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 مقدمه

را از « توسعه ناموزون و مرکب»ام نظریه در این نوشتار، تالش کرده

، توضیح و خطوط کلی منظر لئون تروتسکی، متفکر و انقالبیِ روسی

توسعه ناموزون و » ةینظرآن را ترسیم نمایم. در حقیقت، تروتسکی 

در  تهیو تجربه مدرن یدارهیرشد سرما ژهیشکل و حیتوض را« مرکب

 هیو انقالب در روس یاجتماع رییتغ ژهیو به تبع آن شکل و هیروس

 رشد دةیاز ا یکه تروتسک یاعمده جیاز نتا یکیمطرح کرد.  یتزار

« ماندهعقب» یاست که کشورها نیا ردیگیو مرکب م اموزونن

 مودنیرا بدون پ شرفتهیپ یکشورها یدستاوردها یبرخ توانندیم

 «یماندگعقب ازیامت»آن را  اوکه  یعامل اورند،یبه دست ب هیاول ریمس

. اما پیش از بررسی و بحث درباره این نظریه، الزم است که نامدیم

به توسعه ناموزون و « انقالب مداوم»کی از نظریه به سیر گذار تروتس

مرکب به میانجی آراء متفکرانی چون لوئی آلتوسر پرداخته شود. در 

پذیری این نظریه درباره کشورهای ادامه نیز امکان بسط و کاربست

ای و پیرامونی به بحث و آزمایش گذاشته خواهد شد. در پایان، حاشیه

نوشتار بخش نخست/مقدمه یک الزم است اضافه شود که این 

ی تحقیقاتی است که در آن، این نظریه را برای توضیح و نقد پروژه

 ام.رفته( به کار گ۱۹۰۵ه ایران )انقالب مشروط
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 تروتسکی، گذار انقالب مداوم به توسعه ناموزون و مرکب

یی چون هاستیمارکس ریبرخالف سا یتروتسک، ۱۹۰۵در سال 

 یانقالب دیکه معتقد بودند نخست با چیزاسول و ف، اکسلرودوپلخان

 ،۱ازآن کارگران به قدرت برسندرخ دهد تا پس هیدر روس ییبورژوا

 کردیم یجبهه تلق کیرا  یجهان سمیالیها را با امپراتحاد تزار و فئودال

او . دانستیانقالب توسط کارگران م ییرفت را برپاو تنها راه برون

 توانینم ه،یروس یاجتماعی ـ اسیس تیوضع لیدال که به معتقد بود

 دیتنها طبقه کارگر است که بابنابراین  کرد. هیتک یبه انقالب بورژواز

انقالب  فیو هم وظا ردیعهده بگرا به یمل یبورژوا فیهم وظا

                                                           
فرض کرد که سوسیالیسم متضمّن یک پیش. برای نمونه، پلخانوف استدالل می۱

داری [ است که فقط سرمایهproductive foreesرشد نیروهای موّلدی ]

داری[ و وجود آورد. توسعه بازار ]رشد سرمایهآن نیروها را بهقادر است 

حلیل تجزیه جوامع دهقانی در مراحل بعد، که لنین در چرخش قرن بیستم به ت

های شرطآن پرداخت و با ارائه اسناد و مدارک آن را به اثبات رسانید، پیش

ی روس هاضروری تاریخیِ انقالب سوسیالیستی بودند. بنابراین مارکسیست

دالل همگی بر این باور بودند که نتیجه منطقی است ۱۹۰۵در آستانه انقالب 

قالب مزبور ]پلخانوف و لنین[ این است که انقالب آینده روسیه باید یک ان

های فرانسه و انگلستان در باشد. مانند انقالب« بورژوایی ـ دموکراتیک»

ه: داوم رجوع کنید بگذشته. برای مطالعه بیشتر خاستگاه نظریه انقالب م

 .۴۱-۴۸: صص ۱۳۸۱کالینیکوس، 
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مدام در حال گسترش خواهد انقالب  ،ترتیباینرا. به یستیالیسوس

 نینام ا یتروتسک کشور خاص نخواهد شد. کیبود و محدود به 

تا  ۱۹۰۵را از  یتئور نیا . اودینام «مداومانقالب »خود را  نظریه

ی آن، تروتسکی در مقدمه کرد. لیتکم ای بلندرسالهدر قالب  ۱۹۲۹

 نویسد:چنین میاین

 یب مداوم را من، حتالانق]نظریه[  یخطوط اصل

، ۱۹۰۵سال  یکنندهتعیینقبل از حوادث 

 کیبه استقبال  هیکرده بودم. روس بندیلفرمو

 انیم در کسهیچ .رفتیم یب بورژوائانقال

 دیترد هیروس یهادموکراتالیسوس صفوف

 یب بورژوائالانق کیکه ما به استقبال  نداشت

 انیکه مولود تضاد م یبانقال یعنی م،یرویم

و  یدارهیجامعه سرما یدیتول یروهاین تکامل

 دوران یسرآمده و مناسبات دولتهقشر جان ب

بود. در  یوسطائقرون ی ]فئودالیته[تیرعب ـ اربا

ها، من ستیآنارش و هاکیناردون علیهمبارزه 

ت و مقاال هایزمان سخنران در آن بودم مجبور

خصلت  یستیمارکس لیبه تحل یکم چنداننه
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. الوقوع اختصاص دهمبیقر بالانقی بورژوائ

توانست از یب نمالانق یخصلت بورژوائ کن،یل

 طبقه سؤال باشد که کدام نیا یپاسخگو شیپ

را انجام خواهد داد  کیب دموکراتالانق فیوظا

. و مناسبات متقابل طبقات چه خواهد بود

 (.۱۱، ص۲۰۱۱)تروتسکی، 

سازی این نظریه، سه ی فوق برای شفافتروتسکی در مقدمه

 یمفهوم کلی آن را از یکدیگر متمایز کرد و توضیح داد که هسته

ریفی در دستگاه مرکزی این نظریه و مفاهیم کلیدی آن ناظر بر چه تعا

ی گذار از مسئله یحاو یتئور نی، افکری وی هستند. نخست اینکه

ناظر در اصل  نیاکه  است یستیالیب سوسالبه انق کیب دموکراتالانق

 «مداوم»یعنی مفهوم  جنبه نیدوم. است یتئور نیا یخیتارأ منشبر 

ازنظر تروتسکی . یستیالیب سوسالانقه ذات مربوط است ب یتئور

 یکلیه ،یمداوم داخل مبارزه کینامعلوم و در  ینالطو مدت کی یبرا

خواهند شد. جامعه دائماً  یدگرگونش دستخو یمناسبات اجتماع

 دهییزا نیشیپ از مرحله ماًیمستق یدگرگون مرحله. هر اندازدیپوست م

 کند،یخود را حفظ م یاسیپروسه الزاماً خصلت س نیخواهد شد. ا

که  یاگوناگون جامعه یهاگروه نِیبو برخورد ما تصادم انیاز م ،یعنی
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 یهاو جنگ ی. بروز جنگ داخلابدییاست تکامل م یدر حال دگرگون

رسند. فرامیمتناوباً  «زیآممسالمت»حات الاص یهابا دوران یخارج

ب الانق لیالملنیخصلت بی انقالب نیز به ی نظریهسومین مؤلفه

دارد که در بیان این نکته، اشاره  ی مربوط است. تروتسکیستیالیسوس

و  کیاست تئور یبلکه بازتاب ستیمجرد ن اصل کی سمیونالیانترناس

جهان و  یدیتول یروهاین تکامل ،یاز خصلت اقتصاد جهان یاسیس

 یمل یبر شالوده یستیالیب سوسانقال .یی طبقاتمبارزه یجهان اسیمق

 شالوده کامل گردد. نیتواند در چارچوب ایلکن نم ـ گرددیآغاز م

 تواندیتنها م یچارچوب مل کیدرون  دریی ایب پرولتارالحفظ انق

ی تجربه که گونهاگر، به همان یداشته باشد، حت یحالت موقت کی

المدت باشد. در لیطو یحالت موقت نیا دهد،ینشان م یاتحاد شورو

 ،یرونیو ب یدرون یهاتناقض زوله،یا ییایپرولتار یکتاتورید کی

آمده رشد خواهند کرد. دستهبهای یتبه همراه موفق یریطور ناگزهب

 خواهد تناقضات نیا یبماند، سرانجام قربان زولهیا یاگر دولت کارگر

رفته شیپ یدر کشورها ایپرولتار یروزیشد. تنها راه نجات آن در پ

ذات بهکل قائم کی یب ملالانق کی، نظرنقطه نینهفته است. از ا

ب ال. انقیجهان بالانق ریاست در زنج یابلکه فقط حلقه ستین
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 ی مداوم است.پروسه کی ش،یهابیرغم فراز و نشیعل ی نیزجهان

 (.۲۰)همان، ص

ی جهش از روی مراحل درباره»تروتسکی در بحثی ذیل عنوان 

ی انقالب مداوم، بر شناسانه نظریهی شناخت، در بسط هسته«تاریخی

از انقالب  یانقالب بورژوائ صیتشخورزد که این نکته تأکید می

 هجا لفباابعد از  طور کهو همان است استیس یاز الفبا یستیالیسوس

 یاحروف الفب نیترمهم خیتار ،از حروف الفباست یبیکه ترک د،یآیم

 کرد. بیترک یستیالیسوس یحروف الفبا نیاول را با یبورژوائ

 یروتوان از یاست که نم ییمعنایحرف ب نیا

 یطور اعم، جهش نمود. پروسههمراحل، ب

 «مراحل» یاز رو شهیهم یخیتار یزنده

 یپروسه کل کیتئور ماتیکه از تقس ،یمنفرد

به اجزاء  ـ اشدامنه نیترعیوس یعنل ـ یتکام

. در کندیجهش م شود،یم یآن ناش مرکبِ

 نیهم یانقالب استیاز س زین کنندهنییلحظات تع

. ممکن است گفته شود که رودیانتظار م وهیش

 کیو  یفرد انقالب کی انیم تفاوت وجه نیاول

درک و استفاده از  تیدر قابل مبتذلْ گرِفرد تکامل
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که مارکس  یتکامل ریس. نهفته است لحظات نیا

 ،دستیصنایع ،یعنیصنعت در نظر گرفت،  یبرا

 یاز الفبا یکارخانه، بخش وی صنعت یهاکارگاه

 یتر، تئورقیبه عبارت دق ایو  یاسیاقتصادس

کارخانه  هی. لکن، در روساستی خیارتـیاقتصاد

و  یدستی شهردوران صنایع یبا جهش از رو

ی اکنون مسئله نیآمد. ا دیپد یصنعتی هاکارگاه

 یی مشابهاست. پروسه خیتار یاز هجاها یکی

 به یاسیو س یدر مناسبات طبقات ما در کشور

توان یرا نم هیمعاصر روس خی. تاروستیپ وقوع

سه مرحله  یستیکه طرح مارکسآن مگر درک کرد

و کارخانه  یصنعت یهاکارگاه ،دستیصنایع

را بداند،  نی. اما اگر انسان تنها همشود شناخته

 نیا قتیحق رایکند. زیدرک نم یزیهنوز چ

از مراحل  یبرخ یاز رو هیروس خیتار ست کها

 کیتئور زیالوصف، تمامع. جهش کرده است

ضرورت دارد،  زین هیروس یمراحل برا نیماب

جهش  نیا یمعنا توانیم صورت، نه نیا ریدرغ
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 حاصله از آن شد. جیرا درک کرد و نه متوجه نتا

تحت  یخیی تارآن مرحله از پروسه ای نیا

 باشد، ریناپذممکن است اجتناب یخاص طیشرا

جلوه نکند.  ناپذیراجتناب کیچه ازنظر تئوراگر

 کیتئور ازلحاظکه  یو برعکس، مراحل

 لهیوسهباشند، ممکن است ب «اجتنابغیرقابل»

 خصوصهب. تکامل به صفر نزول کنند میسنامید

 خیتار لوکوموتیودر دوران انقالبات، که عنوان 

. است ها اطالق نشدهمناسبت به آنیب

 (.۱۶۳-۱۶۷، صص۱۹۳۲)تروتسکی، 

رشد و  مشخص از لیو تحل فیتعر کی یمبنا ی مزبور برنظریه

 شد؛ یگذاریهدوران پا نیمرکب از ا حالْنین و درعوتکاملِ ناموز

را در  یدارهیشاسرمایپ یختارهاپردازی که سااز نظریه یی خاصگونه

 کیعنوان به زیو ن ستم،یس نیمدرن ا یبا ساختارها یتعادل و توازن

 کیتا پرات گذاشتیم نظریلتباد بهو ناموزون  مرکبنسبتاً  مجموعه

 باشد. سازنهیرا زم ییایموزون و مرکب پرولتار
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که  ۲هااندازنتایج و چشمی طور که تروتسکی در کتابچههمان

انقالب  دهد، نظریهی انقالب مداوم بود، توضیح میای بر رسالهتکمله

مرکب  فیبا وظا یانقالب پرولتر کی فراخوان به در واقعمداومِ 

نتایج و طبق این ایده تروتسکی و با ارجاع به متن به است. 

 انقالب به کیگذار از انقالب دمکرات»ی اگر نظریه، هااندازچشم

« مرکب فیبا وظا یستیالیسوس انقالب» یایدهرا با  «یستیالیسوس

صورت نخواهد گرفت. به  ییایرپرولتاریغ رخدادی م،یکن نیگزیجا

 ترینرجستهبشدن نوشتار حاضر، همین دلیل و در راستای شفاف

در کاربست  بودنِی و ناکافیموجبات سرگردانتواند میکه  یامسئله

معضل گذار به  ،ازآن را فراهم آورداین نظریه در تاریخ انقالبات پس

 زین اینجامربوط بوده است. مشکل در  گرید انقالبی بهانقالب  کیاز 

از  یامر نهفته است که تئور نیدر ا ی[گریی دچون هر نظریههم]

ی ی مشخص رسانده، تهآن نتیجه را به نیسیکه تئور یی اصلهسته

ی عزیمت ، نقطهدیاصطالح را برگز نیا یکه تروتسک. هنگامیشود

                                                           
روسیه و  ۵۱۹۰بندى خود از تجربه انقالب . در این جزوه تروتسکى جمع۲

اندازش از انقالب بعدى را ارائه داده است. تحلیل تروتسکى در این چشم

بندى جامع نظریه انقالب مداوم است. نوشته در واقع معرف اولین فرمول

ی خود گفتهچند به اسم تروتسکى معروف شده اما بهاى که هرنظریه

 آلمان ریشه داشت. ۱۸۴۸ی انقالب تروتسکى در نظریات مارکس درباره
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 «ییانقالب بورژوا» کیی در آستانه هیکه روساغلب متفکران آن بود 

« انقالب بورژوایی»تروتسکی نیز در عین پذیرش مفهوم قرار دارد. 

