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فلسفه مارکسيستی حرکت را همچون نحوه موجوديت ماده، شيوه هستی ماده مطالعه می کند 
برای درک بهتر و عميق تر سرشت مادی جهان الزم است اين نحوه هستی ماده را که ماده جدا 

راگيريم زيرا که ماده همواره در حرکتی جاودان در زمان و مکان قرار از آن وجود ندارد ف
  .دارد

)1(  
  حرکت چيست؟

علوم فعاليت پراتيک بشری و زندگی روزمره ثابت می کند که ماده جهان و هر چه در   
هر کس با ابتدايی ترين . آن است تنها به صورت متحرک و در حال تغيير و تکامل وجود دارد

رن آشنايی داشته باشد می داند که همه ذرات متشکله اتم چه در هسته آن و اصول فيزيک مد
چه در پوسته الکترونی در حال حرکتند و بدون اين جنبش جاويد اتم با آن شکل وجود نخواهد 

همچنين در داخل ملکول ها هم اتم ها در حال حرکتند و ملکول ها به نوبه خود در . داشت
  .اء و موجودات هم از اتم ها و ملکول ها ترکيب يافته اندکليه اشي داخل همه اجسام و

 در موجودات زنده نيز اگر اين حرکت دائمی قطع شود و يا مبادله اشياء بين موجود   
  .زنده و محيط مجاور متوقف بماند، زندگی مبدل به مرگ خواهد شد

زمست که برخی از فالسفه ايده آليست می گويند برای آن که حرکت به وجود آيد، ال  
نيرويی خارجی و بيگانه از طبيعت و ماده يک قوه قاهر و برتر از هر چيز از برون، ماده بی 
  .حرکت بی شکل و بی جان را به تکان آورد از حالت سکون بدرآورده و به جنبش وادار سازد

خود اين مسئله مهمی در فلسفه است که آيا ماده برای جنبيدن نياز به نيرويی برتر و خارج از 
يا تلنگری از برون دارد؟ چنين نظری در اصل ناشی از آن است که ) امپولس(و دريافت تکانه 

همه می دانيم که تا کسی سنگی را . حرکت را تنها يک تغيير مکان و جابجا شدن می شمارد
ولی تعميم اين حالت خاص . پرتاب نکند آن سنگ در نقطه معينی که جايش بود باقی می ماند

نه تنها خود همان . نيکی سنگ منجر به نظريه ضد علمی درباره حرکت می گرددحرکت مکا
سنگ همراه با زمين در گردش وضعی و انتقالی است بلکه در داخلش هر اتم و مولکولش 

پديده های ديگری چون زايش و مرگ   . است... شاهد حرکت دائمی الکترون ها و پروتون ها  
مسئله . مبادله با محيط پيرامون نيز هر کدام نوعی حرکتندسلول ها جذب و دفع مواد غذايی 

. حرکت بسيار غامض تر از آن چيزی است که در نظر اول و به طور سطحی تصور می شود



 

موجودات زنده در حال تغيير . همه اشياء بی نهايت متفاوت زمينی و آسمانی در حال حرکتند
  .دائمی و جامعه بشری نيز در حال تکامل مداوم است

برای درک مفهوم حرکت در وسيع ترين معنای آن در معنای فلسفی آن، بايد دانست که   
چه نکته ای در آن عام و اساسی است چه عاملی در همه انواع حرکت مشترک و چه مشخصه 

حرکت شامل همه روندها و جريان « : در اين باره است که انگلس می نويسد. همه آن ها است
ی می شود که در جهان ماده روی می دهد، از تغيير مکان ساده گرفته ها و همه دگرگونی هاي

  :نتيجه اين که» تا تفکر
کليه تغييراتی را که در اشياء و پديده ها يعنی در سراسر جهان در ماده رخ می دهد   

  .حرکت عبارت است از دگرگونی و تغييری به طور کلی. حرکت می ناميم
. است» تحول يا تکامل« سيع تر و عام تر از مفهوم و» تغيير« يا » دگرگونی« مفهوم   

تغيير می تواند پيشرونده باشد يا واپس رونده باشد، ارتجاعی يا مترقی باشد، می تواند تغيير جا 
تغيير و دگرگونی می تواند به . در فضا باشد که صفات مترقی يا پسرفت در آن مصداق ندارد

