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- مختصری از تولد و زندگی مادر خود بفرمایید.
تهران  ١۳٢4در  ٢۰دی  در  بازرگان  فرشته  یاد  زنده  مادرم 
از  فرزند  پنج  از  فرزند  سومین  و  آمدند  دنیا  به  آمل  محله 
بودند.در  طباطبایی  ملکه  وخانم  بازرگان  مهدی  مرحوم 
در  را  ایشان  نوشتند،  بچگی  از  پدرشان  که  هایی  یادداشت 
7-۶ ماهگی توصیف کردندکه بچه خوشرو،پرخنده،پرجنب و 

جوش، بچسب و خوش اخالق بودند.

خیلی به زیبایی توجه داشتند و جالب است که در ۹ سالگی، 
پدر ایشان نوشته اندکه اقامه نماز و حجاب داشتند و در سال 
١۳۳4 ایشان یک ماه کامل روزه می گیرند و این درفضای 
آن زمان جالب بود. پدر ایشان به تربیت دینی فرزندان از آن 
اند  نوشته  را  مطالب  این  دقیق  وخیلی  داشتند  توجه  زمان 
که رمضان امسال که روزه به او واجب شد، به دقت و شکر 
خدا تمام ماه را با همت و سرافرازی روزه گرفت به استثناء 
این مدت ضعف و  بود و در  به دلیل دندان درد  یک روزکه 
اوقات تلخی نشان نداد، بلکه خوشحال و امیدوار به ثواب و 
ساعت  یک  اند  نوشته  بود.  معلمان  و  شاگردان  نزد  سربلند 
شد.  شاد  خیلی  که  گرفتیم  جایزه  او  برای  ۳٥تومانی  مچی 
امسال نصف خوشحالی و شکرگزاری من در ماه مبارک، دیدار 
بودم،  نگران  خیلی  و  بود  افطارها  به خصوص  در سحرها  او 
وسط کار سست شود. ان شااله همیشه مومن و موفق باشد. 

جالب است که پدر ایشان به این مسائل توجه داشتند، با این 
که ایشان می گفتند که مادرم معاشرتی و حاضرجواب و در 
درس زبان انگلیسی زرنگ بودند وهمچنین در درس تعلیمات 
ایشان  از  روحیاتی  بودند. خالصه  موفق  به شدت  هم  دینی 
توصیف شده و از یادداشت های مرحوم مهدی بازرگان، پدر 
ایشان بازگو کردم. در سال ١۳4٢از دبیرستان نوربخش دانش 
ترجیح  ولی  شوند  می  قبول  دانشگاه  شوند.در  می  آموخته 
می دهندکار کنند و درشرکتی مشغول به کار می شوندکه از 
دوستان قدیمی پدر ایشان بودند.زمانی که پدرشان در زندان 
بودند، شرکت درسال ١۳4٥برای یادگیری برخی مهارت های 
مهارت  سال  یک  فرستد.  می  انگلستان  به  را  ایشان  اداری، 
آموزی را می گذراند و در سال 4۶، بعد از این که پدر از زندان 

آزاد می شود، به ایران بازمی گردند. 
در زمان زندان پدر در دبیرستان بودند وسختی های زیادی 
می کشند،پدرشان در بهمن سال 4٢محکوم به ده سال زندان 
بنی  مهندس»محمدحسین  با  ٢٢سالگی  سن  شوند.در  می 
اسدی«که از خارج کشورآمده بودند، ازدواج می کنند. برادرم، 

من ودو خواهر دیگرم فرزندان  ایشان هستیم. 

دررشته  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت  مادرم  ازدواج،  از  بعد 
در  تربیتی  روانشناسی  و  دبستان  از  قبل  پرورش  و  آموزش 
علوم  دانشکده  در  و  می دهند  ادامه  شمیران  عالی  مدارس 
پایان  ازدفاع  قبل  می کنند.  تحصیل  تهران،  دانشگاه  تربیتی 
نامه کارشناسی ارشد، انقالب فرهنگی می شود و به این علت 
ادامه نمی دهند، در شرایط دوره جنگ، فعالیت های کمک به 
می  تدریس  زبان  درکانون  ایشان سال 7۰  داشتند،  دیگران 
کنند و خصوصی هم درس می دادند و اواخر دهه 7۰ جلسات 
با مشارکت جمعیت  آموزش قرآن را برای خانم ها وجوانان 
زیادی از خانم ها که عالقه مند به یادگیری و فهم قرآن بودند 

شروع می کنند.

