
 

 

 

 از فارسی عامیانه تا اوستایی «هماد  »و « ماده» واژۀشناختی دو  بررسی واژه

 (و مدرس پیشین دانشااه ملی استرالیا یو مطالعات فرهنا یپژوهشااه علوم انسان) 1امید بهبهانی

 3013، تاریخ انتشار: 11/11/3911، تاریخ پذیرش: 33/5/3011 تاریخ دریافت مقاله:

   

پگردازد کگه از  مگی« همادّ »و « ماده»های  شناختی به بررسی واژه مقالۀ حاضر با رویکردی واژه چکیده:
مگاده » انگد:  کاماًل متفاوت 3تقریبًا همانند، اما ازنظر معنایی، و در عرصۀ واژگانی 2دیدگاه ساختواژی

نخسگتین را همگه «  اصل هرچیز، مایه؛ در فلسفه: ماده دربرابگر  صگورت معنی   ماّده، به»و « نر دربرابر  
ایگن دو واژه از دیگدگاه  پندارند  با بررسگی دقیگق   میدانند، و دومین را عربی  ای با اصل فارسی می واژه
 کهگن و ایرانگی   هگای ایرانگی   زبان کننده از متون موجود   هایی قانع شناسی تاریخی، و با ارائۀ نمونه زبان

انگد، و سگپس  آغازین رساند که هردو واژه از ریشۀ ایرانی   میانه، و نیز فارسی، ناارنده ابتدا به اثبات می
گذارد کگه:  با خوانندگان در میان می« ۃمادّ »ماده= » شدن   بمعّر  خود را درمورد   به یقین  حدس نزدیک 

، آن را ”hyle“یونانی به زبان عربی، نخست در برخگورد بگا اصگطالح یونگانی   گزارندگان متون فلسفی  
میانگه، واژۀ  پارسگی   هگای عربگی از متگون   گردانده، سپس با اسگتفاده از ترجمگه بر «هیولی» صورت   به

m’tk’[mādag] ،ماَده» صورت   معاصرشان( به اصل( را که در فارسی نو )زبان گفتاری   )=ماده، مایه »
شده است، با افزودن تشدید، جامۀ عربی پوشگانده و حتگی معگرب نیگز  )با های غیرملفوظ( تلف  می

پیش از  ای از آن در زبان عربی   و نبود پیشینه (12: 1۹19)افنان،  بودن 9قرآنیغیراند؛ بی آنکه  نشمرده
بگه « مگواد» متفاوت، و با جمگع عربگی   معناشناختی   ب با فرایف  این واژۀ معّر اسالم را درنظر گیرند  

 و به غنای پیکرۀ زبان و ادبیات فارسی افزوده است زبان فارسی بازگشته 

  تعریبایرانی و فارسی نو، کهن  متن، متون شناسی، تفسیر واژها: ه کلیدواژه

 
1. omid.behbahani6@gmail.com  2. morphological  

3. lexical     4. non-Qur’anic  
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 درآمد  1
فگرق باذارنگد و اولگی را فارسگی و « ماّده»و « ماده»آموزند که میان دو واژۀ  دبستان می زبانان از فارسی

را « مگاده، دربرابگر  نگر»روند و واژۀ  فارسی نیز به همین راه می های معتبر   دومی را عربی بدانند  فرهنگ
  (1۲11)دهخدا،  شناسانند را عربی می« اصل هرچیز، مایه، جوهر معنی   ماّده، به»فارسی و واژۀ 

را، از دیگگدگاه « مایگگه»آن دو، یعنگگی  ناگگری، ایگگن دو واژه و گونگگۀ دیاگگر جسگگتار حاضگگر، بگگا ژرف
 هگایی روشگن از متگون ایرانگی   نمونگه بگرای اثبگات مگدعای خگود،  رسد؛ و برمی ،شناسی تاریخی زبان
های زبگان  کند  طبعًا مثال کالسیک و نیز فارسی عامیانه ارائه می ادبیات فارسی  های باستان، میانه،  دوره

 یادشده، با فرایگف   های باستانی و میانه است  این جستار، در پی  ارائۀ شواهد   تر از زبان فارسی گسترده
لحگاظ  اژه بگهرسد که ایگن دو و معناشناختی  هر دو واژه و مشتقاتشان در متون جداگانه، به این نتیجه می

ای معگّرب از  واژه« ماّده»قرآنی  غیراند و واژۀ عربی   شناختی، دارای نوعی ارتباط مفهومی تاریخی و واژه
بگه  ،میانگه پارسگی   متون   گزارش   هناام   به ،ایرانی زبردست   نماید که احتمااًل، مترجمان   زبان فارسی می

ایگن واژه پگیش از  گیگری   اند؛ و چه بسگا کگه وام پوشاندهآن  خدمت گرفته و جامۀ عربی بر عربی آن را به
یا در طی آن صورت گرفته و دوباره با موارد استعمال نو و معانی تازه بگه  1ةمنهضت ترجمه در دارالحک

 فارسی بازگشته باشد 
گاهی از سرشت زبگان و سگیر تحگول آن دارد  تحگول  بحث و استدالل دربارۀ این گزاره نیاز به آ

و ادای اصوات « غاّن و غون»انسان فرایندی تدریجی است؛ از مراحل نخست کودکی و با زبانی در 
آمگوزد و بگه آن  گیرد و کودک زبان مادری را واژه به واژه مگی رفته شکل و معنا می شود و رفته آغاز می

تاری از زبان کودک آغاز شده و شگکل نوشگ« بابا»و « ماما»ها مانند  گوید  بسیاری از واژه می  سخن
ها ثبت شده است  ردیابی این تحول، البته، کاری است دشوار، مار آنکگه پیکگرۀ  گرفته و در فرهنگ

