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اند از مترجم و بقیه هایی که با »م« مشخص شدهتوضیح مترجم: پانویس

می تقدیم  ترجمه  این  است.  نویسنده  خاطرهاز  به  تمام  شود  راه ی  مبارزان 

ی تاریخ آزادی، به دالورانی که در برابر ظلمت ایستادند، نترسیدند و صفحه 

 را ورق زدند. 

 

این پرسش را پیش کشید   استوارت وایت فیلسوفِ دانشگاه آکسفورد  ۲۰۰۷در سال  

نوجمهوری  آیا  ایدهکه  نوجمهوری خواهی  است؟  چپ  جدید  بزرگ  بر ی  خواهی 

مشارکت سیاسی و صیانت    فضیلت مدنی،هایی چون آزادی، برابری،  ای از ایدهمجموعه

خواهانه در ی سیاسی نوجمهوری فلسفه  ۲۰۰۷از حقوق اساسی استوار است. در سال  

ل شکوفایی و گسترش بود در حالیکه چپ رادیکال در فضای دانشگاهی غرب در حا

تالش بود تا دستور کار اجتماعی مترقی نوینی را با الزامات ایدئولوژیک سنتی خود در 

 آمیزد.

دهد. به لحاظ آکادمیک، متون  تحوالت اخیر، اهمیت مضاعفی به پرسش وایت می

بالیدن است خواهی بیمربوط به نوجمهوری  (. به ۲۰۱۸)الوت،    وقفه در حال رشد و 

بستر مساعدی   -جدا از مسائل دیگر  -لحاظ سیاسی، بحران اخیر مالی و ایدئولوژیک

  ۲۰۰۷های بدیل فراهم آورده است. برای مثال، در سال  های مترقی و سیاست برای ایده

»سیریزا« برآمدن  بینی  پیش  قیاس، ۲۰۱۵-۲۰۱۹)  ۱دولت  همین  به  بود.  دشوار   )

های سوسیالیستی برنی سندرز در آمریکا چنین محبوبیت یابد و ایدهکه  این   بینیپیش 

 یا جرمی کوربین در بریتانیا به رهبری حزب کارگر برسد، دشوار بود.

مقاله  می این  کوتاه  بین  ی  پیوند  و  دهد  پاسخ  وایت  پرسش  به  کوشد 

کند.  نوجمهوری  برجسته  را  و چپ  رادیکال  رادیکال  جمهوری   رویکردخواهی  خواهی 

های ی نظری انضمامی برای ارزیابی سیاست یک پایه  رویکرددارد: این  حاسن بارزی  م

می عرضه  نوجمهوری مترقی  اصولی  بنیان  ابتدا  من  بهکند.  را  بیان خواهی  اختصار 

 

تشکیل شد و توانست در سال    ۲۰۰۴. سیریزا یا »ائتالف چپ رادیکال« حزبی یونانی است که در سال  ۱

 به قدرت برسد. م ۲۰۱۵
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پردازم. در انتها، رئوس مزایای خواهی و سیاست رادیکال می کنم. سپس به جمهوری می 

رادیکال  خواهانهجمهوری   رویکرد میی  دست  به  می را  استدالل  و  این  دهم  که  کنم 

 تواند پویایی جدیدی به چپ ببخشد. می رویکرد

 

 خواهی تاریخی و معاصر. جمهوری۱

ی متفاوت اما به شکل تنگاتنگی مرتبط را خواهی« دو پدیدهاصطالح »جمهوری 

کند. نخست، این اصطالح به یک مکتب فکری تاریخی اشاره دارد. سنت  توصیف می 

میلتون،  هوری جم روسو،  ماکیاولی،  همچون  اندیشمندانی  ،  کرافتولستونخواهی 

می دربر  را  پین  و  »جمهوری مدیسون  اصطالح  دوم،  نظریهگیرد.  یک  به  ی خواهی« 

خواهان، آزادی کند. واالترین ارزش برای نوجمهوری معاصر اشاره می   هنجاری سیاسی  

نوجمهوری  است.  بسیاسی  آثار  هخواهی  با  اسکینر ۲۰۱۲و    ۱۹۹۷)  تیتپ ویژه  و   )

دارد. ۱۹۹۸) پیوند  جمهوری   ۲(  ایدهاندیشمندان  سمتهای خواه  در  را  وسوهای شان 

ترین  اند. با این همه، در بنیادی اند و اغلب به نتایج متناقضی رسیده متفاوتی بسط داده

اندیشه ایده سطح،  چهار  بر  آنها  پایهی  که  است  استوار  مشترک  دقیق ی  نظری  ی 

 (.۲۰۰۷دهد )وایت، خواهی را شکل می نوجمهوری 

عمومی  جمروّخواهی  نوجمهوری اول:   سیاسی   3خیر  سامان  یک   ۴است. 

