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 فروغی و فرهنگستان

 

 دکتر کاظم میقانی، مینا بهلول زاده

 

 استادیار تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران

 کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران
     

 

Email: minabohlool@Gmail.com 

 

فرهنگستان که پیشگام معادل سازی برای واژه های فرنگی است  :چکیده

حاصل اندیشه عده ای از فضال و اهل ادب می باشد که زبان پر سابقه 

فارسی را در معرض خطر تجاوز و کج اندیشی افراد تندرو می دانستند. 

فرهنگستان تا زمان حاضر به چند دوره تقسیم می شود: دوره اول، 

رسماً تعطیل  ش 3111و در سال  ش تشکیل 3131فرهنگستان در سال 

هدف این مقاله بررسی شرایط بحرانی در وضع لغات و واژه های شد. 

وزرایی ریاست  فرهنگستان دوره اول مصادف با در زمان نامأنوس فارسی

فرهنگستان را که از سوی  این مقاله تالش دارد ضرورت ایجاد .استفروغی 

 را در جهتدیدگاه فروغی و  بررسی ،می شد احساس اهل فن و ادب

و سپس به نتیجه گیری  کندی بیگانه با زبان فارسی بیان آمیختگی زبان ها

 عملکرد فرهنگستان بپردازد.در 

.فروغی، فرهنگستان، انجمن ادبی :کلیدی کلمات  

 

 1.مقدمه

زبان  بود. آمیختگی خودزمان حاصل شرایط نابسامان ادبی موجود در جامعه ، مؤسس آموزشی جدید ،3فرهنگستان 

 ه، افرادی را بر آن داشت که برای زدودن زبان فارسی از لغات بیگانه اقدام کنند. ولی این روند بفارسی با زبان عربی و ترکی

                                                           
( است prefixes)( از پرفیکسها fraوفرا  fraفرهنگستان از سه جز ترکیب یافته است فر+ هنگ+ ستان. فر یا فرا در فرس هخامنشی و اوستا )فر 7 

تر  در زبان ما رایج "آ "آهنگ( از فرس هخامنشی به مارسیده است که با پرفیکس )به معنی پیش. هنگ در فارسی به معنی قصد و نیت است. هنگ 

، نامه فرهنگستان، س "اساسنامه فرهنگستان ایران "برگرفته از ). ( یعنی جایگاه، پایگاه، نشیمنگاهstanaاست. ستان در فرس هخامنشی و اوستا )
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. تا جایی که این امر به نگرانی و انتقاد فضال و دانشمندان منجر گردید و افرادی چون فروغی را انجامید و بی سلیقگی تندروی

ای حل این مشکل به فکر واداشت. در نهایت فروغی چاره را در ایجاد مؤسسه ای مرکب از دانشمندان و محققان و اهل لغت بر

و وزرات معارف انجمنی را تشکیل داد تا جلوی این افراط کاری ها گرفته شود. معادل فارسی فرهنگستان در برابر  تدبیر کرد

 92 و این گونه نخستین فرهنگستان ایران به اهتمام محمد علی فروغی در تخاب شددر این زمان ان "آکادمی "واژه بیگانه 

 تأثیریچه  اول فرهنگستان رئیساولین  در مقامفروغی  اما این سوال مطرح می شود که ؛تأسیس شد 3131اردیبهشت سال 

  ؟گذاشتدر ایجاد این مرکز آموزشی و مدیریت آن 

 متن اصلی.2

 محمد علی فروغی.1.2

از چهره های سیاستمدار و  ملقب به ذکاء الملک ثانی ادیب، دانشمند، فیلسوف، مؤلف، دولتمرد، محمد علی فروغی

 3191جمادی االخر سال  99لگرای دوران پهلوی جا می گیرد. او در ایران است که در ردیف روشنفکران عممعاصر مؤثر تاریخ 

محمد پدر فروغی، اجداد و نیای فروغی همه در سلک تجارت و مشهور به ارباب بودند.  3در تهران متولد شد. ش 6391/ ق

یکی از فعاالن دوره مشروطه و از دانشمندان دوره ناصری و مظفری بود که توانست  فرزند آقا محمد مهدی ارباب حسین

فروغی از کودکی عالقه بسیاری به ر داشت. از آن خود کند. او بر تربیت فرزندش اهتمام بسیارا  "تربیت"روزنامه غیر دولتی 

دارالفنون رشته پزشکی را  ورود به القه ای که پدرش به رشته طب داشت هنگام. او به دلیل عنشان دادزبان انگلیسی و فرانسه 

همکاری پدر فروغی در جوانی با و به این رشته روی آورد.  شدمتوجه عالقه خود به ادبیات و فلسفه برگزید ولی مدتی بعد 

م علو ر مدرسه علمیه وو د کردسپس در مدارس ملی شروع به تدریس  9کتب مختلفی را ترجمه و در روزنامه تربیت چاپ کرد.

بعد از سال ها معاونت و همکاری پدر و در حین تدریس کتب مختلفی را ترجمه کرد.  .گرفتسیاسی در کسوت معلمی قرار 

در سن هفتاد سالگی درگذشت و در ابن بابویه به خاک سپرده  ش 3921/ ق 3196سال  محمد حسین در اوایل مشروطهپسر، 

و همچنین از جانب محمد علیشاه  شدواگذار  پسربود از این زمان به  پدرریاست مدرسه عالی علوم سیاسی که با بنابراین  ؛شد

ت و فلسفه آثار بسیاری را در طول حیاتش از خود به او داده شد. فروغی به دلیل ذوق فطری به ادبیا "ذکاء الملک ثانی "لقب 

                                                                                                                                                                                  
-farhang( به معنی تربیت، دانش، علم، معرفت و فرهنگستان )far-hangفرهنگ ) .(12-66، صص 3199اول، ش اول، فرودین و اردیبهشت 

estan دانشمندان، آکادمی ( به معنی مکتب، مدرسه، انجمن عالی ادیبان و نویسندگان و(Academie .می باشد )( برگرفته از لغت نامه محمد

 .(  نامیده می شوندAcademicien) "آکادمیسین "(. اعضای این مؤسسه را 9112 -9112، صص 3111معین، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، 

 (16. ص 3111، آستان قدس رضوی، فارسی، مشهدرضا زمردیان، فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در )

 .166 ، ص3111سید مصلح الدین مهدوی، تذکره شعرای معاصر اصفهان، تأیید اصفهان، 3 

یان، سفر هشتاد روزه دور دنیا، عشق و عفت، بسیاری از کتب چاپ شده در این روزنامه عبارت بودند از تاریخ ملل مشرق، اسکندر نامه، تاریخ ساسان8 

 کلبه هندی، عجز بشر، چرا به این جهت، غرایب زمین و عجایب آسمان و ... بوسه عذرا،
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فروغی یکی از شاخص ترین شخصیت های تاریخ ایران معاصر است که در طول حیات شصت و هفت ساله  3به یادگار گذاشت.

 هیئت دولت دوره سلطنتخود از ادوار مشروطه تا پایان عمر مناصب سیاسی و حساس مملکتی را به عهده داشت. او اولین 

هم آغاز و انجام سلطنت رضاشاه و هم  .رسید نخست وزیریا شاه را تشکیل داد و در دوران پهلوی اول سه بار به مقام رض

 متعددبه مقام های در داخل کشور  ،. او عالوه بر عهده داری مأموریت های خارجیشدسلطنت محمد رضا شاه با فروغی آغاز 

بار وزارت  مناصب درجه اولی شامل پنج بار وزارت امور خارجه، چهار را بر عهده داشت و از جمله ریاست مجلس دوم رسید.

برقراری مشروطه تا  از را جنگ، چهار بار وزارت دارایی، سه بار وزارت عدلیه، یکبار وزیر اقتصاد ملی و یک بار هم وزارت دربار

ر اثر سکته قلبی در گذشت و پیکر او را در قبرستان ابن د ش 3193آذر سال  1. عاقبت وی در سقوط رضا شاه عهده دار بود

 9بابویه دفن کردند.

