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دانشجوی دکتری زبانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
مراسم بزرگداشت مقام دکتر محمد دبیرمقدم ،روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه  ،1397مقارن با
هفتۀ معلم ،به کوشش گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس در سالن دکتر میرحسنی دانشکدۀ
علوم انسانی برگزار شد .انجام امور اجرایی مراسم بر عهدۀ کارشناس محترم گروه زبانشناسی خانم
فریبا کاوه و جمعی از دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد زبانشناسی بود .این مراسم با
حضور اعضای محترم هیئت علمی گروه زبانشناسی و رئیس دانشکده ،آقای دکتر غالمحسین زاده
انجام شد .میهمانان بسیاری نیز از دانشگاهها و مراکز علمی مختلف کشور از جمله دانشگاه تهران،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه الزهرا ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این مراسم
گرد هم آمدند که حضور آنان به گرمی و وجاهت مراسم بیش از پیش افزود؛ اساتید بزرگواری از
جمله آقای دکتر احمد صفارمقدم ،خانم دکتر ویدا شقاقی ،آقای دکتر مصطفی عاصی ،آقای دکتر
محمود بی جن خان ،خانم دکتر گلناز مدرسی ،آقای دکتر غالمحسین کریمی دوستان ،آقای دکتر
بهرام مدرسی ،آقای دکتر بهروز بختیاری ،خانم دکتر ماندانا نوربخش ،خانم دکتر فریبا قطره ،خانم
دکتر مهینناز میردهقان ،خانم دکتر فریده حقبین و تنی چند از اساتید ،دانشجویان و دانشگاهیان
دیگر.
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این مراسم در ساعت  ،14پس از پخش آیاتی از قرآن کریم و سرود ملی ایران ،با سخنرانی
آقای دکتر ارسالن گلفام ،مدیر محترم گروه زبانشناسی آغاز شد .ایشان ضمن خوشامدگویی و
تبریک صمیمانه به حاضرین به مناسبت هفتۀ معلم ،از سالهای شاگردی و همکاری با آقای دکتر
دبیرمقدم سخن گفتند و در پایان سخنان خود پیام تبریک برنارد کامری ،ردهشناس مطرح دنیا را
قرائت کردند که ایشان به مناسبت همین مراسم خطاب به آقای دکتر دبیرمقدم ارسال کرده بودند.
این پیام به شرح زیر است:
To my esteemed colleague and dear friend Mohammad
Dabir-Moghaddam,
Dear Mohammad,
I am delighted to learn that your work is being recognized
today by the faculty and students of the Department of Linguistics
at Tarbiat Modares University. Please allow me to join in
celebrating this recognition. Your work on the smaller languages of
Iran against the background of linguistic typology is an irreplaceable
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contribution to our understanding of Language (with a capital L)
as well as of languages. You have drawn to the attention of
typologists and other linguists worldwide crucial aspects of the
structure of Iranian languages that broaden our knowledge of
linguistic features ranging from the morphology of case marking to
the syntax of agreement and word order. Moreover, your
documentation work has enhanced the prestige of these languages by
showing that even the smallest village language is an important
repository of the human language faculty that can throw light on
burning questions of linguistic theory. I wish you many more years
of success in these endeavors, and also take the opportunity to
encourage your younger colleagues and students to take advantage of
every chance to learn from you and to ensure the continuing
development of linguistics in Iran and beyond.
With all my best wishes,
Bernard Comrie
University of California, Santa Barbara

 خطابهای در تجلیل آن استاد گرانقدر به نیابت از سوی دانشجویان مقطع دکتری،در ادامه
:و کارشناسی ارشد رشتۀ زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس به شرح ذیل قرائت شد
 ای گل معطر بوستان علم و عشق که پیوسته دانش و، ای مظهر علم و اخالق،"ای انسان آزاده
محبت و راستی را به شاگردانت آموختهای و جوهرۀ وجود خویش را بدون هیچ چشمداشتی در
. باز هم کم است، بیشک هرچه از عظمت و بزرگی شما گفته شود،اختیار همگان قرار دادهای
شایسته است تا از شما استاد بزرگوار تجلیلی فراخور خود و نه سزاوار مقام حضرت عالی نمود و
سپاسگزار تمام زحمات بیدریغتان در حوزۀ دانش و پژوهش بود که نه تنها به اسم که به رسم نیز
 بزرگواری، انگیزه و عمل، هدفمندی و ژرفنگری، تالش و کوشش، علم و دانش،پیامآور عقل و عشق
.و بزرگبینی بودهاید و بیتردید بسیار صفات پسندیدۀ دیگر که از نگاه مغفول مانده
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شما ژرفساخت زندگی را بر ما هویدا ساختهاید .نحو و نمود انسان بودن را بر ما روشن کردهاید.
