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گونههاي پوپوليسم:
نگاهي به ادبيات و برنامه پژوهشي
نوآم گيد ُرن ـ گروه حكومت ،دانشگاه هاروارد
بارت بانيكووسكي ـ گروه جامعهشناسي ،دانشگاه هاروارد
ترجمة محسن شفيعي
با وجود اين واقعيت كه «ماهيت متلون و متغير
پوپوليسم بيشتر مايه خشم كساني شده است كه
ميكوشند آنرا جدّ ي بگيرند» ،دانشمندان علوم اجتماعي
و تحليلگران سياسي در اين سالها عالقه زيادي به آن
نشان دادهاند .واژة «پوپوليسم» هم به گستردگي بهكار
گرفته ميشود و هم به گستردگي مورد بحث و جدل
است .آنرا با توجه به ويژگيهاي سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و گفتماني تعريف كرده و از ديدگاههاي نظري
گوناگون ـ از جمله ساختارگرايي ،پساساختارگرايي،
نظريه نوسازي ،نظريه جنبش اجتماعي ،سياستهاي
حزبي ،روانشناسي سياسي ،اقتصاد سياسي و نظرية
دموكراتيك ـ و با رويكردهاي روششناختي گوناگون
مانند پژوهش آرشيوي ،تحليل گفتمان و مدلسازي
رسمي تجزيه و تحليل كردهاند.
چنانكه وايلز گفته است« ،هر كس با توجه به
جايگاه و تخصص دانشگاهياش تعريفي ويژه از
پوپوليسم دارد».
بررسي اينكه اين محورهاي گوناگون دانشگاهي
ِ
دقت بيشت ِر يكديگر كمك كنند
چگونه ميتوانند به
و بدينسان شناخت نظري ما از اين مفهوم را افزايش
دهند و مسيرهاي روششناختي تازهاي براي بررسي
سياست پوپوليستي بگشايند ،از جمله هدفهاي اين

پژوهش است .با توجه به نقش سياستهاي پوپوليستي
در دموكراسيهاي معاصر ،بحثي جامع از پژوهشهايي
كه در اين زمينه صورت گرفته ،بهنگام و بايسته است.
فزون براين ،ارزيابي دوبارة ادبيات موجود در زمينة
سياستهاي پوپوليستي بهعلت شيوع اين مفهوم در
پژوهشهاي اخير علوم اجتماعي ،و نيز اينكه «پوپوليسم
[امروزه] بر پديدههاي مهم سياسي اثري ژرف گذاشته،
ارزشمند است .سياستهاي پوپوليستي ميتواند منابع
بسيج سياسي را ،بويژه در اشكال جنبشهاي اجتماعي
تودهاي و سازمانهاي حزبيِ درگير در جامعه تغيير
شكل دهد .توانايي سياستهاي پوپوليستي براي تحريك
اشكالي تازه از مشاركت سياسي در دوراني كه مشاركت
سياسي رسمي مانند حضور گستردة مردمي و عضويت
در حزب كاهش يافته ،اهميتي خاص دارد .در همان
حال ،پوپوليسم ،در دموكراسيهاي نامستحكم ممكن
است نهادهاي دموكراتيك را تضعيف كند و سرآغاز
رژيمهاي اقتدارگراي رقابتي باشد .پوپوليسم همچنين
سخت با قطبيسازي سياسي پيوند دارد و ممكن است
سيستمهاي حزبي را به آستانه فروپاشي بكشاند .گذشته
از اين ،سياستهاي پوپوليستي نقش مهمي در ايجاد
صفآراييهاي سياسي دارد كه در آن مرزهاي اخالقي
ميان گروهها بازسازي ميشود و دستهبندي «ما» و
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«آنها» پديد ميآيد .هدف ما كمك به تالشهاي اخير در
جهت ايجاد چارچوبي گستردهتر براي تجزيه و تحليل
پوپوليسم است ،تحليلي كه گوناگونيهاي آنرا در زمان
و مكان به دقت در نظر گيرد و به هر دو ويژگي پويا و
ايستاي سياستهاي پوپوليستي توجه كند.
[اين نوشتار] بازة زماني اواخر سدة  19تا امروز را
مورد توجه قرار داده و تمركز جغرافيايي پژوهش نيز
به خاور اروپا ،آمريكاي التين و دموكراسيهاي انگليسي
ـ آمريكايي محدود است 1.همچنين بهمنظور تأكيد و
تمركز بر مسائل نظري گسترده ،به مباحث تئوريك
فراگيري كه از ادبيات اين حوزه پديد آمده ،بيش از
تفاوتهاي ظريف و خاص موجود در موارد منحصر به
فرد سياستهاي پوپوليستي اولويت ميدهيم[ .پژوهش
حاضر را] با بحث از تعاريف گوناگون و رويكردهايي
كه به بررسي پوپوليسم وجود دارد آغاز ميكنيم و در
ادامه به مقايسه مفروضات نظري و همچنين پيامدهاي
روششناختي هر يك ميپردازيم .سپس ،رابطه ميان
پوپوليسم و دموكراسي و همچنين تنوع ايدئولوژيك
در ادعاهاي پوپوليستي را بررسي ميكنيم .سرانجام
با پيشنهاد مسيرهاي ممكن براي پژوهشهاي آينده
دربارة پوپوليسم بعنوان گونهاي از سياست اخالقي ،به
نتيجهگيري ميپردازيم.

ماهيت چند وجهي پوپوليسم :چالش تعريف مفهوم
بيشتر پژوهشگران برآنند كه «پوپوليسم ستايش
مردم است» .با اين حال ،اجماع زيادي فراتر از اين
حرف تكراري وجود ندارد .گلنر و النسكو در يكي از
نخستين تالشها براي يك تحليل مقايسهاي گسترده از
اين مفهوم ،چنين نوشتند:
درحال حاضر ،شكي در مورد اهميت پوپوليسم
وجود ندارد .اما هيچ كس ماهيت آنرا يكسره روشن
نكرده است .بعنوان يك آموزه يا همچون يك جنبش،
دستنيافتني و متنوع بهنظر ميرسد .اين [پوپوليسم] در
همه جا اما در اشكال متناقض و متعدد رخ مينمايد .آيا
پوپوليسم هيچ وحدت اساسي دارد؟ يا [تنها] يك نام
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● «پوپوليسم» را با توجه به ويژگيهاي سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و گفتماني تعريف و
از ديدگاههاي نظري گوناگون ـ از جمله
ساختارگرايي ،پساساختارگرايي ،نظريه نوسازي،
نظريه جنبش اجتماعي ،سياستهاي حزبي،
روانشناسي سياسي ،اقتصاد سياسي و نظرية
دموكراتيك ـ و با رويكردهاي روششناختي
گوناگون تجزيه و تحليل كردهاند.
چنانكه وايلز گفته است« ،هر كس با توجه به
جايگاه و تخصص دانشگاهياش تعريفي ويژه از
پوپوليسم دارد».
براي پوشش بسياري از گرايشهاي نامرتبط است؟
چالش تعريف پوپوليسم دستكم تا اندازهاي
به دليل اين واقعيت است كه اين اصطالح براي
توصيف جنبشهاي سياسي ،احزاب ،ايدئولوژيها و
رهبران گوناگون در زمينههاي جغرافيايي ،تاريخي و
ايدئولوژيك متنوع بهكار گرفته شده است .در واقع،
«يك توافق عمومي در ادبيات تطبيقي وجود دارد كه
پوپوليسم ستيزهجو ،متغير ،مقيد به فرهنگ و وابسته به
متن» است .آنگاه ،چالش پيشرو ،فهم اين است كه
چگونه فرهنگ و زمينه ،سياستهاي پوپوليستي را شكل
ميدهد و چگونه پوپوليسم به نوبه خود بر تحوالت
سياسي اثر ميگذارد.
نخست اينكه ،پوپوليسم ،در اشكال متنوع خود،
در كشورها و مناطق بسياري رايج است .براي نمونه،
كتاب پر اهميت گلنر و النسكو ( )1969مواردي را از
شمال آمريكا ،آمريكاي التين ،روسيه ،اروپاي خاوري
ِ
مشترك با
و آفريقا مطرح ميكند .بهتازگي ،در يك كار
اهميت ،مود و كالتواسر ( )2012روابط ميان پوپوليسم
و دموكراسي را در اروپاي خاوري و باختري ،كانادا و
آمريكاي التين بررسي كردهاند .در كنار مقايسههاي
ملي ،ديگران به ابعاد فراملي پوپوليسم و مسيرهايي
كه چارچوبهاي بياني آن انتشار يافته و در كشورهاي
گوناگون اقتباس ميشود پرداختهاند.
دوم اينكه ،سياستهاي پوپوليستي در دورانهاي
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گوناگون تاريخي پديد آمده است :پژوهشگران ميان
امواج گوناگون پوپوليسم تمايز قائل ميشوند :سرآغاز
اين امواج جنبش كشاورزان در روسيه و اياالت متحده
آمريكا در اواخر سدة  19است ،دومين موج با ظهور
پوپوليسم در آمريكاي التين در اواسط سده  20رقم
ميخورد و تجديد حيات اخير پوپوليسم در اروپا،
اياالت متحده و آمريكاي التين نيز نمايانگر موج سوم
است.
آثار ديگر ،همچنين تغييرات چشمگير در شكل و
اندازة سياستهاي پوپوليستي در درون يك حكومت 2يا
منطقهاي مشابه را در گذر زمان نشان ميدهند.
پوپوليسم نه تنها مرزهاي جغرافيايي و دورانهاي
تاريخي ،كه شكافهاي ايدئولوژيك را نيز در مينوردد.
در اروپا ،گونهاي جناح راست انحصاري از پوپوليسم
در دهه  1980پديد آمده ـ و از آن زمان تشديد شده ـ
كه بيشتر ،مهاجران و اقليتهاي قومي را هدف قرار داده
است .از سوي ديگر ،در آمريكاي التين ،پوپوليسم در
اين سالها بيشتر با ديدگاه جامع و فراگيري از جامعه
مرتبط بوده كه هويتهاي قومي گوناگون را در درون
چارچوبهاي سياسي مشترك گرد ميآورد.
در اياالت متحده ،پوپوليسم با انواع ايدئولوژيهاي
اقتصادي و احزاب سياسي همراه بوده است ،از حزب
ِ
پوپوليست اواخر سده  19و چپ ن ِو دهه  1960گرفته تا
جداييگرايي جنوب و جمهوريخواه ارتدكس [هوادار]
اقتصاد بازار آزاد امروزي.

● پوپوليسم ،در دموكراسيهاي نامستحكم ممكن
است نهادهاي دموكراتيك را تضعيف كند و
سرآغاز رژيمهاي اقتدارگراي رقابتي باشد.
پوپوليسم همچنين سخت با قطبيسازي سياسي
پيوند دارد و ممكن است سيستمهاي حزبي را به
آستانه فروپاشي بكشاند .گذشته از اين ،سياستهاي
پوپوليستي نقش مهمي در ايجاد صفآراييهاي
سياسي دارد كه در آن مرزهاي اخالقي ميان
گروهها بازسازي ميشود و دستهبندي «ما» و
«آنها» پديد ميآيد.
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براستي ،يافتن يك مخرج مشترك ايدئولوژيك
كه جنبشهاي گوناگون به ظاهر پوپوليست را گرد هم
آورد ،بويژه هنگامي كه طبقهبندي بازيگران سياسي،
برپاية درك غير تخصصي گسترده از اين مفهوم باشد،
دشوار است .بيل و همكاران ( ،)2011با بررسي اينكه
چگونه اصطالح پوپوليسم در رسانههاي انگليسي
بهكار گرفته ميشود ،دريافتند كه «هر بازيگر سياسي
كه مدت زماني دراز پيوسته در اخبار ظاهر ميشود،
چه بسا دير يا زود در معرض خطر «پوپوليست» ناميده
شدن قرار گيرد؛ فهرست بازيگراني سياسي كه در
مطبوعات بريتانيا در سال  2007برچسب «پوپوليست»
گرفتهاند ،سياستمداران گوناگون از جمله جاكوب زوما
از آفريقاي جنوبي ،گوردون براون نخستوزير بريتانيا،
محمود احمدينژاد رييسجمهوري ايران ،سيلويو
برلوسكوني نخستوزير سابق ايتاليا ،هوگو چاوز از
ونزوئال و مايك هاكبي نامزد رياست جمهوري آمريكا
از حزب محافظهكار را در بر ميگيرد .تصور هر چيز
مشترك ميان اين رهبران ،غير از برچسب «پوپوليست»
كه روزنامهنگاران به آنان دادهاند دشوار است.
با وجود اين مشكالت ،رسيدن به يك درك نظاممند
از پوپوليسم كه ويژگيهاي اصلي اين پديده را به روشني
مشخص كند و مقايسه اصوليتر سياستهاي پوپوليستي
در زمينههاي گوناگون را ميسر سازد ،امكانپذير است.
بدينمنظور ،بر سه رويكرد مفهومي اصلي كه از ادبيات
علوم سياسي و جامعهشناسي درباره اين موضوع پديدار
گشته ،تمركز ميكنيم .اين سه رويكرد ،پوپوليسم را به
ترتيب بعنوان يك ايدئولوژي ،سبك گفتماني و گونهاي
از بسيج سياسي تعريف ميكنند.
پوپوليسم بعنوان يك ايدئولوژي
تعريفي كارساز از پوپوليسم بعنوان يك ايدئولوژي،
از سوي كاس مود در يك رشته بررسيها كه بيشتر بر
احزاب پوپوليست جناح راست اروپا متمركز است،
پيشنهاد شده:
پوپوليسم يك ايدئولوژي كم مايه و سطحي است
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كه سرانجام جامعه را به دو گروه همگن و ناهمساز
تقسيم ميكند ،مردمان پاك در برابر نخبگان فاسد،
و استدالل ميكند كه سياست بايد بيانگر volonté
( Généraleخواست عموميِ ) مردمان باشد.

