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شتند???? سال  یدار دا کدیگر وعده د نى : ھجرى شمسى دو رجل سیاسى مشھور در تاریخ معاصر ایران با ی شجویان ایرا یان دان در م
تا در آخرین  راھى فرنگ و فرانسھ جوانى از ترکان پارسى گو بھ نام مھدى بازرگان حاضر بود کھ در کاخ سعدآباد حضور یافتھ بود 

ند ند«: روزھاى زندگى دانش آموزى خویش در ایران با رضاخان پھلوى دیدار ک قرار داد طول ... ما را خطاب صحبت  ساعتى  ربع 
ست :] رضاخان گفت... [جز یک مطلب آن را. من تمام آنھا را فراموش کرده ام. کشید شما را بھ مملکتى اعزام مى کنیم کھ جمھورى ا

ید. و نظام آنھا با نظام ما متفاوت است یاد بگیر ھا را  کھ صفت و آداب آن گان » .شما نباید نظام سیاسى آنھا را براى ما بیاورید، بل بازر
ید«کھ بھ عنوان متھم در دادگاه حکومت پھلوى از خود دفاع مى کرد از این ?? چندى بعد در دھھ  ند و تھد یتى مالیم » پ رضاخان روا

سلھ  سس سل بل مو مودب مقا جوان  مى داد آن  شان  کھ ن کرد  ارائھ کرد اما قضاوت نھایى درباره رضاخان را بھ عھد کھنسالى واگذار 
خود را . رضاشاه کورخوانده بود«: پھلوى در دل سخن بسیار داشت شم  برو و چ جا  بھ آن تو  او نمى دانست کھ نمى شود بھ کسى گفت 

گیر یاد ب شان از . بر روى پاره اى از موضوعات ببند و تنھا یک جھت خاصى را  کھ غالب پا  بھ ارو صلین  عزام مح با ا یب  ین ترت بھ ا
قد  شجویان منع ماعى دان سى و اجت بارزات سیا فھ م ند، نط شده بود ھا فرستاده  خانواده  کھ از طرف  طبقات متوسط بودند و محصلینى 

ند» .شد قرار گرفت کدیگر  یران رودرروى ی بورژوازى ا ھر : بدین ترتیب از ھمان دیدار اول دوچھره از جنبش  چون مظ رضاخان ھم
شکم(» لویاتان ایرانى«اولى . بورژوازى دولتى ایران و مھدى بازرگان ھمانند نماد بورژوازى ملى ایران بھ ) آن ھیوالى بى دم و ا را 

یادآور  مى  سازد و دو ستقر  لتى را م نى«یاد مى آورد کھ پس از یکصدوپنجاه سال ھنوز نتوانستھ مدرنیتھ دو شروطھ ایرا کھ » م ست  ا
مر رضاخان و مھدى . پس از یکصد سال ھنوز نتوانستھ دولت مدرن را تاسیس کند یان ع پس از پا نان ھنوز  دو دشمن ناکام کھ نبرد آ

 . بازرگان ادامھ دارد

توان ) تیپ(بھ ھمین دلیل است کھ مى توان گفت مھدى بازرگان و رضاخان نھ فقط دو شخص کھ دو شخصیت  مى  کھ  فاوت ھستند  مت
شناخت کدیگر باز مروز را از ی یران ا ماعى ا سى و اجت . در پرتو مطالعھ زندگى و افکار آنان دو جریان و جناح حاضر در صحنھ سیا

لوى . این مطالعھ بھ ویژه در فھم جنبش بورژوازى و طبقھ متوسط ایران معنا دارد کھ رضاخان پھ ست  ستوار ا فرض ما بر این نکتھ ا
ند سیس ک یران تا مدرن در ا جاد . مھمترین چھره مدرنیسم آمرانھ در ایران است کھ مى کوشید با ترویج نوعى مدرنیتھ دولتى، دولتى  ای

شى و قضایى  ظام آموز جاد ن سى، ای شین بوروکرا لت و ما دولت مطلقھ و متمرکز، ترویج زبان و فرھنگ واحد و ملى، تقویت نھاد دو
ھاى  مت در ھنجار لت حکو ھم و دخا جدایى آن دو از  بر  ید  ین در عین تاک کردن د لتى  براى دو متمرکز و برنامھ ریزى شده و تالش 

