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 پیشگفتار مترجم

 
قابممممل انکممممار نیسممممت. ایممممن  ،در جهممممان اممممرو  ،عرصممممۀ سیاسممممتنقمممش مممممردم در 

گسترده نقش پوپولیسم هم حضمور بیشمتری رو  ا همینشود و  تر می آفرینی رو  به رو  
در  ،در عرصممۀ سیاسممی خواهممد یافممت. بممه قممدرت رسممیدن سیاسممتمداران پوپولیسممت

کالن که آنهما دسطوح خرد و  می و بین، و تأثیری  المللمی  ر رونمد سیاسمی و اجتمماعی ملو
کممه همگممان را وامممی اند، تجربممه گذاشممته دارد ایممن پدیممده را بممه دیممدۀ دقممت  ای اسممت 

کننمممد. البتمممه ابهمممام مفهمممومی و نیمممز بد  کمممه  شمممدهباعممم   ای همممای حاشمممیه تدلیمممل 
گام بردارند.در پژوهندگان   این مسیر با احتیاط 

تممام امرو ه پوپولیسم در همه جای جهان با شدت و ضمعف نممود دارد و تقریبمًا 
ران هممم ا  ایممن قاعممده مسممتثنا نیسممت و هممای سیاسممی بمما آن درگیممر هسممتند. ایمم نظام
کشممور  ویژه در سمما  بممه های اخیممر بسممامد اسممتفاده ا  ایممن مفهمموم در فضممای سیاسممی 

که ماهیت ایمن پدیمده را بشناسمیم و ندموۀ  بنابراین ضروری است بیشتر شده است.



 / پوپولیسم ۱
کنممونیرو در رو شممدن بمما آن را بممدانیم. طبعممًا در ف بسممیاری ا  فعمماالن  ،ضممای سیاسممی 

و شاید در ادعمای خمود همم بمر  ،کنند سیاسی مخالفان خود را متهم به پوپولیسم می
کمه ایمن مفهموم و ایمن پدیمده بمهحق باشند، امما تما  مم درسمتی و روشمنی تدلیمل و  انی 

گفته می کارکرد رو مره بررسی نشود، آنچه  کوتاه شود صرفًا  و ممدت دارد  ای بما اهمداف 
کار نمی هیچ به های  آید. نیا  اصلی ما تدلیل وجه در شناخت مصادیق پوپولیسم به 

های مبتنممی بممر واقممص ا  مصممادیق  معتبممر و دقیممق ا  ماهیممت پوپولیسممم و نیممز بررسممی
کتماب خموب و مهمم در  پوپولیسم در جهان است. خوشبختانه در  بان فارسمی چنمد 

که می موضوع پوپولیسم ترجمه شده کرد:توان  اند   به این موارد اشاره 
گارت ، ُپلپوپولیسم - ترجمۀ حسن مرتضوی، انتشارات آشمیان، چماپ او ،  1،تا
۷۹۱۷ 
ورنر مولر، ترجمۀ بابمک واحمدی، نشمر بیمدگل، چماپ -، یانپوپولیسم چیست؟ -
 ۷۹۶۹او ، 
انتشمارات  ۀ حسمین رحمتمی،، ترجمم، شمانتا  مموفدر دفاع ا  پوپولیسمم چم  -

 ۷۹۶۱اختران، چاپ او ، 
کتاب دیممدگاه همما در مممواردی متفمماوت و بعضممًا در تضمماد بمما  های نویسممندگان ایممن 

کتماب می دیدگاه کنار ایمن  کتاب حاضر است و مطالعۀ آنها در  توانمد  های نویسندگان 
 مفید باشد.

