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نامزدهای  از قومیی هانژادها، و گروه ،طبقات اجتماعیانتخاباتی متفاوت  هایحمایت

 کشد. یی متعددی را پیش مهاپرسش پوپولیستیهای و سیاست هاانتخاباتی پوپولیست

بات دهند؟ آیا محاسمی شانن برخی بیش از دیگران به پوپولیسم پاسخ مثبت چرا

 شان به پوپولیسم وجود دارد؟تمایل درهزینه و فایده  منطقیِ

برای نمونه در محل کار( آیا وضعیتی وجود دارد که ی محلی )یک محدوده در

اله ای است که در این مقنکته اخیرموجب حمایت احساسی از پوپولیسم بشود؟ پرسش 

 بسیاری از نویسندگان به احساسات بسیار قوی که درخواهم داشت.  تأکیدآن  بر

د، ترس، خشم، سرخوردگی، انشود اشاره کردهمی ابراز هاپوپولیستکارزارهای سیاسی 

حمایت احساسی از پوپولیسم داریم ی دربارهالی که ؤبه س(. 95جودیس ص و رنجش )

 داد. پاسخ توان می براساس سه مقوله

 .راسیمناسبات پوپولیسم با دموک -1

 ییگرابا کثرت هاکنونی و ضدیت پوپولیست« انفجار پوپولیستی»ظهور  -2

 در محل کار. عدالتیبیبا احساس  گراییکثرت یرابطه -3

 

 آیا پوپولیسم دموکراتیک است؟ .1
ش ند به این پرساکه هردو پژوهشگر علوم سیاسی پروفسور مود و روویرا کالتواسر

باحث ای از ماند. بخش عمدهگفته پاسخا خیر، ست یاکه آیا پوپولیسم دموکراتیک 

شود. یم مربوط« دموکراسی لیبرالی»و « دموکراسی انتخاباتی»ها به تفاوت بین آن

ریت شان از آن هم این است که اکثپوپولیسم مدافع دموکراسی انتخاباتی است و تعریف

مردم  یادههیچ قدرتی فراتر از ارو حق حاکمیت مردم هم محفوظ است )حاکم است 

 :وجود ندارد(. پوپولیسم با دموکراسی لیبرالی مخالف است که سه اصل اضافی دارد
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از سوی نهادهای مستقل،  که باید ییها، محدودیتهاحمایت از حقوق اساسی اقلیت

ارتی ظاعمال شود و ابزارهای ن« استبداد اکثریت»های قانون اساسی، بر برای مثال دادگاه

 ( 28-22و کالتواسر، صص  مودته باشد. )که باید وجود داش

که او هم پژوهشگر علوم سیاسی است با این دو نویسنده موافق است ولی  مولر

 دموکراسی انتخاباتی مولر گیرد. از نظرمی کارهی متفاوتی بهابرای بیان خود واژه

دون ب ها(. بسیاری ازمباحثه99، 95، 98،91)صص است« دموکراسی غیرلیبرالی» درواقع

 رسد. نویسندگان اشارهمی همین جا به پایان ردرنظر گرفتن چارچوب نظام سیاسی د

 حاکمیت اقتدارگرا به دموکراسی انتخاباتی حمایت گذار ازکنند که پوپولیسم از می

 کند. می

است که  ایدئولوژییک کنند که می گونه تعریفپوپولیسم را این کالتواسرو مود 

 «ناب مردم»داند، می گنفرهنگ همزیرد و جامعه را شامل دو دار« منطق پوپولیستی»

یان را ب« مردم»ی عمومی که سیاست باید ارادهاست  این باور و بر« نخبگان فاسد» و 

این تعریف از پوپولیسم را در نظر بگیریم روشن است که پوپولیسم با  اگرکند. 