همهجمهوری  منافع  از  باید  برای  خواه  نهادی  تدابیر  به  و  کند  حمایت  شهروندان  ی 

 

 اند. م. برخی از این آثار در ایران ترجمه شده ۲

 بنگرید به:

. تهران: پوری مجلس  فرهاد  ی. ترجمه ای در آزادی و حکومتنظریهی:  خواهی جمهور.  ۱۴۰۰  ،یپت  پیلیف 

 شیرازه. 

 ی فریدون مجلسی. تهران: فرهنگ جاوید. . ترجمه آزادی مقدم بر لیبرالیسم. ۱3۸۹کوئینتین اسکینر، 
3. Common Good 
4. Polity 

ی سیاسی«، »طرز حکومت«  سیاسی«، »جامعه   توان بسته به موقعیت، به »موجودیت این اصطالح را می 

کرد. اما هر کدام از اینها با توجه به معناهای متعددشان در زبان فارسی،    و حتی »حکومت« نیز ترجمه 
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های الیگارشی و افراد خاص بر زندگی جمعی تداوم ببخشد.  ممانعت از تسلط دار و دسته

رو، جمهوری  این  با دموکراساز  تنگاتنگی  پیوند  قوانین  سیاست   ۵ی دارد.خواهی  و  ها 

شوند  نوجمهوری  ارزیابی  شهروندان  علنی  و  عمومی  گفتگوی  طریق  از  باید  خواهانه 

خواهان بر این باورند که حاکمیت از آن مردم است.  (. نوجمهوری ۱۹۹۸)سانستاین،  

اند،  که حامی خیر عمومی  -6نظارت و موازنه  -حاکمیت مردمی باید توسط تدابیر نهادی 

 نت شود. صیا

سامان سیاسی جمهوری  پشتیبان  دوم:  باید  مفهوم    آزادی خواه  باشد.  شهروندان 

تر از مفهوم لیبرالی »آزادی از فراخ ۷عدم سلطه« مثابهبهی »آزادی خواهانهنوجمهوری 

در   ۸مداخله«  که  است  آزاد  جایی  تا  فرد  آزادی،  لیبرالی  مفهوم  اساس  بر  است. 

یرد. به بیان دیگر، در صورت نبود زور و اجبار مشهود، هایش دخالتی صورت نگ انتخاب

مثابه عدم سلطه بر این باور است که فرد تا جایی بهشود. آزادی  فرد آزاد محسوب می

 

ابهام می اداره توانند  و  برآمدن  به  این اصطالح  باشند.  تأسیسی، دولتی و  ی سیاسی و وی جامعهزا  جه 

 حزبی سیاست اشاره دارد. م 

خواهی دموکرات نبودند. . توجه داشته باشید که برخی از اندیشمندان مرتبط با سنت تاریخی جمهوری ۵

 خواه به ترویج و ارتقای خیر عمومی پایبند بودند.ی اندیشمندان جمهوری با این حال، همه 
6. Checks and Balances 

قوا  این اصطالح به » نیز ترجمه شده است و در بحث تفکیک  بازداری و توازن« و »مقابله و موازنه« 

دهد تا هر یک از قوای حاکم بتوانند ضمن نظارت شود. »نظارت و موازنه« این امکان را می استفاده می 

بر عملکرد دیگری، قدرت آن را هم محدود کنند و در نهایت امکان چیرگی یکی از قوای حاکم وجود  

 اشته باشد. م ند
7. Freedom as Non-domination 

8. Freedom from Interference 
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ی( دیگری نباشد نشده)یا کنترل   ۹های او تابع قدرت خودسرانهآزاد است که انتخاب

 ۱۰(. ۱۹۹۷، تیپت)

