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فرشته بازرگان سومين فرزند مهندس مهدي بازرگان در بيستم 
ملك  او  مادر  گشود،  به جهان  چشم  تهران  در   1324 دي ماه 
طباطبائي از خانواده اي روحاني تبار و فرزند آيت اهلل سيدمحمد 

طباطبائي و نوه آيت اهلل شيخ مرتضي آشتياني است.
فرشته در رشته آموزش و پرورش قبل از دبستان و روانشناسي 
تربيتي در مدرسه عالي شميران و دانشكده علوم تربيتي دانشگاه 
و  انگليسي  زبان  تدريس  به  هم اكنون  و  كرده  تحصيل  تهران 
تحقيق و مطالعات پژوهشي در زمينه قرآن مشغول است.ساير 
فرزندان بازرگان؛ زهرا، عبدالعلی ، فّتانه و محمدنويد هستند. زهرا 
داراي دكترا در روانشناسي تربيتي و استاد و عضو هيات علمي 
دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران است و او همچنين معاونت 

امور آموزشي سازمان يونسكو در تهران را برعهده دارد.

عبداهلل بازرگان مهندس معمار و پژوهشگر و مفسر و معلم قرآن 
است. او در حال  حاضر در خارج از كشور اقامت دارد و در آنجا 
در رشته تحصيلي خود مشغول به كار است اما بيشترين فعاليت 
و تالش او در زمينه تحقيق و تأليف و تدريس و تفسير قرآن 
مراكز مختلف اسالمي براي مسلمانان خارج از كشور است. فّتانه 
بازرگان تحصيالتش را در رشته علوم سياسي در دانشگاه تهران 

به پايان رسانيد و هم اكنون مدرس زبان انگليسي است.
و  ادبيات  رشته  در  دكترا  مدرك  داراي  بازرگان  محمدنويد 
زبان فارسي است و هم اكنون به تدريس در دانشگاه آزاد و تحقيق 

و تأليف در همين زمينه مي پردازد.

تولد و خانواده
به  تهران چشم  برفي در محله عين الدوله  و  روز سرد  در يك 
يك  ميان  در  و  هستم  خانواده  فرزند  سومين  گشودم.  جهان 
خواهر و برادر بزرگ تر و يك خواهر و برادر كوچك تر قرارگرفته ام. 
باالترين موهبت زندگي ام را زيستن در كنار پدري مي دانم كه 
همواره  رحلت،  از  پس  و چه  و حضورش  زمان حيات  در  چه 
آموزگار و الگوي كم نظيري براي فرزندان و اطرافيانش بوده است.

وجود مادري پاكدل و مهربان و خواهران و برادراني كه هركدام 
كه  است  نعمت هايي  هستند،  صداقت  و  اخالق  از  نمونه هايي 

خداوند بر من ارزاني داشته است. 

زندگي درخانواده ما همواره پرحادثه و پرتالطم بوده است و از 
وقتي كه به ياد دارم كمتر دوره اي بوده كه ما مثل يك خانواده 
را  اوقات مان  اجتماعي  و  از دغدغه اي سياسي  فارغ  و  معمولي 
شاهد  آبادان  در  كه  بودم  كوچك  خيلي  باشيم.  كرده  سپري 
به عنوان  پدر  مسئوليت هاي  و  نفت  صنعت  شدن  ملي  جريان 
مديرعامل شركت نفت و هيجانات و تحوالت و بازتاب هاي آن 
در اطراف و در خانواده بودم. صحنه هايي از كودتاي 28 مرداد را 
به خاطر دارم و نگراني ها و نوميدي هاي پس از آن و گرفتاري هاي 

متعدد و پي درپي كه خانواده ما هرگز از آن بي نصيب نماند....
به هرحال علي رغم همه فراز و نشيب ها و ناماليماتي را كه تجربه 
مي كرديم، حضور پدري متوكل و مصمم و مهربان كه سكاندار 

اين زندگي پرتالطم بود، همواره ما را ياري و راهنمايي و اميدوار 
كرده و ساحل نجات و رهايي را نشان مان مي داده است.

خانواده پدري
پدرم در سال 1286 مقارن با انقالب مشروطيت در خانواده اي 
از  بازرگان  متدين و مذهبي به دنيا آمد. پدر او حاج عباسقلي 
اصالتاً  تجار متدين و مّتقي و فردي خوشنام و وطن دوست و 
آذربايجاني بود. مادرش به نام صديقه، بانويي صبور و سليم النفس 
برادر و 5 خواهر بودند  و مهربان و فداكار بود، پدرم داراي 5 
حيات  قيد  در  مصطفي  كوچك ترشان  برادر  تنها  آنها  از  كه 
هستند. بازرگان پس از تحصيالت ابتدايي، دوره متوسطه را در 
دارالمعلمين مركزي كه از اولين مدارس به سبك جديد بود، 
طي كرد و سپس به همراه اولين گروه از محصلين اعزامي ازطرف 

دولت ايران براي تحصيالت رهسپار فرانسه شد.

