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Abstract 
As one of the most visible aspects of political life in recent years, the populist 
rises imply the ‘crisis of representation’ that means the existing institutional 
mechanism of representative democracy is ineffective in representing the 
variety of social demands. In accordance with the liberal democratic approach, 
while this situation, warns of the mass society revivaland new versions of 
authoritarianism, the radical democratic approach considers it to the 
possibility of retrieve democracy. 
 Which variables determine the contending evaluations of populism impacton 
democracy? The present paper presupposes that the contending evaluations 
are driven by different conceptions of principal constituent of democracy (rule 
of law or general will?) and the populism entity (a manner of governance or a 
movement constructing collective will?). Given the postulates of the 
contending democratic theories (liberal and radical), the paper hypothesizes 
that evaluating the effects of populism on democracy depends on the way of 
interaction of some variables: a) the content of the populist discourse 
(egalitarian articulation of plural demands or discriminatory one?); b) the 
context in which the populist movement arises (democratic structure of 
opportunity or authoritarian one?) c) the mutual strategy of political actors 
whether from opposition or in position ones (the connection between street 
politics and institutional one or disconnection?). Taking advantage of the 
contending democratic theories (liberal and radical) in a combinative 
theoretical framework, the paper attempts to justify the hypothesis by 
highlighting the fact that both democratic theories are built on one aspect of 
the conception of democratic order.  
 Marking the elements such as individual subjectivity, rationality, the rule of 
law, pluralism, etc. as characteristics of the democratic order, a liberal 
democratic approach considers populist popular and exclusionary (i.e., 
determined by populists’ particular definition of the people) orientation as a 
threat to democracy. It is because of the such orientation restricts public 
debates and leads to weakening democratic institutions, the opposition’s 

 

 M.abbaszadeh@umz.ac.ir 
How to Cite: Abbaszadeh Marzbali, M. (2022). Janus-faced Populism: De-
democratization or Democratization of Democracy? State Studies, 8(32), -. doi: 
10.22054/tssq.2023.69050.1278 



 1401زمستان |  32شماره | سال هشتم  |ی پژوهفصلنامه دولت | 98

rights, and the plurality of society. On the contrary, the radical democratic 
approach points to the significance of the populist mobilization for the 
democratization of status quo democracies owing to re-politicization of the 
issues neglected by the sovereign elite, provided that to articulate accumulated 
demands around a democratic egalitarian nodal point. Such evaluation 
emanates from the fact that this approach identifies democracy with collective 
subjectivity, general will, participation, and so on. 
 It seems that a non-paradoxical and justifiable reference to both the above-
mentioned approach in an analysis of the effect of populism on democracy 
entails taking their different concentrations into account. It means ‘populism-
in-power’ (as a way of governance) puts the structural foundations of 
democracy in danger and facilitates the emergence of authoritarianism due to 
its anti-institutionalism, anti-pluralism, and tendency to mass politics. It is 
whilst, in the status of ‘opposition’ (a mobilizing movement), populism might 
be an opportunity to revive democratic politics. This argument resorts to the 
action of constructing a new collective will, in populist strategies of 
mobilizations, which reveals shortages of representative systems such as the 
monopoly of a minority, technocratic elitism, and so on. Nevertheless, the 
actualization of the progressive effects of the populist movements on 
democracy depends heavily on the interaction of variables which are as 
follows.    
 a) If the populist discourse articulates accumulated social demands around a 
democratic egalitarian will, then the populist moment (as the moment of crisis 
in a representative democracy) can be of progressive connotations for 
democracy-deepening. Conversely, discriminatory articulation (like racist or 
class populism) paves the way for authoritarianism. Hence in terms of 
democratization and de-democratization, various populisms can be imagined; 
ranging from democratic populism to authoritarian, leftist to far-right.  
 b)  Realization of the above-mentioned progressive version of populism 
depends on the ‘democratic structure of political opportunity’. The possibility 
of the mobilization by democratic egalitarian populism is only imaginable 
where the rules of the democratic competition are guaranteed. In other words, 
if there is no equal and fair opportunity to declare the policies in electoral 
campaigns and implement them after taking into power, then there can be just 
governmental types of populism that mobilize the mass for advocating 
governmental policies and decisions. Here, populism appears in its 
authoritarian face in a mass society.  
 c) The third variable is the strategy that political actors of both realms, 
movement, and institution, in a political structure adapt. If the populist 
movement ties its street activism with institutional bargaining (e.g. by 
resorting to parliamentary parties) and, mutually, the government opens up the 
policy-making input to populist demands (rather than rejecting them), then the 
rise of a democratic egalitarian populist movement might result in democracy- 
deepening. Otherwise, populism can bring about some contending de-
democratizing mass mobilizations, whether in the shape of authoritarian up-
to-down governmental populism or fruitless gross-root radical populism.  
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 In brief, the paper maintains that by vindicating ‘popular sovereignty’, 
populism has double-edged effects in terms of weakening or strengthening 
democracy; ranging from an infertile radicalism leading to authoritarianism to 
radical reformism containing the possibility of retrieval of democracy. Hence 
democratic theory needs to develop an order that balances the rule of law and 
public will as two sides of democracy. It calls for a new social contract based 
on a balanced relationship between specialism and democratic responsibility. 
To reach such a situation, more inclusive politics should be targeted by 
current-day democracies. The key, however, is hearing the demands of 
populist advocators rather than populist leaders’ programs.  
Keywords: Demand, The Crisis of Representation, People, Host Ideology, 
Movement  
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 چهره ژانوسی پوپولیسم:
 کردن دموکراسی؟زدایی یا دموکراتیزه دموکراسی

 رانیا بابلسر، دانشگاه مازندران، ،یاسی علوم س اریاستاد      ی عباس زاده مرزبال محسن

 چکیده 
بهخیزش پوپولیستی،  نمایانهای  از  یکی  سالترین جلوهعنوان  در  سیاسی  »بحران  های حیات  از  اخیر،  های 

حکایت دارند. در   بازنمایی« به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم
ها و  شدن« دموکراسی  ایرویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر »تودهشرایطی که 
دهند، رویکردهای رادیکال دموکراتیک آن را امکانی برای های جدید اقتدارگرایی را هشدار می ظهور نسخه

رزیابی متعارض از توان در اگیرند. پرسش این است که چه متغیرهایی را می بازسازی دموکراسی در نظر می 
تعیین دموکراسی  برای  پوپولیسم  دانست؟پیامدهای  می  کننده  بنا  مفروض  این  بر  حاضر  که پژوهش  شود 

های متعارض از تأثیر پوپولیسم بر دموکراسی تابعی از نوع نگرش به رکن محوری مقوم دموکراسی  ارزیابی 
اراده جمعی؟(    سازنده  پوپولیسم )روش حکمرانی یا جنبش بر)حاکمیت قانون یا اراده عمومی؟( و نوع تلقی از  

فرضیه پژوهش است. با لحاظ مفروضه بنیادین دو رویکرد دموکراتیک متعارض )لیبرال و رادیکال(،  های 
را می  برای دموکراسی  پوپولیسم  پیامدهای  که  است  این  برهمحاضر  »نوع  از  تابعی  متغیر« توان  کنش چند 

( بستر  2مطالبات متکثر؟(،    طلبانه  تمایز طلبانه یا  بندی برابریفتمان پوپولیستی )مفصل( محتوای گ1دانست:  
اقتدارگرا؟(،   یا  دموکراتیک  )ساختار  پوپولیسم  و  3ظهور  اپوزیسیون  سیاسی  بازیگران  متقابل  استراتژی   )

حاضر در قالب    ، مقالهپوزیسیون )اتصال یا انفصال میان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟(. در توجیه این فرضیه
گیرد. نتیجه کار می  های لیبرال و رادیکال به دموکراسی را بهیک چارچوب نظری ترکیبی امکانات رویکرد

بهآن پوپولیسم،  سایهکه  انگاره  منزله  به  توسل  با  نمایندگی،  دموکراسی  مردم« حاوی   همیشگی  »حاکمیت 
ارتقای دموکراامکان یا  تا  های متعارضی در تضعیف  اقتدارگرایی  به  منتهی  از رادیکالیسم عقیم  سی است: 

 طلبی رادیکال حامل فرصت احیا دموکراسی.  اصالح

 بحران نمایندگی، مطالبه، مردم، ایدئولوژی میزبان، جنبش. واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
 خورد، که هدف دموکراسی است«. خودکفایی گره می   عقده کلبهبحث  درهرصورت»

 گرایی افراطی نو های راست سویهتئودور آدورنو: 
متناقض وضعیت  با  دموکراسی  یک  امروزه  از  روبروست.  بهنمایی  روش  سو،  منزله 

به است  شده  بدل  جوامع  اکثریت  برای  غالب  هنجار  به  نظامگونهحکمرانی  که  های  ای 
می متوسل  دموکراتیک  ظواهر  به  نیز  ااقتدارگرا  یکی  دیگر،  سوی  از  نمایانشوند.  ترین  ز 

زمانه در دموکراسیجلوه روح  امروزی ظهور جنبش های  است؛  های  بوده  پوپولیستی  های 
اجتماعیِ جهانی« »کل  گشتالت جدید  به    1چنانکه  ملی  پوپولیسم  که  دارد  این  از  حکایت 

 (Durante, 2021: 11-12)شدن بدل شده است. جهانی- بخش الینفکی از فرایند باز
بست  اثر  این وضعیت در  اینگلهارت« در  »رونالد  تعبیر  به  است که  یافته  ری مجال ظهور 

  سو با شهروند رهایی ارتباطاتی جدید، از یک  -تحرک شناختیِ برآمده از محیط اطالعاتی
تری( مواجهیم که عدم پذیرش سلطه طبیعی نخبگان به فرهنگ غالب  )مطلع و مستقل یافته

ای )از امور سیاسی جدی  فزایش تغییر تمرکز رسانهاو بدل گشته است. از سوی دیگر، در اثر ا
عامه امور  ارتباطات( همبه  رقابتی عصر  بازار  پیام پسند در  های  زمان فرهنگ سیاسی حامل 

 ( 127: 1398پوپولیستی نیز غالب شده است. )موود و والسر، 
اد  هایی همچون رکود اقتصادی و افشای فسدر چنین بستری، نظام ادراکی جامعه پدیده

صادقانه و ناپاک نخبگان )اعم از حکومت و احزاب    سیاست غیر  عنوان نشانهسیستماتیک را به
-تبع آن، اعتبار نهادهای نمایندگی موردتردید قرار میکند و بهبندی میسیاسی( چارچوب

-چهره« رخ می  گیرد. در شرایط »تراکم مطالبات متکثر«، این وضعیت در قالب »بحرانی دو 
کفایتی ساختار نهادی  سو، »یاس اجتماعی و سرخوردگی سیاسی« ناشی از بیاز یک نماید:  

-های اعتراضی مسالمتوبیگاه جنبش شدن جامعه« که در بروز گاه  و از سوی دیگر، »جنبشی 
 باید. آمیز تبلور میآمیز و خشونت

دموکراسی جنبش   این  نهادی  بحران سازوکارهای  از  بازنمایها که  برای  موجود  ی  های 
گردانی از دموکراسی نیستند بلکه با رد کردن پی روی  مطالبات جامعه حکایت دارند، در

حال،  ( بااین 16:  1399لیبرال دموکراسی موجود به دنبال »دموکراسی واقعی« هستند. )کاستلز،  
هم اثر  گرایشدر  »تودهافزایی  و  »اقتدارگرایانه«  نوظهور  واگشت  های  خطر  مجدداً  ای« 

ی که  اگونهبهاند؛  ها برجسته ساختهمند حیات دموکراسی   ا برای ناظران دغدغهدموکراتیک ر
 

1. Geshtalt of the global social whole 
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اند ارزیابی کردهجهانی دوم   جنگهای قبل از  سالمشابه با    را   شرایط کنونی اروپابرخی،  
»فاشیسم رقیق« یا  ،  »میکرو فاشیسم« ( و برخی دیگر، با تعابیری نظیر  1398تاگیف و لیوژیه،  )
  تی پوپولیس   هایلفاظی   پشت  اند که درای سخن گفتهاز فاشیسم بالقوه  فاشیسم با چهره انسانی« »

   (8: 1398)نیومن و چوت،  .شودمی فیگور »مردم« پنهان و 
پرتکرار در ادبیات سیاسی بدل شده و در بخش  ای  همسو با این روند، »پوپولیسم« به واژه

