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عکس های شما

نوسازی زبان 

نگاهی تاريخی به 
سير نوواژگان 

وارده در کتاب های 
علمی و درسی 
زيست شناسی

زيست شناسی

اشاره
از ورود ناگهانی تعداد بسياری نوواژة پيشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کتاب های درسی 
زيست شناسی متوسطه چند سال می گذرد. چند سال است که دانش آموزان کشورمان برای بسياری از 
واژه های زيست شناسی معادل های فارسی را می آموزند؛ اما گويی هنوز موضوع ورود نوواژه ها به کتاب های 
درسی زيست شناسی موضوع روز است. از سوی ديگر، موضوع نوواژه های فارسی در صفحات بسياری از 
شماره های اين نشريه منعکس شده و اين موضوع مورد نقد و تحليل قرار گرفته است. نوشته ای که در پی 

می آيد، بررسی به تاريخی اين امر می پردازد.  

کليدواژه ها: کتاب درسی، واژگان، علوم طبيعی، تاريخ طبيعی

عرفان خسروی    دبير زيست شناسی تهران
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زيست شناسی

است از جاندارانی که قفسه دارند ولی خون آن ها سرد 
و خنک باشد. تنفس نمايند و از وقتی  که به دنيا آيند 
نفس کشند اما هوايی و ناتمام. آن ها را جگر سفيد و 
ريه مانند وحوش و طيور هست ... در طبقات حشرات 
... حشرات را به سه قسم منقسم نموده اند. قسم اول 
و  از جنس الک پشت  که  يعنی سالحف  شلونين 
جسد آن ها را يک قشر استخوانی مستور داشته قسم 
دويم رپتيل يعنی حشرات صغير قسم سيم اوفی دين 

يعنی حّيات که اقسام مارها باشد...
مرتبه دويم از حشرات که رپتيل باشد چلپاسه ... 
تمساح ... که به فارسی نهنگ نامند. از اقسام چلپاسه 
ولی بی حد عظيم الجثه و زياد قوی البنيه و بسيار با 
قوت باشد. در هر دو جانب کره ارض يافت می شود 
اما در تحت يک خط و يک دايره مسکن نکند مگر در 
نواحی حاره آسيا و افريقا و امريکا ... دشمن فطری و 
خصم جبلی نهنگ هيپوپوتام است که دائم در ميان 
آن ها جنگ و جدال باقی است. ايشنومون که به عربی 
نمس نامند هر جا بيضه نهنگ را يابد شکسته بخورد 
و زنجی ها نيز دائم در جست وجوی تخم وی هستند 
تا بشکنند و ميمون های انواليت که هميشه در هر 
کار تقليد زنجی ها را بدون تصور می کنند هر جا بيضه 

نهنگ را بيابند بشکنند».
آنچه از اين توصيفات غريب برمی آيد، اين است که 
دست کم در زبان آن دوره «حشره» به معنايی به کار 
می رفته که امروزه «خزنده» ناميده می شود. واژگانی 
مثل «سوسمار» هنوز ابداع نشده بود و به جای آن 
«چلپاسه» به کار می رفته است. نهنگ که در اصل به 
معنی تمساح است؛ ولی دست کم از سدة نهم هجری 
(احتماًال به دليل انقراض تمساح در بيشتر مناطق 
اطالق  نيز  وال  به  فارسی) مشترکًا  زبان  گسترش 
می شده، همچنان در اين کتاب (و نيز در بسياری 
آثار علوم طبيعی پس از قاجار) به همان معنای اصلی 
اين که  از همه جالب تر  است.  رفته  کار  به  تمساح 
مردمان آفريقايی در اين کتاب با نام «زنجی» (معرب 

زنگی) ذکر شده اند.
ناصری  دورة  ميانه  در  که  ديگری  مهم  کتاب 
ممتازی  ويژگی های  زبان،  حيث  از  و  شده  تأليف 
دارد، «جانورنامه» است. خالف کتاب قبلی، مؤلف 
فارسی سازی  در  ويژه ای  اهتمام  «جانورنامه» 
تقی خان  ميرزا  دارد.  علمی  نام های  و  اصطالحات 
متعددی  نام های  «جانورنامه»  در  کاشانی  انصاری 
برای ناميدن گروه های مختلف جانوران ابداع می کند 
که برخی از آن ها در همان دوره به فراموشی سپرده 
شدند و برخی در آثار بعدی نيز ديده می شوند. از 

