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)1(  
کوچکترين  ه کرده است که برخی از آنها ازطوعی احانانسان را اشياء بی نهايت زياد و مت

ذرات اتم گرفته تا عظيم ترين ستارگان کيهانی بی جان هستند و برخی ديگر از ساده ترين 
موجودات يک سلولی گرفته تا بغرنجترين و رشد يافته ترين جانوران که انسان باشد جان 

بشر در طول تاريخ و در .  اين اشياء بی نهايت متفاوت دارای خواص گوناگون هستند .دارند
ا پيشرفت دانش وگسترش فعاليت های پراتيک خويش کم کم بنتيجه آزمايش های پياپی خود 

ه آنها دارای مبانی دريافت که هر قدر هم اشياء و خواص شان گوناگون باشد با اين هم
ای باستان گروهی از فالسفه يونان باستان اين مبنای مشترک يا در دوران ه. مشترکی هستند

نزد انديشمندان .  مثال آب يا آتش می دانستندئیپايه واقعيت را اين يا آن شاساس جهان و 
ر ايران کهن نيز دو چهار يا پنجگانه بوده است و دباستانی چين و هند نظير همين عوامل 

آب، هوا، آتش، خاک و يا طبايع ) : ا عنصر ماه ي( عقيده مربوط به وجود چهار آخشيج 
  .گرمی، خشکی، سردی و تری با رخنه از منابع هندی و يونانی رايج بوده است: چهارگانه
يا گيتی ماده را عنصر نخستين می دانستند که تمام موجودات » زروان بيکران« ، زروانيان

يونان باستان می گفت اصل دمکريت فيلسوف بزرگ . از آن پا به عرصه وجود نهاده است
جهان از يک عنصر تجزيه ناپذير است که از ترکيب آن، اشياء مختلف پديد می آيد و آن را 

در اصطالح ( » بخش ناپذير«يا ) دن و قطع کردن ا به معنای نفی ، تم از واژه بري( » اتم«
  .ناميد)  جزء اليتجزیـفلسفی ما 
 عمل آمد که آن پايه مشترک و اساسی با تکامل انديشه بشری اين کشف بزرگ به  

، بلکه اين نتيجه فلسفی حاصل شد که در درجه نبايد با اشکال مختلف اشتباه کردعمومی را 
مستقل از انسان، مستقل از  اول همه اشياء جهان در اين اصل شريکند که به خودی خود و
مثال علوم . ود دارندينی، وجتفکر و انديشه و احساسات وتمايالت انسان ، يعنی به طور ع

طبيعی ثابت کرده است که ميليون ها سال قبل از پيدايش هر گونه موجود زنده ای زمين و 
، مستقل از د نشان می دهد که طبيعت عينی استاجرام کيهانی وجود داشته اند و اين خو

ه به عبارت ديگر اين عقل نيست که ماده را خلق کرده ، بلکه در کر. انسان و شعور اوست
زمين تکامل چندين ميليارد ساله ماده است که منجر به پيدايش شعور و خرد انسانی شده 

  . است 
، فعاليت توليدی و علوم طبيعی با تمام اتيک بشری آزمايش و تجربه روزانهپر  

عينيت جهان يعنی . دستاوردهای خود به ما نشان می دهد که جهان به طور عينی وجود دارد 



و مستقل از شعور و اراده و خرد به معنای آن است که جهان مادی وجود آن در خارج 
  .اين کلمه معنای فلسفی ديگری ندارد . است 

)2(  
مشترک تمام اشياء بی شمار و گونه گونه يعنی وجودعينی آن ها و  همين خاصيت عمومی و

  .ن می کنيمبيا» ماده« مستقل بودنشان از تفکر و شعور انسان است که آن را با مفهوم فلسفی 
مفهوم يعنی چه؟ هر واژه ای که بيانگر عنصر مشترک و عام در يک گروه از اشياء و پديده 

