
نکته ديگر اين بود که واژه ه��اي ترکي يا عربي طوايف 
و عش��اير ايران بالفاصله به فارس��ي برگردانده شوند. 
فرهنگستان ابتدا برخي از اسامي جغرافيايي خوزستان 
و آذربايج��ان را تغيير داد. با اين همه فرهنگس��تان با 
اينک��ه از امکانات فراوان��ي برخوردار ب��ود، هيچ گاه به 
وظايفي غير از واژه س��ازي و معادل گ��ذاري نپرداخت 
و در مقاطعي ب��ه دليل افراط در فارسي س��ازي واژه ها 
و بي توجهي به نيازهاي واقعي جامعه و س��اختارهاي 
فرهنگي نتوانست برخي از واژه هاي ابداعي خود را در 
ميان مردم جا بيندازد. فرهنگس��تان در ابتدا از دانش 
و تجربه اس��اتيد بلندپايه ادب فارسي بهره جست و به 
همين دليل تا حدي در کار خود پيش��رفت داشت، اما 
به  تدريج با کناره گيري برخي از آنان و ممانعت از بحث 
و انتقاد درباره مصوبات فرهنگس��تان کيفيت کار آن 
کاهش يافت و س��رانجام به  کلي از متن اصلي فرهنگ 
و ادب ايران بيگانه ش��د. يکي از اشکاالت فرهنگستان 
عدم اثبات مديريتي آن بود، به ط��وري که عمر کاري 
بعضي از رؤساي فرهنگستان چهار يا شش ماه بود. به 
نظر مي رس��د اين عدم ثبات به کنترل شديد دولت بر 
همه نهادها، از جمله نهادهاي فرهنگي و تأثير سياست 

بر حوزه فرهنگ بوده است. 
  تحکم ادبي!

فرهنگس��تان با اين ادعا که مي تواند ابزاري کارآمد در 
حوزه فرهنگ و تقويت زبان فارسي - که يکي از پايه هاي 
اصلي وحدت ملي است- تبديل شود، مانند بسياري از 
نهادهاي فرهنگي دوره رضاشاه توفيق به دست نياورد 
و فعاليت هايش نهايتاً به شکست انجاميد. علت را بايد 
در اس��تفاده از تحکم و وجه آمرانه مسائل جست وجو 
کرد، زيرا موضوع فرهنگ اساساً با حکم و امر تحقق پذير 
نيست. متأسفانه در هيچ  يک از اصالحات اجتماعي و 
فرهنگي نظر مردم پرس��يده نمي شد و حکومت سعي 
مي کرد به صورت آمرانه و از باال به پايين برنامه هاي خود 
را تحميل کند که البته هرگز از سوي جامعه بازخورد 
مناس��بي دريافت نمي کرد. س��ازمان پرورش افکار را 
مي توان فرزند فرهنگس��تان دانس��ت. رژيم رضاشاه 
در فاصله س��ال هاي 1304 ت��ا 1317 چندين تجربه 
فرهنگي و اجتماعي را ب��دون توجه به فرهنگ جامعه 
و گرايش ه��اي مردم امتحان کرد و به نتيجه نرس��يد. 
رضاش��اه در زمينه فرهنگ هم س��عي کرد با توسل به 
بخشنامه هاي حکومتي ذائقه ها و سليقه هاي حاکم بر 
فرهنگ جامعه را تغيير دهد و با افراط گرايي و استفاده از 
زور و گاهي هم اعمال خشونت در گرايش ها و باورهاي 
مردم تغيير ايجاد کند، غافل از اينکه تغييرات فرهنگي 
با زور و تحميل تناسبي ندارند و جامعه در قبال اعمال 

خشونت در زمينه فرهنگ واکنش نشان مي دهد. 
  روي آوردن به »پرورش افکار« پس از شکست 

فرهنگستان
رضاش��اه پس از شکس��ت در برنامه ه��اي فرهنگي، 
مخصوصاً فرهنگس��تان تغيير روش مي دهد و سعي 
مي کند با ايجاد سازمان پرورش افکار با شيوه اي جديد 

