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  ديالکتيک درديالکتيک در

  دفترهای ديالکتيکِی تروتسکیدفترهای ديالکتيکِی تروتسکی
  

مارکسيسم بيش از هر چيز يک روش تحليل و اما نه تحليل 

  .متن بلکه تحليل روابط اجتماعی است

    لئون تروتسکی

  

  

آنچOOه در ايOOن نوشOOته، در مOOتن بيOOان مضOOمون بخشOOی از ميOOراث تروتسOOکی، يعنOOی         

 چنOد اسOت؛   هOايی  بOه پرسOش  او، پی جويی خOواهم کOرد، پاسOخ       » دفترهای ديالکتيکی «

لئOOون تروتسOOکی تOOا چOOه ميOOزان از مبOOانی فلسOOفی و روشOOی مارکسيسOOم بOOه وجOOه اخOOص   

 تOاريخی خOويش   -آگاهی داشته است؟ تا چه پايه از آن مبOانی در تحليOل هOای اجتمOاعی               

او تOOا چOOه مايOOه از تفکOOر ديOOالکتيکی و اصOOول آن   اينکOOه سOOود جسOOته اسOOت؟ و عاقبOOت  

مايOه ی آمOوزه ی مOارکس چگونOه بOوده       عبير او از ايOن جOان     تاينکه  برخوردار بوده و    

  است؟

جا اين نکتOه را بايOد تصOريح کOنم کOه قصOد مOن از فلسOفه همOه ی آن مفOاهيم و             ندر اي 

   انديشOه هOايی اسOت کOه بOه مثابOه ابOOزاری بOرای درک و دريافOت واقعيOت بOه کOار گرفتOOه            

دهOد کOه    یمO ی را تشOکيل م  می شوند و هم آن مقبوالتی اسOت کOه بدنOه ای از انديشOه ا         

امOOا بOOرای آن کOOه در مOOورد تروتسOOکی،  . نOOاظر بOOر آنهOOا بOOه واقعيOOت نگريسOOته مOOی شOOود 

      مشخصOOOًا آن مفOOOاهيم و مقبOOOوالت را تعيOOOين کنOOOيم و در پOOOی جOOOويی بOOOرای پاسOOOخ بOOOه          

سOفه ی تروتسOکی را بازيOابی کنOيم، در همOين ابتOدا       لپرسش های فوق، حOدود و نOوع ف     
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او مOی نويسOد   . ای را که از خود او به جای مانده راهنما قرار دهيم        امه   ن بايد اعتراض 

 خواهم  گرايست و هم به عنوان يک ماترياليست ديالکتيکسبه عنوان يک مارک«: من

  ١».ُمرد

  چنOOان چOOه از همOOين اعتOOراف بOOه روشOOنی بOOر مOOی آيOOد، تروتسOOکی نOOه تنهOOا بايOOد بOOا آن  

 عمده ترين بخش آن يعنی ماترياليست    مارکسيسم که فلسفی است، بلکه با      جنبه ای از  

اما قبول يOا  .  آشنا بوده و آن را در تحليل های خود به کار گرفته باشد        و ديالکتيک نيز  

طرفه آن .  مورد بحث و جدال های جدی قرار داشت هشتاد یعدم قبول اين امر تا دهه

           Oار مOفی را انکOر فلسOد  که از زمره ی کسانی که در تروتسکی قابليت ذهنی تفکOی کردن

غالOOب مفسOOرينی کOOه انديشOOه ی تروتسOOکی را  . دوسOOتداران جOOدی او نيOOز وجOOود داشOOتند 

موضوع پژوهش قرار داده اند بر اين باور اصرار ورزيده اند که آثار او از مايه هOای            

اساسًا فاقد برای نمونه که نی پاز مدعی است که تروتسکی . فلسفی اندکی برخوردارند

       Oه الزمOت کOت   آن خصيصه ای اسOفی اسOر فلسOا       . ه ی تفکOه بOد کOی دهOيح مOم او توضOه

نگاهی به آثار تروتسکی می توان دريافت که نوشته های او در باب مسائل فلسOفی از            

چOOر کOOه غنOOی تOOرين زنOOدگی نامOOه ی    يايOOزاک دو. ٢آبشOOخوری جزمOOی سOOيراب مOOی شOOود  

گOذرد کOه در تروتسOکی      تروتسکی را در سه جلد نوشته اسOت از ذکOر ايOن عقيOده نمOی                

هم او تصريح مOی کنOد کOه او هOيچ تOالش      . هيچ عنصر فلسفی حرفه ای نمی توان يافت   

داويOد الو کOOه  . ٣منظمOی را بOOه منظOور تبيOOين اصOول ديOOالکتيکی بOه عمOOل نيOاورده اسOOت     