زمینه  در  می دادند،  انجام  نیازمندان  برای  خیر  کارهای 
ترجمه کتاب فعالیت داشتند.در زمینه آموزش علوم به روش 
تجربی در مقطع دبستان کتابی ترجمه کردند. این به زمینه 
تحصیالت ایشان مرتبط بود.کتاب تحت عنوان»جستجوهای 
اولیه« بود، کتاب دیگری تحت عنوان»گام های کوچک برای 
زندگی  برای  ریزی  برنامه  که  نوشتند  را  بزرگ«  های  هدف 
قرآن  برای جلسات  ایشان خیلی  و  بود  ترجمه  و  وگردآوری 
سوره های  از  توجهی  قابل  تعداد  االن  و  می کشیدند  زحمت 
ایشان چاپ  باید ویرایش شود ودرآثار  قرآن را کار کردند و 
از  اجتماعی  فعالیت های  و  رعد  نیکوکاری  موسسه  شود. 
های  زمینه  در  حال  هر  به  و  کردند  می  اداره  را  این دست 
بازرگان،  مهدی  مرحوم  خود،  پدر  فکری  مسیر  و  اجتماعی 
فعالیت داشتند.همواره اگر کسی می پرسید شما فرزند ایشان 
هستید؟ می گفتند:»ان شااله آبروی پدر را حفظ کنم«. برای 

پدر خود، عشق و عالقه و احترام قائل بودند.

پــدر 
از زبان 

دختـر 
فرشتـه بازرگـان
 آبروی پدرش 

را حفظ کرد

نیکوکاری  مجتمع  مدیره  وهیئت  امنا  هیئت  ایران،عضو  آزادی  نهضت  مرکزی  شورای  عضو  بازرگان  فرشته 
روز ۲۶بهمن  ودر  به جهان گشود  تهران چشم  ماه ١۳۲۴در  در۲۰دی  بازرگان  مهدی  فرزند  بود. سومین  رعد 
١۳۹٥درگذشت. به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت این بانوی قرآن پژوه، مجله »چراغ روشن«گفت وگویی 
با فرزند بزرگ ایشان، سرکارخانم دکتر نازنین بنی اسدی انجام داده است.این گفت وگو را باهم مرور می کنیم.

زهرا ترابی

قبل ازدفاع 
پایان نامه کارشناسی ارشد، 

انقالب فرهنگی 
می شود و به این علت 

ادامه نمی دهند
در شرایط دوره جنگ، 

فعالیت های کمک
به دیگران داشتند
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مانند  بازرگان،  مهندس  فرزندان  چرا  شما  نظر  به   -
ایشان سیاسی نبودند و بیشتر رویکرد قرآنی داشتند؟

معتقدی  فرد  که  بود  این  بازرگان  مهندس  شاخص  ویژگی 
بودند واگر وارد فعالیت های سیاسی شدند، به خاطر احساس 
ایشان  دینی  عقیده  حدی  تا  و  داشتند  که  بود  مسئولیتی 
بودکه وی را به سوی ظلم ستیزی و مبارزه با ستم، امر به 

معروف و نهی از منکر وامیداشت. 

قائل  خضوعی  یا  ترس  ایشان  دنیایی،  قدرت های  برابر  در 
نمی شدند مطابق این آیه ١۶٢سوره مائده می فرماید: »بگو که 
برای خداست.« مهندس  و مرگ من  ها،زندگی  نماز،عبادت 
بازرگان درتمام فعالیت هایی که در زندگی داشتند، بر مبنای 
اعتقاد دینی خود عمل می کردند و این پایه زندگی ایشان 
این  گرفتند،برای  قرار  مسیر  این  در  فرزندانشان  اگر  و  بود 
این بود و فرزندان خود را  بازرگان  برای مهندس  که اساس 
همینطور تربیت کردند و نه با اجبار و فشار ولی برای آزادی، 
انتخاب و محبت ایمان را اساس زندگی قرار دادند و فعالیت 
اجتماعی و سیاسی هم بر مبنای همان اعتقاد و ایمان دینی 
انجام می شد و طبیعی بود، فرزندان ایشان دراین مسیر قرار 
بگیرند و تمام عمر کار روی قرآن و آیات آن را مونس خود 

داشتند.

کتابی در بنیاد مهندس بازرگان منتشر شده که ایشان تمام 
آیات قرآن را در کتاب های خود مورد استفاده قرار دادند و 
زندگی دائم با قرآن داشتند و طبیعی است فرزندان ایشان راه 

پدر را ادامه دهند.

به  توصیه ای  چه  بودند،  حیات  قید  در  ایشان  -اگر 
جامعه ، جوانان و بانوان داشتند؟

مادرم همیشه فردی بودند که آرزو داشت اصالح ایجاد کند 
و تغییر مثبت بدهد. ایشان دنبال این بود که همیشه محیط 
اطراف خود را جای بهتری برای زندگی کند. سعی می کرد 
این کار را از خانه و خود شروع کند و به این تغییر و اصالح 

را خیلی اهمیت می داد.