اگر صد و اندی سال به 
عقب بازگرديم و آثار 

فارسی در علوم طبيعی 
را مطالعه کنيم، با واژگان 

غريبی مواجه خواهيم 
شد که کمترين شناختی 

نسبت به آن ها نداريم

مقدمه
امروز که کتاب های علمی و درسی علوم طبيعی 
را در دست می گيريم، کوچک ترين ترديدی نداريم 
که اصطالحات تخصصی معمول در آن ها چه معنايی 
دارند؛ اما اگر صد و اندی سال به عقب بازگرديم و 
آثار فارسی در علوم طبيعی را مطالعه کنيم، با واژگان 
شناختی  کمترين  که  خواهيم شد  مواجه  غريبی 
نسبت به آن ها نداريم، يا با شناخت امروزی نمی توانيم 
آن ها را به درستی تفسير کنيم. بررسی دقيق ماجرای 
واژه گزينی علمی در علوم طبيعی در خورند فعاليتی 
پژوهشی، مستمر و خارج از حوصلة اين جايگاه است؛ 
به جنجال های  توجه  با  به خصوص  نيست،  بد  اما 
سال های اخير پيرامون واژه گزينی های شاد و ناآشنا 
در کتاب های زيست شناسی، گذر و گذاری کنيم 
به گوشه هايی از اين جريان خروشان نوسازی زبان 

طبيعيات در ايران.

نخستين کوشش ها
نخستين کتاب های تاريخ طبيعی در دورة مدرن 
که به فارسی ترجمه شدند، آثاری از «لوئی لکرک 
دو بوفون»۱ بودند؛ تاريخ طبيعی «جانوران چهارپا» 
را ميرزا محمدحسين دبير و هانريش آلفرد دارب۲ 
در نمسه (اتريش) ترجمه کردند و سال 1856 در 
وين منتشر کردند. معلوم نيست اين کتاب و دو اثر 
ديگر  بوفون (بوفون دوالژنس و لوپوتی بوفون) به قصد 
تدريس در دارالفنون ترجمه شده بودند، يا خير. به هر 
حال ردی از تدريس اين آثار در دارالفنون در دست 
نيست و چه بسا، اين آثار، مانند برخی آثار مشابه 
که بعدتر به آن ها خواهيم پرداخت، تنها از سر تفنن 
اشرافی فارسی شده باشند. اين نکته گفتنی است که 
خالف تصور عاميانه از دوره قاجار، جريان پررنگی 
از علم گرايی و ترويج علم در اين دوره به راه افتاد 
که نيت پشت آن، به گواهی نوشته های نويسندگان 
آن دوره، آگاه سازی مردم از حقايق عالم و پرهيز از 
درافتادن خلق به دام فريب و نادانی بوده است. اما 
زبان علم فارسی در اين دوره در بدو طفوليت خود 
بوده و اين نکته را می توان به روشنی از مطالعه و 
انطباق آثار علمی اين دوره متوجه شد. برای نمونه، 
به صفحاتی از کتاب بوفون دوالژنس (بوفون برای 
جوانان) نگاه می کنيم که متعلق به اوايل دورة ناصری 
است و نسخه ای خطی از آن در کتابخانه مسجد 

اعظم قم قرار دارد (نقل طبق رسم الخط کتاب):
«مرتبه چهارم از طبقات ذواالرواح که فقاره و قفسه 
دارند حشرات است... طبقات هوام و حشرات عبارت 
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جمله گروهی که امروز خزندگان ناميده می شود (و 
در بوفون دوالژنس حشرات ناميده شدند) در کتاب 
«جانورنامه»، «مايان» ناميده شدند. در عوض، گروهی 
را که امروزه «حشرات» می ناميم، در «جانورنامه»، 
«خسندگان» می نامد. برخی از اصطالحات وضع شده 
در «جانورنامه» که در آثار بعدی فارسی نيز ديده 
به صورت  (امروز  «بيژه»  از:  عبارت اند  می شوند، 
«ويژه»)، «جانورشناسی»، «کانی»، «گياه شناسی»، 
«مژک»، «نرم تنان» و بسياری ديگر. اما جز اين که 
انبوهی از واژه ها و اصطالحات هم در «جانورنامه» 
ابداع شدند که هرگز در جای ديگر تکرار نشدند و 
امروز جاری  زبان  در  آن ها  به جای  ديگری  واژگان 
است: «استقس» و «گوهر» (به معنی عنصر)، افزاری 
(به معنی آلی)، بی افزار (به معنی غيرآلی، معدنی)، 

