سیر فلسفی ـ تاریخی معادلهاي واژة «هولة» ارسطویی
حجتاهلل عسکریزاده ،1سید ابراهیم موسوی ،2مالك حسیني3

چکیده
در اين مقاله معادلهاي واژة هوله ( )ὕληارسطويي بلحاظ ريشهشناسي و
مفهومي در ترجمههاي التين ،عربي و فارسي مورد بحث و بررسي قرار
گرفته و ارتباط اين مفهوم با مفهوم «مادر» و جنس مادينه در زبان فارسي
قديم نشان داده شده است .بنظر ميرسد مترجمان نخستين حكمت يونان،
بدليل ارتباطات مفهومي هوله با مفهوم مادر در نوشتههاي افالطون و
ارسطو ،واژهيي را معادل هوله قرار دادهاند که مشتق از معناي مادر و جنس
مؤنث ميباشد .اين موضوع از اين جهت اهميت خاص دارد که مفهوم
«مادّة» فلسفي که از انديشة ارسطو نشئت گرفته و امروزه رايج است و
همچنين در علوم تجربي نقش مهمي دارد ،بلحاظ سير تاريخي و فلسفي
ريشه در مفهوم مادر و جنس مؤنث دارد و همين موجب شده که مترجمان
نخستين آثار يوناني که در جستجوي معادلي براي هولة يوناني بودهاند،
17
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ويژگي ارتباط هوله با جنس مؤنث و مادر را لحاظ کرده و از آن اصطالحي
ساختهاند که بتواند معناي هوله يوناني را منتقل سازد .اين سخن به اين
معنا نيست که هوله نشاندهندة اينست که در فلسفة ارسطو ،همانند برخي
باورهاي اسطورهيي ،جهان حاصل آميزش نر و ماده است بلكه از اين جهت
معنا مييابد که در ميان يونانيان قديم ،از جمله ارسطو و افالطون ،جنس
مؤنث در تولد انسان و حيوان بعنوان پذيرندة صورت معرفي شده است.

کلیدواژگان :هوله ( ،)ὕληماده ،هيولي ،مادر ،مادينه ،ماتا ،ماتر ،ماتک،
مادک ،ارسطو.
 .1مقدمه؛ «هوله» قبل از ارسطو
اصطالح «مادّه» در معناي علمي و فلسفي آن که در واقع اجزاء تشكيلدهندة
اجسام و اشياء ميباشد و يک اصل است که اشياء از آن ترکيب شدهاند و در مقابل آن
فرم يا ايده يا حتي عقل قرار دارد ،از نوشتههاي ارسطو سرچشمه ميگيرد .بنابرين ،اگر
ما برخي فيلسوفان قبل ارسطو مانند آناکسيمنس را به مادهگرايي منسوب ميكنيم،
بايد توجه داشته باشيم که آنها اصطالح هوله (ماده) را بكار نبردهاند و اين ما هستيم
که از نوشتههاي آنان اين تفسير را داشتهايم که ايشان ماديگرا بودهاند .گاتري در
تاريخ فلسفه خود بيان ميكند که «واژة مادّه را ملطيان و فيلسوفان قديم نداشتند بلكه
آنها فوزيس (طبيعت) را بكار ميبردند» (گاتري .)31 /2 :1331 ،او همچنين در
جاهاي متعددي بيان ميكند که تمايز ماده از صورت تا قبل از ارسطو بروشني انجام
نشده است (همان)163 /3 :؛ حتي افالطون نيز اين اصطالح را در معناي فلسفي آن
بكار نبرده است .ژان گروندين استاد و پژوهشگر معاصر فلسفه در کتاب خود با عنوان
18
مقدمهيي بر متافيزيک ،به اين موضوع اشاره کرده و ميگويد:
اختراع اصطالح  matterيک دستاورد استثنايي است .قبل از ارسطو
اصطالح

)1(ὕλη

(هوله) تنها بمعناي تخته و چوب بوده و همة

اصطالحات يوناني که از  ὕληمشتق ميشوند ،با مفهوم جنگل مرتبط
هستند .افالطون در تيمائوس اين واژه را بمعناي چوب بعنوان مثال
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آورده است اما چون اين متن مربوط به بحث عناصر و علتهايي است
که دميورژ( )2براي ساختن جهان از آن استفاده ميكند ،اين معنا از واژه
 ὕληدر زمينه مادّه ارسطويي است (.)Grondin, 2012: 51