مارکسيسم تروتسکی را با سرشتی عملگرا، فعال و انقالبOی مشOخص مOی کنOد، مOدعی           

                                                 
 .LAN D. ThATCHER. TROTSYS DIALECTIC L ب%%%ه نق%%%ل از  -١

TRoTSKY.DVEVNIKI I PISMA NEW JERSEY ١٩٨٨ P ١٦٦.            
٢- KENEI PAZ. THE SOCIAL and POLITICAL: THOUGHT OF 

LEON TROTSKY. OXFORD ١٩٧٨ P ٤٩٤ -٤٨٨/٤٧٦    
٣- ISAAC DEUTSCHER: THE PRORHET UNARMED. OXFORD 

١٩٥٩ P ١٧٢. 
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نشان مOی دهOد کOه فلسOفه از       » يسمدفاع از مارکس  «است که اثر فلسفی مشخصی چون       

کسانی چون کارميچل، هالس، مندل و واليست ريOچ کOه آثOاری            . ٤قابليت های او نيست   

در باب زندگی و انديشه ی تروتسکی نوشته اند، هOيچ يOک بOه ديOدگاه هOای فلسOفی او                    

 و اين حOالی اسOت افOرادی چOون مOاوارکيس، کراسOو و          ٥اشاره ای به عمل نمی آوردند     

ديالکتيکی يا صOرفًا جامعOه شناسOانه و          جهان بينی تروتسکی را اساسًا ضد     مالينوکس  

  ٦.اترياليسمی مکانيکی توصيف می کنندميا در بهترين حالت 

دستيابی به بخشی از يادداشOت هOای تروتسOکی، جOزو اسOناد بايگOانی شOده ی او در            

ی يادداشOOت هOOا « بOOرای اولOOين بOOار تحOOت عنOOوان   ١٩٨٠دانشOOگاه هOOاوارد کOOه در سOOال  

» نوشOOته هOOايی در بOOاره ی لنOOين، ديالکتيOOک و تکامOOل گرايOOی : ١٩٣٣ -٣٥تروتسOOکی 

ر، حOOاوی مOOتن روسOOی دفترهOOا بOOا ويراسOOتاری يOOوری فلشتينسOOکی     پتوسOOط فيليOOپ پOOوم 

YORY FELSHTINSKY     رح وOOا شOOراه بOOی همOOه انگليسOOا بOOه ی آنهOOو ترجم  

راث فلسOOفی ر انتشOOار يافOOت، ارزيOOابی و قضOOاوت دربOOاره ی ميOO پتوضOOيحات توسOOط پOOوم

                                                 
٤ - DAVID LOW „TROTSKYS MARXISM“, CRITIQUE VOL-٢١-٢٠ 

P   و  همچنين    ١١٦   david low, critique pp ١٩٣ -١٨٣  
  :  برای نمونه ی جامعی از اين آثار ديده شود-٥

TROTSKY`SMARXISM.J.CARMICHEAL TROSTKY. AN 

APPRECIATION OF HIS LIFE. LONDON ١٩٧٥ D HALLAS  

TROTSKY`SMARXISM LONDON ١٩٧٩. i. HOWE, Trotsky. 

SUSSEX ١٩٧٨. E. MANDEL TROTSKY. A STUDY IN THE 

DYNAMIC OF HIS THOUGHT London ١٩٧٩. R. S. WISTRICH. 

TROTSKY London ١٩٧٩.  
 .N .١٩٧٦ K. MAVRAKIS ON TROTSKYISM London دي%ده م%ی ش%ود    - ٦

KRASSO „TROTSKY`SMARXISM“ IN NEW LEFT REVIEW No ٤٤ 

١٩٦٧ PP ٨٨ -٦٤.J. MOLYNEUX. LEON TROTSKY´S THERY OF 

REVOLUTION. SUSSEX ١٩٨١.  
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. تروتسکی عمومًا و تعبير او از ديالکتيک را خصوصOًا بOه وجOه عميقOی دگرگOون کOرد         

ايOOن دفترهOOا بخشOOی از مجموعOOه ی وسOOيعی از اسOOنادی اسOOت کOOه جOOزو مجموعOOه ی          

  .  به دانشگاه ها وارد واگذار شد١٩٤٠دستنويس های کتابخانه ی هاگتون در سال 

 ايی سOOفيد و تحOOت شOOماره رمزهOOای هOOوشOOه اسOOناد تروتسOOکی در ايOOن مجموعOOه در پ 

BMSRUSS١٣Tو ٣٦٢٥ Tطبقه بندی و بايگانی شده است٣٨٢٦ .  

