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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

  

  

آنچQQه در ايQQن نوشQQته، در مQQتن بيQQان مضQQمون بخشQQی از ميQQراث تروتسQQکی، يعنQQی         

 چنQد اسQت؛   هQايی  بQه پرسQش  او، پی جويی خQواهم کQرد، پاسQخ       » دفترهای ديالکتيکی «

لئQQون تروتسQQکی تQQا چQQه ميQQزان از مبQQانی فلسQQفی و روشQQی مارکسيسQQم بQQه وجQQه اخQQص   

 تQاريخی خQويش   -آگاهی داشته است؟ تا چه پايه از آن مبQانی در تحليQل هQای اجتمQاعی               

او تQQا چQQه مايQQه از تفکQQر ديQQالکتيکی و اصQQول آن   اينکQQه سQQود جسQQته اسQQت؟ و عاقبQQت  

مايQه ی آمQوزه ی مQارکس چگونQه بQوده       عبير او از ايQن جQان     تاينکه  برخوردار بوده و    

  است؟

جا اين نکتQه را بايQد تصQريح کQنم کQه قصQد مQن از فلسQفه همQه ی آن مفQاهيم و             ندر اي 

   انديشQه هQايی اسQت کQه بQه مثابQه ابQQزاری بQرای درک و دريافQت واقعيQت بQه کQار گرفتQQه            

دهQد کQه    یمQ ی را تشQکيل م  می شوند و هم آن مقبوالتی اسQت کQه بدنQه ای از انديشQه ا         

امQQا بQQرای آن کQQه در مQQورد تروتسQQکی،  . نQQاظر بQQر آنهQQا بQQه واقعيQQت نگريسQQته مQQی شQQود 

      مشخصQQQًا آن مفQQQاهيم و مقبQQQوالت را تعيQQQين کنQQQيم و در پQQQی جQQQويی بQQQرای پاسQQQخ بQQQه          

سQفه ی تروتسQکی را بازيQابی کنQيم، در همQين ابتQدا       لپرسش های فوق، حQدود و نQوع ف     
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او مQی نويسQد   . 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

  چنQQان چQQه از همQQين اعتQQراف بQQه روشQQنی بQQر مQQی آيQQد، تروتسQQکی نQQه تنهQQا بايQQد بQQا آن  

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

اما قبول يQا  .  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

           Qار مQفی را انکQر فلسQد  که از زمره ی کسانی که در تروتسکی قابليت ذهنی تفکQی کردن

غالQQب مفسQQرينی کQQه انديشQQه ی تروتسQQکی را  . دوسQQتداران جQQدی او نيQQز وجQQود داشQQتند 

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

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

       Qه الزمQت کQت   آن خصيصه ای اسQفی اسQر فلسQا       . ه ی تفکQه بQد کQی دهQيح مQم او توضQه

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

چQQر کQQه غنQQی تQQرين زنQQدگی نامQQه ی    يايQQزاک دو. ٢آبشQQخوری جزمQQی سQQيراب مQQی شQQود  

گQذرد کQه در تروتسQکی      تروتسکی را در سه جلد نوشته اسQت از ذکQر ايQن عقيQده نمQی                

هم او تصريح مQی کنQد کQه او هQيچ تQالش      . هيچ عنصر فلسفی حرفه ای نمی توان يافت   

داويQد الو کQQه  . ٣منظمQی را بQQه منظQور تبيQQين اصQول ديQQالکتيکی بQه عمQQل نيQاورده اسQQت     

مارکسيسم تروتسکی را با سرشتی عملگرا، فعال و انقالبQی مشQخص مQی کنQد، مQدعی           

                                                 
 .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 مQی دهQد کQه فلسQفه از       » يسمدفاع از مارکس  «است که اثر فلسفی مشخصی چون       

کسانی چون کارميچل، هالس، مندل و واليست ريQچ کQه آثQاری            . ٤قابليت های او نيست   

در باب زندگی و انديشه ی تروتسکی نوشته اند، هQيچ يQک بQه ديQدگاه هQای فلسQفی او                    

 و اين حQالی اسQت افQرادی چQون مQاوارکيس، کراسQو و          ٥اشاره ای به عمل نمی آوردند     

ديالکتيکی يا صQرفًا جامعQه شناسQانه و          جهان بينی تروتسکی را اساسًا ضد     مالينوکس  