بنابرين اگر بخواهيم به مفهوم ماده قبل از ارسطو بپردازيم ،بايد بدانيم که تا قبل
از او مفهوم ماده بنحوي که نزد ما ميباشد ،شكل نگرفته بوده و بحث ماده و غير
ماده (مادي و غير مادي) به اين نحو و در قالب اين واژهها و اصطالحات بيان
نميشده است .در قديميترين نوشتههاي فلسفي ،در ترجمة واژة  ὕληدر نوشتههاي
ارسطو ،مترجمان در نوشتههاي عربي يا فارسي آن را به ماده ترجمه کردهاند (ر.ک:
ابنرشد)1331 /3 :1333 ،؛ همانطور که مترجمان انگليسي آن را به  matterترجمه
نمودهاند ( .)Aristotle, 1924: 983a/30در ترجمههاي نخستين آثار ارسطو به زبان
عربي اين واژه بعنوان هيولي و گاهي عنصر نيز آمده است (ر.ک :ابنرشد،
37 /1 :1333؛ .)131 /2
 .2واژهشناسي معادلهای «هوله»
واژة «ماده» در زبان فارسي و عربي ،در معناي عام فلسفي و علمي آن
بمعناي مايه و اصل هر چيزي است (دهخدا26 :1312 ،ـ  .)21در برخي
لغتنامههاي فارسي ذکر شده است که ماده بمعناي مايه و اصل هر چيزي،
واژهيي عربي است (همانجا) .معادل اين معنا از اين واژه (يعني مادّه بمعناي
خميره و اصل) در التين  materiaميباشد ( )Aristotle, 1831: 983a/30که واژة
 matterانگليسي نيز از آن گرفته شده است .براي واژة التيني  materiaمعاني
ديگري مانند چوب يا جوهر نيز آمده است (.)Lewis, 1890: 494
19
به هرحال «ماده» در زبان فارسي و عربي بمعناي اصل و اساس چيزها که
در فلسفه و علوم تجربي نيز کاربرد فراوان دارد ،در التين معادل  ،materiaدر
انگليسي معادل  matterو در نوشتههاي ارسطو معادل  ὕληاست .پس ميتوان
گفت ماده در يک معناي عام و مشترک خميره و اصل چيزهاست ،بنحوي که
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چيزها از آن تشكيل ميشوند .به همين دليل گفته ميشود ماده در فيزيک اصل
()3
و اساس اجسام و اشياء است که اشياء از آن ترکيب و تشكيل يافتهاند.
هنگامي که به مترادفهاي اين واژه در زبانهاي مختلف فارسي يا انگليسي
مراجعه ميكنيم ،مشاهده ميكنيم که مترادفهاي متعددي که براي اين واژه
ذکر شده است ،در واقع به همان معناي عام مرتبط هستند ،مثالً در زبان
انگليسي مترادف  ،matterواژة  substanceبمعني جوهر يا واژة  essenceبمعناي
ذات يا ماهيت ،نيز آمده است ( ،)Richardson, 1998: 527يا در زبان فارسي
براي واژة ماده ،معانييي همچون ريشه يا منشأ نيز آمده است (دهخدا:1312 ،
 26ـ  .)21به هر حال اين معاني همه نزديک به همان معناي عام و مشترک
يعني مايه و اصل چيزها ،هستند.
بنظر ميرسد ارسطو تأثيرگذارترين فيلسوف براي انتقال و اصطالحسازي در مورد
اين واژه ميباشد .اينكه واژة ماده (چه در زبان فارسي و چه انگليسي) بمعناي اصل و
اساس و همچنين بمعناي موضوع نيز بكار ميرود ،به ارسطو و نوشتههاي او برميگردد.
ارسطو در متافيزيک يكي از اصلها (آرخه )arkhe /را ( ὕληماده) دانسته و آن را بعنوان
موضوع( )hupokeimenon( )3نيز معرفي نموده است ( .)Aristotle,1924: 983a30-31از
اينرو اگر معاني مختلف ماده مانند اصل و اساس يا موضوع را در زبان فارسي و
انگليسي در نظر بگيريم ،درمييابيم که ارسطو بنوعي اين معاني را با ὕλη
يوناني پيوند داده و از آن سخن گفته است .بنابرين ميتوان گفت معاني
مختلف ماده ،بنوعي با اصطالحسازيهاي ارسطو مرتبط ميباشد.
پس ماده در معناي فلسفي آن که يک نوع اصل و اساس بشمار ميرود و در
زبان التين  materiaو در انگليسي  matterخوانده ميشود و همين اکنون در
20
علوم تجربي رايج است ،در قديميترين نوشتهها از ارسطو سرچشمه گرفته و
معادل هولة ارسطويي در زبانهاي ديگر است .در واقع قبل از ارسطو که هوله
در معناي فلسفي آن بكار نميرفته است و در مقابل آن مفهوم صورت قرار
نداشته است ،اين معنا رايج نبوده است .بعبارت ديگر ،ارسطو با ابداع نظرية
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ماده و صورت ،مفهوم جديدي را براي ما به يادگار گذاشته است .از نظر
ارسطو ،آنچه پديد مي آيد (يا بگوييم توليد ميشود) فقط جوهر مرکب( )1از
ماده و صورت است .هر پديد آمدهيي مرکب از دو چيز است :ماده و صورت،
زيرا از چيزي پديد ميآيد (ماده) و چيزي ميشود (صورت) پس اين چيزي
که پديد آمده مرکب از ماده و صورت است که کل مشخص (شيء
انضمامي)( )6نام دارد (ر.ک.)Ibid: 1033a26-1033b20 :
از اينرو ميتوان گفت ماده در معناي فلسفي آن يعني اصلي که از آن چيزي
ساخته ميشود يا چيزي پديد ميآيد و بعبارت ديگر پذيرندة صورتهاست و ميتواند
صورتهاي مختلفي را دريافت کند ،از نظرية ارسطويي هوله و آيدوس( )3سرچشمه
گرفته است .وقتي ما ميگوييم بنّا از مادهيي به نام آجر و سنگ استفاده کرده و
صورت و قالبي به آن ميدهد ،اين مفهوم ترکيب ماده و صورت را در قديميترين
نوشتهها ،بايد در نوشتههاي ارسطو جستجو کنيم .پس اگر فرض کنيم ماده در اين
اصطالح فلسفي يا علمي از ارسطو نشئت گرفته است ،بايد بپذيريم قديميترين
نشانهها از اين اصطالح ،به ارسطو برميگردد و مترجمان گذشته با معادلسازي يا
ترجمة اين اصطالح ارسطويي آن را به نوشتهها و کتابها انتقال دادهاند.
 .3تالش مترجمان برای معادلسازی هولة ارسطویي
آئور لكلرک يكي از پژوهشگران معاصر فلسفه در تاريخچة معادلسازي واژة
 materiaاز هولة يوناني ميگويد:
محققان التينيزبان ابتدا براي معادل  hyleارسطويي واژة silva