تأثير سفر اروپا در روحيه و زندگي بازرگان
ايراني  از محصلين  به اتفاق جمعي  پدرم در شهريورماه 1307 
براي تحصيالت عاليه ازطرف دولت ايران )رضاشاه( به فرانسه 
اعزام شد. او در مدت 7 سال اقامت در فرنگ ضمن توجه و تقّيه 
و عمل به فرايض ديني و رعايت آداب و سنت هاي اصيل مذهبي 
و اعتقادي خود، در رفتار و آداب زندگي مردم غرب تعمق و تفكر 
كرده و درس هاي عملي و مفيدي از صراحت و جسارت و اعتماد 

مردم به يكديگر و عمل گرايي آن خّطه آموختند.

مي گفتند؛ ما ادعاي دينداري و خداشناسي مي كنيم و شعارهاي 
مذهبي مي دهيم اما آنها بدون اينكه مسلمان باشند به شعارهاي 
ما عمل كرده و بدون تظاهرات ديني، اهل دروغ و دغل بازي و 
كاله گذاري نيستند. شرح مفصل تجربيات او در سفر فرنگ در 

 پدر از زبان دختر

مهندس مهدی بازرگان 
به روایت زنده یاد فرشته بازرگان )بنی اسدی(

یژگان
و

دکتر فائزه توکلی
پژوهشگر تاریخ 

غرض نقشي است كز ما باز ماند           كه هستي را نمي بينم بقـايي
مگر صاحبـدلي روزي بـه رحمت       كند در حق درويشـان دعايي

 متن فوق حاصل مصاحبه تاريخ شفاهی 
اينجانب با زنده ياد خانم فرشته بازرگان 
)بنی اسدی( دختر زنده ياد مهندس مهدی 
بازرگان است كه درسال 1389 انجام گرفته 
است. بخش كوتاهی از بيانات او در مورد پدر 
ارجمندشان در زير می آيد )الزم به ذكراست 
مجموعه مصاحبه های تاريخ شفاهی زنان 
انقالب درقالب كتابی به نام »زنان مبارز« 
دردست چاپ موسسه نشر آثار امام )ره(  
ومتن زير فقط بخش كوتاهی از مصاحبه 
است(.
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از او بيش از 400 كتاب، 
سخنراني، مقاله و پروژه هاي 

علمي و صنعتي به يادگار 
مانده است

كتاب پدربزرگ من بازرگان نازنين بني اسدي ذكرشده است. 
او پس از بازگشت به ايران كتابي در اين زمينه به نام »مذهب 
اين  از  را  تجربياتش  و  درآورده  تحرير  رشته  به  را  اروپا«  در 
در  را  او  كه  ديگري  نكته  كردند.  بازگو  هموطنان  براي  سفر 
آن زمان تحت تأثير قرار مي دهد و بعدها در زندگيش به عمل 
و اجرا درمي آورد، وجود روحيه تعاون و همكاري و مشاركت 
در كارهاي دسته جمعي و راه اندازي انجمن ها و جمعيت هاي 
مونس  و  مشوق  متعاقباً  او  بود.  هم هدف  و  همكار  و  همفكر 
انجمن هاي بسياري در ايران از جمله انجمن اسالمي مهندسين، 
انجمن اسالمي پزشكان، انجمن اسالمي معلمين ... در سال هاي 

قبل از انقالب شد.

پدر همچنين جلسات تفسير قرآن را به همراه آيت اهلل طالقاني 
در مسجد هدايت پايه ريزي كرده و آنجا تدريجاً به مكاني براي 
ارشاد و هدايت و بيداري جوانان تبديل و آموزش تفسير قرآن از 
حالت سنتي و تكراري خارج شد و به صورت تدبري و تحقيقي 
با تفسير روشنگرانه مرحوم  توسط دانشجويان و عالقه مندان 

طالقاني انجام مي گرفت.