 فرهنگستان زمینه های پیدایش.2.2 

ش  3133تشکیل فرهنگستان طب بوده است. در سال از عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگستان، اندیشه  یکی

را داشت. جلساتی با  "آکادمی طب  "وزارت فرهنگ انجمن هایی مرکب از متخصصان در هر فن را گرد آورد و قصد تشکیل 

ه عنوان معادل آکادمی برگزیده و ب "فرهنگستان"حضور دانشمندان و پزشکان متبحر در دانشکده طب تشکیل شد و نام 

ولی هدف از ایجاد فرهنگستان طبی، ترجمه و تحریر کتب و جمع آوری امه ای برای فرهنگستان طبی نوشته شد. اساسن

اما در زمستان  1.ع واژه ها مد نظر نبوداصطالحات و لغات و ترغیب به تحقیقات علمی و ادبی علوم و فنون مختلف بود و وض

منجر به رواج  قوت بخشید،که به جنبش ناسیونالیسم ایرانی  پاره ای از حوادث سیاسی و اجتماعی به واسطه ش 3131سال 

این شیوه به  در اصالح و نگارش زبان فارسی به وجود آمد که در اندک زمان ی تندیاندیشه ها سره نویسی در زبان فارسی شد و

این امر را تنها راه رهایی زبان  و جعل واژه ها می پرداختند، وضع انجمن ها و محافلی که به سرایت کرد. دولتی های سازمان

حس با سفر رضا شاه به ترکیه در مورد پیرایش زبان فارسی نیز بیدار  ذ زبان های بیگانه می دانستند اینفارسی از قید نفو

بش سره نویسی پارسی ذبیح بهروز بود که رهبر جن اندیشه های البته عامل دیگری که روی رضا شاه تأثیر گذاشت 1شد.

                                                           
سیر حکمت در اروپا، اندیشه های دور و دراز، خالصه شاهنامه فردوسی، فن سماع  آثار: آداب مشروطیت دول، حکمت سقراط و افالطون، از جمله7 

ین سخنوری و فن خطابه، تصحیح گلستان سعدی و بوستان سعدی، زبده دیوان خواجه حافظ شیرازی، رباعیات خیام، منتخب شاهنامه و طبیعی، آی

... 

-2صص ، 3، چاپ دوم، ج 3111محمد علی ذکاء الملک، مقاالت فروغی، تهران، انتشارات توس،  ک بهگانی محمد علی فروغی ر.برای اطالع از زند8 

، تهران، علمی سخن، فصل اول و دوم. باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، 3196عاقلی، ذکاء الملک فروغی و شهریور . باقر 3

. فروغی، محمود، خاطرات محمود فروغی، به کوشش حبیب الجوردی، تهران، صفحه سفید، 3361 -3396 ، صص3126، تهران، نشر گفتار، 9ج 

 .193 -162، صص 3161بیوگرافی پانزدهم(، تهران، جاویدان، -دوره دوم)فایی، رهبران مشروطه . ابراهیم ص3121

 .1 ص، ، نامه فرهنگستان "تان ایرانتاریخی از فرهنگس "3 

 .32، ص 1، ج 3111یحیی آرین پور، از نیما تا روزگار ما، تهران، زوار، 1 
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انتشار داد که در آن عقب ماندگی و  "زبان ایران، فارسی یا عربی "کتابی تحت عنوان  ش 3131او در سال  3شمرده می شد.

افول فرهنگ ایرانی را در ادغام زبان فارسی با زبان عربی دانست. رضا شاه هم تحت تأثیر او تغییر یک سلسله واژه های عربی 

 9به فارسی را پذیرفت.

برگزاری جشن هزاره و کنگره فردوسی در مهر ماه  ،در میان ایرانیان شد از جمله دالیلی که باعث جنبش ناسیونالیسیتی 

اندیشه با این جشن حزب نازی در آلمان به قدرت رسید و  همزمان .بود که حس غرور و ملیت ایرانی را به دنبال داشت 3131

ور خارجه کشور پیشنهاد شد که چون ایران مصادف با این زمان از برلن به وزارت ام 1برتری نژاد آریایی را در ایران پر رنگ کرد.

 1به ایران مبدل شود. ،مرسوم بود ( Persia)  به پارسکه در غرب  کشور،مهد نژاد آریایی است نام 

گونه لغات یی که به زدودن زبان فارسی از هرتا جا و تعصب شدید پاره ای از جوانان را به دنبال داشتحس غرور  رویداد هااین 

یا الفاظ برای واژه عربی نمی یافتند از کلمات غیر مأنوس زبان باستانی  یاگر معادل و ؛ویژه زبان عربی برخاستندبیگانه به 

، خطاب به شرکت کرددر باشگاه افسران  3922سوم اسفند  زمانی که رضا شاه در جشن سالگرد. بهره می گرفتندساختگی 

را ایراد کرد که در گروه  "افسران من "کلمه  "صاحب منصبان "ساله جای لفظ متداول و همه ه امرای ارتش و افسران ب

داشت. در پی فارسی  سرهاین امر شرایط بحرانی را در بکارگیری زبان  1.برانگیختشور و هیجان بسیاری را  ،افسران جوان

 :ابل توجه استبه وزارت معارف ق ،ریاست دولت را بر عهده داشت که ،از نامه فروغی ها زیاده رویاین  اهمیت

... برای بعضی از عالقمندان به ترقی زبان فارسی این فکر پیش آمد که برای معانی که امروزه الفاظ "

فارسی به جهت آن ها وجود ندارد یا استعمال نمی شود، اصالحات وضع کنند، لیکن غالباً دیده شد 

 6"... ق سلیم نیستکارهایی که در این باب می کنند، بی رویه از روی مبنای صحیح و ذو

شدت رخنه این افراط کاری از مدت ها پیش در زمانی که فروغی در سمت وزارت مالیه قرار داشت محسوس و قابل مشاهده 

واژه ها و اصطالحات  آن هشداری جدی در مورد استعمالدر  وطوری که وی نامه ای را به اداره مالیه کشور نوشت ببود. 

 ،به ادارات ن شیوه فارسی نویسی که از مترجمانزبان فارسی و در مکاتبات اداری نیز داد. فروغی معتقد بود که ای درنامأنوس 

                                                           
 ذبیح بهروز معلم ریلضیات دانشکده افسری بود.7 

 .369 ص، 3116سوئد(، انتشارات خلق، ) استکهلماحسان طبری، جامعه ایران در دوران رضاشاه، 8 

 ...66 ص، 3112، بهار و تابستان 12و  11، گنجینه اسناد، ش "رایزنی ایران عصر رضا شاه درباره یک واژه تاریخی "محسن روستایی، 1 

از یونان و روم و مذهب مسیح و  اًد ولی در اروپای غربی و آمریکا که فرهنگ خود را مستقیمبو "ایران "نام مملکت ما در خاورمیانه و مشرق زمین 9 

 می خواندند و می نوشتند. (Persia )  "پارس"انجیل گرفته بودند، کشور ما را 

 .361، ص 3116، 1، تهران، مجله خاطرات وحید، دوره جدید، سال نهم، ش "آنچه از فروغی به یاد دارم "علی هاشمی حائری، 1 

 .2، ص ، نامه فرهنگستان"ن ایرانتاریخی از فرهنگستا "، دربه وزارت معارف  ءاز ریاست وزرا صادر 3131فروردین ماه  121شماره  نامه 1 
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اگر بعدها این قسم عبارات را در  که سرایت کرده است زبان فارسی را زایل می کند و اخطار داد ،سپس به عموم مردم

 3.کرداز امضاء نامه ها خودداری خواهد  ،مراسالت ببیند

از پیرایش زبان فارسی برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود  خواستند این جریان از زمانی به عنوان خطر احساس شد که عده ای

به خصوص که در این زمان برای پیراستن زبان فارسی دستوری مبنی بر ایجاد کمیسیونی در وزارت جنگ صادر  .بهره بگیرند

خسرو شاهرخ کیذبیح بهروز و ارباب  9.بپردازندبیگانه  شد که با معاونت سایر ارگان ها به معادل یابی در برابر واژه های نظامی

وزارت جنگ و سایر نماینده های ارگان ها به صورت مبالغه آمیز و با شتاب  کمیسیون 1از دست اندرکاران این انجمن بودند.

