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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

 چند نکته دربارۀ کتاب 

تاریخ نخستین فرهنگستان ایران

محسنروستایی،تاریخ نخستین فرهنگستان ایران به روایت 

فرهنگستان  گمشدۀ  و  مصوب  واژه های  با  همراه  اسناد 

)1314-1320ش(،نشرنی،تهران،1385.

مقدمه

زبانفارسییکیاززبانهایزندهودارایپیشینۀغنیدرجهان

امروزاست.وجودسهدورۀمجزایباستان،میانهودریدر

زبانفارسیکهآثاریازهرسهدورهدرحالحاضردردست

است،آنرابدلبهزبانوپدیدهایجالبومهمبرایمطالعات

زبانشناسیوادبیکردهاست.درهیچدورهایدرطولحیات

زبانفارسیمانند150سالاخیر،آگاهانهوناآگاهانهبهاهمیت

واژهسازیوواژهگزینیبرایزبانفارسیاشارهنشدهوفعالیتی

همصورتنگرفتهاست.

اخیرصورت سدۀ در واژهگزینی فعالیتهای مهمترین

گرفتکهمهمترینجلوۀبارزآنتأسیسفرهنگستانایراندر

سال1314شبود.اینامرهمیکدفعهوناگهانیصورت

نگرفت،بلکهیکسریفعالیتهاوعواملمنجربهشکلگیری

ایننهادشد.

و شکلگیری تاریخچۀ بررسی و عوامل این به توجه

عملکردایننهاد،برایاستفادهازتجاربآندرنهادهایمشابه

یاعملکردکنونیوآیندۀفرهنگستانتأثیرژرفوانکارناپذیری

خواهدداشتوحتیبایدگفتتوجهودرسگیریازتجارب

فرهنگستاناولضرورتیاساسیاستکهغفلتازآنچهبسا

سببناکارآمدیویاکاهشکاراییفرهنگستانکنونیدرزمان

حالیاآیندهگردد.بدینسببتوجهبهاینامر،کاریبسیار

شایستهوتحسینبرانگیزاستکهمحسنروستاییسعیدر

انجاماینمهمداشتهاست.

کتابتاریخ نخستین فرهنگستان ایرانیکیازمراجعمهم

تاریخیوادبیدربارۀفعالیتواژهسازیدرسدۀاخیراست.

محمدرضا ایروانی

دانشجویدکتریزبانوادبیاتفارسیدانشگاهخوارزمیتهران
 iravani1980@yahoo.com
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

همانگونهکهازنامکتابهویداست،توجهاصلیمؤلف

بهچگونگیشکلگیری،پیشینهوعللوعواملرونقوافول

فرهنگستاناولبودهاست.هرچندبهفعالیتهایپسازآن

همنظریداردودرآنبارهنیزبهمطالبونکاتدقیقیاشاره

میکند.

نگاهی به کتاب

کتابدردوبخشمجزا،کتاباولودوم،ودردهفصلفراهم

آمدهاست:دربخشاولکتاب،بیشتربهجنبۀتاریخیوتحلیل

و علمی-فرهنگی فعالیتهای چگونگی پیشزمینهها،

سازمانیفرهنگستانپرداختهشدهودرپنجفصلباعناوینزیر

ایران«، فرهنگستان ایجاد »پیشینۀ است: آمده فراهم

فرهنگستان »واژههایگمشدۀ آن«، ورؤسای »فرهنگستان

اول«؛»نصابواژههاینو«و»نگاهیبهدوگرایشناسیونالیستی

پیشازفرهنگستانایران«.

درقسمتدومکتاب،ضمنبیانکلیاتوقوانینوواژههای

مصوبفرهنگستانایرانتاپایان1319ش،تمامیواژههای

مصوبفرهنگستانایران،بااستفادهازاسنادآرشیویونسخه

بدلهایمعتبرفهرستشدهاست.اینبخششاملاینفصول

است:»کلیاتوقوانین،اساسنامه،نظامنامههاوآییننامههای

نخستینفرهنگستانایران«،»واژههاینوکهتاپایانسال1319

عربی«، »ترکیبات است«، شده پذیرفته فرهنگستان در

قدیم«، ترتیب به فرهنگستان در شده پذیرفته »واژههای

»پیوستها:فهرستموضوعیواژههایمصوبفرهنگستان

ایران)تاپایانسال1319ش(«،منابعومآخذ،گزیدۀاسنادو

عکسها،نمایۀاشخاص،نمایۀمکانها،مؤسسات،کتابها،

روزنامههاو....