در اينجا ،پوپوليسم در درجه نخست و مهمتر
از همه ،مجموعهاي از ايدههاست كه با ناسازگاري
ميان مردمان و نخبگان مشخص ميشود و همچنين
به معناي برتري حاكميت مردمان ،به موجب فضيلت
اراده عمومي در تقابل با فساد اخالقي بازيگران نخبه
است.
بر پاية نوشتههاي نظريهپرداز سياسي ،مايكل
فريدن ( ،)1996،2003ايدئولوژي مجموعهاي از
ايدههاست كه پيوندي استوار با يكديگر ندارند .براي
فريدن ،ايدئولوژيها نظامهايي جامع از انديشه كه در
نظريه سياسي ريشه داشته باشند بهشمار نميآيند ،بلكه
بيشتر بعنوان چارچوبهايي تفسيري فهميده ميشوند
كه در نتيجه بهكار گرفته شدن ايدهها در زبان به
مثابه مفاهيم ظاهر ميشوند .ايدئولوژيهاي كم مايه
آنهايي هستند كه براي همه پرسشهاي عمده اجتماعي
و سياسي پاسخ ندارند و بنابراين ميتوانند با ديگر
نظامهاي اعتقادي سياسي جامعتر ،مانند سوسياليسم
يا ليبراليسم سازگار شوند .از آنجا كه مود ،پوپوليسم
را به مثابه يك ايدئولوژي كم مايه و سطحي تعريف
ميكند ،آنرا ميتوان در همه شكافهاي ايدئولوژيك كه
با درخواستهاي چپ يا راستگرايانه آميخته شده است
يافت« :ويژگيهايي ايدئولوژيك كه به پوپوليسم نسبت
داده ميشود ،به زمينههايي سياسي ـ اجتماعي كه در
آن بازيگران پوپوليست دست به بسيج ميزنند ،بستگي
دارد».
رويكرد ايدئولوژيك مود ،بر پژوهشهاي علوم
سياسي دربارة پوپوليسم ،بويژه در ميان كساني كه بر
احزاب پوپوليست جناح راست اروپا تمركز ميكنند
اثرگذار بوده است .يك نمونه ،تحليل پانكووسكي
( )2010از پوپوليسم لهستاني است .پانكووسكي
ايدئولوژيها را «چارچوبهايي ذهني درنظر ميگيرد كه
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● تعريفي كارساز از پوپوليسم بعنوان يك
ايدئولوژي ،از سوي كاس مود در يك رشته
بررسيها كه بيشتر بر احزاب پوپوليست جناح
راست اروپا متمركز است ،پيشنهاد شده:
پوپوليسم يك ايدئولوژي كم مايه و سطحي
است كه سرانجام جامعه را به دو گروه همگن
و ناهمساز تقسيم ميكند ،مردمان پاك در برابر
نخبگان فاسد ،و استدالل ميكند كه سياست بايد
بيانگر (خواست عموميِ ) مردمان باشد.
به بازيگران كمك ميكند تا واقعيتهاي سياسي را تفسير
كنند و به نوعي راهنماي عمل سياسي خود قرار دهند.
او تعريف مود از پوپوليسم را ميپذيرد ،درحاليكه بر
اهميت منابع فرهنگي در يك جمعيت معين مانند آثار
و الگوهاي سازماني مشترك و بر سر هم «سنتهايي كه
مشروعيت ِ
بخش جنبههاي خاصي از فعاليت سياسي
است» نيز تأكيد ميكند.
پانكووسكي ( )2010ميگويد «جنبشهاي
پوپوليست در جايي موفق بوده كه در جهت پيوند با
فرهنگي وابسته به شعور و آگاهي معمولي مديريت
شده است» .براي نمونه ،در مورد [پوپوليسم] لهستان،
ادعاهايي از اين دست كه همه لهستانيها كاتوليك
هستند بعنوان حقايق مسلم فرض شده است .با اين
استدالل ،پانكووسكي در بحث از پوپوليسم بهمثابه
يك ايدئولوژي ،نقش برداشتهاي سنتي از ملت را
بعنوان منابعي براي بسيج پوپوليستي مطرح ميكند.
تعريف پوپوليسم بعنوان يك ايدئولوژي ،پيامدهاي
روششناختي خاصي براي پژوهشهايي كه در اين
زمينه انجام ميگيرد دارد .اگر پوپوليسم در درجه
نخست بعنوان مجموعهاي از ايدهها ديده ميشود،
در نتيجه ،توجه مطالعات تجربي بيشتر بايد معطوف
به اظهارات برنامهريزي شدة بازيگران سياسي بعنوان
واحد اصلي تحليل باشد .بنابراين بسياري از پژوهشها
بدين شيوه ،نخست بر ادبيات حزب ،در قالب
بيانيههاي عمومي يا نشريات داخلي تمركز دارد تا
پس از آن بتوان بازيگراني را كه آن ادبيات را توليد
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ميكنند (براي نمونه ،احزاب يا رهبران آنها) دستهبندي
كرد و ديد كدام يك پوپوليست است يا نه .بررسي
متون حزبي بيشتر از راه تجزيهوتحليل محتواي كيفي
انجام ميگيرد ،هرچند به تازگي تالشهايي نيز براي
بهكارگيري تحليل محاسباتي متن صورت گرفته است.
از آنرو كه مطالعه دقيق اطالعات حزبي ،كاري دشوار
است ،بيشتر پژوهشها در اين سنت بر كشوري خاص
متمركز ميشود يا به نمونههايي محدود از مقايسههاي
ميان ـ ملتي ميپردازد.

پوپوليسم بعنوان يك سبك گفتماني
در رويكردي ديگر ،پوپوليسم بيشتر بعنوان شيوهاي
گفتماني تعريف ميشود ،تا يك ايدئولوژي .دِال توره
با تجزيه و تحليل سياستهاي پوپوليستي در آمريكاي
التين ،پوپوليسم را بعنوان «گفتار يا ل ّفاظي»يي تعريف
ميكند كه «سياست را به مبارزهاي اخالقي و معنوي
ميان ( el puebloمردم) و اليگارشي مبدل ميسازد».
هاوكينز ( )2010،2009با رويكردي مقايسهاي كه به
مواردي از پوپوليسم در زمانها و مكانهاي گوناگون
ميپردازد ،پوپوليسم را بعنوان يك گفتمان مانوي [معتقد
به دوگانگي] مفهومسازي ميكند ،كه بعد اخالقي
دوگانهاي به درگيريهاي سياسي ميدهد .با رويكردي
مشابه ،كازين ( ،)1995در تجزيه و تحليل تاريخي

● بر پاية نوشتههاي نظريهپرداز سياسي ،مايكل
فريدن ،ايدئولوژي مجموعهاي از ايدههاست كه
پيوندي استوار با يكديگر ندارند .براي فريدن،
ايدئولوژيها نظامهايي جامع از انديشه كه در
نظريه سياسي ريشه داشته باشند بهشمار نميآيند،
بلكه بيشتر بعنوان چارچوبهايي تفسيري فهميده
ميشوند كه در نتيجه بهكار گرفته شدن ايدهها در
زبان به مثابه مفاهيم ظاهر ميشوند .ايدئولوژيهاي
كم مايه آنهايي هستند كه براي همه پرسشهاي
عمده اجتماعي و سياسي پاسخ ندارند و بنابراين
ميتوانند با ديگر نظامهاي اعتقادي سياسي جامعتر،
مانند سوسياليسم يا ليبراليسم سازگار شوند.
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خود از پوپوليسم آمريكايي ،پوپوليسم را گفتاري
ميداند كه از سوي كساني به كار گرفته شده است كه
ادعا ميكنند به نمايندگي از اكثريت آمريكاييان سخن
ميگويند .همانند تعريف مود از پوپوليسم بعنوان يك
ايدئولوژي كممايه و سطحي ،كازين استدالل ميكند
كه روش سياسي پوپوليسم آمريكايي بر دوگانگي ميان
«ما» و «آنها» استوار است .با اين همه ،از ديد كازين،
پوپوليسم ايدئولوژييي نيست كه باورهاي محوري
بازيگران سياسي خاصي را دربر گيرد ،بلكه سبكي از
گفتار سياسي است كه به گونه گزينشي و استراتژيك از
سوي هر دو جناح راست و چپ ،ليبرال و محافظهكار
بهكار گرفته ميشود.
با وجود همسانيهاي روشن رويكردهاي
انگارهساختي ـ انديشهاي و گفتماني ،تفاوتهاي ظريف
موجود ميان آنها ،پيامدهاي نظري و روششناختي
چشمگير دارد و پژوهشگران را بهسوي شيوههاي
گوناگون پژوهش تجربي سوق ميدهد .مهمترين اين
پيامدها به واحدهاي تحليل و مقياسهاي اندازهگيري به
كار گرفته شده در بررسي پوپوليسم مربوط است:
در نظر گرفتن پوپوليسم بعنوان يك شيوة گفتماني،
بر كاربردي كردن آن به مثابه ويژگي درجهاي موارد
خاص بيان سياسي تأكيد ميكند؛ بهجاي آنكه ويژگي
اصلي احزاب يا رهبران سياسي انگاشته شود كه با
يك دوگانگي ساده پوپوليست  /غيرپوپوليست بهدست
ميآيد .از آنجا كه بازيگران سياسي شيوة گفتاري خود
را بسيار راحتتر از ايدئولوژي رسميشان شكل ميدهند
و بازسازي ميكنند ،اين تعريف تبيين بهتر تنوعها در
سطوح و انواع سياستهاي پوپوليستي در درون و ميان
بازيگران سياسي را ممكن ميسازد.
دي گان ـ كراوس و هوتن ( )2009با قائل
شدن تمايز ميان پوپوليسم بعنوان ايدئولوژي و شيوة
[گفتماني] ،استدالل ميكنند كه درك پوپوليسم بعنوان
ويژگي بحث سياسي و نه بعنوان هويت بازيگران
سياسي «ارزيابي ما را از تقابل دوگانه ـ اينكه يك
حزب پوپوليستي است يا نه ،به ـ درجهبندي ـ اينكه
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يك حزب ويژگيهاي پوپوليستي را كمتر يا بيشتر دارد،
تغيير ميدهد» .گذشته از اين ،اندازه پوپوليسمي كه يك
بازيگر سياسي معين به كار ميگيرد ممكن است در
زمينهها و زمانهاي گوناگون متفاوت باشد ،درحاليكه
چه بسا مواضع ايدئولوژيك آشكار بازيگر بهعلت
نگرانيهايي كه در مورد اعتبارش دارد ،بيشتر محدود
و ثابت باشد .بههمينسان ،پانيزا ( )2005مدعي است
كه پوپوليسم بعنوان يك مفهوم گفتماني به شيوههاي
كمابيش سيال هويتيابي و نه به افراد يا احزاب،
اشاره دارد .پوپوليسم گونهاي از سياست است ،نه يك
دستهبندي ثابت از بازيگران سياسي.
هرچند كتاب ريچارد هافستادر با عنوان «سبك
پارانوئيد 3در سياست آمريكا» ( ،)1964بعنوان پژوهشي
درباره سياستهاي پوپوليستي نوشته نشده است ،اما
برخي ويژگيهاي سياست پوپوليستي به مثابه يك سبك
گفتماني (يا به بيان او «يك شيوه بيان» يا «لفاظي») را تا
اندازهاي روشن ميكند .سبك پارانوئيد با اغراقگويي
پرشور ،بدبيني و جهانبيني توطئهآميز آخرالزماني
مشخص ميشود .ويژگي اصلي سبك پارانوئيد،
نگراني در مورد توطئه فراگيري است كه آمريكا را
تهديد ميكند تا كنترل اين كشور را به دست گيرد و
ارزشهاي بنيادين آنرا دگرگون كند .از ديد هافستادر،
برجستگي و ماندگاري سبك پارانوئيد در سياست
آمريكا ،دستكم تا اندازهاي «محصول بيريشگي و
ناهمگوني زندگي آمريكايي و باالتر از همه ،تالش
ويژه براي رسيدن به هويت استوار» است .گرچه
تمركز هافستادر بر اياالت متحده است ،مفاهيم مشابه
توطئه و اضطرار در موارد ديگر پوپوليسم در خارج از
اياالت متحده نيز ديده است.
در سطح نظري انتزاعيتر ،كار الكالئو بويژه در
شكل دادن به رويكرد گفتماني اثرگذار بوده است .از
ديد الكالئو ،تمايز نمادين ميان «ما» و «آنها» كه گفتمان
پوپوليستي را تشكيل ميدهد نمونهاي از دال تهي است
كه ميتواند بسته به زمينه اجتماعي ،درونمايههاي
گوناگون بگيرد .اين دستهبنديها از راه يك فرايند
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● از آنجا كه مود ،پوپوليسم را به مثابه يك
ايدئولوژي كم مايه و سطحي تعريف ميكند،
آنرا ميتوان در همه شكافهاي ايدئولوژيك كه
با درخواستهاي چپ يا راستگرايانه آميخته
شده است يافت« :ويژگيهايي ايدئولوژيك كه
به پوپوليسم نسبت داده ميشود ،به زمينههايي
سياسي ـ اجتماعي كه در آن بازيگران پوپوليست
دست به بسيج ميزنند ،بستگي دارد».
«هويتيابي» (يا ،طبقهبندي) به دست ميآيد ،كه
بهموجب آن گروههاي اجتماعي خاص بعنوان «مردم»
(ما) تعبير ميشوند و در برابر «ديگران» ستمكار (آنها)
قرار ميگيرند .چنانكه پانيزا توضيح ميدهد:
بدينسان تضاد حالتي از هويتيابي است كه در
آن رابطه ميان شكل (مردم بعنوان دال) و محتواي آن
(مردم بعنوان مدلول) با همان فرايند نامگذاري معين
ميشود ـ يعني اينكه دشمنان مردم (و بنابراين خود
مردم) ـ چه كساني هستند.
بنابراين پوپوليسم يك گفتمان ضد وضع موجود و
بخشي از مبارزه بر سر هژموني و قدرت است.
پوپوليسم بعنوان يك استراتژي سياسي

