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جامعـۀ فرهنگـی و انتشـاراتی ایران در مرگ اسـتاد اسـماعیل سـعادت 
به سـوگ نشسـته است.

خـود  پربرکـت  و  طوالنـی  عمـر  در  سـعادت  اسـماعیل  اسـتاد 
موفـق شـد کارهای دشـوار و سـترگی را به انجـام برسـاند. او مترجمی 
بی نظیـر و ویراسـتاری بی بدیـل بـود. از ترجمـۀ کتاب هـای سـخت 
و دشـوار نمی هراسـید. کتاب هایـی کـه در موضوع هـای مختلـف و 
مجموعه هـای گوناگـون ترجمـه کرده اسـت بـه جرئت می تـوان گفت 
کـه مترجمان برجسـتۀ هم زمـاِن او از رفتن به آن سـو پرهیـز می کردند. 
اسـتاد اسـماعیل سـعادت مردی بسـیار موقـر، متواضع و فروتـن بود. 
هرگـز ندیـدم و نشـنیدم از همکاری و دوسـتی بدگویی کند. او بسـیار 

پـرکار بـود و تمـام وقت بـه انجـام دادن کارهـای خود مشـغول.
مؤسسـۀ  در  انقـالب  از  قبـل  اسـتاد  شـاگردی  افتخـار  حقیـر 
انتشـارات فرانکلیـن و بعـد از انقـالب در انتشـارات سـروش و مرکـز 
نشـر دانشـگاهی نصیبـم شـد و همـواره از دانـش و تجربیـات ایشـان 

بهـرۀ فـراوان بـردم.
شـایان ذکر اسـت که اسـتاد سـعادت از پیـش از تأسـیس انجمن 
صنفـی ویراسـتاران همـراه انجمـن بودنـد و پـس از تأسـیس عضـو 
افتخـاری انجمن شـدند. جای بسـی خرسـندی اسـت کـه در دومین 
مراسـم »تقدیـر از پیش کسـوتان ویرایـش« در نمایشـگاه کتـاب تهران 

به یاد استاد اسماعیل سعادت

)اردیبهشـت 1397( فرصتـی فراهـم شـد کـه اعضـای هیئت مدیـرۀ 
پیشـین انجمـن از ایـن اسـتاد گرانمایـه تقدیـر کننـد. بنـا به گفتـۀ دبیر 
انجمـن، سـرکار خانـم مهنـاز مقدسـی، اسـتاد همیشـه یاری رسـان و 
از هیچ گونـه کمکـی دریـغ نمی کردنـد.  بودنـد و  راهنمـای انجمـن 
بنابرایـن، دبیرخانـۀ انجمـن تصمیـم گرفـت بـه پاس داشـت اسـتاد، 
از  و  کنـد  منتشـر  را  مجـازی  ویژه نامـه ای  تولدشـان،  سـالروز  در 
دوسـتان، نزدیـکان و همـکاران ایشـان درخواسـت کـرد کـه خاطرات 
و دانسـته های خـود را از اسـتاد در مقالـه ای کوتـاه بـه دفتـر انجمـن 

بفرسـتند تـا در ویژه نامـۀ مذکـور گنجانـده شـود.
بـرای جامعـۀ  اسـماعیل سـعادت  اسـتاد  تقدیـر، مـرگ  بـه هـر 
فرهنگـی و انتشـاراتی ایـران فاجعـه ای بـس تلـخ و دردنـاک اسـت، 
 جایگزینـی نخواهند داشـت و جایشـان در فرهنگ و 

ً
به ویـژه کـه قطعا

ادب ایـران بـرای همیشـه خالـی خواهـد مانـد.
شادی روح استاد را از خداوند یگانه خواستارم.

پرور اصغر مهر
عضو هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران
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اسـماعیل سـعادت در ششـم مهر ماه 13041 در خوانسـار بـه دنیا آمد. 
در کودکـی پـدرش را از دسـت داد و زیـر نظر وصِی پدر پـرورش یافت. 
تحصیـالت ابتدایی تا سـال دوم متوسـطه را در خوانسـار گذراند و برای 
سـال سـوم متوسـطه به اصفهـان رفـت. سـپس در دانشسـرای مقدماتی 
گلپایـگان ادامـه تحصیـل داد و چـون در تمـام مراحل تحصیل شـاگرد 
اول بـود، بـه توصیـۀ یکـی از اقـوام، ادامـۀ راه را در دانشسـرای مقدماتی 
تهـران طـی کـرد. در آنجـا با احسـان یارشـاطر که معـاون دانشسـرا بود 
آشـنا شـد. در سـال 1324، هم زمـان بـا تحصیل، آمـوزگار دبسـتان در 

کالس های پنجم و ششـم شـد.
عالقـه به یادگیری زبان فرانسـه از ابتدای نوجوانی اش شـکل گرفت و با 
خودآمـوز زبان فرانسـه شـروع به یادگیری ایـن زبان کرد. در 1327 در رشـتۀ 
زبان و ادبیات فرانسـه در دانشـگاه تهران پذیرفته شـد و با ابوالحسـن نجفی، 
عبداللـه تـوکل و هوشـنگ اعلـم همـکالس شـد. پـس از فارغ التحصیلـی 
در 1331 حکـم دبیـری دبیرسـتان بـه او داده شـد. در دبیرسـتان اقبـال زبـان 
انگلیسـی تدریـس می کرد. کتـابزندگیمیکلآنـژ، اثر رومـن روالن، را در 
همـان  سـال ها برای مطالعـه خریداری کرد، امـا با خواند آن مجذوبش شـد 
و تصمیـم بـه ترجمـۀ آن گرفـت. ترجمـه را به انتشـارات نیل، که ابوالحسـن 
نجفـی یکـی از پایه گذارانـش بود، سـپرد. نجفـی آن را پسـندید و در 1334 
منتشـر کـرد. وقتی مجلۀسـخنبرای نخسـتین بار تصمیم گرفـت به بهترین 
ترجمـۀ سـال جایـزه بدهـد، ترجمـۀ او بـا رأی داوران، از جملـه پرویـز ناتل 
خانلـری و احسـان یارشـاطر منتخـب شـد. دریافـت جایـزۀ ادبـی سـخن 
تشـویقی بـود کـه عرصـۀ ترجمه را بـه روی او باز کـرد و با ترجمـۀ هر کتاب 

قلمـش ورزیده تر و مسـتحکم تر شـد.
در همان سـاِل 1334، به توصیۀ احسـان یارشـاطر بـه بنگاه ترجمه 
و نشـر کتاب دعوت شـد و در آنجـا ترجمه های آثار کالسـیک جهان را 
بـا متـن اصلـی مقابله و بـه عبارتی ویرایـش می کرد. پس از هفت سـال 
همـکاری بـا بنـگاه ترجمـه و نشـر کتاب بـه مؤسسـۀ فرانکلیـن دعوت 
شـد و در دورۀ سرپرسـتی نجـف دریابندری و سـپس، کریـم امامی کار 

ویرایـش و مقابلـۀ آثـار ترجمه ای را عهده دار شـد.
در 1343، بـا تأسـیس رشـتۀ زبان شناسـی در دانشـگاه تهـران، در این 

در شناخت 
اسماعیل سعادت

رشـته ثبـت نام کرد. وقتـی، به پیشـنهاد وزارت آمـوزش و پـرورش، مرکزی 
بـه نـام مرکـز تهیۀ مـواد خواندنـی برای نوسـوادان شـکل گرفت و بـه »مرکز 
انتشـارات آموزشـی« تغییر نام پیدا کرد، بورس یونسـکو به وی تعلق گرفت 
و به فرانسـه سـفر کرد تـا دربارۀ تهیـۀ مواد خواندنـی برای نوآمـوزان مطالعه 
کنـد. همیـن امـر موجـب شـد تحصیلـش را در مقطـع کارشناسـی ارشـد 
رشـتۀ زبان شناسـی در دانشـگاه تهـران رها کنـد و فرصت دفـاع از پایان نامۀ 
خـود را از دسـت بدهـد. در بازگشـت از فرانسـه، بـا شـکل گیری مجـالت 
پیـک بـه سرپرسـتی ایرج جهانشـانی، بـه جمع همـکاران وی ملحق شـد. 
مجلـۀ پیـک دانش آمـوز، پیک کـودک، پیـک نوآمـوز، پیک نوجـوان، پیک 
جوانـان، پیـک معلـم و پیک خانـواده مجالتی بودنـد که با همـکاری مرکز 

انتشـارات آموزشـی و مؤسسـۀ فرانکلین منتشـر می شد. 
اندکـی پس از تأسـیس مرکز نشـر دانشـگاهی، در 1360 همـکاری خود 
را بـا مرکـز آغـاز کـرد و در مجلۀنشـردانش، در کنار احمد سـمیعی و حسـین 
معصومـی همدانـی، در ویرایش مقاالت همکاری داشـت. بـه توصیۀ نصرالله 
پورجـوادی، مدیـر وقت، در 1363سـردبیری مجلۀمعارف را بـه عهده گرفت. 
اولین شـمارۀ این مجله در 1363 منتشـر شـد و تا بیست سـال )1383( انتشار 

آن ادامه داشـت. سـعادت در 1382 از مرکز نشـر جدا شـد.
در 1377، پیشـنهاد احمـد سـمیعی گیالنـی برای ترجمـۀ فرهنگ 
آثار، با موافقت مدیر وقت انتشـارات سـروش مواجه شـد و سرپرسـتی 
کار بـه رضـا سیدحسـینی محـول گشـت. بـا شـروع کار ترجمـۀ ایـن 
کتـاب، اسـماعیل سـعادت نیـز بـه جمـع مترجمـان و ویراسـتاران این 
کتـاب پیوسـت و بیـش از 2500 مقالـه را ترجمـه و صدهـا مقالـه را 

کرد.  ویرایـش 
در 1377 بـه دعـوت اسـتادان، به فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی 
پیوسـت. در 1379 مدیریـت گـروه دانشـنامۀ زبـان وادب فارسـی بـه 
عهدۀ وی گذاشـته شـد. جلد اول این دانشـنامه در 1384 و جلد ششـم 

یـا پایانی آن در 1395 منتشـر شـد.
دسـتاورد سـال های اخیـر وی، انتشـار ذیلـی بـردانشـنامۀزبـانو
ادبفارسـی و چندیـن مجموعـه مقالـه از این دانشـنامه بـود که برخی 

منتشـر و برخـی نیـز در مراحل انتشـار اسـت.
اسـماعیل سـعادت در اوایـل شـهریور 1399 براثـر زمین خوردگـی 
دچـار آسـیب در اسـتخوان ران شـد. پـس از عمـل جراحـی و در دوران 
نقاهـت، به سـبب سـکتۀ قلبـی ناشـی از آمبولـی، در 12 شـهریور 1399 
درگذشـت. او را در قطعـۀ نـام آوران در بهشـت زهـرای تهـران بـه خـاک 

1. دربارۀ روز تولد ایشان چند نقل مطرح شده است، اما به اعتبار سخن ایشان که در 
مستند همای سعادت در شبکۀ چهار صدا و سیما پخش شد، تاریخ دقیق تولد ایشان، 

با تطبیق سال قمری به شمسی، ششم مهر 1304 )9 ربیع االول 1344( بوده است.
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سـپردند. بـه علت شـیوع بیماری کویـد-19 امکان برگزاری هیچ گونه مراسـمی برای این انسـان 
شـریف و شـخصیت فرهنگی میسـر نشـد.

جوایز ترجمه
1334: جایزۀ ادبی سخن برای کتابزندگیمیکلآنژ، رومن روالن.

1373: جایـزۀ کتـاب سـال وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـرای کتـاب تفسـیرقرآنیو
زبـانعرفانـی از پـل نویا.

1379: جایزۀ کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای کتابدرآسمان از ارسطو. 

کارنامۀ استاد اسماعیل سعادت
کتاب ها )ترجمه(1 

آثارعلوی، ارسطو، تهران: هرمس،    1388.      

اخالق، جورج ادوارد مور، تهران: ان ت ش ارات ع ل م ی و ف ره ن گ ی  ، 1366.      

ازولفتاکانت، بخش اول از جلد ششم تاریخ فلسفه، فردریک کاپلستون، ترجمۀ اسماعیل 
سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1372. )ترجمه از انگلیسی(

اسپینوزا، راجر اسکروتن، تهران: طرح نو، 1376؛ تجدید چاپ با عنوان اندیشۀ اسپینوزا، 
انتشارات فرهنگ جاوید، 1399. )ترجمه از انگلیسی(

انرژی، آی زاک آس ی م وف، تهران: انتشارات ف اطم ی، 1365.

ف ره ن گ ی،  و  ع ل م ی  ان ت ش ارات  کتاب های جیبی    ، 1343؛  تهران: سازمان  ژید،  آندره  ایزابل، 
            .1399 جاوید،  فرهنگ  انتشارات  1382؛ 

تاریخفلسفهقرنهفدهم، امیل بریه، تهران: هرمس، 1385.

تاریخ فلسفه قرن هجدهم، امیل بریه، تهران: هرمس، 1390.

تاریخفلسفه: قرن نوزدهم، دورۀ نظام ها )1800–1850(، امیل بریه، تهران: هرمس، 1397.

تفسیرقرآنیوزبانعرفانی، پل نویا، تهران: م رک ز ن ش ر دان ش گ اه ی، 1373.

1342؛  کتاب،  نشر  و  ترجمه  بنگاه  تهران:  سگور،  دو  کنتس  سفی،  تلخکامیهای
      .1375 ف ره ن گ ی   ،  و  ع ل م ی  ان ت ش ارات  سوفی(  )تلخکامی های 

خطابه، ارسطو، تهران: هرمس، 1392.

درآسمان، ارسطو، تهران: مرکز نشر دانشگاهی ، 1379.

درکونوفساد، ارسطو، تهران: م رک ز ن ش ر دان ش گ اه ی  ، 1377.      

رسالهدراصالحفاهمهوبهترینراهبرایرسیدنبهشناختحقیقیچیزها، اسپینوزا، تهران: 
م رک ز ن ش ر دان ش گ اه ی، 1374.

زندگیمیکلآنژ، روم ن روالن، تهران: نیل  ، 1334؛ سازمان کتاب های جیبی  ، 1346؛ ن گ اه، 
1363؛ انتشارات ع ل م ی و ف ره ن گ ی، 1385.            

ژانغرغرو،ژانخندهرو، سوفی، کنتس دو سگور، تهران: هرمس، 1381.

س رود ن ی ب ل ون گ ن ، تهران: س روش، 1374.

سیرفلسفهدرجهاناسالم)بخشی از کتاب(، ماجد فخری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1374.

شیروجادوگر، سی. اس. لوئیس، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1349.

اندیشه  مروارید کتاب  از  برگرفته  اسماعیل سعادت  استاد  آثار  دربارۀ  اطالعات حاضر  1. بخش عمدۀ 
است. برای آگاهی بیشتر دربارۀ فهرست مقاالت استاد سعادت در فرهنگ آثار و دیگر نوشته های ایشان در 

نشریات، نک: مرواریداندیشه، ص 195-101.
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کتاب  1364؛  نگاه،  تهران:  ساروت،  ناتالی  رمان ،  دربارۀ چند گفتاری بدگمانی: عصر
    .1381 پرواز  ، 

ک ت اب، 1347؛  ن ش ر  و  ت رج م ه  ب ن گ اه  تهران:  آلن،  کلیفورد  روانپزشکی،  در نوین کشفیات
.1366 ف ره ن گ ی  ،  و  ع ل م ی  ان ت ش ارات  روان پ زش ک ی ،  پ ی ش گ ام ان  عنوان  با  چاپ  تجدید 

گفتارهاییدربارۀرسالتدانشمند، یوهان گوتلیب فیشته، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید، 1395.

