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  یادبود

 بدیل سوگ استادی بیدر 

 دکتر صادق ملک شهمیرزادی
1فرالدینرفیعجالل



ضٌاختٌد؛ بدٍى ّیچ پسًَد ٍ پیطًَدی. ها  بَد ٍلی ّوِ اٍ را بِ ًام ضاپَر هی« صادق»اسوص 
کزدین تا ّویي اهزٍس  ّن اس ّواى سال دٍم داًطکدُ کِ با اٍ درس داضتین اٍ را ضاپَر صدا هی

سالگی بَد. حدٍد پٌجاُ سال پیص با اٍ آضٌا ضدم؛ در کالس درس کِ در آستاًِ ّطتاد 
الٌْزیي در داًطکدُ ادبیات داًطگاُ تْزاى. ضاید یکی اس  ضٌاسی پیص اس تاریخ ایزاى ٍ بیي باستاى

یز رفتار ٍ کزدارش قزار گذارًد چٌاى تحت تأث ٍ درسی را هیاستاداًی بَد کِ ّز کسی با ا
کزد. رفاقت ٍ صویویت اٍ با داًطجَیاًص، هاًٌد اسوص  ویگزفت کِ ّزگش فزاهَضص ً هی

کزد. ّوِ اٍ را بِ چطن یک بزادر یا یک  تکلف بَد کِ ّوِ را هبَْت هی چٌاى صادقاًِ ٍ بی
دیدًد؛ سیزا رفتارش ّن، بزادراًِ ٍ پدراًِ بَد. ضاپَر اس جولِ استاداًی بَد کِ تا  پدر هی

ّا، ... ٍ  س اًساًیت، هزداًگی، پایبٌدی بِ ارسشکزد. درس اٍ در آهَختی رّایت ًوی ًوی
ضٌاسی بَد. ضاپَر را ٍقتی بِ درستی ضٌاختن کِ بِ عٌَاى داًطجَ ٍ کارآهَس  باالخزُ اًساى

ضٌاختی در ّفت تپِ بَدین. دٍ هاُ را یکسزُ در کوپی کِ ساسهاى ًیطکز  هطغَل حفاری باستاى
ئیس ّیات در اختیارهاى گذاضتِ بَد بِ سز اهلل ًگْباى، ر ّفت تپِ بِ درخَاست دکتز عشت

کزدین. دٍ سال پی در پی ایي دٍرُ را بِ عٌَاى یک درس  بزدین ٍ در ٍاقع با ّن سًدگی هی هی
ام تبدیل ضد. سال  اختیاری با تعدادی اس داًطجَیاى طی کزدم کِ بِ یکی اس بْتزیي دٍراى سًدگی

ٍیي رفتین، ًشدیک سِ هاُ آًجا با ّن سًدگی بعد ّن کِ بزای تکویل دٍرُ کارآهَسی بِ دضت قش
 5ضدین ٍ ّوچٌیي بِ ّوزاُ  ًفز هی 03دٍرُ  کِ حدٍد  کزدین؛ البتِ بِ اتفاق سایز داًطجَیاى ّن
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ٍلی باسساسی ضدُ ٍ با  ٍقت در کارٍاًسزایی قدیوی  رٍسی ٍ توام استاد، بِ صَرت ضباًِ
 اهکاًات هحدٍد.
ضٌاسی گواضتِ ضدُ بَد،  س گزٍُ باستاىضعیفی کِ در رأ اُ بِ دلیل هدیزیتضاپَر اس داًطگ

سال بواًد ٍ ّوکاری کٌد. اٍ  03چٌاى اًشجاری داضت کِ حاضز ًطد حتی یک رٍس بیطتز اس 
ًطیي کزد تا باالخزُ داًطگاُ هجبَر  بالفاصلِ پس اس سی سال خدهت، خَد را باسًطستِ ٍ خاًِ

ایي داًطگاُ ًبَد کِ اٍ را باسًطستِ کزد، بلکِ اٍ  اش را صادر کٌد. در ٍاقع ضد حکن باسًطستگی
باسًطستِ کزد. با ّوِ هطکالت ٍ  ضٌاسی داًطگاُ را عوالً گیزی، گزٍُ باستاى بَد کِ با کٌارُ

لیفاتص هزبَط بِ دٍراى بعد اس َد چٌاى ٍابستِ بَد کِ بیطتزیي تأهَاًع، اٍ بِ کار ٍ حزفِ خ
ّای پژٍّطی ارسضوٌد ٍ ... حاصل دٍرُ  ، کتاب، گشارشّا هقالِ باسًطستگی اٍست. اًتطار دُ

سَ ضدًد ٍ دیگز قادر بِ خَاًدى ٍ  ّایص کن اش ّستٌد. اٍ تا ّویي اٍاخز کِ چطن ًطیٌی خاًِ
ّای  هثال ًَضتِ ًَضت. در ٍاقع یکی اس پدیدآٍرًدگاى بی خَاًد ٍ هی ًَضتي ًبَد، یکسزُ هی

گاّی کِ ّوِ بِ دًبال ارتقا ٍ تزفیع سالیاًِ ّستٌد ٍ بِ بِ هعٌی ٍاقعی کلوِ بَد ٍ در داًط علوی 
را بِ سزعت طی کٌٌد ٍ داًطیار ٍ استاد ضًَد، ضاپَر عاری « تزقی»خَاٌّد پلکاى  ّز قیوتی هی

ّای خدهتص ّزگش خَد را آلَدُ ایي هسائل فزیبکاراًِ ًکزد. بِ  اس ایي تعلقات بَد ٍ طی سال
حول هحیط کار بزایص هطکل ضدُ بَد ٍ بِ ضدت آسار کِ داضت ت  خاطز ّویي رٍحیِ علوی

دستزًج ٍ  تواهاًکِ   دید ٍ در ًْایت با حالت اًشجار داًطگاُ را تزک کزد. کارّای علوی هی
 حاصل سحوات خَدش بَد، ّوچٌاى دستوایِ داًطجَیاى ٍ استاداى ایي رضتِ ّستٌد. 

داًطجَیاًی را تزبیت کزد کِ راُ پزضوار،   ّای علوی صادق هلک ضْویزسادی عالٍُ بز پژٍّص
اٍ را در پیص گزفتٌد؛ اس جولِ دکتز حسي طالیی کِ اٍ ًیش بِ طَر ًاگْاًی ها را تٌْا گذاضت ٍ 

 بِ دیار باقی ضتافت. 
روحشانشاد