محمد علی فروغی وقتی که  1به وضع کلمات نظامی و غیر نظامی پرداختند و به انتشار آن در ادارات و جراید اهتمام داشتند.

" را به زبان آورد: جمله معروف  این شد و این شرایط خارج از اعتدال انجمن های لغت ساز را مشاهده کرد سخت نگران

در  ش 3921/ ق 3111ظاهراً فروغی به این گونه کارها عقیده ای نداشت زیرا در ماه رجب  5."عجب باد سفاهتی می وزد

 :مدرسه آمریکایی تهران چنین نطق کرد

فارسی باید ... یکی دیگر از خیاالت غریب که برای بعضی از رفقا آمده این است که به جهت تکمیل زبان " 

انجمن های علمی و ادبی و بعبارة ا َُخری آکادمی تأسیس نموده که وضع لغات و جعل اصطالحات جدید نماید و 

غافل که آکادمی ها و انجمن های علمی و ادبی است. این کار را می کنند  گمان کرده اند که در ممالک خارجه

که اهل علم و فضل، در ضمن تحریر و تقریر، از روی از آن که جعل لغات و اصطالحات کار انجمن ها نیست، بل

ذوق و سلیقه خود، هنگام دقت و ضرورت، اصطالحی اختیار می کنند، در صورتی که از روی قاعده و تناسب 

اختیار کرده باشند، آن اصطالح بالطبیعه حصول و رایج می شود. انجمن های علمی و ادبی اگر در تکمیل علم 

و غالباً وظیفه آن ها تشویق و ترغیب اهل کمال و تسهیل امور  به اشکال دیگر استو ادب کار می کنند، 

 6"ایشان است ...

 عشق تام فروغی به زبان فارسی در حدی است که می گوید: 

                                                           
 .191، ص د علی ذکاء الملک، مقاالت فروغیمحم3 

 .16 ، ص3191خطابه تقی زاده، آرایش و پیرایش زبان فارسی، تهران، چاپخانه پیمان، 9 

 .912، ص 3126رضا بیگلدلو، باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران، تهران، نشر مرکز، 1 

 وضع کردند.، هواسنج، آتشبار و ...  را که امروزه هم متداول است در این کمیسیون واژه هایی چون هواپیما، فرودگاه، گردان، هنگ1 

 .32ص  پور، از نیما تا روزگار ما،یحیی آرین 1 

 .32(، در آرین پور، از نیما تا روزگار ما، ص 3111)  11روزنامه عصر جدید، شماره 1 
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 1"... زبان فارسی شیرین و دل پذیر است و ادبیات ایرانی یکی از بهترین ادبیات دنیاست ... "

 غافل نبود او در مقدمه کتاب حکمت سقراط و افالطون می نویسد:فروغی از صیانت زبان فارسی 

در رساالتی هم که سابق به چاپ رسیده و اکنون تجدید طبع می شود بعضی اصالحات عبارتی نموده ام " ... 

 2... " یعنی آنها را به فارسی نزدیکتر ساخته ام زیرا که اینجانب به فارسی نویسی همیشه مایل بوده و هستم

 ن عالیق باعث پی ریزی و ایجاد فرهنگستان توسط او شد.همی

 فروغیو تشکیل فرهنگستان .2.2

جایز دانست نه که رهبری این حرکت را  افتادو آفت زا به فکر چاره جویی  هنگامی در مقابل این جریان نابجافروغی 

خردمندانه برای جلوگیری عناصر غیر  فروغی تشکیل انجمنی از دانشمندان و اهل لغت را راهی .را آن مقابله و سرکوبی

دکتر عیسی  1.کردرا به رضا شاه پیشنهاد  فرهنگستان ایرانتشکیل  به همین دلیل برای تحقق هدف خود مسئول دانست

 :صدیق در مورد شکل گیری فرهنگستان خاطر نشان می کند که

 4"هوس ...فرهنگستان از مؤسساتی است که احتیاج آن را به وجود آورد نه هوی و  "

رضا شاه پس از این که توسط فروغی در جریان افراط کاری های انجمن ها قرار گرفت به وزیر معارف، علی اصغر حکمت دستور 

بخشنامه ای به تمام وزارتخانه ها ابالغ کرد که در آن چنین  3131. علی اصغر حکمت در اسفند دادجلوگیری از اقدام آنها را 

 :تأکید کرده بود

موضوع زبان هر ملت که از مسائل مهمِ اجتماعی است و اصالح آن را شخص اعلیحضرت شاهنشاه ...  "

زدگی در تغییر و تبدیل کلمات و اند بایستی از هرگونه عجله و شتابازنظر دوربین خود الزم دانسته

                                                           
 همان 7

 .1، چاپ دوم، ص 3، ج 3136مت سقراط و افالطون، تهران، بی نا، کمحمد علی فروغی، ح9 

 .312، ص 3111، بهار 3، ش 3، نامه فرهنگستان، س "سابقه فرهنگستان در ایران "احمد سمیعی گیالنی، 1 

      . عیسی صدیق،396، ص 3119رضا صادقی، مجموعه مقاالت سمینار زبان فارسی و زبان علم، زیر نظر علی کافی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 9 

 .991، ص 3199، نامه فرهنگستان، س اول، ش چهارم، آبان "تاریخچه فرهنگستان "
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اکنون در تا بامطالعه و تعمق خاص وزرات معارف برحسب وظیفه اقدام نماید و  اصالحات خودداری کنند

 3"نظر دارد که انجمن مخصوصی مرکب از دانشمندان و اهل ادب و تحقیق تشکیل دهد...

فرهنگستان نتیجه همکاری فروغی با علی اصغر حکمت بود زیرا او هم مانند فروغی نگران شرایط تشکیل و تأسیس، پایه گذاری 

فروغی دریافته بود که تنها به  9حکمت نامگذاری شد.پیش آمده برای زبان فارسی بود و حتی نام فرهنگستان به پیشنهاد 

باید پی ریزی شود زیرا در این شرایط است که  فارسی نیز بلکه اصالح در زبان و ادبیات ایران توجه کرداصطالحات علمی نباید 

در وضع لغات در  او از عیسی صدیق بخاطر تجربه اش تازه حل خواهد شد. مسئله واژه یابی در اصطالحات جدید و لغات

صدیق پس از مطالعه اساسنامه فرهنگستان فرانسه، با توجه به مقتضیات مملکت برای  کرد.کمیسیون جنگ طلب یاری 

متشکل از  یبه دستور فروغی در کمیسیون فرهنگستان ایران اساسنامه ای تدوین و تنظیم کرد و به فروغی ارائه داد. اساسنامه

، دکتر شفق، دکتر فروزانفر بدیع الزمان از جملهو چند تن دیگر از اساتید دانشگاه  یر فرهنگ(وز)افراد برجسته نظیر حکمت 

به تصویب  3131اردیبهشت  92حسابی، سرتیپ احمد نخجوان، غالمحسین رهنما مورد شور و مشورت قرار گرفت. عاقبت در 

  ماده .نگاشت را اساسنامه دوم و اول ی ماده دو روغیف 1خرداد برای اجرا به وزارت فرهنگ ابالغ شد. 1هیئت دولت رسید و در 

 .شود می تشکیل ایران نام فرهنگستان به انجمنی فارسی زبان ترقی و توسعه و حفظ برای: اول

 :است ذیل قرار به فرهنگستان وظایف: دوم ماده

 فارسی زبان در اصالحات قبول و رد قصد به فرهنگ ترتیب (3

 باشد فارسی االمکان حتی که این در سعی با زندگانی های رشته از رشته هر در اصالحات و الفاظ اختیار (9

 خارجی نامتناسب الفاظ از فارسی زبان پیراستن (1

 خارجی لغات رد یا أخذ و فارسی لغات وضع برای قواعد تعیین و استخراج و زبان دستور تهیه (1