اين البته بيان ساده مطلب است و در فصل تئوری شناخت . ناميده می شود» مفهوم« ها باشد 
مفاهيم بسته به آن که تا چه حد و مرزی اشتراک و . دقيق تر اين مسئله را خواهيم آموخت

تر از اشياء و پديده ها را موميت را بيان کنند و تا چه اندازه گروهی بزرگ تر و يا کوچکع
يک مفهوم است که         » درخت« مثال . هستند» تنگتر« يا » گسترده تر « گيرنددر بر

بيان کننده عنصر عام و مشترک کليه درختان گيتی صرفنظر از رنگ و بزرگی و نوع ميوه  
بيانگر يک مفهوم ديگر است که نه » گياه« کلمه . هر يک از آنها استو ساير مشخصات 

فقط درختان بلکه هر موجود زنده ای را که بنا به تعاريف علم گياه شناسی و زيست شناسی 
  . خاصيت نباتی داشته باشد در بر می گيرد 

مفهومی که . تاس» درخت« گسترده تر از مفهوم » گياه« واضح است که مفهوم   
، از صخره کوه تا مغز انسانی، ه ها را از ذره شن تا قرص خورشيدهمه اشياء و پديد اندبتو

مفهومی که .  است از موج دريا تا کهکشان را در بر می گيرد ، مفهومی به حد اکثر گسترده
وقتی يک مفهوم شاخص های اساسی و . بيان می گردد چنين مفهومی است » ماده« با کلمه 

 زمره مقوالت ، آن را ازه پديده های موجود را در بر گيرد نشان دهد و همعام همه اشياء را
  .فلسفی حساب می کنيم

لنين مفهوم ماده را به مثابه يک مقوله فلسفی توضيح می دهد و روش می کند که   
ط خواص ، توس واقعيت عينی است که انسان با آن، يعنی با اين واقعيتمقصود از آن تمامی
دارد ولی توسط حواس واقعيت عينی مستقل از حواس وجود . نا می شودپنجگانه خويش آش
، آن شاخص های اساسی و عام که در همه اشياء و پديده ها مشترک پس. منعکس می شود

  : بيان می گردد عبارتند از آن که» ماده« است و توسط مقوله 
  .ند ، به طور عينی و مستقل از شعور ما وجود دارهمه آن ها مادی هستندـ  1
نظير رنگ و بو ، مزه و صدا و حرارت ( همه آن ها از طريق خواص مختلف خودـ  2

روی ارگان های حس ما تأثير می گذارند و متناسب با آن احساس  ) و ابعاد و غيره 
 . ويژه ای را به وجود می آورند 

ه علم پس اوال تأکيد می کنيم که مفهوم بيان کننده واقعيت عينی ماده يک مفهوم مربوط ب
  .فيزيک يا شيمی يا ساير علوم مشخص نيست ،بلکه يک مقوله فلسفی است 

هوم ماده به مثابه يک مقوله فلسفی را نبايد با خود ماده که عبارت از فثانيا تأکيد می کنيم که م
، اشتباه کرد   از هر گونه مفهوم و مقوله فلسفیواقعيت عينی مستقل از احساس انسان و مستقل

  . ، واقعيت عينی خارج از ما در شعور ماست بازتاب وجود عينی جهان» ماده« ی مقوله فلسف
)3(  

در جهان همه  .هان مادی دارای اشکال مختلف استج. جهان مادی، جاودانی و بی انتهاست
اصطالح . به هيچ مبدل نمی گردند اشياء هر قدر هم کوچک باشند از هيچ زائيده نمی شوند و

گری ، پايان يکی آغاز دي.  تبديل آن شيئی به شيئی ديگر استه معنایشيئی ب» از بين رفتن«
از بين  آنچه که هر گز. اين روند تا بی نهايت ادامه داردو . مرگ يکی ، زندگی ديگری است

در اين مورد است که بشر همواره از خود پرسيده . ی رود ماده يعنی واقعيت عينی استنم
زيرا که . داشته است؟ چنين پرسشی شگفت آور نيستود که ماده هميشه وجود چطور می ش

