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  ریتصداقت و ح صالت،گار بازرگان؛ ادمیراث مان
  

  2/11/93شنبه، مورخ: سایت نداي آزادي، روز پنج :منبع
  

در بیستمین سالگرد  درگذشت مهندس بازرگان با دکتر سروش دباغ به گفتگو نشستیم. آقاي دباغ پژوشگر فلسفه و 
مرحوم تی عقید -ژگی هاي فکريدکتر دباغ درباره دین شناسی و ویهاي روشنفکري دینی است. اخالق واز چهره 

و  همواره در رشد گان به عنوان مردي دموکرات و عدالت طلب،بازرگان سخن گفته و معتقد است مهندس بازر
تکامل فکري بود و ابایی از نوآوري در دستگاه اندیشگی اش نداشت. سروش دباغ مقاله ي خدا و آخرت را که از 

می داند که بازرگان در اواخر عمر تحولی بزرگ را طی کرد و به این آخرین مقاالت بازرگان است شاهد مثالی 
نتیجه رسید که نهاد دین و سیاست می بایست از هم جدا باشند ، نتیجه گیري که با نظرات ایشان در سالیان ممتد 

   مبارزه ، مغایر بود. گفتگو با دکتر دباغ را بخوانید. 
  

در حوزه ي فکري و دینی و قرآن پژوهی تئورسین هستند و سعی مرحوم بازرگان هم در حوزه ي سیاست و هم 
در ارائه ي مدرن مباحث اسالمی می کردند، به نظر شما سیاسی بودن بازرگان و مبارزه ایشان با استبداد چه تاثیري 

 بر قرائت دینی ایشان داشته است؟
آرزوي توفیق و کامیابی براي رهروان و دوستداران اندیشه ي  درابتدا بیستمین سالگرد وفات مهندس مهدي بازرگان را گرامی می دارم و

شان و خانواده ي معزز ومحترم آن بزرگوار دارم. درباره ي مشی دین شناسانه و نگاه ایشان به متن مقدس و سلوك سیاسی ایشان، در سالیان 
 ارنامه ي سیاسی ایشان را بر رسیده اند.اخیر به تفصیل سخن گفته شده و متفکران و اندیشمندان از منظرهاي مختلف معرفتی ک

 سبب ه ب  انقالب از پیش.  ستیز ظلم و طلب عدالت و دموکرات بود مردي		،دهان که مشی سیاسی ایشان نشان می دمرحوم بازرگان آنچن
ل شد.  و رنج بسیاري را متحمرا از دست داد استادي دانشگاه  ،چند سالی در زندان برازجان بودپرداخت و  ۀ بسیار اتخاد چنین مشیی، هزین

ز را نپسندید و با آن بر سر مهر نبود ؛ امشی انقالبی زمامداران  پس از انقالب نیز، هر چند اولین نخست وزیر بود،  پس از مدت کوتاهی ،
هاد و ارج می نمیقا عدموکراتیک بود و آزادي را  دین  می کنم خوانش او از اینرو تا پایان عمر در کسوت یک منتقد باقی ماند. تصور

م شرمنده نباشد. از قضا قبل از انقالب که نُر از مسلمانی خویش  ر عین حالد معتقد بود که یک انسان مسلمان می تواند دموکرات باشد و
بر سر مهر نبود؛ از اینرو  گروه هاي چپ نظیر چریک هاي  ها اندیشهاین زمانه چپ روي و اندیشه هاي انقالبی بود ، بازرگان هیچ وقت با 

 د؛ ويبداد ستیزي و استعمار ستیزي بواستمتضمن  با او مخالف بودند. به لحاظ سیاسی درك ایشان از سیاست  فدایی خلق و مجاهدین 
 ناسیم و بشناسانیموبش بکاویم مقومات آن را  ها و از استبداد سخن می گوییم باید ریشه اولی می دانست و معتقد بود اگراستبداد ستیزي را 

ار تحقق ساز و ک مانع  ضیح داده که پاره اي از این  خصایلبر رسیده و تو اوصاف ایرانیان را ، بازرگان »سازگاري ایرانی«. در کتاب 
بر جنبه هاي مرداد،  28ز کودتاي ا س، در فضاي پاز ایشان منتشر شد 35 شده ، چنانکه در نوشته اي که در سال ر میان ماد دموکراتیک