 کOOOOOه دارای طOOOOOول و  T٣٦٢٥وراق پوشOOOOOه ی دفتOOOOOر اول از ايOOOOOن اسOOOOOناد يعنOOOOOی ا  

     نتيمتر و پوشOOش مقOOوايی آبOOی روشOOن، دفترچOOه ی بطOOور مفتOOولی     اس٢٢X١٧OOعOOرض

اين دفتر حاوی مOوادی  . تته دوزی شده ای حاوی چهل و شش برگ کاغذ خط دار اس    

» علOم منطOق  «در بOاره ی هگOل اسOت کOه عمOدتًا متضOمن نقOل قOول هOايی از بخOش اول           

 T٣٦٢٦ دفتر دوم با شماره ی رمز .  تروتسکی استهگل، همراه با اظهار نظرهای

سانتيمتر حاوی چهل و هفت برگ اسOت کOه بOر پوشOش          ٥/٢١ ١٧Xو طول و عرض     

متر و با خط قرمOز نوشOته شOده کOه کاشOف از ايOن        با طول سه سانتيLآن حرف بزرگ   

يOک صOفحه از ايOن دفتOر      هشOتاد و . نکته اسOت کOه محتويOات آن مربOوط بOه لنOين اسOت               

مورد استفاده ی تحريری قرار گرفته که بر پاره ای از آنها تنها دو يا سه سطر مطلب           

تOر نيOز چOون    مطالب اين دف  . پنج برگ آخر کامًال سفيد و نانوشته اند       . نوشته شده است  

تروتسکی برای جمالت تأييدی يا نکات مهم در اين . دفتر اول با مداد نوشته شده است

بOاره ی  ربريOده هOايی از چنOد روزنامOه د     . دفتر ازمداد قرمز يا آبOی اسOتفاده کOرده اسOت           

دفتOOر  ِدکOOارت در صOOفحاتی از ايOOن» در روشگفتOOار «انريکOOو فرمOOی و سOOالگرد انتشOOار 

  .الصاق شده است

و دفتOری کOه بOه آن اشOاره کOردم، دفتOر سOومی نيOز جOزو اسOناد وجOود دارد کOه                     جز د 

ايOن يادداشOت هOا    . يادداشت هايی در باره ی ديالکتيک و داروينيسOم محتOوای آن اسOت      

الزم به يادآوری است که دو  .  بايگانی شده است   T٣٧٤٩در پوشه ای با حروف رمز       

اسOتخراجاتی از مقOاالت   .  متضمن اسناد متنOوعی هسOتند   T٣٧٤٩ و   T٣٧٤٦پوشه ی 

کOOاريف از مکتOOب جامعOOه شناسOOی ذهنOOی روسOOی و مکاتبOOات و . ميخائيلوسOOکی، ون. آن
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سOلرود و بOاالخره   کمقاالتی از متفکرين اوليه ی مارکسيست نظير انگلس، پلخOانف و آ      

نوشته هايی از دانشمندان و مورخان علم روسيه نظير تيمريازف و فOه تOر در بOاره ی        

جOز ايOن هOا مOدارک فراوانOی      . تکاملی از جمله ی مفاد اين دفتر استداروين و نگرش   

که تروتسکی در باره ی لنين به عنوان ديالکتيسين فراهم آورده بوده است و مقOاالتی      

  .از بوخارين، نوسکی و لوپول جزو محتويات اين دفتر است

ر نOOاظر بOOر مفOOاد ايOOن يادداشOOت هOOا و اظهOOارات بOOه تصOOريح و بOOه تلOOويح تروتسOOکی د   

مجموعه ی آثارش، من خواهم کوشيد تا عناصر اصلی فلسفی و رويکرد ديOالتيکی او        

  .در ساختی سازمند ارائه کنم

ІІ  

يOOد اعتقOOاد او بOOه حقانيOOت و   ؤتمOOامی ميOOراث معنOOوی تروتسOOکی بOOه نحOOو صOOريحی م    

او چنين ارجحيتOی    . ارجحيت مارکسيسم نسبت به تمامی ديگر آموزه های فلسفی است         

. خصيصه ی عمده ای می دانست که تفکر مارکس از آن برخوردار بودرا ناظر بر دو     

بود، بOه ايOن معنOی کOه     نخستين خصيصه به باور تروتسکی عينی بودن آن جهان بينی        

بنا به عقيده ی تروتسکی مارکسيسOم چنOان وسOيله ای بOرای شOناخت جامعOه اسOت کOه               

 بOOه عبOOارت ديگOOر .نتOOايج حاصOOل از کOOاربرد آن جمOOع جOOامع بازتOOاب حقOOايق عينOOی اسOOت  

    مارکسيسOOم بOOه ايOOن معنOOا، انسOOانی را کOOه اصOOول و احکOOام آن را بOOه کOOار مOOی گيOOرد قOOادر  

امOا دومOين خصيصOه کOه     . درک کنOد » واقعOًا هسOت   «می سازد تا جهان را بدانگونه کOه         

بOودن مارکسيسOم هOر    » عينOی «برآمOده ی منطقOی از خصيصOه اول اسOت ايOن اسOت کOه        

  ٧.وی پيش بينی و بصيرت تاريخی مجهز می سازدمارکسيست آگاهی را به نير

اخOالق  «. تروتسکی به دفعات به برخورداری خودش از اين خصيصه اشاره می کند    

از نمونه های درخشانی است که تروتسکی ضمن آن به مOواردی از      » ما و اخالق آنها   

  .بصيرت  ديالکتيکی خود ناظر برآموزه ی فلسفی مارکسيسم تأکيد به عمل می آورد

                                                 
٧ - Leon TROTSKY D.I. MENDELEEV and MARXISM  

 .١٩٦٣ و ادبيات و انقالب ١٠٧ و همچنين برنامه ی انتقالی ص ٢١مجموعه آثار ج 
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اصول مارکسيسم ما را قادر ساخت که به موقع از بورکراسی ترميOدوری بريOده و            «

