
١ 

 

  تحول پدر مشهود بود
  د بازرگانيبا نو يميسروش دباغ و رضا خجسته رح يگفتگو

  
  ۱۳۸۹ ماه دي، سال اول، هشتم مجله مهرنامه، شماره: مبنع

 درخت که لحظات آن در کاش يا که خوردم آنرا حسرت بارها که ميبگو بگذار زميعز پدر«: اشاره
 يم آغوش در ترا کريپ فرودگاه، نيآخر آن در و بودم کنارت در افتاد، يم نيزم بر عمرت تناور
 آن يادا به چگاهيه که را يا جمله کاش و بودم شاهد را ات پربرکت ينفسها نيآخر کاش. مگرفت
 پدر: گفتم يم نفس کي به شود، بسته شهيهم يبرا تيها پلک آنکه از قبل زمان آن در نشدم قادر
 که يا مقاله در است دينو آن از جمالت نيا. »داشتم دوست ترا اندازه چه تا که  يدانست يم کاش

 يبرا يتراژد نيا ييگو اما است سخت اريبس پدر مرگ يتراژد. نوشت پدر هجرت از پس ماه ندچ
 تا انداخته يم فاصله پدرش و او انيم شهيهم حرمت چادر که يفرزند است، بوده تر سخت يبس دينو

 ريز در و ارشاد هينيحس اطيح کنار در سردش بدن که يآنگاه پدر دست دنيبوس از يحت او که آنجا
 در پدر يدگاههايد خصوص در بازرگان دينو با. است داشته زيپره و ابا زين بود دهيآرم يچادر
 يمش به مان بحث و مينشست گو و گفت به آن سر بر ها ثيحد و حرف يبرخ و يسخنران نيآخر
 رزندف بازرگان دينو با ما يگو و گفت متن ادامه در. ديرس زين او فکر از يستيبراليل يتلق و پدر ياسيس

  .ديخوان يم رادر مجله مهرنامه  بازرگان يمهد
ن است يشان از ديمهندس بازرگان انتظار ا يکارنامه فکر ين موضوعات در بررسيتر ياز محور يکي

باد «، »مطهرات در اسالم«همچون  يآثار. ن خصوص داشته استيشان در ايا يانا آرايکه اح يو تطور
ر شده ير و تحرين تقريک انتظار از ديرسد که با  يبه نظر م» يدئولوژيو ا بعثت« و » و باران در قرآن

 يم، ميمتاخر پس از انقالب به آن آثار بازرگان نگاه کن ينيد يات روشنفکريم با ادبياگر بخواه. اند
در آن . ميريو چهل را سراغ بگ يس ين در آن آثار و در دهه هايشان از ديا يم انتظار حداکثريتوان

 يپردازند به صراحت م يم» يدئولوژيبعثت و ا«است در يانت وسيشان به بحث رابطه ديا يوقت دوره
ن يشان به رابطه علم و دينگاه ا. هستند ينيک دولت ديبه کار  ينياستخراج احکام د يند که در پيگو
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رسد که  ياما به نظر م. ن استياز د ين انتظار حداکثرياز هم يهم حاک» مطهرات در اسالم«در بحث 
دست کم در خصوص » ايآخرت و خدا هدف بعثت انب« يو مشخصا در سخنرانشان در اواخر عمر يا

با  ين سخنرانيا. ن ندارنديآن انتظارات سابق را از د ينيد يو حکمراناست، يانت و سيرابطه د
گفتند که  بازرگان البته آن زمان ياز دوستان و همفکران آقا ياريز همراه شد و بسين ياديمناقشات ز

 يهمچون آقا يبازرگان رخ نداده است حال آنکه برخ يدر نگاه آقا يمحور يتحول و تطور
ن بالکل يشان از ديقا گفت که انتظار ايد نتوان دقيشا. گفتند يسروش از تحول فکر مهندس سخن م

ره از رابطه ن دويند تصورشان در اين نظر را نداشتند تا بگوين بود فرصت بسط ايافت و اگر چنير ييتغ
نکه يا ايد ين هستيشان از دين تحول در انتظار ايا شما قائل به ايآ. ستين و اخالق چيا دين يعلم و د
است را ين و سيشان از رابطه ديپس از انقالب صرفا تصور ا يست شان در سالهايد تجربه زيمعتقد

  شتر؟ ير داد و نه بييتغ
که بعدها  ييدستنوشته ها شاملده يبه چاپ رس اواز  ييمهندس بازرگان نوشته ها ۱۶در مجموعه آثار 

س رفته يبه پار تازهاحتماالکه  يزمان است او يگست ساليو تفکرات ب مالت دا شد و حاصل تايپ
که فلسفه هم  استست ساله يک جوان بيگرچه . گردديک مواجه مياز نزد  يبا تفکر غرب ودارد

مثل .است را طرح کرده ياريبس يا کالمي يواالت فلسفن نوشته ها سينخوانده  اما در قسمت نخست ا
در مورد  ييوبحثها ا نهير اند يها موجود بالغ ينکه مواد وانرژيل اياز قب.بلند  بلند فکر کردن است

شان در يلب است که اجا...اروير جبر و اختياشکال در امکان اجسام  و تعب اشکال در حدوث عالم 
به چد ينها غوطه بخورد و در پيقبل از آنکه کامال در ا زود  يلين سواالت خيبه ا يپاسخ يجستجو

 کنديتالش مو  ييکند به پاسخگو يد و بر اساس کتاب قرآن شروع ميجو يات قران تمسک ميآ
شان يا يين گويبنابرا. مانوس است شکل دهد يکه با آن به نوع ياش را بر اساس کتاب ينيجهان ب

 ينيقيماند؛  يشان همراه ميان عمر با اياست که تا پا ين موهبتيدند و اين رسيقيک يزود به  يليخ
ان بعد حول ياو در سال يشود گفت که تمام تفکرات و نوشته ها يدر واقع م. نهد ياست که بازش نم

ن ياوشده است  يسپر يين گويقيکه فصل  ياست در روزگار يتوجه.رديگ ين شکل ميقين يهم
ن است و از يکسو دلباخته دين زمان از يب مهندس از اين ترتيه اب .است يمن نکته قابل توجه يبرا
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ن دو با يهمساز کردن ا يتالش براعمال اش  يتمام زندگ د کهيدانيممتعهد به عقل  وگر، يد يسو
 يدر جهت آشت زينران يک در فرانسه و بازگشت به ايالت آکادميبعد از تحص. است بودهگريکدي

 يو دفاع ين تالش کامال جنبه تدافعيو البته ا .کنديکوشش م مدرن  يايدن يدستاوردها بان يدادن د
اما .حراست و حفاظت از آن  يدر پاو ن مورد حمله است و يبه نام د يمعشوق و محبوب. هم دارد

ن اواخرهمچنان ادامه داشت در يز که تاايعمده دغدغه او ن.کنديخواند و فکر مياست که مرتبا م يآدم
اما درمورد پرسش شما که اتفاقا مربوط به همان تامل  .ا با هم دارندين و دنيداست که  يمورد نسبت