آرزوی ایجاد اصالح و تغییر به هر حال در زندگی ما انسان ها 

آرزویی است قدیمی و از قرن ها پیش انسان می خواست خود 
را بهتر کند و اطراف خود را اصالح کند ولی این آرزو متعلق 
به انسان امروز هم هست و همانطور که مسئله اصالح وتغییر 
یک مسئله اجتماعی و فردی است، همانقدر که موضوع ملی 
است،جهانی هم هست یعنی به عنوان فرد در حیطه ای که 

می توانست اثرگذار باشد،دنبال اصالح و تغییر باشد.

»درنگ  که  بود  نوشته  خود  زندگی  روزهای  آخرین  مادردر 
نکن، فرصت مناسب هرگز از راه نمی رسد.« همیشه دنبال 
فرصتی برای اصالح و تغییر بود. حتی وقتی به مدرسه می 
رفتیم اگر کاری انجام شده بود که به نظر مادر به حق نبود، 
فردا به مدرسه می آمد و سعی می کرد جلوی آن اشتباه را 

بگیرد.

و  مثبت  تغییر  به  تشویق  بودند  هم  االن  اگر  کنم  می  فکر 
اصالح از فرد داشتند. ایشان همیشه سعی می کرد در جامعه 
به عنوان فرد تاثیرگذار باشد.ایشان اگر به مانعی برخورد می 
کرد، سعی می کرد به شکل دیگری تالش خود را ادامه دهد 
و ناامید نشود،اگر بودند ما را به امیدورزی توصیه می کردند.

بعد از فوت ایشان اولین بار که به اتاقش وارد شدم؛ نوشته 
ای به دیوار نصب کرده بودند،»که گیرم راه تو مسدود شد، 
بگرد، یک آسمان تازه و یک جاده جور کن!« محدود بودن 
از خود سلب  باعث نمی شد  امکانات و سخت بودن شرایط 
بودند  باشند.اگر  اثرگذار  کردند  می  و سعی  کنند  مسئولیت 
به ما این توصیه را می کردندکه از امکاناتی که محدود است 
شروع کنیم و تاثیری بگذاریم و در حد توان خود موثر باشیم. 
هر کسی از همان اتاقی که در آن زندگی می کند، شروع کند.

 
نداشت. کار  آن  با  که کسی  بود  اتاقی  ما  خانه  زیرزمین  در 

انداخت و  راه  آنجا  را در  زبان  ابتدا کالس های آموزش  مادر 
شروع  را  قرآن  کالس  بعد  و  گذاشتند  مشاوره  جلسات  بعد 
در  که  اتاقی  همان  از  که  داشت  را  دید  این  ایشان  کردند. 
آن هستیم، می توانیم تغییر و اصالح را شروع کنیم و برای 
بهبود زندگی خود و دیگران کار کنیم. با این که ایشان سمت 
رسمی در اداره نداشتند، ولی می گفتند:»نیاز نیست مقام یا 
و  هستم  نفر  یک  بگوییم  نباید  باشیم،  داشته  رسمی  سمت 
اثری نمی توانم بگذارم و در موقعیت باالیی نیستم و در جامعه 

مقامی ندارم که اثر بگذارم، نباید این طور فکر کرد.

 انسان در هر نقشی که هست، برای بهبود بخشیدن به شرایط 
می تواند اثرگذار باشد.« هر راه طوالنی با قدم اول و قدم های 
کوچک آغاز می شود. فکر می کنم توصیه ایشان همین بود که 
ناامید نشویم،سختی ها و مشکالت ما را متوقف نکند.اواخر با 
نشان  که  منشی  و  داشتند،شخصیت  که  ومشکالتی  بیماری 
دادند، برای ما درس بود که درسختی ها هم بتوانیم روحیه 

خود را حفظ و دراعتقاد خود استوار باشیم.

ایشان از هر فرصتی استفاده کردند، و برای ما نیز درس بود 
تا از هر شرایطی استفاده الزم را ببریم تا الگویی برای دیگران 
باشیم،تا نیرو بگیرند و برای آنها الهام بخش باشد و حرکت و 

روحیه پیدا کنند. واقعاً زندگی مادر درس بود.

انبیاء گفتند نومیدی بد است
فضل و رحمت های باری بی حد است

از چنین محسن نشاید ناامید
دست در فتراک این رحمت زنید 

درنومیدی بسی امیدهاست
از پس ظلمت بسی خورشیدهاست

یژگان
و

فرشته بازرگان
در زمان زندان پدر 
سختی های زیادی کشید، 
پدرش در بهمن 
سال ۴٢ محکوم به 10سال 
زندان شد