  ٦.اترياليسمی مکانيکی توصيف می کنندميا در بهترين حالت 

دستيابی به بخشی از يادداشQت هQای تروتسQکی، جQزو اسQناد بايگQانی شQده ی او در            

ی يادداشQQت هQQا « بQQرای اولQQين بQQار تحQQت عنQQوان   ١٩٨٠دانشQQگاه هQQاوارد کQQه در سQQال  

» نوشQQته هQQايی در بQQاره ی لنQQين، ديالکتيQQک و تکامQQل گرايQQی : ١٩٣٣ -٣٥تروتسQQکی 

ر، حQQاوی مQQتن روسQQی دفترهQQا بQQا ويراسQQتاری يQQوری فلشتينسQQکی     پتوسQQط فيليQQپ پQQوم 

YORY FELSHTINSKY     رح وQQا شQQراه بQQی همQQه انگليسQQا بQQه ی آنهQQو ترجم  

راث فلسQQفی ر انتشQQار يافQQت، ارزيQQابی و قضQQاوت دربQQاره ی ميQQ پتوضQQيحات توسQQط پQQوم

                                                 
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 خصوصQًا بQه وجQه عميقQی دگرگQون کQرد         

ايQQن دفترهQQا بخشQQی از مجموعQQه ی وسQQيعی از اسQQنادی اسQQت کQQه جQQزو مجموعQQه ی          

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

 ايی سQQفيد و تحQQت شQQماره رمزهQQای هQQوشQQه اسQQناد تروتسQQکی در ايQQن مجموعQQه در پ 

BMSRUSS١٣Tو ٣٦٢٥ Tطبقه بندی و بايگانی شده است٣٨٢٦ .  

 کQQQQQه دارای طQQQQQول و  T٣٦٢٥وراق پوشQQQQQه ی دفتQQQQQر اول از ايQQQQQن اسQQQQQناد يعنQQQQQی ا  

     نتيمتر و پوشQQش مقQQوايی آبQQی روشQQن، دفترچQQه ی بطQQور مفتQQولی     اس٢٢X١٧QQعQQرض

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

» علQم منطQق  «در بQاره ی هگQل اسQت کQه عمQدتًا متضQمن نقQل قQول هQايی از بخQش اول           

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

سانتيمتر حاوی چهل و هفت برگ اسQت کQه بQر پوشQش          ٥/٢١ ١٧Xو طول و عرض     

متر و با خط قرمQز نوشQته شQده کQه کاشQف از ايQن        با طول سه سانتيLآن حرف بزرگ   

يQک صQفحه از ايQن دفتQر      هشQتاد و . نکته اسQت کQه محتويQات آن مربQوط بQه لنQين اسQت               

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

تQر نيQز چQون    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

بQاره ی  ربريQده هQايی از چنQد روزنامQه د     . دفتر ازمداد قرمز يا آبQی اسQتفاده کQرده اسQت           

دفتQQر  ِدکQQارت در صQQفحاتی از ايQQن» در روشگفتQQار «انريکQQو فرمQQی و سQQالگرد انتشQQار 

  .الصاق شده است

و دفتQری کQه بQه آن اشQاره کQردم، دفتQر سQومی نيQز جQزو اسQناد وجQود دارد کQه                     جز د 

ايQن يادداشQت هQا    . يادداشت هايی در باره ی ديالکتيک و داروينيسQم محتQوای آن اسQت      

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

اسQتخراجاتی از مقQاالت   .  متضمن اسناد متنQوعی هسQتند   T٣٧٤٩ و   T٣٧٤٦پوشه ی 

کQQاريف از مکتQQب جامعQQه شناسQQی ذهنQQی روسQQی و مکاتبQQات و . ميخائيلوسQQکی، ون. آن
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سQلرود و بQاالخره   کمقاالتی از متفکرين اوليه ی مارکسيست نظير انگلس، پلخQانف و آ      

نوشته هايی از دانشمندان و مورخان علم روسيه نظير تيمريازف و فQه تQر در بQاره ی        

جQز ايQن هQا مQدارک فراوانQی      . تکاملی از جمله ی مفاد اين دفتر استداروين و نگرش   

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

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

ر نQQاظر بQQر مفQQاد ايQQن يادداشQQت هQQا و اظهQQارات بQQه تصQQريح و بQQه تلQQويح تروتسQQکی د   