تر شدن ، به سوی شکل گيری باشد يا به سوی سوی بغرنج تر شدن باشد يا به سوی ساده 
در نقطه ای از گيتی اليتناهی ماده و انرژی می تواند در . فروپاشی به جلو باشد يا به واپس

  .حال بس گسترده شدن باشد در نقطه ديگر در حال تمرکز و گرد هم آيی
   .آنچه مشترک و عام است دگرگونی و تغيير است حرکت دائمی و جهان شمول است
چه قبل و . ماده هيچوقت نمی تواند به صورت و در حالتی باشد که در آن هيچ تغييری رخ ندهد

چه بعد از پيداش انسان، چه قبل و چه بعد از پيدايش موجود زنده به طور کلی همواره اشکال 
ماده کامال بی حرکت، بی جنبش، بی تغيير وجود نداشته و . مختلف حرکت وجود داشته است

  . به اين علت است که می گوييم حرکت شيوه هستی ماده است. نسته وجود داشته باشدنمی توا
حرکت يک خاصيت سرشتی و ناگسستنی يک خصلت هميشگی و جدايی ناپذير ماده   

به وسيله حرکت است که اشياء . ماده است» آتريبوت«و يا» صفت ذاتی«است به قول فالسفه 
انگلس          .  روی حواس انسانی تأثير می گذارندمادی موجوديت خود را نشان می دهند و

توسط . می نويسد ما اشکال و جوانب مختلف ماده را تنها از طريق حرکت آن می شناسيم
اگر حرکت نباشد ما چيزی از يک . حرکت است که خواص هر شيئی و پديده تجلی می کند

  . شيئی نخواهيم دانست
 کرد يا آفريد حرکت را هم نمی توان از بين برد يا همانطور که ماده را نمی توان نابود  

  . اگر حرکت نباشد جهان هم نيست. ماده بدون حرکت قابل تصور نيست. از هيچ بوجود آورد
حرکت نحوه و شکل و شيوه موجوديت ماده و خاصيت « : به نوشته فردريک انگلس  

شته و نمی تواند وجود هرگز و هيچ جا ماده بدون حرکت وجود ندا. جدايی ناپذير آن است
  . داشته باشد

پس اين سئوال که ماده از کجا حرکت را به دست آورده بی معنا و نامعقول است چرا   
حرکت . که حرکت همچو ماده و به مثابه خصلت جدايی ناپذير آن همواره وجود داشته است

دانه است چرا که جاودانی است و اين سئوال نيز که ماده را  چه کسی به حرکت درآورده نابخر
پيوند آن ها . حرکت همچو ماده و به مثابه خصلت جدايی ناپذير آن همواره وجود داشته است

  . حرکت شيوه موجود بودن و نحوه هستی ماده است . درونی و عضوی است
)2(  
هر نوع پيدايش و تباهی، پيشرفت يا پسرفت : حاال مسئله انواع حرکت را بررسی می کنيم

فضا، فزونی و کاستی در مقدار، تحول و تبدل در کيفيت، انبساط يا انقباض، تغيير تغيير جا در 
. مفهوم حرکت شامل تمام انواع تغيير و دگرگونی ها می شود. جوهر و ماهيت حرکت است

در جهان شکل و نوع حرکت ماده بی شمار . هر شکل ويژه ماده حرکت ويژه خود را دارد
تکامل علوم فيزيک و شيمی .  را در گروه هايی تقسيم بندی کردولی البته می توان آن ها. است

و بيولوژی و سپس جامعه شناسی نشان داد که حرکت چه اشکال متنوع و بغرنجی را می تواند 



 

با تکامل علوم نگرش يا ديد بشر درباره حرکت که قبال تنها به حرکت مکانيکی و . در بر گيرد
ما پی برديم که گرما ثمره جنبش ملکول ها .  يافتجابجا شدن محدود می شد مرتبا گسترش

ما پی برديم که . است و اين آگاهی به جنبشی بغرنج تر از حرکت مکانيکی جابه جا شدن بود
جريان برق جنبش الکترون هاست و پی برديم که تجزيه و ترکيب شيميايی حرکت و ترکيبات 