ها همیشه که پوپولیست گویدمی مولرمخالف است.  گراییکثرتدموکراسی لیبرالی و 

 پوپولیسم را در گاه ها(. پوپولیست22و 3مولر صص ) مخالف هستند گراییکثرتبا 

گرا پدهند. پوپولیسم چعنوان ایدئولوژی میزبان قرار مییک ایدئولوژی دیگر به بستر

ولیسم که پوپگیرد در حالی می عنوان ایدئولوژی میزبان بهرهاز سوسیالیسم به معمولاً

 کند. می استفاده ییگراو حتی بومی ییاز ناسیونالیسم، اقتدارگرا گراراست
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 اند؟یسم مخالفنولیبرالبا « مردم»چرا  -2
 اجماع بنیادی» مشخص شاهد تغییر یچند دوره که در دهدمی نشانتاریخ پوپولیسم 

(. این تحولات 15ص )جودیس، « ایمبودهج خار اقتصاد و در نقش دولت دری درباره

دیل ی لیبرالیسم نیوبعد به دوره ،شودمی ( آغاز1525 )تا فراقتصاد لسه یاز دوره

 یسم شروعنولیبرال 1598ی دههاوایل  پس ازسرسیم و می (1532-1592روزولت )

حران گیرد که از بمی بریسم را هم درنولیبرالمخالفت با  یپایانی دوره یشود. مرحلهمی

 59)جودیس صص  تشدید شد 2882ع شد و بعد با بحران مالی جهانی سال شرو 1551

 (. 95و 

ال در سجمهوری امریکا های انفجار پوپولیسم تا انتخابات ریاستترین سالتازه

ی هاکردن و سیاستجهانی هایشکستفزاینده به  واکنش درتوان ، را می2819

نشده ی محققهاوعده ینتیجه در. پرسش این است که چه کسانی درک کردی نولیبرال

« مدستگاه حاک»را شان یهاهستند که شکوه« مردم»ها ین زیان را دیدند؟ آیا آنتربیش

شان و هویت اجتماعی هابین این شکوه یست؟ رابطهچیها ی آنهاشنیده است؟ شکوهن

 هککند دریابیم کمک میات سؤالی من به این هاکدام است؟ پاسخ« مردم» در مقام

 ند. امخالف ییو چرا با تکثرگرا را تجربه کرده یتوزیع عدالتیبیگونه مردم هچ

شود شاهد می شروع1528ی دهههای پایانی سال ای که ازجودیس، دوره یبه گفته

کردن، نابرابری روزافزون در توزیع ی جهانیهاتحقق وعدهناامیدی روزافزون از عدم

هستیم ی غیرقانونی هاو مهاجرت ییزداعتثروت، بیکاری، کسری تجاری، صن

کردن است مدافع تجارت آزاد، ی که اساس جهانینولیبرال(. ایدئولوژی 59)جودیس ص 

از بازارها و غیره  ییزداتحرک آزاد سرمایه، تحرک آزاد کارگران مهاجر، نظارت

 است. 

ه ز کسانی کی و دردفاع انولیبرالی هادر مخالفت با سیاست ارهاب هاپوپولیست

اند. این روند با بحران مالی بزرگ جهانی سال اند سخن گفتهصدمات را دیده نیتربیش



 

 
 

 عدالت توزیعینولیبرالیسم و  پوپولیسم، 5

واقف  ینولیبرال یکمبودهای سیاست و برنامه بر هاتا خیلی شدو موجب  تشدید 2882

 39جودیس صص « )رادیکال امریکا یمیان یطبقه»ی درازمدت هاشوند. یکی از شکوه

این است که نخبگان  - شودمی از آن استفاده« مردم»جای ه اغلب بهواژه ای ک - (32 و

 ی کارگری راهاکنند تا از میزان مزد بکاهند و اتحادیهمی آگاهانه از مهاجرت استفاده

 رادیکال بر یمیان ی(. طبقه52جودیس، ض ) ندکنوار کار ارزان تضعیف با هجوم سیل

 ییی شغلی برای شهروندان امریکاهارصتهای اخیر فاین گمان است که مهاجرت سال

تر برای با پرداخت مالیات بیشها با (. آن99جودیس، ض را کاهش داده است )