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

  .در ساختی سازمند ارائه کنم

ІІ  

يQQد اعتقQQاد او بQQه حقانيQQت و   ؤتمQQامی ميQQراث معنQQوی تروتسQQکی بQQه نحQQو صQQريحی م    

او چنين ارجحيتQی    . 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، بQه ايQن معنQی کQه     نخستين خصيصه به باور تروتسکی عينی بودن آن جهان بينی        

بنا به عقيده ی تروتسکی مارکسيسQم چنQان وسQيله ای بQرای شQناخت جامعQه اسQت کQه               

 بQQه عبQQارت ديگQQر .نتQQايج حاصQQل از کQQاربرد آن جمQQع جQQامع بازتQQاب حقQQايق عينQQی اسQQت  

    مارکسيسQQم بQQه ايQQن معنQQا، انسQQانی را کQQه اصQQول و احکQQام آن را بQQه کQQار مQQی گيQQرد قQQادر  

امQا دومQين خصيصQه کQه     . درک کنQد » واقعQًا هسQت   «می سازد تا جهان را بدانگونه کQه         

بQودن مارکسيسQم هQر    » عينQی «برآمQده ی منطقQی از خصيصQه اول اسQت ايQن اسQت کQه        

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

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

از نمونه های درخشانی است که تروتسکی ضمن آن به مQواردی 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 ترميQدوری بريQده و            «

بQه مQا امکQان     ...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 

 QQی کنQQيش بينQQاريخی پQQين تQQرايط معQQی  . يمشQQروريختن حتمQQيش فQQی پQQره ی خيلQQان نگQQهم

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

 و مQQاًالبيQQان تروتسQQکی در توضQQيح از برخQQورداری اش از منطQQق و روش شناسQQی    

ديالکتيک مارکسيستی در همان اثر و به هنگام تبيQين ديالکتيQک مبQارزه ی طبقQاتی و               

 او ضQQمن اشQQاره بQQه پQQاره ای از تکQQان هQQای عمQQده ی .تQQاريخ، صQQريح و بQQی پQQرده اسQQت

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

در ميان ايQن وقQايع عظQيم، تروتسکيسQت هQا آهنQگ تQاريخ را کQه همانQا ديالکتيQک              «

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

آموختند که چگونه وقتی قوانين تاريخ را بسQته بQه        . ع اين آهنگ عينی کنند    خود را تاب  

اخالقQQی شQQان نيافتنQQد، بQQه دام نوميQQدی گرفتQQار   ظQQوابط  ی شخصQQی خQQود و تQQابع  هسQQليق

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

 درهنگامQه ی نوسQانات   تروتسکی بر مبنای همين آموخته ها در باب آموزه های که      

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

امQQور، کيفيQQت " عQQادی"بQQرای شQQناخت داليQQل بQQرهم خQQوردن فاجعQQه آسQQای جريQQان    «

فکری واالتری الزم است که بيان فلسفی آنها تا به حال تنهQا بQا ماترياليسQم ديالکتيQک             

  ١٠».امکان پذير بوده است

رکسيسQQم را آمQQوزه هQQای فQQراهم آمQQده از سQQه بخQQش روش ديQQالکتيکی،   ماتروتسQQکی 

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

                                                 
  .٢٣ص . انتشارات طليعه بروسلز، بلژيک. اخالق آنها و اخالق ما.  لئون تروتسکی- ٨
  .٥٧ص  همان - ٩
  .٢٢ همان ص - ١٠
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نوشQQته هQQای تروتسQQکی در بQQاره ی قQQوانين اقتصQQاد سQQرمايه داری از نظQQر مQQارکس،   

نQين  توصيف تئوری ارزش اضافی، بحQران توليQد سQرمايه داری و جQز ايQن هQا و هQم چ          

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

چنين متونی بQه عنQوان مرجQع اعتقQاد تروتسQکی بQه مارکسيسQم و هQم چنQين اعتقQاد                     

           قQQQQاطع اش بQQQQه انقQQQQراض سQQQQرمايه داری، از اهميQQQQت فQQQQوق العQQQQاده ای برخوردارنQQQQد،    

» واقعيQت «اسQی تروتسQکی بQه      مع الوصف در جريان کوشش برای تحليQل رويکQرد اس          

. من خواهم کوشيد تا هم خود را به نوشQته هQای او در بQاره ی ديالکتيQک متمرکQز کQنم        

