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فرهنگستان اول

کاوه بیات

پژوهشگر و نویسنده

سامان  براى  نوزدهم،  قرن  اواخر  از  جدید  تمدن  اخذ  در  ایرانیان  مساعى  تشدید  با  همزمان 

بخشیدن به آشفتگى هاى حاصل از رواج لغات و اصطالحات خارجى -فرنگى و عثمانى- که 

یکى از نخستین آثار این تبادل اجتناب ناپذیر محسوب مى شد و همچنین فراهم آوردن زمینه هاى 

الزم جهت تعمیم این دانش که مستلزم ساده سازى و قاعده مند ساختن زبان فارسى بود، رشتۀ 

اقدامات مختلفى اتخاذ شد که تأسیس فرهنگستان ایران -موضوع اصلى این بررسى- در سال 

1314 مهم ترین آن بود. 

درحالى که در بیاِن سوابِق سعى و تالش ایراِن بعد از مشروطه در جلوگیرى از کاربرد خط 

و زبان خارجى مى توان از اعالنى یاد کرد که در 29 جدى [3 ربیع االول] 1333 هـ. ق وزارت 

معارف و اوقاف کابینۀ مستوفى الممالک در تأکید بر «اهمیت زبان پارسى و لزوم محافظت و 

تکمیل آن...» در مقام «..... یکى از بزرگ ترین وسائل ملیت ما...» منتشر کرد.1 یا فرمان دولت 

که  بود  شده  خواسته  آن  در  که  1300 شمسى  فروردین  اواخر  در  طباطبایى  ضیاءالدین  سید 

1. سازمان اسناد ملى ایران، اسناد معارف. 



تابلوهاى مغازه ها به فارسى نوشته شود، ولى از اوایل دهۀ بعد، یعنى دهۀ 1310 بود که این امر 

شتابى فزاینده یافت. در همین ایام بود که رضاشاه در اواخر اسفند 1312 طى صدور فرمانى از 

مقامات شهردارى خواست که کارمندان آن اداره از کاربرد لغات و کلمات خارجى اجتناب کنند.1 

ولى این فقط یک سوى کار بود. سوى دیگر آن که از جهاتى چند از فعالیت هاى مورد اشاره نیز 

مهم تر بود، سعى و تالشى است که در این دوره براى طرح و وضع واژه هاى جایگزین فارسى 

صورت گرفت. 

     مقامات نظامى کشور از همان سال هاى نخست دهۀ 1300 براى وضع لغات و اصطالحات 

فارسى در برابر واژه هاى نظامى خارجى با همکارى وزارت معارف، انجمنى خاِص این کار ترتیب 

داده و رشته  واژه هایى را وضع کردند که در عرض مدت زمانى کوتاه بسیارى از آنها به کار گرفته 

شدند.2 از سوى دیگر به تدریج در برخى از مؤسسات آموزشى کشور نیز مانند دارالمعلمین عالى یا 

در مراحل بعدى در دانشسراى عالى، براى وضع لغات و اصطالحات علمى انجمن هایى تشکیل 

شدند که این گونه نوآورى ها را از حالت ابتکارها و ابداعات شخصى خارج ساخت.3 از سوى دیگر 

در کنار این فعالیت هاى شبه رسمى، برخى از گرایش هاى فرهنگى غیررسمى که مهم ترین آنها 

در این دوره نشریۀ «پیمان» به مدیریت سّید احمد کسروى محسوب مى شد نیز به نحوى جّدى 

دست اندرکار واژه سازى بودند.4 

     در چنین وضعیتى بود که در سال هاى نخست دهۀ 1310 مقامات فرهنگى کشور براى 

ایجاد نظم و هماهنگى بین این رشته فعالیت هاى پراکنده که بعضًا در تعارض با یکدیگر نیز قرار 

مى گرفتند، به فکر بنیان مؤسسه اى افتادند که در نهایت در بهار 1314، در دوران نخست وزیرى 
محمدعلى فروغى و تحت سرپرستى اولیۀ او به تأسیس فرهنگستان ایران منجر شد.5