 هداشتیی بهاهزینه تأمینن و یا حتی مهاجران قانونی برای ییپرداخت یارانه به طبقات پا

ای مقابله ی دولت اوباما برهاها با سیاستآن(. 99و 53جودیس صص ) اندمخالف هاآن

 یمیان نی است درحالی که طبقاتییرسید به نفع طبقات پامی نظربا رکود بزرگ که به

 (.99جودیس ص گیرد موافق نبودند )می را نادیده

توضیح علت حمایت از پوپولیسم کنونی امریکا معتقد است که  در فرید زکریا

 اشاره هادر پژوهش شدههارائترند. او به شواهد عوامل فرهنگی از عوامل اقتصادی مهم

برای  ،مسائل فرهنگیی دربارهدهند نگرانی اقتصادی از نگرانی می کند که نشانمی

تر مراتب کمآید، بهمیشان درمهاجرت گسترده که به صورت یورشی به تمدن نمونه

ست که به هافرهنگی پوپولیست ی. واهمه(13ص  2819، ززکریا، فارین افر) است

-15زکریا، صص آید )می و ناسیونالیسم نژادی در هراسیبیگانهستی، صورت نژادپر

19). 

ه از پوست کی سفیدهاییامریکا»برای بسیج  هاترین کوشش پوپولیستتازه

 2819 فعالیت انتخاباتی ترامپ در در« اندزیان دیده یصنعتاکردن و جهان پسجهانی

 توان عمدتاًمی از ترامپ را(. اساس حمایت 99جودیس ص ) سازدمی خود را نمایان

ی کارگر سفیدپوست توصیف و طبقه یمیان یدهندگان طبقهیأخواهان، رجمهوری

 «مردم»توان ماهیت می انجام گرفت 2819خواهی که در سال کرد. براساس چند نظر
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کارگر هستند که در بخش  یطبقه از عمدتاً هاًحامی دونالد ترامپ را مشخص کرد. آن

کسانی  تری دارند. ازکنند، آموزش و ثروت کممی کار یدیارهای غیرکخدمات یا 

 %98 التحصیل کالج نبودند وفارغشان %9801داریم که  اند، خبری دادهأکه به ترامپ ر

ی کارگر آنان عمدتاً فرزندان طبقهتر بود. دلار کم هزار 98شان از سالانه درآمدها آن

جودیس ص آغاز شد ) 1592ن از واشنگتن از اشدوریپوستی هستند که فرایند سفید

چون هم وضعیت  از زمان بحران بزرگ جهانی به بعد تشدید شد هادوری آن(. 99

به نفع طبقات  شده عمدتاًی اجراهاشد و هم این که سیاست شان ناهنجارتراقتصادی

خالف اوباما م ی رفاهی دولتهاها با برنامهبود. آنمیانی  یهطبقهای بالایی لایهو  ییبالا

دوش  رشان بار مالیاتی اضافی بمالیتأمینو فقرا بود و  هابه نفع اقلیت بودند چون عمدتاً

 (.99جودیس ص ) بود یطبقات میان

 یستی درپوپول جنبشترین درنتیجه تعجبی ندارد که حامیان ترامپ، یعنی این تازه

اقتصاد  یمرحله در رابطه ترینتازهیعنی )یسم نولیبرالکه « یواشنگتن اجماع»امریکا با 

دهند، می ی شغلی را از دستهافرصت« مردم»اند. کند مخالفرا تأیید می با دولت(

ی هامالی برنامه تأمینبرای  تربیشمزدشان ثابت مانده است، و باید منتظر مالیات 

 ارند واقتصادی خود نگرانی د یآینده ید و دربارهنو مهاجران باش هاحمایت از اقلیت

نند و کمی ی را پیادهنولیبرالی هاسیاست« نخبگان فاسد»که روست از آن هااین یهمه

 . اعتنا هستندبی« مردم»ی هابه شکوه

 

