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درضا راشد محصلمحم

تقی وحیدیان کامیاریاد استاد دکتر  روان پاك زندهبه یشکش پ

هـاي  شادروان دکتـر تقـی وحیـدیان کامیـار را از سـال     

آن روزهـا هـردو   .ناختمشـ  مـی ،یعنی دهـۀ چهـل   ،دور

نـه در یـک کـالس و نـه حتـی در       ،در دانشکدة ادبیات

ــیل   ــک دوره، تحص ــیی ــردیمم ــجوي  .ک ــان دانش ایش

ــال اول     ــجوي س ــن دانش ــود و م ــه ب ــوم روزان ــال س س

ـا هــردو در آمــوزش و پــرورش آموزگــار     .شــبانه امـ

آن روزهـا هـم دکتــر وحیـدیان دسـت بـه قلــم      .بـودیم 

ــه  ــر اشــتباه نکــنم هفت ــک روز شــرح داشــت و اگ اي ی

ایـن  .نوشـت حال شـاعران خراسـان را در روزنامـه مـی    

رو و پشــت در چهــار صــفحۀ يهــا در قطــع وزیــرنوشـته 

ــاپ   ــه چ ــیدر روزنام ــ م ــال.دش ــته  س ــن نوش ــد ای ــا بع ــه ه ــا ب ــژوهش در  ه ــک پ ــورت ی ص

تکمیـل شـد و تـا آنجـا کـه       ،محمـد عظیمـی   ،شناسی بـا همکـاري دوسـت بیمارمـان    خراسان

چنــدي بعــد ایشــان بــه تهــران رفــت و  .صــورت کتــابی مســتقل انتشــار یافــتبــه ،دانــممــی

ــاندوره ــی زب ــران گشنهــاي تکمیل ــداســی را در دانشــگاه ته ــا  1345ســال .ذرانی مــن هــم ب

م و بعضـی از دوسـتان بـه تهـران منتقـل شـدیم و پـس از قبـولی در کنکـور، بـرادرم در           برادر

فـوق لیسـانس را گذرانـدیم و پـس     فارسـی، دورة  هـاي باسـتانی و مـن در رشـتۀ ادبیـات      زبان

ــه ــم   از پذیرفت ــه دادی ــیل را ادام ــري تحص ــور دکت ــدن در کنک ــیل در   .ش ــا تحص ــان ب همزم

دانشکده و دبیـري دبیرسـتان در فرهنگسـتان زبـان ایـران هـم کـه آن روزهـا زیرنظـر اسـتاد           

.کار پرداختیم به ،دش مییاد دکتر صادق کیا اداره زنده
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هــاي دانشــجویان دوره.بایــد اشــاره کــنم کــه آن روزهــا کــار پــژوهش ارج و قربــی داشــت

ــی دورة ک لیســانس و دکتــري وفــوق ــه ،انوخــر از هفــتگــذارشناســی، بــیحتّ کــار گرفتــه ب

صـادق   ریاسـت شـادروان دکتـر   هـاي پژوهشـی ماننـد فرهنگسـتان زبـان بـه      مؤسسه.دندش می

معاونـت فرهنـگ    اد دکتـر پرویـز ناتـل خـانلري و    یـ مـدیریت زنـده  کیا، بنیاد فرهنگ ایـران بـه  

ایـن همـه دانشـگاه    .کردنـد  ریاست شـادروان دکتـر صـفا از پژوهشـگران اسـتقبال مـی      عامه به

ــی  ــور، علم ــام ن ــا-آزاد، پی ــا  ک ــد آنه ــاعی و مانن ــر   نربردي، غیرانتف ــال گُروگُ ــر س ــه ه ــود ک ب

تنهــا پــنج دانشــگاه  .بــودصــادر کننــد؛ حســاب و کتــابی در کــار  دانشــجو بگیرنــد و مــدرك 

ــا مجــو  ،کشــور ــر ســال ب ــم ه ــومآن ه ــی ،ز وزارت عل ــراي دورهم ــی توانســتند ب ــاي تکمیل ه

اسـتادان هـم مثـل امـروز از ایـن دانشـگاه بـه آن دانشـگاه         .نشـجو بگیرنـد  تعدادي محـدود دا 

پــژوهش و اصــوالً خــدمت از روي .کردنــدرفتنــد و بــاري بــه هــر جهــت هــم کــار نمــی نمــی

ــود  ــقانه ب ــه و عاش ــه.عالق ــدیران مؤسس ــوبی   م ــدیران خ ــم م ــی، ه ــی و پژوهش ــاي آموزش ه