ک یتمردمان انگشت تاکید نهاده است . این تلقی دموکرا تحقق آن در نگرش و سلوك شخصیضرورت اخالقی و اجتماعی دموکراسی  و  
می با کمال احترا ما در باب قرائت ایشان از قرآن و توسعا متن مقدس، . ارده است دین هم ریزش کفهم ایشان از در  ،از سیاست واخالقی

انش ورگوار ارادت دارم، بر این باورم که خکه براي ایشان قائل هستم و خود را وامدار ایده ها و منش سیاسی ایشان می دانم و بسیار به آن بز
مینه و به  زعبارتست از عدم تفطن ؛  خطایی که برد شناختی رنج می خطاي روش قرآن از یک با ۀ  بازرگانایشان از قرآن و  نوع مواجه
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دید در وم تجربی و انسانی جعل حال آنکه  ،است  یک جهان راز آلود شکل گرفتهل د قرآن در متن زمانۀ پیدایی  گفتمان کتاب مقدس. 
  زمانه و زمینه ي دیگري  تکون یافته اند؛ روزگاري که به تعبیر ماکس وبر، جهان راززدایی شده است.

 
 بازرگان چیست؟نقد شما بر متد دین شناسی مهندس 

را  ن مقدسمت سی و وجود شناسی و معرفت شناختیو مبادي انسان شنا از زبان دین و همچنین مبانی تا ما انتظار خود  می کنم  تصور 		
ت. نی جدید،  موجه و معرفت بخش نیسم انسایا خوانش مبتنی بر یافته هاي علوخوانش ما از متن مقدس اعم از خوانش علمی  منقح نکنیم،

 ظار را نباید از ایننبوده و این انتدقایق و ظرایف حیات بیولوژیکی انسان  کشف				ناظر به زبان قرآن فی المثل، ر همین سیاق، فکر می کنم  ب
ولفه ها ماین امور و  زبان علمی و فلسفی و هنري نیست بلکه زبانی است که در آن البته از همه ي ، متن مقدس داشت. زبان متن مقدس 

 یم؛ دار و امر و نهی اي هنجاري و باید و نبایداستفاده می شود، همانطور که ما در زبان روزمره ضرب المثل و قصه هاي تاریخی و گزاره ه
 براي . ر چند از این امور بهره اي هم دارده زبان فلسفی و علمی و ادبی نیست؛ این زبان لزوما زمره سخن میگوییم ، زبان رومدد اما وقتی به 

خلق من «				مفی المثل وقتی در قرآن می خوان به سراغ عالمان، مورخان و فیلسوفان رفت.  دآشنایی با یافته هاي علمی، تاریخی و فلسفی بای
که انسان از آب جهنده خلق شده و این از این امر   دمرا فکر نمی کنم ، دست  و آیاتی از این » ترائبالصلب و ال		فق یخرج من بین ماء دا

 چنیناز اینرو ، داشب ک چگونگی تشکیل تخم ژیبرجزئیات فیزیولو دتاکی، آب جهنده از فضایی ازاستخوانهاي پشت و سینه خارج می شود 
ه کجا ب امر که  انسان از کجااز تطور احوال انسان است و  تاکید بر این  سخنچنانکه در می یابم، در اینجا . متن ندارماین هم از ي انتظار

یح می شود، دیگر چنان انتظاري از این آیات قرآن تصحاز متن مقدس تنقیح و  هنگامیکه  انتظار. ه استدو چه مراحلی را طی کر رسیده 
منقح و  کوشیده ام مؤلفه هاي دخیل در بدست دادن فهم» مساله ي حجاب و فهم روشمند از متن مقدس«. من درمقاله نخواهیم  داشت

 ؛ با ملحوظ کردن این نکات می توان به قرائتی موجه و روشمند از قرآن رسید. 1توضیح بدهمروشمند از متن مقدس به روایت خویش را 
به آنها داده اند که جاي بحث و تامل و بازنگري و یا ایشان پاسخ هاي مقدري  نشده این پرسش هاي بنیادین طرح  در کار  مرحوم بازرگان 

ارج خ بی در مقام کاشفیت از جهان زبان علم است و همان طور که علم تجر ،کم و بیش مفروض بازرگان این بود که زبان دیندارد.جدي 
ر به نظر من درست نیست.  چنانکه برخی از فیلسوفان دین  نظی. اما این پیش فرض  امر است اینی هم متکفل تبیین دین ؛  آموزه هاياست