ترسیم نمودار چه اهمیتی دارد ،در جایی که شما نمودار اخالق را شفاف و بیپرده به ما نشان دادهاید.
به راستی جایگاه علمی و اخالقی شما در کدامین رده قرار میگیرد که از درک ما خارج است؟! آیا
حقیقتاً میتوان نقش معنایی حُسن رفتار و محبت بیحصر شما را تعیین کرد؟! آیا کفایت تبیینی
برای گفتن از جوانب درایت و بزرگواری شما کم نیست؟! به حق به کدامین زبان میتوان خداوند
بزرگ را به خاطر حضورتان در کنارمان شُکر گفت؟!
همواره و در تمام مراحل زندگی باارزشتان شما را به نگاه بینظیر خدای خوبیها میسپاریم".
سپس دو کلیپ به نمایش گذاشته شد که یکی از آنها مربوط به مراحل مختلف زندگی
علمی و افتخارات استاد بود و دیگری حاوی نقطهنظرات و دیدگاههای مختلف اساتید ارجمندی
همچون آقای دکتر عامر قیطوری ،آقای دکتر محمد راسخمهند و برخی دیگر از اساتید گرانقدری
بود که تجربۀ همکاری و یا شاگردی در محضر آقای دکتر دبیرمقدم را داشتند .ایشان به دلیل میسر
نبودن امکان حضور در این مراسم ،با ارسال پیامهایی ویدیویی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری
چنین مراسمی ،به ذکر خاطرات و آموختههایی علمی و اخالقی از استاد پرداختند .هر یک از اساتید
بر اساس نوع و مدت زمان ارتباط با استاد دبیرمقدم ،ایشان را توصیف نمودند که چکیدهای از آن
توصیفات بدین شرح است:
آقای دکتر احمد صفارمقدم" :در طول  42سال همکاری دور و نزدیک من با آقای دکتر دبیرمقدم
در فرهنگستان زبان ایران ،از ایشان فقط عشق به تحصیل ،عشق به تدریس ،عشق به تحقیق و
خصلتهای ممتاز انسانی مثل ادب ،احترام ،صداقت و وظیفهشناسی دیدهام .به اعتقاد من ،بین
زندگی آقای دکتر دبیرمقدم و عملکرد ایشان ،و عدالت الهی یک رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ به این
معنا که حاصل این نوع زندگی و تالشهای عاشقانه چیزی نخواهد بود جز موفقیتهای درخشان و
این بزرگترین درسی است که میتوان از زندگی ایشان گرفت".
خانم دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا" :از ابعاد مختلفی میتوان به شخصیت بزرگ علمی آقای
دکتر دبیرمقدم نگاه کرد .ایشان از لحاظ اطالعات علمی و دانش زبانشناختی سرآمد هستند و
جزو چند نفر اول زبانشناسان ایرانی قرار دارند .ایشان در برخورد با دانشجویان بسیار متین ،صبور
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و تؤام با احترام رفتار میکنند .ایشان ،به لحاظ شخصیت بینالمللی ،تقریباً بین تمام زبانشناسان
بزرگ جهان از جمله چامسکی و ویندفور به عنوان یک دانشمند ایرانی در حوزۀ زبانشناسی
شناخته شده هستند".