متیازهــا فضــاي کــار را   ا ایــن.ايهــم اســتادان خــوبی و هــم دوســتان ارزنــده      ،بودنــد

ــادي ــاط  ش ــرین و پرنش ــئولی  آف ــه مس ــگر را ب ــویق  تو پژوهش ــذیري تش ــیپ ــرد م ــر .ک کمت

ــین محــیط  ــود کــه نخواهــد در چن ــات  دانشــجویی ب ــار مشــغول شــود و از امکان ــه ک هــایی ب

.مند گرددهاي استادان بهرهعلمی مؤسسه و راهنمایی

کـه آن   ،وان دکتـر تقـی وحیـدیان   ازجملـه شـادر   ،هـا دورهاي از دوسـتان و هـم  من و عـده 

کــردیم و از در فرهنگســتان زبــان کــار مــی ،شناســی را هــم گرفتــه بــودروزهــا دکتــراي زبــان

ــاق ــار      ،اتف ــه ک ــی ب ــی و عرب ــان فارس ــط زب ــش رواب ــدیان در بخ ــر وحی ــرادرم و دکت ــن و ب م

آمـدیم و از ایـن در   هـاي اسـتراحت گـرد هـم مـی     طـور طبیعـی در لحظـه   و بـه  بودیممشغول 

ــی و آن ــیم در ســخن م ــدي  .گفت ــا دانشــگاه جن ــه آن روزه ــواز در روزنام ــا آگهــی شــاپور اه ه

جـز بـرادرم کـه کارمنـد فرهنگسـتان       ،همـۀ مـا   ،عنـوان تفـنن و تفـریح   بهو استخدام داده بود 

ــود اي از مــا عــده ،پــس از اعــالم نتــایج.تقاضــا نوشــتیم و در آزمــون هــم شــرکت کــردیم  ،ب

بنــده و چنــد نفــر دیگــر بــراي مصــاحبه دعــوت شــدیم و ازجملــه شــادروان دکتــر وحیــدیان، 

اي مبنـی بـر تقاضـاي انتقـال از     یک هفته بعد ضـمن اعـالم قبـولی از مـا خواسـتند کـه نامـه       

، غافــل از بـا شــوخی و خنــده آن را هــم فرســتادیم  .بــه دانشــگاه بنویســیمآمـوزش و پــرورش  

هـاي عـالی   التحصـیالن دوره بایسـت بـا انتقـال فـارغ    آمـوزش و پـرورش برابـر قـانون مـی      آنکه
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یـک هفتـه نشـد کـه ابـالغ انتقـال مـن و چهـار         .هـا موافقـت کنـد   به وزارت علوم یـا دانشـگاه  

گونـه بیـدار   شـوخی  عمیـقِ  آنگـاه از خـوابِ  .شـاپور صـادر شـد   ينفر دیگـر بـه دانشـگاه جنـد    

دیگــر نــه روي بازگشــتن بــود و نــه .اي دیــدیمشــدیم و خــود را در مقابــل عمــل انجــام شــده

کـار جدیـد    ر پـنج نفـر بـه اهـواز رفتـیم تـا محـل       بود که هـ 1353مردادماه .رفتنارة ازپیشچ

.را ورانداز کنیم

رفتـیم کـه   بایـد بـه آبـادان مـی    .آن روزها پرواز مستقیم به اهـواز کـم بـود یـا اصـالً نبـود      

از گرمــاي طــول راه .قطـار را انتخــاب کـردیم  .یکصـدوپنجاه کیلــومتر بـا اهــواز فاصـله داشــت   

بـه اهـواز رسـیدیم، هتـل آسـتوریا      کردنـد چـه بگـویم؟    مردمانی که در همان گرما کـار مـی  و 

ــد   ــه  .را کــه آن روزهــا بهتــرین هتــل اهــواز بــود برایمــان درنظــر گرفتــه بودن پــس از نهــار ب

ــان    ــتر خیاب ــازار و بیش ــیم، ب ــان رفت ــو خیاب ــاي اه ــاده  ه ــا پی ــخوان ی ــا پیش رواز در آن روزه

دانـم بـه چـه مناسـبت دسـت خـود       نمـی .ی یـا گچـی داشـت   هاي سـیمان سرپوشیده با ستون

در آتــش فــرو بــرده  هــا تکیــه دادم، درســت مثــل اینکــه دســتم رارا بــر یکــی از ایــن ســتون