ین ) مانند کشف حجاب(مذھبى  تا ا ند  مى ک مک  ما ک در عین تالش براى کمرنگ کردن نقش مذھب در زندگى نشانھ ھایى است کھ بھ 
ھدى بازرگان . فرضیھ را ثابت کنیم کھ م شد  بال  سرش محمدرضا دن سط پ لوى اول تو ھاى پھ تالش  مده اى از  خش ع حال ب در عین 

شت ستھ اى دا قش برج سرنگونى وى ن ً در  ستقیما سیس . م ستاخیز، تا حد ر حزب وا یژه  بھ و لتى  حزاب دو جاد ا ضى، ای صالحات ار ا
لتى در عصر  تھ دو پروژه مدرنی فروشگاه ھاى زنجیره اى دولتى و ایجاد صنایع مونتاژ دولتى از جملھ برجستھ ترین نشانھ ھاى تداوم 

سر« لوى پ سالھ » پھ ین در ر یش از ا کھ پ ست  نى«ا تان ایرا یم» لویا کرده ا ئھ  شى از آن ارا شماره . (گزار شرق،  مھ  ست نا ، ? سیا
لف ) ????آذر  یان مخا یا چپ گرا جدد  خالف ت یان م سنت گرا یان و  لب بنیادگرا یان غا ً تصور مى شود مھمترین رقیب این جر معموال

بھ  شکل گرفت و  سرمایھ دارى بوده اند این در حالى است کھ بھ نظر مى رسد رقیب اصلى بورژوازى دولتى در درون طبقھ متوسط 
یل . تدریج علیھ جریان غالب شورش کرد حال تحل موردى و در عین  عھ  ین مطال براى ا صداق  ھترین م ھت ب مھدى بازرگان از این ج

لى دانست. جامع و مانع است لتى و م ھدى : بھ گونھ اى کھ مى توان نقاط تمایز شخصیتى او و رضاخان را نقاط تمایز بورژوازى دو م
کھ  ھایى  مان روز مد و در ھ یا آ بھ دن شد او  مان مشروطھ صادر  کھ فر یامى  ست در ا بازرگان فرزند انقالب مشروطھ است یعنى در

ند مى آمد . پدرش در صف مشروطھ خواھان بود رضاخان در رده قزاقانى قرار داشت کھ مھم ترین مخالفان مسلح مشروطھ بھ حساب 
شتھ و در  شروطھ ندا گرو م گاه دل در  از زندگى پیش از قدرت گرفتن رضاخان تصویر کاملى در دست نیست اما مى دانیم کھ او ھیچ 

ً پادشاه مشروطھ شد  کم (طول سالیانى کھ ظاھرا ست  یران مشروعیتش را د تاریخ پادشاھى ا کھ در  ست  وى موسس اولین سلسلھ اى ا
کرد خذ  لھ ا یل و قبی نھ ا مان  مر از پارل ظاھر ا برخالف وى ) در  کرد  شاره اى ن ستناد و ا خویش ا ھى  شروطھ خوا سابقھ م بھ  گز  ھر

نامزد . مشروطھ خواه متولد شدبازرگان از آغاز در خانواده اى  بار  یک  پدرش حاج عباسقلى خان با سیدحسن مدرس ارتباط داشت و 
شت شروطھ برنگ ما از م یاورد ا کھ راى ن ند  ھر چ شد و  ھران  ھاى ت سوى آذرى  لى از  شوراى م لس  ندگى مج یب در . نمای بدین ترت

از سوى دیگر توجھ بھ خاستگاه اجتماعى . روزھایى کھ رضاخان علیھ مشروطھ کودتا مى کرد پدر بازرگان یار مشروطھ خواھان بود
ند ضاخان مـى توانـد داورى مـا را دربـاره آن دو کامـل ک . رضــاخان از حاشــیھ طبقـھ متوســط برخاســتھ بــود. و طبقـاتى بازرگــان و ر

حاج  ما  روستازاده بود کھ تا پایان عمر براى فئودال شدن تالش مى کرد و با وجود بھ دست آوردن حکومت ھمچنان در پى زمین بود ا
شھرت . عباسقلى خان تاجرى بود کھ بھ صنعت ھم روى آورده بود نام و  خانواده اش  براى  صادى اش  ھاى اقت یت  یل فعال بھ دل کھ  او 

