعقابکم ،اگر کشته هود نا
بمیرد به گاهته باز می گردند .ان جا برگشت
هما به گاهته چه تاثیری دارد؟ و م ننقلب علی
عقبه فل ننصراهلل هیئا ،خدا خودش پاسخ می دهد
که ان بازگشت هما به ارتجاع قدنمیتان و
بازگشت به کرر و الحادی که پیش از رسول
داهتنید هیچ ضربه ای و هیچ آسیبی برای خدا
انجاد نمی کند .هما هستید که ضرر خواهید کرد
و باز به گاهته ی تارنک خود باز می گردند .و
سیجزی اهلل هاکرن  ،کسانی که هکر نعمت خدا
را میکنند و آن پیام واقعی رسول را گرفتند و به
هخص رسول بسنده نکردند ان ها را خدا پاداش
مکری خواهد داد .عادت ما بر ان است که وقتی
صدای دوست خودم را می هنوم منقلب می هوم.
م نک جمع بندی از ان آنه می کنم خطاب به
دوستان و کسانی که با هدی رفیق بودند و رابطه
داهتند و هنوز هم رابطههان را حرظ کردند .بحث
بر سر هدی نا جسم هدی نا هخص او نیست ،ان
آنه برای رسول خدا می فرماند بحث ،بحث پیام
است و ان پیام در منش و روش هر فرد متبلور
میهود.
هدی صابر سه تا نون داهت ،نظم ،نیاز و نماز .به
نظر م به ان سه خیلی معتقد بود .وناگی های

دنگری هم داهته ولی ان سه نون را در نظر
داهته باهید اگر م ان سه نون را که در هدی
صابر دندنم در خودمان متبلور کنیم ،کار هدی
بی اجر نمانده است .نظمش که روه است،
نیازش پاسخی بود که به مشکالت و
گرفتاری های جامعه داهت و آن هم نه از راه
هعار دادن و از راه فرناد زدن .جمع بندی هدی
بعد از زندان سال  3۶ان نهرته است که ما نیاز
به چند چیز دارنم؛ فکر ،ترکر ،مطالعه و تعمق بر
روی مسائل ،انباهت ان ترکرات و انباهت
دستاوردهای گاهتهمان و سپس آموزش و از ان
طرنق است که جامعه می تواند به بیرون رهنمون
هود و اگرنه باقی مسائل بیهوده است .بحث سوم
هدی نماز بود نعنی وقتی کسی او را ملی ماهبی
خطاب می کرد ،واقعا نک فرد ماهبی بود و با
نماز عاهقانه رفتار می کرد ،تکلیرش نبود .هدی
ماهبی واقعی بود و ان چیزی است که امروز در
برخی دوستان کمرنگ هده است .اگر به هدی
صابر عالقه مند هستید ان راه و روش اوست.
نک وناگی دنگری هم داهت که فوق العاده
مستقل بود .وقتی هوروی از هم پاهید برخالف
خیلی از دوستان که افسرده هدند هدی گرت
خیلی خوب هد ،دنگر امید نک عده به خارج از
کشور نیست که کسی بیاند و مشکلشان را حل
کند و دنگری تئوری بدهد ،برنده هد .منظورش
چپ ها بود ،حتی چپ های ماهبی هم به هوروی
نک گرانشی حاال حداقلی و کم داهتند .ان نک
نوع برخورد با واقعه تارنخی است که می گوند
ان اتراق که افتاد امید مردم قطع هد و حاال باند
روی پای خودمان بانستیم و فکر کنیم .ان
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موضوع در همه ی موارد صادق است نعنی روی
پای خودمان بانستیم ،از آموزه های گاهته
استراده کنیم و بدانیم که حق ار بی رفتنی نیست.
س
ب ُجرَاء َو َأمَّا مَا نَن َر ُع النَّا َ
” َف َأمَّا ال َّز َب ُد َف َی ْا َه ُ
فَیَمْکُثُ فِی األَرْضِ“ آنه  ۲۷سوره رعد ،آن چیزی
که به نرع مردم است می ماند به هرطی که نرع
مردم در کار باهد .کار هدی به نرع مردم و
جامعه اش بود .سعی کنیم از منش هدی ،رفتار
هدی ،فکر هدی و نه هخصیت هدی تبعیت کنیم.
هدی هم آدم بود مثل ما ،حاال آدم گردن کلرتی
بود ولی ضعف هانی هم داهت .غیر از خانم
فیروزه صابر هیچ کس اندازه م هدی را
نمی هناخت .چون م از همه بیشتر با او بودم،
هدی صابر آدمی بود مثل همه ی ما که ضعف ها،
قوت ها و اهتباهاتی داهت .اما چیزی که
می گونیم ان است که منش اصلی ان فرد در

نظمش بود ،در کار سنگی بی خستگی اش بود.
هدی مجاهد نستوه بود .نعنی کسی که از کار
خسته نمی هد .هدی تیپی بود که اگر می خواهید
او را بزرگ بدارند روش و منش و کارش را
پاس بدارند و اگرنه هخصیت او مثل همه ی
آدمها است.
هدی صابر از میان ما رفته اما خدای هدی صابر
باقی است .بکوهیم با استراده و تکیه بر آن چیزی
که هدی به آن عشق می ورزند نعنی خدا ،خدای
به قول خودش حداکثری ،خدانی که همه جا
حضور دارد و همه جا حاضر است به ان سمت
برونم که راه او را ادامه بدهیم” .وَسَلَامٌ عَلَیْهِ نَوْمَ
وُلِدَ وَنَوْمَ نَمُوتُ وَنَوْمَ نُبْعَثُ حَیًّا“ سوره مرنم آنه
.۲۳
تو خاموهی که بخواند؟ تو می روی که بماند؟ که
بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟

خردادماه 2931
29

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب

خطابهی اشک
(به یاد آموزگارم هدی صابر)

شایان صبوری

تقدنم به حنیف وهرنف صابر
گرت از کسی که از ههرت بیزار بود و بارها هاهد
دعانش بوده انم که خدانا به م ههرتی نده ،بسیار
سخت است و سخت تر آنکه ما در زمانه ای قرار
دارنم که عشق به چهره هدن مصیبتی متعر هده
است .اما خدا نام او را به عشق بلند گردانید و بی
هیچ تردند بر کرامت و بزرگی ان مرد بی ههوت
ههرت به هانستگی خواهد دمید و عشق و اخالص
را به نام او گل افشان خواهد کرد و رسانه ی او
خدانش خواهد هد ”و رفعنا لک ذکر “.اونی که
به ننگِ خودبزرگنمانی خود را نیالود و ان هنر او
در زمانه ی غلبه ی رسانه ای هدن بر وزن کار و
اندنشه است ،اما بگاارند امثال ان افراد را هاهد و
نمونه بگیرنم بر تارنخ و خدا که مردانی در ان
سرزمی چون سربازانی برای آزادی زنستند و ههید
گشتند بی دغدغه ی نام و نان و بی چشمداهتِ
پاداهی و تقدنری ،ان صرفا انده آلیسم و از سر
حسی نوستالوژنک نیست بلکه مهر به خلوص و از
خود گاهت است و پاسداهت حقیقت.
ههید صابر مصداق ”فاستبقوا الخیرات“ بود و با
دوری تند گوی سبقت را در ان مسیر ربوده بود .او
با کسی بر سر ههرت و قدرت و ثروت مسابقه
نداهت ،اما بر سر عشق به خدا و کار برای مردمان
محروم ،از تهران تا زاهدان بیهیاهو طانر فکرش در
دام اهتیاق افتاده بود ،در منش پهلوانانه در عصر
مناسبات کثیف بده بستانی و کاسبکارانه و

سودمدار نک الگو بود .منشی که از آموزه های
بزرگان تارنخی ان سرزمی از میرزا و تختی و
مصدق و حنیف نااد و مهندس سحابی آموخته بود و
خود در ان مسیر خوش درخشیده بود .بگارنم از
ان مقدمه ی الزم ،اکنون نوبت عاهقی است وبه
تعبیر حافظ ”رقص بر هعر تر و ناله نی خوش
باهد“.
***

صابر! ما در سیمای تو پرومته ی فداکاری ای را
دندنم که آهوبها و هور حادثهها در سر داهت ای
برانگیخته به عصیانگری همچون معلمان دنگر ان
راه ،ما سرگشته در نقطه ی سرگشتگی خود پرگار
می زدنم ان تو بودی دم به دم در جستجوی
سرگشته ها بودی و آنها را درمیافتی و با آن پشتکار
بینظیر و عشق جوهان و زاننده ات صابری را تمام
می کردی و برای ما سرگشتهها و برنده ها امیر قافله
می هدی و از آن درنای آرامش متحیرکننده و
هگرتت ما را جرعه ای می نوهاندی ،صابر به اعتبار
خداوند سوگند که مطلقا دوست نداهتم صرا و
پاکی ات را به نوهت و گرت آلوده کنم -که به
تعبیر دکتر هرنعتی ”انمان هرچه پنهان تر است
پا .تر و عشق هرچه در پناه کتمان مخری تر است
زالل تر“ -زنرا خلوص و زاللی سخت غرنب
می نماند و در فضای مخلوط پیرامون نیز هزاران
گودال و مرداب و گنداب در برابرمان صف کشیده
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اند که اعتبار پاکی را ستانده و نا بی معنی کرده
است و ان عمق غربت تو را مضاعف مینماند.
معلم ههید مدت ها بود فکر می کردم آن سطح
اخالص و بی چشم داهتی به گاهته ها تعلق دارد و
باور کرده بودم که عصر آرمان دار بودن به پانان
رسیده است و عصر ت دادن به روزمره بودن،
کسالت روح و امواج خش خش آهرته ای است که
ما را به افقی سیاه ،عر وهوم دمبه دم فرا می خواند
اما در میان همه ی دعوت های به سازگاری تو را
نافتیم آرام ،اصیل و سرکش .آرامشت ما را به
درنگ ،اصیل و هرنف بودنت ما را به خودنابی و
خودسازی وامی داهت ،سرکشی ات پیام تنرر از
اخالق موجود جامعه داهت ،آری صابر با سلول
سلول وجودم حس می کردم
سرکشی و عصیان تو فقط
نسبت به ستم و فقر و فقد آزدی
نبود ،با جامعه و بوناه با
روهنرکران و نخبگانش بیشتر
از حاکمیت مسئله داهتی و بر
آنها برمیآهوبیدی.
اخالق و هرف در مرام تو
نمی بانست جانگزننی پیدا
می کرد و همه هاهد بودنم که
چقدر ان هیرازه را پاس
می داهتی ،همه می گرتند صابر با
همه سر درگیری دارد اما
می دانستیم که فوران تشرهانت
به نسل ما و هکوه ات از فضای
سیاسی به خاطر ان بود که
نابودی نک کشور را می دندی
و همه را در ان نابودی مقصر

می دانستی و ان تو را به کار فکری و عملی تمام
وقت کشانده بود و منتظر بودی مدعیان نیز چنی
باهند و از ان رو بود که بر انرعالها میهورندی.
فراخوان تو دعوت کار ،عشق و امیدی بود که در
پس آن نغمه بهبود اوضاع بود و در ان مسیر همه
اتهامات را از دوست ،دانشجو و ...می هنیدی،
متهمت میکردند که اندهآلیستی ،تحقیرت میکردند
که حسی نوستالوژنک نسبت به گاهته داری و ان
چنی بود که غرنب هده بودی ،آخر کسی
نمی توانست بسان تو ان حجم انبوه وقت ،دغدغه و
عشق را مانه بگاارد ولی هرگز اهل تسلیم هدن
نبودی و در میان بیبرگی و بیکسی به دولت قرآن
و دولت عشق مثنوی چنگ زده بودی و خود را در
میان ان دو بوستان ابدی پر
برگ و بار خوش هکوفا
نمودی و درمیان لهیدگی
اندوه زای دوران گداخته تر
برتراوندی و چون مشتهی از
میبیغش سیراب نوهیدی و
در میان ان لج زار بالهت
و لودگی فراگیر سرمست،
سبکبار و موزون ،احس
تقونم گشته بودی ،آراسته به
عطر خوهبوی قرآن ،مثنوی،
خوهک خوهک غزلیات نرم
و پران همس و زنور نافته
به زرن مهری کیمیانی از
عشق و خاکساری ،آری
هیرمردی تو به همی عزت
برخاسته از خاکسارنت بود.

خردادماه 2931
25

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب
تو فرزند قرآن بودی و نک تنه
در مقابل فاجعهی مهیب کشت
بی رحمانه ی ”هاله ی مهندس“
انستادی و مهابت قدرت و
وحشت از مرگ را با ههادت
خود هکستی تا روزگار بداند
که در ان سرزمی آنی
پهلوانی گرچه کمرنگ است
ولی هنوز رخت برنبسته است.
پهلوانا ،به تعبیر هاملو ”هیر
آه کوه مردا“ !جهان پهلوان
تختی به عشق مرامت برخواهد
خواست ،باستانیکاران و مردان
مرد زورخانهها به پهلوانیات حسرت خواهند خورد.
پهلوان! اکنون رقص اسپندوارت بر روی آتش همه
را به وجد آورده است ،همه غیرتت را آفرن
می گونند” ،مستی سالمت می کند“ غنچه ها بر تو
لبخند می زنند ،نسیم باد برگ درختان را برای تو
رقصان می کند ،گنجشک ها و قناری ها از هوق تو
آواز سر می دهند ،آخر پهلوان ان اهتیاق کدامی
قله بود که میل به پرواز را در وجودت ناقوس زده
بود.
نمی دانم چه بگونم روح از زانیدن هوق و رنج
بازمانده فسردگی بر هیجان غلبه گشته و جان در
مستوری ت بی عالمت ضجه می زند” ،بوی کباب
می زند از دل پر فغان م “ .گزش ناوکت
پرسشگرانه بر دلها رنش میزند و م نیز بی“او“
بی خود و بی توای راهبر ....م گمگشته راه مقصود
بودم ان تو بودی که چون کوکب هدانت بر ما
آگاهی می باراندی و از زمانی که در درون ما پا
نهادی دست به معماری دل ونرانم زدی و با

سرانگشتان هنرمندت بر
تندنس جسدوار وجودم قلم و
تراش زدی.
مدام از ارتباط همه گاهی با
خدا می گرتی ،خدانی که با
چند تار موی سر و نک وجب
پارچه ی آستی آستانه اش
نمی لرزند البته خدای
کوچک مدار روهنرکری هم
نبود که در زاونه هستی
حاهیه نشی باهد .تو آن دو
نگرش به خدا را کالسیک و
سنتی می دانستی خدای تو
رفیق رهگشا و طرف مااکره و گرتگو بود،
گرتگونی بدون مزاحمت بی نیاز به وقت قبلی و
بی واسطه و حانل ،خدانی که در کوه ،در قدم زنان
پار ،.انستاده در اتوبوس و مترو از نیازها و
رغبتهای اجتماعی و فردی میتوان با او صمیمی و
بی سانسور سخ گرت ،از او مشاوره گرفت و
راهکار طلبید.
معلم صابر ،میگرتی باند با خدا همکار و رفیق هد؛
ای مرد! با سلو .ان چنی بود که وزوزها و
زوزه ها را به ”رقص دعا در فضای نسیم“ جهت
می دادی و در ان روزگار صنعتی که مرام ها و
روابط نیز رنگ صنعت و تصنع پانرفته اند با ذوق
عشق و گرمای وجودت انجماد تصنع را میهکافتی
و چون لطافت لطفها هور و نشاط محرلها بودی.
خدا می داند که در کالم غلوی و تزندی نیست ،بلکه
کاستی و ضعف قلم از هرح تو بر نمی آند ان
نوهتار فقط ناقل نک ”هکوه باحشمت“ هست گر
چه ان وسیع بودن را کسی نداند نا نبیند ،م
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اکنون مداد رنگی هانم را برداهته ام و می خواهم
رنگی کمان وجودت را نقاهی کنم ،م کودکانه
نقاهی می کنم ،نقاهی قلبی را که دنگر همه هوق
بود ،گلونی را که همه بغض بود و زبانی را که نک
نیمه اش آموزش و دنگر نیمه اش پتک تشر بود و
لطری که از کارت خواب تا فرزندان خردسال
زندانیان سیاسی را همه در بر می گرفت ،آقا هدی
بزرگی تو را بزرگ مردی چون مهندس میثمی -که
خود زخمی تارنخی بر پیکر آزادی انران است -در
پرتو هعارهای توحیدی در زنر تابوت رستاخیزنت
نیک میسرود ،ای که سزاوار هاعرانهترن غزلهای
ان سرزمینی.
آقا هدی جای ان همه خلوص و رهادت طانری
چون تو در خاکدان فسرده قبر نیست بلکه مستقر
در آهیانه ی ابدی خود گرم ٱغوش مهر الهی مقیم
دانم در میکده ی طرب هستی و در آن گلش غرقه
در هلهله ی وصل ،مستی سرور و پانکوبی و
دست افشانی در نزد رفیق اول و آخر باز در پی
حیات بی لغو هستی ،ان وعده ی خدای باب
بگشانت بود.
ای معلم پر هور و هر امید ،به سان سریران پیامآور
از ”حرای خبر“ سخ تازه آورده بودی و به
جانهای تشنه می نوهاندی ،از روابط استراتانک با
خدا گرتی ،از مدل رفاقت ابراهیمی و تعرنف پروژه
مشتر .خدا و موسی در طه کالم راندی وآن
”مدل های تجربه ی نبوی“ را نه انتزاعی و ترردی
بلکه در بستر واقعیت های انسانی رونمانی
میکردی.
ای معلم امید بعد از ان خار هجران غربت چشمانم
کجا را پاند ،از سینهام آهی سوزنا .بر میجهد ولی
فشار بغض سنگینی بر گلونم چنبره می زند و سوز

را در سینه زندانی می کند در تبی گنگ می سوزم-
مگر نه هر چیز در سوزش و حرارت هکل و حالت
میپانرد -هنوز نتوانستهام سهمناکی ان رنج را در
دلم جا کنم ،کسی نگوند خود را به رنجه میرک و
برقلبت خراش میانداز ،هر روز ان داغ به گونه ای
در م سر بر می آورد درد مرا مسکنی نیست ،نه
هرگز نمیخواهم ان آتش در م سرد هود.
” در نجوای بادها بر سر هاخسارهای سپیدارهای
بلند ،در زمزمه جونبار ،در حلقوم هر دردمندی تو
را نالیده ام ،در چنگ هر نوازنده تو را نواخته ام ،در
زبان همه هاعران تو را سرودهام ،در قلم همه نقاهان
تو را نگاهته ام ،در خلوت تنهانان برای تو
گرنستهام ،در همه دلهای عشاق برای تو تپیدهام ...
عشق را در پی ات فرستاده ام هنوز آواره است،
زنبانی ها از تو نشان می گیرند ،کجانی؟ ...غربت
طاقتفرساست[“.هرنعتی[
ای خداوند! تیر دعای نیمهبان را در کمان نک سوز
بی نهانت نهاده ام و به سوی بیکرانگی رحمانیتت
جهت داده ام ،پس ناله های ما را بشنو ،خدانا صابر
در ان سرزمی غرنب بود ا نه از منظر ههرت بلکه
غربت روحی ا او را درناب ،او را ای آهنا! با
آهنانان راهت محشور و همدم ساز ،خدانا! صابر
خالصانه همه هستیاش را کف نهاده بود امنیت ،رفاه
و جان هیرننش را فدای آزادی ان سرزمی کرد،
پس ت رنجور ولی مشتاق انران را درناب.
در اننجا از جانکاهی ان درد کالم در پانانه اش
می لولد ،اهک خطابه می کند و آه کتابت ،دنگر
حوصله قلم سر رفته است و سوز حکانت می کند،
اما انمان ها بشارت می دهند که مصیبت خواهد
خشکید به احترام و هوق سبزه هانی که آهوب
آمدن دارند.
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سنگینی آوار مرگ صابر
ش .ا
دوسال گاهته است و اکنون هدی صابر بدل هده به
نک لبخند محو که هربار به ناد میآورمش در ذهنم
نقش می بندد .سرش را کمی زنر می اندازد ،سرخ
میهود ،بیصدا میخندد و نگاهش را از چشم خیره
ما هاگردانش میدزدد .در ان دوسال همه ی ابعاد
وجود او در دسترس تر هده است .برخوردهانش با
م به عنوان نک هاگرد نه چندان جدی و خط و
مرز دار همیشه جدی و در کادر پروژه های تعرنف
هده بود .نادم می آند که تا همی  ۶-۵سال پیش
حتی هیچ تصوری از خانواده و نقش او در
خانواده اش نداهتم و تا همی  ۵-۱سال پیش
تصونری از هغل و سوابق حرفهای او .اما آرام آرام
پازلی که هدی صابر را ساخته ،برانم هکل میگیرد،
حیرتم از برخی نکاتی که در انبان پراندوخته ی
دانش اش داهت و آن موقع تصونری از چگونگی
انباهت آن در سیر تجربه اندوزی اش نداهتم،
رنخت .هاله تقدس انمان اش که او را چنان برانم
دور دست کرده بود ،هکست و هرچند نصره و نیمه
اما می توانم مسیری را متصور هوم که او ذره ذره
فوالد انمانش را در کوره حوادث ان مُلک و در
گرمای قرآن نازل و قرآن های ناطق روزگار،
آبدنده کرده است .اما هنوز نک چیز برانم مشخص
نشده است؛ نک معلم ،نک پدر ،نک آزاده ،نک
الگو در صبح نک روز غم بار پرکشید ،مثل صدها
معلم ،صدها پدر ،صدها آزاده و صدها الگو که در

