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وقتی باتای از فاشیسم می گوید

 دکتر رضا عقربیان قشقائی
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

بررسی و نقد کتاب ساختار روانشناختی فاشیسم

چکیده 
ــیم  ــن تقس ــن و ناهمگ ــمت همگ ــه دو قس ــک ب ــواری باری ــا ن ــواره ب ــانی هم ــع انس جوام
می شــوند. باتــای در کتــاب ســاختار روانشــناختی فاشیســم ایــن نظریــه را مطــرح می کنــد 
ــد  ــن می کن ــط آن تعیی ــد و رواب ــت. تولی ــد اس ــر تولی ــی ب ــع مبتن ــی جوام ــن ذات ــه ای ک
ــع  ــوند و بالطب ــه ش ــن پذیرفت ــة همگ ــد در جامع ــبات را بپذیرن ــن مناس ــه ای عناصــری ک
عناصــر خــارج از ایــن دایــره بــه عرصــة ناهمگــن رانــده خواهنــد شــد. باتــای بــه تبعیــت 
ــالف  ــا برخ ــد؛ ام ــه می دان ــای جامع ــاد را زیربن ــاکان اقتص ــتی، کم ــیوة مارکسیس از ش
مارکسیســت های ارتدوکــس ریشــة روابــط اجتماعــی را در ناخــودآگاه می جویــد. وی 
ــه  ــد و آن را ب ــرد می کن ــن را ط ــر ناهمگ ــه، عناص ــد جامع ــز مانن ــم نی ــت عل ــد اس معتق
ــش اســت. عناصــر  ــرد و ناخوان ــن ط ــاً ریشــة فاشیســم در همی ــد. اتفاق ــوداگاه می ران ناخ
ناهمگــن هیــچ گاه از جامعــه پــاک نخواهنــد شــد و همچــون مــوج یــا یــک شــوک منتظــر 
تزلــزل ســاختار جامعــة همگــن خواهنــد بــود. اضمحــالل تدریجــی عنصــر همگــن، یــک 
رهبــر برآمــده از دنیــای ناهمگــن را بــرای اتحــاد دوبــاره فرامی خوانــد کــه در قالــب پیشــوا 

ــود. ــرح می ش مط

کلیدواژه ها: 
همگن، ناهمگن، فاشیسم، دولت، بورژوازی، دموکراسی پارلمانی. 
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نقد آزاد

مقدمه
ــرای تبییــن وضعیــت اروپــای مواجه شــده  شــوک!!! ایــن بهتریــن تعبیــر ممکــن ب
بــا پدیــدة فاشیســم اروپایــی خواهــد بــود. اروپــای مغــرور بــه داشــتن عقالنیــت و 
ــرون  ــری و ق ــر برب ــری به ظاه ــر تفک ــود را در براب ــاگاه خ ــنگری به ن ــتوانة روش پش
وســطایی دیــد. تفکــری مبتنــی بــر تخریــب و جنــگ افــروزی، تخریــب هرآن چــه 
ــه از  ــوک ن ــن ش ــد. ای ــه آن می بالی ــود و ب ــان آورده ب ــدرن به ارمغ ــت م عقالنی
مســتعمرات آفریقایــی یــا آســیایی بلکــه از مرکــز اروپــا ســر بــرآورده بــود. هرچنــد 
ــود   ــه ب ــروز یافت ــوس ب ــدة نامأن ــن پدی ــور ای ــانه هایی از ظه ــه نش ــود ک ــا ب مدت ه
)حرکت هــای تــوأم بــا نژادپرســتی و نخــوت اروپایی هــا بــا مردمــان مستعمراتشــان 
ــدن را  ــای متم ــت اروپ ــن حرک ــون ای ــا اکن ــد و ...( ام ــو و هن ــه در کنگ از جمل

ــود. ــه ب ــره انداخت به مخاط
ظهــور فاشیســم اروپایــی را می تــوان در نوشــته های بعضــی از متفکــران علــوم 
ــب  ــار مکت ــه در آث ــت؛ از جمل ــده یاف ــی ش ــی آن دوره پیش بین ــانی و اجتماع انس
نوظهــور روانــکاوی بــه پیشــتازی فرویــد می تــوان اشــاره نمــود. فرویــد می توانســت 
ــای  ــر کتاب ه ــه در اکث ــا این ک ــد، کم ــی کن ــم را ردیاب ــور فاشیس ــای ظه زمینه ه
ــاره  ــن موضــوع اش ــه ای ــاآگاه ب ــه به صــورت ن ــد و چ ــا تأکی ــه ب ــود چ ــی خ تحلیل
کــرده بــود  )فرویــد، 1392، ص. 1383(. امــا بعــد از ظهــور فاشیســم نیــز بســیاری 
ــد؛  ــاک زده ان ــب و خطرن ــدة عجی ــن پدی ــه رمزگشــایی ای از اندیشــمندان دســت ب
گــو این کــه شــناخت زمینه هــا و عملکــرد فاشیســم وظیفــة اصلــی علــوم انســانی 
ــه  ــان ک ــن جری ــل ای ــن عل ــرای تبیی ــورت ب ــب فرانکف ــود. مکت ــد ب ــده و خواه ش
اتفاقــاً آن را بــا پوســت و گوشــت خــود لمــس کــرده بــود و عواقــب آن گریبان گیــر 

■ باتــای، ژرژ )1397(. ســاختار روانشــناختی 
فاشیسم، ترجمة سمانه مرادیانی، تهران: بیدگل.