به اهداف خود برسد. حضور رجال فرهنگي و سياسي 
جديد در دستگاه حکومتي رضاشاه بي ترديد در اين 
رويکرد مؤثر بوده اس��ت. مهم ترين ف��رد در بين اين 
گروه احمد متين دفتري است که در رشته حقوق و در 
مدرسه آلماني ها تحصيل کرد و به پنج زبان فارسي، 
عربي، آلماني، فرانسه و انگليسي مسلط بود. او دکتراي 
حقوق خود را در ژنو گرفت و زماني که به ايران برگشت، 
به مدت پنج سال معاون علي اکبر داور بود و پس از آنکه 
داور خودکش��ي کرد، به جاي او وزير دادگستري شد. 
او يک سال هم نخس��ت وزير رضاشاه بود. پايه گذاري 
س��ازمان پرورش افکار در واقع ايده متين دفتري بود. 
او مي دانس��ت بقاي رضاشاه منوط اس��ت به تکيه بر 
نهادهاي جديد مدني. او برخالف بس��ياري از رجال 
سياس��ي دوره رضاش��اه هم مفاهيمي چون وحدت 
ملي، ملت، دولت و حاکميت ملي را خوب مي فهميد 
و با تحوالت اجتماعي و سياس��ي دني��ا نيز به  خوبي 
آش��نايي داش��ت. او در خاطراتش ذکر مي کند که او 
فکر تشکيل سازمان پرورش افکار را به رضاشاه تلقين 
کرد و آن را مقدمه اي براي تشکيل حزبي چون حزب 
خلق ترکيه قرار داد. او در اين راستا موافقت رضاشاه را 
براي تأسيس راديو جلب مي کند، در حالي که رضاشاه 
پيش از آن با اين کار مخالفت مي ک��رد. همچنين او 
وسايل فني الزم براي بهبود مطبوعات را فراهم آورد 
و حتي براي روزنامه نگاري مدرسه خاصي را تأسيس 
کرد. همچنين براي باال بردن سطح تئاتر و نمايش که 
به قول او براي تربيت يک ملت مکتب بزرگي اس��ت، 
يک مدرسه آموزش هنرپيشگي داير کرد. رضاشاه که 
با حمايت نيروهاي نظامي و در مقطعي به پشتيباني 
عده اي از وکالي مجلس به قدرت رسيده بود، از آنجا 
که نه جزو اشراف به حساب مي آمد و نه روشنفکر بود، 
براي استمرار حاکميت خود ناچار بود خود را به يکي از 
اين طبقات ضميمه کند، به همين دليل براي ازدواج 
سومش يکي از ش��اهزاده هاي قجري را انتخاب کرد. 
بعد هم با تصرف ملک و امالک اف��راد در اقصي نقاط 
کشور جزو مالکين بزرگ شد. او حتي روشنفکران را 
هم در بخش هايي از حکومت خود به کار گرفت، ولي 
از آنجا که عالقه زيادي به استفاده از زور و خشونت و 
ايجاد رعب و وحشت داشت، به تدريج افراد از اطرافش 
پراکنده ش��دند و عده زيادي هم به داليل موهوم به 
دست حکومت رضاخاني کشته شدند و از بين رفتند. 
به اين ترتيب پايه هاي لرزان حکومت رضاخان کاماًل 
سست ش��دند و همزمان با ورود متفقين به ايران در 
شهريور سال 1320، سستي حکومت وي آشکار شد. 
  تصور اوليه متين دفتري از تأس�يس سازمان 

پرورش افکار
متين دفتري در خاطراتش س��ازمان پ��رورش افکار را 
مقدمه حزبي چون حزب خلق ترکيه مي داند که توسط 
آتاتورک تأس��يس ش��د. حزب خلق ترکيه متشکل از 
روشنفکران آن کشور بود که با حمايت از آتاتورک امکان 
انجام اصالحات و استمرار آنها را براي او فراهم مي کردند. 