     در اساس نامۀ فرهنگستان که در 29 اردیبهشت 1314 به تصویب هیئت دولت رسید، پس از 

تعیین «حفظ و توسعه و ترقى زبان فارسى» به عنوان هدف این مؤسسه، وظایفش نیز در مادة 

دوم اساس نامه به شرح زیر معین شد: 

1. بنگرید به کاوه بیات، موقوف داشتن خط و زبان خارجى ، نگاه نو، شمارة 1 (مهر 1370)، ص 115.
2. محسن روستایى، تاریخ نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسناد، تهران: نشر نى، 1385، ص 88. 

3. عیسى صدیق، یادگار عمر (خاطراتى از سرگذشت) 4 ج، ج 2، تهران: دهخدا، ج 2، 1354، صص 238-39. 
4. بنگرید به حسین یزدانیان (به کوشش)، نوشته هاى کسروى در زمینۀ زبان فارسى، تهران: نشر سپهر، 2537، صص 

69-466؛ همچنین پاره اى از مکاتبات او در این زمینه، روستایى، پیشین، صص 153-158.
شاهنشاهى  بنیاد  [تهران]،  ایران،  فرهنگستان  دربارة  گزارشى  بدره اى،  فریدون  به  بنگرید  بیشتر  آگاهى  براى   .5
فرهنگستان هاى ایران، 2535؛ همچنین حسین گل گالب. «شش سال در فرهنگستان» در سالنامۀ دنیا، 1349، صص 

66-363؛ صدیق، پیشین، صص 239-62.
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  1. ترتیب فرهنگ به قصد رد و قبول لغات و اصطالحات در زبان فارسى؛ 

 2. اختیـار الـفاظ و اصـطالحات در هر رشـته از رشـته هـاى زنـدگانى با سعى در این که 

حتى االمکان فارسى باشد؛

 3. پیراستن زبان فارسى از الفاظ نامتناسب خارجى؛ 

  4. تهیۀ دستور زبان و استخراج و تعیین قواعد براى وضع لغات فارسى و اخذ یا رد لغات 

بیگانه؛

     5. جمع آورى لغات و اصطالحات پیشه وران و صنعتگران؛

     6. جمع آورى الفاظ و اصطالحات از کتب قدیم؛

 7. جمع آورى لغات و اصطالحات و اشعار و امثال و قصص و نوادر و ترانه ها و آهنگ هاى 

والیتى؛

   8. جست وجو و شناساندن کتب قدیم و تشویق به طبع و نشر آنها؛ 

  9. هدایت افکار به حقیقت ادبیات و چگونگى نظم و نثر اختیار آنچه از ادبیات گذشته پسندیده 

است و رد آنچه منحرف است و راهنمایى براى آینده؛

    10. تشویق شعرا و نویسندگان در ایجاد شاهکارهاى ادبى فارسى؛

    11. تشویق دانشمندان به تألیف و ترجمۀ کتب سودمند به فارسى فصیح و مأنوس؛

 12. مطالعه در اصالح خط.

مضامینى چون تعداد اعضاء، نحوة تشکیل جلسات و چارچوب سازمانى فرهنگستان به عنوان 

یکى از مؤسسات تابعۀ وزارت معارف نیز در دیگر موارد اساس نامه روشن شد.1 

دقیق  نحوى  به  را  مؤسسه  این  وظایف  فرهنگستان  اساس نامۀ  در  مندرج  موارد  اگرچه       

مشخص مى سازد ولى جاى آن دارد که در توضیح بیشتر اهداف و انگیزه هاى حاکم بر تشکیل 

فرهنگستان به رسالۀ «پیام من به فرهنگستان» محمدعلى فروغى نیز که در آذر 1315 به رشتۀ 