شابک:  978-600-7806-78-4                              
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وقتیباتایازفاشیسممیگوید

اعضایــش شــده بــود1، دســت بــه نظریه پــردازی زد و از خــالل مقــاالت اعضــای آن 
در ایــن ارتبــاط، کتــاب مهــم و تأثیرگــذار دیالکتیــک روشــنگری به چــاپ رســید. 
فرانکفورتی هــای اولیــه بــا تلفیــق آرای فرویــد و مارکسیســم و... تحلیلــی جــذاب از 
فاشیســم ارائــه دادنــد. مارکسیســت ها آن را نیــاز ســرمایه داری بــرای اتحــاد مجــدد 
و ســرکوب پرولتاریــای انقالبــی دانســتند و عــده ای از آنــان نیــز فاشیســم را طغیــان 

ــد. ــرمایه داری می خواندن ــر س ــورژوا در براب ــات خرده ب طبق
شــاید به جرئــت بتــوان گفــت تنومندشــدن درخــت دانــش روان شناســی 
اجتماعــی به واســطة ســعی در تحلیــل و تفســیر ظهــور فاشیســم باشــد. از 
ــرد  ــاره ک ــگ اش ــتاو یون ــه کارل گوس ــوان ب ــان می ت ــن جری ــران ای ــه متفک جمل
ــترک  ــی مش ــای جمع ــرب را در تجربه ه ــوج مخ ــن م ــور ای ــای ظه ــه زمینه ه ک
باســتانی یــا همــان کهن الگوهــا یــا آرکی تایپ هــای مــردم آلمانــی جســتجو کــرد. 
فاشیســم آلمانــی نتیجــة بازگشــت اســاطیر عبــوس و خونریــز آلمانــی بــه خــودآگاه 
ــن اســاطیر توســط روح مســیحی  ــن خــود نتیجــة ســرکوب ای ــی اســت و ای آلمان
ــدگاه  ــه دی ــر ب ــا نظ ــوان ب ــس می ت ــگ، 1388(. پ ــت  )یون ــم بوده اس و مدرنیس
یونــگ گفــت خوانــش اســاطیر و یــا همــان چیــزی کــه در ادامــه در نظریــات باتــای 

ــی اســت. ــه الزم و حیات ــک جامع ــرای ی ــد، عناصــر ناهمگــن، ب ــم دی خواهی
در بیشــتر تفاســیر و تحلیل هــای علــوم انســانی در مــورد ظهــور فاشســیم یــک 
چیــز مشــترک اســت و آن ظهــور شــکاف عظیــم میــان جامعــة هــدف بوده اســت. 
آلمــان نــازی نتیجــة شکســت و تحقیــر آلمــان قیصــر و جــدا مانــدن احساســی آن 
از اروپــای پیــروز بــود. هویــت آلمانــی از همه ســو مــورد هجمــه قــرار گرفتــه بــود، 
ــت  ــتمال توال ــه دس ــی ب ــول مل ــدند و پ ــه ش ــش تکه تک ــرزمین های هویت بخ س
ــرود را  ــر مط ــن عنص ــای، ای ــرارداد ورس ــت از ق ــای سرمس ــود. اروپ ــده ب ــدل ش ب
ــاوان ســختی داشــت، میلیون هــا کشــته و  ــود. ایــن فراموشــی ت فرامــوش کــرده ب

تعــداد بیشــتری زخمــی تــن و روح.
در ایــن شــرایط هیتلــر روح آلمانــی را متجلــی می کــرد، انتقــام را نویــد مــی داد 
و سرشــار از عــزت نفــس و غــرور آلمانــی بــود. امــا نکتــة مهــم در مــورد ظهــور ایــن 
منجــی، طرفــداران او نــه در آلمــان بلکــه در تمــام دنیــا و حتــی کشــورهای درگیــر 
جنــگ بــا خــود آلمــان بــود؛ گویــا بســیاری در اروپــا و حتــی امریــکا منتظــر ایــن 

ــی بودند. منج

1. بیشــتر اعضــای اولیــه مکتــب فرانکفــورت از یهودیــان آلمانــی بودنــد کــه بــا جدی شــدن تهدیــد 
نازیســم بــه اجبــار وطــن خــود را تــرک کردنــد.
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معرفی کتاب، نویسنده و مترجم اثر
ژرژ باتــای یکــی از متفکــران اصلــی و جریان ســاز قــرن گذشــته بوده اســت. 
ــع  ــد نظــرات بدی ــر اندیشــه های مارکــس، هــگل، نیچــه و فروی ــای تحــت تأثی بات
ــدا، آگامبــن و... نام هــای بزرگــی  ــوز، دری و تأثیرگــذاری را مطــرح کــرد. فوکــو، دل
ــان پساســاختارگرایی فرانســه را  ــای جری ــر بات ــه تحــت تأثی ــد ک را نشــان می دهن
ــی از  ــت و یک ــخت نویس اس ــنده ای س ــی نویس ــور کل ــای به ط ــدند. بات ــب ش موج
دالیــل دوری شــاید همــان ثقیل بــودن نوشــته های او اســت. در میــان نوشــته های 
ــاب ســاختار روانشــناختی  ــر کت ــن اث ــای بی شــک مهم تری اختصاصــی سیاســی بات
فاشیســم اســت؛ چــرا کــه فاشیســم نقطــة مرکــزی نظریــات اجتماعــی و سیاســی 
ــر  ــپس در نش ــو و س ــر رخدادن ــدا در نش ــران ابت ــاب در ای ــن کت ــت. ای ــای اس بات
ــی به چــاپ رسیده اســت. مترجــم  ــه مترجمــی شــادروان ســمانه مرادیان ــدگل ب بی
ــة رشــتة فلســفه بوده اســت و به همیــن جهــت آشــنایی  ــاب خــود دانش آموخت کت
ــگاه ترجمــه،  ــاب از ن ــار فلســفی داشته اســت. کت ــا واژگان فلســفی و ســاختار آث ب
کتــاب منســجم و خوش ریختــی اســت؛ امــا کمــاکان از مشــکلی کــه بیشــتر آثــار 
ــی  ــتاری ادب ــت و آن ویراس ــور اس ــد، رنج ــج می برن ــه از آن رن ــی و ترجم تألیف
ــه  ــد ک ــف و دقیق ان ــان ظری ــه چن ــفی و اندیش ــای فلس ــت. کتاب ه ــف اس ضعی

