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درباره نویسنده

اسـماعیل سـعادت ،نویسـنده ،مترجم و عضو پیوسته فرهنگسـتان زبان و ادب فارسی در سـال  ۱۳۰۴در خوانسار
متولد شـد .در سـال  ۱۳۳۰مدرک لیسـانس را در رشـته زبان از دانشکده ادبیات دانشـگاه تهران و کارشناسی ارشد
خـود را در سـال  1347در رشـته زبـان شناسـی از همین دانشـگاه اخذ کرد .در سـال  ۱۳۳۴اولیـن کار ترجمهاش
بـا برگـردان زندگـی میـکل آنـژ از رومـن روالن آغـاز شـد و در همان سـال جایزه ممتاز مجله سـخن بـه این کتاب
اختصاص داده شـد .در سـال  ۱۳۷۸به عضویت پیوسـته فرهنگسـتان انتخاب شـد و سرپرسـتی و سپس مدیریت
ً
گـروه دانشـنامه زبـان و ادب فارسـی را بـه عهـده گرفـت .از جملـه آثـار او کـه عمدتـا از زبـان فرانسـه به فارسـی
برگردانـده شـده میتـوان بـه تلخکامیهای سـوفی ،ایزابـل ،آندره ژیـد1343 ،؛ کشـفیات نوین در روانپزشـکی،
کلیفـورد آلـن1347 ،؛ عصـر بدگمانـی ،ناتالی سـاروت1364 ،؛ اخالق ،جـورج ادوارد مور1366 ،؛ بخشـی از
سـیر فلسـفه در جهان اسلام ،ماجد فخـری 1372 ،و  ...اشـاره کرد.

چکیده اثر
ایـن دانشـنامه در شـش جلد ،دربرگیرنـده مهمتریـن اطالعات ادبی فارسـی ،در قالـب مقالههایـی در موضوعات
رجـال و کتابهـای ادبـی ،دسـتور زبـان ،اصطالحـات عرفانـی ،بالغـت (معانـی و بیـان) ،عـروض و قافیـه،
قالبهـای شـعری ،سـبکهای ادبی ،زبانهـای ایرانی ،انـواع ادبیـات ،ادبیات ایران پیش از اسلام ،اسـطورههای
َ
َ
ایرانـی ،اعلام شـاهنامه فردوسـی ،و برخـی دیگـر از اعلام ،بهویـژه اعالم قرآنـی ،ادبیـات معاصر ایـران و احوال
و آثـار ایرانشناسـانی اسـت کـه چـه در داخـل و چـه در خـارج ،در حـوزه زبـان و ادب فارسـی تحقیـق کردهانـد.
این دانشـنامه شـامل بیـش از  ۲۰۰۰مدخل (مقاله) اسـت و نخسـتین دانشـنامه اختصاصی در معرفـی مهمترین
اطالعـات مربـوط بـه زبان و ادب فارسـی در همه شـاخههای آن بهشـمار مـیرود .در تألیف و تنظیـم مقاالت این
دانشـنامه ،از سـنتهای جاافتـاده و پذیرفتهشـده دانشنامهنویسـی بـه شـیوه جدیـد پیـروی و بـر درسـتی و رعایت
کامـل قواعـد دسـتور زبان فارسـی ،پرهیز از اطنـاب و عبارتپـردازی ،و اکتفا به عبارات سـاده ،روشـن و قابلفهم
و خالـی از حشـو و ابهـام تأکیـد شـده اسـت .از دیگر نـکات ّ
مهمی کـه دانشـنامه زبـان و ادب فارسـی در تألیف
ّ
مقـاالت مـد نظـر دارد ،رعایت تناسـب موضوع آنهاسـت .دانشـنامه زبان و ادب فارسـی به سـرمایه فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسـی و به سرپرسـتی اسـماعیل سـعادت تدوین شـده اسـت.
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