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رد، دارای مسئله وحدت جهان از نظر شناخت ماهيت پديده هايی که پيرامون ما جريان دا
  . ين مسئله نيز پاسخ متضاد می دهندماترياليسم و ايده آليسم در ا. اهميت فلسفی بسيار است

)1(  
به نحو کم و بيش پی ) پانته ايسم(ين سيستم های ايده آليستی مکاتب وحدت وجوددر ب  

 يگانه باور دارند که آن را گير، به يگانگی جهان معتقدند و به يک اصل واحد و جوهر
فکرين قديم ما فلسفه وحدت وجودی نزد مت. داند ، ذهنی، مافوق الطبيعه يا احساسی میروحی

بود ازلی و «گوهر و سرچشمه هستی يک «ا معتقد بودن که اين ه. بسی رايج بوده است
همه جا خانه عشق است، «: حافظبه قول . » آغاز و بی فرجام استجاودانه و بی کران و بی

و يا به » عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست « :سعدیو به گفته » چه معبد چه کنشت
اول رخ « منتهی بشرطی که .(»بله شمائيدهم خواجه و هم بنده و هم ق«  و يا :مولویسخن 

  :و يا به سروده عطار) آئينه به صيقل بزداييد
  »که بر ذره می تابد ز ذرات    زهی فر حضور نور آن ذات «   
متفکرين ما در اين زمينه چنان پيش رفته اند که در اين وحدت پديده های مختلف   

مولوی با .  و يک ذات شمرده اندی، از يک سنخوجود مادی را با روندهای معرفتی و ذهن
  :يک ديد ژرف فلسفی، خطاب به خود می گويد که طبيعت بوده ای و به روح بدل شدی

  نفس و فعل و قول و فکرت ها شدی    جزء شمس و ابر و باران ها بدی   
 

 که وحدت جهان در سيستم ايده آليستی و عينی، انديشه مطلق آن اصل اساسی و مبدأ عام است
لسوف آلمانی اشياء و پديده های جهان عينی را تجسم و تبلور يهگل ف. شی می شوداز آن نا

طبيعت و . ود جهان پيرامون را خلق کرده استايده مطلق می دانست که در حرکت مداوم خ
  . ماعی نيز محصول خرد و انديشه اندانسان و مناسبات اجت

 همه جا و همه چيز هست در مورد عقيده به ماهيت ايزدی جهان و اين که يزدان در  
و همه چيز بازتاب اوست، ادامه منطقی پی گير اين نظريه آن است که انسان خود خداست و 

  :به قول مولوی. کس ديگری نيست » من متفکر« خدای خالق جز 
  بيرون زشما نيست شماييد شماييد    آنها که طلبکار خداييد خداييد   

  
وسطای ايران به علت نقش مثبت و انسان گرايانه اين نظريه ای است که بيان آن در قرون 

اش، در شرايط مشخص تاريخی، از جانب دالورانی آزاد انديش عليه قشريون تاريک فکر، 



 

و به » اسرار هويدا کردند« گويان» اناالحق«با اين حال کسانی . شهامت بسيار می طلبيد
  . »سربر سر دارنمودند« همين خاطر 

ليسم عينی و انواع آن در نبرد با ماترياليسم، به ويژه از تز ايده آ ،اما در عصر ما  
  .وحدت جهان به علت منشأ خدايی آن دفاع می کند

ايده آليسم ذهنی، ماده و محسوسات را يکی می گيرد، روان و جسم را مشابه و واحد   
چه ( ولی در هر حال ايده آليست ها . و از اين جا به وحدت جهان می رسدکند  فرض می

 وحدت جهان را بر شالوه يک اصل انديشه ای خرد و با احساس قرار می) هنی و چه عينیذ
 ◊از نظر اين بحث فلسفی در تاريخ فلسفه جريانات مونيستی، دوآليستی و پلوراليستی. دهند

  .وجود داشته است
و کثرت را درک برخی از اين مکاتب به اين يا آن شکل رابطه ديالکتيک بين وحدت   
و يا آن ديگری که » غايت توحيد انکار توحيد است« نظير آن که گفت .  طرح کردندکرده يا
  :سرود

  شد آن وحد از اين کثرت پديدار   
  يکی را چون شمردی گشت بسيار          
  درو گر چه، يکی دارد بدايت  
  و ليکن نبودش هرگز نهايت          