کند و به لحاظ مالی به  ای مردساالر زندگی می جامعهزنی را تصور کنید که در  

هیچ عنوان محدودیتی بر کارها و   شوهرش وابسته است. تصور کنید که این شوهر به 

کند. در این سناریو هیچگونه زور و اجبار مشهودی وجود ندارد.  رفتار زنش اعمال نمی

می محسوب  آزاد  زن  این  آزادی،  لیبرالی  مفهوم  مقدر  در  مفهوم شود.  در  ابل، 

خواهانه این زن آزاد نیست زیرا شوهرش این قدرت را دارد که به میل خود  نوجمهوری 

 در زندگی زن مداخله کند )مثالً فردا نظرش عوض شود(.

عدم سلطه   مثابهبهای در پیشبرد و ترویج آزادی خواه نقش دوگانه دولت جمهوری 

ی ابیر نهادی، مانع از اِعمال قدرت خوسرانهدولت باید با ایجاد و تداوم تداز سویی  دارد.  

 های اجتماعی( شود. از سوی دیگر دولت باید قدرتش را بهشهروندان خاص )یا گروه

 طریقی اعمال کند که از آزادی شهروندان کاسته نشود.

  ۱۱فضیلت مدنی خواهانه به شخصیت شهروندان و ترویج  جمهوری   رویکردسوم:  

سامان سیاسی جمهوری  که  فضیلتی  مثال،  برای  دارد.  آن توجه  برای گسترش  خواه 

می تصمیم تالش  و  جمعی  زندگی  در  مشارکت  از کند،  برخی  برای  است.  گیری 

نفسه ارزشمند است، در حالیکه برای برخی دیگر خواهان مشارکت عمومی فیجمهوری 

به شیوه  اگر  تنها  باشد  مشارکت در دموس  )اسکینر،  ی سودمندی  ارزش است  واجد 

۱۹۹۸ .) 

اقتصادی توجه دارد که مروج و -خواهی بر آن شرایط اجتماعیچهارم: جمهوری 

خواهان مثابه عدم سلطه است. به طور خاص، جمهوری بهحامی خیر عمومی و آزادی  

سازی ها باید به دنبال حداقل پایبندند. قوانین و سیاست   برابری اقتصادی و اجتماعیبه  

 
9. Arbitrary Power 

کند که مجبور نیست منافع آنهایی که تابع آن ( قدرت خودسرانه را قدرتی معرفی می ۱۹۹۷)  ت. پتی۱۰

قدرت هستند را پیگیری کند. برای مثال، قدرت دولتی هنگامی که پیگیر و حامی منافع مردم نباشد،  

 قدرت خودسرانه است.
11. Civic Virtue 
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های اجتماعی خاص قدرت های ثروت باشند تا از عدم تقارن قدرت که به گروهبری نابرا

می  چنانخودسرانه  کنند.  جلوگیری  ) بخشد،  روسو  تعبیر  به  »هیچ ۸۷:۱۹۲۰که   :)

چنان ثروتمند باشد که قادر باشد دیگری را بخرد، و هیچ شهروندی شهروندی نباید آن

 ۱۲خودش را بفروشد«.چنان فقیر باشد که مجبور شود نباید آن

گذاری کند  خواه[ باید به نحوی قانونبه همین ترتیب، سامان سیاسی ]جمهوری 

نابرابری  از  جمهوری که  مثال،  برای  شود.  جلوگیری  اجتماعی  زمان   -خواهیهای  از 

ی دهد. درباره ی مردساالرانه ارائه می ابزار نظری ارزشمندی علیه سلطه   -کرافتولستون

هراسانه و نژادپرستانه که هراسانه، ترنس خواههراسانه، همجنسنین بیگانه هنجارها و قوا

دهد نیز همین  ی دیگران قرار میهای اجتماعی خاصی را تحت قدرت خودسرانهگروه

کنی تمامی آن ساختارهای نهادی  خواه ریشهبرهان صادق است. هدف دولت نوجمهوری 

 سازند. می   ی اجتماعی فوق را ممکناست که اَشکال سلطه
 

 های بدیلخواهی رادیکال و سیاست. نوجمهوری۲
سال نوجمهوری در  در  رادیکال  فکری  جریان  اخیر  است  های  شده  احیا  خواهی 

