کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسـانت ایـن گمـان باشد
در سوگ دوست
استاد محمدتقی دلخموش همسفر خاک شد و به جهان دیگر پر کشید.
دوستی از عهد دانشگاه تا امروز به ما امکان میدهد تا جستارهایی از زندگی برجسته استاد را مرور کنیم.
محمدتقی دلخموش به دلیل فعالیتهای بیوقفه پژوهشی و پایبندی به اصول اخالقی شهرتی کمنظیر دارد .خستگیناپذیری و
خواستههای زندگی ،انعطافپذیری وی را در موقعیتهای تنیدگیزا تسهیل میکرد .اهمیت زندگی،

سختکوشی در راستای به بار نشاندن
ارزش و معنای آن را باور داشت و در نهایت ،این توانایی را داشت تا برای هر کاری که انجام میدهد معنایی بیابد و شرایط دشوار را به
فرصتهای رشد تبدیل کند .باور داشت با کوشش و تالش میتواند بر پیامدهای پیرامون خویش تاثیر بگذارد .در نتیجه ،برای حل

مشکالت ،به مسئولیت خود بیش از اعمال یا اشتباهات دیگران تأکید میورزید.
به باور دوستان و شاگردانش عالقهمند به خدمت ،روشنفکر ،واقعنگر ،جسور ،رشدیافته ،دارای استقالل فکری و احساس مسئولیت،
دیگردوست و عالقهمند به دیگران بود .افزون بر آنچه آمد ویژگیهای بارزی چون حمایتگری ،پایداری هیجانی ،هشیار بودن به قواعد،
وظیفهشناسی ،دقت عمل و خودکفایی در کردار و گفتارش ستودنی بود.

و در گیر و دار بیماری هرگز وظایف بیننسلی و فعالیتهای حرفهای خود را رها نکرد .چنان که از وظایف بیننسلی خود خوب آگاه
بود و میتوانست سکاندار نقشهایی باشد که متضمن بر عهده گرفتن مسئولیت افراد جوانتر و مسنتر است .به ویژه تمایل وی به
ترغیب تحول نسل بعد ،وی را در نقش ناصح جوانان جلوهگر میساخت.
از افتخارهای او میتوان به انتخاب وی از سوی دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت آموزش و پرورش به عنوان پژوهشگر برتر و انتخاب
پژوهش وی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان پژوهش شایسته در سال  6731اشاره کرد.
نثر روان و شیوای استاد محمدتقی دلخموش آثار وی را جذاب و خواندنی نموده است .اگرچه کتاب اکتشاف شخصیت وی ناتمام ماند
اما بیش از  02طرح پژوهشی ،دهها مقاله علمی پژوهشی ،نقد و بررسی کتابهای روانشناسی و معرفی آزمونهای روانشناختی را در
کارنامه خود دارد.
و اکنون برای همسر سوگوار و فرزندان دلبندش ،برای دوستان و دانشجویانش که او را بسیار دوست میداشتند و بی او در دوریش
بسیار دلتنگند جای او سخت خالی است ،روحش شاد و یادش گرامی.
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