 شود؟می گونه محل کار حامی پوپولیسمهچ. 3

 رهبه احساساتی بودن حامیان پوپولیسم اشا دایماًپوپولیسم  یو دیگر ناظران پدیده مولر

 رنجش، خشم هاپوپولیست گویند که نیروی محرکمی هاب موارد آناغل کنند. درمی

 اً احتمال هااز این احساسبخشی . (19 و19 و12 و5 و1و سرخوردگی است )مولر صص 
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ه کردن( کجهانیی )نولیبرالی هاشده در بالا علیه سیاستتواند به مباحث ارایهمی

 است )نابرابری، مزدهای ثابت، آمدهای منفی داشتهوضوح برای بخشی از جمعیت پیبه

 صنعت و در در« نخبگان فاسد»بر آن، علاوه . مربوط باشد ، بیکاری(تربیشمالیاتی  بار

های نولیبرالی خود به اجرای سیاستشده حاشیه راندهبه« مردم»با غفلت از  دولت هم

 دهند. می ادامه

دهد. می را توضیحاین احساساتی بودن حامیان « منطق پوپولیستی»بخش دیگری از 

ا به ر« نخبگان فاسد« »از نظر اخلاقی خالص مردمِ» بار دیگر این است که قاین منط

مردمی »تر، اندکی خشن (. حتی با زبان93و 28-15و 3ر صص )مول گیرندمی چالش

کنند کار نمی )و جامعه هستند پایینیی هاها که در لایهآن»با « کنندمی کار ختسکه 

(. به نظر 23مولر ص اند )مخالف(« برندمی کار دیگران بهره یمثل انگل از نتیجهو 

ی اخلاقانحصاری  ینماینده»اند که قدرت هستند مدعی که در ییهاتمولر پوپولیس

 توجیه»ی پوپولیستی هابرای سیاست ( و به همین دلیل52مولر ص هستند )« مردم

 ییگرااخلاق»ین ترتیب مولر پوپولیسم را به ا(. 55)مولر ص تراشند می« اخلاقی

 شودمیاخلاق وارد گفتمان سیاسی  گاههر .(25-23خواند ) مولر صص می «سیاسی

 د. ار داشت که احساسات هم تحریک بشوتوان انتظمی

و  ینولیبرالی هابه سیاست« مردم»واکنش منفی یعنی ) با توجه به این شرایط

د گونه تجربیات احساسی یک فرد در پیونهچ«( لیستیمنطق پوپو»گرایانه بودن اخلاق

اده از توان با استفمی د؟کنفرد را پوپولیست  دتوانمی با عدالت توزیعی در محل کار

به این پرسش پاسخ داد. ولی پیش از بررسی  عدالت توزیعی یدرباره دیدگاه ارسطو

 نکته اشاره کنم.  مبانی کلی عدالت توزیعی به چندی درباره دیدگاه ارسطو باید
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 زیعینگاه کلی به عدالت تو
 امعهج در هابرابر یا نابرابر( پاداش)عنوان منطق توزیع توان بهرا می عدالت توزیعی

ه اگرچ ثروت، فرصت و امتیاز، مانند ییهااساس اصل برابری، پاداش . بردرک کرد

  .شودمی توزیع ق،، اما در تناسب با معیار یا معیارهای موردتوافطور نابرابرهب

 ،مادی باشد ارزشمند خواه چیزهای توزیع عادلانه است. اینشود می گاه گفتهآن

 تواند سهممی ارتقا(، یک فردشغل، امنیت، ) هایا غیر مادی مثل فرصت ،مثل ثروت

 درتواند میعکس برخود را براساس این معیارها به دست بیاورد، یا  ی«عادلانه»

اسی شننظر روانم. از احساس محرومیت نسبی داشته باشد دیگرانی فردی با مقایسه

 «اشپاد جایگاه»آمدها پی و «گذاریسرمایه جایگاه»اجتماعی، معیارهای توزیع نابرابر 

اشد ب اکتسابی تواندمیگذاری سرمایه جایگاه ،علاوهه. بشودنامیده می ثروت و غیره()

و با آن  شدبا انتسابی( و یا این که شددست آمده بابهیعنی با آموزش و کسب مهارت )

 هاپاداش ،سالاریشایسته برای نمونه، نژاد، مذهب، ملیت، قومیت(. دربه دنیا آمده باشید )