مالدون،  ۲۰۱۹)اوشی،   برایان،  ۲۰۱۹؛  رابرتز،  ۲۰۱۹؛  لیپولد،  ۲۰۱۷؛  وایت،  ۲۰۱۷؛  ؛ 

گورویچ،  ۲۰۱۱ نوجمهوری ۲۰۱۵؛  تاریخ  (.  از  رادیکال  سنت  خواهی  رادیکال 

خواهی کشد: نوجمهوری گیرد و ادعای دیگری را پیش می خواهی[ الهام می ]جمهوری 

داری، جوامع خواهانِ ضدسرمایهبه باور این نوجمهوری   ۱3داری ناسازگار است. با سرمایه

 

 ( نیز ذکر شده است. ۲۰۰۷. این بخش در وایت )۱۲

این بخش بندی از کتاب »قرارداد اجتماعی« ژان ژاک روسو است )فصل یازدهم از کتاب   ترجم: توضیح م

 دوم(. 

 های فارسی رجوع کنید به: برای یکی از ترجمه 

ی منوچهر کیا. تهران: گنجینه، . ترجمه قرارداد اجتماعی: اصول حقوق سیاسی.  ۱3۵۲ژان ژاک روسو،  

 63ص 

 (.۲۰۱۵اهی بنگرید به گورویچ )خو. برای تاریخ رادیکال جمهوری ۱3
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»عدم سلطه«( را  مثابهبههای ساختاری متعددی دارند که آزادی )داری خصلتسرمایه

 کنند. در جامعه تضعیف می

های مدرن، شرایط سلطه را در محیط کار  مراتبی شرکت برای مثال، ساختار سلسله

(. کارمندان مادامی که قادر به تعیین شرایط کار یا تغییر ۲۰۱۷کند )اندرسون،  مهیا می 

خودسرانه قدرت  تحت  نباشند،  شغل  سرپرستان آسان  و  کارفرمایان  هستند.  شان  ی 

های کارگران مداخله کارفرمایان و همچنین مدیران این توانایی را دارند که در انتخاب 

اقتصاد نولیبرالی به طور سنتی   رویکردکنند و آزادی آنها را محدود سازند. افزون بر این،  

بازار و در در پی حذف تمامی »موانع« )اتحادیه از  های کارگری، حقوق کار و غیره( 

دارانه پذیری شدید کارگران در برابر قدرت کارفرمایان است. تولید سرمایه ب نتیجه آسی

میبی  پدید  و پشت سر هم شرکت وقفه سودهای کالن  غول آورد  به  بدل  را  هایی ها 

کنند )از طریق تأمین مالی ی جامعه اعمال می ای بر بقیه نشدهکند که قدرت کنترل می 

رسانه  کنترل  سیاسی،  غیرهاحزاب  و  بیشینه ها  نهایت،  در  نظام (.  اساس  سود  سازی 

کند که مانع از گسترش فضایل داری است و اغلب رقابت ناسالمی را ترویج می سرمایه

خاصی عمومی  -مدنی  خیر  از  حمایت  و  همبستگی  که می  -همچون  فضایلی  شود. 

 خواهی هستند. های محوری نوجمهوری ارزش

خواهان را  اهی رادیکال، نوجمهوری خو داری و نوجمهوری چنین تنشی بین سرمایه 

شیوه  تدوین  سمت  سامان به  بدیل  زعم  های  به  است.  داده  سوق  اجتماعی  دهی 

باید سیاست نوجمهوری  رادیکال، دولت  و خواهی  آزادی  افزایش  بر  ناظر  های عمومی 

ارائه یا  ثروت  بازتوزیع  منظر،  این  از  کند.  اجرا  را  عمومی  خیر  از  عمومی  حمایت  ی 

ن آموزش و بهداشت کافی نیست. برای مثال، سیاست آموزشی رادیکالِ  خدماتی چو

را  نوجمهوری  آزادی  پیش  بهخواهانه  آموزشی  سطوح  تمامی  در  سلطه«  »عدم  مثابه 

می می  گسترش  را  مدنی  فضایل  از  خاصی  شکل  و  آزمونبرد  الغای  )مثالً  های دهد 

فعاالنه  مشارکت  دانشاستاندارد،  توی  و  تدوین  در  برنامه سعهآموزان  و ی  درسی  ی 

 ۱۴انتخاب رشته و غیره(. 