د در يشود  با يه خدا و آخرت ميبه نظر يکه بعدها منته را يوع رونداوست  بنظر من شر يشگيهم
ن يدر دوم ۱۳۴۱در سال  يک سخنرانيشان جست که برآمده از يا» استيانت و سيان ديمرز م«کتاب 

در سال  ير فکرين سيبه نظر من، دنبال کردن ا. در مسجد نارمک است ياسالم يهاکنگره انجمن 
 يشان در آن سخنرانيا. ن رخ داده استيشان از دياست که در افق انتظار ا يراتييبعد نشانگر تغ يها

 يم» استيس«را انتخاب کرده بودند چون استفاده از لفظ » ين و امور اجتماعيان ديمرز م«عنوان 
 يتوجهند انتقاد م يت ها و عمل بينکه مردم به واقعيدر انجا از ا .جاد کنديسوء برداشت ا توانست
طه قدرت خودش را يفقط حمردم نداشت و  کاربه  يند قبال دستگاه حکومت کاريگو يکنند و م
است به يت سيانداختند اما امروزه وضع يشت شان را خودشان راه ميمردم معکرد و  يحفاظت م

ن هم جزو حوزه يل دين دليخواهد دخالت کند و به هم يم يدر تمام شئون زندگکه  است يقيطر
 يعاد ک جنگ ينه ن يابد و ايخواهد در آن رخنه کند و بر آن تسلط ب ياست مياست که س ييها

است ين بر سيد ديا بايکنند  که  ياستدالل مدر آنجا شان يا. ات و ممات استيحبر سر يبلکه نزاع
 ياستيس. است خواهد شديل در سيا مضمحل و مستحياست را روشن کند يف سيد و تکلدا کنيتفوق پ

ار خود خواهد يدر بازوان و اختز را يک اختاپوس همه چيد و مثل يآ يکه روز به روز جلوتر م
شان از ين ايبنابرا. ستين» استين و سيق ديتطب«مثال  ين سخنرانيد که نام ايدرنظر داشته باش .گرفت

 يدر عرصه اجتماعحضور يرا برا تيداران و روحاننين متوجه است که اگر قرار باشد دهمان زما
نوشته او نشان . آن درنظر داشت و مشخص کرد يد برايرا هم با ييدعوت کند همواره مرزها ياسيوس
ن اصول يد که ديگو يست و مامناک يباز همان اوان  انت ياست و دياو از انطباق سدهد که يم
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 يران امريشود و انتخاب مد يات نميوارد جزئ يکند ول يف حکومت را مشخص ماست و هديس
ز يچنانچه بعد ها ن-استده ين در آن زمان فهميشان بنابرايا. ن بخواهد در آن دخالت کنديست که دين

است يوارد شدن به حوزه س ياست برا يار مناسبيل بسيت پتانسيکه روحان -گر اذعان دارديد يدر جا
ز يون يع االستبداد کواکبيد جمال و مفاد طبايس يبه مساع ياو اشاراتط موجود؛ يادن شرار دييو تغ

، ت ياز مشروط ون در گذر اتفاقات بعدينکه روحانياز ا دهد  يکند و نشان ميم  ينييم ناوکتاب مرح
 يبه رغم گذشته در مجلس باق يا يچ روحانيگر هيده و ديرون کشياست بيرا از س خود يعمال پا

ده بودند که يو دده يرس يت اهللا بروجرديخدمت آکباريکردند که  يف ميتعر. ردت ندايمانده  رضان
ان است حال آنکه در همان يدر باب نجاست در جر يک مساله کوچک فقهيدرباره  يچه بحث داغ
جواب مانده  يشان کرده بود عمال بيدرباره مسائل روز از ا يپزشک يک دانشجويکه  يزمان استفتائ

. د کردينبا يد وارد شد و فضولين موضوعات نبايدر ا ل سوال آن دانشجو  نوشته بوديمحرر آقا ذو
ما  يخواهد تمام امور زندگ ين دولت که ميند با ايگو يبه صراحت م يشان در آن سخنرانيخالصه ا

 ديگويدر آنجا م.است يسخنران ين همان هدف اصليوا د و درافتاد يد جنگيرد بايرا در دست بگ
ر و يحضرت ام ياز تجربه زندگ ن منظوريا يو برا.است حضور فعال داشته باشديد در سيانت بايد
و  کنديآنان استوار م يکنند و ادله خود را از زندگ ياد ميشان ياست توامان ايانت و سيگر ائمه و ديد
بعد اضافه . حکومت داشتند يبود که دعو يد قرار گرفتند از آن رويد آنها اگر مورد تهديگو يم
ست، اصوال در قران سعادت يصرف هم ن يست، اخروين يوير و سعادت دنين تنها خيهدف د" کند يم

شان ين از نظر اياز اهداف د يکيدهد که  ين سخنان نشان ميا.". ستنديا از هم جدا نين و دنين ديو تام
نجا آمده يز در اين يهدف اصل جالب است که مسئله آخرت به عنوان.است  يوير و سعادت دنيخ

، عمر يانين نوشته ها تا تامالت بخش پاياز جوانتر د که در تمام آثار بازرگان يدرنظر داشته باش. است
بقول .اوست ين بنظر من در تناسب با دور نگريا.ندار استيک انسان دي يبرا ياصل يآخرت هدف

 يريک درگيآخرت و خدا . ندزنيجاهالن آخر به سر بر م/ن کننديشيعاقالن خود نوحه ها پ:موالنا 
و .شود ين مساله بعدها متحول ميشان به ايد و توجه ايالبته تاک .مهندس است يبرا يذهن يدائم
. شان باشديا ين سخنرانيتواند همسان با آخر ينم ين سخنرانيمطرح شده در ا يدگاههاين ديبنابرا
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که در آن  يتيروحان. شود يراد ميا ۵۹ن موضوع در سال يشان با هميا يبعد ين دوره سخنرانيپس از ا
نه تنها از دارند و ياسيتام در عرصه س يدعوت شده بودند اکنون حضور ياسيزمان به حضور س
و . ز به خود اختصاص داده انديتمام فضا را ن است عبور کرده اند بلکه  ين و سيان ديدروازه ها و مرز م

ن يعنوان ا.۴۱سال مرز کند منتها در جهت عکس  خواهد دوباره آنها را متوجهيرسد مهندس ميبنظر م
 راد شود اما ياست که قرار بوده در محوطه کاخ سعدآباد ا» استين و سيان ديمرز م«ِ دوباره  يسخنران

ند که يگو يشان در آنجا ميموجود است و ا ين سخنرانيمتن ا. ديآ يممانعت به عمل مظاهرا از آن 
ن دو مطرح يارتباط و تداخل ا يست اما مرز و چگونگيطرح ناست ميانت و سيک ديگر تفکياکنون د

