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 ام دكتر اصغر رضويهبه ياد دوست فرزانه

 

ها كار در ز سالاگردد. من پس برمي 1348، 49هاي ام با او به ساليروانش شاد. سابقه آشنائ

 زمان  مهر آن ه آرياها( پيوندم را با شيراز گسسته بودم و در دانشگادانشگاه شيراز )پهلوي آن سال

يراز شگاه به ه و بيي الفت با دوستان شيراز به جا بود. گاهاولي رشته .)و شريف بعدي( مشغول بودم

 دم. شه آشنا صغر رضويابا دكتر كه  داشتم. در همين ايام بودها را زنده نگاه ميرفتم و ياد آشنائيمي

و  ،دمان نزديك به هم بوفهميديم. ولي خلق و خوياي همديگر كم ميهاي حرفهاز تخصص

ه بمان ئيم و آشناديگر را پسنديدي. همخوانداعي و دانشگاهي با هم ميتماز مسائل اج مانبرداشت

ه كاشي و من ن و آرام هائي هم داشتيم. او كاشي بودهاي بعد انجاميد. البته تفاوتدوستي پايدار سال

 و نه آرام. 

ه ما به خان من و همسرم را سرافراز كرد وهائي كه اصغر در تهران بود در يكي از فرصت

ام را در شدهها متوجه شد كه من گمو از هر دري سخن رفت. در خالل صحبت . شام خورديمآمد

 سال از نها سهكه ت ام و درست هم بود. نه هواي تهران و نه حال و هواي دانشگاهيتهران نيافته

يراز چه شگردي. گفتم سازگار نبود. گفت چرا به شيراز برنميمن گذشت با مزاج اش ميتأسيس

ش استحقاقادهند  گيرد كه نشاناي داد كه امتياز به كساني تعلق ميدهد. جواب حكيمانهيازي ميامت

 تأثير نبود. را دارند. اين سخن او در بازگشت دوباره من به شيراز بي

تحصيلي  وكاري  هدر دانشگاه شيراز جمع شده بودند، سابق 1340هاي افرادي كه در سال

طور  شد. بهيمشتركاتي ديده مشان هم اي اجتماعي و آمال و آرزوهايهيكسان داشتند. در ريشه

دهاي مت و آ، رفكرد كه خارج از محيط كارشدند. شور جواني هم كمك ميطبيعي به هم نزديك مي

م در غكوبند. بهاي هم پاي باشند و در شاديشان هايخانوادگي داشته باشند، شاهد بزرگ شدن بچه

 ر ميان ديگر د را با همن آورد آهي به يك كدام روي ميكند. ولي اگر اندوجوانان كمتر رخنه مي

 .ندگذراندو از سر مي گذاشتندمي

د و ِج ديم. بهشآن جمع مي يامرد و بچه در خانه اين  مان زيبا بود. زن وجمع شبهاي جمعه

ديم. آورر ميسبه  هاي روزمرهناهنجاريساعتي فارغ از  گفتيم و سه چهاراز هر دري سخن مي طنز

 عي اصريت يا مبكه در جريان بود  بحثي تر بود. به مناسبتمان روانطبع شعر اصغر از طبع بقيه

شد ميدرست  خيالياز طنز و بياي آزمودند و در نهايت مجموعهگفت. حاضران طبع خود را ميمي

 ارم. دگاه ميام ناي شخصيهكرد. چند فقره از اين ابيات را در يادداشتها را ثبت ميو خاطره
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اه شگن دانتاسسس دبيرؤاش مبتكر و مدكتر اصغر رضويه عالوه بر كارهاي موظف دانشگاهي

متعارف  هاينبرنامه آموزشي و مديريت دبيرستان به طور محسوس متفاوت با دبيرستاشيراز است. 

شور كروز در  هاي نوين آموزش بود كه تا آنبراي آزمودن روش البراتواري دبيرستانكشور بود. 

هاي لهاي ساوفقيتسابقه نداشت. تعداد كثيري از جوانان و نوجوانان كه از اين دبيرستان گذشتند م

 بعدشان را مديون همين دبيرستان و نهايتًا مديون دكتر رضويه هستند.

 به ياد دارم هم بودند. شمارياسان انگشتناسپ ،گذاران فراوانبا كمال تأسف در بين سپاس

 ود آمدهگاه به وجدر دبيرستان دانش يشورش ،هاي اول انقالب خبر آوردندهاي ماهنظميبي ميانه در

گزارش  ضوع رارويم و كّم و كيف موشكده مهندسي خواستند بهناست. از من و يك نفر ديگر از دا

د. ض داشتنير اعتراعطيلي كشانده بودند و به صالحيت مدرا به تاز دبيران، دبيرستان دو نفر  كنيم.

با  بود كه اصغر  Introduction to Research in Educationمدرك عدم صالحيت مدير كتاب 

سي هم ن انگليه زبابدو تن از اساتيد دانشگاه اينديانا نوشته بود. صفحاتي از اين مدرك جرم را كه 

ز زارتر اآودند. دل بانده بسچو ديوار دبيرستان  به در ،كردمير ترم را سنگينُج در آن زمان و ،بود

دم ع مرغعلي ،شغلي نيك انديش او را باال كشيده بود. بياران معركه بود كه رضويةاز آتش يكي ،همه

 ف نيستو اختالافت اد كرد. باران كه در لطوشمي ، به او داده بود. چهاشصالحيت علمي و اخالقي

 زار خس.ويد و در شورهباغ الله ردر 

انشگاه به بعد به دنبال تأسيس د 1370من از سال اي هم بگويم و تمام كنم. خاطره

 وشيراز  ر بينهفته يكبا تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان رفتم. در شش هفت سال اول، هر دو

 كه داشتم كتريچهار پنج دانشجوي ددرس و مشق دادم و به مي كردم. درسزنجان رفت و آمد مي

 شتي كه داهنذبه شيراز به اصغر زنگ زدم. با حضور  هابرگشتاين كردم. در يكي از مي رسيدگي

 اين بيت را سرود: 

 يا كه در شيراز در پيش مني           اي ثبوتي زنگ از زنجان زني 

 در جواب گفتم:

 هايم مگوها و آندر صفا ز اين           مجو  مجايجا و آناصغر از اين

 َرمَديش تو هر كجا باشم به پ    گه به شيرازم، گهي زنجان روم                     

روي  يروانش شاد. نيك مرد و صاحب كمال بود. در ساختن اين كشور سهم دارد. سنگ

بديل بود. برايش دوستي بي براي اصغراش بانو نسرين جزايري، همسر فرزانه سنگ گذاشت و رفت.
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رايشان اند. باش، علي و حسين، مردان برومندي شدهكنم. دو فرزند خلفبردباري آرزو ميسالمت و 

 ام نام پرآوازه پدر را پاسدار خواهند بود.خواهم. مطمئنتوفيق و بزرگي مي

 

 يوسف ثبوتي

 1389اسفند  -زنجان