مھ » بازرگان« خت و از ھ مى پردا شھریار  ین و  ھران و ورام شمال ت را انتخاب کرد، افزون بر تجارت بھ خرید و فروش امالک در 
یران ?? مھم تر  ھاى ا ستان  خى از ا فن را در بر شرکت تل نیز  مدتى  ید و  نیز خر یران را  فن ا سھام تل لھ مازندران و (سھم از  از جم

Page 1 of 4

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\50.html



صابون ) ھمدان نھ  بھ کارخا توان  مى  لھ  اجاره کرد و برخى از شرکت ھاى تولیدى و صنعتى را خود تاسیس و دایر کرد کھ از آن جم
 . سازى در غرب تھران اشاره کرد

تھران شد ) اتاق بازرگانى(اگر رضاخان توانست در مدتى کوتاه بھ فرماندھى فوج قزاق برسد پدر مھدى بازرگان رئیس ھیات تجارت 
یت »پھلوى«ھا در برابر خانواده »بازرگان«دیگر ویژگى خانواده . کھ البتھ پس از مدتى توسط رضاخان شاه شده برچیده شد بھ قوم ھا 

ست. آنان بازمى گردد شیھ اى ا ھران حا بل ت ین منطقھ در مقا نژاد ا بان و  کھ ز بود  ستھ  ندران برخا سوادکوه ماز مردم . رضاخان از 
نھ قائــل نیسـتند امـا  مازنــدران بــھ یکـى از لھجـھ ھـاى زبــان فارســى سـخن مـى گوینـد و بـراى آن در برابــر زبــان مـادر ھویــتى جداگا

یت »بازرگان« ما ھو ند ا مى گفت سخن ن بان آذرى  ھا تبریزى ھایى بودند کھ در تھران ساکن شده بودند و گرچھ در خانھ و خانواده بھ ز
نان وجود داشت ھنى آ گاه ذ بود و . آذرى در کنار ھویت فارسى در ناخودآ خان تبریزى  سقلى  حاج عبا گان  ھدى بازر پدر م مل  نام کا

حد  ما مت یت مستقل ا نى -آذرى«نامزدى وى از سوى آذربایجانى ھاى مقیم پایتخت نشانگر پیوند وى با ھو بود»ایرا کھ . اش  یم  مى دان
خان  کھ برخى مور نھ اى  تبریز در فاصلھ تاسیس دولت صفویھ تا ایجاد دولت پھلوى نقشى حیاتى در تاریخ ایران ایفا کرده است بھ گو

بود . و متفکران از این دوره از تاریخ ایران بھ عنوان مکتب تبریز یاد کرده اند تبریز اولین پایتخت دولت ملى ایران در عصر صفویھ 
لدران(کھ از دست رفتن آن در عھد شاه اسماعیل اول  گر ) در جنگ چا کھ دی جود آن با و ید و  مى آ بھ حساب  تاریخى  ستالژى  یک نو

شد ستھ ن یت تبریز کا ما از اھم خت . شاھان صفوى پایتخت ایران را در سال ھاى بعد تغییر دادند ا بھ پایت جار  لت قا یز در دوره دو تبر
شت جار و . دوم ایران و محل استقرار نایب السلطنھ و دربار دوم ایران تبدیل شد و ھمتاى تھران وزیر و لشکر دا لت قا ضعیف دو با ت

 . سقوط استبداد سنتى این سلسلھ ھم از اھمیت تبریز کم نشد

ین تبریز  سقوط آن ا پس از  ما  صفھان(گرچھ مشروطھ اول در تھران منعقد شد ا جات داد) و رشت و ا کھ مشروطھ را ن انجمن . بود 
بود . تبریز و چھره ھاى سرشناس آن مانند سیدحسن تقى زاده از مھم ترین نھادھا و رھبران مشروطھ دوم بودند ھد  بنابراین بیراه نخوا

 . کھ براساس جمع ھویت اقتصادى و فرھنگى خانواده بازرگان او را از جملھ آخرین برآمده ھاى مکتب تبریز بخوانیم

قى ) مذھبى، فکرى(ھا تمایز فرھنگى » پھلوى«ھا با »بازرگان «) قومى، طبقاتى(در کنار تمایزات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى  عمی
بود. نیز میان دو خانواده وجود داشت قد  مومن و معت لى  گان رج مى . (حاج عباسقلى بازر ینى برقرار  مى و د سات عل نھ اش جل در خا