در برابر رويكردهاي انگارهساختي و گفتماني،
برخي پژوهشگران از فهم پوپوليسم بعنوان گونهاي
استراتژي سياسي دفاع ميكنند .اين رويكرد ،كه بويژه در
ميان جامعهشناسان و دانشمندان علوم سياسي كه روي
آمريكاي التين كار ميكنند رايج است ،دربرگيرنده سه
متغير است كه بر جنبههاي گوناگون استراتژي سياسي
تمركز دارند :گزينهها در زمينه خطمشي ،سازمان
سياسي ،روشهاي بسيج.
براي نمونه ،مادريد در تحليل خود از سر بر آوردن
پوپوليسم قومي در آمريكاي التين ،بر آن است كه
پوپوليسم شكل سياستهاي ويژة اقتصادي و گونههايي از
بسيج تودهاي به خود ميگيرد .او سياستهاي پوپوليستي
را سياستهايي ميداند كه هدفشان بازتوزيع اقتصادي
و ملي كردن منابع طبيعي و بسيج پوپوليستي برپاية
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درخواستهاي ضد تشكيالت مستقر و ضد سيستم
است .آسماوغلو و همكاران نيز با تمركز بر روش،
پوپوليسم را چنين تعريف ميكنند« :به كار گرفتن
سياستهايي كه از پشتيباني بخش بزرگي از جمعيت
برخوردار است ،اما سرانجام به منافع اقتصادي همان
اكثريت آسيب ميرساند» .در اينجا پوپوليسم بيشتر
به ايستارها در هواداري از بازتوزيع اطالق ميشود،
زماني كه رهبران زبان پوپوليستي را براي رساندن اين
پيام به رايدهندگان عادي بهكار ميگيرند كه مديون
سرمايهداران بزرگ نيستند .اين ،تا اندازة زيادي با
تجربه تازة آمريكاي التين در مورد پوپوليسم سازگار
است:
نيروي پيش برندة روشهاي پوپوليستي ،ضعف
نهادهاي دموكراتيك است ،كه باعث ميشود
رأيدهندگان باور كنند كه سياستمداران ،با وجود
ل ّفاظيهايشان ،ممكن است يك برنامة كاري دست راستي
داشته باشند يا چهبسا فسادپذير باشند يا به گونهاي
ناشايست از نخبگان اثرپذيرند .بدينسان ،روشهاي
پوپوليستي راهي ميشود براي پيام دادن سياستمداران
[به رأيدهندگان] كه آنان سياستهاي آينده را در راستاي
منافع رأيدهندگان ميانه برخواهند گزيد.

● كازين ،در تجزيه و تحليل تاريخي خود از
پوپوليسم آمريكايي ،پوپوليسم را گفتاري ميداند
كه از سوي كساني به كار گرفته شده است كه ادعا
ميكنند به نمايندگي از اكثريت آمريكاييان سخن
ميگويند .همانند تعريف مود از پوپوليسم بعنوان
يك ايدئولوژي كممايه و سطحي ،كازين استدالل
ميكند كه روش سياسي پوپوليسم آمريكايي بر
دوگانگي ميان «ما» و «آنها» استوار است .با اين
همه ،از ديد كازين ،پوپوليسم ايدئولوژييي نيست
كه باورهاي محوري بازيگران سياسي خاصي را
دربر گيرد ،بلكه سبكي از گفتار سياسي است كه
به گونه گزينشي و استراتژيك از سوي هر دو
جناح راست و چپ ،ليبرال و محافظهكار بهكار
گرفته ميشود.
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البته ،اين شيوه چه بسا در جهت مخالف نيز كار
كند :پوپوليسم جناح راست ممكن است زماني پديدار
شود كه رهبران بخواهند به رأي دهندگان دست
راستي پيام دهند كه از سياستهاي جناح چپ پشتيباني
نميكنند.
برخي ،از اين رويكرد انتقاد كردهاند با اين
استدالل كه تعاريف مبتني بر روش از پوپوليسم
نميتواند دگرگوني تاريخي را توجيه كند ،چنان كه
در مورد آمريكاي التين تفاوتهاي مهم ميان سياستهاي
پوپوليستي حمايتگرا در سالهاي مياني سده بيستم
و پوپوليسم نئوليبرال در پايان آن سده ديده ميشود.
رويكرد ديگري از سوي ويلند پيشنهاد شده است و آن
اينكه پوپوليسم برحسب سازمان سياسي تعريف شود:
بهترين تعريف از پوپوليسم چنين است :يك
استراتژي سياسي كه بر پاية آن ،يك رهبر خودمحور،
با پشتيباني مستقيم ،بيواسطه و نهادينه نشدة شمار
زيادي از پيروان كه بيشتر سازمان نيافتهاند ،در پي
رسيدن به قدرت دولتي است يا آنرا در دست دارد.
چيزي كه در اينجا اهميت دارد ،نه محتواي
سياستها يا روشي گفتماني است كه كنشگران سياسي
بهكار ميگيرند ،بلكه بيشتر نسبت آن كنشگران با
انتخابكنندگانشان است.
هرچند اين ايستار ميتواند تنوع ايدئولوژيك را
تبيين كند ،اما در همه جنبشها و احزاب پوپوليست ،خود
سازمان سياسي را ثابت تلقي ميكند .به هر روي ،رابرتز
ميگويد احزاب پوپوليست در آمريكاي التين بهگونه
چشمگير از لحاظ شكل و نيز درجه سازمانيافتگي
گوناگونند و همين ،از سودمندي تحليل ويلند ميكاهد.
در برابر ،رابرتز نشان ميدهد كه سياستهاي پوپوليستي
در ساية اثرگذاري متقابل ميان اندازة سازمانيافتگي
جامعه مدني (بويژه ،همبستگي اتحاديههاي نيرومند
كارگري) و اندازه سازمانيافتگي نظام حزبي (اندازة
آمادگي و شايستگي احزاب پوپوليست براي رقابت
در ميدان انتخابات) چهار شكل متفاوت به خود
ميگيرد .سازمانيافتگي خوب حزب و جامعه مدني،
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به پوپوليسم ارگانيك ميانجامد؛ سازمان خوب حزبي
و سازمانهاي ضعيف جامعه مدني پوپوليسم حزبي را
برجسته ميكند؛ سازمان يافتگي خوب جامعه مدني
و ساختار حزبي ضعيف با پوپوليسم كارگري همراه
است؛ و سطح پايين سازمانيافتگي در هر دو بُعد ،با
پوپوليسم انتخاباتي پيوند مييابد .قدرت نسبي جامعه
مدني و نظام حزبي ،بيشتر محصول زمان (براي نمونه،
موج پوپوليسم در آمريكاي التين در سالهاي مياني
سدة بيستم ،در برابر سر برآوردن پوپوليسم بعدي
يا پوپوليسم نئوليبرال) و اندازة كشمكش با نخبگان
مستقر است.
لويتسكي و رابرتز همچنين با تجزيه و تحليل
چرخش به چپ در سياستهاي آمريكاي التين،
پوپوليسم را از طرحهاي سياسي مشخص جدا ميكنند.
آنان پوپوليسم را چنين تعريف ميكنند« :بسيج سياسيِ
از باال به پايينِ حوزههاي انتخاباتي توسط رهبران
خودمحوري كه نخبگان سياسي و اقتصادي مستقر را به
نمايندگي از جانب مردماني مبهم به چالش ميكشند».
آنان تأكيد ميكنند كه درخواستهاي پوپوليستي از
ديدگاه ايدئولوژيك نرمشپذير است« :درونماية
برنامهاي درخواستهاي پوپوليستي ،در موارد و زمانهاي
مختلف بسيار متفاوت است .بنابراين ،بر خالف چپ،
پوپوليسم نبايد با اصطالحات ايدئولوژيك برنامهاي
تعريف شود» هرچند همپوشانيهايي ميان كنشگران
سياسي چپ و پوپوليسم وجود دارد ،اما چپگرايان غير
پوپوليست و پوپوليستهاي غير چپگرا نيز هستند.
كساني كه پوپوليسم را بعنوان شكلي از سازمان
سياسي تعريف ميكنند ،معموالً بر هويت رهبران
سياسي و رابطه آنان با ديگر بازيگران سياسي انگشت
ميگذارند .براي نمونه ،تاگارت ميگويد وجه مشخصه
احزاب پوپوليست ،يك ساختار سازماني متمركز به
رهبري يك رهبر كاريزماتيك مقتدر است .بويژه،
پوپوليسم بهعلت «نبود ارزشهاي بنيادي» «به سياست
شخصي پايبند است» .بههمينسان ،پاپاس با بهرهگيري
از يك پژوهش تطبيقي كه هر دو نمونة اروپايي و
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● كتاب ريچارد هافستادر با عنوان «سبك
پارانوئيد در سياست آمريكا»  ،برخي ويژگيهاي
سياست پوپوليستي به مثابه يك سبك گفتماني
(يا به بيان او «يك شيوه بيان» يا «لفاظي») را
تا اندازهاي روشن ميكند .سبك پارانوئيد با
اغراقگويي پرشور ،بدبيني و جهانبيني توطئهآميز
آخرالزماني مشخص ميشود .ويژگي اصلي سبك
پارانوئيد ،نگراني در مورد توطئه فراگيري است
كه آمريكا را تهديد ميكند .از ديد هافستادر،
برجستگي و ماندگاري سبك پارانوئيد در سياست
آمريكا ،دستكم تا اندازهاي «محصول بيريشگي
و ناهمگوني زندگي آمريكايي و باالتر از همه،
تالش ويژه براي رسيدن به هويت استوار» است.
آمريكاي التيني را پوشش ميدهد ،ادعا ميكند كه
رهبري پوپوليست «يك متغير تحليلي كليدي براي
شناخت پوپوليسم و نيز ارزيابي موفقيت يا شكست آن
بهدست ميدهد» .وي با بررسي موارد گوناگون چون
هلند و پرو ،استدالل ميكند كه «پوپوليسم زماني پديد
ميآيد كه يك كنشگر سياسي پيشگام ،با ايجاد شكافي
مبتني بر كنش و واكنش متقابل ميان «مردم» و برخي
نهادهاي مستقر ،سياست را قطبي كند و بدين سان يك
جنبش سياسي تودهاي به راه اندازد».
درحاليكه در پژوهشها دربارة پوپوليسم ،از
ويژگيهاي شخصيتي رهبران سياسي بسيار ياد ميشود،
برخي در مورد كافي يا حتي الزم بودن اين معيارها
براي كاربردي كردن پوپوليسم هشدار ميدهند .براي
نمونه ،بار ( ،)2009به اين واقعيت اشاره ميكند كه
در كنار رهبران پوپوليست كاريزماتيك و برجسته،
«رهبران پوپوليست غير كاريزماتيك زيادي نيز وجود
داشتهاند» ،مانند آلبرتو فوجيموري از پرو؛ در نتيجه،
اگر چه رهبري كاريزماتيك اغلب با پوپوليسم پيوند
دارد ،اما عنصر سازندة پوپوليسم نيست .بار بيشتر بر
پيوند ميان جنبشهاي پوپوليستي و هوادارانشان انگشت
ميگذارد ،با اين استدالل كه «هنگامي كه پوپوليستها
به قدرت ميرسند ،به حاميپروري در كنار پيوندهاي
مبتني بر نظر عمومي گرايش نشان ميدهند» .بار ،با
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گذاشتن شيوة كار و استراتژي سياسي در كنار هم،
پوپوليسم را چنين تعريف ميكند:
بازتاب دادن آميزهاي خاص از درخواستها ،موقعيت
و پيوندها كه به جاي افزايش مشاركت ،اصالح مبتني
بر افزايش مسئوليتپذيري را پيشنهاد ميكند .بهطور
خاص ،يك جنبش تودهاي به رهبري فردي بيرون از
صحنه ) (outsiderيا آدمي تكرو كه در پي رسيدن به
قدرت يا حفظ آن با بهرهگيري از درخواستهاي ضد
تشكيالت مستقر و پيوندهاي مبتني بر نظر عمومي
است.
درحاليكه كساني كه پوپوليسم را بعنوان يك
ايدئولوژي يا يك شيوة گفتماني تعريف ميكنند بر
پيامي كه ابالغ ميشود تمركز دارند ،بار ( )2009بر
اهميت جايگاه فرستنده [پيام] در يك بستر سياسي
گستردهتر انگشت ميگذارد .او بر آن است كه رهبر
پوپوليست ميخواهد خود را بعنوان فردي بيرون از
صحنه جا بزند «كه پيشرفت و شهرت سياسي را نه از
راه يا در پيوند با يك حزب مستقر و فعال در زمينه
رقابت ،بلكه بعنوان يك [بازيگر] مستقل سياسي يا در
ائتالف با احزاب تازه يا احزابي كه به تازگي پا به ميدان
رقابت گذاشتهاند بهدست ميآورد».
يانسن ( )2011تمركزش را از احزاب به الگوهاي
كليتر بسيج سياسي ،از جمله جنبشهاي اجتماعي تغيير
ميدهد .او بر آن است كه به جاي توجه به پوپوليسم
بعنوان يك ايدئولوژي پايدار ،بايد آنرا همچون