-مثابه عوامویژه از نوع ژورنالیستی بار هنجاری منفی آن )پوپولیسم بهای از کاربردها بهعمده
-قصد داللتای که بهآنکه اقتضای تحلیل علمیفریبی( غالب بوده است. حالگرایی و عوام

ارائه می متعارهای عملی  برداشت  از  فراروی  علمی  شود،  بینش  به  نیل  منفی در جهت  فِ 
جدیچندبعدی از  یکی  که  است  این  در  اندیشانه  باز  رویکرد  این  اهمیت  است.  ترین  تر 

پیش  امروزین  بیرون )هماوردمخاطرات  ناحیه  از  نه  ایدئولوژی  روی دموکراسی  های  طلبی 
 ناحیه »ضد  دیگر، نه از عبارتهای پوپولیستی( است. بهرقیب( بلکه از درون )ظهور جنبش 

( که در مقایسه  19:  1396یافته از دموکراسی« است )مولر،    ای تنزلدموکراسی« بلکه »گونه 
پیچیده چالش  تندروها،  میبا  عرضه  تفسیری تری  »لنز  درواقع  آن  ایستارهای  چراکه  دارد 

سست   اثر  در  که  خفته  اغلب  اما  رایج  ایستارهای  هستند؛  واقعیت«  از  تصویر جامعه  شدن 
 شوند. مردم آشکار می مثابه نمایندهبه حاکمان

منزله »درد  های هنجاری، پوپولیسم را بهاین راستا پژوهش حاضر که فراسوی ارزیابی  در
گیرد، بر چند محور سامان خواهد یافت: پس از بررسی  نظام نمایندگی در نظر می  1نشان« 

شناختیِ دو  مالحظات روشاجمالی ادبیات موضوع، ابتدا در مبحث مبانی مفهومی و نظری، 
تحلیل مبنای  فهم  جهت  در  پوپولیسم  به  متعارض  دموکراتیک  و  رویکرد  متعارض  های 

گردد. سپس »منطق عام« پوپولیسم  همچنین تدارک یک چارچوب نظری ترکیبی برجسته می
ارزیابی زمینه  منزلهبه تشریح  ساز  دموکراسی(  برای  پوپولیسم  پیامدهای  از  متعارض  های 

برای  گرمی پوپولیسم  مخاطرات  دموکراتیک،  لیبرال  رویکرد  چارچوب  در  ادامه،  در  دد. 
گردد و سپس با تمرکز بر رویکرد رادیکال دموکراتیک به بازشناسی  دموکراسی تصریح می

شود. در پایان، میزان روایی  ها و تضمینات آن برای بازسازی دموکراسی پرداخته میامکان
 گیرد.وپولیسم مورد ارزیابی قرار میدو رویکرد متعارض فوق به پ
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 پیشینه پژوهش . 2
بندی کرد: دسته اول، آثاری  توان به چند دسته تقسیمهای پیرامون پوپولیسم را میپژوهش 

ی در  پژوه  سمی پوپولی از سنت متعارف و لیبرالِ  ریرپذی تأثبا    عمدتاًشکل توصیفی و    که به
هایی از بسترهای متنوع هستند. در این  پوپولیسم با ذکر مثال های عام  پی بازشناسی مشخصه 

(، موود و  1396(، مولر )1385توان به تاگارت )های خارجی شاخص میزمینه، از پژوهش 
( مشاهده 1398( اشاره کرد و نمونه داخلی را در آثاری نظیر سمیعی اصفهانی )1398والسر )

ت لیبرال، به ارائه تحلیل نوینی از پوپولیسم بر هایی که در برابر سن کرد. دسته دوم، پژوهش
ترین  شاخص  ازجمله(  2018( و »موف« )2007پردازند. »الکال« )اندازی جدید میطبق چشم

 دهند. ی قرار میموردبررس انهیساخت گراهایی هستند که پوپولیسم را از منظری پسا نمونه
یسم )راست یا چپ( و در بستری  دسته سوم، به تحلیل موج مشخص یا نوع خاصی از پوپول 
های خارجی  پردازند. در پژوهش مشخص )آمریکای شمالی، آمریکای التین، اروپا و ...( می

)می کاستلز  از  نمونه 1399توان  میان  در  و   )( سلیمی  و  نظری  از  داخلی  و 1394های   )
)حسینی همکاران  و  پژوهش 1397زاده  چهارم،  دسته  برد.  نام  آمیزهایی(  که  از  هاند  ای 

مشاهده    هاآنتوان در  نظری پراکنده و مطالعات موردی( را می  تأمالترویکردهای فوق )
مجموعه گردآوریکرد؛  )های  آردیتی  ویراستاری  به  همکاران  2005شده  و  هینیش  و   )

 ها هستند. ( در زمره این پژوهش 2017)
هایی  توان پارهمتون میالی این  های مقدماتی یا مباحث پراکنده در البهاگرچه از بخش

های متعارض پوپولیسم برای دموکراسی برگرفت، اما تمرکزی بر ارزیابی  در ارزیابی داللت 
،  رون ی ازاشود.  رویکردهای متعارض به پوپولیسم به شکل محور بحث مشاهده نمی  توأمان

: تدارک  آیدای برمیالیهای چندوارهنظری در قالب طرح  خل مقاله حاضر درصدد رفع این  
ی  مفهوم شناختچارچوب تحلیلی  برای ارزیابی چهره ژانوسی پوپولیسم )بر مبنای دوپهلویی  

نظریهمردم متفاوت  تحلیل  سطوح  و  نظری   مبانی  بازشناسی  و  پوپولیستی  های  گرایی 
پوپولیسم(،   ارزیابی  در  نظریه   ری تأثدموکراتیک  منظر  از  دموکراسی  بر  های  پوپولیسم 

ها )بر  )لیبرال و رادیکال(، و نهایتاً ارزیابی میزان روایی این برداشت   دموکراتیک متعارض 
گانه شامل محتوای گفتمان پوپولیستی، بستر ظهور پوپولیسم، و استراتژی  اساس متغیرهای سه

 متقابل بازیگران سیاسی در قبال آن(. 
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 مبانی مفهومی و چارچوب نظری . 3
یابد که پرسش این است که چه متغیرهایی  مقاله حاضر حول این پرسش محوری سامان می

 کننده دانست؟توان در ارزیابی متعارض از پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی تعیین را می

می بنا  مفروض  این  بر  حاضر  پژوهش  پاسخ،  ارزیابیدر  که  تأثیر شود  از  متعارض  های 
)حاکمیت قانون یا  پوپولیسم بر دموکراسی تابعی از نوع نگرش به رکن محوری دموکراسی 

اراده جمعی؟(    سازنده اراده عمومی؟( و نوع تلقی از پوپولیسم )روش حکمرانی یا جنبش بر
های بنیادین دو رویکرد دموکراتیک متعارض )لیبرال و رادیکال(،  است. با لحاظ مفروضه 

تابعی از  توان  فرضیه پژوهش حاضر این است که پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی را می 
طلبانه    بندی برابری( محتوای گفتمان پوپولیستی )مفصل1کنش چند متغیر« دانست:  »نوع برهم

متکثر؟(،    طلبانه  تمایز یا یا  2مطالبات  دموکراتیک  )ساختار  پوپولیسم  ظهور  بستر   )
( استراتژی متقابل بازیگران سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون )اتصال یا انفصال  3اقتدارگرا؟(،  

مقدمتاً مستلزم واکاوی منشأ مفهومی    یان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟(. توجیه این فرضیهم
 های متعارض از پوپولیسم و نسبت آن با چارچوب تحلیلی رویکردهای متعارض است.تلقی 

 های متعارض پوپولیسم  ی »مردم« و داللتشناخت مفهوم( دوپهلویی 1 -3
مفهوم اینکه  دقیقعلیرغم  در    پردازی  که  جایی  تا  است،  بوده  دشوار  همواره  پوپولیسم  از 

آید، ارائه تعریفی عام ومرج مفهومی« سخن به میان میتوضیح پوپولیسم حتی از تعبیر »هرج
ارکان مشترک رویکردهای نظری مختلف ممکن به با احصاء  این  نظر می  از آن  رسد. در 

یک ایدئولوژی رقیق با برقراری رابطه    مثابه یک گفتمان یا حداکثرمعنای عام، پوپولیسم به
( نوع خاصی  24:  1398مردم، نخبگان، و اراده همگانی )موود و والسر،    خاصی میان سه انگاره 

کند. در این  همانی حکومت و مردم( را تبلیغ میگرایانه در باب سیاست )این   از تصور اخالق
 سازد. اسی نمایندگی برقرار میای با مدرنیته و دموکرپیچیده چارچوب، پوپولیسم رابطه

، خواه صوری و خواه واقعی، بخشی از »تخیل  1سو، چون »توسل به دموکراسی«از یک
با دموکراسی نمایندگی اشتراک دارد؛ نظامی که    (،Arditi, 2005: 77)است   2پوپولیستی«  

سازد.  هم میبه دلیل ابتناء بر اصل »حاکمیت مردمی« بستر ابراز احساسات پوپولیستی را فرا 
جذابیت پوپولیسم در همین توانایی به چالش کشیدن ساختار سیاسی  (  175:  1385)تاگارت،  

 

1. Democratic vindication 
2. Populist imaginary 
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نیز   راست  پوپولیسم  حتی  اعتبار  این  به  است.  مردم  نام  به  هوای  نوع بهموجود  و  حال  ی 
زمینه دموکراسی مدرن  »مشروعیت انقالبی« را که در قالب حاکمیت مردم همواره در پس 

سازد، »در راست  ( چنانکه آدورنو خاطرنشان می65  -66:  1388کند. )مونو،  دارد، القا میقرار  
به دموکراسی حقیقی استناد می به  افراطی نو مدام  ی متهم  زی ست  یدموکراسشود و دیگران 

توان دوباره  این است که تعابیری چون »می  سمی نو فاششعارهای    نیمؤثرترشوند ... جزو  می
 ( 23-26: 1399.« )آدورنو، برندیمبه کار  انتخاب کرد« را

نهادهای   نمایندگی ندارد چراکه  از سوی دیگر، پوپولیسم همپوشانی کاملی با دموکراسی 
قاعده  و  مردم  قدرت  معنای  )در  دموکراسی  نقض  مصداق  را  قانون(  )حکومت    غیرانتخابی 

ره دارد که پوپولیسم در بستر  َکنوان«، دموکراسی دو جنبه یا چه کند. به تعبیر » اکثریت( تلقی می 
مثابه منبع  بر عاملیت مردم به  د ی تأک بخش آن از طریق کند: جنبه رهایی تنش میان این دو رشد می 

وعده  است(  نهادی  ضد  تمایالت  متضمن  گهگاه  )که  مشروع  می   اقتدار  جنبه  رهایی  دهد. 
کشمکش   که آن پراگماتیک   رفع  برای  تحدید  قواعدی  برای  نهادهایی  و  و  ها  قدرت 

دموکراسی تنش میان ایدئولوژی    ، مشخصه گر ی د ان ی ب به آورد.  ی حکومت به وجود می کارآمدساز 
)آرماِن قدرت مردم( و عملکرد آن )واقعیت قدرت نخبگان منتخب( است و پوپولیسم از درون  

   ( 78:  1398کند. )پاسکویینو، به نقل از: سمیعی اصفهانی،  این شکاف رشد می 
»افراطپوپولیسم را می   بنابراین، نوعی  قلمداد کرد که جانتوان  ب  گرایی دموکراتیک« 

سازی رابطه مردم و سیاستمداران را بر مبنای  دگرگون  گیرد و چون داعیهمردم عادی را می
»مساوات آننوعی  با  برابر  نه  حاکمان  از  برتر  )مردم  معکوس«  همچون  طلبی  دارد،  ها( 

کند. البته، پوپولیسم نه  »محصول دموکراسی نمایندگی علیه دموکراسی نمایندگی« جلوه می
ی بلکه درواقع خواهان »نمایندگی درست« برای اتخاذ »تصمیمات درست«  مخالف نمایندگ

قابل عام  »خیر  را  مالک  و  میاست  مردم«  توسط  سیاستمداران  تشخیص  توسط  که  داند 
مردم مملو از »حاکمیت اخالقی«  ( در اینجا،  32:  1396گردد. )مولر،  پوپولیست تصریح می