. تازه و بغرنجتری از حرکت يافتيمعناصر و ذرات شيميايی است يعنی بازهم آگاهی به شکل 
ما پی برديم که زندگی خود عبارتست از تکامل مداوم و جذب و دفع پياپی و زايش و نابودی 
پياپی سلول ها و مبادله و مناسبات دائمی با محيط پيرامون يعنی باز شکل تازه تر و باز هم 

با . يز بی تغيير نيستما پی برديم که جامعه بشری ن. بغرنج تری از حرکت را شناختيم
روندهای مختلف آن و دگرگونی های آن آشنا شديم، ديديم که ساخت های اجتماعی تغيير می 
يابد و انسان عوض می شود با طبقات و مبارزه با آن ها آشنا شديم که همه اين ها  اشکال نوين 

ا درباره اشکال و بنابر اين، اين ديد و درک م. و بازهم بغرنج تری از حرکت را به ما آموخت
با تعميم اين . حرکت ماده با دستاوردهای علوم دم به دم غنی تر و گسترده تر می شود

نوشت » ديالکتيک طبيعت« دستاوردهای علمی بود که فردريک انگلس در کتاب مشهور خود
و ) بيولوژيک ( که انواع اساسی حرکت عبارتند از مکانيکی، فيزيکی، شيميايی زيستی 

  .اجتماعی 
حرکت مکانيکی يعنی تغيير جا در مکان که شامل کليه موجودات مادی می شود و علم  -

  .مکانيک که مانند هر علم ديگری دارای ديالکتيک درونی خويش است آن را مطالعه می کند
حرکت فيزيکی شامل انواع حرکات حرارتی و نورانی و برقی و مغناطيسی و داخل  -

 . شود اتمی و داخل هسته ای و غيره می 
. شکل شيميايی حرکت مربوط به ترکيب اتم ها يعنی تشکيل ملکول های مختلف است -

يا خارجی ترين ) ترکيب يون ها(اين شکل حرکت پوسته فوقانی اتم ها در تلفيق با يکديگر 
 .حلقه الکترونی را برای توليد مواد مختلف شيميايی در بر می گيرد 

ه موجودات زنده است و اساس آن بر مبادله شکل زيستی يا بيولوژيک حرکت مربوط ب -
مواد بين موجود زنده و محيط قرار دارد و خصلت مهم آن نوزايی مداوم ترکيبات شيميايی 

اين شکل حرکت، رشد و نمو توارث و اکتساب، جذب و دفع و غيره را در بر . خويش است
 .می گيرد

 ماده است و نسبت به روند اجتماعی يا تاريخ جامعه بشری يک شکل عالی تر حرکت -
خصلت اصلی اين شکل حرکت کار و فعاليت توليدی . اشکال قبلی دارای تفاوت اساسی است

انسان و جريان تکامل توليد نعمات مادی است که بر ساير جنبه های زندگی اجتماعی تأثير می 
اتی، اين شکل حرکت مبارزه طبق. گذارد و پايه همه تغييرات جامعه بشری به شمار می رود

به اين انواع حرکت می توان حرکت در . انقالب اجتماعی و پيشرفت جامعه را در بر می گيرد
همه اين . فکر يا شکل لوژيک حرکت را اضافه کرد که خود نوعی از حرکت اجتماعی است

اشکال حرکت متقابال با يکديگر وابسته بوده و در عين حال هيچ يک از آن ها را نمی توان با 
 .لوط و اشتباه کرد و قوانين مربوط به يکی را در مورد ديگری به کار بردديگری مخ

يادآوری کنيم که بر اساس تکامل معاصر علوم الزم شمرده می شود که تقسيم بندی انگلس در 
يعنی قبول تفاوت های کيفی بين ( البته اساس اين تقسيم بندی. مورد انواع حرکت تکامل می يابد

همچنان معتبر است ولی چون معلومات ما ) دستاوردهای علوم زمان انواع حرکت بر اساس 
درباره اين انواع در نتيجه تازه ترين موفقيت های دانش غنی تر و عميق تر شده، دقيق تر و 

 تغييریحتی لنين نوشته است که چنين . کامل تر کردن طبقه بندی انگلس ضرور گرديده است
: ر اين مورد برخی ها تقسيم به فقط سه نوع حرکتد.  مصرانه می طلبدمارکسيسمرا خود 

و سيبرنتيک را پيشنهاد می کنند و ساير انواع حرکت را از ) ترمال(مکانيکی ، حرارتی 
در تقسيم بندی ديگری حرکت در عرصه های . اشکال و مشتقات اين سه عنصر می شمردند

