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ات       همايي سپري كرده و به بركت ذوق و پشتكار و ممارسـت و مطالعـة طـوالني، بـر ادبيـ
ها و حوادث سياسي  هاي فرانسه و عربي تسلط يافته و شاهد و بازيگر طوفان فارسي و زبان

از سقوط پهلوي اول و دوران پرشور و غوغاي دهـة بيسـت و نهضـت ملّـي     هاي پس  سال
  شدن صنعت نفت بوده است.

شناسي به ايران، سميعي از جمله اولين كساني است كه مقدم اين دانـش   با ورود زبان   
آميخته و قـوت   شناسانه در هاي زبان وارد را گرامي داشته و دانش ادبي خود را با آگاهي تازه

سـاله از تـأليف و ترجمـة     اي هفتاد ت بخشيده است. امروزه استاد سميعي با كارنامهو وسع
هاي ادبي و مطبوعاتي كـه سـردبيري    انواع كتاب و تحرير مقاالت فراوان و مديريت فعاليت

هاي شاخص ادبي ايران معاصر است  از جملة آنهاست، يكي از چهره نشر دانشموفق مجلّة 
آيـد. فرهنگسـتان    شـمار مـي   ايش و استادان مسلم آئين نگارش به و از جمله پيشگامان وير

عنوانِ عضو پيوسـته در كنـار    سالة خود، استاد سميعي را به افتخار دارد كه از آغاز عمر سي
را كه ترجمان مشرب و مـرام زبـاني و   نامة فرهنگستان شماره از فصلنامة  64خود داشته و 

سـنگ   ه است. سميعي همة دانش و تجربـة گـران  ادبي آن است با سردبيري وي منتشر كرد
خود را در انتشار اين مجلّه به كار بست. او مقيد بـه رعايـت انضـباط علمـي بـود و همـه       

پـذيرفت و فرامـوش    حـال نقـد را مـي    دانستند كه اهل معامله و مسامحه نيست. درعـين  مي
ا مـورد انتقـاد قـرار    اي جوان يكي از مقاالت مديرمسئول مجلّه ر كنم كه وقتي نويسنده نمي

توانسـت   سـان او   داده بود او بدون آنكه مديرمسئول را آگاه كند آن نقد را منتشر كرد. بدين
و  يغمـا مقايسه با دوران انتشار مجـالّت ادبـي معروفـي ماننـد      براي مدتي طوالني، كه قابل

ـ    نامة فرهنگستانبود،  سخن ت ضـوابط  را در اختيار اهل ادب قرار دهـد و الگـويي از رعاي
داري و نقـدگريزي بـه دسـت دهـد. مـن در سـرمقالة        علمي و پرهيز از تعصـب و جانـب  

و  نامـة فرهنگسـتان  قدري دربارة خصوصـيات و مزايـاي    نامة فرهنگستانشصتمين شمارة 
تأثير آن در محيط ادبي و فرهنگي دوران معاصر و دانش و فضـل سـميعي در انتشـار ايـن     

  ام. مجلّه سخن گفته
نامـة  بـر سـردبيري     سـال در فرهنگسـتان عـالوه    ميعي در بخشي از ايـن سـي  استاد س  

اكنون  را نيز بر عهده داشته است و هم» ادبيات معاصر«، مديريت گروه پژوهشي فرهنگستان
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  سال سردبيري چهارو بيست  

  
 

سه سالي نيز پس از درگذشـت شـادروان ابوالحسـن      نيز اين مسئوليت را بر عهده دارد. دو
  بود.» يادبيات تطبيق«نجفي، سرپرست گروه 

آن بود كـه در هـر شـماره، سـرمقاله را بـه       نامة فرهنگستانرسم سميعي در سردبيري   
رساند و نظر وي را دربارة ديدگاهي كه در آن مطرح شده بـود جويـا    اطّالع مديرمسئول مي

رسد كه اين انضباط كه مبتني بر يك سنّت نانوشته بـود، حاصـل تجربـة     شد. به نظر مي مي
نگاري و انتشار مجلّه در ايران بوده باشد. مديرمسـئول   رسم روزنامه و  راه طوالني سميعي از

رويـي   كرد و سميعي بـا گشـاده   زياد مي و    دو جمله از سرمقاله را، استحساناً، كم گاهي يكي
  داد. پذيرفت و اين درسي بود كه از سعة صدر به ديگران مي مي

دست تواناي ديگري سپرده شده است.  اكنون اين پرچم و اين مشعل از دستي توانا به  
هاسـت كـه عضـو هيئـت علمـي گـروه        سردبير جديد، آقاي دكتر عالءالدين طباطبائي سال

گزيني فرهنگستان هستند و همكاران ما در اين مؤسسه و ديگـر اسـتادان و محقّقـان و     واژه
وزه هـاي ايشـان در ايـن حـ     مخصوصاً متخصصان دستور زبان فارسي بـا مقـاالت و كتـاب   

انـد آشـكار    هايي كه ترجمـه كـرده   آشنايي دارند. تسلط ايشان بر زبان انگليسي نيز از كتاب
وقت است كه اين انتقال تجربه و مسئوليت به صـورتي منطقـي و    است. فرهنگستان خوش

نامـة  پذيرد و اميدوار است تغيير سردبير مانع و مخلّ استمرار فايـدة مجلّـة    آرام صورت مي
اي نـو   شد، بلكه به انباشت تجربة گذشته و آميـزش و افـزايش آن بـا تجربـه    نبا فرهنگستان

بينجامد و اين مجلّه جايگاه ممتاز خود را در ميان مجالّت ادبي امروز ايران حفظ كند و بـه  
عنوانِ عضو مـؤثري از   پس به اين پايگاهي برتر از آنچه دارد دست يابد. استاد سميعي هم، از

ر كنار سردبير خواهند بود و راهنمـايي خواهنـد كـرد. بـراي اسـتاد      هيئت تحريرية مجلّه د
نامـة فرهنگسـتان   سميعي، سالمت و عافيت و براي دكتر طباطبائي توفيق خـدمت و بـراي   

كنم و از اسـتادان ارجمنـد و پژوهشـگران زبـان و ادب      تر آرزو مي دوام و سودمندي افزون
را با مقـاالت   نامة فرهنگستاناز آن،  كنم همچون گذشته و بلكه بيش فارسي درخواست مي

كـنم   عالمانه و اديبانة خود مددكار باشند. يك بار ديگر از استاد سميعي، صميمانه تشكر مي
  ».دير زياد آن بزرگوار خداوند«كنم كه  و از دل و جان آرزو مي

غالمعلي حداد عادل