بOه مOا امکOان     ...مارکسيستی نگره ی . به خدمت به سوسياليسم بين المللی ادامه دهيم  

داد تا اجتناب ناپذير بودن وقوع ترميدور شوروی و تمام پيچ و خم جنايات آن را تحت 

 OOی کنOOيش بينOOاريخی پOOين تOOرايط معOOی  . يمشOOروريختن حتمOOيش فOOی پOOره ی خيلOOان نگOOهم

  ٨».دمکراسی بورژوايی و اخالقيات آن را خبر داده بود

 و مOOاًالبيOOان تروتسOOکی در توضOOيح از برخOOورداری اش از منطOOق و روش شناسOOی    

ديالکتيک مارکسيستی در همان اثر و به هنگام تبيOين ديالکتيOک مبOارزه ی طبقOاتی و               

 او ضOOمن اشOOاره بOOه پOOاره ای از تکOOان هOOای عمOOده ی .تOOاريخ، صOOريح و بOOی پOOرده اسOOت

  :سياسی و نقش آنها در تعميق درک علمی وقايع تصريح می کند

در ميان ايOن وقOايع عظOيم، تروتسکيسOت هOا آهنOگ تOاريخ را کOه همانOا ديالکتيOک              «

که چگونه نقشه ها و برنامه های ذهنOی   ... آموختند... مبارزه ی طبقاتی است آموختند    

آموختند که چگونه وقتی قوانين تاريخ را بسOته بOه        . ع اين آهنگ عينی کنند    خود را تاب  

اخالقOOی شOOان نيافتنOOد، بOOه دام نوميOOدی گرفتOOار   ظOOوابط  ی شخصOOی خOOود و تOOابع  هسOOليق

  ٩».آموختند که سليقه های شخصی خود را تابع قوانين تاريخ کنند. نشوند

 درهنگامOه ی نوسOانات   تروتسکی بر مبنای همين آموخته ها در باب آموزه های که      

  :و موج های ناگهانی وقايع اجتماعی تاريخی به کار می آيد نوشت

امOOور، کيفيOOت " عOOادی"بOOرای شOOناخت داليOOل بOOرهم خOOوردن فاجعOOه آسOOای جريOOان    «

فکری واالتری الزم است که بيان فلسفی آنها تا به حال تنهOا بOا ماترياليسOم ديالکتيOک             

  ١٠».امکان پذير بوده است

رکسيسOOم را آمOOوزه هOOای فOOراهم آمOOده از سOOه بخOOش روش ديOOالکتيکی،   ماتروتسOOکی 

  .ياليسم تاريخی و نظام بندی قوانين اقتصاد سرمايه داری می دانسترمات

                                                 
  .٢٣ص . انتشارات طليعه بروسلز، بلژيک. اخالق آنها و اخالق ما.  لئون تروتسکی- ٨
  .٥٧ همان ص - ٩
  .٢٢ همان ص - ١٠
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نوشOOته هOOای تروتسOOکی در بOOاره ی قOOوانين اقتصOOاد سOOرمايه داری از نظOOر مOOارکس،   

نOين  توصيف تئوری ارزش اضافی، بحOران توليOد سOرمايه داری و جOز ايOن هOا و هOم چ          

  .اظهارات مارکس در باره ی اعتبار پايدار آن توصيفات را متضمن بود

چنين متونی بOه عنOوان مرجOع اعتقOاد تروتسOکی بOه مارکسيسOم و هOم چنOين اعتقOاد                     

           قOOOOاطع اش بOOOOه انقOOOOراض سOOOOرمايه داری، از اهميOOOOت فOOOOوق العOOOOاده ای برخوردارنOOOOد،    

» واقعيOت «اسOی تروتسOکی بOه      مع الوصف در جريان کوشش برای تحليOل رويکOرد اس          

. من خواهم کوشيد تا هم خود را به نوشOته هOای او در بOاره ی ديالکتيOک متمرکOز کOنم        

چنين کاری را به داليلی چند انجام می دهOم، نخسOت آن کOه در ايOن بOاره اينOک مOدارک            

دفترهOOای «فراوانOOی از او در اختيOOار مOOا قOOرار دارد و دوم آن کOOه ايOOن مOOواد بOOه ويOOژه       

OOه ی   » کديالکتيOOفی در انديشOOر فلسOOدان عنصOOه فقOOه بOOانی را کOOياری از کسOOاو رأی بس

در جريان اين بررسی به روشنی خواهيم ديد . تروتسکی قائل بودند مخدوش می سازد

او ديالکتيOک را  . که ديالکتيک برای تروتسOکی نOه افسOانه و نOه عرفOان تلقOی مOی شOد                 

 بلکه بOه  ١٢»روزمره ی زندگی به مسائل   « که قلمرواش نه تنها      ١١»علم صورانديشه «

  .  در تاريخ و جامعه انسانی گسترش داشت می دانست١٣»درک روندهای پيچيده«

طبيعی بود که ديالکتيک با سرشتی اين چنين منطق فلسOفه ای تلقOی مOی شOد کOه بOه            

  :باور تروتسکی

                                                 
١١- L. TROTSKY CHALENGE OF the Left OPPOSITION ٢٩ -١٩٢٨. 