آقای دکتر فردوس آقاگلزاده" :اگر بخواهم ،خیلی موجز ،مکنونات قلبی خود را دربارۀ پروفسور دکتر
دبیرمقدم بیان کنم ،میتوانم بگویم ایشان دانشمندی متواضع و فروتن ،زبانشناسی متخصص و به
روز ،واقعبین و دقیقنگر در توصیف دادههای زبانی هستند .ایشان در رشتۀ علمی خود صاحب نظریه
و کرسی هستند ،به خصوص در ردهشناسی زبان .تحقیقات ایشان عموماً روشمند است و هنگامی
که کار بر روی موضوعی را آغاز میکنند ،تا زمانی که آن مجهول را با رعایت تمام ویژگیهای روش
تحقیق علمی به سامان و نتیجه نرسانند ،کار خود را نیمهتمام رها نمیکنند .جامعۀ علمی زبان-
شناسی ایران وامدار این چهرۀ سرشناس و ممتاز زبانشناسی است .ما  27سال پیش در کالس
درس ایشان زانو زدیم و امروز به این زانو زدنها و کسب معرفت کردنها از وجود این استاد فرزانه
افتخار میکنیم".
آقای دکتر بهرام مدرسی" :خدای را صدها بار سپاس که فرصتی دست داده است تا بغض دیرینهای
را که مدتهاست درون سینهام محبوس نگه داشتهام ،بشکنم و مراتب قدردانی خود را از بزرگمردان
علم زبانشناسی ایران ابراز نمایم و این درحالیست که یکی در خانه ،خانهنشین ،یکی از میان رخت
بربسته ،یکی در بستر بیماری و دیگری در گوشهای عزلت گزیده است ،و در این میان آن یکی استاد،
ستارهای تابناک و درخشان در آسمان زبانشناسی ایران ،همیشه فروزان ،دبیرمقدم بیهمتا .شکر
خدا که وجود شما در عرصۀ زبانشناسی ایران غنیمت است و پایدار باد .استاد عزیزم ،سپاس از همۀ
چیزهایی که به من آموختید .به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه تنها میتوانم از شما قدردانی
کنم ،گرچه زبانم قاصر است و فقط باید بگویم سپاس ،سپاس و سپاس".
آقای دکتر محمد راسخمهند" :وقتی از من خواستند در مورد آقای دکتر دبیرمقدم چندکلمهای بگویم،
فکر کردم اولین صفتی که با شنیدن اسم استاد به ذهنم میآید ،چیست .از میان صفتهای خیلی
خوب ،به نظرم آمد که ایشان برای من یک دانشمند هستند .اما منظورمان از "دانشمند" چیست؟ به
اعتقاد اِرنست مایر ،یک زیستشناس تکاملی" ،دانشمند" باید نوآور باشد و حرف تازهای زده باشد ،باید
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تلفیقگر باشد یعنی مسائل قبلی را یکپارچه کرده و به آنها نظم داده باشد ،باید انتشار دهنده باشد
یعنی حرفهای رشتۀ علمی خود را به بقیه منتقل کند ،و باید تحلیلگر باشد یعنی بتواند مباحث
پیچیده را روشن ،و رمز و رازها را آشکار کند .من وقتی به دکتر دبیرمقدم و کارهایشان فکر میکنم
میبینم ،ایشان تمام ویژگیهای یک دانشمند را دارند و به نظر من ،ایشان یک دانشمند رازبین و
بصیرند ،یعنی عالوه بر ویژگیهایی که مایر میگوید ،ایشان چیزهایی را در مطالعۀ زبان میبینند که
افراد دیگر نمیبینند".
آقای دکتر عامر قیطوری" :آنچه که در ایشان برای من همیشه الگو بوده ،صداقت در کالم ،و صداقت
و امانتداری در کار علمی بوده است و من فکر میکنم برای یک انسان واال صداقت مهمترین معیار
است و ما میدانیم کسی که صداقت در دل داشته باشد ،خداوند او را در دلها محبوب میکند و به
همین دلیل میتوانم بگویم از میان کسانی که با دکتر دبیرمقدم برخورد داشتهاند ،کسی نیست که
ایشان را دوست نداشته باشد".