(به معني جنگل يا چوب) را برگزيده بودند اما بعد متوجه شدند
اين واژه نميتواند معناي  hyleارسطويي را منتقل کند زيرا در
يوناني واژة  xylonبه معني چيزي که از چوب ساخته ميشود،
معمول بود و نه واژه  ،hyleبنابرين متفكران التيني بجاي آنكه
معادل لغوي براي  hyleيوناني بيابند ،از معادل اصطالحي و فني
براي انتقال اين مفهوم ارسطويي استفاده کردند از اينرو

21
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واژة  materiaرا انتخاب کردند که معادل مناسبي براي هوله
ارسطويي است زيرا اين واژه ميتوانست آن معناي هوله ارسطويي
يعني آنچه از آن چيزي ساخته ميشود و خودش بعنوان جوهر و
زيرنهاد باقي ميماند را منتقل کند (.)Leclerc, 2018: 122
ὕλη

نخستين ترجمههاي عربي از نوشتههاي ارسطو نشان ميدهند که واژة
ابتدا در ترجمهها بصورت «هيولي» آمده است .در واقع ،مترجمان اوليه معادلي
را براي اين واژه انتخاب ننموده بودند بلكه تلفظ يوناني اين واژه را با حروف
الفباي عربي مينوشتند .گويا بتدريج کلمة ماده معادل هيولي بكار رفته است.
براي اين منظور به بررسي برخي از اين موارد ميپردازيم.
اگر به ترجمة اسحاق بن حنين از کتاب فيزيک (طبيعت) ارسطو نگاه
کنيم ،در اين ترجمه معادل  ὕληواژة «هيولي» آمده است؛( )1بدينمعنا که
مترجمين ابتدا معادلي را براي هوله لحاظ نميكردهاند و خود واژه را با تلفظ
عربي مينوشتند .در حالي که معادل  εἶδοςرا «صورت» ذکر کردهاند(،)7
بتدريج بجاي واژة «هيولي» در ترجمهها« ،ماده» آمده است )10(.در پارهيي از
ترجمههاي نخستين ،هوله به «عنصر» نيز ترجمه شده است (ر.ک :ابنرشد،
 1035a1 173، /2 :1333و  .)1035b23 ،729از اينرو در نوشتههاي فيلسوفان
اسالمي اين واژه گسترش يافته و واژه (هيولي) و (ماده) هر دو بكار رفته است.
گاهي تصور ميشود که اصطالح هيولي در ترجمههاي عربي صرفاً معادل
ماده نخستين (هيوالي اولي) است که هيچگونه فعليتي ندارد بنابرين با
اصطالح ماده بطور عام متفاوت است .به اين دليل وقتي چوب بعنوان مادة ميز
مثال زده ميشود ،به چوب مادة ميز گفته ميشود نه هيولي براي ميز .اما اگر به
22
ترجمههاي عربي نخستين بنگريم اين تمايز وجود ندارد زيرا لفظ هوله که
معادل آن ماده است به هيولي ترجمه شده است و تفاوتي ميان ماده و هيولي
در ترجمههاي نخستين نيست .از اين جهت وقتي ارسطو مثال ميزند طال
ميتواند به شكلهاي مختلفي درآيد طال اينجا در جايگاه ماده يا هيولي است که
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ميتواند شكلهاي مختلفي را بپذيرد (ارسطو.)190b23 :2003 ،
اين نكته بدين جهت اهميت دارد که وقتي ارسطو آتش يا مفرغ را بعنوان
هوله مثال ميزند که در ترجمة عربي آن هيولي ميآيد ،از آنجايي که هيولي
در ذهن برخي پژوهشگران ،صرفاً بمعناي مادة نخستيني است که هيچگونه
فعليتي ندارد ،براي ذهن پژوهشگر اشكال ايجاد ميشود که چرا ارسطو آب را
هيولي دانسته است؟ مگر هيولي ميتواند فعليت داشته باشد؟ در حالي که
هيولي و ماده تفاوتي ندارند و در ترجمههاي عربي متأخر بجاي هيولي ،ماده
آمده است .در نوشتههاي ابنسينا نيز ماده و هيولي در موارد متعددي بجاي
يكديگر بكار رفته است .ابن سينا نيز مانند ارسطو جسم را مرکب از ماده و
صورت يا هيولي و صورت ميداند:
فيكون الجسم جوهراً مرکباً من شيء عنه له القوة و من شيء عنه
له الفعل فالذي له به الفعل هو صورته و الذي عنه بالقوة هو مادته
و هو الهيولي (ابنسينا.)11 :1336 ،