 يشان ميدر انجا ا. شان استيا ين سخنرانيمتفاوت از آخر ين سخنرانين حال باز هم مفاد ايبا ا. است
ا و حکومت کردند و ياز دن يح را جدايمس يت در زمان خودش مفهوم نشد و حتيحيمس«ند که يگو

 يشان در سخنرانيحال آنکه ا. »او درآوردند يدارد به او واگذار را براصر تعلق يآن داستان آنچه به ق
. کنند ياست مطرح مين و سيان ديک ميتفک يبرا يلين نکته را به عنوان دليخدا و آخرت هم

مرحوم دهد که يدستنوشته مهندس نشان م . است يبه مرحوم بهشت يحي، پاسخ صر۵۹سال  يسخنران
 يت روحانيريو تحت مد يد صرفا اسالميبا ياسيت سيمبارزه و فعال« :صراحتا گفته بودند  يبهشت
؛  بازرگان با نقل »باالست يليانه خيگرا يک جنبش مليما به  يخطر انحراف انقالب اسالم«و » باشد

انت ياست در ديسابقا تجاوز دولت و س«ند که يگو يم يبه صورت تدافع ين سخنان مرحوم بهشتيا
ن يتمام ا). ۱۷مجموعه آثار(»است و حکومت استيان آن در سيمتول انت ويبود حاال تجاوز د

کند که اسالم شکل و فرم حکومت را  يد مياست و مهندس تاک ييدر تقابل با انحصارگرا يسخنران
به جوانه کند يم نجا شروع يآخرت و خدا از ا يسخنران ينه هايب زمين ترتيبه ا. مشخص نکرده است

  .زدن 
  
  .بود ينيد يست در ساختاريده از تجربه زز برآمين نيو ا

 ارتباط ن يشان که در ايا يبعد يسخنران اما .يخيات تاريدر دل تجرب يتفکر دائم نطور استيبله هم
نجا سخنان يدر ا. راد شده استيا» استين از سيک ديتفک«با عنوان  ۱۳۶۵در سال   قابل اشاره است 
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د از آن انسان باشد و انسان خودش يکه حکومت باد يگو يشود و م يتر م يح ترو جديمهندس صر
است جدا ين از سيد که ديگو يمنجا هم يالبته در ا. ن و مقررات استيشتن و واضع قوانيحاکم برخو

انت يت ديک حاکمياول بر تفک. کند يک صحبت مين باشد اما از دو تفکيد با ديت بايست و حاکمين
حکومت از هدف  يف عرفيک وظايپس از تفککند و س يد ميک طبقه خاص تاکيت ياز حاکم

و آخرت و  ين است که مقصد، زندگيا يکي : دارد  ين سخنرانيد هم در ايدو تاک. حکومت ينيد
در ن بحث يا . مردم است يازهايبر ن يهم ضرورت انتخاب توسط مردم و مبتن يگريخداست و د

مهندس بازرگان  يتمام نوآور. دسر يشان ميا يسالگ ۸۵و  ۱۳۷۱مهندس در سال  يت به سخنرانينها
ش در گذشته است و عمال از يشه هاياست که البته ر يکه نشان دهنده تحول يينها ين سخنرانيدر ا

دوستان  يل اعتراضات برخيمتاسفانه به دلبود که بعدا » تنها«آغاز شده بود، در همان واژه  ۶۵سال 
اقل شش سال تجربه و حدتنها  ين واژه يپشت ا. »ايآخرت و خدا، تنها هدف بعثت انب«: حذف شد

د که نبوت و حکومت دو مشغله جداگانه بوده يگو يمهندس م ين سخنرانيدر ا. تحول فکر نهفته بود
از  ۴۱نبار برخالف سال يا.داده است يفه حکومت را برعهده رسوالن خود قرار نميو خداوند وظ

ن در پاسخ به يبنابرا .کنديل ميقامه دلخود ا يمدعا يا از حکومت برايو سلوک منفک انب يزندگ
ک فرد ينکه يا. شان تحول صورت گرفته استيم که آشکار است در ايد بگويشما با ييسوال ابتدا
ک جور فکر کند ياست و اجتماع همچنان يس ست تنگاتنگ در کشاکشيتجربه و ز سال  يپس از س

را  يست اما اموريساکت ن يويمور دند کتاب خدا در باره ايگوينجا مهندس ميدر ا؟دارد يارزش چه
آخرت  يهدف اصل يعنياست  ياخرو يت آنها موجب رستگاريدهد که رعايمورد سفارش قرار م

دو سنخ خارپشت و  م از ين حکم کنيا برليزايآ يم بنديم اگر قرار باشد بر اساس تقسيگويبنده م. است
لما مهندس پراکنده است مس يشه هاياند يدارا يگريشه متمرکز و ديدر محور اند يکيروباه که 
در آثار  يشگيک محور همي ينيخدا و آخرت و دغدغه د.  هاستخارپشت متعلق به جرگه  بازرگان 

اما به هرحال در .ن نکته يضاح هميدر ا -والبته نه همه آثار–از آثارش  يو بخش عمده ا و فکر او بود 
  .توان غافل شديج آن نميه از تبعات و نتاک يتحول.دا کرديپ قابل توجه يز او تحولين فکر نيا
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ن يشان در ايا يافت هايتوانست با ره ين ميشان از رابطه علم و ديه ايا به نظر شما درک متقدم و اوليآ
مشابه  يش پروژه ايساست کم و بيکل يدا کند؟ پدر اوهارا که از آبايآخر، همچنان ادامه پ يسخنران
ت يک واقعين ناظر به ين داشت و معتقد بود زبان علم و زبان ديد بازرگان در خصوص علم و يبا آقا

در باب  يين در کتاب درسگفتارهايتگنشتاياما و. ن علم رايد کند و هم ديين را تايد دياند و هم علم با
ن دو، ناظر به دو سنخ يد که ايگو يکند و م ين نگاه را نقد ميو اخالق ا يشناس ييباي، زينيباور د

 يگريشده و د ييدر جهان راززدا يکيدارند؛  يمتفاوت ياست که مبان يزبان يو دو باز شبکه مفهوم
نگاه مهندس بازرگان . ک خانواده قرار داديتوان آنها را در  ين نميدرجهان رازآلود قرار دارد و بنابرا

شان داشته يا يينها يدگاههاين ديتواند با ا يم يوندين، چه پيدرباره نسبت متقابل و متناظر علم و د
  باشد؟

 يجوانه م شه اويسازمان اندن فکر زودتر در يا ايداشت  يتر م يطوالن ياگر مهندس بازرگان عمر 
کرد و به  يدا ميپ ين هم تسريمثل علم و دگر يد ين به حوزه هايزد، به نظر من انتظارات او از د

ک کامال باور ين تفکيخود به امن .ديرس يهم م يمعرفت ير حوزه هايدر سا يتر يحداقل ينيانتظار د
توانست ادامه هم  يم يجيدر مهندس رخ داد و به صورت تدر يجين تحول به صورت تدريا .دارم