نویسندهدرادامهباآوردناسناد،بهذکرتالشهاییبرای

احیایفرهنگستانتااواخردهۀچهلشمسیمیپردازد.از

فعالیتهای از بخشها این در اینکه ذکر به الزم نکات

افراطآمیزنظامیدرارتشبرایوضعلغاتجدیدنظامیبه

هیچوجهیادینمیکند.دامنۀاینواژهگزینیهاآنقدربازتاب

گستردهایداردکهجاللآلاحمدنیزباتوجهبهوضعنامساعد

واژهسازیآندوراندركتابدر خدمت و خیانت روشنفكران

مهنامۀ  اینگونهزبانبهانتقادمیگشاید:»مراجعهكنیدبه

ارتش شاهنشاهی ایرانشمارههای5و6سال1347وببنید

چهزبانمندرآوردهوتازهایرادارندبابمیكنندواین

فهرستمختصریازآناستكهبهجایلغاتقدیمیلغات

تازهایراپیشنهادمیكند: سنتبدلشدهبهمراداد،دفاعبدل

شدهبهپدافند،احتراقبدلشدهبهسوختاری،تعرضبدلشده

بهآفندو...«)آلاحمد285-284:1386(.

جایخالیاسناددراینقسمتکتاببهروشنیمشهود

است.

تاریخنگاری بر نظری و »نقد عنوان ذیل در نویسنده

بهذکرمطالبیمختصردربارۀ ایران«، نخستینفرهنگستان

تاریخنگاریوملزوماتوبایستههایآن،آگاهیمورخاز

هدفوچگونگیکارومهارتهایشدربارهسندشناسیو...

میپردازد.سپسروشکارخودرادرزمینۀتاریخنگاریو

روششناسی منظر از گفت باید که میكند بیان تجاربش

بیشازحدمختصراستوکاملنیست؛درثانی
ً
تاریخی،اوال

نویسندهبدونانسجاموذکرموردبهموردمطالبوتشریح

دقیقچگونگیکارخود،بالفاصلهبهبیاننکتۀمجزایدیگر

میپردازد.دراینزمینهالزماستدربازنگریمجدد،تمام

نکاتمرتبطباهمودربارۀیکموضوع،پشتسرهمبیان

شوند،سپسموضوعبعدیبیانشود؛آنهمبارعایتتوالی

استفاده
ً
منطقیکالم.ازشیوههایتاریخنگارینوینیکهاحیانا

کردهنیزالزماستیادیشود.

دربخش»اسناد:مهمترینابزاردرتاریخنگاریفرهنگستان

ایران«،نویسندهبهاهمیتاسناددرتاریخنگاریاشارهمیکند

وبهذکراسنادومنابعومدارکیکهدرفراهمآوردنکتاباز

آنهااستفادهکردهونیزشیوۀاستفادهازایناسناد،نسخهبدلهای

اسنادواهمیتونقشآنهادراینکتابوتدوینآنهااشاره

میکند.دراینزمینهبایدگفتنویسنده،باوجودتالشبسیار،

اهمیتشگرفیدراینزمینه
ً
برخیاسنادراندیدهکهبعضا

دارندودرجایخودبهآنهااشارهمیشود.

از یکی ایران فرهنگستان واژگان کلی ارزیابی بخش

ارزیابی بر کهعالوه است دیباچه توّجه بخشهایجالب

عملکردفرهنگستاناولدرزمینههایمختلف،بهذکردالیل

موفقیتیاشکستآننیزمیپردازدومیتواندبرایعملکرد

فرهنگستانکنونیوسالیانبعددرسوتجربۀگرانقدریباشد.
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

نویسندهازاولینانجمنواژهگزینیدرزبانفارسیدرعهد

مظفرالدینشاهیادمیکندوبهدالیلعدمموفقیتواسنادآن

هماشارهمیشود.دراینموردبایدگفتعدمموفقیتاین

آن،بیگمانهمچون تاریخیدرواژهگزینیودالیل تجربۀ

چراغیفرارویفرهنگستاناولجهتاحترازازایناشتباهها

وعدمتکرارآنهاگردیدودرحقیقتتمرینیبرایمهارت

واژهگزینیرسمیدرزبانفارسیمحسوبمیشود.

درصفحۀ85کتابآمدهاست:»بنابراینازفروردینماه

1314تمامیاداراتونهادهایدولتیمکلفشدندکهبهجای


ًً
ظاهرا که ببرند...« کار به را شمسی تاریخ قمری، تاریخ

»1304«درستاست.

نویسندهدرقسمتفرهنگستانوانجمنهایپیشازآن،

ازتأسیسفرهنگستانیادمیکندوسپسبهتأسیسانجمن

واژهسازیوزارتجنگدرسال1303ش،زمانپایهگذاری

دربارۀ توضیحاتی سپس میکند. اشاره ایران، نوین ارتش

فعالیتآنوچگونگیواژهگزینیدرآننهادارائهمیدهد.