کرد . کرد و با نھاد روحانیت پیوندى عمیق داشت ھى فرنگ  چھ فرزندش را را کرد و گر از کودکى آموزش دینى فرزندانش را آغاز 
ھى . اما ھمزمان بر ضرورت دیندارى او تاکید مى کرد بھ فرنگ از فقی سر  عزام پ گام ا بھ ھن کھ  پدر بازرگان بھ اندازه اى مومن بود 

ھى  ھدى را ست، م حالل ا شد  سالم با یغ ا یت تبل گر ن فتوا گرفت تا بداند حکم زندگى میان مسیحیان چیست؟ و ھنگامى کھ او پاسخ داد ا
شت. فرانسھ شد ید دا نیز تاک ندش  نایى فرز بر دا ندارى  ھدى . ھمین مسئلھ نشان مى دھد کھ حاج عباسقلى خان افزون بر دی یران م در ا

جوان  گان  بھ بازر بار  ین  براى اول خت و  ھا آمو نش  بھ او دا قدیم  لم  ید و ع لم جد کھ از ع بود  غى  نوجوان شاگرد ابوالحسن خان فرو
خت و در . آموخت کھ مى تواند بھ جاى قرائت محض قرآن بھ تحلیل و تفسیر آن نیز بپردازد سى آمو نیز علم مھند بازرگان در فرانسھ 

سواد . مدرسھ نساجى تحصیل کرد و بھ علم جدید مجھز شد و آنگاه بھ ایران بازگشت بى  شاھى  این درحالى است کھ رضاخان خود پاد
یز  نھ ن ین زمی کھ در ا ند  شت ھرچ ظامى وادا نش ن گرفتن دا بھ فرا ما او را  کرد ا سوئیس  ھى  چھ را ضا را گر ندش محمدر بود و فرز

 . تحصیالت معتبرى از محمدرضا پھلوى سراغ نداریم

سال .  محمدرضا اما ھمچون پدرش اھل دیانت و شریعت نبود پدرش جز در سال ھاى اولیھ حکومت کھ تظاھر بھ دیندارى مى کرد در 
کرد گیرى  ضا آن را پی کرد و محمدر غاز  خانواده اش آ خود و  یى را از  شریعت زدا بى . ھاى بعد ھمان پوستھ را نیز دور انداخت و 

بود یى  شریعت زدا براى  تالش  طھ . گمان یکى از مھمترین دالیل فروپاشى حکومت پھلوى بى توجھى آن بھ شریعت و فراتر از آن  نق
یت هللا بروجردى . ھا قرار داشت» بازرگان«اى کھ درست در مقابل تالش  با آ ستمر و مستقیم  طھ اى م گان راب پدر بازر مى دانیم کھ 

گان . وادار کند?? داشت ھرچند کھ نتوانستھ بود او را بھ دفاع از نھضت ملى ایران در دھھ  ھدى بازر یان م ھمین رابطھ در نسل بعد م
کرد ً میان مھدى بازرگان و آیت هللا مرعشى نجفى ادامھ پیدا  صر . و آیت هللا شریعتمدارى برقرار شد و بعدا نیز در ع جانى  یت هللا زن آ

بود) بود???? مرداد ?? کھ بازرگان از سران آن پس از کودتاى (نھضت مقاومت ملى  گان  حدان بازر لھ مت گان و . از جم طھ بازر راب
گذشتھ . شریعتمدارى فقیھى آذرى بود و بازرگان نیز ریشھ ھاى آذرى داشت. شریعتمدارى یادآور پیوند مذھب و قومیت در ایران است

جھ  مى آورد تو بھ وجود  از جایگاه محافظھ کارانھ شریعتمدارى در مذھب شیعھ کھ شباھت ھایى میان او و بازرگان در حوزه سیاست 
شت و . بھ آنچھ شخصیت بازرگان و عالیق او را مى سازد در اینجا ضرورى است یران بازگ بھ ا نگ  سفر فر پس از  گان  مھدى بازر

مھ داد مام عیار ادا یم. راه پدرش را ھمچون بورژوایى ت مى کن غاز  شت آ مر : از عرصھ معی قاطعى از ع چھ در م گان گر ھدى بازر م
 . رئیس بخشى از دولت یا تمامى آن شد اما ھرگز کارمند دولت نشد