١٩٨١ P٣٩٨ -٣٩٠ 
١٢- L. TROTSKY „NINETY YEAR OF THE COMMUNIST 

MANIFESTO“ IN I. DEUTSCHER. THE AGE OF PERMANENT 

REVOLUTION 
١٣ - L. TROTSKY. IN DEFFENCE OF MARXISM P ٦٥ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٨ 

کامًال بر اساس مارکسيسم به عنوان تنها نظريOه ی انقالبOی کOه انسOان را قOادر بOه                    «

 حقيقت می کند و سبب می شود که داليل شکست کشف گردد و راه پيروزی آينده درک

  ١٤. »آگاهانه هموار شود

چنOOين فلسOOفه ای بOOه اقتضOOای منطOOق سراسOOر نقOOدی اش بدانگونOOه کOOه  . اسOOتوار اسOOت

چيزی را به نام واقعی آن هر تروتسکی تصريح می کند واقعيت را از روبرو می بيند،           

چيزهOای کوچOک   قيقت را می گويد، از موانع نمی هراسOد، در  می خواند، به توده ها ح 

  مثOOل چيزهOOای بOOزرگ صOOداقت نشOOان مOOی دهOOد و برنامOOه ی خOOود را بOOر پايOOه ی منطOOق      

 او خود به نحOو درخشOانی در مبOارزه ی سياسOی اش         ١٥مبارزه ی طبقاتی پی می ريزد     

  OOی را بOOارزه سياسOOه او مبOOانی کOOر زمOOن امOOود و ايOOايی بOOی هOOين ويژگOOر چنOOق مظهOOا منط

تروتسOOOOکی ضOOOOمن نامOOOOه ای بOOOOه برنهOOOOام   . مارکسيسOOOOم پيونOOOOد مOOOOی داد متجلOOOOی بOOOOود  

BURNHAMخاطر نشان می سازد :  

تجربOOه ی نهضOOت کOOارگری نشOOان داده اسOOت کOOه جOOدا سOOاختن سياسOOت از جامعOOه         «

  ١٦».شناسی مارکسيستی و روش ديالکتيکی تا چه حد غيرعلمی و نادرست است

  :بر تصريح می کندهم او در اشاره ای به انقالب اکت

تروريست های نارودنيک با بمب هايی که در دست داشتند می کوشيدند تا استدالل «

ايسکرای لنين در پی آن بود تOا يOک مکتOب ماترياليسOم ديOالتيکی را بنيOاد       ] و اما [کنند  

        و بOOOدين ترتيOOOب بزرگتOOOرين انقOOOالب در همOOOه ی تOOOاريخ نOOOه توسOOOط حزبOOOی کOOOه ... گOOOذارد

ياليسم ديالکتيکی عمOل مOی کOرد    رهايش عمل می کرد بلکه توسط حزبی که با مات     بمب

  ١٧».به سرانجام رسيد

                                                 
ياليستی، لئون تروتسکی، ترجم%ه ی بره%ان رض%ايی،     برنامه ی انقالبی برای انقالب سوس- ١٤

  ٦٧ -٦٩چاپ انتشارات فانونس ص 
  ٦٧ -١٠٧ همان ص - ١٥
 L. TROTSKY،٧٨ ص ١٣ مرجع شماره ی - ١٦
  ٧٩ همان ص - ١٧
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تروتسکی در ابزار داليل تعلق ريشه دارش به مارکسيسم و ماترياليسم و ديالکتيک 

  :توضيح می دهد

ما به اين سبب خود را ماترياليست ديالکتيک می خوانيم که ريشOه هOای آن نOه در         «

 نه در اعماق آزادی اراده های ما، بلکه در واقعيOت عينOی، در طبيعOت نهفتOه                آسمان و 

آگOOاهی از ناآگOOاهی مOOی بالOOد، روان شناسOOی از فيزيولOOوژی، جهOOان ارگانيOOک از    . اسOOت

در تمOامی فOOراز و  ). تOOوده ی ابرهOای سOحابی  (غيرارگانيOک، منظومOه ی شمسOی نبOوال     

انديشOه ی مOا از جملOه    . دل می شوند نشيب اين تحول، تغييرات کمی به تغييرات کيفی ب        

در چنOين سيسOتمی نOه جOايی     . تفکر ديالکتيکی تنها يک شOکل از مOاده ی متغييOر اسOت       

