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ینتیاهان زیگژه در علوم باغبانی به ویگزینی علمیاهمیت واژه
*1يخوشخویمرتض

.استاد علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران-1
mkhoshkhui@yahoo.comنویسنده مسئول: *

دهیچک
است. شالوده هویت ساختار اجتماعی یک جامعه وین تبادل افکار، تفاهم و همدلی اساسی و بنیاديسنگ بناهر ملت،زبان

براي پویا ماندن زبان هر .گذاردسخن و کالم، بلوغ فکري نخبگان ملت ها را به نمایش میت وشناسنامه نامه فرد و جامعه اس،زبان
ضامن بقاي یک زبان و یا فناي تدریجی کههمچنین عواملیوهاي بیانی آن مؤثرندتکامل زبان و ظرفیتدر که عواملی د یملت با

، شناخت تا با گذشت زمان، نه تنها هجوم واژه هاي بیگانه موجب ضعف آن و سرانجام ازبین رفتن آن نشود، بلکه روز به آن است
اهلمیانارتباطبرقراريآنیاصلنقشکهاستزبانازايگونهعلمزباندر این میان،روز به غناي واژه هاي آن افزوده گردد.

برايآندرکهفراینديیعنیگزینیواژهدر، خودویژههايروشکه داراياستنوشتاروگفتاردرعلمیمطالببیانوعلم
سه اصل پذیرفته شده در فرهنگستان ها عبارتند از:.می باشد، شودمیساختهیابرگزیدههنريیافنییاعلمیمشخصمفهومیک

برايفارسیعلمیزبان-3. بماندفارسیبایدواستفارسیزبانایراندرعلمزبان-2. استعلمیزباننیازمندعلمیتوسعۀ-1
هایی ویژه اي انجام شود و شیوه. واژه گزینی علمی باید با ضوابط مشخص شدهاستروشمندویافتهسازمانگزینیواژهنیازمندبقا

.مورد بحث قرار خواهند گرفتشروح به طور مخود دارد که 

مقدمه
پرداخت که یکی از آن ها که در کشور ما بدان توجه هاي بشري باید به ابعاد گوناگونی براي پیشرفت هر رشته علمی از دانش

هن، بسیاري همچون مسأله سرعت انتقال افکار، سرعت حرکت ذه هايبه نکتکه درآن باید استزبان علمیموضوعبسنده نشده
توجه شود غیره ها وسرعت حرکت چشم، رابطه معنوي و معنایی بین شکل و معنا و مضمون واژه و همچنین سرعت خوانش نگاشته

صورت درك مطالب به آسانترین وکمترین زمان باشد وانتقال مفاهیم از گوینده به شنونده بهترین راه براي ارتباط وبه گونه اي که
براي پویا ماندن .)1386(عرفانی، اي هر زبان باید با توجه به ویژگی هاي آن زبان مورد بحث قرار گیردبراین موضوع، کهذیردپ

ضامن بقاي یک زبان و یا فناي کههمچنین عواملیوهاي بیانی آن مؤثرندتکامل زبان و ظرفیتدر که عواملی زبان هر ملت باید 
مانند زبان بین رفتن آن ها هجوم واژه هاي بیگانه موجب ضعف آن و سرانجام از، شناخت تا با گذشت زمان، نه تنتدریجی آن است

).1386نشود، بلکه روز به روز به غناي واژه هاي آن افزوده گردد (عرفانی، التین 
اهمیت زبان

است. جامعه شالوده هویت ساختار اجتماعی یکواساسی و بنیادین تبادل افکار، تفاهم و همدلی يسنگ بناهر ملت،زبان
با پیش ).1386(عرفانی، گذاردسخن و کالم، بلوغ فکري نخبگان ملت ها را به نمایش میت وشناسنامه نامه فرد و جامعه اس،زبان

نیاز به واژه هاي نو بیشتر می شود. براي مثال هنگامی که بشر به وسیله اي که در فضا هاي بزرگ اجتماعی و علمی، آمدن دگرگونی
آن چنان که که ترجمه کرددر فارسی فردي آن را قمر مصنوعی .نامیدندSatteliteآن را در انگلیسی،گرفت دست یافتقرار می

به کار گرفته شده که باید ازآن انگلیسی در برابر یک واژه فارسیهم دو واژهخواهیم دید با ضوابط واژه گزینی برابري ندارد زیرا
تک واژه اي است و به است و فارسی گرایی ندارد. نفر دومی آن را ماهواره خواند که واژه عربیپرهیز کرد و دیگر این که هر دو

