
  و لوکاچدیالکتیک و انقلاب:تروتسکی و لنین 

 نویسنده: میشل لووی    

 علی ذوالقدر :ترجمه

 هایسالنباشد که اندیشه انقلابی در اتفاقی  شاید ردوجود دا  تنگاتنگانقلابی پیوندی بین روش دیالکتیکی و تئوری  رسدمیبه نظر 

این تفکر انقلابی تلاش کرد تا روش  .شد آوریشگفتدستخوش تغییرات خلاقانه و (5291-5291حدفاصلابتدایی قرن بیستم) 

تلاش خواهم کرد این رابطه یعنی رابطه بین دیالکتیک و  .ابزاری برای دانش و عمل بکار برد عنوانبهمارکسی را -دیالکتیک هگلی

 تسکی ، ولادمیر ایلیچ لنین و گئورگ لوکاچ نشان دهم.و اشتراکات سه اندیشمند مهم مارکسیست  ترو هاتفاوتانقلاب را در سایه 

ه ترین اننو نوآورا آورترینشگفت از مطرح ساخت که2پیامدهاو  اندازهاچشمدر مقاله 1 مداومتروتسکی نخستین بار نظریه خود را درباره انقلاب 

 زمان بسیاری باب بود در آنتاریخی که  هایدورهاو در این مقاله با ایده جدایی مطلق  .اندیشه سیاسی مارکسیستی بود ٔ  درزمینه هاایده

ن به دموکراسی آینده روسیه ابتدا دموکراسی بورژوایی حاکم خواهد شد سپس احتمال  تحول آدر انقلاب  کردمیکه استدلال  اینظریه)

کرد بلکه  بینیپیشانقلاب اکتبر را  هایاستراتژی تنهانهاو با تئوری خود  .کرد مخالفت شدتبه (افزایش خواهد یافت سوسیالیستی-پرولتاریایی

اتفاق افتادند را کشف نمود. گرچه این نظریه خالی از  ندهیآانقلابی مثل انقلاب چین ،اندوزی ،کوبا و... که در  روندهایحلقه مفقوده دیگر 

 آننسبت به هر   داریسرمایهم انقلابی در شرایط سیست روندهایاز  تریدرستغیرقابل قیاسی تحلیل  طوربهاشتباهات و کمبود نیست اما 

  .کرد به عمل آورد ارائه 5251 سال انگلس تا مرگچیزی که مارکسیسم ارتودکس  از 

بعث شده از یک فهم مشخص از نو منگرش ا دهدمینشان تروتسکی و نظریه انقلاب مداوم  مطالعه دقیق پیرامون خطوط اصلی اندیشه سیاسی

دوم داشت.  المللبینروش ماتریالیسم دیالکتیکی که تمایز بارزی با جریان مارکسیسم ارتودکس غالب در   پایه برتفسیری  د؛مارکسیسم بو

او در باب ماتریالیسم  هایسخنرانیبه از تئوری مارکسیستی به میزان زیادی  او اگرچه تروتسکی جوان هگل را مطالعه نکرده بود اما درک

نیز به این موضوع اشاره  خود زندگی نامه اشاو در  .بود  3لابریولا آنتونیو کارهای ازپذیرفته  تأثیرکه  هاییسخنرانی .است خوردهگرهتاریخی 

شروع  دهدمیاین موضوع نشان  .(1)بلعید 5921سا در سال زندانی بودن خود در اود طول درکه با شوق تمام مقالات لابریولا را  کندمی

مکتب  یافتهتربیت کهفردی  ،دوم قرار داشت المللبینمارکسیسم  ریتأثبسیار کمتر تحت  که شروع شد   باشخصیتی  دیالکتیک او از آشنایی

از  یاو یک .ه بوددمبارزه کر دادمیمبتذل ماتریالیستی که مارکسیسم ایتالیا را شکل  جریان وتیویسم پوزی نوسرسختانه علیه تئوری  و بودهگل 

 رالابریولا تلاش کرد مفاهیم دیالکتیکی کلیت و صیرورت تاریخی  .کردمیاقتصادی از مارکسیسم را نفی  صرفاً تفسیرهای اولین کسانی بود که 

و بر  کردمیپرهیز  آکادمیکاز دگماتیسم  شدتبهیک تئوری خودبسنده و مستقل دفاع کند. او  عنوانبهکرده و از ماتریالیسم تاریخی  بازتعریف

 (9).ورزیدمیلزوم یک نقد پیشرو از مارکسیسم اصرار 

الهام از  هیبر پادرکی که  ،دگماتیسم بود ، انتقادی و ضدی دیالکتیک درک  پایه بر تروتسکیکه بحث شد نقطه شروع فهم  طورهمانبنابراین 