برای خدا و نه اهريمن و نه جاودانگی روح و نه ميزان های ابOدی قOانون و اخالقيOات         

  ١٨»ديالکتيک انديشه در نهايت واجد خصلتی ماترياليستی است. وجود دارد

OOکی منطOOه    تروتسOOت کOOی دانسOOی مOOتم منطقOOا دو سيسOOک را تنهOOوری و ديالکتيOOق ص

برای او، منطق صوری، علمی تلقی مOی شOد کOه جهOان را مرکOب از         . شايان اهميت اند  

يک سلسله اشياء جامOد و غيرمتحOرک مOی ديOد، علمOی کOه الOف مسOاوی بOا الOف اصOل                  

ز بررسی راهنمای آن است و حال آن که ديالکتيک عکس اين رويکرد، عبارت است ا       

بنابOOه نظOOر تروتسOOکی،   . دنOOامOOور و اشOOيايی کOOه در حرکOOت و تغييOOر مسOOتمر و مOOداوم ا    

هر مفهوم، تصور و انديشه ای اينکه نخست . ديالکتيک متضمن دو اصل اساسی است

در اين باب بخصوص مفاهيم با چيزی بOه    . در باب جهان به مفاهيم ديگر وابسته است       

  .ندمی خواکی فی ديالکتيهم وابسته اند که تروتسکی آن را ن

منطق صوری با مفاهيم بدين ترتيب (هر مفهمومی مستقل و کامل به نظر می رسد «

در واقعيت هر بخيه ای دو انتها دارد و اگر يکOی از آن دو را بکشOيد     ) برخورد می کند  

  ١٩».و اين نفی ديالکتيکی  مفهوم است. تمام بخيه کشيده می شود

                                                 
  ٥١ همان ص - ١٨
١٩ - Leon TROTSKY. DIALECTICAL NOTE BOOKS ٣٥-١٩٣٣. PP٧٥-

٧٧  
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ی هOايی کOه از مسOائل مختلOف بOه عمOل آورده اسOت،            تروتسکی بOه دفعOات در ارزيOاب       

هرگونه مطلق سازی غيرديالکتيکی را به تازيانه ی نقد گرفتOه اسOت و بOرای مثOال در         

  .عليه هرگونه اخالقيات مطلق قلم زده است» اخالق ما و آنها«

»            Oن سOًا ايOد، طبيعتOی کنOه      ئاصل هدف وسيله را توجيه مOد کOی کشOيش مOم پOوال را ه

چه چيز توجيOه مOی کنOد؟ در زنOدگی عملOی مثOل جنOبش تOاريخی، هOدف و               خود هدف را    

توليOد  " هOدف "ماشينی که در حال ساخته شدن اسOت        . وسيله دائمًا جا عوض می کنند     

در برخOOی از ادوار، .  شOOود"وسOOيله"اسOOت، تOOا وقتOOی وارد کارخانOOه شOOد بتوانOOد خOOود     

ايOOن " وسOOيله" بOOه مبOOارزه طبقOOاتی اسOOت، تOOا بعOOدها بتوانOOد تبOOديل " هOOدف"دموکراسOOی 

 است و از هيچ لحاظ تغيير ناپذير نيست   یاخالق محصول تکامل اجتماع   .. مبارزه شود 

بايOد  «. که اخالق در خدمت منافع اجتمOاعی اسOت و ايOن منOافع متضOادند         ] بايد پذيرفت [

کOOه اخOOالق بOOيش از هOOر شOOکل ديگOOر از ايOOدئولوژی دارای ماهيOOت طبقOOاتی         » پOOذيرفت

  ٢٠».است

جدال طبقاتی، طبيعی است که برای انديشه و فلسفه ی مارکسيستی     در جريان چنين    

  :تروتسکی تنها آن وسائل اخالقی مجازند که

پرولتاريای انقالبی را متحد کند، قلب او را خصم آشتی ناپذير نسبت به سOتم مملOو         «

لکتيOک  اماترياليسم دي... خی اش آگاه می کند   ياو را نسبت به انجام مأموريت تار      ... کند

هOدف طبيعتOًا از جنOبش تOاريخی       . چگونه دوگOانگی بOين هOدف و وسOيله نمOی شناسOد             هي

  ٢١».ناشی می شود و وسائل ذاتًا تابع هدف می گردند

بخواه مفOاهيم رفتOار    با همه ی اين تأکيدات به باور تروتسکی پيوند يک جانبه و دل    

راست و مارکسيسم تروتسکی جهان بينی ای ماده گ  . يک ماترياليست ديالکتيک نيست   

بOر  . چنين سجيه ی استلزام های خاصی در نگرشش به مفاهيم برای آن ايجاد مOی کنOد         

  مبنOOای چنOOين اسOOتلزام هOOايی اسOOت کOOه مفOOاهيم در چهOOارچوب آن در قالOOب احکOOام مOOاده     