 

کتاب 1 کتاب ح .است« تیگرت ُپل». ضبط صدیح اسم نویسندۀ این  اضر هم چند بمار نامش در متن 
 ام. و در همۀ موارد ضبط صدیح را آوردهاست آمده 



 ۹ \پیشگفتار مترجم 
 کتاب حاضر

کنون ترجمه که ا کتاباش در دست مخاطب است، یکی  کتابی  همای  ا  مجموعه 
کوتماه» کسممفورد اسمت. مخاطبممان ایرانممی بما ایممن مجموعممه  1«درآممد خیلممی  انتشممارات آ

کتاب کتاب های ایمن مجموعمه در ایمران ترجممه و  ها آشنا هستند و پیشتر تعدادی ا  
کوتاه»منتشر شده است. عنوان  برانمدا   ای غلط ممکمن اسمت تما انمدا ه« درآمد خیلی 

کوتاه بودن ا کیفیت مطلبمی باشد.  کمیت صفدات است نه در  ین مجموعه فقط در 
کممدام ا  متخصصممان و انممدیش کمه عرضممه می وران  کنممد. نویسمندگان ایممن مجموعممه همر 

کاغذ آورده اند حقیقتًا یمک اثمر تدقیقمی و  حو ۀ مورد بررسی هستند و آنچه به صفدۀ 
 مدصو  مطالعات فراوان ایشان در  مینۀ مورد بد  است.

کوشیده ،ا  مجموعهدر این جلد  اند  که در شش فصل سامان یافته، نویسندگان 
کننمد. بررسمی  ،در عین اختصمار ،ابعاد مختلف پوپولیسم را کفایمت طمرح و تبیمین  بمه 

گسمترۀ مباحم  نظمری پیراممون پوپولیسمم را شمامل می شمود و همم مشمتمل  آنها همم 
کمه چنمدی بمر مسمند  یهای بسیاری ا  افراد و احمزاب پوپولیسمت است بر بررسی نمونه

کنممار ایمممن قممدرت نشسمممته هممما مسممألۀ چگمممونگی مواجهمممه بمما پوپولیسمممم ا  نظمممر  اند. در 
گفته انمد.  نویسندگان دور نیفتاده است و در فصل پایانی مطالمب مهممی در ایمن بماره 

کنون به  بان کتاب تا  کاتاالنی، ژاپنمی، پرتقمالی  این  های فرانسوی، هلندی، یونانی، 
 ده است.و تایلندی ترجمه ش

 نویسندگان
در علمموم سیاسممی سمما   را دکتممرای خممود ،شممناس هلنممدی سیاست 2،کمماس ممموده

کنممون در دانشمگاه جورجیمما گرفمت و هم 3ا  دانشمگاه لیممدن ۷۶۶۱  در ایماالت متدممده 4ا
 

1. A Very Short Introdution 

2. Cas Mudde 

3. University of Leiden 

4. University of Georgia 



 / پوپولیسم ۱
کشورهای مختلف ا  جملمه مجارسمتان کند. او در دانشگاه تدریس می ، ، آلممانهای 

کیبریتانیا، بلژیک، جمهوری چک، اسپانیا تمدریس  ، سموئد و ایماالت متدمده، اسلووا
گرایمممی و دموکراسمممی، سیاسمممت اروپمممایی،  افراط اش عالقمممه کممرده اسمممت. مسمممائل ممممورد

گریزی و لیب کتماب حاضمر چنمد احزاب سیاسی، اروپا را  دموکراسی است. او افمزون بمر 
کارهمایش تما کتاب دیگر نیز نوشته و در ویرایش  کتماب نیمز همکماری داشمته و  چندین 

کتاب  بممان جهممان ترجمممه شممده اسممت. ۱۱کنممون بممه  هممای وی عبارتنمممد ا :  برخممی ا  
 1رنمدۀ جمایزۀ اسمتن روکمان؛ ب۱3۷۱)انتشارات راتلج،  پوپولیسم راست رادیکا  در اروپا

کممامی سممیریزا (،۱3۷۱)انتشممارات راتلممج،  راسممت افراطممی در آمریکمما (،۱33۱در سمما   : نا
گرایممی و  دربممارۀ افراط(، ۱3۷۱میالن،  )انتشممارات پممالگریو مممکهای پوپولیسممتی  وعممده

ات پمولیتی، )انتشار راست افراطی در جهان امرو (، ۱3۷۹)انتشارات راتلج، دموکراسی 
۱3۷۶.) 