متين دفتري هم به اين نتيجه رسيد براي حفظ و بقاي 
حکومت رضاشاه بايد حرکت مش��ابهي را انجام داد و 
رضاشاه براي انجام اصالحات خود به حمايت يک نهاد 
سازمان يافته نياز دارد. متين دفتري شرط تحقق چنين 
هدفي را ارتقاي فرهنگ جامعه مي داند و معتقد است 
بايد از تندروي ها پرهيز کرد و براي ايجاد دگرگوني  در 
جامعه بايد به ايجاد زيرساخت هاي مناسب اجتماعي 
پرداخت. او براي نيل به اين هدف از تمام وسايل ارتباط 
جمعي دوره خود اس��تفاده مي کند و حتي به وسايل 
ارتباطي قديمي هم نگاهي نو دارد. در هر حال تأسيس 
س��ازمان پرورش افکار پيامد شکست هاي فرهنگي و 
اجتماعي دوره رضاش��اه و ظهور سياستمداراني چون 
متين دفتري است. سازمان پرورش افکار در هشتم دي 
ماه سال 1317 به رياست متين دفتري، وزير دادگستري 
تأسيس شد. در بين نخستين همکاران متين دفتري در 
اين سازمان به اسامي افرادي چون بديع الزمان فروزانفر، 
اسماعيل مرآت، قاسم غني، مظفر اعلم، رشيد ياسمي، 
امير خسروي، صديق اعلم، عيس��ي صديق، شايگان، 
آشتياني و اديب برمي خوريم. اين سازمان داراي شش 

کميسيون بود که عبارت بودند از: 
- کميسيون کتب درسي با رياست غالمحسين رهنما
- کميسيون نمايش به رياست ميرسيد علي خان نصر 

- کميسيون موس��يقي به رياست سرگرد غالمحسين 
مين باشيان

- کميسيون راديو به رياست امير خسروي 
- کميسيون سخنراني به رياست مظفر اعلم 

 - کميسيون مطبوعات به رياست محمد حجازي. 
س��ازمان پرورش افکار از 18 دي تا اوايل بهمن س��ال 
1317 با حضور مس��ئوالن فرهنگي سراس��ر کش��ور 
به مش��اوره و رايزني پرداخت و ش��رکت کنندگان در 
9 کميس��يون اوقاف، مردم شناس��ي، پ��رورش افکار، 
سالمندان، س��اختمان، تربيت بدني، باستان شناسي، 
امور اداري و برنامه ها و مقررات به گفت وگو و تبادل نظر 
پرداختند و اين سازمان رسماً کار خود را آغاز کرد. در 
اساسنامه سازمان پرورش افکار اش��اره شده است که 
اين س��ازمان براي پرورش افکار عمومي تأسيس شده 
است که تعريفي کاماًل مبهم است و فقط نشان مي دهد 
حاکميت مي خواهد افکار عمومي را به سمت و سوي 
مورد نظر خود هدايت کند. شايد از اساسنامه کميسيون 
کتب کالس��يک بهتر بتوان به اهداف سازمان پرورش 
افکار پي برد. در بند دوازدهم اين اساسنامه ذکر شده 
است که کميسيون موظف است کتب درسي دبستان ها 
و دبيرس��تان ها را اصالح کن��د و افکار شاه پرس��تي و 
ميهن  دوستي را در آنها جاي دهد. بدين ترتيب معني 

هدايت افکار عمومي روشن تر مي شود. 
متين دفتري، وزير دادگس��تري رضاش��اه، بنيانگذار 
سازمان پرورش افکار و همواره ش��خصيت تأثيرگذار 
اين سازمان بود. او با وجود دانش فراواني که نسبت به 
تحوالت جهان داشت، نتوانست سازمان را به اهدافي که 

به خاطرشان تأسيس شده بود برساند. 