فالسفة اسالمي بتدريج اصطالح هيولي را براي مادة نخستين و اصطالح ماده را
در معناي عام بكار بردهاند .بدين معني که هرگاه ارسطو مثالً چوب را هوله براي ميز
ميداند ،آنها چوب را با لفظ ماده تعبير نمودهاند و در اينجا لفظ هيولي را بكار
نبردهاند تا با هيوالي اولي خلط نشود .اما در متن يوناني ارسطو ،در بكارگيري هوله
تمايزي نيست؛ هم هنگامي که از مادة کون و فساد سخن گفته ميشود واژة هوله
ميآيد و هم هنگامي که چوب يا ميز مثال زده ميشود با هوله از آن تعبير ميشود.
23

 .4بررسي لغوی واژة «ماده» در ترجمههای نخستین عربي
چنانچه گفته شد ،در برخي لغتنامهها گفته شده اصل واژة «ماده» که در
ترجمههاي نخستين معادل هوله ارسطويي يافت ميشود ،واژهيي عربي است
(دهخدا :1312 ،ذيل واژة ماده) .اگر فرض کنيم واژة ماده بمعناي اصل و
خميره ،ريشهاش به زبان عربي برميگردد ،بايد آن را در لغتنامههاي قديمي
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عربي جستجو کنيم ،زيرا اگر اين واژه طبق اظهار برخي فرهنگ لغات (مانند
فرهنگ عميد و دهخدا) از زبان عربي وارد زبان فارسي شده است ،بايد بمعناي
اصل و اساس و خميره در ميان متون کهن وجود داشته باشد.
با مراجعه به فرهنگ لغات قديمي عربي در مييابيم لغتشناسان عرب ،اين
واژه را به معني اصل و خميرة چيزها ندانستهاند .در کتاب لغت العين خليل بن
احمد فراهيدي (ف 131 .ق) ،ماده در زبان عربي از ريشه مدد بمعناي ياري
رساننده آمده است؛ «و الْمَادَّةُ :کل شيء يكون مَدَداً لغيره» (فراهيدي/1 :1303 ،
 )11(.)16در قرآن کريم اگرچه مشتقات «م د د» بطور متعددي بكار رفته است ،اما
واژة «ماده» نيامده است (بعنوان مثال ر.ک :لقمان23 /؛ واقعه3 /؛ إسرا.)6 /
از اينرو ميتوان گفت با توجه به اين مطلب ،آنچه در برخي لغتنامههاي
فارسي مانند لغتنامه دهخدا و فرهنگ عميد ،در مورد عربي بودن واژة «ماده»
بمعناي اصل و اساس گفته شده است ،صحيح نميباشد ،زيرا در زبان عربي واژة
«الماده» از ريشه «مدد» بمعني کمک و ياري يا افزايش و امتداد است و اين
معنا نميتواند ارتباطي با معناي اصل و اساس يا خميره برقرار سازد تا بتواند
جايگزين واژة هوله ارسطويي گردد .اگرچه اين احتمال ضعيف باقي ميماند که
چون ماده در زبان عربي بمعناي کمک رساننده ميباشد ،شايد ،بمعناي اصل و
اساس نزديک شود .در واقع چون اصل هر چيزي پايه و اساس آن چيز است،
بنحوي کمک رسانندة آن نيز محسوب ميشود.
 .5بررسي لغوی واژة « »materialدر زبان التین و ارتباط آن با
24