گزینی می تواند حالتی تکاملی داشته باشد.پس واژهبریم.ذهن بیشتر متبادر است و بنابراین امروز همه آن را به کار می
زبان فارسی
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در قرآن گفته شده که . )1385، (عجمان می دانند تکثریت تاجیکستان و ازبکسزبان فارسی را تمام مردم ایران، افغانستان و ا
ازریشه آن که )1393، خرمشاهی ، 1389(حسینی، وجود دارد)37الرحمن،("وردة"مانند فارسی با ریشهواژه50کریم بیش از 
، الکل،کاروان ماننده هاي فارسی اري از کلمریشه بسیاز سوي دیگر، .است و بعد بدان خواهیم پرداخت"ورد"فارسی میانه 

بدون تردید ادبیات فارسی بر تارك ).1385(عجم، دنیا راه پیدا کرده استبه زبان هاي دخترو نام ،پدر،مادر،اسفناج،یاسمین
). 1386درخشد. (لومانی، دنیا می

علمزبان
استنوشتاروگفتاردرعلمیمطالببیانوعلماهلمیانارتباطاريبرقرآناصلینقشکهاستزبانازايگونهعلمزبان

برگزیدههنريیافنییاعلمیمشخصمفهومیکبرايآندرکهفراینديیعنیگزینیواژهدر، خودویژههايروشکه داراي
-2.استعلمیزباننیازمندعلمیعۀتوس-1در حال حاضر سه اصل پذیر فته شده در فرهنگستان ها عبارتند از:شودمیساختهیا

روشمندویافتهسازمانگزینیواژهنیازمندبقابرايفارسیعلمیزبان-3.بماندفارسیبایدواستفارسیزبانایراندرعلمزبان
.)1388، ی(فرهنگستان زبان و ادبیات فارساست

گزینیواژهضوابط
فارسیزباندستورقواعدبایداصطالحساختندر-1:دنشورعایتعلمیگزینیژهواامردراستشایستهکهنباید ها وباید
زبانآواییقواعدبایدگزینیواژهدر-3. میسر باشدآن هاي اشتقاقکهشودبرگزیدهاصطالحیاستشایسته-2.شودرعایت
سازيواژهفرایندهايازضرورت،بهبنا-5.شودپیرويمشخصی خطّدستورازبایدهاواژهاماليدر-4. شودرعایتفارسی

درتوانمیآن،تبارازنظرصرفشود،محسوبفارسیکهراايواژههر-6کرد.استفادهفارسیزباندرسابقهبییاسابقهکم
درتمامیکهاستشایستهاستمشخصمفهومیکدارايکهبیگانهاصطالحیکمقابلدر-7.بردکاربهسازيواژهي فرایندها

فارسیمعادلیکبایدفقطمشخصحوزةیکدربیگانهاصطالحیکمقابلدر-8.شوداختیارفارسیمعادلیکهاحوزه
چنددارايبیگانهاصطالحیکهرگاه-9.باشدمتفاوتمفهومچنددارايحوزههماندراصطالحآنکهاینمگرشود،اختیار
وجودصورتدر-10.کرداختیارفارسیمعادلیکتوانمیمفاهیمازیکهربرايمقصوددقیقبیانمنظوربهباشد،مفهوم

(فرهنگستان زبان و شوداختیارمعادلیکفقطآنمقابلدرفارسیزباندراستبهترواحد،مفهومیکبرايبیگانهاصطالحچند
.)1388، یادب فارس

یو باغبانعلوم گیاهیدریابیپیشینه واژه
و )The Standard Cyclopedia of Horticulture)Bailey, 1950قدیمی ترین  فرهنگ معتبر گیاهی در باغبانی،در جهان

نه یشیپ) می باشد. در ایران،Glossary for Horticultural Crops)Soule, 1985جامع ترین فرهنگ واژه هاي علوم باغبانی
اله بیگردد. دکتر حبیبر م1337در سال يل زاهدیتوسط دکتر اسماع»یاهینامه گواژه«ب ف کتایاهان به تألیگيبرایابیواژه

یفارسیمحليهاشیها و گوپردازش نامرا منتشر کرد که در آن کار»رانیايهادرختان و درختچه«کتاب 1344ز در سال ینیثابت
را منتشر کرد. پس »ایگ«ن گل گالب هم کتاب یدکتر حس1356در سال آورد. یفرانسه و آلمان،یسیرا همراه با معادل آنها در انگل

، یمیکري، دکتر احمد قهرمان، دکتر احمد پارسا، دکتر هاديزرگرین، دکتر علیمانند دکتر صادق مبيگریاستادان دياز و
، 1378(خوشخوي، همت گماشتندرانیايهایژه رستنیاهان به ویگيهام نامیل و تنظین در تکمیریان و سایاله مظفریدکتر ول