مهم ترين فرد در سازمان پرورش افکار  
احمد متين دفتري اس�ت که در رشته 
حقوق و در مدرس�ه آلماني ها تحصيل 
کرد و ب�ه پنج زب�ان فارس�ي، عربي، 
آلماني، فرانس�ه و انگليس�ي مس�لط 
بود. او دکت�راي حقوق خ�ود را در ژنو 
گرف�ت و زماني که به ايران برگش�ت، 
به م�دت پنج س�ال مع�اون علي اکبر 
داور بود و پس از آنکه داور خودکشي 
کرد، به جاي او وزير دادگس�تري شد

فرهنگستان فروغي و پرورش افکار متين دفتري به مثابه دو تجربه ناکام رضاخاني

ستیز با بوم فرهنگی یا فرهنگ بومی

  محمدرضا کائيني
زنده ي��اد داريوش 
در  اس��دزاده 
زم��ره آن طيف از 
چهره هاي هنري 
بود ک��ه خاطرات 
فرهنگي، اجتماعي 
و سياسي فراوان 
يک��ي  داش��ت. 
ک��ه  آث��اري  از 
تا حدودي توانس��ته اس��ت اي��ن يادمان ها را 
منعکس کند، اثر تاريخي- روايي »تماشاخانه 
تهران« است که محصول گفت و شنودي است 
که غالمحسين دولت آبادي و اعظم کيان افراز 
با وي انجام داده اند. در ديباچه اين اثر، در باب 
اهميت آنچه در اين مجموعه گفت و شنود ها 

مطرح گشته، چنين آمده است: 
»ب��ا ت��الش و ابت��کار س��يد عل��ي نص��ر در 
زمس��تان1317 کميس��يون نمايش در کنار 
ساير کميس��يون هاي س��ازمان تازه تأسيس 
پرورش افکار موجوديت يافت و به اين ترتيب 
براي نخستين بار هنر تئاتر از جانب دولتمردان 
در ايران به رسميت شناخته شد. اين نخستين 
گام نصر ب��راي ورود تئاتر به بدن��ه  دولت بود. 
تئاتر در س��ال هاي آغازين و مياني حکومت 
پهلوي اول و پيش از آن به صورت جس��ته و 
گريخت��ه و نامنظم اجرا مي ش��د. اين هنر که 
در آغاز به عنوان يک��ي از مظاهر تمدن غرب 
به ايران عصر ناصري راه پيدا کرده بود به علل 
مختلفي از جمله مهيا نبودن ش��رايط فکري 
ايرانيان براي درک و دريافت اين هنر، مخالفت 
قش��ريون و متعصبان و البته فراه��م نبودن 
شرايط سخت افزاري) محل اجرا( و نرم افزاري     
) متن نمايشي، بازيگر و ساير عوامل( نتوانست 
ريشه اي در جامه  ايرانيان بدواند. ورود سينما 
و فيلم هاي دوبل��ه  خارجي به اي��ران در دوره  
پهلوي اول ش��رايط را براي رش��د و گسترش 
تئاتر دشوارتر کرد. در اين ميان فقط برخي از 

روشنفکران و تحصيلکرده ها بودند که عمدتاً 
به علت نزديکي به فرهنگ غرب، به تئاتر توجه 
 نش��ان مي دادند؛ اجراهاي اندک، محدود و با 
اهداف تربيت��ي و اخالقي و ب��ه مقصود تنوير 
افکار عمومي بخش عمده  فعاليت هاي تئاتري 
را در برمي گرفت. در اين دوره اجراهاي تئاتر 
عمدتاً متکي به خواست شخصي و حميت هاي 
فردي اش��خاص عالقه مند ب��ود. در تهران» 
سالن سيرک« و      »سالن نکويي« و برخي از 
دبيرستان ها شاهد اجراهاي معدود و محدود 
با مناس��بت يا بي مناس��بت بودند. مهم ترين 
اين کوش��ش ها تأس��يس» کمدي ايران« و       
»جامعه  باربد« در س��ال 1305 و اس��توديو 
درام کرمانش��اهي در س��ال 1308 و البت��ه 
ظهور درام نويس��اني چون حسن مقدم و رضا 
کمال شهرزاد بود. در سال1315 ساخت سالن 
موسوم به» اپرا« در خيابان عالء الدوله آغاز و 
مدتي بعد نيمه کاره رها شد. اين سالن بعد از 
سفر رضاشاه به ترکيه و با الگوبرداري از سالن 
اپراي آن کشور در دستور ساخت قرار گرفت. 
علي دريا بيگي تحصيلکرده تئاتر و سينما در 
آلمان قرار بود مس��ئوليت هنري اين سالن را 
بر عهده بگيرد. اما س��اخت اين سالن هيچ گاه 
به اتمام نرس��يد و به بهانه  سس��ت بودن پي 
ساختمان از ادامه  کار جلوگيري به عمل آمد و 
دريابيگي را که اميد زيادي به کار و فعاليت در 