انسان در سراسر زندگی خود و نوع خود شاهد زايش، رويش و پرورش و سپس زوال و 
چرا . يزی را سرآغازی و سپس پايانی است، می بيند که هر چنابودی اشياء و پديده هاست



پرسش ها ؟ به اين ه باشدآن را خلق نکرد» آغاز در« ؟ چرا کسی يا چيزی ماده استثناء باشد
مستحکم تر و قاطع پاسخ علم که در طول تاريخ مرتبا  می تواند پاسخ دهد و تنها و تنها علم

، هميشه باقی هميشه وجود داشته است و ازلی استتر و مستدل تر شده آن است که ماده 
  .، قديم است، فانی نيست، باقی استحادث نيست .خواهد بود و ابدی است

انيم اين ا با دستاوردهای علم بيشتر و همه جانبه تر آشنا باشيم بهتر می توهرقدر م  
ثابت ) الوازيه و لومونوسف (مثال قانون بقا و تبديل جرم و انرژی . حکم اساسی را ثابت کنيم

می کند که در طبيعت هيچ عنصری بدون آن که اثری از خود باقی بگذارد از بين نمی رود و 
 که نمی شود چيزی از هيچ خلق علم ثابت می کند. ائيده نمی شودز هيچ زهيچ عنصری ا

، نمی توان خلق کرد، نمی شود زمانی نمی توان نابود کرد و از بين بردآنچه را که . کرد
تيجه اين که ماده ن. و از هيچ عنصر و هيچ جا خلق گرددبوده باشد که در آن ماده نباشد 

، قديم است و جاودانی به قول ز زائيده و خلق نشدهواهد بود، هرگهميشه خ. هميشه بوده است
  : شاعر عارف ايرانی شبستری

  اول اليزال است وجود از روز       اين محال است ،عدم موجود گردد
در اين جا به نقل از فردريک انگلس بايد اضافه کنيم که مادی بودن جهان و ازليت و   

چ و خم کرد بلکه تکامل طوالنی و پرپيابديت آن را با چند کلمه سحرآميز نمی توان ثابت 
  . ون متمادی آن را مدلل می سازدرفلسفه و علوم طبيعی طی ق

)4(  
چون هيچ تجربه و منطقی پيدايش يا آفرينش ماده را از عدم توجيه نمی کند بوده اند   

يعنی قديمی » قدم عالم«ويژه متفکران آزاد انديش که به بسياری از حکمای کهن ما و به 
آن طور که مولوی از زبان آنها ( مثال دهريون .  نه حادث بودن آن باور داشته اند، آنودنب

  : معتقد بوده اند که ) در توافق با آنها بيان کرده
  نيستش بانی و يا بانی وی است    گفت اين عالم قديم و بی کی است 

ن سوم و آغاز فيلسوف و طبيب عاليقدر و متفکر برجسته قر زکريای رازیابوبکر محمد ابن 
قديم است و ) يعنی ماده يا شيئی( هيولی« : قرن چهارم هجری در همين معنی می گويد

اندرعالم چيزی پديد نايد مگر . هميشه بوده است و روا نيست که چيزی پديد آيد نه از چيزی 
 معرب واژه يونانی اوله -» هيولی«در فلسفه قديم ما واژه ( » از چيزی و ابداع محال است 

برجسته زکريای رازی اين انديشمند داهی که يکی از )  به معنای شيئی يا ماده آمده است–
پديد آمدن طبايع از چيزی بوده است و آن «  است می گويد ترين ماترياليست های خاورميانه

  . » چيز قديم بوده است و آن هيولی بوده است پس هيولی قديم است و هميشه بوده است
وضع ايده آليستی برای رد نظريه فالسفه ای چون زکريا رازی            غزالی از م  

استدالالت آنها منجر بدان می شود که وجود آفريدگار نفی گردد و به آن نتيجه « :می نويسد 
دهريون به « برسيم که ماده در زمان ابدی است و خود خالق خويش است، يعنی به عقايد 