مرت که  متجانس  و  واحد  بلوک  یک  هستند؛  نمیمطلق  اشتباه  عمومی  کب  اراده  گردد؛ 
در این (  368: 1400شود. )الوسون،  ناپذیری که توسط رهبر و بدون وساطت بیان میخدشه

صورت  معنا، نوعی »قرابت گزینشی« بین پوپولیسم و دموکراسی مستقیم وجود دارد، بدین 
پوپولیست اراده  که  و  عمومی  اراده  میان  او  تفکیک  و  روسو  آرمانشهر  به  متوسل    ها  همه 
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جای ساختارهای نمایندگی بر ارکان دموکراسی  به( و  36:  1398شوند )موود و والسر،  می
 کنند. می  دی تأک مستقیم مانند رفراندوم 

حال، تفاوت بارزی میان »اراده مردم« پوپولیستی و »اراده عمومی« روسویی وجود  بااین 
تر »مردم عادی« پوپولیستی مردم یا به تعبیر دقیق دارد که منشأ آن به دو پهلویی در مفهوم  

سو »کل همگن«ی  افکن است. از یکگردد؛ مفهومی مبهم که توأمان یکپارچه و تفرقهبرمی
شده« همچون یک »جسم رمزآلود« اشاره دارد. )مولر، شکل و نهادینهبی   است که به »توده

تعبیر116،  36-33:  1396 به  پوپولی   (  »هارتلند  آن  جامعه  منزلهبه  1ستی«تاگارت  در  که  ای 
از سوی دیگر،  (  73:  1398کنند. )سمیعی اصفهانی،  زندگی می   لت ی بافضجمعیتی یکدست و  

»مردم راستین«  . یعنی مفهوم مردم بر  ی مردم استبخشی از مردم به معنای همهدر پوپولیسم  
ه بر جزئیاتی از »کلیت  ای داللت دارد ک کشیده از مجموع شهروندان یا مردم غیرتجربی  بیرون

این تناقض به این    ریشه   مردم« )از منظر طبقاتی یا منزلت اجتماعی و فرهنگی( استوار است.
ها از کانون آرمانی جامعه تعیین    طبق روایت خاص پوپولیست   گردد که ویژگی مردم بربرمی

 (  152: 1385شود )تاگارت، می
که مدلول دال پوپولیستی مردم را تعیین  در حقیقت، گفتمان یا ایدئولوژی میزبان است  

میمی مشخص  را  مردمی«  »حاکمیت  و  راستین«  »مردم  از  منظور  و  بنابراین،    سازد.کند 
و دارای محتوای ثابت باشد،    2بیش از اینکه یک ایدئولوژی )حتی در مفهوم رقیق(   پوپولیسم

ورزی است که محتوای آن بسته به گفتمان یا ایدئولوژی    درواقع یک فرم و سبک سیاست
توان به استناد این  های متعارض پوپولیسم را میشود و فرض وجود امکان میزبان تعیین می

 پذیری« ناشی از »فقدان محتوا« توجیه نمود.»انعطاف
  

 

1. populist heartland 
های  »ایدئولوژی  علیرغم اینکه پژوهشگرانی همچون کاترین فیشی، بن ستنلی و کاس مود آموزه. در نظر فریدن،  2

بست وجود  ای درباره موضوعیت این کارمالحظهاند، به دو دلیل تردیدهای قابلمایه« را به پوپولیسم ارتباط دادهتنک
پروسه محصول  و  است  نشده  خوبی صورتبندی  به  تاکنون  پوپولیسم  نخست  سیاسی  دارد:  اندیشه  طوالنی  های 

سر و ته پوپولیسم  مایه، سرشت بیهای تنکاندیشانه، سنجیده و دقیق نیست. دوم ، برخالف سایر ایدئولوژی ژرف 
عیار بدل گردد و در واقع، از لحاظ  ه یک ایدئولوژی تمامندرت چنین آرمان یا استعدادی را از خود نشان داده که ب به

 ( 2018مایه دانست. )فریدن، توان آن را حتی ایدئولوژی تنکقدر نحیف است که نمیایدئولوژیک آن
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 دموکراتیک متعارض و سطوح تحلیل متفاوتهای ( نظریه2 -3
تلقی از »سیاستِ   های مختلف است،پردازی ای گشوده به روی مفهوم»مردم« واژه  که  ازآنجا
رو،  ( ازاین White, 2009: 96نیز در معرض رویکردهای کاماًل متفاوتی قرار دارد. )  1مردم« 

پیش و   مفهومی  سیالیت  به  توجه  شیوه با  پرداختن گفته،  فرهنگ   های  از  پوپولیسم  های  به 
معرفت  2پژوهشی متفاوت  شناسی و  است.  تأثهای  پذیرفته    ( Heinish, et.al, 2017:7)یر 

سطوح تحلیلیِ متفاوت  بایست مبانی نظری و  شناختی میمالحظه روشیک    عنوانبهیجه،  درنت 
را  نظریه دموکراتیک  تعیین   عنوانبههای  ارزیابی  متغیری  در  بر تأثکننده  پوپولیسم  یر 

 دموکراسی در نظر داشت.  
شاخص  با  دموکراسی  لیبرال،  رویکرد  چارچوب  رویه در  باواسطههای  تماس  نظیر    ای 

و رقابتی، سازمان انتخابات آزاد  گرایانه جامعه، سازوکارهای    دهی کثرترهبران و مردم، 
کننده »قاعده بازی  هایی که تضمین خصشود؛ شا آمیز حل منازعه و... سنجیده میمسالمت

بنابراین، در اینجا به داللت1387دموکراتیک« هستند. )دال،   های پوپولیسم در مقام یک  ( 
شود که با توجه به خصایصی چون تماس مستقیم رهبران با مردم، »روش حکمرانی« توجه می 

 کند. می سازی جامعه، و ... تهدیدی برای دموکراسی جلوهستیزی، قطبی  تکثر
تر نظیر  های مشارکتی در مقابل، در چارچوب رویکرد رادیکال، دموکراسی با شاخص 

مسالمت حفظ  مستقیم،  قطبمشارکت  درنتیجه  و  تفاوت  شمولیت  آمیز  سیاسی،  بندی 
کننده  هایی که تضمینشود؛ شاخصهای متکثر، و ... سنجیده می تر در قبال هویت گسترده

بنابراین، در  (  Laclau & Mouffe, 1985)ای سیاست دموکراتیک هستند.  کیفیت مجادله
داللت  به  بهاینجا  پوپولیسم  میهای  توجه  بسیج«  »استراتژی  یک  به  منزله  توجه  با  که  شود 

می جدید  جمعی  اراده  خلق  چون  بهخصایصی  بازسازی  تواند  برای  فرصتی  بالقوه  طور 
 دموکراسی قلمداد شود.  

لیبرال به پوپولیسم، رویکرد رادیکال با تمرکز بر    گرایانه  گرش ذاتدرواقع، برخالف ن 
عنوان  پوپولیسم به  های پوپولیستی، بر وجه سازندهسرشت اقتضائی، پیچیده و ناهمگن جنبش

  جمعیت  عنوان یک مقوله کند. در اینجا صحبت از مردم نه بهتمرکز می  بندییک نوع مفصل
 3اجراگرانه  منزله پروسهکرده بلکه بهبه لحاظ تاریخی رسوب  اقتصادی، یا  -شناختی، اجتماعی 

 

1. politics of the people 
2. Research cultures 
3. performative 
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 :Palonen, 2021)صورت خودآگاهانه است.  شدن« و برساختن اجتماع سیاسی به  »مردم

164-165 ) 

 بندی  (. جمع3 -3
مفهوم دوپهلویی  به  پوپولیسم سویه  نظر  »مردمِ«،  زمینه شناختی  که  دارد  متعارضی  ساز  های 

گیری  ی و بهرهشود. بر این باوریم که با لحاظ این دوسویهیا مثبت از آن  می ارزیابی منفی  
ترکیبی   نظری  چارچوب  یک  قالب  در  رادیکال  و  لیبرال  رویکرد  دو  نظری  امکانات  از 

که پوپولیسم  یافت. بر این اساس، هنگامیتوان به الگویی برای تبیین فرضیه پژوهش دستمی
در   و  ایجابی  چهره  سیاستبه  محتوای  میقالب  ظاهر  حکمرانی«  »روش  یا  شود،  گذارانه 

ستیزی،    هایی نظیر نهاددلیل مشخصه  گردد، بهچنانکه رویکرد لیبرال دموکراتیک متذکر می
طورجدی تهدید های ساختاری دموکراسی را بهکردن سیاست، بنیان  ای ستیزی و توده  تکثر 

 شود.  ساز اقتدارگرایی مینموده و زمینه
به چهره سلبی و در قامت یک جنبش و استراتژی بسیج   در مقابل، آنجا که پوپولیسم 

جمعی    شود، بر طبق رویکرد رادیکال دموکراتیک، به دلیل خلق یک ارادهای پدیدار می توده
سیاست توسط    سازی نواقص دموکراسی نمایندگی )نظیر مصادرهجدید و معطوف به برجسته

نخبه فن اقلیت،  می سگرایی  بدل  دموکراسی  احیای  برای  امکانی  به   ) و...  البته  االرانه  شود. 
  طلبانه  سازنده منوط به همراهی متغیرهای دیگری نظیر ماهیت برابری یافتن این چهره فعلیت 

میان   اتصال  استراتژی  اتخاذ  و  دموکراتیک،  سیاسی  ساختار  مربوطه،  پوپولیستی  گفتمان 
 وی بازیگران در قدرت و بر قدرت است. سیاست خیابانی و نظام نهادی از س

 زدایی مثابه دموکراسی. رویکرد لیبرال دموکراتیک: پوپولیسم به4
به دموکراتیک  لیبرال  رویکرد  نگرشی  در  مبنای  بر  دموکراسی،  از  متعارف  برداشت  منزله 

فته  گرا در نظر گرای هیجانی و جمععنوان آموزهعقالنی و فردگرا به دموکراسی، پوپولیسم به
به سمت تودهشود که چون جامعهمی متکثر را  فرایند  شدن سوق می  ای/ قطبیی  به  دهد، 

کثرت میدموکراسی  آسیب  درونی  گرا  منطق  از  وجوهی  نگرش،  این  چارچوب  در  زند. 
 کنند.ساز اقتدارگرایی عمل میشود که همچون زمینهپوپولیسم پررنگ می
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 سلیم مردمی: گری در پوشش عقل ( ناعقالنی1 -4
درک    طبق مذهب مختار پوپولیسم، »سیاست درست« به معنای سیاست منطبق با امور قابل   بر

فریبی،  و درنتیجه عوام های حوزه سیاستسازی چالش توسط مردم عادی است. ریشه ساده
ای که از تفسیرهای  گردد؛ انگارهها به همین انگاره برمی  معقولیت پوپولیست  زدگی و ناشتاب

حاکمیت قانون    کند. در شرایطی کهپسندانه از واقعیت تغذیه می های مردمنحرافی و کلیشه ا
مشغولی بنیادین  دل  ،است  شرط حصول نتایج سنجیدهدارد که    دی تأک  یناپذیراجتناب  بر تأمل

شتاب    فرصت تغییر نباشد،  در آینده   ممکن استبا تشویش و نگرانی از اینکه  ،  هاستی پوپول
ها با    شناسانه، بازی پوپولیست  از منظر آسیب   (2018)فریدن،    .« استمردم  ادهتحقق »ار   در

میکلیشه  که  میزان  همان  به  عامه  فهم  از  برآمده  پیشنهادهای  و  فرهنگی  جاذبه  های  تواند 
نزد هواداران )در کوتاه پوپولیسم  پیامدهای  غریزی و پویایی  مدت( را توضیح دهد، علت 

از  خسارت ناشی  سازمان بار  و  دست    خودجوشی  به  را  بلندمدت(  )در  پوپولیسم  گریزی 
 (  153: 1385دهد. )تاگارت، می

انجامد بلکه اقتدارگرایی و ناکارآمدی تنها به تغییر اوضاع نمیدرنتیجه، پوپولیسم عماًل نه
رو که موضع سیاسی آن بر داعیه نمایندگی راستین  ن ی پی خواهد داشت؛ اقتدارگرایی ازا  را در

شود، لذا  ریزی می لت و بدیهی انگاشتن حقیقت )عدم نیاز به سنجش شواهد تجربی( پایهم
رو که به  ( ناکارآمدی ازاین 108:  1396گیرد. )مولر،  ناپذیر به خود میگفتار آن حالتی ابطال