● برخي پژوهشگران از فهم پوپوليسم بعنوان
گونهاي استراتژي سياسي دفاع ميكنند .مادريد
در تحليل خود از سر بر آوردن پوپوليسم قومي
در آمريكاي التين ،بر آن است كه پوپوليسم شكل
سياستهاي ويژة اقتصادي و گونههايي از بسيج
تودهاي به خود ميگيرد .او سياستهاي پوپوليستي
را سياستهايي ميداند كه هدفشان بازتوزيع
اقتصادي و ملي كردن منابع طبيعي و بسيج
پوپوليستي برپاية درخواستهاي ضد تشكيالت
مستقر و ضد سيستم است.
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پروژهاي سياسي ببينيم «كه چالشگران و مقاماتي از
اليههاي گوناگون در پي طيف گستردهاي از برنامههاي
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي ميتوانند عهدهدار آن
شوند» .تعريف او دو بُعد دارد :بسيج و گفتمان .يانسن
بسيج پوپوليستي را چنين تعريف ميكند« :هر پروژه
سياسي پايدار و گسترده كه بخشهاي اجتماعي به حاشيه
رانده شده را به سوي عمل سياسي آشكار و بحثانگيز
به حركت درميآورد و در همان حال شعارهاي ضد
نخبگان و ناسيوناليستي در بزرگداشت مردمان عادي
مطرح ميكند» .گفتمان پوپوليستي «وحدت اجتماعي
طبيعي و فضيلت ذاتي ملت را فرض ميگيرد؛ همزمان،
مردمان را در رابطهاي خصمانه با «نخبگان» ضد عوام
قرار ميدهد .چنانكه از تجزيه و تحليل يانسن ديده
ميشود سه رويكرد ـ پوپوليسم بعنوان ايدئولوژي،
شيوة گفتماني و استراتژي سياسي ـ مانعهالجمع نيستند.
بنابراين اكنون به بررسي همسانيها ،ناهمسانيها و تنشها
ميان آنها ميپردازيم.

مقايسه سه رويكرد
سه رويكرد براي بررسي پوپوليسم كه در باال به آنها
پرداختيم ،تفاوتها و همچنين پيوندها و همپوشانيهايي
دارند .پاولز ( )2011استدالل ميكند كه بررسي
پوپوليسم بعنوان يك ايدئولوژي كممايه و سطحي،
امكان بررسي ويژگيهاي آن به مثابه يك شيوة گفتماني
خاص را از ميان نميبرد :اگر هدف رهبران پوپوليست
بازگرداندن قدرت به مردمان عادي است ،شگفتآور
نيست كه به زبان آنان سخن گويند .همچنين منطقي
است كه انتظار داشته باشيم ايدئولوژي در مواقعي بر
سازمان حزب اثر گذارد.
از آنرو كه رهيافتهاي انگارهساختي و گفتماني
هر دو بر چارچوب سياست دوگانهانگار و تمايز ميان
«ما» و «آنها» بعنوان مؤلفة اصلي گفتارهاي پوپوليستي
تأكيد ميكنند ،همسانيهاي آنها آشكار است؛ حتي
برخي از پژوهشگران اين تعاريف را وابسته به شيوة
واحدي از تبيين ميدانند .با اين همه ،تفاوتهاي نظري
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و روششناختي مهمي وجود دارد كه سبب ميشود
اين رهيافتها را جدا از هم بدانيم .در واقع پژوهشگراني
كه در اين سنتها كار ميكنند ،با نقد تعريف يكديگر
از پوپوليسم اين تمايز را نشان ميدهند .براي نمونه،
كالتواسر و مود ( )2012كه رويكرد ايدئولوژيمحور
را به كار گرفتهاند ،تئوري گفتمانمحور الكالئو از
پوپوليسم را مورد انتقاد قرار دادهاند ،با اين استدالل
كه اين تئوري پوپوليسم را با همه اشكال گفتارهاي
دوگانهانگار يكسان فرض كرده و در نتيجه اين
اصطالح را فراتر از مرزهاي نظري خود بسط ميدهد
و آنرا بيش از اندازهاي كه بتواند موضوع يك تجزيه
و تحليل دقيق تجربي قرار گيرد انتزاعي ميسازد .آنان
استدالل ميكنند كه «نظريه الكالئو در مورد پوپوليسم،
از يكسو ،بسيار انتزاعي است و از سوي ديگر ،مفهومي
از پوپوليسم را پيشنهاد ميكند كه مبهم و منعطف است
و بسياري از سودمنديهاي تحليلي خود را از دست
ميدهد».
در برابر ،از ديد هواداران رويكرد گفتماني ،تمركز
صرف بر ايدئولوژي حزبي بيش از اندازه محدودكننده
و ذاتگرايانه است .آنان استدالل ميكنند كه پوپوليسم
شيوهاي گفتماني است كه نه تنها در دسترس كساني كه
بعنوان پوپوليست دستهبندي شدهاند بلكه در دسترس
همة بازيگران سياسي قرار دارد (هرچند برخي بازيگران
ممكن است از گفتمان پوپوليستي بيش از ديگران
استفاده كنند) .از اين ديدگاه اصطالح پوپوليست «نبايد
به اين معني گرفته شود كه افراد مشخصي پوپوليست
هستند ،به همانگونه كه عضو اتحاديه يا سوسياليست،
ليبرال دموكرات يا جمهوريخواه محافظهكارند ،بلكه
بيشتر بايد چنين فهم شود كه همه اين افراد پوپوليسم
را بعنوان يك شيوة نرمشپذير متقاعدسازي براي
تعريف دوبارة مردم و رقيبانشان بهكار ميگيرند» ،اين
اعتقادها نشان ميدهد كه با وجود توافق سطحي بر سر
پايههاي دوگانه و ضد نخبگي ادعاهاي پوپوليستي ،اين
دو سنت (ايدئولوژيك و گفتماني) شأن هستيشناختي
متفاوتي به پوپوليسم ميدهند و در نتيجه ،از استراتژيهاي
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● آسماوغلو و همكاران با تمركز بر روش،
پوپوليسم را چنين تعريف ميكنند« :به كار گرفتن
سياستهايي كه از پشتيباني بخش بزرگي از جمعيت
برخوردار است ،اما سرانجام به منافع اقتصادي
همان اكثريت آسيب ميرساند» .در اينجا پوپوليسم
بيشتر به ايستارها در هواداري از بازتوزيع اطالق
ميشود ،زماني كه رهبران زبان پوپوليستي را براي
رساندن اين پيام به رايدهندگان عادي بهكار
ميگيرند كه مديون سرمايهداران بزرگ نيستند.
اين ،تا اندازة زيادي با تجربه تازة آمريكاي التين
در مورد پوپوليسم سازگار است.
تحليلي مختلفي براي كاربردي كردن و اندازهگيري اين
پديده هواداري ميكنند.
با اينكه پيوندهايي نظري ميان مكتبهاي ايدئولوژيك
و گفتماني وجود دارد ،اين دو رهيافت همچنين
ميتوانند از راه پژوهشهايي كه در آنها پوپوليسم
بعنوان گونهاي استراتژي سياسي شمرده ميشود ،وارد
گفتگو شوند .بار ( )2009با توجه به مقوله رهبري،
چنين استدالل ميكند :اگر ايدههاي پوپوليستي دربارة
خواست مردمان است ،پس جنبشهاي پوپوليستي چه
بسا به رهبري نيرومند نياز دارند كه بتواند منافع مردمان
را نمايندگي كند و از سازمانهاي واسط كه ممكن است
اين منافع را تحريف كنند دوري گزيند .فيلك ()2010
نيز در تحليل خود از پوپوليسم و جناح راست در
اسراييل ،با تمركز بر آثار متقابل جذب (فراگيري) و
حذف (محرومسازي) اجتماعي برهم در سياستهاي
پوپوليستي ،به نقاط اشتراك ميان ايدئولوژي ،گفتمان و
راهبرد سياسي اشاره ميكند .اگر سياستهاي پوپوليستي
درباره مرزها ميان «ما» و «آنها» است ،پس مشخص كردن
كسي كه در اين دستهبنديها جاي ميگيرد ،نيازمند يك
فرايند پوياي حذف و جذب همزمان گروههاي خاص
در ميان اين مرزهاست .از ديد فيلك ،اين كار در سه
سطح متمايز صورت ميگيرد :مادي ،نمادين و سياسي.
جذب و حذف مادي از راه سياستهاي خاصي مانند در
نظر گرفتن مزاياي رفاهي براي آن دسته از رأي دهندگان
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كه پيشتر در حاشيه بودهاند ،انجام ميگيرد .پذيرش و
طرد نمادين ميتواند از راه شعارهاي سياسي و ترسيم
دوبارة مرزهاي اجتماعي شكل گيرد .سرانجام ،جذب
و حذف سياسي ممكن است از راه سازماندهي مجدد
ساختارهاي حزب ،از جمله عضويت و نمايندگي در

● ويلند پيشنهاد ميكند كه پوپوليسم برحسب
سازمان سياسي تعريف شود:
بهترين تعريف از پوپوليسم چنين است :يك
استراتژي سياسي كه بر پاية آن ،يك رهبر
خودمحور ،با پشتيباني مستقيم ،بيواسطه و
نهادينه نشدة شمار زيادي از پيروان كه بيشتر
سازمان نيافتهاند ،در پي رسيدن بهقدرت دولتي
است يا آنرا در دست دارد.
چيزي كه در اينجا اهميت دارد ،نه محتواي
سياستها يا روشي گفتماني است كه كنشگران
سياسي بهكار ميگيرند ،بلكه بيشتر نسبت آن
كنشگران با انتخابكنندگانشان است.

¯,(1995) ¾ËZ

ÊzËZe
É{Â» ,ÊZ¼fmY

,
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,(2006) e]Y
,(2001) |À¸ËÁ
(2011) ¾¿ZË

ارگانهاي حزبي بازتعريف شود.
اميدواريم كه با اشاره به حوزههايي از همپوشاني
ميان اين رويكردها ،راههايي براي پژوهشهاي آينده و
تبادل فكري پايدار پيشنهاد كنيم .اما ،در همان حال،
تأكيد بر تفاوتهاي نظري ميان اين سه سنت اهميت
دارد ،زيرا هر يك از آنها در برگيرنده مفاهيمي مناسب
است براي آنچه پوپوليسم ميتواند توضيح دهد ،اينكه
چگونه بايد تعريف شود ،و چگونه مورد بررسي
تجربي قرار گيرد .اين تفاوتها ،كه تاكنون كانون بررسي
ما بوده ،در جدول ( )1خالصه شده است.