متن  در» اننظم پریش« ه تعبیر حافظ به ساحت قدسی هستی و امر رازورانه است، از اینرو بمعطوف  اوال  زبان دین د،جان هیک هم  گفته ان
موزه هاي جهان شناختی، تاریخی، اخالقی و فقهی هم آمده است، اما آن آموزه ها در آ این متون  در عین حال دردیده می شود؛  سدمق

ریر و از این کتاب انتظار تقکتاب قرآن محوریت ندارد، چرا که این کتاب اوال، کتاب هدایت است . الزمه این سخن این است که نباید 
میم  تع مقام در مدرن در چه محیطی شکل گرفته، که علم  ظر کنیم ن امرت.  اگر به دیده عنایت در این موزه هاي علمی را داشآبسط 
ود اگر فکر نمی کنم چیزي از هدایت گري قرآن کم شبه گفتمان دینی نخواهیم بود .  رندم این گفتمانِ اقتضائات ن داد تسري ن ودبخشی

  اگر نُرم زمامه عوض شد و تئوري هاي علمیدي کرد. صورتبن نیز می توان این امر را از منظر دیگري قرابتی با علم جدید نداشته باشد.
س دمقسال دیگر سر بر می آورند،  متن  50ي که فی المثل بنا بر نظرات جدید باز باید  آیاکنونی، بالمره تغییر کند، آنوقت چه باید کرد؟ 

یزیک علم في دودتا حعلم شیمی و تاریخ   با ن در رشته داروسازي تحصیل کرده وو فهم خود از آنرا سامان بخشیم؟  م کنیمرا قرائت 
کانت فیلسوف  . آشنا هستم . وقتی فیزیک نیوتنی سربر آورد، کثیري از فیزیکدانان و عالمان  فکر می کردند علم به کمال خود رسیده است
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ه آیا ب، ن اي خداي نیوت نوشته اند که  . برخی از مورخاننیوتن  تقریر کردرا تحت تاثیر  » زمان« مفهوم مشهور آلمانی بحث خود در باره ي
 وجود داشته،  حقیقتا عده اي فکر می ثیريصویري از منزلت او نزد کمی توان حدس زد که چه ت  عقل و هوش نیوتن حسادت نمی کنی؟

کنده شد. بر همین افبر آفتاب   هاي فیزیک نیوتنی، محدودیت  هور کردظن یا ست . اما وقتی فیزیک اینشتخاتم العلم کردند که  نیوتن
زدایی  جهان رازدر  م تجربی تحوالت علوچنانکه در می یابم، د. پنجاه سال دیگر نظرات دیگري سر بر آور ت اس ق،  کامال محتملایس

علم و  بگویمد ن بخواهم استفاده کنم ، بایف دیگري. از تعابیر ویتگنشتایاهداو معطوف به متفاوتی گشته، با مبادي و مبانی   شده شروع
مرحوم بازرگان این  مالحظات روش شناختیِ مهم را در ».  بازي زبانی علم« و » زبانی دین-بازي« بازي هاي زبانی مختلفی هستند؛  دین،

  .،  به لحاظ متدولوژیک خالی از خلل نیستداردی که ان،  به رغم اخگرها و نکات نیکویایش قرآن شناسینظر نگرفتند؛  از اینرو 
 

 وهی مهندس بازرگان در زمانه خودش نیز منتقدانی داشت؟روش دین پژ
از لحاظ سیاسی هم داستان بود ، مشی دین شناسانه ي بازرگان را نمی پذیرفت و  مطهري  که با مهندس بازرگان مرحومبه عنوان مثال، 

نقدي که  یه بیش از حد علم تجربی، براي تفسیر قرآن است.  شبجدي گرفتن  یگر،د نگاه پوزیتویستی است؛  به تعبیر بود که اینمعتقد 
 تحتتبیین کرده است. سر احمد خان هندي آنرا »  نهضت هاي اسالمی در صدساله اخیر«و در کتاب  مطهري به احمد خان هندي داشت

ه وقتی به آبادي را می ستود ک بر همین اساس، دست به تفسیر متون دینی زده بود. مطهري، سید جمال اسد جدید بود وتجربی  تاثیر علوم 
ی واکنش قران و سنت دینبه این تفاسیر ناموجه از  تا شده، از او روي بر تافته و نسبي آشنداحمد خان هن افکاررفته  و از نزدیک با  دهن