شرکت خصوصى  اولین شغل او در ایران تدریس در دانشکده فنى دانشگاه تھران بود اما از این حرفھ روشنفکرانھ مھمتر تاسیس یک 
ما «: بھ ھمراه دوستانش???? در سال . بود یران(یک شرکت ھفت نفرى ھمھ فن حریف بھ نام ا سان ا حاد مھند ھزار ) ات لغ ھفت  با مب

نى » .تومان تاسیس کردیم لف ف ھاى مخت فھ  کھ در حر بود  یران  این شرکت بھ روایت خود بازرگان اولین شرکت مھندسى مشاور در ا
بردارى  شھ  لھ کارھاى آن نق بود و از جم از جملھ ساختمان، ماشین، تاسیسات و صنایع شیمیایى طراح، مشاور، مقاطعھ کار و مجرى 

قم  -خط تلفن تھران برق  سیم کشى  طرح  کرج و  سد  یدرولیک  ساختمان ھ فشافویھ، نقشھ بردارى ساختمان دانشکده کشاورزى کرج، 
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بھ . بود صدق  مد م کتر مح لت د سپس در دو شد و  لى منصوب  نک م فنى با سبات  چندى بعد بازرگان بھ ریاست دایره تاسیسات و محا
بود و . معاونت وزارت فرھنگ رسید ید  لع  پس از خ یران  فت ا شرکت ن مدیره  یات  مھمترین سمت دولتى او در ایران دوره ریاست ھ

سید قدامات . چندى ھم بھ ریاست سازمان لولھ کشى آب تھران ر سایھ ا کھ در  ست  سئلھ اى ا ھران م لھ کشى آب ت گان در لو قش بازر ن
کھ » صنعت«پدر را بھ » تجارت«سیاسى او نادیده مانده است اما آنچھ در این میان مھم است اینکھ بازرگان توانست  تبدیل کند بدون آن

کرد??با کودتاى . بھ استخدام دولت درآید لت ن ھم غف خش خصوصى  مى . مرداد بازرگان بھ دانشگاه بازگشت اما از فعالیت در ب ھنگا
با ) عدول از نھضت ملى نفت ایران در عھد پھلوى دوم(کھ در اعتراض بھ قرارداد کنسرسیوم  مراه  شد ھ ستاد ?? از دانشگاه اخراج  ا

ند و . را ایجاد کرد) یازده استاد دانشگاه(دانشگاه شرکت یاد  بھ ک ندان را تجر شد او ز سبب  گان  سى بازر ھاى سیا با وجود این فعالیت 
ند مدرن ک یران را  سرنیزه دولت ا با زور  ند  مى ک . مھدى بازرگان در زمره اولین زندانیان دیکتاتورى مدرنى بھ حساب آمد کھ سعى 

کھ  خش خصوصى«پس از زندان اما بازرگان دریافت  مدنى«بدون » ب عھ  ند» جام مت ک لت مقاو ھاد دو بر ن ند در برا مى توا جاد . ن ای
بود ھران  گانى ت تاق بازر یس ا نام . کنفدراسیونى از نھادھاى مدنى محصول ھمین دوره و تداوم ھمان سنت پدرى بازرگان است کھ رئ

مدنى  سیون  ین کنفدرا تاع«ا یت م صارى » جمع بیر اخت کھ تع لى«بود  ماعى و عم یتى، اجت تب ترب ید» مک مى آ ساب  یان . بھ ح در م
ھرى،  ضى مط یت هللا مرت یزدى، آ براھیم  کتر ا سحابى، د عزت هللا  ندس  موسسان این مجموعھ نام افرادى مانند دکتر یدهللا سحابى، مھ

ند مى داد شکیل  ساختار آن را ت یر  ھاى ز موع نھاد خورد و در مج مى  شم  بھ چ -?: آیت هللا دکتر مھدى حائرى یزدى و احمد آرام ھم 
انجمن  -?انجمن اسالمى بانوان  -?شرکت سھامى انتشار  -?انجمن اسالمى پزشکان  -?ھنرستان کارآموز  -?انجمن اسالمى مھندسین 

مک  -?اسالمى معلمان  مال نار ستان ک شد و دبیر ساختھ  موسسھ اسالمى نارمک از جملھ مسجد جامع نارمک کھ توسط ھمین موسسھ 
ند  مى کرد تدریس  جایى  مدعلى ر ند مح شت و از  -?کھ در آن افرادى مان ید صنعتى اختصاص دا بھ تول کھ  فو  نھ ایر شرکت و کارخا