 

 (. ۲۰۱۹. بنگرید به سوئیسا ) ۱۴
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خواهان بر این باورند که تنها مالیکت عمومی بر ابزار تولید به  برخی از نوجمهوری 

(. برخی دیگر از  ۲۰۱۵؛ گورویچ،  ۲۰۱۹ای آزاد و رها منجر خواهد شد )اوشی،  جامعه

سازی ن دموکراتیکشا کشند که هدف تری را پیش می های مالیمپردازان، بدیلنظریه

( ۲۰۱۷پذیر است. برای مثال، الیزابت اندرسون )محیط کار و محافظت از کارگران آسیب 

می  این  استدالل  باشند.  داشته  حضور  مدیره  هیئت  در  کارگران  نمایندگان  که  کند 

ی همگانی شباهت دارد. اندرسون همچنین از درآمدِ پایه  ۱۵پیشنهاد به »مدل آلمانی«

کند، از آنها در برابر ی همگانی شهروندان را توانمند میاین درآمد پایه  ۱6کند. دفاع می 

دهد کند و به آنها این امکان را می شان محافظت میی کارفرمایاننشده قدرت کنترل 

نوجمهوری  کنند.  ترک  را  ظالمانه  کارِ  محیط  تشویق  که  دنبال  به  همچنین  خواهان 

ها را های کارگری(. سیاستِ دیگر، شرکت ونیهای بدیل تولید هستند )مثالً تعاشکل

های تحت کنترل کارگران واریز کنند  کند که درصدی از سودشان را به صندوق ملزم می 

»عدم   مثابهبههای فوق هدف مشترکی دارند: افزایش آزادی )(. سیاست ۲۰۱۹)اوشی،  

 سلطه«( در جامعه و حمایت از خیر عمومی. 

 

 . مزایا ۳
این  به دست ایدهیقین،  یا  نقد  ها  نیستند.  تازه  چپ  برای  آنها،  از  بسیاری  کم 

ی مارکسیستی و سوسیالیستی بوده است. در داری همواره محور اصلی اندیشهسرمایه

های سوسیال دموکرات و یا های مترقی یا توسط دولتی دوم قرن بیستم سیاست نیمه 

ترین شهروندان بود، بسط  شان رهایی تدریجی ستمدیده های چپ که هدف سایر نحله

نوجمهوری  همه،  این  با  اندیشهیافت.  به  جدیدی  پویایی  رادیکال  چپ خواهی  ی 

 بخشد و مزایای بارزی دارد.می 

 

ی اقتصاد ویرانِ پس از جنگ ی شکوفایی اقتصاد آلمان و بازسازی گسترده. »مدل آلمانی« به دوره ۱۵

های کارفرمایی، های کارگری ضمن همکاری دوجانبه با اتحادیهجهانی دوم اشاره دارد که در آن اتحادیه

 ایش سطح دستمزدها و بهبود شرایط کار ایفا کردند. م نقش مهمی در افز

 بیکاری نیست.  در صورت. این درآمد نامشروط است و پرداخت آن صرفاً ۱6
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نوجمهوری  برای سنجش جوامع سرمایه اول:  نظری  ابزاری  رادیکال  داری  خواهی 

می  پیش  بیانیه مدرن  مینهد.  چپ  مترقی  احزاب  انتخاباتی  مهای  با  عیار توانند 

برنامه نوجمهوری  شوند.  ارزیابی  را  خواهانه  آزادی  سیاسی،  مختلف  عدم بههای  مثابه 

حزب سوسیالیست   ۲۰۰۷کنند. برای مثال، در سال  سلطه در سطوح مختلف، ترویج می

با اکثریت این حزب[ را   یافته  فیلسوف خواست تا دولت ]تشکیلتِاسپانیا از فیلیپ پتی

 (. ۲۰۰۷انه ارزیابی کند )وایت، خواهاز منظری نوجمهوری 

نوجمهوری  های چپ معاصر است. دولت  خواهی رادیکال دوشادوش جنبشدوم: 

