
ی اندیشمندان علوم انسانی در بزرگداشت احمد ساعی، استاد ، مراسمی در خانه۱۳۹۷اسفند  ۱۵در رزو چهارشنبه 

های سیاسی و دانگاهی شرکت ی زیادی از چهرهاین مراسم که عدهعلوم سیاسی دانشگاه تهران تشکیل شد. در 

عالوه بر سخنرانان صحبت کردند.  شگاهی ایشان به دانساله۴۰داشتند، سخنرانان متعددی در مورد این استاد و خدمات 

آقای حسین عبده تبریزی  همچنین هایی ارائه کردند.در این مراسم صحبت ر تصویر، خانم فائزه هاشمی نیزمذکور د

 گداشت احمد ساعی خواند. متنی را در بزر

 چند پاراگراف از این نوشته به شرح زیر است:

دشوارتر از  دیو شا ،یدرمان، مشکالت خانوادگسخت یهایماریب ،یاقتصاد یهایپر از چالش است: دشوار یزندگ

 ردیگیفرا راهشان قرار م یها که در طول زندگچالش نیافراد چگونه با ا کهنی. ایاسیو س یاجتماع یهابتیهمه مص

این دارند.  یرتیدر باطن چه هستند و چه س کهنیآنان مرتبط است: ا تیبه شخص یادیتا حد ز کنند،یبرخورد م

 دهد.هاست که به ما امکان قضاوت میدبرخور

هایش زنده شود. بیشتر با تجربهدار فلسفی نمیهای دامنهاحمد ساعی انسانی پیچیده نیست، خیلی وارد جزئیات بحث

کارهایی که زیبایی جهان را ن کوچکدهد؛ هماکه از دستش برآید را انجام می ییهاکارکوچکهمان  است.

 سازد. می

داوری است. صادقانه و بدون پیش ،اش آموخته است. اشتیاقش برای کمکهای قبلیفروتنی و افتادگی را از شکست

های ترین خصلتصداقت و شرافتمندی مهمراستگویی، کند. های ساده اکتفا میگیرد و به توافقبا شما سخت نمی

 .ستاو

که ناچار و ناخواسته  گیردقرار میدر جایی باالی عمر های در سالاحمد ساعی بیداد زمانه در آن است که مردی چون 

از آن مسیر  .سازدمی آورماللو انگیز غمگذر زمان را برای او که هایی باشد ها و تباهیشاهد نامالیمات، سیاهیباید 

 8۰سنگالخی که احمد ساعی پیموده، و آن بالها که بر سرش آمده، از آن همه داستان ویران که در گذر از معبر پر



و دشمنی باید  اعتمادیباید ورد زبان شود، و بی مگر آن بوده، منطقاً نفرت باید زبانه کشد، انتقاسال زندگی نظاره

 است.به انسان او یکپارچه مهربانی و امید است و یکسره احترام و تکریم  ،زاییده شود؛ در عوض

از آن طریق  تابخش اوست الهام ،احترام به انسان برای من دکتر احمدساعی مظهر مهربانی و احترام به انسان است.

فردی ویژه و ارزشمند معناست که هر کس خود به طور منحصربه اگر منزلت انسانی بدین به باور او،جهان را تغییر دهد. 

 باالترین درجة احترام و اهمیت را قائل شد. ،هاتک انسانتکبرای باید گاه میاست، آن

ها و استعدادهای ها در سطح کرة خاکی، به گمان ساعی، انسان تنها اولین الیه از ظرفیتبا این همه نامالیمات و زشتی

ای احمد ساعی است و عشق به انسان مذهب اوست. انو دی ژن ،کلمهمطلق بیان در « انسان»خود را کاویده است. 

 «توانیم از بشریت ناامید شویم، چون خود انسان هستیم.ما نمی»است که  اینشتینشک ساعی معتقد به قول بی

که ز اینگذارد. فارغ او نفرت در قلب و ذهن او باقی نمی یانسان است که جایی برای دشمن احساس وظیفة او به مطلقِ

مهربانی چون  گیرد. انسانِآید، دکتر ساعی مسؤلیتی اجتماعی در قبال تمامی انسانیت برعهده میچه از دستش برمی

او، در پی آن نیست که موجودیتی از خود نشان دهد، در پی آن است که نشان دهد انسان مخاطبش چقدر قدرتمند 

 است.