                                                 
  ١١-١٦ تروتسکی، اخالق آنها و اخالق ما ص - ٢٠
  ٥٣-٥٤ همان ص - ٢١
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تبيين پذير می گردند و اين حکم که مغز انسانی محصول تکامل ماده است از آن ناشی 

  ٢٢.می گردد

»  OOا يOOان هOOاهی انسOOارکرد    آگOOه کOOت، بلکOOانه نيسOOتقل روان شناسOOد آزاد و مسOOک رون

شالوده ی اقتصادی مادی است که با آن مشروط می شود و در عين حال به خدمت آن        

  ٢٣».در می آيد

 ديالکتيک به قوانين متعددی اشاره می کند که  ازتروتسکی در توضيح تفصيلی اش

 قوانينی که به باور تروتسOکی     .از آنها نام می برد    » علم منطق «هگل در تبيين ساخت     

  .به ما کمک می کند تا ماهيت طبيعت در حال تغيير را درک کنيم

تغيير کميOت و تحOول از طريOق اضOدا، مناقشOه ی مOاده و صOورت و بOاالخره تغييOر                «

 از جمله ی قوانينی است که تروتسکی به تفصيل بOه   ٢٤»مکان به حتميت و جز اين ها      

  .آن می پردازد

  OOه آشOOه بOOان کOOه     چنOOک کOOوانين ديالکتيOOان قOOکی از ميOOرای تروتسOOيم، بOOی بينOOکارا م       

قOانون  «مهم ترين آنها قOوانين تغييOر کميOت بOه کيفيOت تلقOی مOی شOد کOه او خOود آن را                

بOOرای مثOOال او چنOOين مOOی انديشOOيد کOOه مناقشOOه ی      .  مOOی خوانOOد ٢٥»اساسOOی ديالکتيOOک 

  کيفيOت ييOر کميOت بOه   مضمون و صورت و تغيير امکان به ضرورت بيOان ديگOری از تغ    

تروتسکی ضمن بررسی قOانون تغييOر کميOت بOه کيفيOت خOاطر نشOان          . ٢٦می آيند  شمارب

او ايOن نکتOه را بOا قيOد     . می سOاخت کOه هOرکس دسOت کOم يOک ديالکتيسOين ناآگOاه اسOت             

                                                 
 L. TROTSKY. RADIO. SCIENCE and.  در اي%%%ن ب%%%اره دي%%%ده ش%%%ود - ٢٢

TECHNICH. 
  ٢٥٩ -٢٥٨ ص ٢١ تروتسکی مجموعه آثار، ج - ٢٣
  ٦٦ ص ١٦ تروتسکی مجموعه آثار شماره - ٢٤
  ٨٨ ص ٣٥ -١٩٣٣ تروتسکی، دفترهای ديالکتيکی - ٢٥
  ٩١ -٩٠ همان ص - ٢٦
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 زن دهقان بی سوادی در تهيه آش از قانون تغييOر کميOت بOه کيفيOت      آنمثالی که ضمن  

  .ردتبعيت می کند، بيان می ک

ديالکتيکی به مثابه عنصری در تغييOر کميOت     » تثليت«جز آن چه گفتم تروتسکی به       

ورد، تثليOت،  آبنابر توضيحی که او از اين مطلOب بOه عمOل مOی         . به کيفيت می نگريست   

چنين مکانيسمی به باور تروتسکی . يت تلقی می شد مکانيسم تغيير شکل کميت به کيف     

هOم  «و » برابر نهOاد «، »برنهاد«ز طريق الگوی متضمن اين فکر بود که هر تغييری ا       

تروتسOOکی ايOOن مکانيسOOم را ضOOمن کOOابرد آن در تبيOOين تحOOوالت   . روی مOOی دهOOد» نهOOاد

او بر اين نکته تأکيد می کرد که انسان ها مفOاهيم خOود را   . انديشه ی انسانی نشان داد  

ای را اصOOلی » برنهOOاد«ايOOن مفOOاهيم . در بOOاره ی جهOOان بOOر اسOOاس تجربOOه مOOی سOOازند   

تشکيل می دهند، مع الوصف کا در اين جا خاتمOه نمOی پOذيرد بلکOه انسOان هOا بOه نحOو             

 می دهند تا زمانی که انبوه ی چنOين تجOارتی بOه آن حOد            پيوسته به تدارک تجربه ادامه    

در . در مقامی قرار گيOرد کOه خOود را فOرا روی خOود ببينOد        » برنهاد«از کميت برسد که     

برابر «بنا به باور تروتسکی . خود نفی می شود   » برابر نهاد «با  » برنهاد«اين هنگام   

. زمانی بوجود می آيد که کميت تجربه ی انبوه شده وجود آن را ضروری سازد             » نهاد

در » برابرنهOOاد«و » برنهOOاد«واقعيOOت مOOی يابOOد مبOOارزه بOOين  » برابOOر نهOOاد«زمOOانی کOOه 