ان سال ها پر کشیدند و انگشت هماری را از
نزدنک می هناختم ،اما چرا رفت او مثل آواری در
درونم فرو رنخت و هنوز سنگینی ان آوار را در
درونم حس می کنم؟ هنوز ناد حیاط بیمارستان
مدرس که می افتم ،ناد آن آفتابی که زردنش همهی
حرکت ها را صُلب کرده بود ،گرمانی که نالهها و آه
و فغانها را گَرد می کرد و نسیمی که هر از گاه ان
گَرد خشک را به سر و صورت ها می پاهید،
آغوش های سرد که برای هم باز می هدند و
اهک های گرم که بر گونهها می رنخت ...هانه هانم
به هم فشرده می هوند و آرام آرام مثل نک هیشه ی
بی ارزش ترَ .بر می دارم و می هکنم .هنوز
هرمنده ام ،از نمی دانم چند سانتیمتر مکعب فضانی
که جسمم باالتر از خا .اهغال کرده بود ،آن آبی
که از هیر کنار در نگهبانی به دهانم رنخت و از
گلونم پانی رفت ،نگرانی ای که برای نک دوست
خارج از ههر داهتم که با هنیدن خبر سراسیمه
پشت فرمان نشسته بودَ ،سبُک سنگینی که برای
سوار هدن بر ماهی نک دوست برای برگشت به
خانه کردم ،آن دستی که کمد را باز کرد و روسری
مشکی را برداهت ،آن خوابی که هرچند آهرته اما
هب به چشمانم آمد ،و ...چطور ان همه روزمرگی،
ان همه خدمت به َت را انجام دادم ،چطور زمان بر
م گاهت وقتی...وقتی به چشم دندم که می توان
از َت رها هد و م نشدم؟ وقتی ان خاطره ها در

خردادماه 2931
28

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب
ذهنم پس و پیش می رود و هرمی که تا االن مثل
نک سنگ در گلونم گیر کرده بود با تلنگر اهک
می هکند ،تازه محکمه ی خود را آغاز می کنم.
هروع می کنم خودم را به محکوم کردن که
قهرمانپروری میکنم ،بی عملی خودم را با بزرگ
کردن عمل او پنهان می کنم ،او را تافته ی جدا
بافته می کنم تا به عکس های نادگاری در کنارش
افتخار کنم ،اندنشه اش را بزرگ می کنم تا ان
کارگری های کوچکی که داهته ام کارِ کارستان
هود و هانه ام از مسئولیت خالی ،مرگ او را
حماسه می کنم تا تارنخ بی رنگ و روی نسلم را
رنگ و لعابی ببخشم و ...هزار خنجر اتهام را بر
ذه خود فرو می کنم اما در نهانت ذه
چا.چاکم بیرمق و بی دفاع ،عاصی از دستِ م ،
در سه کنج خلوت خود تسلیم می هود و با لکنت
زبان بر می دارد که ان همه هست و اما همه اش
ان نیست .حقیقت دنگری در پرواز هدی نهرته که
مرگ او را نگانه کرده است .تصور میکنم آقا هدی
با آن هلوار جیب دار و بلوز ساده ی چهارخانه و آن
اخمی که با لبخندهانش هم همنشی بود ،تُند تُند
راه می رود ،هر قدمش نک فصل تارنخ می هود و
نک ههر ان سرزمی  ...هرچه بیشتر قدم می زند،
جهان کوچک تر می هود تا ان که بعد از  3-۷قدم
کل نقشه انران مثل نک موزانیک کوچک زنر
پانش قرار می گیرد ،با استواری و با نک حرکت
سرنع نک پرچم از پیراهنش بیرون می آورد و در
دل انران برافراهتهاش میکند و میگوند ان مرگ
م است و ناگهان محو می هود” .مرگ را همچون
سالحی بر دست گرفت و بر سر خصم کوفت  ،ان
است فلسره ی ههادت“ ،ان جمله را از ذه دور
می کنم تا مبادا تصونری که ساخته ام را از آن خود

کند .تصونر خود را دوست تر می دارم ،پرچم
برافراهته ای که م را به ”ما“ گره می زند؛ صدها
معلم ،صدها پدر ،صدها آزاده و صدها الگو و چه
می گونم هزاران هزار در تارنخ پر درد و رنج
سرزمی م هستند که هیچ گاه با آن ها ”ما“
نشده ام ،بیگانه از م هزار هزار آننه ای بودند غیر
قابل در .و لمس که نمی توانستم تصونری از
امروز خود را در آن ها ببینم .هدی صابر با پرچمی
که از مرگ خود برافراهت نشانی خواندن ان
آننه ها را داد و مثل نک نخ تسبیح ان زنجیره را
بهم وصل کرد و بر گُرده ی امروز گااهت ،ان
است که بار مسئولیتی که او با مرگ خود بر هانهها
گااهت و آوار مرگ همه ی گاهتگان را بر جانها
فرو رنخت ،هنوز سنگینی می کند و تا نرسیدن به
هانهی فرداها آرام نمینشیند.
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ترسیم یک رنج
نکشنبه  ۱۱خرداد ماه  ،۰۳زنگ های تلر همه ی
ما را با کابوسی غیر قابل تصور مواجه کرد.
تماس های پشت هم که به دنبال تائید خبری
بودند ،از ما که در بی خبری به سر میبردنم .مانی
که دلخوش به سالمهای هرتگی بودنم که از سوی
هدی برانمان میآمد .فردا دوهنبه بود و روز
مالقات ،مگر امکان داهت که دنگر سالمی نباهد،
مگر می هد تصور کرد که دنگر پیگیرنهای هدی
تمام هده است ،مگر میهد تصور کرد که
تالههانمان برای جلب رضانت هدی در خصوص
پیشرفت طرح زاهدان ،بی نتیجه مانده است .بی
اغراق تا آن روز بدترن خبری که هنیده بودم
رفت هدی صابر بود.
هنوز هم حضورش را حس می کنم ،نبودنش
کابوسی است که باور نکرده ام .هنوز هر گامی
که در راه زاهدان بر می دارم باورم ان است که
ی ناظر ،او نیز هاهد و ناظر است .و
در کنار خدا ِ
اگر خواستنهای او نبود م و ما راهی زاهدان
نبودنم .اگر وناه تاکیدهای او نبود همچنان مردم
زاهدان ،ان حاهیه از کشورم را همچون
”عقدی های خود“ نمی دانستیم” .عقدی هانمان“
تعبیری بود که هدی صابر در خصوص مردمان
زاهدان بیان میکرد و با ان تعبیر به دنبال تبیی

پیوند عمیق و ناگسستنی ما با مردمان آن ههر
بود .همیشه تاکید میکرد که به دلیل اعتمادی که
مردم زاهدان به ما کردهاند ما مسئول هستیم و
باند طرح را به طور کامل و بدون کاستی اجرا
کنیم ،زنرا ان مردم به اندازه کافی به دنگران
اعتماد کرده اند و بی نتیجه مانده است .زنرا قبل
از ورود خانه پاوهش نواندنش به زاهدان و
هروع طرح توانمندسازی در  ۲۳سال گاهته
سازمانها و نهادهای مختلری با وعدههای متراوت
از قبیل وعده آموزش ،اعطای وام و انجاد هغل
وارد محالت هده بودند ولی به محض اننکه با
چالشی مواجه هدند و نا بودجه های مصوب را
درنافت کردند طرحها را نیمه کاره رها کرده
بودند .هدی تاکید داهت که ما پیوندمان با ان
مردم عمیق است و مسئولیت سنگینی در قبالشان
برعهده دارنم.
”هدی صابر“ مرد کالسور به دستی که کوچه
کوچه محلههای حاهیه نشی زاهدان را با پای
پیاده پیمود و به ما آموخت که همزنستی نعنی
چه! اننکه در پانتخت بنشینی و سنگ دموکراسی
و عدالت را بر سینه بزنی و هر روز مقاله و کتابی
در باب توسعه بخوانی در دنیا امروز معنا ندارد.
آموخت که اگر انرانی هستی ،اگر دغدغه ان
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خا .را داری ،اگر دغدغه
عدالت و توسعه را داری اگر
میراثدار بزرگ مردان
سرزمینت از امیرکبیر تا
مصدق و  ...هستی باند پاهنه
باال کشی ،آستینها را باال زنی
و وارد گود هوی .رابطه
نزدنک و چهره به چهره با
مردم ،حضور مستمر در
زاهدان علی رغم سانر
مشغله ها در تهران و دوری
راه ،بازدندهای وسیع و
زمانبر میدانی و  ...مواردی
بودند که هدی صابر برای
تحقق آنها بارها و بارها ان
مسیر را پیمود و آری ”هدی
صابر“ خود مرد میدان بود.
”هدی صابر“ با مردم حاهیه نشی زاهدان چنان
پیوندی برقرار کرد که مرزهای سخت سنت و
قومیت را درنوردند و به رغم همه تنشها و
کاستیها ،گروه گروه از زنان و مردان ان گوهه
از انران به طرح توانمندسازی پیوستند و به استناد
گرته های دست اندرکاران وزارت مسک
(کارفرمای طرح) طرح توانمندسازی در زاهدان
(که به طور همزمان در ههرهای بندرعباس،
کرمانشاه ،سنندج و تبرنز هروع هد) موفقترن و
در نمونه خود پربارترن طرح از ان گونه طرحها
بوده است .هدی صابر برای جلب ان اعتماد
ساعتها با معتمدن محلی ،مولونهای محلی و همه
افرادی که به نوعی در محالت ذننروذ بودند وقت

گاراند و به توجیه طرح و لزوم توسعه آموزش و
توانمندی زنان و جوانان محالت پرداخت.
بعد از ”هدی صابر“ سعی هد طرحی که به نوعی
جانش را در راه آن گاارد به طور کامل به اجرا
درآند و با وجود اننکه فقدان وی بسیار بر طرح
سانه افکنده بود به همت خواهر بزرگوارش و تیم
همکار انشان در خانه پاوهش نواندنش ان طرح
اجرا هد و همچنان ان ارتباط به خواست هدی و
به ناد او ادامه دارد.
هنوز هم کوچههای مناطق حاهیه نشی زاهدان
چشم به راه گامهای بلند و استوار مردی است که
امید و همدلی را به ارمغان آورد.
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انسانم آرزوست...
دی هیخ با چراغ ،همی گشت گرد ههر
کز دنو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گرتند نافت مینشود جستهانم ما
گرت آنکه نافت مینشود آنم آرزوست
در عصر ما کمتر کسانی مثل هدی ظهور می کنند.
کسانی که دغدغه دارند ،نعنی به روزمرگی زندگی
اکترا نمی کنند و می خواهند سر بلند کنند و به
افق های دوردست بنگرند .افق هانی که می توانند در
آن راهی برای خروج از وضع موجود پیدا کنند .البته
هاند در اطراف خود افراد زنادی را ببینیم که دلشان
می خواهد برای تغییر وضع موجود کاری کنند .ولی
به راستی چند درصد از آنها عزم جدی برای ان
تغییر دارند؟ اگر ان درصد زناد بود که تا به حال
باند هاهد تغییرات جدی در عرصه سیاسی-
اجتماعی خود می بودنم .اما آنچه اکنون می بینیم ا به
طور کلی ا زوال روزافزون امیدها و انگیزه ها و
نابودی تدرنجی سرمانه هانی است که نک ملت در
تارنخ پرفراز و نشیب خود و با هزننه های فراوان
آنها را به دست آورده است.
نکی از مهم ترن هاخصه های هدی صابر که او را از
دنگران متمانز می ساخت ان بود که عالوه بر داهت
دغدغه و در ِد جامعه ،خصوص ًا نسل جوان ،برای ان
دغدغه ی خود طرح و برنامه ای در نظر داهت .چرا
که پس از گاراندن سیر خود ،به ان نتیجه رسیده
بود که تا وقتی استراتای مشخصی برای اهدافی که
در ذه دارد نپرورد ،به جای اننکه ذهنیت ها به

عینیت بدل هوند ،همگی می سوزند و به مشتی
خاکستر بدل می هوند که باد آنها را با خود خواهد
برد ...داهت نک برنامه ی درازمدت برای تغییر در
وضع موجود و خروج از بحران -خصوصاً بحران های
فکری در کشور -کاری است بس دهوار که به قول
خود ههید صابر نیاز به نک عزم محورن و آستی
باال زدن و وسط گود بودن نا همان خصلت ”حنیف
بودن“ دارد .هدی خود ان وناگی ها را داهت ،هاند
بسیار بیشتر از اطرافیان خود .در عی داهت
جلسات بحث و گرتگو و حلقه های مطالعه و مباحث
فکری ،از جامعه ی زمان خود غافل نبود و نمونه ی
عینی و بارز آن ،فعالیت های وی در سیستان و
بلوچستان ،در نکی از محروم ترن و فقیرترن
مناطق کشور و از مناطقی است که اغلب اوقات
مورد غرلت واقع می هود .البته در کنار پروژه ی
سیستان و بلوچستان ،صابر در پروژه های اجتماعی
دنگری نیز فعالیت داهته است و همه ی اننها
نشان دهنده ی آن است که او همچنان که مرحوم
دکتر هرنعتی می گوند ،از آن دست روهنرکران
ذه گرانی نبود که فقط عالقه دارند در کافه ها دور
هم بنشینند و سیگار بکشند و در مورد مسائل مردم
نظر بدهند ،اما وقتی پانش می رسد که میان همی
توده ها ا که ادعای دفاع از آنها را دارند ا بروند ،از
بوی عرق کارگران حالشان بد می هود و فوری آنها
را تر .میکنند.
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بی تردند رونکردی که صابر به خداوند داهت و در
سلسله جلسات ”باب بگشا“ مرصل به آن پرداخته
است نقش بنیادننی در ظهور چنی هخصیتی در
وجود او دارد .خدانی که هدی هناخته و به ما نیز
هناسانده ،خدانی است که اهل کار ،استراتای،
برنامه و تالش درازمدت است ،بی خستگی و
خواب زدگی! خدانی که همان طور که خود نیز در
کتاب آخر می گوند “:هر روز در کاری است!“ که
نشانگر عنصر مداومت و پانداری است و با همی
عنصر ،پیامبرانی چون ابراهیم ،موسی و محمد را
برگزنده و پرورده است .همچنان که می دانیم ان
پیامبران نیز در مبارزات خود چنی وناگی هانی را
از خود نشان داده اند و البته به غیر از پیامبران ،در
زمان معاصر نیز ،هر انسانی که از خواب خوش
بی خبری سر بلند کرده ،آگاهی کسب کرده و به تبع
آن ،احساس مسئولیت وجودش را گرفته است ،به
میزانی که به ان احساس خود اهمیت داده و برای
خود و جامعه ی خود وقت گااهته و تا جانی که
توان داهته کار کرده و در راه و هدف خود با موانع
و دهواری ها دست و پنجه نرم کرده ،اما هرگز ناامید
نشده ،خصلت خدانی را در خود بیشتر زنده کرده

است و هدی نکی از همی انسان ها بود .انسان هانی
که بیشتر از آنکه به فکر گاراندن خوش لحظه های
زودگار زندگی هخصی هان باهند ،به ان
میاندنشند که چگونه می توان نک قدم برای دنگران
برداهت؟ البته برای دغدغه ی خود برنامه داهتند تا
بتوانند از روزهای بودنشان در ان دنیای زودگار،
بیشترن استراده را بکنند و کمترن بطالت زمان را
داهته باهند .بی دلیل نیست که هدی با اننکه عمر
کوتاهی داهت و چند سالی را هم در زندان سپری
کرده بود ،توانسته بود ان همه تأثیرگاار باهد و به
نوعی ،حتی برای کسانی که به لحاظ فکری از آنان
سرمشق میگرفت الگو قرار بگیرد.
در چنی روزهانی که کشور آکنده از بحران و
نابسامانی در عرصه های گوناگون است و متأسرانه
روهنرکران نا در زندان هستند نا در تبعید و نا اگر
هیچ نک ،عمالً از صحنه ی مبارزه ی اجتماعی
کناره گیری کرده اند و مردم را تنها گااهته اند ،جای
خالی هدی صابر هر روز بیشتر از گاهته خود را
می نماناند .جای خالی کسی که آستی باال بزند و بی
ترس و مالحظه کاری و مصلحت اندنشی ،با تدبیر و
اندنشه وارد صحنه هود و حتی هده ،گوههای از کار
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را بگیرد .چه بسا از همان گوهه آهسته آهسته بتوان
پیش رفت و پیش از آنکه کشور با دستان نااهالن به
ورطه ی نابودی کشانده هود ،دست کم در ان راه به
عنوان نک مانع عمل کرد .البته انسان هانی چون
ههید صابر از آن دست کسانی هستند که بعد از
مرگ خود نیز به اندازه ی زمان حیاتشان می توانند
تأثیرگاار باهند .هدی بخش عمده ای از زندگی
سیاسی و اجتماعی خود را مصروف جوانان کرد ،چرا
که به درستی درنافته بود نکی از مهم ترن عوامل
انجاد بحران های متعدد در کشور کمرنگ هدن
انگیزه ی تغییر در جوانان است .کارهانی که او در
ان زمینه انجام داد ،بنیان هانی از جنس اندنشه
بودند که در سلسله جلسات ”هشت فراز ،هزارنیاز“ و
”باب بگشا“ و دنگر سخنرانی ها و تحقیقات علمی ا
فکری او که هم برای امروز و هم برای آننده مرید
بودند تجلی پیدا کرد .هر اندنشه ای اگر بر بنیادی
درست و محکم استوار هده باهد ،حتی با مرگ
اندنشمند خود از بی نخواهد رفت و هر روز بالندهتر
می هود .همچنان که در مورد کسانی مثل هرنعتی،
طالقانی ،بازرگان و  ...دنده انم .هرچقدر ان چنی
اندنشمندانی مورد قهر و غضب حکومت ها بوده اند،
چون بنیان اندنشه هان محکم بوده است ،امروز با
وجود همه ی سانسورها و محدودنت ها باقی مانده و
همچنان به رهد و زانندگی خود ادامه داده است.
مسلم است که ادامه دادن راه ههدانی چون هدی
صابر از گرنست بر آنها بسیار ارزنده تر و واجب تر
است .نک گام در ادامه دادن راه صابر انتشار افکار و
اندنشه های او در میان دنگر جوانانی است که در
زمان حیاتش از آهنانی با او محروم بوده اند .گام
دنگر و مهم تر آن است که خود تالش کنیم ،اگر
دغدغه ای برای تغییر وضع موجود دارنم ،اگر از
وضعیت اسف بار جامعه ی خود رنج می کشیم و اگر

حس می کنیم انسان بودن ما مستلزم ان است که
حرکتی برای خلق ستمدنده داهته باهیم ،همچون
هدی ،و همچون دنگر انسان هانی که خود را به
ورطه ی سختی انداختند تا تحولی انجاد کنند ،آستی
باال بزنیم ،کمر راست کنیم ،پاهنه ورکشیم و وارد
گود هونم .هاند خیلی دنرتر از آنچه فکرش را
می کنیم تالهمان ثمر دهد و هاند هرگز ثمرهی آن را
در زمان حیات خود نبینیم ،هاند سرنوهت ما در ان
وادی خطر مرگی خاموش و گمنام باهد و هاند حتی
آنندگان نیز ندانند و نرهمند ما که بوده انم و چه
کرده انم .همه ی ان هاند ها هست ،اما آنچه مهم
است ان است که خود بدانیم خالصانه برای خدای
خود گام برداهته انم .استراتای و دند درازمدت
داهته انم و به دنبال اننکه زود و راحت به نتیجه
برسیم نبوده انم .بی آنکه توقع داهته باهیم همه ما را
بشناسند و نا برای خودمان تیم درست کنیم و تنها به
دنبال ان باهیم که ترنبونی پیدا کنیم که حرف
بزنیم ،عمل کنیم ،آنها که خود دغدغه داهته باهند با
ما همراه خواهند هد ،حتی اگر همراه پانداری هم
نداهته باهیم و در تمام ان مسیر تنها باهیم ،ناامید و
بی انگیزه نمی هونم و دست از کار نمی هونیم .چون
با دندی که صابر از خداوند به ما داده است ،می دانیم
که او رفیقی است که هرگز ما را تنها نمی گاارد و
پشتمان را خالی نمیکند.
سخ را با ان گرته از معلم ههید ،دکتر علی
هرنعتی پانان میدهم:
”خدانا :اخالص! اخالص! و می دانم ،ای خدا ،می دانم
که برای عشق ،زنست  ،و برای زنبانی و خیر؛ مطلق
بودن ،چگونه آدمی را به مطلق می برد ،چگونه
اخالص ،ان وجود نسبی را ،ان موجود حقیری را
که مجموعه ای از احتیاج ها است و ضعف ها و
انتظارها ،مطلق میکند!“
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به یاد استادم ،هدی صابر

به نام خداوند ناری گر که مهربانیش از حدافزون
ورحمت خود را بی درنغانه برما میباراند ،خداوند
آزمونهای سخت.
در مجموعه نشست های باب بگشا از استاد
ههیدمان (عمالً دندنم ) آموختیم که :
 عضو فعال هستی هستیم پس بانستی
منشی  ،روهی و هدفی داهته باهیم
 نسبت به پیرامون خود حساس وفعال
باهیم
 در طول زندگی خالق و به دنبال انجاد
تغییر کیری باهیم
وجدان کار داهته باهیم
 مشکالت دنگران را بااهتیاق پیگیری
نمائیم
درخصوص زنست اطرافیانمان حساس
باهیم
انتقاد پانر باهیم
صداقت در گرتار،کردار،پندارمان داهته
باهیم
وآنچه نشان میدهیم همان باهیم
پشتکار داهته باهیم
استمرار در کار را فراموش نکنیم
به آنچه میگوئیم عمل کنیم