. ولی در شودمی طور نابرابر توزیعبه گذاری اکتسابیجایگاه سرمایهبراساس 

 (.135-139صص است )الشولر،  جایگاه انتسابی ناشی از ریستوکراسی، توزیع نابرابرآ

 عدالت توزیعیی دربارهارسطو دیدگاه 
وزیع آید تمی رسد که به نظرمی جااجتماعی به این یارسطو وقتی مقایسه یگفتهبه

آید. او چند می پیش« و شکایت منازعه»آن صورت  غیرعادلانه است، در« هاپاداش»

 دهد. می رسد توضیحمی را که به این سرانجام موقعیت

 نازعاتمکه برابر باشد نخواهند داشت، در نتیجه را چه آن ،برابر نباشند انآن اگر

ر است اند که نابرابآید که یا برابرها پاداشی گرفتهمی پیشزمانی  هاو شکایت

این  ،علاوهه(. ب59بارنز و کندی، ص ) و یا آنان که نابرابرند سهم برابر دارند

باید براساس  هاشود که پاداشمی وضوح روشنهم بهواقعیت  نکته از این

شود که چه نوع روشنی معلوم نمیموارد به یهمهباشد... اگرچه در  هاقابلیت
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دانند می ترازهم مرد بودنها آن را با موقعیت آزادقابلیتی مد نظر است. دموکرات

ای یا این که در خانوادهنند )دامی و مدافعان اولیگارشی هم آن را ناشی از ثروت

... شودچیزی متناسب می. عدالت، در آن صورت، (ندشابجسته به دنیا آمده بر

است  ییاهبا پاداش متناسبیعنی قابلیت افراد است )« هابرابری نسبت»عدالت 

 (.59بارنز و کندی ص ) د(نگیرمی که

 دروار نمونهیک کارگر  در دو موقعیت توانمیرا  ارسطو انتزاعیبندی صورت

 شان مثل هم استی کاریها. تصور کنید دو نجار که قابلیتمعنا کردامروز امریکای 

 و در مسیحی است و پوستدهند ولی یکی، سفیدمی و باهم کار مشترک و مشابه انجام

)غیر  است ی قومیهاامریکا به دنیا آمده در حالی که دیگری عضوی از اقلیت

ی اجتماعی یر مقایسهدرگها در دو موقعیت و مهاجر(. آن مسیحیپوست، غیرسفید

 . شوندمی

 

 یموقعیت الف: در یک دموکراسی لیبرال
 (69بارنز و کندی، ص « ) که برابر است نخواهند داشت را چهآن ،اگر برابر نباشند»

باید براساس « ارزش» نجار خودبرتربین سفید پوست براین باور است که 

ین نجار خودبرترببودن. بومیی میراثی باشد. نژاد سفید، مذهب مسیحی، و هاموقعیت

نظر او د. به باش تربیشارزش او باید در مقایسه با نجار اقلیت، گوید که می سفیدپوست

 ی پرداخت شود ولی هردو مزد برابر دریافتتربیشاست که به او مزد « عادلانه»کاملاً 

سطح  افت همانداشتن ولی دری برتر موقعیت میراثیِنسبت پاداش به ارزش ) کنند.می

وقعیت یعنی م) برتربین با نسبت پاداش به ارزش نجار اقلیت مهاجرمزد( برای نجار خود

 یدگومی . آن گونه که ارسطوسان نیستیک تر میراثی ولی مزد برابر(فرودست

 شروع ایتو شک منازعات»منصفانه بودن ناو  عدالتیبیبه خاطر تصور  جاست کهاین
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عنی م )یهم داری گراییکثرتیک دموکراسی لیبرالی ما  باید اشاره کنم که در«. شودمی