این روش از تحلیل به بررسی روابط  یریکارگبهبا  قاًیدقنگاشته بود  5291سال که  در 4« مارکسیسم»بود. مقاله  گرفتهشکلکارهای لابریولا 

 .خودپرداختاجتماعی در معنای عام 
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روسی از پلوخانوف تا  هایمارکسیستدر مقابل دیگر که تئوری انقلاب مداوم تروتسکی  شناختیروش متمایز وحال بگذارید بر پنج ویژگی مهم 

 را مطرح کنیم. سازدمیبرجسته  هاکیبلشومنشویک ها تا  لنین از

بین قدرت اجتماعی پرولتاریا و حکومت دموکراتیک دیکتاتوری  سلبی را که جدایی هابلشویکاتحاد اضداد سعی کرد  نظرازنقطه تروتسکی- 5

پلوخانوف پایه استدلالی  ،و سرسختانه با پلوخانوف دنبال کرد مشخصاًاو این جدل را  .قرار دهد موردانتقاد شدندمیارگران و دهقانان قائل ک

)حزب  مشروطه بورژوایی( 5انقلاب ما انقلاب بورژوایی است بنابراین باید از کادتس داشتمیبیان   بود که بناکردهخود را بر مقدمات نادرستی 

انتزاعی پیشا  یهااستیسرا به اعمال  6چروانینکه در نقد منشویک ها نوشته بود  انگیزشگفتدر یک مقاله  نآ برحمایت کنیم علاوه 

مشخص  (1) که باید بگوییم جغرافیایی است کندمیاخلاق اسپینوزایی بنا  هیبر پاتاکتیکش را  چروانین گویدمیاو  کندمیدیالکتیکی محکوم 

درک او از  دهدمیاما متون او نشان ننوشته است  فلسفی مشخصاًهرگز متن  تقریباًو  یک فیلسوف نبوده است  گاههیچاست که تروتسکی 

 است. ملاحظهقابلابعاد مفاهیم مختلف فلسفی به میزان زیادی 

 .روش مارکس بوده است اساس وکه دیالکتیک مفهوم کلیت ریشه  ورزدمیطبقاتی بر این موضع اصرار  آگاهیتاریخ و  کتاب لوکاچ در - 9

از  تریملاحظهقابلو  ترگستردهتصویر بسیار  ترقبلبیست سال تروتسکی اما . (4)گیردمیر حوزه دانش قرا یاری از اصول انقلاب دبنابراین بس

و مبارزه  داریسرمایهدرک از مفهوم کلیت بود که  آنتروتسکی اندیشه انقلابی  هایبرتری ترینمهمیکی از  .این نظریه لوکاچ مطرح کرده بود

: در گویدمیبود   5949 که در مورد انقلاب  7«لاسالمقالات »پیشگفتار نسخه روسی  در او ،دیفهمیمجهانی  روندیک عنوانبهرا طبقاتی 

به این معنا که  نهاده شده بودندخود بنیان  در معنای عام  نوعی خاص از تولید و تجارت نظام اقتصادی ها بر پایه کشور یهمهدنیای جدید 

 ن شد که وقایعآاین دید باعث  شودمیاداره یکسان یک ارگانیسم سیاسی و اقتصادی  هیبر پا و به جهانی شده دستگاهیتبدیل به  داریسرمایه

 .در کل جهان پنداشته شد انحلال سرمایهآغازگر  ینوعبهرهایی سیاسی طبقه کارگر روسیه  ترتیباینبه گسترده و جهانی پیدا کنند. خاصیتی

 را آندر کلیت  داریسرمایهسیستم  شدمی اصطلاحاتبا اقامه کردن این  هانت و .ایجامعهتاریخ هر  (1)گرفتن شرایط عینی نظردر البته با 

  کردندمیجبرگرایی اقتصادی ملی تعریف  هایمشخصه به لاب اکتبر را فقط با توجهروسی که انق هایمارکسیستدرک کرد و نگاه سنتی 

 تغییر داد.