چنين کاری را به داليلی چند انجام می دهQم، نخسQت آن کQه در ايQن بQاره اينQک مQدارک            

دفترهQQای «فراوانQQی از او در اختيQQار مQQا قQQرار دارد و دوم آن کQQه ايQQن مQQواد بQQه ويQQژه       

QQه ی   » کديالکتيQQفی در انديشQQر فلسQQدان عنصQQه فقQQه بQQانی را کQQياری از کسQQاو رأی بس

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

او ديالکتيQک را  . که ديالکتيک برای تروتسQکی نQه افسQانه و نQه عرفQان تلقQی مQی شQد                 

 بلکه بQه  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 فلسQفه ای تلقQی مQی شQد کQه بQه            

  :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 
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کامًال بر اساس مارکسيسم به عنوان تنها نظريQه ی انقالبQی کQه انسQان را قQادر بQه                    «

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

  ١٤. »آگاهانه هموار شود

چنQQين فلسQQفه ای بQQه اقتضQQای منطQQق سراسQQر نقQQدی اش بدانگونQQه کQQه  . اسQQتوار اسQQت

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

چيزهQای کوچQک   قيقت را می گويد، از موانع نمی هراسQد، در  می خواند، به توده ها ح 

  مثQQل چيزهQQای بQQزرگ صQQداقت نشQQان مQQی دهQQد و برنامQQه ی خQQود را بQQر پايQQه ی منطQQق      

 او خود به نحQو درخشQانی در مبQارزه ی سياسQی اش         ١٥مبارزه ی طبقاتی پی می ريزد     

  QQی را بQQارزه سياسQQه او مبQQانی کQQر زمQQن امQQود و ايQQايی بQQی هQQين ويژگQQر چنQQق مظهQQا منط

تروتسQQQQکی ضQQQQمن نامQQQQه ای بQQQQه برنهQQQQام   . مارکسيسQQQQم پيونQQQQد مQQQQی داد متجلQQQQی بQQQQود  

BURNHAMخاطر نشان می سازد :  

تجربQQه ی نهضQQت کQQارگری نشQQان داده اسQQت کQQه جQQدا سQQاختن سياسQQت از جامعQQه         «

  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 تQا يQک مکتQب ماترياليسQم ديQالتيکی را بنيQاد       ] و اما [کنند  

        و بQQQدين ترتيQQQب بزرگتQQQرين انقQQQالب در همQQQه ی تQQQاريخ نQQQه توسQQQط حزبQQQی کQQQه ... گQQQذارد

ياليسم ديالکتيکی عمQل مQی کQرد    رهايش عمل می کرد بلکه توسط حزبی که با مات     بمب

  ١٧».به سرانجام رسيد

                                                 
البی برای انقالب سوسياليستی، لئون تروتسکی، ترجم%ه ی بره%ان رض%ايی،     برنامه ی انق- 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 ريشQه هQای آن نQه در         «

 نه در اعماق آزادی اراده های ما، بلکه در واقعيQت عينQی، در طبيعQت نهفتQه                آسمان و 

آگQQاهی از ناآگQQاهی مQQی بالQQد، روان شناسQQی از فيزيولQQوژی، جهQQان ارگانيQQک از    . اسQQت

در تمQامی فQQراز و  ). تQQوده ی ابرهQای سQحابی  (غيرارگانيQک، منظومQه ی شمسQی نبQوال     

انديشQه ی مQا از جملQه    . دل می شوند نشيب اين تحول، تغييرات کمی به تغييرات کيفی ب        

در چنQين سيسQتمی نQه جQايی     . تفکر ديالکتيکی تنها يک شQکل از مQاده ی متغييQر اسQت       

برای خدا و نه اهريمن و نه جاودانگی روح و نه ميزان های ابQدی قQانون و اخالقيQات         

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

QQکی منطQQه    تروتسQQت کQQی دانسQQی مQQتم منطقQQا دو سيسQQک را تنهQQوری و ديالکتيQQق ص

برای او، منطق صوری، علمی تلقی مQی شQد کQه جهQان را مرکQب از         . شايان اهميت اند  