 دیبا «ییانقالب بورژوا»کامل  تیموفق یکه برا دیرس جهینت نیا بهاما 

ی نقطه توانینم. بنابراین اندیرو فرا یستیالیسوس بانقال کی آن را به

ا رساند، جد هینظر نیا که او را به یاهشیاند روشرا از  یو متیعز

را  هیانقالب روس شخصی اگر»: گفتیصراحت مبه ینمود. تروتسک

و  ینیاست که اهداف ع نیمنظورش ا خواند،یم ییبورژوا

ی جامعه کی نیتکو یبرا یعاد طیشرا جادیانقالب در ا یبالواسطه

(. اما ۲۷-۲۹، ص۱۹۱۹. )تروتسکی، نهفته است هیدر روس ییبورژوا

 کی نیتکو یبرا یعاد طیشرا ایکه آ دیکش شیسؤال را پ نیتوان امی

 ایموجود آن زمان بود؟ و آ تیتنها واقع هیدر روس ییی بورژواجامعه

شود؟  یتلق ییبود تا انقالبْ بورژوا یکاف ییتنهابه تیواقع نیهم

 یقرار دهد، برا یسؤال نیرا در مقابل چن خود کهنیبدون ا یکتروتس

راهکارها و اتخاذ  نییاش تب)که الزمه ییعدم توقف در انقالب بورژوا

را  یستیالیسوس به کیبود که گذار از انقالب دمکرات ییهاکیتاکت

 ازین اصطالحی بهآن سمت راهبر باشد(،  دهد و عمالً به حیتوض

و به این دلیل مفهوم  باشد یگذار ضرور نیی اکنندهداشت تا بیان
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توضیح داد که در سطور پیشین را برگزید و مقدمتاً نیز آن را « مداوم»

 شده است.این بخش نیز توضیحات آن منعکس

 نتشرم ۱۹۱۹ سال در که اندازهامو چش جینتا دتریدر چاپ جد

 ت:کرده اس نیگونه تدواین اًقیگذار را دق نیا یتروتسک د،گردی

صورت انقالبْ نخست به ف،یوظا نیآخر مطابق

اختالفات گردد، اما سپس میآغاز  ییبورژوا

 یروزیپ آن را شکوفاتر کرده و به یطبقات

ی تا که تنها طبقه است یدرصورت نای رساند؛یم

در رأس روند  ،ایپرولتار یعنی یآخر انقالببه

 تقدر به ایکه پرولتار. هنگامیردیقرار بگ یانقالب

خواهد در چارچوب یو طبعاً نم تواندیبرسد، نم

محدود بماند.  کیدمکرات بورژوا هایبرنامه

 تواندیم یتنها در صورتروسیه انقالب  نیبنابرا

اروپا  یایانقالب پرولتار برسد که به یروزپی به

 فوظای صورت . در آنونددیبپ

 ملی مسائل الشعاعتآن تح کِدمکراتیـابورژو

ی کارگر موقت طبقه یاسیس یقرارگرفته و رهبر

 یستیالیسوس یکتاتورید کی یالیاست به هیروس
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جنبش  . اما اگر اروپا بهدیمنجر خواهد گرد

 میرژ کیضدانقالب،  یبورژواز ،درنیاید

 و آن را به فتبرنخواهد تا هیرا در روس یکارگر

 از ترعقب اریعقب بازخواهد گرداند؛ بس

 نیهمکارگران و دهقانان. به کیمکراتد جمهوری

 دینبا د،یقدرت رس به ایکه پرولتارهنگامی ل،یدل

 ییبورژوا یخود را در چارچوب دمکراس

را  ‘انقالب مداوم’ کیمحدود نموده، بلکه تاکت

 انیکه مرز م یمعن نیتکامل بخشد. بد

را  یستیالیحداقل و حداکثر سوس هایتخواس

 یهاستخوا رتیقبرده، هرچه عم نیاز ب

 برایزمان و هم دیرا مطرح نما یستیالیسوس

. بکوشد یغرب یبا انقالبات اروپا وندیپ

 (.۳: ص۱۹۱۹)تروتسکی، 

 اجتماعی یتوسعه اصلی یمقایسه، مشخصه مقام لئون تروتسکی در

 جنبه از اینجا اروپایی را ـ که کشورهای اجتماعی یتوسعه با روسیه

شوند می گرفته نظر در روسیه یکجا از متمایزتاریخی  مشترک وجوه

: ۱۹۳۲)تروتسکی،  دانست.می آن کُند آهنگ و نسبی بودن بدوی ـ را
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 انکارماندگی روسیه غیرقابلعقب واقعیت(. وی عقیده داشت که ۷ص

 و فقیرتر اقتصادى پایة این کشور بر اجتماعی حیات است و

. وی استشده بنا ترى ]در نسبت برخی از کشورهای اروپایی[بدوی

های ممتاز های اقتصادی، طبقات و الیهبندیگیری گروهشکل

داند که این توسعه به سطح معینی پذیر میزمانی امکانرا  ۳اجتماعی

 یواسطهبه که طبقات و اقشار رسیده باشد. به یک معنا، تفکیک

 گردد،می تعیین اجتماعی یویژه هاینقش ایجاد و کارتقسیم توسعه

 مستقیم مادی تولید به که مردم از بخش آن که کندمی ایجاب پیش از

 راه از تنها کنند. تولید خود مصرف مافوق مازادی دارند، اشتغال

 پیدا شوند توانندمى غیرتولیدکننده طبقات که است مازاد این تصاحب

 فقط کارتولیدکننده، تقسیم طبقات خود میان عالوه،به. بگیرند شکل و

 محصوالت عرضه بتواند که کشاورزی توسعه از معینی سطح در

 این. است میسر کند، تضمین را غیر کشاورز جمعیت به کشاورزی

 روشنیبه هم اسمیت آدام توسط اجتماعی یاساسیِ توسعه هایطرح

تروتسکی عوامل کند بودن روند  بندی شده بود. )همان(.فرمول

گونه این اندازهانتایج و چشمتوسعه در روسیه را در فصل نخست 

 کند:تشریح می

                                                           
3 .Estate  
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تاریخ ما مصادف با  ۴ی نووگورُداگرچه دوره

آهنگ کند وسطای اروپایی است، آغاز قرون

ی اقتصادی به سبب شرایط تاریخی ـ توسعه

طبیعی )موقعیت نامساعدتر جغرافیایی، 

بندی ناچار فراشد صورتپراکندگی جمعیت( به

تری به آن طبقاتی را مختل کرده، و ماهیت بدوی

 بود قرار اگر گفت بتوان مشکلبخشیده است. 

 اساس بر صرفاً و باشد منزوی وسیهر

 یکند، توسعه رشد خودش درونی هایگرایش

 است کافی. کردمی پیدا شکلی آنچه اجتماعی

 زندگی. نیفتاد اتفاق چیزی چنین که شود گفته

 داخلی اقتصادی بنیاد بر که روسیه اجتماعی

 حتی و نفوذ تحت همواره بود، بناشده معینی

 قرار بیرونى تاریخیـاجتماعی محیط فشارتحت

 و اجتماعی سازمان این کههنگامی. است داشته

 با خود گیریشکل یپروسه در دولتی

 افتادگیعقب برخورد کرد، همسایه هایسازمان

                                                           
۴ .Novgorodی پیدایش شهرهای مدرن؛ دوره 
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 باالترِ  بالنسبه تکامل و یکی اقتصادی روابط

 دولت. کردند ایفا اىکنندهتعیین دیگری، نقش

 کرده رشد بدوى اقتصادى مبنای بر که روسیه

 هایپایه بر که دیگرى دولتی هایسازمان با بود،

 بودند، رابطه گشته بنا استوارتری و ترعالی

 اساس این بر. افتاد تصادم در آنان با و کرد برقرار

 روسیه دولت یا: گشت پدیدار امکان دو

 ایل که طورهمانآنان با خود مبارزه در بایستمی

 فرود سر مسکو دولت با خود پیکار در مغول

 تکامل در بایستمی یا و گشت،می تسلیم آورد،

 درمقایسه و شدمى همراه هاآن با اقتصادی روابط

 را بیشتری حیاتی نسبتاً نیروهای انزوا، شرایط با

 روسیه اقتصاد اما. کردمی جذب خود به

 وقوع مانع که بود یافتهتوسعه ی کافیاندازهبه

 بلکه نپاشید، هم از دولت. گردد اول امکان

 و بزرگ اقتصادی نیروهای مهیب فشارتحت

 روسیه که نیست این اصلی یشد. نکته تربزرگ

. داشت قرار دشمنان جانبههمه یمحاصره تحت
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 را توضیح روسیه وضعیت تنهاییبه امر این

 استدالل این انگلستان، استثناءبه شاید. دهدنمی

 نیز دیگری اروپایی کشور هر مورد در توانمی را

 برای خود متقابل پیکار در دُول، برد. این کار به

 اتکا یکسانی وبیشکم اقتصادی هایپایه بر بقا،

 آنان دولتی هایرشد سازمان روازاین و داشتند

نبود. )همان:  خارجی نیرومند فشار چنانآن تابع

 .(۸ص

 حال در اقتصادی هایگروه از که کوشیدمی ازنظر تروتسکی، دولت

. خود سازد نظامی و مالی یویژه منافع تابع را آنان و کند استفاده رشد

 گرفتند، سعیمى شکل آنکه محضبه نیز، مسلط اقتصادی هایگروه

 ویژه گروه یک یمثابهبه مزایاى خود تثبیت برای دولت از که داشتند

 این غربی، برآیند اروپاى تاریخ با قیاس در نیست شکى. کنند استفاده

. بود مساعدتر بسیار دولتی قدرت برای نیروهای اجتماعی بازى

 فوقانی اجتماعی هایگروه و دولتی قدرت متقابلِ هایخدمتیخوش

 و حقوق تقسیم در و شدمی تمام زحمتکش هایتوده ضرر به که

 کلیسا و اشرافیت برای متجلی بود، هامسئولیت و امتیازات وظایف،

 مطلقه مبتنی هایسلطنت در تا برداشت در کمتری مزیت روسیه در
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 این باوجوداین،. غربی اروپای در وسطیقرون ممتاز در هاىگروه بر

 به وجود را دولت ممتاز هایغربی گروه اروپای در که استدالل

 خودش، منافع براساس دولتی، قدرت روسیه در کهآن حال آوردند،

 هرگونه با مغایر و آمیزاغراق بسیار کرد، را ایجاد ممتاز هایگروه

 ممتاز هایاست. بنابر استدالل تروتسکی، گروه تناسبی معیار

 گروه یک. آیند به وجود قوانین، وضع با دولتى، اقدام با توانندنمی

 الیهیک عنوانبه دولتی یارى قدرت به بتواند کهآن از قبل اجتماعی

 مزایاى تمام با و اقتصادی ازلحاظ بایستمی بگیرد، شکل ممتاز

توان مطابق های ممتاز را نمیباشد. گروه رشد یافته آن اجتماعی

صورت افتخاری ایجاد کرد. شده یا بهمراتب از پیش تعیینسلسله

تواند با تمام قوای خود به روند اقتصادی قدرت دولتی فقط می

 کنندمی تولید را تریعالی اقتصادی هایبندیای که صورتاولیه

 از نیروهای بزرگی نسبتاً بخش روسیه دولت که گفتیم. کند کمک

 که را اجتماعی تبلور یپروسه کار این با و کردمی مصرف را کشور

 دولت که بود طبیعی روازاین. ساختمی مختل داشت نیاز آن به اتفاقاً

 سازمان که ـ فشاری غرب ترپیشرفته محیط فشار و نفوذ تحت نیز،

 روند تحمیل در خود نوبهکردـ بهمی منتقل آن را دولت خود نظامی

 ابتدایی اقتصادی هاىپایه همان اساس بر اجتماعی تمایز گذاری
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 بودن ضعیف خاطربه دولت، که بود طبیعی عالوه،به. تالش کند

 هایپایه تحمیل رشد از ناگزیر اجتماعی،ـاقتصادی هایبندیصورت

 استفاده قدرتش از ی نگهبانمنزلهبه خود مساعی در باال، از اقتصادی

. کند هدایت خود امیال اساس را بر فوقانی طبقات رشد روند کرده،

 و ضعف با عظیمی، دولت موفقیت چنین کسب مسیر ابتداى در ولی

بدوی  از ناشی که این امر شد. روروبه خود بدوى سازمان خصلت

 هایموفقیت به دنبال وقتی اما. خود بود اجتماعی ساختار بودن

 سازمان بدوی خصلت به خودش، ضعف به بود مسیر این در بیشتری

 یک دانیممی که طورهمان که کرد؛ سازمانیمی برخورد خودش

 روسیه دولت بود؛ بنابراین داده شکل را آن بدوی اجتماعی ساختار

 هایش،همسایه فشار با بود، بناشده روسیه اقتصادی شرایط پایه بر که

 هاىبر پایه که دشمن، هایدولت ویژهو به دوست هایدولت یعنی

)همان:  .شدمی رانده جلو به بودند، کرده رشد ترىعالی اقتصادی

 (.۹ص

ها و دالیل رشد ی تحلیل خود در موردِ ویژگیتروتسکی در ادامه

 فشارتحت آن، اقتصاد همانند نیز ۵روسی روسیه، معتقد است که تفکر

. یافت توسعه غرب ترپیشرفته اقتصادهای و تریعال افکار مستقیم

                                                           
5. Russian thought 
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 به. داشت ناچیزی رشد نیز خارجی تجارت روسیه، مطابق اقتصاد