مسئلۀاختیاردرتفّکراسالمیوپاسخمعتزلهبهآن، شیخ بوعمران، تهران: هرمس، 1382.

مونتنی، پیتر برک، طرح نو، 1373؛ تجدید چاپ با عنوان اندیشۀ مونتنی، تهران: انتشارات 
فرهنگ جاوید، 1397. )ترجمه از انگلیسی(

میکروبها، آی زاک آس ی م وف )مجموعه نگاهی به تاریخ علم(، تهران: انتشارات ف اطم ی، 1364.

پرستی مجموعه ها )تألیف( سر

دانشنامۀزبانوادبفارسی، ج 1-6، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1395-1384.

فردوسی و شاهنامه سرایی )مجموعه مقاالت(، تهران: هرمس، 1390.

فرهنگآثار، معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز، 6 جلد، زیر نظر هیئت علمی 
تهران:  گیالنی،  سمیعی  احمد  نجفی،  ابوالحسن  سیدحسینی،  رضا  سعادت،  اسماعیل 

.1383-1378 سروش، 

مقاالت )تألیف(

»آغاز دیگر«، معارف، سال دوم، ش 2، 1364.

»آیین فلسفی سانگهیا«، آموزشوپرورش، ش 68، 1352.

»بکرزایی«، سخن، دورۀ یازدهم، ش 10 و 11، بهمن و اسفند 1339.

»خیمه شب بازی در هند«، سخن، دورۀ یازدهم، ش 4 و 6، مرداد 1339.
»را« بعد از »یا«ی نکره،نشردانش، سال شانزدهم، ش 1، بهار 1378، ص 26-17. 1

و  مرداد   ،5 ش  چهاردهم،  سال  دانش،  نشر غیرذیروح«،  از  ذیروح  ممیز  فارسی  »زبان 
.10-6 ص   ،1373 آبان  و  مهر   ،6 ش  و   14-7 ص   ،1373 شهریور 

»زندگی و آثار تاگور«،راهنمایکتاب، سال چهارم، ش 10، دی 1340.

»شیوۀ خط فارسی برای کتاب های درسی و انتشارات آموزشی«. آموزشوپرورش، دورۀ 
47، ش 1، 1356.

 »کدام عذرا؟«، نشردانش،  سال هفدهم، ش 1، 1379.

»یادی از حجت االسالم غزالی«، معارف، سال اول، ش 3، 1363.

»یادی از فخرالدین رازی، به مناسبت هشتصدمین سال مرگ او«، معارف، سال سوم، شماره 1، 1365.

دربارۀ استاد سعادت

نشر  مرکز  )داخلی(  خبرنامۀ  قاصد،  سعادت،  اسماعیل  بزرگداشت  ویژه نامۀ  سعادت، کیمیای 
.1374 دانشگاهی، 

ادب  و  زبان  فرهنگستان  تهران:  نظر حسن حبیبی،  زیر  اسماعیلسعادت،  استاد جشننامۀ
.1387 فارسی، 

مرواریداندیشه:مصاحبۀتاریخشفاهیبااسماعیلسعادت، مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه 
صالحی، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران، پژوهشکدۀ اسناد، 1397.

1. تصویر این دو مقاله در همین یادنامه آمده است.
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دربارۀ اسماعیل سعادت
سعادت تا ابد )ناصر فکوهی(

غروب آفتاب سعادت )آمنه بیدگلی(

درگذشت مترجم و ویراستار بی جانشین )سیدعلی آل داوود(

کوشنده ای تمام وقت برای فرهنگ ایران )ایران گرگین(

به یاد استاد اسماعیل سعادت )مهشید نونهالی(

سیمای استاد سعادت در مروارید اندیشه )پیمانه صالحی(

حافظان روح زبان فارسی )انسیه جاللوند(

آموزه های سعادت )مهناز مقدسی(

مادح خورشید )سید جواد رسولی(

سعادِت دیگران )هومن عباسپور(

سی سال یا پنجاه سال؟ )کوشا وطن خواه(



آموزگاران
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ارزشـمندترین  از  یکـی  ایـران   1399 شـهریور   12 دوشـنبه  روز 
اندیشـمندان و در همـان حـال، یکـی از الگوهـای کم ماننـد اخـالق 
داد.  دسـت  از  را  فرهنگـی  زندگـی  در  انسـانیت  و  و زحمـت  کار  و 
اسـماعیل سـعادت در 95 سـالگی، بـا بـر زمیـن گذاشـتن کوله باری 
چنـان سـنگین، مـا را تـرک کـرد کـه نسـل هایی پی درپـی بایـد بیاینـد 
تـا شـاید بتواننـد از آثـار و ترجمۀ پـرارزش فلسـفی و ادبی او سـیراب 
شـوند و تـا قرن هـا نامـش را بـر آسـتانۀ برخـی از مهم تریـن مکاتب و 
اندیشـه های جهـان در زبـان فارسـی ببینند و شـاکرش باشـند. امروز، 
شـکی نـدارم کـه همچون نسـل های گذشـته تا نسـل هایی بسـیار دور 
در آینـده نیـز، جوانـان و زحمتکشـان حوزۀ فرهنـگ، انگیـزۀ بزرگی را 

در کار و زندگـی شـرافتمندانۀ او خواهنـد یافـت.
نخسـتین بـار کـه نـام »سـعادت« را شـنیدم، زمانـی بود کـه کتاب 
کـه  را  او  زیبـای  ترجمـۀ  بـه  رومـن روالن،  نوشـتۀ  میکلآنـژ  زندگـی
بـود،  کـرده  منتشـر  سـال 1346  در  جیبـی«  »کتاب هـای  انتشـارات 
می خوانـدم. در آن زمـان نوجوانـی دوازده سیزده سـاله بـودم کـه هـم 
بـا زبـان شـیرین و زیبای فارسـی ِسـعادت آشـنا می شـدم و هـم از این 
دروازه بی ماننـد بـه عظمـت دو انسـان و هنرمنـد و ادیـب بـزرگ پـی  
می بـردم: میکل آنـژ، کـه بـا ترجمـۀ سـعادت، عشـق بـه هنـر و به ویـژه 
هنـر رنسـانس اروپـا تا امـروز را در قلبم زنـده کرد و روالن که انسـانیت 
و شـرفش در زندگی و سیاسـت و فرهنگ برایم الگویی در زندگی شـد و 
بعدهـا انگیـزه ای که خود نیـز دو کتـاب از او را ترجمه کنـم. ما کودکان 
و نوجوانان در آن دوران تشـنۀ آثار ارزشـمندی بودیـم که بتوانیم جهان را 
بشناسـیم و از این راه شـاید بتوانیم شـناختی و هویتی برای خود بیابیم. 
تشـنه بودیم زیـرا بدبختانه در یـک معنا و خوشـبختانه در معنایی دیگر، 
»وفـور« کّمـی امـروز، در عرصـۀ اندیشـه وجود نداشـت، اما سـتارگان 
درخشـانی بودنـد کـه خـود اغلـب جـوان بودنـد، امـا وظیفـۀ خویـش 
می دانسـتند دانـش خویـش را بـه نسـل های پس از خـود منتقـل کنند. 
مـا نـه جهان را می شـناختیم، نـه ایـران را، نه هنـر را و نه ادبیـات را. و به 
برکـت وجود انسـان های شـریف و اندیشـمند و بزرگـوار و در عیِن حال 
خوش فکـری چـون همایـون صنعتـی زاده، که  انتشـارات جیبـی را به راه 

انداختـه بـود تـا کتاب های ارزشـمند را بـه بهـای ارزان در اختیـار همه 
بگـذارد، و مترجمـان و پژوهشـگران پـرکار و درخشـانی چون سـعادت 
توانسـتیم با هنر و فرهنگ و فلسـفه آشـنا شـویم و چشـممان به دنیا، تا 

انـدازه ای، باز شـود.
از  نه تنهـا  زیـرا  مانـد،  خوشـبخت  و  بـود  خوشـبخت  سـعادت 
ابتـدای جوانـی آمـوزگار بـود تـا آخر عمـر طوالنـی و پربـارش، هرگز 
قلـم خویـش را جـز بـرای پیشـبرد و شـناخت معتبرتریـن کتاب هـای 
بـر جـای  عظیـم  میراثـی  و  نبـرد  کار  بـه  ادبـی  و  علمـی  و  فلسـفی 
گذاشـت. از دهـۀ 1330 تا به امـروز، در انتهای دهۀ 1390، دسـتکم 
شـصت سـال عمـر او صـرف ترویج و پراکنش دانشـی شـد کـه تا ابد 
باقـی خواهـد مانـد. و بی شـک ده هـا هـزار نفـر بـا کار سـعادت کـه 
در سـکوت و آرامـش و بـه دور از هرگونـه غوغـا و تنـش و خودنمایـی 
و دشـمنی و حسـادت، در خلـوت خویـش بـه انجـام می رسـاند، بـا 

فلسـفه و فرهنـگ و هنـر جهـان آشـنا شـدند.
دیـروز، انسـانی دیگـر از تبـار بزرگانـی کـه شـاید  دیگـر هرگز در 
تاریـخ مـا تکـرار نشـوند، از تبـار سـینایی ها و طیاب هـا... کـه همین 
روزهـا مـا را تـرک کردنـد، از دسـت رفـت. امـا بـرای کسـانی کـه 
نهادهـای پرارزشـی چـون »بنـگاه ترجمه و نشـر کتاب«، »انتشـارات 
فرانکلیـن«، »مجلـه راهنمـای کتاب«، »سـازمان کتاب هـای جیبی«، 
و...  را بنیـان گذاشـتند و رشـد و توسـعه دادنـد و دانـش ترجمـه و 
در  سـعادت  عظیـم  کار  )بـا  دایرة المعارف نویسـی  و  ویراسـتاری 
دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی( را در ایـن سـرزمین بـه مقـام بلنـدی 

رسـاندند، مـرگ معنایـی نـدارد.
سـعادت را  امـروز می تـوان همچـون در اندیشـۀ اسـپینوزا، کـه 
موضـوع جدیدتریـن کارهـای وی بـود، در ذرات وجـودش  کـه در 
ذرات تمـام عالـم پراکنـده بازیافـت. از ایـن رو اگـر بگوییم: سـعادت 
بـه ابدیـت پیوسـت و تا ابد بر جـای خواهد ماند، سـخنی بـه هیچ رو 

گـزاف نگفته ایـم. روحـش شـاد و یـادش همیشـه زنـده بمانـد.

13 شهریور 1399

1. استاد دانشگاه تهران، پژوهشگر حوزۀ انسان شناسی و مترجم، رئیس مؤسسۀ انسان شناسی و فرهنگ.

سعادت تا ابد...
 درگذشت اندیشمند و بزرگ مرد

ناصر فکوهی1زبان و ادب ایران اسماعیل سعادت
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1.  عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معاون استاد سعادت در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی.

غروب
آمنه بیدگلی1 آفتاب سعادت

هـر روز صبـح، بـه دیـدن درب نیمه بـاز و چـراغ روشـن اتـاق ایشـان 
ـم بودنـد، مانند سـاعت. اگر سـاعت از هشـت و 

ّ
عـادت داشـتیم. منظ

پانـزده دقیقه می گذشـت، می دانسـتیم آن روز دیگر تشـریف نمی آورند. 
گاه بـا هـم به فرهنگسـتان می رسـیدیم. منتظر می شـدم از ماشـین پیاده 
شـوند و بـا گام های آرام ایشـان همـراه می شـدم. کتابی که همـراه کیف 
کوچکشـان در دسـت داشـتند، حکایـت از آن داشـت کـه سـاعت کار 
ایشـان از لحظـه نشسـتن در ماشـین، یـا حّتـی شـاید پیـش از آن، آغاز 
شـده اسـت. چـه شـیرین بـود دیـدن روی مهربـان و شـنیدن صـدای 
گـرم اسـتاد و همراهـی بـا ایشـان و نشسـتن بـر روی صندلی کنـار میز 

کارشـان. چه سـعادتمند بـودم من!
از کارهـای گـروه کـه می گفتـم، بـا دل وجـان می شـنیدند و در هـر 
مـورد نظـر خـود را می گفتنـد و مـن بـه ذهـن می سـپردم. پـس از آن به 
اتـاق خـود می رفتـم که درسـت کنار دفتر ایشـان بـود و یک دیـوار نازک 
فاصلـۀ بیـن مـا. هـر روز چندین بار بـرای هماهنگـی امور دانشـنامه به 
اتـاق ایشـان می رفتـم و هـر بـار بـا روی بـاز ایشـان مواجـه می شـدم. 
بسـیاری از مواقـع کـه بـه اتـاق ایشـان مراجعه می کـردم گـرم گفت وگو 
بودنـد. اسـتادان و پژوهشـگران فرهنگسـتان با بهانـه و بی بهانـه به اتاق 

ایشـان می آمدنـد؛ اسـتاد محبـوب همـگان بودند.
از مصاحبـه گریـزان بودند. بارها و بارها گفته بودند دوسـت ندارند از 
خودشـان حـرف بزنند. می گفتند همۀ انسـان ها روزی و در شـهری متولد 
شـده اند، تحصیـل کرده انـد، دانشـگاه رفته انـد، ازدواج کرده انـد و فرزنـد 
دارنـد. این هـا چیزهایـی اسـت کـه بـرای خود فـرد اهمیـت دارد و شـاید 
بـرای دیگـران جذابیتـی نداشـته باشـد و چه بسـا خسـته کننده هم باشـد. 
آنچـه اهمیـت دارد کارهایی اسـت که فرد کرده اسـت، کتاب هایی اسـت 
کـه تألیـف کرده اسـت و خدمات مهمی اسـت که به علـم و فرهنگ کرده 
اسـت. می گفتنـد مـن از تعریـف کارهایـم بیـزارم و آن را تعریـف از خود 

می دانـم. اگـر هـم تعریفی باشـد دیگـران باید بگوینـد نه من.
گاه عزیزانـی بـا مـن تمـاس می گرفتنـد و می خواسـتند ایشـان را بـه 
مصاحبـه راضـی کنـم و مـن به نـدرت موفـق می شـدم. اسـتاد یک بـار با 
سـاخت مسـتندی از زندگـی خـود موافقت کردند کـه کارگـردان آن آقای 
دکتر شـکرریز، همسـر خانـم دکتر اعوانـی، بودند. امروز با دیدن مسـتند 
»همـای سـعادت« به خـود می بالم که در ایـن مورد اصرار زیـادی کردم. 
اسـتاد را متقاعـد کـردم کـه تصویـر زندگـی ایشـان و بیـان سـختی های 

ایـام تحصیـل و همچنیـن دشـواری های کار ویرایـش، ترجمـه و... برای 
جوانـان عالقه منـد بـه علـم و فرهنـگ پندآموز اسـت. خاطـرات آن چند 
روز فیلم بـرداری، کـه بخشـی از آن در منـزل اسـتاد انجـام شـد، و من به 
امـر اسـتاد و تقاضای کارگـردان محترم در کنار ایشـان حضور داشـتم، تا 

