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   يتفرعم هن دوب يسايس لاربيل

  

  ۱۳۹۰ هام  يد  ،مود لاس ،۱۸ هرامش ،همانرهم هلجم :عبنم

. ران معاصر استيدموکرات ا از معدود دولتمردان  بازرگان يمرحوم مهندس مهدنباشد که  يادآوريبه  يازيد نيشا
سکان امور  يل داد و چند صباحيتشک ينه ايمنصوب شد و کاب يريشان به سمت نخست وزيانقالب که ا يدر ابتدا

 يد سالها ميبا . بودن متهم شدبرال يمنتقدان و مخالفان خود به ل يکشور را در دست گرفت، بارها از سو يياجرا
پا در جاده   است و اجتماعيگردان شوند و در عرصه س يخود رو يروز او از مشيد يتا منتقدان انقالب گذشت

سال از  يش از سيب رها فرو نشسته واکنون که گرد و غبا. شه کننديگام به گام  پ ياصالح بگذارند و مهندس
 بازرگان پرداخت و محل نزاع ياسيو س يکارنامه فکر  يابيتوان به ارز يم شده، بهتر يسپر آن روزگار يهاغوغا

  .ن کردييتب بهتراو و منتقدانش را ان يم

 دوران، آنچه مخالفانن است که در آن يقت ايبرال بود؟ حقيکردند، ل يا بازرگان، چنانکه منتقدان او ادعا ميآ
که جو غالب و  يکيو جنون رمانت يانقالب يعبارت بود از مخالفت با مش، کردند يبرال بودن مراد مياز ل بازرگان
احساسات و به  انياش عاقبت غل يمثال زدن ينبود و با پختگ ين معنا، البته بازرگان انقالبيبد. ج زمانه بوديسکه را

( خود  با تفکر چپ  ياسيو س يفکر درازآهنگ يبازرگان در زندگ . ديد يان ميرا به ع ير عقالنيتدابه رفتن يحاش
نه شدن آن يبر نهاد  يانبار و مخربيج زيد و آثار و نتايپسند يبر سر مهر نبود  و آنرا نم) و سکوالر ياعم از مذهب

د و چه پس از يرا چشاز خانواده  يو دور کرد و  طعم زندان ش از انقالب مبارزهيپ که يچه زمان او. ديد يممترتب 
 چگاهيه شه  حفظ  کرد  ويخود را هم ير انقالبيمعتدلِ غ يمش ار داشت؛يبس داريخرانه يخنان چپ گراانقالب که س

        .ع بود و تنها و سختيکرد؛ که وساز اصول خود عدول ن مرعوب جو زمانه نشد و

 يو ابعاد و مؤلفه ها ندارد منتقدان بازرگان يو سطح يق و دلبخواهيدق ريغ يبا معنا يسم البته نسبت چندانيبراليل
سم يبراليو  دست کم لسراغ گرفت  سميبراليل د از انواعيابا نبودن بازرگان يبرال بودن ياحراز ل يبرا .دارد يگريد

از عصر  يسم معرفتيبراليل. ک کرديگر بازشناخت و تفکيکديرا از  ياسيسم سيبراليو ل يسم اقتصاديبرالي، ليمعرفت
» جرئت دانستن داشته باش« و يو استدالل ورز ت نقاد و چون و چرا کردن يبرد و  با عقالن ينَسب م يروشنگر
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. »رود يشود و به هوا م يهر آنچه سخت و استوار است دود م« ادآور جمله مشهور مارکس کهين است و يعج
ه يدولت در اقتصاد و سرما يآن، با بازار آزاد و دخالت حداقل کيدر قرائت کالس ، دست کم يم اقتصاديبرالسيل

، ين تلقيمطابق با ا. شود يع شناخته ميه داران و صاحبان صنايان سرمايو رقابت م  ير دولتيغ ينهاد ها يگذار
 ين مييتع يعين حاکم بر بازار در درون بازار و به نحو خودجوش و طبين کرده اند، قوانييتبگران يک و ديچنانکه ها