 
الحکمة( در حدود سدۀ دوم هجری، روزگار زرین حکومت اسالمی، در بغداد، مرکز خالفت عباسی، تیسیس شد     دارالحکمة )بیت1

ها و رساالتی که  به گردآوری کتابالرشید نیز ادامه یافت  میمون  ، فرزند هارون شکوفایی این بنیاد علمی و فرهنای تا دوران خالفت میمون
از دوران پدر و پدربزرگش برجای مانده بود همت گماشت و مجموعۀ بزرگی از این اسناد را شکل داد  رشد مداوم  مجموعه به جایی رسید 

تبدیل کرد و نام  ناچار بنای نخستین را گسترش داد تا جا برای آثار تازه باز شود، و سپس آن را به فرهناستانی بزرع که میمون به
های پیشتر آغاز  های میانی شد و به جنبش علمی که از سده را بر آن گذاشت  این بنیاد یکی از بزرگترین مراکز دانش در سده« دارالحکمة»

شده بود، ثمر بسیار رساند  دارالحکمة در اصل به این قصد ساخته شد که سقفی باشد بر باالی سر مترجمان و محلی باشد برای 
شناسی نیز به آن راه یافتند  هارون و  های پزشکی و ستاره هایشان، ولی طولی نکشید که دانشمندان و پژوهندگان  رشته داشتن  ترجمه حفوظم

نیکی سامان داده شده بود  بازنویسان و  ای که در این مرکز شکل گرفت، به مند بودند  کتابخانه های علمی عالقه میمون، شخصًا به پژوهش
های متنوع   هایی با موضوع هایی جداگانه داشتند و یک رصدخانه نیز در آن ساخته شد  در آن محل، کتاب ن و کتابداران مکانصحافا

سان  یک شد  درهای دارالحکمة به روی مردان و زنان به علمی و فلسفی ترجمه و با هدف اثررسانی به جامعه در آن مرکز ناهداری می
شد، و کسانی که مورد آزار و اذیت دولت بیزانس بودند تشویق  ای در آنجا گرامی داشته می ر قوم و عقیدهگشوده بود  مقدم طالب از ه

های عربی، آرامی، فارسی،  های مختلفی حضور داشتند؛ گویندگان زبان  شدند که به بغداد سفر کنند  در دارالحکمة متکلمان زبان می
-https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/house-wisdom-one←عبری، ُسریانی، یونانی و التینی

greatest-libraries-history-007292. 
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دسگت باشگد  خوشگبختانه  زبگان در تگاریخی   های گوناگون   جامعی، شامل نوشتاانی از دوره زبانی  
 اند، تاحگد   یرانیهای ا هایی از درخت تنومند زبان کهن، میانه و فارسی نو، که شاخه های ایرانی   زبان

آورند  ایگن پیکگرۀ ارزشگمند زبگانی کگه  توجهی، چنین پیکرۀ زبانی را برای فارسی فراهم می درخور  
انگد، گذشگته از ترجمگه و  کتیبه، اوراق  نوشته، و کتاب برای ما بگه میگراث نهگاده صورت   گذشتاان به

ویگژه،  تفسیری که از زبان خود مگتن برآیگد  بگه ،اند متن های زبانی، نیازمند رویکرد تفسیری   تحلیل
گرایانگه  هگای افراطگی بگوم نویسگان بیاانگه یگا آرایگش هگای تگاریخ متون مقدسی که از گزند تحریف

ناگرد و  ای مگی اند  این تفسیر وابسته به متن اسگت و مگتن را چگون بافتگه )شوونیستی( درامان مانده
شناسگی و تفسگیر متگونی  پگژوهش حاضگر برپایگۀ واژه رو، روش ها را چگون تارهگای آن  از ایگن واژه

 مؤلفی مشخه است  بی درنظرگرفتن   ،باستانی
ای از متون دینی زرتشگتیان اسگت کگه بگه زبگان اوسگتایی  مجموعهاوستا، ترین این نوشتاان،  قدیم

گیرد، که براساس لهجگه، یگا جنبگۀ  های متفاوتی جای می بندی تیلیف شده است و نصوص آن در طبقه
  زمان دقیقی برای زندگانی زرتشت معگین نیسگت، امگا (1: 1319، 1)بویس اند کاربردی سامان گرفته

سال پیش از مسیح بر سر دوران زندگی او توافگق  1333تا  1333بسیاری از دانشوران به تاریخی میان 
  در ایگن   اصالت این متون  چندهزارساله پایگۀ اسگتدالل ناارنگده اسگت(33: 1213)آموزگار،  دارند

هگایی  این ستون محکم داشته، بلکگه از نمونگه تنها پشت بر جستار، ناارنده برای اثبات دعوی خود، نه
ی خگرد و یاسگت تگا پویگا هایی از فارسی گفتگاری یگاری گرفتگه در ادبیات کالسیک فارسی و نیز، مثال

 معنویت ایرانی را از این شواهد دریابد و در این جستار به نمایش باذارد 
را پدیگد « روزگار زرین اسگالمی»گیری و پایداری تمدن اسالمی،  دنبال آن شکل طلوع اسالم، و به

رغگم  هگای گونگاگون دریافتنگد کگه زبانشگان، بگه ها و قومیگت هناام حکمروایی بر ملت آورد  اعراب به
شگان  گسگتردهلحاظ واژگانی، آن زبانی نیست که برای گرداندن امپراتگوری  های ساختاری، به توانمندی