سھامداران آن مى توان بھ آیت هللا سیدکاظم شریعتمدارى، آیت هللا سیدھادى میالنى، محمدعلى رجایى، محمدجواد باھنر و اکبر ھاشمى 
 . رفسنجانى اشاره کرد

این . نیز مھدى بازرگان مرکز تولید صنعتى صافیاد را بھ وجود آورده بود کھ پس از انقالب اسالمى نیز احیا و فعال شد???? در سال 
نھ  مدیرعامل کارخا گان  شرکت دستگاه ھاى تاسیساتى حرارتى و تھویھ تولید مى کرد کھ تا دوران پیروزى انقالب اسالمى مھدى بازر

مده . آن بود کھ برآ یش از آن قوق ب ین ح کھ ا ً قطع شد، ھر چند  تنھا حقوق دولتى بازرگان یک سال قبل از تاسیس کارخانھ صافیاد کامال
کھ . از سمت دولتى وى باشد، محصول کار معلمى و استادى وى در دانشکده فنى دانشگاه تھران بود بازرگان در صافیاد دفترى داشت 

ستانى (اختراع دستگاه تھویھ زنت . تا آخر عمر در آن بھ سر مى برد و فارغ از دولت بھ تولید صنعت مى پرداخت فف زم مھ / مخ / نی
ستانى _ تھویھ زمستانى (طراحى برج پارچھ اى، برج خشک و تر، زتکا . از جملھ محصوالت این کارخانھ بود) تابستانى مل_ تاب ) کا

ھد مھ د خود ادا یى  بھ زندگى بورژوا ند  لت بتوا بھ دو یاز  بدون ن گان  در . نیز از دیگر محصوالت صافیاد بود کھ سبب شد مھدى بازر
بھ  کنار این بخش خصوصى و جامعھ مدنى مستقل و واقعى مھدى بازرگان در عرصھ سیاسى نیز موسس نھادھایى بود کھ بدون توجھ 

سیس . محتواى آنھا در زمره احزاب سیاسى با سابقھ ایران قرار مى گیرد لى، تا مشارکت در احیاى جبھھ ملى، ایجاد نھضت مقاومت م
متى است لبى غیرحکو . نھضت آزادى و جمعیت ایرانى دفاع از حقوق بشر نشان مى دھد بازرگان سیاستمدارى حرفھ اى و اصالح ط

ند ساختھ نبود لت  ندس . ھیچ کدام از احزابى کھ بازرگان بھ عضویت آن درآمد دو مھ مھ ستقل از کارنا ضت آزادى م مھ نھ گرچھ کارنا
عدود  سالمى از م فھ ا یات موتل بازرگان باید مورد بررسى و نقد قرار گیرد اما این واقعیت غیرقابل انکار است کھ این حزب در کنار ھ

بھ . احزاب غیردولتى ایران معاصر بھ حساب مى آیند گاه او  با جای سب  شرایط متنا ین  نیز در ا ستراتژى او  مشى سیاسى بازرگان و ا
ست. عنوان یک بورژواى ملى قابل فھم است لب ا صالح ط ست و ا ً رفرمی یک . بورژواى اصوال خود  مر  سر ع نیز در سرا گان  بازر

بھ . مشروطھ خواه تمام عیار بود ھى  بى توج براى  با وجود اینکھ در فرانسھ جمھوریخواھى را تجربھ کرده بود و بھ توصیھ رضاخان 
قانون  یت  آزادیخواھى وقعى ننھاده بود اما او در اصل مشروطھ خواه بود و توجھى بھ شکل حکومت نداشت و ترجیح مى داد بر حاکم

ند ید ک مال آن تاک صورت اع ضت . بدون توجھ بھ  کھ از نھ تاثران از او  ھى از م شد گرو سبب  کھ  ست  گان ا ھدى بازر تار م ین رف ھم
سالمى وى  ھورى ا لوى و جم سلطنت پھ یھ  آزادى جدا شدند و سازمان مجاھدین خلق را تشکیل دادند در ھر دو مقطع اقدام مسلحانھ عل

ند شکار بخوان ست و ساز سازمان، . را رفرمی چھ تاریخچـھ ایـن  ھدین خلـق در کتاب شده مجا سین روحـانى از اعضـاى مارکسیسـت  ح
قل از  بازرگان را بھ ھمین اتھام مى نوازد و محمدحسین سبحانى عضو جدا شده ھمین سازمان در خاطرات خود از مسعود رجوى بھ ن