اين سالن داشت، ناکام کرد. 
در فاصله سال هاي 1315 تا 1318 با هر چه 
بسته تر شدن فضاي سياس��ي کشور، همين 
تئاتر کم  توش و ت��وان رو به تعطيلي رفت. اما 
با تش��کيل س��ازمان پرورش افکار و تشکيل 
کميس��يون نمايش، نصر گام دوم را برداشت؛ 
تأسيس هنرستان هنر پيشگي. اين هنرستان 
در سال 1318 با وجود کمبود استادان تراز اول 
و با همان بضاعت اندک و نه چندان درخشان 
علمي افتتاح شد و با جذب هنرجو و دعوت از 
بازيگران با سابقه تئاتر، فعاليت خود را در ذيل 
کميسيون نمايش سازمان پرورش افکار آغاز 

کرد. اين اقدام بي نظير و قابل س��تايش نصر، 
تئاتر را که هنوز جايگاهي در جامعه نداش��ت 
وارد حوزه  آکادميک و البت��ه دولتي کرد. اما 
نقشه هاي نصر براي همه گير کردن، رسميت 
بخشيدن و توس��عه  تئاتر در تهران و البته در 
ايران به همين جا ختم نشد. گام سوم و شايد 
بتوان گفت مهم ترين خدمت نصر به تئاتر ايران 
تأسيس تماشاخانه  تهران نخستين تماشاخانه  
دائمي ايران بود. در واق��ع ايده  اصلي نصر اين 
بود که با تأسيس هنرستان هنرپيشگي بتواند 
هنرمنداني براي تماشاخانه  تهران تربيت کند 
تا اين تئاتر، مس��تقل و خودکفا ب��ه کار خود 
ادامه دهد و هنر تئاتر را رس��ميت بخشد. در 
س��ال هاي آغازين کار اين تماش��اخانه، نصر 
خود رياست اين تماش��اخانه و احمد دهقان 
مديريت داخل��ي آن را به عهده داش��ت. نصر 
که خود مرد سياست بود و بسيار درگير امور 
اداري و دولتي، بعد از قبول پست سفير ايران 
در چين، مديريت تماشاخانه را به احمد دهقان 
واگذار کرد. دوره  مديريت دهقان، دوران اوج و 
شکوفايي تماشاخانه  تهران بود و در اين زمان 
بود که براي نخس��تين بار با بازيگ��ران تئاتر 
قرارداد رسمي حرفه اي و محضري يک ساله و 
شش ماهه بسته شد و به موجب قرارداد بازيگر 
متعهد مي ش��د که فقط در اين تئاتر کار کند 
و حق همکاري با س��اير گروه ها را نداشت. در 
تماشاخانه  تهران عمدتاً نمايش هاي اخالقي، 
تربيتي، تاريخي، آهنگين) اپرت( اجرا مي شد. 
از جمل��ه هنرمندان نامي اي��ن تئاتر مي توان 
به رفيع حالتي، معزالديوان فکري، هوش��نگ 
س��ارنگ، صادق بهرامي، نصرت اهلل محتشم، 
غالم حسين نقش��ينه، علي اصغر گرمسيري، 
دکتر احمد نامدار اش��اره کرد. ترور نابهنگام 
دهقان در شش��م خ��رداد1329 پايان دوران 
درخش��ان تماش��اخانه تهران بود و بعد از آن 
مهم ترين هنرمن��دان اين تئات��ر، آن را ترک 
کردند. بعد از مرگ دهقان، مهندس واال براي 
مدت کوتاهي و س��پس دکت��ر واال مديريت 