و ادبیات و فرهنگ ملگل زیردسگت خگود   های مورد نیاز از زبان گیری واژه رو به وام از این  کارساز باشد
هگای علمگی و فلسگفی از  همین دلیل، خلفای عگرب بگه ترجمگۀ بسگیاری کتگب و رسگاله پرداختند  به

هگا  و تکثیر آن کتگاب  اشاعههای ُسریانی، یونانی، التینی، آرامی، پارسی و هندی همت گماشتند و  زبان
 را به سود و صالح جامعه دانستند 

 نویسگندگان از و ادب نامگدار های چهره از یکی(  ؟ هگ ق  1۲۳تا  1۵عبدالحمید یحیی بن سعد )
کگگه بگگه دوران حکومگگت بنگگی امیگگه در روشگگمندکردن دبیگگری و بنیادگگگذاری و  اسگگت عگگرب پیشگگاام

زعگم ابوالفضگل بیهقگی، بسگیار کوشگیده اسگت   یا دواتخانه، بهبایاانی اسناد دولتی، به بخشی  سامان
انگد کگه  دانسته حدس، او را از مردم والیت انبار درستی دانسته نیست  به تاریخ دقیق والدت و وفاتش به

 
1. M. Boyce 
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در کنار فرات است؛ و چه بسا که از اعقاب پارسیانی بوده است که در نبرد قادسیه به اسارت قگریش، و 
  (111-113: 3319، 1)برینر درآمدنددر شمار موالی، 

کگار گرفتگه اسگت  در  رسیم که وی در زبان فلسفی به با دقت در واژگان عبدالحمید به فهرستی می
یابیم، هم ون: ادب،  قرآنی میغیراصطالح  های وی که هنوز باقی و دردسترس است واژگانی به نوشته

  (19-12: 1319، 2)افنان هن، الّذ ةغریز، ۃماد  ، ة، َجوهر، غایةجربتیدیب، المؤّدبون، التّ 
 
 روش پژوهش  2

 زبگان گونگاگون ادوار از متگونی پگژوهش در ایگن ،(درزمانی) تاریخی رویکرد گرفتن درپیش با ناارنده
 از ییهگا مثگال متگون ایگن از متنگوعی یهگا نمونه بررسی و مقایسه با و داده قرار مطالعه مورد را فارسی
  است آورده دست به را ماده واژه کاربرد

 و ای محگاوره فارسگی شگامل فارسگی زبان مختلف یها دوره متون از «ماده» واژۀ از موجود شواهد
 و شگده گگردآوری اوستایی و مانوی میانه پارسی ،(زرتشتی میانه پارسی) پهلوی امروزی، معیار فارسی

  است گرفته قرار کندوکاو مورد واژه تحولی روند آمده دست به مختلف   یها نمونه در
 درخگوری مجموعۀ و آمده گرد کالسیک فارسی و علمی یها نوشته از ییها نمونه معیار، فارسی در

  باذارد اختیار در استنادی قابل نتایج تا است آمده دست به موجود متون در «ماده» واژۀ کاربردهای از
 
 بحث و تحلیل  3

ترین تحول تاریخ زبان عربی اسگت  هناگامی  خلق زبان فلسفی و وضع واژگان و اصطالحات آن مهم
هگای  شگد، زبگان عگرب پیشگاپیش دسگتخوش دیارگگونی تحریر کشیده می که نخستین متون فلسفی به

تگرین  سازنده شده بود  عربی کالسیک از دیرباز با زبان روزمره دیارگونی آشکار داشت  یکی از قگدیم
خیال بگه  اشعار فضا، طبعًا محلی است و صورهای عربی کالسیک، اشعار جاهلی است  در این  نمونه

نشینی اختصاص دارد  در این اشعار اصطالحات انتزاعی شگکل نارفتگه و  نقاشی زندگی بدوی و کوچ
جایش خالی است؛ گرچه به احساساتی مانند عشق، شگرف، شگجاعت، سگخاوت، و از ایگن دسگت، 

بگه حضگور  ،خگوبی دقگت کنگیم اگگر بگه زیبایی پرداخته شده است  اما در همین مرحله هم بسیار و به
هگا از رهاگذر معاشگرت و سگفر و تجگارت بگه زبگان  واژه شک این وام بریم، که بی می واژگان بیاانه پی

  (۹)افنان:  جاهلی راه یافته است
  نخسگتین و (13)افنگان:  ای بگه نثگر بگه یادگگار نمانگده اسگت فاهرًا از زبان عربی کالسیک نوشته

نثر عربی کالسیک، قران کریم است و بگس  ایگن کتگاب آسگمانی افگزون بگر محاسگن بزرگترین اثر به 
های دینی و مرجع منیع زبان عربی است و نفوذی ژرف و گسترده  گوهرین و پایااه واالیش، زبان آموزه

 
1. W. N. Brinner   2. S. M. Afnan  
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معنی اصگل و مایگه در قگرآن کگریم یافگت نشگود، آشگکار  در ادبیات عرب دارد  پس، اگر واژۀ ماّده، به
 ه آن واژه از زبان دیاری به عاریت گرفته شده است شود ک می

کنگد کگه ایگن واژه از پارسگی میانگه بگه  خود، ثابت نمی خودی   ، بهدر عربی «ماّده»واژه بودن   اما وام
ش در متگون پارسگی میانگه شگاهدکگه عربی رفته باشد  و حتی اگر این واژه با همگان مفهگوم فلسگفی، 

ایگن موضگوع فقگط درخصگوص متگون  پارسی میانه وارد شده باشگد،به  در اثر روابط فرهنای هستیم،
پذیر است و نگه نصگوص صگریح مگذهبی  هم نگین، ممکگن اسگت تصگور شگود کگه  غیردینی امکان