مفهوم مادر و جنس مؤنث
همانطور که گفته شد واژة « »materiaدر زبان التين جايگزين هولة
ارسطويي شده است .اگر به معادل التيني هوله يعني « »materiaتوجه کنيم
پي ميبريم اين واژه مشتق از « »materالتين بمعناي مادر است .بگفتة لكلرک
واژة « »materiaاز ريشه  materالتيني و همريشه با  μήτηρيوناني است که هر
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دو اين واژهها بمعناي مادر هستند
اگر به ريشهيابي واژة  μήτηρيوناني بپردازيم درمييابيم دو معنا براي آن ذکر
شده است؛ يكي بمعني اصل و منشأ و ديگري بمعناي مادر (ر.کGeorge, 1882: :
 ،)964از اينرو دو مفهوم مادر و منشأ يا اصل در اينجا به هم نزديک ميشوند.
اين واژه يعني مادر در زبان فارسي قديم بصورت ماتا  mātāو در زبان اوستايي
با تلفظ  mātarخوانده ميشده است ( .)Burton, 2012: 179بنابرين ،هر سه واژه
 μήτηρيوناني و  materالتيني و مادر در زبان فارسي که يک معنا دارند ،تقريباً
به يک شكل نيز تلفظ ميشوند.
سؤال مهمي که در اينجا مطرح ميشود اينست که چرا متفكران التينيزبان
براي معادل اين اصطالح ارسطويي واژهيي را انتخاب کردهاند که بنحوي مشتق از
مفهوم مادر است؟ مفهوم مادر غير از آنكه بعنوان جنس مؤنث ميباشد ،در زبانهاي
مختلف ميتواند بمعناي اصل و منشأ نيز باشد .چنانچه در زبان فارسي از تعابيري
همچون مادر علوم استفاده مينماييم .در اينجا مادر بمعناي اصل و منشأ يا
توليدکننده خواهد بود .همين مفهوم را در ريشهيابي واژه  μήτηρيوناني نيز مييابيم.
چنانكه گفته شد يكي از معاني اين واژة يوناني بمعناي منبع و اصل است .اين معنا
از مادر ،در زبانهاي ديگر همچون زبان عربي نيز وجود دارد ،چنانكه اصطالح
«امالقري» را داريم .واژة «االم» اگرچه در زبان عربي بمعناي مادر است اما در
اصطالح «امالقري» ،بمعناي منشأ يا اصل تلقي ميشود.
بنابرين ،ميتوانيم بگوييم چون يكي از لوازم مفهوم مادر ،معناي اصل و
منبع است ،شايد متفكران التيني  materiaرا معادل هوله ارسطويي انتخاب
نمودند تا آن معنايي را که مرتبط با منبع و اصل ميباشد و با مفهوم توليد 25
کردن همراه است ،منتقل سازد .لكلرک در اينباره ميگويد:
).(Leclerc, 2018: 122

واژة  materiaبخوبي ميتوانست مفهوم «آنچه چيزي از آن »...يعني
معناي زيرنهاد ارسطويي را برساند .همچنين اين اصطالح در تصور ما از
ماده ( )stuffکه چيزها از آن توليد ميشوند تأثير داشته است .بگفتة او
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تأثير فلسفي اين واژه در تفكر قرون وسطي نيز اهميت دارد و انتخاب
اين واژه که معادل هولة ارسطويي قرار گرفته ميتوانسته نقش مهمي
در تبيين فلسفي ساخته شدن جهان و ارتباط جهان با سازنده (خدا)
داشته باشد (.)Leclerc, 2018: 122

از طرفي با جستجو در نوشتههاي افالطون و ارسطو نشانههايي را مييابيم که
آنها مفهوم ماده در اصطالح فلسفي آن را بنوعي با مفهوم «مادر» پيوند دادهاند.
گاتري اشاره ميكند که در ميان يونانيان ،مفهوم مادر و پذيرنده همراه با يكديگر
بكار رفتهاند .همچنين او به نوشتة ارسطو اشاره ميكند که قسمت زنانة نطفه را
«هولة» کودک معرفي کرده و بخش مربوط به مرد را «صورت» آن ميداند
(گاتري 122 :1331 ،پاورقي) .البته افالطون اگرچه واژة هوله را بمعناي فلسفي
يعني اصل و اساس چيزي بكار نبرده است اما اين مفهوم فلسفي را با اصطالح
پذيرنده بكار برده است .افالطون در رسالة تيمائوس که به مفهوم مادة فلسفي اشاره
دارد ،با آنكه اصطالح هوله را بكار نبرده ،واژة « »dechómenonبمعناي پذيرنده
( )δεχóμενον = Recipientرا استفاده ميكند ()Burnet, 2012: 190؛ يعني چيزي که
ميتواند نقشها و صورتهاي مختلفي را بپذيرد .افالطون اين پذيرنده را به مادر تشبيه
کرده و بصراحت اصطالح مادر را بكار ميبرد (گاتري 122 :1331 ،پاورقي).
ارسطو نيز در کتاب پنجم (دلتا) فصل بيست و هشتم متافيزيک اصطالح
هوله را به جنس مادينه نسبت ميدهد .در واقع از نظر او در تولد انسان ،مادر
نقش هوله و پدر نقش صورت را داراست.
نژاد (جنس) بيشتر بر طبق پديد آوردندة نرينه ناميده ميشود تا بر
طبق ماده (هوله) .گو اينكه بعضي نژادشان را به مادينه( )12نيز منتسب
26