دلنوشتهای از یک شاگرد

همدل و همراه باهیم
سر قول و قرار خود باهیم
به بزرگتران وپیشکسوتان احترام بگاارنم
و از تجربیاتشان پند بگیری
 به همنوعانمان ناری کنیم ودستاوردی
داهته باهیم
و.....................................
حقیقت ًا استاد عزنزمان ههید صابر بود که واقع ًا
دست روی دست نگااهته ،آستی باال زده و گیوه
ورکشیده و با سرعت در پی ساخت بنیانی برآمد،
عالوه بر تمام وناگیهای کیری باب جدندی را در
زندگیمان گشود وما را از روزمرگیهای کسالت
بار رهاند .حال ما دغدغهدار هدنم و عمل کردن
به فراگیری ها جزو وظانف مان هده است؟ راستی
هدی میداند نا نه؟ که حتم ًا می داند ولی هما هم
بدانید نکی از کسانی که برای درمان بیماران
”انای“ فعال بود از جزوات و دروس کالس باب
بگشا و ادبیات وناه هدی عزنزمان استراده
می کرد که برای گشودن بابی دنگر در
زندگی هان بسیار موثر بوده .راستی خودمان
هستیم از هدی ان وناگی های کیری را دندنم و
هنیدنم چقدر مردعمل هستیم و درآن مسیر گام
برمیدارنم؟
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خستهنباشی آقامعلم!
م بچه بودم ،هما هم بچه بودی .م هنوز هم ناک
بچه هستم ،اگرچه پنج دهه از عمرم میگارد ...ما و
هما همه ”بچه“ هستیم و ”بچه بودن“ خیلی خاوب
است .و بچه بودنمان همچنان ادامه دارد تا زماانای
که:
تعجب میکنیم،
سوال دارنم،
و دوست دارنم قصه را از اول بشنونم.
و ”آقای صابر“ قصه را از اول برای ما گرت.
***
سال پر از همهمه بود ،هر لحظه از گوههای صدانی
به گوش میرسید .از اتاقهای مشرف پنجرههاانای
رو به سال باز میهد و صحنههانی دنده میهدناد.
نک دنیا خبر ،نک دنیا تنش ،و نک عالمه حیرت و
پرسش.
سرعت وقانع به قدری زناد بود که آدم فکر میکرد
سوار چرخ و فلک است .داهاتایام سارگایاجاه
میگرفتیم .صحنههای نکی پس از دنگری از جلوی
چشمانمان می گاهتند .تصاونر میآمدند و میرفتند
و حیرت بر حیرتمان می افزودند .سیاه ،سرید میهد
و سرید ،سیاه می نمود .حق و باطل قاطی هده بودند
و هیچ چیز دنگر خودش نبود.
دنیانی بود که در آن ” بصیرت“ معنی نرهمی میداد
و خود را به خنگی زدن .دهم در لبااس دوسات
بهتر دهمنی می کرد و مقدسات را به لج میکشید.
در ان گیر و دار ما مانده بودنم که ” خاودماان“
کیستیم؟ کم کم داهتیم دچار نک نوع بیهوناتای

میهدنم.
بله ،ان هلوغیها و ان سرگیجهها و به دنبالش آن
بی هونتی ها در سال ذه ما اتراق افاتااده باود.
غوغانی که داهت ادامهدار میهد و خیال ناداهات
تمام هود .و متأسرانه ما داهتیم به آن ”عاادت“
می کردنم .هدت تنشها به قدری بود که جاز باا
عادت نمیتوانستیم با آن کنار بیانیم.
اننجا بود که ”آقای صابر“ به داد ما رسید.
سال را ساکت کرد و بعد گرت که همه نکی نکی
حرف هانشان را بزنند .نادمان داد که جاناس هار
حرفی را تشخیص دهیم.
نظم فکری داهته باهیم.
دانستنیها را بچینیم.
رابطهها را کشف کنیم.
و طرح کلی را درنابیم.
ما هم تاتی تاتی ا بچه وار ا به دنبالش راه افتادنام.
کم کم داهتیم چیزهانی می فهمیدنم و دناگار از
سردرد و سرگیجه خبری نبود .بعد از سال هاا بار
چهره ی غمگرفتهی به غم عادتکردهی ما ،لبخاناد
نشست .لبخند ناهی از نک ” کشاف“ .او ماا را
مکتشف بار آورده بود .و به ان میگونند نک معلم
واقعی که به قول معرف به جای ”مااهای دادن“،
”ماهیگیری“ به ما آموخت ...و حاال راحت هدهانم.
***
صحبت از نک کالس درس است ،که ما باچاه هاا
واقع ًا به آن نیاز دارنم .و راز موفقیت ان کاالس
ان است که معلم خود بچه بودن ،ماتاعاجاب و

خردادماه 2931
16

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب

سوال مند بودن و میل به اکتشاف را فراموش نکرده
است.
معلمی که از جنس ما است.
او هر هرته به کالس ما میآند و درسات ماثال
پرنده ای که ذره ذره غاا در حلق جاوجاه هااناش
می کند ،نکی نکی درس ها را در ذه ما جانگزنا
می کند و نادمان میدهد چگونه نردبان دانانی را پله
پله باال برونم .و به ما می فهماند که چگونه هیاهوی
سال ذه خود را فرو بنشانیم .و در سیر تارناخای
قصه زندگی خود و خانواده و ههر و کشورمان را از
اول آن بشنونم .ما که با او در ” هشت فراز ،هازار
نیاز“ سرگاهت پدران و مادران ،همسااناه هاا و
همشهری ها و هموط های خود را در ان مملکات
پی گرفته انم ،فهمیده انم که هر فرازی فرودی دارد،
هر جهشی منجر به نشستی میهود .دانسته انم کاه
چگونه قواعد را برگزننیم ،کاربستهای امروزن را
کشف کنیم و به جمعبندی برسیم .حاال می دانایام
اولی بار نیست که ” هر“ لباس ”خیر“ میپوهد و
ماجرای ان وانمود کردن ها در لباس خدمات باه

خلق بیشترن صدمه را به
خلق زدن ،و در کساوت
دن  ،دن مردم را به بااد
دادن ،در میان مردم انا
مملکت سابقه دنارناناه
دارد.
اما آقای صابر غیر از ان
خیلی چیزهای دنگر هام
گرت.
او ستاره هانی را باه ماا
نشان داد که اگر نبودند،
باورمان نمی هاد کسای
بتواند در تارنکی عمیق آسمان هکافی بیندازد .او
تمام تالش خود را کرد که منش پهالاوانای انا
ستارگان را برانمان باز کند و از همه مهمتر ،اننکاه
او خود ان منش را باور داهت .او قاعدهی ستااره
بودن را برگرفت ،و کاربست امروزننش را به کاار
بست ،فکر و انده اش را زندگی کرد و در آخارنا
دقانق زندگی درخت اعتقاد خونش را با خون خود
آبیاری کرد.
او به پای دغدغههااناش کاه زنادگای آزاد و
سعادتمندانه و خداپسندانه ی ان مردم بود چاناان
تمام قد انستاد که عکس قامت رسانش از چشم ماا
راه گشود و به قلبمان راه نافت.
حاال اگر خوب به چشمان ما بچه ها نگاهی کنی ،دو
ستارهی سوسوگر میبینی...
ان عکس معلم ماست.
حیف! کاش بود و میدند هعلهی امیدی که با عشق
و تالش در دل ما افروخته است ،حاال در چشمماان
میدرخشد.
خستهنباهی آقامعلم! روزت مبار!.
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تاریخ و استعداد درنگ در آن
نگاهی به مباحث ”هشت فراز ،هزار نیاز“ هدی صابر
ان نگاره نگاهی گارا به اهمیت تارنخ و روش
مواجهه ی با آن از منظر مجموعه نشست های
”هشت فراز ،هزار نیاز“ ارائه هده توسط هدی
صابردارد.نگاه صابر به تارنخ نگاهی
کرونولوژنک(گزارش نگارانه)نیست گر چه او با
استناد به فکت()factبه تحلیل و دسته بندی
رخدادهای تارنخ معاصر انران و جهان نظر
افکند  .مجموعه“هشت فراز-هزار نیاز“ازدر.
نک نیاز هروع هد  ،اصل ان نیاز نگاهی
استراتانک به مسائل تا رنخی جهت کاربست آن
در امروزن روز ما بود،نیاز و دهواره های مترتب
بر نیاز را میتوان آغاز“ترکر“نامید.
صابر از در .هرانط تارنخی ،ضرورت وارسی
تارنخ و کارنیهای آن هروع کرد و به نک جمع
بندی کالن استراتانک -تارنخی از وضعیت
موجود رسید ،سرپل ان ابتدا و انتها کنکاش و
واکاوی فصل به فصل تارنخ معاصر با رونکردی
متدنک بود .او ضم ان کار به تبیی منظرگاه
قرون وسطانی و منظر گاه جدند در رونکرد به
تارنخ پرداخت،سپس به هرح انگاره های کالن در
باب فلسره ی تارنخ از منظر فیلسوفان تارنخی
همچون هگل،مارکس و تون بی پرداخت،صابر
در انتهای ان بخش به نگرش فلسری به تارنخ و
تحوالت اجتماعی از منظر توحیدی با توجه به

توهه گیرنها وتاونلهای خود از مت مرجع دننی
(قرآن)می پردازد.
از آنجا که از منظر صابر ،ما انرانیان نیز بخشی از
جهان هستیم و چون در خالء زندگی نمی کنیم از
تحوالت جهانی نیا تاثیر می گیرنم نا گاهآ بر آن
تاثیر می گاارنم،بدن سبب او برای هرح
وضعیت کنونی،تارنخ جهان را نیز ازقرون وسطی
تا اکنون با سرپل ها و داد وستدهای آن با هرانط
انران را محل توجه جدی قرار داد و مسیر آن را
به گرتار درآورد.
 .1چند نکته در باب جایگاه معرفت تاریخ

ان معرفت قرنها زنر سلطه الهیات بوده است و
چه در الهیات مسیحی وچه در ترکرات اسالمی
تارنخ در پرتو مشیت الهی ترسیر میهد و به هیج
علت دنگری احتیاج نبود،نوعی دترمینیسم مبتنی
بر حرظ وضع موجود حاصل آن بود .تارنخ خود
به عنوان نک معرفت استقالل نداهت و به جای
علیت نابی پدندارها مترکران در پی توجیه
محتومیت رخداد درپرتو امر الهی بودند،در ان
میان انسان و سرنوهت و فرجام او و جوامع
تقدنری ناگزنر داهت.
تلقی از تارنخ نیز مجموعه ی رخدادهای پراکنده
و از هم گسیخته بود که نهانتآ نقش تاکاررا انرا

خردادماه 2931
18

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب
می کرد به همی خاطر بود که“علم الرجال“ و
مساله تواتر سند جانگاهی رفیع تر ازدرنگ
وتآمل و تدقیق داهت.
اما با پوست اندازی دورانی ما بعد قرون وسطی
وفهم نو ازانسان و جانگاهش به عنوان ”سوژه ی
هناسا“،هم اپیستمه ی تارنخ از الهیات کلیسانی
استقالل نافت و هم انسان به تعبیر هاندگری
کلمه“خودآگاه ،صاحب اراده ی آزاد و توان
آفرننش“ بر جانگاهی کنش گرانه انستاد،ان
تغییر نگرش آغاز اختتامیه ای بر نگره ی“دانره
قسمت“وتقدنر گرانی بود گر چه رگه هانی از آن
در قالب دترمینیسمی نو باز تولید هد،

اما“ذکر“ جای خود را به اندنشه ورزی بر گاهته
داد.
تارنخ بر اثر تحوالتی چند از حاهیه معرفت به
سطح“معرفت درجه اول“ ) )anthologyو
سپس در سطح معرف هناخت هناسی (
 )Epistemologyرسید .از آن پس مطالعه
تارنخ ”مطالعه علل“ گشت و برعکس تلقی کارل
پونر در فقر تارنخی نگری تارنخ از فقر اندنشیدن
درآمد و هیوه ی فهم،برهان در علیت رخدادها و
اندنشه
موضوع
تبیی
مبانی
گشت،فرآنندصیرورت آدمی وجوامع انسانی
محل مطالعه گشت و به امر واقع به مثابه ی نک
موضوع چرانابی پرداخته هد.
قاعده،سمت،روند،غانت و تجارب تارنخی
ودر نک کلمه ”معنا“وانکشاف آن کمک
کار انسان کنشگر جهت فاعلیت و
عاملیت موثردر تارنخ وروند تحولی آن
هد نا به ادبیاتی هگلی“تارنخ جهان
پیشرفت آگاهی مان ازآزادی است
پیشرفتی که وظیره ی ما فهم ضرورت آن
است“ و ان آگاهی خود بر ضرورت غلبه
میکند.
صابر نیزبا تاونلی بر مراهیم توحیدی و
قرآنی نگرهی کلی نگرانه به تارنخ داهت
و تارنخ را گاهته مرده نمی پنداهت بلکه
برای آن حیات و صیرورتی رو به تکامل
قائل بود که سمت آن تا فرجام“تسری و
رسوب حقیقت“ مداوم ادمه می نابد.البته
در .از ان موضوع رهد خطی و جمع
جبری زمان نبود.

خردادماه 2931
13

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب
در توهه گیری صابر
ازقرآن انسان نه به مانند
تلقی سنتی در دام تقدنر
و نه به مانند برخی از
فیلسوفان تارنخ مقهور
اراده تارنخ بل انسان
”صاحب اراده ی
آزاد،جانشی وبر گونه
خدا وپیش برنده عاهق“
بود ،درتلقی او از انسان
 ،انسان را ”انرا گر و صاحب سهم“در هستی
می بیند از ان رو تلقی او نیز از فهم اپیستمیک
فلسره تارنخ صرف نقل و ترسیر نبود بلکه
تحلیلی با چشم اندازمیل به تغییرراازان معرفت
در خوانش تارنخی خود به کار بست(.رجوع هود
به جلسات هشت فراز،هزار نیاز)
 .2درنگ در نقش ”روایت و درایت“ در
تاویل امر واقع

دو رک مهم علم تارنخ فکت))factودنگر
ترسیر آن است و الزمه ترسیرنیزروش است .
بنابران تحلیل روهمندانه اصلی اساسی است در
گاهته به عنوان نمونه در ابتدای تارنخ طبری
اننچنی آمده است“بیننده کتاب ما بداند که بنای
ما در آنچه آورده ام و گرته ام بر روانات بوده
است نه برحجت عقل و استنباط نروس“بنابران
همیشه مسئله تواتر و مرجع خبر اهمیت داهته
است و هیج گاه به بیان علل رخداد نمی پرداختند،
محصول اننکه اخباری گری به جای در .عقالنی

محتوا و ماهیت وعلل رونق پیدا کرد و عقل در
حجیت و مردودنت نقش نداهت.
در نگاه صابر فراوری داده و خبر اهمیتی بسیار
داهت بنابر ان تحلیل او ازتارنخ گزارش گاهته
مرده نبود بلکه بازاندنشی در گاهته جهت
انکشاف دال ومدلول رخدادهای تارنخی وبسط
امروزن قواعد واصول آن جهت کاربست و عمل
بود،ازان رو نگاه اودر نگرش به تارنخ تاملی رو
به پس نبود بلکه اندنشه ورزی متدنک و رو به
جلو بود.
صابرجهت ارائه در .فراوری هده از تارنخ
معاصر به ”روش“و چهارچوبی چند علیتی در فهم
فرازهای تارنخی دست نازند که می توان کنه آن
را فهم واستراده از هر کد ونشانه جهت ترسیر
تارنخ دانست ازآن رو که او جهان راجهان کدها
ئ نشانه ها می دانست  ،هر داده او را به درون
فهمی دورانی فرازها سوق میداد و هر کنش اورا
باظرفیت دوره آهنا می کرد و بدن ترتیب با
برگ زدن النه به النه کارکرد دوران به ردنابی
علل رخداد میپرداخت.

خردادماه 2931
91

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب
 . 3خوانش تاریخ و چگونگی درک علیت
رخداد

صابر نگاهی چند علیتی به عوامل رخدادن وقانع
تارنخی داهت ،او از آن رو که برای تارنخ ”معنا
و حیات“قائل بود علتهای دور و نزدنک وقانع را
مد نظر قرار میداد.
صابر هر رخدادرا در بستری از علل ذهنی وعینی
وتالقی آن دو قرار می داد و مقدمات پیشینی را
مورد بررسی قرار می داد و حلقه به حلقه
زنجیره ی پیوستار وقوع رخداد را می هکافت در
نگاه او وقانع“صدفه ی بی دلیل“نیستند و به
عبارتی از مولوی“آثارموثر“بر وقوع را میانجی
فهم رخداد میدانست.
در نگرش فرانندی او به تارنخ هر مرحله برروی
مرحله تثبیت هده نسبی قبل قوام میافت،از
نگرش نقطهای پرهیز میکرد و رخداد را در“ آنیت
” آن خالصه نمیکرد بلکه برای او سیر و روند و
الزامات تحول حامل ”رخداد“تا آستانه ی بزنگاه
هستند.
در نظرگاه صابر تاثیر و تاثری متقابل بی
ساختارها و انسانها وجود داهت عامل بودن
اراده ی انسانی برای او بسیار پررنگ بود از
نظراو“ انسان در بارنک ترن و سخت ترن
هرانط عامل تغییر است“مجموعه ان نکات و
مراهیم و الزامات در تبیی مجموعه ای از دالنل
جهت فهم و خوانش رخداد او را برای روهی
سوارمیکرد که با ”تعاملی جرنان دار“با امر واقع
هکاف گاهت زمان را تا حد زنادی جبران میکند

روهی که خروجی آن به تعبیر گادامری“تقارن
افقها“در آن اتراق میافتد
 .4کژ نگریستن و خطای نابهنگامی

اسالوی ژنا .در کتاب“کانگرنست “هم امکان
و هم خطای اصلی خوانش تارنخ را ناهی از ان
می داند که“تارنخ همواره رو به عقب بازنونسی
می هود و هر نظرگاه راوی تازه  ،به گاهته
ساختاری نو می بخشد“ اما تارنخ را نباند رو به
عقب خواند خوانش تارنخ ازآخر به ابتدا خوانشی
واژگونه است و منجر به تحمیل نگاه و انگارههای
امروزن بر گاهته می هود و خوانشی صواب
نیست،بنابران جهت فهم تارنخ باند به تعبیری
ازهدی صابر باند با آن دوران ”هم فضا“ هد تا
ضم فهم مسیرها و روندها انتظار از دوران دچار
”خطای نابهنگامی“پرهکاف نگردد.
نکته دومی که از نگرانیهای جدی صابر در باب
فهم تارنخ بود نسبت تحوالت داخلی و تاثیرات
بی المللی بود او ضم فهم سلطه و قدرت تغلب
در جهان،توطئه را علل العلل رخدادنمی دانست
بلکه ضم تبیی زوانای گوناگون رخداد جوهر
آن را ”درون جوش“ می دانست و جای
”مبناوهرط“را جابجا نمیکرد.
در تلقی صابر ”مبنانی“که در انران معاصر اتراق
افتاده خیزش مبتنی بر ”زمینه ها و بسترهای
داخلی“ بوده است،اما از آن رو که در جهان ما داد
و ستد آسان تر از دورانهای پیشی می باهد
تحوالت بی المللی بر حیات ما موثرند بطورنکه
از منظر او مراهیم انقالب فرانسه بر انقالب
مشروطه ما نقش داهته است و نا معادالت قدرت
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در روابط بی المللی و فشار جان .اف .کندی بر
حکومت محمدرضا هاه بر خیزش سالهای۵۰-۶۳
در انران تاثیر گاار بوده است ولی اصل خیزش
سال  ۵۰امتداد راه مصدق و حرکتی برای احیای
مطالبات دولت ملی مصدق بود.
خطای دنگری که در کانگرنست اکنونی ما
موثر است غلو در تاثیر گااری“ابزار“است اکنون
محور ان ابزارها ”رسانه“است.صابر در تحلیل
انقالب مشروطه به نقش ورود ”تلگراف“به انران
توسط ملکم خان اهاره می کند ونا در باره جنگ
جهانی دوم به اختراع“سیستم رادارهواپیما“توسط
انگلیسیها و نا به تاثیر استراده فراوان از
”نوارکاست“در انقالب ۳۷نیزاهاره دارد اما از
فهم ان تاثیر ان اغراق نتیجه نمی هود که به
طورمثال انقالب مصر“فیس بوکی“بود،در نظرگاه
صابر رسانه،ابزار انتقال“مالت محتوا“بود ،مقدم بر
ابزار ،دننامیزم درونی و انباهت است که تعیی
کننده است ان هشدار صابر که ”وزن
مخصوص“دوران را مقدم و مرجع میدانست ما را
از هضم هدن در رسانه و روزمرگی و غلو در
تاثیر آن بر حار می دارد البته او تاثیر ابزار بر
دوران رابر جانگاه خود می نشاند و هان انتشار
مراهیم را بس مهم می داند  ،در باره فهم رسانه و
نقش وجانگاه آن هم در جنبش اصالحات هم در
جنبش سبز خطا صورت گرفت و به ادبیات صابر
جامعه را به سمت خطای اندازه گیری در
باب“بود و نمود“برد.
آنچه که از مت باب بگشا و نیز هشت فراز –
هزار نیاز صابر در می آند توجه به نک خطای
دنگر است و آن ان است که صابر ضم فهم

ساختارها و موانع و توازن قوا مرهوم عمومی و
کلی ” توازن قوا“ را قبول نداهت و بسیاری از
مثالها و نمونه هانی مبتنی بر جوهر عشق و آرمان
که با بی امکانی در سیر خود امکان آفرننی کرده
اند و ”خدای موظف -مسول“ نیز برای آنان
امکان آفرننی کرده است را هاهد می گرفت،
بنابران مضاف بر توازن قوا او آرمان و عشقهای
هور انگیز و خدای فعال و دخیل در پروژه ها و
روندها را نیز لحاظ می کرد و می دند و ان برای
او صرفا نک حس رمانتیک نبود.
 .5نکاتی در باب ”درک درونی“تحول و
”سعی هم زمانی-فهم دورانی“