ابـد در خاطرم خواهـد ماند.
سـال 1398، همچـون سـال های قبـل، بـرای مـا سـال پـرکاری بود. 
اسـتادمان عجله داشـتند و من آن روزها دلیل عجله ایشـان را نمی دانستم. 
پس از انتشـار دوره دوازده جلدی دانشـنامه با مشـارکت انتشـارات سخن، 
بـدون وقفـه، به تنظیم مداخل جلد ذیـل دوم دانشـنامه پرداختیم. هم زمان 
تدویـن مجموعـه برگزیده هـای مسـتخرج از دانشـنامه را آغـاز کردیـم. 
ایشـان در نظر داشـتند برای نمایشـگاه کتاب 1399، شـش مجموعۀ بلند 
و شـش مجموعـۀ کوتـاه آمـاده کنیـم. گاه همـکاران بـرای تنظیـم مداخل 
مجموعه هـای بلنـد در یـک روز چنـد بار بـه ایشـان مراجعـه می کردند و 
اسـتاد بـا صبـوری و آرامش مداخـل را کم وزیـاد می کردند. اسـتاد تدوین 
مداخـل هـر شـش مجموعۀ کوتـاه را خودشـان برعهـده گرفتنـد و پس از 
بازنگـری مقـاالت، برای هـر مجموعه مقدمـه ای تنظیم کردنـد. همه چیز 
خـوب پیـش رفت. ایشـان بسـیار خوشـحال بودند کـه کارها طبـق برنامه 
پیـش رفته اسـت. با آنکـه گاه از حجم زیـاد کار و تداخل برنامه ها خسـته 
می شـدم، دیـدن لبخنـد رضایت اسـتاد خسـتگی برجای نمی گذاشـت و 

بـرای ادامه کار نیـروی بیشـتری می گرفتم.
ارسـال  سـخن  انتشـارات  بـرای  را  مجموعه هـا  بهمـن  اواسـط 
کردیـم. در انتظـار دریافـت اوزالیـد کتاب هـا بودیـم کـه ناگهـان خبر 
آمـد بیماری مسـری جهان را درنوردیده و وارد ایران شـده اسـت و این 
بیمـاری بـرای سـالمندان بسـیار خطرناک اسـت. از آن روز اسـتادمان 
خانه نشـین شـدند و سـعادت دیـدار را از دسـت دادیـم. چند مـاه اول 
کـه خـود نیز در قرنطینـه بودیم، تلفنی با ایشـان ارتباط داشـتم. در این 
میـان یکـی دوبـاری که سـخت دلتنگشـان بـودم، با همسـرم بـه منزل 
ایشـان رفتیـم و در حیاط با ایشـان و بانوی مهربانشـان چنـد دقیقه ای، 
بـا فاصلـه و بـا ماسـک هایی بـر چهـره، تجدیددیـدار کردیـم. همـان 

دیدارهـای چنـد لحظـه ای کمـی از دلتنگـی من می کاسـت.
از اردیبهشـت مـاه سـال جـاری که فعالیت فرهنگسـتان بـا رعایت 
موازیـن آغاز شـد، هـر روز تلفنی با ایشـان در ارتباط بـودم. تماس های 
تلفنی برایمان عادت شـده بود. هر روز حدود سـاعت ده صبح با ایشـان 
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لـع می کـردم. 
ّ

تمـاس می گرفتـم و ایشـان را از رونـد کارهـای گـروه مط
اگـر بـه دلیلـی موفـق بـه تمـاس نمی شـدم ایشـان تمـاس می گرفتند و 
ابـراز نگرانـی می کردنـد کـه چه اتفاقـی افتاده اسـت. سـالمتی یک یک 
همکاران را جویا می شـدند. پیگیر انتشـار مجموعه هـا و تألیف مداخل 
جلـد ذیل دانشـنامه بودنـد و گاه بـا ناامیدی و خسـتگی می گفتند یعنی 
مـا بـاز در فرهنگسـتان همدیگـر را می بینیـم؟ و مـن، البته، روزهـا را به 

امیـد دیدار مجدد ایشـان در فرهنگسـتان سـپری می کردم.
صبـح روز دوشـنبه سـوم شـهریور از منـزل ایشـان تمـاس گرفتنـد و گفتند 
اسـتاد در اتاق کارشـان زمین خورده اند و از ناحیۀ مفصل ران دچار آسـیب شـده 
و بـه بیمارسـتان منتقـل شـده اند. دلمـان لرزید و نگران ایشـان شـدیم. ایشـان را 
بـه بخـش مراقبت هـای ویژه منتقل کـرده بودنـد و برای روز چهارشـنبه برایشـان 
وقـت جراحـی گذاشـته بودنـد. روز سه شـنبه ظهـر بـا بیمارسـتان تمـاس گرفتم 
و خواهـش کـردم بـا ایشـان صحبت کنـم؛ ضوابـط بیمارسـتان را بهانـه کردند و 
نپذیرفتنـد. چنـد سـاعت بعـد اسـتاد بـا تلفن همـراه خود بـا من تمـاس گرفتند! 
خانـم دکتـر ویـدا، فرزندشـان، بـرای مالقـات ایشـان رفته بودنـد و تلفـن همراه 
اسـتاد را برایشـان برده بودند. از شـنیدن صدای ایشـان بسـیار خوشـحال شـدم. 
از حادثـه ای کـه ایشـان را این گونـه غافلگیـر کـرده بـود ابـراز تاسـف و تعجـب 
می کردنـد و نگـران جراحـی بودنـد. بـا همـۀ نگرانی ام سـعی کـردم دلداریشـان 
بدهم. روز چهارشـنبه پنجم شـهریور عمل ایشـان با موفقیت انجام شد. پزشک 
از عمـل راضـی بـود. روز جمعـه ایشـان را مرخص کردنـد. من و همکارانم سـر 
از پـا نمی شـناختیم. خبر سـالمت ایشـان را لحظه به لحظه با همکارانـم در گروه 

دانشـنامه و دوسـتداران اسـتاد در فرهنگسـتان در میان می گذاشـتیم.
 هر روز با ایشـان تماس گرفتم. یادم می آید روز تاسـوعا 

ً
آن هفتـه تقریبـا

)شـنبه( بعدازظهـر با ایشـان تمـاس گرفتـم، گفتند چنـد دقیقه پیـش از این 
آقـای دکتـر حداد عـادل و آقای دکتـر نصیری تمـاس گرفتند و احوال پرسـی 
کردنـد. می گفتنـد یـک روز در میـان، از بیمارسـتان پرسـتار می آیـد و مـرا 

به سـختی راه می برد؛ از درد شـدید شـکایت داشـتند.
بـا تلفـن  روز چهارشـنبه دوازدهـم شـهریور، بـر سـر قـرار همیشـگی، 
همراهشـان تمـاس گرفتـم، در دسـترس نبودنـد. برایـم کمـی دشـوار بـود بـا 
منزلشـان تماس بگیرم، اتاق ایشـان در طبقۀ دوم منزلشان بود و نگران به زحمت 
انداختـن همسرشـان بـودم. اما چـاره ای نبود. بی خبـر از همه جا تمـاس گرفتم. 
صـدای گرفتـه ای از آن طـرف خـط شـنیدم؛ خانـم دکتـر ویـدا بودنـد. متوجـه 

نشـدم چـه بـر سـرمان آمده اسـت! سـالم کـردم و جوابـی که شـنیدم ایـن بود: 
بابـا همیـن  اآلن فـوت کردند... درسـت حرف هایشـان را نمی شـنیدم! یا شـاید 
نمی خواسـتم بشـنوم. سـرم داغ شـده بود. خانم دکتر ویدا نفس نفس زنـان ادامه 
دادنـد: بابـا داشـتند راه می رفتند حالشـان به هم خـورد. نشسـتند و  گفتند عرق 
سـرد کرده انـد، کمـی آب قنـد و نمـک به ایشـان دادم کـه ناگهان بیهوش شـدند 
ماسـاژ قلـب هم جواب نـداد، آمبولی کردند خانـم بیدگلی. هـر دو طرف دیگر 
نتوانسـتیم بـه مکالمـه ادامـه دهیـم تلفـن را قطع کـردم. مـات و مبهـوت مانده 

بـودم. بـاور نمی کـردم. اسـتادمان را بـرای همیشـه از دسـت داده ایم.
وقتـی دوسـت عزیـزم خانم مهناز مقدسـی از من خواسـتند دل نوشـته ای 
دربـارۀ ایشـان بنویسـم، پـس از روزهـا، هنـوز طنیـن صـدای گرمشـان 
خانـواده،  همسـرت،  و  بچه هـا  خوبـی؟  باباجـان  می پیچـد:  سـرم  در 
باشـید!  خودتـان  مواظـب  خیلـی  هسـتند؟  خـوب  همـه  همـکاران، 
می خواهـم بگویـم نـه، اسـتاد عزیـزم بـدون شـما خـوب نیسـتم. دلـم 

برایتـان خیلـی تنـگ شـده اسـت......!
اسـتاد عزیـزم در ایـن سـال ها هرچه می نوشـتم زحمـت ویرایش 
آن را بـه شـما مـی دادم. امـروز ایـن نوشـتۀ پریشـان مـرا چـه کسـی 

کند؟ ویرایـش 

دلتنگتان هستم!

نمونه ای از ویرایش استاد سعادت در دانشنامۀزبانوادبفارسی
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درگذشت
سید علی آل داوود1مترجم و ویراستار بی جانشین

اسـتاد اسـماعیل سـعادت درگذشـت، روز 12 شـهریور سـال 1399. 
مـن اقبـال و توفیـق یـن را داشـتم کـه سـالیان متمـادی، از اوایـل دهۀ 
و  دوسـتی  و  آشـنایی  ایشـان  بـا  دانشـگاهی  نشـر  مرکـز  در  هفتـاد، 
اوقـات  اوقـات گـه گاه و بعضـی  بـه هـم رسـاندم. در آن  همـکاری 
به طـور مرتـب مقاالتـی در نقـد کتاب هـای تـازه انتشـاریافته در مجلۀ 
نشـردانـش می نوشـتم کـه به لطـف دکتـر نصراللـه پورجـوادی در آن 
مجلـه بی وقفـه انتشـار می یافـت. اسـتاد سـعادت آن روزها افـزون بر 
آنکـه یکـی از ویراسـتاران اصلـی مجلۀ نشـردانش به شـمار می رفت 
خـود سـردبیری مجلـۀ گران سـنگ معـارف را بـر عهـده داشـت کـه 
نشـریه ای بسـیار وزیـن بـود و از نـوع فرهنگ ایـران زمین اسـتاد ایرج 
افشـار شـمرده می شـد. بـه مـدت 20 سـال معـارف را به طـور فصلی 
منتشـر می سـاخت و در آن مقـاالت و رسـاله های متعـدد در موضـوع 

فرهنـگ ایـران و اسـالم درج می گردیـد.
اسـتاد سـعادت به بنـده لطف و التفاتـی خاص داشـتند و مواردی 
از مقـاالت مـن را در آن نشـریه بـه چـاپ رسـانده اند. به این سـبب و 
از آن رو کـه ویرایـش برخـی مقـاالت نشـردانـش در اختیـار وی بـود 
دیدارهایـی بیـن ما صورت می گرفـت. ادب ذاتی، نیک نفسـی، تحمل 
و بردبـاری ایشـان زبـان زد بـود و همـه را مجـذوب خود می سـاخت. 
مـِن بنـده هـرگاه بـه اتاقتـش در مرکـز نشـر مراجعـه داشـتم برخوردی 
 مؤدبانـه داشـت؛ بالفاصلـه از پشـت میـزش بلند می شـد و در 

ً
کامـال

یکـی از صندلی هـای دیگـر اتـاق می نشسـت. قدیمی هـا ایـن کار را 
نشـانۀ احتـرام بـه مهمـان می دانسـتند. اسـتاد ایـرج افشـار می گفـت: 
هـرگاه مهمـان برایتـان آمد اگر صندلـی اضافه در اتـاق ندارید خودتان 
صندلـی را از پشـت میـز بیـرون آورده و رو بـه روی مهمـان بنشـیند، 
او می شـمردند. در  بـه  احتـرام  و  تـازه وارد   بزرگداشـت  نشـانه  را  آن 
ایـن میـان، مجلـۀ نشـردانش بـه تصمیـم مدیرمسـئول  یکی دو سـال 
تعطیـل شـد و سـبب گردیـد کـه ارتباط من با سـعادت بیشـتر شـود و 
او مقاالتـی را کـه در دورۀ فتـرت نشـردانـش می نوشـتم در معارف به 

چـاپ می رسـاند.
در همـان سـال های دهـۀ هفتـاد اسـتاد سـعادت بنـا بـه معرفـی 
و توصیـۀ دکتـر پورجـوادی بـه عضویـت پیوسـته فرهنگسـتان زبـان و 
ادب فارسـی درآمـد. عضـوی فعـال، مصمـم، پـرکار امـا کم سـخن. 
از  آیتـی  عبدالمحمـد  شـادروان  اسـتاد  کـه  نگذشـت  مدتـی  شـاید 

مدیریـت دانشـنامۀزبـانوادبفارسـی کنـار رفت و اسـتاد سـعادت 
تـا  وی  آغـاز،  در  شـد.  عهـده دار  را  دانشـنامه  مدیریـت  مسـئولیت 
مدتـی سـرگرم بازبینـی و ویرایـش مجـدد مقاالت پیشـین بـود. مدتی 
نیـز شـورایی بـرای گزینـش عناویـن دانشـنامه و انتخاب نویسـندگان 
مقـاالت تشـکیل داد کـه بنده همـراه دوسـتانم، دکتر صادق سـجادی 
و عبدالحسـین آذرنـگ، در این شـورا عضویت داشـتیم. از آن به بعد، 
سـعادت باهمـت و پشـتکار زائدالوصف به امـور دانشـنامه پرداخت. 
انتخـاب عناوین، سـفارش به نویسـندگان مناسـب، ویرایـش مقاالت 
 
ً
و آماده سـازی بـرای ارسـال به حروف نـگاری و چاپخانـه و مخصوصا
پرداخـت حق الزحمه هـا در شـمار دشـواری های وظیفـۀ او بـود کـه 
بـر عهده داشـت. اما سـعادت پشـتکاری سـتودنی داشـت. همـۀ این 
کارهـا در مـدت ده پانـزده سـال بـه اتمـام رسـید و 6 مجلـد دانشـنامۀ 
زبـان و ادب فارسـی انتشـار یافـت. پـس از آن، او بـه فکـر نـگارش 
مداخل هایـی افتـاد کـه از قلم افتـاده بود؛ پـس به تألیف  جلـد هفتم، 
کـه ذیـل دانشـنامه اسـت، پرداخـت و آن نیـز طـی یکـی دو سـال بـه 

انجـام رسـید و انتشـار یافت.
 از بیـکاری و اتـالف وقـت رنـج بسـیار می بـرد و بـا اینکه 

ً
اساسـا

در ایـن اوقـات، سـنین عمـر او از نـود گذشـته بـود امـا همـواره بـه 
دنبـال صیـد برنامه هـای جدیـدی بـود کـه بدان هـا عشـق می ورزیـد. 
در ایـن اواخـر، قبـل از هجـوم ویـروس کرونـا، روزی بـه دیـدار او به 
فرهنگسـتان رفتـم کـه هـم درگذشـت نابهنـگام دختـرش را تسـلیت 
 ناراحت و افسـرده 

ً
بگویـم و هـم از احواالتش در آن دوران، که شـدیدا

بـود، جویـا شـوم. از سـخنانش برمی آمـد کـه پـس از انتشـار هفـت 
 برنامه ای شـخصی برای رفع بیـکاری ندارد، او 

ً
مجلـد دانشـنامه، فعال

همچـون برخـی از هم عصرانـش عـادت به گذرانـدن وقت بـه بطالت 
و سـرگرمی های بیهـوده نداشـت. فرصـت را غنیمت دانسـته پیشـنهاد 
دادم کـه از مجلـدات هفت گانۀ دانشـنامه تلخیصـی در دو مجلد برای 
عمـوم فراهـم آورد.  منابـع و مأخـذ را حـذف کنـد، مقـاالت طوالنـی 
 خالصـه کـرده، برخـی مداخـل تخصصـی را به کلـی حذف 

ً
را کامـال

نمایـد تـا دو مجلـد بـرای عمـوم عالقه منـدان فراهـم آیـد. ایـن فکر را 
پسـندید و تصـور می کنـم پیشـنهاد انجام آن را بـه اولیای فرهنگسـتان 
منتقـل کـرد و نمی دانم کار را شـروع کرد یا با گسـترش بیمـاری کرونا 

طرحـش مسـکوت ماند.

