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»بنام خدا«
3 شنبه 14 ـ 12 ـ 86

مصدق/  دکتر  رحلت  سالگرد  یکمین  و  چهل 
احمدآباد

در  بزرگوار  بس  بی خست  پروردگار  بنام 
آستان بهار

کنار  اتاق  در  سوتر،  آن   متر  چند 
هم قواره ای نهفته است.

استخواندار، میاندار مردی آرمیده است
به  رو  درگاهی اش  از  نیز  من  که  اتاقی 
است.  پر  موسپید  از  دارم،  شما  سوی 
است.  نشده  سپید  آسیا  در  که  موهایی 
کوچک،  من،  و  مصدق دیده  و  سپید  مو 

بی قواره و مصدق ندیده
مصدق ندیده ام، مصدق شنیده ام، مصدق 
وانفسا،  در  خاصه  ذهن،  در  و  خوانده ام 

سال ها با مصدق زیسته ام
از موضع جهان دیدگان،  نه  نه در موضع سخنران، 
از منظر دغدغه داران و باورداران نسبت به مصدق 

ماندگار، تکه بحثی ارائه می کنم.
مصدق: یار هستی، یار بشر، یار ایران

پروردگار بی خست بس بزرگوار در بدو خلقت انسان 
و همه مالت  مواد  با همه مصالح، همه  کل زمین 
را به انسان واگذارد برای ساخت، برای ساز، برای 
ابداع، برای ایده، برای اداره در سطح توان بشر، و 
خود، حامی تحول، تغییر در پروژه مشترکی که یک 
سو بشر جستجوگر، دگرگون ساز و آفرینش گر و در 

سوی دگر، آفرینش گر اصیل و کل و حامی بشر و 
شوق تحول است، کاروان هستی به پیش می رود، 

نو می شود، ارمغان می آورد. 
و گونه ای از نوع بشر؛

به تحول می اندیشند  
دغدغه دارند  
در حال، اطراق نمی کنند  
در موضع ایده اند  
پیش برنده اند  
به مردمان بیش از خویش نظر دارند  
بحران ها را مدیریت می کنند  
و بر آشفته بازارها فائق می آیند  

زین رو خدای رفیق بشر به این »گونه« 
از انسان ها سوگند یاد می کند؛

»فالمدبرات أمرًا«
و موردی از این »گونه« در میانه تاریخ معاصر ما، 
از درون آشفته بازار سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی

پدیدار شد  
ایده به میان آورد  
ملت بسیج کرد  
ایمان مبشر در فضا پاشاند  

فالمدبرات  کرد:  مدیریت  تدبیر،  با  را  ملی  مدار  و 
أمرًا ... 

سخنرانی  برای  صابر  هدی  شهید  دست نویس  از  گزیده  این   *
 حاوی سرتیتر 

ً
انتخاب شده. مابقی دست نویس، صرفا مذکور 

مباحث مدنظر ایشان است.

»مصدق، یار هستی، یار بشر، یار ایران«
بخشی از سخنرانی منتشرنشده هدی صابر در سالگرد مصدق*
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خانم جمشیدى به عنوان اولین سوال دوست 
داشتم بپرسم که با توجه به اینکه بنده اطالع 
در  آیا  نیستید،  اى  فرد سیاسی  که شما  دارم 
حال حاضر با تمام مشکالت و بیمارى هایی که 
لحاظ  از  آن هستید، هنوز هم  مشغول درمان 
اعتقادى به عقائد و کارهاى آقاى صابر افتخار 

می کنید؟
هنوز  مشکالتش  تمام  با  ما  زندگی  خوشبختانه 
جاریست و ما هم سرپا، چراکه زندگی من و آقای 
بدون  و  زیستی  ساده  روی  بر  هم  اول  از  صابر 
وابستگی ِصرف به شخص یا نهادی پایه گذاری شد 
و االن هم خدا را شکر مراحل درمان بیماری ام و 
اگرچه  است.  مطلب  این  گواه  هم  ها  بچه  زندگی 
آقای  مان کمبود  زندگی  لحظه  لحظه  کماکان در 
عذاب  را  ما  رفتنشان  و طریقه  میشود  صابر حس 
در  ها  بچه  کار  پاِی  لطف خداِی  با  ولی  می دهد، 
به  شان  شخصی  زندگی  در  اخیر  سال  چهار  این 

موفقیت های علمی و تحصیلی دست پیدا کردند 
و این باعث افتخار من و شاد شدن روح پدرشان 
است. من در این چهار سال تنها هدفی که دنبال 
و  غوغا  از  دور  به  ها  بچه  که  بود  این  کردم  می 
زندگی  به  آرامش  در  بتوانند  سیاسی  زاید  مسائل 

شان ادامه دهند.  
سکانس آشنایی شما با آقاى صابر از کجا آغاز 
شد و استارت زندگی شما به عنوان یك زوج از 

کجا شروع شد؟ 
ما در دانشگاه عالمه با هم آشنا شدیم و کالس ها 
و پژوهش های متعددی با هم داشتیم که به نزدیك 
تر شدن روابط مان انجامید. پس از یك سال من و 
آقای صابر در سال ٥٨ با هم زندگی مشترك مان را 
تشکیل دادیم. چون آن موقع هم ابتدا جنگ بود 
آقای صابر مجبور شدند  بود،  نیز سخت  و شرایط 
بتوانیم  تا  کنند  کار  صداوسیما  در  سالگی   1٩ از 
کنیم،  آغاز  سقف  یك  زیر  را  مان  مشترك  زندگی 

خانم فريده جمشيدى، همسر شهيد هدى صابر َمرحمت فرمودند مصاحبه اى كوتاه را با ما انجام 
بدهند و ما را براى چند دقيقه همراه خودشان به تمام خاطرات دور و نزديكى كه گاه ذهن را 
و  ناجوانمردى ها  تمام  بازگويى  به  و  ببرند  مى كند،  سرازير  را  اشك  ناخودآگاه  و  مى زند  چنگ 

نامروتىهايى كه در حق همسر گرامى و خانواده عزيزشان رفته است بپردازند.

گفت وگو با همسر شهید صابر
با همه مدارا می کرد
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کارهای ایشان آنجا بیشتر پژوهشی بود و این اواخر 
هم تهیه کنندگی فیلم های مستند.

بوده  زمانی  چه  در  ایشان  دستگیرى  اولین 
است و علت دستگیرى ایشان چه بود؟

زمان  در  و   ٧٩ سال  در  ایشان  دستگیری  اولین 
دولت اصالحات آقای خاتمی، مقاله ای نوشتند در 
بود.  ایران  اقتصاد  بر  موتلفه  حزب  حکومت  مورد 
برایشان  بهمن   ٩ شد،  چاپ  بهمن   ٦ مقاله  این 

احضاریه آمد. 
چندی بعد ریختند داخل منزل و همه چیز را هم 
بودیم.  مستاجر  اختیاریه  در  ما  موقع  آن  بردند. 
را  آنجا  ما  ریختند، خیال کردند  ما  به خانهِ   وقتی 

آرایی  یعنی صحنه  بازسازی کردیم 
زندگی مان  ظاهر  چون  کردیم. 
که  افرادی  آن  بود.  ساده  خیلی 
واقعی  خانه  می گفتند  بودند  آمده 
این قدر  کجاست؟!  صابر  آقای 
مزاحمت ایجاد کردند که مالک بعد 
از  آنجا،  در  ما  ساله   13 از سکونت 
ما خواست که برویم. برای خانواده 
خیلی سخت بود؛ چون آن موقع ما 
با این چیزها آشنایی نداشتیم. بعد 

ما کم کم با شرایط آشنا شدیم. 
آقای صابر و مهندس سحابی به اتهام براندازی نظام 
به بند ٥٩ زندان نظامی عشرت آباد منتقل شدند. 
هدی یك سال و نیم در آنجا در بازداشت انفرادی 
پروژکتوِر  یك  با  سلول  در  روز  طول  تمام  در  بود. 
ثابت، مستقیما نور به چشم  شان انداخته بودند که 
منجر به تیک عصبی چشم شان شده بود. سلولی 
که در آن بودند آن قدر کوچك بود که حتی امکان 
ترین  سخت  نداشت.  را  خوابیدن  و  کشیدن  دراز 
بود چونکه  زمان  ایشان هم همان  بازداشت  دوره 

فشارهای زیادی برای گرفتن اعتراف تلویزیونی به 
ایشان و خانواده من وارد کردند که با توّکل به خدا 
این امر تحقق نیافت و هدی در آن تنهایی محض 
با نزدیکی و ِبده ِبستان با خداِی پاکش، آن سختی 

ها را از سر گذراند.
وضعیت آقای صابر در زندان آن موقع چگونه بود؟ 
بسیار سخت  و  نبود  حاال  مثل  شرایط  وقت ها  آن 
تعداد  و  کم  بسیار  هم  تلفنی  تماس  اجازه  بود. 
مالقات ها بسیار بسیار کم بود. حتی وقتی 1٩ روز 
بعد از دستگیری شان مادرم به رحمت خدا رفتند 
هم به ایشان مرخصی ندادند. فقط همان روز اجازه 
دادند یک تلفن بزنند. ولی من چیزی در این مورد 
بازداشت  این  مدت  تمام  نگفتم. 
پروژکتور  با  بودند.  انفرادی  در 
انداخته بودند و  نور به چشم شان 
تعریف می کردند سلولی  خودشان 
که در آن بودند حتی امکان دراز 

کشیدن و خوابیدن را نداشت.
زندان  در  را  برهه  آقاى صابر سه 
گذراندند و از خانواده دور بودند، 
بازداشت  که  آید  می  نظر  به  ولی 
آخر ایشان تراژدى تلخی را براى 
ایشان و خانواده شما رقم زد، آیا 
و  بودید  مطلع  ایشان  بازداشت  دالئل  از  شما 
اینکه در این زندان آخر چه نامالیماتی بر آقاى 

صابر تحمیل شده است؟ 
دلیل بازداشت هنوز هم برای ما نامشخص است، 
ایشان بدون حکم قانونی با توسل به زور در خیابان 

دستگیر شدند و برای آخرین بار روانه زندان.
 ایشان در حال اجرای طرح کارآفرینی در زاهدان 
بودند. آقای صابر با هدف کمک به جوانان محروم 
به تبعیِض قومیتی و فقر به محالت محروم سیستان 

صابر با هدف كمك به جوانان 
محروم به تبعيِض قوميتى و فقر 

به محالت محروم سيستان و 
بلوچستان از قبيل: شيرآباد، 
كريم آباد و... رفت تا با فراهم 

آوردن كسب و كار، شرايط 
زيست بهتر را براِى جواناِن 
و زناِن آن خّطهِ محروم پديد 

آورد.
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و بلوچستان از قبیل: شیرآباد، کریم آباد و... رفت 
تا با فراهم آوردن کسب و کار، شرایط زیست بهتر 
را براِی جواناِن و زناِن آن خّطِه محروم پدید آورد. 
اّما متاسفانه موفقیت این طرح بشردوستانه که از 
زمره طرح های توانمندسازی بانک جهانی بود، و 
شد  دلیلی  زاهدان  در  ایشان  محبوبیِت  همچنین 
برای دستگیری غیرقانونی شان. طرح کارآفرینی 
از  بسیاری  اشتغال  موجبات  زاهدان  در  ایشان 

جواناِن آن خطه محروم را پدید آورد.
داشتند  بسیاری  تاکید  زیستی  ساده   روی  ایشان 
نداشته  کسی  به  صرف  وابستگی  آدم  اینکه  و 
ایشان  مردانگی  منش  می دانستند.  مهم  را  باشد 
سیاست  در  چه  و  اقتصاد  در  چه  ورزش  در  چه 
بسیار شاخص بود. در این زندان اخیر چهره های 
مستقر  اوین   3٥٠ بند  باالی  طبقه  در  سرشناش 
بودند ولی آقای صابر در طبقه پایین که امکاناتش 
کمتر بود ماندند چون احساس می کردند بچه  های 
پایین که گمنامند و به قولی کِف خیابانِی اند، در 
سه کنج قرار می گیرند و فراموش می شوند. اکثر 

بچه   می شدند  دستگیر  تظاهراتها  در  که  جوانانی 
هاِی کم سن و ساِل در معرض خطر و تهدید بودند، 
هدی خودش را موظف می دانست که حمایتشان 
برایش نمی کرد آن شخص به چه  کند فرقی هم 
او  دارد،  عقیده ای  چه  یا  و  است  وابسته  گروهی 
می شود  یعنی  بود.  مطرح  انسانیت  برایش  تنها 
و  ساده زیستی  همین  روی  صابر  آقای  که  گفت 
جان شان  مردم،  توده  و  جوان ها  با  بودن  همراه 
جوان ها  روش های  از  خیلی  اینکه  با  گذاشتند.  را 
مورد پسند ایشان نبود ولی با همه مدارا می کردند. 
در همین زندان اخیر هنگام مالقات ها آقای صابر 
از  می رفتند  بعد  و  می دادند  سالم  یک  می آمدند 
بقیه خانواده های زندانی احوال پرسی می کردند. ما 
هم که می رفتیم در سالن انتظار همه می آمدند و 
آقای  از  بچه ها  اینکه  بخاطر  می کردند  ما سالم  با 
صابر پیش خانواده هایشان تعریف می کردند. اکنون 
هم که فوت کردند بیشتر از رفتار ایشان در زندان 
گفته اند. در زندان هم ایشان کالس هایی داشتند. 
ایشان سخت  به  آخر خیلی  زندان  این  در  بار  این 



٥

گذشته بود. هر چه هم که ما به ایشان می گفتیم 
نمی کردند.  گوش  اصال  برود  باال  طبقه ی  به 
می خواستند پایین بمانند چون احساس می کردند 
قرار  کنجی  یک  در  گمنامند  که  پایین  بچه های 
خطر  معرض  در  و  شده اند  فراموش  و  گرفته اند 
قرار داشتند. جوانها در زندان خیلی وضعیت بدی 
داشتند. مهندس سحابی یک بار که آمده بود به ما 
مانده؟  پایین  برای چه  باال.  برود  بگویید  می گفت 
ولی هدی آنجا یک سری کالس هایی مثل اقتصاد 
و... گذاشته بود. هر کالسش حدود 3٠ نفر بود. با 

آنها خیلی اخت  شده بود
را  صابر  آقاى  که  بارى  آخرین 
و  مالقات کردید در چه مکانی 

در چه تاریخی بود؟
دیدم  را  صابر  که  باری  آخرین 
زندان  در  خرداد   ۱۶ دوشنبه 
می کردیم  گریه  دو  هر  بود،  اوین 
شیشه  طرف  آن  در  صابر  آقای 
می گفتم  او  به  طرف،  این  من  و 
می گفت  بشکن  را  اعتصابت  هدی 
نمی توانم هاله مظلومانه کشته شد 
این تنها کاری است که از دستم بر 

می آید، نگران نباش حالم خوب است. حتی صبح 
بودند.  دویده  و  کرده  ورزش  بچه ها  با  روز  همان 
به  افتاد که  اتفاقی  بهداری چه  نمی دانم در  واقعا 
اگر یک رسیدگی سطحی هم  اینجا کشیده شد؟! 
خودشان  اینان  بود...  ما  پیش  هدی  االن  می شد 
ناجوانمردانه  و  مظلومیت  در  هدی  که  می دانند 
نیستم  سیاسی  آدم  خودم  من  رسید.  شهادت  به 
نخواهم  گاه  هیچ  اّما  ندارم  سیاست  به  کاری  و 
گذاشت که خون همسرم هدر برود. در تاریخ ایران 
تاکنون چنین مسئله ای سابقه نداشته که ۶۴ نفر 
زندان  را در  این مملکت  نخبه  بدهند که  شهادت 

از  یکی  اند. صابر  و کشته  اند  و شتم کرده  ضرب 
نخبه  های ایران بود. اگر به این سادگی نخبه کشی 
این  حاِل  به  خورد  تاسف  باید  واقعا  که  کنند  می 

جماعت!
روز به روز غم از دست دادن او را بیشتر احساس 
تر  تازه  داغمان  زمان می گذرد  و هر چه  می کنیم 
می شود، آن هم با این مظلومیتی که از دست رفت. 
واقعا ناجوانمردانه بود بعد هم جسد چنین مردی 
ندهند،  اطالع  ما  به  و  آنجا  بگذارند  ساعت   ۲۴ را 
واقعا  ندهند...  اطالع  ما  به  ببرند  بیمارستان  به 
فرزندانم  و  نداشتیم...من  را  انتظاری  چنین  ما 
و  او  یاد  نمی توانیم  هم  لحظه  یک 
مظلومیتش و ستمی که به خانواده 
من رفت را فراموش کنیم. خود من 
برای  این غم چنان  مریض هستم، 
وجودی  با  که  است  سنگین  من 
دارم  هستم  ورزشکاری  آدم  که 
فلج  و  می دهم  دست  از  را  توانم 
می شوم. به زور خودم را می ِکشم 
باشم، سعی  و سعی میکنم استوار 
نباشند  ناراحت  ها  بچه   می کنم 
گذشته  هم  سال  دو  نمی شود!  اما 
فاجعه  به  رسیدگی  به جای  عدّلیه کشور  دستگاه 
شهادت هدی و برخورد با عامالن این جنایت، مدام 
در صدد عادی جلوه دادن قتل او و مختومه کردن 
پرونده است. ما انتظار داشتیم که هر چه زودتر او 
از زندان آزاد شود اما به این شکل اسف بار جسد 
کار  آقای صابر هیچ  دادند!  تحویل  به من  را  صابر 
خطایی نکرده بود و فقط دغدغه دار مردم این َمرز 
و بوم بود! این واقعا دردناک و ناجوانمردانه است...
از شما به خاطر مشارکت در این گفتگو و اینکه 
وقت  تان را در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزارى 

می کنیم.

آقاى صابر روى همين 
ساده زيستى و همراه بودن با 
جوان ها و توده مردم، جان شان 
را گذاشتند. با اينكه خيلى از 
روش هاى جوان ها مورد پسند 
ايشان نبود ولى با همه مدارا 
مى كردند. 
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خدا خود را به میزان توان مخاطب می نمایاند. اما 
و  صفات  ساده،  و  به طورکلی  ]قرآن[  در  خدا  این 
منش و رفتار و خواست و اراده خود را به مخاطب 
آدمیان  البته  است.   داده  توضیح  و  شناسانده 
خدا  از  تلقی  مورد  در  پس  می کنند،  انتخاب  هم 
انسان  نوع  این  ارض  کره  در  می کنند.  هم چنین 
دچار  خود  خواسته های  در  را  خداوند  که  است 
به حال  بارها خداوند در قرآن  تعدیل کرده است. 
انسان تخفیف یا به حالی از نوع انسان رضایت داده 
است. به عبارتی به تعامل با انسان نشسته است. 
انسان  دنبال  به  اما  شناسانده،  را  که خود  خدایی 
ایدئال است می خواهد به فرشتگان نشان دهد که 

چرا انسان را خلق کرده است. 
و هم  برای شدن  انسان ها  به سیر  اما همین خدا 
در  که  اخالقی  تکامل  جهت  در  آنان  تحول  روال 
اشاره  می گذارد  اثر  هم  جامعه  روابط  و  ساختار 
دارد؛ حتی زمانی که از اسوه یا اسطوره ها می گوید 
و  می گوید  سخن  آنان  ابتالی  از  ظریف  شکل  به 

رازبرداری می کند: 
و  فراز  از  بود.  اّواب  بس  که  نبی  داوود  ابتالی  از 
از سلیمان  توحید شدن،  پدر  برای  ابراهیم  نشیب 
تعدیل  از  ایوب و هم  از مصائب  و  او  و غفلت  نبی 
موسی  تحول  سیر  از  و  نبی  یونس  شدن  صبور  و 

نبی که تمنا های نادرست و درست از خدا داشت. 
داستان خضر و موسی بس قابل توجه است و زمانی 
خدایش  داشت،  خدا  دیدن  درخواست  موسی  که 
داستان  این  دیدن.  نتوانی  هم  را  من  جلوه  گفت 
از سیر و شدن و مرحله  اسوه ها است که خداوند 

تعالی آنان سخن می گوید. 

 طالقانی و باور به تکامل اخالقی انسان 
را  قرآن  اخالقی  تکامل  دیدن  با  طالقانی،  روایت 
می خواند و باور داشت که قرآن به این معنا کفایت 
به  باز  آن  آوردن  صحنه  به  با  بتوانیم  تا  می کند 

اخالق و تکامل و شدن انسان یاری برسانیم. 
که  داشت  باور  ش  13٧٩ه.  زندان  از  بعد  هدی 
باید شریعتی و حنیف نژاد و بازرگان را با »پرتوی 
قرآن  از  پرتوی  کرد.  بازخوانی  دوباره  قرآن«  از 
روشنفکران  دیگر  اندیشه  تصحیح  توان  طالقانی 
از  »پرتوی  دارد.  را  مذهبی(  )بخوانید  مسلمان 
قرآن« می تواند در رابطه با متن اصلی یعنی قرآن 
منابع  دیگر  میان  در  برتر  کمک درسی  به عنوان 

قرآنی قرار بگیرد. 
هدی  نزد  در  قرآن  از  پرتوی  نشاندن  بلند  چنین 
بینش  با  طالقانی  داشت.  معنی  بی گمان  صابر 
قرآنی و نگاه تکامل اخالقی به انسان دین و مذهب 

تقی رحمانی

خدای هدی و هدای خدا
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را می فهمید. او به تعبیر شریعتی اسالم دان نبود 
بلکه اسالم عامل بود که با قرآن زندگی کمی کرد. 
در  را  عاملیت  این  او  بود.  عامل  قرآن  به  طالقانی 
تفسیر جان دار خود نشان داده است و حتی تنوع 
پرتو و هم در سلسله  را هم در  از قرآن  فهم خود 
انقالب  از  بعد  که  درصحنه«  »قرآن  بحث های 

مطرح کرد بارزتر نمایانده است. 
وی این کنش را از فهم خود در قرآن از خدا وام 
گرفته بود: خدا هرروز در کاری است. این کار به 
گمان باید در جهت حقیقت و خیر و زیبایی باشد 
که  می شد  باعث  فهم  این  است.  عادل  وی  چون 
به  بازگشت  را  قرآن  به  بازگشت  پرتو،  در  طالقانی 

و سازنده  و کمک کار  خدای خالق 
هم چنین  مؤمن  دل  در  که  بداند 
می شود.  باعث  را  روحیه ای 
که  قرآن  از  طالقانی  برداشت های 
نامش را تفسیر ندانست بلکه گفت 
به  است  قرآن  از  پرتوی  کتاب  این 
هم  قرآن  از  فهم  تنوع  قبول  معنی 
بود. اما وی فهم خود را باز کرد و 
نصر  نگاه  مورد  این  در  نمود.  بیان 
قرآن  قوی  مفسر  که  ابوزید  حامد 
است با طالقانی که عامل اجتماعی 

در  ابوزید  حامد  نصر  است.  جالب  است  متن  به 
که  دریافت  تجربه  و  کادمیک  آ مطالعه  جریان 
طالقانی  درصورتی که  است.  گفتمانی  چند  قرآن 
این  به  پرتو  در  بودن  گر  کنش  مفسر  به واسطه 
مسئله به عنوان اصل طبیعی و بدیهی رسیده بود؛ 
اما نصر حامد ابوزید این درک خود را در اواخر عمر 
منسوخ  و  ناسخ  از  طالقانی  می داند.  مهم  بسیار 
همیشگی سخن نمی گوید. مطابق همین نظر وی 
در مورد مسئله اجتماعی مانند فقها فکر نمی کرد و 
به عنوان نمونه هم برخورد او با جریان های سیاسی 

هم  بود،  متفاوت  ایدئولوژی ها  هم  و  آزادی  هم  و 
به  وی  نگاه  هم  و  زن ها  حجاب  با  وی  برخورد 
مسئله نوع برخورد با فحشا و از این جهات با دیگر 
عمل  بستر  در  را  متن  او  داشت.  فرق  روحانیون 
با باور تکامل اخالقی انسان فهمیده بود این فهم 
توجه  نیز در بستر زمان  به متن  باعث می شد که 
کند و به دنبال مغز و درک واقعی منظور متن باشد. 
آخر  سال های  در  قرآن  از  پرتوی  ویژگی های  این 

عمر هدی مدام در ذهن او قوی تر می شد. 
خود  عملی  و  خالق  شکلی  به  خدا  قرآن  این  در 
مراقب  می دهد،  رشد  می شود،  کارا  می نمایاند.  را 
است، سر قرار می آید، هر مدار تغییری را اگر حتی 
عبادت  اما  باشد،  مردم  نفع  به 
و  می پذیرد  نباشد،  وی  مستقیم 
در  رکوردزنی  اگر  می کند.  تائید 
از  مردم  به  کمک  یا  باشد  ورزش 
هر مرامی، اگر اختراع باشد، مانند 
کس  هر  و  اینشتین  یا  ادیسون 
نفع  به  تغییر  مدار  در  اگر  دیگر، 
تکامل  به  و  باشد  بشری  جامعه 
حاضر  او  با  خدا  بینجامد  اخالق 

است حتی اگر خود نداند. 
به تعبیری خدا خالق است. هرروز 
در کاری است پس خالقیت را دوست دارد. حتی 
راه  به  را  تو  می تواند  رفتی  به اشتباه  جایی  اگر 
درست بخواند. خدا مراقب است؛ اگر او را بخوانی 
و حتی اگر نخوانی باز مراقب است. مگر می تواند 

بنده خود را مراقب نباشد. 
به تعبیر هدی: 

انسان های مدار تغییر  
انسان های باپشتکار   
انسان های مبارز برای مردم  
انسان های آشیانه ساز خیریه ای   

هدى بعد از زندان 1379ه. 
ش باور داشت كه بايد شريعتى 
و حنيف نژاد و بازرگان را 
با »پرتوى از قرآن« دوباره 
بازخوانى كرد. پرتوى از قرآن 
طالقانى توان تصحيح انديشه 
ديگر روشنفكران مسلمان 
)بخوانيد مذهبى( را دارد. 
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اراده    تا  می زنند  رکورد  که  انسان هایی 
پایان ناپذیر انسان را نشان دهند. 

هنر    در  را  بن بست  که  نوآور  انسان های 
و  می شکنند  فرهنگ  و  اقتصاد  و  ورزش  و 
چشم انداز جدید بر دنیای انسان می گشایند؛ 

نباشند،  خدا  لطف  و  تائید  مورد  نمی توانند  اینان 
حتی اگر او را نخوانند و باور نداشته باشند. نگاهی 
که  است  این  می کند  طرح  پرتو  در  طالقانی  که 
قیام کنندگان برای قسط شهید هستند. او از آیه ی 
َن ِبَغیْر  ِبیِّ ِه َو َیْقُتُلوَن النَّ ِذیَن َیْکُفُروَن َباَیاِت اللَّ » ِإنَّ الَّ
اِس  النَّ ِمَن  ِباْلِقْسِط  ُمُروَن 

ْ
َیأ ِذیَن  الَّ َیْقُتُلوَن  َو  َحٍقّ 

ِلیم « در سوره آل عمران به نظر 
َ
ْرُهم ِبَعَذاٍب أ َفَبشِّ

می رسد با شجاعت این نگاه را طرح می کند. این 
رأی  به  تفسیر  را  آن  ندارند،  باور  بسیاری  را  نگاه 
می دانند یا با روح قرآن برابر نمی دانند. این کشف 
را هدی صابر از نگاه واسع خود به زندگی و مردم از 
پرتو می گیرد. حنیف نژاد هم این نگاه را در مبارزه 
شریعتی  متفاوت  گونه  به  را  نگاه  همین  و  داشت 

باور داشت. 

هدی این نگاه واسع خدا به انسان راهگشا را تعمیم 
داد. دیگر این خدا فقط در راه مبارزه سیاسی نبود 
بلکه هر انسانی در هر جایی اگر در مسیر تغییر و 
مورد  باشد  و جامعه  انسان  برای رشد  تغییر  مدار 
توجه واسع اوست. از این نظر هم مؤسسه محک 
سامان  را  فقیران  که  تبریز  در  خیریه  نهاد  هم  و 
و  ورزشکار  تا  برق  مخترع  ادیسون  از  و  می داد 
بر  را  خدا  کار  حقیقت  در  تغییر  مدار  در  قهرمان 
و  تکامل  راه  این ها  می دادند.  انجام  زمین  روی 
شکل  به  خود  زندگی  از  کردن  هزینه  و  ایستادن 
داوطلبانه برای مردم در سیِر شدن و تحول مثبت 
و تکاملِی پروژه خداوند بر روی زمین است که به 
فرد  هر  و  انسان  نوع  ناکامی  و سیر  پروسه  شکل 
انسان رخ می دهد و راه باز است و دنیا عرصه جلوه 

کسانی است که در مدار تغییر هستند. 
خدای  این  داشت.  باور  را  خدایی  چنین  هدی 
با  با خدای عقلی و علت معلولی،  پاکار  و  اخالقی 
خدای آغازگر و عقلی فیلسوفان و متکلمان و نیز 
با خدای فقیهان متفاوت بود. بسیاری در برابر این 
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از  می کنند.  مطرح  سؤال  طالقانی  و  هدی  خدای 
معتزلی مشرب تا اشعری مشرب، از نگاه کانتی تا 
دیگران چنین خدایی را به راحتی باور ندارند. آخر 
هزار سؤال از این جهان و نظم آن وجود دارد که 
خدای تکامل خواه باید به آن پاسخ دهد. اما خدای 
است.  آمده  عمل  برای  نیامده،  بحث  برای  هدی 
باب بگشا برای امید و زندگی بود. قرار برای مسئله 
حل کردن بود، نه مبنا برای بحث ساختن. برای 

حل معما بود نه برای ایجاد معماهای ذهنی. 
بسیار دوست  قرآن سوره طه که هدی  تفسیر  در 
می داشت چون این سوره ازنظر وی، شدن و سیر 
موسی را خوب بیان می کرد و راهنمایی برای عمل 

و تکامل بود. 
در اردیبهشت سال 13٩٠ ه. ش در 
بند3٥٠ زندان اوین قرار شد که وی 
چند  حضور  با  را  سوره  تفسیر  این 
داشتند  آشنایی  تفسیر  به  که  نفر 
و  بودند  دیده  حوزه  درس  هم  و 
بیان  بودند  خوانده  را  مهم  تفاسیر 
کند. جالب این بود که وی به سبک 
شروع  واژگان  تعریف  با  طالقانی 
پرداخت.  تفسیر  به  بعد  و  کرد 
بود.  جالب  بسیار  افراد  سؤاالت 

گوناگون  تفسیرهای  به  آشنا  و  مطلع  حاضر  افراد 
بودند. این سبک ازنظر ایشان نمی توانست تفسیر 
هدی  سخن  محتوای  به  درحالی که  شود.  قلمداد 
اعتراضی نداشتند اما آداب و تفسیر را رعایت نشده 
این آداب  از  نقد برخی  می دانستند. توضیح هدی 
سؤال  اما  می نمود.  آور  تکلف  وی  ازنظر  که  بود 
این  به  نمی تواند  تفسیر  راه  که  بود  این  برخی 
سادگی باشد. این کشمکش خوبی بود که هر طرف 

توضیحات خود را می داد. 
و  بازرگان  قرآنی  نگاه  در  صابر  هدی  نگاه  این 

هنوز  که  داشت  ریشه  میثمی  لطف الله  و  سحابی 
هم ادامه دارد. قرآن کتاب فنی نیست. کافی است 
که به آن دل دهی، خود راه می نماید. اما باید آداب 
خواندن و هم آشنایی به زبان عربی را داشته باشی. 
تاریخ اسالم بدانی. امانگاه اخالقی و دانش زمانه را 
داشتن کفایت می کند که قرآن را خوب درک کنی. 

نقد این نگاه 
ـ مذهبی ریشه دار  این نگاه در میان روشنفکران ملی 
است. برخی این نگاه به متن را باور ندارند، برای 
آن آسیب هایی مترتب می دانند که ممکن است به 
تفسیر به رأی منتهی شود. که به تجربه مجاهدین 
و هم فرقان و برداشت های مرحوم 
حبیب الله آشوری اشاره می کنند.  
اما  است  کلی  نقد ها  این  اگرچه 
آسیب  بدون  کدام روش است که 

باشد؟
در این میان نکته مهم این است که 
بازرگان  تفسیر  این  اصلی  عامالن 
و...  میثمی  و  پیمان  و  طالقانی  و 
از  هیچ گاه  تفسیر  در  به طورکلی 
توانسته اند  و  نشدند  خارج  تعادل 
قرآن  از  که نشان دهند که درکی 
دانش  به  آشنایی  و  اخالقی  تکامل  نگاه  با  همراه 
زمانه کمک خواهد کرد که رابطه با کتاب مقدس 

بهتر شود. 
به  ظاهری  رویکرد  با  سلفی گری  که  زمانی  در 
قرآن استناد می کند، این نگاه می تواند بدیلی برای 
نکاتی  می باید  وصف  این  با  باشد.  هم  سلفی گری 
در این نوع تفسیر رعایت کرد که به افراط کشیده 

نشود، به عبارتی کسب صالحیت کرد. 
دین  نهاد  مرجعیت  ایران  در  مذهبی  روشنفکران 
با  تعامل  به  اینان  نبردند؛  سؤال  زیر  به طورکلی  را 

 نگاه هدى صابر در نگاه قرآنى 
بازرگان و سحابى و لطف اهلل 
ميثمى ريشه داشت كه هنوز 
هم ادامه دارد. قرآن كتاب فنى 
نيست. كافى است كه به آن 
دل دهى، خود راه مى نمايد. 
اما بايد آداب خواندن و هم 
آشنايى به زبان عربى را داشته 
باشى. تاريخ اسالم بدانى...
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و مدرنیته  میان سنت  تعامل منطقی  و  نهاد دین 
و همچنین رعایت تفسیر متن معتقد بودند؛ حتی 
قرآن  تفسیر  نکته گیران حوزوی خطای عمده در 
به  تفسیر ها  این  اگر  نکردند،  مشاهده  بزرگان  این 
عمومیت  متد  این  یا  نیست  مزین  روشنی  متد 

نیافته است. 
مورد  می تواند  که  است  آن  تفسیرها  به  نقد  اما 
سوءاستفاده قرار بگیرد. امروز می تواند این سنت 
است  آن  خوانش  محور  قرآن   و  خدا  که  تفسیری 
و پسر، دکتر  پدر  بازرگان  تبیین کرد. طالقانی،  را 

سحابی  و  طهماسبی  علی  پیمان، 
و  میثمی  لطف الله  و  پسر  و  پدر 
تفسیری  چنین  دیگر  بسیاری 
این  جالب  دارند.  مقدس  متن  از 
نحله  در  افراد  این  تمام  که  است 
می گیرند.  جای  ـ مذهبی  ملی 
قرآن  و  خدا  به  ایشان  نگاه 
تفسیری  سنت  به عنوان  می تواند 
البته  که  بگیرد  قرار  موردمطالعه 

دارای تنوع است. 
باب  در  میان حرکت هدی  این  در 
هم  خدا  از  وی  تبیین  و   بگشا 

شود.  عمیق تر  و  بگیرد  قرار  موردتوجه  می تواند 
چراکه تلقی هدی از خدا در قرآن و نحوه مواجهه 
فکری  جریان  سنت  ادامه  در  مقدس  متن  با  وی 
این  است.  آن  آغازگر  طالقانی  که  است  مشخصی 
نگاه نه فقهی است نه فلسفی. بلکه رویکرد علمی 
نگاه  اما  دارد.  انسانی  و  دقیقه  علوم  معنی  به 

فلسفی و نگاه حوزوی در آن نیست. 
برخالف  جدید  فلسفه  که  می گفت  سحابی  دکتر 
هم  حوزوی  علوم  نمی کند.  کمک  ایمان  به  علم 
در سیطره منطق ارسطو است. به تعبیر لطف الله 

میثمی خدایی که اثبات شود اول نفی شده است. 
ازنظر او این کاری است که منطق ارسطو با فهم 
از خدا می کند. این نگاه اخالق گرا است و تکامل 
را هم بیشتر به معنی علو انسانی می داند. تکنیک 
برای  و جامعه  انسان  علو  را هم در خدمت  و فن 
پیشرفت تلقی می کند. آسیب این نگاه زمانی عمده 
می شود که نگاه تکاملی آن با نوعی فلسفه مادی 
به  اجباری  به شکل  تکامل خواهی  یا  همراه شود. 
تلقی رشد کند که  این  یا  ساختارها منتقل گردد، 
است. جالب  اجباری  امری  جامعه  کردن  اخالقی 
این  اصلی  که چهره های  است  آن 
تفسیر به این آفت ها مبتال نبودند. 