ميكنند و مثالً ميگويند اخالف پورّا (ارسطو.)1024a35 :1372 ،
استاد شرفالدين خراساني در پاورقي اين فقره گفته است:
ارسطو مادة (هيولي) را بعنوان مادر و پدر را صورت بخشنده فرزند
بشمار ميآورد (همان ،111 :پاورقي).
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پس بنحوي ميتوان گفت که در برخي نوشتههاي افالطون يا ارسطو نيز
مفهوم مادة فلسفي بنوعي با مفهوم مادر مرتبط شده است ،زيرا در فقرة
متافيزيک ارسطو دستکم يكي از دو طرف منشأ انسان ،هوله است که مادينه
منسوب به آن است و در تيمائوس افالطون که پذيرندة نوعي منشأ و اصل
چيزها محسوب ميشود ،به مادر تشبيه شده است .پس نتيجه ميگيريم مفهوم
ماده بمعناي مايه و اصل چيزها بدون ارتباط با معناي مادر و يا مادينه در
نوشتههاي ارسطو و افالطون نبوده است و اين موضوع نيز موجب شده مترجمان
التيني واژهيي را براي معادل هوله انتخاب کنند که مشتق از معناي مادر باشد
(يعني  materiaالتيني که مشتق از  materبمعناي مادر در التين است).
 .6بررسي واژة «ماده» در زبان فارسي
گفته شد که واژة  μήτηρيوناني و  materالتيني و مادر در زبان فارسي که يک
معنا دارند و تقريباً به يک شكل نيز تلفظ ميشوند ،در زبان فارسي قديم بصورت ماتا
 mātāو در زبان اوستايي با تلفظ  mātarخوانده ميشده است .در لغتنامة دهخدا نيز
اين موضوع آمده است که واژة «مادر» در زبان فارسي در اوستا و زبان پهلوي و
هندي قديم «ماتر» بوده است .همچنين اگر به ذيل واژة «ماده» در اين لغتنامه
توجه کنيم ،مشاهده ميكنيم که واژة ماده در زبان پهلوي ماتک و به زبان کردي،
مادک تلفظ ميشده است.
به هر حال نتيجه ميگيريم واژة مادر و ماده در زبان فارسي بلحاظ تلفظ و معنا
هم در تلفظ امروزي و هم در تلفظ زبانهاي کهن فارسي بلحاظ اشتقاقي به يكديگر
بسيار نزديک هستند و از طرف ديگر اين دو واژه ،همانطور که گفته شد همريشه با
27
 μήτηρيوناني و  materالتيني است .با اين وصف چون مفهوم هوله در نوشتههاي
افالطون و بويژه ارسطو مرتبط با مفهوم مادر و جنس مؤنث ميباشد ،بنظر ميرسد
معادل هوله در زبان فارسي مانند  materiaکه مشتق از مفهوم مادر و جنس مؤنث
است (ماده) ميباشد و به اين دليل است که مترجمان نخستين نوشتههاي ارسطو،
اين واژة ايراني باستاني و پهلوي را معادل هوله گرفتهاند.
عسكريزاده ،موسوي ،حسيني؛ سير فلسفي ـ تاريخي معادلهاي واژة «هولة» ارسطويي
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ـ ماده در زبان پهلوی و اوستایي
کتاب سوم دينكرد ( :1313پيشگفتار مترجم) بازماندههايي از ترجمة پهلوي
بسياري از بحثهاي ارسطويي و نيز سربخشهاي حكمت خسرواني را گزارش ميدهد.
فريدون فضيلت مترجم کتاب دينكرد معتقد است بحثهاي ارسطويي در کتاب سوم
قدمت بيشتري از ترجمههاي عربي و سرياني نوشتههاي ارسطو دارد .همچنين او
بيان ميكند مترجمان پهلوي دينكرد واژة پهلوي «دِسگ» را معادل «آيدوس»
يوناني قرار دادهاند و از اينرو ترکيب هوله و آيدوس ارسطويي در کتاب دينكرد
بصورت واژة پهلوي «مادگ دِسگ» آمده است .بنابراين مترجم کتاب دينكرد اين
سؤال را مطرح ميكند که آيا نويسندگان دينكرد که مباحث ارسطو را در کتاب سوم
آوردهاند ،مشائي و ارسطويي بودهاند؟
اگر بمعناي واژة پهلوي مادَگ ( )mādagتوجه کنيم درمييابيم که اين واژه
بمعناي اصل و اساس است ،پس مادَيان ( )madayanبمعناي اصلي و اساسي است
(دينكرد چهارم .)163 :1373 ،از طرف ديگر در نوشتههاي ارسطو ،آرخه بمعناي
اصل است که در ترجمههاي انگليسي به  principleترجمه ميشود .ارسطو در
متافيزيک يكي از اصلها (آرخه) را هوله دانسته و آن را بعنوان «موضوع» نيز معرفي
نموده است (بعنوان مثال ر.ک .(Aristotle, 1924: 983a30-31 :پس هوله ارسطويي،
هم بعنوان اصل و اساس تلقي ميشود و هم اينكه در نوشتههاي ارسطو با جنس
مؤنث نيز ارتباط دارد .از طرف ديگر ماده در زبان فارسي که مرتبط با جنس مؤنث
ميباشد ،ريشه در زبان پهلوي قديم داشته که بنوعي مرتبط با مادَگ بمعناي اصل و
اساس است.
اين سخن بدين معنا خواهد بود که واژة ماده در معناي فلسفي آن که در مقابل
 28آن مفهوم صورت قرار دارد و معادل هولة يوناني قرار داده شده ،يک واژة فارسي
است که ريشه در زبان فارسي قديم مانند پهلوي و اوستايي دارد و آنگونه که در
برخي لغتنامهها گفته شده ،اصل واژة ماده فلسفي که معادل هوله ارسطويي قرار
گرفته است ،واژهيي عربي ميباشد ،صحيح نيست زيرا در واژگان زبان عربي ،لفظ
ماده و الماده از ريشه «مدد» است که هيچ ارتباطي با جنس مؤنث و مادر ندارد،