بیزانس، و مهاجرت هفگت فیلسگوف آن بگه  فرهناستان آتن به فرمان ژوستینین یکم، امپراتور شدن   بسته
باعگث شگده باشگد کگه  1ایگران شگان در سگاله ن و اقامت یکایران، در دوران فرمانروایی خسروانوشیروا

)=مگاده( را از  hyleاصگطالح ایرانیان در این کوتاه زمان، با واژگان و اصطالحات فلسفی آشگنا شگده، 
 materiaاش،  ، برابرنهگادۀ التینگیhyleجای  و در برگردان آن به پارسی میانه، به وام گرفته یونانفلسفۀ 

 در زبگان خودشگان داشگته باشگد  k’[ ā ag] ’ را در نظر گرفته باشند که تجانس آوایی بیشتری با 
زیگرا روابگط و دادوسگتدهای علمگی و فرهناگی میگان ایگران و  ،بخشی از این تصگور پگذیرفتنی اسگت

همسایاانش بسیار گسترده بوده و آثار علمگی، ادبگی و فرهناگی گونگاگونی از کشگورهای همسگایه بگه 
 های دیار برگردانده شده بود  ارسی میانه و احتمااًل، از پارسی میانه به زبانپ

کاربرد آن در بافگت  ،پارسی به اثبات رسانداصل را به  «ماده»ۀ تواند تعلق واژ همه، آن ه می با این
ایگن سرچشگمۀ خگرد و میگراث معنویگت ، اوساتاتر از پارسی میانه اسگت   متنی اوستایی و بسیار کهن

زارسالۀ ایرانی که نصوص آن در اواخر دورۀ ساسانی بگه نوشگته درآمگده اسگت، راه را بگرای ورود چنده
هرگونه تفکر بیاانه، در آن نصوص  مصّرح، بسته است و فراتر از آن، حتی تفسیر و ترجمه یگا زنگد آن را 

نامگد  بنگابراین  د و مفسران دیار را زندیگ )زنگدیق( مگیشماَر  نیز، مخته روحانیان برجستۀ خود می
 تردید سندی معتبر، و نمایندۀ آن خرد و معنویت دیرپاست  ای به ثبت رسیده، بی آن ه در چنین نوشته
اسگت از   تنهگا یگک واژه، بلکگه عبگارتی نگه ،صفحات بعد خواهد آمگد که در اوستاشاهد مثالی از 
سینه به سینه از پدر بگه  اوستاهای  که مانند دیار بخش ،ها ، و بازمانده از هزارهاوستاویسپرد، بخشی از 

 ها است  طی هزارهسنت پسر منتقل شده و نمایندۀ تداوم این 
 

 های ایرانی در سه دورۀ زبان« ماده»شناسی و تحلیل واژۀ  شواهد، ریشه

 فارسی عامیانه
مانند: شیر ماده یگا ، رود کار می فقط در مفهوم جنس مؤنث، برای حیوان، به« ماده» ،در فارسی عامیانه

 
1  Justinian I  گاثیاس 2۳۹ژوستینین یکم در کادمی آتن داد  به نوشتۀ آ ، هفت تن از فیلسوفان Agathias م  فرمان به بستن آ

کادمی که جذب حمایت خسرو انوشیروان شده بودند، روانۀ پارس شدند   www.bede.org.uk/Justinian.htm← این آ
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است که فقط بگرای خگر و سگگ « ماچه»شیر، گربۀ ماده، سوسمار ماده، و مانند آن  گونۀ دیار آن  ماده
 سگ  االغ، ماچه رود: ماچه کار می به

 ، در گویش عامیانه کاربردهای گوناگونی دارد:«مایه»، یعنی «ماده»گونۀ دیار واژۀ 
 !داره طرف مایه

 بی مایه فطیره!
 ها! ین مایهتو هم

 اش را از دسگت داده )=کسگی کگه سگرمایه سگوز گذاشتن از کیسۀ خگود، مایگه گذاشتن از کسی، مایه مایه
گرفتن بگرای کسگی  آمدن برای کسی، مایه شدۀ کاال، بدون احتساب سود(، مایه )قیمت تمام کاری (، مایهاست

برداشگتن(، مایگه را  داشگتن، خگرج )=هزینگهداشگتن  مایگه ،کردن از کسی و ایجگاد دردسگر بگرای او( )بدگویی
داشگتن بگرای برکگت(،  )=پگول کگم ناگه کردن(، مایۀ تگه کیسگه زیادکردن )=خجالت را کنارگذاشتن، پررویی

  تیله )سرمایۀ اندک(، و    شده، بدون احتساب سود(، مایه )=فروختن کاالیی به قیمت تمام مایه شدن به مایه
شگود  آن گه در ایگن  ای مادی یا غیرمادی می سبب ایجاد نتیجه یمادها مفهومی  در همۀ این مثال

 همخوانی دارد ه جودآورندو  بهو اصل است که با مفهوم  سببیت ،میان محرز است
 

 فارسی معیار
 نمایانار جنسیت برای هرگونه حیوان مؤنث، مانند: گرع ماده، مادیان  ماده
ه  : اصل و بنیان، سرمایه، ماّدۀ قانون، هسته ماد 

 شود  های فارسی، لغتی عربی شناخته می تر ذکر شد، در همۀ فرهنگ گونه که پیش همان ،این واژه
 

 چند نمونه از فارسی معیار:
 های علمی نوشته

ۀ اکسیژن   اصلی هوا و آب است ماد 
 شود  صورت جامد، مایع و گاز یافت می کند، و به ماّده: آن ه جرم دارد، فضا را اشغال می

