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 یبسمه تعال
 یعمر جاودان نکن یکن یکه هرچه سع به روزگار گذار ییوـنام نک شیـزخو

 »يزدی ناصر«
بـا عطـرِ    عـت یخـورد. بهـارِ طب  یورق م عتیکتاب طب یانیفصل پا يهابرگ نیآخر

فصـلِ کتـابِ    نیبود کـه آخـر   1397اسفند ماه سال  28نمود. یم يرو نیاحیها و رگل
 اریـ هـم بـه د  » انیصادق یدکتر محمدعل«  از نسلِ بهار رقم خورد. يسالۀ استاد 86عمرِ 

 !ستیگر نشتافت و بهار، در سوگش فراوا یباق
پـژوهش از   يهـا ر به عطر دانش بـود، گلـواژه  وجودش معطّ ان،یدکتر صادق مرحوم

ـ     تبس شد. شکوفۀیماش شکوفا شهینهال اند  یم همواره بر لبـانش نقـش بسـته بـود. قلب
ـ باصفا داشت و دلش چون موم نرم بود و آذر بـود و   نیریرو کالسـش شـ  نیاز همـ  ن؛ی

 !نیآتش
بود. از آموزش و پرورش آغاز کرده بـود.  » معلّم« قتیبحق انیصادق یمحمدعل دکتر

، »ییهما«چون  یشاگرد برجستگان .دیکشیرا به دوش م »اتیادب« و » ادب«از  يبارکوله
کرد. پس از انقالب یم سیتدر رازیبود. در دانشگاه ش »يخانلر«و  »یبیخط«، »فروزانفر«

 تیـ آن روز که بعـدها دانشـگاه ترب   یِعال يآمد و در دانشسرا زدی، به زادگاهش یاسالم
 د غالمرضـا  نش،یرید ارِیمعلّم نام گرفت، به همراهـ   ،ییدکتر محم ـ ان و ادبرشـتۀ زب اتی 

 .  دیدوچندان بخش یرونق ارید نیرا در ا یفارس
نبود بلکه معلّم اخالق هم بـود.   اتی! او، تنها استاد ادبانشیسعادتمندند دانشجو چه

 زد.یت م. چشمانش همواره برق محبدیباریصدق و صفا از رفتار و کردارش م
جرعـه در جـان   تمـام و جرعـه   ییِوایرا بـه شـ   لـه یبوستان و گلسـتان و کل  نِیمضام

چـون   شیهـا يکـار زهیـ ساخت. معرفت حافظانـه را بـا همـۀ ر   یم يجار انشیدانشجو
کـه   يکرد. هنوز در آسمانِ کـالم ِاو بـود  یگرانبها به روحِ مشتاقان حافظ نثار م يگوهر

بـود   یلـ ی یو شـاهنامۀ فردوسـ   رانیحماسۀ ا سِی. در تدريآمدیم رونیاز کالس ب دیبا
داد و تا یقرار م گریکدی يِپهلوان! رستم و سهراب را در نبردگاه کالسِ درس رو در رو
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 يفرزند -داشت و مهر پدریرستم به راه م دنِیرا در انتظاِر رس دگانینوشدارو د دنیرس
 .شدباران نبایساخت تا سوگ سهراب، ابرِ بیم يرا در کالمش جار

کرد. او هرگـز از وقـت   ینم لیتعط چگاهیرا ه ، کالسِ درسشانیدکتر صادق مرحوم
ـ  یگذاشت. با صالبت وارد میکالس کم نم  نیشد و با متانت خارج. شُکوه نـامش در ب

بود. در طـول عمـر    زدیدانشگاه » استاد تمام« نیبود. او نخست زیآمهمکارانش هم احترام
ـ یکه گنج کرد تیرا ترب انشجوآموز و دبا برکتش صدها دانش  .نـد یدارِ علـم و ادبِ او  ۀن

را  ينامـۀ دکتـر  انیپا يارشد بود و تعدادیکارشناس نامۀانیپا يادیتعداد ز ياستاد راهنما
جلد کتاب ارزشمند در حـوزة   نیمنتشر کرد و چند یها مقالۀ علمنمود. ده ییراهنما زین