در .صابر از جوهره ی تحول در (هشت فراز-
هزار نیاز) مبتنی بر اصولی بنیادن بود که از
نافته ی“ره نافت نو“تا مساله ی ”پیشبرد“ را در
بر می گرفت  ،او به طرح نک مدل با توجه به
عناصری گوناگون پرداخت و در نگرش تارنخی
خود آن عناصر را بکار بست در نظرگاه
صابر“جوهرتحول“بر  ۴اصل بود که عبارتند از :
 رهانی ذه
 ادراکات نون
 فعالیت و تمرکز ذه
 سازماندهی ادراکات
 وصلت با عی
 ره نافت نو
بنابران او در ان مسیر تالقی و ازدواج ذه
وعی را از عوامل انجابی ”ره نافت نو“
می دانست بدن ترتیب از آفت ”ذه گرانی و
مجازنت“ دوری می کرد  .صابر در کنار ”جوهر
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تحول“ به ”عناصر دست
اندر کار تحول“ نیز نظر
افکند و صرف موضع
اپوزنسیون داهت و
”نظرنه پردازی“ را
تحول
سبب
نمی دانست،او ”عوامل
دست اندر کار تحول“را
چنی بر همرد :
 اندنشه ورزی
 انباهت فکری
 تولید انده
 تولید نظرنه
 کاربست روش
 سازماندهی
 نهاد سازی
 پیش برد
صابر در ان بحث نیز اندنشه را به پیشبرد و حل
مساله پیوند داد،زنرا تحول الزامات خاص خود را
دارد و صرف آرزو و ای کاش و سخنرانی
نیست.مدلی که صابر در طرح چگونگی رخداد
تحول و عوامل اثر آفرن پیش می کشد ”اندنشه
معطوف به عمل“ است نه تورم منجر به توهم
ذه .
اکنون بعد از چگونگی رخ دادن تحول از منظر
صابر به مکانیزم فهم تحول واقع از نظر او
می پردازنم،صابر به هیوه ای روهمند به هیوه فهم
رخداد و جمع بندی از آن میپردازد.
همیشه هکافی میان عینیت رخداد تارنخی و فهم
ما از آن وجود دارد پس هناخت نقینی نامحتمل

است و به عبارتی از دنلتای ”در .درونی ودرون
فهمی“ کار سختی است و زاونه نگرش بسیط و
همه جانبه نگر می طلبد بنابران جامعه کاوی وهم
زنست هدن با دنیای مردمان هر دوره جانی که به
نظر ونل دورانت تارنخ را باند از آنجا
نوهت“جانی که مردم گمنام خانه می سازند،عشق
می ورزند،کود .میپرورند،آواز میخوانند  ،هعر
می خوانند و مجسمه می سازند...ودر آن هر ملتی
دارای فرهنگ،دولت  ،اقتصاد،لباس و آواز
مخصوص خود می باهد“جهت در .دنیای آن
مردمان وتوان کشش تارنخیشان ان نگاه
اهمیت دارد،صابر خود نیز به استناد جمله ای از
امام علی(ع) بر ان انگاره بود آنجا که امام علی
(ع) می گوند ”آنچنان تارنخ گاهتگان را
میخواندم که گونی با آنان میزنستم“.
صابر در ان باره طرح واره ای ارائه داد که
عبارت است از :
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سعی هم زمانی-فهم دورانی :
هناخت هرانط
بال توجه به فرهنگ و عرف غالب
در .ظرفیت هرانط
فهم کشش نیروها
هناسانی نیاز زمانه

 تنظیم انتظار
با لحاظ نمودن نکات باال دنگر نمی توان همه
گاهتگان را غیر فهم و بیسواد دانست و همه
آگاهیها را مختص خود دانست،با ان نگاه  ،آن
وقت می توان هم سیر رهد گام به گام اجتماع را
دند و هم درنافت که اکنون در کجا انستاده انم؟
نکی از مهمترن کارکرد های ان نوع نگاه
نزدنک نمودن روهنرکران به اجتماع جهت
دستگیری آنان و رهد سطح به سطح جامعه است
و البته اننکه راهکار و دستور کار روهنرکری را
نیز تصحیح میکند که“ان تاهبون“.
 .6ضرورت درنگ در تاریخ ودست یابی به
جمع بندی استراتژیک

از منظر صابر ” تبدنل هدن دور باطل و سیکل
معیوب به اندئولوژی دورانی“ و در نتیجه ناس
تارنخی ،ضرورت درنگ بر تارنخ را واجب
می سازد دنگر دلیل خوانش تارنخ ان بود که
چنان در تارنخ نگرنسته هود که نقصانها و
کاستیهای جنبشهای قبلی فهم هود به جهت آنکه
از تکرار آن آسیبها جلوگیری هود.
صابر دوران کنونی را“موسم جمع بندی“از تارنخ
معاصر محشون از انده،عشقهای سترگ وپیشبرد
و عرق و خون می دانست تا بتوان در پرتو برگ

زنی فراز به فرازتارنخ معاصر به نک ورزش
ذهنی-تجربی جهت“دستیابی به در .استراتانک
مبتنی بر تجهیز تارنخی“بپردازنم ومجهز به توان
جمع بندی گردنم.
جمع بندی تارنخ معاصر پادزهر نگرش“ در.
تصادفی“ و از هم گسیخته ی از تارنخ است با
جمع بندی تارنخ معاصر دنگر نه ب بست
تارنخی وجود داردونه آننده تونل وحشت است
ونه زودخواهی و رادنکالیسم بی بنیاد مارا به نا
امیدی پس از نا کامیابی می کشاند.صابر در
انتهای کار فکری-راهبردی خود در باب تارنخ
معاصر ضم پردازش رهدها و پیشرفتها به طور
مرصل که مهمترن آن را ”افزانش ضرنب
مشارکت اجتماعی“ می دانست که اهم آن
محصول تالههای نهضت ملی مصدق و همچنی
انقالب ۳۷بود ،کاستیها ودالنل ناکامیها را نیز در
 ۲۳تیتر برمی همرد و توضیح می دهد که تیتر
آنها عبارت است از  -۲ :حسی گری  -۱فقدان
آموزش ونهاد آموزهی  -۵فقدان چشم انداز
هندسی  -۶نبود برنامه برای ظرفیتها -۳
ناآمادگیهای عمومی  -۴میل هامونیک روحانیت
 -۷غیبت انئولوژی بومی متضم راهبرد هم
زنستی مسالمت آمیزملی  -3متعی نشدن
دستاوردها  -۰کم بهانی صنف  -۲۳دست دوم
دندن مساله اقتصاد
کار تارنخی ”هشت فراز،هزارنیاز“ گامی کیری از
سوی هدی صابر جهت فهم چرانی های وضعیت
کنونی و راه های برون رفت از آن است که در
نک کالم می توان آنرا“ تلقی اجتماعی از
سیاست“ دانست.
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”هشت فراز ،هزار نیاز“

و تجهیر کنشگران ایرانی به بینش تاریخی
مباحث ”هشت فراز ،هزار نیاز“ ههید هدی صابر
نک دوره ی کامل بررسی و تحلیل تارنخ معاصر
انران در قالب هشت فراز مبارزاتی مردم از
جنبش تنباکو تا جنبش دوم خرداد (اصالحات) را
در بر می گیرد .ان مباحث در طی سال های
 ۲۵3۳تا  ۲۵3۷در حسینیه ی ارهاد به صورت
سخنرانی و پرسش و پاسخ حاضران ارائه گردند.
در آغاز بررسی هر فراز ،نکی از چهره هانی که در
آن فراز حضور داهته نا تحقیقاتی در زمینه ی آن
فراز انجام داده است ،به عنوان سخنران آغازن
در مباحث حضور می نافت .مرحوم مهندس
سحابی نیز در غالب فرازها ،بحثی را در آغاز و به
عنوان مدخل کار ارائه مینمود.
در ان نوهتار درصدد هستیم که به بحث و
بررسی پیرامون روش ارائه ی مباحث ”هشت
فراز ،هزار نیاز“ از سوی ههید صابر و تمانزی که
الگوی تحلیل تارنخی انشان از سانر کارهای
پاوهشی صورت گرفته در خصوص تارنخ معاصر
انران دارد ،بپردازنم و به ان پرسش پاسخ دهیم
که مزانا و نوآوریهای مباحث ”هشت فراز ،هزار
نیاز“ ههید صابر در قیاس با کارهای هم سنخ آن
چیست؟

پیشینهی پژوهشهای تاریخ معاصر

چنانکه می دانیم تارنخ در مقانسه با بسیاری دنگر
از هاخه های علوم اجتماعی و انسانی (اقتصاد،
علوم سیاسی ،جامعه هناسی ،روان هناسی و )...
نکی از حوزه های فکری مورد عالقهی بسیاری از
مردم هست و به اصطالح از عمومیت و برد
مخاطب قابل توجهی برخوردار است؛ ان
جاابیت و گرانش عمومی در تالیف و نشر آثار
تارنخی متعدد موثر بوده و هاند بتوان بعد از
کتاب های ماهبی و رمان (اعم از رمان های
عامه پسند و رمان های وزن و دارای مخاطب
خاص) ،کتاب های تارنخی را در زمره ی
پرفروش ترن کتاب ها تلقی کرد .به رغم ان
گرانش نسبی عمومی به مطالعه ی تارنخ ،آگاهی
تارنخی در جوامع امروز پانی است و ان
کم عمق بودن آگاهی تارنخی است که در بروز
مشکالت و انتخاب های سیاسی نادرست در
جوامع امروزن  ،بسیار موثر بوده و هست .از ان
لحاظ ،تمانز وناه ای میان جامعه ی انران و
کشورهای پیشرفته وجود ندارد .سطح پانی
آگاهی های تارنخی در انتخاب های مردم جوامع
پیشرفته و دموکراتیک نیز کامال قابل مالحظه
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هست ۲.علت روه ان امر ان است که
گرانش عمومی مردم به تارنخ ،عمدتا معطوف به
آثار وقانع نگارانه ا با چاهنی حماسی و ملی ا
است و ”تارنخ تحلیلی“ که جنبه ی آگاهی بخشی
و تعمیق به مراتب بیشتری دارد ،کمتر مورد
عالقه و اقبال عموم مردم می باهد .در انران ،به
سبب عمق نیافت پاوهش تارنخی ،ان مشکل به
هکل بارزتری رخ می نماند .در حالی که در
کشورهای اروپانی و امرنکا همار متعددی از
نهادهای دانشگاهی و پاوهشی نسبتا مستقل
وجود دارند که به تحقیق و پاوهش در خصوص
تارنخ آن کشور و حتی سانر کشورهای جهان
مشغولند ،در انران همچنان جای خالی نهادهای
علمی ا پاوهشی موثر و مستقل که واجد آزادی
عمل حداقلی برای سامان بخشیدن به تحقیقات
تارنخی باهد ،کامال حس می هود .نهادهای
پاوهشی تارنخ معاصر در انران کم نیستند؛ اما
مشکل اکثر قرنب به اتراق ان نهادها ،وابستگی
آنها به نکی از نهادها و سازمان های حکومتی
است که ان امر سبب می گردد سوگیری و
ارزش مداری در نگارش پاوهش تارنخی در
بسیار از آثار تولیدی ان نهادها و موسسات
پاوهشی وابسته موج بزند و نه تنها موجب تعمیق
آگاهی تارنخی مردم نگردد ،که باعث تیره هدن
فضای فکری و پاوهشی و تحرنف واقعیتها نیز
بشود .به رغم ان مسائل و کاستی های غیرقابل
انکار ،در دهه های اخیر اقبال پاوهشگران مستقل
به کاوندن تارنخ معاصر انران فزونی نافته و کم
نیست آثاری که با کیریت مطلوب و عالمانه در

خصوص تارنخ معاصر انران نوهته و منتشر
میهود.
اگر در نک تقسیم بندی کلی بخواهیم آثار
تارنخی منتشرهده در انران به دو طبقه تقسیم
کنیم ،میتوان ان دو طبقه را آثار وقانعنگارانه و
آثار تارنخی ا تحلیلی عنوان کرد .همار زنادی از
آثار تارنخی مربوط به دوران معاصر صرفا جنبهی
نقل وقانع و حواث تارنخی را دارند و جز نظم
زمانی مستتر در نگارش آنها ،انتظام تئورنک و
پرسش پاوهشی ای را دنبال نمی کنند .ان آثار
البته مواد خام مناسبی هستند برای کسانی که
قصد دارند رونکرد تارنخ تحلیلی در پیش
بگیرند .هاند چند نمونه ی بارز از ان کتاب ها،
آثار سرهنگ غالمرضا نجاتی در خصوص تارنخ
معاصر انران به وناه از نهضت ملی تا انقالب ،نا
مجموعه هانی باهد که توسط داوود علی بابانی
گردآوری و نشر می گردند .ان کتاب ها رونکرد
وقانع نگارانه دارند و خط سیر حوادث را از نک
نقطه ی معی تا نقطه ای دنگر پی می گیرند،
بی آنکه مشتمل بر تئوری و پرسش پاوهشی
مشخصی باهند .چنانکه اهاره هد ،ان آثار در
جانگاه خود بسیار مرید و راهگشانند و هنوز ،در
تالیف و نشر همی تارنخ وقانع نگارانه نیز
محدودنت های جدی در انران وجود دارد؛ به
گونه ای که بسیاری از حوزه ها همچنان فاقد
تارنخ وقانعنگارانهی مدون هستند.
دسته ی دوم ا آثار تارنخ تحلیلی ا کتاب هانی
هستند که عمدتا با اتکای به روش های علم
تارنخ ،پاوهشی تارنخی را حول نک برهه ی
تارنخی مشخص سامان می دهند و چندان در پی
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وقانع نگاری و توصیف حوادث تارنخی نک دوره
بر اساس نک نظم زمانی نیستند ،بلکه از نوعی
نظم علمی و نظری بهره می جونند و با اتکای به
آثار دسته اول و اسناد تارنخی ،درصدد پاسخ به
پرسشی مشخص هستند .ان آثار جنبه ی تحلیلی
دارند و نه به توصیف ،بلکه به سنجش رابطه ی
میان وقانع گوناگون ،افراد و جرنان ها و نیروهای
سیاسی ا اجتماعی دخیل در وقانع تارنخی
می پردازند .از ان دست آثار نیز در دهههای اخیر
در مورد تارنخ انران فراوان تدون و منتشر هده
است؛ اما پیشگامان تارنخ تحلیلی در خصوص
دوران معاصر انران را هاند بتوان هرق هناسانی
نظیر ادوارد براون ،آن لمبتون ،نیکی کدی و ...
تلقی کرد که هماری از مهمترن آثار تارنخ
تحلیلی انران از دوران قاجار به ان سو را
نگاهته اند .ان پیشگامی ،خواسته ناخواسته سبب

استیالی نوعی نگاه هرق هناسانه در تحلیل
تارنخی نونسندگان انرانی نیز هد و رگه های
هرق هناسی را در آثار بسیاری از پاوهشگران
انرانی تارنخ معاصر می توان مالحظه کرد .به
زودی ان مساله را بیشتر بسط خواهیم داد که
نکی از نقاط قوت مباحث ”هشت فراز ،هزار
نیاز“ ههید صابر ،دور ماندن از همی آسیب نگاه
هرق هناسانه است ۱.اما جدای از ان اهکال
موجود در بسیاری از آثار تارنخی دسته ی دوم
(تارنخ تحلیلی) ،مساله حل ک نبودن و فقدان
سونه ی عملی و تحققی است که باعث هده
بسیاری از پاوهشهای تارنخی ماکور از قرسهی
کتابخانه ها و محافل بحث پاوهشگران و نخبگان،
به مت جامعه و کنشگران آن نیاند .کاربردی
نبودن پاوهش ها ،نکی از معضالت جدی
پاوهش های اجتماعی و انسانی انران است که
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البته مورد تامل و انکار برخی مترکران ما نیز
هست .چنانکه میدانیم ،در نک تقسیمبندی کلی،
تحقیقات دانشگاهی را به دو دسته ی بنیادی نا
نظری و کاربردی نا عملی تقسیم می کنند.
دسته ی نخست ،تحقیقاتی هستند که به بسط
نظرنات موجود نا صورت بندی نظرنات جدند
می انجامند و وجود آنها برای تداوم پونانی علوم،
ضروری تلقی می گردد .دسته ی دوم ،آن دست
پاوهش هانی هستند که حل نا ارائه ی راهکار
برای نک مساله ی موجود را پی می گیرند .حتی
اگر ان تقسیم بندی را نیز مبنا قرار دهیم ،باز هم
تناسب میان تحقیقات نظری و کاربردی در میان
پاوهش های تارنخ معاصر ما وجود ندارد و غالب
پاوهش های تارنخی ای که صورت میپانرند ،در
دسته ی تحقیقات بنیادی و نظری می گنجند که
قرار نیست کاربرد بالفصل و فوریای برای عموم
افراد جامعه داهته باهند و گره از مشکلی عملی
بگشانند؛ به همی جهت ،ان تحقیقات حول
کنجکاوی های نظری پاوهشگران هان هکل

می گیرند و در همان محافل و حلقه های
پاوهشگران و نخبگان باقی می مانند نا حداکثر،
تعمیق بینش و آگاهی تارنخی کارهناسان و
نخبگان را پی می گیرند نه عموم مردم را .حال
آنکه تارنخ می تواند در خدمت آگاهی بخشی به
عموم افراد جامعه قرار گیرد ،به هرطی که با
مسائل امروزن پیوند بخورد و واجد کاربرد
عملی در زندگی و کنشگری عموم افراد باهد.
بی هک تمانز و کامیابی کار ”هشت فراز ،هزار
نیاز“ ههید صابر ،همی عمومی و کاربردی کردن
تارنخ معاصر انران است .می دانیم که فرازهای
مورد بررسی ههید صابر ،هر نک موضوع تحقیق
و پاوهش های بسیاری بوده اند؛ برخی مانند
جنبش تنباکو به سبب اهمیت کمتر ،طبعا
پاوهش های کمتری را نیز سبب هده اند و برخی
نظیر انقالب مشروطیت و انقالب بهم ۲۵۳۷
موجد پاوهش های متعدد و مکرر تارنخی ا
تحلیلی بوده اند .اگر از ان زاونه به کار ههید
صابر نگاه کنیم ،مباحث ”هشت فراز ،هزار نیاز“
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نیز حداکثر نکی از همی پاوهش های تارنخی
پرهمار است .اما ،حتی اگر زاونه ورود ما به
بحث ،تنها همی رونکرد باهد ،مزنت بزرگ کار
ههید صابر ان است که نک دوره پاوهش
تارنخی  ۲۱۳ساله ی انران را در بر می گیرد که
امری بی نظیر است .بسیاری از پاوهشگران ما،
متخصص نک دوره ی تارنخی هستند؛ برای مثال
تنها انقالب مشروطه موضوع پاوهش تخصصی
آنها بوده و نسبت به دنگر فرازهای تارنخی
عالقمندی پاوهشی و تخصص وناه ای ندارند؛ نا
اننکه نک پاوهشگر ممک است متخصص تارنخ
انقالب اسالمی باهد ،اما چندان در تحلیل انقالب
مشروطه و ماقبل آن ،تبحر نداهته باهد .البته
تخصصی بودن در پاوهشگری امری پسندنده
است و موجب تعمیق و استحکام نک کار علمی
می گردد؛ اما چنانچه بتوان میان استحکام و تعمیق
و فراگیری و تطبیق جمع انجاد کرد ،کار مهمتری
صورت گرفته است و ان نکته ای است که در
مباحث ”هشت فراز ،هزار نیاز“ ههید صابر کامال
عیان است .در ان مباحث ،هشت خیزش مردمی
 ۲۱۳سال اخیر انران از تنباکو تا دوم خرداد
مورد بحث و بررسی تطبیقی و تحلیلی قرار
گرفته؛ ان بررسی تطبیقی و مقانسه ای به هکل
قابل توجهی ،ارزش پاوهشی و کاربردی مباحث
را افزانش داده است؛ هر فراز که مورد بحث قرار
می گیرد ،به گونه ای روهمند با فراز(های) قبلی
مورد مقانسه و تطبیق قرار می گیرد و ان امر
سبب می هود هناخت مخاطب از جنبش ها و
خیزش های تارنخی معاصر عمق بسیار بیشتری
بیابد.