 تضادهایتمام  این روش  .کردمیبود را رد  سویهیکو  ، غیر دیالکتیکی رایانهگکه روشی جزم  اقتصادی باوری جبرقاطعانه تروتسکی  – 1

اندیشه پلوخانوف از تفسیر  هاینشانه تریناصلیاین دیدگاه یکی از  .دادمیاقتصادی تقلیل  هایزیرساختسیاسی و ایدئولوژیک را به  ،اجتماعی

 هایپاراگرافاز  دریکیاو  .این اقتصادگرایی را در تز خود درباره انقلاب مداوم نقض کرد کنندهتعیینسهم تروتسکی و  مارکسیستی نیز بود

کنولوژیک یا منابع یک ت هایپیشرفتفقط وابسته به پیدایش دیکتاتوری پرولتاریا  مثالعنوانبهتصور کنید،  :گویدمی« اندازچشمنتایج و »

 .(1)ارتباطی با مارکسیسم ندارد گونههیچبر مبنای ماتریالیسم خام اقتصادی نیست و در واقعیت  داوریپیشچیزی جز  این باور ،کشور باشد

این تکامل باوری ایده اصلی  .کردمیبود رد  شدهتعیینتکامل از پیش نوعی  هیبر پااز تاریخ را که دیالکتیکی مفهوم غیر تروتسکی  – 4

از  هرزمانیلترناتیوها در آ متناقض داشت به این معنا که روندیک مثابهبهدرک غنی و دیالکتیکی از مفهوم پیشروی تاریخ  او  منشویک ها بود.

و  اندازهاچشم»در  منشویکدر جدال با  تروتسکی بالقوه نیست. هایانقلابتاریخ وجود دارند و  وظیفه مارکسیسم چیزی جز کشف امکانات 

ق  فهم دیالکتیکی دگرگونی سوسیالیستی تنها از طری سویبهکه روند انقلاب مداوم  کندمیو بسیاری از دیگر مقالاتش دیگرش استدلال  «نتایج

که  ناپذیراجتنابورت را به یک ضر آن تواننمیو  ذهنی متعددی وابسته استعناصر بنابراین انقلاب به  ممکن خواهد بود.احتمالات عینی 
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به عمل انقلابی در  ایکنندهتعییننقش وسیع به تاریخ اجتماعی  اندازچشماین دید از  تقلیل داد.است از پیش معلوم  نآ شکستپیروزی یا 

 .دادمیاسی تروتسکی ساختار تئوری سی

از قوانین کلی نظام  ضرورتاً هاآنو منشویک ها باور داشتند کشور  ورزیدندمی تأکیدجامعه روسیه  تمایزهایپوپولیست ها بر  کهدرحالی - 1

یعنی  ،روسیه بدهد خاص بودن و تیکی از تلفیق جهانی بودنقادر بود یک تحلیل دیالک هاآنوتسکی برخلاف تر ،کندمیپیروی  داریسرمایه

چند سال  که ایایده «تاریخ انقلاب روسیه». او در کتاب درخشان داریسرمایهاجتماعی جامعه روسیه و روند جهانی  خاص صورت ویژگیدرک 

و  اشیارتجاع رویکردهایدر مسئله اسلاوی گری با تمام  :نویسدمیاو در بخشی از کتاب  ،فرموله کرد قبل در مقالاتش مطرح کرده بود را

از پیشرفت جامعه  ناپذیریجدایی هایبخش یقیناًبا تمام توهمات دموکراتیک خود گرچه خیالات عبثی بیش نبودند اما   8نارودوکیسم همچنین

درک کند و در دام درک  را کشورهاتوانست هویت قوانین پیشروی جوامع همه نارودوکیسم روسیه  بودند و مارکسیسم روسی از تقابل خود با 

از مفهوم هگلی رفع  برگرفتهنابراین دیدگاه تاریخی تروتسکی (ب1)گیردمینادیده  باهمرا  هابدیو  هاخوبیمه مکانیسم دگماتیستی نشود که ه

 (8)دست یابد. هاآنرفع دیالکتیکی بود که قادر بود از تناقض بین پوپولیست ها و مارکسیسم روسی به 

بسیار تازه و  5251 از سال شد در فضای مارکسیسم روسی تا قبل مطرح«اندازهاچشم نتایج و »سانه که در مقالهتلفیق تمام ابتکارات روش شنا

که  طورهمان ،در قلب نظریه انقلاب مداوم او نمایان است یعنی نگاهی دیالکتیکی به روند پیشروی تاریخ قاًیدقاین نقطه تمایز  .بود همتابی

وسعت و جسارت دیدگاه او قرار  تأثیرتحت  «اندازهاچشمنتایج و  »نیست که پس از خواندن کسهیچ ایزاک دویچر در بیوگرافی او نوشت:

 .(2) بنگرد اشنشدهینده را از قله کوه و با وسعت افق و مناظر کشف آقادر بود  تروتسکی نگیرد

دوم و افرادی مثل کارل کائوتسکی و پلوخانوف  المللبینوفادار و پیرو مارکسیسم  پردازنظریهخودش را یک فیلسوف  و  5254لنین تا سال 