  .دا کنديپ
  
ک يشان به عنوان يم که اينيب يم ميکن يبازرگان را مرور م يآقا» يدئولوژيبعثت و ا« يسخنران يوقت

 يکنند و مثال م يمطرح م ينيحکومت د يبرا ياصر خياما تفس. ه مخالف استبداد هستندياصل اول
ک حکومت يسالم تر از  يحکومت ينيدارند حکومت د يزگاريو پره ينداران تقويند که چون ديگو
ن و يد يکه دعو يشان به عنوان کسياما ا. تواند به آن رخنه کند يخواهد بود و استبداد نم ينيرديغ

ل يتحص يشان برا يشنهايپ يابند که ابزارهاي يتجربه در مرا توامان دارند به مرور و انباشت  يآزاد
ک تحول مشهود در يآخرت و خدا به  ياج به تحول دارد تا بدانجا که در سخنرانين دو مقصود احتيا

  .رسند يم يدئولوژيبعثت و ا يسه با سخنرانيمقا



٨ 

 

 يخيحول تارر تيس يصورت داده اند تا ضمن معرف ييتالشها يدئولوژيدر بعثت و ا. درست است
 ينه هايبه  زم ياسالم يآنها  با استفاده از قرآن و سنتها يبه تفرق و سردر گم يو اشارات ها يدئولوژيا

ده اند و در يار کشيآن زحمت بس ياست که برا ينوشته مفصل.اشاره کنند ياسالم يدئولوژيا ينوع
شان يا نوشته نيآخراگر در.از خطا باشد يو خال يچ وجه ادعا ندارم قطعيسند بهينويانش هم ميپا

اشاره  "نيک کردن ديدئولوژيا"فکرد  به عدول از يبنگر ۷۳در سال  يهان فرهنگيخطاب به ک
  .صورت گرفته است يرو تحول اعتقاديين حوزه تغيبله در.دارند يواضح

  
ر او فک يه ايو نه حاش يبر اصول محور يبازرگان مبتن ياز کارنامه فکر يک صورتبنديم ياگر بخواه

بر رابطه  يتوان گفت که به هرحال مهندس در دوره ا يا نميم آياش ارائه کن يدر هر دوره فکر
کند دوره گذار  يدر تجربه و عمل آثار فکر خود را مشاهده م يد داشته و وقتيانت تاکياست و ديس

  رسد؟ يم در تقابل با دوره اول يتا در دوره سوم به نقطه اينکه نهايگذارد تا ا يرا پشت سر م
ن سال يدر تمام ا. بود يستيک تجربه زيق نظر مهندس بر اساس ين دوران گذار دوران مطالعه و تدقيا 

 يافته خود در سخنرانيبه صورت کمال شان يفکر ات يها مهندس مشغول مطالعه و بحث بود تا در نها
  .افتيآخرت و خدا تبلور 

  
د که يراد کرد و گفتيخود را ا ين سخنرانيآخرک دوران گذار يد که مهندس پس از ياشاره کرد

جه ين نتياگر ا. داشت که متاسفانه حذف شد ين سخنرانيدر آن آخر يمحور يمفهوم» تنها«واژه 
خود  ين واژه از عنوان سخنرانيشان حاضر به حذف ايفکر و تجربه بود چرا ا يانيمحصول سال يريگ

  ل خود عمل کنند؟يد تا برخالف مت قرار دايشان را در معذوريا يطيشدند؟ چه شرا
ن، يهم يبرا ديديکار گشا تر ماصوال را  يعقل جمع.داشت دوستانش  جمع به خاص يمهندس اعتقاد

به صراحت عرضه شود  يوقتکه معلوم بود  ن نظر يگران گذاشت تا ايد يمعرض داور درنظرش را 
و فرم  چکش بخورد گريد يشه هايجاد خواهد کرد با انديان دوستان ايدر م يار حتيبس يتهايحساس

ن در معرض نقد دوستان و يمهندس يب در انجمن اسالمين ترتيبد ين سخنرانيا. رديرا بگ يينها
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اشکه  يآقاو دکتر سروش و يغروت اهللا يآ يمنتظرت اهللا يشان از آيا. شان قرار گرفتيهمفکران ا
ن يا.ز تحت مطالعه گرفتيآنها را نبدقت آرائ .خواست تا نظر بدهند  گريشمندان دياند يو برخ يور

 يجه زحمت آقايکه نت ۱۷که مهندس بر هر نوشته دارد در مجموعه آثار  ييسهاير نويمجموعه با ز
در سخنانشان اعمال کنند  يشان اصالحاتيمخالفت ها باعث شد که  ا يبرخ .ع زادگان است آمدهيبد

از عنوان » تنها«ن بود که واژه يگران اياصرار د. دا نکرديپ يرييشان تغيفکر ا ياما چارچوب اصل
ک يتنها دهد که حذف آن واژه از عنوان،  يشان نشان ميسخنان ا ييحذف شود اما متن نها يسخنران

  . دا نکرده استيپ يرييسخن تغ يبوده و محتوا يو شکل ير صورييتغ
  

شان يا يموجب ناراحت دوستان و همفکران يبرخ يريا جبهه گيد که آيح دهيبر اساس خاطراتتان توض
  شد؟  ينم

باال بود و  يليشان در برابر انتقاد واقعا خيتحمل ا. کردند يادم هست که از نقدها استقبال هم مينه، 
  . نداشت يتعصب فکر

 
دا يش پيبه نسبت پ يشتريانه بيفردگرا يآخر جنبه ها ين سخنرانيمهندس بازرگان در ا يدگاه هايد 

منتقدان  ياريپس از انقالب بس. ميسم بپردازيبراليشان و ليشه ايم به نسبت انديهخوا ينجا مياز هم. کرد
سم است تا ياليامپر يسم قبايبراليگفت ل يمان که مياز دکتر پ. دندينام يبرال ميشان را ليمهندس ا

ان خط ين دانشجويو همچن يعتيخواند و تا شاگردان شر يبرال ميشان را بورژوا ليحزب توده که ا
 يبرال دانست و به چه مفهوم نميتوان ل يفارغ از آن نزاع ها مرحوم بازرگان را به چه مفهوم م. امام

نها يک از ايشان تابع کداميم ايرا از هم جدا کن يو معرفت يو اقتصاد ياسيسم سيبراليتوان؟ اگرل
 ياسبر کوچک کردن حجم دولت و کاهش بوروکر ياريد بسيانقالب تاک يبودند؟ مهندس در ابتدا

شدند که به اعتقاد  يعو بانک ها در آن زمان مليصنا يارين حال بسيش داشت، با ايها يدر سخنران
ز عالوه بر مداراگر ين ياسيبه لحاظ س. شود يفهم م يسم اقتصاديبراليمنتقدان در تقابل کامل با ل يبرخ

