
 

 

 

 شناسی ایران یادداشت رئیس انجمن زبان
 

، زمانی کگه دانشگجوی کارشناسگی ارشگد بگودم در گگروه 1319دکتر یحیی مدرسی را اولین بار سال 
ام  کردند و مگن کگه رشگته قبلگی شناسی زبان تدریس می شناسی دانشااه تهران دیدم  ایشان جامعه زبان

ادی شان شرکت کنم  از همان جلسات اول دریگافتم کگه اسگت شناسی بود، اجازه گرفتم در کالس جامعه
توانا، منضبط، سختایر، بابرنامه و در عین حال مهربان و متواضع و متین هسگتند  طگرح درس دقیگق و 

هگای کگالس ایشگان  های فرعی، منابع بروز از جمله ویژگگی ها، آزمون بندی فعالیت یافته، زمان سازمان
گگاه بگر  هگی  جلسه بود و از این جهت تعطیالت رسگمی 11بود  تعداد جلسات کالس ایشان همواره 

هگای  گذاشت  بارها شاهد بودم که بعد از پایگان نیمسگال کگالس شان تیثیر نمی کمیت جلسات کالس
 کشید  جبرانی ایشان ادامه داشت و حتی گاهی از صبح تا شب طول می

شناسگی کگه افتخگار  بعدها فهمیدم که ایشان با دکتگر غالمحسگین صگدیقی اسگتاد بگزرع جامعگه
نسبت خانوادگی دارند و عجیب شگباهتی در روش و مگنش بگا ایشگان داشگتند  اش را داشتم،  شاگردی

هگای تگدریس هگر دو  نظم، دقت، دلسوزی، تسلط به موضوع، تیکید بر روش پژوهش از جمله ویژگی
 استاد است 

االن که بیش از سی سال از آن زمان گذشته بعضی از تیثیرات پنهان ایشان را بر کگار خگودم حگس 
گیگری و  کوشگی و پگی ام آن همه دقت و فرافت و مسئولیت و سگخت گاه نتوانسته هی کنم، هرچند  می

کردنگد،  شناسگی زبگان تگدریس مگی تسلط علمی را از آن خود کرده باشم  گفتنی است با اینکه جامعگه
دادند  شاید از آن جهگت  شناسی زبان خودشان را در فهرست منابع اصلی درس قرار نمی کتاب جامعه
پیش نیاید که قصد باال بردن فروش کتاب را دارند، هرچند کتاب، کتاب سال شد و بارهگا  که این تصور

 به چاپ رسید و هنوز تنها منبع معتبر این رشته است  

کردم، فرصتی شد که دانشجویان مشترکی داشته باشگیم و  ها بعد که در پژوهشااه تدریس می سال
دیدم که با چه دقتی خوانده شگده  دادند و می های درس ایشان را به من نشان می گاه دانشجویان گزارش
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گذشگتند و  میها مسئولیت داشتند از هی  خطائی ن هایی که به شکلی در آن نامه است  در خواندن پایان
شناسگی نیگز بگه گگواه همکگاران  خواندند  در مدت سردبیری مجله زبان و زبان ها را می بارها و بارها آن

بار هگم فرصگتی پگیش آمگد کگه  گذراندند  یک ها را از نظر می بار مقاله ایشان، بعد از داوری نیز چندین
دکتر عاصی سه نفگره تگدریس کنگیم و شناسی دوره دکتری را به اتفاق ایشان و جناب  درس سمینار زبان

التدریس من طبق قانون کمتر از همه بود، استادان بزرگگوار  چون آن زمان عضو هیئت علمی نبودم حق
التدریس مرا پیشنهاد کردند تا هر سه به میزان مساوی بهره مگادی  التفاوت حق از دریافتی خودشان مابه

 ببریم 

کنند  بنابراین عالوه بگر تگدریس در  الینی زبان فعالیت میهای اجتماعی و هم ب ایشان هم در حوزه
شناسگی دانشگکده علگوم اجتمگاعی دانشگااه تهگران و گگروه  شناسگی، در گگروه جامعگه های زبان گروه

 کنند  بخشی ایران نیز تدریس می گفتاردرمانی دانشکده توان

سگتادان هسگتند  تگرین ا گیگری یکگی از محبگوب خوب است استادان جوان بدانند با وجود سخت
های مختلف در مراسم بزرگداشت ایشگان در پژوهشگااه علگوم  ها و دوره کنندگان از رشته کثرت شرکت

 انسانی و مطالعات فرهنای گواهی بر محبوبیت ایشان است 
 

 راهشان پر رهرو باد

 3413  فروردین، زاده شهین نعمت


