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موافقان و دوستداران شادروان مهندس مهدي بازرگان او را ستارهاي 
در سه سپهر علم، دين و سياست ميدانستند و مخالفان و منتقدانش 
از  باور داشتند. پس  دست كم به شجاعت، خلوص و صداقتش 
درگذشت آن رادمرد در سال 1373، گفتارها و نوشتارهاي بسياري 
در باره دانش، روشنفكري ديني و سياست ورزي و به بيان ديگر در 
باره بينش، منش و روش او نشر يافته است. در اين نوشتار، ميخواهم 
تنها به چند ويژگي برجسته مهندس بازرگان به شرح زير اشاره كنم.

1- جستجوگر
هنگامي كه بازرگان در سال 1307 براي تحصيالت عالي به فرانسه 
اعزام شد و در رشته مهندسي نساجي به تحصيل پرداخت، افزون 
بر جديت در فراگيري دانش مهندسي، همانند يك دانش پژوه 
رشته جامعه شناسي به جستجو براي يافتن علل پيشرفت علمي و 
اجتماعي مردم فرانسه و نيز ميزان نفوذ دين در زندگي آنان پرداخت 
و اين كاوش را پس از بازگشت به ايران ادامه داد و نتايج مطالعات 
و بررسي-هايش را در كتابها، مقاالت و سخنرانيهاي پرشمار عرضه 
كرد. آقاي رضاقلي بر اين باور است كه در هيچ يك از آثار مهندس 

بازرگان مطلبي خالف اصول جامعه شناسي يافت نميشود.
بازرگان برخي از علل پيشرفت اروپاييان را به شرح زير بيان كرده 

است.
الف- نظم و انضباط، قانونگرايي و برنامهريزي دراز مدت 

ب- كارجمعي هماهنگ و برهم افزا)سينرژيك( از طريق نهادهاي 
مدني

پ- عدم دخالت دين در حكومت و برعكس، پس از تجربه تلخ 
حاكميت كليسا در قرون وسطي 

از جمله آثار مهندس بازرگان در تبيين موارد باال را مي-توان كتابهاي 
سازگاري ايرانيان، مقدمه بر ترجمه كتاب روح ملتها )از آندره ژيد(، 

احتياج روز، مذهب در اروپا و گمراهان برشمرد.
البته، مهندس بازرگان افزون بر تبيين نظري موارد ياد شده، از يك 
سو خودش عامل به آنها بود و از سوي ديگر براي تحقق آرمانهايش 
بنيادگذاري  در  و سهيم  يا مشوق  پايهگذار  و  ميكوشيد  همواره 
انجمنهاي اسالمي، شركتهاي مهندسي و انتشاراتي و سازمانهاي 

سياسي، طبق فهرست زير بود.
• نهاد متاع )مخفف مكتب تربيتي اجتماعي عملي(. اين نهاد در 
دوران خفقان پس از كودتاي ننگين آمريكايي-انگليسي 28 مرداد 
1332، كه منجر به سقوط دولت ملي دكتر مصدق شد، با همكاري 
بزرگاني چون دكتر يداهلل سحابي، استاد مرتضي مطهري، مهندس 
عزت اهلل سحابي، متحدين، دكتر يزدي و ... به صورت غيرعلني 
تاسيس شد و تا چندين دهه فعاليت داشت. هدف متاع پرورش افراد 
مومن و كارآمد و تالش براي تشكيل نهادهاي مدني سودمند بود. 
از دستاوردهاي اين نهاد ميتوان به انجمنهاي اسالمي دانشجويان، 

مهندسين، پزشكان و معلمان اشاره كرد.
• نهضت مقاومت ملي، كه به ابتكار و دعوت آيت اهلل سيد رضا 
استبداد  با دولت نظامي سرلشگر زاهدي و  براي مبارزه  زنجاني 

سلطنتي پايهگذاري شد.
• انجمن اسالمي مهندسين، در سال 1336

• جبهه ملي دوم، در سال 1339
• جمعيت نهضت آزادي ايران، در ارديبهشت سال 1340

• كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر درسال هاي پيش از 
انقالب 57

• جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران )پس از انقالب(
• چندين شركت مهندسي، توليدي و انتشاراتي

