دنبالکننده استراتژیهای توسعه اقتصادی جایگزین واردات،
مجموعههای صنفــی کارگران و دهقانان رســمی ،اصالحات
ارضی و مزایای اجتماعی معطــوف به یک بخش دولتی بزرگ
بودند .به عالوه ،در ســالهای دهــه  ،1970محققان متوجه
شدند که درستمانند آمریکای التین ،صور مختلف حاکمیت
اســتبدادی پوپولیســتی در دولتهای خاورمیانه ،به شکل
اقتدارگرا بوروکراتیک تغییر یافته و مبنای جلب حمایتشان ،از
اقتدارگرایی پوپولیستی به بوروکراتیک تغییر یافته بود .60
در این تحقیــق ،برخالف تحلیل فرایندی مفهوم پوپولیســم
که در بســترهای تاریخی آمریکای التینی بــه کار میرفت،
مهمترین کاربرد پوپولیســم برای دولتهای خاورمیانه حول
محور معاهده و میثاق اجتماعی ثابت و ویژه میان دولت و جامعه
میگردد  .61مفهوم پوپولیسم معموال در مطالعات خاورمیانه به
کار برده میشــود .میتوانی م بگوییم پوپولیسم بر رویکردهای
جامعهشناختی اولیه تکیه داشت ،رویکردهایی که پوپولیسم
را «مرحله» توسعهای خاصی در جهان سوم تعریف میکند که
در عصر جریانهای آزاد سرمایه جهانیشده و سیاستهای پس
از جنگ سرد ،دیگر غیرقابل قبول شده است .پس چندان هم
تصادفی نیست که میبینیم در حالی که اصطالح «پوپولیسم»
در اولین مراحل دولتســازی در خاورمیانــه ،معنای مثبتی
داشت،امروز در معنایی منفی و به منزله نقد سیاست معاصر و
امری ضددموکراتیک و غیرلیبرال به کار میرود .62دولتهای
خاورمیانه ،اغلب در چیزی که نیســتند ،تعریف میشوند .به
همین دلیل ،برخالف تبیینهای آمریکای التینی ،کاربرد رایج
این مفهوم در خاورمیانه ،از جمله ایــران برای تبیین دولتها،
تبیینهایی از ســر ناچاری اســت که متکی بر نظریه نوسازی
ناموزون در سیر مراحل توسع ه است.
از این رو ،میتوان پوپولیسم را ســازوکاری موقتی دانست ،اما
نمیتوان کل بار تحلیلی و نظــری تبیین پیامدهای اجتماعی
و سیاســی ایران پس از انقالب را بر دوش آن گذاشت .میتوان
پوپولیسم را لحظاتی از منازعه سیاسی دانست که در آن افراد و
گروههای مختلف میکوشند ساختار نخبگان و پیوند میان دولت
و جامعه را بازتعریف و تغییر دهند .از این نباید مفهوم پوپولیسم
را دور بیندازیم ،اما باید آن را در چارچوب مفهومی درســت و
کالنتری قرار دهیم  .63هرچند الگوهای بســیج پوپولیستی
«تحت تاثیر شرایط نهادی و ســاختاری بنیادینی هستند ،اما
این شرایط تماما ماهیت و شــکل آن را تعیین نمیکند» .این
«لحظات» بسیجکننده میتواند با تکیه بر تغییراتی که در قدرت
اجتماعی به وجود میآورد ،چینش ائتالف نخبگان را تغییر دهد
و حاکمان را مجبور کند استراتژیهای حاکمیتی و مملکتداری
آلترناتیو را اجرا کنند  .64حال ،اگر به جای اینکه پوپولیســم را
مرحلهای از توسعه سیاسی یا شکلی نهادینهشده از حکومتداری
بدانیم ،آن را لحظه بســیج نیروها در نظر گیریــم ،میتوانیم
بدون اینکه به دام نظریه نوســازی افتیم ،روابط میان دولت و
جامعه را تبیین کنیم .این تحلیل بر این فرض استوار است که
ت نئوپاتریمونالی ،طرف دیگر ،یعنی طرف فاسد و سنتی
سیاس 
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دولتهای بوروکراتیک مدرن و کارآمد است« .جفری وینترز»
این سازوکار اجتماعی را به شــکل «قدرت بسیج» بازتعریف و
چارچوببندی مجدد میکند که بر اساس آن ،بسیج تودهواری
که با ایجاد «شبکه-های شخصی و افقی که برسازنده چگونگی
تخصیص زمان و انرژی شخصی هستند» ،میتواند شبکهای از
نخبگان قدرت برسازد .هرچند وقوع قدرت بسیج تودهوار بسیار

نادر است و حفظ آن هم بسیار دشوار ،اما میتواند منابع قدرت
اجتماعی نخبگان حاکم را از بین ببرد .این طغیانها میتواند
«برای منافع نخبگان حاکم و اقلیت متنفذ غیرقابل پیشبینی و
ویرانگر باشد»  .65من در این کتاب ،از تعریف پوپولیسم به منزله
نظام حاکمیتی ثابت خودداری میکنم .در عوض ،به تبیین صور
خاص ســازمانهای رفاهی برآمده از لحظات بســیج تودهای
خواهم پرداخت که شبکههای نخبه حاکم را به چالش میکشد
و یا محدود و سرنگون میکند.