بخش از  تأثیرانکه بسیار تحت بود  «آمپریوکریتیسیم وماتریالیسم »به نام  فعالیتش اثری هایسالاو در اولین کار  فلسفی . آوردمی حساببه

 .کردندمیمارکسیسم بود که رهبران منشویک نمایندگی 

 دموکراتسوسیالحزب او در عین ناباوری مشاهده کرد  زمانی که .رادیکال شروع به تغییر کرد صورتبه 5254اما اندیشه فلسفی لنین از سال 

همچنین این تصمیم در روسیه نیز از  ،شروع کرده بود 5254 اوتبه جنگی داد که دولت قیصر در رأی بود  آنمان که  هم از رهبران آل

دوم درباره جنگ جهانی اول برای لنین  المللبین زیآمفاجعهتصمیم  این اتخاذ. تگش مندبهرهحمایت پلوخانوف و دیگر اطرافیان او 

او را به جهتی  ارتودوکسمارکسیسم این ورشکستی سیاسی  .است فاسدشدنشد که درک کند مارکسیسم ارتودکس در حال  ایمایهدست

 کندماتریالیسم تاریخی  دربارهوف پلوخان-کائوتسکیفلسفی  دیدر عقاجدی  دنظریتجدکه  سوق داد

ماه دیدگاهش  یکتنها در عرض  5254 اوت زخم از شد که ناگهان لنین پس نآباعث کنیم چه چیز  سؤالکه از خود  ضروری است اکنونهم

 آشیلیا شاید پاشنه  سنت مارکسیستی بود؟ هایریشهاشتیاقی تازه برای بازگشت به  آیامنطق هگلی بیاورد!!  سویبهرا تغییر دهد و رو 

 از تحلیل خود حذف کرده بود؟ را دیالکتیکدوم بود که  المللبین شناختیروش

 از نشان که او پس آننشان به  ،بنیادی تغییر یافت صورتبههر دلیلی که وجود داشته باشد شکی نیست که دیدگاه او از فلسفه مارکسیستی 

به مسئول ویراستاری نشر گرانت نوشت و  اینامهژانویه در  ازآنپس ماه یکتنها  و  5254خواندن کتاب علم منطق هگل در دسامبر 

 تجدیدنظر نآدیالکتیک در بخش  مشخصاًاحتیاج دارد و باید  فلسفی هاینوشتهدستدرخواست کرد به زمان بیشتری برای ویرایش کتاب خود 

 »خود به نام هاینوشته آخریناز  دریکیبعد نیز ادامه داشت و هفت سال بعد لنین  هایسالدر  دیالکتیکاین اشتیاق برای مطالعه . (59) کند
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نظر هگل از م دیالکتیکنیازی جدی وجود دارد که که  کندمیگوشزد  اندرکاراندستو  به ویراستاران9« گرستیزهدر باب اهمیت مارکسیسم 

 (55) .قرار گیرد موردمطالعه مندنظامو  عمیقاًماتریالیسم 

 آندوم وجود داشت که به  المللبیندر مارکسیسم  هاییمشخصهو  هاگرایشکه چه  بد نیست بررسی کنیماما قبل از ادامه دادن به بحث 

 .روحی غیر دیالکتیکی)پیشا دیالکتیکی( داده بود

از استدلال باستانی از ماتریالیسم  دوم وجود داشت که  ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس را با نوعی المللبینگرایشی در  آنکهنخست   - 5

: در تزهای گویدمی هایشنوشتهاز  دریکیبرفرض مثال پلوخانوف  .پنداشتمییکی  کردندمیو فوئرباخ بیان  10لویسیوسهمتافیزیکی که 

دیدگاه   درواقع کندمیرا اصلاح  هاآنبلکه مارکس  شودنمیبنیادین فلسفی فوئرباخ رد  هایایدهاز   کدامهیچمارکس درباره فوئرباخ 

 (12).شودمیدر منطق درونی فلسفه  شرح داده  مستقیماًماتریالیستی  مارکس  

دوم وجود داشت این خصلت بود که همواره ماتریالیسم تاریخی به یک جبرگرایی مکانیکی و  المللبیندومین گرایشی که در مارکسیسم   - 9

که  کردمیکائوتسکی با سماجت بر این ایده پافشاری  نمونه عنوانبه ،مقدم بر امر ذهنی بود امر عینی نآ درکه  شدمی داده اقتصادی تقلیل

که اقتصادی هستند  قدرهمانکه  هاییشرطپیش ،تحقق یابد هاییشرطپیشتسلط پرولتاریا و انقلاب اجتماعی  اتفاق نخواهد افتاد مگر 

شرایط چطور اتفاق خواهد  اما این یدهسازمانو توان  و نظموغ مصادیقی مثل نب گیریدر ه معنایب شناختیروان، باشندمینیز  شناختیروان