در  3یگو پورتالس استاد علوم سیاسی در دانشگاه دی 2کالتواسر اکریستووا  روویر
گو اسممت. او دکتممرای خممود را در علمموم سیاسممی در سمما   ،پایتخممت شممیلی ،شممهر سممانتیا

کمرده و حمو ۀ اصملی مطالعماتش سیاسمت  4ا  دانشگاه هومبولمت ۱33۱ بمرلین دریافمت 
چندین مرکز پژوهشی را، و  5دانشگاه ساسکست. وی سابقۀ همکاری با تطبیقی اس
گسستگی و پیوستگی و  6مرکز تدقیقات علوم اجتماعی برلینا  جمله  مرکز مطالعات 
کارنامۀ خود دارد. 7،اجتماعی  در 

 

1. Stein Rokkan Prize 

2. Cristóbal Rovira Kaltwasser 
3. Diego Portales University 

4. Humboldt-University 

5. University of Sussex 

6. Social Science Research Center Berlin (WZB) 

7. Centre for Social Conflict and Cohesion Studies 
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 دربارۀ ترجمه
کوشمیدم ممتن ترجممه ممن همم   بمانی روان و سماده نوشمته شمده اسمت وکتاب به 
که توانستم ا  واژهباشد؛ روان و خوانا  کمرده تا آنجا  ام و جممالت را  های ناروشن پرهیمز 

در ترجمۀ اصمطالحات بمه فضمای سیاسمی و فرهنمس سیاسمی  ام. در قالبی روان آورده
، هممما در ممممواردی، بممه دلیمممل بممار معنمممایی خمماص واژه و ام کممردهکشممور خودمممان توجمممه 

کار نبردم. کمه معماد  « خمواص» نمونمۀ بمار ش واژۀ اصطالح متعارف را به   eliteاسمت 
در « نخبگمان»بما اینکمه واژۀ  گردانند و برمی« نخبگان»اژه را به معمواًل این وگذاشتم. 

شود، به دلیل بمار معنمایی خاصمش ا   بافت مباح  پوپولیسم در ایران استعما  می
کمه بممه نظمرم حمق مطلممب را در « خممواص»آن اسمتفاده نکمردم و معماد   را تمرجیح دادم 

گفتمممان عمممومی جامعممه هممم بممه همممین  تر ادا می بهتممر و صممدیح eliteمممورد  کنممد و در 
کمممه ال م بممموده دربمممارۀ معممماد   شمممود. معنمممای ممممورد نظمممر اسمممتعما  می در ممممواردی 

همای  ام. افمزون بمر معاد  ام توضمیدی بمدهم، توضمیدات را در پانوشمت آورده انتخابی
کردم واژه یا مطلبی نیما   که احساس  بمه توضمیح دارد، توضمیح ال م را انتخابی، هر جا 

 در پانوشت آوردم.
کم ، با وجودکتاب حاضر همای نظمری و تماریخی  ی ا  دادهمشتمل بر انبوه ،حجم 

فرهنمس تلفم  ها ا  مراجعمۀ مکمرر بمه  احمزاب و سما مان بمرای ضمبط نمام افمراد، اسمت و
ز ( و نیم۷۹۶3)فریبر  مجیدی، چماپ سموم، انتشمارات فرهنمس معاصمر،  های خاص نام

گریز بودم. ا  میان فرهنس  ،بمیش ا  هممه ،های دو بانمه جستجو در منابص اینترنتی نا
( بهمره ۷۹۶3)مدمدرضا باطنی، چاپ دوم، انتشارات فرهنس معاصمر،  فرهنس پویاا  