و حرکت عالم اند و با اين فکر که ) ابدی بودن ماده ( يت عالم دهريون طرفدار ازل. » پيونديم
؟ ی دورانی خداوند جهان را نيافريدخدا جهان را خلف کرده مخالفند و می پرسند که چرا ط

نفس مردم پس « دهريون همچنين روح را مستقل و جدا از بدن نمی دانستند و معتقد بودند که 
روح ( جسد او راهمچو نفس های نباتی وحيوانی و بی از آنکه از جسد جدا شود ناچيز شود 

» فلک« يا » دهر« دهريون در نبرد با قشريون و نظريات ايده آليستی . »وجودی نيست ) را
اهل مذهب « به نوشته ناصر خسرو .  و آنچه که در آن است می دانستندرا صانع و عالم

و حيوان و مردم و مواليد از نبات که مرعالم را قديم می گويند همی گويند که صانع » دهری
البته در اينجا صحبت بر سر آن قدرت مرموزی نيست که در قرون . نجوم افالک است
بحث بر سر يک برخورد مادی . نسبت می دادند» فلک« و سرنوشت و وسطی به آسمان 

 بلکه چرخ تباهی ناپذير و است که صانع هستی را نه يک بسيط غير مادی و ماوراء طبيعی
  : يعنی همان چيزی که به قول فردوسی. می داند ابدی 



  نه اين رنج و تيمار بگزايدش      نه گشت زمانه بفرسايدش 
  نه چون ماتباهی پذيرد همی      نه از گردش آرام گيرد همی 

انديشه شيخ اشراق سپهروردی که ازفلسفه و عرفان و مهر پرستی فيض می گرفت   
ستی در     ، نمونه ای است از رگه های ناتورالينور استبر اين مبدأ که اصل جهان با تکيه 

  و فلسفی که در تکامل انديشه های ماترياليستی نقش داشته اندـجهان بينی های مذهبی 
  .  عالم و عينيت وجود آن باور داشتسهروردی به ازليت

و ماده ماترياليسم با تکيه بر علوم و تجربه اجتماعی به تقدم ماده بر شعور باور دارد   
 را واقعيت موجود خارج از ذهن انسان و مستقل از شعور بی نياز از آفرينش و جاودانی می

  . داند
)5(  

مقوله فلسفی ماده را نبايد با نظريات و عقايد علوم طبيعی پيرامون ساختمان وحالت و خواص 
ی عقايد و نظريات علوم مشخص همزمان با ترق. ياء مشخص مادی اشتباه و خلوط کرداش

دانش و فن مرتبا غنی تر و عميق تر می شود و تصور و تجسم ما ازاشکال مختلف و 
 ولی اين تکامل همواره بر غنا ،، تکامل حاصل می کندص ماده مرتبا تغيير کردهخواص مشخ

برخی از فالسفه ايده آليست سعی داشته اند مفهوم . رفای معنای فلسفی ماده می افزايدو ژ
اهيم طبيعی پيرامون ساختمان اشياء مادی مخلوط کنند و از طريق اين فلسفی ماده را با مف

شکند و مفاهيم علمی تازه ای را در  سردرگمی هرگاه که کشفی چارچوب دانش پيشين را می
ی ماده و ماترياليسم قلمداد بر رد مفهوم فلسف» دليلی«ينه های مشخص پديد می ايد آن رازم
تا ( ری کوچکترين و آخرين جزء ماده را اتم می دانست مثال زمانی بود که دانش بش. کنند

هنگامی که اتم تجزيه . و آن را غير قابل تجزيه و تقسيم تصور می کرد ) آخر قرن نوزدهم 
ه آن ها را ک( شد و معلوم شد که مرکب از الکترون ها و پروتون و نوترون و غيره است 