ممکن نباشد این شرایط عینی  آنخواهد بود که نظام تولید چنان گسترش دهد که فراروی از  داریسرمایهاین غایت تاریخی  گویدمیافتاد؟ 

 .(51) آوردمیم مردمی فراه هاینیرویتغییرات را برای  اقتضائات

تا  داریبردهبه نظریه تکاملی داروین تقلیل دهد به این معنا که مراحل مختلف تاریخ از گرایشی که تلاش داشت دیالکتیک هگل را   - 1

 درجایی. کائوتسکی کنندمیسختی به نام قوانین تاریخ پیروی  و و سفت صلباز قوانین معین  و سوسیالیسم  داریسرمایهفئودالیسم و 

. و که مارکسیست باشد یک داروینیست بود آنکهکائوتسکی قبل از  حقیقتاً .: مارکسیسم علم مطالعه تکامل ارگانیسم اجتماعی استگویدمی

 کرد. گذارینام 11تاریخی-زیست ماتریالیسماو روشش را نبود که یکی از  مریدان  راهبی

خود پس از شنیدن انقلاب  انگیزشگفتبیان گیرا و  آنبا  پلوخانوفچهارمین گرایش مفهوم انتزاعی و ناتورالیستی قوانین تاریخ بود. که   - 4

 اکتبر فریاد زد که این شکستن تمام قوانین تاریخ بود.

انقلاب –المان انقلاب بورژوایی -روسیه :کردمی از هم جدا هایشانتفاوتبنا به  را هاابژهنوعی روش تحلیلی بود که  گرایش آخرین  - 1

 .حداکثری یا بیشینه هایبرنامه -حداقل یا کمینه هایبرنامهتوده  -ستی حزبسوسیالی

 اندنرسیدهبه درکی عمیق و صحیح از هگل  کدامهیچهگل را مطالعه کرده بودند اما گویی  دقتبهشکی نیست که کائوتسکی و پلوخانوف هر دو 

 و جبرگرایی بنا کردند . گراییتکاملنظریاتی بر پایه  بالعکسخود نگنجاندن نظام نظری در  را آنو 

 او با این نوع نگاه پیشا دیالکتیکی را بررسی کنیم. هایتفاوتلنین بر منطق هگل و  هاییادداشت هایتفاوتو حالا بد نیست که 

زیرا  پنداشتیم یکیالکتیدو غیر ف بود و این جدایی را نابخردانه مخال شدتبهسازی مفاهیم  دوگانهبا جدا کردن و   لنیننخست اینکه   – 5

ایدئالیسم و دیالکتیک بسیار نزدیک  به ماتریالیسم مارکسیستی کهنبوغ متافیزیکی ، ایستا ، ناپخته و مرده با   ماتریالیسم از  نوع او این ازنظر
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بود کتاب منطق بزرگ زیرا معتقد  کندیم منطق بزرگ هگل انتقادعدم مطالعه  خاطر بهاز پلوخانوف  بارها لنین بنابراین .تفاوت داشت است

 .(54)کندمیروش کانتی محکوم  کارگیریبهعدم استفاده از این روش و  خاطر بهرا  او از فلسفه است و دیالکتیکیدانش  هیبر پا اساساً هگل

به  اوو   .دنوجهانی هست دوجانبه ،پیوستههمبه هایلحظه صرفاً در این نگاه علت و معلول  .بهره برداز مفهوم دیالکتیکی علیت  لنین بارها   - 9

نگری و صلب و ثابت بودن مفهوم سوژه و ابژه را از میان  سویهیکن آکه هگل از طریق  زددیالکتیکی از روند ش  دست به ستای همین جهت

 (51)برداشت.

 مثابهبهاو در نگاه اول پیشرفت  ازنظر. کردمین پافشاری آلنین بر تمایز بزرگ مفهوم مبتذل تکامل باورانه از پیشرفت و مفهوم دیالکتیکی  - 1

که خود هر پدیده  می داندوحدتی از اضداد  مثابهبهرا  نگاه دوم پیشرفت کهدرحالیخشک و خام است  جانبیافزایش و کاهش و یک تکرار 

 .(51)آوردمیو پیشروی فراهم  شجهبه علت وجود متناقضش شرایط را برای  ذاتاً

 ،قوانین نویسدمیمبارزه کند او  شده بود هامارکسیستدر بین  بتواره ایتبدیل به لنین از طریق هگل سعی کرد با مفهوم مطلق که  - 4