به بحث قبلی بازگردنم ،چنانچه کار تارنخ هدی
صابر را همارز بسیاری از کارهای پاوهشی منررد
دنگر بدانیم ،مزنت بزرگ کار صابر فراگیری و
گستره ی وسیع مورد بررسی آن است؛ اما واقعیت
ان است که به لحاظ روهمندی و کاربردی
بودن ،کار هدی صابر در مقانسه با بسیاری
پاوهش های تارنخی نمی تواند هم ارز تلقی گردد
و از بخش وسیعی از آنها نک سروگردن باالتر
است و ان نکته ای است که در ادامه با توضیح
چارچوب موضوعی وارسی فرازها در مباحث
”هشت فراز ،هزار نیاز“ روه تر خواهد هد.
روش ارائهی مباحث

نکی از مهم ترن مزانای مباحث ”هشت فراز،
هزار نیاز“ نظم تکرارپانر و روهمندی مباحث
است .در توضیح ان مطلب باند گرت که هشت
فراز مورد بررسی بر اساس چارچوب موضوعی
زنر مورد تحلیل و ارزنابی قرار میگرفتند :فضای
بی المللی؛ هرانط داخلی (اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی)؛ زمینه های بروز حرکت؛
روانت فراز؛ مطالبات؛ هعارها؛ رهبری؛ نیروی
آغازگر؛ نیروهای دست اندرکار؛ مردم؛ تشکیالت؛
استراتای؛ مشی؛ اندئولوژی؛ برد اجتماعی – برد
جغرافیانی؛ جهت گیری طبقاتی؛ دستاوردها؛
ناکامیها؛ جمعبندی نهانی؛ آموزشهای فراز.
 ۱۳مولره ی ماکور برای نکانک فرازها مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته اند (هر جلسه به
بررسی نک نا چند مولرهی فوق در خصوص نک
فراز میپرداخت) .وجود عناصر و مولره های فوق،
عالوه بر آنکه به بحث هاکله و نظم معینی
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می دهد ،سبب می هود که بتوان میان فرازها،
مقانسه های تطبیقی انجام داد ،نقاط ضعف و
قوت هر فراز را نسبت به دنگری سنجید و نتانج
روه عملی از ان مقانسه و تطبیق بدست آورد.
مساله ی بعدی در اهمیت مولره های بیست گانه ی
فوق ،فراگیری و پوهش بسیار مناسبی است که
ان مولره ها بر ابعاد و وجوه گوناگون تغییرات
اجتماعی داهتند؛ به سختی می توان به مولره های
ماکور ،بعد قابل بررسی دنگری افزود .نکته ی
بعدی ،سونه ی کامال تحلیلی مولره های فوق
می باهد؛ تنها نک مولره به روانت فراز تعلق دارد
و طی آن توصیری سرنع از مراحل تارنخ و
وقانع نگاری فراز به مخاطب داده می هد؛ از میان
مولره های باقی مانده دو مولره ی نخست نیز گاه
جنبه ی توصیری می گرفت ،اما سانر مولره ها
سونه ای کامال تحلیلی داهته و سبب می هد
مباحث ”هشت فراز ،هزار نیاز“ فراتر از توصیف
وقانع تارنخی ،در مدار تحلیل روهمند قرار
گیرد .نکته ی بعد در خصوص مولره های ماکور،
جهت گیری عملی و کاربردی مولره هاست .با
بررسی مولره هانی نظیر تحلیل نیروهای موجود،
استراتای ،مشی ،جهت گیری طبقاتی ،برد
اجتماعی – برد جغرافیانی ،دستاوردها ،ناکامی ها
و آموزش های فراز ،به واقع حق مطلب در
خصوص کاربردی ،تحلیلی و عینی بودن مباحث
ادا می گردد و عمق تحلیل افزانش می نابد.
مولره های عینی ماکور اجازه می دهد که وقتی
نقاط ضعف و قوت نک فراز مبارزاتی مردم
انران طرح می هد ،با اتکای به مولره هانی نظیر
استراتای ،مشی ،جهت گیری طبقاتی و  ...بتوان

علل ان نقاط ضعف و قوت را توضیح داد ،تبیی
کرد و همی قوت تبیی گری و تحلیل علّی بر
ارزش و قدر و منزلت چارچوب وارسی ماکور
می افزاند .افزون بر ان  ،وقتی روابط علّی میان
مولره های ماکور تشرنح می هد ،ذه مخاطب به
سادگی متوجه کشف قاعده ی نهرته در پس ان
رابطه می گردند و بدن ترتیب ،بحث سونه ی
کاربردی می نافت؛ چون قاعده ،در هرانط کنونی
نیز می تواند کمابیش تکرار گردد و هناخت
قواعد برآمده از فرازهای مبارزاتی قبلی ،در
تصمیم گیری صحیح امروزن به غانت مرید و
کمککار است.
محور بعدی در توضیح روهمندی مباحث هشت
فراز ،قوت منابع و اسناد تارنخی مورد ارجاع در
بحث است .تقرنبا در تمام فرازها ،برخی از
مهم ترن آثار دست اول و قابل اعتنای آن فراز
تارنخی (که تا دهه ی هشتاد منتشر هده و در
دسترس ههید صابر بود) مورد بررسی و ارجاع
ههید صابر قرار می گرفت و از حیث منابع و
ماخا نیز کار هشت فراز با نقصان قابل توجهی
مواجه نیست .علی رغم اننکه ههید صابر مورخ نا
متخصص منبع هناسی و تارنخ معاصر نبود،
اهراف قابل توجهی بر منابع اصلی و دست اول
تارنخی داهت و می دانیم که قوت و استحکام
منابع نک کار پاوهشی چه میزان در کیریت و
اهمیت آن کار موثر است.
اما هاند مهمترن نوآوری کار ههید صابر به
لحاظ متدنک ،اختصاص انرژی و وقت قابل
اعتنانی به مساله ی ”جمعبندی“ بود .چنانکه ههید
صابر در انتهای نشست هشم فراز جنبش تنباکو
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که در واقع اولی جلسه ای بود که جمع بندی
صورت می گرفت ،در توضیح تارنخچه و اهمیت
”جمعبندی“ میگوند:
”کلمه ی جمع بندی در دهه های ۴۳-۷۳
میالدی ،که مقارن با دهه های ۶۳-۳۳
خودمان است ،وارد فرهنگ مبارزاتی هد.
قبل از آن در انقالب هوروی ان واژه را
لنی به کار برد .می هود گرت که در
فرهنگ سازی مبارزاتی بخشی از کلید واژهها
مرهون فرهنگسازیهای لنی است مانند چه
باند کرد ،دو گام به پیش ،نک گام به پس و
بحث جمع بندی .ان کلیدواژه ها تا االن
بدنلی پیدا نکرده و سر جانش هست .در
دهه ی  ۶۳و ،۳۳نسل جوان برخاسته از
جنبش سال های  ،۵۰-۶۱چه ماهبی در

چارچوب مجاهدن اولیه و چه غیرماهبی در
چارچوب فدانیان ،وقتی به عرصه پا
گااهتند ،واژه ی جمع بندی را با خودهان
حمل کردند .می توان گرت که اولی
جمعبندیهای جدیای که در تارنخ مبارزاتی
انران صورت گرفت ،متعلق به ابتدای دهه ی
 ۶۳است که نسل جوانی با استعانت به
دستمانه های خودش و تجارب پیشینیان،
دست به جمع بندی زدند و بعد از جمع بندی
حرکت خود را هروع کردند .در  ۷-3سال
گاهته که باب اصالحات باز هد ،واژه ی
جمع بندی به ذه ها متبادر هد .به خصوص
بعد از هکست اصالح طلبان در سال  3۶و
کنار رفتنشان و روی کار آمدن ان جرنان
جدند که در نوع خود پدنده ی تارنخ سیاسی
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انران حساب می هود ،بحث جمع بندی
پیش آمده است .ولی در سال های اخیر نوع
مواجهه ای که با واژه ی پربار جمع بندی
صورت گرفته است ،نسبت به دههی ۶۳و۳۳
خیلی ساده است .بعضی واژه ها پُربارند نعنی
همیشه باردارند .تصور کنید خانمی در طول
مدت حیات همواره باردار باهد ،چه وزنی را
باند تحمل کند ،اصال هدنی هست؟ بعضی از
واژه ها مانند چه باند کرد ،جمع بندی و...
واژه های بارداری هستند که خیلی نباند با
آن ها هوخی کرد .در سال های اخیر با
واژه های باردار ،قطور و حامل معنا ،مقداری
هوخی هده است .مثال بحث جمع بندیِ
جرنان اصالحات در نهانت منجر به ان هد
که نک جرنان راست سرکوب گری بوده
است که نگااهته جرنان اصالحات پیش
برود .ان جمع بندی ،در حقیقت نک
فرافکنی بیش نبود .واژه ی جمع بندی واژه ای
جدی است و ما سعی می کنیم که با حرمتی
که واژه ی جمع بندی دارد و باری که همیشه
در درون و بط ان واژه نهرته است،
مسئوالنه و جدی با آن برخورد کنیم“.
ادعای ههید صابر مبنی بر برخورد مسئوالنه با
مساله جمع بندی ،به واقع دارای مابه ازای عملی
بود :عالوه بر جمع بندی های پانانی هر فراز۲۲ ،
نشست از مجموع  ۷۳نشست مباحث هشت
فراز ،به جمع بندی های کالن هشت فراز مورد
بررسی اختصاص نافت .اگر حدود هرت نشست
دنگری که به جمع بندی فرازهای هشت گانه
اختصاص نافته ،۵به رقم ماکور بیرزانیم ،عدد ۲3

بدست می آند که به نسبت  ۷۳نشست ،حدود
 % ۱۶حجم مباحث را به خود اختصاص داده است
که نشان می دهد وزن ان مولره در مقانسه با ۲۰
مولره ی دنگر چارچوب موضوعی وارسی فرازها،
بسیار سنگی تر است.
جمعبندی در نظر ههید صابر از چهار اصل اساسی
پیروی می کرد :مبنا و هرط را لحاظ کردن؛ رو به
جلو بودن؛ آننده ترسیم کردن؛ معطوف به عمل
بودن .ان چهار اصل بر نحوه ی انجام جمع بندی
حاکم بود .اما سه عنصر جمع بندی که برای تمام
نشست ها مورد بحث قرار می گرفت عبار بودند
از :سعی هم زمانی – فهم دورانی؛ برگیری قاعده؛
کاربست امروزن .
منظور از سعی همزمانی ا فهم دورانی ان بود که
زمینه های اجتماعی و تارنخی هکل گیری فراز در
تحلیل و ارزنابی نهانی آن فراز مورد توجه قرار
گیرد و با افق ناهمزمان ،به استقبال بررسی ادوار
پیشی تارنخی نرونم .بدن منظور هش مولره ی
فراز مورد بحث و بررسی قرار می گرفت :هناخت
هرانط ،بال توجه به فرهنگ و عرف غالب،
در .ظرفیت هرانط ،فهم کشش نیروها،
هناسانی نیاز زمانه ،تنظیم انتظار .از خالل بررسی
ان هش مولره تالش می هد که سعی همزمانی و
فهم دورانی تحقق نابد .پس از تحقق ان امر،
سرفصل بعدی جمع بندی ا برگیری قاعده ا پی
گرفته می هد .ان بخش نکی از مهم ترن
سرتیترها در بخش جمع بندی بود و طی آن تالش
میهد با اتکای به بررسی های قبلی صورت گرفته
در خصوص نک فراز مشخص ،قواعد همهزمانی ا
همه مکانی قابل برداهت از آن فراز صورت بندی
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و تشرنح گردد؛ قواعدی که در دوران کنونی نیز
قابل تطبیق و کاربست است (هرچند با مختصات
خود) و صورت بندی گزاره های قابل کاربست در
ذنل تیتر ”کاربست امروزن “ آخرن جزء از
جمع بندی فراز توسط ههید صابر بود .کاربست
امروز با مطمح نظر قرار دادن چهار نکته صورت
می گرفت :رعانت قواعد و قوانی همه زمانی ا
همه مکانی؛ ترجمان به روز قواعد؛ کنار نهادن
قواعد غیردورانی؛ تغییر ،تصحیح ،تکمیل قواعد.
چنانکه مالحظه می هود ،جمع بندی مباحث در
”هشت فراز ،هزار نیاز“ مهم ترن تجلی گاه
کاربردی کردن پاوهش تارنخی توسط ههید
صابر است .از دل جمع بندی فراز ،قواعد و
گزاره های کاربردی و همه فهمی استخراج می هد
که می تواند مبنای کنش فردی و جمعی مخاطبان
در تمامی تحوالت آننده ی جامعه قرار گیرد و

بدن ترتیب ،مباحث هشت فراز ،سونه ای عملی
و اکنونی پیدا می کرد .ان قواعد عصاره ی
بررسی های هر فراز هستند و تعمیق آگاهی
تارنخی در مباحث ”هشت فراز ،هزار نیاز“ با
اتکای به همی قواعد و کاربست امروزن
صورت میگیرد.
مخاطبی که مباحث ”هشت فراز ،هزار نیاز“ ههید
صابر را با دقت مورد مطالعه و فهم قرار دهد ،به
بینش تارنخی و استراتانکی مجهز می گردد که
ان بینش نه تنها در جلوگیری از بسیاری از عدم
تعادل ها و تندروی ها و کندروی ها در رفتار و
کنش مخاطب در وضعیت های اجتماعی ا سیاسی
آتی و پیش روی وی موثر است ،بلکه در حالت
انجابی ،در انتخاب کنش فردی و جمعی صحیح
در نک وضعیت اجتماعی ا سیاسی مشخص در
امروز و آننده کمکی بی بدنل می باهد .تجهیز به
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بینش تارنخی ای از ان جنس نیازی مبرم و
ضروری برای کنشگران امروز جامعه ی انران
است .اگر می خواهیم که در داوم تندروی ها و
کندروی های بی معیار و هزننه زا نیرتیم ،گرنزی
ندارنم جز اننکه تجارب فرازهای تحول خواهی
پیشی را بدانیم و قواعد برآمده از ان تجارب را
به هکل هسته رفته ای در خود نهادننه سازنم.
”هشت فراز ،هزار نیاز“ جدای از ارزش قابل
مالحظه ی پاوهشی ،چنی بینشی را برای نک
انرانی به ارمغان می آورد و ان بینش مهم ترن
دستاورد و خروجی مباحث ”هشت فراز ،هزار
نیاز“ ههید صابر است.

پینوهت:
 .۲به عنوان نمونه در سال های اخیر هاهد احیای
تمانالت فاهیستی و ناادپرستانهی افراطی در کشورهای
اروپانی بوده انم؛ در حالی که با فجانع برآمده از تسلط
فاهیسم در اروپا در جرنان جنگ جهانی دوم و پس از
آن ،انتظار می رفت که پرونده احزاب فاهیستی برای
همیشه به بانگانی تارنخ سپرده هود .گرچه احیا و رهد
گرانش های ماکور در سال های اخیر از عوامل متعددی
نظیر مشکالت اقتصادی در کشورهای اروپانی نیز متاثر
است ،اما روه است که فقدان آگاهی های تارنخی نیز
در پیدانش مجدد ان پدنده بیتاثیر نیست.
 . ۱منظور از آسیب زا بودن نگاه هرق هناسانه به تارنخ
معاصر انران ،غیرنت سازی و دنگری پروری روهنی
است که در آثار هرق هناسان ماکور مندرج است و
برخی پاوهشگران برجسته ی انران را نیز تحت تاثیر
قرار داده و به نگرش آنها جهت داده است .در مطالعات

هرق هناسانه ،فرض مرروض ان است که دستاوردهانی
نظیر دموکراسی ،جامعه ی مدنی ،مشروطیت ،قیام برای
استیرای حقوق ،دستاوردهانی دارای ماهیت و ذات
مشخص ،مدرن و متعلق به جوامع غربی هستند که
کشورهای هرقی و جهان سومی بر مبنای ان الگوها
تالش کرده اند تارنخ نون خود را بسازند .انسان هرقی
واجد ذهنیت ،فرهنگ و توانانی های دنگری همرده
می هود که تنها با تماس با کشورهای غربی بوده که
توانسته بارور گردد و در تارنخ معاصر جوامع هرقی
موثر افتد .بر مبنای ان نگاه ،فرهنگ هرقی مهیای
پانرش بسیاری از تغییرات نیست و انگاره های فکری
مندرج در بط جوامع هرقی ،مانعی در برابر پانرش
تحوالت جدند اجتماعی هستند که با آموزش کامل
رنشههای نظام فکری و تمدنی غرب است که میتوان از
ذهنیت و فرهنگ سابق گسست و به پیشرفت و توسعه
دست نافت .اننها برخی مرروضات پیدا و پنهان در
رونکرد هرق هناسانه به جوامع هرقی نظیر انران است.
تاثیرپانری از همی رونکرد در کار محققان برجسته ای
نظیر عبدالهادی حائری سبب هده که به عنوان نمونه،
حائری از ”ذات مشروطیت“ سخ بگوند و تالش های
کسانی نظیر نائینی نا نوسف خان مستشارالدوله نا
ملکم خان برای تلریق و آهتی میان مشروطیت و عناصر
فرهنگ و اندنشه انرانی ا اسالمی ،تالش نافرجام و
بیهوده تلقی گردد .ذات انگاری دستاوردهای اجتماعی و
فکری بشری ،نکی از همان عناصر مندرج در رونکرد
هرق هناسانه است که وصف آن رفت و ما ًال به انکار
خالقیت و نوآوری انسان هرقی و امکان رقم زدن تجربه
تارنخی نون و موفق توسط وی میانجامد.
 . ۵به سبب بررسی چندن مولره در نک نشست در
برخی فرازها نظیر اصالحات ،گاه تنها نیمی از نشست به
سرتیتر جمع بندی تخصیص نافته که در مجموع حدود
هرت نشست به جمعبندی هشت فراز تعلق گرفته است.
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باب بگشا :طرحی نو در الهیات اجتماعی اسالم
معرفی و ارزیابی اجمالی مباحث قرآنی شهید هدی صابر (باب بگشا)

سلسله مباحث قرآنی ههید صابر که باا عاناوان
”باب بگشا“ ارائه میگردند ،به دلیال ناوآوراناه
بودن ،گره گشا بودن در هرانط امروز جاماعاه ی
انران و عمق و روش پاوهشگرانه ،هانستگی آن
را دارد که در محافل فکری و قرآنی انران ماورد
مطالعه و بررسی دقیق تر و جدی تر قرار گایارد.
نوهتار پیش رو مروری است اجمالی بار سایار
هکل گیری و روند ان مباحث که با ان امایاد
عرضه می گردد که گامی کوچک برای هناسانادن
بهتر اهمیت و جانگاه ان مباحث بردارد.
 .1زمینه و زمانه بحث

برای اننکه بتوان به تحلیل و معرفی باهاتاری از
مباحث ” باب بگشا“ دست نافت ،ضروری اسات
که مروری داهته باهیم بر زمینههای هکلگیری و
طرح ان مباحث .چنانکه میدانیم مباحث ”بااب
بگشا“ پس از دوران آزادی ههید هدی صابار از
زندان دوم تدون و ارائه هده و به نوعی محصول
آخرن جمعبندی های انشان از هرانط اجتماعای،
سیاسی و فکری انران در میانهی دههی هشاتااد
است .سرفصل ان جمعبندی که بعدها در مباحث
” هشت فراز ،هزار نیاز“ و ”باب بگشا“ به طاور

موردی و پراکنده مورد اهاره و توضیح هاهایاد
صابر قرار گرفتهاند را می توان در قالب موارد زنر
صورتبندی کرد:
 انسداد تئورنک و بیدستاوردی فاکاری:
نیاز جدی به کار اندئولوژنک
 تلقی کار اندئولوژنک به ماثااباه کاار
استراتانک در دوران انسداد تئورنک
 مخاطره و ناکارآمدی تعرنف فاعاالایات
استراتانک و تشکیالتی با نسل نو
 نیاز نسل نو به آموزش
 نیاز به خدای حداکثری برای عاباور از
انسداد و بحران
 .2 .2انسداد تئوریک و بیدستاوردی فکری :نیااز
جدی به کار ایدئولوژیک

سال های پس از دوره ی هشتسالهی اصالحاات،
جامعه ی فکری و سیاسی انران در نوعی خمودگی
و بیتحرکی به سر میبرد .گونی تمام امایادهاای
نیروهای سیاسی تحول خواه برای تغییر هرانط و
وضعیت حاکم ،در اثر انسدادها و ب بست هاای
دوران اصالحات به ناامیدی گرانیده و محاصاول
ان فضا نوعی انرعال و بی تراوتی در عارصاه ی
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اندنشه و عمل بود .چنی فضانی تا حد زنادی هم
در میان نیروهای فکری ،هم در بی نایاروهاای
سیاسی و هم در دانشگاه و نسل نو محاساوس و
قابل مشاهده بود .از اوانل دههی هرتاد و ساپاس
در تمام دوران اصالحات ،جرنان روهاناراکاری
دننی با هاخصیت دکتر سروش تاثایار فاکاری
محسوس و قابل مالحظهای در فضای فاکاری و
دانشگاهی بر جای نهاد .مقارن با همان نخستایا
امواج فکری منتشرهده توسط حلقه ی کایاان،
هماری از نیروهانی که بعدها عمدتا باا عاناوان
” ملی ا ماهبی“ هناخته هدند ،انتقادهانی نسبات
به طرح دن پاوهانه ی دکتر سروش داهتند و ان
انتقادها را به هکل تلونحی و گاه صرناح بایاان
می کردند .دکتر سروش در آن دوران باا ناقاد
اندئولوژی (طی مباحثی که بعدها در قالب کتاب
” فربه تر از اندئولوژی“ منتشر گردند) آغاز کرد و
سپس به ترونج و تحلیل آن سنخ دنناداری کاه
بعدها خود وی در بحث اصانااف دنا ورزی،
دننداری تجربت اندنش و دننداری معرفت اندنش
مینامید ،پرداخت و اوانل دههی هشتاد به هاارح
لیبرالیسم در انران بدل هد (ساخانارانای هاای
منتشرهده در کتاب اخالق خدانان)؛ چندی بعد به
ترکیک اقسامی از سکوالرنسم پرداخت و ضما
نقد سکوالرنسم فلسری ،سکوالرنسم سیاسای را
امری ضروری و مرید مطرح نمود .چنانکه اهارت
رفت ،پروژه ی فکری دکتر ساروش از هاماان
آغازن دوران طرح در قالب کیهان فرهنگای و
سپس مجله ی کیان ،مورد نقد جرنان روهنرکاری
ماهبی بود و مرحوم مهندس سحابی به عنوان نک
چهره ی هاخص ان جرنان و هخصیاتای ماورد

عالقه و ارجاع ههید هدی صابر ،در محافل فکری
از جمله کسانی بود که خروجی کار دکتر سروش
را رانده هدن دن به عرصهی خصوصی و ناوعای
ذه گرانی فاقد توجه الزم به عینایات تالاقای
میکرد.
پروژه ی فکری دکتر سروش که از دورهی پس از
جنگ و آغاز دهه ی هرتاد کلید خورده باود ،در
دورهی اصالحات جهتگیری سیاسی ناافات و
بسیاری از هاگردان و نیروهای سیاسی متاثار از
کار وی در قالب احزاب و نیروهای سیاسی نظیار
جبههی مشارکت ،انجم های اسالمی و مطبوعات
و روزنامه هانی که جناح راسات باه کانااناه،
روزنامه های زنجیرهای میخواند (جامعه ،تاوس،
عصر آزادگان ،نشاط ،صبح امروز ،مشاارکات،
نوروز ،ناس نو و  )...به توزنع و ترونج پروژه ی
فکری ای پرداختند که به درست نا غلط ،به دکتار
سروش و حلقه ی کیان نسبت داده میهد .همیا
امر سبب هد خواسته و ناخواسته ،هاکاسات و
خمودگی حاصل از دوران اصالحاات نایاز باه
مجموعه دستاوردهای فکری دکاتار ساروش و
جرنان روهنرکری دننی نسبت داده هود .هرچناد
که نمیتوان پروژهی فکری روهنرکری دننای را
علت تامه ی انسداد فکری و سیاسی دوران پس از
اصالحات تلقی کرد ،اماا روها اسات کاه
اندنشه های تدون و توزنعهده توسط روهنرکری
دننی نیز در بروز آن فضا در ساپاهار انادنشاه
جامعه ی انرانی در دوران پسااصالحات ،بی تاثیار
نبود.
فارغ از اننکه علل بروز بیدستاوردی فکاری در
جامعهی انران در دههی هشتاد را چگوناه ماورد
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ارزنابی قرار دهیم ،واقعیت انکارناپانری که در
آن دوران مشهود بود ،عدم اهتمام نیروهای فکری
به ارائه ی دستاوردهای جادناد تائاورناک و
بیانگیزگی و بی میلی نسل نو باه آماوخاتا و
ساخت و کنشگری میباهد .اگر به انا فضاای
رخوت فکری ،تنزل و افت اخاالق و ماناش
مبارزاتی را نیز بیرزانیم ،تا حد زنادی دغدغههای
آغازن ههید صابر برای طرح و تدون مبااحاث
” باب بگشا“ روه میهود .باببگشا با هناخات
بحران آغاز میهد و سپس در پی ارائهی مبنانای
فکری ا اندئولوژنک برای خرج از بحران حاکام
در جامعه و مناسبات افراد آن بود.