تحریر درآمد اشاره شود. فروغى در این نوشته پس از اشاره به چیرگى اعراب بر ایران و تأثیر 

این واقعه بر زبان فارسى، در انتقاد از افراط و تفریط هایى که به نام اصالح زبان فارسى جریان 

سال نخست  دو  الاقل در  که  پیشنهاد کرد  را  احتیاط شیوه هایى  و  اعتدال  رعایت  در  داشت، 
فعالیت هاى فرهنگستان راه و روش غالب بود و در مراحل بعد نیز مهم و مؤثر.2

بهار، دکتر على پرتو اعظم، حاج  در این میان محتشم السلطنه اسفندیارى و ملک الشعرا 

1. بدره اى، پیشین، صص 19-20
2. محمدعلى فروغى، پیام من به فرهنگستان، چ 2، تهران: پیام، 1354
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سید نصراهللا تقوى، دکتر محمود حسابى، على اصغر حکمت، على اکبر دهخدا، غالمرضا رشید 

یاسمى، دکتر رضازاده شفق، غالمحسین رهنما، ادیب السلطنه سمیعى، دکتر عیسى صدیق، سید 

محمدکاظم عصار، محمد فاطمى، بدیع الزمان فروزانفر، ابوالحسن فروغى، محمدعلى فروغى، 

عبدالعظیم قریب، حسین گل گالب، سرتیپ غالمحسین مقتدر، سرلشکر احمد نخجوان، دکتر 

ولى اهللا نصر، سعید نفیسى و میرزا حسن خان وثوق الدوله، که همگى از فرهیختگان کشور بودند 
به عنوان اعضاء اولیه فرهنگستان انتخاب شدند.1

درحالى که فرهنگستان در تدارك مقدمات کار در کنار تدوین آیین نامه هاى داخلى، پاره اى 

از کمیسیون هاى ویژه را نیز فعال ساخته بود2 با کناره گیرى فروغى از ریاست وزرا در آذر 1314، 

سرپرستى فرهنگستان نیز به میرزا حسن خان وثوق الدوله سپرده شد؛ و او نیز در ادامه و تکمیل 

انتخاب و وظایف کارمندان وابستۀ  شالوده اى که فروغى پى ریخت، ضمن تدوین «آیین نامۀ 

فرهنگستان» که هنوز صورت روشنى نداشت براى توسعۀ دامنۀ فعالیت هاى فرهنگستان که 

تا آن مرحله صرفاً به یافتن لغات فارسى به جاى لغات بیگانه اى محدود شده بود که در ادارات 

دولتى رایج بودند، اقداماتى به عمل آورد. از جملۀ این اقدامات تقاضاى اعتبار الزم جهت ترتیب 

یک فرهنگ جامع بود که تمامى لغات و اصطالحات رایج را شامل شود و همچنین تأمین اعتبار 

ضرورى براى تحقق موارد مندرج در مواد 8 تا 11 مادة دوم اساس نامه.3 

اگرچه دولت با خواسته هاى وثوق الدوله موافقت کرد و اعتبار درخواست شده را به تصویب 

این تالش ها نظامنامۀ تألیف و تدوین فرهنگ زبان فارسى  رساند و فرهنگستان نیز در ادامۀ 

(خرداد 1315) و نظامنامۀ بازبینى اصطالحات علمى براى اجراى مادة دوم اساس نامۀ فرهنگ 

ایران (بهمن 1315) را تدوین کرد، ولى انتظار اصلى رضاشاه از فرهنگستان فقط وضع هر چه 

بیشتر و سریع تر لغات و اصطالحات جدید بود و از آنجا که فرهنگستان در این دو سال یعنى از 

بهار 1314 تا پایان سال 1316 بیش از ششصد لغت و اصطالح جدید وضع نکرده بود، که ظاهراً 
از نظر شاه ناچیز مى نمود در 7 اردیبهشت 1317 فرمان انحالل آن را صادر کرد.4