از چه بدم »و  «من چه دوست ندارم»که روی کرة زمین راه برود. با این ،ننفرت و باعشق به انسایاد گرفته است که بی

 ،اش به هر کسد. احترام عمیقدهاش یاری نمینماید که اصالً یادش نیست یا حافظه، کاری ندارد. چنان می«آیدمی

 به خاطر آن است که عضوی از جامعة بشری است. 

مرزوبوم را در بر  نیجوانان ا یتا تمام گستردیاست که شعاع مدوستان و دانشجویانش او نسبت به  یکه مهربان ییگو

بر  ، و صرفاًبا آنان ندارد یو اعتقاد یمشترک فکر ینهیزم چیکه هدوستی دکتر ساعی چه بسیار با کسانی است . ردیبگ

 گیرد.می سرچشمه یو عمق مهربان یو از شوق به زندگاست استوار  یانسان یواال یارهایمع



کردن به گذشته نیست. دردهای انسانِ آگاهی گرایی ساعی هر چند روی به آینده دارد، اما ناچار مستلزم پشتانسان

آید و اگر بیاید به درون مرزهای بستة یک میاو که اسیر طبیعتی ناآگاه است، برای او در خفا نمانده است. به یاد 

شود. جا هم در چارچوب روابط خاصی تعبیر و تفسیر نمیو تازه در آنشود بینی یا تعصب فرو کشیده نمیجهان

 شود.که رویدادهای با عمر کوتاه و سرنوشت ناچیز هم در معادلة تکریم به انسان حل میحاصل آن

تعصب  شود. هر کسیدست و شفیق است که شامل  ها به قدر کافی بخشنده، گشادهزمین به زعم او برای همة انسان

شود، او را عضوی تابد. با هر فردی که آشنا مینژادی، گروهی و عقیدتی ندارد؛ هر انسان و اجتماعی را برمی دینی،

  تواند باشد.نمیکه کند و همین برایش کافی است؛ بدتر از آن از جامعة بشریت تلقی می

جا منزلگاه و مأوایش ایران است؛ این« جانش باغِ»دهد. آید، تعصب ساعی چهره نشان میبه میان می« ایران»اما وقتی پای 

گردد. دکتر ساعی با الگوی خودش سیاسی است. با دوان دوان از سفر به خانه برمی ؛آورداست. در خارج، دوام نمی

 ریچگونه زاده شده و از مس نیسرزم نیدر خاطر دارد؛ ا شهیرا همعالقة وافر به پیراحمدآباد و همة مردم دیگر. ایران 

گذر دهد.  ندهیرا به آ رانیا ،یدواریمبا پرچم ا ریمند است از همان مسعالقه ساعیچگونه گذر کرده است.  خیدشوار تار

 .قرار داردساعی آثار افکار و در مرکز  رانیو موضوعات مربوط به ا رانیا

رو یشپزند و ای چندک میگوشه درکند. وقتی که دلش کومة سنگینی از دردهاست، ها بیشتر سکوت میدر نشست

سخن  هایدیو ناام هایرگیتهرگز از گسترد. بهای دل را برای شما کند تا ناچار نباشد سفرة ناراحتیرا نگاه می

 کند.های اطرافش، به گرمی و گشاده، حال و احوال میدر اوج سختی .دیگویمن

پرسد. دهد و حالمان را میکیه میسرش را به دیوار ت ؛دهدهر چقدر تقال کنیم که به سخن آید، نالة ناامیدی سر نمی

آورد که چند اش نباشیم. اصالً به روی خودش نمیتابیآورد تا شاهد بیچشمانش را پایین میبال در اوج دل نگرانی، 

 است.شنیده دیگری از ساعت پیش، بحث ناخوشایندی 



کند ین حال که هرگز تالش نمیهای صادقانه از زیر زبان او نیست. در عچالش شما با ساعی، بیرون کشیدن پاسخ

خوشایند و صادقانه همه ها زبانی استفاده کند، پاسخهایی به ما بدهد که خوشایند ما باشد، یا از ترفندهای چربجواب

 است.

پروا نیست؛ شکافتن درستی و نادرستی پروا. در قضاوت هرگز بیهای بیویژه داوریکند، بهساعی کمتر داوری می

صراط »را و آن « صراط مستقیم»برایش جالب نیست؛ دوست ندارد این را برحق و دیگری را بر خطا بداند. این را 

 بپندارد.درست خواند. دوست دارد همه را نمی« گمراهی

 خاطرش در این روزهای سخت کشور شاد باد!