 يهم از مولفه ها) استين از سيک دينه تفک(ن از حکومت يد ييکسان و جدايد بر حقوق يبودن، تاک
بعثت و  يشان در سخنرانين ايد مهندس چقدر به آن اعتقاد داشتند؟ همچنيد ديکه باسم است يبراليل
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گر به عنوان مولفه يد يفاکتورها يمطلق و برخ يسم و آزاديوناليسم و راسيانيتاريليوتياز  يدئولوژِيا
با  ين مواضع چه نسبتيا. خته شونديد دور ريند که بايگو يد سخن ميجد يها يدئولوژيدر ا ييها
 يشان در ابتدايبرال بودند و منتقدان ايل يشان به چه معنين ايدارد؟ بنابرا يو معرفت ياسيسم سيبراليل

  کردند؟ يشان مخالفت ميا يستيبراليانقالب با کدام وجه ل
شگام بود و دولت موقت يانقالب پ يع شورايصنا يا برخيکردن بانک ها  يدانم  در مليکه م ييتا جا 

ع و يم کرده بود که مثال شامل  صنايرا در چند بند تنظ ينيقوان ين افراطکرد يل مليتعد يبرا
 يبه لحاظ معرفتاما بهر حال و.ش از ارزش آنها بوديب يستم بانکيآنها به س يشد که بدهيم ييسازمانها

م که او در هر حال ابتدا در يفراموش نکن. دانم يسم نميبراليداستان با لمن مهندس بازرگان را هم
به همچنان د که يجويم ياد عقل انسانيبر بن يز ساختارياست و در انتها ن ينيک ساختار دي يوجستج
ن افکار يکه ا ستسم را رد کرده و گفته ايبراليصراحتا  ل زيدر آثارش ن.دلبسته است ينيد يآرمانها

نند و نقطه ک يف ميتحقق نفس  تعر و ييخود اتکا سم هستند و کمال انسان را دريبر اومان يچون مبتن
 يو معرفت ين به لحاظ نظريبنابرا. در تضادند   يان الهيدانند با اد يمت و مقصد را خود انسان ميعز
و  يروادار شه اعتقاد به ياد انديمهندس در بن اما يو اقتصاد ياسيبه لحاظ س. برال نبوده انديشان ليا

اما در مورد .داشتاقتصاد آزاد و   يت بخش خصوصيتقوچون   يز مسائليتکثر معقول اعتقادات و ن
د که واژه يدان يشما مشد يم يک ناسزا تلقين از نظر مخالفان يکردند ايبرال که به او منسوب ميواژه ل

ک ير کننده دارد و يتحق يک معنايسم يبراليل. داشته است يمتفاوت يمفهوم يخ بارهايسم در تاريبراليل
و  يدانند که بزرگوار يم يتيبراليشه ليز را از ريآم نيتحس يبرال در معنايل. ن کنندهيتحس يمعنا

 يب يدانند که به معن ين ميبرتيشه ليرا هم ر  يمنف يسم به معنايبراليرا در خود دارد اما ل يبزرگ منش
دزدمونا خطاب به   ريشکسپ ياتللوشنامه يدر نما. و خارج از چارچوب اخالق بودن است يبند و بار

به آنرا يعني.خواند يمن مشاوريتربرال يلن ويح تريقباست او را  ين تراژديا يت منفياگو که شخصيا
ر نظام يا و تحت تاثيقرن نوزدهم در اسپان يابتدا خواندم که در ييجادر. ردب يعنوان ناسزا به کار م

کردند اما سلطنت طلبان همزمان  يمثبت استفاده م يسم به معنايبرالياز ل ييايفرانسه، روشنفکران اسپان
ر يو چه غ يه روحانچن بازرگان يران مخالفيب است که در ايعج. .بردنديآنرا به عنوان ناسزا بکار م
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ن دوستان ياز يکي.چپ همداستان شده بودند يروهاير نين صفت به او تحت تاثيدر اطالق ا يروحان
رال را با بيبازرگان و شخص او بود و واژه ل يدر خط مقدم حمله به دولت نوپامان بود که يدکتر پ

اما .ار دل آزرده بوديشان بسيا يتند و گزنده و افراط يمرحوم مهندس ازنقد ها.برديبکار م يظ خاصيغ
زشت کند چه چاره از  يچون دوست"گفت ينکه ميمثل ا.کرده بود يهقيبه ب ين اواخر مهندس تعصيا

  ..."باز گفتن؟
  

 يداشتند چرا در سخنران ياسيو س يقتصادنه ايباز در زم يداشتند و نگاه يشين گرايشان چنياگر ا
 يمطلق وارد م يسم و آزاديانيتاريليوتيسم و يوناليبه مثال راس يتند يچنان نقدها يدئولوژيبعثت و ا
 ييدرست چفت و جور نشده و دچار خالها ين منظومه فکريدهد که ا ين نشان نميا ايکنند؟ آ

 يت جبهه مقابل آن ميسم و تقويبراليف ليتا به تضعيهاسم نيانيتاريليوتيسم و يوناليراس ياست؟ رد و نف
  . ن مسائل هم توجه داشتيد به ايق بايدق يک منظومه فکريانجامد و در 

 در مورد اصالت مطلقه عقل وعلم .است يسم عمدتا معرفتيبراليشان بر ليدانم نقد ا يکه من م ييتا جا
سم يبراليبقول شما جبهه مقابل لسم وياليسوسسم و يهمچنان که به فاش.ن است يچن زين ييا سودگرايو
ه يتوان تکيد ميگويند و ميبينکات قابل  تامل هم م  از آنان يدر برخ ياما  گاه.منتقد است  زين

د يخورشاما .ک استينزد يبراليل يبه مش  ياسياو بلحاظ سان آنان جست يک در ميدئولوژيا ييگاهها
ز حرمت يرا ن يعقل و آزادز تالش کرده تا يممکن ن يتا جا.سم يبرالياو قرآن است  نه ل يمنظومه فکر
ن دفاع او از يهم.ارکان فکرش جفت و جور شوداستوار کندتا  ينيز از منابع ديون آن را نينهد وفونداس
ان رود يبود که او را در بحبوحه انقالب در مقابل جر ياز جمله نکات ه به اعتداليو توص يعقل و آزاد

  .داديقرار م
  
ا يکرد؟ آ يد ميرا قبول با يريان آب شنا کند چرا پست نخست وزيکه مجبور بود خالف جر يکس 
  شان بود؟يک اشتباه اين يا
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 يدچار تالطم جد يو اقتصاد ياسيکشور به لحاظ س. توانست انجام دهد ين نمينه، مهندس جز ا
کند و راه  يتواند کمک يم يطين شرايفکر کرد در چن او .حاال از او دعوت به کار شده بودشده بود و

را به گفتمان  يخواست آن شتابزدگ ياو م .دانست يم يانقالب يدرست را هم کاستن از آن شتابزدگ
ابتدا هم گفت  .بود يسکورس کار محالين دير ايياما تغ.اندازديک کند و فهم آن را جا بينزد" جيتدر"

. دين از من نداشته باشيشتر از ايب يگفت که انتظار يم. مشخص است محدود وم وقدرت سرعت که
 يوجود م يتين حمايو اگر چنازجانب رهبران داشت  يم که مهندس انتظار همراهين را بگويالبته ا