خدا و قرآن هدی صابر 
خاطر  این  به  صابر  هدی  تالش 
و  متن  می کرد  احساس  که  بود 
گم  انسان ها  میان  روابط  در  خدا 
از  پرتوی  خوانش  با  وی  می شود. 
قرآن تالش کرد تا خدا را زنده در 
این  و  کند  انسان ها  میان  رابطه 
و  حاضر  با  عرصه  تمام  در  را  خدا 
ناظر کند و هم داور؛ نه جبار و نه 
اجبارگر. بسیاری درکی منطقی از این خدا ندارند 
اما چنین خدایی در تلقی بسیار جای دارد. حال 
تالش هدی برای بسیاری که نیاز به چنین خدایی 
خدا  از  درک  این  تاریخی  سابقه  در  می باید  دارند 
در چه  وامدار کیست.  و گشوده شود که وی  باز 
عرصه هایی تلقی را بازتر کرده است. با چه متدی و 
چه استفاده از چه گرایش علمی و چه نوع بینشی 
در بحث باب بگشا وارد شده است. بی گمان چنین 
امری  قرآن  و  خدا  از  صابر  هدی  باور  از  تبیینی 

موردنیاز است. 

در زمانى كه سلفى گرى با رويكرد 
ظاهرى به قرآن استناد مى كند، اين 
نگاه مى تواند بديلى براى سلفى گرى 

هم باشد. با اين وصف مى بايد 
نكاتى در اين نوع تفسير رعايت كرد 
كه به افراط كشيده نشود، به عبارتى 

كسب صالحيت كرد. 
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ماه خردادماه خاطرات عمیق و تحوالت بزرگ است، 
به  پرداختن  برای  بهانه ای  فرارسیدن خرداد فقط 
این سرزمین و زندگی مبارزانی  تاریخ  از  گوشه ای 
ایران شده  تاریخ  در  است که خود منشاءتحوالتی 
یافته اند. هدی صابر  ماه تحول  این  نیز در  و خود 
ازجمله این مردان دوران ساز است. سخن گفتن از 
او برای چون »من«ی که مهروموم ها و گام ها هم 
به لحاظ تفکر و هم روش و منش از او دورترم کار 
آسانی نیست، اما وظیفه نیز حکم می کند که آنچه 
را دیده ام در سطح درک و دریافت خودم بیان کنم 
و پیشاپیش از همه کاستی ها و کج فهمی ها پوزش 
که  عمده  محور  به چند  ذیل  در سطور  می طلبم. 
نمایانگر ابعادی از منش هدی در بند 3٥٠ زندان 

اوین است پرداخته می شود: 

و  اطراف  محیط  به  نسبت  مسئولیت  احساس   .1
با  همراه  مسئولیت  و  تعهد  احساس  همبندیان: 
گاهی و دقت نسبت به محیط اطراف و اطرافیان  آ
یکی از ویژگی های چشم گیر مرحوم هدی صابر بود 
کسانی  همه  داشت.  عینی  نمود  رفتارش  در  که 
که به عنوان ورودی جدید وارد بند 3٥٠ می شدند 
هدی در کمتر از 4٨ ساعت سراغ آنان می رفت و از 
وضعیت و حکمشان می پرسید و اگر نیاز ضروری 
آنان قرار می گذاشت  با  داشتند برطرف می کرد و 

او  با  صحبت  به  را  وقتشان  از  دقیقه ای  چند  که 
حاضر  قرار  سر  مقرر  موعد  در  و  دهند  اختصاص 
و  آن ها  پرونده  از جزئیات  می کرد  و سعی  می شد 
علت آمدنشان به زندان و در مرحله بعد گرایش های 
فکری و سطح عالقه و انگیزه شان مطلع شود و اگر 
تا  مواجه اند  آن  از  بیرون  یا  زندان  با مشکالتی در 
حد امکان کمکشان کند. در مورد بعضی از آن ها 
برای  مساعدی  زمینه  می داد  تشخیص  هدی  که 
ارتباط بیشتر و انگیزه مناسب برای ادامه فعالیت 
به  و  می  یافت  ادامه  هم  بعدًا  ارتباط  این  دارند. 
دوستی تبدیل می شد و بسته به نوع عالئق آن ها 
در مواردی هدی آن ها را به کالس هایی که در بند 
برگزار می کرد نظیر کالس تاریخ معاصر و یا تفسیر 

امیرخسرو دلیرثانی

هدی صابر: منشی برخاسته از ایمان
نگاهی به منش هدی صابر در بند 350
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سوره فاطر دعوت می کرد. موضوع برقراری ارتباط 
در همان روزهای اول تقریبًا برای همه صادق بود 
ایجاد  موضوع  این  در  تفاوتی  آن ها  اتهام  نوع  و 

نمی کرد. 

بند:  در  همدلی  و  وفاق  ایجاد  برای  تالش   .2
هدی برقراری ارتباط با گروه های مختلف سیاسی 
حاضر در زندان و ایجاد یک گفتمان مؤثر با آن ها 
همدلی  ایجاد  برای  مساعد  زمینه  کردن  فراهم  و 
هرچه بیشتر میان آن ها را هم جزء وظایف اصلی 

جلسات  به طوری که  می دانست  خود 
گروه های  نمایندگان  با  متعددی 
اصالح طلب حاضر در بند و همچنین 
به  مجددًا  که   ٦٠ دهه  زندانیان  با 
و  می کرد  برقرار  بودند  آمده  زندان 
سعی داشت موضوعات مهم و اساسی 
آن ها مطرح  با  داشت  در ذهن  که  را 
عملکرد  از  مشترکی  نقد  حتی  و  کند 
مشترکی  فعالیت های  و  آن ها  گذشته 
ملی  نیروهای  یا  و  خودش  احیانًا  که 
مذهبی همراه با آن ها به انجام رسانده 
تنوع  به  توجه  با  باشد.  داشته  بودند 
که  بند  در  حاضر  سیاسی  طیف های 

اکثرًا در پی حوادث پس از انتخابات ٨٨ دستگیر 
شده بودند از جبهه مشارکت و جوانان جنبش سبز 
تنوع  این  مجاهدین،  سازمان  هواداران  تا  گرفته 
در افکار و مشی و عملکرد سیاسی این نیروها به 
چشم می خورد و همین تنوع و اختالف نظرها در 
هم  صنفی  مسائل  به  می توانست  سیاسی  مسائل 
امور  در  بند  جمعی  مدیریت  کار  در  و  شود  وارد 
صنفی مربوط به زندانیان اخالل ایجاد نماید. هدی 
اختالفات  این  حل  برای  را  خود  وقت  از  بخشی 
بین  صنفی  امور  در  همراهی  و  همدلی  ایجاد  و 
زندانیان می گذاشت و در ایجاد تصمیمات مشترک 

تالش های  بود،  جدی  بسیار  بند  امور  اداره  برای 
همبندیان  از  دیگری  تعداد  همراه  به  او  پیگیرانه 
نوشتن  برای  کمیته ای  بند  شورای  شد  باعث 
مرحوم هدی  که  تشکیل دهد  بند 3٥٠  آیین نامه 
نیز یکی از اعضای آن کمیته بود و انصافًا هم برای 
نوشتن آیین نامه و دقت در جزئیات و کامل و جامع 

بودن آن حداکثر تالشش را کرد. 

3. دقت و توجه به اعمال مشی دموکراتیک در 
که  هدی  مرحوم  ویژگی های  از  یکی  امور:  همه 
نظریات  و  افکار  انعکاس  من  نظر  به 
سیاسی اش در صحنه زندگی و به واقع 
منش برگرفته از مشی سیاسی ایشان 
بود اهمیتی بود که برای پایبندی به 
روش و مشی دموکراتیک در همه امور 

زندان و روابط میان نیروها داشت. 
او  با  ماه  چند  که  کسی  به عنوان 
روش های  بر  تأکید  بودم  هم اتاقی 
تصمیم گیری های  در  دموکراتیک 
به  متعصبانه  پایبندی  و  ریزودرشت 
ایشان  رفتار  در  را  جمعی  تصمیمات 
اینکه  ازجمله  کردم.  مشاهده  بارها 
که  داشتیم  دفتر ی  یک،  اتاق  در  ما 
که  را  اتاق  عمومی  جلسات  تصمیمات  خالصه 
معمواًل هفته ای یک بار و گاهی به ضرورت بیش از 
آن تشکیل می شد یادداشت می کردیم و مصوبات 
بود  اتاق  امور  اداره  برای  مالکی  معمواًل  جلسات 
اما به دلیل پراکندگی این تصمیمات پیش می آمد 
که میان اعضای اتاق و یا مسئول اتاق با تعدادی 
اختالف نظر  مصوبات  اجرای  در  هم اتاقی ها  از 
نظر  این  با تشکیل چند جلسه  درمی گرفت هدی 
مجموعه  از  که  رساند  اتاق  اعضای  تصویب  به  را 
که  شود  تنظیم  اتاق  برای  آیین نامه ای  مصوبات 
روی یک برگ کاغذ نوشته شده و در معرض دید 
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عموم گذاشته شود تا در صورت بروز اختالف مورد 
استناد قرار گیرد. این کار به کمک چند نفر با صبر 
صفحه  سه  در  آیین نامه ای  و  شد  انجام  حوصله  و 
تنظیم شد که مجددًا به رأی گذاشته شد و پس از 
تصویب نهایی روی دیوار نصب شد. این آیین نامه به 
لحاظ اصولی به حدی منظم و جامع بود که حتی 
روش تغییر در مفاد آن هم در آن ذکر شده بود و 
استفاده  از شهادت هدی هم مورد  بعد  تا مدت ها 
جمع قرار گرفت، به طوری که آیین نامه اتاق یک در 
به شوخی و  از همبندیان  بعضی  و  زبانزد شد  بند 
با کمی جدیت نقدهای غیرمنصفانه ای  بعضی هم 
اتاق  ازآنجاکه  و  می کردند  وارد  آیین نامه  این  به 
آیین نامه، مدیریت  بر  یک در شیوه مدیریت عالوه 
اتاق  اداره  نظام  بود.  گرفته  کار  به  نیز  را  شورایی 
را با برخی کشورهای کمونیستی مورد قیاس قرار 

می دادند. 

و  جمعی  وظایف  انجام  در  حساسیت   .4
هدی  دیگران:  و  خود  مورد  در  مشترک  امور 
همان طور که از چنین شخصیتی انتظار می رفت، 
کارهای  تقسیم  و  جمعی  تکالیف  انجام  به  نسبت 
مربوط به امور جاری بسیار منظم، دقیق و حساس 
به  اتاق  افراد  از  نفر  دو  هرروز  که  بود  رسم  بود. 
نوبت کارهای عمومی اتاق را به انجام برسانند که 
اتاق گفته می شد، هدی  یا کارگر  به آن ها شهردار 
روزهایی که کارگر اتاق بود تقریبًا بقیه برنامه هایش 
را تعطیل می کرد و به همراه همکارش به دقت همه 
وظایف محوله را انجام می داد و حتی در مواردی 
بود  اتاق  کارگری  عهده  از  خارج  که  اموراتی  به 
به دقت رسیدگی می کرد. ازجمله نظافت بعضی از 
فراموشی سپرده شده  به  که  اتاق  زوایای  و  اشیاء 
وعده  سه  در  سفره آرایی  انجام  همچنین  و  بود 
کردن  آماده  و  کردن  مرتب  درواقع  که  غذایی 
وسایل جهت صرف غذا بود که تقریبًا خاص هدی 

مشاهده  ایشان  از  غیر  را  دیگری  مورد  من  و  بود 
آراستن  برای  ایشان  که  را  طرح هایی  که  نکردم 
سفره داشت انجام دهد، به طوری که سفره را قبل 
از صرف غذا شبیه میزهای رستوران می آرایید و با 
توجه به شرایط خاص زندان نشستن برکنار چنین 
سفره متفاوتی تنوعی در زندگی روزمره هم بندیان 
ایجاد می کرد. همین طور در آشپزی و آماده کردن 
به  بارها  می کرد.  عمل  خاصی  سلیقه  با  هم  غذا 
ظرف غذایی که روی اجاق گذاشته بود سر می زد 
و می گفت این گونه رسیدگی به غذا باعث می شود 
بر  عالوه  کند.  پیدا  خاصی  طعم  و  بیفتد  جا  غذا 
این ها اگر در مواردی فردی در انجام امور محوله 
و وظایف جمعی کوتاهی می کرد، به ویژه در سطح 
بند و یا دست به اقدامی خودسرانه می زد که مورد 
می داد  نشان  عکس العمل  نبود، هدی  وفاق جمع 
و انتقاد می کرد و سعی می کرد طوری عمل شود 
تضییع  یا  اختالف  ایجاد  موجب  اقدامات  این  که 
حقوق همبندیان نشود اعمال جدیت در انجام امور 
جمعی باعث می شد در برخی موارد برخوردهایی 
میان فرد سهل انگار با ایشان ایجاد شود و درواقع 
خودسری  نوع  هر  برای  مانعی  خود  هدی  حضور 
بود.  سایرین  سوی  از  جمعی  امور  در  تک روی  و 
آن ها  که  بودند  همبندیان  از  دیگری  عده  البته 
عکس العمل  و  حساسیت  موارد  این گونه  در  نیز 
با  موارد  این گونه  در  معمواًل«  و  می دادند  نشان 
تحوالتی  درمجموع  و  می کردند  همراهی  هدی 
افتاد حاصل تالش و همفکری  اتفاق  که در 3٥٠ 
و همراهی تعداد زیادی از همبندیان بود که البته 
نقش ویژه هدی را در این خصوص نباید از یاد برد. 

حفظ  برای  تالش  و  پیش کسوتان  به  احترام   .5
و  اهمیت  سیاسی:  زندانی  جایگاه  و  شان 
حرمتی که هدی برای پیش کسوتان و ارج نهادن 
از  جدایی ناپذیر  جزئی  بود  قائل  آنان  زحمات  به 
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از  هیچ یک  بر  البته  که  اوست  شخصیت  و  منش 
زندان  در  منش  این  نیست،  پوشیده  او  آشنایان 
و  حرمت  حفظ  بر  و  بود  هدی  امور  سرلوحه  نیز 
احترام پیش کسوتان چه در داخل و چه در بیرون 
زندان تأکید ویژه داشت، در جریان اعتصاب غذا در 
صحبت هایی که با هم داشتیم هدی تأکید می کرد 
مذهبی  ملی  بزرگان  از  پیامی  درصورتی که  که 
برای شکستن اعتصاب برسد، ما به حرمت آنان به 
اعتصاب پایان خواهیم داد و چه حیف که این پیام 
به دلیل قطع همه امکانات ارتباطی ازجمله تلفن، 
زمانی به زندان رسید که هدی در اثر عارضه قلبی 

بود.  منتقل شده  بند  از  بیرون  به 
هدی برای شان و جایگاه زندان و 
زندانی سیاسی هم حرمت خاصی 
قائل بود و این مسئله در نوشته ها 
و گفته های هدی ازجمله در کتاب 
مشهود  هم  عشق  هم پیمان  سه 
است. به همین دلیل اگر احساس 
می کرد که جایی رفتاری از کسی 
جایگاه  و  شان  در  که  می زند  سر 
زندانی سیاسی نیست با او صحبت 
را  انتقادش  دوستانه  و  می کرد 

عنوان می کرد، در مورد احکام به ناحق اعدام که 
در سال ٨٩ در مورد چند نفر از همبندیان اجرا شد، 
هدی )علی رغم اختالف دیدگاه و مواضع سیاسی( 
از  می توانست  خود  که  روش هایی  با  کرد  تالش 
روزی  ازجمله  کند.  جلوگیری  احکام  این  اجرای 
که مرحوم جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی 
را برای اجرای حکم از بند بردند، هدی به هر نحو 
ممکن با مأمورین امنیتی مرتبط با پرونده خودش 
این  اجرای  عواقب  مورد  آن ها در  به  و  دیدار کرد 
آن ها  از  و  داد  هشدار  آن  بودن  ناعادالنه  و  حکم 
را  حکم  اجرای  ممکن  شکل  هر  به  که  خواست 
متوقف کنند. ولی متأسفانه این تذکر به جا تأثیری 

نیز  حکم  اجرای  از  بعد  نگذاشت  حکم  اجرای  بر 
هدی نقش مؤثری در بزرگداشت و برپایی مراسم 
برای ایشان ایفا کرد و حتی در یک مورد که دو سه 
روز پس از اجرای این احکام، تعدادی از هم بندیان 
در حال انجام مسابقه فوتبال دستخوش هیجانات 
بازی شدند، به آن ها تذکر داد و از آن ها خواست 
حداقل تا چند روز به حرمت هم بندیان اعدام شده 
مورد  در  کنند.  پرهیز  متداول  احساسات  ابراز  از 
غیرسیاسی  اتهام  با  هم بندیان  از  یکی  که  دیگری 
اعدام شد، هدی از 3٠ نفر از هم بندیان خواست که 
هر کدام یک جزء از قرآن کریم را جهت شادی روح 
آن هم بندی تالوت کنند و خود نیز 
یک جزء را بر عهده گرفت. اهمیت 
جایگاه  برای  هدی  حساسیت  و 
زندان و زندانی سیاسی انسان را به 
یاد خاطرات نقل شده از زندان های 
شصت  دهه  و  انقالب  از  قبل 
و  حال  هدی  به واقع  و  می  انداخت 
و  زندان  از  را  دوران  همان  هوای 

زندانی ها انتظار داشت. 
که  مردی  منش  از  گفتن  سخن 
هر  و  می کرد  زندگی  عقایدش  با 
باورهایش  و  تفکر  زاویه  از  نخست  را  مسئله ای 
می دید و هرچه می کرد در راستای تحقق بخشیدن 
به افکار انسانی اش بود مقوله ایست که نه در توان 
کوتاه  فرصت  این  در  نه  و  است  من  چون  فردی 
می گنجد، همزمان با حضور هدی در زندان بزرگان 
و  می گذراندند  را  خود  زندان  دوران  نیز  دیگری 
همه  که  بزرگان،  این  فقط  نه  که  دارم  اطمینان 
هم بندیان معاصر با هدی، خاطرات عمیق و انبوهی 
از منش و رفتار او در زندان دارند که شایسته است 
در  ثبت  جهت  خاطرات  این  و  آید  پیش  فرصتی 
قرار  دوستدارانش  اختیار  در  و  جمع آوری  تاریخ 

گیرد. 

به عنوان كسى كه چند ماه 
با او هم اتاقى بودم تأكيد بر 

روش هاى دموكراتيك در 
تصميم گيرى هاى ريزودرشت و 

پايبندى متعصبانه به تصميمات 
جمعى را در رفتار ايشان 

بارها مشاهده كردم.
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دغدغه تغییر و تحول سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی، شاخصه مهمی در تحول راهبردی تاریخ 
و  تغییر  این  روند  بااین حال  است.  ایران  معاصر 
پیامد تحول در طول1٥٠ ساله اخیر در یک ارزیابی 
کالن هنوز به دستاوردهای مطلوب نرسیده است و 
به ویژه ساختارهای جامعه خود به مانعی جدی در 

برابر این تحول خواهی تبدیل شده است. 
تغییر  مدار  در  نیز،  تحول خواه  اجتماعی  نیروهای 
به تعبیر و گمان مرحوم هدی صابر در غیاب منش 
و فقدان پروژه قابل استمرار و درک تاریخی واقعی 

نتوانسته اند ایفای نقش کافی داشته باشند. 
به  رو  اجتماعی  و  سیاسی  بسیج  الزامات  از  یکی 
تحول و »نقطه چیِن مسیرهای متعدد انسان و. . . 
تاریخ«1 وجود و بروز منش است. به عبارت بهتر و 
دقیق تر هدی صابر، منش را یک ضرورت در روند 
فقدان  و  می کند  تلقی  اجتماعی  و  سیاسی  بسیج 
آن را ازجمله دالیل مؤثر و ناتوانی در انتشار پیام 
و  اجتماعی  موانع  راندن  عقب  به  و  تحول خواهی 

ساختاری ضد تحول تلقی می کند. 
 با این نگاه، منش اگرچه ظهور و بروز فردی دارد 
اما مقصد و ثمره نهایی آن رسوخ و رسوبی است که 

در جامعه دارد. برای تزریق منش به فرایند تحول، 
تجریدی  غیر  کاماًل  و  انضمامی  بیانی  صابر  هدی 
و  مفهوم  تبیین  جای جای  در  و  است  برگزیده  را 
انتظارات خود از منش، به سرعت وارد مصداق ها و 

عینیت ها می شود. 
توصیه  یک  تنها  منش  صابر  هدی  برای  روی  بهر 
نیست و جزئی از تئوری تحول خواهی اوست. بدین 
سبب منش در برابر محافظه کاری قد علم می کند 
انسان  تاریخ  مسیرنقطه چیِن  در  پایدار  راهی  و 

می گشاید. 
و  است  ثابت  منش  می شود.  جدا  مشی  از  منش 
از  تبیینی  این همه  می شود.  تحول  دچار  مشی 
منش می دهد که خود قابل بررسی و ارزیابی است. 
این نوشتار به اجمال ابعاد تئوریک منش از دیدگاه 

هدی صابر را موردبررسی قرار می دهد. 

تعریف منش
حاوی  سجایاست.  از  باالتر  چند  مراتبی  »منش، 
مجموعه خصایلی که در صاحبش، »ملکه« شده و 
میاِن  پیونددهنده  نیست. چسبی است  »عاریتی« 
مقابل  در  منش  خود.  از  خارج  با  مهارشده  خود 

منش: روح جمعی تحول
 جواد رحیم پور
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شرایط و نیز در واکنش به این رفتار و آن کردار، 
فرونمی ریزد و بالذات و خودبنیاد است.«2

نشان  منش  از  صابر  هدی  تعریف  که  همان طور   
وجه  یک  و  دارد  درونی  وجه  یک  منش  می دهد، 
بیرونی. وجه درونی منش همان خصایل ملکه شده 
صاحب آن است به قصد خود مهارشده با خارج از 
خود. وجه بیرونی منش نیز کارکرد منش است در 

واکنش به این رفتار و آن کردار، فرونمی ریزد. 
و  بالذات  خصایل  منش  اساسًا  به عبارت دیگر 
در  حضور  برای  را  فرد  که  است  خودبنیادی 

می کند.  پایداری  واجد  جامعه 
امور  در  مداخله  و  اجتماعی  امر 
و  سمت  منش،  بدون  اجتماعی 
به  فردی  منافع  جهت  در  سویی 
تحول  در  نقشی  و  می گیرد  خود 

عمومی ندارد. 

منابع احراز منش
تعریف  در  صابر  هدی  هرچند   
خود  و  بالذات  خصایل  بر  منش 
به  این  اما  دارد  تأکید  بنیادی 

منش  معنای  به  خصلتی  نوع  هر  پذیرش  معنای 
نیست. اگر این موضوع مراد بود اساس بحث منش 
منتفی می شد و جنبه و انتظار اجتماعی از منش از 
بین می رفت. فروریختن فرد موضوع مهمی نبود و 

حداکثر مسئله ای فردی تلقی می شد. 
چسبی  به مثابه  منش  صاحب  فرد  طرفی  از   
اجتماعی است و می گوید »چسب که نباشد، رابطه 
ملموس  رابطه  فقدان  جان مایه  این  نیست؛  نیز 
که  »منش«  ی  توده هاست.  با  نیروها  کیفی  و 

گم گشته این دوران است، چسب است«3
غیراجتماعی  و  فردی  خصایل  با  جامعه  بنابراین 

برقرار  گسترده  و  پایدار  رابطه  و  مناسبات  افراد، 
هویدا  را  منش  اجتماعی  چسب  آنچه  نمی کند. 
می کند، منابع و ارزش های مشترک دینی یا انسانی 
است که در فردی ملکه شده و عاریتی نخواهد بود. 
نیروهای  در  را  منش  صابر، کسب  هدی  هرچند   
مذهبی خالصه نمی کند اما به نظر می رسد عنصر 
و  الزم  منش،  کسب  منابع  احراز  در  را  مذهب 
نقطه  »در  بحث  طرح  در  او  می داند.  تعین بخش 
میانی ملیت و ایمان« 4 تأکید می کند: » »داشتن« 
مردم و ارج گذاری خرد و کالن و هم زمان، دستی 
بری  میراث  نهادن،  مام  شانه  بر 
دو پهلوی تختی از ُخلق و پیشینه 

ایرانیان.« ٥
کنار  در  نماز  لنگ  کردن  »پهن   
نماز ظهرهای  هر تشکی و گودی، 
مسجد هدایت و پا بحثی طالقانی، 
جلسات هیئت مذهبی خانی آباد و 
از  پیش  دعامندی  قندی،  مسجد 
ناراستی،  از  پرهیز  هماوردی،  هر 
در  نیز   .  . و.  تن پاکی  و  دل صافی 
مجموعه  مذهبی«٦  سجاده  میانه 
رفتاری مذهبی از تختی بر جای می نهاد. ازاین رو 
و  طبیعی  نقطه ای  تختی،  خلقیات  برآیند  »تختی 
عینی در تقاطع مذهب و اخالقیات ایرانی است.« ٧
این ها، محیط زندگی و تجارب کاری او   عالوه بر 
از دیگر منابع احراز منش به شمار می رود. هدی 
تجریدی  مطالعه ای  به صورت  باال  نمونه  در  صابر 
منابع احراز منش را مورد جستجو قرار داده است. 
اما در مورد امام حسین بحثی تئوریک و بااین حال 
 . می کند.  ارائه  منش  احراز  در  دین  اتکای  به 
این سه عنصر  امام حسین در عاشورا  »استراتژی 
بوده: نفی بیعت، رفع انحراف، حذف ارتفاع.«٨ او 

صابر منش را فقط در روشنفكران 
نمى جست و داشتن منش را 
به همه طبقات تسرى مى داد 

و امكان بروز آن را در همگان 
مى ديد. به هرروى، روشنفكر 

امروزين ازنظر هدى صابر توان 
»آغازگرى« ندارد و دليل آن هم 

نداشتن منش است. 
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می افزاید »خدا دشمن ارتفاع است«٩. ازنظر هدی 
بروز  برای  کیفی  مقدمه ای  ارتفاع،  حذف  صابر 

منش و ایفای مسئولیت اجتماعی است. 
»جان  است.  مهم  بسیار  حسین  امام  فراز  »این   
شماست.«  خاندان  با  من  خاندان  و  شما  با  من، 
ندارد،  وجود  پیرامون  با  آغازگر  میان  تفاوتی  هیچ 
مهم  خیلی  نیست.  هم  طبقاتی ای  امتیاز  هیچ 
است. ادبیات، ادبیاتی کیفی است؛ ادبیات انسانی 
که ارتفاع ندارد. انسانی که ارتفاع ندارد می تواند با 

انساِن ارتفاع گرفته برخورد کند« 1٠
نکته  چند  فشرده  به صورت  صابر  هدی  اینجا،  در 
نکات  این  می کند.  مطرح  را  منش  احراز  در  مهم 
عبارت اند از: شناخت منبع ارتفاع در هستی یعنی 
به  ورود  بیرونی،  و  درونی  ارتفاع  حذف  خداوند، 

و  اجتماعی  نقش  ایفای  برای  اجتماعی  عرصه 
برخورد با انساِن ارتفاع گرفته. 

از  خداوند،  یعنی  هستی  در  ارتفاع  منبع  شناخت 
کلیدی ترین، عبارت های منابع احراز منش از کانون 

دین است. 
نداشتن ارتفاع یا »قوز تواضع«11 در جایی دیگر از 
شناسی  منش  و  ادبیات  در  منش  مهم  نشانه های 

صابر به شمار می رود. 
 

منش و مسئولیت اجتماعی
منش  غیاب  در  اجتماع  عرصه  به  ورود  صابر 
و  فردی  اقدامی  حداکثر  یا  و  ابتر  حرکتی  را، 

خارج ازمسیر نقطه چین تاریخ و تحول می داند. 
 »چرا اآلن نیروها حرف دورانی ندارند؟ چرا فهم 
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ساخته  سپهری  دیگر  چرا  ندارند؟  دورانی  ایده  و 
و  انسجام  صاحب  و  کلیدی  افراد  و  نمی شود 
منسجم،  فرد  نداریم؟  پیشانی  پِس  کریستاِل 
پیرامون را منسجم می کند... فرد مشّوش پیرامون 
را  تشویش ها  فقط  اآلن  ما  می کند.  مشّوش  را 
روشنفکری،  جریان  در  که  تشویشی  می بینیم. 
نو  نسل  در  و  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  در 
نیست،  کریستال بندی  نیست.  آغازگری  هست... 
طاق ضربی زنی نیست. طاق ضربی زن، کریستال بند، 
چه  باشند،  مذهبی  چه  منسجم اند.  انسان های 

مذهبی نباشند.«12
صابر با بررسی و نقد روشنفکری معاصر، نقدهای 
حرکات  نفی  و  تاریخی  شرایط  درک  از  خالی 
دوران ساز سابق، نشاندن نگاه ژورنالیستی و بدون 
دوران ساز،  استراتژی  اتخاذ  به جای  شرایط  لمس 
شدن  کم رنگ  موجب  منش  خأل  شد،  متوجه 
بسیاری از اقدامات تحول آفرین گذشته و دستکم 
شده  تحول  مسیر  نقطه چین  فاصله  طول  افزایش 

است. 
او منش را فقط در روشنفکران نمی جست و داشتن 
امکان  و  می داد  تسری  طبقات  همه  به  را  منش 
بروز آن را در همگان می دید. به هرروی، روشنفکر 
امروزین ازنظر هدی صابر توان »آغازگری«13 ندارد 

و دلیل آن هم نداشتن منش است. 

 تفاوت منش و روش
می داد.  پرهیز  به شدت  فیکسیسم  از  صابر  هدی   
این هشدار نه در سطح منش، که در سطح بینش و 
روش بود. او با توجه به درک فهم دورانی از روش 
و مشی، آن را متغیر می دانست ولی بر ثابت بودن 
منش اصرار داشت. تلقی تغییر در منش نزد هدی 
صابر مساوی تشویش در شخصیت و امتداد ذهنی 

و عینی آن بود. 
است،  »اصل«   ، انرژی«  »بقای  که  »همچنان 
»بقای عشق« و »بقای منش« نیز »اصل« است. 
او بر این باور بود که منش را یافتن و »روز کردن« 
از  تأکید داشت که بحث »منش«  خوش است. و 
شرایط،  با  متناسب  »مشی ها  جداست:  »مشی« 

تغییر یافتنی، اما منش ها پایدارند««14
هدی  که  است  نظری  اختراعی  منش  بقای  اصل 
کاماًل  و  است  آن رسیده  به  تبیین منش  صابر در 

مرز آن با مشی را روشن می کند. 

رابطه منش با تغییر و تحول خواهی
 انسان مطلوب هدی صابر، انسان مدار تغییر بود. 
به مسیر  را  آن  و  تعریف می کند  پروژه  انسان  این 
انسان های  تنها  البته  می آورد.  تحول  نقطه چین 
را  خود  پروژه  می توانند  که  هستند  منش  دارای 
او  میانداری کنند.  و در وسط شرایط،  برند  پیش 
در  و  ثبوت  در  فیکس،  در  »خدا  می کند  تصریح 

ثبات، به هیچ جنبنده ای کمکی نکرده است«1٥
گذاشتن  اشتراک  به  و  منافع  دیگرخواهی  منش، 
به  انسان ها  منش،  بدون  است،  امکانات  و  منافع 
نازل ترین  می افتند.  محافظه کاری  انواع  ورطه 
سطح محافظه کاری، خروج از مدار تغییر و کسب 
منافع کاماًل فردی است. پیگیری منافع گروهی و 
یافته  ارتقا  محافظه کاری  نوعی  نیز  سایرین  حذف 

است. 
اما منش دار، منافع را به اشتراک می گذارد بدون 
اجتماعی  تفکیک  نوع  هر  و  طبقه  کردن  لحاظ 
دیگر. هدی عبارات مهم و رگباری زیادی درزمینه 

رابطه منش و تحول خواهی دارد. او می گوید: 
غیرکالسیک.  انسان  یا  هستند  »انسان کالسیک   
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ولی  بودند،  حسین  امام  هم عصر  خیلی ها 
کالسیک  انسان های  بودند.  کالسیک  انسان های 
با  با وضع موجود، به سرعت به سازش می رسند و 
آن تقسیم منافع می کنند. انسان های مدار تغییر، 
و  برنمی تابند  را  موجود  وضع  که  هستند  آن هایی 
مثل خود خدا محافظه کار نیستند. . . . اهل مدار 
حال  بوی ترشیدگی تان  نزنید،  کپک  باشید.  تغییر 
پیرامونیان تان را به هم نزند. انسان های مدار تغییر، 
موجود  وضع  حافظ  انسان های  حسین،  امام  مثل 
مدار  اهل  که  کسی  محافظه کار،  آدم  نیستند... 

تغییر نیست، می گوید من چطور بیایم داخل؟« 1٦
را  منش  نظری،  داده های  این 
انسان شناسی  از  الینفک  جزئی 
جای  خود  که  می کند  صابر  هدی 

بحث ویژه ای دارد. 

جمع بندی
جان مایه بحث هدی صابر از طرح 
بحث منش، دستیابی به انسان مدار 
تغییر و به اشتراک گذاشتن منافع 

و امکانات است. 
کالسیک  انسان شناسی  مرز  را  منش  صابر،  هدی 
الزمه  را  آن  و  می دهد  قرار  کالسیک  غیر  و 
آن  تحول  مسیر  و  جامعه  به  انسجام بخشی 

برمی شمارد. 
نیست،  فردی  عینیت  یک  تنها  منش  بنابراین، 
بلکه منش دار، جامعه را نیز صاحب منش )باردار( 
می کند. منش روح جمعی تحول را در جامعه القا 
می کند و در برابر محافظه کاری و خودبینی منافع 

مصونیت می بخشد. 
و  تاکتیک زنی  بی منشی،  مهم  عارضه های  از  یکی 

اجتماعی  و  سیاسی  فعال  بودن  محاسبه  غیرقابل 
است. منش داری، راهی برای مقابله با تاکتیک زنی 
است.  مبارزه  امر  در  هدف  شدن  وسیله  یا  و 
به  خود  مکانیسم  خود  منش داری  همچنین 
خودی پایش و عدم تظاهر به منش داری را درون 
اشتراک  به  معنای  به  منش داری  زیرا  دارد.  خود 
گذاشتن منافع است. هر روندی در انحصار منافع 
و حذف دیگران از به راحتی قابل تشخیص است و 
خارج از مدار تغییر. بنابراین در منش، جایی برای 

تظاهر به منش نیست. 
زیرا  ندارد.  راهی  نیز  بازی  میانه  منش،  حوزه  در 
رو  و  به حکومت  »پشت  منش دار، 
به مردم«1٧ دارد. نمی توان هم رو 
به مردم داشت و هم سرباز دیگری 
بود. مرحوم صابر که دغدغه تحول 
به  دنبال  به  داشت  را  جامعه  و 
اشتراک گذاشتن منافع با مردم بود 
و از منش دار را صاحب صالحیت و 
امکاناتی می دید که از پستان قدرت 

شیر ندوشیده است. 