خرده (به معنی مولکول)، خسنده (به معنی حشره)، 
داستان طبيعی (به معنی تاريخ طبيعی)، زه وزاد (به 
معنی توليدمثل)، سرشتی (به معنی طبيعی)، مای 
پندار  معنی حس)،  (به  يابش  خزنده)،  معنی  (به 
گفت  می توان  زبانی  حيث  از  فرضيه).  معنی  (به 
«جانورنامه» حتی ميان آثار متعدد علمی ديگری که 
از تقی خان انصاری به يادگار مانده، ويژه ترين کتاب 

 آنچه از توصيفات غريب 
برمی آيد، اين است که دست کم 
در زبان آن دوره «حشره» به 
معنايی به کار می رفته که امروزه 
«خزنده» ناميده می شود

اوست. بسياری از آثار نويسندگان ديگر که ده ها سال 
پس از «جانورنامه» نگاشته شدند، از اين جهت بسيار 

از «جانورنامه» عقب ترند.
برای نمونه به چند نمونه از اين آثار که عمدتاً در 
اواخر دورة قاجار يا اوايل پهلوی نگاشته شدند، نگاه 

می کنيم:

کتاب اصول علم گياه شناسی 
(ناظم العلوم، ۱۳۲۷ قمری)

صفحات،  آرايش  بعدی،  آثار  و  کتاب  اين  در 
است؛  نزديک شده  اروپايی  کتاب های  به  کمابيش 
هرچند چاپ سنگی، قلم نستعليق، نبود فهرست و 
نيز پانويس، ويژگی هايی کماکان شبيه کتاب های 
سنتی قديمی تر هستند. قلم عربی زده کتاب های پس 
از «جانورنامه» کم ترين شباهتی 
و  ندارد  «جانورنامه»  نگارش  به 
از  هيچ کدام  نويسندگان  گويی 
اين کتاب ها، وقعی به «جانورنامه» 

نگذاشته اند:
«سرخس در آفاق بارده ... مرتفع 
نمی شود ولی در آفاق گرمسير ... از 
آن ها اشجار واقعی حاصل می شود 
... و در اعصار معرفت االرضی قبل 
از عصر ما اين طايفه انواع کثيره 
ابعاد  آن ها  از  بعضی  و  داشته 

عظيمه پيدا نموده اند».

کتاب حيوان شناسی 
(جلد اول تاريخ طبيعی)، 

گراويه و ولی اهللا خان، ۱۳۲۹ قمری
فصل نخست کتاب به تقسيم ذوات حِی و جمادات 
می پردازد و سپس به سراغ «اعمال تغذيه» (هضم، 
تنفس، ترشح، دوران و جذب) می رود. فصل دوم 
اعصاب، حس)  ارتباطيه (حرکت،  اعمال  به  کتاب 
سرانجام  می پردازند.  ذوات الفقار  طبقه بندی  نيز  و 
فصل سوم نيز از انسان، نژادهای انسانی و سپس 
انسان ريخت ها می آغازد و به جانوران ساده تر می رود. 

زبان کتاب همچنان پر از واژه های عربی است:
محسوب  می شود  مخلوقات  اشرف  درواقع   ...»
عالوه بر آن از حيث صفات و اعمال جوارح نيز آن 
را اختصاص غريبی می باشد چه عموداً به روی دوپا 
حرکت کرده و دو دست را فقط برای اخذ اشيا به 
کاربرد و از اين رو است که نام ذوات اليدين يعنی 
دودستان را به نوع انسان داده اند ... قول اکثر برين 
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و در حقيقت مجموعه علومی که از طبقات سه گانه 
فوق بحث می نمايد عبارت از تاريخ طبيعی است».

صفات  ذکر  به  سپس 
و  حِی  موجودات  مميزة 

اجسام جامد می پردازد:
«تشخيص موجودات حِی 
از غير آن بر اصول ذيل است: 
۱. دوام و بقاء ... ۲. اصل و 

مبدأ ... ۳. تشکيالت ...».
که مقصود از دوام و بقای 
زيستی  واکنش های  کليه 
از  منظور  است،  جانداران 
و  توليدمثل  مبدأ  و  اصل 
از  منظور  و  است  وراثت 
تشکيالت، ساختار ياخته ای 
در جانداران است. نثر اين 
کتاب نيز همچنان عربی زده 

است:
قسم  يک  نباتات:  در  حصره الورق  ملونه  «ماده 
 ... نباتات  غشاء  در   ... است  مخصوصی  پرتپالسم 
جسمی است به  فورمول شيميايی C6H10O5... لکن 
سيو ِبرِتلُو مواد سلولزی را در غشاء بعضی نواعم 