بروز آسیب می انجامد .اما عالوه بر ان نکاتاه ی
کلی ،باند به ان مساله اهاره کرد که در دورانای
که مبنای تئورنک و بستر ناظاری الزم بارای
ساخت نا گزننش استراتای و تحلیل وضاعایات
جامعه و نیروها و توضیح چرانی روندها وجاود
ندارد ،فراهم آوردن ان مبنای نظری ا که مرادف
با همان کار اندئولوژنک میباهد ا خود ،به ناک
ضرورت استراتانک (به معنای عام آن ،ناعانای
حیاتی و سرنوهتساز) بدل میهود .در چارچوب
چنی تاکیدی است که اهتمام ههید صاابار باه
مباحث قرآنی و تارنخی که سونهی اندئولوژناک

 . ۳ .2تلقی کار ایدئولوژیاک باه ماهااباه کاار
استراتژیک در دوران انسداد تئوریک

دومی نکته در فهم زمینه و زمانهی مابااحاث
” باب بگشا“  ،توجه به ان گزارهی کالایادی
است که در دوران انساداد تائاورناک و
بی دستاوردی فکری ،کار انادئاولاوژناک و
تئورنک ،جنبه ی راهبردی و حایااتای پایادا
می کند .چنانکه می دانیم نکی از اناتاقاادات
افرادی نظیر مرحوم مهندس سحابی و هاهایاد
هدی صابر به روهنرکری انرانی ،باقی ماانادن
ان جرنان در عرصه ی نظر و تولید اندنشاه و
عدم اهتمام نسبت به فاعاالایات راهاباردی،
نهادسازی و کنشگری عملی است .اما ان نقاد
به معنای تعطیل کار فکری و افتاادن در دام
پراتیک محض نیز نمی باهد .باند میان اندنشاه
و عمل اجتماعی نوعی توازن و همسازی وجود
داهته باهد؛ نادنده گرفت هر نک از دو وجه به
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آنها غالب است ،را می توان توضیح داد .در واقع،
فراتر از توضیح ،باند توجه کرد که ان تلقی ،باه
هکلی آگاهانه در مقدمهی مباحث ” باب بگشاا“ ،
از سوی ههید صابر طرح و مورد تااکایاد قارار
گرفته است .بدن ترتیب ،دومایا ضارورت
دورانی در آغازندن مباحث ”باب بگشا“ تاوساط
ههید صابر ،حیاتی بودن فراهم آوردن ماباناانای
نظری برای تحول در افراد و جامعه بود.
 . ۲ .2مخاطره و ناکارآمدی تاراریاف فاراالایات
استراتژیک و تشکیالتی با نسل نو

سومی نکته در سوق نافت ههید صابر باه لازوم
آغاز آموزش های تارنخ و قرآن (هشت فاراز و
”باب بگشا“( ،چالشهای تعارناف فاعاالایات
مشتر .تشکیالتی و استراتانک با نسل ناو و
جانگزن کردن ان فعالیت ها با تولیاد فاکاری
مشتر .بود .برای توضیح ان نکتاه بااناد باه
هرانطی که به دستگیری و زندان دوم ههید صابر
انجامید به اختصار عطف نظار کارد .در ساال
 ۲۵3۱ههید صابر به همراه چند تا دناگار از
همرکران و دانشجونانی که با آنها فعالیات هاای
فکری و تشکیالتی مشترکی داهتند ،دساتاگایار
می هود و ان بازداهت تا آغاازنا روزهاای
تابستان  ۲۵3۶ادامه مینابد و هرانط سخات و
طاقت فرسانی برای هدی صابر (نه فقط به لحااظ
فشار فردی بر انشان ،بلکه به لحاظ تحت فشاار
قرار گرفت همار دنگری از همراهان جوان) در
ان مدت رقم می خورد .هماری از دانشجوناانای
که با هدی صابر در قالب نک  NGOمشاغاول
فعالیت بودند نیز طی ان روند بازداهت هده و به

هدت تحت فشار قرار می گیرند تا به سناارناوی
نیروهای دستگیرکننده مبنی بر نقش ان گروه در
بروز ناآرامی در دانشگاه های کشور در اواخر بهار
 ۲۵3۱اعتراف کنند و ان فشارها تا حد کمی نیز
کارگر می افتد و تنی چند از جوانان همراه را باه
نوهت نامه هانی تحت فشار وامیدارد .ههید صابر
پس از پانان ان دوره ،به ان قاعدهی کالایادی
رسید که در هرانطی که فشار امنیتی مااناع از
هرگونه تشکلنابی و کار استراتانک می گردد و
ممک است هزننه های سنگینی نظیر آنچه رخ داد
را در پی داهته باهد ،توان اجتماعای نسال ناو
انجاب میکند که فعالیت مشتر .با انا نسال
مقدمتاً ،در مدار فکری و تئورنک باهد نه در مدار
استراتانک و تشکیالتی .مدل ادارهی جالاساات
” باب بگشا“ که در آن نیمی از زمان جلاساه در
اختیار نسل نو برای ارائاه ی مابااحاث قارار
می گرفت ،موند ان نکته است که ههید صابر باه
مباحث ” باب بگشا“  ،به عنوان فضاانای بارای
مشارکت ،همرکری و فعالیت مشتر .با نسل نو
نگاه می کرد و نه سخنرانی نا آموزش کالسیک .و
البته در ضم ان امر ،بر باقی ماندن مباحث در
مدار اندئولوژنک تا زمان مقتضی تاکید میهد.
 .4 .2نیاز نسل نو به آموزش

به عنوان نکته ای تکمیلی در توضیح محور قبلی به
عنوان زمینههای هکلگیری مباحث ”باب بگشا“،
باند به تاکید پررنگ ههید صابر بار مساالاه ی
”آموزش نسل نو“ در دوران پس از سال ۲۵3۶
اهاره کرد .در توضیح ان نکته ،عطف نظار باه
سخنرانی ” رفیق رهگشا“ ی ههید صابر مرایاد و
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روهنگر است .ان سخنارانای
ناکاای از درخشاان تارنا
خطابه های انرادهاده تاوساط
معلم ههید در دوران پاس از
زندان دوم است که در واقاع
اعالم آغاز مرحله ای جدند در
حیات فکری ،توساط انشاان
میباهد ” .رفیق رهاگاشاا“ در
سالگرد درگااهات مارحاوم
آنت اهلل طالقانای (هاهارناور
 )۲۵3۳در حسینیه ی ارهااد
انراد گردند و عالوه بر آناکاه
لحنی حماسی و قاطعانه بارای
رقم زدن نک آغاز داهات ،و
در کنار نکته سنجی های متعادد
و هرانط هناسی اجمالی ،حاوی
نک تاکید محورن بود ” :نسل
نو با فاقادان آماوزش هاای
دوران ساز و تالاناگارزن و
سپهرآفرن مواجه است“ .انا
فقدان آموزش های مسئوالنه ،به
بروز بحران و نابسامانی بینشی
و منشی در نسل نو انجامیده و آسیبهای زناادی
برای دانشگاه و جامعه در پی داهته است .در انا
سخنرانی اهاره ی ههید صابار باه ناواقاص و
مشکالت آموزه های جرنان روهنرکری دننی در
دوره ی اصالحات صراحت و بیان عمومی وناه ای
دارد؛ اما نکته ی محوری ،لزوم تجهیز نسل نو باه
آموزش هانی از جنس کار طالقانی است .از چناد
ماه پس از انراد ان سخنرانی عمومی ،ههید صابر

مباحث تارنخ )” هشت فراز ،هزار نیاز“ (خود را
آغاز کرد و مقارن با نشست های پانانی مبااحاث
تارنخ در ههرنور  ۲۵3۷مباحث ”باب بگشاا“ را
آغاز کرد که هر دو سلسله نشست مااکاور را
می توان تالش عملی ههید صابر برای جااماه ی
عمل پوهاندن به نکتهی محوری سخنرانی ”رفیاق
رهگشا“ در مدار و در حد توان هخاص انشاان
تلقی کرد.
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 . ۱ .2نیاز ویژه به خدای حداکهری برای عاباور از
انسداد و بحران

آخرن نکته در خلق زمینهی طرح مباحث ” بااب
بگشا“ نک تاکید محوری دنگر از ههید صابر بود
که در مقاطع مختلف بیان هده است :نیاز وناه به
خدای حداکثری برای عبور از باحاران .خادای
حداکثری ،در مقابل تلقی حداقلای از خادا و
محدود کردن مدار دن به چایازی کاماتار از
ظرفیت ها و جانگاه آن است .حداقلی هدن نقاش
خدا ،اتراقی بود که به زعم ههید صابر به عاناوان
خروجی پروژه ی فکری روهنرکری دنانای در
دههی هرتاد ،تسری نافت ” .دن اقلای و دنا
اکثری“ عنوان نکی از سخنرانی های دکتر سروش

به عنوان هاخص جرنان روهنرکری دننی بود کاه
در کنار سخنرانی دنگری با عاناوان ”ذاتای و
عرضی در ادنان“ در کتاب ”بسط تجربهی نبوی“
انشان منتشر هد .اصل سخ دکتر سروش در ان
مباحث ان بود که بارهای اضافی باند از دوش
دن برداهته هود و دن متکرل و عهدهدار هماان
امری هود که برای آن آمده ،ناعانای ارهااد و
هدانت مردم برای اهداف الهی و آبااد کاردن
آخرت افراد نه لزوما دنیای آنان .باحاث دکاتار
سروش هر چه بود ،نتیجهی بالفصلی که در فضای
فکری و به وناه در دانشگاه ها از ان مابااحاث
پدندار هد ،راندن خدا و ماهب باه ساه کاناج
مناسبات فردی و جانگزن کردن اخالق و مبانای
رفتاری ” مدنی“ به جای اخالق و سلو .فردی و
مبارزاتی برگرفته از مت دن بود .ههید صابر در
ادامه ی رونکرد استادش مرحوم مهندس سحابای،
بر حداقلی کردن نقش خدا و دن در زنادگای
اجتماعی نقد داهت و فعااالناه بارای ارائاه ی
جانگزننی در مقابل ان رونکرد و جهت گایاری
فکری جرنان روهنرکری دننی میکوهید.
به باور صابر ،در هرانط ب بست و بحران فکاری
و اجتماعی دههی هشتاد در جامعهی انران ،تنها به
مدد خدای حداکثری ا خدا با تمام داهتاه هاا و
کارکردهانش ا است که می توان از با بسات
خارج هد .البته در نظر ههید صابر ،نیاز وناه باه
خدای حداکثری در دوران انسداد ،باه ماعاناای
استغنای از خدای حداکثری در دوران گشودگای
و فرج نیست .برخورد تاکتیکی ،ابزاری ،سهکنجی
و مقطعی با خدا در هر هرانطی ماموم اسات و
ان نص صرنح و تاکید چندباره ی خاداوناد در
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کتاب آخر است  ۲که در مباحث مقدماتی ” بااب
بگشا“ نیز مورد تصرنح ههید صابر بود .در اننجاا
صحبت از نک ”تاکید وناه“ است .نعانای اگار
رابطه ی انسان با خدا در تمامی هرانط بااناد از
وصف استمرار و صافدالنه بودن برخوردار باهد،
در هرانط بحران و انسداد ،تمسک به داهتهها و
کارکردهای خدا ضرورتی صدچندان مینااباد و
ان تاکید وناه با دننامیسم و پونانی راباطاه ی
انسان با خدا مرتبط است :به نسبتی که انسان در
رابطه با خدا جدی باهد و در مسیر عبودنت گاام
بردارد ،به همان نسبت نیز خداوند انسان را محال
نزول لطف و رحمت خود قرار میدهد؛ رحامات
خدا بی قاعده نیست؛ درجه ی پارساشاگاری و
سوال مندی نوع انسان است که نسبت بهره جست
او را از ظرفیتها و داهتههای خداوند مشاخاص
می سازد .بنابران معنای تاکید وناه بار خادای
حداکثری در دوران بحران ان اسات کاه باه
مقتضای ب بست موجود ،انسان باناد روناکارد
مضاعف و جدی تری در رابطه با خدا داهته باهاد
تا به همان نسبت نیز از داهتههای خدا بهره ماناد
گردد .مباحث ” باب بگشا“ نیز چیزی جز تبیایا
همی رابطهی مستمر و همه گاهی میان خادا و
انسان و امکان بهرهمندی انسان از داهتاه هاا و
کارکردهای خدا نبود.
 .2چارچوب مباحث ”باب بگشا“

بر مبنای ضرورت های برهمرده در محور نخست،
مباحث ” باب بگشاا“ هامازماان باا آخارنا
نشستهای ”هشت فراز ،هزار نیاز“ در ههارناور
( ۲۵3۷مقارن با اواخر ماه رمضان) در حسینیهی

ارهاد آغاز هد و تا تابستان  ۲۵3۰و دستگیری و
زندان آخر ههید صابر ادامه نافت .دساتاگایاری
ناگهانی مزبور سبب ناتمام ماندن مباحث ” بااب
بگشا“ هد؛ اما هرتاد نشستی که در ان دوره ی
دوساله برگزار هد ،حاوی سرفصلهای زنر بود:
 نشست های اول تا هرتم :پیشااتابایایا (۷
نشست)
 نشست های هشتم تا سیزدهم :تبیی ما :رابطاه
میان دو مبنا :ابراهیم ( ۴نشست)
 نشست پانزدهم :تبیی  ” :باب بگاشاا“ باا دو
پیش فرض
 نشست هانزدهم :تبیی  :خدای طراح ا مهندس
 نشست هردهم :تبیی  :خدای خالق
 نشست های هجدهم تا بیست و هرتم :تبیایا :
دند استراتانک ( ۰نشست)
 نشست های بیست و هشتم تا سی ام :تبایایا :
نگرش روندی ،سامان مرحلهای ( ۵نشست)
 نشست های سیونکم تا سی و هشتم :تبیایا :
دند تارنخی تحلیل تارنخی ( 3نشست)
 نشست های سی و نهم تا چهل و هشم :تبییا :
خدای صاحب انده ( 3نشست)
 نشست های چهل و هرتم تا پنجاهم :تابایایا :
خدای منبع الهام ( ۶نشست)
 نشست های پنجاه ونکم تا هصات وچاهاارم:
تبیی  :خدای منشاء عشق و امید ( ۲۵نشست)
 نشست های هصت و پنجم تا هرتادم :تبیایا :
خدای منبع انرژی ( ۴نشست)
 سخنرانی های صاحبان دندگاه نظری و فعااالن
اجتماعی (  ۵نشست :چهاردهم؛ بیست و هشم؛
سیام)
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چهارده نشست نخست تحت عنوان پیشاتبیایا ،
مشتمل بر دو محور عماده باود :اول ،ناوعای
هرانط هناسی از وضعیت جامعه ،نیروهای فکری
ا سیاسی و نسل نو در آن سال ها؛ دوم تحالایال
زندگی و بینش و روش ابراهیم (ع) در راساتاای
ارائه ی الگونی نمونه و تحقاقای از راباطاه ی
استراتانک انسان با خدا و اماکاان تساری و
برگیری قاعده از مدل رابطهی ابراهیمی با خدا.
بخش دوم مباحث تحت عنوان ”تبیی “ مابقی ۳۴
نشست را به خود اختصاص داد و در واقع هر چند
نشست (به فراخور اهمیت و نیاز برای باز کاردن
بحث) به بررسی حول نکی از ”داهاتاه هاا و
کارکردهای خدا“ اختصاص نافت که البته آناچاه
در طرح کلی مدنظر ههید صابر بود ،بسی بیش از
هرتاد نشست بود و می توان تخمی زد کاه تاا
حدود دونست نشست را در بر می گرفت .نمودار
زنرن به قلم و طراحی ههید صابر ،ناماانااناگار
عناون ”پیشاتبیی “ و ”تبیی “ است .چانااناکاه
مالحظه می کنیم ،پس از مباحث مقدمااتای کاه
مبنای تئورنک بحث و ضرورت ها و نایاازهاای
رابطه می باهد و در همان هرت نشست آغاازنا
”باب بگشا“ مورد طرح قرار گرفت ،به الاگاوی
رابطهی ابراهیمی می رسیم که در هش نشاسات
بعدی تداوم نافت و بالفاصله پس از آن ،باحاث
” کارکردها ،دانانی ها و داهتههای خدا“ ست کاه
عالوه بر  ۰محور ارائههده در مباحث حسایانایاه
ارهاد (خدای طراح ا مهندس ،خدای خالق ،دناد
استراتانک ،نگرش روندی ،سامان مرحله ای ،دند
تارنخی تحلیل تارنخی ،خدای صااحاب اناده،
خدای منبع الهام ،خدای منشاء عشق و امایاد،

خدای منبع انرژی) 3 ،محور دنگر را نیز در بار
دارد که البته چنانکه اهاره هد ،با نیمه تمام ماندن
نشست ها در اثر دستگیری ههید صابر ،اماکاان
طرح عمومی نیافت .ان  3محور عباارتاناد از:
خدای حافظ ،خدای هادی (هدانتگار) ،خادای
موند ا حامی ،خدا ملجاء ،خادای واگااارناده،
خدای منبع امکان ،خادای مسائاول ،خادای
آرماندار.
چنانچه بخش ” تبیی “ که به توضیح داهته هاا و
کارآنی های خدا تعلق داهات ،باه ساراناجاام
می رسید ،آن گاه بخش سوم و نهانی مباحث کاه
از سوی ههید صابر ”پساتبیی “ نام گااری هده و
در واقع بر توضیح ”چگونگی رابطهی انساان باا
خدا“ و ” خروجیهای رابطه“ متمرکز بود ،امکاان
طرح عمومی پیدا می کرد .مباحث پساتبییا باه
طور عمده مشتمل بر محورهای زنر بود:
واکاوی مدل ها و الگوهای راباهاه باا خادا
(موسی ،نوسف ،نونس ،زکرنا ،مادر ماوسای،
مرنم و )...
چگونگی رابهه با خدا (چگونگی استراده از
داهتهها و کارآنیهای خدا)
 هرافیت با خدا و طرح موضوع
 طرح معضل و طرح تحالایال (طارح
دندگاه ،اناتاقااد ،وضاعایات خاود،
محدودنتهای خود)
 ترکیک مدار
 توکل و واگااری
 عهد و میثاق با خدا و آغااز سایار و
حرکت
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 اخا رهنمون
 جمعبندی
 توبه و مهندسی مجدد
خروجیهای رابههی انسان با خدا
مالحظه می گردد که آنچه در حسینیهی ارهاد و به
صورت عمومی مطرح گردند ،کمتر از نیامای از
طرح مورد نظر ههید صابر در مابااحاث ”بااب
بگشا“ بود و افسوس که با ههادت ان ماعالام
آزاده ،مباحث به سرانجام خود نرسید .تنها نقطهی
امید ،سنتی است که ههید صابر مانند همااری از
بزرگان فکری جرنان ملی ا ماهبی به آن اعتقااد
داهت و عمل میکرد :ارائه ی اولیه اماا کاامال
مباحث در نک جمع محدود ،صیقل خاوردن و
تنقیح مباحث و سپس ارائهی عمومی برای تاماام
مخاطبان.
 .3مباحث ”باب بگشا“  :طرح ناتمام ،روش
جامع

هرچند طرح عمومی مباحث ”باب بگشا“ ناتاماام
باقی ماند ،اما ان مجموعه نشستها عاالوه بار
محتوای پاوهشگرانه و نظری قابل اعتنا ،ارزهمند
و کم نظیر ،به لحاظ روهمندی و ارائهی الاگاوی
کار فکری مشتر .نیز واجد اهمیت و تاازگای
بود.
” باب بگشا“ اتکای روه بر قرآن به عنوان منبع
بینش و روش داهت و تمامی مباحث آن درتنیده
با آنات قرآن بود؛ اما برگیری آنات و به تعبایار
ههید صابر ” نشانهها“ از قرآن ،نه صرفا با اتکا باه
ذوق و سلیقهی فردی سخنران (ههید صابر) بلکاه
تابع روهی بود که چند مرتبه توسط انشاان در

میانه ی مباحث ” باب بگشا“ برای اساتارااده و
بهکارگیری حاضران توضیح داده هد:
روش مواجهه با مت مکتوب:
 تدقیق
 انتخاب نشانه و گزاره
 میدان موضوعی نشانه و گزاره
 هان انتشار
 بارگیری از واژه
 تحلیل  +بهره از منابع کمکمت
 کنه درنافت
ان روش پاوهش در قرآن ،تا اندازهای هابایاه
ترسیر موضوعی قرآن است که به جای آنکه باه
ترسیر ترتیبی آنات بپردازد ،به تناسب ماوضاوع،
تمام آنات مربوط به موضوع را گردآورده و مورد
بازبینی و ترسیر قرار می دهد .اما در مقانساه باا
ترسیر موضوعی ،روهی خالقانه تر و پوناتر اسات
و امکان بهتری برای فرارفت از صورت و رسیدن
به محتوا را می دهد .اگر بخواهیم به زباان سااده
روش ههید صابر در برگیری آنات متناساب باا
بحث از قرآن در مباحث ”باب بگشا“ را توضیاح
دهیم ،ان روش مشتمل بر مراحل زنر است:
 دقت و تامل پیرامون موضوع مورد بررسای،
اندنشیدن پیرامون جوانب و وجوه گوناگاون
آن.
 انتخاب کلیدواژه هانی مرتبط با جنبه هاا و
وجوه گوناگون مسالهی مورد بررسی بارای
ورود به قرآن و نافت مجموعه آنات حااوی
و مرتبط با آن کلیدواژهها.
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 بررسی آنات قبل و بعد هر آنه /ماجاماوعاه
آنات گزننشهده و مشخص کردن جاناگااه
آن آنه/آنات خاص در میان آنات همپیوند.
 توجه به هان نزول آنه و زمینههای اجتماعای
و تارنخیای که آنهی خاص در آن نازل هده
است.
 دقت ورزندن بر مراهیم و تعابیر کلیدی آناه
و هناخت واژگان سازندهی پیام با اتکای باه
منابع لغت و ادبیات عربی.
 تحلیل معنانی آنه و کمک گرفت از منابعای
نظیر نهج البالغه ،صحیره و ادعیهی ماعاتابار
برای رسیدن به در .روهنی از پیام آنه.
تعمق و تامل و صورت بندی نهانی از تحلیال و
درنافت معنانی ماکور.