مأخذ: 
عاشورا؛  آموزش   .1٦-1٥-13-12-1٨-٩-٠  -1
دینامیسم سه گانه سخنرانی شهید هدی صابر در محرم 
»جامه دان  سخنرانی،  اصلی  عنوان   .۱۳۸۷ )دی ماه( 

پروپیمان« ، سایت در فیروزه ای، سخنرانی ها
باز نشر- از کف رفته-  الی ٧-11-14-1٧. منِش   2

نشریه ی چشم انداز ایران ـ مؤخره ی ویژه نامه ی »جای 
در  مقاله  این   -۱۳٨٨ زمستان  ـ  سبز«  جای  خالی، 
دی ماه ۱۳۷۶ در سی امین سالگرد وداع تختی، در مجله 

ایران فردا با نام مصطفی ثاقبی به طبع رسیده بود. 

 منش تنها يك عينيت فردى 
نيست، بلكه منش دار، جامعه 
را نيز صاحب منش )باردار( 
مى كند. منش روح جمعى تحول 
را در جامعه القا مى كند و در 
برابر محافظه كارى و خودبينى 
منافع مصونيت مى بخشد.
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تقدیر  اولیه،  خواست  حتی  و  و  انتظار  برخالف 
چنان شد تا از نگاهی کاماًل فردی و شخصی درباره 
خود  معلمان  و  دوستان  تأثیرگذارترین  از   یکی 
سخن بگویم. چرخ زمانه آن گونه چرخید و طور به 
طور شد تا در  برابر این پرسش قرار گیرم که چرا 
دوستی با هدی صابر، افتخار و خاطره پرشکوهی 
سنت شکنی  بر  قرار  چون  اما  هست.  و  بوده 
نوشتار  این  مرسوم،  رویه های  زدن  کنار  و  است 
دوست  و  نمی پسندیدم  صابر  آقای  از  آنچه  به 
نمی خواهم  که  آنچه  به  دارد؛  اختصاص  نداشتم، 
ادامه نیز تالش می کنم توضیح  و نمی پسندم. در 
باز  دوست نداشتن ها،  این  علی رغم  چرا  که  دهم 

دوستی با وی را مایه افتخار و سربلندی می دانم.
آنچه از آقای صابر نمی پسندیدم!

به عنوان کسی که چند سال و چند ماهی با هدی 
صابر نشست و برخاست داشته و با آن مرد مصمم 
و پراراده خاطراتی چند دارد، با آقای صابر در چند 
که  بود  نکاتی  او  در  داشتم.  نظر  اختالف  مورد 

دوست نداشتم آن گونه باشم:
و  سفت  هم  آن  بود؛  شریعت  مرد  صابر،  هدی   -
و  تا شریعت  داشت  شاید وسواس  و  سخت. دقت 
احکام شرعی را رعایت کند. این دقت ها و رعایت 
برخی جزئیات برای من قابل قبول نبود. حداقل 

نیستم.  شریعت مدار  و  مسلمان   حد  آن  تا  من 
انجام  بر افشای دقت های شرعی و  چون می دانم 
بسنده  مقدار  همین  بر  ندارد،  رضایت  مناسک، 
بر  بسیار  صابر  آقای  که  آن  کالم  جان  می شود. 
رعایت امور شرعی دقت داشت، دقتی که من از آن 

بی بهره ام و حتی آن را غیرضرور می دانم.
- کسانی که آقای صابر را حتی برای یک بار مالقات 
غیرمتعارف  فردی  با  که  می یافتند  در  می کردند، 
روبه رو هستند. او برای خود مرام ویژه ای داشت. 
را  خود  زندگی  سبک  بود  شده  سبب  که  مرامی 
داشته باشد. بیدارباش های زودهنگام، کار سخت 
و زیاد، پذیرفتن بارهای بر زمین مانده، تا دیروقت 
از  برآمده  جملگی  غیره  و  باال  تحرک  کردن،  کار 
در  بود.  برگزیده  او  که  بودند  زندگی ای  سبک 
و  ساده  پوشش  و  لباس  باید  زندگی  سبک  این 
گزید،  دوری  تجمل  از  باید  داشت،  بی پیرایه ای 
از تفریحات و آروزهای فردی چشم پوشید و  باید 
بسیاری از این موارد. در همین سبک زندگی است 
که باید بر خود بسیار سخت گرفت. خود و آروزها 
دیگران،  و  می شوند  کم رنگ  فردی،  تمایالت  و 
که  بود  زندگی  سبک  این  می گیرند.  را  آن  جای 
ساعات طوالنی کار و پیگیری امور متعدد و بیش 
از آن متنوع را ناگزیر می کرد. من آن گونه نبوده 

آنچه از آقای صابر دوست نداشتم 
و چرا دوستش دارم!

میکائیل عظیمی
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نمی توانم  که  کنم  اعتراف  باید  واقع  در  نیستم.  و 
پیرو چنین سبک زندگی ای باشم. نمی خواستم و 
نمی خواهم چنان سبکی برای زندگی داشته و آن 

را قابل توصیه نمی دانم.
اما ناگزیر پرسشی در میان خواهد جوشید که چرا 
با این همه اختالف، اختالف هایی جدی و پررنگ، 
را  او  چرا  و  داشت  ادامه  صابر  آقای  با  دوستی 

دوست داشته و داریم؟ پاسخ بسیار ساده است:
1- آقای صابر دگم نبود. با همه شریعت مداری و 
با همه دقت هایی که در رعایت امور شرعی و دینی 
با دشواری  افراد غیرمتشرع نزد وی  خود داشت، 

روبه رو نبودند. هیچ گاه تکلفی در 
را  خود  شریعت مداری  نبود.  میان 
تحمیل نمی کرد. همین ویژگی بود 
که او را با جوانانی آشنا کرده بود 
که به مد روز لباس بر تن داشتند 
و موها آراسته بودند، و چند ساعت 
گرم  و  سرد  پیرانی  نزد  را  او  بعد 

چشیده نمی نشاند.
2- آقای صابر )به گفته خود( عمل 
تحلیلی  به  اگر  تحلیل داشت.  تراز 
عمل  آن  هم سنگ  می رسید 
کردارش  دیگر  بیان  به  می کرد. 
چیزی  بود.  هماهنگ  پندارش  با 
حتی  و  بتواند  که  می راند  زبان  بر 
کرده  عمل  آن  هم سنگ  پیشتر، 
بود. حتی از این هم فراتر بود و در 
دوستانی  بود.  پیشگام  مسیر  این 

از  متعددی  خاطرات  بوده اند  دم خور  او  با  که 
پیشگامی های وی دارند.

در  داشت.  را  پیشکسوت  حرمت  و  احترام  او   -3
هر زمینه و در هر موضوعی با تمام اختالف نظرها 
احترام  و  داشت، حرمت  که  انتقادهایی  تمام  با  و 

پیشکسوتان و پیشگامان خود را داشت و هرگز در 
مواجهه با آنها از دایره ادب و نزاکت خارج نشد، نه 

در علن و نه در خفا.
4- آقای صابر اسیر چارچوب نبود. ذهن خالق و 
مرسوم  و  رایج  چارچوب های  از  عبور  برای  تالش 
بود، خالقیتی  فردی خالق ساخته  از وی  ذهنی، 
یکه تازی  او،  با  بحث  نخست  دقایق  همان  در  که 

می کرد و خالقیتی که پندآموز بود و مایه عبرت.
با  بود.  گشاده دست  بسیار  صابر  آقای   -٥
زیست  و  ساده  زندگی  و  مالی  مشکالت  تمام 
با تمام آن که به خود  سخت گیرانه ای که داشت، 
و  دادن  هدیه  گاه  به  می گرفت،  سخت  بسیار 
میهمانی ها و سرکشی  به دوستان، 
شاید  بود.  گشاده دست  بسیار 
این  اما  می کرد.  افراط  هم  گاهی 
گشاده دستی را نه از سر تفاخر و به 
رخ کشیدن و نه تصنعی و نمایشی 
که از صمیم قلب و از عمق وجود 

داشت.
دست گیر  رفیق  صابر  آقای  و   -٦
افرادی  که  مشکالتی  تمام  با  بود. 
علی رغم  دارند،  و  داشته  او  چون 
فراوانی  و  متعدد  مشغله های  تمام 
صابر  آقای  دارند،  و  داشته  که 
دست گیر دوستان بود و تا حد توان 
آنها را یاری می کرد. چنان به یاری 
هیچ  گویی  که  می رسید  دوستان 
کار و مشغله دیگری ندارد و برنامه 

روزانه خود را معطوف آن می کرد.
این گونه بود که خوشحالیم و بر خود می بالیم که 
هدی صابر به دنیا آمد، خرسندیم که توفیق درک 
او را داشتیم و آرزومندیم که چون او بسیار شوند 
که مایه خیر و آبادی و سربلندی این دیار و مردمان 

است. 

كسانى كه آقاى صابر را حتى 
براى يك بار مالقات مى كردند، 
در مى يافتند كه با فردى 
غيرمتعارف روبه رو هستند. او 
براى خود مرام ويژه اى داشت. 
مرامى كه سبب شده بود سبك 
زندگى خود را داشته باشد. 
بيدارباش هاى زودهنگام، كار 
سخت و زياد، پذيرفتن بارهاى 
بر زمين مانده، تا ديروقت كار 
كردن، تحرک باال و غيره جملگى 
برآمده از سبك زندگى اى بودند 
كه او برگزيده بود.
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دستانی  و  تیز  و  جدی  نگاهی  مصمم،  چهره ای 
و  عهدی  بد  و  قولی  بد  از  بری  گرم.  و  محکم 
آشوبناک از آن. فسفر می سوزاند تا ایده خلق کند و 
اهل تخصیص وقت برای تحقق ایده هایش. البته و 
صد البته که به حکم انسان بودنش در حال تجربه 
کردن و آزمودن است، خطا می کند و اشتباه دارد 
بازگشت،  اهل  و  گرفته  فرا  را  توبه  خوبی  به  ولی 
این رو  از  است.  جمع بندی  و  وار سی  بررسی، 
نظمش نسبت به محیط اطراف افزونتر و رفتارش 
محیط  با  او  تطبیق  موضوع  این  و  است  جدی تر 
چهره ای  و  می کند  مشکل  دچار  کمی  را  اطراف 
تند از او حتی در ذهن دوستانش نقاشی می کند. 
ولی او به سبب جدی بودن در حال جستجو برای 
ارتباط هرچه بیشتر با آنچه به صورت واقعی جریان 
دارد، است. از موسی می گوید، از ضربه مشتش و 
جدیت او و خطای استراتژیکش؛ او را الگویی عینی 

و بدون احتیاج به خوابگذار می داند. 
و  حشر  و  بودند  آشنا  نزدیک  از  او  با  که  کسانی 
اجتماع  با  او  تعامل  و  تعدیل  سیر  داشتند،  نشر 
البته  و  می کردند.  لمس  را  اطرافیانش  و 
در  خود  منافع  با  را  جدیتش  که  تمامیت خواهان 
تضاد می بینند و او را در مقابل خود همچو سدی 
محکم می یابند، تصویری خشن از او ارائه می دهند 
و سرانجام بعد از وقایع سال ٨٨  بدون هیچ دلیلی 
به   ٨٩ سال  در  را  او  زمان  آن  فضای  اساس  بر  و 

زندان می فرستند. 
در خرداد سرخ ٩٠ به او می گویند عزت ایران دار 

فانی را وداع گفته است. هر زندانی برای خودش 
و  می کند  تعریف  بیرون  با  ارتباط  در  زندگی  یک 
او نیز. در ذهن خویش مهندس را غسل می دهد 
مرادش  و  پیر  از  را  خاطراتش  و  می کند  کفن  و 
ال  ندای  می رود!  جنازه  تشییع  به  می کند.  مرور 
الله اال الله تشییع کنندگان در سلولش او را همراه 
تسلیت  داغدار  هاله  به  می کند.  آنان  همنوای  و 
می گوید و با نهاد ناآرامش به این طرف و آن طرف 
می رود و با تمام حواسش مراقب جمعیت است و با 
تعهدی وجودی در پی حفاظت از همه است، مبادا 

کسی دچار آسیب شود! 
آرام  را  او  جمعیت  الله  اال  الله  ال  الله،  اال  الله  ال 
افتاد!  افتاد! هاله  ناگهان صدای هاله  می کند ولی 
و  می کند  میخکوب  سلول  سه کنجی  در  را  او 
می اندازد.  جانکاه  لرزه ای  به  را  سلول هایش  تمام 
ایستادن  توان  که  پاهایش  و  زنگ می زند  گوشش 
قطر،  راستای  در  و  می شود  داده خم  از دست  را 
چشمش به سه کنج مقابل خیره می گردد. اما او 
به ماندن در سه کنج عادت ندارد و آدمی نیست 
که  نیست  آدمی  او  گیرد؛  آرام  احساسش  در  که 
را احساس می کند خیال کند کاری  چون چیزی 
کرده است و درآمیختن با خیال در بستر احساس 

را حرام می داند. مصمم می شود و. . . 
ال الله اال الله، ال الله اال الله. . . 

تحیر  زندان  از  دهنده ای  تکان  خبر  ناگهان 
دلواپسان در بند را بر می نگیزاند؛ مردی در زندان 
مجرای  از  نه  و  روز  دو  از  بعد  است،  شده  کشته 

هدی صابر، برانداز تفکر ایستا 
نه برانداز سیاسی!
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رسمی خبر آن به بیرون درز کرده است. اعتصاب 
غذا کرده بود چون قرار بود محافظ هاله باشد ولی 

ال الله اال الله. . . . 
خبر این جریان در فضای آن زمان، طبیعی است 
هدی  به  نسبت  برانداز  ذهنیتی  به  را  ناآشنایان 
کمتری  اطالع  شاید  که  دوستانی  و  دهد  سوق 
نسبت به سیر او دارند و او را کمی تند می دانند را 

نیز به ذهنیتی نه چندان واقعی میل دهد. 
هنوز  هدی  باشد.  دیگری  چیز  واقعیت  شاید  اما 
جدی و منظم و حتی با افزوده شدن پسوند »تر« 
به  برخی خشکی های در عمل،  از  و  کامل تر شده 
است.  شده  هدایت  بیشتری  بسیار  لطافت  و   تری 
نگاهش تیزتر و گرمی دستانش صد چندان گشته 
و قطعا پخته تر و عمیقتر از قبل به هستی می نگرد 
پنهان  دوستان  برخی  دید  از  حتی  سیر  این  اما 

مانده است. 
شاید این نوشته کمی رنگ و بوی احساس با خود 
به همراه داشته باشد ولی در تاسی به استاد شهیدم 
می خواهم در بستر احساس با واقعیات مواجه شوم 
تا شاید حامل حقیقتی در خور گردم. قصد ایجاد 
مجید،  الله  کالم  در  نیست.  کاذب  تقدس سازی 
یا  و  مزمت  یا حتی  و  نقد  عین  در  متعال  خداوند 
نهی از تقدس های بی مبنا تقدس سازی می کند. اما 
تقدس سازی او بر اساس رابطه وجودی مخلوقات و 
آفریده هایش با خود او است که در ارتباط با افعال 
مختار یک لفظ »میزان« نیز بر سر رابطه وجودی 
بقیه  همانند  بشری  را  محمد  می شود.  افزوده 
می داند ولی او را رحمت للعالمین می خواند؛ چون 
به جد به رحمت الهی پیوند خورده است. خورشید 
او  سیطره  در  و  او  مخلوق  که  رو  آن  از  را  ماه  و 
هستند مقدس می داند و نه آن از آن رو که صاحب 
ربوبیتی باشند و....  تمایلی به اطاله کالم نیست 
از یک چند نکته در مورد  به ذکر کوتاهی  و فقط 

استاد شهید اکتفا می کنم. 

حضور  با  جامعه  اصالح  علی االصول  ما  جامعه  در 
در حاکمیت و یا اینکه چه کسی حاکم باشد پیوند 
جدی خورده است. هدف نقد این رفتار نیست که 
این  با سیر طی شده در جامعه در  به نظر می آید 
سال های اخیر اشکاالت این نگاه تا حدی مشخص 
گردیده است. البته الزم به ذکر است که نمی شود 
منکر نقش بسیار جدی حاکمیت در روند اصالحی 
جامعه شد. هدی صابر بر اساس توانایی های خود، 
سعیش بود که در نظر و عمل خود را معطل این 
پیوند نکند. یکی از مصادیق این نگاه پروژه ای بود 
که او جهت توانمند سازی و کار آفرینی در استان 
سیستان و بلوچستان کلید زد. او با همکاری جدی 
با ارگان های دولت احمدی نژاد و حتی بعد از وقایع 
و  کرد.  پرژوه  این  مصروف  را  توان خود   ٨٨ سال 
حال تعجبی است که او را فردی تندرو و رادیکال 
جزئیات  نمی خواهم  بدانیم.  منفی  جهت گیری  با 
این پروژه را در این نوشته بیان کنم. عالقه مندان 
یادنامه های  و  شهید  این  سایت  به  می توانند 

سال های گذشته  رجوع کنند. 
مرحوم شهید صابر دغدغه جدی نسبت به مطالعه 
در حد  را  آن  ولی  داشت  ایدئولوژیک  کار  و  تاریخ 
دغدغه در نطفه خفه نکرد و با عزمی جدی و آن 
ارشاد  حسینیه  در  نژاد،  احمدی  دوران  در  هم 
ابتدا مجموعه کالس های آموزشی مربوط به تاریخ 
و  کرد  برگزار  را  نیاز«  هزار  فراز  »هشت  عنوان  با 
سپس کار ایدئولوژیک مبتنی بر قرآن را با عنوان 
»باب بگشا« در حسینیه آغاز کرد که با شهادت او 

این پروژه به اتمام نرسید. 
و  ایستایی  تفکر  برانداز  او  بود،  بر انداز  صابر  هدی 
نظام  بر  حاکم  تفکر  با  کاًل  گرچه  بود.  فیکسیسم 
مخالف بود، ولی بر اندازی تفکر حاکم بر جریانات 
سیاسی را در اولویت کار خود قرار داده بود. از این 
رو او در عین بر اندازی، یک برانداز عرفی، مصطلح 

و رایج در جامعه نبود. 
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پیامبران  که  داشته  وجود  تلقی  دیرباز  از  دوم. 
را  ایشان  مکرم  اهل بیت  و  اسالم  پیامبر  به ویژه 
در  بلکه  زمین  در  نه  که  می دانند  برگزیدگانی 
اصاًل  و  برگزیده شده اند  الست  روز  در  و  آسمان ها 
بوده  انسان ها  از سایر  سرشت و خلقت آن ها جدا 
است. اما این تلقی نه با اصول علوم طبیعی سازگار 
که  قرآن،  نص صریح  با  نه  مهم تر  همه  از  و  است 
پیامبر بارها ابراز کرد »من هم بشری همانند شما 

هستم«)1( 
برون  منظر  از  بخواهیم  اگر  حتی  بااین حال  اما 
مصلحان  را  آن ها  بنگریم،  پیامبران  به  دینی 
اجتماعی بزرگی می یابیم که دستاوردهای عظیمی 
در تاریخ تحول و دگرگونی بشر داشته اند و از این 

به  نسبت  متمایزکننده  ویژگی های  صاحب  منظر 
سایرین بوده اند. یعنی در عین اینکه بشری بوده اند 
تمایزی  وجه  خلقت  و  سرشت  در  و  سایرین  مثل 
ویژگی هایی  دارای  اما  نداشته اند  انسان ها  دیگر  با 
بوده اند که آن ها را شایسته ی مقام رسالت نموده 
تراز  به  انسان های معمولی  از سطح  باعث شده  و 

»انسان های مدار تغییر« برکشیده شوند. 
بعضی تلقی ها این گونه تداعی می کند که پیامبران، 
خلوت گزیده ای  و  مردم گریز  و  عابد  و  زاهد  افراد 
برگزیده می شوند  الهی  اذن  به  ناگهان  هستند که 
تا سروش وحی و پیام الهی را دریافت و به مردم 
منفعلی  انسان های  ایشان  یعنی  نمایند.  ابالغ 
بوده اند که پیش از بعثت و چه پس از آن و هنگام 

آقا هدی
از الگوی زیست روشنفکرانه

تا الگوی زیست پیامبرانه

يكم. از دين ديانت سخن گفتن و از پيامبر و خصلت هاى پيامبرى صحبت كردن در زمانه هايى كه حكومتى 
به نام دين به پا شده باشد بسيار سخت خواهد بود. چراكه هر صحبتى از ديانت و پيامبرى رنگ و بوى 
قدرت و از آن باالتر طعم توجيه قدرت مستقر را به خود مى گيرد. اما بر مدار ديانت عمل نمودن و با خصلت 
پيامبرانه زيست كردن در هر زمان و هر زمينى سخت خواهد بود. ديگر فرقى نمى كند زمانه قدرت را بر 
مبناى مذهب استوار كرده باشد يا مبناى سكوالر يا هر چيز ديگر براى توجيهش تراشيده باشد، چراكه 
»زيست پيامبرانه« الگويى است از يك انسان عاشق دردمند باربردار و به گمانم آقا هدى از اين سلك بود. 
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دریافت وحی و ابالغ رسالت نه فعال، که فعل پذیر 
کسی  می شود  چگونه  آخر  بوده اند.  بی اختیار  و 
بر حرکت  و  دهد  انذار  و جمود  رخوت  از  بخواهد 
و صعود دعوت کند، اما خودش اهل انفعال باشد؟ 
چگونه می شود از نشستن و تن به اکنون سپردن 
بر حذر داشت و بر رفتن و پی مطلوب گشتن اصرار 
کرد اما خود را در اعمال و رفتار نه فعال که منفعل 

بود؟ 
انبیاء حتی پیش  از تورق کتب تاریخی و سیره ی 
اینکه  بر  ایشان عالوه  از بعثت چنین برمی آید که 
حوایج  و  نیازها  برآوردن  درصدد  سایرین  همانند 

مادی و حیاتی شان بودند واجد یک 
اینکه  آن  و  بودند  بنیادین  خصلت 
»برخورد فعاالنه با هستی« داشتند 
که  بود  بنیادین  خصلت  همین  و 
ویژگی هایی  واجد  را  پیامبران 

متمایزکننده می کرد. 
پیامبران در مرحله ی اول »مشاهده 
گری فعال« بودند و به تعبیر قرآنی 
کر و کور و گنگ بروی آیات هستی 
فعال  گری  مشاهده  نمی افتادند. 
تجربه ای  به  انسان  می شود  باعث 
و  دردها  از  گاهی  آ با  توأم  زیسته 

رنج های نوع بشر دست یابد. 
سپس از پی این مشاهده گری، »پرسشگر« هستند 
و با هر آنچه با نظم و وحدانیت این هستی ناسازگار 
تدبر  در  چراکه  می کنند.  پیدا  مسئله  می نماید 
هستی  از  توحیدی  درکی  به  نشانه ها  و  آیات  در 

رسیده اند. 
به  تن  که  است  این  پیامبران  ویژگی های  دیگر  از 
»اصطکاک با پیرامون« می دهند. اصطکاکی که نه 
از سر  پیرامون که  بر  تفوق  و  از سر طلب سیطره 

دغدغه مندی و اصالح امور است)2(. 
این مشاهده گری فعال و پرسشگری و مسئله داری، 

و  دردمند  و  برافروخته  را  پیامبران  جان  چنان 
آماده ای  محمل  همین  که  می کند  دار  دغدغه 
می شود برای پذیرش وحی و دریافت سروش الهی. 
آنچه  و  نیست  بی مقدمه  وحیانی  تجربه ی  درواقع 
واکنش  در  و  پرسش ها  به  پاسخ  در  می شود  نازل 
آنکه  چه  است.  پیامبران  دغدغه های  و  نیازها  به 
بود)3(.  نخواهد  هم  جوابی  نباشد،  درخواستی  تا 
ارتقاء  را  خود  هستی  در  پیامبران،  این چنین  و 
می دهند و نسبت به سایرین و حتی دانشمندان و 
روشنفکران هم عصر خود متمایز می شوند و بدل به 

پیش برنده ای عاشق، مؤمن و باربردار می گردند. 
نیز  مردم  با  پیامبران  رابطه ی 
نه  است.  بوده  ویژه ای  رابطه ی 
می آمیخته اند  مردم  با  آن چنان 
بسپارند  تغافل  به  را  خود  که 
منقطع  ایشان  از  آن چنان  نه  و 
گفتمانی  دچار  که  می گشتند 
قومشان  زبان  از  بیگانه  و  انتزاعی 
ویژگی های  از  یکی  قرآن  گردند. 
با  آن ها  هم زبانی  را  پیامبران  تمام 

مردمانشان بیان می کند )4( . 
که  ویژگی هایی  این  مجموع  از 
می توان  برشمردیم  پیامبران  برای 
الگویی برای زیستن به دست آورد 
الگویی  نامید.  پیامبرانه«  زیست  »الگوی  را  آن  و 
که در آن مشاهده گری، دردمندی، دغدغه داری، 
پیرامون،  با  اصطکاک  مسئله داری،  پرسشگری، 
آن  ویژگی های عمومی  از   .  . و.  مردم  با  هم زبانی 

است. 

سوم. در جامعه ی بحران زده ی ما که دیگر همگان 
آن  بحران زدگی  بر  دولت مردان،  تا  اپوزیسیون  از 
مسائل  می شود  دیده  فراوان  آنچه  دارند،  اذعان 
حل نشده و بارهای بر زمین مانده است و مردمانی 

شايد يكى ديگر از نقايص 
زيست روشنفكرانه ى دوران 
ما، دورى از »خصلت كارگرى« 
باشد. بسيارى از روشنفكران 
ديگر خود را كارگران فكرى 
نمى دانند كه بايد با عرق 
ريختن و جان كندن و مرارت 
كشيدن به توليد فكر و انديشه 
بپردازند. 
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و  نابسامانی ها  انبوه  حجم  از  کالفه  و  متحیر 
تحمیل شده  ایشان  بر  که  فشارهایی  و  مشکالت 
پیش  مردان  می شود  دیده  کمتر  آنچه  و  است. 
برنده و عاشقان باربرداری است که قدری از آالم 
فراوان  جامعه  این  در  ازقضا  بکاهند.  مردم  این 
روشنفکرانی وجود دارند که فراوان تر، نسخه هایی 
آنچه  شاید  اما  پیچیده اند.  دردها  عالج  برای 
بسیاری از روشنفکران ما را از پیش برندگی و حل 
مسائل و بحران ها بازداشته مربوط به نوع زیست 

ایشان باشد. 
از  بسیاری  روشنفکرانه« ی  زیست  »الگوی 
که  است  نقایصی  دارای  متأسفانه  ما  روشنفکران 
از  یکی  است.  شده  مردم  با  ایشان  پیوند  از  مانع 
دغدغه های  و  دردها  از  ایشان  دوری  نقایص  این 
در  چنان  روشنفکران  از  برخی  است.  مردم 
ترجمه ای  کتب  و  کادمیک  آ انتزاعی  فضای 
کمتر  که  می کنند  غور  بومی  فرهنگ  با  نامأنوس 
می توان  مردم  و  ایشان  زندگی  از  آمیختگی ای 
مانع  مردم  و  روشنفکران  نیامیختگی  این  یافت. 
به تبع  و  می شود  مشترک  زیسته ی  تجربیات  از 
بیگانه  و  دورافتاده  زبانی  روشنفکران،  زبان  آن 
از برقراری ارتباط  ناتوان  برای مردم می گردد که 
است. به عبارتی دیگر بسیاری از روشنفکران دیگر 
تا  نمی گویند  سخن  مردمشان  و  قوم«  »لسان  به 

بتوانند تأثیرگذار باشند. 
روشنفکرانه ی  زیست  نقایص  از  دیگر  یکی  شاید 
باشد.  کارگری«  »خصلت  از  دوری  ما،  دوران 
بسیاری از روشنفکران دیگر خود را کارگران فکری 
با عرق ریختن و جان کندن و  باید  نمی دانند که 
بپردازند.  اندیشه  و  فکر  تولید  به  کشیدن  مرارت 
دردهای  با  پیوند  هم  که  اندیشه ای  و  فکر  آن هم 
ایشان  زخم دیده ی  گرده ی  از  باری  و  باشد  مردم 
در  کارفرمایی  مقام  در  را  بیشتر خود  بلکه  بردار. 
لشگرهایی  سیاهی  دنبال  که  می یابند  فرمان  اتاق 

نظریات  و  دهند  فرمان  که  می گردند  )مردم( 
از  که  است  معلوم  درآید.  اجرا  به  رهایی بخششان 
روشنفکرانی که نه خصلت کارگری دارند، نه چندان 
با دردها و رنج ها و دغدغه های مردم همدل اند و 
نه به زبان مردم )لسان قوم( سخن میگویند نباید 

چندان انتظار گشایش داشت. 

هدی  آقا  پهلوانانه ی  پرواز  از  سال  چهار  چهارم. 
قبل  از  بهتر  حاال  سال  چهار  از  پس  و  می گذرد 
نادر روزگار ما بود.  اتفاق  او یک  درک می کنم که 
»زیست  و  روشنفکرانه«  »زیست  از  را  این همه 
پیامبرانه« گفتم تا به این نکته برسم که آقا هدی از 
روشنفکران جامعه ی ما بود اما به گواهی دوستان 
نقطه چین هایی  و  آثار  استناد  به  و  شاگردانش  و 
زیست  به  تن  هیچ گاه  گذاشته،  بجا  خود  از  که 
درک  را  کادمیک  آ فضای  وی  نداد.  روشنفکرانه 
کرده و رشته ی اقتصاد را خوب خوانده بود اما به 
آن فضا اکتفا نکرده و در آن خیمه ی وقوف نزده 
پژوهش های  و  بود  پژوهش  اهل  هدی  آقا  بود. 
در  پژوهش  بود.  داده  انجام  را  زیادی  میدانی 
صنعت قطعه سازی کشور در دهه ی هفتاد، پژوهش 
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در آداب ورسوم زورخانه و کشتی پهلوانی از میرزا 
پژوهش  تختی،  غالمرضا  تا  اندرونی  درب  عبدالله 
دانشجویی  جنبش  فرازوفرودهای  و  تاریخچه  در 
متد های  به  فقط  پژوهش هایش  در  اما  و... 
چشم  هدی  آقا  نمی کرد.  اکتفا  صرف  کادمیک  آ
روزمره  عادی  روابط  در  حتی  و  داشت  تیزبینی 
برش هایی  که  می شد  بارها  بود.  فعالی  مشاهده گر 
از اتفاقات روزمره اش را که در نگاه ما بسیار عادی 
آن ها  از  تحلیل هایش  پایه ی  بر  و  انتخاب  می نمود 
می کرد.  استفاده  حسینیه  درس  کالس های  در 
یادشان  حسینیه  کالس های  در  حاضر  دوستان 

سالگرد  مراسم  توصیف  از  هست. 
تختی و حضور هم دوره های تختی 
هنوز  اما  بودند  شده  پیر  دیگر  که 
دست  به  را  ازدواجشان  حلقه ی 
یک  برقراری  شاهد  تا  داشتند، 
ارتباط دوستی میان دو پسر جوان 
به  حلقه  شوهردار  خانم  یک  با 
دست که ظرف زمانی سوارشدن بر 
افتاده  اتفاق  حقانی  مترو  پله برقی 
بود!! خدایش بیامرزد با چه حرارت 
این  و  تعهد  آن  از  دردی  و  سوز  و 
دست آخر  می گفت.  سخن  ابتذال 
پیوند  بحثش  با  را  مثال ها  این  هم 

می زد و می گفت خدا اهل قرار، عهد و وفای به عهد 
است و باید در روابط با خدا و خلق خدا متعهدانه و 

مسئوالنه برخورد کرد. 
روشنفکران دینی سال هاست که در کنشی درست 
به  عقب ماندگی  عوامل  با  برخورد  برای  به حق،  و 
گوهر  پیرایش  به  دست  و  پرداخته  پیرایی  دین 
دین از زوائد تاریخی تحمیل شده به آن زده اند. اما 
برخی از همین روشنفکران دینی در سال های اخیر 
چنان دچار بحث های انتزاعی شده اند که نه تنها از 
دردهای مردم که از زبان مردم هم دورافتاده اند. 

در سال هایی که مسئله مهم و دورانی بسیاری از 
روشنفکران این بود که »آیا منشأ و انشاء قرآن از 
است  )ص(  محمد  از  انشاء  اینکه  یا  خداست  آِن 
ورود  از  عامدانه  صابر  هدی   ،  » خدا؟  از  منشأ  و 
با  عوض  در  و  کرد  دوری  کش دار  بحث  این  به 
فعال شده  شکاف های  و  بحران ها  تحلیل  و  تشریح 
در جامعه ی ایران، مبادرت به برگزاری کالس های 
آموزشی در تهران و شهرهای مختلف ایران نمود و 

متد و شیوه ای جدید را بکار بست. 
آقا هدی در برخوردی فعال با بحران های موجود در 
جامعه و جهت دست یابی به راهکار برای خروج از 
بحران به مرجع »خدا« و »مردم« 
و چهار متن »هستی، انسان، تاریخ 
به  قائل  وی  کرد.  رجوع  قرآن«  و 
همه  مستمر،  »صافدالنه،  رابطه ای 
و  بود  با خدا«  استراتژیک  و  گاهی 
و  موردی  کاسب کارانه،  رابطه های 
همین  نوع  از  )رابطه ای  تاکتیکی 
را  انسان ها(  بین  رایج  روابط 
نمی پسندید. همواره تأکید می کرد 
که باید از »او« در پروژه ها، برنامه ها 
خیزش ها و حرکت ها دعوت کرد و 
استمداد نمود. سر تیتر کالس های 
باب بگشا نیز ناظر بر همین رویکرد 
بود: »من رفیقم، رهگشایم، باب بگشا نزد من آ«. 
یکی از نقدهای جدی آقا هدی به دوران اصالحات 
رفیق  از  بزرگ  حرکت  آن  در  چرا  که  بود  همین 
رهگشا درخواست کمک نشد و چنین بیان می کرد 
که »در جریان اصالحات همه دعوت شدند و همه 

پست گرفتند اال خدا« . 
رابطه ی آقا هدی با مردم نیز رابطه ی ویژه ای بود. 
از رابطه ی حرمت گزارانه با بزرگان و پیشکسوتان تا 
رابطه ی پدرانه و مسئوالنه با شاگردان، از رابطه ی 

رابطه ى آقا هدى با مردم نيز 
رابطه ى ويژه اى بود. از رابطه ى 
حرمت گزارانه با بزرگان و 
پيشكسوتان تا رابطه ى پدرانه و 
مسئوالنه با شاگردان، از رابطه ى 
دردمندانه با كارتن خواب هاى 
جنوب تهران تا رابطه ى همدالنه 
و استعاليى با جوانان زاهدان.  
كسى بود كه كمتر شعار مى داد و 
بيشتر عمل مى كرد.
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تا  تهران  جنوب  کارتن خواب های  با  دردمندانه 
رابطه ی همدالنه و استعالیی با جوانان زاهدان. 

عمل  بیشتر  و  می داد  شعار  کمتر  که  بود  کسی 
و  کشور  مختلف  اقوام  و  اقشار  با  ارتباط  می کرد. 
اصرار به هم فضا شدن با آن ها باعث شده بود به 
دغدغه های  و  دردها  از  ملموس  و  صحیح  درکی 
برسد.  جامعه  مستضعف  قشر  به ویژه  مردم 
هدی  آقا  دغدغه های  و  دردها  که  بود  این چنین 
نه انتزاعی و جدا افتاده از امور واقع که محصول 
جامعه  واقعیت های  با  منطبق  و  زیسته  تجربه ای 
ایران  توسعه ی  درباره ی  حالی  در  وی  باشد. 