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زيرا در عربي به جنس مؤنث ،اناث و به مادر ،االم گفته ميشود .پس اگر معادل هولة
يوناني را مادة عربي (از ريشه مدد) بگيريم ،نميتوانيم هيچ ارتباطي بين اين واژه و
هولة يوناني و  materiaالتيني و  μήτηρيوناني داشته باشيم .در حالي که ماتريا
التيني مشتق از مفهوم مادر است و معادل هوله قرار گرفته و همچنين در
نوشتههاي افالطون و ارسطو ،اين مفهوم مرتبط با مفهوم مادر و جنس مؤنث نيز
لحاظ شده است.
نكتة ديگري که احتمال اين مطلب را قويتر ميكند آنست که بلحاظ تلفظ نيز
واژههاي مادک ،ماتر ،ماتا ،ماتک ،در زبان فارسي قديم با واژة ماتريا و ماتر التيني
و مادر يوناني و فارسي بسيار نزديک به يكديگر ميباشند و اکنون نيز واژة متر
( )matterو ماده در زبان فارسي امروز نيز قريب به همان واژهها تلفظ ميشوند .پس
بلحاظ لغوي بايد بگوييم آنچه معادل هولة ارسطويي قرار گرفته که در زبان
التيني  materiaو در زبان انگليسي  matterو در زبان فارسي و ترجمههاي
نخستين عربي ماده نوشته شده است همه ،ريشه در مفهوم مادر و اصل و منشأ و
توليدکننده و جنس مؤنث دارند.
اين فرض دور از ذهن نخواهد بود وقتي بدانيم نقش ايرانيان در نهضت ترجمه
حكمت يونان چقدر برجسته بوده است .پس اگر پيوندي ميان واژة ماده بمعناي اصل
چيزها و مفهوم مادر و جنس مؤنث وجود داشته باشد ،بايد آن را در زبان فارسي قديم
بجوييم نه زبان عربي .بعبارت ديگر ،واژة ماده در معناي فلسفي آن که معادل هولة
ارسطويي قرار گرفته واژهيي اساساً فارسي بوده که وارد زبان عربي نيز شده است.
نتیجهگیری
همانطور که گفته شد افالطون ،مفهوم مادة فلسفي را بعنوان «پذيرنده» 29
معرفي کرده و بصراحت به «مادر» تشبيه نموده است .در فلسفة ارسطو نيز،
ماده موضوع و محل صورت و بعبارتي پذيرندة آن است و همانطور که گفته
شد ارسطو نيز در تولد انسان ،هوله را با جنس مؤنث و صورت را با جنس نر
پيوند داده است .بنابرين ،ماده ارسطويي و افالطوني بدون ارتباط با مفهوم
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مادر و جنس مؤنث نيستند و به همين دليل در ترجمههاي نخستين
نوشتههاي ارسطو چه در ترجمة التين و چه در ترجمة عربي ،اصطالحي
معادل هوله قرار گرفته که مشتق از مفهوم مادر و جنس مؤنث است.
اهميت اين موضوع از اين جهت است که اينكه تصور شود ماده به معني جنس
مؤنث و مادر از يک طرف و ماده دريافتکنندة صورت در فلسفه از طرف ديگر،
مشترک لفظيند که ارتباطي با هم ندارند ،صحيح نيست بلكه مادة فلسفي و ماده
مؤنث در زبان فارسي باهم ارتباطهاي متعددي دارند .اين سخن به اين معنا نيست
که هوله نشاندهندة اينست که فلسفة ارسطو همانند برخي باورهاي اسطورهيي
است که در آنها جهان حاصل آميزش نر و ماده است بلكه از اين جهت که در ميان
يونانيان قديم از جمله ارسطو و افالطون ،جنس مؤنث در تولد انسان و حيوان
بعنوان پذيرندة صورت معرفي شده است .پس از جهتي هوله ميتواند با مفاهيمي
همچون مادر و جنس مؤنث نيز ارتباط داشته باشد .اين موضوع موجب شده است
که مترجمان نخستين آثار يوناني که در جستجوي معادلي براي هوله يوناني
بودهاند ،اين ويژگي ارتباط هوله با جنس مؤنث و مادر را لحاظ کرده و از آن
اصطالحي را ساختهاند که بتواند معناي هولة يوناني را منتقل سازد.
اين ارتباط بدون وجه نبوده و همانطور که مالحظه نموديم در نوشتههاي
افالطون و ارسطو نيز اين ويژگي بچشم ميخورد .در واقع مادر بعنوان يک
منشأ و منبع و پذيرنده صورت يک اصل و اساس تلقي ميشود .حال ارتباط
اينكه اصل و اساس بنحوي مرتبط با جنس مؤنث و نقش مادر ميباشد ،هم در
نوشتههاي ارسطو و فلسفه يونان بچشم ميخورد و هم اينكه معادل اين نوع
اصل و آرخه (هوله) در سير ترجمه التين و ترجمه عربي نوشتههاي ارسطو،
 30واژهيي انتخاب ميشود که بلحاظ اشتقاقي ريشه در واژة مادر و جنس مؤنث
دارد .در واقع با اين بيان ،آنچه امروز از واژگان  materialو  matterبعنوان مادة
فيزيكي ميگوييم بنحوي به واژة مادر در زبان يونان باستان و فارسي کهن
بازگشت دارد .از اين جهت که مادر يک اصل و اساس محسوب براي توليد
فرزند محسوب ميشود ،ماده نيز اصل و اساسي براي اشياء بحساب ميآيد.
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پينوشتها
1. ὕλη )hyle(=matter (Aristotle,1924:983b).
2. δημιουργὸς (dimiourgós) = Constructor or creator.
3. https://www.britannica.com/science/matter.
4. ὑποκείμενον (hupokeimenon) =the substratum or substrate or subject.