برخی .  رده بندی می شودبيولوژيک و اجتماعی بررسی و) غير آلی( سه گانه غير ارگانيک 



 

 جنبش - تغيير جای اجسام در فضا-: ديگر شش نوع حرکت تنها برای ماده غير آلی قائلند
 روند تغيير –) فعل و انفعاالت مغناطيسی ميدان، جاذبه ، هسته ای( اجزاء اوليه و ميدان ها 

تغييرات ) شيمی ( جنبش و تغيير اتم ها و مولکول ها–) تبديل يکی به ديگری ( اجزاء اوليه 
روندهای حرارت و ارتعاشات صوتی و تغيير حالت های ( در ساختمان اجسام ماکروکوسميک 

 تغيير سيستم های کيهانی با ابعاد مختلف و -)جامد و مايع و گاز و پالسما يکی به ديگری 
سيارات و ثوابت و کهکشان ها و تغييرات در هسته کهکشان ها که ( زايش اجرام کيهانی 

  ).لظت ماده در آن ها بسيار زياد است غ
  :در رابطه با بحث انواع حرکت توجه به سه نکته ديگر ضرور است

حرکت دارای مفهوم وسيعی است و بر هرگونه تغييری اطالق می شود، تغيير به طور : اوال
کلی است که تمامی جريانات جهان از تغيير مکان ساده گرفته تا بغرنج ترين جريان را که 

  . کر انسانی است شامل می شودتف
مثال حرکت . در هر شکل عالی تر حرکت نمونه اشکال پايين تر و ساده تر ديده می شود: ثانيا

در اين مورد نبايد . بيولوژيک با انواع حرکت مکانيکی و شيميايی و فيزيکی همراه است
مثال هستند کسانی . اشکال عالی تر حرکت را به جمع ساده ای از اشکال پايين تر منحصر کرد

که می کوشند حرکت اجتماعی و قوانين جامعه بشری را با جمع روندهای مکانيک کوانتا و 
اين امر . پديده های فيزيکوشيميايی توضيح دهند و منکر خصلت ويژه حرکت اجتماعی شوند

در آخرين تحليل کوششی است برای نفی قوانين اجتماعی و انکار نقش مناسبات توليدی و 
يک تشبت » علمی«بقاتی و نفی نقش توده ها در تغيير انقالبی اجتماع اين نظريه به ظاهر ط

هر شکل عالی تر از حرکت . طبقاتی برای جاودانی کردن نظام بهره کشی سرمايه د اری است
  . مرحله کيفيتا نويی است از حرکت و دارای قوانين مخصوص به خود است

)3(  
  : سکون چيست 

عام بودن جنبش به معنای انکار آرامش است؟ رابطه ای بين حرکت و آيا تأکيد بر   
سکون جنبش و آرامش چيست؟ جواب به اين پرسش ها اين است که اگر ماده در حرکت دائمی 
. است اشياء و پديده های گوناگون مادی در عين حال دارای مراحل استراحت توقف و سکونند

جاودانی  ه اينجاست که حرکت ماده مطلق ومسئل. طبيعت سکون و استراحت نيز هست در
به عالوه هيچ شيئی يا پديده ای نيست که  همه چيز . ولی سکون اشياء مادی نسبی است. است

در جريان عمومی تغييرات مادی، . نوعی از حرکت باشد در آن در حال سکون باشد و فاقد هر
  :سکون نسبی چندين معنا دارد. تعادل و سکون هم هست

ه شيئی نسبت به شيئی ديگر در حال سکون است ولی نسبت به شيئی ديگر با مختصات اول آنک
ولی . انسان درون اتومبيل نسبت به آن، در حال سکون است( ديگری در حال حرکت است 

همان انسان درون اتومبيل نسبت به انسانی يا درختی در پياده رو يا خانه مزبور نسبت به 
  ).ره زمين به دور آن می چرخند، متحرکندخورشيد که خانه همراه با ک

دوم آن که شيئی مفروض از نظر يک نوع حرکت  در حال سکون است ولی از نظر   
مثال فاقد حرکت شيميايی ولی دارای ( نوع ديگر حرکت در جنبش و دگرگون شدن است 