 دیگر خصلت کشورهای با «۶طبیعی اقتصاد» با روابط خاطر همین

 شکل در را خود آنکه از پیش روابط این اثر. بود دولت فرمان تحت

 برای سخت تالشى صورتبه نشان دهد، اقتصادی مستقیم رقابت

 یواسطه طریق از غرب اقتصاد». شدمى ظاهر دولت موجودیت حفظ

 حفظ برای روسیه. دادمی قرار تأثیر تحت را اقتصاد روسیه دولت،

 مجهز، ناچار نظامى ازلحاظ و متخاصم کشورهای قلب در خود بقای

 هایآموزشگاه دهیسازمان و کارخانجات تأسیس به دست شد

 دفاعی ی استحکاماتدرباره آموزشی هایکتاب انتشار و دریانوردی

 در پهناور کشور این داخلی اقتصاد کلی سیر خط اگر اما. بزند غیره و

 تقاضایی اقتصادیْ شرایط رشد اگر کرد،حرکت نمی جهت همین

دولت  هایکوشش تمام بود، نکرده ایجاد کاربردی و نظری علوم برای

 ۷ملی دیگر، اقتصادعبارتبه (.۱۰ص )همان:« ماندمی باقی ثمر بدون

 اقتصاد به طبیعی اقتصاد از تحول حال در خود طبیعی حرکت با که

 بود حکومتی اقدامات از دسته آن پاسخگوی فقط بود، ۸کاالییـپولی

 با که منطبق درجه آن تا فقط همآن و کردمی ایجاب حرکت این که

                                                           
6. natural-economy 
7. national economy 

8 money-commodity economy 
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 و روسیه پولی سیستم تاریخ روسیه، صنعت تاریخ. بود حرکت این

 است. فوق نظریه تأیید در شاهد ممکن بهترین دولتی، اعتبارات تاریخ

 تضاد ها، تضادها و ناموزون بودن روند توسعه در روسیه ـتناقض

حکومت ـ  هاىسیاست و فرهنگی و اقتصادی توسعه نیازهاى میان

افزایش  ـ« ۹تدریجى بزرگ اصالحات» عصر سرگذاشتن پشت از بعد

ی تروتسکی، برای از میان بردن این تضادها یا حل عقیدهپیدا کرد. به

 حکومت وضعیت که تضادهایى رفع براى چاره ها در یکدیگر، تنهاآن

 منفجر برای انقالبی بخار کافی انباشت» کرد،می تحمیل جامعه به

 .بود «استبداد دیگ ساختن

روسیه، چنین  های توسعه دربندی توضیحِ ویژگیتروتسکی در پایان

 که مطلقه حکومت مالی و نظامی اداری، قدرت»گیرد که: نتیجه می

 خود بقاى به اجتماعی یتوسعه رغمعلی توانستمی آن یسایه در

 از را انقالب امکان داشتند اعتقاد هالیبرال که طورآن تنهانه دهد، ادامه

. ساختمی چاره یگانه را انقالب برعکس بلکه داشت،برنمى میان

 و خود میان ایدره مطلقه عظیم قدرت که نسبت همان بعالوه، به

 و رادیکال انقالب این که بود معلوم پیش از کرد،می حفر ملت

 باشد سربلند تواندمی انصافاً روسیه مارکسیسم. بود خواهد تررادیکال

                                                           
9. great patchwork reforms 
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 بینیپیش را آن کلی اَشکال و داد توضیح را رشد این مسیر تنهاییبه که

 (. ۱۱)همان: ص« کرد

کشور پهناورِ  کی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هیروس

آن را دهقانان تحت  تیجمع میعظ تیبود و اکثر یعمدتاً کشاورز

 مانِ یپکه هم یاستبداد دادند؛یم لیتشک یستم و استثمارِ استبداد تزار

 هیروس یپراتوراواخر ام یِافتگینبود. توسعه دارنیزم تینجبا و اشراف

 ]به تعبیرِ کالینیکوس[ که ستیبدان معنا ن نیاست، اما ا یانکارناشدن

قرار  یدارهیی سرماتوسعه یاز روند جهان رونیکشور در ب نیا

هایشان طور که از نوشتهی ]آنو تروتسک نیرا لنمسئله  نیا ۱۰داشت.

بودند. چنانکه توماش کراوس نیز در کتاب  افتهیدر یخوببه آید[برمی

ی توسعه نی، از ا۱۹۰۵از  شیپ یحت نیلن»دارد: ، بیان مینیلن یبازساز

که امروزه  یندیاز راه فرآ هیسخن، روس گریدخاص پرده برداشت. به

 یکرد، در نظام جهان فیتوص ۱۱«یرامونیپمهیادغام ن»آن را  توانیم

هدفِ به یدارهیشاسرمایپ یهاشکلآن،  یشد، که بر پایه ریگیجا

 یدارهیسرمای لوا ریز ،یربغ یدارهیبه منافع سرما یوابستگ تیتقو

                                                           
به مقاله مفصل وی  ۱۹۱۷ی تحلیل الکس کالینیکوس از انقالب . برای مطالعه۱۰

ی شماره رجوع شود. این مقاله در« ۱۹۱۷انقالب یتیم: معنای اکتبر »با عنوان 

 منتشرشده است. اینترنشنال سوشیالیزمی نشریه ۲۰۱۷اکتبر 
11 semi-peripheral integration 
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را در  یدارهیشاسرمایپ یهاشکل ،یدارهی. سرماشوندیمحافظت م

 (.۳۶۳: ص۲۰۱۵. )کراوس، خود ادغام کرد یچارچوب کارکردها

چنین ، این«داری روسی و انقالبسرمایه»فصل نکته را در  نیکراوس ا

 :دهدیگسترش م

 دیگوناگون تول یهاشکل آمیزه نیا یِعلم کشف

 میساز تحکسبب ز،یمتما یخیتار یو ساختارها

 نِ یسرزم هیکه روسشد  نیباور لن نیا

 ۱۲)آلتوسر( «یچندوجه یافتهینیتع یهاتناقض»

                                                           
کاوی فروید وام گرفته است. در مفهوم تعین چندوجهی را از روان. آلتوسر ۱۲

گویند که بیش از یک ها را دارای تعین چندبعدی میکاوی، زمانی ابژهروان

مثال، اگر یک رؤیا، تصویر دو یا بیشتر از دو فکر عنوانعلت داشته باشند. به

گویند. آلتوسر با یفرد رؤیابین را بازنمایی کند، آن را دارای تعین چندبعدی م

توانند دارای تعین دارد که هر یک از سطوح میوام گرفتن این مفهوم اظهار می

تواند به طرق گوناگون، معلول رخدادها چندبعدی باشند؛ یعنی هر سطح می

دهند. و کردارهایی باشد که در تمام سطوح زیربنا و روبنایی دیگر رخ می

سر، بهتر است پیوند این مفهوم با مفهوم نزد آلتو« تعین چندبعدی»برای فهم 

ی مارکسی تشریح شود. مارکس، نوعی تناقض میان نیروها در اندیشه« تناقض»

ی داند. به عقیدهی سطح اقتصادی و تکامل آن میکنندهو روابط تولید را تعیین

داری نهفته بود: اصل اساسی در مارکس، تناقض در ذات نظام سرمایه

ید ثروت بیشتر است؛ اما این تولید ثروت بیشتر در واقع رشد داری تولسرمایه
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در  توانستندیتنها م ییهاتناقض نیاست. چن

 شیب یط نیانقالب حل شوند. تنها لن کی ریمس

بر  ،یاسیس کاریو پ یعلم وهشدهه پژ کیاز 

که در آن  افتی یآگاه هایخواناز هم یاشبکه

و امکان  یدارهیسرما یمحل یهایژگیو

 نیپیوسته بودند. اهمبه یبرانداختن سلطنت تزار

                                                           

داری به رشد و تولید ثروت بیشتر کند. گرایش سرمایهسرمایه را محدود می

یافته، فرآیند تولید ازحد افزایشهایی که تولید بیششود که در برههسبب می

آید؛  با تنزل و درنتیجه بروز بیکاری مواجه شود و بحران اقتصادی پدید

تناقض در اینجا نهفته است که گرایش به تولید بیشتر درنهایت به کاهش تولید 

توان در سطوح انجامد. آلتوسر معتقد است تناقض در سطح اقتصادی را میمی

دهد برآیند دیگر نیز رهگیری کرد و آنچه در زندگی جاری جوامع رخ می

رون هر سطح، های دست: یعنی تناقض«ساختار ساختارها»های تناقض

ها سبب ی تناقض در میان سطوح مختلف. کنار هم قرار گرفتن تناقضعالوهبه

ها به تقویت یکدیگر شود که یکی از دو وضعیت رخ دهد: یا این تناقضمی

انجامد( یا اینکه شوند )که به بروز وضعیت انقالبی در یک جامعه میمنجر می

رکود و انحطاط جامعه  شوند )که به وضعیتمانع گسترش یکدیگر می

ای انجامد(. آلتوسر انقالب در روسیه و انحطاط در هند را به ترتیب، نمونهمی

(. آلتوسر ۲۰۲-۲۰۳آورد )کرایب، صص.از این دو وضعیت به شمار می

ها در سطوح یا ساختارهای مختلف را تعین تأثیرهای متقابل تناقض

 چندوجهی نامیده است.



 

Problematicaa.com 
 

 

25 

رهنمون شد  یمهم اریپژوهش او را به کشف بس

: بود هیی روسی او دربارهی نظریهکه چکیده

 .‘سمیالیامپر یرهیدر زنج فیضع یحلقه’

 (. ۸۹)همان: ص

برای »در کتاب  ۱۳«تناقض و تعینِ چندوجهی»ی آلتوسر در مقاله

ورود به بحث  یکه برا زندیم یمفهوم میدست به ترس، «مارکس

و آموزنده عمل کند. او با  دیمف یعنوان مدخلبه تواندیما م یکنون

 ،«ریی زنجحلقه نیترفیضع» ینیلن یاستعارهاز  یخوانش خاص

او در  .دهدیم حیتوض« هاانباشتِ تناقض»را با مفهوم  هیانقالب روس

انقالب  نیچرا اکشیدن این سؤال کلی ]اما محوری[ که ابتدا با پیش

 بود؟ زمندرویچرا انقالب در آنجا پ یا ممکن شده است هیدر روس

سعی در پرداختِ نظری خویش است. آلتوسر دالیل پیروزی و 

را فراتر از سرزمین و مرزهای روسیه  هیانقالب در روسشدن ممکن

داند اما بر حفظ این عقیده که انقالب روسیه، یک رخداد استثنائی می

انقالب در آلمان در میان حوادث اجتماعی ـ سیاسی معاصر ازجمله 

 یشوراها ا،یتالیدر فرانسه و ا یشورش و اعتصاب عمومو مجارستان، 

                                                           
13. Contradiction and overdetermination 
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ورزد. وی در توضیح اینکه چرا انقالب روسیه و... تأکید می نیتور

 نویسد:یک استثناءِ پارادوکسیکال است، می

 هیروس ،«یستیالیامپر یکشورها ستمیس»در 

 البته جنگ بزرگ. نقطه بود نیترفیتجسم ضع

 میو وخ عیضعف را تسر نیا (۱۹۱۸-۱۹۱۴)

ضعف را خلق  ییتنهانموده بود، اما جنگ به

 رغمیعل ی، حت۱۹۰۵انقالب  شتر،ینکرد. پ

را اندازه گرفته  یتزار هیشکستش، ضعف روس

حاصل  ضعف نیآن را نشان داده بود. ا زانیو م

تمام  دیبود: انباشت و تشد ژهیخصائص و نیا

کشور جداگانه  کیکه در  یخیتار یتضادها

که در  یایفئودال میرژ یضادهااند. تممکن

دهقانان  عیوس یهابر توده ستمیقرن ب دمپیدهس

و  یدارهیاستثمار سرما یتضادها .ندکحکومت 

و گسترده در  عیدر سطح وس یستیالیامپر

 ،یبزرگ و اطراف آنان، در مناطق معدن یشهرها

استثمار و  ی. تضادهاغیره و ینفت یهادانیم

ی مردم. شده به همهتحمیل یاستعمار یهاجنگ
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 هایروشی مرحله توسعه نیکه ب یمیتضاد عظ

در  یاوسطیقرون تیو وضع دیتول دارانههیسرما

در سراسر  یاتی طبقمبارزه افتنیروستاها. شدت 

 یهاتیروند اتفاقات، وضع اتیجزئ . اینکشور

که بدون در نظر  افزودندیرا م یگرید «یاستثنائ»

 یو خارج یداخل یتضادها یخوردگگرفتن گره

مثال، خصلت  یفهمند. برا غیرقابل هیروس

ی واسطهکه به ،یروس ینخبه انقالب «پیشرفته»

و  بردیبه سر م دیدر تبع اجباراً یتزارسرکوب 

طور همان نکه،یپرورده شد. مختصر ا دیدر تبع

 تیوضع دهند،ینشان م قاًیدق اتیجزئ نیکه ا

رد امکان انقالب در مو هیروس یاستثنائ

انباشت و حدت ’ی به مسئله گرددیبرم

 یگریکه در هر کشور د یا‘۱۴یخیتار یتضادها

 یستیالیقرن از جهان امپر کیکه حداقل 

اش حال در اوج انکشافنیمانده و درععقب

                                                           
14. accumulation and exacerbation of historical contradictions 
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: ۲۰۰۶)آلتوسر،  .هستفهم قابلریباشد غ

 (. ۹۶-۹۷صص

 یزهایها و ستتضاد یوردگخبود که گره نیمشخصاً ا آلتوسرمنظور 

 یِ و اقتصاد ینگفره ،یاسیمختلفِ س یهاها و جنبهحاضر در وهله

 یخیارتو خصلت مرکب و نامتوازن رشد  هیروس یدارهیسرما دیبازتول

فراهم آورد که در  یایی بحرانظهور لحظه یرا برا نهیکشور، زم نیا

 .شودیم کنندهنییآشکار و تع هیکار و سرما انیآن تضاد م

 ،ناهمگن بود که درنهایت یهاتضاد نیی امجموعه ،دیگرعبارتبه

در بود فعال کرد که قا یا«چندوجهی نیتع»را با  یتضاد و بحران اصل

دیگر تنها در لحظه آخر و به شکل عبارتغلبه کند. به یدارهیبر سرما

در  ینقش علّ ،یینها یشدهانباشتهبحران  نیا ماسبقمعطوف به 

 .کشدیم شیرا پ« انقالب یکیالکتیدـیخیضرورت تار» حیتوض

گذارد آلتوسر در ادامه نیز بر ناموزونی توسعه در روسیه انگشت می

ی ناموزون توسعه»دهد که: و به تأسی از لنین و تروتسکی توضیح می

منجر  هیبه انقالب در روس ۱۹۱۸-۱۹۱۴جنگ  یاز مجرا یدارهیسرما

شده  باز تیکه در مقابل تمام بشر یایالبی انقشد، چراکه در دوره

بود.  یستیالیامپر یکشورها یزنجیرهحلقه در  نیترفیضع هیبود روس

اند را که ممکن یایخیتار یی تضادهاترین مجموعهبزرگ هیروس
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ملت  نیترشرفتهیو پ نیترماندهزمان عقبکرده بود؛ چراکه هم نباشتا