تماش��اخانه  تهران را بر عه��ده گرفتند ولي با 
تغيير فضاي سياس��ي و فکري جامعه و البته 
خالي ش��دن اين تئاتر از هنرمن��دان قديمي 
خود کم کم دوران افول اين تماش��اخانه آغاز 
ش��د و در اواخر دهه  30 رسماً آغازگر دوره اي 
موس��وم به آتراکسيون ش��د که لطمه  جدي 
به حيثيت اين تماش��اخانه و اعتبار تئاتر وارد 
آورد. در اي��ن دوران ديگ��ر از تئات��ر و اهداف 
واالي نصر خبري نبود و ه��ر چه که به هدف 
کس��ب درآمد و روي پا ايس��تادن تماشاخانه 
بود؛ رقص، آواز، شعبده بازي و آکروبات، جاي 
تئاتر را گرفت و پول کمي هم عايد تماشاخانه 
و مس��ئوالنش نکرد. اين تماش��اخانه با مرگ 
نصر در سال1340 به تئاتر نصر تغيير نام و تا 

سال1357 به فعاليت خود ادامه داد.« 
در ادامه اين ديباچه، چندوچون اس��تحصال 
خاطرات زنده ياد اسدزاده به شرح ذيل روايت 

شده است: 
»اين کتاب فش��رده و ماحص��ل گفت وگوي 
بيش از صد س��اعت غالم حسين دولت آبادي 
و اعظم کيان افراز با اس��تاد داريوش اسدزاده 
است که خود سال هاي سال به عنوان بازيگر، 
کارگردان و مدير داخلي در تماشاخانه  تهران 
فعاليت داشته و مو س��پيد کرده است. استاد 
اس��دزاده در اي��ن کت��اب مي کوش��د از پس 
پرس��ش هايي که از او مي ش��ود و پاسخ هايي 
که مي دهن��د، تصوير دقيق��ي از فعاليت هاي 
تماشاخانه  تهران و افت و خيزهاي آن ترسيم 
کنند. در به ثمر رس��يدن اين کتاب، از آقاي 
سيد مهدي مدير واقفي که همراه هميشگي ما 
بود و نيز خانم ها کيانا شيخان و آرزو منتظري 
دانشجويان مستعد رشته  تئاتر و نيز از سرکار 
خانم ياسمين حشدري و آقاي جواد صابر که 
صفحه آرايي و آماده سازي اين کتاب را برعهده 
داش��تند و همچنين از خان��م طاهره خاتون 
ميرزايي همسر استاد داريوش اسدزاده که در 
آماده س��ازي اين کتاب، صبورانه حضور گاه و 
بي گاه ما را تاب آوردند، کمال تشکر را داريم.« 

 گذري بر خاطرات فرهنگي- اجتماعي و سياسي 
زنده ياد داريوش اسدزاده

روز و شِب »تماشاخانه تهران«

   زنده ياد داريوش اسدزاده در منزل شخصی 
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  نيما احمدپور
رضاخ�ان ب�ه رغ�م بي بهرگ�ي از دان�ش و ن�گاه 
فرهنگي، مأموريت داش�ت تا س�نن بوم�ي و ديني را 
تخري�ب و بس�تر واردات آن را فراهم س�ازد. دو نهاد 
فرهنگس�تان فروغي و پ�رورش اف�کار متين دفتري 
نمونه هاي�ي از تحرکات ق�زاق در اين حوزه به ش�مار 
مي رون�د. در مقالي ک�ه در پي مي آيد، اي�ن دو تجربه 
مورد خوانش ق�رار گرفته اند. اميد آنک�ه مقبول  آيد. 