او تحصيالت خود را در رشته مهندسي ترموديناميك و نساجي 
با  و  رساند  به پايان  ممتاز  با درجه  پاريس  در  دكترا  تا سطح 
چمداني انباشته از تكنيك و دانش فني و مجمع و تجربيات 

پيشرفت  راز  و  رمز  از  بسيار  آموزه هاي  و 
و  ديني  عقايد  در  استحكام  با  و  اروپاييان 
وطن  به  خدمت  براي  اسالم  به  نو  نگرشي 

بازمي گردد.
او در طول حيات خود مسئوليت هاي مهمي 
تهران،  دانشگاه  فني  دانشكده  رياست  چون 
عضويت در هيات منتخب اعزامي براي خلع 

انگلستان، رئيس هيات مديره شركت ملي  از شركت نفت  يد 
شركت  چندين  مديريت  و  تهران  آب  سازمان  رئيس  نفت، 
انقالب و سپس  صنعتي و فني و نخست وزيري دولت موقت 
نمايندگي اولين دوره مجلس شوراي اسالمي در سال 1358 

را برعهده داشت.
از او بيش از 400 كتاب، سخنراني، مقاله و پروژه هاي علمي و 
صنعتي به يادگار مانده است. همچنين به پايه گذاري موسسات 
انجمن اسالمي  همچون  متعددي  غيردولتي  انجمن هاي  و 
مهندسين، پزشكان، معلمين و دانشجويان همت گماشت. ولي 
پيام آزادي خواهانه و مدارا و اعتدال و مبارزه با جمود فكري و 
تعصبات ديني و پاسداري و عمل به ارزش هاي اخالقي برترين 

ميراثي است كه او از خود به جاي نهاده است. 

آموزه هاي تربيتي پدر در خانواده
يكي از ويژگي هاي پدرم عمل كردن به آنچه مي گفتند، بود. 
خانواده  و  در خلوت  رفتارش  و  يكپارچگي شخصيت  به دليل 
نيز با صفا و توجه و محبت بود و اين ناشي از عقايد و باورهاي 

آزادي خواهانه اش بود. 
او در زماني كه با مادر و خانواده زندگي مي كرد و چه در ايامي 
كه در حبس و زندان بود، از كار و برنامه زندگي ما بچه ها و 
شرايط خانواده غافل نبود، در مالقات هايي كه هفته اي يك بار 
داشتيم مسائل تك تك ما را پرس وجو كرده و با نامه اي هفتگي 
كه از زندان براي مان مي فرستاد، سفارش و توصيه مخصوص 
را  ما  مشكالت  نيز  آشنايان شان  و  دوستان  ازطريق  و  كرده 
پيگيري و حل و فصل مي كرد. با هركدام از ما فرزندان ارتباط 
فكر  كه هركدام  به طوري  داشت  منحصربه فردي  و  مخصوص 
و محبت هستيم!  توجه  از سايرين مورد  بيش  مي كرديم كه 
ميان پسران و دختران تفاوتي نمي گذاشت و شايد تاحدي با 

دختران ماليم تر و مهربان تر بود. 

فكري  دغدغه  ما  مذهبي  اعتقادات  و  ديني  مسائل  مورد  در 
داشت و ما را بسيار به خواندن و تدبر در آيات قرآن توصيه و 
تاكيد مي كرد. علي رغم مشغله كاري و اجتماعي و سياسي كه 
هميشه درگيرش بود، بعدازظهرهاي پنجشنبه را براي فرزندان 
به آموزش قرآن تخصيص داده بود. در اين كالس اختصاصي، 
آموزش  براي  خود  كه  را  قرآن  خودآموز  سه جلدي  كتاب 
بچه ها  ما  البته  آموزش مي داد.  ما  به  بود،  نوشته  قرآن  آسان 
بيشتر دوست داشتيم بعدازظهرهاي پنجشنبه را به گردش و 
بازي و تفريح بگذرانيم و خيلي قدر آن لحظات و آن روزها 
و  مي كرديم  بي حوصلگي  اظهار  هم  گاهي  و  نمي دانستيم  را 
نمي دانستيم كه همان آموزه ها درس هاي زندگي در آينده را 

براي مان دربرخواهدداشت.

او باوجود اعتقادات عميق مذهبي، با اكراه و اجبار در مسائل 
ديني و ايماني مخالف و معتقد بود؛ ايمان در انسان ها ناشي 
از رابطه اي منحصربه فرد و اختياري ميان خدا و بنده است و 
دخالت در اين ارتباط، مانع و سدي مي شود كه انسان ها را از 
خدا دور كرده و ايمان شان را مخدوش و سست و آلوده مي كند.

او فردي شجاع و در ايستادگي دربرابر ظلم و ناحق بسيار مقاوم 
و متوكل بود.