در اين جريان . می يابندسازش » هم نهاد«نهايت از طريق ايجاد مفهوم جديدی، يعنی      

تروتسOکی بOا   . است» برابرنهاد«و » برنهاد«متضمن عناصر مثبت هر دو  » هم نهاد «

تصريح اين مکانيسم بر اين مهم اصرار می ورزيد که بدين ترتيب ديالکتيک از بيرون 

بر چيزی تحميل نمی شود بلکه حرکتOی اسOت کOه در درون انديشOه و طبيعOت و جامعOه          

  .جريان دارد

 اقتضOOای چنOOين پويOايی بOOاطنی اسOOت کOه تروتسOOکی ديالکتيOOک را بOه مثابOOه سOOالح    بOه 

فلسفی سياست انقالبی تلقی می کند، زيرا که به باور او تنها بOا اسOتفاده از ايOن سOالح        

الزم بOه يOادآوری   . است که می توان ماهيت و چگونگی حOوادث و رويOداها را شOناخت           
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و روشنی در موخره مOارکس بOر چOاپ دوم    است که مايه های اصلی چنين قولی، به نح   

  :جايی که مارکس به صراحت می نويسد. ، عنوان شده است»سرمايه«آلمانی 

  ».جوهر ديالکتيک انتقادی و انقالبی است«

آن چه در تروتسکی به اين نحو تلقOی افOزوده شOده اسOت، ايOن اسOت کOه بOه بOاور او            

دفترهOOای «. ی عمOOل مOOی کنOOدديالکتيOOک هOOم بOOه نحOOوی انقالبOOی و هOOم بOOه طريقOOی تکOOامل  

در تبيOOين ايOOن معنOOی اسOOت کOOه  . ٢٧از توضOOيح در ايOOن بOOاره مشOOحون اسOOت » ديOOالکتيکی

تروتسکی تصريح می کنOد کOه ديالکتيOک همOه ی پديOده هOا، نهادهOا و ميOزان هOا را در            

شOوق خاموشOی ناپOذير تروتسOکی     . ٢٨ظهور و تحول و سقوط آنها به بررسی می گيرد     

مقOاالتی در بOاره ی مفهOوم ماترياليسOتی     «اری در اقبOال او از  به فلسفه را به نحو آشک 

عميOق و   » دفترهOای ديOالکتيکی   «نفOوذ ايOن اثOر بOر         . اثر آنتونيو البريOوال يافOت     » تاريخ

  . تأثير اشاره می کند اينبه» زندگی من«تروتسکی خود در . گسترده است

، بهتOرين نمونOه   آمOده اسOت  » دفترها«بيان تروتسکی از ديالکتيک، بدانگونه که در     

به منظور چهارچوب بندی کلياتی است که مOی تOوان از آمOوزه ی ديOالکتيکی او ارائOه                   

  .کرد

 و بطOOور کامOOل  اايOOن منطOOق جهOOان را بOOدون اسOOتثن  . ديالکتيOOک منطOOق تحOOول اسOOت  «

نه به عنOوان نتيجOه ی آفOرينش، آغOازی ناگهOانی و تحقOق برنامOه ای             . ارزيابی می کند  

يOOر شOOکل هOOر آن چيOOزی کOOه در راسOOتای  ينتيجOOه ی حرکOOت و تغبلکOOه بOOه مثابOOه ] الهOOی[

  .»می شود«تحولی قانونمند 

به اين اعتبار نگاه ديالکتيکی به طبيعOت و انسOانيت، يعنOی معنOای اساسOی و بسOيار              

کلOOی آن بOOا آن چOOه کOOه نگOOاه تکOOاملی بOOه طبيعOOت، يعنOOی علOOوم طبيعOOی و انسOOانی معاصOOر  

ترکيبOی  ) يا ماترياليسم ديOالکتيکی (رياليستی  بدين طريق ديالکتيک مات   ... پيوسته است 

  بلکOOOه وحOOOدتی متمOOOايز و مشOOOخص اسOOOت،   . بخOOOواه از دو اصOOOطالح مسOOOتقل نيسOOOت  دل
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  ٢٤ص . اخالق آنها و اخالق ما.  تروتسکی- ٢٨
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 ١٤ 

صورت بندی خالصه شده ای برای يک جهان بينی کامل و تجزيOه ناپOذير اسOت کOه بOه               

نحو جامعی بر تمامی تحول تفکر علمی در همه شعب آن استوار است، تنها منطقی که 

  ٢٩».تواند به حمايت علمی از عمل اجتماعی انسان در آيدمی 

  

    حميد حميد
  يوتا. سالت ليک سيتی

  ١٩٩٨ اکتبر ١٥

  

  درج شد ...اين مقاله نحستين بار در ديدگاه سوسياليزم انقالبی شماره

  

  ياشار آذری: بازنويس
  htm.nashr/net.javaan.www://ttph: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

  ٣XX, UK BM Kargar, London WC١N: : آدرس پستیآدرس پستی

  net.yasharazari@netscape: : ايملايمل

  ياشار آذریياشار آذری: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی

                                                 
  ٩٦دفترها ص .  تروتسکی- ٢٩