ــد. ــی می کن ــر، آن را ته ــا در اث ــک کام ــی ی ــتباه جانمای اش
ــه  ــش ب ــناختی گرای ــه های روان ش ــم ریش ــیار مه ــاب بس ــن کت ــای در ای بات
ــکیل  ــش تش ــاب از 12 بخ ــد. کت ــی می کن ــدرن را بررس ــع م ــم در جوام فاشیس
ــر  ــی جامعــة مبتنــی ب ــه گام در آن هــا خصوصیــات ذات ــای گام ب شده اســت کــه بات
ــد. ــن می کن ــت را تبیی ــی و دول ــه های اقتدارگرای ــرده و ریش ــی ک ــد را بررس تولی

ــع  ــی جوام ــای ویژگ ــان، بات ــع همس ــوان جوام ــت عن ــت تح ــش نخس در بخ
ــد  ــده از تولی ــول برآم ــانی را پ ــط انس ــنجة رواب ــد و س ــد می دان ــانی را تولی انس
را  آن  و  می پــردازد  دولــت  شــکل گیری  به دالیــل  دوم  بخــش  در  می دانــد. 
اتحادبخــش جوامــع تولیــدی بورژوایــی می دانــد. در بخــش ســوم علــل گسســت ها 
ــامل  ــدی ش ــای بع ــد. بخش ه ــی می کن ــان را بررس ــع همس ــای جوام و بحران ه
هســتی اجتماعــی دگرســان، دوگانه انــگاری بنیادیــن جهــان دگرســان، حاکمیــت، 
فــرم تحکمــی هســتی دگرســان، تمرکــز جهت منــد، ارتــش و ســران آن و قــدرت 

مذهبــی می شــود.
در دو بخــش اخیــر باتــای بنیان هــای اقتــدار درونــی ارتــش و قــدرت مذهبــی 
را برمی شــمرد. امــا در ســه فصــل آخــر کتــاب تحــت عنــوان »فاشیســم به عنــوان 
فــرم حاکــم حاکمیــت«، »دولــت فاشیســتی« و در آخــر، »شــرایط بنیادیــن 

ــردازد. ــتی می پ ــدار فاشیس ــه های اقت ــی ریش ــم« به بررس فاشیس
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وقتیباتایازفاشیسممیگوید

بررسی و نقد شکلی اثر
ــوع  ــاب از ن ــس صفحــات کت ــا برخــوردار اســت. جن ــاده زیب ــری س ــاب از ظاه کت
ــول  ــاب، معق ــی کت ــزار ریال ــت صده ــه قیم ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی می باش کاه
ــت و  ــه داده اس ــو ارائ ــاًل ن ــه ای کام ــد نظری ــان می کن ــای اذع ــد. بات ــر می رس به نظ
ــه این کــه کتــاب خــود  ــا توجــه ب ــداده و ب ــه ن به همیــن دلیــل ارجــاع خاصــی ارائ
را بخشــی از یــک کل  )نظریاتــش در مــورد اقتصــاد هزینه گــر، اروتیســم، ادبیــات 
ــش  ــه در بخ ــت ک ــش نگرفته اس ــز در پی ــی نی ــناختی خاص ــد، روش ش و...( می دان
ــاب  ــدی مناســب کت ــا بخش بن ــای ب ــم پرداخــت. بات ــه آن خواهی ــدی بیشــتر ب بع
چارچوب بنــدی مفیــدی از دیــدگاه خــود ارائــه می دهــد. هــر بخــش ادامــة بخــش 
قبــل و پیش درآمــد خوبــی بــرای بخــش بعــد اســت. بخش هــا کوتــاه امــا موجزنــد 

ــد. ــان می کنن ــب را بی ــل مطل ــی اص ــدون اضافه گوی و ب
انتخــاب شده اســت. عکــس دســت  عکــس روی جلــد بســیار مناســب 
ــت  ــر بوده اس ــه هیتل ــق ب ــاالً متعل ــه احتم ــد ک ــر می کش ــته ای را به تصوی برافراش
ــب درون  ــای مطال ــیار گوی ــود بس ــس خ ــد. عک ــان می ده ــا را نش ــالم نازی ه و س
ــوند  ــدگل منتشــر می ش ــه توســط نشــر بی ــاری ک ــی آث ــور کل ــاب اســت. به ط کت
ــس روی  ــت عک ــن جه ــد و به همی ــی برخوردان ــاختار خاص ــکلی از س ــر ش از نظ
ــا تأثیرگــذار  ــن نشــر بســیار هوشــمندانه انتخــاب می شــوند ت ــد کتاب هــای ای جل
و متمایــز باشــند. کتــاب در قطــع جیبــی چــاپ شــده کــه بــرای کتابــی بــا حجــم 
کــم بهتریــن انتخــاب خواهــد بــود. امــا همان طــور کــه در معرفــی کتــاب مطــرح 
شــد کتــاب از اشــتباهات ویراســتی محــدودی رنــج می بــرد. بــرای نمونــه در ایــن 
ــر،  ــی آن، کارگ ــای فن ــارج از عملیات ه ــی خ ــه، و حت ــرون از کارخان ــه »بی جمل
نســبت بــه شــخصی همســان  )رئیــس، بوروکــرات، وغیــره(، یــک بیگانــه اســت:...« 