 يك بار به مادرم گفته بود؛ خيلي دلم مي خواهد احساس ترس 
واقعاً  چيزي  از  هرگز  چون  كنم  تجربه  را 
عظمت  كه  كسي  بود؛  معتقد  نترسيده ام! 
مسئوليت  و  او  از  خشيت  و  خوف  و  خدا 
خداوند  دربرابر  را  خود  اعمال  پاسخگويي 
احساس كند درمقابل هيچ قدرت و عظمتي 

مرعوب يا مجذوب نخواهد شد. 

يادم مي آيد قبل از انقالب، يك روز بعدازظهر از ساواك تلفن 
ما  عازم منزل  پدر  براي دستگيري  دادند كه  اطالع  و  كردند 
هستند و او منزل را ترك نكند. پدر نيز با خونسردي ساك 
زندان را كه هميشه آماده داشت، دم دست گذاشت و چون 
متوجه شد مأموران مدتي تأخير كرده اند به مادرم گفت؛ من 
قدري خسته ام مي روم چرتي بزنم هروقت اينها آمدند مرا بيدار 
عميقي  خواب  به  بعد  لحظاتي  و  رفت  خود  اتاق  به  و  كنيد 

فرورفت!

پدرم نسبت به اعمال ارزش هاي اخالقي و تربيتي در محيط 
خانواده و در ارتباط با فرزندان نيز بسيار دقيق و حساس بود. 
معتقد بود؛ بي مسئوليتي و رفاه و نازپروري بچه ها را وابسته و 
بي شخصيت كرده و در زندگي آينده آنان اثرات سوئي خواهد 
گذاشت. ما فرزندان نيز تا زماني كه در خانه پدر بوديم، هركدام 
مسئوليت هايي  و  وظايف  استعدادمان  و  توانايي ها  با  مطابق 
امور خانه  را به همكاري در  اوقاتي  بايد  را برعهده داشتيم و 
اختصاص مي داديم. او معتقد بود؛ انسان ها در تالش و زحمت 
و كار و تحمل سختي هاست كه رشد كرده و ساخته مي شوند و 

قدر عافيت را مي دانند.

سال هايي را كه به دبستان مي رفتيم، به ياد مي آورم كه در آن 
زمان پدر تازه يك ماشين شورلت قديمي آبي رنگ خريده بود. 
من و خواهر كوچك ترم بسيار خوشحال شده بوديم كه ديگر 
مجبور نيستيم صبح ها پياده تا مدرسه برويم اما به زودي متوجه 
شديم كه ايشان شب ها كه از سر كار باز مي گشتند، ماشين را 
در پاركينگ عمومي كه چند كوچه پايين تر از منزل ما بود، 
گذاشته و ما بايد پياده روي صبحگاهي را تا آنجا ادامه مي داديم 
رفتن  راه  پياده  از  ما مي گفت؛ حاال هم  اعتراض  و در جواب 

محروم نمي شويد و هم قدر ماشين سواري را مي دانيد!

پدرم معتقد بود؛ 
بي مسئوليتي و رفاه 

و نازپروري، 
بچه ها را وابسته و 
بي شخصيت كرده 

و در زندگي آينده آنان 
اثرات سوئي 

خواهد گذاشت
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بود  البرز  دبيرستان  شاگردان خوب  از  يكي  عبدالعلي  برادرم 
كه در آن زمان يكي از بهترين دبيرستان هاي تهران محسوب 

مي شد. ضمناً با منزل ما فاصله خيلي زيادي هم نداشت. 

زماني كه مرحوم دكتر سحابی )6( به اتفاق تني چند از دوستان، 
دبيرستان كمال را در نارمك تأسيس و راه اندازي كرد، پدر نيز 
برادرم را از مدرسه البرز به آنجا منتقل كرد. مدرسه كمال با 
خانه ما فاصله زيادي داشت و يادم مي آيد كه برادرم اين مسير 
طوالني را هرروز با دوچرخه تا مدرسه طي مي كرد. عالوه بر آن 
اين مدرسه تازه تأسيس شده بود و شهرت و وجهه ي كالج البرز 
را نداشت اما او معتقد بود؛ سختي هاي موقت و گذرا دربرابر 
است،  پذيرفتني  و  قابل تحمل  امري  اساسي،  بهره مندي هاي 

چنانچه با اعتقاد و انگيزه و شناخت و بصيرت باشد.