 صنعتگران و وران پیشه اصالحات و الفاظ آوری جمع (1

 قدیم کتب از اصالحات و لغات آوری جمع (6

                                                           
 .91ص شاهنشاهی،  9111تهران، انتشارات وحید، مهر ماه ، پهلوی فرخنده عصر از خاطره سی علی اصغر حکمت،7 

 .91همان، ص 9 

 .919و  916 ص ،3111، تهران، امیرکبیر، عیسی صدیق، یادگار عمر3 
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 والیتی های آهنگ و ها ترانه و نوادر و قصص و امثال و اشعار و اصالحات و لغات آوری جمع (1

 آنها نشر و طبع به تشویق و قدیم کتب شناساندن و جستجو (2

 آنچه رد و است پسندیده گذشته ادبیات از آنچه اختیار و نثر و نظم چگونگی و ادبیات حقیقت به افکار هدایت (2

 .آینده برای راهنمایی و باشد می منحرف

 ادبی شاهکارهای ایجاد در نویسندگان و شعرا تشویق (36

 .مأنوس و فصیح فارسی به سودمند کتب ترجمه و تألیف به دانشمندان تشویق (33

 3.فارسی خط اصالح در مطالعه( 39

 خارجی نامتناسب الفاظ از زبان پیراستن فقط فرهنگستانهدف  فروغی نظر در شود می مشاهده 36 و 2 بند در چنان چه

  9.داشت هم را دیگری مهم وظایف بلکه نبود

اقدامات فرهنگستان برای پاالیش زبان فارسی باعث ناخرسندی افراد دیگری چون سید حسن تقی زاده و علی اصغر حکمت 

ای را بر ضد واژه تراشی های مقاله شد. تا جایی که حکمت، تقی زاده را که در انگلستان به سر می برد ترغیب کرد تا 

 1.مبادرت ورزید و در نهایت منجر به مغضوب شدن هر دو نفر شدفرهنگستان تألیف کند. تقی زاده نیز به این امر 

ترین عنصر و کلیدی ترینشود. زبان ملی مهمتصویب اساسنامه فرهنگستان، گامی در جهت ارزش ایران گرایی محسوب می

بسط و تصفیه و منظور  رفت و این امر با عملکرد صحیح و ثابت فرهنگستان در ایران بهجدید به شمار می سازنده ایران

وسیله زبان فارسی تا جایی بود که وزرات خارجه به اهمیت این پیوند و وحدت ملی به 1شد.پاالیش زبان فارسی عملی می

 دهد:وزرات معارف چنین گزارش می

ترین رابطه ملیت و شود و پنهان نیست که بزرگزبان اطالق می... در عصر حاضر ملت فقط به جماعت هم "

ن وسیله قومیت یک ملت، همانا اتحاد لسان و یگانگی زبان آن ملت است. هر ملتی که با السنه تریمحکم

                                                           
 .3شماره ر.ک به سند 3 
 .929، ص 3161سخن، علمی، تهران، ،3196 شهریور و فروغی الملک ذکاء عاقلی، باقر 9
 .31ص ، 3123 ایران، المعارف دایره انتشارات تهران، پهلوی، عصر تحوالت غنی کارنامه امین، حسن سید3 
 .831 ص، 3121، زمستان تهران، انتشارات علمی و فرهنگی حمد علی اکبری، تبارشناسی هویت جدید ایرانی،م 1
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مختلف تکلم نماید، هرچند یک قوم واحد و یک نژاد مخصوص باشند، بازنه مهر و نه محبتی بین آنها تولید 

 1"و نه الفت و عالقه میان آنها ظاهر نخواهد شد ...

خطابه ای  ش 3131در سال این مؤسسه  مشخص کردن هدفبرای  فرهنگستان تصویر روشنی داشت و از وظایف فروغی

 بود. این خطابه حاوی نکاتی که حاکی از آگاهی او می باشد ایراد کرد برای اعضای آن "فرهنگستان چیست"تحت عنوان 

 :. فروغی در این خطابه می گویدو از این حیث بسیار با اهمیت است نشان می دادندکه اعضا باید به آن توجه 

... درباره فرهنگستان اشتباهاتی شده است. بعضی آن را کارخانه لغت سازی تصور کرده اند. بعضی  " 

اشتباهات  صیت وجود آن را در این دانسته اند که زبان فارسی را از الفاظ عربی به کلی پاک کند و شایدخا

فرهنگستان پیدا کردن و به دست دادن راه اصالح و تکمیل زبان و دیگر هم کرده باشند ... اصل مقصود از 

 9"ادبیات ایرانی است ...

به ریاست فروغی تشکیل  الله زار کوچه اتابک() خرداد در دانشکده حقوق 39نخستین جلسه رسمی فرهنگستان روز شنبه 

عضویت در  .فرهنگستان به مدرسه سپهساالر محل دانشکده معقول و منقول منتقل شد 3131در شهریور  سپس 1شد.

عضو تشکیل شد که سپس با دستور دولت تعداد  91فرهنگستان ایران با  ،به موجب اساسنامه ،فرهنگستان افتخاری بود. ابتدا

در مقابل بود.  1فروغی خود از اعضای پیوستهمی گفتند.  1"اعضای پیوسته "نفر هم رسید که به این افراد  16این اعضا به 

خرداد نظامنامه  31در  6.و به وسیله مکاتبه با فرهنگستان در ارتباط بودند م بودند که در تهران اقامت نداشتنداعضای وابسته ه

 رئیسدی ماه همین سال آئین نامه های داخلی انتخاب اعضاء و... مورد تأیید قرار گرفت و فروغی به عنوان  99داخلی و در 

نیروی دریایی و شهربانی  نظامی مرتبط با ش صد و بیست واژه اداری، بانکی، 3131تا پایان سال  1.فرهنگستان انتخاب شد

                                                           
، در علی اکبری، تبارشناسی هویت 11661ش، سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره  3161حوت  91نامه وزارت امور خارجه به وزارت معارف، 7 

 .916جدید ایرانی، ص 

 326محمد علی ذکاء الملک، مقاالت فروغی، ص  9 

 .96علی اصغر حکمت، سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی، ص 1 

الدوله(، حسن اسفندیاری وثوق ) وثوقوزیر فرهنگ(، حسن )در آغاز پیوستگان فرهنگستان متشکل از افرادی برجسته ای چون علی اصغرحکمت 9 

ملک الشعرا(، دکتر علی پرتو اعظم، حاج سید نصراهلل تقوی، دکتر محمود حسابی، علی اکبر دهخدا، غالمرضا )محتشم السلطنه(، محمد تقی بهار )

کاظم عصار، محمد ادیب السلطنه(، دکتر عیسی صدیق، سید محمد )رشید یاسمی، دکتر صادق رضا زاده شفق، غالمحسین رهنما، حسین سمیعی 

عبدالعظیم قریب، حسین گل و گالب، سرتیپ غالمحسین مقتدر، سرلشکر احمد نخجوان، دکتر ولی  الزمان فروزانفر، ابوالحسن فروغی، فاطمی، بدیع

 (9تن دیگر به اعضا پیوسته افزوده شدند. ) ر. ک سند شماره  31اهلل نصر، سعید نفیسی، حسن وثوق. البته در سال های بعد 

 . 1 ر.ک به سند شماره1 

 .961 -913، صص یادگار عمرعیسی صدیق، 6 

 .1ر.ک به سند شماره 1 
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به ش  3136به سیصد و شصت و در سال ش  3131لغات مصوبه در پایان سال  3جغرافیایی( تصویب شد. )غیر از نام های

واژه های تصویب شده توسط اعضای فرهنگستان با رئیس این مرکز آموزشی به دفتر مخصوص  پنجاه رسید. ششصد و

الوزراء فرستاده می شد تا در  واژه ها به دفتر رئیس، این اگر مورد تأیید او بود ،شاهنشاهی فرستاده می شد تا از نظر شاه بگذرد

 را، که در وضع و جعل لغاتیکی از کارهای خردمندانه فروغی این بود که رضا شاه  9جراید و ادارات دولتی بکار گرفته شود.