ین د درك مطهري ازن خوانش از دین صراحتا نقد شود. متعقد بود باید در داخل کشور نیز، ایي مطهر بر همین سیاق،  است.  نشان داده
مطهري و خصی ش ۀبطالبته، را .علم گرایانه قلمداد می کردگان، کم و بیش  اینچنین بود و دین شناسی او را  پوزیتویستی وزرباشناسی 
ی، خصوصا در سالهاي آخر عمر مرحوم شریعتی)؛ اما مطهري دین شناسی خوب بود ( بر خالف رابطه میان مطهري و شریعت بازرگان

  .بازرگان را  ناموجه می انگاشت 
 

مرحوم بازرگان نگاه شان به آزادي محوري بود، به نظر شما به عنوان یک مرد دیندار چگونه آزادي را تعریف می 
اجتماعی مثل حجاب و فروش مشروب و آزادي کردند با توجه به اینکه جامعه ي غربی را می شناختند . آزادي هاي 

 بیان حتی علیه دین را مجاز می دانستند؟
ه با اعدام ها بود، وي عمیقا ب مشی سیاسی ایشان پس از انقالب هم مخالفت نیست؛  ر میان د تردیدي جو بودن بازرگان در باب مدارا 

از رد و دفاع ک »سکوالریسم سیاسی«از  ورده ام، آچنانکه در جایی  ،امروزيهم که به صراحت، به تعبیر ا نهایت آزادي بیان باور داشت؛ 
می توان  ؛ در عین حالنشر افکار الحادي چگونه بوده نمی دانم در نگاه ایشان  2.تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت سخن به میان آورد

اد دیانت و میان نهتفکیک  از لوازم  که چنین گفت به صورت حکم کلی، می توان  .ندهمدلی داشتآزادي حجاب  با چنین انگاشت که 
ند؛ بی طرفی اختیار می ک حکومت جانب مذهبی را نمی گیرد و ت نسبت به این امور است . یعنی بی طرف بودن حکوم نهاد حکومت ،

می دانم. ن قیقا د فت،پذیرچه اموري را می  ازرگان تا کجا پیش می آمد و عمال  ب ازخصوصیات یک دولت سکوالر است . اینکه این امر
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اي اولیه  هنیاز نِ دکر ورده بر آ اصلی اش  ۀحکومتی که وظیف؛ به این امور است ن دن  نهاد، گرحکومت یک ضا بودناز لوازم  ال اقت ،اما
  .نی و فرهنگی وال غیردعرصه اي براي فعالیت هاي م ن مجال ودفراهم کر ین ایشان وداشت حقوق بنیادپاس شهروندان است و 

		 
 به نظر شما بینش و روش مهندس بازرگان نسبت به غرب چه نقایص و کاستی هایی داشت؟

 با برخی که نوعی اتالف وقت می دانستند.  این امر حاکی از آن است کم و بیش خواندن رمان را و  به  رمان بی مهر بودند ایشان نسبت
د ده . آثار ایشان هم نشان میندجهان جدید را به رسمیت نمی شناخت ه هاي دسنخ فراوراین جهان جدید آشنا نبودند و هنري از ژانرهاي 
لسفه و به نظرم آشنایی نا مکفی با ف .نبودند و چندان هم آشنا نبودند ن بر سر مهرادبیات مدرن، همچنین  فلسفه و عرفاشعر و  که با هنر و

به رغم  پدید آورده بود، ست کم از منظر روش شناختی،د، در نظریه پردازي هاي ایشان را ی های، کاستی دیدج مباحث علوم انسانی توسعا
، معتقدم  ایشاندر عین حال،  بر خالف تصور دیده می شود. » سازگاري ایرانی« ر آثاري چون رخشانی که دبصیرت ها و نکته سنجی هاي د

موج می   ...ترائت ،رمان ،شعر ،ندگی و خالقیت چشمگیري در سینماآفرین در جهان جدید هنر جدید است؛  شکوفایییکی از محمل هاي 
  چشمگیري را براي فرد رقم زند.  می تواند شکوفایی وجوديِه هاي هنري دو فراورانس با این آثار  . از اینرو،زند
 

 اشد؟ب چه دارند امروز نسل و امروز براي				ایشانفکر می کنید مهمترین درسی که مهندس بازرگان و مشی 
  : دش  دگار خواهدمان سعدي  اق سخن دبه مص  گوار نامش در تاریخ معاصر ماتصور من این است که آن بزر