همانطورکهاشارهشد،نویسندهسندیبسیارمهمدربارۀ

واژهسازی،بهتاریخ14جدی1300ش،رانادیدهگرفتهکه

ازقضابیشتِربرابرنهادههایآنامروزهدرحوزۀاصطالحات

نظامیرایجاندوازنخستینتجاربموفقواژهگزینیدرزبان

فارسیمحسوبمیشوند.اینسنددركتابتاریخ ارتش 

نوین ایرانآمدهوقسمتیازآنبهشرحزیراست:

...بهموجبحكمعمومیشمارۀ1مورخۀ14جدی1300ش

اینحكم بهموجب را ذیل لغات اسامیو تبدیل .5...

مورد
َ
متحدالمآلبهتمامدوایرقشونیامرمیدهموبایدفورا

تلفظواطالققرارگیرد:اسمعمومی:قشون؛اسمسرباز:

نظامی؛بهجایدیویزیون:لشكر؛بهجایبریگاد:تیپ،به
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جایرژیمان:فوج،بهجایباطلیون:گردان،بهجایباطری:

مترالیوز: جای به بهادران؛ اسكادران: جای به آتشبار؛

مسلسل...)تاریخ ارتش نوین ایران،ص59(.

فرمان14جدی1300 این امضای تاریخ که گفتنیاست

شمسیاستاماابوالقاسمی)298:1386(ویغمایی)64:1355(

تاریخآنرا16جدی1300ذكركردهاند.

درادامه،نویسندهبهاسنادواطالعاتیدربارهاقداماتو

تا1314ش بینسالهای1303ش اندیشههایواژهگزینی

در اصطالحات انجمن ایجاد پیشنهاد از و میکند اشاره

انجمن در1307ش، فروزانفر واژهگزین 1305ش،حجرۀ

بهسرپرستیعیسیصدیقو دانشسرایعالی لغات وضع

اساسنامهواقداماتآنوپارهایازواژههایوضعشدۀآنبا

اختصاریادمیکند.

قضاوتمخبرالسلطنهرانیزدربارۀفرهنگستانگنجاندهکه

باتوجهبهدرونمایهآنبهتربوددرذیلمخالفانومنتقدان

فرهنگستانبیاید،نهبالفاصلهبعدازتأسیسآن.

گزارشیکلینیزازروندتصویبواژههایپیشنهادیآمده

کهبرایفرهنگستانهایبعدیودرسگیریازآن،مفیدتواند

بود.


ً
نویسندهدرضمانتاجراییمصوباتفرهنگستان،حقیقتا

بهیکیازمهمتریندالیلموفقیتفرهنگستاناول-حمایت

همهجانبهمقاماتحکومتی-اشارهمیکند،امااعتراضهابر

آنراهممیآورد.

بههرحال،ذکراسنادموثقواستفادۀبجاازآنهادرروند


ًً
تاریخنویسی،ازمؤلفههایمثبتوبرجستۀکتاباست؛مثال

برایموضوعضمانتاجراییمصوباتفرهنگستانچندسند

اداریموثقدرصفحات119تا127آمدهاست.

مصوب واژههای و قوانین و کلیات نیز دوم کتاب در

فرهنگستانایران)تاپایاناسفند1319ش(آوردهشدهکهاز

بس مرجعی واژهها، از گویشوران استفادۀ و تاریخی نظر

قوانین و کلیات و آییننامه آن، بر عالوه است. مناسب

حال در فرهنگستان رؤسای و اعضا برای نیز فرهنگستان

حاضروآیندهنیزحائزکمالاهمیتاست.

منابعومآخذکتاب،مناسبونوعیکتابشناسیجهتاین

موضوعبرایمحققانمحسوبمیشود.

دربخشاسنادنیزعكسبرخیاسنادآوردهشدهکهبرای

مخاطببسیارجالبتوّجهاست.

چاپعکسرؤساوبرخیاعضایپیوستۀفرهنگستاننیز

برایخوانندهوازنظرتاریخیجذاباستوبهتربودعکس

تماماعضااعمازپیوستهووابستهآوردهمیشدوبایستیاین

نقیصهدرچاپهایبعدبرطرفگردد.

منابع
آلاحمـد،جـالل،1386،در خدمت و خیانت روشـنفكران،تهران،

فردوس.

ابوالقاسمی،محسن،1386،تاریخ زبان فارسی،تهران،سمت.

ارتش نوین ایران،ج1،چاپخانۀارتششاهنشاهی،]بیتا[.

روسـتایی،محسـن،1378،»پیشـینهایازنخسـتینوفرهنگسـتان

ایـرانوواژههـایگمشـده)1320-1314(«،مجموعـه مقـاالت 

نخسـتین هم اندیشـی مسـائل واژه گزینـی و اصطالح شناسـی 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی،تهران،مركزنشردانشگاهی.

روسـتایی،محسـن،1385،تاریـخ نخسـتین فرهنگسـتان ایـران به 

روایـت اسـناد همـراه با واژه های مصوب و گمشـده فرهنگسـتان 

)1314-1320ش(،تهران،نشرنی.

یغمایی،اقبال،1355،كارنامۀ رضاشاه،تهران.