 
 حقوق

ۀ  چهار از بند دو قانون مدنی ماد 
 

 فارسی کالسیک

 = جنس مؤنثماده
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)شگاهنامه فردوسگی،  موی/ صگد اسگتر همگه بگارکش، راهجگوی     و سرخ مادهصد ُاشتر همه     
1۲۳1 :۳۲۳) 

 
 ماده اصطالحی در موسیقی

 بر شاخ چنار 1زند نارو راست ۀپرد
 (1: 1۲۹۴)منوچهری دامغانی،  مری بر نارَونازند قُ  1ماده ۀپرد

 «پگرده»، مانند راست پنجااه، دومی «راست»در اینجا سه اصطالح موسیقایی وجود دارد که یکی 
، مانند مایۀ اصگفهان یگا مایگۀ دشگتی اسگت  «مایه»که گونۀ دیاری از  است «ماده»و سومی اصطالح 

ای اسگت کگه مگا را  آواز نیز قرینه مرکز و قلب هرچیز است  وجود دو پرندۀ خوش« مایه»یکی از معانی  
 کند  به درک مفهوم موسیقایی این اصطالح هدایت می

 
 اصطالحی در پزشکی

 ( ۳2۲: 1۲۳۴)ذخیره خوارزمشاهی،  ُبَود مادهاما بسیاری  نفث، نشان پختن 
صگورت  باشگد )یعنگی بگهع یافتگه جمدر آن تاست که اخالط  آماسییا  ُدملمعنی  ماده در اینجا به

آیگد کگه زیادشگدن اخگالط نشگانۀ  مادی و فیزیکی محسوس و ملموس باشگد(  از مگتن چنگین برمگی
 ( است ماده)= دملشدن  رسیده

 
 اصطالحی در فنون نظامی

ه از جانبین   ( ۳۹: 1۹11)تاریخ جهاناشای جوینی،  پذیرفت نزاع انقطاع نمیماد 
مفهوم  به مفهوم قلب سپاه است  با درنظرگرفتن آرایش نظامی قدیم، جانبین به« ماده»این جمله  در

 میمنه )جناح یا جانب راست(، و میسره )جناح یا جانب چپ(، و ماّده )قلب( سپاه اسگت کگه معمگوالً 
 پیروزی است مایۀ  و سپاهمادۀ و  اصلکنند، زیرا قلب سپاه  این نقطۀ ثقل دفاع میدوجناح، سخت از 

 
 مایه )گونۀ دیگر ماده(

 اصل و سبب چیزی بودن
 مر او را زنی کابلی دایه بود

 
 .آواز که از گنجشک بزرگتر، و از سار کوچکتر است )فرهنگ بزرع سخن( ای خوش   پرنده1
و نام آهنای « باد نوروز»را مخفف آورده و باد « پردۀ باد»(، 9۲: 1۲۹۳) دیوان منوچهری  حبیب یغمایی در چاپ خود از 3

(  اما، ۲9۱: 1۲۹۳را برگزیده، آن را نوایی از موسیقی معنی کرده است )منوچهری، « باده»دانسته است  دبیرسیاقی نیز، صورت 
یس ، براساس دستنامۀ عطار مصیبترا شفیعی کدکنی در تعلیقات خود بر «  ماده»صورت درست، یعنی  های کهن منوچهری  نو

 ( 1: 1۲۹1ه است )نقل به اختصار از آبادیان، آورد
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 ( ۳۲: 1۲29نامه،  )گرشاسب بودمایه که افسون و نیرنگ را 
 شود: یافت میمعنای جنس مؤنث در اسامی ترکیبی هم  واژۀ ماده/ مایه: به

هر فرزندی بر خواجه فکنده است جهان/ این جهان مادر او نیسگت کگه  )فرخگی  اوسگت! ماینـدرم 
 سیستانی(
 = مادر+ اندر(= نامادری : )مای/مادماداندریا  مایندر

 : مواِد کالمِی نمازمایگان
کگه  ،شگود مییافت ( 11: 1۲۳۲)رواقی،  تفسیر قرآن پاک ماده( در ، جمع مایه )گونۀ دیار  مایاان

  رواقگی )رواقگی: پگانزده( و مفسری ناشناس آن را در سدۀ چهارم یا پنجم هجری نوشته است  نویسنده
این واژ  چناببار در ایان کتاام آماب  »گوید:  این کتاب می در تعلیقات خود بر( 19۴-1۲۹: 1۲۳۲)

ن را جما  آمعنی ما  است. با توجه به شواهبی که از این کلمه داریم غریب است کاه  است و ظاهراً به
ما  ببانیم و شایب بتوان آن را نظیر دوستگان و دایگان دانست. اسبی جم  ما  را ماهیاان آورد  اسات و 

در  منوچهری نیز ماهیان، در ترجمۀ تفسیر طباری ماهاان و جاایی دیگار از هماین ماتن، ماهگانهاا، و
 .«شف االسرار نیز، ماهگانک

 
 کپا  قرآن متن در مایگان ۀواژ

بگه مکگه بگود، فرمگان  -الله علیه و سگّلم صلی -المقدس، ازیرا که تا پیغامبر     چنان چون ابتدا قبلۀ بیت»
یا شانزده نمگاز نیگز،  مایگانمقدار هفده  ،المقدس کردی و چون به مدینه آمد چنان بود که نماز سوی بیت