   
  پيشينه تأسيس نهاد فرهنگستان

تاريخچه تأسيس فرهنگستان به دوره رضاخان برمي گردد. 
او در زماني که سردار سپه بود، در وزارت جنگ انجمني را 
ايجاد کرد تا براي اصطالحات نظامي معادل فارسي پيدا 
کنند. نخستين کساني که عضو اين انجمن بودند عبارت 
بودن��د از: ذبيح اهلل به��روز، حبيب اهلل نوبخت، س��رهنگ 
رياضي، دبير اعظم بهرامي و س��رهنگ احمد نخجوان که 
واژه هايي چون ارتش و بزرگ ارتش��تاران را س��که زدند. 
هنگامي که رضاش��اه به سلطنت رس��يد، در سال 1308 
دستور داد تابلوهاي تمام فروشگاه هايي را که به خطي غير 
از فارسي نوشته شده بودند، جمع آوري کنند. هنگامي که 
محمدعلي فروغي )ذکاءالملک( در سال 1314 براي بار دوم 
نخست وزير شد، دستور تشکيل فرهنگستان را صادر کرد. 
ابراهيم صفايي در کتاب »رضاشاه کبير و تحوالت فرهنگي 
ايران« مي نويسد رضاشاه زبان فارسي را يکي از عناصر اصلي 
وحدت ملي مي دانست و به همين دليل به زدودن واژه هاي 
بيگانه از زبان فارسي سخت عالقه داشت. او در اين کار دو 
هدف اساسي داش��ت. يکي اينکه دلش مي خواست زبان 
فارسي پيراسته شده، ادبيات و هنر ايران نوين را بيافريند و 
ديگر اينکه زبان همزمان با پيشرفت هاي اجتماعي تکامل 

پيدا کند و نو شود. 
ميرزا علي اصغرخان حکمت ه��م در کتاب خاطرات خود 
درباره تأسيس فرهنگستان مي گويد: رضاشاه همواره تأکيد 
مي کرد مؤسسات بايد نام ايراني داشته باشند، مخصوصاً 
روي اين نکته اصرار داشت که اصطالحات عربي به فارسي 
تبديل شوند. او مي گويد ابتدا در وزارت جنگ عده اي جمع 
شدند تا براي اصطالحات نظامي واژه هايي را ابداع کنند، 
اما حکمت به رضاشاه گزارش مي دهد که بهتر است براي 
انجام اين کار يک فرهنگستان ايجاد شود و به  جاي واژه هاي 
ثقيل و نامطلوب واژه هاي جديدي وضع شوند. از آنجا که 
فروغي ابداً از آشفتگي ادبي دل خوشي نداشت و از اينکه 
هر کسي به دلخواه خود لغت سکه مي زد ناراضي بود، از اين 
پيشنهاد حکمت پش��تيباني مي کند. رضاخان هم با اين 
پيشنهاد موافقت مي کند و در نتيجه 30 استاد لغت شناس 
برجسته ادبيات فارس��ي گرد هم مي آيند و فرهنگستان 