پدرم در محول كردن مسئوليت هاي مختلف به فرزندان تأكيد 
و توجه زيادي داشت. در سال هاي اول دبيرستان بودم كه در 
تابستان آن سال به علت گرفتاري ها و مشغله پدر، فرصتي براي 
مسافرتي هرچند كوتاه براي ما پيش نيامده بود. دربرابر اصرار و 
ابراز عالقه ما به مسافرت در جواب گفت؛ خودتان برويد و بليت 
اتوبوس بگيريد و چندروزي به شمال برويد و البته اين پيشنهاد 
با اعتراض شديد مادرم مواجه شد كه سخت نگران خطرات 
ما هيجان زده و خوشحال  اما  بود  كار  اين  و عواقب  احتمالي 
مختصري  بودجه  با  و  بسته  را  خود  بار  جديد  تجربه  اين  از 
با تشويق پدر به سفري چندروزه به شمال رفتيم. در اين  و 
مشكالت  متحمل  ناآشنايي،  و  بي تجربگي  به دليل  البته  سفر 
و  برآمده  آنها  پس  از  به نوعي  اما  شديم  هم  سختي هايي  و 
يادآوري خاطرات آن سفر چندروزه به اتفاق خواهر و برادرم و 
بدون وجود هيچ بزرگسالي در كنارمان هميشه به ما احساس 
استقالل و اعتمادبه نفس و باور به توانايي در حل مشكالت را 

مي داد.

و  اجتماعي  و  سياسي  مشكالت  زياد  حجم  علي رغم  پدرم 
روزهاي  و  تعطيل  روزهاي  فرهنگي  و  علمي  مسئوليت هاي 

جمعه را به خانواده و بودن با بچه ها اختصاص مي داد. مي گفت؛ 
جمعه ها روز جماعت است نه روز كار. اگر مي ديد ما مشغول 
جمع  را  ما  بساط  اعتراض،  از  پس  هستيم،  مشق  و  درس 
می كرد.صبح هاي جمعه خودش زودتر از ديگران بيدار می شد 
و پس از نماز و دعاي صبحگاهي و قرائت قرآن، كيف سفري 
كوچكي را كه داشت، آماده می كرد و بساط صبحانه را در آن 
مي چيد. سپس ما را يكي يكي از خواب بيدار می كرد و به كوه و 
تفرجگاه هاي اطراف تهران مي برد. مسيرهاي راهپيمايي، كمتر 
تكراري بوده و او هربار مسير تازه و مناظري جديد را كشف و 
انتخاب مي كرد. در پياده روي يا كوهنوردي و متوجه كردن ما 
به شگفتي هاي طبيعت و مناظر اطراف و زيبايي هاي طبيعي 
در فصول مختلف به مشكالت و مسائل و درددل هاي ما گوش 
مي كردو با صبر و حوصله و محبتي به يادماندني با هركدام از 
ما فراخور حال و درك مان پاسخ ها و راهنمايي هايي  مي كرد. در 
اين راهپيمايي ها، درس هاي بزرگي از خداپرستي، انسانيت و 

آزادمنشي و پاسداري از ارزش هاي اخالقي مي داد.

او در امر تربيت، تشويق را بسيار مؤثرتر و ماندني تر از تنبيه 
مي دانست. خاطرم هست كه در يكي از ماه هاي رمضان، من 
و خواهركوچك ترم ديگر به سن تكليف رسيده بوديم و قصد 
به دليل عدم آمادگي جسمي تحمل  روزه گرفتن داشتيم. ما 
گرسنگي را نداشته و پدر چند روزي ما را به نزد يكي از اقوام 
به شهرستان فرستاد كه هم سفر و سياحتي كرده باشيم و هم 
مكلّف به انجام كاري كه در توان مان نيست، نباشيم.بعدها كه 
بزرگ تر و تواناتر شده بوديم، اولين ماه رمضان را كه به طوركامل 
موفق به گرفتن روزه هايم شدم اولين ساعت مچي را در روز 
عيدفطر از پدر جايزه گرفتم. وقتي كه ساعت مچي سبزرنگ را 
به دستم مي بست، گفت؛ اين هديه كوچكي از طرف من است 
اما هديه خداوند به خاطر تحمل گرسنگي و عبادتي كه براي او 

كردي، بسيار بزرگ تر و ارزشمندتر خواهد بود.
والسالم
سالگرد وفات مهندس بازرگان
 دی ماه 1399
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 او  معتقد  بود؛  
سختي های موقت و گذرا 
در برابر بهره مندی های 
اساسی، امري  قابل تحمل 
و پذیرفتنی است، چنانچه 
با اعتقاد و انگیزه 
و شناخت و بصیرت 
باشد