  : و يا در اين غزل معروف خواجه شيراز که 
   نقش مخالف که نموداين همه عکس می و  
  يک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد        

مال صدرا مسئله وحدت و کثرت را از طريق انديشه ويژه ديالکتيکی خود و با توسل به مقوله 
حرکت حل می کرد و می گفت جهان يک دستگاه به هم پيوسته و همگون است که تنوع امور 

ولی برخی ديگر در . ستکمال اين حرکت استرکت جوهر و او تکثر وجود در آن نتيجه ح
  :گفتند ، تضادی غير قابل حل می ديدند و میاين رابطه

  به وحدت در نباشد هيچ کثرت   
  دو نقطه نبود اندر اصل وحدت          

  
)2(  

  مسئله وحدت جهان را ماترياليسم چگونه حل می کند؟
 گوناگون ايده ه مکاتبالکتيک در جهان بينی مونيستی خود، نه فقط همماترياليسم دي  

آليستی بلکه عقايد تنگ و خشک ماترياليستی قبلی که جهان را مرکب از عناصر همگون     
  .می دانست، يعنی به ديالکتيک وحدت و کثرت پی نمی برد طرد کرد

فلسفه مارکسيستی نشان می دهد که پديده ها و روندهای جهان کيفيتا متفاوتند ولی همه آنها در 
اين مطلب سنگ بنای اساسی برخورد ما به . ريک و يگانه اند که مادی هستند شاين امر

  .ئله استمس
جهان و يا به سخن ديگر . ک وحدت جهان در مادی بودن آن استبرای ماترياليسم ديالکتي

  .يگانه است زيرا که مادی است

                                                 
ا،      » عشق به همه ظواهر عالم    « برخی پژوهندگان خاطر نشان می سازند که عرفا          ◊ را تبليغ می کردند و فلسفه وحدت وجودی آن ه

انگی  « پان یعنی همگانی سراسری و تئو یعنی خدا( ایسم از آن جهت که متکی بر پانته     دا یگ امی است در آن    » همه چيز خ است ، گ
  .         شرایط به سوی ماتریاليسم زیرا خداوند را در ماوراء طبيعت نميجوید و آن را در درون طبيعت و تمامی آن فرض ميکند

د   از واژه مونو به معنای یک واحد جهان         monismeمونيست ها    مونيسم  . را بر پایه یک اصل یک عنصری و از یک مبدأ می دانن
م دو  ( dualismeدو آليست ها . می تواند ایده آليستی یا ماتریاليستی باشد      د و دو اصل مساوی       ) از رق ی و ثنویت معتقدن ه دو گرای ب

ه         از واژه پلو   pluralismeپلوراليست ها   . مادی و معنوی را اساس تشکيل جهان می دانند           رال به معنای چند یا چند گرایان بر آنند ک
  .اصول پر شمار و مجزا از هم و از نظر  اهميت مساوی هم سازنده جهانند



 

 است علت تنوع جهان عبارت. متنوع است چرا که ماده متحرک استولی اين جهان واحد، 
همه تظاهرات و . از تنوع اشکال و جوانب مختلف ماده تنوعی که زائيده ماده متحرک است

  .شود حاالت و خواص و روابط مختلف ماده، از نحوه هستی آن يعنی حرکت زائيده می
تغييرات و تنوع پديده های مادی از حرکت ماده در زمان و مکان ناشی می شود، به   

ه علت مادی بودن آن است، در وحدت ماده، حرکت، مکان و همين جهت وحدت جهان که ب
  .زمان تجلی می کند

فلسفه . ری فشرده فلسفه و علوم طبيعی استحل مسئله وحدت جهان مرهون همکا  
ماترياليستی و شکل عالی آن ماترياليسم دياکلتيک بر وحدت مادی جهان تأکيد دارد و به آن از 

و اما کشف . نی مستقل از ذهن و شعور ما می نگردخالل خصلت اصلی اش يعنی واقعيت عي
و توضيح ارتباطات مشخص و تبدالت و تغييرات متقابل و اشکال گوناگون حرکت وظيفه ای 

  .است بر عهده علوم طبيعی با مراحل مختلف اثبات وحدت مادی جهان تطبيق می کند
)3(  

 ند؟ گوي اينک ببينيم علوم مختلف در مسئله وحدت مادی جهان چه می
کشف قوانين مکانيک و قانون جاذبه عمومی نشان داد که قوانين مشابهی در زمين و  ـ 1