1. پژوهشگر، مصحح، عضو هیئت علمی دایرة المعارف بزرگ اسالمی و عضو افتخاری انجمن صنفی ویراستاران.
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اسـتاد  علمـی  کوشـش های  و  خدمـات  کـه  نیسـت  تردیـدی 
اسـماعیل سـعادت تنهـا منحصـر بـه تدویـندانشـنامهزبـانفارسـی 
معـارف نیسـت؛ او البتـه ترجمه هـای  و سـردبیری 20 سـال مجلـۀ 
متعـددی از کتـب دشـوار فلسـفی و اجتماعـی دارد، چنان کـه ترجمۀ 
برخـی از کتاب هـای و نوشـته های نخسـتین فیلسـوفان یونـان بـه قلم 
او، همـواره مـورد توجـه عالقه منـدان و متخصصـان فلسـفۀ قدیم بوده 
اسـت. اما انتشـار مجلداتدانشـنامۀزبانوادبفارسـی سـبب شـد 
تا سـایر خدمات ویرایشـی و ترجمه ای سـعادت در مؤسسـه فرانکلین 

و در مجـالتپیـکدانشآمـوزوزارت آموزش وپـرورش تـا حـدی از 
نظـر دور بمانـد، افـزون بـر آن او مدتی در بنـگاه ترجمه و نشـر کتاب 
در کنـار اسـتاد احسـان یارشـاطر و اسـتاد ایـرج افشـار بـه کارهـای 
علمـی و ویرایـش سـرگرم بـوده و تصـور می کنـم در مصاحبـه ای کـه 
سـال ها پیش در نشـریۀ قاصد )نشـریۀ داخلی مرکز نشـر دانشـگاهی( 

بـا او شـده بـود بـه پیشـینۀ علمـی او توجه کافی شـده اسـت.

یادش گرامی و روحش شاد!
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کوشنده ای تمام وقت
ایران گرگین1 برای فرهنگ ایران

با اندوه باز هم باید بگویم: 

    نگه کن بدین گردش روزگار    که چون باد بر ما همی بگذرد

اسـماعیل سـعادت ارجمنـدی از نسـل ارجمنـدان را بـاد بـا خـود 
پژوهشـگری  او  رفـت.  هـم  او  و  رفـت  بایـد  کـه  آنجـا  بـه  بـرد. 
خسـتگی ناپذیر، نویسـنده و ویراسـتاری بـا دانـش و بینـش در حد 
اعـال در زبـان فارسـی و برخـوردار از علـم و فرهنگ بـود. تأمل در 
کار او و زندگـی او واجـب اسـت تـا بـرای جوانـان شـناخته شـود. 
شـناخته شـود کـه کار فرهنگـی چـه کوشـش بی دریغـی می خواهد 

کـه سـعی ناکـرده ثمـری بـه دسـت نمی آیـد. 
حـدود چهل و چند سـال پیـش در زمـان مجله هایپیـک در مرکز 
انتشـارات آموزشـی او را شـناختم، ناظـر دقـت، جدیت و آرامـش او در 
کار بـودم و از او آموختـم. در کار مهربـان، مسـئول و اسـتوار بود و بعد، 
در آغـاز کار فرهنگنامـۀکـودکانونوجوانـان همـراه بودیـم و از دانـش 

او بهره منـد. دو سـال پیـش )1397( در مراسـم تقدیـر از پیش کسـوتان 
ویراسـتاران در نمایشـگاه کتـاب تهـران، فرصتـی پیـش آمـد تا سـاعتی 
بنشـینیم و از روزگار پیک هـا و دوسـتان و همکارانمـان یاد کنیم. سـپس 

خداحافظـی و امیـد بـه دیدار کـه دیگر دسـت نداد.
دلبسـتگی اصلی زندگی آقای اسـماعیل سـعادت پژوهش، نوشتن 
و ویراسـتاری بـود که در مجلۀ نشـردانش نیز پی گرفـت. او همین راه را 
ادامـه داد، اعتـال یافت و در بخشـی به مرجعیت رسـید. اکنـون با اندوه 
از نبـود او و از شایسـتگی او یـاد کنیـم کـه کوشـنده ای تمام وقـت برای 
فرهنـگ ایـران بـود. از خـود کم می گفـت و کـم گفت و گو می کـرد، اما 
چیـزی پایـدار در زندگـی یافتـه بـود و بـر آن پای فشـرد تا دیگـران از آن 

سـخن بگویند. مـا باید سـخن بگوییم.

13 شهریور 1399

1. سرویراستار فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، مترجم، ویراستار، عضو افتخاری انجمن صنفی ویراستاران.
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به یاد استاد اسماعیل سعادت
مهشید نونهالی1

یـادش  بـه  یـا  می دیـدم  را  سـعادت  اسـتاد  هـرگاه  کـه  بـود  یکی دوسـالی 
از فکـر لـرزان  می افتـادم سـتونی باشـکوه درنظـرم شـکل می گرفـت کـه 
شـدنش انـگار ترسـی بغض آلـودی بـه دلـم می افتـاد. آخـر مـن، اگرچـه 
 حرفـه ای را در 

ِ
پیش تـر کار ترجمـۀ کـرده بـودم، امـا ترجمـۀ ادبـِی به واقـع

محضـر چهـار سـتون اسـتوار ترجمـه از زبـان فرانسـه آغـاز کـرده و آموخته 
بـودم، در فرهنـگآثـار. و همـواره به خود می گفتـم اگر از هریـک ذره ای هم 
بیامـوزی خیلـی آموختـه ای: دقـت و شـیوایی کالم اسـتاد سـمیعی، دقت و 
روشـنی بیان اسـتاد سـعادت، دقـت و سـادگی زبان اسـتاد نجفـی و دقت و 
صمیمیـت گفتـار اسـتاد سیدحسـینی. مـن از ابتـدا تـا انتهـا بافرهنـگآثار
مانـدم و چـه بسـیار آموختم و همواره قدردان اسـتادان گران قدر خود هسـتم.
هربـار کـه یکـی از آنـان از میـان مـا رفـت انـگار در عرصـۀ کار 
تکیه گاهی محکم و دسـتی مهربان از پشـتم برداشـته شـد. آرزو می کنم 
آن چهارمیـن سـتون هرچـه پایدارتر بماند، کـه این گونه اسـتادان هرچه 

عمـر کننـد بـاز کم اسـت و رفتنشـان خالئـی عظیم.
بعـد از سـال هایفرهنـگآثـار، اغلب برای دیدن اسـتاد سـمیعی و 
اسـتاد سـعادت به فرهنگسـتان می رفتم و خوشحال برمی گشـتم. اما چه 
تلـخ بـود روزی کـه، کمی پیـش ا ز اتمام دانشـنامۀ زبان و ادب فارسـی، 
نزد اسـتاد سـعادت بـودم و از خود فرهنگسـتان به ایشـان مراجعه کردند 
بـرای پذیرفتـن کاری، امـا ایشـان گفتند: خواهـش می کنـم از من کاری 

نخواهیـد بلکـه بتوانم این دانشـنامه را به پایان برسـانم. 
حـدود پانـزده  سـال پیـش کـه سرویراسـتار دایرةالمعـارفهنـرو
ادبیـاتبـودم و اسـتاد سـعادت گفتـه بودنـد کـه وقـت ترجمه کـردن 
ندارنـد، دل بـه دریـا زدم و از ایشـان خواهش کردم مدخل »ارسـطو« 
را، کـه نزدیـک بـه سـی سـتون بـود، ترجمـه کننـد و گفتـم کـه هـر 

1. مترجم، ویراستار، استاد زبان فرانسه، عضو افتخاری انجمن صنفی ویراستاران.

کـس دیگـری هـم ترجمـه کنـد بـاز ویرایـش آن بـه گـردن خودشـان 
خواهـد افتـاد. خالصـه بـا خواهـش و اصـرار مـن پذیرفتنـد به شـرط 
بـه آن  بتواننـد درمیـان کارهایشـان  و  نباشـد  آنکـه عجلـه ای در کار 
هـم بپردازنـد. و چـه شـیرین بـود روزی کـه دو دفترچـۀ شـصت برگ 
دسـت  نویس فرسـتادند و بـا خوش رویـی گفتنـد: مـن قـرار بـود ایـن 
کار را وسـط کارهـای اصلـی ام انجـام بدهـم، کار به  جایـی رسـید که 

کارهـای اصلـی را وسـط ایـن کار انجـام دادم. 

ناگفتـه نمانـد کـه آن دو دفترچـه را نـزد خـود نگـه داشـتم و چـه 
خـوب کـردم.
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صفحۀ اول و دوم دست نویس استاد سعادت )ترجمۀ مقالۀ »ارسطو«( و ویرایش ایشان برای اصالح در حروف نگاری

دایرةالمعارفهنروادبیات، مقالۀ چاپ شدۀ »ارسطو«
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سیمای استاد سعادت
در مروارید اندیشه

پیمانه صالحی1

نوشـتن از ابعـاد مختلـف فعالیت هـای فرهنگـی شـخصیتی چونـان 
اسـتاد اسـماعیل سـعادت کـه مترجمـی توانـا، ویراسـتاری دقیـق و 
دشـوار  بـس  بـود،  درخشـان  کارنامـه ای  بـا  نـوآور  دانشنامه نویسـی 
گسـترش  در  وی  تـالش  دهـه  شـش  پاسداشـت  به منظـور  اسـت. 
زبـان و ادب فارسـی و فرهنـگ ایرانـی- اسـالمی، به عنـوان یکـی از 
دوسـتدارانش کـه نقشـی کوچـک در تدویـن خاطـرات او داشـتم، بـه 

ایـن بـاب می پـردازم: بیـان مختصـری در 
آشـنایی ام با کیمیای سـعادت روزگار، به دوران دانشجویی بازمی گردد، 
زمانـی کـه ترجمه هـای بی نظیـر وی را می خوانـدم و حـظ می بـردم. وقتـی 
در سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملـی انجـام مصاحبه هـای تاریـخ شـفاهی و 
پژوهـش در ایـن حـوزه را آغاز کـردم، مصمم بـودم با ایشـان مصاحبه انجام 
دهـم. پـس از تمـاس با اسـتاد در سـال 1385، بـرای جلسـۀ پیش مصاحبه 
قـرار گذاشـتم. وقتـی بـا اشـتیاق در زمـان معهـود خدمتشـان رسـیدم، از 
تحصیالتـم پرسـید و اینکـه بـه کارم عالقه دارم یا نـه. در ابتدا بـا عدم تمایل 
اسـتاد بـرای انجـام مصاحبـه روبه رو شـدم ولی پس از شـرح اینکـه ماهیت 
مصاحبه هـای تاریخ شـفاهی متمایز از سـایر مصاحبه هاسـت و مصاحبه گر 
در ایـن روش پژوهشـی بـه دنبـال کشـف ناگفته هایـی اسـت کـه در آینـده 

راهگشـای پژوهشـگران خواهد بـود، پذیرفت.
اولیـن جلسـۀ مصاحبـه مـرداد 1385 آغـاز شـد. آقـای سـعادت 
مطابـق نظـم خاصی کـه داشـت،  در انتهای هر جلسـه موضـوع مورِد 
بحـث در جلسـۀ آتـی را جویـا می شـد تـا آمادگی ذهنی داشـته باشـد 
و گاهـی مدارکـی را بـه همـراه مـی آورد. اسـتاد در جلسـات مصاحبـه 
بـه شـرح زندگینامـه و تحصیالتـش پرداخـت، از دوران آمـوزگاری و 
سـردبیری نشـریات گفـت، سـیر تحـول فـّن ویرایـش را مورد بررسـی 
قـرار داد، شـیوه های ترجمـه و مهارت هـای مترجـم را مـرور کـرد، بـه 
سـیر تحـول دانشـنامه نگاری پرداخت و مراحل شـکل گیری دانشـنامۀ 

زبـان و ادب فارسـی را توصیـف کرد. 
سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملـی تـا سـال 1394 سیاسـتی مبنـی 
بـر انتشـار مصاحبه هـا نداشـت و پـس از آن شـماری از مصاحبه هـا 

بـا کسـب اجـازه از راویان منتشـر شـد. سـال 1395 متـن مصاحبه با 
اسـتاد سـعادت آمادۀ انتشار شـد و برای کسـب اجازه خدمتشان بردم. 
موضوعـی کـه اسـتاد بـه آن حساسـیت نشـان داد، عنـوان »مرواریـد 
اندیشـه« بـود. فروتنـی اسـتاد باعـث می شـد کـه خـود را در حـد این 
عبـارت توصیفـی نداند! وی کتـاب را به دقت خواند و نکاتـی را یادآور 
شـد. همچنیـن از پایبنـدی بـه اصالـت مصاحبه و حفظ لحـن و کالم 
راوی در متـن، ابـراز رضایـت کـرد. سـال 1396 کـه مروارید اندیشـه 
منتشـر شـد، کتـاب را برایشـان بـردم. پـس از آن نیـز گاهـی تلفنـی با 

ایشـان ارتباط داشـتم.
اثرگذارتریـن شـخصیت های فرهنگـی  از  اسـتاد سـعادت یکـی 
یت تنها گوشـه ای از سـجایای 

ّ
روزگار مـا بـود. نجابـت، فروتنی و جد

فارسـی  نثـر  بی شـک  بـود.  تحقیـق  شایسـتۀ  الگـوی  ایـن  اخالقـی 
معاصـر بسـیاری از آراسـتگی های خود را وامدار کوشـش های ایشـان 
اسـت کـه تـا آخریـن روزهـای حیـات پربـارش، تازگـی و طـراوت از 
قلمـش می تراویـد. کیمیـای سـعادت ما بـا کـوچ از این دیـار، جامعۀ 
علمـی و فرهنگـی را داغـدار کـرد. امید کـه دوسـتدارانش ادامه دهندۀ 

اندیشـه های اسـتاد باشـند. 
نامش ماندگار، راهش پایدار و روانش شاد باد.

1. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،  پژوهشگر تاریخ شفاهی.

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو 
پرسید خدا را که به پروانۀ  کیست باز

حافظ
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حافظان روح زبان فارسی
انسیه جاللوند1

اهمیـت، گسـتردگی، پیچیدگـی و فصاحـت زبـان فارسـی بـر کسـی 
پوشـیده نیسـت. کیسـت کـه تـا بـه حـال بیتـی از سـعدی را نخوانـده 
باشـد یـا در گوشـه ای شـعر حافـظ و موالنـا را بـه آواز نشـنیده باشـد. 
آنچـه در ابتـدا از گفتـار و نوشـتار فارسـی رخ نمایـی می کنـد جنبـه 
آهنگیـن و موسـیقایی زبـان فارسـی اسـت کـه از بالغـت صرفـی و 
نحـوی و دسـتور زبـان آن برمی خیـزد کـه نشـان از روح پویـا و سـیال 

زبـان فارسـی دارد.
در ایـن میان کم نیسـتند نویسـندگان، مترجمـان و صاحبان قلم و 
اندیشـه کـه ظرافت هـا و پیچیدگی هـای زبان فارسـی را مـورد مطالعه 
و بررسـی قـرار داده انـد و آثـار و نوشـته های آن هـا افق بسـیار روشـنی 
را پیـش روی تمـام کسـانی کـه دل در گـرو شـناخت هـر چـه بیشـتر 
زبـان فارسـی، آمـوزش و پاسداشـت آن دارنـد، بـه تصویر می کشـد. 
مرحوم اسـتاد اسـماعیل سـعادت از جملـه صاحبان قلم و اندیشـه ای 
اسـت کـه در نوشـته ها و پژوهش هـای بـه یـادگار مانـده، ظرافت های 
زبـان فارسـی را همچـون آینـه ای بی غبـار پیـش روی فارسـی زبانان 
قـرار می دهـد؛ »زبان فارسـی ممیـز ذیـروح از غیرذیـروح«، از جمله 

نوشـته های پژوهشـی ارزشـمند ایشـان است. 