يک سلسله اشياء جامQد و غيرمتحQرک مQی ديQد، علمQی کQه الQف مسQاوی بQا الQف اصQل                  

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

بنابQQه نظQQر تروتسQQکی،   . دنQQامQQور و اشQQيايی کQQه در حرکQQت و تغييQQر مسQQتمر و مQQداوم ا    

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

در اين باب بخصوص مفاهيم با چيزی بQه    . 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 يکQی از آن دو را بکشQيد     ) 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 هQايی کQه از مسQائل مختلQف بQه عمQل آورده اسQت،            تروتسکی بQه دفعQات در ارزيQاب       

هرگونه مطلق سازی غيرديالکتيکی را به تازيانه ی نقد گرفتQه اسQت و بQرای مثQال در         

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

»            Qن سQًا ايQد، طبيعتQی کنQه      ئاصل هدف وسيله را توجيه مQد کQی کشQيش مQم پQوال را ه

چه چيز توجيQه مQی کنQد؟ در زنQدگی عملQی مثQل جنQبش تQاريخی، هQدف و               خود هدف را    

توليQد  " هQدف "ماشينی که در حال ساخته شدن اسQت        . وسيله دائمًا جا عوض می کنند     

در برخQQی از ادوار، .  شQQود"وسQQيله"اسQQت، تQQا وقتQQی وارد کارخانQQه شQQد بتوانQQد خQQود     

ايQQن " وسQQيله" بQQه مبQQارزه طبقQQاتی اسQQت، تQQا بعQQدها بتوانQQد تبQQديل " هQQدف"دموکراسQQی 

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

بايQد  «. که اخالق در خدمت منافع اجتمQاعی اسQت و ايQن منQافع متضQادند         ] بايد پذيرفت [

کQQه اخQQالق بQQيش از هQQر شQQکل ديگQQر از ايQQدئولوژی دارای ماهيQQت طبقQQاتی         » پQQذيرفت

  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 سQتم مملQو         «

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

هQدف طبيعتQًا از جنQبش تQاريخی       . چگونه دوگQانگی بQين هQدف و وسQيله نمQی شناسQد             هي

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

بخواه مفQاهيم رفتQار    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   

بQر  . چنين سجيه ی استلزام های خاصی در نگرشش به مفاهيم برای آن ايجاد مQی کنQد         

  مبنQQای چنQQين اسQQتلزام هQQايی اسQQت کQQه مفQQاهيم در چهQQارچوب آن در قالQQب احکQQام مQQاده     

                                                 
  ١١-١٦ها و اخالق ما ص  تروتسکی، اخالق آن- 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

»  QQا يQQان هQQاهی انسQQارکرد    آگQQه کQQت، بلکQQانه نيسQQتقل روان شناسQQد آزاد و مسQQک 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 تروتسQکی     .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 کميQت و تحQول از طريQق اضQدا، مناقشQه ی مQاده و صQورت و بQاالخره تغييQر                «

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

  .آن می پردازد

  QQه آشQQه بQQان کQQه     چنQQک کQQوانين ديالکتيQQان قQQکی از ميQQرای تروتسQQيم، بQQی بينQQکارا م       

قQانون  «مهم ترين آنها قQوانين تغييQر کميQت بQه کيفيQت تلقQی مQی شQد کQه او خQود آن را                

بQQرای مثQQال او چنQQين مQQی انديشQQيد کQQه مناقشQQه ی      .  مQQی خوانQQد ٢٥»اساسQQی ديالکتيQQک 

  کيفيQت ييQر کميQت بQه   مضمون و صورت و تغيير امکان به ضرورت بيQان ديگQری از تغ    

تروتسکی ضمن بررسی قQانون تغييQر کميQت بQه کيفيQت خQاطر نشQان          . ٢٦می آيند  شمارب

او ايQن نکتQه را بQا قيQد     . می سQاخت کQه هQرکس دسQت کQم يQک ديالکتيسQين ناآگQاه اسQت             

                                                 
 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 تغييQر کميQت بQه کيفيQت      آنمثالی که ضمن  

  .ردتبعيت می کند، بيان می ک

ديالکتيکی به مثابه عنصری در تغييQر کميQت     » تثليت«جز آن چه گفتم تروتسکی به       

ورد، تثليQت،  آبنابر توضيحی که او از اين مطلQب بQه عمQل مQی         . به کيفيت می نگريست   

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

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

تروتسQQکی ايQQن مکانيسQQم را ضQQمن کQQابرد آن در تبيQQين تحQQوالت   . روی مQQی دهQQد» نهQQاد