 (51)قوانین مفاهیمی سطحی ناکامل و تقریبی هستند. یهمه

ریشه درک دیالکتیکی  در کهقعیت در پیشرفت مجموعه لحظات وا، درک کند نکلیت آلنین سعی داشت همه مفاهیم را در چارچوب -1

او در این نوشته انتقاد  .مشاهده کنیم 12دوم المللبینفروپاشی شناسانه را در مقاله او به نام گیری این اصول روش بکار توانیممیما . (59)داشت

را نادیده  نآ امپریالیستیدفاع میهنی حمایت کند و خصلت  عنوانبهاز جنگ جهانی  که تلاش داشت  کندیممطرح استدلالی  آن سختی علیه

 (52).رد کرد را و صلب نگری و نگاه ایستا سویهیکبا دست گذاشتن بر دیالکتیک مارکس هرگونه او  .گیرد

و این نکته را  درک کند هاآندر چارچوب کلیت   ختلاف لحظات مختلف واقعیت راجدایی و ا ،پذیریانعطافو  تضاد ایستایی لنین سعی کرد

همواره در  و مشروط وپویا که زنده،  یواقعیتچرا ادراک نوع بشر نباید برخلاف  دهدمیاست که نشان  یاهینظرکتیک برجسته سازد که دیال

 (99).شود بل است ایستا و مرده پنداشتهمتقا تأثیرو حال تغییر 

 .ن شکل گرفتی فلسفی بود که پیرامون آهابحثاز  تربرجستهداشت بسیار  به دنباللنین  13«5251-5254 هایادداشت» نتایج سیاسی که 

در که  گرچه بر کسی پوشیده نیست .بسط داده شد 5251در سال  آوریل تزهایتوسط او در  بعدهامفهوم سوسیالیست انقلابی که  مخصوصاً

 انگارانهسادهجمع اضداد به تغییر  درک مفهوم  بجای شد،میکه بدان اعتقاد داشت جدا  از چارچوب کلیتنظریات لنین  مواقع ازبرخی 

انقلاب و  کردیمدر عمل نقض  را مفهوم دیالکتیکی علیت باور به گاهی یا کردیمچرخش پیدا  حکومت دموکراتیک به انقلاب سوسیالیستی

در متونی به پیوستگی مراحل تاریخ تکامل  انگارانهسادهخود به نظریه  نقد از یا ،دادیمتقلیل  نآاقتصادی  هایزمینه پیشبه صرفاً را روسیه

 المللبیندروغین مارکسیسم  نقدهایگل او را از بند خوانش ماتریالیستی لنین از ه ،است مسئله در این رابطه این ترینمهماما ، کردیمرجوع 

هگل به ابزاری  در دست منطق و این خوانش  رها کرد داشتبازمیانقلاب  او را از اندیشیدن به نظریهکه این  هاییمحدودیتو  ساخت آزاددوم 

وانست لنین تن آ تأثیرتحت . جمهوری شوراها بادزندهدر پتروگراد فریاد بزند  5251 سال آوریلکه در  برساند یامرحله بهاو تبدیل شد تا او را 

و  روسیه باید بورژوایی باشدکه انقلاب  از این استنباط انتزاعی ایستارها کند و  رواج یافته مارکسیسم دیالکتیکیپیشا  از نقدخود را همیشه 

از این  بلافاصله پس گذشتن .شود آزاد شروع کرد نآ در را اقتصادی به بلوغی نرسیده است که بتوان انقلاب سوسیالیستی ازلحاظروسیه هنوز 

تغییر  سویبهلوازمی  توانمیاز منظری دقیق و واقعی این مسئله را بررسی کند که چگونه  بامطالعهماده ساخت تا آمرحله او خودش را 

 منجر به انقلاب اکتبر شد. نهایتاًاکثریت توده کارگران و دهقانان باشد راهی که  قبول موردکه  آوردسوسیالیستی فراهم 
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گئورگ لوکاچ بوده  طبقاتی یو آگاهتاریخ کتاب  نوشته شد 5251دیالکتیک انقلاب پس اکتبر  مورد درکه  فلسفی کاربدون شک بهترین 

گامی بلند در انقلابی  عمل دربر اتحاد امر ذهنی و عینی  تأکیدمتناقض کلیت تاریخ و همچنین  دررونداو با تجسم بخشیدن لحظات  .است

 ،ارزش و واقعیت ،مثل هستی و نیستی سنتی  هایدوگانهدیالکتیکی   صورتبهلوکاچ قادر بود  .برداشتجهت تحلیل دیالکتیکی از انقلاب 

این بخش کارهای لوکاچ در  کهییازآنجا .فلسفی برساند آشتیو  به رفع را اراده انسان و شرایط مادی ترمهم هاآناز همه  اخلاق و سیاست و