گزینش معماد  مناسمب بمرای آنهما فرهنمس علموم ا   نیمز بردم. در بررسی اصطالحات و 
( بسمممیار ۷۹۶۵چممماپ هفمممتم، نشمممر مرکمممز، )داریممموش آشممموری، ویراسمممت سممموم،  انسممانی

کردم.  استفاده 
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 گزاری سپاس

کتاب  کتاب سپاس مقدم بر همه ا  نویسندگان که وقتی ایشان را ا  ترجمۀ  گزارم 
کمردم کمردم مطلمص  کسمب اجمما ه  ، بما روی خمموش و بممرای انتشمار ترجممۀ فارسممی اخالقمًا 

کردند و اجا ۀ اخالقی انتشار ترجمه را به من دادند همچنین اظهمار عالقمه  .استقبا  
کتاب برایشان ارسا  شود. کردند نسخه  در پاسخ به درخواستم، ای ا  ترجمۀ فارسی 

در نیمز  را چنمد ممورد ابهمامهما،  افمزون بمر این دداشتی برای مخاطب ایرانی نوشتند ویا
گرفتم. همراهی و همکاری ایشان با من مایۀ دلگرمی  ام بود. متن پرسیدم و پاسخ 

 لو، ا  سممر لطممف تمممام مممتن فارسممی راحمیدرضمما شممامآقممای ام،  تممهدوسممت فرهیخ
پیشممنهادهایش بممرای تغییممر بعضممی  ها، ویراسممت. دقممتش در رفممص نارسمماییخوانممد و 

کتمممماب بسممممیار مفیممممد بممممود.  گممممان و  وقممممش در پیراسممممتن جمممممالت  نهایممممت ا  او  بیواژ
گفممممت هممممای بعضممممی واژه در مممممورد معاد گزارم.  سممممپاس کمممممردیم؛ ا  همممما بمممما هممممم   وگو 

همۀ آنچه  رو ا این ها را نپذیرفتم. کردم و البته بعضی بسیار استفادهپیشنهادهایش 
گر بی در این متن آمده سلیقگی و نارسایی و خطایی در ممتن  گزینش خودم است و ا

 بر عهدۀ من است.هست، همه 
کتمماب بمممر دوش همکممماران   حمممت آماده در نشمممر  گراممممیسممما ی و چممماپ و انتشمممار 

کتاب منتشر نمی ن همراهی آنبوده و بدو لوگوس شد. مرهون همکاری همۀ  ها این 
کتماب سمهمی داشمته یدوستان که در انتشار  ویژه  عزیمزان، بمهایمن اند. ا  هممۀ  هستم 
 کنم. مدیر مسئو  انتشارات، تشکر می دکتر سلطانی،آقای 

کند، اما این قرار بمه خواسمت کتاب را نشر نویسۀ پارسی منتشر  ۀ ابتدا قرار بود این 
کممرد؛  ا  همراهممی ممن و موافقممت آقممای دکتمر احمممدی، مممدیر مسممئو  انتشمارات، تغییممر 

 .مگزار سپاسبسیار ایشان و سایر همکاران عزیز در انتشارات 



 ۱ \پیشگفتار مترجم 
کممار را  پیشمماپیش سممپاس کممه ایممرادات  . هممر متممذکر شمموندگزار خواننممدگانی هسممتم 

که  برای ای است انجامد و سرمایه تذکری به اصالح و پیراستن بیشتر متن می مترجم 
کارهای بعدی ا  آن کند. در   استفاده 

 
 مدمد  ندی

 ۷۹۶۱پاییز 
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 یادداشت نویسندگان برای مخاطبان ایرانی

پممرچم پوپولیسمممم برپاسممت. برخمممی  تمما نمممروژ و ا  هنممد تممما ایمماالت متدمممده ا  بر یممل
کمه پوپولیسمم در سما   می اسمتدال  مفسران کمه بریتانیایی۱3۷۹کننمد  هما در  ،  ممانی 