فوق العاده  يک ابتاليورود مهندس در دولت موقت . ميديرس يم کامال متفاوت يداشت به سرانجام
که  يکسان يحت.شديوفادارش استعانت نم ارانيک يجز حلقه نزد   يچ سمتياز ه. او بود يسخت برا

ستاده يون در مقابل او ايزيو و تلويز با تمام امکانات راديچ انتظار نداشت مثل مرحوم قطب زاده نيه
از  يآنروزها وقت.ار نبودندياخت يچ حاضر به واگذاريمتعدد قدرت ه يته ها و کانون هايکم.بودند

ک کشور بحران زده را بر يحجم .است ياموش نشدنمن فر يگشت برايبه خانه باز م يرينخست وز
  .خواست دراستقرار نظم و اعتدال بکوشديبه هر حال با همه وجود م.دوش داشت

  
  ن خواست ممکن بود؟يا ايآ

چ وجه موفق يکرد که به ه يشان احساس مياگر ا. د آن زمان، ممکن بوديد امروز ما نه، اما با ديبا د
د در يد که او بايگفت يرفت امروز شما ميپذ يرفت اما اگر هم نميپذ ينمت را ين مسئولينخواهد شد ا

   .کرد يشانه خال يتيمسئول يرفت  اما با بيپذ يت را ميمسئول يطيشرا چنان
  
 يبرخ. ران داشتيدر ا يدر تفوق گفتمان انقالب ياساس يسهم يعتيم که به هرحال شريدان يم 

و  يعتيان شريد در تقابل ميند که تقابل ما با بازرگان را بايوگ يمنتقدان آن زمان بازرگان، امروز م
توان استنباط کرد  يخته مهندس بازرگان ميبا توجه به سخنان جسته و گرالبته . ل کرديبازرگان تحل

بود اما بازرگان نگاه  ينيد يبه دنبال انقالب يعتيشر. را قبول نداشت يعتيشر ياسيس يشان مشيکه ا
رسد  يم به نظر ميسه کنيرا مقا ينيد ير گذار روشنفکريتاث يم چهره هاير بخواهاگ. داشت يمتفاوت
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آنها اگرچه مبدا حرکت شان . يعتيدارند تا بازرگان و شر يشتريب يکه بازرگان و سروش تقارب فکر
پس از فوت  يسروش در همان سخنران يآنچنانکه آقا. دنديک محصول رسيتا به يمتفاوت بوده اما نها

ند موافق يآخرت و خدا گفتند که من با فرآورده موافقم اگرچه با فرآ يز درباره سخنرانيمهندس ن
 يعنيمتفاوت  ينديبازرگان با فرآ يرسد که آقا ياست به نظر ميانت و سيان ديدر باب نسبت م. ستمين

 يامتاخر مثل آق ينيدا کردند که روشنفکران ديدست پ ي، به همان فرآورده اينيدرون د يرياز مس
  .   دنديو سروش به آن رس يشبستر

ن اواخر يا.قبول دارم -موارد يدر برخ-فکردکتر سروش و او يکيدر نزد ر شما رايدرست است و تقر
ز يافت او و نياز درک و در يبين عجياز مقاالت سروش با تحس يکيآورم که پس از خواندن ياد ميب

 يعتيشر ينيبا نگاه د ياديز يازگارساما مهندس بازرگان  .گفتيق کلماتش سخن مينش دقيگز
از  ياريبس يکه البته برا يعتيقاطع شر يها يخط کش يبا برخ.گفت ين را صراحتا هم مينداشت و ا

آنان که رفتند "  يعتيشرمعروف ن جمله يادم است در مورد اي.هم جذاب بود مخالفت داشت يليما خ
چ همچو يگفت هيم " اند يديزيکنند وگرنه  ينبيز يد کاريآنان که ماندند  با.کردند  ينيحس يکار
ده يا يبرخنحال، اگرچه با يبا ا...د که کل مردم را آدم سه دسته کنديديم يساده انگار!ست ين يزيچ
ن نکات ياز ا. ستود يم زديرا که در سخن او موج م يتيو خالقشور همراه نبود اما نبوغ  يعتيشر يها

بازرگان و  يدعوا از يريتصواول انقالب را  ياسيس يدعواها يبرخ نکه يا ميد بگويبا م ياگر بگذر
ر سفارت شدند نه تنها به يکه جلودار تسخ يکسان. آدرس غلط دادن است کجوري بخوانند يعتيشر
و  داشتندمگر چقدر مطالعه . هم نبودند يمطهر انيعيروان و شين نکردند که پينچ يعتياز شر يرويپ

 يدا ميبا او هم تعارض پ ن بزرگواران يا زنده بود يه اگر مطهرچقدر سن داشتند؟ من شک ندارم ک
داستان سفارت کامال . يمطهر يندگان فکريبودند و نه نما يعتيشر يندگان فکرينها نه نمايا. کردند

مخالفت  ياست که عده ا ياسيس ين زرنگيا .ها ندارد يبه تئور يربط .است ياسيس يماجراک ي
اگرچه . ه کننديتوج يعتيبازرگان و شر يل جنگ نظريبازرگان را در ذخودشان با  يخيو تار ياسيس
را در  يست خاطره ايبد ن. م بوده است يسهمتاسفانه   يعتيآنها شر ياسيتوان گفت در فکر س يم

 ۱۴روز .ميتان بگويبرار بودنديکه در آنروز مشاور نخست وز ياسد يدکتر بن يبه نقل از آقا نجا يهم
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 رين سفينگن جانشيل که دهند يمبه مرحوم پدر خبر ک روز پس از اشغال سفارت ي يعني  ۵۹آبان سال 
ر يدر آنجا دستگز ينشان را يلند ايز مايان عزيوزارت امور خارجه پناه برده است  و دانشجوکا به يامر

در مجلس  يبهشت مرحومنزد  از خود يندگيرا به نما ياسد يدکتر بن يمرحوم مهندس  با نگران  .کنند
که در حال اداره   يبهشت يآقا. نشود ين بحرانيش ازيشان مسئله بيکمک اتا با  ندفرستيم خبرگان

 ينگران ازکند  و يشرح ما وقع مشان يد؟ ايند چرا نگرانيگو يند و ميآ يم يجلسه بودند پس از مدت
نداشته  ينگران«گفته بودند که  يبا خونسرد يبهشت مرحوم.ديگو يمرازه ها يختن شيمهندس از گس

خط  يکه آنسو يها را از کس ينيخوئ يرند و سراغ آقايگيهمانجا با تلفن شماره سفارت را م و.ديباش
دند يها شن ينيخوئ يخطاب به آقا ياز مرحوم بهشت ياسد يدکتر بن يکه آقا يجمله ا.رنديگياست م