یک کارگر اقلیت درمقایسه با یک  تا دهدمی ( که اجازههااحترام به حقوق اقلیت

. نندکد مزد مشابه دریافت نشغل و مشخصات مهارتی مشابه دار که کارگر خودبرتربین

 یحقوق برابر) هاتحمایت از حقوق اقلی یعنی گراییکثرتگذشته،  هااین یاز همه

 د(. ناگفته روشن است که نجار اقلیت این موقعیت را عادلانهدار یقانونی پشتوانهکه 

 دریافت مزد برابر برای کار برابر(.) داندمی

 یاتموقعیت ب: در یک دموکراسی انتخاب
و  زنراب« )گرفت.خواهند نابرابر  پاداشیدارند و یا این که سهمی نابرابر برابرها »

  (69ص  ،کندی

داند، آموزش، مهارت می خود را براساس موقعیت اکتسابی« ارزش»نجار اقلیت 

جار داند. درنتیجه نمی برابر بینارزش نجار خودبرتر اندوزی. او ارزش خود را باو تجربه

او با مزد نجار خودبرتربین برابر باشد. ولی نجار  یاقلیت انتظار دارد که مزد عادلانه

از داند. و بمی عادلانهنای دارد. نجار اقلیت این موقعیت را تربیشتربین درآمد خودبر

وق ی، به حقاتدر دموکراسی انتخاب«. شودمی شروعایت و شک منازعات»جاست که این

نظر نجار مرو هستیم. از هجا با تبعیض شغلی روباین شود. دراحترام گذاشته نمی هااقلیت

 - گذاریسرمایه جایگاهیا  - ی میراثی اوهاخاطر قابلیت خودبرتربین، ارزش او به

کند از نظر او عادلانه است. می ی که دریافتتربیشنتیجه مزد است در تربیش

« عادلانه»عیض شغلی براساس قومیت روبرو هستیم که در آن تب درموقعیت ب با وضعتی

 شود.می برآورد

دموکراسی لیبرالی( به مقدار ی درمقابل اتدموکراسی انتخابچارچوب سیاسی )

یعنی ) عدالتیبیتصورشان از  دراحساسی این دو نجار  واکنش درکزیادی به 

ط یعنی در شرایکند. نجار خودبرتربین درموقعیت الف )می نسبی( کمک محرومیت

موقعیت ب  ( ولی درایتشککند )می دموکراسی لیبرالی( احساس خشم روحی
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رضایت خواهد داشت. به عکس نجار عضو اقلیت و ی( احساس ات)دموکراسی انتخاب

رشرایط ب، احساس خشم روحی دارد احساس رضایت دارد ولی د فمهاجر درشرایط ال

است که شرایط متفاوت سیاسی بر تعاریف متفاوت آنها از موقعیت  حواض (.ایتشک)

 احساسی مایزمت واکنشگذارد، شرایط الف و یا ب و درنتیجه، شاهد می موجود اثر

 ها هستیم.آن

  

 گیرینتیجه
 چه موقعیتی باعث حمایت احساسی از پوپولیسم .به موضوع اصلی این مقاله برگردیم

علت و معلولی در محل کار  ای از مناسباتشود؟ در یک دموکراسی لیبرالی زنجیرهمی

برتری  شود. با توجه به احساسمی پرستی کارگر خودبرتربین سفید پوست آغازبا نژاد

کارگر ها که مزد و دیگر پاداش ،گذاری میراثیسرمایه برتر ی، موقعیتنژاد

کند، برابر می چه که یک کارگر اقلیت دریافتکند، اگربا آنمی دریافت برتربینخود

شم خ یتجربه .شودمی رهنمونتوزیعی  عدالتیبیوسوی باور به سمتاو را به باشد، 

با « منطق پوپولیستی» -1ذب شود. شود به سوی پوپولیسم جمی احساسی باعث

اید بتنها مخالف است و معتقد است که دولت  ها، حمایت از حقوق اقلیتگراییکثرت

ل یسم به این دلینولیبرالچنین با پوپولیسم هم -2د. باش« مردم»عمومی  یارادهبازتاب 

 ست. هابه نفع اقلیت «مردم»مخالف است که به زیان 

 

 پیوند با متن انگلیسی:
Populism, Neoliberalism, and Distributive Justice 

 

  

https://www.globalresearch.ca/populism-neoliberalism-and-distributive-justice/5586859
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