ــه اســت. ــه را از شــکل انداخت ــوس ویرگــول جمل ــداد عجیــب و نامان تع
ــن،  ــت و ای ــت شده اس ــی چف ــن اصل ــاختار مت ــا س ــه ب ــاختار ترجم در کل س
مترجــم  آســان تر کرده اســت.  فارســی زبان  بــرای خواننــدة  را  اثــر  خوانــش 
به خوبــی در پانوشــت ها بــه نظریــات باتــای گریــزی زده تــا فهــم اثــر را بــا ارجــاع 
بــه دیدگاه هــای عمــدة وی، تســهیل ســازد. در مــورد کلمــات کلیــدی اثــر مترجــم 
به درســتی در کنــار ترجمــة واژه، کلمــه اصلــی را قــرار داده اســت. ایــن مســئله در 
بعضــی از آثــار ترجمــه دیــده نمی شــود و موجــب ســردرگمی خواننــده در قیــاس 

ترجمــه خواهــد شــد.
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نقد آزاد

بررسی و نقد محتوای کتاب
ــدة  ــم در شــناخت پدی ــب مه ــی از کت ــاب ســاختار روانشــناختی فاشیســم یک کت
ــمند را  ــاب ارزش ــن کت ــای ای ــی فاشیســم اســت. بات ــور کل ــا و به ط فاشیســم اروپ
در ســال 1933 یعنــی در دوران اوج قــدرت حــزب ناســیونال سوسیالیســم آلمــان 
ــاب خــود به درســتی اشــاره  ــدای کت ــای در ابت ــا نوشته اســت. بات و فاشیســم ایتالی
ــاید  ــن ش ــی دارد: »ای ــار م ــت و اظه ــک کل اس ــی از ی ــاب بخش ــه کت ــد ک می کن
ــود  ــژه نب ــای بســیار آن، به وی ــا و حذف ه ــم افتادگی ه ــرای از قل ــی باشــد ب توجیه
هیچ گونــه مالحظــات روش شــناختی. حتــی الزم می بینــم از بیــان اســتدالل کلــی 
ــنده  ــی ام بس ــری اصل ــة موضع گی ــه ارائ ــم و ب ــر کن ــازه صرف نظ ــدگاه ت ــن دی ای
ــه آراء  ــبت ب ــاآگاه نس ــدة ن ــوع خوانن ــن موض ــای، 1397، ص. 11(. ای ــم«  )بات کن
باتــای را در خوانــش متــن ســردرگم می کنــد. باتــای آگاهــی خواننــده از نظریــات 
ــا  ــی رود ام ــب م ــل مطل ــراغ اص ــه  س ــتقیماً ب ــه و مس ــرض گرفت ــود را پیش ف خ
ــات او  ــه نظری ــبت ب ــی نس ــه آگاه ــی ک ــرای کس ــب ب ــدن مطل ــد خوان بی تردی

نداشــته باشــد دشــوارتر خواهــد شــد.
ــیار  ــمندی بس ــای اندیش ــه بات ــت ک ــد گف ــای بای ــای بات ــورد دیدگاه ه در م
ــوع  ــن موض ــرد و همی ــا را دربرمی گی ــة عرصه ه ــات او هم ــت، نظری ــش رو اس پی
ــد ورود  ــرای پیش درآم ــا ب ــرد. ام ــد ک ــخت خواه ــا س ــف آن ه ــرای توصی کار را ب
ــی ترین  ــی از اساس ــه یک ــد جمل ــار و در چن ــور اختص ــاب به ط ــات کت ــه نظری ب
نظریــات باتــای بیــان می شــود تــا ســردرگمی خواننــدة احتمالــی اثــر کمتــر شــود. 
باتــای در اثــر ســه جلــدی ســهم ملعــون کــه متأســفانه هنــوز بــه فارســی ترجمــه 
ــای  ــدگاه بات ــد. دی ــان می کن ــه اقتصــاد بی ــی نســبت ب ــات بدیع نشده اســت؛ نظری
ــت!  ــز هس ــی نی ــی و زیست شناس ــدگاه کیهان شناس ــی دی ــاد نوع ــورد اقتص در م
باتــای مصیبــت دنیــای امــروز را مربــوط بــه اقتصــاد مبتنــی بــر کمیابــی می دانــد 
و به نوعــی آن را بزدالنــه می خوانــد. اقتصــاد باتــای اقتصــاد مــازاد و فزونــی 
ــی و  ــر مبنــای فزون ــر مبنــای تولیــد و عرضــه بلکــه ب ــه ب اســت، اقتصــادی کــه ن

ــت. ــتوار اس ــری اس هزینه گ
ــر  ــی ب ــر اجتماع ــت و عناص ــرف اس ــد و مص ــا تولی ــیک مبن ــاد کالس در اقتص
ــرژی  ــی ان ــای بیــان مــی دارد فزون اســاس ایــن معیــار ســنجش می شــوند. امــا بات
ــاده  ــان نه ــی بنی ــاس فزون ــاً براس ــی اساس ــت. زندگ ــت اس ــر طبیع ــی عنص ذات
ــن  ــید بهتری ــت. خورش ــی اس ــی زندگ ــل اساس ــی اص ــی فزون ــت. به عبارت شده اس
ــی اســت  ــازندة زندگ ــید س ــب اســت، خورش ــن مطل ــان ای ــرای بی ــای ب ــال بات مث
ــت  ــز را ثاب ــک چی ــوع ی ــن موض ــا همی ــت؛ ام ــی بی معناس ــود آن زندگ ــی وج و ب
ــازاد حاصــل  ــرژی خورشــید هســتیم. م ــی ان ــا و طبیعــت نتیجــة فزون می کنــد، م
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کارکــرد اضافــی بــدن، اقتصــاد اســت کــه دوبــاره بعــد از مدتــی جــذب می شــود، 
امــا فزونــی جذب ناشــدنی اســت. فزونــی نتیجــة اضافــه کاری نیســت بلکــه نتیجــة 
طبیعــی کارکــرد بــدن اســت؛ امــا بــدن امــکان جــذب مجــدد آن را نخواهــد داشــت 