پوپوليسم و دموكراسي
يكي از حوزههاي پژوهشي بسيار مهم در ميان
محققان در زمينه پوپوليسم ،مربوط به پيامدهاي اين
پديده براي حكمراني دموكراتيك است .در واقع،
برداشت غيركارشناسانه از پوپوليسم بعنوان مسمومكنندة
دموكراسي ،نقش اصلي را در رواج دوبارة مطالعه علمي
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پوپوليسم در دهه گذشته بازي كرده است .براي نمونه،
در سال  2010هرمان ون رومپوي رييس اتحاديه اروپا،
با اشاره به سر برآوردن احزاب دست راستي بيگانهستيز
در شماري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعالم كرد:
پوپوليسم «بزرگترين خطر براي اروپاست» .ناظر ديگر،
اين بار از دانشگاه ،پوپوليسم را ويروسي ميبيند كه
نظامهاي حزبي را در سراسر اروپا آلوده كرده و آثار
واگيري خود را ميپراكند.
با اين همه ،برخالف ديد يكسره منفي در مورد
پوپوليسم در اروپا (كه خود ميراثي از تاريخ آلودة
منطقه با سياستهاي تماميتخواه پوپوليستي است)،
برخي از پژوهشگران استدالل كردهاند كه پوپوليسم
ميتواند پشتيبان سياستهاي مبتني بر جذب باشد كه
دامنه مشاركت دموكراتيك را به گروههايي ميكشاند
كه پيشتر در حاشيه بودهاند .موج اخير پوپوليسم
جناح چپ در آمريكاي التين ميتواند نمونهاي از اين
دست باشد .اين بحثهاي ناروشن سبب شده است كه
پژوهشگران بهگونه فزاينده به اين موضوع عالقمند
شوند كه پوپوليسم بايد همچون يك تهديد ديده شود
يا اصالحكنندة دموكراسي .از ديدگاه نظريه دموكراتيك
و در پژوهشهاي تجربي دربارة تأثير سياستهاي
پوپوليستي بر كيفيت دموكراسي ،به اين مسئله پرداخته
شده است.
اُربناتي ( )1998برپايه ديدگاه تئوري سياسي ،تأكيد
ِ
استراتژي ايجاد دوبارة توازن در
ميكند كه پوپوليسم،
توزيع قدرت سياسي ميان گروههاي اجتماعي مستقر و
گروههاي اجتماعي درحال ظهور است .او بر آن است
كه تنش ميان ليبرال دموكراسي و پوپوليسم ،برآمده از
راههايي است كه اين ايدئولوژيها براي دريافتن رابطه
ميان نهادهاي نمايندگي و «خواست مردمان» در پيش
ميگيرند .او ادعا ميكند كه از ديد پوپوليستها ،وظيفه
اصلي نهادهاي سياسي اين نيست كه بعنوان نظامهاي
كنترل و موازنه يا حافظان حقوق مدني كار كنند ،بلكه
اين نهادها بيشتر ابزارهايي سودمند براي انتقال خواست
اكثريت به درون تصميمگيريهاي سياسي هستند .كنوان
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● رابرتز نشان ميدهد كه سياستهاي پوپوليستي در
ساية اثرگذاري متقابل ميان اندازة سازمانيافتگي
جامعه مدني (بويژه ،همبستگي اتحاديههاي
نيرومند كارگري) و اندازه سازمانيافتگي نظام
حزبي (اندازة آمادگي و شايستگي احزاب
پوپوليست براي رقابت در ميدان انتخابات) چهار
شكل متفاوت به خود ميگيرد .سازمانيافتگي
خوب حزب و جامعه مدني ،به پوپوليسم ارگانيك
ميانجامد؛ سازمان خوب حزبي و سازمانهاي
ضعيف جامعه مدني پوپوليسم حزبي را برجسته
ميكند؛ سازمان يافتگي خوب جامعه مدني و
ساختار حزبي ضعيف با پوپوليسم كارگري همراه
است؛ و سطح پايين سازمانيافتگي در هر دو بُعد،
با پوپوليسم انتخاباتي پيوند مييابد.
( )2002نيز بر تنشهايي انگشت ميگذارد كه در
طراحي نهادي دموكراسي نهفته است :دموكراسي يك
ايدئولوژي و پيگيري مشاركت مردمي است ،اما در
همان حال نيازمند سيستم پيچيدهاي از تصميمسازي
است كه بيشتر ناروشن است و باعث ميشود كنشگران
پوپوليست ناخرسندي عميقي از نهادهاي نمايندگي
داشته باشند .در نتيجه ،ايدئولوژي پوپوليستي بهدنبال
رهايي از اين اوضاع با «ادعاي مشروعيتي است كه
بر ايدئولوژي دموكراتيك دربارة حاكميت مردم و
حكومت اكثريت» مبتني است؛ يعني بازگشت به يك
دموكراسي «راستين» به رهبري «مردم» ،نه نخبگان
سياسي حرفهاي.
درحاليكه كنوان پوپوليسم را همچون سايه
دموكراسي درنظر ميگيرد ،آرديتي در انديشيدن به
پوپوليسم ،عنوان «شبح دموكراسي» را [براي آن] پيشنهاد
ميكند .شبح در اينجا به دو چيز اشاره دارد؛ هم به نوعي
سر زدن و ديدار مانند آنچه در بازگشت (روح) پدر
هملت رخ داده ،هم به چـيزي كـه ميتـواند پيوسته
با ما سر و كار داشته باشد ماننـد شـبح كـمونيسم.
آرديتي ( )2007ميگـويـد پوپوليسـم ميتواند همچون
يك «مهمان شام با رفتار ناخوشايند» (the awkward
) dinner guestديده شود ،كسي كه مست ميشود و
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پرسشهاي نامناسب ميكند ،پرسشهايي كه در واقع چه
بسا به مسائل مهم پنهاني اشاره داشته باشد .اين استعاره
رنگارنگ ،به خوبي دوگانگي سياستهاي پوپوليستي و
دموكراسي را بر مينمايد :پوپوليسم دريافت رايج از
مقوله ليبرال دموكراسي را به چالش ميكشد كه ممكن
است پيامدهاي شومي براي ليبرال دموكراسي داشته
باشد .در همان حال ،پوپوليسم ممكن است به طريقي
ديگر به شناخت مشكالت سياسي ناديده گرفته شده
كمك كند و به گروههاي به حاشيه رانده شده صدايي
مشروع بدهد.
توانايي سياستهاي پوپوليستي براي بهبود بخشيدن
به كيفيت دموكراسي ،با تجزيه و تحليل پوستل ()2007
دربارة حزب پوپوليست آمريكا نشان داده شده است.
پوستل سر بر آوردن حزب پوپوليست آمريكا را بيشتر
پاسخي ميداند به ركود اقتصادي در سالهاي پاياني
سدة نوزدهم و نوآوريهاي تكنولوژيك در زمينه
ترابري ،توليد صنعتي ،ارتباطات و بازرگاني جهاني.
جنبش پوپوليستي ائتالفي از كشاورزان ،مزدبگيران
و كنشگران از طبقه متوسط بود كه در رويارويي با
واقعيتهاي ناگوار اقتصادي و سياسي زمان خود،
همكاري ميكردند .برخالف برخي تبيينها ،پوستل
تجديد حيات پوپوليسم را نه بعنوان يك مخالفت
ارتجاعي با مدرنيته يا مردود شمردن دموكراسي بلكه
همچون مبارزهاي براي اصالحات اقتصادي از راه

● لويتسكي و رابرتز با تجزيه و تحليل چرخش
به چپ در سياستهاي آمريكاي التين ،پوپوليسم
را از طرحهاي سياسي مشخص جدا ميكنند .آنان
پوپوليسم را چنين تعريف ميكنند« :بسيج سياسيِ
از باال به پايينِ حوزههاي انتخاباتي توسط رهبران
خودمحوري كه نخبگان سياسي و اقتصادي
مستقر را به نمايندگي از جانب مردماني مبهم
به چالش ميكشند» .هرچند همپوشانيهايي ميان
كنشگران سياسي چپ و پوپوليسم وجود دارد،
اما چپگرايان غير پوپوليست و پوپوليستهاي غير
چپگرا نيز هستند.
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افزايش مشاركت دموكراتيك ميبيند .در واقع ،پوستل
بر آن است كه حزب پوپوليست سخت دموكراتيك
بوده ،،ميليونها تن از شهروندان اغلب حاشيهنشين را به
ِ
ايدئولوژي آن جاي كمي براي
جنبش درآورده ،هرچند
حقوق اقليتها گذاشته است.
درحالي كه در تبيين پوستل ،موضع پوپوليسم با
روابط اكثريت ـ اقليت پيوند سطحي دارد ،در پژوهش
كالتواسر ( )2013و كالتواسر و مود ( ،)2012اين موضع
بسيار مورد توجه است؛ از ديد آنان ،پوپوليسم پديدهاي
است سخت دووجهي با پيامدهاي گوناگون براي
دموكراسي .كالتواسر بر پايه نظريه [رابرت] دال دربارة
پليارشي ،به بررسي روابط ميان پوپوليسم و دو چالش
كليدي در نظريه دموكراتيك ميپردازد :تعريف مردم و
محدوديتهاي حكومت بر خود .سياستهاي پوپوليستي
پيرامون اين دو معضل اصلي دموكراتيك سير ميكند؛
با اين حال ،شيوههاي پاسخگويي رهبران پوپوليست
به اين پرسشها در زمينههاي گوناگون متفاوت است.
درحاليكه پوپوليستهاي اروپا بر بُعد نژادي مردم تأكيد
ميكنند و پوپوليستهاي آمريكا (يعني تي پارتي) بر
مهاجرت و ادعاهاي ضد تشكيالت مستقر متمركزند،
پوپوليستهاي آمريكاي التين ميكوشند گروههاي
رأيدهنده گوناگون از نظر قومي و اجتماعي ـ اقتصادي
را به حركت درآورند.
پاسخهاي پوپوليستي به مسأله كنترل برخود نيز
متغير است :در اروپا ،اتحادية اروپا ،همچون تهديدي
براي حاكميت مردماني ديده ميشود كه نهادهاي
سياسي م ّلي ،آنها را نمايندگي ميكنند؛ در آمريكاي
التين ،قوانين اساسي قديمي ،ناهماهنگ با نيازهاي
شهروندان و خارج از رده پنداشته ميشود؛ و در اياالت
متحده ،پوپوليستها (تفسير خود از) قانون اساسي را
به صورت ايدهآل درآورده و دولت را متجاوز به
حقوق قانوني خود ميبينند .از ديد كالتواسر ،اين
بررسي گسترده از پوپوليسم در سه قارة مختلف
نشان ميدهد كه سياستهاي پوپوليستي ،بنا به تعريف،
ضد دموكراتيك نيست؛ بلكه براي تنشهايي پايا كه
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مدتهاست نظريهپردازان سياسي را به خود مشغول
داشته ،پاسخهاي متفاوت فراهم ميكند.
ديدگاهي مشابه ،با تفاوت جزئي ،در يك كتاب
ويرايش شده ارائه شده است كه بر روابط ميان پوپوليسم
و دموكراسي متمركز است .برخالف دريافت رايج،
كالتواسر و مود برآنند كه پوپوليسم ،بهعلت تمركزش
بر نمايندگي خواست مردمان ،در واقع پيوندي مثبت
با دموكراسي دارد .نويسندگان از ميان اثرات مثبت
پوپوليسم ،نمايندگي و بسيج گروههاي به حاشيه رانده
شده ،ساخت ائتالفهاي سياسي فراطبقاتي ،و تأكيد
بر پاسخگويي دموكراتيك را فهرست ميكنند .با اين
همه ،ذات رابطه ميان پوپوليسم و ليبرال دموكراسي
دو وجهي است ،به اين دليل كه پوپوليسم حكومت
اكثريت را بيش از ديگر آرمانهاي ليبرال دموكراتيك،
مانند بازرسيها و ايجاد تعادلهاي نهادي ،مشورت،
و حقوق اقليت در اولويت قرار ميدهد .در نتيجه،
درخواستهاي پوپوليستي موفق ،خطر بيثبات شدن
نهادهاي دموكراتيك ،به چالش كشيده شدن تفكيك
قدرت ،و فرسايش اعتماد به نهادهاي دولتيِ غير
منتخب را در پي دارد .بنابراين كالتواسر و مود برآنند
كه پوپوليسم «ميتواند هم يك اصالحكننده و هم
تهديد براي دموكراسي باشد» ،و اين به دو عامل اصلي
زمينهاي بستگي دارد :درجه استواري دموكراسي 4و
اينكه آيا پوپوليستها در جايگاه اپوزيسيون هستند يا در
حكومت .در دموكراسيهاي تثبيت شده و استوار انتظار
ِ
مثبت كمي بر
ميرود كه پوپوليس ِم در اپوزيسيون ،اثر
كيفيت دموكراسي داشته باشد ،درحاليكه پوپوليس ِم در
دولت بايد اثري ماليم ،مثبت يا منفي ،بر دموكراسي
داشته باشد .از سوي ديگر ،در دموكراسيهاي نااستوار،
انتظار ميرود كه پوپوليس ِم در دولت ،داراي آثار منفي
سنگين بر دموكراسي باشد درحاليكه پوپوليس ِم در
اپوزيسيون بايد بعنوان يك اصالحكننده دموكراسي كار
كند.
لويتسكي و لوكستن ( ،2012همچنين )2013
ديدگاه بيش از اندازه خوشبينانه درباره تأثير مثبت
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● درحاليكه كساني كه پوپوليسم را بعنوان يك
ايدئولوژي يا يك شيوة گفتماني تعريف ميكنند
بر پيامي كه ابالغ ميشود تمركز دارند ،بار بر
اهميت جايگاه فرستنده [پيام] در يك بستر سياسي
گستردهتر انگشت ميگذارد .او بر آن است كه
رهبر پوپوليست ميخواهد خود را بعنوان فردي
بيرون از صحنه جا بزند «كه پيشرفت و شهرت
سياسي را نه از راه يا در پيوند با يك حزب مستقر
و فعال در زمينه رقابت ،بلكه بعنوان يك [بازيگر]
مستقل سياسي يا در ائتالف با احزاب تازه يا
احزابي كه به تازگي پا بهميدان رقابت گذاشتهاند
بهدست ميآورد».
پوپوليسم بر فرايند دموكراسي (دموكراتيزه كردن) را
به چالش ميكشند .آنان استدالل ميكنند كه گرچه
پوپوليسم ممكن است آثار مثبتي در ليبرال دموكراسيها
داشته باشد ،در دموكراسيهاي نااستوار آمريكاي التين،
پوپوليسم ـ حتي اگر جذب و فراگيري سياسي بيشتر
را آسان كند ـ از توسعه بيشتر نهادهاي دموكراتيك
جلوگيري ميكند .داليلي چند براي اين نتيجة مبهم
وجود دارد :نخست اينكه ،پوپوليستها بيشتر كساني
بيرون از صحنهاند كه قدرشناس نهادهاي دموكراسي
نمايندگي نيستند؛ دوم ،پوپوليستها بر اين باورند كه
از سوي شهروندان اختياراتي براي مبارزه با تشكيالت
سياسي دريافت كردهاند .سرانجام ،رهبران پوپوليست
بيشتر در برابر پارلمان ،دستگاه اداري و ديوان عالي
ميايستند و در نتيجه انگيزهاي نيرومند براي تضعيف
اين نهادها دارند .در نتيجه ،لوكستن و لويتسكي
ميگويند رهبران پوپوليست در دموكراسيهاي نااستوار
ممكن است در راهكارهاي مهمي كه به تضعيف
نهادهاي دموكراتيك ميانجامد مشاركت كنند و در
برخي موارد ،حتي به اقتدارگرايي رقابتي دامن بزنند.
گونههاي پوپوليسم :سياستهاي پوپوليستي و
درخواستهاي ايدئولوژيك
ِ
موردي فردي بيشتر بر
با اينكه بررسيهاي
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جلوههاي ايدئولوژيك مشخصي از پوپوليسم (بيشتر
راست سياسي در اروپا و چپ سياسي در آمريكاي
التين) تمركز دارد ،هنگامي كه بر سر هم در نظر گرفته
شود ،نشان ميدهد كه پوپوليسم در ذات ،با ايدئولوژي
سياسي جناح چپ يا راست گره نخورده است .در
واقع ،درونمايه ايدئولوژيك ميتواند در ميان كشورها
و در درون همان واحد سياسي در طول زمان متفاوت
باشد.
گوناگوني درونمايه «اقناع پوپوليستي» ،كانون
تمركز در بررسي كازين ( )1995از تحول تاريخي
سياست حزبي در اياالت متحده است .از ديد كازين،
پوپوليسم آمريكايي بر چهار ركن اصلي استوار است.
نخست ،سنت يا رسم آمريكايي بودن است :اياالت
متحده بعنوان يك كشور منحصر به فرد ،جايي است
كه در آن همة مردمان ،شهروندا ِن براب ِر يك جمهوري
خودمختارند .دوم« ،مردمان» آمريكا بعنوان يك جامعه
مولّد و با حسننيت شناخته ميشوند و مجموعهاي
از نخبگان فاسد در يك سو و تهيدستان محروم در
سوي ديگر را تشكيل ميدهند .سوم ،نخبگان بعنوان
نقطه مقابل هميشگي در برابر مردمان شكل گرفتهاند:
پر افاده ،بي بند و بار ،ساختگي ،به دردنخور ،شياد،
باهوش و وابسته به كار ديگران .دست آخر اينكه،