آقای دکتر بهروز بختیاری" :بسیار خوشحالم که در سه مقطع متوالی این توفیق را داشتم که
دانشجوی آقای دکتر دبیرمقدم باشم و از محضرشان بهرهمند شوم .به باور بنده ،ایشان همیشه در
کار حرفهایشان و در برخورد با دانشجویانشان طریق اعتدال را پیش گرفتهاند؛ به این معنا که نه یک
تکبِّر آزارنده دارند و نه یک فروتنی اغراق شده .ایشان در کارشان نظم و چارچوب دارند ،به روز
هستند ،عالِم هستند و در ارائۀ دانش خود بسیار فروتن و سخاوتمندند".
خانم دکتر حیات عامری" :صحبت کردن از استاد دکتر دبیرمقدم واقعاً کار راحتی نیست و همۀ ما
با فضایل اخالقی ایشان و علم بینظیرشان به خوبی آشنا هستیم .من زمانی که دانشجوی دکتری
دانشگاه تربیت مدرس بودم ،اتفاقی افتاد که برای همیشه در ذهنم به عنوان یک خاطره ماندگار شد
و آن اینکه استاد یک روز برخالف تمام هفتههایی که با ایشان کالس داشتیم ،با حدود  4الی 5
دقیقه تأخیر به کالس رسیدند و خیلی کوتاه برای ما توضیح دادند که در مسیر با اتومبیل خود
تصادفی کردند اما بدون اینکه وضعیت تصادف را دنبال کنند و به وضعیت اتومبیلشان سر و سامانی
دهند ،ترجیح داده بودند که آن را در جایی رها کنند و هر چه سریعتر خود را به کالس درس
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برسانند و این واقعاً درس بزرگ تعهد و انضباط شغلی بود که من از ایشان یاد گرفتم و هیچ وقت از
خاطرم نرفت".
پس از پخش این کلیپها ،از عزیزان حاضر در مراسم خواسته شد تا با بیان نکاتی دربارۀ
آقای دکتر دبیرمقدم ،استاد نمونۀ کشوری در سال  ،1396رنگ و بوی دیگری به مراسم ببخشند.
در این بخش ،آقای دکتر مصطفی عاصی ضمن تعریف خاطرهای از دوران دوستی و همکاری دیرینۀ
خود با استاد دبیرمقدم ،از ایشان به عنوان شخصیتی تداعیکنندۀ ارزش یک انسان یاد کردند و آنچه
در مورد ایشان تحسین برانگیز میدانستند ،دقت علمی ،صداقت علمی و تعهد علمی ایشان بود که
خود را تماماً وقف دانشی کردهاند که به آن عالقهمندند و همواره با تمام وجود در خدمت زبانشناسی،
زبانهای ایرانی و زبان فارسی بودهاند ،و این ارزشی کمیاب در دوران ماست .ایشان عضو افتخاری
پژوهشکدۀ زبانشناسی بودهاند .وفاداری ایشان به عهد خودشان قابل تحسین است .نکتۀ حائز اهمیت
دیگر نگاه پویا و جستجوگر ایشان در دانش زبانشناسی و در فعالیتهایشان میباشد .چند تن دیگر
از اساتید و دانشجویان حاضر در مراسم نیز برای ارائۀ نکاتی ،در قالب شعر و یا خاطره ،دربارۀ استاد
دبیرمقدم در جایگاه قرار گرفتند.
در نهایت نیز استاد با ایراد سخنرانی دلنشین ،گیرا و شیوای خود سکوت همگان را بر سالن حاکم
ساختند .ایشان ضمن قدردانی از برگزاری این مراسم ،به بیان سخنانی در حوزۀ زبان و زبانشناسی،
چالشهای پیش روی آن ،دانشجویان مشغول به تحصیل در این رشته و امر اشتغال آنها پرداختند
که مورد توجه اساتید و دانشجویان حاضر قرار گرفت .در پایان ،آقای دکتر گلفام ضمن تشکر از
تشریففرمایی تمامی میهمانان گرامی و همینطور سپاسگزاری از عزیزانی که نتوانستند در این
مراسم حضور داشته باشند اما با پیام تبریک خود مایۀ خوشحالی و افتخار گروه زبانشناسی دانشگاه
تربیت مدرس بودند ،از آقای دکتر صفارمقدم خواستند که به روی صحنه بیایند و هدیهای را از طرف
گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تقدیم حضور استاد فرزانه ،آقای دکتر دبیرمقدم نمایند.
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