اگـرزبانهایـیمانندفرانسـهوآلمانیوایتالیاییواسـپانیایی
وعربـیوماننـدآنهاواقعیـاتجهانرابعضـیبهدوجنس
مذکـرومونـثوبعضـیبـهسـهجنـسمذکـرومونـثو
خنثـیتقسـیممیکننـد،زبـانفارسـیامـروز،آنهـارابهدو

جنـسذیـروحوغیرذیـروحتقسـیممیکند.

اسـتاد سـعادت در این مقاله متذکر می شـود که در میـان زبان ها، 
زبـان فرانسـه بیـش از همـه در تقابل با زبان فارسـی اسـت چـرا که در 
ایـن زبـان اسـم یـا مذکر اسـت یـا مؤنث بـر خـالف زبان فارسـی که 
اسـم یـا ذیروح اسـت یـا غیرذیـروح؛ مرحـوم سـعادت خواننـده را به 
ایـن نکتـه رهنمـون می کنـد کـه زبـان فارسـی داشـتن روح را مـالک 
تمایـز موجـودات از یکدیگر می گیـرد. ذیروح را بـر غیرذیروح ترجیح 
می دهـد و آن را در مرتبـه ای باالتـر قـرار می دهـد، زیـرا چیـزی دارد 
کـه نـزد انسـان شـریف تر و عزیزتر اسـت و دیگـری آن را نـدارد و این 

موضوع بسـیار پر معناسـت.

خواننـده بـا مطالعـۀ نشـانه های تمایـز حاکم بـر زبان فارسـی که 
در مقالـه در یـک دسـته بندی دقیـق مشـخص شـده اسـت درمی یابـد 
کـه در زبـان فرانسـه صفـت مونـث برای اسـم مونـث و صفـت مذکر 
بـرای اسـم مذکـر بـه کار مـی رود بر خـالف زبان فارسـی کـه صفت 
ذیـروح یـا غیرذیروح بـه کار می بـرد؛ ذیروح یـا غیرذیروح بودن اسـم 
در اولـی و مذکـر و مونث بـودن آن در دومی سـهمی در تغییر صورت 
اجـزا دیگـر جملـه نـدارد. سـنگ ها را بـه معنـی نـوع سـنگ می گیـرد 
و فعـل آن هـا را بـه صیغـۀ مفـرد مـی آورد. سـنگ ها حتـی اگـر همـه 
سـنگ های جهـان باشـند، سـخت اسـت امـا موش هـا )حتـی اگر دو 
تـا باشـند( موذی انـد. ولـی اگر فعل یـا صفت ذیـروح یا بهتـر بگوییم 
فعـل یـا صفـت انسـانی را بـه غیرذیـروح نسـبت دهـد، غیرذیـروح 
شـخصیت می یابـد و افـرادش در مرتبـۀ افـراد ذیروح جـای می گیرند. 
دانه هـای بـرف بـا همـۀ بی شـماری بـه زمیـن می ریـزد. گویـی یـک 
دانـه بیـش نیسـت اما اگـر فعلی انسـانی بـه آن ها نسـبت دهـد، دیگر 

دانه هـای بـرف در هـوا می رقصنـد.
اسـتاد سـعادت با بیـان مثال هـا و آوردن شـواهد متعـدد از متون کهن 
و معاصـر در صـدد نشـان دادن این نکته اسـت که نگاه زبان فارسـی، نگاه 
بـه واقعیت هـای جهان اسـت. زبانـی که نگاه مذکـر و مونث نـدارد؛ یعنی 
ایـن دو جنـس را برابـر می دانـد و بنابـر نظر ایشـان این یکسـان نگریسـتن 

زبـان بـه نرینـه و مادینه هم خـود درخور تأمل اسـت. 
از  ذیـروح  فارسـی ممیـز  مقالـۀ »زبـان  بـا مطالعـۀ  خواننـدگان 
و  ذیـروح  تمایـز  نشـانه های  کـه  شـد  خواهنـد  متوجـه  غیرذیـروح« 
غیرذیـروح در ایـن نوشـتار در چنـد دسـتۀ کلـی توضیـح داده شـده 

اسـت: 
1( عالمت جمع 

2( ضمیر 
3( صفت 

4( فعل
اسـتاد سـعادت در خصوص اسـتثنائات بیان کرده است که شخصیت 
ذیروحـی یـا انسـانی دادن به بسـیاری از آن هـا از این نظر قابـل توجیه 
هسـت کـه ایـن چیزهـا ماننـد گیاهـان و اندام هـای تـن و حتـی غم و 
انـدوه و سـخن و سـوگند و گنـاه جـز ء الینفک زندگی انسـان اسـت و 

1. پژوهشگر علوم اجتماعی و عضو پیوستۀ انجمن صنفی ویراستاران.
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انسـان بـه آن هـا به دیـده موجوداتـی ماننـد خـود می نگرد و بـه همین 
سـبب انسـان فارسـی زبان به آن ها شـخصیت انسـانی می دهد و اسـم 

آن هـا را ماننـد موجـودات زنده بـا »-ان« جمـع می بندد.
اسـتاد سـعادت یادآور می شـود که چنانکـه از متون ادبـی بر می آید 
اسـتعمال ضمیـر بـرای ذیـروح و غیرذیروح در آغاز یکسـان بـوده، ولی 
بـه تدریـج از یکسـانی بـه تمایز گراییـده اسـت. در عصر حاضـر تمییز 
ذیـروح از غیرذیـروح در بـاب ضمیـر رعایـت می شـود. امروز مـا برای 
مرجـع ذیروح مفـرد »او« و »وی« و برای مرجع غیرذیـروح جمع »آنان 
و ایشـان و آن هـا« می آوریـم. بـرای مرجـع غیرذیـروح مفـرد آن و بـرای 

مرجـع غیرذیـروح جمـع فقط آن هـا را بـه  کار می بریم. 
گذشـته از زبـان متـداول شـواهد بی شـماری در زبـان مکتـوب 
کهـن و معاصـر می تـوان آورد کـه همـه حاکـی از وجـود تمایـز میـان 
ذیـروح و غیرذیـروح از جهـت مطابقـت فعـل بـا فاعـل جمـع ذیروح 
و مطابقـت نداشـتن آن بـا فاعـل جمـع غیرذیـروح اسـت؛ »و چـون 
ه های 

ّ
گنـدم بـه حلق آدم فرو گذشـت و به شـکم رسـید، حالـی آن حل

بهشـت از ایشـان فـرو ریخـت )ترجمۀتفسـیرطبـری(«.
فعـل نیـز مانند صفت از جهت وابسـتگی آن به ذیـروح و غیر ذیروح 
بـه سـه دسـته تقسـیم مـی شـود: دسـتۀ اول افعالـی اسـت کـه در معنی 
حقیقـی خود خاص ذیروح اسـت، دسـتۀ دوم افعالی اسـت کـه در معنی 
حقیقـی خـود فقط خـاص غیرذیروح اسـت و دسـتۀ سـوم افعالی اسـت 

کـه هـم بـرای ذیروح بـه کار مـی رود و هم بـرای غیـر ذیروح.
مقالـۀ »زبـان فارسـی ممیـز ذیـروح از غیرذیـروح« با بیانـی روان 
و شـواهد و مثال هـای فـراوان از متون مختلـف ادبی )حـدود 80 اثر( 
بـه توضیـح روشـنی از تمایزات ذیـروح و غیرذیـروح در زبان فارسـی 
می پـردازد. در کنـار توضیحـات دسـتوری یـاد شـده در مقاله، اسـتاد 
سـعادت در تحلیلـی زبان شـناختی بـه خواننـده یـادآور می شـود کـه 
دلیـل زبـان فارسـی در تمایز دسـتور فعـل و فاعل ذیـروح و غیرذیروح 
 آن اسـت کـه بـرای یکایـک افـراد ذیـروح شـخصیت مسـتقل قائـل 
اسـت، آن هـا را از هـم جدا می کنـد و فعلی را کـه برای آن هـا می آورد 
در حقیقـت بـه یکایك آن ها نسـبت می دهـد به عبارتـی در مواردی که 
زبـان بـه یکایک افـراد جمع غیرذیروح نظـر دارد و آن هـا را از هم جدا 

می کنـد و بـه هر یك شـخصیتی مسـتقل می دهـد غیرذیروح بـه مرتبۀ 
ذیـروح تعالـی می یابـد و ایـن چیـزی اسـت کـه در اصطـالح ادبی به 

آن تشـخص )شـخصیت دادن( گفتـه می شـود.
تأمـل و تدبـری ایـن چنیـن محققانـه و عمیـق کـه خواننـدگان و 
عالقه منـدان زبـان فارسـی را بـا گوشـه های ظریـف و پیچیـدۀ زبـان 
فارسـی روبه ررو سـازد، تنها با کمک روحی پژوهشـگر، اندیشـمند و 
عاشـق بـه زبان فارسـی محقـق خواهد شـد؛ دهه هـا فعالیت سـازنده 
و پژوهشـگرانه مرحـوم اسـتاد اسـماعیل سـعادت گـواه حضـور روح 
فارسـی  زبـان  از  پاسـداری  در  ایشـان  عاشـق  و  اندیشـمند  همیشـه 

1 است.

1. »زبان فارسی ممیز ذیروح از غیرذیروح«، نشردانش، سال چهاردهم، ش 5، مرداد و شهریور 1373، ص 7-14 و ش 6، مهر و آبان 1373، 
ص 10-6.
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آموزه های سعادت
مهناز مقدسی1

او انتخـاب کـرد، انتخابـی کـه تا پایـان عمر تغییـرش ندانـد. انتخاب 
کرد که بی حاشـیه باشـد، انتخـاب کرد کـه بیاموزد و در گوشـه ای آرام 
و بـدون هیاهـو بخوانـد و بنویسـد و میراثـی مانـدگار از خـود به جای 
بگـذارد. انتخـاب کـرد به دریافـت جایزۀ نخسـتین ترجمـه اش که هر 
جـوان تازه بـه عرصه آمـده ای را بـه قلـۀ کـوه می َبـَرد و با هزار ریسـمان 
بـه پاییـن نمی تـوان کشـاندش، غـره نشـود. انتخـاب کـرد کـه اگر در 
خلـوت خـود بخوانـد و بیامـوزد و شـاگردی کنـد و شـاگرد بپرورانـد 
زندگـی زیباتـری خواهـد داشـت. معلـم بـود و با همـان روحیۀ سـاده 
و بـا اصالـت معلمـی قـدم به عرصـۀ قلـم و فرهنگ گذاشـت. فروتنی 
در پوسـت و اسـتخوانش رسـوخ داشـت، ادب معاشـرت و رعایـت 
نزاکـت و گوشـه گیری اش موجب می شـد کـه بسـیاری او را در مجامع 
نشناسـند و بـی  آنکـه بداننـد چـه گوهـری در آن مجلـس اسـت، از 
کنـارش بگذرنـد. گویی در آمـال و آرزوهایش رسـیدن به جـاه و مقام 
و یافتـن مـدرک و مرتبـۀ هیئـت علمـی و معاونـت و ریاسـت جایـی 
نداشـت، اگـر روزی سـردبیر مجلـۀ معـارف شـد، بـرای آن بـود کـه 
دوسـت داشـت مؤثر باشـد، اگر به فرهنگسـتان زبان و ادب پیوسـت، 
در پـی آن بـود که بـرای حفظ جایگاه فرهنگسـتان کاری کند و خوشـا 
بـه سـعادِت ما کـه او کار ناتمام و رهامانـده ای را به ثمر رسـاند. اگر تا 
چنـد مـاه پیـش از این اتفـاق، هیـچ روزی بی علت میـز کارش را ترک 
نکـرده بـود، از آن سـبب بـود کـه باور داشـت بـرای بالیدن کشـورش 
بایـد فرهنگ سـازی کرد، بایـد به جوانـان آموزاند کـه »کار نیکو کردن 

از پـر کردن اسـت.« 
در کوتاه زمانـی کـه خانه نشـین شـد، آن هـم نـه خودخواسـته کـه 
بـه ضـرورت هشـداری همه گیـر، گویـی شـیرۀ جانـش کـه تـالش و 
کوشـش بـرای تکثیـردانشـنامۀزبـانوادبفارسـی بـود از او گرفتـه 
شـد؛ اثـری که همچـون فرزندی برومنـد از او بـه یادگار مانـد. گویی 
بـودن در پشـت میـز کار، خواندن و نوشـتن او را زنده نگاه می داشـت. 
اگـر ایـن بیمـاری همه گیِر قرن جـان بسـیاری را با نفوذ در وجودشـان 
گرفـت، جـان اسـتاد عزیزمـان را بی آنکـه بـه وجـودش نفـوذ کنـد، 
گرفـت. حس قطـع ارتباط بـا دنیای فرهنگی برای اسـماعیل سـعادت 

از آن ویـروس مهلـک، مهلک تـر بـود.

بـاری او در خوانسـار بـه  دنیـا آمـد، بـا اسـتعدادی کـه از خـود 
نشـان داد، مسـیر زندگـی اش را تعییـن کـرد. در آن شـهر کوچـک، 
بی آنکـه کسـی اجبـارش کنـد شـیفتۀ یادگیـری زبـان فرانسـه شـد و با 
روش خـود بـه آموختن آن پرداخـت. از خوش اقبالی روزگار در رشـتۀ 
زبـان خارجـی پذیرفتـه شـد و قـدم بـه عرصـۀ ترجمـه و پـس از آن، 
بـه ویرایـش گذاشـت و در انـدک زمانـی نامـش در مجامـع فرهنگـی 
درخشـید، آن  هـم به اعتبار تسـلط کم نظیـرش بر واژگان زبان فارسـی 

و دقـت نظـرش در ترجمـه از فرانسـه. 
اسـماعیل سـعادت در دورۀ درخشـانی بالیـد، دوره ای کـه پرویـز 
ناتـل خانلـری و احسـان یارشـاطر و موسـی بروخیـم، غالمحسـین 
و  بودنـد  فرهنگـی  مناصـب  در  صنعتـی زاده  همایـون  مصاحـب، 
تـوکل  عبدللـه  اعلـم،  هوشـنگ  نجفـی،  ابوالحسـن  چـون  کسـانی 
همکالسـی هایش. شـاید دیگـر هرگز نبینیم که دو نسـل کـه از 1320 
تـا 1340 عرصـۀ فرهنـگ مـا را تعالی بخشـیدند تکرار شـوند. نسـلی 

تکرارنشـدنی!
فروتـن  و  مهربـان  شـریف،  انسـانی  سـعادت  اسـماعیل  اسـتاد 
بـود، بـا دقـت مقاله هـا را می خوانـد و اگـر نکتـه ای در نقـد مقالـه 
بـود چنـان محترمانـه مطـرح می کـرد کـه شـرمنده می شـدی کـه چه 
دلسـوزانه راهنمایـی می کنـد که خطـای مقاله را اصالح کنی. همیشـه 
بـا روی بـاز و اشـتیاق پذیـرای میهمـان بود. بارهـا حضـوری و تلفنی 
از راهنمایی هایـش بهـره بـردم و هـر سـال مهرمـاه یـادم می مانـد کـه 
بـرای تبریـک تولدشـان تمـاس بگیـرم و دلتنگـی ام را ابراز کنـم. وقتی 
برای مشـورِت تأسـیس انجمـن صنفی ویراسـتاران خدمتشـان رفتیم، 
تشـویقمان کـرد و راهنمایـی کـرد کـه صبـور باشـیم و بـا دقـت قـدم 
پـر پیچ وخمـی در پیـش  یـادآوری کـرد کـه راه سـخت و  برداریـم، 
داریـم. جـای بسـی افتخار بـود وقتی در مراسـم تقدیر از پیشکسـوتان 
ویرایـش در سـال 1397، شـاهد لبخنـد او در کنار اسـتادان: منوچهر 
انـور، سـیروس پرهـام، جـالل خالقـی مطلـق، و همـکار دیرینـش، 

سـرکار خانـم ایـران گرگیـن، بودیم.
شـنیدن خبردرگذشـت اسـتاد، یک روز پـس از آنکـه در گفت وگو 
بـا دوسـت نازنینـم و یاور اسـتاد، آمنـه بیدگلـی، برای سـالمتی اش از 

1. پژوهشگر، ویراستار، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی ویراستاران.
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تـه دل دعـا کردیـم غم انگیزترین خبری بود که شـنیدم. تأسـف بیشـتر 
آنکـه، فرصـت سـوگواری و بازگوکـردن آن همـه فضیلـت را بـا دیگـر 
دوسـتداران اسـتاد سـعادت نداشـتیم. شـاید ایـن یادنامـۀ کوچک، که 

بـا عشـق بـه ایشـان گـردآوری شـده، قـدری تسـالی دلمان باشـد که 
بگوییـم اسـتاد عزیز جایتان در قلب ما محفوظ اسـت و نوشـته هایتان 

سرمشـق مـا و آیندگان. 