ــور اســت آن را طــرد کنــد. و مجب
ژرژ باتــای بــه شــاعر مدفــوع نیــز شــناخته شده اســت و در این جــا نیــز مدفــوع 
ــرای طــرد فزونــی می دانــد. فزونــی اگــر دفــع  و تولیدمثــل را هزینه گــری واحــد ب
ــردن و  ــود. هزینه ک ــدن و اقتصــاد می ش ــن ب ــن رفت ــار و از بی نشــود موجــب انفج

ــت. ــام بدن هاس ــردن ذات تم خرج ک
باتــای مفهــوم »پتلــج« مارســل مــوس را وارد نظریــات خــود می کنــد و 
ــت  ــش بی بازگش ــة بخش ــد. او لحظ ــاس آن می دان ــت را اس ــردن بی بازگش هزینه ک
یعنــی لحظــه ای کــه بخشــش بــدون ســودخواهی صــورت گیــرد را لحظة شــهریاری 
می دانــد. ایــن لحظــه بــر زمــان اســت نــه در زمــان. لحظــه ای شــکوهمند کــه نــه 
ــیک  ــاد کالس ــان وی اقتص ــد. به بی ــان بع ــه زم ــه ب ــد و ن ــر می کن ــته فک ــه گذش ب
ــت دارد و آن را  ــب وحش ــن مطل ــان ای ــی از بی ــاد بورژوای ــر اقتص ــه مهم ت و از هم
ــای  ــا هزینه گری ه ــد؛ ب ــد می کن ــودآگاه آن را تأیی ــور ناخ ــا به ط ــد ام رد می کن
ــای  ــرات، مهمانی ه ــاس و جواه ــوهای لب ــد ش ــروت مانن ــای ث ــا بی معن ــکوه ام باش
ــکار  ــاد احت ــح آن اقتص ــای مصطل ــاد به معن ــس و... اقتص ــای لوک ــکوه و برنده باش
ــا  ــد. ام ــوده می زن ــای بیه ــه هزینه گری ه ــار آن دســت ب ــا در کن ــرژی اســت؛ ام ان
اقتصــاد عــام مدنظــر باتــای اقتصــاد هزینه گــری اســت، ثــروت بــرای خــرج کــردن 

ــای، 1391(. ــرژی  )بات و بخشــش، گــردش ثــروت و ان
ــن منظــر به بررســی  ــاختار روانشــناختی فاشیســم از همی ــاب س ــای در کت بات
سیاســت می پــردازد. بــه اعتقــاد او سیاســت و اقتــدار نتیجــة همیــن زیاده خواهــی 
اســت کــه در اقتصــاد کالســیک اتفــاق می افتــد. او می گویــد جامعــة تولیدگــر بــه 
ــا مناســبات  دو بخــش تقســیم می شــود، جامعــة همســان کــه برمبنــای ارتبــاط ب
ــبات  ــن مناس ــرای ای ــه ب ــود ک ــد ب ــه ای خواه ــود و جامع ــن می ش ــدی تعیی تولی
ــن  ــا دگرســان کــه هــر عنصــر خــارج از ای ســودمند باشــد و جامعــة ناهمســان ی
مناســبات یــا مخالــف ایــن مناســبات را دربرمی گیــرد. همیــن صورت بنــدی 
ــرای  ــان ب ــة همس ــت. جامع ــدار اس ــت و اقت ــد سیاس ــود پیش درآم ــی خ اجتماع
ــم الزم را  ــه تحک ــری دارد ک ــدرت برت ــه ق ــاز ب ــد، نی ــة تولی ــظ چرخ ــاد و حف اتح
بــرای حفاظــت از آن در برابــر عناصــر مخــل داشــته باشــد. دولــت نتیجــة نوعــی 
ــر و...  ــاه و رهب ــد پادش ــی مانن ــن خواســت و خواســت عناصــر حاکم ــد همی برآین

ــت مشــروعیت اســت. ــرای دریاف ب
ــه  ــد از جمل ــبات تولی ــارج از مناس ــر خ ــة عناص ــامل هم ــان ش ــة دگرس جامع
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ــای  ــة بات ــه گفت ــود. ب ــت می ش ــران فاشیس ــی رهب ــی ها و حت ــگان، شورش دیوان
دنیــای مــدرن بورژوایــی عناصــر را بــر مبنــای تولیــد معنــا می بخشــد و آن را بــه 
ــه عرصــة  ــب عناصــری را ب ــد تقلیــل می دهــد و به طــور مرت ــد تولی بخشــی از رون
دگرســان می رانــد. جامعــة همســان امــا جامعــه ای راکــد و ثابــت نیســت و حتــی 
رشــد اقتصــادی می توانــد ایــن مناســبات را متزلــزل کنــد. ظهــور فاشیســم نتیجــة 
تزلــزل همیــن مناســبات اســت نــه بــه ایــن دلیــل کــه عناصــر همســان مایل انــد 
وارد عرصــة دگرســان شــوند بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه جامعــة همســان دیگــر تــوان 
ــاحت را  ــر دو س ــی از ه ــم رگه های ــل فاشیس ــن دلی ــدارد. به همی ــود را ن ــظ خ حف
ــای  ــت و معن ــان اس ــدار دگرس ــالی اقت ــاد اع ــت نم ــر فاشیس ــد. رهب دارا می باش
ــد گفــت  ــای بای ــدة اقتصــادی بات ــه ای ــا بازگشــت ب ــد. ب ــدی را عرضــه می کن جدی