اما در وجه روهی ،نکتهی آموزندهی دنگر مباحث
” باب بگشا“ نحوهی ارائهی مبااحاث باود کاه
پیش تر نیز بدان اهارت رفت؛ ههید صابر نیمی از
جاالااسااه را بااه ارائااه ی دسااتاااوردهااای
مشارکتکنندگان در نشست ها اختاصااص داده
بود .ان کار ،هم تدبیری بارای باه اهاتارا.
گااهت انده ها و نافتهها بود و سباب مای هاد
مباحث ” باب بگشا“ از مونولوگ و ساخانارانای
نک طرفه به دنالوگ و نوعی فعالیات جاماعای
مشتر .بدل هود؛ و هم از سوی دنگر متاثار از
وجه منش ههید صابر بود که فروتنی و پاانایا
آوردن خود در سطح سانر حاضران در نشستهاا
و عدم ارتراع گیری هخصیت های بارجساتاه را
مدنظر داهت.
 . 4مباحث ”باب بگگگشگا“ چگه گگرهگی از
مشکالت امروز ما باز میکند؟

سوال مهمی که باند در پانان به آن پرداخت انا
است که ” باب بگشا“ پاسخگوی چه مسالهای از
مسائل امروز ماست؟ آنچه مسلم اسات ” ،بااب
بگشا“ نظیر بسیاری از پاوهشهاا و تااماالت
قرآنی رانج ،نک کنجکاوی نظری نا تامل ورزی
ذهنی پیرامون قرآن نبود ،بلکه نوعی رونکرد باه
قرآن برای پاسخ به مسائل بود .از طرف دناگار،
فراتر از رونکرد پاوهشگرانه به قرآن و تاالش
برای قرار دادن کتاب آخر در جانگاه راهاناماای
عمل ” ،باب بگشا“ موضوع ”توحید اجتماعای“ را
مدنظر داهت که عام تر از رونکرد به قرآن اسات.
قرآن مخلوق خدا و در واقع محصولی عاالای از
رابطه ی انسان با خدا در نک دورهی بیست و سه
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ساله است؛ اما رابطه ی انسان با خدا ،پس از آن
 ۱۵سال ،نه منقطع هده و نه تعطیل خواهد هاد.
” با بگشا“ به احیا و تقونت ان رابطه میاندنشیاد
و در ان راستا” ،کتاب آخر“ (تعبیری که ههیاد
صابر در مورد ” قرآن“ به کار میبرد) منبع اصلای
کار و حاوی بینش و روش برای نیل به هادفای
عام تر بود و ان هدف عام تر هماان زنارتایاتار
مباحث ”باب بگشا“ بود :راباطاه ی مساتامار،
همه گاهی ،استراتانک و صاف دالناه باا خادا.
بنابران  ،گرچه از نک وجه” ،باب بگشا“ ناوعای
رونکرد سوال مندانه و پاوهشگرانه به قارآن باه
عنوان عالی ترن محصول رابطهی انسان با خادا
بود ،اما از وجه دنگر ،کندوکاوی عام تر ،پیرامون
توحید با رونکرد اجتماعی ا راهبردی (نه کالمای
ا الهیاتی) بود و هدفی عینی و عامالای را پای
می گرفت :وارد کردن ”خدا“ در زندگی روزماره،
سیرهای جمعی و عمل اجتماعی” .خدا“ در اننجا،
نه به مثابهی
خدای ذهنی
نک مرهوم
نک منبع صرفا هونتبخش
و نه به مثابهی
گرزبدست چهارراه تارنخ
ابزاری برای حاف صدای مخالف
نافی مشارکت و نقشآفرننی فعال انسان
و نه به مثابهی
خدای کوچک مدار
محدود به حوزهی خصوصی
غیرفعال در عرصهی جامعه

بلکه به مثابهی
منبع امکان
واجد داشته و کارآیی
صاحب نقش فرال در زندگی فرد و جامره
اهل مشارکت و مصاحبت با انسان
و رفیق رهگشاست.

تلقی اول از خدا که مباحث ” باب بگشا“ باا آن
مرزبندی دارد ،تلقی سنتی ا مدرسی اسات کاه
همچنان در آموزه های سنتی حوزوی غلباه دارد.
خدای مدرسی توسط ذه بشر اثبات میهاود و
پس از اثبات ،جای خاود را باه اساتانابااط
اثبات کنندگان می دهد .دستورات و احکام فقهای
خدا که توسط اثبات کنندگاان ،اساتانابااط و
صورتبندی می گردد است که در ان تلقای باه
عنوان روش تقرب به ”او“ و به عناوان ناگااناه
گزننه برای رابطه با خدا معرفی می گردد .از منظر
رونکرد فقهی و حوزوی ،نوع انسان برای انناکاه
بتواند با خدا ارتباط برقرار کند ،کافایاسات باه
تکالیف هرعی عمل کند و نماز و ادعیه و توسال
را جدی بگیرد .در ان رونکرد ،خالقیت و پونانی
رابطه ی انسان با خدا ،کمرنگ مای هاود؛ خادا
ثابت ،احکام و دستوراتش نیز ثابت و النتغیار و
انسان نیز ملزم به تطبیق خود با ان احاکاام و
تکالیف هرعی ثابت است .در چنی روناکاردی،
” خدا“ و ” خداپرستی“ دستمانهی هونتبخشی و
انجاد نوعی دوگانهی ” باخدا ا بای خادا“ نایاز
می گردد و بنابران  ،خدا نک منبع هونتباخاش
نیز هست .نگرش حوزوی سنتی (باه ونااه آن
نگرش فقهی ا کالمی خشک که با آماوزه هاای
عرفانی و دستگاه هانی نظیر حکمت ماتاعاالایاه
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آمیخته نشده) کمابیش چنی خدانی را پیش روی
نک انسان موم قرار میدهد.
تلقی دوم از خدا که مورد نقد جدیتر ههید صابر
در مباحث ” باب بگشا“ بود ،تلقی حاکمایات و
قدرت مستقر از خدا بود .در ان تلقی ،خدا ،جبار
و منتقم و سرکوب گر تصونر می گردد؛ خدانی که
” گرزبدست چهارراه تارنخ“ است و جز قالاع و
قمع اقوام غیرفرمان بردار در طی تارنخ و فارو
فرستادن عااب بر سر منکران ،کاروناهی تارنخی
دنگری ندارد؛ خدانی که با تمسک به آن میتوان
مخالران و معاندان را با بارچساب الاحااد و
بی خدانی ،حاف کرد و در نهانت ،خادانای کاه
مشارکت فعال انسان در سااخات وسااز را
برنمی تابد و حافظ وضع موجود است .در انا
تلقی ،انسان مدار تغییر ،مالاحاد ،بای خادا و
فرنب خورده ی هیطان ا دهم خدا ا ماعارفای
می گردد و کامال روه است که مشارکت چنیا
انسانی برتابیده نمیگردد .رابطهی انسان با خادا،
به رابطهی انسان با نانب نمانندهی خدا بار روی
زمی تحونل می گردد و خروجی انا راباطاه،
اطاعت بی چون و چرا از اوامر نمانندهی خداست؛
وقتی جانی برای چون و چارا وجاود نادارد،
مشارکت انسان با خدا چه معنانی دارد؟ ان تلقی
از خدا ،پیوند وثیقی با همان تلقی اول دارد و در
واقع نتیجه ی عینی تحقق همان تلقی نخسات از
خدا ،در سازوکار قدرت و حاکمیت است.
تلقی سوم از خدا که مباحث ” باب بگشا“ ی ههید
صابر درصدد تحول در آن است ،تلقی عارفانه و
روهنرکری از خداست؛ در ان تلقای ،خادا در
مداری محدود و در حوزه ی خصوصی است که با

انسان در ارتباط است .عاالای تارنا صاناف
دن ورزی ،دن ورزی تجربت انادناش تالاقای
می گردد که در پی ”تجربهی دننی“ است و الباتاه
روه است که ان تجربه صورت اجتماعای باه
خود نمی گیرد؛ بلکه امری است قابل لاماس در
رابطهی معنوی فرد با خدا .نتیجهی روها انا
رونکرد به خدا ،غیرفعال هدن ” او“ در حایاات
جمعی و عمل اجتماعی است .اگر قارار بااهاد
” تجربهی دننی“ در رابطه ی فرد باا خادا و در
پستوی خانه هکل بگیرد ،جز نتانج غیرمستقایام
مترتب بر ان رابطه ،چه وجه بالفصل اجتماعیای
از رابطهی انسان با خدا میتوان متاصاور باود؟
ههید صابر در مباحث ” باب بگشا“ با انا ناوع
کوچک مدار کردن خدا در عرصهی جامعه نیز بار
سر مهر نبود و درصدد بود که تلقیای از خدا کاه
”او“ را به عرصهی زندگی خصوصی خوانده بود را
به تلقی دنگری از خدا بدل کند که در آن خادا
تنها ،منبع امکان بزنگاه و حیطه ی فردی نبااهاد؛
بلکه آموزگار و منبع امکان تاماام سایارهاا و
روندهای فردی و جمعی باهد.
ههید صابر در مباحث ” باب باگاشاا“ در پای
صورت بندی نون تلقی ای از خدا بود که خدا را
به عنوان منبع امکان و داهته و کارآنی در تمامی
سیرهای فردی و جمعی معرفی می کرد؛ خادانای
که اهل تغییر و مشارکت با انسان است و انساان
با اتکای به او میتواند ساختوساز کند و خاود،
پیرامون و جامعه اش را به پیش ببرد .از ماناظار
ههید صابر ،ان تلقی از خدا به آنچه از اوصاف و
افعال خدا در کتاب آخر (قرآن) و کتاب تاارناخ
مشاهده میکنیم ،بسی نزدنک تر از تلاقای هاای
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سه گانه ی فوق است .اگر اتکاای
نک جانبه و تنگنظرانهی تلاقای
حاکمیتی از خدا ،تنها باه چاناد
وصف محدود از ”او“ در قارآن
نظیر جبارنت و منتاقام باودن
خداست ،و اگر تلقی مدرسای ا
حوزوی از خدا” ،او“ را تنهاا از
درنچهی آناتاالحکام“ مینگارد
و اگر تلقی عارفانه ا روهنرکری
از خدا ،تنها به تجربهی معنویای
می نگرد که به پیاداناش قارآن
انجامیده و آنات مت قرآنای را
داخل پاراناتاز و مساکاوت
میگاارد ،خدای ”رفیق رهگشا“
در تمام قرآن موج مای زناد و
گسترهی وسیعی از نشاناه هاای
(آنات) قرآن موند ان تلقی از
خداست که ”او“ اهل مشارکت و
همکاری با انسان اسات؛ اهال
برقراری رابطه ی مستمر است و
انسان را نه به به عنوان غالم حلقهبه گوش اوامر و
دستورات ،بلکه صاحب کرامت و خلیره ی زمیا
برای ساخت وساز و مشارکت و همکاری با خاود
می داند و معنای عبد بودن برای خدا نیز از همیا
رابطهی همهگاهی و مستمر انسان با خدا برگرفتاه
۱
هده است.
اگر نگاهی دوباره به سرفصل مباحث و عنااونا
ههید صابر در بخش ” تبیی “ و ”پسااتابایایا “
سلسلهنشستهای ”باب بگشا“ بیندازنم ،مالحظاه
می کنیم که صورت بندی ان تلقی از خدا با اتکاا

به چه ادبیات ،مراهیم و جهد و تالش ناظاری ای
صورت گرفته است .اوصافی نظیر خدای طراح ا
مهندس ،خدای خالق ،دند استراتانک ،ناگارش
روندی ا سامان مرحله ای ،دند تارنخی ا تحلیال
تارنخی ،خدای صاحب انده ،خدای منبع الاهاام،
خدای منشاء عشق و امید ،خدای منباع انارژی،
خدای حافظ ،خدای هادی (هدانتگار) ،خادای
موند ا حامی ،خدا ملجاء ،خادای واگااارناده،
خدای منبع امکان ،خدای مسائاول و خادای
آرمان دار ،جملگی مراهیمی هستند که ههید صابر
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با کاربست آنها در پی احیای رابطهی انساان باا
خدا بود؛ رابطه ای که در طی تارنخ وجود داهته و
مسیر رهد و تکامل بشر را رقم زده است ،اما در
جامعه ی انران دنرنست که مغرول ناهااده هاده
است .کارکردها و داهته های خدا در انا فاار
(تبیی ) جهتگیری کامال اجتماعی ا راهاباردی
دارد” .خدا“ صاحب دند استاراتااناک تالاقای
می هود؛ نعنی از برخورد خدا با انسان ها کاه در
کتاب آخر توصیف هده ،میتوان قواعدی بارای
طراحی استراتانک و دند راهبردی ،اساتاخاراج
کرد؛ خدا صاحب انده تلقی میهود به ان معاناا
که می توان برای درانداخت طراحی های فردی و
اجتماعی ،از مدل اندهپردازی خدا بهاره جسات؛
خدا در پروژههانی که با انسانهای مدار تغایایار
پیش برده ،صاحب نگرش رونادی و سااماان
مرحله ای می باهد و به ان اعتبار مای تاوان در
طراحی روندهای اجتماعی نو ،نگرش روندی خدا
س علی هاا .بنابران ههید صابار
را وارد کرد و ق ّ
برای درافکندن مباحث ” باب بگشا“ مراهایام و
ادبیاتی به کلی ” دنگر“ به کار بست و ان کار در
نهانت وفاداری به مت قرآن و روهمندی صورت
گرفت نه صرف ًا بر اساس ذوق و سلیقه ی هخصی.
مباحث ” باب بگشا“ نشان میدهد که خدا به چاه
اعتباری می تواند وارد پروسه ها و پاروژه هاای
فردی و اجتماعی زندگی انسان هود و ان وجاه
تمانز و کامال کم سابقه در محصوالت ناحلاه ی
روهنرکری ماهبی و دننی در دوران ماعااصار
است.
باند تاکید کرد که ان رونکارد باه خادا ،در
پروژه ی روهنرکری ماهبی بی سابقه نبوده اسات.

در سال  ۲۵33ههید صابر برای سخانارانای در
مراسم رونمانی از جلد  ۲۴مجموعه آثار مهنادس
بازرگان دعوت هد .در ان جلد از مجموعه آثاار
مرحوم بازرگان ،مقاله ای قرار داهت با عاناوان
” همکاری خدا و انسان“ (مربوط به ساال هاای
 )۲۵۴۵-۲۵۴۶که بسیار مورد توجه و عالقاه ی
ههید صابر قرار گرفته بود و بحث خود در مراسم
رونمانی را به همی مقاله از مجموعه آثاار ۲۴
مهندس بازرگان اختصاص داد .قرآن به مثاباه ی
راهنمای عمل نیز پیشتر در سیر فکری و عمالای
مجاهدن بنیانگاار که مورد ارجاع و عاالقاه ی
ههید صابر بودند ،مطرح هده بود؛ انده هانی نظیار
بازگشت به قرآن و وارد کردن بیناش و روش
قرآنی در سیرهای اجتامااعای در انادنشاه ی
احیاگران و مصلحانی نظیر سیدجمال و هرنعاتای
دارای سابقه و نقطه چی بود .بنابران کلایات و
ماهیت بحث ”باب بگشا“ی ههید صابر که بر دو
محور ” خدا در سیر های فردی و جمعی“ و ”قرآن
به مثابهی منبع بینش و روش“ استوار باود ،در
نحله ی روهنرکری ماهبی ،زمینهماناد و دارای
سابقه بوده است .اما صورتبندی همهجااناباه و
روهمند ههید صابر از ان موضوع و ادبایاات و
محتوای بحث ههید صابر کامال نوآورانه و بینظیر
است .داهته ها و کارکردهانی که صابر برای خادا
برهمرده و با اتکای به قرآن و منابع کمک کاار
مورد مستندسازی قرار می دهد ،پیشتر جاز باه
هکل پراکنده و موردی در آثار دنگر نواندنشاان
و روهنرکران ماهبی نیامده است .به عالوه تمرکز
بر مسالهی رابطه ی انسان با خادا و تارسایام
چگونگی برقراری و تداوم ان رابطه نیز به هکال
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مستند و همهجانبهای که در مباحث ” باب بگشا“
طرح گردنده ،مورد اهتمام دنگر مترکران ماهبای
ما نبوده است .اگر مباحث ” باب بگشا“ تنهاا در
گشودن مسیر ان مباحث در نظام فکری جرناان
نواندنشی دننی توفیقی حاصال کارده بااهاد،
کامیابی بس بزرگی به همار می رود؛ هرچند کاه
” باب بگشا“ چیزی بیش از گشودن مسیر بوده و
از آن دست مباحثی است که اگر از سوی نسل نو
جدی گرفته هود ،می تواند در فضای فکری انران
سپهری نو بیافرنند و برای بنای فکری نواندنشای
دننی ”طاقضربی“ بزند .بحث ”باب باگاشاا“ی
ههید صابر پرانتزی گشوده دارد و جای کاار در
پیرامون و در تداوم آن بسیار هست؛ باه عاالوه،
روش ارائه هده از سوی ههید صابر در برداهت از
قرآن که در مباحث ”باب بگشا“ سونهی کااماال
تحققی و الگودهنده پیدا کرده نیز هانان توجه و
قابل کاربست در تمام پروژهها و برداهات هاای
قرآنی دنگری است که ” کتاب آخر“ را به عناوان
راهنمای زندگی مبنا میگیرد.
در پانان باند اظهار امیدواری کرد که ان دعاای
زکرنا که ” پروردگارا ،مرا تنها مگاار و تو بهترن
وارثانی“ ۵در حق دستاورد فکری و جهد و تاالش
خالصانه ی ههید صابر تحقق نابد و ان دستااورد
به واسطه ی کوهش و برخورد فعال در عرصاه ی
فکری انران بسط و گسترش نابد.