شما خود  .»ارج شودم که از کنترل ما خينکن ين بود که کاريما اآقا قرار « :ن جمله استيقا ايدق
  .اند شا بودهيپندارند فعال ما يدوستان مشتبه شده و م يامر به برخ .دين مجمل بخوانيث مفصل را ازيحد

  
از کنشگران  يارياما به هرحال بس. نبودند يعتينده فکر شريان مخالف بازرگان نمايد که دانشجويگفت
زنده نبود اما از  يعتياگر چه شر. خواند يعتيرو شريتوان پ يبازرگان را که م يمخالف آقا ياسيس

، مخالف يعتيروان شرين است که معدل پيت ايواقع. ص داديتوان راه او را تشخ يروان او ميمعدل پ
  .ه بازرگان حضور داشتنديعل ييمايو در راهپ بازرگان بودند

 يهم تالش مبود و مهندس  يعتيشر يشه هايحاکم در آن دوره وامدار اند يفکر يفضا. ستين يشک
تفاوت آشکار با  .ک کنديبود نزد يتأن مدارا و  بر ين گفتمان را به گفتمان خودش که مبتنيکرد تا ا

ن اصطالح که در فرهنگ يجالب است که در آنروز تا چه حد با ا.او نهفته بود يدر تان يگفتمان انقالب
ل بود تا يشتر متمايب يس به سعدنکه مهنديرغم ايعل.ميگانه شده بودينه دارد بينقدر زميو ادب ما ا

 يکه تان:ن حرف موالنا کامال هم افق بوديبا تفکر موالنا نداشت اما با ا ياديز ييموالنا و اصوال آشنا
د يکه طلب آهسته با/ م تستيتعل ياز پ ين تانيا/  نيلعطان يلت زشيهست تعج/نيقيهست از رحمان 

   /شود يردد نه گنده منه نجس گ/ روديم ميکوچک که دا يکيجو/سکست  يب
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و هم نام و عکس بازرگان را  يعتيهم نام و عکس شر ياسيان سيک جريتوان به عنوان  يچگونه م اما
پرسند که به  يروز بازرگان امروز ميمنتقدان د يم چون برخيگو ين را ميا. خود انتخاب کرد يبرا

 ياياند و استفاده از نام هر دو آنها گوکامال متفاوت داشته  ياسيس يو بازرگان دو مش يعتيهرحال شر
   .ميندار ياست عملياز س يقيا درک دقيم ين تفاوت را درک نکرده ايا ايآن است که 

  . ف وجود دارديط ينيد يطه روشنفکريدر حالبته 
  

را هم به آنها اضافه کرد و البته  يگريد يتوان چهره ها يباشد م ينيف روشنفکران دياگر منظور ط
اما اگر . در آن تابلو دارد يگاهيصدق چه جامست نام و عنوان و عکس محمد يصورت معلوم ننيدر ا

 يتوان مش يست چگونه ميباشد معلوم ن ياسيس يک مشيد بر يمراد از قرار دادن نام مصدق تاک
  .و بازرگان را جمع کرد يعتيشر  ياسيس

ن داشته يدر د ينومعتزل يو تالش ها نيبه د يآنها دلبستگ از يبرخهستند و يفکر ينسبت يآنها دارا
ان يقطعا م.رازه اشتراک دارنديش يوطن و قطع وابستگ يالبته با دکتر مصدق در مجاهدت برااند اما 

د يستم و بايآنها ن يساختار يمن منکر تفاوت ها. ستيبرقرار نبطور کامل  يو فکر ياسيآنها نسبت س
  .کم بوده است موارد يدر برخ م ياند يمشترک آنها همانطور که م يم که مرزهايبگو

کند اما چرا  يدا ميط پياز شرا يق تريدق يابيبا خروج از دولت موقت، احتماال مهندس بازرگان ارز
خواهد حاضر  يشود و همچنان در صحنه م ياست جمهورير يدايل دارد بعدا کانديهمچنان تما

  باشد؟
ن فرصت استفاده کنم يد از اياجازه ده.نار نرفتک يچگاه از حضور اجتماعيمهندس بازرگان عمال ه

د مهندس ينيبب .ش آمد اشاره کنمينامه پدر شماره  قبل مهر يعبد يکه در بحث با آقا  يوبه نکته ا
 يعني-چگاه از عملياو ه.اش را ادامه دهد يت قانونيشه فعالين بود که هميحزب بود و نگاهش ا عضو

 يما مبنظر من . باشد ياسيشمند سيک انديحد اثر   يعبد يآقا ريفاصله نگرفت تا به تعب -عمل موثر
 يکس نخستروشنفکر . ميز کنيسه گونه روشنفکر را از هم متما يکل يم بنديک تقسيم در يتوان

 يم يده ايروشنفکر نوع دوم اگر به ا. کند يرسد و آنها را طرح م يم ييده هاياست که صرفا به ا
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به کار نه کند و ينهاداش  يخصوص يآنها را در خودش و زندگ کند يم يرسد عالوه بر طرح، سع
باور دارد در جامعه قا يعم  را که  يزيکند چ ياست که تالش م يروشنفکر نوع سوم  کساما . ببندد
ا يحاال چه موفق بشود شوديو وارد عمل مزند ينش را هم باال مين منظور آستياده کند و به ايهم پ
در د تورو يويد يا هنري ن يو جان راسک يگاند يتفاوت روشنفکر .نشودل جو نا مساعد موفق يبدل

 يخصوص يرا در زندگ"مسايآه" يعني نه تنها آن اعتقاد  يگاند. دينت را نگاه کنواعتقاد به عدم خش
مهندس . اده کنديخواهد پ يدر اجتماع هم م يبا تالش خارق العاده ا بندد بلکه ياش به کار م

ا ير يا تقديالبته بخت . ث کامال عملگرا است ين حيدسته روشنفکران است و از ان يبازرگان هم از ا
ت در جهت ين استقامت او در نهايهمو.ند ينشياز پا نم يست وليار نيبا او  ديهر چه اسمش را بگذار

ل ن پس از کنار رفتن از دولت موقت به دنبايبنابرا .افتد يجامعه در حد متعارف موثر م ير باور هاييتغ
 يد قهر مياگر او عملگرا نبود با .رود يش در اجتماع ميده هايبه کار بستن  ا يبرا يگريد يراه ها

 ييتوان از تعداد نهادها و انجمن ها و شرکت ها يمزيدر عمل را ناو ت يموفق. گرفت يکرد و کناره م
اد، نهضت يفر، شرکت صايرفو، شرکت سافايانتشار، شرکت ا يشرکت سهام: ديس کرده فهميکه تاس
بانوان، انجمن  ياسالم ين، انجمن هايمعلم ياسالم ين، انجمنهايمهندس ياسالم ي، انجمن هايآزاد
در  يتحقق فهم کار جمع يبرا ن يش از ايتواند ادعا کند که ب يم يچه کس. انيدانشجو ياسالم يها
و لباس کار   رفت يانه ما سه روز به کارخيآخر عمر دو  يانجام داده است؟ تا روزها يکار عملران يا
 يده هايدر دولت موقت تالش کرد تا ا. پ او اصال عملگرا بوديت. ستاديا يدستگاه م يد و پايپوش يم