جمهوری  را بممه ریاسممت همما دونالممد تراممم  رفرانممدوم بممه برگزیممت رنی دادنممد و آمریکایی
گرا  که ا  مسائل سیاسمی پوپولیسمم چم  زیدند، به اوج خود رسیده است. درحالیبرگ

گوشمزد  رود، انتخابمات اخیمر در هنمد و لهسمتان سمخن ممی در آمریکای جنموبی و اروپما
که پوپولیسم هنو   نده و فعا  است. می  کند 

گرچه همگان در مورد این واژه سخن می گویند، اندکی ا   اما پوپولیسم چیست؟ 
کتماب تالشمی اسمت بمرای درآنکن افراد آن را به روشنی تعریف می ممدی جمامص، د. ایمن 

کتاب بر ظهمور  هرچند مختصر، به پوپولیسم بر مبنای تعریفی روشن ا  آن. در بیشتر 
ویژه رابطۀ پیچیدۀ آن بما لیبمرا  دموکراسمی،  های غربی، و به پوپولیسم در دموکراسی

متمرکممز هسممتیم، اممما پوپولیسممم لزومممًا مندصممر بممه بافممت لیبممرا  دموکراتیممک نیسممت. 
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های آمریکممایی در اواخمر قممرن نمو دهم، نخسممتین  ولیسمتاسممتثنای پوپ درحقیقمت، به

کردند. ها بیشتر در بافت پوپولیست  های غیرغربی و غیردموکراتیک ظهور 
پوپولیسمممم سمممنت دیرپمممایی نیسمممت، امممما اممممرو ه چنمممد جنمممبش و حمممزب  در آسمممیا

که دولت هند و اسرائیل در  پوپولیستی قوی در این قاره هستند. چندین سا  است 
کرۀ جنموبی تما تایلنمد نیمز ر سمای جمهمور  دست احزاب پوپولیستی راست گراست و ا  

کوتماه اسمت. حتمی در ایمران  پوپولیست حکم می گرچمه طمو  دولتشمان نسمبتًا  رانند، 
 انگیزترش پوپولیسم سابقه دارد. هم با وجود فضای چالش

نژاد، و  ، مدممود احممدیایمران شمینپی جمهمور رئیسشاید بار تر ا  هممه بتموانیم 
کارهایش در شهرداری تهران، را نمونه به ای ا  پوپولیسم ایرانی بمه شممار آوریمم.  ویژه 

کمه بنیان گرچمه احممدی در ایمران بممه را همای نظمام جمهموری اسمالمی  نژاد مراقمب بمود 
، «فاسممد»بممه ادعممای او « خممواص  »، در برابممر «مممردم»چممالش نکشممد، در مقممام مممدافص 

« مآب پوپولیسمت ممذهبی»نژاد را  لمی احممدیالمل کرد. در مطبوعمات بین الیت میفع
، اممما او نمونممۀ خمموبی ا  رابطممۀ پیچیممدۀ پوپولیسممم بمما )لیبممرا ( دموکراسممی خواننممد می

کشمور بمود و ا  سموی  است. او ا  یک سو صدای افراد ناتوان و مطرود در مرکز و اطمراف 
 کرد. و تا حدی حکومت قانون را رعایت می کشید دیگر تمام نظام را به چالش نمی

کتاب نه در خصوص احمدی نژاد است و نه در خصوص ایران، اما امیدواریم  این 
فهم بهتری ا  یک پدیدۀ سیاسی مهم در جهمان اممرو  بمه مخاطمب بدهمد،  تنها نهکه 

کشمور خمود را ا  آن  ا بلکه نظرگاه تا ه ویمه ای در اختیارش بگذارد تما تدموالت اخیمر در 
 ببیند.

 کاس موده، آتن، ایالت جورجیا )ایاالت متددۀ آمریکا(

گو )شیلی اکریستووا  روویر  (کالتواسر، سانتیا
کتبر  ۷۵  ۱3۷۶ا