است  داشدهیپ تازگیبهکه  14«تام گرایی و دیالکتیک»به نام  اثری دراز او که  نظرنقطهست چند است بد نی شدهشناختهقرن بیستم بسیار 

 .توجه کنیم

 هاستیکمونصریحی که برخی از  و که چرا لوکاچ هرگز به انتقادات تندبود  سؤالمحققان و خوانندگان بسیاری از متمادی برای  یهاسال در

در سال  احتمالاًدر )که  این مقالهاما کشف  .مطرح کرده بودند پاسخی نداده است طبقاتی یآگاهتاریخ و درست بلافاصله پس چاپ کتاب 

 و که لوکاچ به این انتقادات پاسخ صریح دهدمینشان  ، قطعه گم شده را پیدا کرد. مقاله مذکورلنین سابق موسسه آرشیو( شدهنوشته 5291

 انقلابی/مارکسیستی نوشته آخریندرواقع  بسیاری این پاسخ در نظر .مارکسی خود دفاع کرده است-اصلی شاهکار هگلی هایایدهو از قاطع داده 

 اش مقالهدر که   است "آشتی با واقعیت  "اش، یعنی فلسفه  و سیاسی ینظر شیگرا چرخش مهم او در درست پیش ازفیلسوف مجاری 

 (95)ارائه کرد. 5291 در سال15موسی هس درباره

به ایدئولوژی  زودیبهکه  پوزیتیویستین بخش از مارکسیسم آ علیهتئوری قوی در دیالکتیک انقلابی بود که  شکبی دیالکتیک و تام گرایی

 .وارد آوردتشکیلات رسمی شوروی تبدیل شد انتقادات سختی را 

ابژه دیالکتیک تاریخ بود  -در سوژه  انقلابیذهنی یک  هایلحظهبحث اهمیت  ورزیدمی تأکید آنعنصر اصلی که لوکاچ در بحث جدلی خود به 

این  .ارکسی از ذهنیت انقلابیم-خلاصه کند باید بگوید یک دفاعیه قوی هگلی ایجملهدر  را این مقالهاهمیت ر کسی بخواهد ارزش و و اگ

شواهد  از حال بگذارید کمی .پردازدمی آناگرچه در بخش دوم نیز لوکاچ به  شودمیدر بخش اول بسط داده  خصوصبهدر کل مقاله  مایهدرون

 .نشان دهیمدر خود متن  را هااستدلالاین 

 آیامعلوم نیست هنوز  .ندادرا  آنلوکاچ هرگز به خود زحمت توضیح  .16کرد یعنی تام گرایی آغازعنوان کتاب بحث را  زیآماز نام راز  توانمی

علیه در نقد او  17«؟چه باید کردمقاله » در مثلاًکلمه استفاده کرده بود  آنجدلی خود از  هایبحثلمانی است یا روسی؟ اما لنین در آ ایکلمه

گسترده  مرزهایاما لوکاچ در معنا و  استفاده برد.بودند از این واژه معتقد  خودی بهاقتصادی که به شورش خود  هایمارکسیستن دسته از آ

 تاریخی. درروندانقلابی  -فتن لحظات سوژهبا نادیده گر رخدادهاتام گرایی در نظر لوکاچ یعنی روند عینی  .بردمی بهره  آنفلسفی از  -تاریخی

که یک منشویک قدیمی بود  نیدبور .کردمیبورژوایی نقد   یستیویتیپوزتغییر مارکسیسم به علمی  خاطر بهرا 19و دبورین  18روداسلوکاچ 

به مطالعه و  بورژوایی بود شناسیجامعهی و ماتریالیسم تاریخی را  به حصار نظریه کنت و اسپنسر تقلیل داد که نوع  برگزیدراهی ارتجاعی را 

و مسیر عقلانی  عینیت علمی از گرمشاهدههمچنین روداس خودش را در جایگاه یک  ،پرداختمیعمل انسانی هر خارج از  تاریخی فراقوانین 

هرگونه خود منکر  تحقیقات علمیاخلاقی  یطرفیبادعای با  هاآنهردوی  .کند بینیپیشپیشرفت انقلابی را که قادر است هرگونه  قراردادتاریخ 

 کردند.کنش و نقش سوژه را در تاریخ نفی  به نام مارکسیسم هرگونه و تاریخ شدند درروندسوژه  دخالت
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همان ابزاری که  .بردندمیانقلابی بکار  بودن رد دیالکتیکتوجیه ی برا طلبانفرصتابزاری است که  درواقع سوبژکتیویتهاین جنگ علیه 