مردم  با  که  می کرد  قلم فرسایی 
همچون  توسعه نیافته ای  شهرهای 
زاهدان هم سفره شده بود و زندگی 
نقدهای  شرایطی  در  بود.  کرده 
و  می نوشت  اقتصادی  کالن 
دولت مردان را از سوء مدیریت های 
بی انظباطی های  و  اقتصادی 
با  را  خود  که  می داد  انذار  مالی 
مستضعف ترین فرد جامعه هم فضا 
کارتن خواب  یک  کنار  در  و  کرده 
این  بود.  رسانده  به صبح  را  شبی 

روشنفکر  چند  نمی دانم  نیست.  شوخی  ممیزه ها 
محرومان  با  را  خود  این چنین  حاضرند  ما  دوران 
حاضرند  روشنفکر  چند  کنند؟  فضا  هم  جامعه 
منت  و  بی مزد  این چنین  اصالحات  بسط  برای 
انرژی صرف کنند و از تبریز تا زاهدان و از تهران تا 

خوزستان را درنوردند. 
آقا هدی اراده ای قوی برای تغییر و اعتمادبه نفسی 
باال برای تن ندادن به وضع موجود داشت. به قدری 
آب  رفتارهایش خالف جریان  و  گاهی حرکات  که 
شده  باعث  همین  و  می نمود.  وار  کیشوت  دن  و 
باشد.  داشته  اصطکاک  پیرامون  با  دائم  که  بود 

نبود  حاکمیت  مختص  فقط  هم  اصطکاک هایش 
نیرو های  با  اصطکاکش  از  را  زیادی  نمونه های  و 
خودی می توان مثال زد. انتقاد از اصالح طلبان که 
چرا این قدر متکی به قدرت اند و پیشبرد اصالحات 
را کاماًل منوط به حضور در قدرت می دانند.... نامه 
به علی افشاری، فعال شناسنامه دار دانشجویی پس 
از خروج از ایران و همکاری با بخش فارسی زبان 
صدای امریکا که چرا از مدار مبارزه ی ملی خارج 
 . است...  کرده  واگذار  را  ظرفیت هایش  و  شده 
می زد  تحکیم  به  همواره  که  پدرانه ای  تشر های 
آخرین  در  سخنرانی  حین  که  نقدهایی  ازجمله 
تحکیم  دفتر  سراسری  نشست 
 ٨٨ سال  اردیبهشت  در  وحدت 
و  کرد....  مرکزی  شورای  متوجه 
ملی- هم کیشان  به  انتقاد  حتی 

مذهبی که نباید از مدار تولید دور 
افتاد و به تولیدات گذشتگان اکتفا 

کرد. 

بشر  هر  به سان  هدی  آقا  آخر.  و 
نباید  و  نبود  خطا  از  بری  دیگری 
به بهانه ی شهادت پهلوانانه اش هر 
نقدی از وی را نکوهش نمود. اما به نظر می رسد 
در سرجمع نقطه چین هایش، ممیزه هایی سنگینی 
می کرد که وی را تا مرز »انسان های مدار تغییر« 
برکشید. و آن قدر وزنه اش را سنگین کرد تا جانش 
ناگزیر  پروازش  به مقام »اطمینان« رسید و دیگر 

نمود... سالم بر او... . 

پی نوشت ها: 
1. کهف- 11٠ /  ابراهیم- 11

2. غاشیه 22
3. غافر- ٦٠

4. ابراهیم- 4

آقا هدى به سان هر بشر ديگرى 
برى از خطا نبود و نبايد به 

بهانه ى شهادت پهلوانانه اش 
هر نقدى از وى را نكوهش نمود. 

اما به نظر مى رسد در سرجمع 
نقطه چين هايش، مميزه هايى 

سنگينى مى كرد كه وى را تا مرز 
»انسان هاى مدار تغيير« بركشيد.
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الف .دو متن محوری، یک موسیقی متن
دهه ی  در  صابر  دستاوردهای  مجموعه  میان  در 
سوی  به  رو  متمرکز  طور  به  وی  کار  دو  هشتاد، 
احیای جایگاه منش دارد: ویژه نامه ی »جای خالی، 
کتاب  و  ایران(  چشم انداز  )نشریه  سبز«  جای 
که  اثر  دو  این  جز  به  اما  عشق«.  هم پیمان  »سه 
مخاطب  به  تلنگر  آنها  اصلی  غایت  و  جهت گیری 
الگوی عینی تحقق  ارائه  و  به منش  رویکرد  برای 
اکثر  در  است،  سیاسی  و  اجتماعی  زندگی  در  آن 

قریب به اتفاق مباحث صابر می توان رگه ای از تاکید 
بر منش را مشاهده کرد؛ چنانکه گویی این تاکید، 

موسیقی متن سخن صابر است. 
عینی  الگوهای  یکایک  بررسی  ضمن  ادامه،  در 
هر  ویژگی های  صابر،  از  ارائه شده  صاحب منش 
بخش،  این  پایان  در  و  شمرد  برخواهیم  را  الگو 
تلفیق می کنیم.  را ترکیب و  ویژگی های طرح شده 
رعایت  تاریخی  ـ  زمانی  تقدم  الگوها،  بررسی  در 

شده است. 

احیای منش در دوران کسوف امر قدسی 
بازخوانی مفهوم منش در کار هدی صابر

ترجيع بند سخنان صابر در دهه ى هشتاد، مفهوم »منش« است؛ مفهومى كه گرچه تعريفى اسمى توسط صابر 
از  آن ارائه نشده، اما هم در كار او الگوهاى عينى زيادى براى آن معرفى شده و هم فضاى مفهومى براى 
آن ساخته شده كه از خالل آن مى توان درک و دريافتى از چيستى منش به دست داد. چرا صابر اين اندازه 
بر »منش« تاكيد ورزيد؟ پاسخ اوليه آن روشن است: به سبب خالء و بحرانى كه حس مى كرد فقدان تقيد به 
منش در جامعه ى ايران پديد آورده است. اما پاسخ دقيق ترى به اين پرسش مى توان داد كه مستلزم وارسى 
شرايط اجتماعى اى است كه تمركز مضاعف بر منش را ضرورى مى سازد: شرايطى كه در جامعه ى ايران در 
دهه ى هفتاد آغاز و در دهه ى هشتاد تشديد شد و به تناسب همين تشديد بحران بود كه صابر نيز بر 

تاكيد محورين خود بر منش مى افزود. 
اين نوشته با مرورى كوتاه بر حوزه ى مفهومى منش در كار صابر آغاز مى شود و در بخش دوم به شرايطى 

مى پردازد كه تاكيد صابر بر منش را ضرورى مى ساخت.
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امام حسین: آوردن حداکثر ظرفیت به صحنه
صابر سه گفتار درباره امام حسین و عاشورا دارد 
و در هر سه گفتار به منش امام حسین اشاره ای 
در  و  مشخص  و  سیستماتیک  مورد  دو  در  دارد؛ 
به  مربوط  که  اول  در سخنرانی  اشاره وار.  دیگری 
بهمن 13٨٦ )سخنرانی در منزل آقای احمدزاده 
چنین  منش  از  صابر  توصیف  است،  مشهد(  در 

است: 
امروزه خیلی  اینها، چیزی که  از همه ی  »اما مهم تر 
اگر  قدیمی ها  قول  به  االن  است.  منش  است،  کم 
پیدا کنی، یک  »بجوری«، ممکن است یک روشی 

را  منش  اما  کنی،  پیدا  تئوری ای 
پر کشیده  آن منش،  پیدا نمی کنی. 
می کنند  فکر  همه  حاال  است. 
منش فقط در حاکمیت پر کشیده، 
ته  منش  هم  مبارز  جریان  در  نه! 
سیاسی  نیروهای  االن  کشیده. 
مبارزه  می کنند  فکر   

ً
عمال هم 

یعنی  بستان،  بده  یعنی  سیاسی، 
امتیازی  بده،  امتیازی  کردن.  البی 
این  حسین  امام  منش  اما  بگیر. 
حداکثر  آوردن  منش اش  نبود. 

شب  که  بود  این  منش اش  بود.  صحنه  به  ظرفیت 
کرد.  توضیحی  کار  آخر  تا  و  کرد  را جمع  آخر همه 
گفت: آقا! مشکل این ها من هستم. و این ها من را در 
سیبل قرار داده اند. شب است، تاریک است، هرکس 
می خواهد برود. اگر بروید هم با شما کاری ندارم. 
این یک وجه منش بود. اما مهم ترین وجه منش این 
بود که زمانی که کوفیان دعوت خودشان را عمال پس 
گرفتند و به قول والیبالیست ها جاخالی دادند بعد از 
دعوت خودشان، امام حسین خطبه ای که مقابل شان 
سی 

ْ
می خواند، خیلی کیفی است. می گوید: ... »َنف

است؛  این مهم  ْم«. 
ُ
ْهلیک

َ
أ َمَع  ْهلی 

َ
أ َو  ْم، 

ُ
ِسک

ُ
ْنف

َ
أ َمَع 

جان من با جان شما و خاندان من با خاندان شماست. 
این  را  جان مایه  داشت.  نخواهم  محفوظ  خود  جان 
قرار می دهد. جان، مشاع است. هم جان شما، هم 
جان ما. برخالِف االن که همه حاکمیت ها و لیدرها، 
و  می کنند  فرض  توپ  دم  گوشت  عنوان  به  را  توده 
قدم  طراحی  برای  استراتژیک  سایه بان  در  خودشان 
که  کسانی  اولین  نبود.  طور  این  زمان  آن  می زنند، 
رزم  و  مقابله  و  رجزخوانی  برای  میدان  به  می رفتند 
فردی، خود رهبرها بودند. منش امام حسین این بود 
و سعی می کرد جان خودش و دیگران را مشاع تلقی 
 تا آن جا که امکان دارد، از هدم و هدر 

ً
کند و نهایتا

رفتن نیروها جلوگیری کند و افرادی را 
مقاومت  مفهوم  به  مقاومت،  هنوز  که 
امام حسین ذاتی و جوهری شان نشده، 
این امکان دموکراتیک برای شان فراهم 
باشد که میدان را بی ذلت خالی کنند« 

)صابر، 1393: 23-25(. 
در سخنرانی دوم با عنوان »آموزش 
عاشورا؛ دینامیسم سه گانه« که یک 
سال بعد ارائه شده، صابر بار دیگر بر 
مولفه های  از  یکی  عنوان  به  منش 
بنیادی حیات و حرکت امام حسین 

تاکید می کند: 
»]امام حسین[ در کنار این مشی، روش و منش هم 
داشته. معنای منش این است که آنچه خودت به آن 
بده.  آن  به  هم  را  پیرامون  رسیدن  فرصت  می رسی، 
به وجود  ما  در جامعه  پیشتاز  از  که  تلقی ای  تفاوت 
این است.  ایفا کرد،  امام حسین  پیشتازی که  و  آمد 
به  خود  که  نسبتی  به  که  است  این  پیشتاز  معنای 
جدی تر  درک  برای  را  شرایط  می رسد،  جدی  درک 
امام  فراز  این  کار،  پایان   ... کند  فراهم  پیرامونش 
حسین بسیار مهم است. تلقی از خدا، هستی، پروژه 
و انسجام این جا مشخص می شود. »جان من، با شما 
و خاندان من با خاندان شماست.« هیچ تفاوتی میان 

چرا صابر اين اندازه بر »منش« 
تاكيد ورزيد؟ پاسخ اوليه آن روشن 
است: به سبب خالء و بحرانى كه 

حس مى كرد فقدان تقيد به منش در 
جامعه ى ايران پديد آورده است. 
اما پاسخ دقيق ترى به اين پرسش 

مى توان داد كه مستلزم وارسى شرايط 
اجتماعى اى است كه تمركز مضاعف بر 

منش را ضرورى مى سازد
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آغازگر با پیرامون وجود ندارد، هیچ امتیاز طبقاتی ای 
هم نیست. خیلی مهم است. ادبیات، ادبیاتی کیفی 
که  انسانی  ندارد.  ارتفاع  که  انسانی  ادبیات  است؛ 
برخورد  گرفته  ارتفاع  انساِن  با  می تواند  ندارد  ارتفاع 
...شب  کنند؟  برخورد  نتوانستند  دیگران  چرا  کند. 
 ۲۳ آیه  حسین  امام  است،  انسجام  شب  که  عاشورا 
سوره احزاب را می خواند که مشهور است به آیه عهد. 
خدا سر عهد، خیلی حساس است. ... خدا به پیامبر 
دو تذکر می دهد؛ یکی این که در آدم عهد استواری 
نیافتیم، دیگر این که مثل صاحب حوت یعنی یونس 
پیش  آخر  تا  باید  را  کرده ای  تعریف  پروژه ای  نباش. 
وا 

ُ
ق

َ
 َصد

ٌ
ُمْؤِمنیَن ِرجال

ْ
ببری: )آیه ۲۳ احزاب( »ِمَن ال

زن  لغت عرب، هم  در  یِه« رجال 
َ
َعل َه 

َّ
الل وا 

ُ
عاَهد ما 

که  هستند  انسان هایی  دربرمی گیرد.  را  مرد  هم  و 
عهدی می بندند. میثاق بستن هم شوخی نیست. مثل 
میثاق های ما و یا میثاق های نیروهای سیاسی نیست 
ما  می دهد.  دستی  خدا  بزنند.  زیرش  لحظه  هر  که 
داریم  تعصب  تختی  دست  ستارخانی،  دست  روی 
که انسان های معمولی اند. بر دست خدا باید تعصب 
تعریف  پروژه  »او«  با  نمی شود  داشت.  جدی تری 
امام حسین، یونس  کنی، وسطش رها کنی و بروی. 
این جا  که  آیه ای  آخرین  است.  آدم  وارث  نیست، 
می خواند، آیه عهد است« )همان، صص. 62-68(.

از این دو چکیده چند مولفه ی سازنده برای منش 
می توان استخراج کرد: 

آوردن حداکثر ظرفیت به صحنه  
نفی درک بده ـ  بستانی از سیاست  
ـ    )پیشتاز  فکری  ـ  یدی  کار  تقسیم  نفی 

توده( 
پیش برد    و  عهد  و  میثاق  بر  ماندن  باقی 

پروژه تا پایان

اهالی میدان در مشروطه
فراز،  »هشت  مباحث  هجدهم  نشست  در  صابر 

و  رهبران  آغازگران،  بررسی  به  که  نیاز«  هزار 
یافته،  تخصیص  مشروطه  انقالب  دست اندرکاران 
پایه ی  سه  از  یکی  عنوان  به  میدان«  »اهالی  از 
رهبران مشروطه نام می برد )در کنار روحانیان و 
روشنفکران(. این اهالی میدان ستارخان، باقرخان، 
سردار اسعد بختیاری، سپهدار تنکابنی، حیدرخان 
اما  هستند؛  مسیو  علی  و  خان  یفرم  اوغلی،  عمو 
باقرخان  و  ستارخان  منش  بر  صابر  ویژه ی  تاکید 
خصائل  درباره  صابر  که  مفصلی  بحث  از  است. 
ستارخان و باقرخان به دست می دهد، می توان بر 
میدان  اهالی  منش  عنوان  به  مشترک  عنصر  چند 

مشروطه دست یافت: 
پاک نهادی و لوطی مسلکی   
ملجاء مردم بودن   
مقاومت تا پای جان بر سر آرمان   
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سید حسن رزاز و میراث پهلوانی
عالقه  ایران  پهلوانی  میراث  به  صابر  هدی 
نخست  داشت:  وجه  دو  عالقمندی  این  و  داشت 
تعلق خاطری که وی به ورزش پهلوانی ایران داشت 
و دوم منش متبلور در پهلوانان صاحب سلوک. در 
کار پژوهشی مشترکی با عنوان »میراث پهلوانی«، 
هدی صابر در پی بازیابی و ترسیم تاریخی حیات 
پهلوانی ایران بوده است. در این میان سید حسن 
او  از  آن چنان که  نهاد؛  صابر  بر  شایانی  تاثیر  رزاز 
به عنوان یکی از الگوهای حامل منش نام می برد: 
»در اسفند ماه سال ۱۳۲۰ با مرگ »حاج سیدحسن 
شجاعت«، پهنه میهن ما از »پهلوان« خالی و »سنت 
کم نظیر،  قواره  تنها   ... شد.  بی پدر  ایران  پهلوانی« 
قدرت شگرف، پشت نساییدن به کف گود و میدان 
زورآوران  دیگر  از  را  او  که  نبود  فن  زیبای  اجرای  و 
»صاحب  تناور  می کرد.  ممتاز  خویش  هم عصر 
سجایا« که منطقه سرچشمه تهران از نام و آوازه ی او 
مدعیان سرشاخ  و  با همطرازان  جز  می گرفت  نشان 
گود  در  نمی کوفت. جز  زمین  بر  و ضعیف  نمی شد 
بهره  بازو  و  دست  قّوِت  از  رخ،  به  رخ  نبرِد  در  و 
دهاِن  بر  لقمه  خویش  دسترنج  با  جز  و  نمی جست 
و  زنگ  صاحب  پهلوان  نمی گذاشت.  همسر  و  سر 
صلوات که بی وضو قدم به گود نمی نهاد، با نوچه ها 
نیز رابطه ای آموزشی داشت و بیش از همگان حرمت 
نیز  کالن  و  خرد  می داشت.  پاس  را  کسوت  و  زنگ 
کرده،  راست  قامت  احترامش  به  بازار  راسته  هر  در 
به پا می خاستند و مردان راهی سفر نیز زن و فرزند 
سنن  پاسدار  می سپردند.  دستش  به  سند  و  مال  و 
پهلوانی در همان حال که به دولت و غاصبان قدرت 
اعتنا نداشت با نهادی پاک همواره دل در گرو مردم 
و آزادی داشت. یل پایتخت به هنگام یورش ارتجاع 
از جبهه  به دفاع  به دستاوردهای مشروطه،  و اجنبی 
صغیر،  استبداد  هنگام  به  برخاست.  مشروطه  توده 

دست  به  سالح  که  بود  مردانی  نخستین  از  پهلوان 
سربازانش  و  روسی  ولیاخوف  رفت  مجلس  بام  به 
و  با قداره بندان حکومتی  پهلوان که  را نشانه گرفت. 
لمپنهای در لباس ورزش سازشی نداشت در سالهای 
رنگ  خصلت هایش  نیز  رضاخان  حکومت  مخوف 
»سید  همسایگی  در  که  سیدحسن  حاج  نباخت. 
مدرس  ترور  از  پس  داشت،  خانه  مدرس«  حسن 
شب تا صبح بر بالینش بیدار ماند و پاس داد. پهلوان 
چه در دوران قجر و چه در سال های یکه تازی قزاق ها 
»باج«  شرایط  به  رضاخانی،  سرکوبگر  لمپنیسم  و 
احراز  هویت  قاجارها  قدرت  دوران  در  که  او  نداد. 
تحمیلی  شبه مدرنیسم  یورش  هنگام  به  بود  کرده 
رضاخانی، سنن پهلوانی را چه در زیر سقف زورخانه 
و چه در راسته بازار اجتماع، مردانه پاس داشت. ... 
ستبر،  سینه  درون  در  که  پیچیده  بازوهای  صاحب 
حال و احوال و سیر و سلوکی نیز داشت، در سال های 
فرار  با  بود.  داوود  امامزاده  حرم  متولی  حیات،  آخر 
رضاخان شیرازه ی نظم حاکم و دستگاه سرکوب و با 
مرگ پهلوان نیز، مدار سنن پهلوانی ایران فروپاشید. 
پهلوان  وداع  پی  در  بیست  ابتدای دهه  در  بدین گونه 
پاک سرشت و مردمگرا حاج سید حسن رزاز، »منش 
)صابر،  شد«.  بی »میاندار«  میانه  و  رفت«  کف  از 

.)160 :1388
آنچه از توصیف صابر در باب پهلوان سیدحسن رزاز 

آمده حاوی چند عنصر برای منش است:
تامین معیشت از قوت دست  •
رابطه آموزشی با پیرامونیان   •
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حفظ حرمت و کسوت   •
پاسداری از سنن پهلوانی   •

دفاع از جبهه مردم و آزادیخواهی  •
بی اعتنایی به غاصبان قدرت   •

سیر و سلوک ]عرفان[ شخصی   •

کوچک خان جنگلی: منِش دالدل ایدئولوژی 
الگوی  عنوان  به  جنگلی  میرزاکوچک  از  صابر 
مباحث  در  است.  برده  نام  منش  از  دیگری 
»هشت فراز، هزار نیاز« در نشست بیست و هشتم 
)نهضت جنگل( هنگام بحث از ویژگی های رهبران 
و  می نهد  تاکید  انگشت  میرزا  بر  جنگل  نهضت 
تفصیل سخن  به  میرزا«  مبارزاتی  »منش  باب  در 
می گوید. نقل تمام آنچه صابر در باب منش میرزا 
به  لذا  است،  نوشتار  این  حوصله  از  خارج  گفته، 

ارائه ی چکیده ای از آن بسنده می شود: 
»مهم تر از همه منش مبارزاتی اوست. در مذاکراتی 
کل  فرمانده  او  داشت،  انگلیس  استوکس  با  که 
نیروهای انگلیسی در ایران داشت و با میرزا دو یا سه 
که  می کند  پیشنهاد  استوکس   ... داشتند  مذاکره  بار 
سرایت  را  آن  کنید  سعی  بماند،  باقی  محلی  جنبش 
ندهید و مانع منافع انگلیس هم در کل ایران نشوید، 
موافقت  کار  ابتدای  در  می توانست  میرزا  که  این  با 
می گوید:  ارتباط  همین  در  او  نکند  را  کار  این  کند، 
»برای من و همکارانم تشکیل یك حکومت معتدل 
زیر نفوذ شما مقرون به افتخار نخواهد بود« که این 
در  که  وقتی  می رساند.  را  او  مبارزاتی  منش  جمله 
مسیر بخواهیم منش مبارزاتی او را تعقیب کنیم پنج 
اول مذاکره  ـ شش جای پای جدی دارد. جای پای 
زن  با یك  مقابله  در  دوم  پای  بود. جای  استوکس  با 
معترض شورشی است. وقتی جنبش دچار مصائب 
می شود و 800 نفر بیشتر باقی نمی مانند، در جایی 
پرخاش  میرزا  به  و  می آید  زنی  بودند  کرده  اتراق  که 
می کند،  سکوت  فرد  این  مقابل  میرزا   ... می کند. 

تشویق  را  زن  بعد  و  می کند  فکر  می شود،  مغموم 
می کند و به او می گوید تو شیرمردی هستی که مقابل 
از  کردی،  برخورد  مهاجم  من  با  سپاهیان  همه  این 
برخورد تهاجمی او تشکر می کند و آخر هم می گوید 
به چشم. طبق اندرز و نصیحتت عمل خواهیم کرد. 
خودش  است.  حساسیت هایش  او  سوم  پای  جای 
]انگلیس[  روس  شاهی  بانك   از  بوده،  مصادره  اهل 
مصادره  را  امالك  کرده،  مصادره  جنبش  نفع  به  را 
کردند، بخشی از اموال ضد انقالب منطقه را مصادره 
کردند، اما حساسیت داشت، هر جا که رزمندگانش 
می کرد  مجبور  را  آن ها  می گرفتند،  کسی  از  چیزی 
جای  کنند...  ابتیاع  را  آن  یعنی  بپردازند،  را  قیمتش 
بوده که می خواهند خودش  این  پای چهارم، درکش 
فهمیدم  من  که  طور  آن  »رفقا!  می گوید  بگیرند.  را 
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دستگیری  ما  کننده  تعقیب  نیروی  و  دولت  مطلب 
برای من در  نیستم  بنابراین مایل  شخص من است، 
میل  به  که  می دهم  اجازه  و  شهید  با  رنج  و  زحمت 
امیدوارم یك  بروید،  که می خواهید  خودتان هر جا 
بار دیگر موفق شوم لذت دیدارتان را درك کنم.« این 
بعدی  وجه   ... می کند  عاشورایی  شب  برخورد  جا 
با همسرش است. همسری که در سنین  او  برخورد 
باال اختیار می کند. به همسرش حق طالق می دهد. 
حق  شدم،  کشته  چه  و  دستگیر  چه  من  می گوید 
طالق داری.... که البته همسرش نمی پذیرد ... جای 
نفرند خودش و  پای ششم جایی است که وقتی دو 
گائوك ... گائوك تا آخر با میرزا می ماند. وقتی 2 نفر 
نیمه جان  پیکر  میرزا  گائوك یخ می زند،  اول  بودند، 
او را به دوش می کشد. گائوك هنوز زنده بوده و خود 
پل  از  و  را می کشد  او  می داده  داشته جان  میرزا هم 
بماند ولی  این که زنده  امید  به  گدوك عبور می دهد 
متاسفانه گائوك می میرد و بعد هم خودش می میرد. 
وقتی جنبش جنگل در مسیر خودش برای بحران های 
داخل خودش فائق می آید و رشت را تسخیر می کند 
و جمهوری شورایی تشکیل می دهد، اولین کاری که 
میرزا انجام می دهد، لشکر عظیم چندین هزارنفری 
حشمت  سرقبر  می برد  مسلح  و  سازوکار  تمام  با  را 
می کنند  پیاده روی  کیلومترها  هلهله  با  چله خانه  در 
و سر قبر حشمت می کنند و از ایثار و فداکاری های 
می کنند....بنابراین  تقدیر  مبارزه  طول  در  حشمت 
وقتی  می بینیم.  را  میرزا  منش  پای  جای  ما  جابه جا 
قرانی  یك  دانه  یك  فقط  جیبش  در  می شود،  شهید 
نداشته.  جهان  از  چیز  هیچ  جیبش  در  است.  بوده 
در  است.  مهم  خیلی  بود،  پدر  که  بود  رهبری   ...
کنند،  پدری  که  نمی بینیم  را  رهبرانی  امروزی  دوران 
رهبر صاحب مسئولیت است ... رهبر ـ پدر را میرزا 
کمتر  مشروطه  جنبش  در  کرده  اجرایی  ایران  در 

می بینیم«. 
سی ام،  )نشست  مباحث  مجموعه  همین  در 

دستاورد ها، کاستی ها و ناکامی های نهضت جنگل( 
صابر از »منش؛ دالدل ایدئولوژی« به عنوان یکی 
از دستاوردهای فکری ـ ایدئولوژیک نهضت جنگل 

نام برده و در توضیح می گوید:
بانی جنبش  ایدئولوژی  »دستاورد آخر این است که 
در درون خود نوعی منش خاص را نیز حمل می کرد. 
یک  نداشتیم.  منش  از  ردپایی  تنباکو  جنبش  در  ما 
جنبش کوتاه مدت با یک خواسته نقطه ای و مناسبتی 
بود، آرمان که تحقق پیدا کرد و قرارداد لغو شد، دیگر 
نبود. رهبری هم در حقیقت در  جنبشی هم در کار 
پروسه ای قرار نداشت تا منش مبارزاتی بروز بدهد. 
بودند که حامل منش  در مشروطه هم تک عناصری 
بودند، مثل بخشی از جنبش تبریز یا تیپ هایی مثل 
زمانی  از  میرزا  اما  تهران.  در  نجم آبادی  شیخ هادی 
حشمت  با  و  کرد  گیالن  عزم  افتاد،  راه  تهران  از  که 
پیوند خورد، از ۱۲۹۳ تا ۱۱ آذر ۱۳۰۰ که شهید شد، 
با ایدئولوژی خود منش خاصی را نیز حمل می کرد. 
منش او یک زنگ، یک بانگ جرس بود که گروندگان 
دستگاه  درون  در  می زد.  بیدارباش  را  جنبش  به 
ایدئولوژیک جنبش جنگل، منشی که از ابتدا تا انتها 
بود، منش پهلوانی بود. آغاز مبارزه پهلوانی بود، ادامه 
به  هم  مبارزه  آغازگر  در   نهایت  بود،  پهلوانی  مبارزه 
مرگ پهلوانی جهان را وداع گفت و ردپایی اخالقی 
ـ منشی هم در جای جای مبارزه اش برجای گذاشت 

که سیر آن را مالحظه کردید«.
میرزا  میدانی  مدیریت  از  صابر  نشست،  در همین 
منش  و  کرده  یاد  جنگل  نهضت  در  کوچک خان 

سیاسی وی را چنین شرح می دهد: 
برای  کوچک  میرزا  که  بود  الگویی  میدانی  »رهبری 
اولین بار در ایران عرضه کرد. رهبران مشروطه رهبران 
میدان نبودند. غیر از مرحله جنبش تبریز که رهبری 
توده ای شد، ستارخانی پیدا شد، باقرخانی پیدا شد، 
در وسط میدان آمدند و در حد درک و فهم تشکیالتی 
مشروطه  بقیه  در  کردند،  میدانی  مدیریت  خودشان 
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رهبران، رهبران بافاصله، از راه دور و به عبارت بهتر 
بهبهانی  و  طباطبایی  بودند.  رهنمودی«  »رهبران 
کوچ  در  که  است  درست  بودند.  رهنمودی  رهبران 
بتوان  که  نبود  رهبری ای  اما  کردند  و تحصن شرکت 
در  اما  دید.  آن  از  میدان  وسط  در  مشخصی  ردپای 
جنبش جنگل یک رهبر از آغاز پا در عرصه گذاشت 
به  را خود  تبیین  کار  بود.  مبارزه  در عرصه  آخر  تا  و 
داشت،  عهده  به  خود  را  توضیح  کار  داشت،  عهده 
کار  داشت،  عهده  به  خود  را  چشم انداز  ارائه  کار 
سازماندهی نظامی را خود به عهده داشت و مهم این 
بود که رهبر صندوق خانه ای نبود. توده را نمی فرستاد 
به عنوان گوشت دم توپ جلوی آتش و خود در پستو 
بنشیند. خود در نبرد ها شرکت می کرد. این بخشی از 

منشی بود که در ابتدای بحث عنوان شد«.
از مجموع آنچه گفته شد، مولفه های منشی میرزا 
کوچک خان از منظر صابر را می توان بدین ترتیب 

فهرست کرد: 
تن ندادن به ذلت در مذاکره با خارجی  
برخورد منصفانه و فعاالنه با منتقدان   
حساسیت بر حقوق فردی  
برخورد شب عاشورایی با همرزمان  
برخورد اخالقی با همسر   
حفظ حیات همرزم و همراه تا آخرین نفس  
تجلیل و بزرگداشت یاران پیشین )علی رغم   

بریدن از مسیر(
وارستگی از جهان مادی  
رهبری صاحب مسئولیت  
مدیریت میدانی به جای رهبری رهنمودی  
خصلت بانگ جرس و بیدارزنی و تشرزنی   

منش

مصدق: مدارای سیاسی 
توسط  ارائه شده   الگوهای  دیگر  از  مصدق  محمد 
صابر به عنوان انسان حامل منش است. صابر در 

ویژه نامه  در  مندرج  کف رفته«  از  »منش  نوشته 
»جای خالی، جای سبز«، در توصیف منش مصدق 

می گوید: 
دوران  سرآمدن  و  قزاق  ناظم  گریز  از  پس  »مدتی 
ـ  فضای سیاسی  به طور شدن  و طور  »دهان بندان« 
عرصه ای  در  دیگر  »بلندقامت«ی  ایران،  اجتماعی 
مغضوبان  و  مطرودان  از  که  او  شد.  پدیدار  دیگر 
بیست  دهه ی  نخست  سالهای  در  بود  سیاه  سالهای 
 به گود سیاست گام نهاد و با ورود به مجلس 

ً
مجددا

از »منافع ملی« و »حقوق مردم« سخن گفت. مرد 
در  بیست  دهه ی  ماههای  واپسین  در  »پیامدار« 
شد.  دوران  »میاندار«  و  ایستاد  تحوالت  »وسط« 
مرد میاندار که بسان یالن در پای آرمان ایستاده بود، 
مردم  به  نفت  کردن  ملی  با  دهه  این  روز  آخرین  در 
»دولت  سی،  سال  بهار  در  و  داد  تاریخی«  »عیدی 
ملی« برپا خاست. وقتی نفت، ملی و دولت تشکیل 
و غارت و سیادت بیگانه تمام شد، »زنگ مصدق« به 
صدا درآمد. او نیز در مدت دو سال و سه ماه و پانزده 
سرشاخ  دوران  در  و  خویش  ملی  دولت  حیات  روز 
شدن همزمان با ارتجاع داخلی و استعمار خارجی، 
»منش« برجای نهاد. راست قامت این صحنه نیز در 
مبارزه، »معامله« نکرد، دهان مخالف نبست، دست 
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خویش  دشمن  پای  به  پا  نیالود،  خون  و  شکنجه  به 
دیگران  از  رنگین تر  خود  خون  نکرد«،  »سقوط 
نپنداشت، جیب ندوخت و به »رایگان« کمر خدمت 
بست و عزت خود، میهن و هم میهن را پاس داشت. 
و  وطن فروشان  مساعی  با  اصول  صاحب  مرد  وقتی 
چکمه پوشان و تیغ کشان و تن فروشان از عرصه بیرون 
در  برد.  »تبعیدگاه«  به  خود  با  نیز  را  »منش«  رفت، 
این عرصه و این بار نیز، »منش از کف رفت« و میانه 

بی »میاندار« شد«.
در مباحث »هشت فراز، هزار نیاز« در نشست سی 
نهضت  رهبری  ویژگی های  از  بحث  ذیل  هفتم  و 
خصائل  پرچم دار(  )مرد  مصدق  شخص  و  ملی 
رهبری مصدق را بر می شمارد: »صالحیت های دو 
اصطکاک؛  اهل  کاربلد؛  هم  روشنفکر،  هم  سویه: 
انباشته؛ جمع بند؛  افشاگر؛ ]صاحب[ تجارب  نقاد؛ 
مجموع  ارتباطی«.  زنجیره  صاحب  ایده؛  صاحب 
و  مسئولیت پذیر  رهبری  همان  ویژگی ها،  این 
میرزا  مورد  در  پیش تر  که  است  چندوجهی 
مجموعه  همین  در  شد.  تصریح  نیز  کوچک خان 
از  بحث  هنگام  نهم  و  سی  نشست  در  مباحث، 

استراتژی نهضت ملی تصریح می کند: 
»]در نهضت ملی[ در سه سطح الگوی کاملی شکل 
سه  یعنی  بود؛  منش  و  تعهد  دیدگاه،  سطح  گرفت: 
اجتماعی.  و  سیاسی  تحول  برای  ضروری  عنصری 
است  محال  نباشد  مدارا  عنصر  ایدئولوژی،  در  اگر 
تحولی پیدا شود. وجه دوم عهد است و دولت باید 
دست تاریخی به مردم بدهد. ... آن کسی که دست 
می دهد باید منش مدارا را هم باید داشته باشد. این 
منش دیگر قبل و پس از مصدق الاقل در آن سطح، 

تکرار نشد«.
در نشست سی و سوم همین مباحث )جمع بندی 
فراز نهضت ملی(، صابر بر فقدان »منش مبارزاتی« 
بین برخی نیروهای نهضت ملی به عنوان یکی از 

ممیزه های تاریخی نهضت ملی تاکید می کند: 

نهضت  و  جنگل  مشروطه،  در  اخالقی  بی  »مبارزه 
مبارزه  نفس  برای  مبارزه  داد.  نشان  را  خود  ملی 
مبارزه  و  حرفه ای  وظیفه  یك  صورت  به  مبارزه  و 
جریاناتی  است  بهتر  است.  گران  مفت  بی اخالق 
آمدن شان  نیایند.   

ً
اصال نیستند،  اخالق  به  پایبند  که 

فاجعه ایجاد می کند. در دوران مشروطه فاجعه ایجاد 
ایجاد  ملی  فاجعه ای  هم  ملی  نهضت  دوران  کرد. 
مبارزه  کرد.  ایجاد  فاجعه  هم  دوران  همین  در  کرد. 
سیاسی ـ اجتماعی منهای منش، مفت گران است«.