شد و کار  ييماه اما وارد کار اجرا ۹ن يدر ا. شتر مجال نداشتينه ماه ب ياده کند وليخودش را پ
 يزين چيشان چنيپ بودن باشد ايپرنس يب يناما اگر عملگرا بودن به مع. عملگرا بودن يعنيهم  يياجرا
  .خواست باشد يتوانست و نم ينم
  

ک يدر تاکت يشان فراتر از استراتژيبازرگان، ا يريبه کارنامه نخست وز يخيتار يبه نظر شما با نگاه
 يم ياب تر بود؟ مثال برخيکام يمتفاوت تر يک هايشد با تاکت يا ميها چقدر قابل نقد بودند؟ آ
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ز يکردند و جوانان را ن يتر عمل م يد ائتالفيبود با يانقالب يشان در دولت موقت که دولتيکه اند يگو
  . دادند يمشارکت م

 يابيق شد و به طور مشخص آنها را ارزيد وارد مصاديبا. همواره وجود دارد ينقد هرکس يالبته جا
ان وطن يرانيبوده که امروز در نگاه ا يند عملکرد او به گونه ايداشته اما برآ يشان قطعا اشتباهاتيا. کرد

 يل شده بود که گروه هايتشک يفيدولت موقت از ط. ستاده استيا يمطلوبار يبسگاه يدوست در جا
ن يشد اما باالخره مجبور هم بود از افراد متخصص استفاده کند و ا يرا شامل م يمذهب يمختلف مل

آمد دولت موقت دست رد به  يدستش بر م از يکار ياگر کس. بست يشان را در انتخاب ميدست ا
ک ين دولت يد که ايضمنا درنظر داشته باش. شان تخصص بوديا ياصل برااما . زند ينه اش نميس

. ديايرا فراهم کند که بعد دولت مستقر سر کار ب يطيشرامتمرکز باشد و دولت موقت بود و قرار بود 
کند که نسبت به ياستفاده م يت از کسانين موقعيهر کس در ا. اديار محدود بود و کارها زيوقت بس

توانست هم کار کند  يکردن نبود و مهندس نم يوقت شطرنج باز.داشته باشد ينان کافيتش اطميکفا
   .ن مسائل بپردازديو هم به ا

  
  .است هم عرصه عمل در چارچوب مقدورات و مشکالت استيالبته س

ک يد که تجربه اداره يک وزارتخانه بگذارير راس را د يد کسيشما با ن بود کهيمقدور همبله، 
 يل سقوط دولت معرفيرفتند و انها را دليگيکه م يراداتيا.شتر داشته استيالت و موسسه را پيتشک

ن مالقات هم يدار کرد اما اگر ايد ينسکيند چرا بازرگان با برژيگو يم ب استيعج يکردند گاهيم
به کار خود  با آن حجم حمالت و شدت آشوبها نستتوا يگرفت واقعا دولت موقت م يصورت نم

خارج  يجستند برا يم يگريد يکه مخالف بازرگان بودند بهانه ها ييد آنهايادامه دهد؟ مطمئن باش
صبح روز  .نقل کنم ياسد يرا باز هم به نقل از دکتر بن يگريد يماجرا . لياز ر قطار دولت کردن 

، برديت امام ميبازرگان  را به ب يبرادر زاده مهندس استعفا  مهندس ابوالفضل بازرگان يآبان آقا ۱۴
ند يگو يشان ميخواهند و به ا يرا مو باهنر  يرفسنجان يهاشمو يان بهشتيآقاآنروز  يفردا ا امام يگو

شوند  ين که ميآنها اما سوار ماش. ديشان را منصرف کنيد و ايد با مهندس بازرگان صحبت کنيکه برو
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ن کارها و يبنابرا. شود يمتن استعفا دارد خوانده منند که يب يکنند م يکه روشن م و رايدر راه راد
  .ت اش کرديريده تر از آن بود که بتوان مديچياوضاع پ

  
  بودند؟ ينده کار خود دچار اشتباه محاسباتيشان نسبت به توان مخالفان و آيتوان گفت که ا يپس م 

که در لحظه نخست هم  ييگو. بودند يچار اشتباه محاسباتشان ديد ايت شايامکان موفق يابيدر ارز
 ينم ينيش بيزان مخالفت ها را هم تا آن حد پيشود اما م يالبته گمان نداشت صد در صد موفق م

  . ا چه موج خون فشان داردين دريدانست که ا يکرد و نم يفکر نم. کرد
  

آن  يشان و مبناهايدرباره اخالق ا يدس سوالک شما با مهنيم با توجه به رابطه نزديخواه يان ميدر پا
بود  يار مذهبيشان چون بسيا ايآ. بود يو متساهل يبازرگان انسان اخالق يمشهور است که آقا. ميبپرس
از  ينيشان درک مستقل از ديا اياخالق قائل بودند؟ آ يبرا ينکه شأن مستقليا اي. ستيز يم ياخالق

  ا نه؟يخالق داشتند ا
اگر او به باور من  اما . داشت يکيد ژنتيو شا  يتيترب ليدل ديبود، شا يخصلتا اخالق مهندس بازرگان

بند به يپا يهوديک يهم بود  يهوديبند به اخالق بود و اگر يپا يحيک مسيبود  يهم م يحيمس
 نکهيا.شوديآنها معطوف م يشتر بر امور اخالقيتوجه او بز ياو، در غرب ن يمطابق نوشته ها. اخالق بود

شه کن کردن سل يمثل ر يک امر عموميآنها چگونه است  و چگونه در  يو دوست يامانت  درست
 .نه شده استيدر آنجا نهاد يا چطور اعتقاد به آزاديو.کننديشوند و خود جوش اعانه جمع ميمتحد م

البسه نما و يکراوات  س يشرفته اروپايمتمدن و پ ين مطلب شدم که اروپايمتوجه ا يسد بزودينوياو م
 يت ميبودن را تقو ين اخالقيز ايشان نيا ينياما نگاه د.دهآل و مذهب دارديت  اياروپا معنو.ست ين

  .کرد
  

شان، ين ايروزياز منتقدان د ياريشان بود که باعث شد بعد از فوت، بسيت اين وجه شخصيد هميوشا
  .مراجعه و ابراز تاسف از گذشته کنند



١٩ 

 

 يمارستان از پدر التماس دعا داشتند و پس از فوت آقايکه در ب ينيقبل از فوت  حاج احمد خم بله،
در مراسم،  يحت خواستنديت ميحاللبه رغم آنکه   يخلخال يدر مورد آقا.گريد ياريو بس.يخلخال
. دميه بازرگان شنيشان علياز ا يمن مصاحبه تند بعد يچنداما ده بودند يز ديشان را نيه ايگر يبرخ
  .گرفت يد جديو مواضع شان را چندان نبا شده اندريار پيبس دم که يفهم

  
  
  