بود هر هفته  فرهنگستان را حکیمانه رفع می کرد. او از طرفی ناچار پیشرفت یندکٌقانع می کرد و علت  می ورزید، شتاب

از سوی دیگر گزینش واژه ها باید از لحاظ فصاحت، اسلوب، صحت از نظر  ،تعداد قابل توجهی از لغات را به دفتر شاه ببرد

که مورد توجه شاه بود و کمتر در  را، اعضای پیوسته می گذشت. بنابراین فروغی تالش می کرد که لغات مربوط به قوای نظامی

فروغی معتقد بود که شیوه نویسندگی باید  1.ین ترتیب شاه را راضی نگه دارداندازد و به ا ، جلول بودزبان عمومی مردم متداو

به تدریج و آهسته تغییر یابد و با تغییرات باشتاب و ناگهانی مخالف بود. چنانچه که در مقدمه کتاب حکمت سقراط و افالطون 

  : می نویسد

ناگهان تغییر کند و باید تدریجاً تحول یابد که بر ابناء زمان معتقدم که شیوه نویسندگی نباید ... " 

  4"د ...محسوس نشو

آشوبی که در شهر مقدس مشهد به دنبال تغییر  سپس در پی .بر فرهنگستان ادامه داشت 3131ریاست فروغی تا آذر سال 

پدر داماد فروغی( در این )و محمد ولی اسدی نایب التولیه آستان رضوی  ، فاجعه مسجد گوهر شاد پیش آمدکاله روی داد

داشت. شفاعت فروغی نزد شاه مؤثر واقع نشد و به ناچار با  این موضوع خشم رضا شاه را در پی 1جریان مقصر شناخته شد

ریاست فرهنگستان موجب شد و  عزل او را از مقام نخست وزیریبرکناری فروغی از  6دستور شاه از نخست وزیری استعفاء داد.

 .به ریاست فرهنگستان نائل شد به فرمان رضا شاه ش 3131در فروردین سال  1حسن وثوق

                                                           
 .2شاهنشاهی، ص  9111گالب، فرهنگستان ایران، بی جا، چاپخانه بهمن،  حسین گل3 

 .2 – 36همان صص 8 

 .911عیسی صدیق، یادگار عمر، ص 1 

 محمد علی فروغی، حکمت سقراط و افالطون، همان.1 

، صص 3112کویر،  انتشارات تهران، صالح، میرزا غالمحسین اهتمام به شوشتری، علی محمد سید سیاسی خاطرات شوشتری، علی محمد1 

11،16،311. 

 .912 -923، صص 3162باقر عاقلی، داور و عدلیه، تهران، انتشارات علمی، 6 
در تهران به دنیا  ش 3911/ ق 3929ربیع االول  . او دراست الدوله آشتیانیمحمد قوام پسریو نوه  میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه دفرزنحسن وثوق  1

توسط ناصر الدین شاه  ش 3913رزا احمد گلپایگانی و سپس میرزا هاشم اشکوری خواند. او لقب وثوق الملک را در سال آمد و علوم ادبی را نزذ می

به وثوق الدوله تغییر یافت. او در دوره نخست و دوم مجلس شورای ملی از سوی  ش 3911لقب وی در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه سال  أخذ کرد و

بار وزیر بازرگانان تهران به نمایندگی انتخاب شد و به سمت نیابت ریاست مجلس انتخاب شد. پس از آن دو بار وزیر عدلیه، دوبار وزیر داخله، هفت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C


81-18، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
  

81 
 

دفتر مخصوص  شد. از طرفی ارتباط آن با دربار توسط دگرگونزمانی که وثوق الدوله به ریاست رسید وضعیت فرهنگستان 

و سره نویسان تالش داشتند که تأنی فرهنگستان را بر سستی  نبودشاه  جوابگو نارضایتی شاهنشاهی امکان پذیر نبود و کسی

 3به دستور رضا شاه فرهنگستان تعطیل شد. 3131اردیبهشت  1تعبیر کنند. به همین دلیل در  اعضای آن و بی عالقگی

و هفت  منحل شد که برای اجرای دوازده بند ماده دوم اساسنامه دایر شده بود نیزهمچنین کمیسیون های هفتگانه ای 

کمیسیون اصالحات اداری، کمیسیون دادگستری، کمیسیون اصالحات علمی، کمیسیون نام  کمیسیون جدید با عنوان های

 ش 3132های جغرافیایی، کمیسیون تهیه فرهنگ زبان، کمیسیون راهنمایی، کمیسیون دستور ایجاد شد و تا پایان سال 

در تمام این مدت اگرچه  9یب رسید و در ادارات و کتب درسی به کار گرفته شد.هزار اصطالح علمی و فنی و اداری به تصو

 تألیفات و هاخطابه ایراد با او .حفظ کرد آن ولی تا آخرین لحظه پیوندش را با ،فروغی از ریاست فرهنگستان برکنار شده بود

 کارمند و فرهنگ کمیسیون ریاست عنوان به و ،کرد حمایت فرهنگستان از گوناگون با قلم و قدم خود هاینامه و رساالت

زمان  فرهنگستان تا .داد ادامه را خود علمی هایفعالیت و رفتمی شمار به فرهنگستان فعال عضو یراهنمای کمیسیون

کافی و با تأمل و تأنی در گزینش اصطالحات و واژگان اصیل فارسی اهتمام بسیار داشت و در دو  ریاست اول فروغی با مطالعه

دلیل کناره جویی افراد  سال ابتدایی در این راه موفق بود و توانست واژه های مناسبی را برابر یابی کند اما بعد از آن به

واژه گزینی راه شتاب را در پیش  شناختند، فرهنگستان نیز در صاحب نظر نظیر فروغی، احمد بهمنیار که سره را از ناسره می

مهدیقلی خان هدایت وقتی که شرایط حاکم بر فرهنگستان را  1بدون تعمق واژه یابی می شدند.لغات ت و معموالً گرف

 :کرد، چنین نوشتمشاهده 

فروغی که اهل ادب بود و بر فرهنگستان هیئتی بود مرکب از چند نفر اعضای ناجور غالب بی سواد... " ... 

السنه خارجه واقف رساله در انتقاد چاپ کرد و از ریاست استعفا... بعضی اختیارات فرهنگستان حقیقت 

                                                                                                                                                                                  
شده است. او در دوره ریاست الوزرایی به سفارت انگلیس بسیار نزدیک بود و از سوی آن  الوزاءارف و اوقاف و دوبار هم رئیس خارجه و یک بار وزیر مع

 بین ایران و انگلیس تمام 3232اش اتفاق افتاد به این ترتیب که با انعقاد قرارداد  ریاست الوزاییدر دوره دوم  ها حمایت می شد. شهره سیاسی او

ایران بازگشت و در به اروپا رفت. سپس به  ش 3922قرارداد مذکور در سال  شکستا درآمد. او به دنبال کشوری و لشکری ایران تحت تسلط بریتانی

در گذشت و در مقبره خانوادگی اش در قم دفن شد.  3192عضو پیوسته فرهنگستان و در آدرماه رییس آن شد. سرانجام در بهمن  3131خرداد  32

، صص 3116ن، نشر گفتار، مشاهیر رجال ایران، تهرا ،باقر عاقلی/ 111 -119، صص 3، ج 3161ن، زوار، مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، تهرا)

369- 313) 

 3عیسی صدیق، یادگار عمر، ص 911. 

 .33 – 39حسین گل و گالب، فرهنگستان ایران، صص 9 

 .32، ص 3121محسن روستایی، تاریخ نخستین فرهنگستان ایران، تهران، نشر نی، 1 
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مفتضح بود و در شهر مسخره می شد ادبا متأسف هزار گونه سخن بر زبان و لب و خاموش مرکباتی بد 

  1"ترکیب به قالب زده اند و شایع نموده ...