از راست: آذر کلهر، فرزانه رشیدی، مهناز مقدسی، استاد اسماعیل سعادت، هومن عباسپور، آمنه بیدگلی
نمایشگاه کتاب 1398

 از راست: استاد اسماعیل سعادت، هومن عباسپور، مهناز مقدسی
نمایشگاه کتاب 1398
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شـأن اسـتاد اسـماعیل سـعادت برتـر از آن اسـت کـه مطلـب کوتـاه 
نگارنـده در ایـن یادنامـه بگنجـد، امـا از بـاب دمـی هم نشـینی بـا 
اعضـای فرهیختـۀ انجمـن صنفی ویراسـتاران و شـراکت و مشـارکت 
بـا ایشـان و اثبـات سـخن موالنـا جالل الدیـن بلخـی این چند سـطر 

را نوشـتم کـه فرمـود: 

 مادح خورشید مداح خود است    
که دو چشمم روشن و ناُمرَمدست 

سـال 1374 بـود و کنگـرۀ بین المللـی عطـار در نیشـابور بـر پـا شـده 
بـود. نگاشـتن مقالـه ای بـرای ایـن مناسـبت، موجـب شـد کـه توفیق 

مادح خورشید
سید جواد رسولی1

یم سروش، حسین الهی قمشه ای، حسینعلی یوسفی،نفر آخر هم  از راست: اسماعیل سعادت، ناصر ایرانی،  نصرالله پورجوادی، عبدالکر
صاحب این قلم است.

1. پژوهشگر، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون امور صنفی و حقوقی انجمن صنفی ویراستاران.

دیـدار و هم نشـینی بـا چند تـن از عالمـان و ادیبان کشـورمان در چند 
روزۀ برگـزاری کنگـره نصیبـم گـردد، کـه از آن جمله اسـتاد اسـماعیل 

بود. سـعادت 
یکـی از همـان روزهـای کنگرۀ عطار از ایشـان و چند نفـر از دیگر 
اهالـی فضـل اجـازه گرفتـم کـه عکسـی بـه یـادگار بگیـرم و رخصـت 
دادنـد. حاصل آن امروز دل نشـین اسـت کـه خاطرۀ آن دیدار ثبت شـد 

و غم افزاسـت کـه دیگـر اسـتاد سـعادت در میان جمع نیسـت!
بایـد بـرای شـادی روان دو کـس از ایـن جمع و بـرای بقا و تندرسـتی 

بقیۀ ایشـان دعـا کنیم.
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سعادِت دیگران
هومن عباسپور1

نمی دانـم ایـن چـه رازی اسـت کـه در روزگار سـفله پروری نیـز بـاز 
کسـانی، هرچنـد انگشت شـمار، می بالنـد و با حضورشـان بـه دیگران 
می آموزنـد کـه می تـوان سـاده و عاشـق زیسـت. بـه مـا می آموزنـد کـه 
علـم و فرهنـگ، بیـش از آنکه سـرهنگان نظرکـرده و برکشـیده بخواهد، 
سـرباز می خواهد؛ سـرباز سـاده و عاشـق. به مـا می آموزند کـه می توان 
برتـر بـود ولـی بی دریـغ چـون آفتـاب، می تـوان بزرگ بـود ولی سـُبک 

چـون سـایۀ ابـر، می تـوان رئیـس بـود ولی مهربـان چـون پدر. 
سـعادت از همـان سـنین جوانـی قدر دیـد. پس از آنکـه ترجمۀ 
زندگـیمیکلآنـژ او، بـا ویرایـش ابوالحسـن نجفـی، در انتشـارات 
نیـل منتشـر شـد، مجلـۀ سـخن بـه مدیریـت خانلـری از آن کتـاب 
بنـگاه  تقدیـر کـرد و احسـان یارشـاطر بـرای ویرایـش کتاب هـای 
و  کـرد  بـه همـکاری  او دعـوت  از  کتـاب  نشـر  و  ترجمـه  بنیـاِد  نو
سـعادِت جـوان از آن پـس انبوهـی از ترجمه هـای خـوب و بـد را 
ویرایـش می کـرد و ایـن آغـاز راهـی پیوسـته بـود کـه در سـال های 
آخـر عمر به سرویراسـتاریدانشـنامۀزبانوادبفارسـی انجامید.
واالیـی  جایـگاه  چنیـن  بـه  کـه  بـود  زیسـته  چگونـه  سـعادت 
رسـیده بـود؟ از گرایش های سیاسـی جوانـی  او چیـزی نمی دانیم ــ 
 از خـودش چیـزی نمی گفت ــ ولـی اگر در اولیـن اثر او که 

ً
اصـوال

ترجمـۀ کتـابزندگـیمیکلآنـژاسـت بتـوان ردپایی از افـکار پیش 
از سی سـالگی اش بیابیـم، گویـا بـه عصیـان و سخت کوشـی ارادتی 
داشـته کـه خیلـی زود عصیـان جـای خـود را بـه شـکیبایی داد ولی 

سخت کوشـی اش تـا زنـده بـود برقـرار ماند.
نحیـف، دسـت هایی  اندامـی  داشـت،  اسـتاد چهـرۀ سـاده ای 
کوچـک و اسـتخوانی کـه هـر بـار بـه بوسـیدنش افتخـار می کـردم. 
اسـتاد سـعادت انسـانی بود پـرکار، مسـئولیت پذیر، آرام، بی هیاهو، 
و  نمی کـرد  دریـغ  دیگـران  از  سـتایش  و  تعریـف  در  بی ادعـا. 
همـواره مشـوق جوان ترهـا بـود. کسـانی را کـه دوسـت می داشـت 
دسـت کم بـه انـدازۀ نوشـیدن یـک اسـتکان چـای و کمی گـپ زدن 
می پذیرفـت. افتخـار می کردیـم کـه گهـگاه بـرای عـرض احتـرام به 
حضـورش می رفتیـم و او بی ریـا و بـی ادا بـا مـا سـخن می گفـت. 

پیـش از تأسـیس انجمـن صنفـی ویراسـتاران از مشـوقان مـا بود، و 
وقتـی اساسـنامۀ پیشـنهادی را بـه او دادیـم، بعـد از مطالعـه، ضمن 
تأییـد اساسـنامه، با مهربانـی پدرانـه و بی دریغش همچنـان به ادامۀ 

کار تشـویقمان کـرد.
زندگانـی اش  از  ولـی  محزونیـم،  و  بی تـاب  او  مـرگ  از 
و  بـود  ساده زیسـت  سـعادت  اسـتاد  آموخـت؟  می توانیـم  چـه 
بـه  آمدنـش  بـرای  را  معـدودی  روزهـای  آنکـه  بـا  سـخت کوش. 
فرهنگسـتان مقـرر کـرده بودند، هر روز سـر کارش حاضر می شـد، 
پشـت میـزش می نشسـت و بـا آن چشـم های کم سـو و دسـت های 
کمـی لرزانـش بـه کار می پرداخت. حتـی داغ فرزند نیـز او را از کار 

نینداخـت. 
یـاد کـردن از اسـتاد سـعادت، که وجـود نازنینش سـعادِت دیگران 
بود، کار سـاده ای نیسـت. خوشـا به حـال همکارانش کـه از حضورش 
فیـض می بردنـد و افسـوس کـه امـروز پـدر معنـوی خـود را از دسـت 

داده انـد. نبودنـش غم انگیـز اسـت و بی جانشـین بودنـش مصیبت. 

1. پژوهشگر، ویراستار، نایب رئیس انجمن صنفی ویراستاران.
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سی سال یا پنجاه سال؟
کوشا وطن خواه1وضعیت حقوقی انتشار آثار پدیدآوران پس از فوت

دل  در  بیمـی  سـعادت  اسـماعیل  مرحـوم  چـون  بزرگانـی  فـوت  بـا 
بازمانـدگان، از ناشـران و شـاگردان و خانـوادۀ مرحـوم، می  افتـد کـه 
مبـادا آثـار ایشـان براثـر بالتکلیفِی ناشـی از غیبت صاحـب اثر ضایع 
گـردد، چـون متأسـفانه این اتفـاق مکـرر روی داده اسـت. در مواردی 
فراینـد تجدیـد چـاپ برخـی آثـار متوقـف شـده اسـت و در مـواردی 
چنـد ناشـر هم  زمـان بـه چـاپ اثـر یـا آثـار واحـدی اقـدام کرده انـد. 
در چنیـن مـواردی بایـد گفـت نقـص قانـون عامـل آن نبـوده اسـت و 
گاهـی از قوانیـن حوزۀ نشـر موجب وارد شـدن چنین  شـاید بیشـتر ناآ
آسـیب هایی بـه پیکرۀ فرهنگ کشـور می شـود؛ از این رو در یادداشـت 
پیـِش رو قصـد داریـم چنـد نکته ازحقـوق نشـر را به اختصـار توضیح 

. هیم د
1. در ابتـدا ذکـر ایـن نکتـه مفیـد خواهـد بود کـه در مـورد تألیف 
و ترجمـه دو قانـون جداگانـه وجـود دارد. قانـون سـال 1348 قانـون 
حمایـت از حقـوق مؤلفـان اسـت، درحا لی که برای حمایـت از حقوق 
مترجمـان قانـون مسـتقلی در سـال 1352 وضع شـده اسـت.  تا پیش 
از سـال 1389، مطابـق هر دو قانـون، پس از فوت صاحـب اثر حقوق 
مـادی آن تـا سـی سـال در اختیـار وراث بـود. بـه عبـارت دیگـر، بـه 
موجـب ایـن دو قانـون تا سـی سـال پـس از فوت صاحـب اثر انتشـار 
آثـار او بـدون عقـد قـرارداد بـا وراث غیرقانونـی بـود. در سـال 1389 
مجلس شـورای اسـالمی بـا تصویب ماده واحـده ای به منظـور اصالح 
مـادۀ دوازده قانـون حمایـت از حقوق مؤلفـان )1348( این مدت زمان 
را بـه پنجـاه سـال افزایش داد ولـی قانون حمایـت از حقـوق مترجمان 
بـه همان شـکل قبلـی باقی مانـد. البته این نکتـه محل نزاع اسـت و در 

ایـن یادداشـت امکان توضیح و بررسـی بیشـتر نیسـت.
2.  نکتـۀ بعـد این کـه هـر قـرارداد نشـری کـه میـان پدیـدآور و 
ناشـر منعقـد می شـود »حداکثـر« سـی سـال اعتبـار دارد. در این جـا 
توجـه بـه چنـد نکتـه ضـروری اسـت. اول این که ایـن اعتبار سی سـاله 
مربـوط بـه حالتی اسـت که نویسـنده یـا مترجـم در قید حیات باشـد. 
بـه عبـارت دیگـر قراردادهـای دائمـی در صـورت زنـده بـودن پدیدآور 
دوم  داشـت.  خواهنـد  اعتبـار  انعقـاد  از  پـس  سی سـال«  »حداکثـر 
بـرای  این کـه قیـد »حداکثـر« اهمیـت خاصـی دارد چـون می تـوان 

مـدت زمـان کمتـری نیـز توافـق کـرد کمـا این کـه در برخـی قراردادها 
محدودیت هایـی همچـون محدودیـت تیـراژ یـا محدودیـت زمانی در 
نظـر می گیرند. سـوم این کـه کلیـۀ قراردادهایی کـه مبتنی بر آن قـرارداد 
پایه، میان ناشـر و سـایر اشـخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می شـوند، 
از قبیـل تفاهم نامـۀ همـکاری در چاپ اثر یا تولید محصوالت سـمعی 
و بصـری، نیـز اعتبـار زمانی شـان بـا اعتبـار زمانی قـرارداد پایـه مقارن 
اسـت حتـی در مواقعـی کـه قـرارداد نشـر به شـکل »خرید قطعـی« یا 
»خریـد مقطـوع« تنظیـم می شـود. ایـن قیـد قانونـی نکته ای اسـت که 

متأسـفانه اغلـب ناشـران و پدیـدآوران بـه آن توجهـی نمی کنند. 
3. بـا توجـه بـه این کـه اعتبـار سی سـالۀ قراردادهـای نشـر ناظر به 
شـرایطی اسـت کـه پدیـدآور در قید حیـات باشـد، برخـی قراردادهای 
مرحـوم سـعادت کـه در سـال 1395 مدت زمان سـی سـال آن به پایان 
رسـیده بـود بـا شـرایط روزآمدی تجدیـد شـد، از جمله قـرارداد کتاب 
تاریـخفلسـفۀغرب نوشـتۀ کاپلسـتون که در سـال 1365 منعقد شـده 
بـود. ممکـن اسـت در پایـان سـی سـال پدیـدآور نخواهـد همـکاری 
ـف بـه ادامـۀ همـکاری 

ّ
بـا ناشـر قبلـی را ادامـه دهـد. قانـون او را مکل

نمی کنـد. اگر بیشـتر نویسـندگان/ مترجمان تصمیـم می گیرند با همان 
ناشـر قبلـی خودشـان ادامـه دهند صـالح و مصلحـت حرفـه ای را در 
نظـر می گیرنـد وگرنـه الـزام قانونـی وجـود نـدارد کمـا این کـه در مورد 
قـرارداد کتـاب کاپلسـتون، مرحـوم سـعادت آن را بـا رضایـت تجدیـد 
 قـرارداد تجدیدشـده قرارداد جدیدی محسـوب می شـود 

ً
کـرد. معموال

و چنانچـه محدودیـت زمانـی یا شـمارگانی بـرای اعتبار آن مقرر شـده 
باشـد به همـان اندازه اعتبـار خواهد داشـت و چنانچه به شـکل دائمی 

تنظیـم شـده باشـد تـا مدت زمان سـی سـال اعتبـار خواهد داشـت.
4. در صورتی کـه پـس از انعقـاد قـرارداد چـاپ و نشـر میان ناشـر 
و پدیـدآور، اعـم از نویسـنده و مترجـم، پدیـدآور فـوت شـود قـرارداد 
باطـل می شـود و الزم اسـت ناشـران در صـورت تمایـل به انتشـار آثار 
متوفـی قـرارداد جدیدی بـا وراث منعقد کنند. طبق قوانین فعلی ناشـری 
کـه بـرای چـاپ و انتشـار اثـر یـا آثار پدیـدآور مـورد اعتمـاد ورثـه قرار 
می گیـرد تـا پنجـاه سـال پـس از فوت مؤلف و سـی سـال پـس از فوت 
مترجـم، می توانـد از حق انحصاری چاپ و انتشـار آثار بهره مند شـود.