یک هفته بعد با انتصاب على اصغر حکمت وزیر معارف کابینۀ وقت، به ریاست فرهنگستان، 

تقوى، على اکبر  برکنارى وثوق الدوله، سید نصراهللا  مانند  تغییراتى چند  با  نو و  از  این مؤسسه 

1 . بدره اى، پیشین، صص 22-23
2 . براى نمونه مى توان از تالش هایى یاد کرد که در این دوره براى جمع آورى لغات و اصطالحات پیشه وران نو صنعتگران 

(مادة 5 اساسنامۀ فرهنگستان) آغاز شده بود.
3 . همان، صص 37-41
4 . همان، صص 41-42
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دهخدا، سید محمدکاظم عصار و محمد فاطمى از زمرة اعضاى فرهنگستان و عضویت افراد 

جدیدى چون دکتر على اکبر سیاسى، جمال الدین اخوى، پورداوود، منصورالسلطنه عدل، احمد 

اشترى و حسنعلى مستشار از نو شروع به کار کرد. در این دوره از فعالیت هاى فرهنگستان که 

با کناره گیرى حکمت از وزارت فرهنگ (مرداد 1317) تحت سرپرستى اسماعیل مرآت –کفیل 

وزارت فرهنگ- قرار گرفت، وضع لغات و اصطالحات و اسامى جدید جغرافیایى از یک سو، و 

سعى و تالشى همه جانبه براى ترویج آنها از سوى دیگر به مشغلۀ اصلى فرهنگستان تبدیل شد.1 

در واقع در این دوره از هفت کمیسیون لغت، دستور، اصطالحات پیشه وران، کتب قدیم، 

مادة 2 اساس نامه  انجام وظایف مقرر در  براى  آغاز  اصطالحات والیتى، راهنما و خط که در 

دستور تشکیلشان صادر شده بود، فقط کمیسیون هاى واژه گزینى بودند که فعالیتى از خود نشان 

مى دادند و کمیسیون هاى دیگر فرهنگستان که برخى از آنها مانند کمیسیون هاى [گردآورى] 

اصطالحات پیشه وران و والیتى مى بایست در مقام پشتیبانى از وضع و گزینش واژه هاى جدید 

عمل کند، فعالیت چندانى نداشته و در عوض بنا به مالحظات سیاسى وقت بخش جدیدى نیز 

به نام کمیسیون جغرافیا که در طرح اولیۀ فرهنگستان منظور شده بود براى «مطالعه در لغات 
جغرافیایى و تبدیل اسامى بیگانۀ اماکن ایرانى به لغات فارسى» تأسیس شد.2

در این زمینه نیز همانند سیاستى که در وضع لغات و واژه هاى فارسى بود، هدف فرهنگستان 

نظم بخشیدن به اوضاع آشفته اى بود که در آن سال ها در اثر تغییرات خودسرانه در تغییر اسامى 

جغرافیایى به وجود آمده بود. نخستین اقدامات فرهنگستان در این عرصه با تغییر برخى از اسامى 

جغرافیایى در خوزستان و آذربایجان آغاز شد و در مراحل بعد نیز مقرر شد با همکارى وزارت 

کشور براى تبدیل اسامى غیر ایرانِى سایر نقاط کشور نیز اقداماتى بشود که به نتیجه نرسید و 
اقدامات فرهنگستان در این زمینه بیشتر به نواحى غربى ایران محدود ماند.3

فرهنگستان که تا  از فعالیت هاى  این مرحله  نیز در  نو  واژه هاى  در زمینۀ وضع لغات و 

دوران  یعنى  پیشین  مرحلۀ  برخالف  یافت،  ادامه   1320 شهریور  در  رضاشاه  دولت  فروپاشى 

ریاست فروغى و وثوق الدوله بر فرهنگستان که انتخاب لغات و اصطالحات جدید با تأنى و مداقۀ 