برای اینکه بتوانیــم برای فهم ایران
دولت رفاه
معاصر ،اصطالح «دولت رفاه» را به کار
به منزله
بریم ،باید سوال پیشــین را دوباره
چشماندازی
بپرسیم .چرا دولتهای رفاه همه جا
جامعهشناختی
هســتند؟ اغلــب جایــی هــم که
سیاســتهای رفاه اجتماعی دولتی
نباشد ،شاهد سیاستهای آلترناتیوی هستیم .چیزی که هم در
حوزه بازار و هم مسکن میتوان دید .عالوه بر مداخله دولت در
بازار کار ،سیاستهای مالیاتی ،صندوقهای بیمه و برنامههای
سالمت ،مردم میتوانند با تکیه بر درآمدهای حاصل از دستمزد،
پسانداز شخصی ،اجاره ملک ،انجمنهای پرداخت اعانههای
متقابل یا انجمنهای خانوادگی ،ریسک یا مخاطرات اجتماعی
خود را کاهش دهند .صور رفاه غیردولتی ،الزاما سنتی نیستند،
زیرا از میان رفتن میثاق رفاه دولتی ،میتواند باعث شکلگیری
شبکههای نوینی از اعانه متقابل و کمک هزینههای اجتماعی
شــود  .66در عین حال« ،دگرگونی بزرگ» قرن نوزدهم ،ورود
روزافزون کاالییسازی بازاری به حیات و زندگی روزمره بود .حاال
که زندگی مردم از پیوندهای اجتماعی سنتی پیشین که تا حدی
آنها را محافظت میکرد جدا شدهاند ،این مساله باعث تشدید
ی آنان میشود« .جنبش مضاعف»ی که «کارل
عدم تامین و نامن 
پوالنی» توصیف میکند ،یعنی جایی که دولت ناچار میشود
بازار را دوباره تنظیم کنــد و بازتولید اجتماعی را کاالییزدایی
کند .صرفا یک نظریهپردازی در باب محدودیتها و مشکالت
سرمایهداری افسارگسیخته نیست  .67جنبش مضاعف تفسیری
خاص از خاستگاههای دولت رفاه نیز هست.
بهزعم بسیاری از نظریهپردازان اولیهای که برآمدن دولت رفاه را
تبیین میکردند ،خود صنعتیسازی مستلزم حکومتی است که
در بازتنظیم و حفاظت حیات اجتماعی مداخله بیشتری کند.
درست اســت که کلمات « »Sozialstaatو «»Sozialpolitik
بعدها در میانه قرن نوزدهم در آلمان سر برآوردند ،اما اصطالح
«دولت رفاه» از اواخر دهه  30در بریتانیا و به شکل تبلیغی علیه
«دولت جنگ» آلمان نازی رایج شده بود  .68در عین حال ،دولت
رفاه بریتانیا ،بخصوص در طرح برنامه بوریجی سال  ،1942پیامد
طبیعی تحول دیرپای ســرمایهداری در بریتانیا و نیز نمونهای
فرض میشد که کشورهای دیگر ،ســرانجام با صنعتیسازی
اقتصادهای خودشان به آن خواهند رسید .محققان معتقدند که
دولت رفاه صرفا برآمده از نیاز به دولتهایی نیست که تاثیرات
منفی بازار را بهبود بخشــد .بیش از هر چیز ،باید دولت رفاه را
برآمده از فرایند مدرنیزاســیون دانست ،درست همانطور که
کارخانه یا دستمزدها برآمده از چنین فرایندی بودند .تغییرات
در جمعیت ،ساختار شهری و تکنولوژی در جامعه تمایزیافته،
درســتمانند توصیف امیــل دورکیم از فرانســه ،بنیانهای
نهادهای سنتی خودحفاظتی از طریق خانواده یا جامعه محلی
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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