پینوهت:
 ” . ۲فَإِذا رَکِبُوا فِی الْرُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصی َ لَهُ الادينا َ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ نُشْرِکُونَ“ ” :و هنگامى که بر

کشتى سوار مى هوند ،خدا را پاکدالنه مى خوانند ،و [لى[
چون به سوى خشکى رساند و نجاتشان داد ،بناگاه هر.
مىورزند( “.عنکبوت) ۴۳ :؛ ” هُوَ الَّاِى نُسَیرِّکمُ فىِ الْبرِ
ح َط يی َب ٍة
ک َو َج َر ْن َ بهم ِبرِن ٍ
ى ا ْل ُر ْل ِ
ى ِإذَا کُن ُت ْم ف ِ
َو ا ْل َب ْح ِر حَت َّ
ل
ج ِم ک ِّ
ف َو جَاءَه ُم ا ْل َم ْو ُ
ص ٌ
ح عَا ِ
َو َف ِرحُو ْا بها جَاءَتها رِن ٌ
ط بِه ْم َد َع ُو ْا اللَّه م ْخ ِلصِی َ لَه الدين َ
مَک َا ٍن َو َظنُّو ْا أَنه ْم ُأحِی َ
لئ ْ أَنجَیْتَنَا مِ ْ هَاذِهِ لَنَکُونَ َّ مِ َ الشَّاکِرِنا َ() ۱۱فَالَامَّاا
أَنجَئهُمْ إِذَا هُمْ نَبْغُونَ فىِ الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقّ“  :او کساى
است که هما را در خشکى و درنا مىگرداند ،تا وقتى که
در کشتیها باهید و آنها با بادى خوش ،آنان را ببرناد و
انشان بدان هاد هوند [بناگاه [ بادى سخت بر آنها وَزَد و
موج از هر طرف بر انشان تازد و نقی کنناد کاه در
محاصره افتاده اند ،در آن حال خدا را پاکدالنه مى خوانند
که ” :اگر ما را از ان [ورطه [ بارهااناى ،قاطاعا ًا از
سپاسگزاران خواهیم هد“ .پس چون آنان را رهاانایاد،
ناگهان در زمی بناحقّ سرکشى مىکنند“ (نونس-۱۵ ،
.)۱۱
 . ۱رنشهی طبیعی ای که در ادبیات عرب در خصاوص
” عبد“ و ”عبودنت“ و دنگر مشتقات ان واژه ذکر هده،
” طرنق المُعَّبد“ به مرهوم مسیر کوبیدههده و نرمی اسات
که در اثر گار مستمر افراد در صحرا هکل میگیرد .بار
مبنای همی رنشهنابی واژگانی ،ههید صابر معتقد باود
” عبد“ در قرآن کسی است که اهل طی مسیار نارم و
مستمر رابطه با خدا باهد و عبودنت به معنای طی چنی
مسیر و حرظ چنی رابطهانست نه له هدن انسان در ذنل
سیطره ی خدای جبار و نمانندگانش بر روی زمی  .انا
تلقی ،با مرهوم ”ماهب“ که برگرفته از تعبیر ابراهیامای
” انّی ذاهب الی ربّی سیهدن “ است نیز تانید مای هاود؛
انسان ماهبی ،انسان اهل رفت و گام زدن در مسایار
رابطهی همیشگی با خداست.
 . ۵وَ زَکَرِنَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبي لَا تَاَرْنىِ فَرْدًا وَ أَنتَ خَایارُ
الْوَارِثِی (انبیاء)3۰:
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هدی صابر و جنبش دانشجویی
”نسل کنونی که االن در دانشگاه های انران
است ،نسل نتیمی است .آموزگاری به سان
طالقانی ،به سان بازرگان ندارد .انرای نقش
جوانان در تغییر وضع موجود و به زنست و
به بودن بس مغتنم است .اما ما در همی جا،
با تک امکانات خودمان ،با حلقوم و پنجه ی
خودمان سعی می کنیم که راه باز کنیم در
ذنل نک مبارزه ی ملی و مستقل و مردم گرا؛
رفت و از دنگری استمداد کردن افت بود.
ان افت االن کمتر به نظر می رسد ،چون
آموزهی نیست“.
اگر بخواهیم نوع رابطه ی هدی صابر با
دانشجونان و دانشگاه و به طور کلی ،نسل نو ،را
در چند عبارت کوتاه توصیف کنیم ،با تقرنب
خوبی می توانیم ”برخورد روهنگرانه و نقادانه“ و
”برقراری رابطه ی آموزهی“ را دو کلید اصلی در
ان رابطه در نظر بگیرنم.
صابر در دورانی با نسل نو و جنبش دانشجونی از
میانه ی دهه ی هرتاد تا اواخر دهه ی هشتاد
خورهیدی ،پیوند خورد که به زعم او آموزشهای
روهنرکران ،نسل نو را به سمت و سوی تررد،
بی مسئولیتی و عدم تقید فردی و اجتماعی کشانده
بود .ان دوران مقارن بود با بر سر کار آمدن
دولت اصالحات و گشانش سیاسی نسبی در

سال های آغازن ( )۲۵۷۴-۲۵۷3و تسلط
آموزه های جرنان روهنرکری دننی به پیشقراولی
دکتر سروش بر دانشگاه.
چندی بعد ،با رخداد  ۲3تیر  ،۲۵۷3فضای هور
و پرتحرکی دانشگاه ها فروکش کرد و تا پانان
دولت اصالحات ،روندی نزولی را طی کرد و
بخشی از دانشجونان با اصالح طلبان به لحاظ
سیاسی مرزبندی کردند و همراهی و همدلی به
انتقاد متقابل بدل هد .مقارن با ان فاصله گیری
سیاسی ،از اوانل دهه ی هشتاد ،بسیاری از
دانشجونان از دستاوردهای فکری روهنرکری
دننی نیز عبور کردند و بخش قابل توجهی از دفتر
تحکیم وحدت و فعاالن انجم های اسالمی ،به
عنوان نماد جرنان دانشجونی تحول خواه ،به
آموزه های دنگر روهنرکران انرانی که در
تقسیم بندی رانج آن روز روهنرکران عرفی
خوانده می هدند ،روی خوش نشان دادند .تا اننکه
با برآمدن دولت نهم ،محدودنت ها تشدند و
تحر .و مسئولیت پانری دانشجونان نیز بیش از
پیش تضعیف هد .از ان پس ،تقرنب ًا جرنان های
فکری ا سیاسی ،تعامل خود را با دانشگاه و
جنبش دانشجونی کناری نهادند و دانشجونان در
نوعی تعلیق فکری و سیاسی رها هدند.
سخنرانی ههید صابر در سالگرد درگاهت مرحوم
طالقانی که جمالت آغازن ان نوهته به نقل از

خردادماه 2931
61

یادانهم دومین سالگرد شهادت هدی صارب
آن می باهد ،درست در همی سرفصل رقم
خورد؛ در دورانی که دانشجونان و نسل
نو ،سرخورده از همراهی و تخصیص
سال های اول اصالحات ،و زخم خورده از
سرکوب و فشارهای حاکمیت ،سرگردان
و بدون ملجائی برای آموزش و ترمیم و
احیا رها هده بودند .با عطف نظر به چنی
هرانطی است که می توان عمق درد نهرته
در کالم ههید صابر در آن سخنرانی و
سخنرانیهای مشابه را درنافت.
صابر عضوی از خانواده ی ملی ا ماهبی
بود؛ خانواده ای که در هکل گیری
انجم های اسالمی دانشجونان ،نقش بانی
و بنیانگاار داهته است .بدون حمانت و
تالش های کسانی نظیر مهندس بازرگان و
نسل های نوی پس از آن ا مجاهدن
بنیانگاار ،ههید حنیفنااد و دنگران ا انجم های
اسالمی دانشجونان نمی توانستند سیر قوام و
توسعه ی تشکیالتی را طی کنند .ان میراث
تشکیالتی ،در دوران پس از انقالب ،به واسطه ی
پیوند خوردن دانشجونان پیرو خط امام و دفتر
تحکیم وحدت با حاکمیت ،با آن مولود آغازن و
پدنده ی دهه های سی و چهل و نیمه ی دهه ی
پنجاه ،تراوت ها و گاه تعارض های بنیادن نافت
و درگیر نوعی بی حافظگی تارنخی هده بود .با
هروع دوره ی اصالحات نیز ،انجم های اسالمی
بیش از هر چیز تحت تاثیر گرتمان روهنرکری
دننی بودند و سیر فاصله گرفت از مولره های
هونتی و تارنخی انجم های اسالمی در ان برهه
نیز با فرازونشیب ادامه داهت.

در چنی هرانطی روه بود که ههید صابر چه
حسی نسبت به تطور سیر هونتی ،فکری ،سیاسی
و اجتماعی جنبش دانشجونی داهت؛ حس کسی
که میراث ارزهمند گاهته که با خون و عرق
حاصل هده را بر باد رفته می بیند و نسل نو را
سرگردان و بدون آموزگار.
از دل چنی زمینه ای طبیعی بود که دو مولره ی
پیش گرته در برخورد ههید صابر با دانشجونان
هکل بگیرد” :برخورد روهنگرانه و نقادانه“ و
”برقراری رابطهی آموزهی“.
ههید صابر بر آن بود که در عصری که آموزگار
تشرزن و تلنگرزنی چون طالقانی در میان نیست،
در مدار خود ،خالء را جبران کند .به همی سبب
بود که در نشست هانی که به مناسبت های
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گوناگون ا از  ۲۴آذر و  ۲3تیر گرفته تا
اردوهای تشکیالتی تحکیم وحدت ا برگزار
می هد و از ههید صابر نیز به عنوان سخنران
دعوت به عمل می آمد ،فرصت را برای نقد
همدالنه و منصرانهی دانشجونان که مخاطب بحث
بودند ،غنیمت می همارد .به ان امید که
مسئولیت ،هونت ،منش و نواوری گردگرفته و
فراموشهده را احیا کند.
هرچند محتوای کلی ان نقدها همدالنه و مبتنی بر
در .مشتر .بود ،اما کامال طبیعی بود که گاه با
”تشر“ و تندی همراه میهد و واکنش دانشجونان
را نیز در پی داهت .جهت گیری غالب مقاالت و
سخنرانی های به جامانده از ههید صابر در مواجهه
با جنبش دانشجونی ،به همی سبب نقادانه است.
ان نقد ،صد البته بی مبنا و ذهنی نبود .نقد بر
بازخوانی دقیق تارنخی جنبش دانشجونی انران
استوار بود و همی رونکرد تارنخی ،بر استحکام
و قوت و اثرگااری نقدهای ههید صابر بر جنبش
دانشجونی می افزود و البته با هرانط هناسی دقیق
اکنون جنبش دانشجونی و ارائه ی راهکار
برون رفت از وضعیت جاری نیز همراه بود (که
مصداق آن ،سخنرانی/مقاله ی ”هونت فرار“
است) و به همی سبب ،سونه ای کامالً عینی و
انجابی مینافت نه صرفا ذهنی و سلبی.
اهتمام پنج سال پانانی حیات هدی صابر به
برگزاری سلسله نشست های آموزهی ”هشت
فراز ،هزار نیاز“ و ”باب بگشا“ که بارها در آنها
تصرنح کرده بود که مخاطبش نسل نو هستند ،ما
به ازای عینی مولره ی دوم (برقراری رابطه ی
آموزهی) بود .ههید صابر کوهید در دورانی که

به گرته ی خود نسل نو ،آموزگاری به سان
طالقانی و بازرگان ندارد ،در مدار و در حد توان
خود ،بخشی از خالء را جبران کند؛ با مباحث
”هشت فراز ،هزار نیاز“ خالء بی حافظگی و عدم
تجهیز تارنخی نسل نو و با مباحث ”باب بگشا“،
خالء عدم تجهیز به ب مانه ی تئورنک و
اندئولوژنک و بحران رابطه با ”خدا“ و ”کتاب
آخر“ ا قرآن.
ههید صابر در ان نشستها (و به وناه در ”باب
بگشا“ ( تالش کرد که عادت دانشجونان برای
”کاهت ترنبون در مقابل سخنرانان“ را از میان
بردارد و به جای آن ،ترنبون را در اختیار نسل نو
قرار دهد .به همی سبب نیمی از جلسه به ارائه ی
دستاوردها و طرح مسائل و دغدغه ها توسط
مشارکت کنندگان و نسل نو اختصاص داهت.
تمامی ان تالش ها برای آن بود که نسل را از
بی دستاوردی و مصرف گرانی محض به سمت
تولید ،نوآوری و خالقیت دهه های اوج جنبش
دانشجونی در انران سوق دهد.
صابر همزمان ،در تدار .دست مانه ای برای
احیای ”منش از کف رفته“ در بی جوانان و
دانشجونان بود .اگر اهتمامی برای نوهت ”سه
هم پیمان عشق“ داهت و چنانچه برای تدون
نادنامه ی جهان پهلوان تختی به ان سو و آن سو
می رفت ،در پی پر کردن همی خالء بود .به رغم
ههادت نابهنگام او ،اکنون نسل نو با محصول و
دستاورد خالصانه ی آن معلم ههید روبروست و
امید است که به مصداق ”خا الکتاب بقوه“،
آموزش را جدی بگیرد و ان محصول ها مهجور
نمانند.
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آخرین آثار منتشرشده از هدی صابر
در نک سال گاهته (از خرداد  ۲۵۰۲تا خرداد
 ) ۲۵۰۱همار دنگری از آثار ههید هدی صابر
گردآوری و تنظیم گردنده و انتشار نافته است که
در ان گزارش به ان موارد میپردازنم.

 .1انتشار دومین مجلد از
مجموعهی ”هشت فراز هزار نیاز“
در آستانه سالروز تولد ههید هدی صابر (اسرندماه
 ) ۲۵۰۲مجلد دوم از مجموعه هشت فراز هزار
نیاز (دفتر اول :فراز جنبش تنباکو) منتشر هد.
پیش از ان دفتر دنگری از ان مجموعه با عنوان
”پیش از آغاز“ منتشر هده بود که روش تحلیل
بررسی هشت فراز را نشان می داد .مجلد اخیر که
به فراز نهضت تنباکو اختصاص دارد مشتمل بر
هش نشست است که عالوه
بر بحث آغازن مرحوم
مهندس سحابی پیرامون
اهمیت تارنخی فراز تنباکو،
مباحث ههید هدی صابر در
 ۱۳محور معرفی هده در
چارچوب موضوعی وارسی
فرازها (فضای بی المللی؛
هرانط داخلی (اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی)؛
زمینه های بروز حرکت؛
روانت فراز؛ مطالبات؛

هعارها؛ رهبری؛ نیروی آغازگر؛ نیروهای دست
اندرکار؛ مردم؛ تشکیالت؛ استراتای؛ مشی؛
اندئولوژی؛ برد اجتماعی – برد جغرافیانی؛
جهت گیری طبقاتی؛ دستاوردها؛ ناکامی ها؛
جمع بندی نهانی؛ آموزش های فراز) در خصوص
نهضت تنباکو طرح گردنده است.
ان کتاب توسط درگاه ”در فیروزهای“ به صورت
الکترونیکی انتشار نافته و در دسترس عالقه
مندان و پاوهشگران میباهد.
 .2انتشار نخستین دفتر از
دلنوشتههای شهید هدی صابر
دومی کتابی که در در آستانه  ۱۵اسرندماه
 ، ۲۵۰۲سالروز تولد ههید هدی صابر منتشر هد،
دفتر اول از مجموعه دل
نوهته های وی تحت نام پر
نادگار ( :۲۵3۵-۲۵3۳
بازداهتگاه  ۳۰عشرت آباد و
زندان اون ) می باهد .ان
کتاب مشتمل بر  ۱۴نثر
هعرگونه و مت ادبی ا اجتماعی
کوتاه از ههید صابر است که به
مناسبت های مختلف در دوران
زندان نگارش نافته اند .تصونر
دست نوهته برخی قطعات نیز
در انتهای کتاب آمده است.
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هعر ”پر نادگار“ نکی از به نادماندنی ترن
قطعات نگاهته هده توسط ههید صابر در تشرنح
چگونگی پیوند خوردن با هخصیت ههید محمد
حنیف نااد در سیر زندگی ههید صابر است که
پیش از ان نیز در نشرنه چشم انداز انران منتشر
هده بود .عنوان همی هعر وزن برای ان
مجموعه انتخاب هده است .مطالعه ی ان اهعار،
خواننده را عالوه بر مسیر زندگی هخصی و
اجتماعی ههید صابر ،با تارنخ بخشی از زندان ها
و عناصر فکری ههید صابر که در قالب قطعات
ادبی بیان هده نیز آهنا می سازد .ان کتاب توسط
درگاه ”در فیروزه ای“ به صورت الکترونیکی
انتشار نافته و در دسترس عالقه مندان میباهد.
 .3انتشار دومین دفتر از
مجموعهی ”باب بگشا“
مقارن با دومی سالگرد ههادت هدی صابر
(خرداد  ،)۲۵۰۱دومی دفتر از مجموعه
نشست های قرآنی ”باب بگشا“ نیز انتشار نافت.
دفتر دوم با عنوان ”تبیی ا “۲در واقع بخش
نخست از سرفصل ”تبیی “ مباحث باب بگشا
می باهد که مشتمل بر مباحث مربوط به
کارکردها و داهته های خدا است” .تبیی ا“۲
دربردارنده ی سیزده نشست و سه داهته و کارکرد
نخستی مورد بحث قرار گرفته در ”باب بگشا“
می باهد که عبارتند از :خدای طراح ا مهندس؛
خدای خالق؛ خدای صاحب دند استراتانک .در
ان دفتر همچنی سخنرانی بانی موسسه ی محک
که در نشست بیست و هشم ”باب بگشا“ انجام
گرفته نیز گنجانده هده است ۰ .نشست از ۲۵

نشست مندرج در ان مجموعه نیز به بحث دند
استراتانک اختصاص دارد.
آورده های
مجموعه همچنی
در ان
مشارکت کنندگان در مباحث ”باب بگشا“ (در
سیزده نشست مربوط به ان دفتر) نیز با ونرانش
مختصر ادبی ا نگارهی گنجانده هده تا تاکید
محورن ههید صابر مبنی بر اهترا .گااری
انده های نسل نو در امر انتشار آثار انشان نیز
تحقق نابد.
پیش از ان نیز دفتر نخست از سلسله مباحث
”باب بگشا“ با عنوان ”پیشاتبیی “ در نخستی
سالگرد ههادت هدی صابر انتشار نافته بود که
مشتمل بر چهارده نشست آغازن ان مجموعه
مباحث بود .بدن ترتیب با انتشار دفتر دوم از
مباحث فوق ۱۷ ،نشست از  ۷۳نشست ”باب
بگشا“ در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.
ان کتاب نیز توسط درگاه ”در فیروزه ای“ به
صورت الکترونیکی انتشار نافته و در دسترس
میباهد.
 .4انتشار دو مجلد دیگر از
مجموعهی ”هشت فراز هزار نیاز“
در دومی سالگرد ههادت هدی صابر ،دو مجلد
دنگر از مجموعه ی ”هشت فراز ،هزار نیاز“ نیز
منتشر خواهد هد .ان دو مجلد مربوط به
فرازهای جنبش مبارزاتی دهه های  ۲۵۶۳و
 ۲۵۳۳همسی و انقالب بهم  ۲۵۳۷می باهد.
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به نام همراه یاریگر
ای مرغ سحر! چو این شب تار  /بگذاشت ز سر سیاهکاری،
وز نفحهی روح بخش اسحار  /رفت از سر خفتگان خماری،
بگشود گره ز زلف زرتار  /محبوبهی نیلگون عماری،
یزدان به کمال شد پدیدار  /و اهریمن زشتخو حصاری،
یاد آر ز شمع مرده یاد آر
خردادماه دیری است که در این مرزوبوم یادآور حوادث شگرف و رخدادهای فراتر از ذهن و بیان
است؛ از خیزش پانزده خرداد تا شهادت محمد حنیفنژاد و یارانش ،عروج معلم انقالب ،دکتر علی
شریعتی ،فتح خرمشهر و احیای غرور ملی و نزدیکدستتر ،شور و نشاط دو خرداد و بیست و پنجم
خرداد و ده ها رخداد ریز و درشت دیگر .اما به سیاهه ی این رخدادها ،در دو سال اخیر درگذشت
عزت ایران ،مرحوم مهندس سحابی ،و سپس شهادت و تدفین غریبانهی هاله سحابی ،و چندی بعد،
شهادت پهلوانانهی هدی صابر نیز افزوده شده است .هر سال که بیست و یکم خرداد فرا میرسد،
خاطرات تکاندهندهی آن صبح پخش خبر شهادت ،در ذهن عالقمندان به هدی صابر مرور میشود؛
خبری که باورکردنی نبود ،اما افسوس که واقعیت داشت.
اکنون با گذشت دو سال از آن روز ،نبودن هدی صابر را باور نکردهایم ـ که شهید ،زنده و حاضر و
حیّ است؛ شرایط و فضا و توان محدود اما به گونهای بوده که امکان پاسداشت یاد و نام هدی صابر
را آنطور که شایستهی جهد آن آموزگار و کوشش آن حقگذار است ،فراهم نیاورده .ناگزیر به
همین خردهتالشها دلخوشیم و روزی را انتظار میکشیم که این شب تار ز سر سیاهکاری بگذارد،
خماری از سر خفتگان برود ،باغ دوباره خرّم شود و زمانه ز نو آباد گردد .چه بسا آن روز یادآوران
بهتری برای یاد آن آموزگار فقید باشیم .
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زندگی چیست؟
در مطلعِ کار
بابِ صحبت با یار
بی هراس از اغیار
به تمنّای جرعهْ طهوری شهوار
همان اکسیر حیاتِ خوش گوار
زندگی را دریاب
در پسِ پیشانی مردان کبیر
در شطِ خونِ رگِ نرّان چو شیر
همانان که در گنج سینه دارند هم آرمان ،هم سازمان و هم تدبیر
زندگی را دریاب
در پچ پچِ جاریِ دو لب ،آنگونه که درواقع هست
در گرمایشِ چفت ،دو دست
بهرِ عقد میثاقی به نیتِ شکست بنبست
زندگی را دریاب
حتی در بطنِ شبِ تار
روی بامی بری از گرد و غبار
چشم دوخته بر اخترکانِ رازدار
نقره قندیلهای کهکشانِ دادار
کز ازل از امید بوده اند باردار
گر لبی باز کنی ،سفره دلی بگشایی ،سرّ تو نیک نگهدارند ز گوش اغیار...
تک ،تیزتک! سرخوش باش زین همه مجرای حیات
که بسی فاصله دارند زین ماتمکده و نوحه و مرگ و ممات
با این همه ،تردید مدار ،گردن افراشته دار ،بشتاب یلْ برنا
که عروسِ فطرت حجله آراسته است از معنا
حجلۀ معنا را محترم دار رشید ،ای رعنا
(بخشی از شعر «زندگی را دریاب» شهید هدی صابر مندرج در مجموعهی «پر یادگار»)