 فرنگی و عربی الفاظ برای معادل انتخاب در و است شده منحرف خود وظایف از فرهنگستان مین که احساس کردفروغی ه 

کوشید تا با روشن کردن افکار و اذهان عمومی از این وضع جلوگیری کند  کندمی عمل صحیح قواعد و اصول برخالف غالباً

کرد. فروغی در این  نوشت و منتشر ش 3131در سال را  "فرهنگستانپیام من به "به همین منظور نامه مفصلی به نام 

خطابه با ارزش عقاید خود را درباره ادبیات، زبان، فرهنگ و عیوب و نواقص زبان فارسی کنونی و خطرهای احتمالی در آینده 

به فرهنگستان چنین بیان می فروغی هدف خود را از نگارش پیام من  9.جلوگیری از آن را ابراز کرد و راه رفع این مشکل و

 کند:

 را فارسی زبان آینده خطرهای و گذشته نقص و عیب که است آن نامه این نگارش از من منظور...  "

        1"... بگویم امفهمیده خودم کهچنان را آنها جلوگیری و عالج راه و کنم روشن

 :گویدمی عربی چنین زبان با فارسی زبان معقول ازحدبیش آمیختگی خود پیام در فروغی

 این ولیکن باشد نکرده آمیزش بیگانه هایزبان با که نباشد زبانی هیچ شاید بلکه است زبانی کمتر... "

 زبان خود در آنها برابر که شودمی وارد خارجی الفاظ آن زبان هر در یعنی دارد حدودی معموالً آمیزش

 هایلفظ شماره که معنی این به است کرده تجاوز معقول حد از عربی به فارسی آمیختگی اما...  نباشد

 امور از هم و مادی اشیاء از هم یعنی است قسم همه از هالفظ آن و است شده بیشتر ما زبان در عربی

 و بوده فارسی در آن معادل که چیزهایی هم و است نبوده فارسی در آن معادل که چیزهایی هم و معنوی

 و صرفی و نحو قواعد و هاصیغه با عربی الفاظ کهآن بدتر این از و نیست و نبوده احتیاج محل و هست

 4"شده... داخل ما زبان در عربی ترکیبات

 حفظ ار آن باید پس است اسالم دین زبان عربی که بودند معتقد آنها از ایعده. بودند دودسته بر خود تندرو و افراطی افراد

 که دبودن باور این بر داشته بودند، روا ایرانیان به هاعرب که دشمنی به خاطر و دوستیوطن شور به خاطر هم ایعده و کرد

                                                           
 .191 -191، صص 3192مهدیقلی هدایت مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، تهران، شرکت چاپ رنگین، 3 

 .11، ص 3، ج 3112هوشنگ اتحاد، پژوهشگران معاصر ایران، تهران، فرهنگ معاصر، 9 

 361محمد علی ذکاء الملک، مقاالت فروغی، ص 1 

 .361همان، ص 1 
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 رویی انمی یرویه افراطی افراد این مقابل در فروغی. دانستندمی ضروری را امر این و شود حذف فارسی زبان از زبان این باید

:گویدمی و گیردمی پیش در را  

 نه و ودش داده باید سیاسی رنگ نه فارسی زبان اصالح و تصفیه یعنی داریم پیش در ما که عملی به...  "

 عربی الفاظ راگ و نیست اروپاییان با عداوت بنابر ابداً کنیم ترک را اروپایی الفاظ اگر. مذهبی و دیانتی رنگ

 را خارج کنیم نه ضدیت بادیانت است و نه خصومت با عرب..."1

 :که داردمی بیان پارسی زبان تکمیل چنینهم فروغی

 خودمان زبان از کلیبه را خارجی الفاظ که نیست مستلزمان فارسی زبان تکمیل و اصالح در ما اقدام"... 

 متروک وقتی زبان و نیست ممکن چیزی چنین که کنیم زنده را باستانی متروک هایزبان یا کنیم بیرون

 نیازبی خارجی الفاظ از زبانی هیچ که دانیممی و شودنمی زنده دیگر و میردمی که است آدمی مثل شد

 2"...بود نخواهد و نبوده

 شمرد فارسی زبان ضرر به درنهایت را اقدام این و دانست ناممکن فارسی زبان از را بیگانه هایزبان الفاظ بیرون نهادن فروغی

 کشورش ملی زبان تصفیه از فروغی مقصود حقیقت در. داشت پی در را پارسی زبان نمودن علیل و کردن فقیر اشنتیجه که

 اجازه و کنیم جلوگیری ،نداریم نیاز آن به که عباراتی خصوصبه بیگانه عبارات کارگیریبه اسراف و افراط از که است این

 3131ماه  اردیبهشت 93علی اصغر حکمت در  ،بعد از حسن وثوق  1.شود خارج صحیحش اسلوب از فارسی زبان که ندهیم

بعد از او فرهنگستان با وجود واقعه  1رسیدند.به ریاست فرهنگستان  3131خرداد  1در اوایل  اسماعیل مرآت ش و پس از او

به عنوان  3196عیسی صدیق از مهر  توسط متفقین و اوضاع آشفته فرهنگستان منحل نشد. و اشغال کشور 3196شهریور 

                                                           
 .322همان، ص 3 

 .326 همان، ص9 

 .323-329 صص همان،3 

از اتمام دوره  پس در تهران به دنیا آمد. ش 3913اسماعیل مرآت فرزند میرزا موسی خان مرآت الممالک آشتیانی بود که در سال  9 

و سن کلود در رشته طبیعی و تعلیم و تربیت و روانشناسی  در سویس به دارالمعلمین شهر بلوامتوسطه به اروپا رفت و پس از چند سال تحصیل 

در سال  .وی پس از مراجعت به ایران برای تدریس در دارالفنون برگزیده شد و تعلیم فیزیک را در آن مدرسه برعهده گرفت .مشغول به تحصیل شد

 ش 3161در سال  به ریاست وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نائل شد. ش 3161به عضویت شورای معارف انتخاب و در سال  ش 3161

مرآت ش  3131ر سال داو به مساعدت برخی از دوستان جمعیت جوان ایران را پایه گذاری کرد.  .سرپرستی محصالن ایرانی را در اروپا بر عهده گرفت

برگزیده ا کفالت وزارت معارف ر به 3131ودوم مرداد ماه سال به ریاست ادارة تعلیمات عالیه وزارت معارف انتخاب شد و سه سال بعد در تاریخ بیست

 (161-116 صص ،3111نشر دانشگاهی،  ،اقبال یغمایی. تهران به اهتمام ،فرهنگ ایرانو معارف و  علوم وزیران) ..شد
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فرهنگستان امیر اعلم تشکیل می شد. تا  رئیسو جلسات به ریاست او و گاهی هم به ریاست نایب  جدید برگزیده شد رئیس

 ،فرهنگستان می شد رئیسخودش  عارف رسیده بود و باید طبق قانونبا وجود اینکه به وزارت م ، تدین3196اینکه در آذر 

ریاست  رأی برای بار دوم به 32ز رأی ا 33فروغی با  این مؤسسه از میان اعضاء انتخاب شود بنابراین رئیسپیشنهاد کرد که 

در دوران ریاست دوم فروغی تجدید نظر در لغات  3.و تدین خود در همین جلسه به عضویت پیوسته فرهنگستان درآمد رسید

 امات. از نو در دستور قرار گرف ،مقرر شده بود علی العجاله مسکوت بماند 3196آبان  1با آن که در نشست  ،فرهنگستان

برنامه ای خاص برای رد یا قبول واژه های وضع شده وجود نداشت و هر کس سازی می زد. افرادی مانند دهخدا مفید می 

 2" برای آسانی و پیشرفت کار بهتر آن است که دستور داده شود همان اصطالحات سابق به کار رود" دانستند که 

استعمال الفاظ عربی که  -3برای رد و قبول واژه ها تصویب شد:  اصولاین  3193فرودین  36در جلسه عمومی سرانجام 

داخل زبان فارسی شده و فصحا و بلغای فارسی زبان بکار برده اند و اذهان به آن ها مأنوس است و در نگارش های رسمی و 

کار برده باشند، توصیه به ترک الفاظ یا ترکیبات نامأنوس عربی ولو اینکه بعضی از نویسندگان ب -9غیر رسمی مانعی ندارد. 