يهاتا حد ممکن نامتالش کردم) 1386(خوشخوي، "ینتیاهان زیر گیتکثيهاروش"هم در دو جلد کتاب اینجانب. )1387
(خوشخوي، "هاگلکاري ، مبانی و گونه"در چهار جلد کتاب و فارسی برگردانمهوجنس آن ها را برا آوردهینتیاهان زیگیمحل

در این راستا سواي تالش هایی در فرهنگستان داشته باشم.گیاهان زینتیسندپعامه يدرباره نامگذاریشنهادهاییپ، )1394تا 1392
هاي گسترده اي هم در فرهنگستان ) براي واژه گزینی در تمام رشته هاي علمی صورت گرفته، کوشش1388زبان وادب فارسی (
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صورت "فرهنگ نوین کشاورزي و منابع طبیعی"مجلد  به عنوان 14نابع طبیعی در علوم در تمام رشته هاي علوم کشاورزي وم
).1389گرفته که جلد سوم آن به علوم باغبانی اختصاص دارد (خوشخوي و همکاران، 

گزینیشیوه هاي واژه
ها از نوازي آنبایی و چشمزیرا به دلیل زی،در میان گیاهان و رستنی هاي جهان، گیاهان زینتی از جایگاهی ویژه برخوردارند

شود گاهی هاي بیگانه افزوده میي از گیاهان به مجموعه گیاهی موجود با نامشمارکشورهاي گوناگون گردآوري شده، و همواره 
را از گیاهان باغبانی بنابراین واژه گزینی در این گروه که بیشترین گیاه.گزیندهم، هر کس به میل خود نامی براي این گیاهان برمی

ر انجام شود: یزيهاد با توجه به نکتهیاهان بایتمام گيبراینیگزواژهاز اهمیت برخوردار است.،دردا
سراسر کشور یمحليهام و کهن، فرهنگیقديهاها و واژهد همجوار با فرهنگین کار، بایايبرا: یاز واژگان محليریگبهره-1
ب یبه درون دژ فرسوده و آسه هاي بیگانه ژاجازه ندهیم وام،یریگیمگویش هارا از همه ها مچنان که نام د تا هنشویز بررسین

جوانه (Buddingزدن و اشتقاق آن )جوانه(Budبراي مثال، ما در باغبانی چون یک واژه مهم  .یابندراه یفارسیده زبان رسمید
(التین:Germinationگزینی نمی توانیم از جوانه زدن در این رشته علمی براي، بنا به ضوابط واژهداریمراکوپیوند)یازدن

Germen (بهره گیریم. بنابراین از واژه تنجه زدن= جوانه)ي فارس و چند جادرکه )یا تک واژه خوش آوا شده تنژیدن یا تنژگی
داریم الزمSproutingه ما معادلی هم  برايکوجه کنید تراستاندر ایدیگر براي جوانه زدن بذر به کار می رود بهره می جوییم.

Gemmationهم براي واژه هاي مشابه مانندمعادل هاییرا به کار بریم و"جوانه زدن"است می توانیم عام هکه چون رشد جوان

است)budیشوندي معادل که پBlastos(یونانی Blastoهمچنین به معنی ایجاد جوانه و شکوفه) (بیژگی) وGemmare(التین:
.نیاز داریم)تژه(
براي مثال، .غیر متداول بهره جست الزم است براي جلوگیري از تشتت از واژه هايگاه : رمتداولیغياز نام هاییبهره جو-2

ی وجود داشته) به همین معنفارسی قدیمکه در("سوخ"”Bulb“نامیده ایم، در برابر واژه  "پیاز"را ”Onion“چون در فارسی 
بهره می گیریم.

) Fagus(جنس »راج«ل یکه در منجیدرختبراي مثال، اه، یک گیان چند نام مربوط به یاز میرش نامیپذ: ترنش نام روانیگز-4
ییز خودنماینيگرین جا مشکل دیاما همشود، یده مینام»راش«سایر نقاطشود، در کالرستان، شهسوار، کالردشت، و یخوانده م

. باید از نامندیم»آالش«ا ی»الوش«»االش«گر ینقاط دیرا در برخ»راش«ا ی»راج«اهان است. ینام معمول گيکند و آن بلبلشویم
جنبه آوائی توجیه شود کدامیک براي جنس مناسبتر است.