پيداکرده است».
است  کلروفيل  همان  «حصره الورق»  از  منظور 
نرم تنان. پيش تر ديديم که در  نيز همان  نواعم  و 
«جانورنامه» واژة  نرم تنان به کار رفته  بود؛ ولی در 
کتاب های اين دوره چنين فارسی گرايی هايی کمتر 
با  نيز  ديگر  گروه های  از  بسياری  و  می شود  ديده 
نام های فرانسه يا عربی معرفی شده اند: انفوزوارها، 
ذوشقين  (کيسه تنان)،  نباتی شکالن  اسپوروزوارها، 
(بندپايان)،  مفصلی الرجل ها  دوطرفی)،  (جانوران 
ساعدرجالن (بازوپايان)، حيوانات ذی فقار (مهره دار) 

خالف تصور عاميانه از دوره قاجار، جريان پررنگی 
از علم گرايی و ترويج علم در اين دوره به راه افتاد 

که نيت پشت آن، به گواهی نوشته های نويسندگان 
آن دوره، آگاه سازی مردم از حقايق عالم و پرهيز از 

درافتادن خلق به دام فريب و نادانی بوده است

به اسم اجسام غير حِی يا جامدات می نامند. قسمتی 
ديگر که موسوم اند به موجودات حِی بالعکس دارای 
اعمال حياتی بوده ... به طور کلی تمام موجودات به 
سه طبقه تقسيم می شوند: حيوانات. نباتات. جمادات 

 منظور از 
«حصره الورق» 

همان کلروفيل است 
و نواعم نيز همان 

نرم تنان

بوده و وهلة  انسانيت  ابتدا مهد  است که آسيا در 
عالم  متفرقة  نقاط  به  نقطه  اين  از  انسان ها  اّولی 
پراکنده کشته  هند و اروپا و افريقا و کمی بعد امريکا را 

صاحب نفوس و جمعيت نموده اند».
در اين کتاب، به ندرت نگارش فرانسة برخی واژگان 
ميان متن واردشده است. برخی گرايش های نگارشی 
که امروز ناپسند شمرده می شوند، مانند استفاده از 
فعل «می باشد» و وجه وصفی «... تفاوت بسياری با 
آن ها داشته ...» در اين کتاب مشهود است. ويژگی 
مهم اين کتاب، ضميمه ای  است در پايان کتاب با 
عنوان «متحدينمان ـ خادمانمان ـ دشمنانمان» که 
ظاهراً ترجمه نيست و اثر طبع ولی اهللا خان، مترجم 
ايرانی کتاب است. اين بخش با نگاهی به سنت های 
ايرانی در مدح کشتن جانوران چندش آور نوشته شده. 
لحن نويسنده در اين بخش صميميت خاصی می يابد 
و از آن خشکی و صالبت بخش ترجمه دور می شود. 
مؤلف در آگاهانيدن خواننده می کوشد که «خفاش» 
نيکوست و دوست ماست، چون حشرات را می خورد؛ 

ولی روباه در صف نخست دشمنان ما ايستاده:
«ما بين دشمنان در خط اول روباه را بايد ذکر کرد 
اين حيوان محيل خسارت های فوق العاده رسانده و 
جز خونريزی و قتل و غارت مرغان بدبخت خيالی 
در سر ندارد پس اين حيوان و هم مسلکانش (راسو 
...) را که مثل او چندان در انتخاب مرغان بدسليقه 
نيستند بايد دهاقين و زارعين حتی المقدور قتل و 
اعدام نمايند ... اگر بخواهم ضررهای حشرات را برای 
شما شرح بدهم خيلی طول  می کشد همين قدر 
بدانيد بعضی از آن ها چوب را می خورند و درخت ها را 

خشک می کنند و ...».
نکتة جالب توجه اين است که سرانجام در اين 
کتاب اصطالح «حشرات» به همان معنايی که امروز 

می فهميم، به کار رفته است.