شروع به فعاليت مي کند. 
  چندوچون نهاد فرهنگستان

اولين جلسه فرهنگستان در روز دوشنبه 12 خرداد 1314 
در عمارت سابق دانش��کده حقوق به رياست محمدعلي 
فروغي )ذکاءالملک( نخس��ت وزير وقت تشکيل شد و تا 
شهريور 1320 به مدت شش سال به فعاليت پرداخت. در 
اين مدت طرح هاي تازه اي در زمينه زبان و ادبيات ريخته 
شد و تعدادي اصطالحات فني و علمي به وسيله فرهنگستان 
شناخته و ترويج و مجموعه اي از اين واژه ها تحت »واژه هاي 
نو« منتش��ر ش��د. پس از تأييد تأس��يس فرهنگستان از 
س��وي رضاش��اه، علي اصغرخان حکمت کميس��يوني را 
تشکيل مي دهد تا مقدمات تأسيس فرهنگستان را فراهم 
کنند. ادبا و دانشمندان برجسته اي چون عبدالعظيم خان 
قريب، بديع الزم��ان فروزانفر، محمود حس��ابي، رضازاده 
ش��فيق، عيس��ي صديق، علي اکبر دهخدا، ولي اهلل نصر، 
حسين سميعي، سيدمحمد فاطمي، حسن وثوقي، حسن 
اسفندياري، علي اصغر حکمت، حس��ين گل گالب، علي 
پرتواعظم، سيد نصراهلل تقوي، ملک الشعراي بهار، سعيد 
نفيسي، سيد کاظم عصار، رشيد ياسمي، سرتيپ نخجوان 
و سرهنگ مقتدر از جمله اولين اعضاي فرهنگستان بودند. 
پس از مدتي قاس��م غني، عباس اقبال، پ��ورداوود، احمد 
متين دفتري، مصطفي عدل، احمد اشتري، دهقان بهمنيار 
کرماني، محمد حجازي، مسعود کيهان و سيدمحمد تدين 
نيز به اين جمع افزوده ش��دند. دبيري انجمن نيز به عهده 

رعدي آذرخشي بود. 
فرهنگستان در طول شش سال فعاليت خود منشأ تحرکات 
فراواني در حوزه زبان و ادبيات فارسي بود و واژه گذاري هاي 
متعددي را انجام داد. رؤساي فرهنگس��تان در طول اين 
مدت عبارت بودند از: محمدعلي فروغي، حسين سميعي، 

حسن وثوق، علي اصغر حکمت و اسماعيل مرآت. 
در ميان اهدافي که در اساسنامه فرهنگستان آمده است 
به اين م��وارد برمي خوريم. فرهنگس��تان موظف اس��ت 
واژه هاي نامتناسب بيگانه را از زبان فارسي بزدايد. دستور 
زبان فارسي را تدوين و براي وضع کلمات جديد قواعدي 
را تعيين کند. از وظايف فرهنگس��تان تش��ويق ش��عرا و 
نويسندگان به خلق شاهکارهاي ادبي و ترجمه آثار سودمند 
خارجي به فارسي است. همچنين اصالح خط فارسي نيز به 
عهده فرهنگستان گذاشته شد اما فرهنگستان در عمل تنها 
به واژه سازي پرداخت و با اينکه با مدد گرفتن از ادباي زبان 
فارسي در اين زمينه گام هايي نيز برداشت، اما گاهي هم 
واژه هايي که وضع مي کرد، مطلوبيت عامه پيدا نمي کردند 
و حتي مورد اس��تهزاي مردم هم قرار مي گرفتند. مردم با 
ذوق حتي گاهي خود لغت مي س��اختند و بر س��ر زبان ها 
مي انداختند! کار به جايي رس��يد که فرهنگستان ناگزير 
بخش��نامه اي را صادر و به تمام مؤسسات و نشريات اعالم 
کرد تنها واژه هايي که به صورت رس��مي توسط دبيرخانه 
فرهنگستان منتشر مي شوند، رسميت دارند و اگر اشخاص 
ديگري واژه سازي و بدون اجازه رسمي چاپ کنند، توسط 

فرهنگستان تأييد نخواهد شد. 
  افراط در فارسي سازي واژه ها

در آيين نام��ه فرهنگس��تان ب��راي ايج��اد کميس��يون 
جغرافيابندي ذکر نش��ده بود، اما محمدعل��ي فروغي در 
همان جلس��ات اوليه فرهنگس��تان تش��کيل کميسيون 
ويژه اي را براي مطالعه در واژه ه��اي جغرافيايي و تبديل 
نام هاي بيگانه مکان هاي ايراني به فارسي را پيشنهاد داد و 
اين کميسيون با حضور ملک الشعراي بهار، سعيد نفيسي، 
رشيد ياس��مي، بديع الزمان فروزانفر و حسين گل گالب 
تشکيل شد. اين کميس��يون مقرر داشت چنانچه اماکني 
اسامي تاريخي مطلوبي داشتند، آن اس��امي احيا شوند. 