  اندر گذري کل من علیها فوزاین دو              واب ثدو چیز حاصل عمر است نام نیک و 
  
ی رسید ه امري مین معنا که اگر ببازرگان آدم اصیلی بود،  بد				آموخت. و  صداقت و اصالت  و علم شناسی را از ایشان حریتمی توان   

 دولتتشکیل  و بازرگان در ابتداي انقالب . و از راي و تصمیم خود عدول  نمی کرد مرعوب جمع نمی شدو  آنرا موجه می انگاشت، 
لبته ا ایستاد و  وب و جو زده نشد و بر سر حرف خودو مرع جلس، مخالفان بسیاري داشت؛ اما جا نزدنمایندگی مول اموقت تا پایان دور 

اولین  »اصالت«مرعوب نشد.  نداشتند، اونگه و جوانان انقالبی حرمت استاد خود را  یاري نکرد زمانه با او دهر چن؛  پرداختهم هزینه اش را 
زید مطابق با آنچه موجه می انگارد و ادله عقالنی و اخالقی  وانسان اصیل فارغ از قضاوت عمرو  ،سی است که می توان از ایشان گرفتدر

 حکومتی از هم تنیدگفی المثل داشت و  رایی  ایشان  روزگاري که اگر امعن ین دب ،است »صداقت«درس دوم  به سود آن دارد رفتار میکند 
ا ابراز ، آنردرسیحکومت  دنهادیانت از  دنهابه جدایی و  درانداز سر گ که تجربه ي جمهوري اسالمی را  و دیانت سخن می گفت ، وقتی

، لین نخست وزیر جمهوري اسالمی بوداوو  ه رنج زندان را بر خود هموار کرد وعمري در راه سیاست مبارزه کرده . او که دو اعالم کر
سال پیش  منتشر  دنچ نوید بازرگان کترد با» مهرنامه« که نشریه در گفتگویی . ه برگرفتدپر به صراحت از آن  ،وقتی به این نتیجه رسید

توامان  ین دو خصلت رااگر کسی ا ؛تحول مسبوق به حریت و صداقت استاین  .»تحول پدر مشهود بود« که  دکر د، ایشان هم  تاییدکر
طرافیان از این ااین قیمت که برخی  هحتی ب، دو آنها را علنی کن ده باشدنسبت به تغییرات و تحوالت خویش گشوی تواند م، داشته باشد

ین نتیجه دبه ؛ هنگامیکهر قیمتی سیاست ورزي نکرداینکه ایشان به  . سوم ت بود و دومی صداقت و حریت یکی اصال پسمواضع برنجند. 
ن دیو براي رس اخالق تخته بند زمان و مکان است دهر چن در حال نقض شدن است ، حاضر نشد مماشات کند.اصول او برخی از رسید که 

یرش ذبا  پ دارداین امر منافاتی ن اما،ده اي را لحاظ کردیدمالحظات  ع در سیاق هاي گوناگون، بایدموجه  اوري ها و کنش هاي اخالقیِدبه 
ساهل بودن مت لیبرال و . دکرمماشات  دآنها نبای ربارةدو  دنتغییر ناپذیرر برخی از سیاقهاي اخالقی د اصول اخالقی برخی از  که این نکته

  و دت بووسدچهارم اینکه بازرگان علم  .دول نکندو از آنها ع شخص بر اصول انسانی و اخالقی خود بایستد امر که منافاتی ندارد با این
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هاي دتاورسد  ر عین حالدو  دین باشدنیاي کنونی متدر د دیک مسلمان می توان  به باور ایشان، می نهاد. را ارج  م تجربیوعلهاي دستاورد
راي یک مسلمان وم ، منعی باین علو بکار بستن  به علوم تجربی و اخذ  نسبت گشوده بودنِ ه باور بازرگان، ب .دارج نهجدید را علوم  تجربی 

گان باید از بازر خر اینکهپنجم و آ و نه علم ستیزي و شعارهاي بی پشتوانه دادن. ،علم اندوزي از مقتضیات زمان جدید است؛ چرا که ندارد
فعی دیجی ماندگارترند تا حرکات که حرکات تدر دآموزایشان به ما می  ۀلبانمشی اصالح ط ؛ مهندسی گام به گام و تدریجی را آموخت

 .دو راهی به جایی نمی برن دان که دولت مستجل و تیز دو تن
 