 . وى مى نویسد کھ رجوى، مھندس بازرگان را بورژوایى سازشکار تحلیل مى کرد

خى از  مام و بر خط ا شجویان  لھ دان فت و از جم در سال ھاى بعد این تفسیر از مھدى بازرگان بھ گروه ھاى سیاسى دیگر نیز تسرى یا
ند  مداد کرد شکار قل ند او را ساز گان درس آموختھ بود ندس بازر شجویان از مھ سالمى دان ھاى ا من  خود در انج روشنفکران دینى کھ 
صیتى  ھاى شخ گى  بر جنگ از ویژ گو  ترى گفت و ستیز، بر بھ  فارغ از آنکھ احتیاط، محافظھ کارى، اخالق لیبرالى، ترجیح سازش 

نھ«بازرگان در واقع بھ دلیل آنکھ در برابر گرایش ھاى . بازرگان است چپ (» چپ گرایا تا  ستى  چپ مارکسی مھ از  عام کل ھوم  بھ مف
سنتى کھ از پدر بھ (قرار گرفتھ بود، راست قلمداد مى شد در حالى کھ او بھ عنوان وارث سنت اعتدالیون در جنبش مشروطھ ) اسالمى

با . نمى توانست جز این باشد) ارث برده بود کھ  با وجود آن کرد و  ید ن سلحانھ را تای بارزه م شى م مى دانیم کھ مھدى بازرگان ھرگز م
شى  خود واکن نان از  یت آ باره ن جز در بھ  شد و  حق ن ھا مل بھ آن تامل در سخنان بنیانگذار سازمان مجاھدین خلق قرار گرفت اما ھرگز 

بود. مثبت انجام نداد خارج  . پس از انقالب اسالمى گروھى دیگر نیز بازرگان را بھ اقدامات انقالبى فراخواندند اما این نیز از عھده او 
مھ(عمل سیاسى بازرگان پس از زندان نماد این شخصیت سیاسى مستقل، محتاطانھ و محافظھ کارانھ  ست) بھ معناى مثبت کل ین . ا در ا

شد بدل  ماعى  عالى اجت قدامات . ایام بازرگان از فعالى سیاسى بھ ف ترین ا ھم  ماعى م ھاى صنعتى و اجت من  جاد انج یق، ای تدریس، تحق
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ھھ  ند و در رد ?? بازرگان در د یاد کرد یى  بارزه گریزى و زندگى گرا بھ م قدامات  ین ا کال او از ا قدان رادی کھ منت نھ اى  بھ گو بود 
شتند قا نو ئورى ب بر . اقداماتى از این دست رسالھ ھایى در رد ت سوى رھ یاط از  تدال و احت ین اع یل ھم بھ دل ند و  باقى ما ما  گان ا بازر
شد سالمى  ھیز از آن، . انقالب اسالمى، رئیس دولت موقت جمھورى ا چپ و پر یدئولوژى  قد ا ھدى بازرگان در ن تار م شک رف بدون 

بود ما . مخالفت یا حداقل سکوت در برابر جنبش مسلحانھ، پیوند با روحانیت سنتى و تاکید بر شریعت در جلب نظر امام خمینى موثر  ا
جم دولت . تداوم ھمین مشى پس از انقالب اسالمى موجب تغییر قضاوت ھا درباره او شد بر ح در دولت موقت پاره اى از اقدامات کھ 

شکل گرفت اما اگر بخواھیم مطالبات موجود آن عصر را بررسى کنیم ناگزیریم کھ بپذیریم حتى ) بھ ویژه در حوزه اقتصاد(مى افزود 
کرد مى  عدول  خویش  صادى  ظرات اقت شد از ن مى  قت  لت مو یس دو سمیت رئ گر آدام ا سالمى در ?? طى . ا قالب ا پس از ان سال 

 . شخصیت فردى بازرگان او ھمچنان بورژوا ماند

یت . اخالق بورژوایى او در گذشتھ سبب مى شد کھ در برابر مذھب زدایى دولت پھلوى مقاومت کند گان از روحان در این سال ھا بازر
حد . مى خواست کھ وارد سیاست شود با آنان حزب تشکیل مى داد، اعالمیھ صادر مى کرد، کتاب مى نوشت و رابطھ اى مستقل اما مت