1. مشاور حقوقی حوزۀ نشر، عضو پیوستۀ انجمن صنفی ویراستاران.
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برخـی  وجـود  به رغـم  قانـون،  کـه  می بینیـم  ترتیـب  ایـن  بـه 
ابهامـات، آثـار مؤلفـان و مترجمان را پـس از فوت ایشـان بالتکلیف 
رهـا نکـرده اسـت و برخـی اختالفاتی که بر سـر انتشـار آثـار مؤلفان 

و مترجمـان متوفـی میان ناشـران بـروز می کند، یـا ابهاماتـی که برای 
گاهـی از قانـون و گاه  خانواده هـای آنـان پیـش می آیـد، ناشـی از ناآ

بی توجهـی بـه آن اسـت. 

از راست: مهدی مقیسه، استاد سعادت، کوشا وطن خواه )1395(



آموزگاران
یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت 26

از زبان استاد سعادت
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توصیه به مترجمان 
همیشـه بـه مترجمان جـوان توصیه می کنم کـه متون نثر زبان فارسـی، 
به خصـوص متـون نثر گذشـته را زیـاد بخواننـد. البته نه بـه قصد اینکه 
 کتـاب تاریـخبیهقـی را بخوانند، 

ً
در نوشـتن از آن پیـروی کننـد. مثـال

نـه بـرای اینکـه مثل آن بنویسـند، بلکـه برای اینکـه با خواندن آن شـم 
زبانـی پیـدا کننـد. ایـن زبانـی اسـت کـه بـه درسـت نوشـتن کمـک 
بنویسـند، طـوری کـه وقتـی  قابـل فهـم  می کنـد. در واقـع سـاده و 
خواننـده متـن ترجمه شـده را مـی خوانـد، بـرای او مثـل این باشـد که 
 
ً
دارد یـک متـن شسـته رفتۀ فارسـی را می خوانـد و نـه متنـی کـه کامـال

مشـهود باشـد کـه ترجمـه اسـت. در واقـع وقتـی متنـی می خوانیـد 
حـس نکنیـد کـه داریـد ترجمـه می خوانیـد، بلکـه احسـاس کنید که 
داریـد یـک متـن فارسـی را مطالعـه می کنیـد. البتـه حصـول چنیـن 
ترجمـه ای بـه ممارسـت نیـاز دارد، یعنـی مترجـم بایـد متون فارسـی 
زیـادی بخوانـد. کمتـر روزی اسـت که من یـک متن فارسـی نخوانم. 
کسـی کـه مـی خواهـد زبـان فارسـی را در نوشـتن بـه کار ببـرد، اگـر 
عـادت کنـد کـه متون نظـم و نثـر را بخواند، موفـق می شـود )مروارید

اندیشـه، ص 56(.

دربــارۀ اهمیــت تســلط بــه زبــان مقصــد 
بــرای ترجمــه

خـوب  را  فارسـی  زبـان  کـه  مترجمانـی  کـه  دیـده ام  عمـل  در  مـن 
می داننـد بهتـر از دیگـران ترجمـه می کننـد. ترجمه سـه رکن اساسـی 
دارد و مترجـم بایـد بـر ایـن سـه رکـن مسـلط باشـد تـا بتوانـد خـوب 
ترجمـه کنـد. یکـی زبـان مبـدأ اسـت، دیگـری زبـان مقصد اسـت و 
سـوم موضـوع متنـی کـه بایـد ترجمـه بشـود. تسـلط بـر زبان مبـدأ و 
موضـوع زودتـر و آسـان تر حاصل می شـود تا تسـلط بر زبـان مقصد. 
در ترجمـۀ متـون ادبـی و بـه طور کلـی متون مربـوط به علوم انسـانی، 
مترجـم بایـد با روح زبان مادری خود خوب آشـنا باشـد و شـم زبانی 
کافـی داشـته باشـد و متـون ادبـی زبان مـادری خـود را بسـیار خوانده 
باشـد تـا بتوانـد دقایـق متـن زبـان مبـدأ را کـه دریافته اسـت بـه زبان 
گاهی  مـادری خـود منتقـل کند. در دانسـتن زبـان مبدأ فهـم زبـان و آ
از دقایـق آن الزم اسـت، امـا در برگـردان ایـن دقایـق به زبـان مادری، 
عـالوه بـر آن، خالقیت هنری هـم الزم اسـت، یعنی ذهن بایـد بتواند 

چیـزی را کـه در عالـم خـارج نیسـت هسـت کنـد، آن هم بـه گونه ای 
کـه اهـل زبـان مقصـد بتواننـد معنی متـن را به همـان خوبی کـه اهل 
زبـان مبـدأ می فهمنـد بفهمنـد. فـرض کنیـم که جملـۀ ادبی پـر معنی 
پیچیـده ای را کـه بـه کسـی بدهیـم و از او بخواهیـم کـه آن را بـه زبان 
مـادری خـود ترجمـه کنـد. فـرض کنیم کـه فهم ایـن جملـه در بادی 
امـر برای او دشـوار باشـد، هم از جهـت واژگان و نحو جملـه و هم از 
جهـت معنی. خـوب بـا جسـت وجو در فرهنگ ها و کتاب هـای دیگر 
مرجـع و حتـی بـا پرسـیدن مشـکالت خـود از دیگـران و بـا مطالعـه 
 کوتاهی معنـی آن را برای 

ً
دربـارۀ موضـوع آن می توانـد در مدت نسـبتا

خـودش روشـن کنـد. ولـی هنگامـی کـه می خواهـد آن معنـی را در 
قالـب زبـان مـادری خـود بریـزد، بایـد مـدت بسـیار بیشـتری صرف 
یادگرفتـن زبـان مـادری خـود کـرده باشـد و بـا انـواع قالب هایـی کـه 
می شـود ایـن معنـی را در آن هـا ریخـت آشـنا بـوده باشـد تـا بتوانـد 
آن را خـوب و رسـا ترجمـه کنـد. معلـوم اسـت کـه اگـر ایـن جمله را 
بـه چنـد مترجـم بدهیـم کـه زبـان مبـدأ را کم وبیـش بـه یـک انـدازه 
بداننـد، مترجمـی آن را بهتـر ترجمـه می کنـد کـه زبـان مقصـد یعنی 
زبـان مـادری خـود را بهتـر بدانـد. برایـه همین اسـت که من همیشـه 
بـه مترجمـان جـوان سـفارش می کنم کـه متون کهن فارسـی را بیشـتر 
بخواننـد و دائـم بـا ایـن متـون مأنـوس باشـند، نـه بـرای اینکـه عیـن 
آن هـا چیـزی بنویسـند، بلکه بـرای اینکه شـم زبانی بیشـتر پیـدا کنند 

.)17-16 ص  )جشـننامه، 

دربارۀ وظیفۀ ویراستار و مترجم
کار ویرایـش، اگـر قـرار باشـد کـه بـه دقـت صـورت گیـرد، وقت گیـر 
وقـت  صـرف  در  منطقـی  روشـی  اتخـاذ  بـا  می تـوان  ولـی  اسـت. 
ویراسـتار صـرف   وقـت  از  زیـادی  مقـدار   

ً
مثـال کـرد.  صرفه جویـی 

یـا  نویسـندگان   
ً
اصـالح رسـم الخط دست نوشـته می شـود. معمـوال

نمی کننـد،  رعایـت  را  رسـم الخط  و  نقطه گـذاری  قواعـد  مترجمـان 
 از ایـن قواعـد اطـالع ندارند. مـا در مرکز نشـر دانشـگاهی 

ً
یـا اصـوال

قواعـدی بـرای رسـم الخط تنظیـم و تصویـب کرده ایـم. اگـر بخواهیم 
زحمـت ویراسـتار را کـم کنیم، باید پیـش از آن که نویسـنده یا مترجم 
کارش را شـروع کنـد، و حتـی همـراه بـا نسـخه ای از قـراردادی کـه با 
او بسـته شـده اسـت، نسـخه ای از قواعـد رسـم الخط و قواعـد دیگـر 
مصـوب مرکـز را بـه او بدهیـم و او را بـه رعایـت آن هـا ملـزم کنیـم و 
حتـی در موقـع تحویل نوشـته اش، اگر قواعـد را رعایت نکرده باشـد، 
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از قبـول آن خـودداری کنیـم. از جهـت کیفیـت کار هـم مصلحـت 
ایـن اسـت کـه از مترجـم، قبـل از عقـد قـرارداد، از ترجمۀ مـورد نظر 
نمونه ای خواسـته شـود و نمونه را ویراسـتار به دقت بررسـی کند و اگر 
الزم باشـد دسـتورهایی بـرای بهبـود کار بدهد. به عـالوه، وقتی هم که 
تمـام ترجمـه را تحویـل می دهـد، بـاز نگاهی بـه سـراپای آن بیندازد. 
خالصـه کارهایـی کـه از وظایـف مترجـم اسـت از خـود او خواسـته 
شـود. اگـر نوشـتۀ نویسـنده یـا ترجمـۀ مترجمـی بیـش از ده پانـزده 
درصـد احتیـاج بـه تصرف و اصالح داشـته باشـد، بایـد آن را غیرقابل 
ویرایـش دانسـت و آن را بـه صاحبـش برگردانـد. ایـن سـخت گیری 
 این نوع نوشـته ها 

ً
 بـه نفـع صاحب نوشـته هم هسـت. معمـوال

ً
کامـال

یـا ترجمه هاسـت کـه بـه قـول شـما کار ویرایـش و سـامان دهی آن ها 
یکـی دو سـال طـول می کشـد، هزینۀ بسـیار به ناشـر تحمیـل می کند 
و تقصیـری هـم متوجـه ویراسـتار نیسـت. ایـن نـوع نوشـته ها بـرای 
ویراسـتار حوصله سـوز اسـت، حتـی رغبـت کارکـردن را از ویراسـتار 
می گیـرد و خسـتگی و سـرخوردگی ناشـی از پرداختـن بـه اصـالح 
آن هـا در میـزان کار و فعالیـت او تأثیـر می گـذارد. راه چاره این اسـت 

کـه عطـای ایـن نـوع ترجمه هـا را به لقایشـان بخشـید.
ویراسـتار بایـد راهنما و ناظر باشـد، ولی »بخش اعظـم« کار ویرایش 
را هـم نبایـد بـه عهـدۀ مترجم گذاشـت. بخـش اعظـم کار ویرایش را 
همچنـان خـود ویراسـتار بر عهـده بگیـرد. وادار کـردن مترجـم به هر 
چـه بی نقص تـر کـردن دست نوشـته اش به معنـی تجویـز راحت طلبی 
ویراسـتار نیسـت؛ در بسـیاری مـوارد فـرض بـر این اسـت کـه تجربۀ 
ویراسـتار در پرداختن نوشـته ها و روشـن تر سـاختن عبـارات و اگاهی 
از قواعـد الزم االتبـاع معمول در مؤسسـۀ نشـر بیش از مترجم اسـت، 
کـه گاهـی در ترجمـۀ تـازه کار اسـت. وانگهـی اکتفـا کردن ویراسـتار 
ویراسـتار  مهـارت  دست نوشـته  صاحبـت  و  مترجـم  راهنمایـی  بـه 
را هـم کـه حاصـل درگیـری دائـم بـا مسـائل دشـوار مقابلـۀ ترجمـه 
بـا متـن اصلـی و گذاشـتن عبارتـی رسـاتر بـه جـا عبـارت مترجـم و 
حـذف درازگویی هـا و پرگویی هـا و تصریـح پیچیده گویی هـا و تنظیـم 
منطقـی تقـدم و تأخیـر مطلـب مؤلـف اسـت، کم می کنـد. البتـه اگر 
مترجمـی یـا مؤلفی با کار ویراسـتاری آشـنا باشـد، می شـود قبول کرد 
کـه بخـش بزرگـی از کار ویرایـش را خـودش بـر عهـده بگیـرد، ولـی 
حتـی در چنیـن مـواردی هـم ویراسـتار باید شـرط احتیـاط را رعایت 
کنـد و بـه قـول قدمـا »نصیحت بازنگیـرد«. اعتمـاد کردن دربسـت به 
کار مترجـم آشـنا بـه کار ویرایـش گاهی ممکن اسـت سـبب شـود که 
غلط هـا و لغزش هایـی در نوشـته راه پیـدا کند. )»گفت وگـوی محمد 

سـیداخالقی بـا اسـماعیل سـعادت«، قاصـد، 1374، ص 7-6(

دربارۀ اهمیت ویرایش
نیسـت،  ترجمـه  اهمیـت  از  کـم  جامعـه  بـرای  ویرایـش  اهمیـت 
 ویرایـش متونـی که به فارسـی ترجمـه می شـود، از جهت 

ً
مخصوصـا

نـوع کار هـم، اگـر خـوب دقت کنیـم مـی بینیم کـه چنـدان تفاوتی با 
هـم ندارنـد. وقتی که متنـی را ویرایـش می کنید، آن را جملـه به جمله 

بـا متـن اصلـی مقابلـه می کنید، بعد هـر جملۀ متـن را کـه می خوانید 
ذهنـی  ترجمـۀ  بعـد  می کنیـد  ترجمـه  را  آن  خودتـان  ذهـن  در  اول 
خودتـان را بـا ترجمـۀ مترجـم مقایسـه می کنیـد و اگـر تفاوتـی باشـد 
در جملـۀ مترجـم تصـرف می کنیـد. پـس ویرایـش از جهـت فعالیت 
از ترجمـه نیسـت، مترجـم خـوب می توانـد ویراسـتار  ذهنـی جـدا 

خوبـی هـم باشـد و بالعکـس )جشـننامه، ص 23(.

دربارۀ کالس های ویراستاری
ویرایـش از نـوع یادگرفتن ضمن کار اسـت. اگر ویراسـتار با عالقه کار 
کنـد و در کنـار آن مطالعـه کنـد و متـون و کتاب هایـی را کـه در زمینۀ 
درست نویسـی زبـان فارسـی نوشـته شـده اسـت بخوانـد، به تدریـج 
ایـن کار را یـاد می گیـرد، ویراسـتار باید بـا عمل، ویرایـش را یاد بگیرد 

و تعلیـم نظـری ویراسـتار کافی نیسـت )مرواریداندیشـه، ص 68(.

توصیه به مترجمان و ویراستاران 
مـن بـه جوان هـا سـفارش می کنـم کـه هـرکاری کـه انجـام می دهند، 
بایـد از روی عشـق باشـد. هـدف ایـن اسـت کـه کار هرچـه بهتـر 
باشـد و الزمـه اش ایـن اسـت که آدم بیشـتر وقـت صرف کنـد. همین  
طـور نبایـد بـه شـرط مـزد کار کـرد، به خصـوص در کار علمـی نباید 
این طـور باشـد. اگـر کسـی بـه شـرط مـزد کار کنـد، هرگـز در کارش 
رشـد نمی کنـد. بدیهی اسـت کـه اگر هـدف فراتـر از مزد باشـد، مزد 

هـم در ضمـن آن حاصـل می شـود.
بنابرایـن، در کارهـای علمـی کسـی موفق می شـود کـه کار را بـا  تمام 
وجـود انجـام بدهـد و بـه طـور کلـی کارهایـی مانـدگار اسـت کـه 
حاصـل این گونـه کارگـردن باشـد. ذخایـر علمـی و فرهنگـی ای که ما 
اکنـون داریـم، حاصل کار کسـانی اسـت کـه در فکر ایـن نبوده اند که 
کارشـان تـا چـه انـدازه بـرای خودشـان مفید اسـت بلکه حاصـل کار 
کسـانی اسـت کـه در فکر ایـن بوده اند کـه این کار تـا چه انـدازه برای 

جامعـۀ فرهنگـی مفید اسـت )مرواریـداندیشـه، ص 95-94(.