آن را  توانستندیکه طبقات مسلط متشتت نه م میتضاد عظ کیبود: 

که در  هیدیگر روسعبارتحل کنند و نه از آن اجتناب بکنند. به

قرارگرفته بود و در مورد انقالب  شیخو یی انقالب پرولترآستانه

 یحت توانستیداشت، آبستن دو انقالب بود و نم ریخأت اشییبورژوا

(. به ۹۸)همان: ص« رباز بزندس یگریاز د یکیانداختن  ریخأبا به ت

ها و گیری فوق را با تأکید بر سخنرانیرسد آلتوسر نتیجهنظر می

اولین مرحله از انقالب »ی لنین با عنوان ویژه نامههای لنین، بهنوشته

منتشرشده است، اخذ کرده. لنین در فرازی  ۱۹۱۷که در مارس « اول

 د،یگرد روزت پیسرع نیا ااگر انقالب ب»کند که: از آن نامه تأکید می

العاده، فوق خىیتار تیموقع کیحکم بود که به نیعلتش فقط ا

کلى هکلى گوناگون، منافع طبقاتى بهب هاینایجر ل،یاص تیغابه

 یکپارچگیمتناقض با  و اجتماعى کامالً اسىیس التتمای و اموزونن

 (.۳۰۲: ص۱۹۶۴)لنین، « باهم درآمیختند توجهیقابل

ای متفاوت، تااندازه ریمسبنا بر تعبیر کالینیکوس، تروتسکی نیز از 

خود از  یهایبررس تروتسکیبود.  دهیرس یمشابه یریگجهیبه نت

 یترشیب دیتأک یبر نقش دولت تزار ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵ یهاانقالب

 ،یغربیاروپا یپیشرفته یهابا قدرت یکیتیداشت. رقابت ژئوپول
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هجدهم به بعد، فنون  نرا واداشت که از آغاز قر پترِ کبیراستبداد 

 ترشیو ب یمال نیی موردنیاز جهت تأم)همراه با سرمایه تررفتهشیپ

خود وارد کند.  یها را( از رقباآن یریکارگبه یکارکنان الزم برا

بنابراین با عطف به توضیحاتی که در سطور پیشین مبنی بر وضعیت 

ه در آستانه انقالب و همچنین اقتصادی، سیاسی و فکری روسی

توان اذعان داشت که برشمردن تضادهای درونی توسعه روسیه می

ی مرکب و ناموزون خود ی توسعهای نظریهتروتسکی بر چنین زمینه

 را مطرح ساخت.

 

 رشد ناموزون و مرکب هیبسط نظر ه؛یانقالب روس خیتار

 دیدر تبع ۱۹۳۰لیرا در اوا «هیانقالب روس خیتار»کتاب  یتروتسک

ها و برگردانده شد. کشمکش یسیبه انگل ۱۹۳۲نگاشت و در سال 

 ان،یو شهر نانیکشان و محرومان، اتحاد روستانشهبهر انیم یهابحران

در  هیانقالب روس ریو تأث کیو حزب بلشو نیلن دنیرس یبه رهبر

تفصیل به به سندهیاست که نو ییهاجهان، ازجمله دغدغه گریمناطق د

که  یایموضوعات نظر نیتراز مهم یکیها پرداخته است. شرح آن

 نیا یاثر به آن پرداخته است و تالش کرده بر مبنا نیدر ا یتروتسک
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ی رشد کند، نظریه لیرا تحل هیانقالب روس یو چگونگ ییچرا هینظر

 . ناموزون و مرکب است

 ندیقانون فرآ نیتری عاممنزلهبه یناموزون

و ژرف در  دهیچیپ اندازهیخود را ب ،یخیتار

. کندیم انیمانده نماعقب یسرنوشت کشورها

 تازیانهضربِ کشورها به نیمانده افرهنگ واپس

. از شودیوادار به جهش م ،یخارج ضرورت

 یگریقانون د ،یشمول ناموزونقانون جهان

 میتوانیبهتر، م ینام ابیشود که، در غیمُشتق م

قانون  نی. امیبنام ی مرکبتوسعهنون آن را قا

مختلف راه،  یهااز مرحله جاکی یریتصو

از  یازهیجداگانه و آم یهااز گام یبیترک

 نیاد. دهیدست مکهن و معاصرتر به یهاشکل

 «یخیتار یماندگواپس تِیمز»موجب  ندیفرآ

و ]به کشور  شودیم ۱۵ماندگی)امتیاز عقب

 تر،قیدق انیببه ا،ی دهدیمانده[ اجازه معقب

 ،ینیاز هر موعد مع ترشیکه پ کندیم رشیناگز

                                                           
15 The privilege of historic backwardness 
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راه،  نیآماده را اقتباس کند؛ و در ا یزهایچ

را از قلم  نینابیب یهاکامل از مرحله یارشته

 (.۵: ص۲۰۰۸)تروتسکی،  .ندازدیب

چنانکه آنتونی اسمیت در پژوهش اقتصادی خود از اواخر دولت 

 یتا برا دادیامکان م یبه دولت تزار «تیمز» نیادهد، تزاری نشان می

 قیبزرگ، به تشو یهاقدرت گریخود نسبت به د تِیحفظ موقع

 تمسیقرن ب لیپُرشتاب کشور در اواخر قرن نوزدهم و اوا شدنیصنعت

د، فرانسه، خو کیوام از متحد نزد افتیآن را با در یهانهیو هز دیبرآ

ن جها یاقتصاد بزرگ صنعت نیمپنج، ۱۹۱۳تا سال  هیکند. روس نیتأم

 یریگامر، به شکل نیکار در اروپا بود. ا یروین نیتربا فشرده

کارگر  یها طبقهو از دل آن دیانجام رفتهشیپ یصنعت یهارهیجز

. اشتدرا برپا  ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵ یهاکه انقالب دیسر برکش یارزمنده

 (.۲۱۷-۲۴۵: ص۲۰۱۷)اسمیت، 

نوعی ماندگیْ بهمفهوم امتیاز )مزیت( عقبتروتسکی با تأکید بر 

کند و آن را بیشتر بر را رد می ۱۶های تاریخیی تکرار دورهنظریه

داند. ازنظر وی هر کشور داری میهای ابتداییِ تکامل سرمایهتجربه

                                                           
16 Historic recurrence 
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فتوحات مادی و عقالنی کشورهای پیشرفته را در خود  ۱۷ماندهعقب

افتد شان میدنبالوار بهکه برده کند. اما این بدان معنا نیستجذب می

ی تکرار رو، مسئلهکند. ازاینی مراحل گذشته آنان را تکرار میو همه

کلی منتفی است. کشور ی ملل مختلف بهوسیلههای رشد بهشکل

مانده، هرچند ناچار است به دنبالِ کشورهای پیشرفته بیفتد، اما عقب

البته برای درک بهتر این  دهد.امور را به ترتیب دیگری انجام می

کارل توان به سراغ بررسی دیگر آثار تروتسکی ازجمله اثر مبحث می

اش آن را نوشت و در های پایانی حیاتوی رفت که در سال مارکس

که لئون هنگامی ۱۹۳۹منتشر شد، رفت. در آوریل  ۱۹۳۹سال 

بر  ایی مقدمهمثابهای بهکرد، رسالهتروتسکی در مکزیک زندگی می

)کتابی که در همان سال منتشر شد( را به  ی کارل مارکسافکار زنده

دادن کردن و تطابقی بلند با خالصهرشته تحریر درآورد. این مقاله

تحلیل مارکس در قرن نوزدهم با شرایط روز، مختصراً به توضیح 

ویژه هنگام بررسی داری پرداخته است. بهقوانین سیستم سرمایه

کس در باب شرایط بریتانیا که در آن زمان از های مارایده

داری بود را مورداستفاده قرارداد. ترین کشورهای سرمایهیافتهتوسعه

ی حائز اهمیت آن رساله برای نوشتار فعلی، نگرش تروتسکِی اما نکته
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دوران متأخر در باب ایده ناموزونی توسعه است. وی در سطری از 

طورکلی در تولیدات صنعتی و به ، هنگام مقایسهکارل مارکسبخش 

فقط اقلیتی از »نویسد: های صنعتی کشورها میمقایسه روند پیشرفت

طور کامل، پیشرفتی منطقی و سیستماتیک را طی کشورها هستند که به

دستی داخلی صورت منطقی صنایعاند. مثالً توانستند بهکرده ]تجربه[

خوبی عامل را مارکس بهها منتقل کنند که این را به سطح کارخانه

(. البته چنین به نظر ۴۱: ص۱۹۳۹)تروتسکی، « تحلیل کرده است

 :شده بودکشور تشکیل کیفقط از  تیاقل قت،یدر حقآید که می

در داخل کشورها  زین نیشماری سرزمانگلستان، اگرچه تعداد انگشت

د قبل از ورو ایکاتالون کا،یمتحده آمرایاالت یوجود داشت )شمال شرق

 (. ۲: ص۲۰۱۷. )دیویدسن، داشتند یمشابه یرهای( که مسایبه اسپان

ی ناموزونی با توجه به مبحث فوق، سؤال اساسی این است که ایده

کند یا ی چگونه کار مینوناموزمانده رشد در تاریخ کشورهای عقب

شود؟ مانده نمایان میکردوکار این اصل چگونه در کشورهای عقب

ی به اصلِ استدالل تروتسکی رجوع کرد. طبق ایده توانبرای پاسخ می

در  ،ترین قانون روند تاریخعنوان عمومیتروتسکی، ناموزونی به

 یدگیچیشدّت و پ یمانده به حدِّ اعالعقب یکشورها سرنوشت

 تازیانهکشورها به ضربِ  نیی امانده. فرهنگِ عقبشودیم انینما
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از قانون  ساننید. بشودیوادار به جهش م یرونیضرورت ب

آن را  توانیکه م شودیمشتق م یگریقانون د ،یشمول ناموزونجهان

ـ و مراد از آن ادغام مراحل مختلف سفر در  دیقانون رشد مرکب  نام

با  میاز اشکال قد یازهیآم زیمراحل مجزاست، و ن زشیو آم گریکدی

 (.۶ص. )همان: دتریاشکال جد

از روی مراحل بینابین البته  ۱۸ازنظر تروتسکی، امکان جهش

کند. وجه مطلق نیست. او به دو شرط و مالحظه اشاره میهیچبه

های اقتصادی و فرهنگی نخست اینکه چنین امکانی به میزان ظرفیت

همیشه یک نتیجه « جهش»کشورها بستگی دارد و دوم، یک 

 (.۱۴۷: ص۲۰۰۷خواهانه به همراه ندارد. )لیندن، ترقی

 نویسد:وضیح شرط نخست میتروتسکی در ت

ی وسیلهبهی این امکان در درازمدت دامنه

های اقتصادی و فرهنگی کشور تعیین ظرفیت

مانده اغلب در عالوه، کشور عقبشود. بهمی

شده از عاریه گرفتهحین تطبیق دستاوردهای به

خارجْ بافرهنگ بدوی خود، این دستاوردها را 

جذب و استحاله  رو، جریانکند. ازاینتضییع می
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سان، گیرد. بدینبه خود می ۱۹خصلتی خودستیز

ورود برخی از عنصرهای فنون و آموزش غرب، 

و بیش از همه فنون و آموزش نظامی و صنعتی، 

عنوان داری، بهدر زمان پطر اول به تقویت برده

بندی کار، منتهی گردید. شکل بنیادی سازمان

دو یقیناً های اروپایی ـ که هر تسلیحات و وام

محصول فرهنگی برتر بودند ـ منجر به تقویت 

نوبت خود رشد تزاریسم شد، و آنگاه تزاریسم به

: ۲۰۰۸کشور را به تعویق انداخت. )تروتسکی، 

 (.۹ص

ماندگی تالش برای جبران های مربوط به عقبدر واقع یکی از دال

قالب  تر است که خود را دربر کشورهای پیشرفتهماندگی با تکیهعقب

جای پیشرفت موزون و دهد اما بهبرخی امتیازات اقتصادی نشان می

شود و این امر ها رشد حاصل مییکپارچه فقط در برخی جنبه

کند. برای نمونه، در دوران اصالحات های زیادی را عیان میتناقض

امیرکبیر، امتیازاتی که به کشور روسیه داده شد جهت اصالحات نظامی 
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نها باعث تزلزل جایگاه دربار و سیستم استبدادی نشد، تـ سیاسی نه

 بلکه آن را تقویت کرد. 