ن ينکه اياند، نه نک يت ميتبع ين نظمياز چن شيخو يم مناسبات و روابط اقتصاديدر تنظ يکنشگران اقتصاد شود و
ان يک ميز بر تفکين ياسيسم سيبراليل. ل شوديم و تحميتنظ رون بازارياز ب يا نهادي يا مداخله کسي به دستور ون يقوان

 يمطابق با رأ. داند يم يت را منتفن و حکوميان ديم ينهد و رابطه حقوق يد مين و نهاد حکومت انگشت تأکينهاد د
 يبانياو  مستظهر به پشت يرد و  حکمرانيانت بگيحکومت خود را از د تيتواند مشروع ينم ي، کسياسيبرال سيک لي
ان از ين ميدر ا يفه ايا  طاي يکسان برخوردارند و کسي ن از حق انتخاب کردن و انتخاب شدنن باشد، بلکه همگايد

انسانها  يسلب نشدننِ ياديحق مدار است و بر حقوقِ بن يسم مکتبيبراليکه ليياز آنجا. ستيبرخوردار ن يژه ايحق و
که تحت الشعاع  يشناسد؛ حقوق يت ميا به رسميقوانسانها در رقم زدن سرنوشت خود را  کند، حقوق يد ميتأک

از  حاکم تنها ياسيت سيمشروعاست، ين است که در قلمرو سين اخن سيالزمه ا .رديگ يقرار نم يگريچ امر ديه
   . شود يمحقق مشهروندان  يرأ صندوق آراء و شمارشمراجعه به  قيطر

را باورنداشت،  يسم معرفتيبراليل  بازرگان  .پاسخ گفتروشنتر  که در ابتدا مطرح شد،  يرسشتوان به پ يم اکنون
ست و  نه سر ينگر يمنده قبول در آنها يداشت و به د ييآشنا يت انتقاديچون عقالن ييچرا که نه چندان با آموزه ها

ت ين شناسانه او محوريز در مباحث ديش از هر چيآنچه ب. رديگان آنها و اسالم سراغ بيآن داشت تا از نسبت م
 از. ديجد يعلوم  تجرب يان اسالم و دستاوردهايم يد بر سازگارين بود و تأکيان علم و ديرابطه مدن يکاو ،داشت

 ياستهاياز س يهر چند برخ داد کرد؛برال قلميل ،توان در حوزه اقتصاد يم، بازرگان را ميکه بگذر يسم معرفتيبراليل
ودن ب يبازرگان به رقابت. نبود يبراليل ياستهايس کوتاه او از منظر اقتصاد دانان منطبق بر يزمامدار دوران ياقتصاد

ن يز بر اين اديس شرکت صافياو و تأس يشخص يباور داشت، چنانکه زندگ و بازار  يخصوصت بخش ياقتصاد و تقو
متالطم و پر  ياخود  در فض ياقتصاد يده هايا يريگيپ يبرا ين حال او مجال چندانيدر ع .دهد يم يمهم گواه
 دو، بازرگان در حوزه نياعالوه بر . شد يل مياز امور بر او تحم ياريو بس نداشت  آن دوران ياسيس تب و تاب

ن و يد انيم يبه رابطه حقوقاو قائل  . بود بر سر مهر  ياسيسم سيبراليبا ل و ديپسند يرا م يستيبراليل يده هاي، ااستيس
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 ياسيکسب قدرت س يگرفت و برا يدر نظر نم يا گروهي يکس حکومت کردن يبرا يژه ايمت نبود و حق وحکو
ندار و متشرع بود و در يد ين حال در سپهر شخصي؛ در عو بدان باور داشت بودک ملتزم يدموکرات يبه قواعد باز

خود را حول  يست و زندگينگر يت ميده عناين اسالم به ديد يو اخالق ي، انسان شناختيجهانشناخت يآموزه ها
.ديبخش يآنها سامان م  

       .باشد يسم معرفتيبرالياگر مراد ل برال نبود،يباشد؛ و ل يو اقتصاد ياسيسم سيبراليبرال بود، اگر مراد ليبازرگان ل

                         