اتم حاال که « يده آليست ها فرياد برآوردند گروهی از ا)  ناميده اند »اجزاء اوليه«اصطالحا 
ولی ماده نابود نشد بلکه فقط اين کشف علمی به عمل آمد که . »تجزيه شده پس ماده نابود شد

علوم طبيعی دائما در حال حرکتند و مفاهيم . اجزاء کوچکتر مادی ساخته شده استاتم از 
ز ای که توسط علوم مشخص اتابلو و منظره . ی مرتبا غنی تر و ژرف تر می شوندعلم

در نتيجه پيدايش فيزيک کوآنتا، تدوين نظريات مربوط به . شود تغييرمی يابد جهان ترسيم می
و در همه موارد نظير عقايد و سيستم نظريات علمی و تئوری های مربوط به » ضدماده«

ئی چه  هر شيمطابق با آموزش نيوتن جرم. شياء وخواص ماده تکامل يافته استساختمان ا
اما مرحله بعدی تکامل علم نشان داد که . درسکون و چه در حرکت، معين و بدون تغيير بود

اين تحول کيفی درعمق    . جرم الکترون تغيير پذير و وابسته بسرعت حرکت آن است
 حرکت و پيوند آنها شناسايی های ما انقالبی در طرز تفکر علمی ما نسبت به خواص ماده و

تئوری انيشتين رابطه بين جرم وانرژی و سرعت را نشان داد و نسبيت آن ها . به وجود آورد
 جرم ضرب در سرعت نور مطابق فرمول معروف او انرژی برابر است با. مدلل ساخترا 

  . به توان دو
ما به نحوی انقالی بسی ژرف در نتيجه اين کشف بزرگ دانسته های قبلی و قديمی   
را برابر با مفهوم » ماده« تمامی اين موارد کوشيدند مقوله فلسفیاما ايده آليست ها در . تر شد
بر بی اعتبار شدن » دليلی« قرار دهند و تجزيه آن يا تغيير اين را » جرم«يا »  اتم«فيزيکی

  .و ازهم پاشيدن ماترياليسم و ناپديد شدن ماده قلمداد نمايند
ص ماست که گسترده تر در واقع آنچه که ازهم می پاشد مرزهای شناسايی های مشخ  

جنبه های جديدی از واقعيت جلوتر می رود آنچه بی  شود و با آگاهی بر زمينه ها و می
شود آگاهی های قسمی و ناکافی قبلی ماست که مرتبا جای خود را به شناسايی  اعتبار می

ه درباره ، آنچه ناپديد می شود تصورات قبلی علوم مشخصهای عميق تر و وسيع تر می دهد
  .ه به مفهوم فلسفی آن جاودانه استخود ماد. ساختمان اشياء مادی است



در حقيقت همه کشفيات علوم جديد و به ويژه فيزيک مدرن به درخشان ترين وجهی،   
اصول ماترياليسم ديالکتيک را پيرامون ماهيت عينی ماده، وحدت و تنوع جهان، بی پايان 

  . کندبودن ماده، بيکرانی شناخت بشری اثبات می 
بنابر اين مرز شناخت ما درباره خصلت اشياء مشخص مادی و ساختمان آنها دائما در   

اتم نام دارد مانند الکترون و » اجزاء نخستين« اطالعات ما از آنچه که . حال پيشرفت است 
مزون، هيپرون و فوتون گرفته تا عظيم ترين سحابی ها، ازحالت پالسمايی ماده گرفته تا 

 از اجزاء اتم که دارای بار الکتريکی معکوس اجزاء مادی هستند و آن ها را اشعه الزر،
اجزاء «ب کننده هر يک از ناميده اند تا فرضيه کوآرکها که بخش های ترکي» ضدماده«

 را در »اجزاء اوليه« که گروهی از » نانسرز« می توانند باشند از کشف حالت »نخستين
يل در بر می گيرد تا فرضيه مربوط به اجزاء اوليه به حالت های ويژه و لحظه تغيير و تبد