ی مزبور دو قاعده )مؤلفه( اصلی باوجود پیوند و در نظریه

و « مرکب»شوند: ای که دارند، از یکدیگر تمییز داده میهمبستگی

شود که این دو مفهوم بودن رشد. البته بار دیگر تأکید می«ناموزون»

 روند.رگاه تروتسکی در ارتباط باهم به کار میدر نظ

نیز تالش « رشد ناموزون و مرکب»ی برخی از شارحان نظریه

تر تر و شفاففهمکنند که با تقطیع مفاهیم این نظریه، آن را قابلمی

کنند. برای نمونه، مارسل لیندن به چند مفهوم محوری و بنیادین این 

شدن ترکیب»، «شدن اولیهترکیب»، «یناموزون»، «پیشرفت»نظریه مانند 

کند. او این مفاهیم را در اشاره می« ماندگیامتیاز عقب»و  ۲۰«ثانویه

برد که طِی چرخش تحلیلی با پیوست و آمیزش با یکدیگر به کار می

ی کنند )مانند خود روش تروتسکی(. به عقیدهیکدیگر معنا پیدا می

تاندارد مناسب برای سنجش تواند یک معیار و اسلیندن، پیشرفت می

ماندگی کشورها باشد و ناموزونی اصلی است که در هر میزان عقب

توان وجود داشته باشد و چنانکه مانده میدو جوامع پیشرفته و عقب

                                                           
و  .1Combintionای از مفهوم . دو اصطالح ترکیب اولیه و ثانویه ترجمه ۲۰

Combintion.2 .است 
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تواند ]حتی[ اتفاقی باشد. مراد از نشینی میلنین گفته است، این هم

تواند با جامعه یمانده می عقبترکیب اولیه نیز آن است که یک جامعه

تنیده شود و اصطالحاً ترکیب شود. حال، این امتیاز پیشرفته درهم

مانده دستاوردهای شود که همان جامعه عقبماندگی باعث میعقب

و غیره آن جامعه/کشور پیشرفته را به خود اختصاص دهد یا  ۲۱فنی

آنکه سطوح و مراحل کشورهای پیشرفته را بی ۲۲برای خود بردارد

شدن ثانویه ک روال موزون و مشخص طی کند. مراد از ترکیبطبق ی

نیز به وضعیت جدیدی اشاره دارد که از نتیجه ترکیبِ دو جامعه 

مانده مانده و پیشرفته حاصل شده است و کشوری که قبالً عقبعقب

یابد. البته این امر به بود نسبت به کشور پیشرفته قبلی، برتری می

دادن[، تنها یک فرم از ورت رخدهد و ]در صندرت رخ می

 (.۱۴۸-۱۴۹: صص۲۰۰۷یافته است. )لیندن، ماندگیِ اصالحعقب

ها توجه کرد، باری، جوامعی که تروتسکی در ابتدا ]و بیشتر[ به آن

فشار رقابتِ نظامی از سوی ای بودند که تحتهای تابع یا مطلقهدولت

اند. ]به شدههای غربی مجبور به پذیرش روند مدرنیزاسیون قدرت

ی ترکیبی در روسیه بیشتر ناشی از تعبیر نیل دیویدسن[ توسعه

ماندگی در های مطلقه )استبدادی( برای غلبه بر عقبهای دولتتالش
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انقالب و »برابر توسعه ناموزون بود اما چنانکه تروتسکی در گفتارِ 

 ، اشاره کرد:«جنگ در چین

ی سادهماندگی تاریخی، به معنای بازتولید عقب

های کشورهای دستاوردها و پیشرفت

یافته مانند انگلیس و فرانسه، با تأخیر یک، توسعه

دو یا سه قرن نیست. بلکه آن یک فرم کامالً 

آورد که جدید اجتماعی و مرکب به وجود می

ها( تکنیکال در آن آخرین فتوحات )پیشرفت

داری و اساسِ ساختار روابطشان در سرمایه

های انتقالی و پیشافئودالی، طرح فئودالیته یا

شان نهفته است. )تروتسکی، ایروابط طبقه

 (.۵۸۳: ص۱۹۳۸

توان نتیجه گرفت که تناقض و با توجه به مبحث فوق می

شان ناموزونیت در برخی جوامع به دلیل تغییر در سطوح ثابت گذشته

گردد که جوامع فئودال یا است و این مورد به تضادهایی برمی

داری و همه شدن سرمایههای صنعتیدر اثر نابسامانی ۲۳گزارخراج

کنند: پیامدهایی آید، تجربه میآنچه به دنبال آن ]شیفت[ به وجود می
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چون رشد سریع جمعیت، گسترش ناهمگون شهرها و تغییرات 

 ایدئولوژیک در طبقات مختلف.

)که هایی چون آنتونیو البریوال البته پیش از تروتسکی، مارکسیست

مقاطع  ۲۴نشینیتروتسکی ازلحاظ فلسفی از وی تأثیر پذیرفته بود( هم

های اجتماعی را متذکر شده بودند. البریوال صورت تشکلمختلف به

اظهار داشت که « ماتریالیسم تاریخی»ی مشهور خود با عنوان در مقاله

مصداق، تمام  کیعنوان به هیروس یسازیرسد صنعتینظر مبه 

ما قرار  مقابل دیدگانما را در  خیمرحله تار نیدتریشد یمراحل، حت

زیستی (. باوجوداینکه البریوال بر هم۱۳۳: ص۱۹۹۶)البریوال،  دهد.

جای نفوذ[ جوامع در اشکال مختلف بحث کرده بود، اما اهمیت ]به

های زیستی است که جنبهپروژه تروتسکی بر بیانِ روند این هم

 شد.صاد و صنعت را شامل میمتفاوتی از ایدئولوژی تا اقت
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 های اصلی رشد مرکباقتصاد و صنعت؛ میدان

کند که ، تأکید می«های رشد روسیهویژگی»تروتسکی در فصل 

ترین شکل خود را در قلمروِ تاریخ و ماهیتِ قانون رشد مرکب عیان

جهت که صنعتِ صنعت و اقتصاد روسیه نشان داده است. بدین

مسیر تکاملی کشورهای پیشرفته را تکرار نکرد، ی روس، دیرجنبنده

بلکه خود را در آن مسیر گنجاند و آخرین دستاوردهای غرب را با 

ماندگی خود تطبیق داد. درست به همان شکل که تکامل عقب

ی صنعتگری صنفی و صنعت دستی طورکلی دورهاقتصادی روس به

رشته کی صنعت هم یهای جداگانه، شاخه۲۵را جا انداخته بود

خاص از فراز مراحل تولیدی و فنی به عمل آوردند که  ۲۶هایجهش

ها سال به درازا کشیده بود. از برکت این آن مراحل در غرب ده

العاده رشد ها، صنعت روس در برخی از ادوار با سرعتی فوقجهش

 کرد.

ی انقالب اول و جنگ، تولید صنعتی در روسیه تقریباً دو در فاصله

این امر تا حدی بسط یافت که باعث شد این ذهنیت در برابر شد؛ 

ی برخی از متفکران و مورخان روسی ایجاد شود که افسانه
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شود ماندگی و رشد کند را باید کنار گذاشت یا کنار گذاشته میعقب

کرد که امکان این رشد شتابان را همان اما تروتسکی تأکید می

 (.۷ای فراهم آورد. )همان: صماندگیعقب

ترین تجلی از سوی دیگر به باورِ تروتسکی قانون رشد مرکب قوی 

حال که کند که درعینیابد. او استدالل میخود را در قلمرو اقتصاد می

بود، مانده کشت دهقانی تا زمان انقالب در سطح قرنِ هفدهم باقی

داری خود در سطح کشورهای صنعت روس در ساخت فنی و سرمایه

از برخی جهات حتی از کشورهای پیشرفته شت، و پیشرفته قرار دا

. )تأکید از نگارنده است(. طبق آماری که خود هم جلوتر بود

های کوچک، یعنی ها اذعان دارد کارخانهتروتسکی نیز به آن

درصد  ۳۵، ۱۹۱۴هایی با کمتر از صد کارگر، در آمریکا در کارخانه

ما در روسیه این رقم از کل کارگران صنعتی را در استخدام داشتند، ا

 ۱۰۰۰تا  ۱۰۰هایی که بین درصد بود. تعداد نسبی کارخانه ۸/۱۷فقط 

کارگر را در استخدام داشتند، در هر دو کشور تقریباً یکسان بود. اما 

متحده پیکر، هر یک با بیش از هزار کارگر، در ایاالتهای غولکارخانه

ا در استخدام درصد از کارگران ر ۴/۴۱درصد و در روسیه  ۸/۱۷

ترین نواحی صنعتی، نسبت اخیر حتی باالتر هم بود: داشتند. در مهم

درصد.  ۳/۵۷ی مسکو درصد و در ناحیه ۴/۴۴ی پتروگراد در ناحیه
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ی ی صنعت روسیه با صنعت بریتانیا یا آلمان، نتیجهدر هنگام مقایسه

 شود. این واقعیت ـ که نخستین بار دردرخور توجهی نیز حاصل می

ی مؤلف کتاب حاضر به اثبات رسید ـ با مفهوم وسیلهبه ۱۹۰۸سال 

آید. اما آن افتادگی اقتصادی روسیه جور درنمیعوامانه عقب

تکمیلش  طور دیالکتیکیبهکند، بلکه ماندگی را نفی نمیعقب

 (.۹سازد. )همان: ص می

ی بانکی نیز در ی صنعتی با سرمایهسرمایه ۲۷از طرف دیگر، آمیزش

وسیه با چنان تمامیتی صورت گرفت که در هیچ کشور دیگری ر

ها به همان برداری صنایع از بانکتوان یافت. اما فرماننظیرش را نمی

برداری آنان از بازارهای پولی اروپای غربی بود. دالیل به معنای فرمان

ی وبیش تماماً زیر سلطهسنگ و نفت( کمصنایع سنگین )فلزات، زغال

های اخیر برای ی مالی خارجی قرار داشتند، و این سرمایههاسرمایه

در روسیه ایجاد کرده بود. صنایع  ۲۸ایخود یک نظام کمکی و واسطه

 ۴۰رفته همها رویکردند. خارجیسبک هم همان راه را دنبال می

ی موجود روسیه را در اختیار داشتند، اما در درصد از سرمایه

ت باالتر از چهل درصد بود. های اصلی صنعت، این نسبشاخه
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ها، تأسیسات و کننده بانکتوان گفت که سهام کنترلاغراق میبی

های روس در خارج از روسیه قرار داشت، و در این میان کارخانه

شد تقریباً دو برابر مبالغی که در انگلستان و فرانسه و بلژیک یافت می

  ۲۹مبالغ موجود در آلمان بود.

 

 در عصر انقالب ناتوانی بورژوازی

و  ۱۹۰۵هایی که معطوف به دو انقالب در اغلب تفاسیر و بینش

شده، بر نقش پرولترها و ناتوانی و در برخی موارد مخالفت ارائه ۱۹۱۷

بورژوازی در وقوع و تحقق انقالب در روسیه نیز تأکید شده است. 

آن را رخدادی  ۱۹۱۷نظران و مورخان انقالب برخی از صاحب

دانند. و برآمده از طبقه کارگر و دهقانان روسیه میبرخاسته 

بودند  هاکیمنشوها اشاره داشت ازجمله توان به آنهایی که میدیدگاه

 ییانقالب بورژوا یتنها برا هیروس یمناسبات اجتماعکه اعتقاد داشتند 

بر  یمبن ۱۹۱۷از  شیتا پ نیلن یتئوردیگر،  ،است دهیبه بلوغ رس

 یتزهابا نوشتن  ویکه « و دهقانان ایپرولتار کیدمکرات یکتاتورید»

انقالب  یتئور درنهایت نهاد و ی، آن را به کنار۱۹۱۷در سال  لیآور

                                                           
 انقالب مشروطه روسیه تاریخآمار و ارقام مربوطه از کتاب . 29

 اند.شدهآوریجمع
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های آن و توسعه ناموزون و ترکیبیِ تروتسکی که مؤلفه مداوم

 ازاین توضیح داده شد.پیش

وسیه رمبرهن است که با در نظر گرفتن تمامی تفاسیری که از انقالب 

تر است. شود، خصلت ضدبورژوازی و کارگری آن برجستهمی

ی نخست بر این که اغلب متفکرین مارکسیست در وهلهنحویبه

نامید  ویژگی تأکید داشتند که این انقالب را باید یک انقالب دهقانی

مشی د. یکی از این متفکرین آنتونیو گراکه ماهیت ضد بورژوازی دار

 عیآن زمان ـ که وقا یهاستیالیبرخالف اکثر سوس یگرامشاست. 

ـ از آن  کردندیم لیتحل یگرید فرانسهعنوان انقالب را به هیروس

منجر خواهد  سمیالیکه به سوس کردیم ادی «یپرولتر یکنش»ی مثابهبه

 .شد

بود  یژاکوبن یمتفاوت از الگو اریبس هیانقالب روس ،یگرامش ازنظر

او که خود در بافت . شدیم یمحض تلق «ییِانقالب بورژوا» کیکه 

های طرفداران ی ادعاها و دیدگاهانقالب روسیه قرار داشت، درباره

بورژوا بر  یهاروزنامهدارد که اساساً بورژوازی در روسیه، اذعان می

تند که چطور به ما گف» ۳۰کردند.می یقدرت پافشار یپدیده

                                                           
ای به نام ، گرامشی در بانگ خلق مقاله۱۹۱۷آوریل در اواخر . 30

منتشر کرد. گرامشی برخالف اکثر « هایی در باب انقالب روسیهیادداشت»
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ـ که  نشده استخوبی تعریفکه هنوز به گرید با قدرتی یساالرکّهی

 )گرامشی،« شده است نیگزیجا امیدوارند قدرت بورژوازی باشد ـ 

 دوگانهزود بر  یلیخ(. مطبوعات و محافل بورژوازی ۲۸: ص۱۹۷۷

 دندیرسنتیجه  نای به و کردند اصرار فرانسه ـ انقالب هیانقالب روس

                                                           

ی عنوان انقالب فرانسههای آن زمان ـ که وقایع روسیه را بهسوسیالیست

کرد که به یاد می« کنشی پرولتری»ی مثابهکردند ـ از آن بهدیگری تحلیل می

لیسم منجر خواهد شد. ازنظر گرامشی، انقالب روسیه بسیار متفاوت از سوسیا

شد. گرامشی محض تلقی می« انقالب بورژواییِ»الگوی ژاکوبنی بود که یک 

ای سیاسی برای آینده رونمایی کرد. در تفسیر وقایع پتروگراد از برنامه

ی منظور پیشبرد جنبش و حرکت به سمت انقالبهای روسی بهسوسیالیست

جا با گسستند ـ الگویی که در اینکارگری باید از الگوی ژاکوبنی کامالً می

های شد. در ماهمند خشونت و فعالیت فرهنگی اندک شناخته میکاربرد نظام

ها کرد، موضعی که سرعت خود را متحد بلشویک، گرامشی به۱۹۱۷بعدی 

ضدّجنگ حزب تر و های رادیکالگر هویت او در کنار جناحهمچنین نشان

های ماکسیمالیست»ی ژوئیه، گرامشی با مقاله ۲۸سوسیالیست ایتالیا بود. در 

« ماکسیمالیستی»چه او سیاست حمایت کامل خود را از لنین و آن« روسی

تداوم »نامید، اعالم کرد. سیاست ماکسیمالیستی ازنظر گرامشی نمایانگر می

ها ماکسیمالیست«. الب بودانقالب، ضرباهنگ انقالب و بنابراین خود انق

بدون هرگونه تعهد نسبت به گذشته بودند. « ی محدود سوسیالیسمایده»تجسد 

 (.۲۰۱۷)آلوارو بیانچی و دانیال موسی، 
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گرامشی در نقد این رویکرد  شباهت دارند. گریکدیبه  عیوقاکه 