اجتماعی با اشاره    -های اقتصادی انجامد؛ چنانکه رهیافتسیاست اقتصادی غیرمسئوالنه می
های پوپولیستی  در ایجاد توسعه اقتصادی در رژیم ی و تجربه ناموفق پوپولیسمورپر یحامبه 

پوپولیسم آمریکای التین که    ( برای نمونه،1204:  1398)موثقی،  شوند.  جهان سوم متذکر می 
در واکنش به بحران اقتصادی ناشی از توسعه وابسته و معوق پدیدار شد، استقالل اقتصادی  

داد اما فئودالی و پیشبرد عدالت اجتماعی را وعده می  ارهای شبهملی، درهم شکستن ساخت 
عدالتی شد. علت بنیادی  عماًل منجر به تداوم و گسترش وابستگی، ساختار شبه فئودالی، و بی

 (. 94-95:  1385بودن پوپولیسم جست. )تاگارت،    طلب و نه انقالبیاین امر را باید در اصالح

 بسترساز اقتدارگراییطردگرانه،  گراییِ( مردم2 -4
طبق گفتمان یا ایدئولوژی خاصی تعریف    که مفهوم پوپولیستی مردم عماًل بربا توجه به این 

گیرد چراکه نه  ستیزانه و طردگرانه به خود میگرایی پوپولیستی کیفیتی کثرتشود، مردممی
تعریف  همه راستین«  »مردم  صرفاً  بلکه  پوپولیستمردم  توسط  برمی  شده  در  را  گیرد.  ها 
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معنای خیانت    بهبودن    ینی ناب ی زیرا بشود  رو، مخالف و رقیب اساسا نامشروع قلمداد میازاین 
ها، خواه راست و خواه چپ،   طورکلی، پوپولیست به (2018)فریدن،  .به »اقتدار« مردم است

»قدرت می با  بههای  و  انگارهانجی« خصومت دارند  طرف و ضرورت لیبرال دولت بی  جای 
وساطت نهادی قدرت، به یک دولت پارتیزانی گرایش دارند که مدعی ایستادن در جانب  

وسیله و  است.  مردم  سیاسی  نهادهای  در  مردم  خواست  واسطه  بدون   ,Osborne)  ابراز 

2020: 175) 
به پوپولیسم  معنا،  این  نوعدر  طردمثابه  هویت«  »سیاست  برای   ی  تهدیدی  به  کننده، 

بدل می بر قطبیدموکراسی  مبتنی  از دوقطبی  شود؛ سیاست هویتی  سازی مضاعف جامعه: 
ستیزی  تنها همبستگی نخبهمردم. درنتیجه، نه  غیر   – مردم عادی تا دوقطبی مردم راستین    – نخبه  

مند جامعه  مخالفان و سرکوب خشن و نظامگیری با  ستیزی در پوپولیسم به سخت  و کثرت
می پوپولیستمدنی  بلکه  باسیاست  انجامد،  را  خود  افراطی  اقدامات  و  قطبی   ها  سازی 

. در اینجا، سیاست همچون جمع بخشندیم  ی ترس عمومی از دیگری مشروعیتکاردست
گردد: یک وضعیت اضطراری دائمی تصور می  عنوانبهشود که  گرفته می  در نظرجبری صفر  

 ( 369: 1400اید. )الوسون، ایم چون شما برندهما بازنده
ی غیر دموکراتیک »مردم راستین« نگرش اشمیتی به امر سیاسی )که دموکراسی را  انگاره

ها به  ها و فاشیستدید( و نقدهای کمونیستمستلزم مردم همگون و بیرون تهدیدکننده می
ایدئولوژیمردم( را تداعی میلیبرال دموکراسی )حول گسست لیبرالیسم و   هایی که  کند؛ 

(  54، 37: 1398گرا بودند، اما وجه پوپولیستی نیز داشتند؛ )موود و والسر، اگرچه ماهیتاً نخبه
انگاره  در  »جوهر »این   وجهی که  میان  مفهومی  بر گسست  تأکید  و  مردم«  و  همانی حاکم 

له و اشمیت فاشیسم و نه انتخابات را  شد؛ چنانکه جنتی مردم« و »نتیجه انتخابات« متجلی می
بدین ترتیب، در قالب زبان    (35،  59:  1396کردند. )مولر،  نماینده مردم واقعی تعریف می 

انگاره-شبه در  متجلی  این   دموکراتیک  یعنی  واقعی  حاکم«،  »دموکراسی  و  اتباع  همانی 
  شدهزدایی  و تکثری  رواقعیغ ،  قدرتمند  واژهچراکه  شود  گرایش به اقتدارگرایی تقویت می

تنوع ایدئولوژیک،    بهشود و  کاربرده میبه  یبرابر استدالل ورز  سالحی درهمچون  »مردم«  
 (  2018شود. )فریدن، نهاده نمیجنسیتی وقعی  و قومی، مذهبی

این در حالی است که از منظر لیبرال دموکراتیک، تصور مردم بیرون انتخابات، بر یک 
گردد: به  بسیج پوپولیستی بر یک تناقض در مفهوم اراده مردم استوار می  و توهم فراسیاسی،
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جوشد اما از باال نه پایین. در این ارزیابی انتقادی، نزد پوپولیسم مردم صرفا از دو  نام مردم می
است:   اهمیت  واجد  به1لحاظ  مردم  »تعداد«:  متکثری( که در حکم  (  )نه  مثابه کلِ همگن 

  مثابه سوژه( »سکوت«: مردم به2کند.  ار و مشروعیت بخش عمل میپایگاه اجتماعی پرشم
، پاک، خودآگاه و مفیدی که فاقد صدا و بازنمایی در نظام نمایندگی است و  جمعی ساده

و   151:  1385گویند. )تاگارت،  ها به نمایندگی از این اکثریت خاموش سخن می پوپولیست
الفصلی بین حاکمان و رعایا وجود داشته باشد،  هویت ب( همچنین، ازآنجاکه باید  143  -144

تواند صورت گیرد که در آن، رهبر پوپولیستی  نمایندگی تنها در قالب تجسم مستقیمی می
 ( 1203: 1398شود. )موثقی، صدای اراده مردم می

گویی اراده مردم« را شاهدیم؛ یعنی مفهومی  با این اوصاف، در پوپولیسم نوعی »غیب 
باعث میابطالناپذیر/    سنجش  اراده مردم که  از  نمایندگی مردم چیزی  ناپذیر  ادعای  شود 

سنجش نیست.  شبیه به یک جوهر و ذات نمادین باشد که با معیارهای عینی و استداللی قابل
  گرایی پوپولیستی عماًل »خواست مشارکت تائید آمیز« و نه »داورانه«   در این معنا، مشارکت

و برخالف نظام نمایندگی که در آن، تفویض اختیار از سوی  مردم از سوی رهبران است  
: 1396صورت دستوری است. )مولر،  گیرد، در اینجا بهصورت آزادانه صورت میمردم به

36- 38 ) 
ها با گریز از    تالی منطقی این وضعیت، »اقتدارگرایی داخلی« پوپولیسم است. پوپولیست

بهپیچیدگی رهبر  بر  نهادی،  نظام  محدودیتراه   لهمنزهای  بر  غلبه  برای  از  حلی  ناشی  های 
کنند. تمرکز امور در رهبر باعث کیش شخصیت، ظهور رهبری  گریزی تأکید می  سازمان

درعین  و  خودکامهکاریزماتیک  می حال  بیشود  ای  بیان  مدعی  عمومی    واسطهکه  اراده 
(  368:  1400ناپذیر است. در اینجا »ما، مردم نیست بلکه من، مردم است«. )الوسون،  خدشه

نوعی حزب تک پوپولیستی،  راستای یکپارچگی داخلی جریان    نفره و سلسلهدرنتیجه، در 
می ظاهر  واحد  رهبری  تابع  وبریمراتب  مفهوم  که  را   -شود  متمرکز  بروکراسی  میخلزی 

 کند.  تداعی می 
نوع   عوام  سیاست این  با  می ورزی،  همسو  پوپولیست  فریبی  سیاستمداران  چراکه  شود 

ورزی مرسوم    میل به سیاستکار و بیعلیرغم تعلق به کاست سیاسی، خود را غیرخودی، تازه
اند. دهند که صرفاً در جهت رسالت »بازگرداندن سیاست به مردم« وارد عرصه شدهنشان می

گرایی باال به پایین  اغلب نخبه  ت، مشکلی با نخبگی ندارند بلکهتنها در موضع قدرحال نهبااین 
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حفظ  خود    افعمن  در جهتوحدت ظاهری آشکار را  و  گذارندرا به نمایش می یقدرتمند و
بنابراین، شاهد ظهور طبقه حاکمه جدیدی از دل تغییر پوپولیستی  (  2018کنند. )فریدن،  می

های پوپولیست  قه بورژوازی بولیواری در رژیم نخبگان حاکم هستیم. برای نمونه، ظهور طب 
بحران« و    سازنده  ها به »نقش بر  حال، به دلیل واقف بودن پوپولیستآمریکای التین. درعین 

خلق همیشگی فشار، حتی در موضع نخبگی نیز به نخبه ستیزی حول »تئوری توطئه« ادامه  
 ( 51 -50: 1396دهند. )مولر، می

شد، پس  ه پیش از کسب قدرت، به نام »تعهد به اراده مردم« تبلیغ می هایی ک نهایتاً، برنامه
تسخیر قدرت  را دراز  اراده عمومی«  بر  پوپولیسم در    ، »محدودیت  معنا،  این  پی دارد. در 

قدرت، تکرار عملکرد نخبگان پیشین اما با توجیه ظاهراً اخالقی »نمایندگی از جانب مردم 
 ها در استعمار )تسخیر( کشور و مرید   علنی پوپولیست  واقعی« است؛ توجیهی که بسط نفوذ

-پی دارد. در اینجا، قانون اساسی جدید، ابزار مؤثری خواهد بود؛ قانون  پروری گسترده را در
سازی  آمیز و محرومشود: قوانین تبعیضنما که بر ضد مشروطیت پدیدار می  گرایی متناقض 

کند. با این  طرفه )علیه رقبا( تحمیل مییکهای گرایی، محدودیتکه باهدف حذف کثرت
شود: طرد  اوصاف، تفاوت شیوه حل منازعه در پوپولیسم و دموکراسی نمایندگی ظاهر می 

 ( 74 -52، 1396همکاری سیاسی و تداوم نزاع. )مولر، 

 دموکراسی کردنِمثابه دموکراتیزه. رویکرد رادیکال دموکراتیک: پوپولیسم به5
گ نحو  به  درجهستردهدموکراسی  متضمن  و ای  است  مردم  نفع  به  سیاسی  مداخله  از  ای 

  حکمرانی جمعی داللت دارد.   -بر سطوحی از تعهد به کردارهای خود  1»حاکمیت مردمی«
(White, 2009: 97 )  در چارچوب این بینش، رویکرد رادیکال دموکراتیک، پوپولیسم را

 جدیدی در نقادی هژمونی لیبرال و  اندیشی معطوف به دخالت مردم، مسیرمنزله سیاستبه

هایی نظیر  فرصتی برای بازسازی دموکراسی قلمداد نموده و آمیخته شدن پوپولیسم با پدیده
ویژه در کند. در این چارچوب، بهنژادپرستی یا اقتدارگرایی را پیامد عرضی آن محسوب می

وجود  ای مقوله منزلهبه پوپولیسممارکسیستی الکال و موف،  تر پسا روایت ساخته و پرداخته 
بندی هرگونه محتوا )سیاسی،  شود که به وجه مفصلگرفته می  در نظر(  2ی )نه وجودی شناخت

گروه مشخص(. بنابراین،   کهای ی ایدئولوژیک و اجتماعی( داللت دارد )نه توصیف کنش

 

1. Popular Sovereignty  
2. Ontological (not ontic) 
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: 1388شود. )الکالئو،  نمی  فرو کاسته معنای پوپولیسم به هیچ محتوای سیاسی و ایدئولوژیک  
 ریزیمحتوای برنامه یا ،رژیم سیاسی، یک ایدئولوژینه پوپولیسم از این منظر تحلیلی، ( 28