می گوید،  مصدق  منش  باب  در  صابر  آنچه  از 
می توان اجزایی چند استخراج کرد: 

»حقوق    و  ملی«  »منافع  سر  بر  ایستادن 
مردم«

حضور در میانه میدان عمل اجتماعی   
معامله نکردن با بیگانه بر سر منافع ملی  
حقوق    از  پاسداری  و  سیاسی  مدارای 

مخالف سیاسی
هم تراز تلقی کردن رهبران با مردم   
پاکدستی مالی  
حفظ عزت میهن و هم میهن   
رهبری مسئوالنه و چندبعدی   
رعایت اخالق در مبارزه سیاسی   

جهان پهلوان تختی: »جای خالی، جای سبز« 
»جای خالی، جای سبز« عنوان ویژه نامه ای است 
که در زمستان ۱۳۸۸ توسط دوماهنامه »چشم انداز 
صابر  هدی  سردبیری  به  میثمی  مهندس  ایران« 
منتشر شد. صابر در تدوین این مجموعه مفصل در 
باب حیات اجتماعی جهان پهلوان غالمرضا تختی، 
دوم،  غالمرضای  و  )بابک  نزدیکان  مدار  بر  عالوه 
فرزنده و نوه تختی( به سراغ مدار »هم محلی ها«، 
»ورزشی ها« و »هم فکرها« نیز رفته است تا زندگی 
و  مقدمه  در  صابر  کند.  ترسیم  را  تختی  منش  و 
موخره ای این ویژه نامه تصریح می کند که در انجام 
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این کار او دغدغه ی منش داشته است: 
همه پیونِد  و  همه پسند  »مطلوِب«  تختی  »غالمرضا 
فاصله  او  غیاب  از  هرچه  که  است  »ملت«ی 
پهلواِن  می شود.  خواستنی تر  حضورش،  می گیریم، 
صاحب  جهان روا،  بازوبند،  صاحب  هماورد،  اهل 
و  بی قیل  مردمان،  پای  به  گل ریز  افتاده نواز،  سجایا، 
قال، نه اهل مال، محبت ریز با چشم و دست، و پشت 
جامعه  در  دهه  دو  به  نزدیك  ملت  به  رو  قدرت،  به 
ایران چنان جا بازکرد که آن فضای بازشده، پرناکردنی 
نه در جامعه  نه در گوِد منش،  نه در ورزش،  است؛ 
پرَسِهش.  اجتماعی شده ی  سیاسِت  در  نه  و  پرتنش 
»میانه« خالی  در  پهلوان  و جهان  پهلوان  ایران  قواره 
ورزش  در  است.  سبزی  جای  »جای«اش،  و  است 
تهی از منِش دولت زده و در خاکستری مکدر امروزه 
سبزینه ی  و  عیان تر  پهلوان،  خالی  جای  ایران، 
برای  است.  ریحانی تر  و  مغزپسته ای تر  سبزی اش، 
برخی ها از این »گونه«، دل بهانه می گیرد و منقبض 
می شود. در این آشفته بازار اکنونی، دِل ملی، »بونه« 
تختی دارد و در نبودش، تنِگ تنگ است.« )صابر، 

 .)4 :1388
از هدی  است  مقاله ای  نیز  ویژه نامه  این  موخره ی 
صابر با عنوان »منش از کف رفته«. این مقاله یک 
فردا«  »ایران  نشریه ی  در   13٧٦ سال  در  مرتبه 
منتشر شده بود، اما به تناسب مباحث بار دیگر در 
این ویژه نامه نیز گنجانده شد.۱  در این موخره نیز 

تاکید می شود: 
دوران،  آموزگار  به  سال ها  این  در  که  ]تختی[  »وی 
ارادت پیدا کرده و »مصدقی« شده بود، یکدهه پس 
به  آرام آرام  رزاز،  حسن  سید  حاج  پهلوان  مرگ  از 
جستجوی »منش گمگشته« پرداخت ... در دورانی 
که شبه مدرنیسم »پوک و بی مالط«، وحشیانه به جان 
سنت ها افتاده و به هر ارزشی به بهانه »کهنگی« چنگ 
می انداخت و مقدرات ورزش پهلوانی نیز نزد شعبون 
شرایط  میانه  در  »تختی«  بود،  شده  نهاده  ودیعه  به 

قدبرافراشت. او اگرچه نه از گود که از تشک برخاسته 
خاصه  داشت.  کوله بار  در  را  گود  میراث  اما  بود، 
و هم شلوارک  تن داشت  به  بنده کشتی  دو  آنکه هم 
با  و  اجتماع  پهنه  در  با اخالقیاتش  او  پا.  به  پهلوانی 
دالوری هایش در محدوده تشک، بسیار زود صاحب 
نام و نشان شد و در همان یکی دو ساله پس از کودتا، 
منزل  مردم  دل  در  و  پوشید  توده ای«  »پهلوان  ردای 
گزید ... قهرمان المپیک و پرچمدار کاروان ایران در 
ملبورن پیوسته در برابر مردم »قوز تواضع« داشت ... 
او مدتی بعد عالوه بر تشک، در »میدان« نیز آقایی 
بازو بست. وقتی  به  را  پهلوانی کشور  بازوبند  و  کرد 
»قهرمان« مدال بر سینه، »پهلوان« صاحب بازوبند و 
»صاحب سجایا« نیز گردید، ورزش ایران »میاندار« 
در  که  تختی  شد.  پیدا  نیز  گمشده«  »منش  و  یافت 
دست  ویژه ای  محبوبیت  به  سی  دهه ی  دوم  نیمه 
با  دست،  کف  چون  »شفاف«  صورتی  با  بود  یافته 
»افتادگی« در عین »قدرت« و با »مردمداری« خود 
در اندازه های یک پهلوان قابل اتکاء ظاهر شد. وقتی 
پهلواِن صاحب زنگ و صلوات، پس از فاجعه زلزله 
بویین زهرا در »وسط شرایط« ایستاد و با جمع آوری 
کمک های بی ریای مردمی، کمک های دولتی را پوچ 
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و بی رنگ کرد، در عمل به »یل مردم« مبدل گردید 
به خاطر  نه  ایران  ... جایگاه وزین تختی در جامعه 
حضور  بار  چهار  دلیل  به  نه  ساله،  پانزده  قدمت 
مدال های  برق  لحاظ  به  نه  و  المپیک  آوردگاه  در 
رنگارنگ اوست. در روی تشک، بدنی ترکه خورده تر 
از بدن تختی یافت می شد و قبراق تر و فنی تر از او نیز 
کشتی گیر داشتیم. اما »قفل قیصر« تختی بود که بر 
دل مردم چفت شد. تختِی »صاحب منش« بود که 
در کنج همه دل ها منزل گزید ... در هفدهم دی ماه 
۱۳۴۶ ایران در سوگ پهلواِن جوانمرگ خویش »زار« 
زد. در آن روز، »منش« نیز به همراه بدن سرد پهلوان 
قضا،  از  که  خاکی  شد.  دفن  »ابن بابویه«  خاک  در 
پهلوان حاج سید حسن رزاز نیز در آن خفته است. 
نداده  تاکنون منش در ورزش ما، رخ نشان  زان روز 

است«. )همان، صص.160-166(. 
»منش  باب  در  صابر  نظر  و  رای  چکیده  این  از 
و  اجزا  عنوان  به  را  مولفه  چند  می توان  تختی« 

عناصر سازنده ی استخراج کرد: 
افتادگی و تواضع  
پشت به قدرت بودن  
رو به ملت و مردمدار بودن   
با    مواجهه  در  »ارزشمند«  سنن  حفظ 

شبه مدرنیسم 

سه هم پیمان عشق 
اما  گفتیم که منش، موسیقی متن کار صابر بود؛ 
در دو اثر صابر به طور متمرکز بر منش تمرکز کرد: 
»جای خالی، جای سبز« که پیش تر ذکر آن رفت و 
»سه هم پیمان عشق«. سه هم پیمان عشق، روایتی 
از »بینش، روش و منش« محمد حنیف نژاد، سعید 
پایه گذار  سه  است؛  بدیع زادگان  اصغر  و  محسن 
هم پیمان  »سه  در  صابر  مجاهدین.  سازمان 
عشق«، نه در پی حماسه سرایی بود و نه »بازگشت 
نوستالژیک« که خود به شدت آن را نفی می کرد. 

و  اجتماعی  حیات  بازخوانی  با  تا  بود  آن  بر  صابر 
بنیانگذاران سازمان، منشی که گم گشته  سیاسی 
»سه  هم پیمان  موخره ی  در  کند.  بازسازی  را 

عشق« تصریح می کند: 
»در هم امروزی که »عشق«، فروکشیده، »منش«، گم 
گشته و »روش«، پر ریخته، است، عنایت به روایت 
زیست کوته اما خوش عرض و عمق مردان »میانه«، 
گه رهسپار،  از گونه این سه؛ عهددار، ز مهر سرشار، آ

تلنگری است بر تارها و بر پودهای ذهن ما«. 
عشق«  هم پیمان  »سه  کتاب  از  زیادی  فصول 
عنوان  به  صابر  که  است  مولفه هایی  از  سرشار 
کتاب،  این  جز  اما  داشت.  تاکید  آنها  بر  منش 
حداقل در دو جای دیگر نیز می توان تصریح صابر 
منش  الگوهای  عنوان  به  سازمان  بنیانگذاران  بر 
از  را مشاهده کرد؛ نخست در همان متن »منش 

کف رفته« که تصریح می شود: 
»چند جوان از نسل پانزده خرداد به عشق مردم، عزم 
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جزم کردند تا راهی نو برگزینند و بن بست شکنند. آنان 
نیز یک دهه پس از حذف مصدق و با همان فاصله 
تا ظهور تختی، در مسیر نو، منشی نو در  مرگ رزاز 
کوله بار داشتند: حفظ حرمت آموزگاران و متقدمان، 
به صحنه آوردن »کار« به جای »سرمایه« و »َعَرق« 
با  کم«،  »مصرف  و  ساده  زیست  »تیتر«،  جای  به 
»تولید انبوه«، همزیستی برادرانه، برابرانه و شفاف و 
نقادانه تا آنگاه که »آزاد« بودند. و آنگاه که »دربند« 
مسؤولیت ها«  »تمام  پهلوانانه ی  خرید  با  نیز  شدند 
زیر  و  بازجویی  زیر  و  کردند  را »سبک«  دیگران  باِر 
و  آمدند  بیرون  سرفراز  و  ایستادند  پهلوانانه  شکنجه 
در انتها نیز سرود بر لب، »مرگ پهلوانانه« برگزیدند. 
در خرداد پنجاه و یک نیز »اخالق و منش مبارزاتی« 
به همراه آنان ـ حنیف و یاران ـ در میدان تیر چیتگر 
از  و  آن منش سی سال  از »تدفین«  »تیرباران« شد. 
»تیرباران« این منش، بیست و پنج سال می گذرد. در 
)صابر،  است«  رفته«  کف  از  »منش  عرصه،  دو  هر 

 )166 :1388
هزار  فراز،  »هشت  مباحث  مجموعه  در  دوم 
متمرکز  که   4٥٠-٠ دهه ی  مبارزاتی  فراز  نیاز«، 
این  در  است.  ایران  چریکی  جنبش  بازخوانی  بر 
مباحث نیز چند تصریح از صابر در خصوص منش 
در  کرد.  مشاهده  می توان  سازمان  بنیانگذاران 
نو(  دوران  )کریستال های  چهارم  و  پنجاه  نشست 

ذیل بحث »مرام« بنیانگذاران تصریح می کند: 
هر  است.  دوره  این  اصلی  مفقوده  حلقه ی  »منش 
انسانی اینجا آمده که سیر آزمون و خطا را طی کند. 
کبند که  هیچ کس هم جز خود خدا شسته و رفته و آ
مو الی درزش نرود، نیست. همه به نوعی مشکالت 
خاص خودشان را دارند. اما مهم این است که از زیر 
طاق نصرِت اخالق، درست رد شوی و نه روی سر 
این ها  نکنی،  را خراب  آن  ملت  نه روی سر  خودت 

حداقل این ]مورد[ را رعایت کردند«.
به  را  ویژگی  چهار  تصریح،  این  ادامه ی  در  صابر 

بنیانگذاران  منش«  و  »مرام  مولفه های  عنوان 
برمی شمارد: 

یر ضرب: تحلیل حنیف نژاد این  ـ توده ز »طبقه ممتاز
بود که احزاب در ایران دو تکه اصلی دارند، یک تکه 
طبقه ممتاز و مرکزیت نشین و یک تکه هم توده زیِر 
ضرب هستند. مثالش هم حزب توده بود؛ از سال 32 
به بعد، رهبران حزب توده به آلمان شرقی و اتریش و 
بعد هم شوروی رفتند و با بهترین امکانات و با روزی 
18-17 ساعت کار در کتابخانه ]...[. هنری نیست 
که مدام خودت را پیچیده کنی، مگر انسان فقط مغز 
ایده است؟ انسان دل نیست؟ مهر نیست؟ شرف  و 

نیست؟ 
ذهن زخمی توده ای: تحلیل قشنگی کردند، گفتند 
ضربه  ایران  در  تشکیالتی  انگاره ی  به  توده  حزب 
جدی زد. رهبران فرار کردند، از توده سازمان افسران 
که توده صادقی بودند، 600 تا دستگیر شدند، 40-
30 نفر هم زیراعدام رفتند و 60-50 ]نفر[هم تا پای 

اعدام رفتند. 
در  را  این  باید  ما  گفتند  اجتماعی:  اعتماد  جلب 
اعتماد  بخواهد  ایران  در  اگر  کنیم.  برعکس  ایران 
برعکس  را  هرم  این  باید  ما  تشکیالتی جذب شود، 
کنیم و این ذهن دست خوردِه توده ای را التیام ببخشیم 

و جلب اعتماد اجتماعی کنیم. 
تشکیالتی  ایران  در  بار  اول  لذا  هزینه پرداز:  رهبری 
و  ایران  تجربه های  همه  خالف  بر  که  آمد  وجود  به 
تجربه ای اکنونی بود. ] به این[ تجربه ]رسیدند[ که 
هزینه اصلی را رهبران بپردازند. این خیلی خیلی مهم 

بود، جلوتر خواهیم گفت یعنی چه«.
به  را  مولفه  چند  می توان  مباحث  این  مجموع  از 

عنوان عناصر منش سه هم پیمان عشق برشمرد: 
حفظ حرمت آموزگاران و متقدمان  
به صحنه آوردن »کار« به جای »سرمایه« و   

»َعَرق« به جای »تیتر«
زیست ساده و »مصرف کم« با »تولید انبوه«  
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و    شفاف  و  برابرانه  برادرانه،  همزیستی 
نقادانه 

مسؤولیت ها«    »تمام  پهلوانانه ی  خرید 
)رهبری هزینه پرداز(

نفی تقسیم کار رهبر صاحب فکر، توده پیرو  
بازسازی اعتماد عمومی   
مرگ پهلوانانه  

استخراج عناصر مشترک 
در پایان بخش نخست الزم است با کنار هم قرار 
تحلیل  و  طبقه بندی  و  مشترک  مولفه های  دادن 
آنها، فضای مفهومی برای منش در کار هدی صابر 
در  ارائه شده  جمع بندی  با  مطابق  کنیم.  ترسیم 

پایان هر الگوی عینی، می توان جدول ۱ را ترسیم 
کرد.

در یک طبقه بندی اولیه می توان منش را سازه ای 
چندوجهی تلقی کرد: 

و    شخصیت«  »نظام  حوزه ی  در  منش 
)خانواده،  اولیه  گروه های  در  فردی  روابط 

دوستان، خویشان و ...( 
منش در حوزه عمل سیاسی  
منش در حوزه عمل اجتماعی  
منش در حوزه مشترک و تلفیقی عام   

چهارگانه فوق با استناد به جدول قبلی به صورت 
توضیح که  این  با  ترسیم شود؛  جدول ۲ می تواند 

ویژگی های مشترک در پرانتز و کنار هم آمده اند: 

مولفه های منشی الگوی عینی
آوردن حداکثر ظرفیت به صحنه؛ نفی درک بده ـ  بستانی از سیاست؛ نفی تقسیم کار یدی ـ فکری )پیشتاز امام حسین

ـ توده(؛ باقی ماندن بر میثاق و عهد و پیش برد پروژه تا پایان

پاک نهادی و لوطی مسلکی؛ ملجاء مردم بودن؛ مقاومت تا پای جان بر سر آرمانستارخان و باقرخان

پهلوان سید حسن 
رزاز

سنن  از  پاسداری  کسوت؛  و  حرمت  حفظ  پیرامونیان؛  با  آموزشی  رابطه  دست؛  قوت  از  معیشت  تامین 
پهلوانی؛ دفاع از جبهه مردم و آزادیخواهی؛ بی اعتنایی به غاصبان قدرت؛ سیر و سلوک شخصی 

میرزاکوچک خان 
جنگلی

تن ندادن به ذلت در مذاکره با خارجی؛ برخورد منصفانه و فعاالنه با منتقدان؛ حساسیت بر حقوق فردی؛ 
آخرین  تا  و همراه  با همسر؛ حفظ حیات همرزم  اخالقی  برخورد  با همرزمان؛  برخورد شب عاشورایی 
رهبری  مادی؛  جهان  از  وارستگی  مسیر(؛  از  بریدن  )علی رغم  پیشین  یاران  بزرگداشت  و  تجلیل  نفس؛ 
صاحب مسئولیت؛ مدیریت میدانی به جای رهبری رهنمودی؛ خصلت بانگ جرس و بیدارزنی و تشرزنی 

منش

افتادگی و تواضع؛ پشت به قدرت بودن؛ رو به ملت و مردمدار بودن؛ حفظ سنن »ارزشمند« در مواجهه جهان پهلوان تختی
با شبه مدرنیسم 

با محمد مصدق  ایستادن بر سر »منافع ملی« و »حقوق مردم«؛ حضور در میانه میدان عمل اجتماعی؛ معامله نکردن 
بیگانه بر سر منافع ملی؛ مدارای سیاسی و پاسداری از حقوق مخالف سیاسی؛ هم تراز تلقی کردن خود 
با مردم؛ پاکدستی مالی؛ حفظ عزت میهن و هم میهن؛ رهبری مسئوالنه و چندبعدی؛ رعایت اخالق در 

مبارزه سیاسی 

بنیانگذاران سازمان 
)حنیف نژاد، محسن، 

بدیع زادگان(

حفظ حرمت آموزگاران و متقدمان؛ به صحنه آوردن »کار« به جای »سرمایه« و »َعَرق« به جای »تیتر«؛ 
زیست ساده و »مصرف کم« با »تولید انبوه«؛همزیستی برادرانه، برابرانه و شفاف و نقادانه؛ خرید پهلوانانه ی 
»تمام مسؤولیت ها« )رهبری هزینه پرداز(؛ نفی تقسیم کار رهبر صاحب فکر، توده پیرو؛ بازسازی اعتماد 

عمومی؛ مرگ پهلوانانه
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مولفه هاحوزه اثرگذاری
حوزه ی »نظام 

شخصیت« و روابط 
فردی

از    از قوت دست؛ وارستگی  )تامین معیشت  انبوه«  با »تولید  زیست ساده و »مصرف کم« 
جهان مادی؛ پاکدستی مالی(

افتادگی و تواضع  
پاک نهادی و لوطی مسلکی  
سیر و سلوک ]عرفان[ شخصی  
برخورد اخالقی با همسر  

رعایت اخالق در مبارزه سیاسی  حوزه عمل سیاسی
»تمام    پهلوانانه ی  خرید  چندبعدی؛  و  مسئوالنه  )رهبری  مسئولیت  صاحب  رهبری 

مسؤولیت ها«؛ رهبري هزینه پرداز(
مدیریت میدانی به جای رهبری رهنمودی )حضور در میانه میدان عمل اجتماعی(  
نفی درک بده ـ  بستانی از سیاست  
تلقی    هم تراز  فکری؛  ـ  یدی  کار  تقسیم  )نفی  پیرو  توده  صاحب فکر،  رهبر  کار  تقسیم  نفی 

کردن خود با مردم(
حفظ عزت میهن و هم میهن )دفاع از جبهه مردم و آزادیخواهی(   
معامله نکردن با بیگانه بر سر منافع ملی )تن ندادن به ذلت در مذاکره با خارجی؛ ایستادن بر   

سر »منافع ملی« و »حقوق مردم«(
مدارای سیاسی و پاسداری از حقوق مخالف سیاسی )برخورد منصفانه و فعاالنه با منتقدان(  
برخورد شب عاشورایی با همرزمان )حفظ حیات همرزم و همراه تا آخرین نفس(   

رو به ملت و مردمدار بودن )ملجاء مردم بودن(  حوزه عمل اجتماعی
بی اعتنایی به غاصبان قدرت )پشت به قدرت بودن(  
حفظ سنن »ارزشمند« در مواجهه با شبه مدرنیسم )پاسداری از سنن پهلوانی(  
حساسیت بر حقوق فردی  
بازسازی اعتماد عمومی  

آوردن حداکثر ظرفیت به صحنه )به صحنه آوردن »کار« به جای »سرمایه« و »َعَرق« به جای   حوزه مشترک
»تیتر«(

رابطه آموزشی با پیرامونیان  
همزیستی برادرانه، برابرانه و شفاف و نقادانه   
باقی ماندن بر میثاق و عهد و پیش برد پروژه تا پایان  
یاران    بزرگداشت  و  تجلیل  متقدمان؛  و  آموزگاران  حرمت  )حفظ  کسوت  و  حرمت  حفظ 

پیشین(
خصلت بانگ جرس و بیدارزنی و تشرزنی منش  
مرگ پهلوانانه )مقاومت تا پای جان بر سر آرمان(  
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هدی  سخن  عمده ی  می شود  مالحظه  چنانکه 
عمل  حوزه ی  به  معطوف  منش  درباره ی  صابر 
سیاسی است؛ هرچند که او به فروریختن منش در 
بین فردی،  مناسبت  در  اجتماع،  عرصه ی عمومی 
در ورزش و در فضای فکری و میان روشنفکران 
نیز عطف نظر و توجه داشت، اما بیش از هر چیز از 
افول اخالق در حوزه سیاسی و اجتماعی  نگرانی 
آنچه  اینکه  دیگر  توجه  قابل  نکته ی  بود.  نگران 
و  شخصی  حوزه  به  منش  مفهومی  فضای  از 
آنچه  با  نسبت  در  است،  مربوط  بین فردی  روابط 
مشترک  حوزه  و  سیاست  و  اجتماع  حوزه ی  به 
به  نظر می رسد.  به  بسیار محدودتر  است،  مربوط 
در  روابط  تنظیم  بر  ناظر  صرفًا  منش  دیگر،  بیان 
عنصری  آن،  از  فراتر  بلکه  نیست،  شخصی  سطح 
است با سویه و جهت گیری اجتماعی که هدف آن 
بازاخالقی کردن اجتماع و تقویت و احیای نوعی 
را  فردی  حقوق  پاس  که  است  اجتماعی  اخالق 
نیز دارد. با این توضیح به سراغ بخش دوم بحث 
می رویم: چرا صابر این اندازه بر منش تاکید ورزید؟ 

ب. منش: حلقه ی مفقوده ی گذار 
کوتاهی  پاسخ  که  شد  تصریح  نوشته  ابتدای  در 
کار  در  منش  اندازه  این  چرا  که  پرسش  این  به 
هدی صابر اهمیت می یابد، می توان داد: به سبب 
جامعه ی  در  عنصر  این  روزافزون  شدن  کمرنگ 
تفصیل دارد.  به  نیاز  اجمالی  پاسخ  این  اما  ایران. 
کمرنگ  و  تضعیف  شاهد  اخیر  دهه های  در  چرا 
شدن منش با جامعه ی ایران بوده ایم؟ آیا این امر 
ویژگی  به  یا  است  ایرانی  جامعه ی  ویژه ی  خصلت 
نوعی دسته ای از جوامع در سیر تکامل تاریخی آنها 
مربوط می شود؟ کدام شرایط اجتماعی افول منش 
را تشدید می کند؟ کدام بخش از تنزل منش ناشی 
آیا  انسانی؟  اراده و عاملیت  نه  و  از ساختارهاست 
انسان هایی  برای  حداکثری  مسئولیت  می توان 

ساختاری  محدودیت های  و  مضایق  انواع  با  که 
تحقق  و  کردن  عمل  اخالقی  جهت  مواجهند، 
منش در زندگی فردی و اجتماعی قائل شد؟ اینها 
پرسش هایی است که سر آن داریم در بخش جاری 

به اجمال به آنها بپردازیم. 
از  گذار  دوران  در  جوامع  شده،  تصریح  چنانکه 
با  جدیدتر  مرحله ی  به  تاریخی  مرحله ی  یک 
در  تزلزل  و  اجتماعی  حوزه ی  در  آشفتگی  نوعی 
که  هنگامی  می شوند.  مواجه  اخالقی  بنیان های 
نوین  نظم  و  است  فروریزی  حال  در  پیشین  نظم 
است، دوره ای  نشده  تثبیت  و  نگرفته  هنوز شکل 
با  که مالزم  پدید می آید  هر جامعه ای  در  گذار  از 
ارتباطی  و  فرهنگی  حوزه های  در  اختالل  انواع 
از سنت  به گذار  این گذار در جوامع غربی  است. 
به مدرنیته تعبیر شده است؛ گذاری که از حوالی 
بیش  برای  و  شد  آغاز  غرب  در  شانزدهم  سده ی 
تغییرات  دستخوش  را  جوامع  این  سده  دو  از 
بی نظمی  و  اختالل  مختلف  اشکال  و  شتابان 
در سده ی  دانش جامعه شناسی  کرد. شکل گیری 
هجدهم و نوزدهم تا میزان زیادی محصول مواجهه 
تمام  میان  مشترک  روند  بود.  اختالل ها  همین  با 
بنیانگذاران جامعه شناسی توجه به مسئله ی تغییر 
اگوست  از  است.  گذار  دوران  از  ناشی  عوارص  و 
دانش  و  اجتماعی  فیزیک  تحقق  رویای  که  کنت 
تا مارکس، دورکیم و وبر  اثباتی در سر می پروراند 
جملگی به این عوارض اندیشیده اند. دورکیم ضمن 
تاکید بر این عارضه، از تکوین آرمان ها و ارزش های 

نو برای خروج از وضعیت سخن می گوید:  
به  اخالقی  میان مایگی  و  گذار  از  مرحله ای  در  »ما 
که  همان هایی  بزرگ گذشته،  می بریم. چیزهای  سر 
ما همان  در  دیگر  بر سر شوق می آورد،  را  ما  پدران 
آن  خاطر  به  یا  این  و  برنمی آنگیزد،  را  حال  و  شور 
است  شده  عادی  ما  برای  چنان  چیزها  آن  که  است 
آن  اینکه  برای  یا  نداریم،  گاهی  آ آنها  به  دیگر  ما  که 
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نیستند،  ما  کنونی  تمایالت  پاسخگوی  دیگر  امور 
جای  که  چیزی  هنوز  که  است  حالی  در  این  تازه  و 
آنها را بگیرد، ساخته نشده است ... خدایان کهن پیر 
می شوند یا می میرند، و خدایان دیگری هم هنوز پیدا 
تا  تردید  و  بی اطمینانی  حالت  این  ولی   ... نشده اند 
فراخواهد  روزی  سرانجام  یابد.  ادامه  نمی تواند  ابد 
رسید که جوامع ما دوباره لحظات جوش و خروش 
آفرینشگری را که در طی آن آرمان های جدید سر بر 
گرفت،  خواهد  شکل  تازه ای  قواعد  کشید،  خواهند 

که تا مدتی راهنمای بشریت خواهند شد« 
)دورکیم، 1383: 592-593(. 

ارگانیک  جوامع  در  قدسی  امر  »کسوف 
دوره  و  گذار  دوره  به  کار،  تقسیم  بر  مبتنی 
مربوط  جامعه  آن  اخالقی  میان مایگی 
برای هر جامعه، شرط جامعه شدن  است. 
 ... باشد  آفرینشگر  که جامعه ای  است  این 
می میرند  یا  می شوند  پیر  گذشته  خدایان 
نیامده اند.  وجود  به  هنوز  دیگر  خدایان  و 
اما همه  مانده اند،  ناکام  انقالبی  تالش های 
چیز گواه آنست که دیر یا زود از سر گرفته 
شریعتی،  در:   1386 )دروش،  می شوند« 

سارا: 147-148(
»جوامع ما در حال گذار از یک دوره ی تزلزل 

عمیق هستند ... آرمان ها و الهه هایی که تجسم این 
آرمان ها بودند، امروزه در حال مرگند، چرا که دیگر 
در  که  جدیدی  نیازهای  پاسخگوی  کافی  قدر  به 
حال شکل گیری اند، نیستند و آرمان های جدیدی که 
برای ما و جهت  دادن به زندگی الزمند، هنوز به دنیا 
زندگی  واسط  دورانی  در  ما  ترتیب،  بدین  نیامده اند. 
جلوه های  مبین  که  اخالقی  سردی  دوره ی  می کنیم، 
مضطرب  شاهدان  لحظه،  هر  ما  که  هستند  متنوعی 
در  نکند  احساس  که  کیست  اما  آنهاییم.  مغموم  یا 
تکوین  حال  در  متراکمی  حیات  جوامع،  اعماق 
خروج  راه های  جست وجوی  در  که  حیاتی  است، 

یافت  خواهد  را  راه ها  این  هم  باالخره  و  است  خود 
و این همان چیزی است که به ما دلگرمی می دهد« 

)دورکیم، 1386: 158-159(. 
همان  سده ای  یک  تاخری  با  ایران  نظیر  جوامعی 
وضعیتی  با  البته  کرده اند؛  تجربه  را  گذار  شرایط 
جامعه ی  در  گذار  اکنون  پیچیده تر.  و  دشوارتر 
عدم  و  پیشین  نظم  فروریختن  بر  عالوه  ایران، 
بیرونی  فشار  با  تازه،  نظم  تثبیت  و  شکل گیری 
و  مقابله  مضاعف  تاثیر  و  شدن  جهانی  از  ناشی 
مواجه  نیز  توسعه نیافته  جوامع  با  تطبیق 
به  گذار  برای  وسطا  قرون  اروپای  است. 
دوران جدید، تجربه ای از گذار به مدرنیته 
امروز  را در جوار خود نمی دیدید؛ مشکل 
اثر  ایران  توسعه چون  حال  در  کشورهای 
مضاعف الگوهای موجود هم هست؛ اثری 
که هم می توانند محدودکننده باشد و هم 

توانمندساز. 
فروریختن  بازگردیم:  اصلی  بحث  به 
از  ناشی  ارزش های  و  سنن  از  بسیاری 
گذار  حال  در  جوامع  در  سنتی  فرهنگ 
امری طبیعی است. هنجارها و ارزش هایی 
و  جامعه  تنظیم  به  سده ها  برای  که 
اکنون  بوده اند،  مشغول  بین فردی  روابط 
جغرافیای،  و  فیزیکی  تحوالت  شتابان  روند  با 
چنین  در  داده اند.  دست  از  را  خود  تطبیق  توان 
شرایطی بازسازی، احیا و به روزرسانی آن هنجارها 
اختالالت  از  را  که می تواند جامعه  ارزش هاست  و 
)آنومی(  بی هنجاری  ورطه  در  افتادن  و  مزمن 

مصون سازد. 
جدایی ناپذیری  بخش  فردگرایی  و  فریت  ایده ی 
است.  بوده  معاصر  پیچیده ی  جوامع  در  گذار  از 
بازکننده ی  و  گشاینده  امر  بدو  در  که  ایده  این 
که  بود  متصلبی  جمع گرای  فرهنگ  زنجیرهای 
راه را بر خالقیت و خودمختاری فردی بسته بود، 

امیل دورکیم
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در سیر خود و با عبور از حد تعادل، نقطه ضعف ها 
در  فردگرایی  کرد.  عیان  نیز  را  خود  مسائل  و 
نقطه ی افراطی خود به فردگرایی خودخواهانه ای 
همدلی  و  هم فهمی  برای  جایی  که  رسید  خواهد 
تعلق  هرگونه  امکان  و  نمی گذارد  باقی  جوامع  در 
اجتماعی ملی را از جوامع می ستاند. تاکید نحله ی 
اکولوژی  بر  )کامیونیتاریست ها(  جماعت گرایان 
اخالقی و بازاخالقی کردن جماعت ناشی از همین 

تسری فردگرایی در جوامع جدید است. 
ایران(  جمله  )از  جوامع  عمومی  فضای  امروزه 
محلی،  اجتماعات  از  است  جوشانی  دیگ  چونان 
جهانی  شبکه های  ملی،  سنت های  منطقه ای، 
و  تنوع  مدیریت  برای  مجازی.  واقعیت های  و 
طبعًا  شرایطی  چنین  در  آن  از  ناشی  تضادهای 
به  جامعه  در  انسان  جایگاه  در  بازاندیشی  به  نیاز 
اتزیانی، از طرفداران نحله ی  مثابه شهروند است. 
اجتماع  کردن  بازاخالقی  راه حل  جماعت گرایی، 
می کند  مطرح  را   )remolarizing community(
و بر نوعی اکولوژی اخالقی پای می فشارد: پرورش 
یک محیط اجتماعی ویژه برای احیای روح جمعی 
و  انسان ها  جمعی  نیازهای  به  پاسخگویی  نیز  و 
تکیه  مشترک  اخالق  بر  جماعت گرایی  اجتماع. 
کرده و حقوق را تحت وظیفه و تعهد جمعی قابل 

تحقق می داند )جنسن، 2٠٠٦: 1٩٥(. 
به  لیبرتارین ها  رویکرد  اتزیانی،  عقیده ی  به 
فردی(  )خودمختاری  فردیت  و  نظم  مسئله ی 
فردی  عامالن  که  می کند  آغاز  پیش فرض  این  با 
ترجیحات  و  می گیرند  شکل  کامل  طور  به 
جامعه ای  هر  از  خارج  و  بر  مقدم  ارزشی شان 
اجتماعی  علوم  متعدد  شواهد  رویکرد  این  است. 
بشری  عمیق  نیاز  انزوا،  بیماری زای  آثار  پیرامون 
پایدار  متقابل  نفوذ  و  جماعتی،  وابستگی های  به 
اعضای جامعه بر یکدیگر، را نادیده می گیرد. بخش 
 1٩٨٠ دهه  جماعت گرایانه  نوشته های  از  زیادی 

نکته  این  احیای  بر  غیرجامعه شناسان،  توسط 
پیوندهای  بدون  است:  متمرکز  جامعه شناختی 
اجتماعی و فرهنگ، هیچ فرد خوب شکل گرفته ای 

وجود نخواهد داشت )اتزیانی: 3(.
نکته ی قابل توجه اینکه نقطه عزیمت تاکید هدی 

صابر بر منش، نقد فردگرایی خودخواهانه است: 
»دوران تفرد است و اینکه هر کسی اسب خودش را 
به  اجتماعی  همگرایانه  حرکت  از  مستقل  کند  زین 

پیش رود« )صابر، 1394: 62(.
»در جامعه ی ما، »ما« سرکوب شده است و تجزیه 
به انسان های خرد و ریز که هر یک برای خود  شده 
پروژه های فردی تعریف کرده اند. آن قدر تفرد هست 
که جایی برای »ما« باقی نمی ماند« )صابر: 1391: 

.)5
بیداد  تفرد  ما  جامعه ی  در  حاال  مثل  »هیچ گاه 
نمی کرده است که هر کس برای خود پروژه تعریف 
کند. اگر در ]جنگ[ احد پروژه شکست خورد، در 
نافرجام  اصالحات  یک  و  ناتمام  انقالب  یک  ایران 
مواجه  توسعه  مدار  از  رفتن  بیرون  با  آن،  از  فراتر  و 
داریم  و  توسعه ایم  مدار  از  بیرون  االن  ما  هستیم. 
به جهان چهارم. تجربه ی سه دهه  آرام آرام می رویم 

آمیتای اتزیانی
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حکومت مذهبی و رسیدن به خدای نامحسوس یک 
شوک اعتقادی به ما وارد کرده است« )همان: 123(.

