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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١اول اکتبر 

  

  حرکت و سکون
  

ماترياليسم . کت ماده استسکون يک شکل ويژۀ حر. حرکت يک شکل وجودی ماده و يک خاصيت ذاتی آن است

ديالکتيک جھان را در حرکت ابدی می بيند و بر آنست که حرکت و جنبش خصلت اساسی ماده و بيان تنوعات آن 

از جھان ذره بينی تا جھان کيھانی، از کانی تا . حرکت ماده عينی، مطلق، جاودانی و جھان شمول است. می باشد

نسانی و انديشۀ بشری ھمه و ھمه در حرکت، در دگرگونی و تکامل بی وقفه آلی، از جھان موجودات زنده تا جامعۀ ا

حرکت . در جھان ھيچ مادۀ بی حرکت و ھيچ حرکتی خارج از ماده وجود ندارد. ماده و حرکت تفکيک ناپذيرند. اند

 ماده، در تضاد علت اساسی حرکت ماده در درون. تواند نابود شود نيز ھمانند ماده، نه می تواند خلق گردد و نه می

تحليل شناخت يک پديده، در واقع چيزی جز شناخت تضاد ھای . ھای درونی آن يعنی در مبارزۀ اضداد نھفته است

  .درونی و ذاتی آن پديده نيست

اشکال حرکت . ماترياليسم ديالکتيک ھمچنين تصديق می کند که حرکت ماده اجباراً بايد شکل معينی به خود بگيرد

مطالعۀ تضاد ھای .  و اين تنوع از تنوع تضاد ھای مربوط به آن اشکال مختلف حرکت ناشی می شودماده متنوع اند

مطابق دستاورد ھای دانش . ويژۀ ھر يک از اشکال گوناگون حرکت، پايۀ تفکيک و تفاوت علوم مختلف است

ی، حرکات ائ می توان حرکات مکانيکی، حرکات فزيکی، حرکات شيممعاصر، از اشکال مختلف حرکت ماده

اشکال مختلف حرکت به ھم پيوسته بوده، ميان آنھا متقابالً تبديل . بيولوژيکی، حرکات اجتماعی وغيره را نام برد

يک شکل نازلتر و نسبتاً سادۀ ) مانند حرکت بيولوژيکی(صورت می گيرد، يک شکل عالی و نسبتاً پيچيدۀ حرکت 

 شکل مغلوب بوده و نمی ،رد که در آن شکل نازل تر حرکترا در خود نھفته دا) مثل حرکت ميکانيکی(حرکت 

به ھمين دليل، نمی توان يک شکل عالی حرکت را به يک شکل نازل آن . تواند ماھيت حرکت عالی تر را بيان نمايد

  .تقليل داد

. يافته استھور و تکامل ه نظر گاه ھای ايده آليسم و متافزيک ظبينش ماترياليستی ديالکتيکی حرکت در مبارزه علي

ليست ھا، حرکت ماده وجود ندارد و موضوع حرکت، غير مادی بوده و در خارج از ماده حرکت وجود يايدآبه نظر 

را مشاھده " ايدۀ مطلق"خودی ه ھگل که يک ايده آليست عينی است در حرکت تکاملی جھان حرکت خود ب. دارد
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ھمه چيز : "شاگرد ماخ می گويد)" ١٨۵٧ – ١٩۴۶(پيرسون . "می کند و حرکت را خارج از جھان عينی می داند

ماده پس "ھای مدرن با استفاده از کشفيات جديد ادعا می کنند که " انرژيست". "حرکت می کند ولی فقط در مفاھيم

. است که به وسيلۀ ذھن انسان تعيين می شود" سمبول خالص"و انرژی يک " رود از تبديل به انرژی از بين می

اين درست : "ماخ می گويدلنين با انتقاد به تيوری . ليست ھا حرکت را در خارج از ماده تصور می کننديايدآکليۀ اين 

می خواھند حرکت را بدون ماده تصور کنند می آيد، زيرا ادامۀ (...) ی که ھمان بالئی است که به سر تمام آنھائ

  ١."پذيرنداستدالل خود به طور ضمنی وجود انديشه را بعد از نابودی ماده می 

که ماده بودن جھان را پذيرفتند، اما در عين حال انکار کردند که حرکت خاصيت  ماترياليست ھای مکانيکی با اين

آنان گمان می . اساسی و درونی ماده است و در نتيجه آن را در خارج از ماده و ماده را جدا از آن تصور می کردند

آنھا بر آن . دھد د و سکون مطلق حالت عام و اوليۀ ماده را تشکيل میکردند که ماده ھرگز تغيير و تکامل نمی ياب

ی آنھم به ه جائبودند که چنانچه حرکتی موجود باشد، اين حرکت چيزی جز يک افزايش و کاھش کمی و يا جاب

ی و تکراری نيست و بدين ترتيب حرکت را فقط به يک شکل سادۀ آن يعنی حرکت مکانيکی ئصورت دايره 

 کردند و عامل حرکت مکانيکی اشياء را نه داخلی بلکه خارجی و ناشی از تحريک يک محرک بيرونی خالصه می

 حرکت را در خارج از ماده دانسته و به طور اجتناب ناپذيری به نتايج أزيک نيز منشطرفداران متاف.  دانستندمی

داند و حرکت مادی را  وجودی ماده میکه ماترياليسم ديالکتيکی حرکت را يک شکل  در حالی. رسند ليستی میيايدآ

  .دارای خصلت مطلق و جھان شمول می داند

به عبارت . ماترياليسم ديالکتيک در عين حال به ھيچ وجه منکر حالت ھای سکون نسبی در جھان مادی نيست

ظر مثالً يک ميز را در يک اتاق در ن. ديگر، برای ماترياليسم ديالکتيک، حرکت مطلق  و سکون نسبی است

بگيريم، از نقطه نظر مکانيکی، ما با يک حالت سکون سر و کار داريم، اما اين ميز ھمراه با زمين حرکت می کند 

بنابرين در ھيچ لحظه و . و در عين حال اتم ھا و مولکول ھای تشکيل دھندۀ آن نيز در حال تحرک بی وقفه ھستند

يک شکل ويژۀ حرکت ماده، يک حالت تعادل نسبی سکون چيزی جز . در ھيچ نقطه ای سکون مطلق وجود ندارد

رابطۀ ميان حرکت و سکون رابطۀ ميان مطلق و . بلکه نسبی و گذرا و قسمی است. ولی مطلق و ابدی نيست. نيست

اگر سکون و تعادل را که نسبی است مطلق کنيم، اگر چيزی را که ويژه است، عام نمائيم و چيزی را . نسبی است

. در می غلتيم" تيوری تعادل"زيکی اجتناب ناپذيری به اشتباھات متافانی تصور کنيم، به طرز که موقتی است جاود

اما از آنجا که وجود و سکون نيز مثل حرکت واقعی و عينی است، نقطه نظری که سکون نسبی و تعادل موقت 

  . نيز نا صحيح است،اشياء و پديده ھا را نفی می کند

*****  

  

 ی و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از کتاب مبان
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