ــت. ــردن اس ــری و قربانی ک ــاد هزینه گ ــاد اقتص ــت نم ــر فاشیس رهب
شــاید بتــوان بــه نظریــات روان شناســان اجتماعــی و روانــکاوان مراجعــه کــرد و 
گفــت بازگشــت کهن الگوهــا در قامــت یــک شــخص اتفــاق خواهــد افتــاد. رهبــر 
ــر خــون و عنصــر نظامــی  فاشیســت تلفیقــی از هــر دو عنصــر مذهبــی مبتنــی ب
ــان سرچشــمه  ــای دگرس ــر دو از باوره ــه ه ــت اســت ک ــرف و لیاق ــر ش ــی ب مبتن

گرفته انــد. 
در کل می تــوان گفــت باتــای نه تنهــا فاشیســم را رد می کنــد بلکــه بــه 
دولــت از نــگاه کلــی نیــز بدبیــن اســت و آن را نتیجــة اقتصــاد ضدانســانی مــدرن 
می دانــد. فاشیســم تنهــا نتیجــة تزلــزل دولــت و جامعــة همســان اســت و احتمــاالً 
ــداری در راســتای  ــاد، اقت ــاق خواهــد افت ــا اتف ــه در انته ــدار اولی ــه اقت بازگشــتی ب

اقتصــاد ضدانســانی.

جمع بندی مطالب
ــد  ــت و مانن ــی اس ــده و انتزاع ــیار پیچی ــای بس ــادی بات ــی و اقتص ــات سیاس نظری
ــاد  ــت. اقتص ــرض اس ــک ف ــا ی ــی تنه ــرارداد اجتماع ــاب ق ــتین اصح ــع نخس وض
کیهان شناســانه و زیست شناســانة باتــای نه تنهــا بیانگــر عناصــری از ســاحت 
ــیاری از  ــنجة بس ــارج از س ــه خ ــت بلک ــود اوس ــط خ ــده توس ــان مطرح ش دگرس
ــرة  ــای را در زم ــات بات ــوان نظری ــخت بت ــن روی س ــت. از همی ــانی اس ــوم انس عل
ــرار داد؛ البتــه نمی تــوان از تحلیل هــای موشــکافانة وی از  نظریــات سیاســی ق
بررســی  در  را  جدیــدی  مــوج  او  تحلیل هــای  گذشــت.  به راحتــی  فاشیســم 
ــا  ــت تنه ــه سیاس ــای ب ــگاه بات ــا از ن ــت ام ــب شده اس ــی موج ــای اجتماع پدیده ه
می تــوان نوعــی آنارشــی سیاســی را برداشــت کــرد. دیــدگاه هابــزی باتــای کــه بــر 
مبنــای آن دولــت، برآمــده از نیــاز حفــظ نظــم و جامعــه اســت نتیجــه ای غیــر از 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 12

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-104-en.html


35017

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

وقتیباتایازفاشیسممیگوید

نتیجــة دلخــواه هابــز به همــراه دارد. باتــای برخــالف هابــز دولــت را نتیجــة فــرار از 
ذات گرگ صفــت انســان نمی دانــد، بلکــه آن را بازتولیدکننــدة ایــن خــوی وحشــی 
ــمنی ها  ــه دش ــا و در نتیج ــود تفاوت ه ــده از آن خ ــدار برآم ــت و اقت ــد. دول می دان
ــا طــرد و ســرکوب مســتمر عناصــر دگرســان پررنگ تــر می کنــد. نتیجــه ایــن  را ب
خواهــد بــود کــه برخــالف دیــدگاه هابــز بتــوان از نظریــات باتــای چنیــن برداشــت 
کــرد کــه دولــت و اقتــدار نه تنهــا شــوم بلکــه زائــد و بی مصــرف اســت کــه بــرای 

ــد از آن عبــور کــرد.   ــی بای رهای
باتــای یــک مارکسیســت ضــد استالینیســم اســت و از همیــن دیــدگاه 
ــی  ــرمایه داری و دموکراس ــاد س ــه اقتص ــبت ب ــری را نس ــادات تندت ــوان انتق می ت
ــی کــه جامعــه ای از  ــه اقتصــاد و سیاســت کمونیســتی وارد کــرد، جای ــی ب پارلمان
ــدون فــرم. غایــت  هــر نظــر همســان شــکل می گیــرد در جهــت آرمــان جامعــة ب
زیباســت امــا روش بســیار ضدانســانی و مخــرب اســت. دیالکتیــک هــگل توســط 
ــی  ــور کل ــداد، به ط ــدون امت ــان ب ــه زم ــاره ب ــهریاری و اش ــوم ش ــا مفه ــای ب بات
ــگل اســت  ــورد نظــر ه ــت م ــان دول ــای هم ــت از نظــر بات ــب می شــود. دول تخری
ــرم(. در  ــی می باشــد!  )لحظــة شــورش های بی ف ــا به صــورت فاشیســتی و انقالب ام
ــه هیــچ هــدف  لحظــة وقــوع تنهــا یــک هزینه گــری بی بازگشــتند کــه معطــوف ب
غایــی نیســتند. باتــای برخــالف هــگل کــه به دنبــال ایــن اســت کــه ایــن پدیده هــا 
ــا را  ــن لحظه ه ــد، همی ــد بدان ــنتزی جدی ــت به ســمت س ــرای حرک ــزی ب را آنتی ت
به عنــوان لحظــة شــهریاری گرامــی مــی دارد؛ نــه تــزی و نــه ســنتزی مــورد نظــر 

نیســت.
ــرا  ــت زی ــمند اس ــم و ارزش ــیار مه ــل بس ــن دالی ــای به همی ــار بات ــدن آث خوان
می تــوان ریشــة بســیاری از نظریــات متفکریــن بعــد از باتــای را در همیــن نظریــات 
ــل شــناخت  ــه عناصــر غیرقاب ــة همســان و دگرســان و این ک ــاوت جامع ــت. تف یاف
ــر  ــل توجهــی ب ــر قاب ــه جامعــة دگرســان طــرد می شــوند، تأثی جوامــع همســان ب
نظریــة تبارشناســی و همچنیــن نظریــة دیرینه شناســی فوکــو گذاشته اســت. 
ــر مفهــوم  ــاری بی شــک تحــت تأثی ــوز و گت ــدام دل ــدون ان ــدن ب ــدن و ب مفهــوم ب