که    اینظم اجتماعی  خواهدمی   ای است که()یا مردم  « سوژه کنش جمعی، بلکه ظهور »شده
منزله »خلق  بنابراین، پوپولیسم به  (2016. )موف،  را از نو پیکربندی کند  انگاردمیناعادالنه  

رو، رویکرد رادیکال دموکراتیک  ازاین   شود.اراده جمعی«، رکن ذاتی امر سیاسی قلمداد می
امکان  همبسته به  متعارض  برابریهای  و  راست  )تمایزطلبی  پوپولیسم  چپ(   ی    خواهی 

میبه توأمان  فراسوی    نگردصورت  دموکراتیک  سیاست  بازسازی  برای  آن  تضمینات  و 
 سازد. تصلبِ نهادی نظام نمایندگی را برجسته می

 کردن سیاست: سیاسی-( بازنویسی عقل سلیم و باز1 -5
کند که درصدد رفع  بخشی تلقی میمحور، پوپولیسم را پروژه سیاسی رهایی  برداشت فرصت

نظام نقصی  نقص  است؛  نمایندگی  فن های  رویکرد  از  به  برآمده  لیبرال  ساالرانه حکمرانی 
های برآمده از خواست مردم فراهم  های اجتماعی و سیاسی که امکانی برای بدیلپیچیدگی 

کند: اجماع  عنوان »اجماع در میانه« یاد می ی معاصر این رویکرد بهسازد. موف، از جلوهنمی
سوم گیدنز( بر روی اصول بنیادی  احزاب راست و چپ )و اوج آن در قالب سیاست راه  

یا به تعبیر   2گذاری«به »سیاست  1لیبرال که منجر به تقلیل »سیاست«  حکمرانی ذیل پارادایم نو
  جه یمبهم شدن مرزهای میان راست و چپ درنت   شده است؛ یعنی  « سی سیا -»پسااو وضعیت  

وفاق  رأییهم جایگ  ضمنی  و  که  مورد  این  در  میانه  چپ  و  راست  برای  احزاب  زینی 
ایِ سیاست حذف گردیده و دیگر، ابعاد منازعهعبارتبه.  لیبرال وجود ندارد-شدن نئو جهانی

به سیاست  اصیل  پروژهمفهوم  میان  از  »انتخاب  به  مثابه  را  خود  جای  متعدد«  سیاسی  های 
 (  25-24: 1398»مدیریت امور عمومی« داده است. )موف، 

به ملک مطلق نخب شده که رقابت میان خود در زمین  گانی تبدیلدرنتیجه، دموکراسی 
به را  معرفی میخنثی  دموکراسی«  از  بالغ  »شکلی  در  منزله  موجود  آنتاگونیسم  بر  کنند که 

مثال بارز این وضعیت    ی واحد رااروپاجامعه فائق آمده است. فردریک جمیسون، سیاست  
تا در قبال هیچداند: »می به نحوی چیده شده  نباشدملتی پاسخ  یک فرم سیاسی که    ...  گو 

ای  اند، طبقهظاهر دموکراسی نمایندگی را حفظ کردهاگرچه بسیاری از این کشورها هنوز  
گونه صدای دموکراتیکی به گوش  دهد هیچکار دستش آمده و اجازه نمی  هست که قاعده

 

1. politics 
2. policy-making 
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های  به دستورالعملاحزاب  تحت الزامات مدرنیزاسیون،  (. درواقع،  2017« )جیمسون،  رسد
شده بر دخالت  های تحمیل و محدودیت  شدنیداری مالی جهانشده از جانب سرمایه  کتهید

و سیاست دادهدولت  تن  انگاره  اندگذاری عمومی  آرمان   و  قلب  مردم که همواره  قدرت 
 (. 2016اند )موف، را وانهاده شددموکراتیک معرفی می

»پسامح »پسا-صول  وضعیت  آرمان -سیاست»،  رکن  دو  آن،  در  که  است  دموکراسی« 
دچار شده فرسودگی  به  مردمی(  و حاکمیت  )برابری   ,Crouch)اند  دموکراسی خواهانه 

که    ،(2004 معنا  نمیی  ها آرمانبدین  کانالدموکراتیک  خوتوانند  بیان  در  یهای  را  ش 
«  قرر بوده حکومت کند، ذیل مقوله »زامبیکه م »دموس« ؛ چارچوب سیاسی سنتی پیدا کنند

»دموکراسی« صرفاً به وجود انتخابات و دفاع از حقوق بشر فرو از  شده و صحبت  قرار داده
)محدود به اکثریت    «حقوق  بدون  دموکراسی »  دیگر،بیانبه  (.2016)موف،    کاسته شده است 

بروکراسی   «دموکراسی  بدون  حقوق »  و   انتخاباتی( کمیسیون  )حاکمیت  نظیر  فراملی  های 
در سالیان اخیر جدال    بنابراین،  .هستند  های اروپاییدموکراسی   مبتالبه  موازی   بحران   اروپا( دو

  در  امنیت  و  آزادی   سنتی میان  جدال  جایگزین   مردم  اراده  و  دموکراتیک   میان لیبرالیسم غیر
 (Mounk, 2018ها شده است. )دموکراسی

مقابل، پسا  در  اجماع  از  جدایی  در  دموکراسی  سر   احیا  بر  مجادله  تصدیق  و  سیاسی 
آمیز در بستر آگونیستی نه خصومت طردگرانه در  های ممکن )در قالب رقابت مسالمتبدیل 

ی بحران در فرماسیون هژمونیک  شود. با این ارزیابی، زمانهبستر آنتاگونیستی( جستجو می
برآورده در  نئولیبرالیسم  می  )بحران  را  انباشته(  عمومی  مطالبات  »لحظه  ساختن  توان 

اختیار میپوپولیستی«  را در  بازسازی دموکراسی  نظر گرفت که فرصت  نهد چراکه  ای در 
آید تا بدیل )یا جمعی جدید از طریق بسیج پوپولیستی فراهم می  امکان خلق سوبژکتیویته

جایگزین   جدید  عمومی  بااراده  مطابق  را  جدیدی  سلیم(  مقاومت عقل  ظهور  های  سازد. 
به نظامگوناگون  علیه  متکثر  مطالبات  خیزش  نخبهمنزله  نمایندگی  فن های  ساالرانه،  گرا 

 (. 31 -38: 1398)موف،  1شود مصداق عینی این فرصت قلمداد می

 ( سوبژکتیویته جمعی و بازسازی دموکراسی: 2 -5

 

داند که  را عامل ظهور لحظه پوپولیستی و آغاز نارضایتی از نهادهای دموکراتیک می  2008. موف بحران اقتصادی  1
هایی که گرایش به عبور از احزاب چپ و  سیستم بازتاب یافته است؛  جنبش   -های ضددر خیزش انواع جنبش

 ( 25: 1398راست دارند. )موف، 
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های  معنای امکان نزاع میان گفتمان ازآنجاکه در رویکرد رادیکال، سیاست دموکراتیک به  
رقیب بر سر  تعریف اراده عمومی و تعیین دستور کار جامعه سیاسی بر طبق آن است، »ابهام  
ذاتی مفهوم مردم« ضروری است چراکه امکان تعریف مردم )اراده عمومی( طبق محتواهای  

می باز  را  همگانیجدید  اراده  به  توسل  با  پوپولیسم  بنابراین،  بازتعریف    گذارد.  برای 
  شود که با برساختن »ما«ی جمعی به سوژههنجارهای مسلط، نیروی رهایی بخشی قلمداد می

انجامد. در این معناست  ها و کشاندن مفهوم اراده عمومی به متن سیاست میمند کردن توده
که در نگاه الکال، پوپولیسم درواقع همان امر سیاسی است یعنی کنش ابراز خواست عمومی  

( سیاستی که به مفهوم رانسیری،  Laclau, 2007جمعی. )  از طریق برساختن سوبژکتیویته
رویه اندیشه؛ کنشی که  تا  دارد  ربط  به کنش  می بیشتر  برهم  را  مرسوم سیاسی  تا  های  زند 

برابری مورد تأکید قرار  موقعیتی خلق   اینجا، در  175:  1398گیرد. )تاجیک،  کند که  ( در 
»پلیس  منطق  منازعهبرابر  ابعاد  حذف  با  که  )عرصه  «  »پولیس«  سیاست  اصیل  معنای  ای، 

سهم از طرف کسانی است    مطالبه  منزلهبهکنش سیاسی  ها( را به محاق برده،  سوژگی توده
: 1388دارند. )رانسیر،    مطالبه گرکارکرد مخل و    توأماننداشتن در سیاست،    سهم  ل ی به دلکه  
به آن، مردم هویت  بنابراین، پوپولیسم صرفاً در(  27 بازنمایی« )که در واکنش  باره »بحران 

های  کنند( نیست بلکه »آغاز بازنمایی« نیز هست؛ بازنمایی هویت »پوپوالر« جدیدی اتخاذ می
 (. Panizza, 2005: 11مذهبی، قومیتی، جغرافیایی و ... در میدان سیاست )

پ از  مترقی  معنای  بهمیوپولیسم  این  اینکه  تعمیق دموکراسی    تواند  به  بینجامد، مشروط 
چنانکه موف    های اجتماعی و نیروهای سیاسی نوعی همکاری ایجاد کند.میان کثرت جنبش 

می خنثیمتذکر  برای  ارتجاعی  سازیشود،  افراطی  پوپولیسم  و  راست  کردن  محکوم   ،
از  اهریمن  نهآنهواداران  سازی  ندارد فایده  تنها ها  رویکردی    ای  است کبلکه  مخرب    اماًل 

  های خواست  جای مردود شمردن، بایدکند. به را تقویت میسیستم  -ت ضدا چراکه احساس
.  قرارداد ها را به شکلی مترقی فرموله کرد و در مسیر دفاع از برابری و عدالت اجتماعیآن

طبق(  2016)موف،   پوپولیستی    بر  بسیج  رویکرد،  خ  خواهانه  یدموکراس این  به    طر بدون 
پی گسست    چراکه لحظه پوپولیستی نه در  دوام استای دموکراسی قابلنهادهای پایه  انداختن 

انقالبی از دموکراسی )اتخاذ اصول جدید( بلکه به دنبال فرصتی برای دگرگونی هژمونیک  
طلبی انقالبی« که از گفتمان  )بازتفسیر اصول اخالقی معتبر دموکراسی( است؛ نوعی»اصالح
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گیرد و فراسوی چپ  نشئت می  1خواهانه(    غربی )تخیل دموکراسیخواه در سنت    دموکراسی
بی  را  انقالب  و  اصالح  میان  کاذب  دوراهی  میانه  چپ  و  انقالبی  میافراطی  سازد.  اعتبار 

فرهنگی66  -68:  1398)موف،   فرصتی  بلکه  تهدید  نه  پوپولیستی  لحظه  تحلیل،  این  با   )-
 امر سیاسی و عاملیت جامعه است.یاسی برای بازسازی دموکراسی از طریق بازگشت س

 های متعارض پوپولیسم برای دموکراسی  . داللت 6
چنانکه آمد، نوع نگرش به رکن محوری مقوم دموکراسی )حکومت قانون یا اراده عمومی؟(  

بر جنبش  یا  حکمرانی  )روش  پوپولیسم  از  تلقی  نوع  نقش    سازنده  و  جمعی؟(  اراده 
اختصار، از منظر لیبرال  ثیر پوپولیسم بر دموکراسی دارد. بهای در ارزیابی نوع تأ کنندهتعیین 

گرایی شود چراکه مردمزدایی ختم می  ورزی پوپولیستی به دموکراسی  دموکراتیک، سیاست
  آن مجادله عمومی را محدود ساخته و تضعیف حقوق اپوزیسیون و اقلیت را در   طردگرانه

کردن    طبق رویکرد رادیکال دموکراتیک، جنبش پوپولیستی با سیاسی  پی دارد. در مقابل، بر
مغفول   دموکراتیک موضوعات  برای  فرصتی  حاکم  نخبگان  سوی  از  کردن  مانده  تر 

می محسوب  چش دموکراسی  این  لحاظ  با  ارزیابی  مشود.  در  متفاوت،  تحلیلی  اندازهای 
مطلق تهدید یا فرصت به    توان با فرارَوی از دوگانه پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی می 

  بندی برابری( محتوای گفتمان پوپولیستی )مفصل1کنش چند متغیر« توجه کرد:  »نوع برهم
وپولیسم )ساختار فرصت سیاسی: نظام  ( بستر ظهور پ2مطالبات متکثر؟(،    تمایز طلبانه طلبانه یا

اقتدارگرا؟(،   یا  پوزیسیون  3دموکراتیک  و  اپوزیسیون  بازیگران سیاسیِ  متقابل  استراتژی   )
 )اتصال یا انفصال میان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟(. 