که در جهانی با مختصات به کلی ديگری و در سرعت های ( » تاکيون«کلی جديدی به نام 
و باالخره تئوری های مربوط به ) فرضی مافوق سرعت نور می توانند وجود داشته باشند 

ت که فيزيک مدرن چهار نوع شايان ذکر اس(انواع مختلف هستی ماده نظير جرم و ميدان
و انرژی همه دستاوردهای بزرگ علمی هستند که دامنه آنها نسبی ) شناسد ميدان نيرو می

  . مرتبا گسترش يافته و خواهند يافتبوده و با همه عظمتشان 
  . ولی اين امر در مفهوم فلسفی ماده تغييری نمی دهد

. ين گيتی اليتناهی وجود عينی داردر اماده تمامی اين واقعيتی است که در محيط پيرامون د
تمامی جهان خارجی است که بر حواس ما تأثير می گذارد و محسوسات ما را به وجود می 

 تکامل علوم اشکال جديد موجوديت ماده را که قبال مجهول و ناشناخته بود کشف می. آورد
  : که انگلس می گويدبه همين علت است. کند و ماترياليسم به رازهای بيشتری دست می يابد 

ماترياليسم بايد پا به پای علم و با هر کشف اساسی و بزرگ دانش شکل جديدی به   
  .ود بگيرد و عميق تر و غنی تر شودخ

)6(  
ماده مقوله ای « : او می نويسد. لنين تعريف کالسيک مقوله فلسفی ماده را به دست داده است

 محسوسات انسان به وی از وجودش خبر است فلسفی برای تعيين واقعيت عينی خارجی که
، منعکس می سازد و خود آن مستقل پی می کند، عکاسی می کندميدهد و حواس ما آن را ک

کند و  ماده آن چيزی است که روی ارگان های حواس ما عمل می... از ما وجود دارد 
  .احساس را به وجود می آورد 

  :ت کهاهميت اين تعريف فلسفی لنين از ماده در آن اس
هدف . اع مکاتب  ايده آليستی اين تعريف مرز روشنی است بين ماترياليسم وانو-اوال  

  .ده به مثابه يک واقعيت خارجی استعمده آن نفی ادعای ايده آليستی است که منکر وجود ما
 اين تعريف استنباط و درک فلسفی ما را از ماده با معرفت مشخص علمی ما ـثانيا   

خاصيت «يا » آخرين عنصر«شخصات معين آن مخلوط نمی سازد و به پيرامون جهات و م
متکی نيست و از هرگونه پيرايه ای که » سنگ پايه « و » خاصيت جاودانی«يا» اوليه

بدين ترتيب راهگشای توفيق علمی و . عينی از تکامل علوم باشد پاک استمربوط به مرحله م
روشنی است بين ماترياليسم ديالکتيک مغاير با هرگونه جمود بوده و از اين جهت مرز 

  .وانواع ماترياليسم متافيزيک
در ) به مثابه واقعيت خارجی عينی(  اين تعريف نشان می دهد که بازتاب ماده-ثالثا  

انديشه ما به صورت مقوله فلسفی مده است و به اين ترتيب مرز بين ماترياليسم را با                       
  .تب پوزيتيويستی مدرن روشن می کنداع مکاانو

 و انعکاس واقعيت  لنين که در توضيحات خود عميقا جنبه ديالکتيکی شناختـرابعا   
منعکس » «عکاسی کردن» « کپی کردن« قعيت با توجه دادن به در اين وا. را در نظر دارد

ت نيست رابطه با واقعيتأکيد دارد بر اين که شناسايی ما تهی، پوچ، بی پايه و بدون » کردن



، شبيه آن است و بدين ترتيب مرز روشنی است بين ماترياليسم بلکه با واقعيت منطبق است
ديالکتيک و انواع مکاتب آگنوستيک که امکان شناخت و اعتبار شناخت بشر را نفی می کنند 

  .يا احساس ما را تغيير شکل دهنده، غير دقيق، نارسا و خطا ساز می دانند
  