ــت. ــای بوده اس ــاد بات ــدن ـ اقتص ب
امــا در تأکیــد دیــدگاه قبلــی بایــد گفــت نمی تــوان از نظریــات باتــای تعریفــی 
از سیاســت و دولــت یافــت؛ چــرا کــه دیــدگاه باتــای بــه هــردوی آن هــا دیدگاهــی 
منفــی اســت. هرچنــد می تــوان از اندیشــه های او نتایــج سیاســی گرفــت؛ امــا ایــن 
ــو در آن سیاســت خواهــد  ــه تأییــد دیدگاهــی ن نتایــج تنهــا در جهــت تخریــب، ن
بــود. ایــن موضــوع شــاید ریشــه در شــرایط اروپــای ســرخورده از فاشیســم داشــته 

باشــد.
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ــی ناراحــت اکنــون  ــا وجدان ــی اول ســرخورده و ب ــای بعــد از جنــگ جهان اروپ
ــود. شــاید به تبعیــت از  ــرو ب ــی دیگــری هماننــد جنــگ اول روب ــدة ناعقالن ــا پدی ب
مارکــی دوســاد بتــوان دنیــای کــج و معــوج قــرن گذشــته را حاصــل تفکــر کانتــی 
ــذاب  ــت ع ــن اس ــت ای ــخص اس ــه مش ــه ک ــا آن چ ــو، 1395(. ام ــت  )بالنش دانس
وجــدان بزرگــی انســان اروپایــی را گرفتــار کــرده بــود و او را به صــورت ناخــودآگاه 
ــد  ــش رو در سیاســت بع ــاند. فرانســه پی ــن مســئولیت می کش ــرار از ای به ســمت ف
از روشــنگری، اکنــون خــود را گرفتــار منجــالب خــود ســاخته و پیــش رو در گــذر 
ــه  ــا و فرانس ــای اروپ ــن فض ــة ای ــاید نتیج ــای ش ــود. بات ــه ب ــالق یافت ــن بات از ای
ــن  ــرای ای ــبی را ب ــای مناس ــی فض ــاختارگرایی به طورکل ــد. س ــگ باش ــد از جن بع
موضــوع فراهــم آورد. می شــد از نظریــات روانــکاوی و ســاختارگرایی ایــن نتیجــه را 
گرفــت کــه وضــع موجــود پیامــد ســاختارهایی اســت کــه ســوژه نقشــی در آن هــا 
ــودی کشــانده اند. در  ــه ناب نداشته اســت و ایــن ســاختارها هســتند کــه جهــان را ب

ــرای عبــور از ســاختارها شــکل گرفــت. نتیجــه زمینــة ناخــودآگاه ب
اروپــای بعــد از جنــگ به ســمت اتحــاد پیــش رفــت و ســعی در پررنگ ترشــدن 
نهادهــا و ســازمان های بین المللــی داشــت تــا نقــش دولت هــا را در مناســبات جدیــد 
بــازی کننــد. ســوژه دوبــاره ســعی کــرد ورای دولت هــا خــود نقــش اساســی بــازی 
ــارة فاشیســم راســت و حرکت هــای  کنــد و بــه عرصــه بازگــردد امــا بازگشــت دوب
ــای نشــانگر دوگانگــی نتیجــة  ــور جریان ه ــه شــد. ظه ــد نقــض روی افراطــی جدی
ــور از  ــی کــه عب ــای را نشــان می دهــد؛ جای ــدگاه ساختارشــکنانة بات ــده از دی برآم
ــری خواهــد داشــت. سیاســت زدایی از جامعــه راه  ــاً نتیجــة مخرب ت سیاســت اتفاق
ــاً نتیجــة تمــام  ــاز کرده اســت کــه اتفاق ــد ب ــرای جریان هــای پوپولیســتی جدی را ب
مشــکالت را در خــارج از خــود جســتجو می کننــد. نظــری کــه کمابیــش در مــورد 
فاشیســم نیــز صــادق اســت. اقتــدار گویــا برخــالف دیــدگاه آرمانــی باتــای الزمــة 

جوامــع بــزرگ انســانی اســت.
ــرد  ــورت نمی گی ــد ص ــاس تولی ــای براس ــدگاه بات ــالف دی ــازی برخ دوگانه س
ایــن  و  بــا غیریت ســازی ممکــن می شــود  تنهــا  انســان  بلکــه هویت یابــی 
ــان داشــت کــه  ــوان بی ــذا می ت ــد؛ ل ــز ســرایت می کن ــه جامعــه نی غیریت ســازی ب
پساســاختارگرایی بیشــتر یــک جریــان تحلیلــی اســت تــا نظریــه ای ایجابــی و اگــر 

ــت. ــی بوده اس ــی و انتزاع ــیار آرمان ــه داده بس ــی ارائ ــه ای سیاس ــم نظری ه
ــوان از ســوژه های اروپایــی جــدا دانســت و مســئولیت  ــا را نمی ت فاشیســم اروپ
ــراد و نقــض عقالنیــت مــدرن  ــی ای عقالنیــت را نپذیرفــت. مارکــی دو ســاد به خوب
ــود.  ــرده ب ــی ک ــارش پیش بین ــا و آث ــم را در کتاب ه ــود و فاشیس ــرده ب را درک ک
ــود. ایــن  او اعتقــاد داشــت کــه فاشیســم حــد اعــالی عقالنیــت مــدرن خواهــد ب
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وقتیباتایازفاشیسممیگوید