  ).حرکت فيزيکی و غيره 
ر روند عمومی حرکتش مرحله ای سوم آنکه شيئی يا پديده در مرحله معينی از تکامل خويش د

مطلق بودن حرکت، سکون را ايجاب می کند و . از تعادل نسبی و ثبات نسبی را می گذراند
در حرکت است که شيئی پديد می آيد ولی سکون . سکون شرط الزم جهت تکامل جهان است

وجود به طوری که شيئی معين به . آن در تحکيم می کند و نتيجه حرکت را اثبات می بخشد
  .آمده بتواند در طول زمان معينی حفظ شود و همان باقی بماند

ماترياليسم ديالکتيک سکون را به معنای فقدان هر گونه حرکتی نمی داند و معتقد است   
که سکون عبارت است از تعادل نسبی و پايداری معينی در اشياء وپديده ها که بدون آن البته 



 

ولی سکون نسبی گذرا . ها نمی توانست وجود داشته باشدخود اين اشياء  و شخصيت معين آن 
  :نتيجه اينکه. و ناپايداراست

. حرکت  و جنبش ماده جاودانی و مطلق است، سکون و آرامش فقط جنبه نسبی و موقت دارد
  .سکون حالتی است از جنبش

)4(  
. دمسئله انرژی و درک درست معنای آن مطرح می شو »حرکت«رابطه با مقوله فلسفی در

مسئله عمده در درک ماترياليستی و ديالکتيکی حرکت به مثابه . اين مسئله را بررسی می کنيم 
قبول عمومی بودن و مطلق بودن و جاودانی بودن حرکت و : شيوه هستی ماده عبارت است از

 توجه به تفاوت های کيفی بين هر يک از اشکال آن از يک سو و رابطه بين آنها از –جنبش 
 توجه به تبديل متقابل اشکال حرکت و باالخره منحصر نساختن و در عين حال سوی ديگر

  .متضاد ندانستن اشکال مالی و بغرنج حرکت و اشکال ساده تر و پائين تر آن
اين تبديل . هر شکل حرکتی می تواند در شرايط معينی به شکل ديگر حرکت مبدل شود  

مثال مقدار معينی . ( قيق صورت می گيردو تغيير مطابق با نسبت های کمی کامال معين ود
همين موضوع به ما ). حرکت مکانيکی دقيقا به مقدار معينی حرکت حرارتی بدل می شود

امکان داده است که انرژی را به مثابه اندازه مشترک و بعد عمومی حرکت ماده به حساب 
ک واحد اندازه گيری يا به سخن ديگر اشکال مختلف فيزيکی حرکت ماده را به وسيله ي. آوريم

  .يگانه محاسبه کنيم
و جنبه کمی حرکت ) نابود نشدنی ، مطلقيت، ماهيت( انرژی وحدت جنبه کيفی حرکت   

انرژی يک اندازه معين . است) قابليت تغيير و تبديل معين از يک شکل به شکل ديگر( 
 و قابليت تبديل قانون بقاء و تبديل انرژی رابطه بين اشکال حرکت. فيزيکی حرکت ماده است

.      آن ها را نشان می دهد و تأييد درخشان تزهای ماترياليسم ديالکتيک در اين زمينه است
انرژی را .ماده را برابر با انرژی قلمداد کنند. ايده آليست ها کوشيدند حرکت را ازماده جدا کنند

آن ). انرژتيسم(ی شود شالوده جهان بدانند و بگويند که ماده به حرکت و سپس به انرژی بدل م
مفهوم . در يک مفهوم ادغام می شوند» شعور«و » ماده « ها حتی ادعا کردند که دو مفهوم 

ولی اين خود نوعی از ايده آليسم است که حرکت را از پايه خود از محمل مادی . »انرژی«
نکار جهان ايده آليست ها همچنين در برابر تکامل علم، جرأت نفی حرکت و ا. خود جدا می کند

متحرک را ننمودند منتهی آن ها حرکت را حرکت تفکر و احساسات ومحسوسات معرفی 
  .نمودند

معادله جرم انرژی که انيشتين دانشمند بزرگ آن را کشف کرد يکی از قوانين اساسی   
قانون بقاء جرم و تبديل : اين قانون خود دو قانون اساسی ديگر طبيعت. فيزيک امروزين است