 ( محتوای گفتمان پوپولیستی: پوپولیسِم دموکراتیک یا اقتدارگرا؟ 1 -6
نما نظام  در  بحران  که  امکانیندگی  اگر  ارزیابی    حاوی  باشد،  جدید  جمعی  اراده  خلق 

تابعی از این خواهد بود که محتوای گفتمانی که    پیامدهای این وضعیت برای دموکراسی
مفصل به  می موفق  جامعه  متکثر  مطالبات  برابریبندی  یا    شود،  است  دموکراتیک  خواهی 

توان متصور بود که نتایج  متنوعی را میهای تمایزطلبی اقتدارگرایانه؟ از این منظر، پوپولیسم

 

دموکراسی .  1 سنت  در  برابری  به  شوق  قبلی  مراحل  برمیموف  چنین  را  غربی  انقالبخواهانه  های  شمرد: 
جنبشدموکراسی سیاسی(،  )برابری  فرانسه  انقالب  و  )برابری  خواهانه  نوزدهم   قرن  کالسیک  اجتماعی  های 

 ( 65 :1398به بعد )برابری هویتی(. )موف،  1960های اجتماعی جدید دهه اقتصادی(، جنبش
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ی دارند. برای نمونه، رویکرد رادیکال دموکراتیک تمایز میان  در پمتفاوتی برای دموکراسی  
 سازد:دو نوع پوپولیسم را برجسته می

مردم منفرد آزاد    یبرالیسم که برکاری و نئولمحافظه   ی ازترکیببا    ؛پوپولیسم راست  (1  -1  -6
قطع پیوند میان  کند، با عضوگیری میها و ... کارمندان، سنتی از میان  عمدتاًکند و ید میتأک 

ستیز و لذا نتایج غیر دموکراتیک  و بیگانه  طلبانه  یزتماجمعی    اراده  به  لیبرالیسم و دموکراسی 
ای  اری اقتدارگرایانه ک( نسخه غربی این نوع پوپولیسم، محافظه82: 1398انجامد. )موف، می

 به دو شیوه ( و  95:  1397زاده و دیگران،  کند )حسینیاست که در بافتی دموکراتیک عمل می
  یبرابرهای  دهد: رد نظام سیاسی دموکراتیک و ارزش خود را بروز می  تمایالت مونیستی

وپولیسم  ترین مصداق این نوع پ( برجسته159:  1394. )نظری و سلیمی،  شمولجهانو    خواهانه
ستیز مصمم  مثابه یک بیگانهدر کمپین ترامپ مشاهده شد که با تصویرسازی نمادین از خود به

آمریکایی منافع  از  دفاع  گفتمان  به  سفیدپوست(،  عادی  )مردم  واقعی    ساز   تیری غ های 
جهان  محور  تی هوگرایی  ملی دموکراتیک  هنجارهای  مقابل  در  برجسته  را  لیبرال  وطنی 

 ( 69: 1399)کاستلز، ساخت. 
، در پی خلق  خواهانه  یبرابر  باهدف رفرمیسم انقالبی  ؛دموکراتیک  پوپولیسم چپ  (2  - 1  -6 

طبقه متوسط، جوانان، زنان    از   عمدتاًای است که  از طریق بسیج بدنه اجتماعیاراده جمعی  
باشد. البته    دموکراسیدر لیبرال    مغفول  تواند کنشی در جهت احیا بعد مردمیهستند و میو...  

به  »  گرایانه، مستلزمچپ  یمداخلهاین    )دموکراتیک( شدن  مترقیانهتضمین   برساختِن مردم 
است. در این چارچوب،    همانیین ا  منطق  نهو  ارزی  هم« در چارچوب منطق  روشی متقاطع

»توده«    منزله به، و نه  سیاسی« و  ای گفتمانی  »برساخته« بلکه  مورد ارجاع تجربی»  منزله بهنه  مردم  
« )میان تنوعی از مطالبات( فهم  ارزی جمعی برآمده از زنجیره هم)کل همگون( بلکه »اراده  

  ی است که امکان از اتخاذ گنجینه واژگانشود. تحقق این کلیت گشوده و متکثر مستلزم  می
فتمان  به درون گ  هاآن  ایتوده  جذب بدنهی مختلف و  ها آن خویش کردن مطالبات جنبش 

طریق،   بدین  سازد.  فراهم  را  دموکراتیک  مطالبه  پوپولیسمِ  عام  همتواند  مییک  زمان 
)دموکراتیک( خاص  و  می  )پوپولیستی(  را  پوپولیسم  نوع  این  ذیل  باشد.  سنت  توان 

 شده برای میدانی  بندصورت  باز  خواهییجمهور« فهم کرد، نوعی  خواهی مدنیجمهوری »
، 82  -87:  1398ید دارد. )موف،  تأک  مشارکت فعاالنه در اجتماع  بر  که  گراییدادن به کثرت

  زعم به الگویی برای آینده مطرح گردید،    عنوانبهینکه پوپولیسم چپ دموکراتیک  باا(  107
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  کوربین در دوره جرمی  حزب کارگر  توان در اقدامات  موف، شمایی از این کیفیت را می
مشاهده کرد. )موف،    طلب  یبرابرفتمان  برای بسیج بسیاری از سرخوردگان سیاسی ذیل گ 

1398  :60  ) 

 ( بستر ظهور پوپولیسم )ساختار فرصت سیاسی(: 2 -6

امکان میزبان  تحلیل فوق که  منظر محتوای گفتمان  از  پوپولیسم را  ارتجاعی  مترقی و  های 
پوپولیسم و وضعیت جامعه می به زمینه ظهور  نظر  با  باید  »مراحل  سنجد،  منظر  از  میزبان  ی 
 ار به دموکراسی« تکمیل گردد. گذ

های اقتدارگرا که مسئله »گذار به دموکراسی«  در رژیم  دموکراتیک؛  ساختار پیشا  ( 1  -2  -6
تواند نقش مثبتی در پیشبرد فرایند  مطرح است، پوپولیسم با گرایش به حاکمیت مردمی می

کند.   ایفا  )انتخاباتی(  حداقلی  دموکراسی  ارتقا  و  این  دموکراتیزاسیون  نوع  و  میزان  البته 
دارد بستگی  مرحله  تأثیرگذاری  جامعهبه  که  دارد:    ای  قرار  آن  در  مرحله 1مربوطه  در   )

رژیم به    تواند با خلق اراده جمعی ضدها« در یک رژیم اقتدارگرا، پوپولیسم می »آزادسازی
جنبش پوپولیسم  نقش  مثال:  برای  کند.  کمک  ضددموکراتیزاسیون  )  های  مثل  کمونیستی 

( در مرحله »گذار از اقتدارگرایی  2های اروپای شرقی.  جنبش همبستگی( در وقوع انقالب
به  پوپولیسم  انتخاباتی«،  برای تضمین دسترسی    به دموکراسیِ  نخبگان حاکم  به  فشار  دلیل 

می  آزاد  انتخابات  از  دفاع  و  قدرت  به  سازندهمردم  اما  مبهم  نقش  پیشبرد  تواند  در  ای 
انقالب دموکراتیک در مکزیک   دموکراتیزاسیون باشد. برای نمونه، عملکرد حزب  داشته 

رغم  که با اتخاذ ادبیات پوپولیستی به مخالفت با حزب حاکم روی آورد و علی  1980دهه  
 های تاریخی هموار کرد. شکست در انتخابات، مسیر را برای معامله

پ اثرگذاری  نوع  و  میزان  نیز  دموکراتیک«  »واگشت  فرایند  دموکراسی در  بر    وپولیسم 
(  1: تابعی از این است که جامعه مربوطه در کدام مرحله از این روند نزولی قرار دارد زدایی

به به مدل اکثریت  در مرحله »فرسایش دموکراتیک«، پوپولیسم  گرایی افراطی  دلیل تمایل 
راستمی پوپولیست  حزب  اقدام  شود.  دموکراتیک  فرسایش  تسریع  عامل  گرای  تواند 

توان  ویکتور اوربان« در مجارستان برای بازنویسی قانون اساسی به نفع حزب حاکم را می »
( در مرحله »نابودی دموکراتیک« )گذار به اقتدارگرایی  2نظر گرفت.    مثالی از این تأثیر در
گرانه از  دلیل گرایش به برهم زدن قواعد بازی، نقشی مبهم اما حمایت  رقابتی(، پوپولیسم به
مثال مناسبی در این    1990کند. عملکرد »فوجیموری« در پرو در دهه  روند نابودی ایفا می 
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است.    اقتدارگرایی  3رابطه  به  رقابتی  اقتدارگرایی  از  )حرکت  »سرکوبگری«  مرحله  در   )
کامل(، پوپولیسم به دلیل حمایت از حاکمیت مردمی، علیه روند تکمیل اقتدارگرایی عمل  

 (  110 -115:  1398لسر، کند. )موود و وامی
»تعمیق دموکراسی« مطرح است، پوپولیسم    در اینجا که مسئله؛  ساختار دموکراتیک  (2  -2  -6

چهره  توسعهسازنده  غیر   با  در  می اش  شناخته  دموکرات  لیبرال  رژیم  یک  چراکه  ی  شود 
بارز    شود. مثالگرایی افراطی آن مانع اصالحات معطوف به حقوق اساسی لیبرال می اکثریت

رغم  است که علی  1990این وضعیت، دوره حکمرانی »والدیمیر مشایر« در اسلواکی دهه  
، اقدامات پوپولیستی آن مانع این امر گردید )موود و والسر،  امیدها برای تحکیم دموکراسی

بااین 110-112:  1398 تأثیر  (.  در  دموکراتیک  رادیکال  رویکرد  ارزیابی  چنانچه  حال، 
  گفته از نقش غیر توانیم تحلیل پیش میق دموکراسی را در نظر داشته باشیم، میپوپولیسم بر تع

سازنده پوپولیسم  را در خصوص »پوپولیسم در قدرت« )حکمرانی پوپولیستی( صادق بدانیم،  
زدایی    محوری و... به دموکراسی گریزی، شخص    ستیزی، نهاد  دلیل تکثر  پوپولیسمی که به 

به دلیل    طلب(  ی جنبش اپوزیسیون برابریسم بر قدرت« )و از گونهشود. اما »پوپولی منتهی می 
دستور بازنویسی  به  معطوف  جمعی  اراده  می   خلق  سیاسی  راستای  کار  در  تحرکی  تواند 

 کردن دموکراسی قلمداد شود. تردموکراتیک
فعلیت   که  است  چهرهبدیهی  این  بسیج  یافتن  امکان  به  منوط  توسط    سازنده،  گری 

رقابت    شدهرابری خواه/دموکراتیک است؛ فرصتی که صرفاً باوجود قواعد تضمینپوپولیسمِ ب
می دموکراتیک  ساختار  یک  در  بهسیاسی  بود.  متصور  متغیر  بیانتوان  اینجا  در  دیگر، 

امکان تعیین  چه  سیاسی«  فرصت  »ساختار  که  است  این  امتناع کننده  و  پیش ها  روی  هایی 
( بعد »عینی« به معنای  1فرصت ساختاری، شامل دو بُعد است:  دهد؟  بازیگران سیاسی قرار می

رقابت سیاسی است؛ یعنی قواعد بازی    ظرفیت نهادی نظام سیاسی برای تضمین عمق و گستره
ساز یا مانع رقابت دموکراتیک بر سر بسیج مطالبات اجتماعی    سیاسی ممکن است فرصت 

( بعد »ذهنی« به معنای فرایندهای معرفتی  2  باشد. برای مثال، مسئله انتخابات آزاد و رقابتی.
های نهادی موجود است؛  حائل بین فرصت و عمل یا درواقع برداشت فعاالن سیاسی از فرصت

زیرا برای تحقق یک عمل جمعی، فعاالن باید اعتقاد داشته باشند که »فرصت وجود دارد و 
تواند تحت  ن از پاسخ دولت می های فعاالقدرت ایجاد تغییر را دارند ... برای مثال برداشت
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تر  محسوس  های غیرتأثیر چشمگیرتر این پاسخ نظیر سرکوب قرار گیرد و درنتیجه از پاسخ
 ( 318: 1390دولت نظیر مذاکره غفلت شود«. )دالپورتا و دیانی، 