کـه گـویی انسـان     زاندسـو هواي گرم اهـواز چنـان صـورت و بـدن را مـی      .باشم دستم سوخت

ل گذرانــدیم، شــب اول را کــه در هتــ ،بــه هــر صــورت.ســر خــود را در تنــور فــرو بــرده اســت

ا روز بعـد بـه یکـی از خانـه        از اتفـاق آن شـب    .هـاي کـوي اسـتادان رفتـیم    نسبتاً بـد نبـود امـ

داد کـه   هـا چنـان مـا را آزار مـی    گرمـا و نـیش پشـه    ،برق قطع شـد، چشـمتان روز بـد نبینـد    

فـرداي آن روز بـه   .هـاي کـوي پرسـه زدیـم    ناچار خانه را ترك کـردیم و تـا صـبح در خیابـان    

فــراهم آوریــم و چنــین  تحصــیلی زگشــتیم تــا موجبــات ســفر را بــراي ابتــداي ســالتهــران با

در آن تـاریخ جـز شـادوران دکتـر     .اهـوازي شـدیم   ،ازجملـه دکتـر وحیـدیان    ،بود که همۀ مـا 

دانشــکدة ادبیــات از  .ســالۀ دکتــري خــود دفــاع نکــرده بــودیماز ریــک از مــا  هــیچوحیــدیان، 

اسـتادان پـروازي بـه     هـا معیـاري نداشـت و    شجهت آموزشی در عـین نابسـامانی بـود، سـنج    

صـورتی  هـر تصـمیم گـرفتیم بـه   .ه بودنـد توجـ ها و ارزیابی کـار دانشـجویان بـی   ت درسکیفی

بخشـی بـه   بـراي حفـظ آبـروي خـود و بـراي نمـایش اهمیـت فرهنـگ و ارزش        است، که شده 

جویانی حاصـل ایـن تصـمیم اعتـراض شـدید دانشـ      .تدریس این نابسـامانی را ازمیـان بـرداریم   

ــود کــه از وضــع موجــود آن روزهــا سوءاســتفاده مــی  ــد، ب در عــین حــال اکثریــت ولــی کردن

هـا منتشـر    نامـه شـب .از تصـمیم مـا راضـی بودنـد     ،خصـوص دانشـجویان عـرب   به ،دانشجویان
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ا ثبـات قـدم و   امـ  کشـید، حتـی کـار بـه رویـارویی و برخـورد       .تهدیـدها صـورت گرفـت    شد و

بــه قبــول نظــم و رعایــت  ،از اســتاد و دانشــجو ،خلفــان راتصــمیم قطعــی مــا ایــن بــود کــه مت

ــیم ــین هــم شــد.شــئونات فرهنگــی وادار کن ــروازي و مــدیریت دانشــگاه در  .چن همکــاران پ

م، یبگــذر.ي مــنظم شــدتاحــد کدهنشــینی کردنــد و دانشــمقابــل مقاومــت منطقــی مــا عقــب

ـ            1360من در سـال   یـاد دکتـر   دهبـه تهـران آمـدم و چنـد سـال بعـد بـه تبریـز رفـتم امـا زن

وحیــدیان در دهــۀ شصــت بــه مشــهد منتقــل شــد و در دانشــکدة ادبیــات دانشــگاه فردوســی 

ــتور     ــه، دس ــدیع و قافی ــروض و ب ــدة او در ع ــاي ارزن ــه داد و کاره ــق ادام ــدریس و تحقی ــه ت ب

ــت    ــدمت اوسـ ــن دوران از خـ ــول ایـ ــر محصـ ــار دیگـ ــان و آثـ ــه  .زبـ ــاد کـ ــۀ هفتـ در دهـ

اسـتادان دیگـر همکـاري داشـتیم و پـس از ادغـام       شناسی تأسـیس شـد، بـا هـم و بـا      خراسان

 ،دوســتاناي دیگــر از اســتادان و فرهنــگهمــراه دکتــر وحیــدیان و عــدهشناســی بــهخراســان

ــی  ــراي فردوس ــدیان   )فرهنگســراي آن روز(خردس ــر وحی ــاد دکت ــردیم و روانش ــیس ک را تأس

.ر مؤسسۀ فرهنگی خردسرا بودایان عمر پربار خود از اعضاي مؤثتا پ

.گوییمایم و به همسر و فرزندان و دوستانش تسلیت میبه سوگ او نشسته اینک،

.ان بادخدایش بیامرزاد و روانش شاد