● يانسن بر آن است كه به جاي توجه به پوپوليسم
بعنوان يك ايدئولوژي پايدار ،بايد آنرا همچون
پروژهاي سياسي ببينيم «كه چالشگران و مقاماتي
از اليههاي گوناگون در پي طيف گستردهاي از
برنامههاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي ميتوانند
عهدهدار آن شوند» .تعريف او دو بُعد دارد :بسيج
و گفتمان .يانسن بسيج پوپوليستي را چنين تعريف
ميكند« :هر پروژه سياسي پايدار و گسترده كه
بخشهاي اجتماعي به حاشيه رانده شده را به
سوي عمل سياسي آشكار و بحثانگيز به حركت
درميآورد و در همان حال شعارهاي ضد نخبگان
و ناسيوناليستي در بزرگداشت مردمان عادي
مطرح ميكند».
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بازيگران پوپوليست آمريكايي در اين باور سهيمند كه
«جنبشهاي نيرومند ـ كه بيشتر «نهضتها»« ،انجمنها»،
يا «احزاب» خوانده ميشوند (خواه در انتخابات به
رقابت بپردازند يا نه)ـ بايد خود را براي مبارزه آماده
كنند و تا زماني كه حريف نخبهگرا يكسره شكست
نخورده است ،زمين را ترك نكنند» .با به كارگيري
اين چارچوب چهارگانه در يك چشمانداز گسترده
تاريخي ،كازين ( )1995گونههاي ايدئولوژيك
پوپوليسم آمريكايي را ،از [جنبش] كشاورزان در اواخر
سده  ،19كارگران [طرح] نيو ديل و محافظهكاران در
دوران جنگ سرد تا چپ نو در دهه  ،1960راست نو
در جنوب و جنبش محافظهكار پوپوليست در دولتهاي
نيكسون و ريگان ردگيري ميكند (چند كار تازه از
زماني كه كازين در  1995پژوهش خود را پايان داده
است ،آغاز شده و به نقش معاصر پوپوليسم آمريكاييِ
هوادار بازار آزاد و ضد دولتگرايي ميپردازد).
در ادبيات رو به گسترش درباره انواع پوپوليسم،
جنبش تيپارتي ،با دو ديدگاه مغاير در حال ظهور
درباره ارتباط آن با پوپوليسم آمريكايي ،توجه ويژهاي
به خود جلب كرده است .از يكسو ،منتقدان استدالل
ميكنند كه با توجه به تفاوتهاي اساسي ميان تي پارتي
و حزب پوپوليست آمريكايي در سدة نوزدهم« ،كاربرد
كنوني اصطالح [پوپوليسم] درباره ريشههاي تاريخي تي
پارتي بيش از آنكه روشنگر باشد ،مايه ابهام ميشود».
از سوي ديگر ،برخي از پژوهشگران ادعا ميكنند كه
تيپارتي واپسين جلوه پوپوليسم محافظهكار آمريكايي
است كه شعارهاي بيگانهستيزي را با [شعارهاي] ضد
دولت درآميخته است[ .آنان معتقدند] اگر پوپوليسم
بعنوان يك شيوة گفتار يا ايدئولوژي كممايه مبتني
بر يك دوگانگي ،منطق ضد نخبهگرايي و گرايش به
اصالح نهادهاي سياسي به نمايندگي از «شهروندان»
درك شود ،پس پوپوليستي دانستن درخواستهاي
سياسي تي پارتي نيز بيگمان مناسب بهنظر ميرسد.
جالب آنكه تنوع ادعاهاي پوپوليستي در احزاب
و جنبشهايي كه ايدئولوژي رسمي مشتركي دارند نيز
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ديده ميشود ،مانند احزاب پوپوليست جناح راست
در اروپا كه از دهه  1980از موفقيت انتخاباتي گسترده
برخوردار بودهاند .رآت و همكاران ( )2004با تحليل
ك ّمي و كيفي متن بيانيههاي حزبي شش حزب در
اروپاي غربي ،كه بيشتر بعنوان پوپوليست جناح راست
تعريف ميشوند (حزب مردم سوئيس ،جبهه ملي
فرانسه و ،)...چهارگونه متماي ِز رويكرد به «شهروندان»
يعني نژادي ـ ملي ،شهري ،جمعگرا ،و خاصگرا را
شناسايي ميكنند .آنان همچنين ميان ارجاعات عملي
و انتزاعي به دموكراسي مستقيم ،و به همينسان ميان
شعارهايي كه نخبگان را هدف قرار ميدهد و شعارهايي
كه نهادهاي واسط را نشانه ميگيرد ،تمايز قائل
ميشوند .رآت و همكاران ،با لحاظ كردن امكان تنوع
در ميان احزاب سياسي در زمانها و مكانهاي مختلف،
بر پايه اين استدالل كه «پوپوليسم نياز به تعريف و
كاربردي كردن دقيقتر و به شيوهاي نسبي دارد» تجزيه
و تحليل دقيقي ارائه ميكنند كه نشانگر گام مهمي در
شناخت اشكال مختلف پوپوليسم ،با توجه به تفاوتهاي
درون سرزميني ميان ملتها است .در همان حال ،اثر
آنان همچنين راههاي بالقوه براي پژوهشهاي آينده را
نشان ميدهد .نخست اينكه ،بيانيههاي حزبي تنها يكي
از واحدهاي چندگانه ممكن براي تجزيه و تحليل در
پژوهش دربارة پوپوليسم است .هرچند درخصوص
خود آنها جالب است كه ،شمار به نسبت اندك اين
بيانيهها ممكن است استنتاج برآمده از تحليل را مقيد
و دامنه موارد در دسترس را محدود كند .گذشته از
آن ،اينكه آيا شعارهاي پوپوليستي تنها در ميان احزاب
جناح راست ظاهر ميشود ،جاي بحث دارد .اگر
در پژوهش ،تنها احزابي كه از پيش بعنوان احزاب
پوپوليست جناح راست شناخته شدهاند در نظر گرفته
شوند ،طيف گستردهاي از ادعاهاي پوپوليستي در طرح
پژوهش محدود خواهد شد.
بنابراين نياز به تجزيه و تحليل گستردهتري وجود
دارد كه بتواند ادعاهاي گوناگون پوپوليستي را در
سراسر طيف سياسي بررسد .بهمنظور توسعه بيشتر
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● يكي از حوزههاي پژوهشي بسيار مهم در ميان
محققان در زمينه پوپوليسم ،مربوط به پيامدهاي
اين پديده براي حكمراني دموكراتيك است .در
واقع ،برداشت غيركارشناسانه از پوپوليسم بعنوان
مسمومكنندة دموكراسي ،نقش اصلي را در رواج
دوبارة مطالعه علمي پوپوليسم در دهه گذشته
بازي كرده است .برخالف ديد يكسره منفي در
مورد پوپوليسم در اروپا (كه خود ميراثي از تاريخ
آلودة منطقه با سياستهاي تماميتخواه پوپوليستي
است) ،برخي از پژوهشگران استدالل كردهاند كه
پوپوليسم ميتواند پشتيبان سياستهاي مبتني بر
جذب باشد كه دامنه مشاركت دموكراتيك را به
گروههايي ميكشاند كه پيشتر در حاشيه بودهاند.
موج اخير پوپوليسم جناح چپ در آمريكاي التين
ميتواند نمونهاي از اين دست باشد.
ايدههاي موجود در جهت پيشبرد مطالعه سياستهاي
پوپوليستي ،اكنون به بحث دربارة برخي مسيرهاي
ممكن براي پژوهشهاي آينده ميپردازيم.

مسيرهايي براي پژوهشهاي آينده
پژوهش درباره سياستهاي پوپوليستي در اين سالها،
بيشتر در علوم سياسي و همچنين در جامعهشناسي رو
به افزايش بوده است .در اين بخش ،با تمركز بر تحليل
پوپوليسم بعنوان يكي از روشهاي ساخت ادعاهاي
سياسي ـ كه شيوه صورتبندي خواستهاي توده مردمان
با بهرهگيري از منطق دوگانه انگار است و مردمان با
فضيلت را در برابر نخبگان فاسد و گروههاي وابسته
و نامحبوب اجتماعي قرار ميدهدـ مسيرهايي براي
مطالعات آينده پيشنهاد ميكنيم .چنين درخواستهاي
اخالقي (اخالقي از آنرو كه بر ارزيابي ارزش بنيادي
همة دستههاي مردم استوار است) از سوي بازيگران
سياسي گوناگون ساخته ميشود و بيش از آنكه از
ويژگيهاي ذاتي بازيگران سياسي مايه گرفته باشد
بخشي از يك استراتژي سياسي گستردهتر بهشمار
ميآيد .براي اطمينان يافتن ،چه بسا برخي از بازيگران
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[سياسي] بر شعارهاي پوپوليستي بيش از ديگران تكيه
كنند و در نتيجه برچسب پوپوليست به آنان زده شود ،اما
چنين طبقهبندييي بهجاي يك تعريف مفهومي پيشيني
بايد برآيند مشاهدات تجربي دقيق باشد .سرانجام،
ما سياست اخالقي پوپوليسم را بعنوان بيماري بومي
براي بيشتر ـ اگر نه همة ـ دموكراسيهاي مدرن درنظر
ميگيريم ،كه به تأكيد بر رويكردهاي تطبيقي و تاريخي
درباره اين موضوع ميانجامد.
برنامه يا دستور كار پيشنهادي براي پژوهشهاي
آينده بر سه رويكرد تمركز دارد :در مطالعات ملي در
مقياس بزرگ با بهرهگيري از روشهاي تحليل خودكار
متن؛ در سطح فردي پژوهش با بهرهگيري از دادههاي
قابل مشاهده ،مانند آنچه با ابزارهاي نظرسنجي بهدست
ميآيد؛ و مطالعات تجربي كه مكانيسمهاي خاصي را كه
از طريق آن ادعاهاي پوپوليستي در ميان جامعه هدف
پذيرفته ميشود ،بررسي ميكنند .در صورت امكان ،ما
فرضيههاي آزمايشي را كه ميتواند پژوهشهاي آينده را
جهتدهي كند ،پيشنهاد ميكنيم.
دوران پوپوليسم؟ در اين سالها ،دانشگاهيان ـ و