فرصت  نگرش  اوصاف،  این  در    با  صرفاً  پوپولیسم  به  دموکراتیک  رادیکال  محور 
دمو لیبرال  نظام  میچارچوب  موضوعیت  سیاسی،  1یابدکراتیک  رقابت  شرایط  چراکه  ؛ 

قدرت   در  جابجایی  ایجابیِ  نتایج  و  قدرت  آن  )گردش  در  جنبش(  مطالبات  پیگیری 
غیرتضمین  جوامع  در  طبیعتاً،  است.  نیمه  شده  )از  اقتدارگرای    دموکراتیک  تا  دموکراسی 

ساخت  متغیر  پوپولیستی،  گفتمان  محتوای  بر  عالوه  نقش  انتخاباتی(،  نیز  سیاسی  فرصت  ار 
 کند. ای در نحوه تأثیرگذاری پوپولیسم بر فرایند دموکراسی ایفا میکنندهتعیین

به سیاسی  محیط  شرایط  ارزیابی  گونهچنانچه  این  به  را  بازیگران  مجموعه  که  باشد  ای 
ن  کرد  ها )از موضع بر قدرت( و اجرایینرساند که از امکان برابر برای اعالم شفاف برنامه

یابند.  ها )از موضع در قدرت( برخوردارند، صرفاً انواع خاصی از پوپولیسم مجال ظهور میآن
  ی پوپولیستی( که با برجسته ها برای نمونه، بسیج جامعه از باال توسط حکومت )از سنخ رژیم 

یک صرفاً  مطالبات  ساختن  تکثر  میان  از   )... و  سیاسی  هویتی،  )معیشتی،  مطالبات  از  گونه 
تودهانبا جامعه  به  را  جامعه  صحنه  میشته،  تبدیل  چهره ای  با  پوپولیسم  درنتیجه،    کند. 

 شود.فریبی و...( ظاهر میستیزی، طرد، عوام ستیزی، تکثر اقتدارگرای خود )نخبه 

 »بر قدرت« و »در قدرت«:   بازیگرانِ  ( استراتژی3 -6
سیاسی، استراتژی بازیگران سیاسی در  عالوه بر محتوای گفتمان پوپولیستی و ساختار فرصت  

بر   پوپولیسم  تأثیرگذاری  نحوه  در  نیز  نهادی(  و  جنبشی  سطوح  از  )اعم  مختلف  سطوح 
 کننده دارد.دموکراسی نقشی تعیین

جنبشی؛1  -3  -6 در سطح  موازی  استراتژی  پوپولیستی،    (  نوع    مسئلهدر سطح جنبش  به 
)  هایستپوپولاستراتژی   نهادی  سیاست  قبال  احزاب(در  و  دارد.    حکومت   ی برابربستگی 

های مترقی برای بازسازی دموکراسی باشد  تواند حاوی داللتی پوپولیستی زمانی می خواه
رفع ضدیت میان  ی  در پ،  خروج از دموکراسی نمایندگی  جای استراتژیبه  ها  یستپوپول که  

  آنتاگونیستی  هایتضاد باشند چراکه    (یحزب )پیکار پارلمانی( و جنبش )پیکار فرا پارلمان
نقش  وجود دارد و ساختارهای نمایندگی همچنان  (عرصه نهادی و بیرون درون در) متنوعی

 

دموکراسی رادیکال اساساً در بستر لیبرال دموکراسی، و به مثابه    کنند که ایده. الکال و موف صراحتا عنوان می 1
 (. Laclau & Mouffe, 1985تصور است )کردن آن، قابل رادیکالیزه
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نهادینه در  بُحیاتی  تعارضیسازی  بنابراین،  عد  دارند.  تر  دموکراتیک  منظور به  دموکراسی 
بود.  ( الزم خواهد  مستقیم و نمایندگینوع دموکراسی )  ترکیبی از هردوکردن دموکراسی،  

 2008  بحران سال  های موج اول پس از اثرگذاری محدود جنبش  تجربه   ،این ضرورت  توجیه 
راست احزاب  جنبش )نظیر  فرانسه،  و  اتریش  در  یونان،  یتاستروال  در  گراچپ  هایگرا   ،

دل  ...(و  اسپانیا اجتناببه  به  درواقع  است.  نهادی  یاستباس   بندیمفصلاز    یل  بحران  ریشه   ،
  ی )به معنای وضعیت پسا دموکراس از  بلکه  گردد،  برنمی  نفسه فی  طور به  ندگیدموکراسی نمای 

دموکراسی در  پارلمان  نقش  اثر  هاافول  در  سیاستالیگاریزه(  معنای    شدن  کاهش  )به 
 (. 32 -40، 75 -79: 1398گیرد )موف، می نشئت ی(ساالرحاکمیت مردمی در مقابل فن 

گرایی  تعدیل نخبهنشده است؛ بلکه مستلزم    منسوخ   سیاست نیز  شکل حزبیبه همین نحو،  
برای  بازاندیشیو   خود  گفتمانی  هویت  با  در  قالب  متکثر  مطالبات    ارتباط  )در  خیابان 

اجتماعی(جنبش  مستلزم    های  تدبیر  این  منفی    احزابعبور  است.   برداشت  از  در  سیاسی 
بهخصوص   )پوپولیسم  استراتژیک  برداشتی  به  استراتژی  پوپولیسم  اراده  منزله  برساختن 

جدید( بازاندیشی،    عمومی  این  حاصل  سیاسیجریان  شدنِ  یدوبعداست.  معنای    های  به 
هایی از  خواهد بود. بارقهساحت خیابانی/ جامعه    و  ساحت نهادی/ قدرتبر    توأمانتمرکز  

در  حزب کارگر  ،  (121-  120:  1399،  کاستلز)  پودموس  توان در جنبشاین تجربه را می
 مشاهده کرد. ( و...60: 1398« )موف، کوربیندوره »جرمی 

خنثی2  -3  -6 استراتژی  در سطح حکومتی؛  (  مواجههسازی  نحوه  مقابل،  نظام    در سطح 
کند که عقالنیت  سازنده اقتضا می  نهادی )حکومت( با جنبش پوپولیستی مطرح است. مواجهه

با فرارَوی از برداشت له و علنهادی  را فرصتی برای اصالح  یه پوپولیسم، آن  های هنجاری 
گیری نظام نمایندگی در جهت بازنمایی مطالبات مادی و هویتی جامعه در نظر گیرد. با بهره

 ,Derrida)  1ژاک دریدا در کتاب »اشباح مارکس«،   شناسانه  آزاد از رویکرد انتقادی شبح 

های پوپولیستی نیست بلکه  یده توان گفت در این سطح، مسئله توسل به محتوا یا امی  ( 1994
 

د است تا با استفاده های مارکس نیست؛ بلکه درصددر اشباح مارکس، دریدا در پی احیاء یا بازگشتی دیگر به ایده .1
گیری از جمله اول مانیفست کمونیست: »شبحی اروپا را تسخیر  تر، با واماز فیگور انتقادی مارکس )یا به بیان دقیق

کند: شبح کمونیسم«( به موضع گیری سیاسی علیه هژمونی نولیبرال بپردازد. برای او، مارکس به منزله »شبح« یا  می
  همواره احضار گردد تا در مقابل ژست پیروزمندانه   –همچون روح پدر هملت    –تواند  یداری م»دیگریِ« نظم سرمایه

هایش را برمال سازد. در این معنا، او مارکسیسم را،  پایان تاریخ فوکویاما، ناتوانی لیبرال دموکراسی در تحقق وعده
 –ایدئولوژیک    عملی گذشته–ظریرغم انحرافات نداند که علیبخش« میای رهاییبه مانند عدالت، حاوی »وعده

 (.  Derrida, 1994توتالیتر نباید از روح »موعودگرایانه« آن دست کشید )
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منزله شاخص میزان سالمتی نظام نمایندگی از نظرگاه جامعه است.  پوپولیسم به  توجه به جاذبه
گردد تا شکاف  منزله »شبح« یا »دیگری« دموکراسی نمایندگی همواره ظاهر میپوپولیسم به

 میان جامعه و حکومت را متذکر گردد.

های  احزاب پوپولیست همواره نظام  های اروپایی در دموکراسی  اینکهبنابراین، با توجه به  
کرده متحول  را  بهپوپولیستی  احزاب    بایستیم   ،اندحزبی  را  تأسیس  صدای  »  عنوانتازه 

شکاف«  نارضایتی که  گرفت  نظر  نهاددر  می  هاهای  نشان  آنرا  خل  و  جبران  دهند  را  ها 
بالقوه    طور تواند به می چارچوب قانون اساسی    ها در  ستی حرکت پوپول،  جهتن ی ازا  .کنندمی

 (.1399داشته باشد )دکر، ها کارکردی مفید برای دموکراسی
طور عقالیی  بینی و ناآگاهی بلکه بهدر این شرایط، مردم ممکن است نه از روی نزدیک

به  هازهی باانگاما   متنوعی  میان    ها  ستی پوپولی  رقابت  در  نمونه،  یک  در  بیاورند.  روی 
های سازگار با  به سیاست   ی رأهای فقیر و غنی جامعه هر بخش ترجیحات خود را با  ش بخ

( در نمونه دیگر، طبقه متوسطی که جایگاه  190:  1394سازد. )سرزعیم،  آشکار می  منافعش
اش به  رفتن جایگاه اجتماعی و هویت فرهنگیاش سست شده، در هراسِ ازدستاقتصادی 
س های  سیاست  م  ستم ی ضد  اقتصادی    بساچهیابد.  یگرایش  آسیب  متحمل  که  افرادی  حتی 

نیز برای جلب فرصت به حمایت از    طلبانهنشدند  ی  هایری گ جهتمنفعت در درون سیستم 
فرایند سیاسی،   1شدن و قانونمند شدن مفرطی که در اثر کارتلینظام؛ آورندیروپوپولیستی 

سرخوردگی از نظم    جه یدرنت به احساس عدم قدرت تغییر در »دموکراسی بدون انتخاب« و  
 .(Smilova, 2020: 61- 63) موجود دامن زده است

اشتباهی است که به نتیجه    ها استراتژی  با این اوصاف، انکار، حمله و قرنطینه پوپولیست
شد. مواجهه مناسب مقدمتا مستلزم تصدیق    تر شدن جامعه منجر خواهدمعکوس یعنی قطبی

انگاره  این واقعیت است که ریشه بر  به تأکید آن  به  جذبه پوپولیسم    منزله »حکمرانی مردم 
زمین   وعده برمی  ماندهبر  جامعه،  سرخوردگی  شرایط  در  شرایط  دموکراسی«،  در  گردد. 

سیاسی با  پوپولیست  رهبران  اصلی،  جریان  سیاسی  احزاب  مغفول    همگرایی  مسائل  کردن 
منزله مصادره دموکراسی از طریق قول و قرار پنهانی نخبگان  بندی آن بهنخبگان و چارچوب

های مبتنی بر عقل سلیم مردمی متوسل  حل(، به راه129، 142: 1398موجود )موود و والسر، 
ضدمی احساسات  تا  بی   شوند  لحظه  حاکمیتی  معنا،  این  در  کنند.  بسیج  را  توفیق  شکل 

توده   پوپولیست پوپولیسم  تالقی  لحظه  درواقع  ساختاری  ها  تغییرات  از  متأثر  )»تقاضا«ی  ها 
 

1. Over-constitutionalization 
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موجد ایستار پوپولیستی( و پوپولیسم نخبگان )»عرضه« متأثر از شرایط مساعد برای خیزش  
 ها( است.  پوپولیست

ها(    لیستای( و عرضه )سبک و راهبرد پوپوبنابراین، باید دو طرف تقاضا )خواست توده 
سیاستِ پوپولیستی را بازشناخت و به تدابیری برای تقویت آثار مثبت و تضعیف آثار منفی  

پیش گرفت.   های معطوف به کاهش تقاضای پوپولیستی در سو، سیاست آن اندیشید. از یک
نظیر مبارزه با فساد، تقویت ظرفیت دولت )دولتمندی و حکومت قانون از طریق اصالحات  

نمای به خنثیتر، آموزش مدنی تودهندگی صادقانهنهادی(،  از سوی دیگر،  سازی طرف  ها. 
عرضه پرداخت. اقداماتی همچون ائتالف احزاب جریان اصلی با احزاب پوپولیست، تقویت  

)دادگاه اساسی  حقوق  از  حمایت  رسانهنهادهای  اساسی،  قانون  فراملی(،  های  نهادهای  ها، 
به مطالبات پوپولیست البته ویژگیادغام آن  ها و  پرداختن  های ساختار  ها در نظام سیاسی. 