ا عميق تر و در سطحی عالی تر و در يک رابطه با هم مطرح نموده و در واقع بيان انرژی ر
تز ماترياليسم ديالکتيک در مورد وحدت ناگسستنی  ماده و حرکت در زمينه و به زبان علم 

  . فيزيک است
انرژيتيسم ماهيت اين کشف بزرگ و دورانساز علمی را قلب و تحريف می کند و آن را نشان 

ه به انرژی می داند، ماده را تنها انرژی متمرکز و غليظ و برعکس انرژی را ماده تبديل ماد
در حالی که کشفيات علوم بر عکس تأييد معادله جرم انرژی و . منبسط و رقيق می شمارد

مثال جمع الکترون و پوزيترون و ايجاد فوتون . ( درک حرکت به مثابه نحوه هستی ماده است
ارتباط متقابل و تنوع اشکال حرکت و تبديل آن ها به ) . ترو مغناطيسی جزء اوليه ميدان الک–

  .يکديگر نشانی از وحدت مادی جهان است که وحدتی است در کثرت يگانگی است در تنوع
وجه تمايز ماترياليسم ديالکتيک با ماترياليسم متافيزيک آن است که حرکت را تنها به   

کيفيت مختلف انواع .  نمی کند، تنوع آن را می شناسدنوع مکانيکی و تغيير جا در فضا محدود
حرکت را در نظر می گيرد و اشکال عالی را تنها بر شالوده قوانين مربوط به اشکال ساده تر 

  .توضيح نمی دهد



 

وجه تمايز ماترياليسم ديالکتيک با ايده آليسم در آن است که حرکت را جدا از ماده نمی داند، 
را رد کرده حرکت را » تکانه برونی« و » تلنگر اوليه» «رکهنيروی خارجی مح«نظريه 

  .صفت ذاتی ماده می داند و حرکت بدون ماده را غير ممکن می شمرد
)5(  

به : اشاره ای گذرا به برخی از انديشه های حکمت ايرانی در زمينه حرکت و سکون   
س از اسالم معتقد بودند  مذهبی اغلب مکاتب فلسفی ايرانی پ-علل اجتماعی ـ طبقاتی و معرفتی

سکون اصل است و معتبر و حرکت فرع است و بی اعتبار هستی ذاتا ساکن است و «که 
بيشتر متفکران حرکت را ثمره ای از اراده . » حرکت امری است عرضی اتفاقی و غير اصيل

آن ها عامل . »است) آفريدگار(هر حادثی محتاج محدث«پرودگار دانسته و معتقد بودند که
که با گردنده «شبستری نوشته است . رجی را برای ايجاد حرکت ضرور می دانستندخا

در صفتی « آن مکاتبی هم که به حرکت قائل بودند می گفتند که حرکت . »گرداننده ای هست
سينا مفسر بزرگ . از صفات جسم مانند کم يا کيف ايجاد می شود نه در ذات که ثابت است

 فلسفه ما که خود را به طور عمده ادامه دهنده راه و تعاليم حکمت مشاء يعنی آن مکتبی در
حرکت تبدل و تغيير حالت ثابت جسم است که « : ارسطو می داند چنين اظهار نظر می کند

اندک اندک به سوی چيزی برود و وصول بدان حرکت به سوی آن شيئی امری است بالقوه و 
 در درک و بيان حرکت بی پايان و علت آن نظر ابوعلی سينا درباره حرکت اوال. »نه بالفعل

پی گير نيست ثانيا جنبش را در گوهر و ذات اشياء نمی داند و آن را فقط در صفت می داند و 
حرکت در « : با اين حال هموست که می نويسد. فزونی و کاستی پذيری تعبير می کند« همچو 

 صفت نائل می شود و بدون «هر صفتی در هر آنی از آنات حرکت به يک مرتبه از مراتب 
يک لحظه درنگ به مرتبه ديگری منتقل می گردد تا زمانی که به مقصود نهايی و کمال 

  .»برسد
صدرالدين شيرازی فيلسوف بزرگ قرن وسطای ما از اين مرحله فراتر می رود و   

ياء در جوهر اش. ( نظريه پويايی ديالکتيکی را می پذيرد و حرکت را در ذات اشياء می جويد
به عقيده او جسم طبيعی در هر لباسی که هست خواه به ). و نه در عرض مثل حکمای مشاء