پیش بینــی را پازولینــی در فیلــم »ســولو« به خوبــی به تصویــر کشیده اســت. 
ــوان گفــت ســاد  ــات ســاد نتیجــة رضایــت طرفیــن اســت. می ت فاشیســم در نظری
ــدار می دانســت. هــر چنــد خــود ســاد  ــه اقت فاشیســم را محصــول روشــنگری و ن
تمــام بندهــای انســان از جملــه قانــون و اقتــدار را رد می کــرد؛ امــا از دیدگاهــش 
می تــوان بــه ایــن نظــر رســید کــه فاشیســم محصــول دنیــای مــدرن اســت. باتــای 
و اصحــاب ســاختارگرایی هرچنــد دریچــة جدیــدی بــر مطالعــات جامعه شناســی و 
روان شناســی بــاز کردنــد و تنهــا سیاســت را دردآورتــر کردنــد امــا راه مشــخصی را 

ــد. ــه نداده ان ــرای جانشــینی آن ارائ ب
کتــاب ســاختار روانشــناختی فاشیســم یــک کتــاب بســیار مفیــد و تأثیرگــذاری 
ــیار  ــته ای بس ــای میان رش ــه حوزه ه ــدان ب ــرای عالقه من ــدن آن ب ــت و خوان اس
ــان روان شناســی، سیاســت، فلســفه و اقتصــاد  ــی کــه می ــا پل ــای ب الزم اســت. بات
ــات  ــت. مطالع ــه کرده اس ــردازی ارائ ــرای نظریه پ ــی را ب ــیار بدیل ــوی بس زده، الگ
میان رشــته ای در دنیــای آکادمیــک امــروز بســیار بدیهــی شده اســت امــا متأســفانه 

ــت. ــا نیافتاده اس ــتی ج ــوز به درس ــور هن در کش

ارزیابی نهایی
در دنیــای امــروز شــاید بتــوان مصداق هــای بســیاری را بــرای هســتی های 
همســان و دگرســان یافــت. بعــد از گســترش دنیــای ارتباطــات و فضــای مجــازی 
هــر روز می تــوان دیــد کــه گروه هــای بیشــتری خــود را از ســاحت همســان جــدا 
می پندارنــد. ارتباطــات موجــب شــد گروه هــای کوچــک بــر پایــة وفــاداری جمعــی 
در برابــر جامعــة همســان قــد علــم کننــد. گروه هــای تبهــکاری بــا حجــم باالیــی از 
جنایــت و در عیــن حــال وفــاداری مطلــق هــر گوشــه دیــده می شــوند. گروه هــای 
تروریســتی و ســلفی دیگــر نمونــة بــارز ایــن گروه هــا هســتند کــه تقریبــاً از عناصــر 
ناهمگــن جوامــع خــود تشــکیل شــده اند و تمامــی قوانیــن انســانی و اخالقــی را تــا 

ــد. ــا می گذارن ســرحد ممکــن زیرپ
ــن را  ــد ناهمگ ــاداری جدی ــای وف ــن جریان ه ــور ای ــوان ظه ــه می ت از دو جنب
بررســی کــرد. از یک ســو ایــن جریان هــا حاصــل کاهــش اقتــدار دولت هــای 
ــع خــود  ــای حاصــل گسســت در جوام هــدف خــود هســتند و براســاس نظــر بات
ــا اتــکاء بــه همیــن نظــر می تــوان پیش بینــی کــرد کــه  هســتند و از دیگــر ســو ب
دنیــای پیــش رو راهــی را خواهــد رفــت کــه روزگاری آلمــان و ایتالیــا رفته اســت. 
ــاد و  ــد اتح ــاس کنن ــرگاه احس ــان ه ــع همس ــردم جوام ــای م ــدگاه بات ــق دی طب
یکپارچگی شــان در خطــر اســت به ســمت معنایــی کامــاًل متفــاوت خواهنــد رفــت 
ــود  ــوریه خ ــراق و س ــش در ع ــدة داع ــور پدی ــد. ظه ــد می ده ــاد را نوی ــه اتح ک
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نقد آزاد

ــردم  ــتقبال بیشــتر م ــار اس ــی از کن ــد به راحت ــه نبای ــه اســت ک ــن نکت ــای ای گوی
ــراق  ــوریه و ع ــع س ــا بررســی جوام ــش گذشــت. ب ــدة داع ــرزمین های تصرف ش س
ــد و  ــر نوعــی شــکاف گســترده بوده ان ــن کشــورها درگی ــرد کــه ای ــم ب ــی خواهی پ
ایــن شــکاف اقتصــادی و اجتماعــی موجــب شــده بــود خیلــی از گروه هــای قومــی 
ــال  ــرة جوامــع همســان بیابنــد و به دنب و طبقــات اجتماعــی خــود را خــارج از دای

ــد. ــزت و افتخــار گذشــته بوده ان ــه ع ــرای رســیدن ب ــکاری ب راه
ــژادی،  ــی و ن ــت قوم ــر هوی ــد ب ــا تأکی ــش ب ــده و داع ــد القاع ــی مانن گروه های
ــه  ــاری ک ــج فاجعه ب ــته از نتای ــی داد. گذش ــد م ــا نوی ــرای آن ه ــی را ب ــور منج ظه
مشــترک بیشــتر حرکت هــای فاشیســتی اســت، گرویــدن بــه ایــن گروه هــا 
ــرای  ــه را ب ــبات ظالمان ــم زدن مناس ــورش و بره ــة ش ــهریارانه و لحظ ــه ای ش لحظ
ــا را  ــن گروه ه ــای ای ــتر اعض ــه بیش ــت ک ــل نیس ــد. بی دلی ــکل می ده ــا ش آن ه
لــذت  اوج  در  کــه  تشــکیل می دهنــد  بی دیــن  تبهــکار  گروه هــای  اعضــای 

ــوند. ــته می ش ــرده و کش ــا ک ــدرن را ره ــای م ــمانی دنی جس
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