از جانب ديگر پس از تجزيه طيفی . آسمان در مورد اجسام ارضی و سماوی عمل می کند
يعنی تعيين ترکيب شيميايی اجسام گداخته و در حالت گازی، از روی آن ( تمام اجرام کيهانی

معلوم شد که در آن ها همان عناصر شيميايی وجود دارد ) اعد می کنندرنگ نوری که متص
تجزيه شيميايی سنگ های آسمانی چه آن ها که همچو شهاب ثاقب بر . يز هستکه در زمين ن

زمين فرود می آمدند و چه آن ها که توسط فضا نوردان و يا مه نوردهای خود کار به زمين 
 نش مدرن ارتباطات عميق بين جهان کوچکدا. آورده شدند به همان نتيجه رسيد

علم ستاره شناسی . را روشن ساخت) ماکروکسموس( و جهان بزرگ) ميکروکسموس(
و پژوهش روند انفجارهای هسته ای درونی آن ها وحدت ) فيزيک ستارگان، شيمی ستارگان(

  . پديده های بسيار ريز و پديده های کيهانی عظيم را ثابت کرد 
علوم شيمی و زيست شناسی و فيزيولوژی رابطه جهان جاندار و بی جان و وحدت ماده  ـ 2

از شناخت ناکافی و مرزهای تاريخی علم ايده آليسم سوء استفاده . نشان داد زنده و بی جان را
می کرد و مداخله نيرويی مافوق طبيعت و غير مادی و زندگی بخش را برای دميدن جان و 

ولی پيشرفت های علم رابطه عينی موجود بين اتم های اجسام آلی و . روان الزم می دانست
ترکيب و ساختمان مولکول های مربوطه را کشف کرد و در آزمايشگاه موفق به توليد و خلق 

  .اين اجسام شد
معلوم شد که سدی غير قابل گذر . ير آلی مواد آلی مصنوعا ساخته شداز مواد و عناصر غ
زندگی  .الی استآجهان آلی ثمره تکامل جهان غير .  جان وجود نداردیبين ماده جان دار و ب

ثابت شد که زندگی شکل ويژه کيفيتا متفاوت .  تحول پيش رونده ماده بی جان استنتيجه يک
يبات فسفر  ، اسيد نوکلئيک ها و ترکو اجسام آلی از انواع آلبومين هاو مشخصی از ماده است 

  . ادی جهان در اين زمينه نيز مدلل شدوحدت م. و غيره ساخته شده اند
سيبرنتيک رابطه نزديک و پيوند درونی بين   علوم امروزين روان شناسی و فيزيولوژی و-3

همان طور که .  فيزيولوژيک آن ها ثابت کرده استروندهای معنوی و روانی با پايه مادی و
منجمله فعل و انفعاالت مطالعه دشوار و طوالنی جهان مادی و «انگلس پيش بينی کرده بود 

مغز انسانی اکنون ديگر ثابت کرده است که خارج از جهان مادی جهان ديگری وجود 
  ».ندارد

پيشرفت های دانش در شناخت طرز عمل سيستم عصبی و کار مغز گره از راز         
    پديده های بغرنجی از حيات روانی انسان گشوده است و نشان داده که پايه همه آن ها     

فعاليت روانی « پاولوف دانشمند شهير روس به حق نوشت . روند های فيزيولوژيک است
  ». معينی از سلول های عصبی مغز استثمره فعاليت فيزيولوژيک توده



 

ست که شعور بدون ماده وجود در اين امر نيز ه عالوه بر اين وحدت ماده و شعور  
ده درعاليترين سطح سازمان يافتگی آن ، شعور زائيده ماده و يکی از خصوصيات ماندارد
به اين معنا شعور کامال مادی . يز چيزی نيست جز جهان مادی متحرکمحتوی شعور ن .است

  .خواص ماده است است يکی از
ی اجتماعی و پديده های طبيعی  جنبه ديگر مسئله وحدت مادی جهان رابطه بين پديده ها-4

ماترياليسم ديالکتيک نشان داد . تی درک نشده بودبه درسقبل از مارکسيسم اين رابطه . است
که در جريان تکامل تاريخی ماده پيدايش انسان و جامعه بشری بخشی از جهان مادی و ثمره 

مارکسيسم يگانگی . ويژه و متمايز از تکامل ماده استطبيعی تکامل آن و يک مرحله کيفيتا 
را بر شالوده توليد مادی ثابت )  ... معنوی واجتماعی ، سياسی و( تمامی مناسبات انسانی