ای  کنندهسیاسی مربوطه و محتوای گفتمان پوپولیستی در میزان توفیق این تدابیر نقش تعیین 
 (. 122 -142: 1398خواهد داشت )موود و والسر، 

لیبرال بیم  فراسوی  آنکه  رادیکال حاصل  امید  و  میها  نظر  به  را  ها،  مناسب  بدیل  رسد 
  گرایی تخصص  میان  بهتری  بایست در قرارداد اجتماعی جدیدی جستجو کرد که موازنهمی

در این راستا، مسئله نه توسل به   (.Mounk, 2018) سازد برقرار مردم اراده به پاسخگویی و
ها )مطالبات    های پوپولیستروی پرسش  ها(ی پوپولیستی بلکه گشودگی بهها )برنامهپاسخ

گراتر فراهم  ها در سیاستی شمول بود تا زمینه پذیرش و گفتگو با پوپولیستعمومی( خواهد  
تقلیل از  پرهیز  مستلزم  امری که  مطالبات تودهگردد؛  ای است چراکه در  گرایی در تحلیل 

و   اقتصادی  توأمان  مطالبات  اجتماعی،  جایگاه  افول  و  نسبی  محرومیت  نظیر  احساساتی 
 (.Smilova, 2020: 60)فرهنگی آمیخته است 

 گیری. نتیجه7

های لیبرال  های اخیر که از بحران نمایندگی در دموکراسیدر مواجهه با موج پوپولیستی سال
مطلق تهدید   دهد، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بود که فراسوی دوگانهخبر می

را می  متغیرهایی  ارزیابییا فرصت، چه  در  از  توان  متعارض  برای های  پوپولیسم  پیامدهای 
کننده دانست؟ با این مفروض که پاسخ به این پرسش تابعی از نوع نگرش  دموکراسی تعیین 

ی حاضر در گام اول  به رکن محوری مقوم دموکراسی و نوع تلقی از پوپولیسم است، مقاله
 قرارداد.   های دموکراتیک متعارض )لیبرال و رادیکال( از پوپولیسمتمرکز خود را بر ارزیابی 
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شوند. رویکرد لیبرال، با تأکید بر  ریزی میهر دو رویکرد، بر وجوهی از دموکراسی پایه
کثرت قانون،  حکومت  عقالنیت،  فردی،  تودهسوژگی  گرایش  و...  همگرایی  و  زمان  ای 

برای  خطری  را  پوپولیسم  میزبان(  ایدئولوژی  طبق  بر  ایدئال  مردم  به  )محدود  محدودساز 
کند چراکه مجادله عمومی را محدود ساخته و به تضعیف نهادهای  ابی می دموکراسی ارزی

می جامعه  طبیعی  تکثر  و  مخالفان  حقوق  رادیکال  دموکراسی،  رویکرد  مقابل،  در  انجامد. 
دموکراتیک با تأکید بر سوژگی جمعی، هویت، اراده عمومی، مشارکت گسترده و...  به این  

مانده از سوی  کردن موضوعات مغفول    ی با سیاسیدهد که جنبش پوپولیستامکان توجه می
تواند در جهت  ای انباشته، می مطالبات توده خواهانه بندی برابرینخبگان، در صورت مفصل

 دموکراتیزاسیون دموکراسی عمل کند. 
بهره  و  متناقضپژوهش حاضر، تصدیق  غیر  را    گیری  رویکرد  دو  از مالحظات هر  نما 

گذارانه  که وقتی پوپولیسم به چهره ایجابی و در قالب محتوای سیاستکند  گونه تصور می این 
کردن سیاست،    ایستیزی و توده  ستیزی، تکثر  شود، به دلیل نهادیا روش حکمرانی ظاهر می

شود.  ساز اقتدارگرایی می طورجدی تهدید نموده و زمینههای ساختاری دموکراسی را بهبنیان
شود،  بی و در قامت یک جنبش و استراتژی بسیج پدیدار میدر مقابل، آنجا که به چهره سل

اراده  به یک  خلق  برجسته  دلیل  به  معطوف  و  جدید  دموکراسی  جمعی  نواقص  سازی 
مصادره )نظیر  نخبه  نمایندگی  اقلیت،  توسط  فن سیاست  میگرایی   ) و...  به  ساالرانه  تواند 

 امکانی برای بازسازی این سیستم بدل شود. 
به این چهرهالبته فعلیت »برهم  سازنده  بخشی  به نحوه  کنش چند متغیر«  پوپولیسم منوط 

( در ساختار  2طلبانه؟    تمایز طلبانه است یا  ( گفتمان جنبش پوپولیستی مربوطه، برابری1است:  
اقتدارگرا؟   یا  است  یافته  ظهور  نمایندگی  نظام  ساختار  3دموکراتیک  سیاسیِ  بازیگران   )

سو، آیا جنبش پوپولیستی مربوطه،  اند؟ از یکگرفتهای در پیش دموکراتیک چه استراتژی
گرفته است یا انفصال؟ از سوی  استراتژی اتصال میان سیاست خیابانی و نهادی را در پیش 

گذاری فراگیر را اتخاذ  دیگر، آیا حکومت استراتژی پاسخگویی به مطالبات در قالب سیاست
اگر که پاسخ به شق اول این سؤاالت مثبت باشد،  ها؟  کرده است یا رویکرد طرد پوپولیست

منزله  طلبی رادیکال بهتوان همچون یک اصالحخواهانه را می  ظهور جنبش پوپولیستی برابری
صورت، پوپولیسم یا    کردن دموکراسی در نظر گرفت. در غیر این فرصتی برای دموکراتیزه

ای از باال  یانه( همچون ابزار بسیج تودهگرایانه )اما با اهدافی اقتدارگرا  صورت نقابی مردمبه
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های  توسط حکومت پدیدار خواهد شد و یا به شکل رادیکالیسم عقیم منتهی به تخریب رویه 
 دموکراتیک از پایین.

»حاکمیت مردم« و متذکر شدن شکاف    که، پوپولیسم با توسل به انگارهبهره سخن آن
دموکراسی نمایندگی    ه سیاسی، همواره سایهمثابه تنش ذاتی مدرنیتمیان حاکمان و مردم به

ماند و امکان یا ارتقای دموکراسی پیشباقی خواهد  رو خواهد  های متعارضی در تضعیف 
ریزی سازمانی است که بتواند توازنی میان دو  نظریه دموکراتیک، طرح  نهاد. بنابراین، مسئله

 سازد.دموکراسی )حکومت قانون و اراده عمومی( برقرار  روی سکه

 منابع  

 الف( فارسی
شده    گرایی افراطی نو«، ترجمه یگانه خویی، بازیابیهای راست (، »سویه1399آدورنو، تئودور )

 https://problematica.comاز:  1400/ 9/ 17در 

 تهران: نگاه معاصر. ، جنبش: این جنبش یک جنبش نیست  زیست (، 1398تاجیک، محمدرضا )
 ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: آشیان، چاپ دوم.  ،پوپولیسم (،1385تاگارت، پل )

( رافائل  لیوژیه،  آندره؛  پییر  چنبره(،  1398تاگیف،  در  )اروپا  نو  ملی  پوپولیسم  احزاب    ظهور 
 ترجمه دکتر منصور وثوقی، تهران: چاپخش.  پوپولیستی(،
«،  "هنوز نه "گویم من می  "یک فاشیسم جدید است این "گویند  ی (، »مردم م 2017جیمسون، فردریک ) 

 /https://www.radiozamaneh.com/317756از:     1400/  9/  10شده در    بازیابی 
امیر، سیدحسینی )  زاده، سید محمدعلی؛  »پوپولیسم راست  1397محمد؛ شفیعی، محسن  در  ( 

های سیاسی و  رهیافت   گیری آن«،های شکلمتحده آمریکا و زمینهاروپای غربی و ایاالت
 .84 -112، صص: 1، شماره 10سال  ،المللیبین

 ، ترجمه: حسن فشارکی، تهران: شیرازه. درباره دموکراسی( 1378دال، رابرت )
وند قدرت گرفتن احزاب  گرا در اروپا: نگاهی جامع به ر(، »پوپولیسم راست 1399دکر، فرانک )

/  10/  24شده در    راست افراطی در اروپا« ترجمه: محمد زارعی و فاطمه سیرفی،  بازیابی
 /https://politicul.ir/right-wing-populism-in-europeاز:  1400

دی ماریو  دوناتال،  )دالپورتا،  جنبشمقدمه(،  1390انی  بر  اجتماعیای  محمدتقی های  ترجمه   ،
 دلفروز، تهران: کویر، چاپ سوم. 

 ، ترجمه: امید مهرگان، تهران: رخداد نو. ده تز در باب سیاست (، 1388رانسیر، ژاک )

https://problematica.com/
https://www.radiozamaneh.com/317756/
https://politicul.ir/right-wing-populism-in-europe/
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( نظری«،  1394سرزعیم، علی  الگوی  ترکیب مخارج دولت: یک  نهادها و  »کیفیت  فصلنامه  (، 
 .189 -211،  صص: 3، شماره 20، سال ریزی و بودجهنامهپژوهشی بر -علمی

( علیرضا  اصفهانی،  پوپولیسم«، 1398سمیعی  عملکرد  و  ماهیت  مفهوم،  بر  نظری  »درآمدی   ،)
 .62 -85، صص: 2، شماره 11سال ،  المللیهای سیاسی و بینرهیافت 

( پوپولیسم به2018فریدن، مایکل  »بازخوانی  بازیابی مثابه  (،  ترجمه وفا مهرآیین،    ایدئولوژی«، 
 https://www.radiozamaneh.com/392302از:  1400/ 11/ 14شده در 

( مانوئل  دموکراسی(،  1399کاستلز،  لیبرال  بحران  قلی  ،گسست:  مجتبی  تهران:  ترجمه:  پور، 
 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

گردآوری و ترجمه:   ،در ستایش پوپولیسم(،  1388)  ]دیالوگ[الکالئو، ارنستو؛ ژیژک، اسالوی  
 پیما، تهران: رخداد نو. محمد ایزدی و عباس ارض

( جورج  انقالبکالبدشکافی(،  1400الوسن،  جدید  تهران:نگاه  های  زیبایی،  مهدی  ترجمه:   ،
 معاصر.
فصلنامه  ادی و فرهنگی، دموکراسی و توسعه«،  اقتص  -( »پوپولیسم سیاسی 1398موثقی، احمد )
 . 1193 -1210، صص: 4، شماره 49، سال سیاست 
 ، ترجمه: حسین رحمتی، تهران: اختران. در دفاع از پوپولیسم چپ (، 1398موف، شانتال )

( شانتال  بازیابی 2016موف،  پوپولیستی«،   »چرخش  در    (،       از:    1400/  9/  5شده 
https://www.radiozamaneh.com/311659 

 ترجمه: بابک واحدی، تهران: بیدگل.  پوپولیسم چیست؟،(، 1396مولر، یان ورنر )

 . 61 -71: 54، شماره گفتگو  (، »قدرت پوپولیسم: یک تحلیل فلسفی«،1388مونو، ژان کلود )
ترجمه: احمد موثقی    ای خیلی کوتاه بر پوپولیسم،مقدمه(،  1398موود، کاس؛ والسر، ک.ر.کالت )

 و حسن اعمایی، تهران: نگاه معاصر.
(، »پوپولیسم راسِت افراطی در دموکراسی های اروپایی:  1394نظری، علی اشرف؛ سلیمی برهان )

 .157 -185، صص: 4ه ، شمار 1، سال پژوهی فصلنامه دولت مطالعه موردی فرانسه«، 
(، »در باب سیاست و پوپولیسم معاصر: گفتگو با سال نیومن    1398نیومن، سال؛ چوت، سایمون )

دموکراسی در قرن بیست و یکم« ترجمه    و سایمون چوت درباره جمعیت، قدرت و پسا
 .8، ص 3626دی، شماره  28، شنبه روزنامه شرقنیت، مرتضی پاک 
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