 نویسد: می

گرفت.  دهیرا ناد سمینیژاکوب هیانقالب روس

را براندازد،  یساالرکّهیانقالب مجبور شد 

را کسب کند.  تیمجبور نشد با خشونت اکثر

است:  ییبورژوا کامالً یهدیپد کی سمینیژاکوب

فرانسه است.  یی انقالب بورژوازمشخصه

ی برنامه چیکه انقالب کرد ه یزمان یبورژواز

انقالب به منافع  نیانداشت:  یایهمگان

ی کرد، به منافع طبقهیگرا خدمت مخاص

کار را با طرزفکرِ بسته و  نیخودش. و ا

 یتیداد که غایانجام م یی تمام آنانبینانهکوته

خشن انقالب  تیگرا دارند. خشونتِ واقعخاص

 نیرا از ب میدو علّت دارد: نظم قد یژوازبور

 یکند. بورژوازیرا مستقر م دیبرد و نظم جدیم

 کاستِ  نیتنها بر باالتررا نه شیهادهیو ا روین

که  یکند بلکه آن را بر مردمیم لیگر تحمسلطه
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)همان:  کند.یاعمال م زیشان را دارد نقصد سلطه

 (. ۳۰ص

طبقاتی و اقتصادی روسیه، تروتسکی نیز در تحلیل ساختار 

ی های بانکی سرمایهی امتزاج و پیوند سرمایهبورژوازی را نتیجه

ی دوم قرن نوزدهم رشد و نمو چشمگیری داند که از نیمهصنعتی می

 و چه در ۱۹۰۵پیداکرده بودند. او چه در تحلیل خود از انقالب 

وازی ، بر خصلت ضدمردمیِ بورژ۱۹۱۷ اش با انقالبی نظریمواجه

کند که به دلیل پیوند منافع روسیه در آستانه انقالب روسیه اشاره می

ی خود با سلطنت تزاری راه هرگونه اعتراض و انقالب را بر توده

تاریخ »ی انتقادات خود به بورژوازی در بندد. او در ادامهمردمی می

نوعی کند که بهبه نقاط و نکات دیگری نیز اشاره می «انقالب روسیه

ی توان از دالیل مقاومت یا عدم میل به انقالب در محدودهها را میآن

 ی وی:زمانی مدنظر خواند. به عقیده

خصلت اجتماعی بورژوازی روس را وضع منشأ 

کرد. تمرکز و ساخت صنعت روس تعیین می

تنهایی، بدین معنا بود که مفرط این صنعت به

های مردم دار و تودهمابین اربابان سرمایه

های انتقالی وجود نداشت. مراتبی از الیهسلسله
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بر این نکته باید اضافه کنیم که صاحبان 

نعتی، بانکداری، و ی صتشکیالت عمده

ونقل خارجی بودند، و آنان از حمل

شده تنها سود تحصیلهای خود نهگذاریسرمایه

زدند، بلکه از نفوذ در روسیه را به جیب می

های خارجی هم بهره سیاسی در پارلمان

رو، مبارزه برای پارلمانتاریسم بردند؛ ازاینمی

انداختند، سهل است، بلکه روس را پیش نمی

کردند: فقط لب با این مبارزه مخالفت هم میاغ

ای را که دولت فرانسه شرمانهکافی است نقش بی

 بازی کرد به یادآوریم. 

ناپذیر انزوای چنین بودند علل بنیانی و چاره

بورژوازی روس.  ضدمردمیسیاسی و خصلت 

دم تاریخ خود این بورژوازی که در سپیده

هضت تجدد که بتواند یک ن تر از آن بودنارس

وقت رهبری انقالب وجود آورد، بهدین به

 (. ۲۳گندیده بود. )همان: ص
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های عصر خود معتقد است تروتسکی نیز مانند دیگر مارکسیست

اش واسطه از رابطهکه ناتوانی بورژوازی در عمل سیاسی، به نحوی بی

توانست شد. بورژوازی نمیی کارگر و با دهقانان ناشی میبا طبقه

د، انی را که حتی در زندگی روزمره خود موضعی خصمانه داشتنکارگر

ی عمومی و از همان اوان یاد گرفته بودند که به مسائل خود جنبه

سان دهقانان را همینبدهند، به دنبال خویش بکشد. اما بورژوازی به

توانست به دنبال کشد، زیرا در چنبر منافع مشترک خود با هم نمی

لکیت، به هر شکلش د، و از درهم ریختن روابط ماها گرفتار بوملّاک

ی تأخیر افتادنِ انقالب روسیه تنها جنبهترتیب بههراسید. بدینمی

 شد.زمانی نداشت، بلکه به ساخت اجتماعی کشور هم مربوط می

ها و مشتقات رشد دیگر، تناقضعبارتها و بهیکی دیگر از تفاوت

قالباتی که در انگلیس و فرانسه ناموزون در روسیه، در مقایسه با ان

های طبقه کارگر این کشورها بود. داده بود در کردوکار و ویژگیرخ

خود را به پیروزی  انقالب پیوریتنبرای نمونه، انگلستان هنگامی 

کرد، که از ونیم میلیون تجاوز نمیرساند که تمامی جمعیتش از پنج

ی انقالب فرانسه نیز، دورهزیستند. در این میان نیم میلیون در لندن می

وپنج میلیونی آن کشور فقط نیم میلیون در پاریس از جمعیت بیست

سکنی داشتند. روسیه در آغاز قرن بیستم صدوپنجاه میلیون جمعیت 
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داشت که از آن میان سه میلیون تن در پتروگراد و مسکو زندگی 

 ه است. های عظیم اجتماعی نهفتها تفاوتکردند. در پس این قیاسمی

فقط انگلستان در قرن هفدهم، بلکه نیز فرانسه در قرن هجدهم، نه

ی کارگر ی کارگر به معنای مدرن آن نداشتند. اما در روسیه، طبقهطبقه

 ۱۹۰۵های کار، هم در شهر و هم در روستا، در سال ی رشتهدر همه

پنج وهایشان به بیستده میلیون نفوس داشت، که همراه با خانواده

شدند ـ یعنی بیش از تمامی جمعیت فرانسه در میلیون تن بالغ می

ی انقالب کبیر. انقالب که از صنعتگران پر اسطقس و دهقانان دوره

های کولوتگرفته ـ و از طریق سانمستقل ارتش کرامول نشئت

ـ به کارگرهای صنعتی پترزبورگ رسیده بود، به ناچار مکانیسم پاریس 

همراه با آن اهدافش را عمیقاً دگرگون ساخته  ها، واجتماعی، روش

  ۳۱(.۲۴بود. )همان: ص

                                                           
جدد ت. در اواسط قرن هفدهم، انقالب بورژوایی در انگلستان در هیئت نهضت ۳۱

ای هر دین گسترش یافت. مبارزه برای حق دعا بر طبق محتویات کتاب دع

قی شخص، با مبارزه علیه پادشاه، اشرافیت، امرای کلیسا و رم، یکسان تل

ها عمیقاً معتقد بودند که منابع دنیوی خود را ها و پیوریتنشد. پرسبیترینمی

اند. اهدافی که طبقات ناپذیر قدرت آسمانی قرار دادهدر زیر حمایت تزلزل

ناپذیر نحوی تفکیکت بهآن طبقاکردند، در آگاهی نوظهور برایشان مبارزه می

 های مناسک کلیسایی ممزوج شده بود.با متون انجیل و قالب
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گسست فکری و عملی در هیئت تقابل بین بورژوازی و کارگران 

خوبی به ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵ی تاریخی انقالب روسیه خود را در فاصله

 1۹0۵شود حوادث نشان داد. در واقع چنانکه همواره تحلیل می

                                                           

 در فرانسه، کشوری که از فراز نهضت تجدد دین رد شد، کلیسای کاتولیک

نهاد دولتی تا زمان انقالب پابرجا ماند. منتهی انقالب فرانسه بیان عنوان یکبه

لکه در مجردات نه در متون انجیل، بی بورژوا را و توجیه وظایف جامعه

در هم دموکراسی یافت. نفرت فرمانروایان کنونی فرانسه به ژاکوبینیسم هرچق

ن فقط از که شدید باشد، این نکته به اعتبار خود باقی است که این فرمانروایا

ی خود کارانههای روبسپیر هنوز قادرند حاکمیت محافظهکوشیبرکت سخت

 ی کهن گردیدند.ی انفجار جامعهبپوشانند که زمانی مایه را با همان ضوابطی

ی بورژوا، و ای در جامعهی تازههای بزرگ منادی مرحلههر یک از انقالب

ای از آگاهی طبقات آن جامعه بودند. درست به همان شکل که اشکال تازه

ی فرانسه از فراز نهضت تجدد دین عبور کرد، روسیه هم از فراز دموکراس

گام برداشت. حزب انقالبی روسیه، که انگ خود را بر تمامی یک  صوری

عصر زده است، وظایف انقالب را نه در انجیل جستجو کرد و نه در آن 

شود، بلکه آن را نامیده می« ناب»ای که دموکراسی جهانی شدهمسیحیت این

ترین، ترین، صریحدر روابط مادی طبقات اجتماعی جست. نظام شورائی ساده

ترین بیان ممکن را به این روابط بخشید. حاکمیت زحمتکشان برای شفاف و

وخیزهای تاریخی یافته است، و افتنخستین بار در نظام شورائی تحقق

ا یبالفصل این نظام هرچه باشد، این نظام درست مانند نظام تجدد دین و 

ا هناپذیری در آگاهی تودهدموکراسی ناب در زمان خود، به نحو برگشت

 رسوخ کرده است.
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، یعنی انقالب فوریه و انقالب 1۹1۷قالب درآمدی بودند بر دو انپیش

ی خود لحظهبهی تاریخی لحظهاکتبر. بازیگران و اجزای اصلی، فاصله

(، ۱۹۱۷درآمد )پیش از انقالب نوعی در این پیشدادند و بهرا نشان می

. در به اجرا درنیامده بودند، اما حضور داشتندی عناصر نمایش همه

توان دالیلی که باعث شکست تزاریسم و بورژوازی این وضعیت می

شوند را تیتروار روسی شد که از دالیل اصلی انقالب نیز محسوب می

بیان داشت: جنگ روس و ژاپن تزاریسم را به تزلزل افکنده بود. 

ای، دستگاه ی جنبش تودهگیری از زمینهبورژوازی لیبرال، با بهره

های خود ترسانده بود. کارگران مستقل از خالفتسلطنت را با م

بورژوازی، و در مخالفت با او، خود را در شوراها، یعنی در همان 

هایی که نخستین بار در همان زمان پدید آمدند، متشکل کرده سازمان

های وسیع برای تصرف زمین، در سراسر خطه های دهقانیقیامبودند. 

های انقالبی ارتش ها، بلکه بخشنفقط دهقاداده بود. نهکشور رخ

سوی شوراها، که در حادترین لحظات آشکارا در برابر سلطنت به

 شدند، گرایش داشتند. مدعی قدرت می

ی نیروهای انقالبی در آن تروتسکی بر این عقیده است که همه

نهادند، و همه فاقد تجربه زمان برای نخستین بار پا به میدان عمل می

ای که روشن شد تکان ها درست در لحظهفس بودند. لیبرالنو اعتمادبه
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دادن تزاریسم کافی نیست و باید سرنگونش ساخت، خود را آشکارا 

از انقالب کنار کشیدند. این گسیختگی شدید بورژوازی از مردم، که 

منش در طی آن بورژوازی محافل وسیعی از روشنفکرهای دمکرات

اندازی را در ارتش برای سلطنت فرقهکشید، کار ترا به دنبال خود می

داد تا واحدهای وفادار به خود کرد، و به سلطنت مجال میتر میآسان

حسابی خونین به راه را جدا سازد و با کارگران و دهقانان تسویه

 (. ۲۵بیندازد. )همان: ص 

چه  ،یاصل شیو نما درآمدشیپ نیماب ،یخیسال رشد تار ازدهیآن 

مقطع  نیا ،یگرید انیبه ب ایآورد؟  دیپد روهایب ندر تناس یراتییتغ

 نیا نیشد؟ همچن هیجامعه روس یهاتناقض شدنانیچگونه باعث ع

 نیا نینابیی توسعه ناموزون چگونه در بسؤال مطرح است که ایده

در  یکه تروتسک دیآیبه نظر م نیشود؟ چن لیتحل تواندیدو حادثه م

 کندیگونه استدالل مها اینپرسش نیسؤاالت و مشابه ا نیپاسخ به ا

تضاد  یخیرشد تار اتیبا مقتض سمیدوره، تزار نیکه در خالل ا

شد، اما  تریقو یازلحاظ اقتصاد یکرد. بورژواز دایپ یحادتر

 یسیطرهصنعت و بر  شتریقوت او بر تمرکز ب دیدیمطور که همان

 ریحت تأثت ،یاستوار بود. بورژواز یی خارجسرمایه ییافتهافزایش

 یبورژواز یتر شد. وزن نسبکارتر و مظنون، محافظه۱۹۰۵ یهادرس
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تر شده بود. سبک بازهمبود،  زیکوچک و متوسط، که قبالً هم ناچ