بسته  را  خود  فردی  بار  کس  هر  تفرد،  دوران  »در 
بارهای  است.  مانده  زمین  بر  اجتماعی  بارهای  و 
 الزم«، بارهایی که انسان ها به اعتبار پیوند 

ً
»اجتماعا

و علقه شان به جمع و جامعه باید بر دوش گیرند، بر 
)همان:  است«  شده  تلنبار  هم  روی  و  مانده  جای 

.)176
افول منش می شود. در جمع بندی  به  تفرد منجر 
جهت گیری  که  شد  اشاره  منش  مفهومی  فضای 
اصلی منش در کار صابر، جهت گیری جمع گرایانه ای 
سیاست  و  اجتماع  حوزه ی  در  را  منش  که  است 
و  شخصی  حوزه ی  در  منش  می کند؛  جست وجو 
ارزش های  به  معطوف  نهایتًا  نیز  بین فردی  روابط 
با  جهت گیری  این  بین  هستند.  جامعه  اخالقی 
تاثیر کاهنده ی فردیت بر اخالق اجتماعی و تعهد 

و وفاداری نسبت به جامعه نسبتی آشکار است. 
نیم سده  به یک و  از قریب  ایران که  در جامعه ی 
پیش تر در شرایط گذار و گام به گام شاهد فروریزی 
بیشتر نظم متصلب پیشین بوده و هنوز ارزش ها و 
هنجارهای گذشته با اخالقیات و نظم نوینی مستقر 
نشده است، کوشش مصلحان اجتماعی برای احیا 
و بازسازی و بروزرسانی ارزش ها امری است کاماًل 
درخور ستایش. با توضیحاتی که پیرامون نقدهای 
لیبرتارین نسبت به رابطه ی فرد  جدی بر رویکرد 
صابر  تالش  که  است  روشن  شد،  بیان  جامعه  و 
برای احیای منش مبتنی بر مسئولیت و تعهد هیچ 
تناسبی با بازگشت نوستالژیک به برخی چهره ها یا 
حوادث و رویدادهای تاریخی ندارد. چند دهه است 
که بسیاری از دانشمندان علوم انسانی و مصلحان 
اجتماعی در غرب نیز اذعان کرده اند که فردگرایی 
یکجانبه  تاکید  و  تمرکز  دل  از  که  خودخواهانه ای 
به  توجه  بدون  فردی  حقوق  و  فردیت  ایده ی  بر 
بیرون  انسان  نوع  اخالقی  و  اجتماعی  مسئولیت 

اجتماعی  انسجام  و  همبستگی  ایجاد  از  می آید، 
تنوع  و  تضاد  از  کنده  آ و  واگرا  پیچیده  در جوامع 
ناتوان است و جامعه را به مرز فروپاشی اخالقی و 

اجتماعی می کشاند. 
صابر در یکی از سخنرانی های خود که مختصری از 
آن در شماره 12 »ایران فردا« با عنوان »فراموشی 

بزرگ« منتشر شده، تصریح می کند: 
لحاظ  به  گرفته ایم  قرار  آن  در  اآلن  ما  که  »دورانی 
به  محصول  و  نرفتن ها  پیش  دوران  روانی  ـ  روحی 
دست نیامدن هاست، خیل مسائل الینحل به جامانده 
است. دوران بی تقیدی ها، مهاجرت کردن ها ـ اعم از 
مهاجرت به خارج و نیز مهاجرت به درون ـ هرکسی 
اینکه  و  است  تفرد  دوران  است.  رفته  خود  درون  به 
هرکسی اسب خودش را زین کند مستقل از حرکت 
دوران  سویی،  از  رود.  به پیش  اجتماعی  همگرایانه 
دوران  به  هرکس  است.  نوستالژیک  بازگشت  یک 
رونق پیشینش فکر می  کند؛ بزرگ ساالن جامعه بیشتر 
اقتصادی  رونق  دوران  که  می  کنند  فکر   50 دهه  به 
و   50 دهه  به  نوستالژیکی  تعلق  میانی  نسل  است. 
که  را  رونقی  دوران  نو هم  نسل  دارد.  انقالب  دوران 
به طور نسبی تجربه کرده همان 75 تا 78 است. اآلن 
همه در حال و هواهای گذشته اند و فیلم در حقیقت 
rewind می شود. روند رو به جلویی وجود ندارد« 

)صابر، 1394: 62(. 
بازگشت  پی  در  تاریخی  الگوهای  طرح  با  او  لذا 
احیای  و  بازسازی  پی  در  بلکه  نبود،  نوستالژیک 

»منش گم گشته« بود.
واگرا  جامعه ی  در  منش  احیای  برای  صابر  تالش 
مشابه  بسیار  جهات  از  ایرانی،  فردیت زده ی  و 
اساس  بر  جماعت  کردن  بازاخالقی  رویکرد  با 
آن،  از  فراتر  اما  است.  جماعت گرایان  ایده های 
صابر درصدد صورت بندی نوعی مفهوم انسان مدار 
تغییر و فعال عرصه ی اجتماع است. تلقی از خدا 
به مثابه »ویژه فعال جاوید هستی« و کوشش برای 
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تاکیدات  از  تغییر  مدار  فعال  انسان  صورت بندی 
بنیادین هدی صابر در مباحث »باب بگشا« است۲:
افتاده ایم.  پس  هستی،  چرخه ی  از  سال ها  این  »در 
بوده  فعال  هستی  چرخه ی  در  این  از  پیش  ایرانی، 
است. در این سی سال نیز هرجا که امیدی و شعفی 
دورانی حاصل شده است، ایرانی جلوه ای در هستی 
داشته است. در همین سال های نزدیک که جامعه ی 
ایران به دوران جدیدی از حیات خود وارد شد، فیلم 
مولف ایرانی به بازارهای جهانی رفت. آوای شجریان 
 
ً
و ناظری به جهان راه پیدا کرد. آقای لطفی که اخیرا

دویست  گذشته،  سال  بیست  در  بازگشته،  ایران  به 
کنسرت در جهان برپا کرده است. والیبال و بسکتبال 
به هر روی  پا کرد.  و  برای خود دست  نیز جایی  ما 
هر زمانی روزنی پیدا شده ما نیز عضوی از اعضای 
فعال هستی بوده ایم. اما در مجموع در این سی سال، 
رابطه ی ما با بازارهای اصلی جهان قطع شد« )صابر، 

.)9-10 :1391
جامعه ی  در  می گفت  که  نمی کرد  خطا  دورکیم 
و  قدسی  امر  کسوف  دچار  که  گذار  حال  در 
پیر  کهن  »خدایان  است،  اخالقی  میان مایگی 
دیگری هم هنوز  و خدایان  یا می میرند،  می شوند 
جامعه ی  در  خدا  از  سنتی  تلقی  نشده اند«.  پیدا 
و  تکلیف  در  را  خدا  با  فرد  رابطه ی  که  ایران 
در  پیش  دهه ها  از  می کرد،  خالصه  اجبار  و  تعبد 
بوده  روبرو  فروپاشی  و  تزتزل  با  ایران  جامعه ی 
مذهبی  روشنفکران  که  برهه هایی  در  است. 
انسان  رابطه ی  از  جدیدی  صورت بندی  به  موفق 
میان مایگی  و  تزلزل  این  عوارض  شدند،  خدا  با 
این  روشنفکران  و هر جا که  تعدیل شده  اخالقی 
فردیت  بحران  تشدید  با  نهاده اند،  مغفول  را  امر 
بوده ایم.  مواجه  اجتماعی  منش  و  اخالق  افول  و 
متاخر  روشنفکران  اینکه  بر  صابر  بنیادین  تاکید 
از  و  کرده  حداقلی  و  پرتابلی  رو  خدا  ایران، 
فرد  شخصی  حوزه ی  کنج  به  اجتماعی  مناسبات 

و  درک  ارائه ی  برای  او  کوشش  و  کردند  محصور 
بر  خدا  با  انسان  رابطه ی  از  جدیدی  صورت بندی 
مستمر،  »رابطه ی  و  حداکثری«  »خدای  مبنای 
همه گانه، صاف دالنه و استراتژیک با خدا« واکنشی 
بود به همین ناکارآمدی تلقی از خدا در سرفصل 
احیای  هشتاد.  دهه ی  نیمه ی  در  ایران  جامعه ی 
خدا  با  انسان  رابطه ی  بازسازی  و  ترمیم  و  منش 
دو جزء الینفک از کار هدی صابر در دوران متاخر 

حیات اوست. 
در  جمعی  اخالق  و  منش  تزلزل  کالم:  زبده ى 
جوامع در حال گذار امری گریزناپذیر است. تمامی 
متوالی »نظم  ادوار  با  جوامع در سیر حیات خود 
و ثبات« و »تغییر و گذار« مواجه بوده و هستند. 
مرحله ی  ارزش های  تزلزل  موجب  گذار  دوران 
نوین  ارزش های  آنکه  بدون  می شود؛  قبلی 
سربرآورده باشند. در چنین شرایطی این وظیفه ی 
کردن  بازاخالقی  به  که  است  اجتماعی  مصلحان 
بازسازی و  و  احیا  از طریق  جامعه همت گمارند؛ 
بروزرسانی منش. منشی که انضمامی و امکان پذیر 
تاکید  متوسط الحال.  انسان  توان  بر  مبتنی  باشد؛ 
محورین هدی صابر بر منش را در همین چارچوب 
می توان فهم کرد. در جامعه ی ایران که از یک و نیم 
سده ی گذشته درسرفصل گذار قرار گرفته و هنوز 
موفق به برپایی نظم باثبات نو نشده است و بلکه 
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پیوسته با امواج بی ثبات کننده و کاهنده از درون و 
بیرون مواجه بوده، هیچ راهی جز بازاخالقی کردن 
جامعه برای مهار تنزل منش و اخالق نیست. صابر 
هم درد جامعه ی ایرانی را شناخته بود و هم سخن 

کیفی برای درمان آن بسیار داشت: 
»تاریخ، نه بر ابن بابویه۱  قفل زده است و نه بر میدان 
تیر چیتگر۲. »منِش از کف رفته« در هر دو عرصه قابل 
پس  گمگشته ی  تختی،  همچنانکه  »جستجو«ست. 
از رزاز را یافت و آنان نیز گمشده ی پس از مصدق را. 
»نبش« قبر، نه »خدا« را خوش می آید و نه »تاریخ« 
را. با »افتخارات« گذشته نیز نمی توان »رکود حال« را 
رونق بخشید. اما همچنانکه »بقای انرژی«، »اصل« 
»اصل«  نیز  منش«  »بقای  و  عشق«  »بقای  است، 
را  منش  اما  نیست،  خوش  شکافتن  را  قبر  است. 
یافتن و »روز کردن« خوش است. بحث »منش« از 
»مشی« جداست. مشی ها متناسب با شرایط، تغییر 
یافتنی، اما منش ها پایدارند« )صابر، 1388: 166(.

پی نوشت ها
صابر  نیز  ویژه نامه  این  انتشار  از  قبل تر  سال  یک   .۱
منش  برقرار،  شمشاد  »تختی؛  عنوان  با  مقاله ای  در 
ماندگار« در چشم انداز ایران، چکیده ای از همین خالء 
در  تختی  زندگی  بازخوانی  برای  منش  انگیزاننده ی 
فضای ورزش ایران و در زمینه ی عام تر جامعه ی کل را 
به دست داده بود )چشم انداز ایران، شماره ی ۵۳، دی و 

بهمن ۱۳۸۷، صص.24-2٠(.
۲. جنسن و همکارش در پژوهشی با عنوان »همبندی و 
انسجام اجتماعی: یادگیری شهروندی فعال« )جنسن، 
به  نسبت  متفاوت  رویکردهای  بررسی  ضمن   )2٠٠٦
نقد  و  بررسی  جمله  )از  شهروندی  و  آموزش  مسئله ی 
بازتعریف شهروندی( شرایط  به  رویکرد جماعت گرایانه 
گاه  گذاشته اند.  بحث  به  را  فعال  شهروندی  تحقق 
مباحث هدی صابر درباب  میان  قرابت های  از  خواننده 
حیرت  روز  پژوهشی  دستاوردهای  با  منش  احیای 

می کند.

۳. مدفن سید حسن رزاز و غالمرضا تختی
۴. محل اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین. 
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تاریخ، پس از عصر روشنگری از قالب نمایشنامه ای 
که خدا مقدر کرده است تا کارگردانی که جایگزین 
خدا شده است خود را ارتقا داد و به ویژه از سده ی 
هجدهم به بعد تا مقام فلسفه ترفیع یافت و از آن 
زمان به این سو با گذر از داالن های تودرتوی اذهان 
فیلسوفان  و درنهایت تا به امروز، می شود گفت که 
به سه رشته اصلی تقسیم بندی شده است که ذر 

ذیل به اختصار بیان می کنم: 
از  مملو  که  بشر  گذشته  معنای  به  1-تاریخ: 

جنگ ها و کشورگشایی هاست. 
2-علم تاریخ: به این معنا که می بایست تاریخ را به 

شیوه ای روشمند نگاشت. 
پویا  موجودی  به مثابه ی  تاریخ  تاریخ:  3-فلسفه ی 
به سمت مقصدی معلوم یا نامعلوم درحرکت است 
و روند تکاملی یا ادواری بر آن حاکم بوده است و 

مسیر مشخصی را پیموده است. 
به  تاریخی  متون  به عنوان  آنچه  هر  فی الواقع 
رشته ی تحریر درمی آید خارج از دسته بندی فوق 
نخواهد بود و لزومًا یکی از آن ها یا بخشی یا همه 
آن ها را در برمی گیرد. به عبارتی مورخی عینی تر 
و موفق تر است که بتواند با دسترسی وسیع به امور 

گاهانه ی آن ها  واقع در گذشته موردنظر و گزینش آ
بر مبنای اهمیت تاریخی شان به شیوه ای روشمند 
به نگارش تاریخ دست زند و درنهایت بتواند مسیر 
و  جان  سمت،  صابر  مرحوم  تعبیر  به  و  حرکتی 

فلسفه اش را تشخیص دهد. 
تفسیر.  نیازمند  علل  و  است  علل  مطالعه ی  تاریخ 
الزم  شرط  دارد  علتی  چیز  هر  که  قاعده  این 
تاریخ روی  ما در فهم وقایعی ست که در  توانایی 
نگاه  برخی  که  است  قابل ذکر  البته  است.  داده 
معلول  صرفًا  را  آن  و  ندارند  تاریخ  به  این چنینی 
تفسیری  ولی  می دانند  اقبال  و  بخت  و  تصادف 
از  کردن  خالی  شانه  از  ناشی  عمدتًا  ازاین دست 
ناتوان  یا  و  تکلیف شاق تحلیل علت رویدادها  زیر 
درهرصورت  که  علت هاست  از جست وجوی  بودن 
بیان  زیرا  می گیرد  نشأت  فکری  نیروی  ضعف  از 
علت ها نشانگر تفسیر مورخ از جریان تاریخی ست 
و تفسیر او نمایانگر گزینش عام او و تنظیم علت ها 
بر اساس سلسله مراتب علل یا ترجیح یک علت یا 

دسته ای از علل نسبت به علل دیگر است. 
صورت  سه  به  روش  ازلحاظ  تاریخی  پژوهش های 

امکان پذیر شده است: 

ضرورت شناختن مردی که آن چنان که می بایست شناخته نشد

به مثابه  كرد: 1-هدى صابر  را مى شود در سه وجه عمده بررسى  نگارنده هدى صابر  عقيده ى  به 
يك مورخ 2-هدى صابر به مثابه يك روشنفكر پراگماتسيت يا به تعبير وى عنصر فعال هستى يا 

انسان مدار تغيير3-صابر به مثابه يك خداشناس. 
تشريح وجه اول نيازمند مقدمه ى كوتاهى در باب تاريخ است چراكه عدم آگاهى نسبى در اين زمينه 
و آشنا نبودن با مباحث علم تاريخ و روش هاى تاريخ نگارى، موجب مى شود تا شگرفى كار مرحوم صابر 

آن چنان كه مى بايست درک و فهم نشود. 
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به  صرفًا  تاریخ نگاری  این  در  الف-توصیفی: 
حکومتگر  خاندان  تحوالت  و  سیاسی  رخداد های 
پرداخته شده است که به عبارتی به تاریخ روایی یا 

نقلی هم شهره هستند. 
حوزه ی  از  موضوع  تحلیلی-تبیینی:  ب- 
و  می شود  خارج  صرف  سیاسی  رخدادهای 
اجتماعی  فکری  حیات  مختلف  عرصه های  به 
رخدادها،  تحلیل  می یابد،  تسری  و...  اقتصادی 
بیان علت ها و تفسیر تحوالت و یافتن رابطه ی علت 

و معلولی میان پدیده ها جانشین توصیف شد. 
سبک  متداول ترین  تحلیلی:  ج-توصیفی 
روش  دو  از  تلفیقی  و  ست  تاریخی  تحقیق 
باالست هم به چراها و هم به چگونگی در کنار 

یکدیگر پاسخ می دهد. 
سه  میان  از  روش  برجسته ترین  و  علمی ترین 
چراکه  تبیینی ست  تحلیلی  فوق الذکر  روش 
این روش نیازمند به کارگیری نظریه در نگارش 
تاریخ است، و این به کارگیری نظریه است که به 
خواننده و مخاطب کمک می کند تا به »ساده 
اینکه  و  شود  رهنمون  امور  کردن  قابل فهم  و 
بتوانیم آن ها را بفهمیم و خود را با آن انطباق 
و  درستی  تا  ماست  راهنمای  نظریه  دهیم، 

زمینه ی  و  کنیم  آزمایش  را  برداشتمان  صحت 
منطقی را برای پیش بینی های ما از واقعیت فراهم 
آورد. » )کارل مانهایم، روش های تحقیق در علوم 

سیاسی( 
سنت  که  است  این  قابل ذکر  نکته ی  اکنون 
تاریخ نگاری در ایران )بهتر است گفته شود تا پیش 
از صابر( از تاریخ توصیفی پا را نتوانسته است فراتر 
نهد و در خوش بینانه ترین حالت توانسته است در 
ابتدای راه تاریخ نگاری توصیفی تحلیلی قرار گیرد. 
و اما تاریخی را که صابر به خلق آن دست زده است 
تبیینی  تحلیلی  حیطه ی  در  می توان  به جرئت  را 
گنجاند و وی را به عنوان پیشگام ورود به این سبک 

از تاریخ نگاری در ایران شناخت، وی در مقدمه ی 
اثر هشت فراز هزار نیاز، متأثر از هگل تاریخ را به 
سه سطح تاریخ دست اول، تاریخ اندیشیده و تاریخ 
و  می کند  تقسیم  شده  معنادار  تاریخ  یا  فلسفی 
به زعم وی تاریخ فلسفی یا معنادار شده متعالی ترین 
منصه  به  است  توانسته  انسان  که  ست  تاریخی 
ظهور برساند، وی در ادامه نظریات هگل، مارکس و 
توین بی را به عنوان سه روایت کالن از مواجهه ی 
انسانی غربی با تاریخ معنادار شده، مطرح می کند 
آن ها می پردازد  از عناصر  بررسی هرکدام  به  و 
انتها به بسط نظریه خویش تحت عنوان  و در 
بکار  با  آن  در  که  می پردازد  توحیدی  تاریخ 
روایت های  من باب  قران  از  متعدد  آیات  بردن 
کنار  تاریخ  لحظات  تمام  در  را  خدا  تاریخی 
و  کننده  مقدر  وجودی  به عنوان  نه  )و  انسان 
انسان( به تصویر می کشد و درجایی  مقهور بر 
به تعبیر خود صابر به آیه ای با جوهره ی کیفی 
اشاره می کند که می گوید: »کشف کنید علت 
آیات  و  را«  بدفرجامی ها  و  ناکامی ها  زوال ها، 

بسیار دیگری ازاین دست. 
که  است  این  پیداست  به وضوح  آنچه  ولی 
به  نگاه هگلی  از  نظریه ی توحیدی صابر متأثر 

تاریخ است با مستندات قرآنی. 
روش  الزمه ی  چنانچه  تاریخی اش  اثر  در  صابر 
آن  نگارش  در  شده  برده  بکار  تبیینی(  )تحلیلی 
بوده است فقط به  رخدادهای سیاسی و خاندان 
حیات  مختصات  بلکه  نمی پردازد  حاکمیت 
اجتماعی  سیاسی  چندوجهی  در  ایران  جامعه ی 
اقتصادی فرهنگی را در سه سطح داخلی منطقه ای 
ممتاز  نکته ی  و  می کند،  بررسی  بین المللی  و 
کننده ی کار وی در اینجاست که او تنها کسی ست 
که توانسته تاریخ ایران را از نهضت تنباکو تا پایان 
می توان  به نوعی  دهد  پوشش  اصالحات  جنبش 
نیاز را یک منبع بی نظیر دانست  هشت فراز هزار 
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که به نوعی تاریخ معاصر ایران را به خواننده عرضه 
نگاشته  روشمند  شیوه ای  به  که  تاریخی  می کند، 
جانش  و  سمت  فلسفه،  و  شده  اندیشیده  شده، 
است  کاری  این  و  می شناساند  باز  مخاطب  به  را 
اراده ای  پوالدین  و  خستگی ناپذیر  فرد  از  تنها  که 
درنهایت  و  بزند  سر  نمی تواند  صابر  هدی  جز 
تا  است  توانسته  صابر  هدی  نگارنده  به زعم  آنکه 
سبک تاریخ نگاری در ایران را از سطوح ابتدایی و 

متوسطه به سطوح عالیه ارتقا دهد. 
و اما شاید آنچه بتوان یکی از  دغدغه های عمده ی 
وی در این اثر تاریخی دانست آن است که از نگاه 
کردن نقطه ای )تاریخی که فقط به زندگی سیاسی 
افراد برجسته بسنده می کند( به تاریخ، روی گردان 
ویژه  تأکید  آن  بودن  دورانی  و  روندی  بر  و  بود 
»واقعیات  کار  ایچ  ای  تعبیر   به  چراکه   داشت 
در  یکدیگر  با  افراد  روابط  به  است  مربوط  تاریخ 
جامعه ای  هیچ   .  . اجتماعی.  نیروهای  و  جامعه 
صحنه ی  جامعه ای  هر  نیست  متجانس  کاماًل 
کشمکش های اجتماعی ست و افرادی که در برابر 
آن  از  که  کسانی  همانند  می ایستند  حاکم  قدرت 
جامعه اند.  محصول  و  چکیده  می کنند  طرفداری 
مدیون  تاریخ  در  را  خود  نقش  برجسته  افراد   .  .
است  این  اهمیتشان  و  هستند  پیروانشان  توده ی 
ذکر  شاید  و   « غیر.  ال  و  اجتماعی اند  پدیده ی  که 
ذکرشده  بحث  به  کمک  برای  هگل  زیبای  تعبیر 
زمان  بزرگ مرد  نباشد که: » کسی  لطف  از  خالی 
خویش است که بیانگر اراده ی آن روزگار باشد، به 
عصر خود بگوید چه باید اراده کند و آن اراده را به 
اجرا درآورد، عملکرد او جان و جوهر عصر اوست، 
همین  بر  و   « می بخشد.  فعلیت  را  خود  عصر  او 
یا  تاریخی  فراز  هشت  بر  را  اثرش  او  که  مبناست 
دوران یا به عبارتی هشت جنبش اجتماعی سوار 

می کند. 
صابر به دنبال تاریخی است که می بایست از دل آن 

»کاربست امروزین« بیرون کشید، هشت فراز هزار 
متفاوت  بسیار  برجسته  تاریخی  آثار  دیگر  با  نیاز 
یا  مشروطه  تاریخ  در  کسروی  احمد  مثاًل  است، 
تاریخ سیاسی 2٥ ساله بیشتر  سرهنگ نجاتی در 
فریدون  می پردازند،  روایی  تاریخ  یک  قلم زدن  به 
تحلیل  یک  ولی  است  تحلیلی  تاریخش  آدمیت 
به  بیشتر  نیست  همه جانبه  و  طبقه بندی شده 
تحلیل خود رویداد از منظر سیاسی می پردازد و. 
. . ولی صابر در تاریخی که ارائه می دهد صرفًا به 
تاریخی  یا صرفًا تحلیل رویداد  تاریخ  دنبال روایت 
که  تحلیلی  بلکه  نیست  تاریخی  مقطع  همان  در 
کاماًل  و  مطبق  تحلیل  یک  می دهد  ارائه  تاریخ  از 
ما  که  است  معتقد  وی  است.  دسته بندی شده 
سر  به  آینده  و  گذشته  الحاق  نقطه ی  در  اکنون 
می بریم، وی تاریخ را می کاود، شخم میزند تا بتواند 
از دل آن گزاره و پاردایمی که به درد اکنون جامعه 
کند  ترسیم  را  آینده  خودش  تعبیر  به  و  بخورد 
دنبال  به  که صابر  بگویم  است  بهتر  بکشد  بیرون 
تاریخ بدیع الزمان فروزانفری نیست بلکه به دنبال 

تاریخ حنیف نژادی است. 
وی معتقد بود که جامعه ی ایران اگرچه حافظه ی 
نیست  هم  حافظه  فاقد  ولی  ندارد  قوی  تاریخی 
درونی  مکانیسم  یک  با  تاریخی  حافظه ی  این  و 
می شود  مبنا  همین  بر  می دهد،  بروز  را  خودش 
گفت که جنبش سبز هم که در سال ٨٨ به وقوع 
پیوست حاکی از این مطلب است که مردم اگرچه 
ظلم و ستم هایی را که بر آن ها روا داشته می شود 
زود به دست فراموشی می سپارند ولی هرگز محو 
به یک  این ظلم و ستم ها  انباشت  و  نخواهند شد 
بغض دورانی تبدیل خواهد شد که درنهایت روزی 
در  ریشه  باید  را  سبز  جنبش  قطعًا  ترکید،  خواهد 
گرفتن  نظر  در  با  )البته   ٥٧ پسا  اتفاقات  تمام 
از دوران خفقان آور دهه  تاریخ( دانست،  کل سیر 
شصت گرفته تاپی ریزی یک اقتصاد ناسالم پس از 
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جنگ تا ناکامی های سیاسی ٧٦ تا دوران قهقرایی 
احمدی نژاد که در یک سقوط مرگ آور همه جانبه 

جامعه را در غلتانید. 
اثر  به  نقد جدی می شود  به عنوان یک  آنچه  اما  و 
صابر وارد دانست آن است که وی به متن روایت 
برای  شاید  و  است  نپرداخته  می باید،  آن چنان که 
چگونگی  از  کافی  گاهی  آ بدون  که  مخاطبینی 
روایت به فرازهای تاریخی صابر ورود کنند چندان 
مرحوم  اثر  واکاوی  و  خوانش  درواقع  نباشد،  گیرا 
گاهی از  صابر نیازمند یک پیش شرط است و آن آ
چگونگی و متن روایت است. که البته اگر از منظر 
پژوهش های  برای  شناخته شده  روش  سه  همان 
رخدادها  چگونگی  به  پرداختن  بنگریم  تاریخی 
به عنوان یک شرط الزم  تحلیلی  تبیینی  در روش 
پذیرفته نشده است و نتیجتًا نقد وارده از این منظر 

تا حدودی رنگ می بازد. 
در وجه دوم باید بدانیم که هدی عالوه بر اینکه به 
عقیده من یک مورخ صاحب سبک در تاریخ است 
که اثری شگفت از خویش برجای نهاده است صرفًا 
را  آنچه  هر  و  نمی کند  بسنده  نظر  و  تز  دادن  به 
صرافت  در  می آید  جامعه  عالج  راه  نظرش  به  که 
عملی کردنش می افتد و منتظر 2خردادی نیست 
بدهد  کردن  فعالیت  و  کردن  کار  مجوز  وی  به  تا 
چون به تعبیر خودش محورش را از خدای خویش 
گرفته بود و اینکه جامعه را فقط در طبقه متوسط 
اقشار ضعیف و  به  بلکه عمده ی توجهش  نمی دید 
فرودست جامعه بود، آنان که زیر ارابه خشن اقتصاد 
له شده اند. وی رنج بیش از هزار کیلومتر سفر را به 
جان می خرد تا مگر اینکه باری از دوش جامعه اش 
برداشته باشد، وی در زاهدان به کارآفرینی بیش از 
هزار شغل دست می یازد. او یک روشنفکر انتزاعی 
درک  و  است  فهمیده  عمیقًا  را  جامعه اش  او  نبود 
کرده است و به دنبال تعین بخشیدن به ادراکات 
این  عینی  مصداق  وی  است  بوده  ذهنی اش 

انسانی  تغییر«  »انسان مدار  بود:  خویش  اصطالح 
از وضعیت موجود به  پیرامونش را  که می خواهند 

وضعیت مطلوب تغییر دهد. 
را  وی  که  است  این  صابر  سوم  وجه  درنهایت  و 
ارائه  خدا  از  متفاوت  دیدگاهی  که  کسی  به عنوان 

می دهد به مخاطب باز می شناساند. 
گیراست،  و  خاص  بسیار  خدا  پیرامون  ادبیاتش 
او زیسته  با  از رفیقی تمام عیار که سال ها  توگویی 
به نوعی  هم  خدا  می کنی  گمان  می گوید،  سخن 
خدا  می تواند  انسان  می گوید  )البته  است  انسان 
ولی می شود  باشد  زمین  اشل کوچک ترش در  در 
به نوعی  داشت(  هم  مطالبش  از  برداشتی  چنین 
ادبیاتی  این چنین  تابه حال  را زمینی می کند،  خدا 
که  بگذاریم  این  بر  را  فرض  اگر  بودم،  ندیده  را 
اصاًل همچنین وجودی نیست، ولی به نظرم بازهم 
داشتن یک همچنین الگویی که همیشه همراهت 
نظر  در  با  باشد  هم  فکری ات  آبشخور  و  هست 
گرفتن فرض ذکرشده بسیار کمک کننده ست در 
بگویم  باید   .  . هدف.  به  رسیدن  برای  مسیر  طی 
ملموس ترین خدایی که تابه حال دیده ام خدای وی 

است. . . به این ادبیات دقت کنید: 
سقایی  بگیرد خدا  قرار  تکامل  در خط  انسان  اگر 
می کند و آب رسان این نفس زن است، در این مسیر، 
لوطی گری اش  خدا  یعنی  خداست  با  سقایی ات 
را  تکامل  مسیر های  می شود  دوال  که  اینجاست 
این  طول  در  بشر  آب رسان  و  می کند  آب وجارو 

مسیر تکامل است
خدا دف زن عالم است

رقص که باشد خدا هم آنجاست

منابع
تاریخ چیست  نوشته ی ای ایچ کار  
درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ نوشته ی   

مالئی توانی 



٥2

هدی صابر در پی اعتراض به قتل هاله سحابی در 
مراسم پدرش دست به اعتصاب غذای تر زد و در 
برده شد  اوین  بهداری زندان  به  پی وخامت حال 
و مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفت.صدمات 
درجه  به  را  صابر  نهایتًا  که  بود  حدی  به  وارده 
خرداد  خود  شهادت  با  تا  رساند  شهادت  واالی 

کیفی کشان را به تعبیر خود کیفی تر کند.
غم از دست دادن هدی صابر در پی از دست دادن 
مهندس سحابی و هاله عزیز شوک بزرگی بر پیکر 
آزادی خواهان و خانواده ملی مذهبی وارد کرد تا 
هر آنچه زمان بیشتری از آن حوادث تلخ می گذرد 

جای خالی شان بیش ازپیش احساس شود.
از  است  جمالتی  خواند  خواهید  ادامه  در  آنچه 
هدی  نوردان  هم  و  مذهبی،دوستان  ملی  بزرگان 
صابر که در یادنامه چهلم و سالگرد این شهید به 

رشته تحریر درآمده و به اختصار برای شما 
عزیزان گردآوری شده است.

همسر شهید
ایشان روی ساده زیستی تأکید بسیاری   

به  صرف  وابستگی  آدم  اینکه  و  داشتند 

منش  می دانستند.  مهم  را  باشد  نداشته  کسی 
اقتصاد و  ایشان چه در ورزش و چه در  مردانگی 
سرشناسان  بود.  شاخص  بسیار  سیاست  در  چه 
و  بودند   3٥٠ بند  باالی  طبقه  در  زندان  درون 
مسئوالن هم به ایشان توصیه کرده بودند که بروند 
امکاناتش  که  پایین  طبقه  در  صابر  آقای  ولی  باال 
روی  ایشان  که  گفت  می توان  ماندند.  بود  کمتر 
و  جوان ها  با  بودن  همراه  و  زیستی  ساده  همین 

توده مردم جانشان را گذاشتند.
احساس    چون  بمانند  پایین  می خواستند 

یک  در  گمنام اند  که  پایین  بچه های  می کردند 
ما  به  شده اند.  فراموش  و  قرارگرفته اند  کنجی 
می گفت که بچه های پایین می گویند همه ژنرال ها 
در  و  باال؟  بروی  می خواهی  هم  تو  باال،  رفته اند 
ادامه می گفت من این ها را تنها نمی گذارم. هدی 
این ها  خودش را موظف می دانست کنار 
کند.  مراقبت  و  آن ها حمایت  از  و  بماند 
هدی در آنجا یک سری کالس هایی مثل 
کالسش  بود.هر  گذاشته   ... و  اقتصاد 
اخت  خیلی  آن ها  بود.با  نفر   3٠ حدود 

هدی صابر و یادآوران
در اين وانفسايى كه نبود عنصر »منش« در روابط سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى بيش 
از هر چيز ديگرى احساس مى شود و به چشم مى خورد وجود اشخاصى چون هدى صابر كه خود 
نمونه بارز يك انسان اخالق مدار،ارزش مدار و با منش بود مى توانست كمك بزرگى براى نسل 

جوان عالقه مند،دغدغه دار و اهل بار برداشتن از روى زمين باشد.
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شده بود.
خیلی    بودند  صابر  آقای  اگر  می کنم  فکر  من 

بیشتر می شد از ایشان استفاده کرد. چون فکر و 
به مسائل فکری، فکر  ایشان  ذهن و سازمان دهی 
نمی کنم جایگزینی داشته باشد.این را نه به لحاظ 
به  بلکه  می گویم  بودند  من  همسر  ایشان  اینکه 
فکر  ایشان داشتم  از  تنگاتنگی که  خاطر شناخت 

می کنم جای خالی ایشان به سادگی پر نشود.
فکر    من  حسینیه  کالس های  و  جلسات  برای 

می کنم پنج شش روز راجع به آن کار می کردند. 
می کردند.خواب  کار  اینجا  می نشستند  شب ها 
و  مطالعه  مشغول  بیشتر  و  داشتند  کمی  بسیار 
بیست  ایشان همیشه  بودند. زمان ساعت  فعالیت 
دقیقه جلوتر بود. برای اینکه وقت شناس باشند و 

خلف وعده نکنند.
متشرع بودن، وقت شناسی و نظم از ویژگی های   

شاخص ایشان بود. برای دقیقه به دقیقه زندگی شان 
برنامه داشتند.

خواهر شهید 
را    خود  رسمی  کار  هدی 

در اواخر سال ٥٨ یا اوایل سال 
٥٩ با گروه اقتصاد صدا و سیما 
آغاز کرد که متناسب با عالیق و 
توانمندی های او بود و در آن جا 
پژوهشی  کارهای  وارد  هدی 
اقتصادی جدی ای شد. در صدا 

به  تبدیل  نهایت  در  پژوهشی  های  پروژه  سیما  و 
در  جدی  بسیار  هدی  و  می شد  تلویزیونی  برنامه 
این پژوهش ها شرکت داشت و متن برنامه ها را هم 
دلیل  همین  به  و  می نوشت  خودش  دقیق  بسیار 
و  صدا  اقتصاد  بخش  کارگردانان  و  تهیه کنندگان 

سیما بسیار عالقمند به همکاری با هدی بودند.
  