کتاب معرفت الحيوان، حسين سامی و 
مصطفی حبيبی، ۱۳۰۶

منــدرجــات کتــاب شـامـل جــانورشـناسی 
(حيوان شناسی) با شرح آناتومی و فيزيولوژی جانوران 
در قسمت نخست و آناتومی و فيزيولوژی انسانی در 
قسمت دوم کتاب است. زمينة دانش سنتی در اين 

کتاب هم چنان پررنگ است:
«مشاهدات روزانه معلوم می دارد که کلية موجودات 
در طبيعت بر دو قسم اند: قسمتی به موجب قوانين 
فيزيکی دارای هيچ گونه حس و حرکت نبوده و در 
مقابل تحريکات خارجی متأثر نمی شوند و آن ها را 

۳۹
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به کتاب تاريخ طبيعی گل گالب اشاره می کنيم که 
در سال ۱۳۰۸ برای تدريس در سال اول دبيرستان 

تأليف شده:
«خانواده، راسته، طبقه، شعبه ـ جنس های شبيه 
مثًال  را خانواده گويند  آن ها  را جمع کرده  به هم 
جنس گل سرخ و آلبالو و گالبی از يک خانواده اند. 
و  طبقه  گردآورده  را  هم  به  نزديک  خانواده های 
طبقه های نزديک به يکديگر را جمع نموده شعبه نام 

نهاده اند».
گويا گل گالب اينجا مرتکب سهوالقلم شده، چرا که 
مجموع خانواده های نزديک به هم بايد «راسته» را 
تشکيل دهد و مجموع راسته ها، «طبقه» را. امروزه 
از  «شعبه»  به جای  و  «رده»  از  «طبقه»  به جای 
«شاخه» استفاده می کنيم. به عالوه، گاهی به جای 
از  «جنس»  به جای  و  «تيره»  از  نيز  «خانواده» 
سرانجام  تالش ها  اين  می کنيم.  استفاده  «سرده» 
فهرست  در  و  شد  مدون  نخست  فرهنگستان  در 
«لغت های نو» که تا پايان سال های 1316 و 1317 
در فرهنگستان بررسی و تصويب شده اند، بسياری از 

اين واژگان ديده می شوند:
 :۱۳۱۶ سال  مصوب  علمی  واژگان  برخی 
جلبک،  گلسنگ،  آوند،  رستنی،  گياه شناسی، 
شاخه، رده، چينه شناسی، سنگواره، ديرين شناسی، 

کاس برگ، گل برگ، پرچم، ياخته، انگل ...
 :۱۳۱۷ سال  مصوب  علمی  واژگان  برخی 
پارينه سنگی، تاالب، آبگير، گدازه، آب رفت، هم زيستی، 
گل آذين، آغازيان، مژک داران، رنگين کمان، پژوهش، 

ُسم داران، آرواره، تک ياخته، پرياخته، خاستگاه ...
جاافتاده،  و  مصوب  لغات  اين  کنار  در  که  البته 
انبوهی از لغات مصوب و فراموش شده هم می بينيم. 
سير طلوع و غروب اين لغات به ما يادآور می شوند که 
کار واژه گزينی علمی نه صرفًا برآمده از ذوقيات فردی 
(مثل «جانورنامه») و نه صرفًا برآمده از اجماع نخبگان 
(مثل فرهنگستان)، بلکه بيش از هر چيز وابسته به 
گزينش طبيعی در ميان جامعه است؛ نکته مهمی 
که توجه به آن شايد به کار واژه گزينان دوره کنونی 

نيز مفيد باشد.

پی نوشت ها
1. Louis Leclerc de Buffon 1707-1788
2. Heinrich Alfred Darb

کار واژه گزينی علمی نه صرفًا برآمده 
از ذوقيات فردی و نه صرفًا برآمده از 
اجماع نخبگان (مثل فرهنگستان)، 
بلکه بيش از هرچيز وابسته به 
گزينش طبيعی در ميان جامعه است

و ذوجنبتين (دوزيستان)؛ با اين حال برخی از نام های 
رايج کنونی زيستی در اين کتاب ديده می شوند، مثل 
اسفنج ها، خارپوستان، خزندگان و پستانداران. اين 
کتاب، به رغم زمان متأخر، از نظر علمی نسبتاً عقب 
است و گويی چند ده سالی از منابع هم عصر اروپايی 

پس افتاده است:
«نبايد غشاء را يکی از اجزاء اصلی سلولی دانست 
چه بسياری از سلول ها مانند سلول های عصبی و 
بعضی سلول های استخوانی و گلبول های سفيد خون 

عاری از غشاء می باشند».

آثار حسين گل گالب و واژگان نو
«دکتر حسين گل گالب»، يکی از شخصيت های 
تأثيرگذار در واژگان مدرن زيست شناسی ايران است. 
ابداع بسياری واژگان مدرن در تشريح گياهی چون 
گلبرگ، کاسبرگ، پرچم، مادگی، نيام و ... منسوب به 
وی است؛  هرچند در آثار گل گالب نيز هنوز بسياری 
امروزی ديده نمی شود. برای نمونه  از واژگان رايج 

۴۰۴۰۴۰