در اجتماع  یگاهیپا گونههیچطورکلی به منش دمکرات یروشنفکرها

داشته باشند، اما  یانتقال یاسینفوذ س ینوع توانستندیها م. آناشتندند

 سمیبرالیها به لآن یکنند: وابستگ فایا ینقش مستقل توانستندینم

ی فقط طبقه ،یطیشرا نیبود. در چن یافتهافزایش عاًیوس ییبورژوا

ارائه  یها برنامه و پرچم و رهبربه دهقان توانستیجوان کارگر م

گر ی کارطبقه یبرعهدهآسایی که غول فیوظا بیترتنیدهد. بد

سازمان  یشد برا یضرورت مبرم شیدایگذارده شده بود، سبب پ

و  بودیخلق م یهاتوده عیقادر به جلب سر دیکه با یاژهیو یانقالب

کارگران.  یعمل انقالب تحت رهبر یساختن آنان براتوانا به آماده زین

. افتندیی ئآسارشد غول ۱۹۱۷در سال  ۱۹۰۵ یرو، شوراهاهم ازاین

ساخت که شوراها صرفاً فرزند  خاطرنشان توانیم نجایدر ا

رشد مرکب او  یزاییده بلکهنبودند،  هیروس یخیتار یماندگعقب

 نیتریی کارگر صنعتبس که طبقه نینکته هم نیبودند. در اثبات ا

ـ  ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۸خود ـ  یانقالب اوجآلمان، در  یعنیکشور اروپا، 

 .(۲۵صهمان: . )بدایدهی نتوانست باز سازمان یشکل بهتر

هنوز  ۱۹۱۷بالفصل انقالب  یوظیفهکه  دهدیادامه م یتروتسک

 یهابا انقالب زیبود، اما در تما کیسرنگون ساختن سلطنت بوروکرات
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بود که  یی نوظهورقاطع همانا طبقه یروین نکیا ن،یشیپ ییبورژوا

تازه و  یهابود، و به سازمان افتهی لیبر اساس صنعت متمرکز تشک

به  نجایشده بود. قانون رشد مرکب در ا هزمبارزه مج تازه یهاروش

 یبنا کی بی: انقالب که از تخرکندیشکل خود بروز م نیترانیع

آغاز به کار کرده بود، ظرف فقط چندماه  ییوسطاقرون یپوسیده

 سان،نیرا بر سمند قدرت نشاند. بد ستیی کارگر و حزب کمونطبقه

 کیدموکرات بانقال کیخود  یاولیه فیازلحاظ وظا هیانقالب روس

 یدیرا به شکل جد یاسیس یی دموکراسانقالب مسئله نیبود. اما ا

پوشش  ریمطرح کرد. در همان حال که کارگرها سراسر کشور را ز

ها را هم در آن از دهقان یو سربازها و بخش ،آوردندشوراها درمی

زدن بود ـ مجلس سرگرم چانه هنوز یبورژواز گنجاندند،یشوراها م

 (. ۲۶)همان: ص م؟ینده ای میبده لیمؤسسان را تشک

 

 

 ی رشد ناموزون؟انقالب اکتبر؛ زاییده

واساسِ های پیشین توضیح داده شد، اسطور که در بخشهمان

های بعدی در باب انقالب اکتبر تحلیل لئون تروتسکی و تروتسکیست

ی ناموزونی تاریخی است. در این بخش روسیه مبتنی بر ایده ۱۹۱۷

های قبل است، بار دیگر دالیل بحث گیریطور ضمنی نتیجهنیز که به



 

Problematicaa.com 
 

 

57 

خواهد شد. چنانکه ذکر شد، تروتسکی در تروتسکی مرور کوتاهی 

مطرح ساخت برای کاربست « تاریخ انقالب روسیه»اثر مفصل خود، 

های اصلی آن توضیح داده شوند. به همین دلیل این نظریه، باید مؤلفه

ماندگی عنوان اولین سؤال از پرسش کلی و مقدماتیِ عقبوی به

زون و بستر متناقض ی ناموکند و در خالل آن توسعهچیست آغاز می

ای که در ضمیمه اثر دهد. تروتسکی در مقالهانقالب را توضیح می

 نویسد:مزبور قرارگرفته است، می

 نیا ایآ ست؟یعبارت از چ هیروس یماندگعقب

 هیصرفاً عبارت از آن است که روس یماندگعقب

 یاروپا یکشورها خیفراوان به تکرارِ تار ریبا تأخ

 ایپرداخته است؟ اما در آن صورت آ یغرب

ی کارگر ی طبقهوسیلهاز فتح قدرت به توانیم

 نیاوصاف، ا نیی اروس سخن گفت؟ باهمه

 نیا وستنی. به وقوع پوستیپ وقوع فتح واقعاً به

معنا که  نیبه چه معناست؟ به ا قاًیفتح دق

 هیوچرا انکارناپذیر رشد روسچونبی یدیرهنگام

شار فرهنگ برتر غرب، نه به تکرار و ف ریتأث ریز

بلکه به بروز  ،یغرب یاروپا خیتار انیی جرساده
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رشد  ینتیجه منجر شد. یقیعم یهایژگیو

که در  یطیما، در شرا یخیدیرهنگام تار

آن شد که  م،یقرار داشت سمیالیامپر یمحاصره

ی طبقه لیاز تبد شیما فرصت نکرد پ یبورژواز

 ،یمستقل انقالب یروین کیبه  هیکارگر روس

 درکند.به  دانیرا از م سمیتزار

های روسیه توان نتیجه گرفت، تفاوتچنانکه ازنظرات تروتسکی می

یافته قرن نوزدهم صرفاً به صنعت اقتصاد خالصه و کشورهای توسعه

ها متفاوت از مسیر شود، بلکه نوع رشد روسیه در همه حوزهنمی

س بوده است. برای نمونه، موزون و مشخصی کشورهایی چون انگلی

وسطی بود در قرون یهمانا اساس فرهنگ شهرکه  یصنف یصنعتگر

ی فلسفه ،یوسطائ. علم قروندیرسیم زیکه تشعشاتش به روستا ن

 دهیزائ یصنف یهمه از خاک صنعتگر ،یاصالحات مذهب ،یمدرس

عوارض » اما در روسیه چنین چیزهایی وجود نداشته است بلکه شدند

اما در  افت،ی هیدر روس توانیرا م زهایچ نیاز ا ییهانشانه ای «ینیجن

 یفرهنگ رومندین یهایبندشکل زهایچ نیا دیگر کشورهای اروپایی

 ییشهر اروپا .ی بودصنف یبر صنعتگر یهمه مبتنکه بود  یایو اقتصاد

مبنا رشد کرد  نیمبنا قرار داشت، و بر هم نیبر هم زیوسطی ندر قرون
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سلطنت را  یفئودال وارد کشمکش شد، و پا یهااکو ملّ سایو با کل

 یکشاند. همان شهر بود که امکانات فن رکهها به معاکبرعلیه ملّ

 یشهرهااما ی گرم فراهم آورد. صورت اسلحهثابت را به یهاارتش

 یبا اندک یحت روسیه ]طبق توصیف تروتسکی[ یـ صنف صنعتگری

 یهااکها با ملّی آنمبارزهکجا بودند؟  یغرب یشباهت به شهرها

 قیاز طر هیرشد سلطنت روس یمبان ایفئودال در کجا درگرفت؟ و آ

آمد؟ ما به  دیفئودال پد یهااکبا ملّ یـ تجار یی شهر صنعتمبارزه

طور درست همان م،ینداشت یامبارزه نیچن مانیشهرها ماهیتعلت 

 .میهم نداشت یکه اصالحات مذهب

گیری پایانی تروتسکی از تأثیر رشد ناموزون استدالل نهایی و نتیجه

 کیدر  سمیالیسوس»ی مقالهتوان از در وقوع انقالب روسیه را می

، جلد سوم ،«هیانقالب روس خیتار»دوم  یکه در ضمیمه« کشور واحد؟

ای از مارکس که آمده است، دریافت. تروتسکی مقاله را با گفته

است از  یریاست، تصو افتهی یشتریب یصنعتکه رشد  یکشور»

آغاز و آن را  «کرده است یکمتر یکه رشد صنعت یکشور یآینده

 ثیمارکس، که از ح یگفته نیا کند. ازنظر وی،طور صریح رد میبه

کشور  کیطورکلی که بر به یبنا را نه بر اقتصاد جهان لْیی تحلشیوه

عنوان نمونه گذاشته است، هرچقدر که تکامل به یدارهیواحد سرما
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نظر از سطح صنعت و سرنوشت کشورها را صرف یهمه یدارهیسرما

مصداقش کمتر شده نیز دربرگرفته است، به همان نسبت  انینیشیپ

ی فرانسه را نشان انگلستان در زمان خود آیندهبرای نمونه، است. 

 وجهچیهاما به داد،ینشان م یری آلمان را هم تا حد کمتآینده داد،یم

البته تا حدی به نظر و هندوستان نبود.  هیی روسی آیندهدهندهنشان

خطی رسد که هدف نهایی تروتسکی در این نوشته، نقدِ مسیر تکمی

مراحل تاریخ ازنظر مارکس است. همچنین در غایتی سیاسی مخالفت 

ی گفته نیروس ا یهاکیومنشها نشان دهد زیرا خود را با منشویک

که  و معتقد بودندطور نامشروط در نظر گرفتند مشروط مارکس را به

فروتنانه )با  دیپیش بتازد بلکه باشتابان به دیمانده نبای عقبروسیه

 کند. یرویحاضر و آماده پ ی( از الگوهاینگیطمأن

ی دیگری از مارکس تروتسکی در بخش دیگری از این مقاله، گفته

از  پسندمردم ای )بنا بر تعبیر تروتسکی(هگفتکشاند، نقد میرا به

 شوندینم دیناپد یاجتماع یهایبندیک از شکلهیچ» :که مارکس

 یروهایی نرشد کلیه یی امکانات خود را برامگر آنکه همه

ی سطری که صراحتاً نشان از ایده «.نده باشدبه اتمام رسا شانیدیتول

طور مجزا، بلکه بنا را نه بر کشور به مارکس خطی دارد و مسیر تک

 سم،یفئودال ،یداربرده) یشمول اجتماعجهان یهاساخت یبر توال
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گفته را  نیا هاکیاما منشوزعم تروتسکی به. گذاردی( میدارهیسرما

که  دندیرس جهینت نیکشور واحد در نظر گرفتند و به ا دگاهیاز د

راه  کایآمر ایاروپا  یدارهیبه سرما دنیاز رس شیپ هیروس یدارهیسرما

. کنندیدر خأل رشد نم یدیتول یروهاین ی. ولدیمایبپ دیبا یدراز

 سویکسخن گفت و از  یمل یدارهیاز امکانات سرما توانینم

را به  اشیوابستگ گرید یآن و از سومنبعث از  یی طبقاتمبارزه

رسد که تروتسکی . به نظر می(۳۵۵گرفت. )ص:  دهیناد یجهان طیشرا

در این ساخت چندالیه رشد و توسعه، مسیری سراسر متفاوت از 

مارکس در نظر دارد و به رشد از مسیری غیرخطی و به یک معنا، 

های تواند در بافت خود مؤلفهکند. مسیری که میمارپیچی بحث می

 متناقض را حمل کند و در یک رخداد انقالب آن را پیاده سازد و

گیرد. چنانکه ماندگی در دیالکتیکی تاریخی با پیشرفت قرار میعقب

 کند: تروتسکی بیان می

از  یدرنهایت امر، انقالب اکتبر را ناش ما

بلکه آن را  م،یاندانسته هیروس یماندگعقب

 کیالکتی. دمیای قانون رشد مرکب شمردهزائیده

و  شناسدیمحض را م یماندگنه عقب یخیتار

 یهاناب را. مسئله تماماً بر سر تالزم ینه ترق
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بشر انباشته از  یکنون خیمشخص است. تار

ها به تناقض نیاز ا یاریاست. بس« هاتناقض»

 کیدر  ایپرولتار یکتاتورید شیدایپ یبزرگ

 یخیاما به سنخ تار ستند،یافتاده نکشور عقب

و  انینکته که دانشجو نیتعلق دارند. هم یمشابه

فراوان سرگرم  اقیمانده با اشتعقب نیکارگران چ

حال  نیهستند، و در هم سمیالیجذب مکتب ماتر

 زیدر انگلستان به قدرت سحرآم نرهبران کارگرا

 نیکه چ کندیاعتقاددارند، ثابت م یاوراد مذهب

جهات انگلستان را پشت سر گذاشته  یاز برخ

از بالهت  نیاست. اما انزجار کارگران چ

که  ستیمعنا ن نیالد بددونمک یوسطائقرون

فراتر  ریکب یایتانیاز بر اشیدر رشد عموم نیچ

 یایتانیبر یو فرهنگ یداقتصا یرفته است. برتر

کرد. اما ابهت  انیب قیبه ارقام دق توانیرا م ریکب

که کارگران  ستیارقام الزاماً مانع از آن ن نیا

به قدرت برسند.  ایتانیاز کارگران بر شیپ نیچ

ی خود نوبههم به نیچ یایپرولتار یکتاتورید



 

Problematicaa.com 
 

 

63 

 واریی درا در محدوده سمیالیسوس شیدایپ

نخواهد داشت.  البه دنب فوراً نیبزرگ چ

به  یی ملبینانهو کوته سونگرانهیک یارهایمع

را  هی، روسی. رشد جهانخورندیدرد عصر ما نم

خود به ضرب  ییایو خصلت آس یماندگاز عقب

رشد،  نیا یشبکهراند. خارج از  رونیزور ب

. دیفهم توانیرا نم هیروس یسرنوشت بعد

 (.۳۵۷ص)همان: 

 

 

در  یشرق راتییتغ ه؛یرشد ناموزون و مرکب در خارج از روس

 یخیتار یناموزون پرتوِ

توسعه ’ ییشروع به شناسا ۱۹۲۰از اواخر دهه  یتروتسکلئون 

از  یبرخ کرد. هیروس غیرازبه گرید یدر کشورها ‘ناموزون و مرکب

 ازحدبیشامر  نیاند که ااستدالل کرده یمکّ فؤادمانند  سندگانینو

 یخاص و الگو یاسیرا از تجارب س یغربریجهان غ تیاهم»

ی استدالل کند. پایهارزیابی می« ستمیقرن ب لیدر اوا هیی روستوسعه
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بزرگ  یارض یامپراتور کیخود یخودبه هیروسمکّی این است که 

 ینسب یاسیخودمختار س تیی آن قادر بود از موقعود و دولت مطلقهب

خود  یغرب یدارهیسرما طیمح یو اقتصاد یاسیژئوس یازهایبا ن

ی مکّی درست است (. نکته۴۸۶: ص۲۰۱۵)مکّی،  ارتباط برقرار کند.