صورت گرفته، یاهان به فارسی/ فرانسه گیسین/ انگلیکه در ترجمه نام التییگاه، اشتباه ها: ياترجمهيهاگرفتن اشتباهدر نظر -7
، یند، اما به خاطر شباهت تلفظینار گوآن را کُیاست که در فارسیدرختیم که سدر نام عربیدانیمیمثال به درستياست برا

به طورکامل س ها از دو جننیاند. حال آنکه ادهورن)، آی(التCedrus) = یسی(انگلcedar(فرانسه) = cedreن سدر را معادل یهم
.مختلفند

را roseکه نیم، با اینیبرگزیفارسینام»Rose«م در برابر واژه یخواهیم میفرض کن،مثاليبرا:مهجوريهااز واژهيریگبهره-9
توجه باشد د میرا خواننده بایز،سازدیمشانیرا پریشه علمیش، اندینوس بودن و آشنائن نام با همه مأیده اند، اما اینام»گل سرخ«

ا ی»دیگل سرخ سف«مثال يها را براد آنین بایر سرخ هستند و بنابرایبه رنگ غییهاگلياه داراین گیاهاياز رقمياریکه بس
یو عربیات فارسیرفته و در ادبیانه به عربیمیکه از فارس»ورد«از واژه مهجور يریگکه بهرهیم در حالیبنام»گل سرخ زرد«

.فارسی را پاس داشته ایمن نام یاه را بدین گیخواندن امعمول است و 
ز ینییف و نامریار ظریبسياست نکتهیناآشنا بايهاتوسل به واژهيشود که برایمعلوم ميدر عمل، به زود: ت رسم خطیرعا-10
. استیخط امروز زبان فارسدر چارچوبه امکانات يشنهادیپيهاا نامیها تر خوانده شدن تلفظ واژهت شود و آن، راحتیرعا
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Cormداژهپفارسی  واژه کسانی که، دیده شدهمثالبراي  واژه اي را پِداژه می خوانند که البته پس از این که پیاز)(پداژ==
.رایج شد این دشواري بر طرف می شود

نه، یها به قراز دالیکید بوده است و یدرخت سپيناد + دار به معیدار که در اصل سپیمانند سپ:هاادغام حرف اول و آخر واژه-11
توان از آن یست و میثرؤار میبسياز موارد راهگشاياریوه در بسین شیددار نشده است، ایا تشدیحذف شده و حرف دال، تکرار 

هال بذري که دو واژ اي یا نرا که به معناي گیاه حاصل شده از بذر ”Seedlig“، براي ساختن واژه براي براي مثال. بهره جست 
(فرآیند جایگزینی روش غیرجنسی به ”Apomixis“یا خواند»دانهال«واژه ايدر فارسی (دان=دانه+نهال)، به صورت تک است 
.نام داد)Apo) + (نا= بدون=mixisنامیزیدن (آمیزیدن= مخلوط شدن= را جنسی) جاي

ن یبرد که ایتوان پیاهان میگیدن ساخت نام علمیاغلب تنها با دیغربيدر زبان ها: یعلمهايدرك اصطالحيآسان ساز-12
و oidae-با پسوند بیشترها رهیرتیزوaceae–ها با پسوند رهیب به اتفاق تیقرب که اکثر ین ترتیا جنس است. بدیره یرتیره، زینام ت

سانان. (مانند -ره را با پسوندیب نام تیبه ترتیرسچنانچه در فا.باشندیمیونانین/یها بدون پسوند فقط به صورت التجنس
Roseaceaeنسبت + ان جمع) (مانند يایان (یی-ان/ی-ره با پسوندیرتیم زوردسانان)، ناPomoidaeسا -ان) و نام جنس با پسوند یبیس

يمثال درك واژه هايود. براتر خواهد بدانشجو سادهيبه مراتب برایم علمیم درك مفاهیریوردسا) بپذRosaآسا (مانند -ا ی
باشد. یم» Rosa«و »Rose«يب به معنایسر است که به ترتیمیدانشجو به آسانيبرا»وردسا«ا ی»ورد«

هاي موجود یا پیشنهادي فارسی، به هر حال پژوهندگانی که گوشه چشمی به خاك و فرهنگ خود داشته باشند، با آشنایی با نام
هاي زیبا و گمشده زبان خویش و به نوبه خود راهی به این قلمروي ناشناخته خواهند گشود که در جنگلاي خواهند یافت بهروزنه

و این امر مقدس داردنسل کنونی ما مسئولیت بزرگ تاریخی را بردوش اثر نخواهد بود. سازي آینده فرهنگی کشورشان بیغنی
امید بر این است که اگر از .عاشقان ایران زمینون این گنجینه پر بهاممکن نخواهد بود، مگر با تالش و همت نخبگان و دلسوختگا

تر و پربارتر گردد.فرهنگ فارسی، روز به روز بالنده» تاك«، نامی به جا نماند، »نشانان-تاك«
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