به وجه    بود که  این  از جمله ویژگی های هدی 
فکر می کنم  داشت. من  توجه  بسیار  آدم ها  منش 
هدی در ارتباط با پدر و مادرم هم بیشتر از منش 
چون  بزرگانی  با  ارتباط  در  است.  بوده  متأثر  آنها 
کنیم  دقت  اگر  و...  حنیف نژاد  مصدق،  تختی، 
آنها  منش  تأثیر  تحت  بیشتر  هدی  که  می بینیم 
شاید  که  کسانی  با  ارتباط  در  حتی  و  است  بوده 
وجد توجه به ملیت و و مذهب را در هدی تقویت 
می کردند، من مطمئنم که منش آنها هدی را تحت 

تأثیر قرار می داده است.
هدی بسیار منظم بود و در این مسئله با کسی   

اما  می گذاشت  احترام  همه  به  نداشت.  شوخی 
توافقاتش جدی بود و از جمله چیزهایی که هدی 
را خیلی اذیت می کرد، همین مسئله بود که وقتی 
سر مسئله ای با کسی توافقی می کرد، آن کس سر 
این  می کرد  سعی  همیشه  هدی  نماند.  توافقش 
مسئله را خودش رعایت کند و از دیگران هم این 

توقع را داشت.
هدی ذهن اقتصادی قوی ای داشت. او امکانات   

و شرایط بسیاری در اختیار داشت که می توانست 
خود را در موقعیت های اجتماعی و اقتصادی باالیی 
قرار دهد، اما او پرهیز جدی ای داشت و برایش مهم 

بود که درآمد از کجا حاصل شود.

حسین شاه حسینی
و    آزاده  انسان  صابر 

خدمتگزار  مبارزی  و  اندیشمند 
مردم بود که در میان توده های 
مردم زندگی می کرد. او از مردم 
عاشق  و  دلباخته  بود.  عادی 
مردم بود. در تمام طول زندگی 
خود جدا از مردم نبود و آخر هم 

در راه مردم فوت شد.
او    بود.  مسئول«  بود.«روشنفکر  متعهد  او 



٥4

هر  در  که  می کرد  تالش  آن چنان  اسالمیتش  در 
جنبه ای و در هرلحظه ای که در کنار هم بودیم، در 
بدو امر اشخاص را واجب می کرد به اینکه در اول 
وقت نمازشان را بخوانند.«مسلمان عامل« بود نه 

مسلمان جدا از مردم.
هدی صابر انسانی آزاده و روشنفکری مسئول   

که  بود  او  ولی  داریم  زیادی  روشنفکران  ما  بود. 
می گفت  من  به  و  می کرد  مسئولیت  احساس 
چه  هستیم.گفتم  مسئول  ما  شاه حسینی   :
مسئولیتی؟ گفت: در قبال مردم. از این آب از این 
خاک، از این محیط، از این فضا استفاده می کنیم. 
باید دین خود را ادا کنیم. بفهمیم که آب ما، نان 
و  مدرسه  فضای  در  و  است  چگونه  ما  خانه  ما، 
نسل  مسئول  می گذرد.ما  چه  ما  مملکت  فرهنگ 
و  کنیم  باز  آن ها  برای  را  راه  باید  و  هستیم  بعد 
آنان را راهنمایی کنیم.خودم را نمی خواهم نجات 

بدهم. نجات جاهل برای من اصل است.
صابر با آیات قرآن آشنای کامل داشت و اعتقاد   

به  باید  را  توده ها  خاصه  و  مردم  که  داشت  کامل 
بتواند  اسالم  این  که  کرد  آشنا  حقه شان  حقوق 
ظلم  مقابل  در  آن ها  و  باشد  کارساز  آن ها  برای 
ناسازگاری  سر  و ستم  ظلم  با  او  بایستند.  و ستم 

داشت و به هیچ وجه من الوجوه آشتی نمی کرد.
می تواند    که  بود  انسانی  هدی  میگویم  بازهم 

جوان  نسل  این  به  و  ما  به  روشش،راهش،نیتش 
آموزش بدهد که ای نسل جوان تو در این مملکت 
این  مملکتی.مال  این  متولدشده ی  هستی.تو 
تمام  باش.در  داشته  مسئولیت  مملکتی.احساس 
شرایط احساس مسئولیت بکن و کوشش کن که 
همه  برای  را  اجتماعی  عدالت  و  همگانی  آسایش 
مظلوم  از  و  بایست  ظلم  مقابل  کنی.در  فراهم 
خودت  که  نباش  فکر  این  به  کن.فقط  حمایت 
که  کنی  مسئولیت  احساس  بدهی.باید  نجات  را 
هزینه  این هدف  برای  و  نجات دهی  را  جامعه ات 

بده.
را.صابر    طالقانی  آیت الله  مرحوم  بیامرزد  خدا 

شاگرد مکتب طالقانی بود.همان حرف هایی را که 
مرحوم طالقانی در طول زندگی اش به ما آموزش 
می داد عینًا و عماًل همان ها را به ما نشان داد.او 
نظریه پرداز  و  برد  بهره ها  شریعتی  دکتر  مکتب  از 

بسیار ارزشمندی بود.

محمد ملکی
وزنه    می توانست  هدی 

مملکت  آینده  برای  سنگینی 
باشد.

مرخصی    به  اسفند   1٠ روز 
نبود.  خوب  اصاًل  حالم  آمدم. 
نزدیک  شب   11 ساعت  حدود 
آنجا  خانه رسیدیم. دیدم هدی 

ایستاده.گفت خیالم راحت شد شما را دیدم. هرچه 
می خواستم  فقط  نیامد.گفت  خانه  کردم  اصرار 

ببینم شما امشب آزاد می شوید.
به    داشت؛خیلی  ویژه ای  صفات  هدی 

احترام  خودش  اصطالح  در  پیشکسوت ها 
و  می داشت  دوست  را  بزرگ ترها  می گذاشت. 
این  جلسات  در  صحبتش  آغاز  از  پیش  همیشه 
مسئله را رعایت می کرد. در پایان صحبت هم باز 

به سراغ بزرگ ترها می آمد و تشکر می کرد.

حبیب اهلل پیمان
عمل    و  تئوری  تجمیع  از  بارز  نمونه ای  هدی 

اجتماعی بود
عده ای زمانی که می خواهند   

بستر  از  کنند  فرهنگی  کار 
امروز  می شوند.  جدا  اجتماعی 
دانشگاه ها  در  افرادی  هم 
غرب  دستاوردهای  آخرین 
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عمل  بستر  هیچ  درحالی که  می کنند.  ترجمه  را 
در  تأثیری  دستاوردهایشان  و  ندارند  اجتماعی ای 
هم  افرادی  ندارد.  اجتماعی  فعاالن  بینش  تغییر 
پرداختن  برای  که درصحنه عمل هستند فرصتی 
و هستی  فکری  ریشه های  و  تاریخی  بنیادهای  به 
آن  شناخت  شرایط  تغییر  شرط  ندارند.  شناختی 
کرد  سعی  شد.  مسئله  این  متوجه  هدی  است. 
عملی  مسئولیت های  بستر  از  را  خود  آنکه  بدون 
از  بهانه کار علمی فرهنگی  به  اجتماعی جدا کند 
آنچه که عامل بیداری و احساس مسئولیت انسانی 

می شود غفلت نکند.
دغدغه های    به  تلنگری  هدی  قرآنی  آموزش 

وجودی انسان است.در نگاهی که به جهان،ریشه 
خود در هستی و هم نوعان ،خود را زنده و حساس 
همان  در  اما  باشد  آرام  نمی تواند  او  می دارد.  نگه 
حال سعی می کند توجه خود و شما را به ریشه های 
قرآن  طریق  از  یکی  ببرد.  تاریخ  و  انسان  وجودی 
را  انسان  وجودی  ارتباط  می کرد[  ]تالش   که  بود 
برقرار  بنیان اصلی آن خداست  این ریشه ها که  با 
تحوالت  را شروع کرد که  تاریخ  آن  کنار  در  کند. 
امروز را به تحوالت دیروز و اعماق تاریخ پیوند دهد.

لطف اهلل میثمی 
به    صابر  آقای  اصلی  دغدغه 

دغدغه  از  نشأت گرفته  من  نظر 
 « می گفت  که  بود  نژاد  حنیف 
باید هم درد دین داشته  انسان 
به   .« توده  درد  هم  و  باشد 
تا کار کند و  بلوچستان می رود 
قرآن  تهران کالس  در  هم زمان 

پرسیدم  نژاد  حنیف  از  یک بار  من  می کرد.  برگزار 
کادر یعنی چه ؟ گفت کادر یعنی کسی که ایمان 
باطل  بر  تاریخ حق  تاریخی دارد و می داند که در 
کادر  یک   « من  نظر  به  صابر  آقای  می کند.  غلبه 

از  نژاد  بامعنایی که حنیف  بود.کادر   « همه جانبه 
آن مستفاد می کرد. الگویش هم همان حنیف نژاد 
بود. او هم در توسعه کار می کرد، هم در اقتصاد، 

هم ورزش و پهلوانی، هم استراتژی و هم دین.
مجاهدین    بنیان گذاران  هم  منش  در  او  مدل 

نظر  از  هم  سحابی  مهندس  برای  حتی  بود.آن ها 
به  بودند. هدی می گفت که آن ها  ارزشمند  منش 
شهادتشان  با  و  کردند  عمل  داشتند  اعتقاد  آنچه 
هم گویی مهر تأیید بر اندیشه شان نهادند. تحلیل 
عمل  ولی  می دهند  شعار  احزاب  که  بود  این  ما 
بارز  ویژگی  و  داشت  نقد  این  به  صابر  نمی کنند. 
منشی ایشان هم این بود که خودش به ایده هایش 

»عمل » می کرد.
بود.    خدا  روی  کار  هدی  بینشی  محور 

می گفت  بود  دانشگاه  در  که  جدیدی  دیدگاه های 
همان  ندارد.این  کاری  دیگر  و  کرد  خلق  خدا  که 
دیدگاه یهود بود که می گویند، یدالله مغلوله. هدی 
در حسینیه ارشاد بیشتر کار قرآنی اش آن بود که 
بگوید » خدای منتشر و همراه » نیز وجود دارد و 

در ریز زندگی خدا را دخالت بدهد.
ایشان در مورد شخصیت هایی چون تختی کار   

کرده اند که شخصیتی ملی هستند و این شخصیت 
جهت  در  ایشان  شناسانده اند.کار  عمیق تر  را 
تأثیر داشت.کتاب سه  تقویت منش پهلوانی بود و 
مجاهدین  منش  از  ملهم  که  هم  عشق  هم پیمان 
بود. این ها دانشجو بودند و می توانند الگوی نسل 
دانشجویان  در  می تواند  کتاب  این  و  باشند  جوان 

تأثیر جدی بگذارد.
دانشجو    فعاالن  روی  هم  قرآنش  کالس های 

قرآن  کار  با  که  هم  ایشان  تاریخ  داشت.کار  تأثیر 
کتاب   « که  بود  طالقانی  سخن  یادآور  شد  انجام 

تاریخ و طبیعت » را در کنار کتاب قرآن می بیند.
صابر انسانی پرانرژی بود. خیلی خوب مسائل   

حوزه  این  در  کسی  که  می کرد  طبقه بندی  را 
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آموزش داشت و  باالیی در  ندیدم. قدرت  او  مانند 
آموزشی  کار  و  می کرد  اشاره  ساده  مثال های  به 

می کرد.

حسین رفیعی
نقادانه    همه  با  صابر  هدی 

همه کس  با  و  می کرد  برخورد 
نقد تند داشت. حتی با مهندس 
سحابی. حسن این نقدهای تند 
اگر  نقد  آن هاست.  تأثیرگذاری 

تیز نباشد تأثیرگذار نیست.
فقدان او اثر منفی دارد.او »   

بولدوزری » بود که راه باز می کرد.

تقی رحمانی
مذهبی    ملی  خانواده  به  او 

داشت؛  منشی  نگاهی 
منافع  که  بااخالقی  انسان های 
ترجیح  چیزی  هر  بر  را  ملی 
سحابی  که  می دهند.گفتمانی 
اول  داشت.  تأکید  آن  بر  هم 
خودم.  بعد  گروهم،  بعد  ایران 

اعتقاد هدی به ایران، منش مصدقی بود.
من زودتر از هدی به جامعه مدنی رسیدم، اما   

تجربه  آن کار کرد؛  و در  به جامعه مدنی رفت  او 
زاهدان او را می توان کتاب کرد.

بود.    او  بودن  مذهبی  هدی،  دیگر  ویژگی 
تشرع  این  دل  از  اما  سخت گیر  بسیار  و  متشرع 
هم  بازجویش  به  حتی  او  می آمد.  بیرون  اخالق 
برابر  فرمانده  موضع  از  بازجو  با  نمی گفت.  دروغ 

صحبت می کرد.
اجتماعی کم فروشی    نداشت در زندگی  امکان 

پشتکار  کنار  در  او  ویژگی های  این  کند. 

قرار  تغییر«   « به  معطوف  اندیشه  اراده گرایانه ی 
که  نداشتم  اعتقاد  من  هدی  برخالف  می گرفت. 
منظم  دسته بندی شده،  می توان  را  مسائل  همه ی 
ساعت  پنج  از  بیشتر  او  برد.  پیش  اراده گرایانه  و 
در  تو  می گفتم  او  به  شوخی  به  نمی خوابید.گاه 
از  صدا  کوچک ترین  با  چون  بیداری  هم  خواب 
امروز  که  بود  مضطرب  همیشه  می پرید.  خواب 

خیلی بد و سیاه بود.
درون زا    توسعه ی  به  افراطی  شکل  به  هدی 

اعتقاد داشت. این نگاه درون زا و اولویت به درون، 
کند؛  شکایت  نفر  دو  به  خود  نامه  در  شد  سبب 
سحابی و کاتوزیان که یکی را پدر ملی مذهبی ها و 

دیگری را پدر حقوق می دانست.
هدی ویژگی های خاصی داشت.سبک تفسیری   

هدی، سبک طالقانی و مهندس سحابی بود. این 
فلسفی  مبانی  نه  است  سنتی  نه  تفسیری  سبک 
مدرن دارد. بیشتر تجربی است که با دستمایه های 
علمی همراه است. برداشت هدی از تاریخ برداشتی 

بسیار سازمانی و مدون بود.
هدی می گفت منش بر مشی غلبه دارد. منش   

او  مشی  بر  بود  هدی  اسطوره ی  که  نژاد  حنیف 
غلبه داشت.

هدی معتقد بود بزرگ ترین ضعف تاریخ ایران،   
صحیح  کاماًل  او  حرف  این  است.  آموزش  فقدان 
است. شاید برخی مسائلی را که در آموزش مطرح 
او  روش  اما  نبود  درست  بعضی  ازنظر  می کرد 
بود  شده  سبب  او  پایان ناپذیر  انرژی  بود.  صحیح 
خانواده ی زندانی سیاسی ای نماند که هدی به او 

سر نزده باشد.
ما به عنوان بازمانده از هدی چه در خود داریم   

از آن به محصول برسیم و حتی یک قدم هم  که 
برخی  هدی  دارم  اعتقاد  من  برویم.  جلوتر  آن  از 
جاها از گذشته های خود، یکی دو قدم هم جلوتر 
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آمد و به نظر من زنده تر از سحابی قرآن را تفسیر 
و  بود  از مهندس  او قوی تر  تحلیل  و  نقد  می کرد. 

به شدت هم تحت تأثیر مهندس سحابی بود.
بود.    فراری  به شدت  کاذب  شخصیت سازی  از 

این مطرح می شد. می گفت زمانی  از  بهتر  باید  او 
که بچه ها زود مطرح می شوند، می سوزند. از نظر 
باال  و  بچه ها  در  او  تأثیر  نبود.  مهم  شهرت  هدی 
نمی توان  به هیچ وجه  را  آن ها  درک  و  فهم  بردن 

انکار کرد.
باب    هدی  ویژگی  نبود.  او  تاریخ  هدی  ویژگی 

آنچه  و  بود  او  »منش«  او  ویژگی  نبود.  هم  بگشا 
هدی را در ذهن ما هدی می کند، منش اوست.

هدی شهید شد. ماه خرداد و شهادت را دوست   
ظلم  دیوار  شکستن  و  شهادت  روزها  این  داشت. 
شکل دیگری دارد. اعتصاب غذای او نوعی شهادت 
بود. مرگ هاله، هدی را داغان کرد؛ باید دست به 

عملی می زد...
به جریان    و مهندس سحابی  هاله، هدی  مرگ 

ملی مذهبی عمقی داده اما درون آن خالی است. 
مذهبی  ملی  اینکه  نه  کنید.  پر  را  آن  باید  شما 
همان  با  جامعه  در  که  باشید  بازماندگانی  شوید؛ 
بازرگان،  که  منشی  می کنند.  زندگی  هدی  منش 
حنیف نژاد،شریعتی و ... داشت. منشی که از آن 

مسئولیت و اخالق کار بیرون می آمد.
او    اما می گفت  انتقاد داشت  به شریعتی  هدی 

منشی داشت که صداقت او بود. در مذهب هدی 
چه گوارا و صمد بهرنگی هم به بهشت می رفتند. 
و  می روند  قرار  سر  که  انسان هایی  هدی  تفکر  در 
یا  حال  هستند  بهشتی  می کنند  عوض  را  دنیا 
در  بود.  طالقانی  در  که  تفکری  نه.  یا  دین دارند 
هدی  از  می توانیم  چیزی  چه  هست.  هم  میثمی 
در زندگی مان جاری کنیم که در زندگی مان تبلور 

پیدا کند؟

رضا علیجانی 
سیاسی،    فعال  هدی 

فعال  نویسنده،  و  پژوهشگر 
قرآن پژوه،  اجتماعی،  و  مدنی 
)به ویژه  تاریخ  پژوهشگر 
جنبش  تاریخ  و  معاصر  تاریخ 
ورزشی  پژوهشگر  دانشجویی(، 
و فردی تشکیالتی )سازمانگر و 

سازمانگرا( بود. اما درمجموع می توان او را تجسم 
یک »تثلیث مسیحایی« دانست:

تئوری ـ مبارزه ـ تشکیالت  
و    ارتباط  هم  عمل؛  و  پا  هم  سر؛  و  فکر  هم 

انسجام و کار جمعی.
من صابر را فرد »منش و جمع بندی« می دانم.   

به منش  توجهش  اوست.  این خالصه دغدغه های 
ازجمله  است.  چند  دالیلی  و  علل  از  برخاسته 
مطالعات و تربیت مذهبی و اخالقی، روحیه حساس 
بنیان گذاران  به  عالقه اش  وی،  خود  عاطفی  و 
آن ها  از  که  دریافتی  و  درک  و  مجاهدین  اولیه 
خاص خودش داشت، تجربه عملی مبارزه سیاسی 
دریافته  آن  معبر  از  که  تاریخی  مطالعات  به عالوه 
به  این حوزه چه لطماتی  بود کمبود و نقصان در 
مبارزه و دست آوردهایش قبل، در پروسه و بعد از 

پیروزی زده و می زند.
سختگیر    و  منظم  به شدت  فردی  هدی 

و  دقیق  راست گو،  مؤدب،  خودش(  به  )اول ازهمه 
پیگیر برقرار و توافق، خوش حافظه، مصر و ایستاده 
بر دانسته ها و داشته هایش، باهمت و سخت کوش 
و خستگی ناپذیر، اراده گرا، اهل جمع بندی مستمر، 
قول  به  و  مسن ترها  به ویژه  همه  به  احترام گذار 
بر  حساس  کسوت،  صاحبان  و  معنونین  خودش 
در هر  مربوطه  تشریفات  و  فرم ها  رعایت جزئیات، 
کار و عمل، اهل صله رحم و داد و دهش و ... بود.
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خردادماه یادآور مردان و زنان بزرگ 
خانه های  است.  ایران  سرزمین 
روزشمار خردادماه ناگهان در سال 
ایران و هاله عشق و  ۹۰، نام عزت 
صلح و صابر راه حق و بشریت را در 
به  نه فقط  خود جای داد. سحابی 
سال   ۱۵ و  مبارزه  سال   ۶۰ خاطر 
زندان و شکنجه و نه فقط به خاطر 
روز،  فنون  و  علوم  از  برخورداری 
نه فقط به خاطر تسلطش بر تاریخ 
اش  کارآمدی  خاطر  به  فقط  نه  و 
که  هایی  مسئولیت  و  مناصب  در 
برعهده داشت؛ بلکه برای صداقت، 
برای  بی نظیرش  پاکی  و  اخالص 
نسل من اسطوره ای جاودان است. 

مبارزه  یافت.  نخواهیم  را  او  همچون  که  مردی 

و  نمی شد  خسته  اما  می کرد 
و  شکنجه  و  مبارزه  و  زندان  منت 
تحقیرها و جدایی از زن و فرزند را 
لحظه  تا  دشمنانش  نمی گذاشت. 
مرگ، لحظه ای او را تنها نگذاشتند. 
اما او از مدار انصاف و تسامح خارج 
و  بازجویان  به  نسبت  حتی  نشد؛ 
سحابی  رنج های  گرانش.  شکنجه 
و  بی پایان  عدالت،  و  آزادی  راه  در 
غیر قابل تصور است. اما روی دیگر 
این رنج برای او، اعتال و برگزیدگی 
ایران  عزت  را  او  که  چنان  بود؛ 

خواندند. 
دختری  سحابی،  چون  مردی  از 
دریای  می بود:  باید  هاله  چون 
الگوی  سحابی  تسامح.  و  تواضع  و  اخالص  و  مهر 

نرگس محمدی: 

اراده ای مافوق اراده ها، هاله و هدی را برگزید

مراسم بزرگداشت مرحوم عزت اهلل سحابى و دخترش شهيد هاله سحابى روز جمعه در بند زنان 
زندان اوين برگزار شد. به گزارش كلمه، در اين مراسم كه عموم زندانيان زن از جمله همبندى هاى 
خانم  متن سخنرانى  پرداخت.  ايراد سخن  به  محمدى  نرگس  داشتند،  حضور  هاله سحابى  سابق 

محمدى را در ادامه مى خوانيد: 
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سیاستمدار اخالق مدار بود و هاله عزیز نیز همان 
ظلم،  مقابل  در  هاله  اش.  زنانه  ویژگی های  با  بود 
بود،  زن  نمی داد.  جاخالی  و  می ایستاد  قد  تمام 
مادر بود، دختر بود، اما اراده اش چون برخاسته از 

ایمانش بود، تزلزل ناپذیر بود. 
متواضع بود. گاه آنچنان فروتنانه برخورد می کرد 
که واقعا نمی توانستی باور کنی این هاله سحابی، 
است.  سحابی  یدالله  دکتر  نوه  و  الله  عزت  دختر 

تعلقات  تمام  منهای  را  خود  او 
و  خانوادگی  وابستگی های  و 
اخالقی اش  و  صالحیت های علمی 
هاله  می گذاشت.  جمع  اختیار  در 
اخالصش،  و  اخالق  و  صداقت  با 
خانواده های  مبارزات  سال های 
زندانیان سیاسی را پرمعنا و متمایز 

می کرد. 
نفرت  اساس  بر  نه  هاله  مبارزه 
همراه  بلکه  باد،  مرگ  و  کینه  و 
و  بود  باد  زنده  و  مهر  و  عشق  با 
پویندگان راه صلح و مدارا دشواری 
این راه را به خوبی می دانند. وقتی 
محرک انسان برای مبارزه، انتقام و 
کینه و کشتن و نابود کردن باشد، 
دشوار  چندان  مبارزه  راه  پیمودن 
راحت تر  مقاومت  و  بود  نخواهد 
است. اما وقتی بدون کینه و با دلی 

کنده از عشق و مهر وارد مبارزه شوی و محرکی  آ
به نام انتقام نداشته باشی، از جان و مال و ناموس و 
خانواده گذشتن، ایمانی از جنس مسیح و مصلحان 
و برگزیدگان تاریخ بشریت می طلبد؛ و سحابی برای 

من اسطوره ای تاریخی و جاودان است. 
و هدی، حکایتی  هاله  و شهادت  اما مرگ سحابی 

سالها،  از  پس  شاید  دارد.  افسانه ای  و  عجیب 
این  نکردند،  تجربه  را  دوره  این  که  بعد  نسل های 
مرور  ناباورانه  را  پرمعنا  عروج   ۳ این  و  روز   ۱۰
کنند. اما باور عمیق من این است که مرگ سحابی 
آن  در  بزرگ  مرد  این  بزرگداشت  و  خاکسپاری  و 
و  مدیریت  آنچنان  ایران،  ملت  سخت  سال های 
برنامه ریزی می شد که گویی تنها اراده بشر است 
پروژه ای  کرد.  خواهد  اجرا  بخواهد،  را  آنچه  که 
سکوت  در  سحابی  تا  شد  طراحی 
و بی کسی و بدون مردم، در تپه ای 
تا  به خاک سپرده شود  لواسان  در 
شکوه سحابی و ارادت ارادتمندانش 
و  غریبانه  و  باشد  نداشته  نمودی 
را  برکت  بابرکتش،  وجود  مظلومانه 
به خاک سرزمین رنج کشیده مان 

ببخشاید. 
اراده های  این  مافوق  اراده ای  اما 
پوچ، خاکسپاری سحابی را شکوهی 
تاریخی و جاودانه بخشید، و هاله و 
هدی برگزیدگان این شکوه بخشی 
و  بود  سحابی  مرید  هاله  بودند. 
فرزندی  و  پدر  تنها  آن ها  رابطه 
وجود  از  بخشی  هدی  و  نبود؛ 
سحابی بود که می گویند وقتی خبر 
درگذشت مهندس را شنید، پابرهنه 
حیاط  داغ  موزائیک های  روی  بر 
زندان نماز گزارد و وقتی مرگ هاله را شنید، دست 

از خوردن کشید و دهان فروبست. 
به باور من، مرگ شهادت گونه هاله و هدی، خواست 
همان اراده مافوق هر اراده ای بود که نقشه ها را به 
شکست محتوم می سازد، هرچند به خیال خامشان 

خود را قاهر و قادر فرض کنند. 

به باور من، مرگ شهادت گونه 
هاله و هدى، خواست همان 
اراده مافوق هر اراده اى بود كه 
نقشه ها را به شكست محتوم 
مى سازد، هرچند به خيال 
خامشان خود را قاهر و قادر 
فرض كنند. 



٦٠

این نشست صمیمانه در زندان آنچنان حزن انگیز 
سخن  هنگام  به  کنندگان  شرکت  همه  که  بود 
کاش  “ای  می کردند  آرزو  خاطرات  ذکر  و  گفتن 
می توانستند احساس خویش را در قالب تنگ واژه 

ها بیان کنند”
حاضرین در مراسم با یادآوری این نکته که شهدای 
خردادماه عالوه برحضور و مبارزه سیاسی در ادوار 
و  قبل  ایران  مبارزاتی   – تاریخ سیاسی  از  متفاوتی 
استراتژی های  و  مواضع  انتخاب  و  انقالب  از  پس 
سیاسی متفاوت، اغلب از منش واحدی برخوردار 
تأکید  این  یادآوری  با  ترتیب  این  به  و  و  بوده اند 
مشی  از  متأثر  لزومًا  افراد  منش  که  صابر  هدی 

ایدئولوژیک   – سیاسی 
بازخوانی  نیست؛ به  آنها 
دیگر  و  صابر  هدی  منش 
جمله  از  خرداد  شهدای 
مرحوم غالم رضا خسروی 

پرداختند.
در ادامه یکی از حاضران 

و  صابر  هدی  ویژگی های  برخی  به  اشاره  ضمن 
در  که  اصلی  خصیصه  پنج  خردادماه،  شهدای 
از  دوری  یعنی  بود؛  یافته  تبلور  وی  شخصیت 
هرگونه خصلتهای شرک آلود فردی، ترجیح منافع 
محوری  ارزش  فردی،  برمنافع  جمعی  مصالح  و 
دموکراسی  و  آزادی   ، عدالت  شدن  جوهری  و 
امور  در  ، جدیت  و جمعی شان  فردی  زندگی  در 
محوله و احساس مسئولیت باال ، صراحت لهجه و 
برخوردهای ارتقائی در برخورد با اطرافیان را مورد 
هدی  در شخصیت  ویژه  به  که  دادند،  قرار  تأکید 
صابر به عینیت رسیده و اطرافیان از آن بهره مند 

می شدند.
شرکت کنندگان در مراسم 
هدی  اینکه  بر  گواهی  با 
صابر سرشار از احساسات 
انسان  و  شاعرانه  لطیف 
دوستانه بود؛ عالقه مندی 
عدالت  آرمانهای  به  او 
جویانه  آزادی  و  خواهانه 

منش شهدای خردادماه
پنج شنبه گذشته جمعى از زندانيان سياسى سالن 12 زندان رجايى شهر مراسمى به ياد زنده 

يادان هدى صابر و غالمرضا خسروى برگزار كردند.
حضور  خسروى  و  صابر  همبنديان  از  جمعى  كه  نشست  اين  در  مذهبى   – ملى  گزارش  به 
داشتند؛ شركت كنندگان با ياد و خاطره اين دو عزيز از دست رفته و ساير شهدا و درگذشتگان 
خردادماه، به ويژه هاله سحابى و پدربزرگوارش عزت اهلل سحابى را در اين ماه پر تالطم 

تاريخ معاصر گرامى داشتند.
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را ستودند و به ذکر خاطراتی از کالسهای آموزشی 
مرحوم صابر در بند ۳۵۰ اوین پرداختند. به اعتقاد 
نظیر  کم  تسلط  و  تحلیلی  و  دقیق  نگاه  حاضران 
هدی صابر به زوایای گوناگون تاریخ معاصر ایران و 
زاویه دید هوشمندانه او در کنار اعتقاد راسخ او به 
گفتگو و مفاهمه، موجب جذابیت و افزایش عالقه 

زندانیان سیاسی به این مباحث شده بود.
جلسه  این  در  کنندگان  شرکت  از  دیگر  یکی 
از  دیگر  یکی  عزیزان،  این  یاد  گرامیداشت  با 
علی  دکتر  شهادت  را  خردادماه  مناسبتهای 
شریعتی و دکتر مصطفی چمران در روزهای پایانی 
خردادماه عنوان کرد و گفت : “ مرحوم صابر پس 
و  مذهبی  مباحث  در  تعمق  و  زندان  دوره  یک  از 
باید  این جمع بندی رسیده بود که ما  به  سیاسی 
پیش از سیاستمدار بودن، مسلمان خوبی باشیم؛ 

وی مروج این دیدگاه در میان جوانان بود”
خردادماه  رخدادهای  اینکه  به  اشاره  با  حاضران 
القدر”  “لیله  به  را  ماه  این  دراز،  سالیان  طول  در 
تاریخ معاصر تبدیل کرده، از شهدای گمنام جنبش 
سبز در طول تابستان ۸۸ و پس از آن که هنوز هم 
گمنام هستند و نامی از آنها در خاطره ها نیست، 
به  آرمانگرایی  بر  مراسم  این  در  کردند.  تجلیل 
عنوان وجه مشترک دیگر شهدای خردادماه تأکید 
 ، انسانی  آرمانهای  نقش  که  دورانی  در  زیرا  شد. 
وجود  می شود؛  تر  رنگ  کم  روز  هر  دینی  و  ملی 
الله سحابی،  عزت  مهندس  همچون  شخصیتهایی 
هدی صابر و دیگر شهدا و رفتگان خردادماه نعمت 
و سرمایه عظیمی است که می تواند الگو و تراز همه 

مبارزان سیاسی – اجتماعی محسوب شود.
این مراسم با قرائت قطعه شعری از هوشنگ ابتهاج 
از حاضران  یکی  توسط  ای جالد”  “بشنو  با مطلع 
پایان یافت تا نیمه خرداد ۹۴ هم به یاد آنان که در 
راه عزت و آزادی ایران جان باختند به پایان رسد.

مرگ ِ دیگر 

 وه چه شیرین است 
 رنج بردن 
 پا فشردن 

 در ره ِ یک آرزو مردانه مردن!
  وندر امید ِ بزرگ ِ خویش

 با سروِد زندگی بر لب 
 جان سپردن 
 آه، اگر باید 

 زندگانی را به خوِن خویش رنِگ آرزو 
بخشید 

 و به خوِن خویش نقِش صورِت دلخواه زد بر 
پرده ی امید 

 من به جان و دل پذیرا می شوم این مرِگ 
خونین را

ه. ا. سایه



٦2

باز احیای جامعه  با  در دهه ای که پس سر گذاشته ایم 
به  قلم  جدید  نسل  نو،  نشریات  انتشار  و  مطبوعاتی 
دست، در مدار ژورنالیسم بروز و ظهور یافت و رشحات 
عرضه  اصالحات  به  موسوم  دوران  در  را  خامه اش 
با  نو  نشریات  تحریریه  که  بود  خجسته ای  اتفاق  کرد. 
ظرفیت های  گذشته،  از  کمتر  بسیار  سنی  میانگین 
قرار  گاهی  آ نشر  و  اطالع رسانی  خدمت  در  را  خود 
بخش  مهم ترین  به عنوان  جدید  نسل  روی  هر  به  داد. 
امکانات خاص  به  می باید  جامعه،  در طیف بندی سنی 
مشارکت  جدید  دوران  پیشبرد  در  و  یافته  دست  خود 
روزنامه ها  قلم زنان  سنی  میانگین  تقلیل  می جست. 
از  اعم  ـ  مدیران  سنی  میانگین  کاهش  و  سال   2٥ به 
مدیران، سردبیران و دبیران سرویس ها ـ به 4٠ سال، 
رخدادی مهم تلقی می شد. در میان مجموعه نوواردان 
به جامعه مطبوعاتی، برخی با قلمی روان تر و قریحه ای 
خوش تر، چهره کردند و از جمله اینان؛ محمد قوچانی 
که در روزنامه شرق تا پیش از توقف انتشار و هم اینك 
در هم میهن، هم قلم می زند و هم سردبیری را عهده دار 
است. در دهه ای که از آن یاد شد، کار ابزارهای جریان 
اصالح طلبی، در ارائه برخی نوپدیدی ها، توفیقی نسبی 
داشتند. در این میان مطبوعات به عنوان مهم ترین کار 
به طور  نوپدیدی ها  اما  نونگاری هایی عرضه کرد.  ابزار، 
اعم و نونگاری ها به طور اخص به »سطح« بسنده کردند 

و به »عمق« بی اعتنا یا کم اعتنا.