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

ای را اصQQلی » برنهQQاد«ايQQن مفQQاهيم . در بQQاره ی جهQQان بQQر اسQQاس تجربQQه مQQی سQQازند   

تشکيل می دهند، مع الوصف کا در اين جا خاتمQه نمQی پQذيرد بلکQه انسQان هQا بQه نحQو             

 می دهند تا زمانی که انبوه ی چنQين تجQارتی بQه آن حQد            پيوسته به تدارک تجربه ادامه    

در . در مقامی قرار گيQرد کQه خQود را فQرا روی خQود ببينQد        » 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 » برابرنهQQاد«و » برنهQQاد«واقعيQQت مQQی يابQQد مبQQارزه بQQين  » برابQQر نهQQاد«زمQQانی کQQه 

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

تروتسQکی بQا   . 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 حرکتQی اسQت کQه در درون انديشQه و طبيعQت و جامعQه          

  .جريان دارد

 اقتضQQای چنQQين پويQايی بQQاطنی اسQQت کQه تروتسQQکی ديالکتيQQک را بQه مثابQQه سQQالح    بQه 

فلسفی سياست انقالبی تلقی می کند، زيرا که به باور او تنها بQا اسQتفاده از ايQن سQالح        

الزم بQه يQادآوری   . است که می توان ماهيت و چگونگی حQوادث و رويQداها را شQناخت           
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و روشنی در موخره مQارکس بQر چQاپ 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 تلقQی افQزوده شQده اسQت، ايQن اسQت کQه بQه بQاور او            

دفترهQQای «. ی عمQQل مQQی کنQQدديالکتيQQک هQQم بQQه نحQQوی انقالبQQی و هQQم بQQه طريقQQی تکQQامل  

در تبيQQين ايQQن معنQQی اسQQت کQQه  . ٢٧از توضQQيح در ايQQن بQQاره مشQQحون اسQQت » ديQQالکتيکی

تروتسکی تصريح می کنQد کQه ديالکتيQک همQه ی پديQده هQا، نهادهQا و ميQزان هQا را در            

شQوق خاموشQی ناپQذير تروتسQکی     . ٢٨ظهور و تحول و سقوط آنها به بررسی می گيرد     

مقQاالتی در بQاره ی مفهQوم ماترياليسQتی     «اری در اقبQال او از  به فلسفه را به نحو آشک 

عميQق و   » دفترهQای ديQالکتيکی   «نفQوذ ايQن اثQر بQر         . اثر آنتونيو البريQوال يافQت     » تاريخ

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

، بهتQرين نمونQه   آمQده اسQت  » دفترها«بيان تروتسکی از ديالکتيک، بدانگونه که در     

به منظور چهارچوب بندی کلياتی است که مQی تQوان از آمQوزه ی ديQالکتيکی او ارائQه                   

  .کرد

 و بطQQور کامQQل  اايQQن منطQQق جهQQان را بQQدون اسQQتثن  . ديالکتيQQک منطQQق تحQQول اسQQت  «

نه به عنQوان نتيجQه ی آفQرينش، آغQازی ناگهQانی و تحقQق برنامQه ای             . ارزيابی می کند  

يQQر شQQکل هQQر آن چيQQزی کQQه در راسQQتای  ينتيجQQه ی حرکQQت و تغبلکQQه بQQه مثابQQه ] الهQQی[

  .»می شود«تحولی قانونمند 

به اين اعتبار نگاه ديالکتيکی به طبيعQت و انسQانيت، يعنQی معنQای اساسQی و بسQيار              

کلQQی آن بQQا آن چQQه کQQه نگQQاه تکQQاملی بQQه طبيعQQت، يعنQQی علQQوم طبيعQQی و انسQQانی معاصQQر  

ترکيبQی  ) يا ماترياليسم ديQالکتيکی (رياليستی  بدين طريق ديالکتيک مات   ... پيوسته است 

  بلکQQQه وحQQQدتی متمQQQايز و مشQQQخص اسQQQت،   . بخQQQواه از دو اصQQQطالح مسQQQتقل نيسQQQت  دل
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 ١٣٣ 

صورت بندی خالصه شده ای برای يک جهان بينی کامل و تجزيQه ناپQذير اسQت کQه بQه               

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
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