● درحاليكه كنوان پوپوليسم را همچون سايه
دموكراسي درنظر ميگيرد ،آرديتي در انديشيدن
به پوپوليسم ،عنوان «شبح دموكراسي» را [براي
آن] پيشنهاد ميكند .آرديتي ميگـويـد پوپوليسـم
ميتواند همچون يك «مهمان شام با رفتار
ناخوشايند» ديده شود ،كسي كه مست ميشود
و پرسشهاي نامناسب ميكند ،پرسشهايي كه در
واقع چه بسا به مسائل مهم پنهاني اشاره داشته
باشد .اين استعاره رنگارنگ ،به خوبي دوگانگي
سياستهاي پوپوليستي و دموكراسي را بر مينمايد:
پوپوليسم دريافت رايج از مقوله ليبرال دموكراسي
را به چالش ميكشد كه ممكن است پيامدهاي
شومي براي ليبرال دموكراسي داشته باشد .در
همان حال ،پوپوليسم ممكن است به طريقي ديگر
به شناخت مشكالت سياسي ناديده گرفته شده
كمك كند و به گروههاي به حاشيه رانده شده
صدايي مشروع بدهد.
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همچنين ناظران آگاه در مطبوعات و پهنة سياست ـ
بارها گفتهاند كه ما در دوراني سياسي زندگي ميكنيم
كه «پوپوليسم به مثابه روح زمانه» بر آن حاكم است.
موفقيت اخير پوپوليستهاي جناح راست در اروپا،
پوپوليستهاي جناح چپ در آمريكاي التين ،و تي
پارتي در [اياالت متحده] آمريكا بواقع نشان ميدهد
كه پوپوليسم در گفتمان سياسي امروزي رايج است.
با اين همه ،اين دوره زماني تا چه اندازه از موارد
قبلي سياستهاي پوپوليستي متفاوت است؟ چنانكه
پژوهشگراني كه ديدگاهي بلندمدت دارند استدالل
ميكنند ،سياستهاي پوپوليستي ،حتي در دموكراسيهاي
تثبيت شده ،پديدهاي تازه نيست ،بدين معنا كه برخي
از ادعاها در مورد پوپوليسم معاصر ممكن است متأثر
از گرايشها و ذهنيتهاي پيشين باشد .دسترسي كنوني
به مجموعه دادههاي ديجيتالي متون مربوطه ،مانند
[متن ديجيتالي] سخنرانيها ،بيانيهها ،انتشارات حزبي،
دادخواستها ،مقاالت روزنامهها ،و پايگاههاي اينترنتي،
ممكن است بررسي اين مسئله را به شيوة نظاممند ميسر
سازد .بويژه ،ميتوان از تكنيكهاي تحليل خودكار متن
در بررسي اينگونه متون در يك مقياس بزرگ استفاده
كرد ،براي تشخيص اينكه آيا بواقع يك روند مثبت
سكوالر در ادعاسازيهاي پوپوليستي وجود دارد يا نه.
يك فرضية فريبنده ـ و قابل آزمون تجربي ـ
اين است كه دگرگوني ،در گذر زمان ،نه در اندازة
كاربرد (يا عدم كاربرد) ادعاهاي پوپوليستي ،كه بيشتر
در درونماية ايدئولوژيك آنها و در مرزهايي فرهنگي
كه ميان گروههاي اجتماعي ايجاد ميكند ،آشكار
است .اين يكي از بحثهاي اصلي كازين دربارة تاريخ
سياستهاي پوپوليستي در اياالت متحده است ،و آنرا
ميتوان به گونه سيستماتيك چه در زمينة آمريكا و
چه درباره ديگر دموكراسيها بررسي كرد و به آزمون
گذاشت .براي نمونه ،دي گان كراوس و هاگتن
( )2009سياستهاي پوپوليستي در ميان احزاب سياسي
اسلواكي را تحليل كرده و دريافتهاند كه سطح كلي
درخواستهاي پوپوليستي از زمان گذار به دموكراسي
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چندان تغيير نكرده است؛ هرچند ،نوع درخواستهاي
پوپوليستي و هويت كساني كه آنها را بيان ميكنند
بهگونة قابل مالحظهاي تغيير كرده است .بهرهگيري
احزاب از درخواستهاي پوپوليستي رابطة معكوس با
سن حزب و اندازه مشاركت آن در دولت دارد ،اما از
آنرو كه نظام حزبي در اسلواكي سيال است و پيوسته
احزابي تازه پا به ميدان ميگذارند ،سطح كلي پوپوليسم
كمابيش پايدار مانده است .درحاليكه نويسندگان بر
تحليل دادههاي كيفي انتزاعي تكيه ميكنند و بيشتر
[كارشان] را بر پايه تخصص خويش درباره سياست
اسلواكي ميگذارند ،دسترسي به مجموعه دادههاي
گسترده و ابزارهاي جديد تحليل خودكار متن بايد
بررسي جامعتر اين فرضيه در كشورها و دورههاي
زماني گوناگون را امكانپذير سازد.
واگيري پوپوليستي .اصطالح واگيري پوپوليستي
كه پيوند نزديك با مفهوم «پوپوليسم به مثابه روح
زمانه» دارد ،گوياي آن است كه گفتمان پوپوليستي از
حاشيهها به مركز طيف سياسي حركت كرده است .از
ديدگاه تاريخي ،برخي از پژوهشگران استدالل ميكنند
كه در اين سالها كمربند حفاظتي سنتي شكسته شده
است ،بهگونهاي كه سياستمداران جريان اصلي نيز زبان
پوپوليستي را كه زماني تنها به افراطگرايان محدود
بود ،برگزيدهاند .براي نمونه ،در مباحثي كه در مورد
تي پارتي در اياالت متحده مطرح ميشود به اين نكته
اشاره شده است .اين ادعا به دريافت نظري از مفهوم
پوپوليسم نيز مربوط ميشود :اگر پوپوليسم به مثابه يك
زبان ضد هژمونيك درك شده كه افراد بيرون از سيستم
براي به چالش كشيدن تشكيالت مستقر بهكار ميبرند،
پس به كار گرفته شدن زبان پوپوليستي از سوي جريان
اصلي سياست ممكن است پرسشهاي جالبي در مورد
مشروعيت و كارآمدي سياسي ادعاهاي پوپوليستي در
سياست امروز مطرح كند.
در اثري تازه ،به آزمون نظاممند مسئله فراگيري
پوپوليستي پرداخته شده است .براي نمونه(Spanje, ،
) ،2010درمييابد كه احزاب اصلي اروپايي در مسائل
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● برخالف دريافت رايج ،كالتواسر و مود برآنند
كه پوپوليسم ،بهعلت تمركزش بر نمايندگي
خواست مردمان ،در واقع پيوندي مثبت با
دموكراسي دارد .نويسندگان از ميان اثرات مثبت
پوپوليسم ،نمايندگي و بسيج گروههاي به حاشيه
رانده شده ،ساخت ائتالفهاي سياسي فراطبقاتي،
و تأكيد بر پاسخگويي دموكراتيك را فهرست
ميكنند .با اين همه ،ذات رابطه ميان پوپوليسم
و ليبرال دموكراسي دو وجهي است ،به اين دليل
كه پوپوليسم حكومت اكثريت را بيش از ديگر
آرمانهاي ليبرال دموكراتيك ،مانند بازرسيها و
ايجاد تعادلهاي نهادي ،مشورت ،و حقوق اقليت
در اولويت قرار ميدهد .در نتيجه ،درخواستهاي
پوپوليستي موفق ،خطر بيثبات شدن نهادهاي
دموكراتيك ،به چالش كشيده شدن تفكيك
قدرت ،و فرسايش اعتماد به نهادهاي دولتيِ غير
منتخب را در پي دارد.
مربوط به مهاجرت به پيش گرفتن ايستارهاي احزاب
پوپوليست گرايش دارند .در برابر ،رودجين و همكاران
( )2012با تمركز بر سياستها به جاي گفتمان ،بيانيههاي
حزبي در پنج كشور اروپاييِ داراي احزاب پوپوليست
(فرانسه ،آلمان ،ايتاليا ،هلند و انگلستان) را مقايسه
كرده و درمييابند كه گواهي در دست نيست كه
احزاب اصلي در فاصله دهههاي  1990و  2000زبان
پوپوليستي بهكار گرفته باشند .با اين همه ،همانگونه كه
آشكار است ،اين بررسي به بيانيههاي حزبي محدود
شده كه بيشتر براي تجزيه و تحليل ايستارهاي حزب
مناسب است تا تشخيص تغييرات در گفتمان سياسي
عمومي .بنابراين توجه به مجموعة گستردهتري از متون
سياسي ،بويژه آنها كه براي عموم مردم در نظر گرفته
شده (براي نمونه متن سخنرانيها ،مطالب مطبوعات
و محتواي رسانهها) ،براي رسيدن به شناخت كاملتر
از روندهاي زماني در سياستهاي پوپوليستي در موارد
متعدد ،سودمند خواهد بود.
در چارچوب آن بحث بيهوده ،بيل ( )2013ميگويد
كه زبان پوپوليستي ،كه براي مدتي دراز بخشي از
زرادخانه گفتاري احزاب دست راستي اصلي در بريتانيا
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بوده است ،در گذر زمان در پاسخ به سه عامل اصلي
دگرگون شده است :برجسته شدن مسئله مهاجرت در
افكار عمومي ،شيوة شخصي رهبر حزب و اينكه آيا
حزب در دولت بوده است يا [در مقام] اپوزيسيون.
اين بررسي نشان ميدهد كه ادعاهاي پوپوليستي هرگز
يكسره به حاشيههاي سياسي محدود نبوده است و
چنين مينمايد كه شواهد چنداني در مورد وجود يك
روند سكوالر سرايت پوپوليستي از دوردست به جريان
اصلي وجود ندارد.
تعميمپذيري اين ادعا را ميتوان در كشورهاي
ديگر ،در مورد مسائلي غير از مهاجرت و همچنين در
پيوند با احزاب اصلي جناح چپ به آزمون گذاشت.
بويژه ،رابطه ميان ادعاهاي پوپوليستي و جايگاه سياسي
احزاب ـ در اپوزيسيون و در حكومت ـ ،با توجه به
اينكه احزاب پوپوليست اروپايي به تازگي به ائتالفهاي
حاكم پيوستهاند (هلند ،اتريش و ايتاليا از نمونههاي
برجستهاند) ،شايستة توجه ويژه است .اين امر ،اين
پرسش را پيش ميآورد كه آيا پوپوليستها زماني كه
خود بخشي از تشكيالت مستقر شوند ،ميتوانند
گفتمان ضد حكومت خود را حفظ كنند و اگر چنين
است ،آيا سياستهايي همسو با ادعاهاي عموميشان
را دنبال ميكنند؟ گذشته از اين ،آيا احزاب مخالف
ائتالفهاي پوپوليست حاكم نيز زبان پوپوليستي را به
كار ميگيرند و بدينسان به روند مارپيچي «دموكراسي
پوپوليستي» دامن ميزنند؟ به گفتة پاپاس (،)2013

● كالتواسر و مود برآنند كه پوپوليسم «ميتواند
هم يك اصالحكننده و هم تهديد براي دموكراسي
باشد» ،و اين به دو عامل اصلي زمينهاي بستگي
دارد :درجه استواري دموكراسي و اينكه آيا
پوپوليستها در جايگاه اپوزيسيون هستند يا در
حكومت .در دموكراسيهاي نااستوار ،انتظار
ميرود كه پوپوليس ِم در دولت ،داراي آثار منفي
سنگين بر دموكراسي باشد درحاليكه پوپوليس ِم
در اپوزيسيون بايد بعنوان يك اصالحكننده
دموكراسي كار كند.
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اينگونه دموكراسيهاي پوپوليستي ،قطبي شدهاند،
«نظامهايي بسيار ناپايدارند و نميتوانند دير بپايند».
اگر چنانكه پاپاس ميگويد ،اين مسيري است كه چند
كشور اروپاي شرقي (براي نمونه روماني و اسلواكي) در
پيش گرفتهاند ،نيازمند شناخت بهتري از مكانيسمهايي
كه در كار است ،هستيم .در زمينه آمريكاي التين،
پوپوليسم ديرزماني نه تنها با جنبشهاي مخالف بلكه
همچنين با كساني كه در قدرت بودهاند ،مانند خوآن
پرون يا هوگو چاوز (هاوكينز )2010 ،همبسته بوده
است .در اين موارد ،اثر پوپوليسم بر كيفيت دموكراسي،
هنوز جاي بحث دارد.

ايجاد و نگهداشت ائتالفهاي حزبي

درحاليكه بيشتر پژوهشها دربارة فرايندهاي
همگرايي و واگرايي بر رفتار در زمينه رأي دادن
متمركز است ،فضايي نيز وجود دارد كه در آن ميتوان
شيوههايي را كشف كرد كه سياستهاي پوپوليستي با
ترسيم مرزهاي اخالقي ميان گروههاي اجتماعي ،در
ايجاد و نگهداشت ائتالف ايفاي نقش ميكنند .ساختمان
فرهنگي ائتالفها و شكافهاي اجتماعي تازه ،چه بسا
بر سياست انتخاباتي و سپس بر رفتار در زمينه رأي
دادن اثر گذارد ،چه بهصورت پيشزمينه ،آسانكننده يا
پابرجا كنندة تغيير در الگوهاي رأيدهي و همگراييهاي
سياسي .براي نمونه ،فيال و روزا )(Fella and Ruzza
توضيح ميدهند كه بهرهگيري برلوسكوني از سياستهاي
پوپوليستي از چه راههايي ائتالفهاي سياسي قديمي در
ايتاليا را دگرگون كرده است:
ائتالف راست ـ ميانه با ايجاد شكافي عمودي كه
نخبگان را در برابر «مردم» قرار ميداد بر آن شد كه بر
شكاف سنتي چپ ـ راست چيره شود .رهبران راست
ميانه خود را بعنوان نمايندگان مردم در برابر نخبگان
فاسد و دور از دسترس و همچنين متعهد به كنار زدن،
جايگزيني و ريشهكن كردن آنان معرفي كردند .گرچه
[ FIفورزا ايتاليا ،حزب برلوسكوني] و [ LNليگانورد]
نخبگان غير قابل اعتماد را به گونههاي متفاوت معرفي
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ميكردند ،اما در نهايت همگي بعنوان «نخبگان سياسي»
مشخص ميشدند.
فرايندهاي مشابهي در ديگر دموكراسيها مانند
يونان و مجارستان نيز ديده شده است كه در آنها
رهبران حزبي سياستهاي پوپوليستي را به كار ميگيرند.
در مورد آمريكا ،گفتمان پوپوليستي تنها يكي از انواع
مكانيسمهايي است كه ائتالف محافظهكارِ هواداران
آزاديهاي فردي و محافظهكاران اجتماعي را در كنار
هم نگه ميدارند .با اين همه ،پژوهشگران هنوز دركي
روشن از حال و هوايي كه در سايه آن ساخت فرهنگي
ائتالفهاي تازه امكانپذير ميشود ،و راههايي كه در
آنها مقولههاي فرهنگي به قالب ساختارهاي حزبي
درميآيد ،ندارند.
يك فرضيه قابل آزمون اين است كه شعارهاي
پوپوليستي در مراحل مختلف همگرايي سياسي
تغيير ميكند .تأكيد بر بياعتباري اخالقي گروههاي
غير خودي (نخبگان يا ديگر گروهها كه به ظاهر از
سوي نخبگان پشتيباني ميشوند) ممكن است در روند
ساخت ائتالف مؤثر باشد ،بدينسان كه بعنوان ابزاري
براي گرد هم آوردن گروههايي با منافع گوناگون اما
داراي بيزاري مشترك نسبت به ديگرا ِن مشخص ،به كار
رود ،درحاليكه تأكيد بر گروه خودي (يعني« ،مردمان»
فضيلتمند) چه بسا نقش بزرگتري ،در حفظ اتحاد
همراهان سياسي ناهمگون در همان ائتالف از راه تأكيد
بر اصول مشترك بازي كند .اگر چنين باشد ،اين امر
نشان ميدهد كه برخي از اشكال سياستهاي پوپوليستي
در زمانهايي خاص مناسبتر است ،اما در زمانهاي
ديگر كاربرد ندارد .بررسي ديناميك تغيير سياستهاي
پوپوليستي ميتواند نور تازهاي بر دورهبندي «زمان
سياسي» و همچنين بر فرايند ساخت و نگهداشت
ائتالفها بيفكند.