در همين روند توليدی مادی و کار انسانی است که وحدت و مناسبات و کنش و واکنش . کرد
  . طبيعت صورت می پذيرد جامعه و

اين . مره ديگری است از وحدت مادی جهان گرايش کنونی به سنتز علوم مختلف خود ث-5
اين علم . سيار گسترده ای دارد تجلی می کندوع بگرايش به ويژه در علم سيبرنتيک که موض

و ارگانيسم زنده گرفته تا پديده ها  )کمپيوترها( ماشين ها و شمارگرها زمينه هايی از مکانيسم
همين امر که قوانين واحد سيبرنتيک در مورد . و سازمان های اجتماعی را در بر می گيرد

 کار رود خود نشانی از وحدت مادی اين پديده ها و روندهايی چنين متفاوت می تواند به پديده
وحدت از نظر ماترياليسم ديالکتيک . هاست بدون آنکه ويژگی های کيفی هر يک نفی گردد

  .نه تنها مغاير با تنوع و کثرت نيست بلکه آن را ايجاب می کند
نتيجه عمومی اين که وحدت مادی جهان کليه جنبه های وجود همه پديده ها و روند   

  .گيرد  تکامل طبيعت و جامعه را در بر میهای
  .وحدت مادی جهان عام ، کلی و همه گير است
)4(  

يت چرا بر اين تزهای اساسی ماترياليسم ديالکتيک تکيه کرديم؟ اين اصول تئوريک برای فعال
  ؟پراتيک و عملی چه اهميتی دارد

 
ن استراتژی و يوانقالبی تدبرای فعاليت انقالبی مسائلی چون تعيين مشی اساسی نيروهای  ـ 1

فلسفه مارکسيستی می آموزد که اين .  و تعيين وظايف اهميت حياتی دارد، تهيه برنامهتاکتيک
برای . ی و شناخت واقعيت عينی صورت گيردهای مادظايف بايد بر شالوده مطالعه روندو

 مطالعه ف وعلمی و روشن بايد علل مادی پديده ها را کش درک درست مسائل و داشتن ديد
 ايدئولوژيک جامعه پی ـا و شالوده های مادی حيات سياسی ، محمل هکرد، بايد به انگيزه ها

، بايد به تجزيه و تحليل بغرنج و همه جانبه کليه شرايط عينی مادی مبارزه طبقه کارگر برد
پرتوی اين  در. ماعی را در هر مرحله در نظر گرفتپرداخت و شرايط مشخص تکامل اجت

تباهات ذهن گرايانه می توان وظايف انقالبی خويش را به درستی تعيين کرد و از اششناخت 
اين دو انحراف در سياست منجر به . پرهيز کرد) ولونتاريسم( گرايانه و اراده) سوبژکتيويسم(

عدم شناخت قوانين عينی و انکار نقش تعيين کننده عوامل مادی شده کار را به قضاوت های 
سياست بايد بر شالوده مستحکم علم مطالعه و . ت در عمل می کشاندو به شکسنادرست 

  .خت واقعيت مادی عينی استوار باشدشنا
اتکاء تزهای فلسفی ماترياليسم ديالکتيک پيرامون ماده و حرکت و زمان و مکان برداده  ـ 2

ده و های علوم مدرن و بر پراتيک به اين فلسفه قدرتی استثنايی و استحکامی فزاينده بخشي
نبرد با مکاتب بورژوايی  اين دربنابر. برتری آن را بر ساير مکاتب فلسفی محرز می کند

ايده آليست ها . به آن مجهز باشند لوم تکيه کنند وکمونيست ها بايد بر آخرين دستاوردهای ع
از مشکالت پيشرفت علوم از مجهوالت فعلی و همچنين از عدم اطالع عامه مردم سوء 

سرمايه داری برای تأثير بر بخشی از طبقه . ايج علوم را تحريف و قلب می کننداستفاده و نت



 

کارگر و زحمتکشان و روشنفکران از اين تشبث ايده آليستی و از توسل به انواع خرافات و 
کند تا مانع گسترش و ريشه گرفتن جهان بينی علمی  سنت های ضد علمی بهره گيری می

 . شود 
مستدل از تز وحدت مادی جهان ومحتوی آن بخشی از نبرد همه دفاع علمی و پی گير و 

   .  ∇جانبه و پر اهميت ايدئولوژيک پرلتاريا عليه بورژوازی است
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