د  اْلَحگرام   ایگن قبلگه آن المقدس کردی  آن وقت این آیت  سوی بیت برآمد که: َفَولِّ َوْجَهَک َشْطَر اْلَمْسگج 
  (11)رواقی: « قبله را منسوخ کرد  اکنون، هم قرائت آن قرآن منسوخ است و هم حکم آن قبله

شناسگی  ریشگه از روش« مایاگان»پگذیرتر از واژۀ  تر و معنگایی توجیگه ناارنده برای دریافتی روشن
استفاده کرده و با مقایسۀ این واژه با مشتقات دیار از یگک ریشگۀ مشگترک، و توجگه بگه بافگت مگتن در 

«  مواد کالمگی نمگاز»در این متن، برابر است با « مایاان»به این نتیجه رسیده است که  1هریک از آنها
وب نیسگت، حضگورش در یعنی کالمی که اصل است، مایۀ نماز است، با آن که شفاهی اسگت و مکتگ

 همین دلیل، نوعی عینیت دارد  ذهن محسوس است و به
 

 اصطالحی فلسفی :مایه
 به کار ُبرده است: را در مفهوم اصطالحی فلسفی« مایه»ابوعلی سینا در دانشنامۀ عالیی -

ای هستی وی تمام شود و بفعل شگود، آن پگذیرا را هیگولی خواننگد و  و هر پذیرایی که بپذیرفته»    
)دانشگنامه  «خوانند و آن پذیرفته را که انگدر وی بگود صگورت خواننگد    مایه خوانند و بپارسی مادت

 ( 13: 1212عالئی، 
 

 شناسی پرداخته شده است    در ادامه، در بخش پیش از اسالم، به ریشه1
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 به همین مفهوم فلسفی آمده است:« ماده»در بیتی از فخرالدین اسعد گرگانی هم،  -
 (3)ویس و رامین، « / سراسر رهنمایان سعادت   مادتبرهنه کرد صورتشان ز »   

 
 دورۀ پیش از اسالم

 پهلوی )پارسی میانۀ زرتشتی(
1)  ’ k’[ ā ag]: ماده 

 ماده گور) خر( =  ā ag gō  نمونه:

۳)  ’ k’[ ā ag]ماّده، ، جوهر، ماّدۀ اصلی 
صگگورت  ، بگگه-ānمعنگگای مؤنگگث و مگگاّده( بگگا پگگذیرفتن پسگگوند   ) بگگه āyag ، و ā ag دو واژۀ
 ā agān  و ā ayān  َکنند  سناد را افاده میمعنای کتاب، مکتوبات دینی، و ا 

 Mā agān/Mā ayān ī Hazā  Dā e  ān مانند: ماَدگان یا ماَدیان  هزار دادستان
برای کتاب یا سند را شاید بتوان در ایگن نکتگه یافگت کگه  «ماَدیان» ’ā ayān ‘علت گزینش نام 

صورت سینه به سگینه، فهگور  دانش و ادب به ی دین ودار دلیل رواج سنت کهن ادبیات شفاهی و نااه به
عنوان کتاب که نتیجۀ تحوالت اجتماعی و اثری مدون، ملموس و مگادی بگود، یگک چنگین  ای به پدیده

 گذاری را ایجاب کرد  نام
 
 نمونه:

 čiš ī mātakīk/ mādagīg kard چیزی که به صورت مادی ساخته شده است 

  ā ak a / ā ag a  اصلی، اساسی، عمده

 مادربزرع مادری

 (پروتوپالسم؛ سفیده، یاخته )ماّده
 ’ yš  [ ā iš ] 

 

 پارسی میانۀ مانوی
 :yg [ ’ ag]’  : ماده، مؤنث1

 متن نمونۀ یکم:
  aī gān  āyagān یان  ))ماده پر

 
 نوشت: حرف

“ ’n   yg cxš’  ’   z    y ’  ’  š  ’  pryg’n m’yag’n    ’ …” 
( 1۲: 1۹1۲، 1)زوندرمان  

 
1. W. Sundermann  
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 آوانوشت:
“ ān  a īg čaxšā     zūd  ī ā    š  ō parīgān māygān f a ā …” 

 
 ترجمه:

 «آن پسر چشید و زود ُمرد و به ماده پریان گفت   »
m’yg [ mādag] .2مایه، ماّده، گوهر، ذات = 

 
 متن نمونۀ دوم:

 در باب تن و روان
 
 نوشت: حرف

՚wd ps, k՚ ՙyn hrw dw, hm h՚n ՙy ṯnygyrd ՚wd hm h՚n ՙy  yn gy          

t՚ryg ՚wd ՚d՚n ՚wd ՚wzyd՚r, ՚wd pd c՚ ny  yk  ՚wd ՚  y  ՚wd m՚yg ՙy tn hynd, 

ՙyn ՚b՚yd xw՚stn, kw gy՚n xwd gwhr ՚wd c՚ ny  cy ? 
 

 آوانوشت:

    a   ka ēn  a    ō   a   ān ī  anīgi       a   ān ī  ēnōgī    a    ō 

 ā īg    a ān    ōzī ā       a  če՚ōnī  yak     a  ī     māyag ī  an  ēn   ēn 

a āyē  x ā  an  k  gyān x a  gō      če՚ōnī  čay ?( ۳۹: 1۹12 )بویس،   
 

 ترجمه:
از تن )دارای جسم( و هم آن  مینویی، هردو تاریک، نادان، و بی شده  هم آن  ساخته پس آن هردو،»

اند، این را باید خواستن کگه  تنمایۀ دو همانندند و هستی و  )ماهیت( آن ]حس[ تشخیه، و در چونی
 «جان را خود، گوهر و ماهیت چیست؟