 .1در ترجمههاي نخستين عربي ،معادل کل مشخص يا جوهر مرکب« ،الكلّ» يا
«الكلّي» آمده است (ر.ک :ابنرشد.)703 /2 :1333 ،

6. τὸ σύνολον (to sunolos)= concrete thing
 εἶδος .3در ترجمه انگليسي به  formو در ترجمة اسحاق به «صورة» ترجمه شده

است (ر.ک :ارسطو.)17 /1 :2003 ،
 .1در ترجمة اسحاق بن حنين فصل نهم کتاب اول فيزيک ( )192a2آمده است« :فإنّا
نحن نقول إن الهيولى و العدم متغايران ،و إن أحدهما ـ و هو الهيولى ـ غير موجود
بطريق العرض» (همان.)32 :
 (eidos) .7در ترجمه انگليسي به  formو در ترجمة اسحاق به «صورة» ترجمه شده
است (همان17 :؛ .)physics, 190b26
 .10مثالً در ترجمة عربي متافيزيک ( )1069b23-25معادل هولة يوناني «ماده» آمده
است« :قال ارسطو :جميع األشياء التي تتغير لها مادة االّ انها مختلفة فما کان من
األشياء السرمدية» (ر.ک :ابنرشد .)1336 -1333 /3 :1333
 .11سخني از عمر بن خطاب نقل شده است که« :األَعرابُ أَصْلُ العَربِ و مَادَّةُ اإلِسالم؛
باديهنشينان عرب اصل عرب و ياري رساننده اسالمند» (حسيني زبيدي.)210 /1 :1313 ،
 .12در ترجمه لطفي بجاي پديدآورندة نرينه« ،توليدکننده» آمده است .اصل يوناني آن
 γεννήσαντοςو  gennísantosاست که در ترجمههاي انگليسي به  the begetterو
 the male ancestorترجمه شده است.
منابع
کتاب سوم دینکرد ( )1313ج ،2ترجمه فريدون فضيلت ،تهران :مهر آيين.
کتاب چهارم دینکرد ( )1373ترجمه ،واژه نامه و آوانويسي مريم رضايي ،تهران :نشر علمي.
ابنسينا ( )1336االلهیات من کتاب الشفا ،تحقيق حسن حسنزاده آملي ،قم :دفتر
تبليغات اسالمي.
ابنرشد ( )1333تفسیر مابعدالطبیعه ،سه جلدي ،تهران :حكمت.
ارسطو ( )2003فیزیك (الطبیعه) ،ج ،1ترجمة اسحاق بن حنين ،تحقيق عبدالرحمان
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. المرکز القومي للترجمة: قاهره،بدوي
. حكمت: تهران، ترجمه شرفالدين خراساني،)) متافیزیك (مابعدالطبیعه1372( ـــــــــ
 تحقيق، ق) تاج العروس من جواهر القاموس1313(  محمدمرتضي،حسيني زبيدي
. دارالفكر: بيروت،علي هاللي
. دانشگاه تهران: تهران،31 ج،) لغتنامة دهخدا1312(  علياکبر،دهخدا
. اميرکبير: تهران،2 ج،) فرهنگ فارسي عمید1336(  حسن،عميد
، هجرت: قم،1 ج، ق) کتاب العین1303(  خليل بن احمد،فراهيدي
 ترجمه مهدي قوام،3  و2 ج،) تاریخ فلسفه یونان1331(  دبيليو کي سي،گاتري
. فكر روز: تهران،صفري
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