 دربارۀ رضایت از مترجمی و ویراستاری
... چنان کـه گفتـم مقـدور نبود که من سـر از شـغل قضـاوت و وکالت 
دربیـاورم، ولـی امـروز از تصادفی کـه در زندگی ام پیش آمـد راضی ام 
و اگـر ممکـن بود کـه یک بار دیگـر زندگی را از سـر بگیریم و شـغلی 
انتخـاب کنـم، همیـن کار مأنـوس بـودن و سروکارداشـتن بـا کتـاب 
و خوانـدن و نوشـتن را انتخـاب می کـردم، چـون ایـن کار از جملـه 
کارهایـی اسـت کـه سـبب می شـود کـه از گذشـت سـال های زندگی 
چیـزی بـرای آدم ته نشـین بشـود و کمـک کنـد کـه آدم سـفارش آن 
شـاعر را بـه جـای آورد کـه گفتـه اسـت چنـان زندگـی کن »کـه چون 
قلـم ز تـو در هـر قدم اثـر مانـد.« )»گفت وگو بـا محمد سـیداخالقی 

با اسـماعیل سـعادت«، قاصـد، ص 7(.
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از کتاب سرود نیبلونگن )سروش، 1374(
کشـتار نیبلونگن هـا: در میدان کاخ، سـکوت از نو حکمفرما شـد. شـب 
جشـن تابسـتانی آغـاز سـال بـود. دیگـر نـه فریـادی شـنیده می شـد و نـه 
بانـگ طبلـی. و در کرانـۀ رود، مـردم گذاشـته بدنـد تـا آتش هـا خامـوش 
شـود. در تـاالر میهمانـی، اکنـون مشـعل ها سـوخته بـود. بورگوند هـا، در 
تاریکـی، روی کشـته های برهم انباشـته آسـوده بونـد، و گونتـر و برادرانـش 

از آسـتانۀ در بیـرون آمدنـد تـا کالهخودهایشـان را خنـک کنند.
شنل هایشـان از خـون سـنگین شـده بـود و دوال کالهخودهـا بـر 

پیشانی شـان جـا انداختـه بـود. از فـراز پله هـا فریـاد زدند:
»آتیال، بگذار تا زمانی در هوای آزاد نفس بکشیم.«

از میان تاریکی صدای خشمگینی پاسخ داد:
»برای شما نه هوایی هست و نه بخششی!«

»آتیال، جنگاورانت مردان مرا کشته اند!«
»یکی از مردان تو پسر مرا کشته است!«

»مـا با دوسـتی به سـرزمین تـو آمده ایم، مـا در این مردم کشـی ها 
نداریم!« گناهی 

»شـما سـرزمین مرا پر از یتیـم کرده ایـد! نفرین بر آن سـاعتی که من 
شـما را بـه چشـنم فراخوانـدم! و نفریـن بر آن سـاعتی که شـما کرانه های 
رایـن را تـرک گفتیـد! مـن بـا بزرگداشـِت تمام با شـما رفتـار کـردم! مانند 
دیواری میان شـما و برادرم و جنگاورانم ایسـتادم! شـما این دیوار را ویران 
کردیـد، و اکنـون، بورگوندهـا، ایـن دیـوار شـما را لـه خواهد کـرد! من به 

شـما فقـط تا برآمـدن آفتاب زنهـار می دهـم!«  )ص 143(.
*  *  *    

جنـگاوران  بیـرق  و  شـد  نزدیـک  مشـعل  بـا  زیبـا  کریمهیلـده، 
هونـی را کـه بـا شـاخ و بـرگ آراسـته شـده بـود به آتـش کشـید. آتش 
در برگ هـای خشـک و پارچـۀ بیـرق زبانـه کشـید و سـپس بـه میـان 
چوب هـای صمغ آلـود بـام دویـد. بورگوندهـا نزدیـِک در تـاالر گـرد 

آمدنـد. کریمهیلـده بـه جنگاورانـش فرمـان داد:
»آن هـا را در میـان بگیریـد! هیـچ کس از تـاالر بیـرون نیاید، مگر 

آنکـه مـردی را که باید تسـلیم شـود دست بسـته بـه نزد مـن آورید!«
آنـگاه، آن هـا بـا شمشـیرها و نیزه هاشـان جنگاورانـی را که بـه میان 
پله هـا آمـده بودنـد واپـس راندنـد. در تـاالر غوغـای بزرگی برخاسـت. 
آتش خرناسـه می کشـید و با زبان شـعله دیوارها را می لیسـید. میدان از 

چند نمونه   از ترجمه های
استاد سعادت

آتش هـای تحویل سـال روشـن  بـود، و هون ها نعره های وحشـیانه از دل 
برمی کشـیدند و بـا زوبین هـای سـوزان آتش تـاالر را تیزتـر می کردند.

طبل ها به صدا درآمد. جشن تابستانی آغاز سال بود )ص 145-144(.

از کتاب عصر بدگمانی  )ناتالی ساروت، نگاه، 1364(
هیـچ سـالحی در سـرعت اصابت بـه هدف به پایـۀ آن هـا ]=گفتارها[ 
نمی رسـد. درسـت در لحظـه ای کـه مخاطـب از مراقبـت خـود غافل 
از آن هـا فقـط غلغلـک   

ً
او وارد می آینـد. مخاطـب غالبـا بـر  اسـت 

نامطبـوع یا سـوزش خفیفـی در خود احسـاس می کند. هیچ سـالحی 
نیـز در دقـت نفـوذ در هـدف بـه پایـۀ آن هـا نمی رسـد؛ چه، یکسـر به 
 نهانی تریـن و آسـیب پذیرترین نقاط وجـود مخاطـب راه می یابند و در 
عمیق تریـن الیه هـای آن جـای مـی گیرند و ایـن در حالی اسـت که او 
میـل یا وسـیله  یـا مجالـی بـرای مقابله بـا آن ها نـدارد. ولـی همین که 
در او خـوب جایگزین شـدند، آماس می کنند و منفجر می شـوند و در 
گرادگـرد خـود موج هـا و تالطم هایـی پدیـد می آورنـد و ایـن مو ج هـا 
و تالطم هـا بـه نوبۀ خـود بـاال می آینـد، از درون سـر برمی آورند و در 
بیـرون بـه صـورت گفتـار پخـش می شـوند. و بـه ایـن ترتیب، بـا این 
بـازی کنـش و واکنشـی کـه راه می اندازنـد بـه صـورت گران بهاتریـن 
وسـیله در دسـت رمان نویس درمی آیند. و البد به همین سـبب اسـت 
که شـخصیت های داسـتانی، بـه قول هنـری گرین، تا این حـد وراج و 

پرچانـه شـده اند )ص 99-98(.
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از کتاب زندگی میکل آنژ )رومن روالن، نیل، 1334(
ـرد مـالل بـر چهـره 

َ
میکل آنـژ تنهـا از مصائـب و جنایـات زمانـه گ

نداشـت. نیـروی بیدادگـر و مقاومت ناپذیـری در وجـودش رخنه یافته 
نبـوغ  خشـم آلود  هیجـان  برنمی گرفـت.  جانـش  از  دسـت  کـه  بـود 
چنـان زمـام اختیـار از کفـش ربـوده بـود کـه تـا واپسـین روز زندگـی 
یـک دم آسـودگی نداشـت. گـو این که، در کسـب موفقیـت، آرزوهای 
دورودرازی نداشـت ولـی با اینهمه سـوگند یـاد کرده بود کـه موجبات 
افتخـار و گردن فـرازی خود و کسـانش را فراهم آورد. تمام بار سـنگین 
معـاش خانـواده را او بـر دوش خسـته می کشـید. افـراد خانـواده اش 
یکـی پـس از دیگـری از او پـول می خواسـتند و بـا تقاضاهـای مکـرر 
او را بـه سـتوه می آوردنـد. پـول نداشـت ولـی بـا ایـن حـال مناعـت 
طبعـش اجـازۀ رد تقاضاهایشـان را نمـی داد. حاضر بـود حتی خودش 
را هـم بفروشـد و پـول الزم را برایشـان فراهـم کنـد. در آن موقـع بنیان 
سـالمتش دسـتخوش ویرانـی گردیده بـود. تغذیۀ بد، سـرما، رطوبت 
و کار مفـرط آن را بـه تباهـی و نابـودی تهدید می نمود. از تـورم پهلو و 
سـردرد بیـش از همه رنـج می بـرد. پدرش، که خـود مسـئول مصائبی 
بـود کـه بـر او می گذشـت، در نامه هـای خـودف بـدون آنکـه از ایـن 
مسـئولیت سـخنی بـه میـان آورد، نحـوۀ گـذران و زندگـی اش را به باد 

مالمـت می گرفـت )ص 40-39(.

از کتاب خطابه )ارسطو، هرمس، 1392(
حکومـت  اولیگارشـی،  دموکراسـی،  نوع انـد:  چهـار  حکومت هـا 
نهـاد  و  بـه گونـه ای کـه قـدرت عالـی  فـردی.  اشـرافی و حکومـت 
تصمیم گیرنـده همـواره در دسـت یکـی از اجـزاء تشـکیل دهندۀ ایـن 
کـه  اسـت  حکومتـی  دموکراسـی  آن هاسـت.  همـۀ  یـا  حکومت هـا 
در آن مـردم مناصـب را بـه قیـد قرعـه میـان خـود تقسـیم می کننـد؛ 
اولیگارشـی حکومتـی اسـت کـه در آن مناصـب میـان کسـانی کـه 
 =[ اشـرافی  حکومـت  می شـود؛  تقسـیم  می دهنـد  رأی  مالیـاِت 
آریستوگراسـی[ حکومتـی اسـت کـه در آن مناصـب براسـاس تربیـت 
واگـذار می شـود. مقصـودم از »تربیتـی« آن نـوع تربیتـی اسـت کـه 

قانـون مقـرر کرده اسـت: زیرا کسـانی کـه در آن بـه مناصب گماشـته 
می شـوند کـه وفـادار بـه قواعد مقـرر در قانون باشـند و اما الزم اسـت 
کـه aristo )= بهتریـن( بنماینـد. بـه همیـن سـبب اسـت که ایـن نوع 
حکومـت را »آریستوکراسـی« گفته انـد. حکومـت فـردی، چنانکـه از 
نـام آن برمی آیـد، حکومتـی اسـت کـه در آن یـک تـن فرمانـروای کل 
اسـت. این حکومت یا پادشـاهی اسـت کـه از قاعـده ای معّین پیروی 

می کنـد، یـا خودکامگـی کـه هیـچ چیـز را محـدود نمی کنـد.
نبایـد از نظـر دور داشـت کـه هـر حکومتـی غایتـی دارد؛ زیـرا مـردم 
غایـت  باشـد.  رهنمـون  غایتـی  بـه  کـه  می کننـد  اختیـار  را  چیـزی 
دموکراسـی آزادی اسـت، غایـت اولیگارشـی ثروت، غایـت حکومت 
اشـرافی آنچـه مربـوط بـه تربیـت و سـنت اسـت، و غایـت حکومـت 
خودکامگـی حفـظ شـخص خودکامـه اسـت. بنابراین، واضح اسـت 
کـه بایـد آداب و سـنن و مصالـح هـر حکومتـی را بـا توجـه بـه غایت 
آن بازشـناخت، زیـرا مـردم هـر چیـزی را با توجـه به غایـت آن اختیار 

.)84-83 )ص  می کننـد. 
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دو مقاله از استاد سعادت
 »را« بعـد از »یا«ی نکره، نشـر دانش، سـال شـانزدهم،

 ش 1، بهار 1378، ص 26-17.

»زبان فارسـی ممیـز ذیروح از غیر ذیروح«، نشـر دانش، 
یور 1373، ص  سـال چهاردهـم، ش 5، مـرداد و شـهر

7-14 و ش 6، مهـر و آبـان 1373، ص 10-6.
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* »را« بعد از »یا«ی نکره، نشردانش، سال شانزدهم، ش 1، بهار 1378، ص 26-17.



آموزگاران
33یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت



آموزگاران
یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت 34



آموزگاران
35یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت



آموزگاران
یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت 36



آموزگاران
37یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت



آموزگاران
یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت 38



آموزگاران
39یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت
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* »زبان فارسی ممیز ذیروح از غیرذیروح«، نشردانش، سال چهاردهم، ش 5، مرداد و شهریور 1373، ص 7-14 و ش 6، مهر و آبان 1373، 
ص 10-6.*
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مرور خاطرات به روایت تصویر 
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مراسم جشن تولد استاد سعادت، مهرماه 1398
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57یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت

مراسم جشن تولد استاد سعادت، مهرماه 1398، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
از راست ایستاده: خانم ها عباسپور، عاصمی، ربیعی، پهلوان، گله داری، کلهر، رشیدی، صادقی، بیدگلی

از راست نشسته: خانم ها فالحتی، سلطان زاده، آقای دکتر نصیری، استاد سعادت و خانم قدوسی

استاد اسماعیل سعادت و استاد احمد سمیعی گیالنی
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 از راست:  دکتر جعفری جزی، خانم دکتر ناهید بنی اقبال، دکتر عابدی، دکتر انوری، دکتر نصیری، آقای کیهانی، دکتر تاج بخش،
 آقای اصغر علمی، استاد اسوار، استاد سعادت، خانم بیدگلی، دکتر حداد عادل، دکتر دادبه، دکتر موحد، دکتر سرور موالیی، آقای هوشنگ 

یبی مرادی کرمانی، دکتر یاحقی، دکتر معصومی همدانی، آقای آل داوود، آقای قر

جشن رونمایی از دورۀ دوازده جلدی دانشنامۀ زبان و ادب فارسی
 از راست: سمیه پهلوان، شهناز سلطان زاده، سمیه ربیعی، شهره فالحتی، استاد سعادت، مژگان گله داری،  آمنه بیدگلی،

 فرزانه رشیدی، جعفر شجاع کیهانی
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مراسم تقدیر از پیش کسوتان ویرایش، نمایشگاه کتاب تهران 1397

مراسم تقدیر از پیش کسوتان ویرایش، نمایشگاه کتاب تهران 1397
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لوح عضویت افتخاری استاد اسماعیل سعادت
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یبرز مجیدی، آمنه بیدگلی، هومن عباسپور، پرور، فر  از راست ایستاده: محمد خاکی، سیدجواد رسولی، نازنین خلیلی پور، اصغر مهر
 نیکنام حسینی پور، مهدی قنواتی، یحیی دهقانی، فتح الله فروغی، مهناز مقدسی

از راست نشسته: ایران گرگین، اسماعیل سعادت، منوچهر انور، جالل خالقی مطلق، سیروس پرهام
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 روز قلم، فرهنگستان زبان وادب فارسی، پاییز 1398
از راست: آقای قاسمی، استاد سعادت، خانم مقدسی، آقای قنواتی

نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت 1398
هومن عباسپور، اصغر علمی، استاد سعادت، مهناز مقدسی
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