بیشترى صورت مى گرفت اینک در تسریع وضع لغات مقرر شد به جاى یک کمیسیون لغت، 

1 . همان، صص 41-45
2 . همان، صص 78-75؛ و همچنین کاوه بیات، «فرهنگستان و تغییر اسامى جغرافیایى در ایران» در نشر دانش، س 11، 

 اردیبهشت 1370). 
-
ش 3 (فروردین

3. «فرهنگستان و تغییر اسامى جغرافیایى...» همان
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چهار کمیسیون اصطالحات ادارى، قضایى، علمى و جغرافیایى وارد کار شود؛ و در نتیجه از آن 

پس لغات و اصطالحات جدیدى که از سوى کمیسیون هاى مزبور پیشنهاد مى شد، به نحوى 

سریع و سرسرى در جلسات عمومى فرهنگستان به بحث گذاشت شده و به تصویب مى رسد.1 

این لغات و اصطالحات پس از آن که براى صّحۀ نهایى توسط دفتر مخصوص شاهنشاهى به 

عرض شاه مى رسید، در صورت موافقت وى، طى بخش نامه هایى براى اجرا به جراید عمده و 

وزارتخانه هاى دولتى ابالغ مى شد. عالوه بر این هر سال فرهنگستان دفترى از واژه هاى نو را 
که تا پایان سال در فرهنگستان پذیرفته شده بود به صورت مستقل منتشر مى ساخت.2

ولى فعالیت هاى فرهنگستان فقط به وضع و انتخاب واژه هاى نو محدود نمى شد، بخش 

– صرف آن شد که نه فقط موقعیت  مهمى از توان فرهنگستان – و نیروى دولتِى پشتیبانش 

خود را به عنوان تنها مرجع رسمى و شناخته شدة ذى حق در اصالح زبان فارسى تثبیت کند، 

بلکه جامعه را به پذیرش و کاربرد نوآورى هاى خود نیز وادار سازد؛ و در این عرصه بود که به 

رغم پیگیرى مستمر دوایر دولتى، صدور پى درپى ابالغیه هاى گوناگون و حتى تهدید مجازات 

و  فرهنگستان  فزایندة  جدایى  شد.  روبه رو  اساسى  دشوارى هاى  با  فرهنگستان  «متخلفین»، 

فرهنگ واقعى جامعه که به صورت مقاومتى عمومى در مقابل پذیرش و کاربرد واژه هاى مصوب 

فرهنگستان نمود یافت، خود نشانى بود از جدایى رو به افزایشى که در اواخر نظام پهلوى اول 
میان مردم و نظام حاکم شکل گرفت.3

در این دوره، یعنى در فاصلۀ تأسیس فرهنگستان در بهار 1314 تا شروع دور جدیدى از 

فعالیت هاى آن در سال هاى پس از شهریور 1320، فرهنگستان ایران در مجموع حدود 2000 

لغت و واژة جدید (از جمله 107 نام جغرافیایى نو) وضع کرد4 و از این میان، بخش عمده اى از 

لغات و واژه هایى که عمًال از سوى مردم مورد پذیرش قرار گرفت، بیشتر لغات و اصطالحاتى به 

نظر مى آیند که در سال هاى نخست فعالیت هاى فرهنگستان – در دوره اى که مطالعه و دقت 

بیشترى در این زمینه مبذول مى شد- وضع شدند. 

***

1. صدیق، پیشین، صص 258-59
2. بدره اى، پیشین، صص 87-88

3. صدیق، پیشین، صص 62-259؛ همچنین بنگرید به کاوه بیات، «فرهنگستان اول و دشوارى هاى وضع ترویج واژه هاى 
نو»، نشر دانش، س 12، ش 1 (1370) 

ایران پذیرفته شده است،  نو که تا پایان سال 1319 در فرهنگستان  4. بنگرید به کتابچۀ فرهنگستان ایران، واژه هاى 
تهران: انتشارات دبیرخانۀ فرهنگستان، [1320]
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در پى تحوالت شهریور 1320 که به اشغال نظامى ایران و برکنارى رضاشاه از قدرت منجر 