در . صورت جماد، به صورت گياه، خواه به صورت حيوان هميشه در حرکت و تغيير است
  . عالم ماده و طبيعت سکون و ثبات وجود ندارد

اه ها و حيوانات امر سيال و گوهر و حقيقت هوا و آب و خاک و سنگ و کليه معادن و انواع گي
باز هم به عقيده صدرای شيرازی اين عالم . گذرايی است که تدريجا موجود و معدوم می گردد

جوهر اين عالم که همه . از وجود و عدم مرگ و زندگی و باالخره از حرکت تشکيل يافته
سيالن است صورت ها و نقش ها بر آن طرح شده مانند آب جاری است که دائما در جريان و 

  :يا به قول مولوی. و در عين حال صورتی که بر آب  افتاده به نظر ثابت و برقرار می آيد
  

  عکس ماه و عکس اختر برقرار      شد مبدل آب اين جو چند بار
  

بنابراين اگر محتوای ايده آليستی . وی همچنين می نويسد که طبيعت به ذات متجدد و سيال است
نهيم با يک نظريه جالب ديالکتيکی در مورد حرکت و جاودانی نظريات صدرا را به کنار 

تئوری حرکت . بودن آن روبرو می شويم اگر چه در مرز قبول وحدت اضداد متوقف می شود
او می . جوهری و استکمالی صدرالدين شيرازی از مراحل واالی تفکر فلسفی ايرانی است

ش علی الدوام  به دنبال کمال جديد هر موجودی به حکم فطرت و غريزه ذاتی خوي« : نويسد
بدين جهت در هر آنی تغيير صورت دهد و تبديل هويت کند و از نقصی به کمال . روان است

  .»رسد
هر تحرکی جويای کمال است « : به طور کلی کم نبودند انديشمندان ايرانی که می گفتند  

وی کمال و از دانی به عالی يعنی حرکت را به مثابه سير به س. »و هر کمالی مقدمه کمال ديگر



 

دانسته و آن را جاودانی و الينقطع می شمردند منتهی بيشتر در مقطع روان انسانی و اتيک 
  ).اخالق(

در مورد نظريات جالل الدين مولوی نيز اگر پوسته عرفانی آن را برداريم با هسته   
  :ثالم. ديالکتيکی آن درباره حرکت تکاملی و جنبش جاويد برخورد می کنيم 

  وز نما مردم زحيوان سرزدم      از جمادی مردم و نامی شدم 
  پس چه گويم زمردن کم شدم      مردم از حيوانی و آدم شدم

  وانچه کاندر وهم نايد آن شدم      بار ديگر از فلک پران شوم 
  

  :اين تفکر بزرگ حرکت را به جريان دائمی نو شدن می داند و می گويد
  

  بی خبر از نو شدن اندر بقا       ما اين جهان نو می شود هر دم و
  

  :و باز همين شاعر فيلسوف است که می گويد
  جمله در تغيير و سير سرمدی است    هيچ چيزی ثابت و بر جای نيست 

  تا پديد آمد همه ارض و سماء      ذره ها پيوسته شد با ذره ها 
  

ت ايران در  يکی از برجسته ترين روشنگران انقالب مشروطيطالب اوفدر دوران معاصر 
ذرات «: او می گويد که. انديشه فلسفی خود حرکت را خصلت دائمی و پيوسته ماده می دانست

و با آنکه دائما چيزی پديد و چيزی محو می شود آنچه که .... وجود در سير تحول ابدی هستند 
طالب اف مفاهيم حرکت . »بر دفتر هستی ثبت گرديده محال است که به ديار عدم صرف برود

همه موجودات متحرکند است اگر ساکن بود تغيير « : و تغيير را همسنگ شمرده و می نويسد
  .∇نمی يافت 

 

                                                 
  :اصطالحات  ∇

   mouvement)  جنبش (حرکت 
 reposسکون   

  changemant) دگرگونی(تغيير 
 progress) ترقی(پيشرفت 

  developmentتکامل 
  mod d existence   شيوه هستی 

 attributeاتريبوت  
 organiqueارگانيک 
 moleculeمولکول 

 electroneالکترون  
 photoneفوتون 
 thermal حرارتی  –نرمال 
 quante کوآنتا 

 ionيون 
 cybernetlqueسيبرنتيک 

 energesmeانرژيسم 
 relatif  نسبی absoluمطلق 