خواه به دنبال زدودن تمامی ساختارهای نهادی است که به اَشکال مختلفِ نوجمهوری 

خواهی، تدابیر نهادی  رسانند. برای مثال، بر طبق نوجمهوری ی اجتماعی یاری می سلطه

ی نظری یکسانی  ی کارگر و جنبش دگرباشان جنسی مبتنی بر پایهطبقهحمایت از  

خواهی کاستن از قدرت خودسرانه های عمومی نوجمهوری است. هدف تمامی سیاست 

خواهانِ »ضد تجاری« مانند روسو، یک و سلطه است. افزون بر این، برخی از جمهوری 

 (. ۲۰۰۷، کنند )وایترا ارائه می  ۱۷بینش اجتماعی مطلقاً »سبز«

تواند بنیانی برای سیاست خارجی مترقی چپ  خواهی رادیکال میسوم: نوجمهوری 

ریزی توانند سیاستی خارجی را پیخواهانه میهای جمهوری فراهم آورد. برای مثال، ایده 

ی اروپا نیز سازی اتحادیهکه طرفدار اروپاست، خواستار دموکراتیککنند که در عین این

ی اروپا، شرایط سلطه ی اقتصادی نولیبرالی اتحادیهراتیک و برنامههست. نقصان دموک

 آورد. کشورهای عضو پدید می   نمیاو هم در  درونرا هم در 

نوجمهوری  مجموعهچهارم:  با  مواجهه  نظرِی  چارچوب  رادیکال  از  خواهی  ای 

دهد. در جریان انقالب صنعتی چهارم، چپ باید از های معاصر را به دست میچالش

که   را  ی فناورانههای توسعهفناوری به نفع جامعه بهره بگیرد و در عین حال آن بخش 

خواهی بر آن تنها به نفع نخبگان قدرتمند است برمال و نقد کند. از یک سو جمهوری 

ناپذیری  توانند بخش جداییمثابه »عدم سلطه« می بههای مروج آزادی  است که فناوری 

 

ای نسبت به تمدن  خواهان عصر روشنگری، روسو در دفاع از طبیعت دیدگاه بدبینانه. در بین جمهوری ۱۷

ترین آثار او در تبیین این دیدگاه یکی از نخستین و مهم   در باب علوم و هنرها«  ی»گفتار  یه رسالدارد.  

 است. م 
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های بزرگ فناوری باید به شکلی بنیادین  وی دیگر شرکت از س  ۱۸از سیاست چپ باشند. 

ترِ حفاظت از گیرانه سختی آنها محدود شود )قوانین  اصالح شوند تا قدرت خودسرانه

های اخیر تجزیه و تحلیل  های فروش آنالین و غیره(. برای مثال، پژوهش ها، سقفداده

شخصیِ افراد، از آن برای   های آوری دادههای بزرگ با جمعکنند که چگونه شرکت می 

توجهی  ی قابلگیرند و قدرت خودسرانهتبلیغات هدفمند )تجاری و سیاسی( بهره می 

 (. ۲۰۱۹؛ زوبوف، ۲۰۱۹کنند )وست، بر شهروندان اعمال می 

 

 گیری. نتیجه۴
می نوجمهوری  رادیکال  باشد.    رویکردتواند  خواهی  چپ  برای  امیدبخشی  نظری 

داری نولیبرال را  انه، نقد قدرتمند مدل اقتصادی سرمایهخواهچارچوب نظری جمهوری 

بخش بدیلی از آمیزد که مروج بینش رهاییمی درنوینی    هنجاری ی سیاسی  با نظریه

های گیری از این چارچوب نظری با هدف ارزیابی سیاست بهروزی است. توانایی بهره 

 بخشد. عملی، پویایی جدیدی به سیاست چپ معاصر می

 
 

 از: ای است ترجمه  ی باالمقاله

Yiannis Kouris, 2020. “Radical Republicanism: The New Idea of The 

Left?”. ENA Institute for Alternative Policies. March 2020. Available at: 

https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/ENA_Radical-
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های فرم های اطالعات و ارتباطات، مانند پلت یکنند فناور. برای مجموعه مقاالتی که استدالل می۱۸

 (.۲۰۱۲)بخش باشند بنگرید به دیاموند و پالتنر توانند رهایی های اجتماعی، می شبکه

https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/ENA_Radical-Republicanism_Final-1.pdf
https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/ENA_Radical-Republicanism_Final-1.pdf
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