فرهنگستان مبادرت به وضع لغات و اصالحات نمی کند ولی برای مفاهیمی که زبان فارسی فاقد الفاظ  -1آن ها می شود. 

( الف الفاظ و اصطالحاتی که اختیار می شود باید دارای این شرایط باشد: -1عربی یا فارسی است آنها را رد یا قبول می کند. 

یعنی کلمه معروفتری  ؛لغوی و اشتقاقی باشد. ب( تنافر نداشته باشد. ج( مورد احتیاج باشد اشد یعنی مطابق اصولصحیح ب

ادامه داشت و در این سال با مرگ فروغی متوقف  3193 آذرتغییر و تبدیل واژه های فرهنگستان تا  1از آن معمول نباشد.

عده ای از اعضاء دریافته بودند که انتخاب  امافرهنگستان انتخاب شد. بعد از فروغی ادیب السلطنه سمیعی به ریاست . شد

صحیح نیست و با اساسنامه فرهنگستان و آئین نامه  ،به صورتی که قبالً در مورد فروغی به عمل آمده بود ،این مؤسسه رئیس

تغییراتی که اخیراً داده شده مناسب به نظر چون ماده سوم آئین نامه با "  کردداخلی مغایرت دارد. دکتر امیر اعلم پیشنهاد 

با این امر  ،دکتر سیاسی، وزیر فرهنگ 1"نمی آید خوب است تغییر داده شود و برای موافقت وزارت فرهنگ فرستاده شود.

به ریاست فرهنگستان انتخاب شد و دوره ریاستش  حسین سمیعی در گزینش مخفی 1تغییر یافت.و ماده سوم  کردموافقت 

 .مذکور در دوران وی جایگزین بعضی از مواد اساسنامه شد اصلطول کشید و آن چهار  ش 3119تا  3193ل از سا

                                                           
 .11تا  12شاهنشاهی، صص  9111فریدون بدره ای، گزارشی درباره فرهنگستان ایران، بی جا، چاپخانه بهمن، اریبهشت 7

 همان.(، در بدره ای، گزارشی درباره فرهنگستان ایران، 3196بهمن 31و چهل و پنجمین جلسه فرهنگستان )دوشنبه  خالصه گزارش دویست8 
 . 12(، در بدره ای، گزارشی درباره فرهنگستان ایران، ص 3196بهمن 31خالصه گزارش دویست و چهل و پنجمین جلسه فرهنگستان )دوشنبه 1

 .13همان، ص 9 

رئیس و سایر کارمندان هیئت رئیسه برای مدت دو سال در جلسه عمومی با رأی مخفی به اکثریت تام از میان پیوستگان انتخاب ماده سوم ... "   1 

عه می شود. هر گاه در دفعه اول و دوم اکثریت حاصل نشد، در دفعه سوم اکثریت نسبی قاطع خواهد بود. در صورت تساوی آراء، منتخب به حکم قر

در صورتی که قبل از انقضاء مدت دو سال یکی از آنان مستعفی گردد یا فوت کند یا به مأموریت خارج از مرکز منصوب گردد برای معین می گردد، و 

 همان."بقیه مدت دو سال جانشین او را فرهنگستان انتخاب خواهد کرد. در انقضا مدت تجدید انتخاب آنها ممکن خواهد بود.



81-18، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
  

84 
 

فرهنگستان در این زمان از عملی کردن  3تبدیل شد. ،فرهنگستان به چیز دیگری غیر از آنچه رضا شاه دستور داده بود

مهم آن عبارت شد از انتخاب اعضای جدید، پیشنهاد تغییر اساسنامه،  وظایف تعریف شده در اساسنامه غافل ماند و کارهای

طرح ارتباط های مهم فرهنگی با ممالک خارجی، طبع و نشر کتابها و رساالت به نام فرهنگستان، تعیین و تقسیم بودجه، 

مه به انجمن علمی و ادبی فرهنگستان را مطابق اساسنا ادیب السطنه سمیعیدر زمان ریاست  9طرح ارتباط با دربار و دولت.

واژه گزینی متوقف شد و اعضاء در مدت در این  1.نفر از شعرا و نویسندگان به عضویت برگزیده شدند 16منقسم کردند و 

جلسه ها حاضر نمی شدند. سمیعی برای جلوگیری از تعطیلی فرهنگستان تعداد اعضای الزم را برای رسمیت یافتن جلسه ها 

شد. سمیعی توسط  با کشورهای همجوار دیگر تشکیل انجمن های روابط فرهنگی رساند. در این زمانتن  31کاست و به 

انجمن ادبی خود تمایل به رابطه مستقیم با آن ها داشت. یکی از آن ها انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود که برخی 

و برخی شرق شناسان شوروی هم به  یت داشتندعضو در آن از پیوستگان فرهنگستان و بسیاری از اعضای انجمن ادبی

بنابراین یکی از کارهای او که باعث شد نام فرهنگستان ده سالی بر سر زبان ها باشد، تصویب  1.عضویت وابسته برگزیده شدند

خارجه  آئین نامه فرهنگستان و تصویب آئین نامه ای برای ایجاد روابط بین فرهنگستان ایران با فرهنگستان های کشور های

تعطیل  ش 3111فرهنگستان دوره اول رسماً در سال  یا مجامع مشابه آن به نام اساسنامه انجمن روابط فرهنگی ایران بود.

 گشایش یافت. ش 3119شد و نه سال بعد دوره دوم فرهنگستان در سال 

در این مدت طرح هایی در زمینه ادبیات و زبان  در مجموع عملکرد فرهنگستان در نگاه محققین مثبت ارزیابی شده است.

به آوردن پاره ای لغات در این  که ؛ایجاد شد و تعدادی اصالحات علمی و فنی توسط فرهنگستان برگزیده و انتشار یافت

 زمینه ها می پردازیم.

 

 

 

                                                           
 .16همان، ص 7 

 .13 -19همان، ص 9 

 .121، ص ش 3116، 91، بیست و هفتمین سالنامه دنیا، ش "دوازده سال در فرهنگستان ایران "گالب،  حسین گل1 

 .121همان، ص 1 
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 :1برخی از لغات تصویب شده زمین شناسی 

 مرداب              اَفگَنه           رفتتاالب       فرسایش       نوسنگی          آب 

 فرسودن           مانداب     کالک         پارینه سنگی       رُمبش

 هامون           آبگیر       ماسه زار      پایابی              رُمبیدن

 گدازهکوالب             آبریز       بیابان         آبفشان            

 

  2لغات تصویب شده گیاه شناسی:برخی از 

 کالپرک   پهنک      جام   

 همزیستی   زبانه        مهمیز

 زبانک     گل آذین   برگه  

 پوش         کفک     نیام

 

 :3برخی از لغات تصویب شده طبیعی 

 نوش آور      رخساره    تندیدن       پاالیش     کرانه)دریا(       بهش      نوش جای       پاالیه       آبکش       موئین      

   ژرفی          شیر پروده     شن           شامه          کالهک        مرجان             ماسه   شیره خام      تنده        کنار)رود( 

 مژک داران

 

 

                                                           
 .361، ص 3132دبیرخانه فرهنگستان(، )، تهران، چاپخانه مرکزی 3131فرهنگستان ایران، واژه های نو تا پایان 7 

 همان.9 

 .361همان، ص 1 
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 1فیزیک شیمی: -برخی از لغات تصویب شده علمی 

 رنگین کمان                       خمیدگی               خم              شکست          سوخت     

 سوزانی          هامن           سوزاننده                تهی) به معنی وصفی(           خودکار

 سوزان          یدنغلت           بازتاب               خیز) در ساختمان ها(          سوز آور

      تیر                نرده              نمک                     قلیا                       لغزش 

                                                         مالش                                              بنیادی               غلت                 فشار                                      پژوه 

        روش                                نگار

                                                                                                          

 2برخی از لغات تصویب شده جانور شناسی:

 گیره     آغشتن      کرکهستی    

 ناخنک    سُرو      گُش         آرواره   

 سرونک    دورگ    جویدن     رشته     

 زفره          مو            زفر   بازه    

 

 :3برخی از لغات تصویب شده ریاضی 

 ار     پهنا      درازا     ستبربُرز     ژرفا     بهنجار     هنج

 

                                                           
 .366همان، ص 7 

 .361همان، 9 

 همان.1 
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 نتیجه. 2

بزرگ در تاریخ زبان علمی فارسی محسوب می شود. تمام واژه هایی که در  ای فرهنگستان در ایران حادثه تشکیل        

ارزش کار فرهنگستان در اینجاست که  فرهنگستان دوره نخست وضع شدند با اصل و نسب هستند و در زبان فارسی سابقه دارند.