 کرد. فیتأل ونمت حیتصح نیهمچن ان،یب و یو معان یبالغت  فارس
ـ ، دانشکدة زبان و ادب1371در سال  زدیم ودانشگاه معلّ تیبا ادغام دانشگاه ترب  اتی 
 يسـکّاندار  1382شد که آن مرحـوم تـا سـال     سیتأس انیدکتر صادق استیبه ر یفارس

 دار بود.عهده وستهیرا پ اتیدانشکدة ادب
مات و خـد  یعلم ۀعمر تالش صادقان کی، پس از انیصادق یدکتر محمدعل مرحوم

ا تـا زمـان    یبه افتخار بازنشستگ 1382ماه سالریدر ت یآموزش ستۀیشا کـه   ینائل آمد، امـ
سـاخت و  یم نیمز شیکرد، دانشگاه و کالس درس را با حضور خویم ياری شیهاگام

 نمود. یم رابیکام تشنگانِ دانش و ادب را س
ـ دانشـگاه   یپژوهشـ  یعلمـ  ۀینشر نینخست ،»یفارس اتینامۀ زبان و ادب کاوش«  زدی

. در افـت یانتشـار   انیدکتـر صـادق   ادیزنده یمسئولریشمارة آن با مد نیاست که از آغاز
ـ  گـر یانتشـار د  يکه راه را برا ياهیبود؛ نشر هینشر نیا انگذاریبن شانیا قت،یحق ات مجلّ
 ساخت.   مواره زدیدانشگاه  یپژوهش یعلم

نامه کاوش ۀیریتحر أتیدر جلسات ه انیگرم و مسئوالنۀ مرحوم دکتر صادق حضور
محکم و استوار برپا داشت  یانیرا بر بن هینشر نی، ادلسوزانۀ آن بزرگوار يهاییو راهنما

بـر   انیدکتـر صـادق   تیریاست از حوادث روزگار در امان بماناد. پانزده سال مد دیکه ام
را  یرد ّ مقاالت، جانـب انصـاف علمـ    ای رشیکه در پذ آموختنامه به ما کاوش ۀینشر
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بلکـه حرمـت    م،ییرا نپا هايو خود مینیداد که هرگز خود را نب ادی. او به ما میکن تیرعا
 يه بــراســنگ، البتّــدرس گــران نیــ. امیــدانــش و پــژوهش را بــا جــان و دل نگــه دار

سـنجش،   يرا در تـرازو  امـه نداشـته و دارد، امـا کـاوش    هایگران هیاندرکاران نشردست
راهمان سـازد تـا    قیرف ق،یاست خداوند بزرگ توف دیگرانبها و ارزشمند نموده است. ام

 .  میسپار یخواست پیراهش را چنانکه م زیسفرکرده ن اریآن  ابیدر غ میبتوان
 .  یرا هجران یاست و هر وصال یرا خزان ياو. افسوس که هر بهار ادیو  مییما نکیا

ما نخواهد رفـت. او در   ادیما رفته است، اما هرگز از  شیاز پ انیدکتر صادق مرحوم
بـا دسـت خـود نشـانده و بـا جـان و دل        ياست کـه روز  یهم نگران نهال گریجهان د

ـ نهال دعا خواهـد کـرد و مـا ن    نیا ییو شکوفا يپربار ياش کرده است. او براياریآب  زی
ـ اسـتاد را آو  يهـا م که آمـوزه یاست بر آن عهد يچنانکه رسم شاگرد گـوش جـان    زةی

 . میکار بندبه ستهیو با وستهیو آنها را پ میساز
خداوند بزرگ  میدواریو ام میفرستی، صادقانه درود مختهیروحِ بلند آن استاد فره به

و  ریت بود، به خپاداش آن همه کوشش و تالش را که همراه با صداقت و رأفت و محب
 . ان شاء اهللا.دیفزایو دمادم بر رحمت و مغفرتش ب دیفرما تیعنا یکین

 
 ملک ثابت يمهد
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