بسط  را روداس مفهوم محتوم خود را از تاریخ 20ذهن باوری-همچنین به نام پاد .کائوتسکی علیه لنین استفاده کردند برنشتاین علیه مارکس و

ادعا  نوشته بوداو در مقاله که علیه تروتسکی . گذاشتینمو هیچ نقشی برای کنشگری تاریخ باقی  گرفتیمداد که تنها شرایط عینی را در نظر 

 هیچمتناسب اتفاق افتاده است و رهبری کمونیست  شرایط عینینبود   خاطر بهفقط  5252در سال  نکه شکست انقلاب مجارستا کندمی

به  ازحدبیشنگر درباره سیاست دارند و  سویهیک و نظرانهتنگوهم لوکاچ نگاهی  تروتسکیکه هم  کندمیاو اشاره  .ندارد آن درتقصیری 

 .(91) دهندمیطبقاتی پرولتاریا اهمیت  یناآگاه

که در لحظات  داشتیمبیان و  ورزدیم دیتأکبر موضع اختیار باورانه خود نیز  کردیمرا رد  ایدئالیستیاتهام ذهنیت  نکهیباا زمانهم لوکاچ

تاریخ  درروند و ابژههمواره بین سوژه  ،ل دیالکتیکیابمتق یهاکنشو  بستگی دارد اراده پرولتاریا طبقاتی و یآگاهبه  زیچهمه سازسرنوشت

در  کهیدرحال دهدمیجهت  آنو عمل انقلابی به  یآگاهطبقاتی است که در شکل  یآگاهاین  شورش(94)اما در لحظات حیاتی  .برقرار است

 . افتدیمانسان اتفاق  یآگاهروداس تاریخ در روندی خارج و مستقل از  یمراتبسلسهنگاه محتوم نگر و 

مفهوم  شودیملحظه فعلیت است؟ و مگر  یآگاهکه لنینیسم مگر چیزی جز پافشاری دائم بر نقش کنش و  سازدیملوکاچ این موضوع را مطرح 

 از منظر روند انقلاب، .است سازسرنوشتبه همین معنای لحظه  قاًیدق؟ قیام آورد حساببهاین لحظه فعلیت  لنین از قیام را بدون در نظر گرفتن

اگرچه به این معنا نیست که  گرددیبازمنوشت بشریت به اهمیت سوژه راین منظر سرنوشت انقلاب و س از ،اهمیت فعلیت نقشی مهم دارد

 .(94)خالی باشد کاملاًریخ نیست که از امکان این لحظه سوژگی در تا یالحظهباشند زیرا که هیچ  سازسرنوشتانقلابیون باید منتظر این لحظه 

رورزانه و جبرباورانه تحت عنوان نظ یستیویتیپوز یشناسجامعهاشارات  نیتریاصلخود علیه  یهاسلاح نیترمهماز یکی از  لوکاچ در این زمینه

 آن ضرورتاًی از یک تکامل مکانیکی که دبورین باور داشتند که روند تاریخ و که گفته شد روداس طورهمان. کندیمایدئولوژی پیشرفت استفاده 

. از محکوم است ریناپذانیپا دررونداین نظر دگماتیستی تکاملی تاریخ به پیشرفت دائمی  بر اساس و کندیمپیروی  بردیمرا به مرحله بعد 

. (91)هم در حال پیشرفت و هم در حال پسرفت است یزیآمتناقض صورتبه وریخ نه تکاملی است و نه ارگانیک منظر دیالکتیکی روند تا

در انترناسیونال سوم ادامه  5294 در سالن آلوکاچ این دیدگاه را بسط نداد و این ایدئولوژی جبر باور در انترناسیونال دوم و متعاقب  متأسفانه

 پیدا کرد.

او علیه دیدگاه روداس که تکنولوژی و است مربوط به بخش دوم مقاله  یستیویتیپوزجنبه مهم دیگری از نقد لوکاچ علیه این مارکسیسم 

معناست که جامعه  آنجمله به لوکاچ این  ازنظر ردیگیم و عینی میان مبادله انسان و طبیعت فرض  طرفیبصنعت را یک سیستم 

را تغییر بدهد بلکه بسیار انقلاب باید روابط تولید  تنهانهلوکاچ  ازنظرهویت ذاتی مشترکی باهم دارند اما   یستیالیسوسو جامعه  یدارهیسرما

جوامع کاپیتالیستی هستند نیز باید دگرگون شود درباره این  کارمیتقسسازنده  ماًیمستقتکنولوژی و صنعت که  یهاصورت آناز  ترگسترده

 (91) در این مقاله بسط داده نشد شدهمطرحاین پیشنهاد  متأسفانهموضوع لوکاچ بسیار جلوتر از زمان خودش بود اما 
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