ست . کار بھ جایى رسید کھ او را آخوندى با کت و شلوار خواندند. داشت جوز تصدى نخ نامھ بھ آیت هللا مرعشى نجفى براى صدور م
 . وزیرى نمادى از این رابطھ با نھاد روحانیت است

با وجود این پس از تاسیس جمھورى اسالمى، مھدى بازرگان سعى کرد ضمن حفظ روابط سنتى خود با روحانیت در مقام منتقد مشفق 
ھاد . و صالح آن قرار گیرد کالن ن گاه  یک ن کھ در  ھد  مى د شان  گان ن جمع بندى مقام رھبرى جمھورى اسالمى از دوره زندگى بازر

 . روحانیت نسبت بھ تالش ھاى او ھمچون تالش ھاى یک دوست قدیمى مى نگرد

عمل بھ فرایض دینى سبب نمى شد کھ بازرگان سخت گیرى . اخالق دینى بازرگان در حیات او نیز تابعى از موقعیت بورژوایى او بود
 . مذھبى را ترویج کند

بدیھى است .  او از پدرش آموختھ بود کھ شریعت سمحھ سھلھ اى را ترویج کند کھ اخالق و ایمان پایھ آن را مى سازند نھ اجبار و اکراه
پاره  کھ  کھ پاره اى گفتار ھاى بازرگان در باب دین شناسى، از دقت و موشکافى فیلسوفان و متکلمان برخوردار نیست و منطقى است 
اى انحراف ھاى دینى بھ خصوص در گردش بھ چپ برخى جوانان مسلمان را ناشى از آراى بازرگان یا بدفھمى آثار او بدانیم ھمچنان 
یک  گان از  ینى بازر شھ د ً بزرگ ترین مخالفان او از ھمین جمع برخاستند اما اندی کھ بازرگان بارھا در نقد چپ گرایى برآمد و اصوال
ھاى  گھ  حادى، ر یان انقالبى ال چون چپ گرا نھ ھم فى و  سنتى خرا بورژوازى  ند  نھ مان سو نھ مانند بورژوازى دولتى ابزارى بود و 

ینى وى نھ ضعف د ست و  سفى او ا کھ . التقاط کھ در آراى دینى بازرگان بھ چشم مى خورد ناشى از ضعف فل ست این سلم ا چھ م ما آن ا
 . بازرگان بورژوایى مومن بود

 ••• 

با  صمیمانھ  ما  ستقل ا طھ م لت و راب ست ورزى حرفھ اى و مستقل از دو مذھب، سیا مدنى،  منظومھ سرمایھ دارى صنعتى و معیشت 
نى  سى و دی ھاى سیا حث  گرداب ب کھ در  گوییم  سخن ب گان  نده بازر فول ما صویر مغ جرات از ت روحانیت سبب مى شود ما بتوانیم با 

ست. درباره او مفقود شده است یران ا لى ا بورژوازى م ھر  ینى مظ چھ . مھدى بازرگان فراتر از جایگاه خود بھ عنوان روشنفکرى د آن
ً بھ تالش ھاى بازرگان براى جمع دین و تجدد اشاره دارد ما از . تاکنون درباره او نوشتھ شده عمدتا ست ا نده ا مام ما تالشى کھ ھنوز نات

بان ) محمد مصدق(بھ جز مھدى بازرگان و . این ناکامى مھم تر پروژه ناقص او در نمایندگى بورژوازى ملى است صالح طل یت ا اکثر
بھ . تاریخ معاصر ایران جزئى از نھاد دولت بوده اند مت  کارگزاران حکو از امیر کبیر تا خاتمى این تجربھ تکرار شده کھ گروھى از 

ین . فکر اصالح آن افتاده اند اما بازرگان تنھا اصالح طلبى بود کھ گرچھ تا مقام ریاست دولت باال رفت اما ھرگز کارمند دولت نشد بد
بھ . معنا بازرگان نھ تنھا پدر روشنفکرى دینى ایران است کھ فرزند بورژوازى ملى ھم ھست چون او  جھان عقیمى کھ ھنوز فرزندى 

 . دنیا نیاورده است

 : منابع

 . در تکاپوى آزادى، انتشارات قلم: حسن یوسفى اشکورى -?

 . زندگینامھ سیاسى مھندس بازرگان، نشر مرکز: سعید برزین -?

  84 یادنامھ شرق، دي: منبع
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