نسل نِو صاحب قلم جدا از آن که در رویکردهای خویش 
تمام  و  تاریخ  همه  تاریخی اش،  رویکردهای  خصوصًا 
جهان را ذیل پارادایم اصالحات و با گفِت مدنی امروزین 
نزدیك دست ترین  حتی  فضاها  لمس  از  و  کرده  تحلیل 
آنها ازجمله فضای دهه ٦٠ به دور است، بار پژوهندگی 
نیز کمتر به دوش می کشد. سایه  را  و جست وجوگری 
و  دوره ها  همه  بر  امروزین  گفِت  و  پارادایم  گستردن 
دوره های  با  وضعیت نشدن  هم  و  نفس  هم  پهنه ها، 
ضرور،  تکاپوگری  و  الزم  کنکاش  از  دوری  و  پیشین 
ارزش پژوهشی نوشتارها را به طور جدی با تردید مواجه 
عبارت پردازی  و  روانی  به  تنها  »خوش«  قلِم  می کند. 
مسئولیت،  و  انصاف  امانت داری،  پژوهندگی،  نیست، 

محصول قلم را به واقع، »خوش« می کنند.
محمد  با  پس  زین  نوشتار  روی  تعریض،  این  پی  در 
قوچانی است که قلمش روان و در مواردی عبارت پرداز 

است؛
گریز  دو  نشریه،  موقت  تعطیل  از  پیش  شرق،  سردبیر 
تاریخی زد؛ یکی به مصدق باعنوان »پوپولیسم مصدق« 
و دیگری در دو نوبت به بنیانگذاران مجاهدین باعناوین 
»نسل سوخته« و »انحراف چهل ساله« هر دو گریز نیز 
قاطع و بی ترحم. هر سه مورد نیز نه پژوهشی، نه چند 
منبعی و تنها با اکتفا به تك منبع. تك منبعی که نوشتار 
پوپولیسم مصدق بر برخی مستندات کم شمار آن، قوام 
آن  بود. در  بود، حتی »خوب خوانی« هم نشده  گرفته 

قضاوت حداکثری، با اطالعات حداقلی،
 بدون جست وجوگری

هدی صابر

متن پيش رو را شهيد هدى صابر در سال 13۸۶ در واكنش به مطالبى با عنوان »انحراف چهل ساله« 
و »نسل سوخته« )درباره بانيان سازمان مجاهدين( نوشته كه در نشريه چشم انداز ايران، شماره ۴۴ 
تير و مردادماه 13۸۶ منتشر شد. اكنون در شرايطى كه بار ديگر موج خروشان »قضاوت حداكثرى، با 
اطالعات حداقلى، بدون جست وجوگرى« به همان سبك در عرصه مطبوعاتى كشور و در نشريات طيف 
فكرى مورد اشاره شهيد صابر در اين نوشتار در حال پيگيرى است، بى مناسبت نديديم كه به بازنشر 

آن اقدام كنيم.
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نیروهای  »نقش  کتاب  از  محدودی  داده های  نوشتار، 
قضاوت  مبنای  نهضت ملی«،  حرکت  بستر  در  مذهبی 
قاطع برای پوپولیست معرفی کردن مصدق قرار گرفته 
یکی در  تهاجمی  رویکرد، دو گریز  این  از  بود. مستقل 
تیرماه 13٨٥ به  انتهای  اسفندماه 13٨4 و دیگری در 
محمد حنیف نژاد و بانیان مجاهدین، روا شد. محتوای 
مقاله »نسل سوخته« در اول اسفند ٨4، دل را درد دار 
را  ذهن  چهل ساله«،  »انحراف  نوشته  جوهر  و  می کرد 
زخم می زد؛ زخمی پرالتهاب. وقتی در 2٥ تیر ٨٥ آن 
فصل  از حرارت  خواندم، حرارت ام  آبادان  در  را  نوشتار 
خرماپزان افزون تر شد. درصدد نوعی پاسخگویی به آن 
»چشم انداز  پیش  چندی  شد.  تعطیل  شرق  که  بودم 
ایران« دریچه ای به نقل آن مقاله گشود و با آن که تمایل 
عزیز  قوچانی  مدیریت  تحت  نشریه  به  را  پاسخ  داشتم 
ارسال کنم، هم قوچانی در شرق نبود و هم زمان زیاده 
از حد می گذشت. زین رو از فرصت چشم انداز ایران بهره 
گرفتم. حال من و او و چند فراز مختصر و از سر دغدغه؛

اول فراز: هم ضرورتاً  و هم بی تردید، در هر دور تاریخ، 
نسل نو ورود  به عرصه، حق نقد نسل های پیش از خود 
را داراست. استفاده از این حق، هم گذشته را می پاالید 
وخطایی«  »آزمون  مسیر  در  را  خطا  ضریب  هم  و 
ملی،  نهضت  محور  مصدِق  که  این  می کاهد.  پیشاروی 
شریعتی اندیشه ورز دهه های چهل و پنجاه و حنیف نژاِد 
دیگر  و  چهل  دهه  آغاز  در  مبارزاتی  نوین  فاز  راه انداِز 
اثران می باید به چرخه نقد دورانی وارد شوند،  صاحب 
ضرورتی است که نیازمند »مجوز« نیست. جریان فکری 
خانواده،  این  کوچك  عضو  به عنوان  نیز  نوعی  مِن  و  ما 
نیستیم.  دوران ساز  و  اثرگذار  مردان  محافظ  و  پاسبان 
نقد استراتژیك، اعتقادی و سیاسی گذشتگان، هم ضرور، 
هم گریز و گریزناپذیر و هم نیك سنتی است، اما ورود به 

مدار نقد، پیش نیازهایی چند می طلبد:
روش   

ساختار   
حریم   

نقد،  عناصر  فرآوری  برای  ابزاری  به عنوان  »روش« 
»ساختار« به منزله ظرف نگهبان عناصر نقد با تضمیِن 
لفافه ای  مفهوم  به  »حریم«  و  »مسئوالنه«  خروجی 

رنج  و  تالش  و  پاسداشت جهد  و  برای حفظ حرمت ها 
منظر  از  ما.  از  پیش  تکاپوگران  و  کوشندگان  عرِق  و 
ضرورت پیش نیازها، ورود بدون روش، ساختار و حریم، 
نه ارزش، که »خطر« است. خطری که سی سال است 
بی رحمانه  حریم شکنی های  و  پرده دری ها  مجرای  از 
به  و  شده  انباشته  »بی مدافعان«  بر  خصوصًا  تاریخی، 
»سیلو« مبدل گردیده است. این سیلو را صاحبان قدرت 
نهاده اند.  بنا  یك طرفه  تهاجمی  با  انحصاری  امکانات  و 
در چنین شرایطی، به کارگیری روش، ساختار و حریم 
»نسل  در  است.  برخوردار  چندان  چند  ضرورتی  از 
سوخته« و »انحراف چهل ساله«، پیش نیاز ها کاماًل غایب 

بودند. 
دوم فراز: در هر دو نوشتار تنها از تك منبع استفاده شده 
است. دانش امروز و ابراز نظرهای امروزین مقید به رویه 
علمی، اساسًا تك منبع پذیر نیست. آن هم دو منبعی که 
ویژگی ها و شرایط تنظیم و تدوین خاص خود را دارایند؛
احمدی  حسین  نوشتار  از  برگرفته  سوخته«  »نسل 
روحانی در زندان اوین در ابتدای دهه ٦٠، زیر بازجویی 
»انحراف  و  وی  اعدام  از  پیش  چندماهی  فاصله  به  و 
جلدی،  سه  مجموعه  محتوای  از  مأخوذ  چهل ساله«، 
فرجام«  تا  پیدایش  از  ایران:  خلق  مجاهدین  »سازمان 
پژوهش های  و  مطالعات  »مؤسسه  سوی  از  منتشره 
سیاسی« وابسته به وزارت اطالعات. نوشتاِر زیر بازجویی 
اساسًا  اما  شود،  فرض  مطالعه  برای  منبعی  می تواند 
کنِج  سه  در  فرِد  نوشتار  نیست.  قضاوت  برای  منبعی 
پریشان حالی که در آستانه عدم و مرز بود و نبود سیر 
و  ارتداد  اتهام  با  مارکسیست شده ای  مسلماِن  می کند. 
نیز براندازی، در زندان یك نظام مذهبی ضدمارکسیست 
که انتظار دارد زندانی زیر بازجویی، »کل گذشته« خود 
مجموعه  شود.  »تواب«  و  بکشد  خط  سیاه،  قلم  با  را 
نویسندگان  نام  حتی  فرجام،  تا  پیدایش  از  سه جلدی 
از  جمعی  »کوشش  باعنوان  و  ندارد  همراه  به  نیز  را 
پژوهشگران« منتشر شده است. پژوهشگرانی که به دور 
نداده اند  بروز  را  فردی خود  نشر، هویت  بازار  قواعد  از 
حتی با نام »مستعار«. به طور قطع تك منبعی منتشره از 
سوی نهاد اطالعاتی، هر چه پژوهشی، نمی تواند مستند 

صدور رأی قرار گیرد.
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برای دستیابی به یك ارزیابی نقادانه از بانیان مجاهدین 
این امکان بود تاز از مجموعه منابع مکتوبی چون »بر 
نهضت  »از  ـ  حسینی  نجات  محسن  ـ  خلیج «  فراز 
لطف الله  ـ  رفتند«  که  »آنها  و  مجاهدین«  تا  آزادی 
ـ  از درون«  نگاهی  میثمی ـ »سازمان مجاهدین خلق 
محمدمهدی جعفریـ  و نیز از خاطرات منتشره ازسوی 
احمد«،  احمد  »خاطرات  جمله  از  سازمان  منتقدان 
مهرآیین«،  محمد  »خاطرات  عزت شاهی«،  »خاطرات 
از دانش و تحلیل  »خاطرات علی دانش منفرد« و نیز 
چهره هایی چون دکترمحمد محمدی گرگانی، مهندس 
عزت الله سحابی، دکتر رضا رئیس  طوسی، دکتر محمد 
میالنی و... و همچنین چهره های منتقد مجاهدین، در 

کنار زندگینامه ها و دفاعیات شهدا، بهره گیری شود.
در شماره مورخه 13٨٥/٦/1٩ روزنامه شرق با عنوان 
متن  نیست.«  استناد  قابل  ساواك  گزارشات  »همه 
سخنان آقای احمد احمد از مبارزین دهه های 4٠ و ٥٠ 
و عضو سازمان مجاهدین خلق به طبع رسیده است. در 
لید همان مطلب که توسط روزنامه تهیه شده آمده است: 
تحوالت  و  تغییر  نزدیك شاهد  از  که  احمد[  ]احمد  »او 
را  بازجویی و شکنجه  زندان،  و  بوده  مبارز  جریان های 
تجربه کرده است، در این مراسم ]مراسم رونمایی کتاب 
فرجام[  تا  پیدایش  از  ایران،  خلق  مجاهدین  »سازمان 
محققین  از  بسیاری  امروزه  که  پرداخت  موضوعی  به 
و نویسندگان تاریخی به آن مبتال هستند. او می پرسد: 
»اسناد، گزارشات و برگه های بازجویی به جای مانده از 
دستگاه پلیسی ـ امنیتی شاه یعنی ساواك، برای نوشتن 

تاریخ »چقدر محل اعتنا و ابتناست؟«
روش  مطلب،  این  طبع  با  نیز  شرق  خود  بدین ترتیب 
سؤال  زیر  را  بازجویی  زیر  دست نوشته های  به  استناد 
برده است. اما سردبیر، پیش از آن از همین روش برای 

»قضاوت« بهره برده است.
از دو فرازی که در حوزه روش مطرح  سوم فراز: جدا 
است؛  طرح  قابل  ساختار  حوزه  در  بعدی  فراز  شد، 
نقادانه،  نوشتار  خصوصًا  نوشتار،  هر  در  چنان چه 
منطقًا  باشد،  نکرده  تعبیه  ساختاری  قبل،  از  نویسنده 
و  می شود  واقع  مطالعه  مورد  اصلی  منبع  ساختار  در 
نوشتار  برای  را  ساختار  همان  ناخواه  خواه  عبارتی  به 

نویسنده دومقاله نسل سوخته  بدین لحاظ  برمی گزیند. 
که  تك منابعی  ساختار  در  عماًل  ساله،  چهل  انحراف  و 
مورد مطالعه قرار داده است، رفت و آمد می کند و لذا 

با خروجی های هر دو تك منبع، وحدت برقرار می کند.
احمدی  حسین  بازجویی  زیر  دست نوشته  خروجی 

روحانی، در چند محور قابل درك و دریافت است:
خلق،    مجاهدین  سازمان  تأسیس 

عکس العملی شورشی نسبت به نهضت آزادی 
است.

بانیان مجاهدین عجول و سطحی بوده اند.  
نسبت    فلسفی  یأس  همه،  از  مهم تر  و 

و  آزادی خواهانه  تالش  و  مبارزه  هرگونه  به 
عدالت طلبانه.

عمل    در  سوخته«  »نسل  مقاله  نویسنده 
روحانی،  حسین  دست  نوشته  خروجی های  با 

هم سو شده است:
»پیدایش سازمان مجاهدین خلق به روایت   

حسین روحانی شورشی علیه لیبرالیسم بود.«
مولودی  تولد  به منزله  مجاهدین،  تأسیس  آن که  حال 
در  بازرگان  مرحوم  بود.  طبیعی  زایمانی  جریان  در  نو 
بحث های خصوصی میان اعضای نهضت آزادی در زندان 
که  بود  کرده  عنوان  چنین  محاکمات،  پایان  از  پس  و 
»شرایط و فاز مبارزات تغییر کرده است و ما در مبارزات 
آتی نقش رهبری به عهده نداریم. ما باید رِحمی شویم 
بعد  اندکی  که  پیش بینی ای  جدید.«  مولود  تولد  برای 
تحقق یافت و عناصری از شاخه دانشجویی نهضت آزادی 
در روند مبارزاتی خود به مولود جدید مبدل شدند. این 
با  توأم  بلکه  مهارگسیخته  نه  و  بود  شورشی  نه  تبدل، 
حداکثر احترام و مدارا با رهبران صاحب کسوت نهضت 
مرحوم  بویژه  آنها  از  تاریخی  »رخصت«  با  و  آزادی 
بانیان  بود.  »عمل«  به  یازیدن  دست  از  قبل  طالقانی، 
نیز  را  نو  نسل  ایدئولوژیك  ادبیات   4٧ سال  در  نهضت 
سوخته«  »نسل  نویسنده  که  ادبیاتی  کردند.  مطالعه 
افتاده  پا  با گذشت چهل سال آن را »سطحی« و پیش 
خوانده و خالقان آن ادبیات را »فقیر تئوریك« می خواند. 
بی عنایت به آ ن که آن ادبیات در دوران »فقر نزدیك به 
مفرط منابع« سامان یافت و امروز با گذشت چهاردهه از 
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آن هنگام، جوانی نو ورود به عرصه، با یکی دو »کلیك« 
می تواند به حجم انبوهی از اطالعات خام و فرآوری شده 
»حافظ«  و  یابد  دست  نظری  مباحث  پیچیده ترین  در 
آن شود. و نیز بی بذل توجه به آن که همان ادبیات که 
از کشاکش  را داراست  طبیعتًا کاستی های خاص خود 
طول  در  توان فرسا  مطالعه  ساعت  هزار  چهار  تا  سه 
نزدیك به یك دهه، حاصل آمده است. ادبیاتی که »درون 
سامان دهندگان  انتشار.«  »برای  نه  و  بوده  سازمانی« 
و  بهینه  مطالعه  پی روش  در  به طور جد  ادبیات  همان 
متدلوژی تفکر و درك و دریافت بوده و توفیقاتی جدی 

در همین حوزه داشته اند.
اعضای عضوگیری شده در سال های نخست که هم اینك 
منفرد و مستقل اند، چنین نقل می کنند که حنیف نژاد 
برای ارائه یك ساعت بحث، سی ساعت مطالعه می  کرد. 
در  جاافتاده حنیف  که روش  عنوان می دارند  آنان  هم 
بحث های مطالعاتی جمعی آن بود که هر فرد می باید ده 
ساعت مطالعه می کرد و در کنار آن حداقل ده تا پانزده 
ساعت »تفکر«، تا آمادگی ورود به بحث جمعی را کسب 
متعدد  مواردی  در  که حنیف  می کنند  بیان  باز  و  کند 
تا ٦ ساعت خیره به  پا به دیوار، 4  در حال درازکش و 
می شد.  متمرکز  دغدغه هایش  بر  و  می کرد  فکر  سقف، 
این چنین فردی چه تفکرش را بپسندیم، چه نپسندیم، 

نمی تواند »سطحی« باشد. 
یك  ایران،  چشم انداز  مدیرمسئول  گفته  به  حنیف نژاد 
اسلحه  بدون  قهرآمیز،  فاز  در  را  مجاهدین  تمام،  دهه 
کرد.  مستقر  صالحیت  کسب  مدار  در  و  نگه داشت 
مهم آن بود که در تب و تاب بروز جنبش مسلحانه در 
کردستان به سال 4٦، او به التهاِب عمل بخشی از اعضا 
تن نداد و هم او طرح ترور شاه را توسط اعضا نپذیرفت 
و از هر تقالی »مکانیکی« پرهیز می کرد و پرهیز می داد. 
بیان  گزاره ای  تعادل،  و  صبر  ضرورت  در  جوان  حنیف 
منحنی  پشت  جهان دیده  پیراِن  از  تنها  که  است  کرده 

می سزد:
»برای آن که یك سانتیمتر مکعب خاك در کف اقیانوس 
می شود.  مصرف  زمان  سال  میلیون  یك  کند،  رسوب 
طبیعت پرحوصله است ما نیز باید صبر و حوصله پیشه 

کنیم.« 

او  نوع  و  او  نویسنده »نسل سوخته«،  برخالف قضاوت 
نمی توانسته اند »فرزندان عجله« باشند. کتاب خاطرات 
که  را  زندان  دست نوشته  همان  یا  روحانی  حسین 
می خوانی، درمی یابی که یأس فلسفی نویسنده بر سطور 
آن، تار تنیده است. کتاب را که می بندی، دیده ات را هم 
اگر لحظه ای ببندی، این جمله در پس پیشانی ات آونگ 
می زند که »نکنه که هر تالش و تکاپو، پوچه و زندگی 
کوچه ای دو سر بن بسته؟« اما چشم که باز کنی، به خود 
آیی و سنت بشر و جوهر توصیه های دوست »جاوید« را 
که از داالن های ذهن عبور دهی، تلنگر به خود می زنی 
که نه این چنین نیست. مقاله »سه نسل سوخته«  را که  
از دیده و ذهن می گذرانی، با دل دردی فراتر از دل درد 
ناشی از خوردن »میوه کال و گس«، لحظه ای به خود 
نهیب می زنی که وقتی منطق تاریخ این است که »نسل 
اندر نسل می آیند و می بالند و می پوسند و می سوزند«، 
باوِر  به دنبال  آرمان،  تو »خل و چل«ی که در پی  مگر 
بدوی؟ با مقاالتی هم مضمون با مقاله »نسل سوخته«، 

باور »دوران« در ذهن اجتماعی »می سوزد«.
نسل  مقاله  درج  از  روزی  چند  قوچانی!  آقای  محمد 
سوخته می گذشت که یکی از همان نسل اولی ها را که 
دستی،  دیدم؛  تجریش  پل  سر  منفرد،  و  است  مستقل 
بوسی، حالی و احوالی و سپس ردوبدل چند جمله ای. 
اولین جمله ای که به من رد کرد، دل آزاری از مقاله تو 
بود. با نوك قلم، ذهنش را زخم زده بودی. او برای خود 
»آدم«ی بود، نسوخته بود. هنوز آرمانی در سر داشت 
و تپش قلبی. آیا همه نسل اولی ها سوختند؟ حنیف با 
همه مرام اش سوخت؟ هستند افرادی از همان نسل اول 
که هم اینك در همین ایران کرسی استادی دارند، قلمی 
دارند  انتقالی  قابل  انباشته  تجارب  دارند،  بیانی  دارند، 

و معلم اند.
از  بخشی  و  جامعه  از  بخشی  را  برخورد  همین  مشابه 
در  گذاشته  گرو  زندگی  تمام  بچه های  با  روشنفکران 
آغاز جنگ،  اشغال  و  محاصره  تحت  و خرمشهر  آبادان 
روا می دارند. آنها نیز ذهنی زخم خورده دارند. قضاوِت 
است؟  زده  پشت  منطقی  چه  بر  چنینی  این  قاطع 
بخش مهمی از روشنفکران و اکثریت نسل نو، متأثر از 
دهه  انتهای  آموزه های  تحت تأثیر  نیز  و  دورانی  شرایط 
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نسبیِت  به  خورشیدی،  هجری   ٧٠ دهه  ابتدای  و   ٦٠
همه چیز حتی تا خدا حکم می کنند. پارادوکس غریبی 
است؛ قضاوت های قاطع و »یقین«ی در عصر حکومت 

»نسبیت«.
نیز  فرجام«  تا  پیدایش  »از  کتاب  جلد  سه  خروجی 
بانیان  در  »مستقیمی«  و  راستی  »هیچ«  که  است  آن 
وجود نداشته است، حنیف و یاران، دین دارانی بوده اند 
»مونتاژ«  تالش شان  همه  و  دین گرا شد ه اند  که سپس 
و  جان  و  بوده  مارکسیسم  با  اسالم  از  گزاره هایی 
مارکسیسم  یا  دوران  علم  منکوب  و  مقهور  روان شان 
بوده است. خروجی مقاله »انحراف چهل ساله« که در 
آخرین جمله آن نمودار است، هم سان با خروجی همان 
انحراف  یك  خلق  مجاهدین  »انحراف  است:  مجلدات 

بیست ساله نیست، انحرافی چهل ساله است.«
نویسنده اگر خود در طی یك روند پژوهشی این جوهر 
را دریافته بود، محل درنگ داشت، اما این نیز مأخوذ از 
همان تك منبع است. نویسنده می توانست با جوانی اش، 
دریابد  و  بجوید  و  بکاود  تیزهوشی اش،  فعال اش،  ذهن 
دیگری  مستند  روایت های  همراهان،  و  حنیف  از  که 
توأم  و  هزار سختی  با  که  نویسنده ای  دارد.  وجود  هم 
با »اکراه«، تنها یك بار به دین داری حنیف اشاره می کند 
کاربرد  از  و  می خواند  را »مرگ«  با هستی  وی  وداع  و 
لفظ »شهادت« ابا دارد، می توانست به حقایق مستندی 

راه برد؛
محمد حنیف نژاد در خانواده ای عمیقًا مذهبی   

دیده به هستی گشود و پدرش حمدالله از فعاالن 
مذهبی ـ سیاسی شناخته شده تبریز بود.

محمد، نوجوانی و جوانی اش را در مکتب قرآن   
حاج یوسف شعار، جلسات مذهبی آقای کهنمویی، 
دسته های  میانه  در  نیز  و  قاضی  آقای  بحث های 
نوحه سرا،  و  میان دار  به عنوان  تبریز  عزاداری 
سپری کرد. پیش از حضور در نشست های فکری 
ـ مذهبی شهر، پدرش قرآن را پیشارویش گشوده 

بود.
کرج    کشاورزی  دانشکده  به  ورود  بدو  از 

و  خوابگاه  در  قرآن  جلسات   ،133٨ مهرماه  در 
انجمن  احیای  باز  در  و  کرد  برپا  اسالمی  انجمن 

نقشی محوری  آن  کیفی  فعالیت  ادامه  و  اسالمی 
ایفا نمود. هم او جدا از آن که انجمن های اسالمی 
دانشجویی را در سطح دانشگاه های کشور و همه 
کرد،  فعال  و  تکثیر  تهران،  دانشگاه  دانشکده های 
در ارتقای کیفی انجمن ها نیز بس فعال ظاهر شد.

جوان تبریزی، خود قرآن به دست بود و نسل   
کرد.  دست  به  قرآن  را  انجمن ها  روز  آن  فعاالن 
وی با بهره  از مراودات شخصی خویش با طیفی از 
روحانیون نواندیش، پای آنها را به دانشگاه باز کرد 
و با همه جوانی مسیر برخورد اعتالیی با نهادهای 

مذهب سنتی پیش گرفت.
نقل    چنین   42 سال  زندان  در  هم بندان  اش 

می کنند که در عین جوانی چنان با قرآن هم بسته 
و هم زیست بود که هر آیه از هر سوره ای را که مد 
نظر داشت، کتاب را در همان نشانی مورد نظر باز 

می کرد.
نهج البالغه را به عنوان متن مکمل قرآن، اساسًا   

وارد  مذهبی  ادبیات  میراث  به  همفکرانش  و  او 
کردند.

زندان    از  فعالیت در دوران پس  بدو  از  حنیف 
42، افراد را با دو مالك عضوگیری می کرد؛ »درد 

دین« داشتن و »درد مردم« داشتن.
او در سیر حرکت فکری و سیاسی ـ اجتماعی   

حنیف   می شد.  »مذهبی« تر  و  معتقدتر  خود، 
درچارچوب مبانی اعتقادی، »هدایت« را در ابتدا 
ماه های  واپسین  در  اما  می دید،  »فصل«  حد  در 

حیات به عنوان »اصل« فرض می گرفت.
دانشجویان    محفل  در  بنام  روحانیون  از  یکی 

پاییز ٥٧ این گونه نقل  انجمن اسالمی پاریس، در 
نمازخواندن حنیف نژاد،  کرده است که »به هنگام 
چنین  این  من  می لرزید.  اوین  زندان  دیوارهای 

نمازی از هیچ روحانی ندیده بودم.«
کلید    در سحرگاه 4 خرداد ٥1،  که  هنگام  آن 

میدان  به  را  آذری  مرد  تا  چرخید  سلول  قفل  در 
باد  برآورد: »زنده  تیر چیتگر رهسپار کنند، فریاد 

اسالم، زنده باد قرآن، مرگ بر امپریالیسم.«
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در آخرین پیام قبل از اعدام، او و مردانی چون   
او به همفکران شان توصیه داشتند: »دستمایه های 

اعتقادی خود را جدی تر بگیرید.«
به    خطاب  کوتاهش  وصیت نامه  سطور  در 

یادم  به  زمان  پدرومادرش چنین می خوانیم: »هر 
افتادید، قرآن بخوانید.«

دویدن  »مذهب«  مسیر  بر  عدم،  آستاِن  تا  نوجوانی  از 
برای  محلی  چنین،  این  »زیستن«ی  کتاب  با  و 
طول  در  می گذارد؟  باقی  هویتی  تردیدافکنی های 
سه دهه ای که پشت سر نهاده ایم از او به عنوان پایه گذار 
»نفاق« یادی  شود، اهل نفاقی می شناسی که در مسیر 
»زنده« گی، دم به دم ضریب انسجام اعتقادش، افزون 

شود؟ و با خدا رفیقانه تر نشست و برخاست کند؟
چهارم فراز: در پی روش، ساختار و خروجی، اینك حریم؛

بی مقدار کردن دیگران، در قدرت بودن و خود را در هزار 
ضرب کردن و غیر خود را به هزار تقسیم کرده و موجود 
میکروسکوپی جلوه دادن این و آن، در جریان سال هایی 
که از سر گذرانده ایم، کمتر حریمی برای مفهوم »حریم« 
باقی گذارده است. خاصه بر آنانی که حتی از حق داشتن 
یك سنگ سالم بر مزار خود هم محروم بوده اند. حدوداً  
یك سالی است که بر مزار شهیدان چهارم خرداد، سنگ 
مزاری ناشکسته و سروی نیم تازه ـ نیم خشکیده برقرار 
است. هم آنانی که بر حریم ها خوش ایستادند و مضاف بر 
آن، ژرفا و گستره »حریم« را عمق و پهنا بخشیدند. هم 
 آنانی که کل مسئولیت یك جریان گسترده را بر دوش 
نجات  را  دیگران  »جان«  تا  خریدند  جان  به  و  گرفتند 
آنان حنیفی که فرمان تیر خود در  بخشند و در میانه 

میدان تیر چیتگر را، »خود« صادر کرد.
مرادی  و  مرید  رابطه  و  شیفتگی  قوچانی!  آقای  محمد 
مخدوش  اصلی،  »کس«  ذیِل  هرکس  با  برقرارکردن 
به  تملق  و  احترام  است.  شرك  و  خدا  »حریم«  کردن 
انسانی از نوع حنیف نه از سر این گونه شرك ورزی و نه از 
سر به احتراز درآوردن بیرق رادیکالیسِم نوستالوژیك یا 
عشق به مشی خاص و اسلحه است. که از سر پاسداشت 
یك گونه »زنده «گی حامل عشق و روش و منش است. 
است؛  دورانی  تمام  نه  و  پایدار  نه  مقدس،  نه  »مشی« 

اما عشق، روش و  با دوران.  می آید و می رود، متناسب 
منش، پایدار و برقرار و فراتر از این دوران و آن دوران.

حریم گذشتگان و نیز حاضران را مرئی داشتن در این 
دوران نه ضرور که »فریضه« است، خصوصًا حریم آنانی 

که نیستند، پهلوانانه زیستند و پهلوانانه جستند.
محمد آقای قوچانی! پاِس حریم، غایب بزرگ دو نوشتار 
»نسل سوخته«  و »انحراف چهل ساله« بود. در انحراف 
از  چهل ساله حتی حریم خصوصی حنیف نژاد و مهم تر 
اعتنا  محل  نیز  بازرگان  پوران  خانم  شخصی  حریم  آن 
واقع نشد. از قلم این چنین تراوش شده است که »باید 
تقریبًا  و  درشت  هیکلی  دارای  پوران  که  کرد  توجه 
وقتی  جذابیت.  بدون  و  نازیباست  چهره ای  و  بدقواره 
چادر سرش می کند با آن قد بلند مثل این است که مرد 
چادر به سر کرده. به هرحال مسئوالن گروه می گفتند 
و  می زند  فداکاری  به  دست  حنیف نژاد  جریان  این  در 
که  تشکیالتی  ضربه  از  جلوگیری  و  پوران  نجات  برای 
می توانست وارد شود، با پوران به رغم میل خود ازدواج 
ایرانی و نیز در فرهنگ مذهبی، ورود  کرد.« در منش 
به حریم »مناسبات«، حریم »نوامیس« و رفت وآمد در 
حوزه های »قواره« و »چهره«، کاماًل و »همواره« ممنوع 
است. در دورانی که حریم های کامالً  خصوصی، به سان 
»پیاده رِو« عمومی قلمداد می شود، نوع ما باید جدی تر 

پاسدار حریم ها باشیم. 
مدیران مطبوعات، از سر اضطرار، اجبار یا اختیار، حریم 
قدرت نشینان را مرئی می دارند و »مبادا«های گونه گونی 
را در ذهن مرور می کنند. حریم بی دفاعان و مباداهای 
نوامیس  پاسداشت  شوند؟  مرور  کجا  اساسی  و  اصولی 
نو.  نسل  فراروی  است  وظیفه ای  مبارزاتی،  مواریث  و 
بدون جست  و جوگری،  و  حداقلی  اطالعات  با  نمی توان 
بی روش، بی ساختار و بی حریم به »قضاوت حداکثری« 

دست یازید. 
پژوهندگی  سر  از  و  »مسئول«  نوشتارهای  تا  منتظریم 
در نقد گذشته و گذشتگان را بر پیشخوان بازار اندیشه، 
این گونه  نویسندگان جوان  تا دست  بخوانیم.  و  ببینیم 
و  کنیم  گفت   محصول شان  سر  بر  و  بفشاریم  را  نقدها 

گوش داریم. 
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سرمایه دار  خدا  است،  کارگاه دار  خدا  است،  بدیع  خدا 
فراهم  او  را  هستی  سرمایه ی  همه ی  اینکه  با  نیست. 
کرده اما در ادبیاتش هیچ جا آن را به رخ نکشیده است. 
و  زمین  »ما  است.  کرده  مطرح  جا به جا  را  کارش  اما 
آسمانها و آنچه ما بین آن هاست در شش مرحله خلق 
این خدا، خدای  بی خواب زدگی«.  بی خستگی،  کردیم؛ 
جهان  نو،  دم حرف  به  دم  است،  بدیع  خدا  است.  کار 
نو، ایده ی نو، کهکشان نو و سپهر نو می آفریند. نیروها 
است؟  کارشان  کجای  بدیع  خدای  این  کارند؟  کجای 
خدای کارگاه دار کجای کارشان است؟ خدای پروردگار 
مربی  خدای  پروردگار،  خدای  است؟  کارشان  کجای 
است؛ یعنی در عین خلق، در عین بداعت، اهل پرورش 
است. »واصطنعتک لنفسی« یعنی من تو را برای خود 
برای  خدا  کردم.  »اجتباء«  خود  برای  را  تو  پروردم؛ 
را  شما  می برد.  کار  به  را  واژه ها  این  موسی  و  ابراهیم 
در کالس خودم آموزش ویژه دادم، اگر به ادبیات امروز 
االن جامعه ی  بودم.  معلم خصوصی تان  صحبت کنیم، 
روشنفکری ما چه کارگاه عمومی به راه انداخته است؟ 
چه پرورش خصوصی ای دارد؟ خدای آموزگار و خدای 
چه  ما  روشنفکری  جامعه ی  در  کجاست؟  تخته  پای 
نهایتًا  و  می ایستد؟  تخته  پای  می خورد؟  گچ  کسی 
خدای امیدوار کجای نیروهای فکری ـ سیاسی است؟ 
جامعه ی روشنفکری ما در دهه 2٠، 3٠، 4٠ و ٥٠ در 

مدار تغییر بود و به قول شاعر: 
خمش از سخن گزاری، تو مگر قدم نداری

تو اگر بزرگواری، چه هراس ز تنگنایی
در حال حاضر نیروهای فکری ـ سیاسی ما از این وادی 
سخن گزاری  مابعد  مرحله ی  از  یعنی  رفته اند.  بیرون 
از  و هم  پرورش  از  آموزش، هم  از  رفته اند. هم  بیرون 
بیرون  مرحله  این  از  هست  که  چه  هر  و  ایده پردازی. 
رفته اند و در مرحله ی حرف جا خوش کرده اند. حرف 

هم داریم تا حرف؛ به قول مولوی:

هین سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود
وارهد از هر دو جهان، بی حد و اندازه شود

یعنی نیرویی که حرف تازه تولید می کند، مدام دیوارها 
و درزها را عقب می زند و جا باز می کند؛ فضای بازی و 
افق جدی تری را می گشاید. اما این اتفاق در جامعه ی 

روشنفکری ما قابل رویت نیست. 
ادبیاتی شکل  ایران  ملی  نهضت  در  قبل،  دهه های  در 
که  برد  کار  به  را  عبارت  این  مصدق  مرحوم  گرفت. 
ملی  را  نفت  ایران،  مردم  پروردگار  به  استعانت  »با 
ادعای  نه  بود  ایدئولوگ  نه  اینکه  با  می کنیم«. مصدق 
سطح  بزرگ ترین  در  ایران  در  را  خدا  داشت،  مذهبی 
خود، اجتماعی کرد. خدا را به درون نهضت ملی آورد. 
سپس در دهه ی 4٠ و ٥٠ واژگانی آمد مثل خدای خلق، 
خدای مردم، خدای مردمان. این واژه ها تا سال های ٦٠ 
هم خیلی کاربرد داشت. اما اتفاقی که در این 1٠، 1٥ 
از  را  روشنفکرها، خدا  عموم  که  است  این  افتاده  سال 
صحنه ی اجتماع بیرون رانده اند. خدایی که مردمی بود 
زدند  بیرون  را  بود  صحنه  در  و  بود  جبهه ای  پشت  و 
صندوق خانه ای  کنج  و  خصوصی  حوزه های  در  خدا  و 
هر  کوچک مدار.  و  پرتابل  و  دوردست  خدای  راندند. 
باشد،  ستمی  باشد،  سه کنجی  باشد،  سلولی  وقت 
رویکردی  جریان،  این  باشد  زندانی  باشد،  انفرادی ای 

جدی به خدا دارد. 
فی الواقع اگر خدا امیدی نداشت، خلقی نمی کرد. حال 
این امید کجای جریان های فکری ـ سیاسی است؟ نیک 
دست  به  است  خسی  بی فرهاد،  »کوِه  می شود  عنوان 
در  خسی  نباشد  آن  در  عشقی  که  کوهی  یعنی  باد«. 
داشته.  نگه  فرهاد  عشق  را  کوه  آن  است.  باد  دست 
این  و  عشق  این  داشته.  نگه  خدا  عشق  هم  را  جهان 
فکری  ـ  سیاسی  نیروهای  کجای  منش  این  و  روش 

جامعه ی ماست؟ 
برگرفته از متن نشست دوم سلسله مباحث »باب بگشا« 

جهان قائم به عشق خداست
هدی صابر
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