سياستهاي پوپوليستي در سطح خرد
از آنجا كه پوپوليسم بعنوان نمودي از سياست
تودهاي درنظر گرفته ميشود ،بيشتر در سطح كالن و
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● لويتسكي و لوكستن ديدگاه بيش از اندازه
خوشبينانه درباره تأثير مثبت پوپوليسم بر فرايند
دموكراسي (دموكراتيزه كردن) را به چالش
ميكشند .آنان استدالل ميكنند كه گرچه پوپوليسم
ممكن است آثار مثبتي در ليبرال دموكراسيها داشته
باشد ،در دموكراسيهاي نااستوار آمريكاي التين،
پوپوليسم ـ حتي اگر جذب و فراگيري سياسي
بيشتر را آسان كندـ از توسعه بيشتر نهادهاي
دموكراتيك جلوگيري ميكند.
با تمركز بر بسيج جنبشهاي اجتماعي ،احزاب سياسي
و پيامدهاي آن در زمينه سياست بررسي شده است .با
اين حال ،امكان تكميل چنين بررسي در سطح كالن ،با
تمركز بر مباني سطح خرد سياستهاي پوپوليستي وجود
دارد .چرا برخي كسان بيش از ديگران مستعد بسيج
پوپوليستي هستند؟ بيآنكه پوپوليسم به مؤلفههاي
شخصيتي فرو كاسته شود ،ميتوان اين پرسش را مطرح
كرد كه آيا گرايش به ارزيابي مثبت پيامهاي پوپوليستي
به ديگر عوامل نهفتة روانشناختي اجتماعي مربوط
است؟ ـ و اگر چنين است ،چگونه ميتوان چنين
عواملي را كشف و به گونه سيستماتيك اندازهگيري
كرد؟ ابزارهاي روششناختي مرتبط با اين پژوهش
چيست و چگونه ميتوان آنها را در چارچوبهاي نظري
كالن دربارة سياست پوپوليستي گنجاند؟
يكي از روشهاي ممكن ،تجزيه و تحليل دادههاي
نظرسنجي است .هاوكينز و همكاران از نظرسنجيها
براي سنجش «گرايشهاي پوپوليستي يا به طور خاصتر،
انداز ه گرايش به گفتمان پوپوليستي» بهره ميگيرند.
براي رسيدن به اين هدف ،آنان از پاسخدهندگان
ميپرسيدند آيا با سخناني از اين دست كه «سياست در
نهايت ،كشمكشي ميان خير و شر است» و «شهروندان،
نه سياستمداران ،بايد مهمترين تصميمات سياسي
را بگيرند» موافقند يا مخالف .با نگاهي به دادههاي
نظرسنجي گردآوري شده در اياالت متحده در سال
 ،2010آنان دريافتند كه محافظهكاران گرايشهاي
پوپوليستي قويتري نسبت به ليبرالها دارند ،همچنين
كساني كه مواضع افراطي سياسي دارند بيش از آنان
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كه مواضع معتدل دارند ،پوپوليست هستند .چنين
مينمايد كه سن و جنس نقشي در پيشبيني گرايشهاي
پوپوليستي ندارد .اين يافتهها فرضيات جالب توجهي
مطرح ميكند و همچنين مسيرهايي اميدواركننده براي
پژوهشهاي آينده ،بويژه در زمينة طرح تطبيقي روشهاي
پوپوليستي ميگشايد .با اين همه ،دشواري اين روش
اين است كه ،مجموعه دادههاي اندك نظرسنجيهاي
موجود ـ بويژه در سطح درون ملي ـ پرسشهاي ظريفي
در مورد دريافت معنادار از احساسات پوپوليستي در
سطح فردي پيش ميآورد .تا زماني كه چنين بررسيهايي
طراحي و تكميل شود ،پژوهشگران در زمينه پوپوليسم
ناگزير خواهند بود بر ديگر منابع معتبرتر از دادهها در
سطح خرد تكيه كنند.
باس و همكاران ( )2013روشي جايگزين براي
شناخت مكانيسمها در سطح خرد با بهرهگيري از
طرحي تجربي پيشنهاد ميكنند .آنان با تمركز بر تأثير
روش و شعارهاي پوپوليستي بر دريافتها از مشروعيت
سياستمداران ،به مقايسة تأثير زبان پوپوليستي بر
مشروعيت دو تن از رهبران سياسي در هلند :گيرت
ويلدرز ،رييس ( PVVيك حزب دست راستي
پوپوليستي) و استف بالك ،رهبر ( VVDحزب ليبرال
جريان اصلي ـ راست) انجام دادهاند .آنان دريافتند

● در اين سالها ،دانشگاهيان ـ و همچنين ناظران
آگاه در مطبوعات و پهنة سياست ـ بارها گفتهاند
كه ما در دوراني سياسي زندگي ميكنيم كه
«پوپوليسم به مثابه روح زمانه» بر آن حاكم است.
موفقيت اخير پوپوليستهاي جناح راست در اروپا،
پوپوليستهاي جناح چپ در آمريكاي التين ،و
تي پارتي در [اياالت متحده] آمريكا بواقع نشان
ميدهد كه پوپوليسم در گفتمان سياسي امروزي
رايج است .پژوهشگراني كه ديدگاهي بلندمدت
دارند استدالل ميكنند ،سياستهاي پوپوليستي،
حتي در دموكراسيهاي تثبيت شده ،پديدهاي تازه
نيست ،بدين معنا كه برخي از ادعاها در مورد
پوپوليسم معاصر ممكن است متأثر از گرايشها و
ذهنيتهاي پيشين باشد.
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كه تأثير گفتمان پوپوليستي بر مشروعيت ادراك
شده ،مشروط به ويژگيها در سطح فردي است :براي
پاسخدهندگان با تحصيالت كمتر و بدبيني سياسي
بيشتر ،روش پوپوليستي اثري مثبت بر مشروعيت
ادراك شده دارد .باس و همكاران ( )2013با بهرهگيري
از يك طرح آزمايشي ،كار تحليل مكانيسمها در سطح
خرد و سياستهاي پوپوليستي را پيش ميبرند؛ هرچند
كار آنان بيشتر بر تفاوتها ميان احزاب جريان اصلي و
احزاب دست راستي پوپوليست متمركز است ،تا اينكه
بر بررسي عموميتر گرايش به پيامهاي پوپوليستي
بطور كلي متمركز باشد .كار آنان فاقد يك چشمانداز
تطبيقي است كه تعميم نتايج را ،چه در طول مرزهاي
ايدئولوژيك جداكننده كشورها يا در طول زمان
امكانپذير سازد.
نتيجهگيري

گرچه به نظر نميرسد پوپوليسم در دموكراسيهاي
معاصر رو به كاهش گذاشته باشد ،اين پديده چهبسا
انديشمندان و ناظران غيرمتخصص را در سالهاي
آينده به خود مشغول دارد ،كه اين ،كمك بزرگي به
پژوهشهاي رو به گسترش درباره اين موضوع خواهد
كرد .درحالي كه شمار و گوناگوني پژوهشها درباره اين
موضوع افزايش مييابد ،بسيار مهم است كه پژوهشگران
تا حد امكان در تعريف خود از پوپوليسم صريح و
دقيق باشند .اين ،نه تنها براي كاربردي كردن مناسب
اين پديده اهميت دارد ،بلكه همچنين پيشنياز الزم
براي بحثي سازنده است كه ميتواند يافتهها از موارد
متعدد و دورههاي زماني گوناگون را گرد هم آورد .در
واقع ،اين چيزي است كه ما بعنوان مرحله بعدي ـ و
البته سازندهترين مرحله ـ در توسعه پژوهش در زمينه
پوپوليسم ميبينيم .در زماني بس دراز ،انديشمنداني كه
در اين زمينه كار ميكردند تمركز كوتهبينانه بر مواردي
خاص از سياستهاي پوپوليستي را حفظ كرده بودند كه
به تعميمهاي بيش از حد گسترده و به اندازه كافي اثبات
نشده در مورد ويژگيهاي جهانشمول پوپوليسم انجاميد.
اين بحث كه اين پديده ميبايد با كيفيت بهتر بر پايه
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مجموع بررسيهاي خاص تئوريزه شود ،تنها به تازگي
مطرح شده است .اين رويكرد تطبيقي فزاينده ،در يافتن
نكتههايي از اين دست كه همه موارد پوپوليسم در
دموكراسيهاي مدرن ،رهبري كاريزماتيك يا سياستهاي
اقتصادي حمايتي را دربر نميگيرد ،ميسر ساخته است.
نتيجه ،فهم عميقتر ويژگيهاي اصلي پوپوليسم بوده است
كه در همة محيطها ،دورههاي زماني و ايدئولوژيهاي
سياسي گوناگون تكرار شده است.
در اين پژوهش ،در پي برشمردن چنين ويژگيهاي
مشترك از راه بررسي سه رويكرد غالب در مطالعات
دانشگاهي در زمينه پوپوليسم بودهايم :پوپوليسم بعنوان
يك ايدئولوژي كممايه ،بعنوان شيوهاي از گفتمان
سياسي و بعنوان يك استراتژي سياسي .گذشته از
تفاوتهاي بنيادي ميان اين سه اردوگاه نظري ،سخت
بر اين باوريم كه برنامهها و دستورهاي كاري آنها اگر
با بررسي ژرفتر دربارة گوناگوني سياستهاي پوپوليستي
همراه شود ،در پژوهشهاي آينده ميتواند پيشرفت
بسيار داشته باشد .با بهرهگيري از انواع منابع دادهها
و روشها ـ ك ّمي يا كيفي ـ بايد براي بهتر دريافتن
اين نكته كوشش شود كه بازيگران سياسي چگونه و
در چه زماني مقولههاي دوگانه انگارانه را كه هسته
اصلي ادعاهاي پوپوليستي بهشمار ميآيد ،ميسازند.
اين ،طيف گستردهاي از پرسشهاي پژوهشي خاص
را مطرح ميكند ،از جمله اينكه :كدام گروهها در
دستة مردمان با فضيلت قرار ميگيرند و كدام نخبگان
(و گروههاي وابسته) از ديدگاه اخالقي مشكوك و
بدنامند؟ اين روند دستهبندي ،چگونه با زمينة سياسي
گستردهتر شكل ميگيرد (براي نمونه ،جايگاه بازيگران
پوپوليست در پهنه سياسي ،استحكام نسبي ائتالفهاي
سياسي ،توانايي بازيگران اصلي در به كار گرفتن زبان
پوپوليستي)؟ چگونه پوپوليسم و استراتژيهاي بسيج
مرتبط با آن ،در ميان احزاب و در سرتاسر كشور
منتشر ميشود؟ علت اُفتوخيزهاي گذرا در گونههايي
خاص از پوپوليسم در كشورهايي خاص ـ و چه بسا
در سراسر دموكراسيها بطور كلي چيست؟ در چه حال
و هوايي اد ّعاهاي پوپوليستي از سوي مخاطبان معتبر
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● اصطالح واگيري پوپوليستي كه پيوند نزديك
با مفهوم «پوپوليسم به مثابه روح زمانه» دارد،
گوياي آن است كه گفتمان پوپوليستي از حاشيهها
به مركز طيف سياسي حركت كرده است .از
ديدگاه تاريخي ،برخي از پژوهشگران استدالل
ميكنند كه در اين سالها كمربند حفاظتي سنتي
شكسته شده است ،بهگونهاي كه سياستمداران
جريان اصلي نيز زبان پوپوليستي را كه زماني تنها
به افراطگرايان محدود بود ،برگزيدهاند.
يا نامعتبر تلقي ميشود و چگونه رفتار سياسي بعنوان
يك نتيجه [از اين امر] متأثر ميشود؟ سرانجام ،چه
شرايطي به لحاظ زمينهاي و در سطح فردي اين احتمال
را افزايش ميدهد كه ادعاهاي پوپوليستي از راه پايگاه
انتخاباتي طنينانداز و منتشر شود و به بسيج سياسي
موفقي بينجامد؟
در پاسخ به اين پرسشها ،انديشمندان به خوبي به
مقايسههاي نظاممند ميان مكانها ،دورههاي زماني و در
ميان تقسيمات ايدئولوژيك خواهند پرداخت .تنها از
راه چنين كار تطبيقي ،پژوهشگران خواهند توانست
خصوصيات عمومي پوپوليسمـ ويژگي قاطع واقعيت
سياسي در دموكراسيهاي معاصر ـ را دريابند.
يادداشتها
 .1يك مورد مرتبط ديگر ،كه ما جزئيات آنرا در اين پژوهش

مطرح نميكنيم ،سياستهاي پوپوليستي در هند است .براي

اطالعات بيشتر در اين زمينه ،سابرامـانيـان  1999و  2007را

مشـاهده كـنـيـد:

see Subramanian 1999 and 2007
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( .3پارانوئيد به معني بدبيني يا شكاكيت است) هافستادر «با

استفاده از واژهي [سبك پارانوئيد] بيشتر بعنوان يك مورخ

هنر كه ممكن است از سبك باروك و يا شيوه صاحب سبك

صحبت كند ،به نظر ميرسد.

 .4يك دموكراسي تثبيت شده (مستحكم) «رژيمي سياسي

است كه در آن انتخابات آزاد و عادالنه بعنوان سازوكار
مشخص دسترسي به قدرت سياسي نهادينه شده است».