همگان  ’gyān‘ز دارد، فاهرًا نوشتۀ خود مانی است و منظگور ا گونه که بویس افهار می این قطعه، آن
وضگوح  تگوان بگه را مگی māyagروح اسیر در تن، براساس اسطورۀ آفرینش مانویت است  در این قطعگه، 

است، قدمت آن به سگدۀ سگوم اصطالحی فلسفی درنظر گرفت  با فرض بویس که قطعه منسوب به مانی 
خیلگی پگیش از روزگگار خسگرو انوشگیروان و  رسد، یعنی در دوران فرمانروایی شگاپور یکگم و میالدی می

 خوبی داشته است  زبان پارسی میانه گنجایش پذیرش اصطالحات فلسفی را به ،اقدامات فرهنای او
 

 متن نمونۀ سوم:
m՚dy՚n [mādayān] کتاب = 

javascript:ci(64410,'gy0101n')
javascript:ci(64410,'m0101yag')
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 نوشت: حرف
՚wd ps mn yzd՚md, xrwhxw՚n,  km ՙyn mhrn՚mg ՚yd՚wn dyd,  n՚frz՚ptg,  ՚byk՚r ՚wft՚dg, 

՚ygwm  dwd  prm՚d  ՚w przynd  šy  ,  pwsrwm gr՚myg, ՚w nx  yg  šn, 

prz՚ptn…՚՚wn kw bw՚d ՚ndr dyn m՚dy՚n pd ՚bzwn… 
 

 آوانوشت:
…ud pas man yazdāmad, xrōhxwān, kam ēn mahrnāmag ēda՚ōn dīd, 

nāfrazāftag, abēkār ōftādag, ēg-om dūd framād ō frazend dōšist, pusar-om 

grāmīg, ō naxurēgrōšn, frazāftana՚ōn ku bawād andar dēn mādayān pad 

abzōn… (1312 )بویس،   
 

 ترجمه:
و سپس هناامی که من، یزدآمد  واع ، این سرودنامه را ناتمام و ازیادرفته دیدم، فرزند عزیز، پسگر 

 افزونی باشد  به کتابی، دینجامعۀ گرامیم، نخویرروشن را فرمودم که آن را به فرجام برساند، تا در 
تغییگری  کالم ثابت و بگی، māyagānمایگان )کتاب دینی( در این متن را با  mādayānچنان ه 

یابیم  تفگاوت  پذیری را درمی کنند، مقایسه کنیم، ارتباط معنایی توجیه می هناام نماز ادا که مسلمانان به
 کاماًل روشن است: واییآساختواژی آن نیز، از نظر تحوالت 

māday +ān: mādayān  

māyag + ān: māyagān 
 

 سغدی
 اساس، مایه:نمونه از سغدی به مفهوم: پایه، 

՚ftmw γ ՚nkryy ʿym pr nws՚cy mrncy ՚šm՚r՚ wny s՚t pδyy m՚šk myš՚nd xnd. 
 

 ترجمه:
هاست کگه در پگی  اینمایۀ هایش      نخست من گناهکارم برای اندیشۀ ناشایست  مرع که همۀ گام

 ( =9۲Select. Air 14:[457]: 1۹۲1، 1آیند    )هنینگ می
 

 اوستایی
را  وجاودآوردن باه، ساختن ،گرفتن انباز  معانی   به( 1112: 1۹1۲، 2)بارتولومه -mā(y)ریشۀ اوستایی 

 
1. W. B. Henning   2. C. Bartolomae  
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maH*توان تا ایرانی آغازین ردیابی کرد:  می
  بگا ناگاهی بگه شابن، باودن معانی   به( ۳۴۴1، 1)چئونگ 2

* تگوان فراتگر رفگت و ریشگۀ می (۳۴۴1، 2)ریکس فرهنگ افعال هنبوژرمنی
me -

را ( 9۳1)ریکگس:  13
*)افعگال متعگدی( و نیگز، کردن  ثابت، کردن محکم، بستن، کارگذاشتن، کردن نصب معانی   به

me s-
را  9 1

 دریافت کرد  منعقبشبن، شبن لخته، ماسیبن، شبن سفت معانی   به
 

 :نمونه از اوستا
amǝšẳ spǝnta aδāṯ māta aδāṯ būta hača vahaoṯ manahaṯ  

 (1112: 1۹1۲)بارتولومه، 
  ویسگپرد (3221)پگورداوود،  ، گرفته شگده اسگت13، بند 11فصل(  ویسَپَرد، کردۀ )=این مثال از 

شگمار  ست که اکنون در دست است  این بخش کگه جگزء اوسگتای متگیخر بگهاوستایکی از پنج بخش 
ای از دعاهاسگت کگه همگراه بگا  همۀ ردان= سروران( است، مجموعه»اش  رود و ترجمۀ واژه به واژه می

  (1211)تفضلی،  شود ویژه در مراسم نوروز و گاهانبارها خوانده می ها و به یسن

پذیرفتگه  رو هسگتی ، ازیگنصگورت مگادی گرفتگه( )= گرفتـه شـکلرو،  : امشاسپندان، ازینترجمه
 )پدیدآمده(، از اندیشۀ نیک 

 
 ها: تحلیل مختصر واژه

aδāṯ:  سپس؛ ازینرو  

māta (perfect passive participle): mā-+-ta= گرفته )=صورت مادی گرفته( شکل 

būta: bav-+ -ta= پذیرفته )پدیدآمده( هستی 

 ača:  از 

vahaoṯ manahaṯ: Vohu Manah از اندیشۀ نیک 
 

)مینوی فزاینده( آفریگدگان  همراه سپند مینو اند که به جاودانۀ مقدس 1امشاسپندان در آیین زردشت 
مگادی( هسگتند  امشاسگپندان در حگالی کگه  گیهگانی )= نخستین اهوره مزدا و دستیاران او در آفگرینش