 ستین نیا یدیی کلنکته رای، زستیبرخوردار ن یچندان تیاز اهم اما

 یهانهیدر زم یخاص قادر به رقابت خارج یهادولت ایکه آ

 یندهایاز فرا یناش یداخل اتیبلکه روابط و تجرب ،هستند کیتیژئوپل

 و مهم نیست به چه دلیل است. است ینیشدن و شهرنشیصنعت

و انقالب در  ینوساز ،یخودکامگ»ی کتاب دنیل، نویسندهتیم مک

بودن انقالب روسیه و ، دالیل دیگری برای استثنائی«رانیو ا هیروس

 یاو معتقد است که امپراتورآورد. رشد جنبش کارگری در روسیه می

 یکارگر یجنبش انقالب کی جادیبه ا لیتما قیبه چهار طر یتزار

کرد را حذف  یاسیو س یمسائل اقتصاد نیب زی، تمااوالً داشته است.

و مدرن  یسنت لیرا به دال ی و تضادیمخالفت، ثانیاً .به حداقل رساند ای

، و دستمزد و سویکمستقر از  یدفاع از اعمال مذهب ـکرد  جادیا

تکه شدن طبقه کارگر را زمان تکههمثالثاً،  .گرید یاز سو طیشرا

 یریجلوگ داریکار پامحافظه یبوروکراس کی لیکاهش داده و از تشک

رابعاً،  شود.یم یترکالیراد یهامنجر به نگرش درنتیجه کهکند یم
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ی کارگر، کارگران آگاه توده طبقه نیمتقابل ب یوابستگ جادیباعث ا

(. ۱۲۵: ص۱۹۹۱دنیل، )مک شد. یو روشنفکران انقالب یطبقات

در  هیروس یاست که از زمان ظهور جنبش کارگر یمدع لیدنمک

ی )دهه ۱۹۷۰تنها در دهه  یمشابه طی، مجموعه شراسمیدوران تزار

درست است که  نیا ۳۲وجود آمده است.ه ب رانیدر اشمسی(  ۵۰

                                                           
دانیل ه مکب ها و رویکردی شبیه. از بین نویسندگانی که کمابیش استدالل۳۲

توان به یرواند آبراهامیان اشاره کرد. وی که یک دهه پیش از پژوهش دارند، می

ز بر تِ ۱۳۵۷دنیل، اثر خود را منتشر کرده است، در تحلیل خود از انقالب مک

ن نظام . آبراهامیان معتقد است که شکاف میاکندتوسعه ناموزون تأکید می

چنان عریض نیافته آنیافته و نظام سیاسی توسعهاقتصادی ـ اجتماعی توسعه

توانست کل رژیم را متالشی سازد. پس شد که تنها یک بحران اقتصادی می

نیافتگی، بلکه به سبب توسعه ازحد و نه توسعهدلیل توسعه بیشانقالب نه به

ی علت وقوع انقالب این بود که شاه در حوزه»ی داد. ناهمگون رو

اجتماعی نوسازی کرد و درنتیجه طبقه متوسط جدید و کارگر ـاقتصادی

ـ  ی دیگر ـ حوزه سیاستصنعتی را گسترش داد اما نتوانست در حوزه

ی حکومت و ساختار های پیونددهندهنوسازی نماید؛ و این ناتوانی حلقه

های ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم را بست، کرد، راه اجتماعی را فرسوده

تر های حاکم و نیروهای اجتماعی مدرن را بیشتر کرد و مهمشکاف بین گروه

ی نهاد سیاسی های ارتباطی اندکی را که در گذشته پیونددهندهاز همه اینکه پل

« ساختویژه بازار و مراجع دینی بود، ویران با نیروهای اجتماعی سنتی به

 (. ۵۲۴: ص۱۳۷۸)آبراهامیان، 
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تا حد ها یناگرچه اـ  ها داشتبه رومانوف ییهاشباهت یدولت پهلو

 یبود و دوم یدارهیدولت سرما کی یاول رایهستند، ز فرمال یادیز

 یاوهیش لیدنتر، مکاما از همه مهمطور کامل ـ ؛ الاقل بهنبود نیچن

در  هیروس یهاطبقه کارگر مشابه و معاصر با جنبش یهارا که جنبش

 دهیاد، ناست ایجادشدهکامالً متفاوت  یدولت التیبا تشک یجوامع

توسط  که از جامعه گرینوع د نیپس ا. با این اوصاف، ردیگیم

 چه بود؟رشد ناموزون و مرکب بود عنوان مشمول به یتروتسک

پس از جنگ  ـ یپس از عثمان یانهخاورمیو  نیچها یکی از آن

و اکنون  ندداشت مرکزی از دولت یقبالً شکل مشابهکه  ـ اول یجهان

و  یفروپاش یدر نقطه سیفرانسه و انگل یستیالیفشار امپرتحت

تازه  )قلمروهای( مناطق نی، امیجای استعمار مستقبهیعنی . اندهیتجز

شدن را یصنعتتحت مناطقِ یِخارج هیشده، کارگزاران سرماتکهتکه

. کنندیم جادیا یساالران محلجنگ ایخود و  یهادولت تیتحت حما

 ارائه کردند. یتوسعه کل یرا برا یکسانی یهاهر دو بلوکدر واقع 

ی (. هارولد آیزاک در مقام یک نویسنده۷: ص۲۰۱۷)دیویدسن، 

شدن و انقالب چین که متأثر ی صنعتیتروتسکیست در رابطه باتجربه

 ینیچ یزندگ یالگو»نویسد: چنین میاز رشد ناموزون بوده است، این

نقل و و، حملدیاشکال مدرن تول.. ناهموار ، پاره و نامنظم است.
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 یحد تاشده و  وستیدار گذشته پفرسوده و نخ یگوال یبر رو اقتصاد

طور که همان(. ۱: ص۱۹۳۸)آیزاک، « است شدهتوان گفت بافتهمی

 دادهروی ینیشدن و شهرنشیکه صنعت درجایی یدهد، حتینشان م

 یگاه رایشود، زیلزوماً دنبال نممرکب، و  موزوناست، توسعه نا

باشند تا به  گریکدیاز  دورتر اریاوقات کهن و مدرن ممکن است بس

 همدیگر متصل شوند.

 رشد یکه دارا]را  ایمعهجای از نوع سومتروتسکی همچنین 

جزو مستعمرات  هاینکرد: ا ییهستند، شناسا مرکب[و موزون نا

شکلی از رشد را تجربه  نیاگرچه همه مستعمرات چن ـ بودند یواقع

، یتجار یهاهیسرما»نویسد: می کارل مارکسنکردند. وی در کتاب 

تا  اندهجمه بردهمانده عقب یاز خارج به کشورها یو مال یصنعت

ها آن یو تا حد هبرد نیرا از ب یاقتصاد بوم ییاشکال ابتداکه  یحد

)تروتسکی، « اندهقرار داد جهان یو بانک یصنعت ستمیرا در معرض س

نامد، یم «یدفاع ینوساز»آن را  نیکورت تریآنچه پ(. و ۴۱: ص۱۹۶۳

به  ۳۳نبود. یکاف یجوامع در برابر تهاجمات غرب نیمحافظت از ا یبرا

                                                           
عنوان یکی از به« Defensive Modernization». کامران متین نیز از ترم ۳۳

ماندگی خود استفاده های قاجاری برای جبران عقبهای دولتاستراتژی

 .۵۵-۵۸(: صص ۲۰۱۳« )بازاندیشی مدرنیته ایرانی»کند. بنگرید به کتاب می
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 یهادر دهه یقلمرو امپراتور یکه رقابت براهنگامیهمین جهت، 

که غالباً  ییطورجدی آغاز شد، تصرف قلمروهاقرن نوزدهم به یانیپا

کنندگان خالص افتیدر که اغلبشتند ـ ندا یارزش چیخود هیخودبه

 یغرب یهاقدرت یبرا کیازنظر استراتژ ـ بودند یدولت یهانهیهز

محافظت از  یبرا هاآنحفظ رسد به نظر می شد. یضرور

 یبودند، مانند هند، ضرور یارزش اقتصاد یکه داراهایی ینسرزم

 (.۹۳-۹۵: صص ۱۳۹۲)هابسبام،  بود.

 های خودکامهو دیگر دولت هیمطلقه مانند روس یهادر مورد دولت

حداقل در  ایتوان در مناطق یوجود داشت که چگونه م ییهانمونه

 غرب جوامع نیترشرفتهیپ جزبه مناطق دیگر ـاز برخی وجوه صنعتی 

 یانقالب [ماًیمستقتوان نتایجِ ]نمی ها هموارهین نمونهرفت. در ا شیپ ـ

ی، چند دارهیسرما تهیطرد کامل مدرن اشتنِ، اما با کنار گذمشاهده کرد

توان برای چگونگی بروز رشد ناموزون و مرکب در حالت را می

نشان  و ایران مدرن ـاسالم  خیاز تار ییهابا نمونه گونه جوامع ـاین

منجر به حفظ  یدارهیسرما تهیکه مدرنبود ‘ تجدد’داد. یکی امر 

ی شد که بعدها باسنت دیجد یهاوهیش اموجود ب یفرهنگ یهاوهیش

اگرچه آن »... نویسد: می هاابداع سنّتچنانکه هابسبام در تلفیق شد. 

زمان که تغببرات سریع جامعه الگوهای اجتماعی را که عامل 
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های های قدیم بودند، تضعیف یا نابود کرده و سنتگیری سنتشکل

کند که یا در این شرایط کنونی قابلیت اجرا جدیدی نیز تولید می

های نهادی و مروجان آن در ازوبرگهای جدید و سندارند، یا سنت

پذیر نبوده طور که باید منعطف و سازشنتیجة این تغییرات، دیگر آن

بایست بیشتر انتظار اند، میکل از میان رفتهیا در غیر این صورت به

(. وی همچنین ۴ص: ۱۹۸۳)هابسبام، « ظهور این پدیده را داشته باشیم

طه با سنن قدیم در شرایط جدید و فرایند انطباق در راب»دهد:ادامه می

کارگیری الگوهای کهن در جهت خدمت به اهداف از رهگذر به

در (.  یک مثال از دنیای اسالم: ۵)همان، ص« امروزی ظهور یافت

پوشش کامل بدن ـ  ی در اواخر قرن نوزدهمجهان اسالم، برقع اسالم

عنوان عالمت بود. برقع که اغلب به شیرو به افزا ـ زنان مسلمان

لباس مدرن بود که  کیشود، در واقع یم یتلق یوسطایقرون یکیتار

 زانیشده و به مخانه خارج )انزوا( داد از خلوتیبه زنان اجازه م

در  ی، حتنی. بنابرادشرکت کنن اقتصادیو  یدر امور عموم یمحدود

ا رشد ربهرو یجهان ییاز همگرا یاتوان نشانهیاصرار بر سنت، م نیا

 (.۱۵: ص۲۰۰۳)بایلی،  مشاهده کرد.

تاریخی معاصر ایران ـی سیاسیبر تجربهیک مثال دیگر با تکیه

که مهدی یک مرجع در سیاست است. چنان« بیت»زنیم نقشِ می
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 یبرا دیدفتر مراجع تقل یبه معنای بیت نویسند، واژهخلجی می

 شدیکاربرده ممقلدان به یبه امور شرع یدگیوجوهات و رس افتیدر

خود مرجع  یاسالم یگذار جمهوربنیان ،ینیاهلل خمتیرو که آو ازآن

به دفتر مراجع  زی. اکنون نشدیگفته م «امام تیب» یبود، به دفتر و دیتقل

خانه مراجع  ای ی. معموالً محل زندگشودیگفته م «مراجع وتیب» دیتقل

قلمداد  یو خانه، اندرون یرونیاست و دفتر، ب یکیبا دفتر آنان  دیتقل

مقام  کی ستگاهیتنها ز ت،یب د،یدر دوران جد ،یرونی. براشودیم

هست؛  زین یو یاقتصادـیبلکه کانون اقتدار اجتماع ست،ین یمعنو

و  کندیم تیریشبکه هواداران خود را مد یاست که و ییجا

، اتسسؤبر م زیو ن داردیم افتیآنان را در یاقتصاد یهااتیمال

. کندیاو نظارت م نهیشده با هزساخته یهاها و کتابخانهمدرسه

ویژه ی بهو اقتدار مذهب یاسیشدن قدرت سیکیبا  اما(. ۱۳۸۸)خلجی، 

که مفهومی تا پیش از « تیب»اصطالح  ،بعد از انقالب مشروطه ایران

 گرفت،میدر چارچوب ادبیات مذهبی جای  آن سنتی داشت و صرفاً

در ظاهر  تیب یبدل شد. بروکراس تریسکوالرتر و عرف یبه مفهوم

ساالریِ  جدید، دیوان ِبا سیاست اما در تلفیق دارد یسنتهمچنان سویه 

 نو و اقتصادسیاسی مدرن، بیت از جایگاه خود فراتر رفت.
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تری از چگونگی رشد ناموزون ها حالت دیگر و رادیکالاین مثال

 تهیدرنمشابه م رشیپذ اقتباس، نوعی از ماشید. در واقع را به تصویر ک

 هیوسر مورد و رد سنت را که قباًل در ـ نسخه از آن کیحداقل  ای -

بینیم. در واقع تالش شد تا یک توجیه ایم میتوضیح داده نیو چ

ایم، آورده شود و دیدههایی که در این چند تجربهابتدایی برای تناقض

یک وضعیت به بالقوه از  یپل یمثابهرویکرد بهدیگر ازاینعبارتبه

 در این جوامع وضعیت دیگری در نظر گرفته شود و دریابیم چگونه

 تیرعا و ندفاع از اشکال که منظوربه ارزات انقالبمباشکال معاصر 

رغم توضیحاتی که در این بخش ارائه . بهاندشدهمذهب به کار گرفته

 ندیفرا کیچگونه شد اما سؤال اصلی همچنان پیشِ روی ماست: 

 یفرهنگ یهاواکنش نیتواند چنیم یعمالً جهان یاجتماع-یاقتصاد

 جینتا نیزمان منجر به چنطور همهکه بکند درحالی جادیرا ا یمشابه

 ؟شودیم یاسیمتفاوت س
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