2- نوانديشي، نوآوري و ابتكار )خالقيت(
مهندس بازرگان پيوسته در عرصه هاي گوناگون در پي نوآوري و 

ابتكار بود كه به برخي از موارد به شرح زير اشاره مي كنم.
الف- از نظر علمي، بنابر گفته شاگردانش در دانشكده فني دانشگاه 
تهران، مهندس بازرگان بر خالف بسياري از استادان كه سالهاي 
متمادي از يك جزوه ثابت براي تدريس استفاده ميكردند، تدريس 
ترموديناميك را هر سال به شيوه كاملتري انجام ميداد. جالب است 
بدانيم كه رشته تحصيلي و تجربه كاري او در فرانسه مهندسي 
نساجي بود و ترموديناميك درس اصلي اين رشته به شمار نميرفت، 
ولي بازرگان كه درسها را به طور عميق و ريشهاي فرا ميگرفت، موفق 
شد كه اين درس مهم در رشته هاي مهندسي ساختمان و تاسيسات 

را در سطح دانشگاهي تدريس كند.
ب-  در زمينه طراحي و ساخت محصوالت صنعتي نيز، بازرگان 
پيوسته در فكر اختراع و نوآوري بود. مثالً در شركت صافياد، او در 
آغاز دستگاه زِنت )مخفف زمستاني – نيمه تابستاني( را براي گرم 
كردن هوا در زمستان و خنك كردن نسبي آن در تابستان اختراع 
كرد. اختراع بعدي او دستگاه زِتكا )مخفف زمستاني- تابستاني كامل( 
بود كه هوا را در تابستان بيشتر از دستگاه زنت خنك ميكرد. او 
در سالهاي پاياني عمرش نوع جديدي از برج خنك كن آب كه 
ميتوانست آب را بيش از برجهاي ديگر خنك كند ابداع كرد كه 
متاسفانه عمرش براي تكميل، به ثبت رساندن و توليد تجاري آن 

كفاف نداد.
با خرافه پرستي،  پ- در عرصه دينداري، دين پژوهي و مبارزه 
مهندس بازرگان پس از بررسي و جستجوي علل عقب ماندگي ملل 
مسلمان دريافت كه علت اصلي مهجور ماندن قرآن يعني مهمترين 
مرجع فهم درست دين و راهنماي زيست اسالمي است. از اين رو، 
مساله بازگشت به قرآن را مطرح كرد. شايد نخستين كار ابتكاري او، 
كه در زندان برازجان در سال 1340 انجام داد،مطالعه سير تحول 
قرآن به لحاظ لفظي و معنايي بود كه دستاورد آن به صورت كتاب 
منتشر شد و زنده ياد دكتر شريعتي اهميت تاليف آن را هميايه 

كشف نيروي جاذبه به وسيله نيوتن دانسته بود.
او در تفسير قرآن نيز روش تفسير موضوعي را برگزيد و درسگفتارهاي 
او در جلسات انجمن اسالمي مهندسين به صورت كتاب منتشر شده 
است. آخرين ابتكار مهندس بازرگان در اين عرصه تفسير قرآن پا به 

پاي وحي بود كه با پايان يافتن عمر پربركت او اين كار ناتمام ماند.
ت-  در سپهر سياست ورزي نيز، بازرگان به عنوان يك سياستمدار 
يا سياست ورز اخالق گرا، همواره در تالش براي يافتن راهكارهايي 
براي اصالح و تغيير بنيادين ساختارها و روشها و تحقق »حكمراني 
خوب« بود و حتي در سالهاي پاياني عمرش نظرات نو و ابتكاري 

عرضه مي كرد.
3- فروتني

به رغم انديشههاي واال و دستاوردهاي ارزشمند مهندس بازرگان، كه 
نمونههايي از آنها در باال گفته شد، او معموالً در باره نقش اثربخشش 
در آنها سخن نميگفت و اصطالحاً خودنمايي و تبليغ نميكرد. او 
ترجيح ميداد كه كارها به صورت جمعي انجام يابد و هرگونه موفقيت 
و دستاورد در عرصههاي ياد شده به نام نهادهايي كه خود او در 

شكل گيري و مديريت آنها نقش بنيادين داشت ثبت شود.
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