شد، فرهنگستان نیز مانند بسیارى از دیگر نهادهاى تأسیس شده در نظام پیشین، به حیات خود 

ادامه داد ولى به گونه اى بسیار متفاوت از روال قبل. در این دوره نه فقط وضع واژه هاى نو عمًال 

متوقف شد بلکه مقامات فرهنگستان وادار شدند با توجه به فضاى جدید سیاسى کشور، به ویژه 

ضعف آشکار دولت که تا پیش از این مهم ترین پشتیبان این نوآورى ها بود و با اعالم رسمى 

مختار بودن نویسندگان به کاربرد هر لغت و اصطالحى که صالح مى دانستند، این وضعیت جدید 

را بپذیرند. عالوه بر این پس از انتخاب محمدعلى فروغى به ریاست فرهنگستان در آذر 1320 

– انتخاب از سوى اعضاِء فرهنگستان و نه انتصاب از سوى شاه چنان که در دورة قبل مرسوم 
بود – مقرر شد در مورد واژه هایى که تا آن زمان فرهنگستان وضع کرده بود نیز بررسى هاى 

دوباره اى صورت گیرد، ولى از آنجا که اصوًال واژه سازى به عنوان وظیفۀ اصلى فرهنگستان از 
دستور کار خارج شد، پیشنهاد تجدیدنظر در واژه هاى مصوبۀ پیشین نیز به جایى نرسید.1

پس از فوت محمدعلى فروغى در آذر 1321 ادیب السلطنه سمیعى به ریاست فرهنگستان 

انتخاب شد. در این دوره گذشته از دکتر امیر اعلم، مطیع الدوله حجازى و محمد قزوینى که در 

سال هاى پیش از شهریور 1320 به عضویت فرهنگستان پذیرفته شده بودند، سید محمد تدین، 

مسعود کیهان، جالل همایى، رعدى آذرخشى و احمد بهمنیار نیز به عضویت آن انتخاب شدند. 

به عالوه با تصویب اساس نامۀ انجمن روابط فرهنگى ایران در بهمن 1321 براى ایجاد روابط 

اقداماتى صورت گرفت که  بین فرهنگستان ایران و سایر فرهنگستان هاى کشورهاى خارجى 

ایران شناسان خارجى بود به عنوان اعضاى  شاید مهم ترین کاربرد آن پذیرش تعداد زیادى از 

وابستۀ فرهنگستان.

     در این دوره از فعالیت هاى فرهنگستان اول که آخرین دورة حیات آن نیز محسوب مى شود، 

فرهنگستان که از نظر تشکیل جلسات و میزان حضور و مشارکت اعضاء نیز با اُفت چشمگیرى 

روبه رو بود، بیشتر به نوعى محفل ادبى رسمى شباهت یافت. با تصویب پیشنهاد تأسیس انجمن 
ادبى فرهنگستان ایران در دى 1325 نیز این دگرگونِى تلویحى جنبه اى رسمى یافت.2

، نشریۀ رسمى این مؤسسه       وضع جدید فرهنگستان بیش از هر چیز در مفاد

منعکس است که در ده شمارة آن به صورتى نامنظم در فاصلۀ بهار 1322 تا 1329 منتشر شد. 

در این ده شمارة گذشته از سخنرانى هاى تحقیقى برخى از اعضاء موجود، بخش مهمى نیز به 

1. بدره اى، پیشین، صص 49-50

2. همان، صص 50-53، 94-102
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شرح حال و کارنامۀ اعضاء متوفى فرهنگستان اختصاص داشت که با گذشت زمان بر تعدادشان 

افزوده مى شد، تا باألخره آن که با فوت ادیب السلطنۀ سمیعى در سال 1332، فرهنگستان نیز 
بدون آن که رسماً منحل شود عمًال تعطیل شد.1

 

1. همان، همچنین، صدیق، پیشین، ص 262
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