ن نسل های بعدی آموخت و آنها با پیروی از آن شیوه راه رفتن را آموختند. از مسیر حرکت درست را به مترجمان و نویسندگا

 دیگر نتایج فرهنگستان دوره نخست این بود که واژگان و اصطالحات علمی در سطح علوم ابتدایی را صورت واحدی بخشید.

غیر مسئول برچیده شد و فرصت  فرهنگستان بساط دستگاه های لغت سازی و انجمن های افراطی و تندرو و اشخاص با تأسیس

سوء استفاده را از آنها گرفت. سره نویسی و فرهنگستان مخالفانی را داشت از جمله مخالفان فروغی بود. ارزش کار او و سایرین از 

ا ب می آنهاآنجایی هویدا می شود که مانع تصویب واژه های جعلی و بی ریشه توسط فرهنگستان شدند و از طرفی دیگر مبارزه قل

وضع واژگان  جوانان کم تجربه و ناآزموده گرفت و به زبانشناسان و افراد با صالحیت و متبحر که بهنویسان این حربه را از سره 

سپرد. اهمیت کار فروغی در مهار جریان ناسالم در ایجاد و تحمیل لغات نامأنوس و نابه هنجار از جانب  جدید می پرداختند

فرهنگستان  کشد.بود که تدبیر او در این راه مؤثر واقع شد و توانست مسیر ادبی را از انحراف بیرون عناصر کم مایه و پرتعصب ب

آفتی که گریبان گیر لغات و  ل توانست وظیفه خود را در قبالاول بدون تعصب زدایی و سره گرایی و به صورت سالم و معتد

آن به دنبال واژه سازی نبودند بتدریج فرهنگستان دوره نخست د ولی چون اعضای ه بود، انجام دهاصطالحات زبان فارسی شد

 فعالیت و پویایی اولیه خود را از دست داد.

فرهنگستان در پیراستن زبان فارسی و جلوگیری از تعصبات افراطی و تسجیل اصطالحات علمی و تعیین قواعد برای  بنابراین

 نگ و دستور زبان فارسی اقدامات مفید و ارزنده ای را انجام داد.أخذ یا رد واژه های بیگانه و فراهم و مکتوب کردن فره

راهنمایی های بی دریغ استاد ارجمندم جناب دکتر سهراب یزدانی مقدم که در  م می دانم که از زحمات وبر خود الز

 داشته باشم. را ایت تشکر و سپاسگذاریتهیه و تدوین این مقاله مرا یاری کردند نه
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 اسناد. 4

 1سند 
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 1سند 
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 2سند 
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 4سند 
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 و مراجع منابع. 4

 اسناد: .1.4

 .ایران ملّى اسناد سازمان آرشیو 

 کتاب ها: .2.4

 .3121، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، زمستان تبارشناسی هویت جدید ایرانیاکبری، محمد علی، [3]

 .3111، زوار، تهران ،1، ج روزگار مااز نیما تا آرین پور، یحیی، [9]

 .3112، تهران، فرهنگ معاصر، 3، ج پژوهشگران معاصر ایراناتحاد، هوشنگ، [1]

 .3123 ایران، المعارف دایره انتشارات تهران، ،پهلوی عصر تحوالت غنی کارنامه حسن، امین،[1] 

 .شاهنشاهی 9111چاپخانه بهمن، اردیبهشت ، بی جا، گزارشی درباره فرهنگستان ایرانبدره ای، فریدون، [1] 

 .3126، تهران، نشر مرکز، باستانگرایی در تاریخ معاصر ایرانبیگلدلو، رضا، [6] 

 .3161، تهران، زوار، 3، ج شرح حال رجال ایرانبامداد، مهدی، [1] 

 .3191، تهران، چاپخانه پیمان، آرایش و پیرایش زبان فارسی، حسن تقی زاده،] 2[

 شاهنشاهی. 9111، تهران، انتشارات وحید، مهر ماه پهلوی فرخنده عصر از خاطره سیحکمت، علی اصغر،  ]2 [

 .3111چاپ دوم، انتشارات توس، ، 3ج ، تهران، مقاالت فروغیمحمد علی، ذکاء الملک،  ]36[

 .3121، تهران، نشر نی، تاریخ نخستین فرهنگستان ایرانروستایی، محسن،  ]33 [

 .3111، مشهد، آستان قدس رضوی، فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در فارسیزمردیان، رضا،  [39]

 انتشارات تهران، صالح، میرزا غالمحسین اهتمام به ،شوشتری علی محمد سید سیاسی خاطرات علی، شوشتری، محمد [31] 

 .3112کویر، 

 .3161جاویدان، ،، تهرانپانزدهم(بیوگرافی  -دوره دوم)رهبران مشروطه صفایی، ابراهیم، [31] 

 .119، زیر نظر علی کافی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، مجموعه مقاالت سمینار زبان فارسی و زبان علمصادقی، رضا،  [31] 
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 .3111، تهران، امیرکبیر، یادگار عمرصدیق، عیسی،  [36]

 .3116انتشارات خلق،  سوئد(،) استکهلم، جامعه ایران در دوران رضاشاهطبری، احسان،  [31]

 .3161سخن، علمی، تهران، ،3196 شهریور و فروغی الملک ذکاء عاقلی، باقر، [32]

 .3126، تهران، نشر گفتار، 9، ج شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایرانعاقلی، باقر،  [32]

 .3162، تهران، انتشارات علمی، داور و عدلیهعاقلی، باقر،  [96]

 .3116، تهران، نشر گفتار، مشاهیر رجال ایران ،عاقلی، باقر[93]

 .3121، به کوشش حبیب الجوردی، تهران، صفحه سفید، خاطرات محمود فروغیفروغی، محمود،  [99]

 .3136تهران، بی نا، دوم،  چاپ ،3 ج، حکمت سقراط و افالطونفروغی، محمد علی،  [91]

 .شاهنشاهی 9111چاپخانه بهمن، ، بی جا، فرهنگستان ایرانگل و گالب، حسین،  [91]

 .3111، تهران، امیرکبیر، فرهنگ فارسیمعین، محمد،  [91]

 .3111، تأیید اصفهان، تذکره شعرای معاصر اصفهانمهدوی، مصلح الدین، [96] 

 .3192، تهران، شرکت چاپ رنگین، خاطرات و خطراتهدایت مخبرالسلطنه، مهدیقلی،  [91]

 .3111نشر دانشگاهی،  ،اقبال یغمایی. تهران به اهتمام ،و معارف و فرهنگ ایران وزیران علوم، ---------]92[

 .3132دبیرخانه فرهنگستان(، )، تهران، چاپخانه مرکزی 3131، واژه های نو تا پایان فرهنگستان ایران، --------[92]

  

 مقاله ها: 2.4

، بهار و تابستان 12و  11، گنجینه اسناد، ش "ایران عصر رضا شاه درباره یک واژه تاریخی رایزنی "روستایی، محسن،  [16]

3112. 

 .3111، بهار 3، ش 3، نامه فرهنگستان، س "سابقه فرهنگستان در ایران "سمیعی گیالنی، احمد،  [13]
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 ،3116، 1، تهران، مجله خاطرات وحید، دوره جدید، سال نهم، ش "آنچه از فروغی به یاد دارم "علی هاشمی حائری،  [11]
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