گانۀ مادی او یعنی  های شش هریک نمایندۀ یکی از صفات اهوره مزدا هستند، نااهبان یکی از آفرینش
در  mātaجانوران، آتش، فلزات، زمین،آب، وگیاهان نیز هستند  با این توضیح، معنگای مگبهم صگفت  

 بهتر درخواهیم یافت صورت و  هماد  اتی چون این جمله و ارتباط آن را با اصطالح
 

 
1. J. Cheung   2. H. Rix  
3. Ibid, p. 426= IEW 709  4. Ibid, p. 444= IEW 752  
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 گیری نتیجه  4
هایی از متون ایرانی باستان، میانه و فارسی نو چنگین  شناختی و تفسیر نمونه جستار حاضر با تحلیل واژه

 گیرد: نتیجه می
 در اصل عربی نیست و معرب است « هماد  »واژۀ  -

یونگانی( وارد  hyleاین واژه از فارسی در جایااه معادلی برای اصطالح فلسفی هیولی )معرب  -
 عربی شده است 

توان از جنبۀ  گسترش جهانی  اسالم سبب شد تا عربی، زبانی توانمند از نظر ساختاری، اما کم -
تحول به زبگانی غنگی و  گیری از زبان اقوام زیر سیطرۀ خود بپردازد و بدین روش، مراحل واژگانی، به وام

 گنجا برای رساندن مفاهیم علمی و فلسفی را بپیماید 
تک اجزای متن، مانند تارهگای یگک قطعگه پارچگه، و  جستار اهمیت تکیه برمتن و بررسی تکاین 

کند  زبان در جایااه عنصری پویا از دورترین اعصگار  این تارها در بافت کلی را نمایان می درنظرگرفتن  
و هگا  شگکلآینگد و بگه  های مختلف پدید می گیرد و از یک ریشه صدها واژه در زبان شکل میتدریج  به

خاسگتااه هگا  واژه وامدهنگد وگگاه  گیرند و وام می ها وام می شوند  زبان کار برده می گوناگون به های معنی
 کنند  را فراموش می خود

، سگینه بگه سگینه، در گسگترۀ فیلسگو مفهگومی ف  هنگدواروپائیبا خاستااهی  mātaاوستایی واژۀ 
حکگومتی نوپگا در  ،هگا بعگد قگرنآیگد   یابد و سپس بگه نوشگته درمگی جغرافیایی ایران باستان تداوم می

را  «مگاده»صورت فارسی  آن، یعنگی  زبانی غنی و توانا،به نیاز  ، بادر سایۀ دینی جهانی همسایای ایران
غافگل از و  دنسگپار را به فراموشگی مگیدهندگان خاستااه آن  وامکند که  می شگیرد و چنان جذب وام می

با کاربردهگای گونگاگون، شایستای و  بهگرچه پس از چندی، د، نشمار می اش مالکیت خویش، بیاانه
 د نافزای غنای پیکرۀ زبانی خود می رب و دنبر بهره میباز از آن 

 
 منابع

، 1  سشناسایهای ایاران پژوهش«  در باب چند اصطالح موسیقایی در دیوان منوچهری(  »1231آبادیان، راضیه )
  1-11، 1ش

  نشر چشمهتهران:   اسطورۀ زنبگی زردشت(  1213) تفضلی و احمد آموزگار، ژاله
دانشگااه بگوعلی سگینا؛ انتشگارات  :همگدان ،محمد معگیندکتر تصحیح  به  دانشنامۀ عالئی ( 1212) ابوعلی سینا

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنای 
 تصحیح حبیب یغمایی، تهران: طهوری    بهنامه گرشاسب(  1229)اسدی طوسی 

 (  فرهنگ بزرع سخن  تهران: سخن 1211انوری، حسن )
  انتشارات دانشااه تهران ، تهران:3وشی، چ  کوشش بهرام فره به  ویس رد(  3221پورداوود، ابراهیم )
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  سخنتهران: کوشش ژاله آموزگار،  به .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ( 1211) تفضلی، احمد
تصگحیح دکتگر محمدرضگا محگرری، تهگران: انتشگارات    بگهذخیارۀ خوارزمشااهی(  1213جرجانی، اسماعیل )

 فرهناستان علوم پزشکی 

 تصحیح عبدالوهاب قزوینی  لیدن: بریل  به .جهانگشا تاریخ(  1۹11) جوینی، عطاملک بن محمد

   تهران: انتشارات دانشااه تهران نامه لغت(  1۲11اکبر ) دهخدا، علی
پژوهشگااه علگوم انسگانی و تهگران: کوشش و با تعلیقگات علگی رواقگی،  به  تفسیر قرآن پاک ( 1212رواقی، علی )

  سمت /مطالعات فرهنای
 تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی، تهران: اقبال    بهدیوان فرخی سیستانی(  1222) فرخی  سیستانی

 ، تهران: خوارزمی تصحیح جالل خالقی مطلق  شاهنامۀ فردوسی ( 1211) فردوسی
   تهران: فرهناان فرهنگ سغبی(  1۲11قریب، بدرالزمان )

الکسگاندر گواخاریگا، تهگران: بنیگاد تصحیح ماگگالی تگودوا و  ، بهویس و رامین(،  1293گرگانی، فخرالدین اسعد )
 فرهنگ ایران 
 ، تهران: زوار کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی به  منوچهری دامغانی دیوان ( 1233) منوچهری دامغانی
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