




7 پیش گفتار مترجم 

13 کتاب در ایران  سخن نویسنده با خوانندگان 

15 تقدیم نامه 

19 پیش گفتار نویسنده 

23 فصل یک: دموکراسی و بدل هایش 

43 فصل دو: پیدایش و افول دموکراسی 

85 فصل سه: دوری جستن از استبداد )و از مستبد بودن( 

107 فصل چهار: همسازی 

137  )Nomos( فصل پنج: قانون مداری

157 فصل شش: برابری طبیعی 

177 وند  فصل هفت: خرد شهر

203 وشن  فصل هشت: یافتن راهکار در نبود داده های ر

225  )Paideia( ورش فصل نه: آموزش و پر

247 فصل ده: پسین گفتار 

273 نقشه ها 

275 یخ  رخدادها  تار

277 کتاب  شخصیت های این 

283 راهنمای جنگ پلوپونز   )404-431( 

287 منابع عهد باستان 

289 کتابشناسی 

297 واژه نامه 

299 نمایه 

فهرست



یجدهد؛آرمانحکومت دموکراسیحکومتیاستکهتالشمیکندآرمانخاصیراترو
یم»آرمان«چونفکرنمیکنمبهتمامیدرحکومتی ازسویمردموبرایمردم.میگو
یفدموکراسیبحثانگیزندودورنمای واقعیمتجلیشدهباشد.ازدیدگاهنظری،تعار
وقوعدموکراسیدرعالمواقع،برایآنانکههدفشانازرسیدنبهحکومتدستیابی
همینگروههاهمبهقدرتمیرسند،خطرناکاست.

ً
بهمنافعخاصیاست،کهغالبا

بحثمندراینکتابدموکراسیبهمعناییاستکهدرآغازدرذهن]یونانیان[
گر گراینموضوعبحثانگیزنباشد،دیگرازجنسدموکراسینیست.ا شکلگرفت.ا
گرازمانخواهدتغییراتیرادرذهنمرورکنیمکهوضعیتموجودرا خطرناکنباشد،ا
تکانیبدهد،دیگردربارۀدموکراسینیست.درفرایندنوشتناینکتاب،دموکراسی
رابیشازپیشهمچونمسئلهیافتم.درفصولاصلیکتاب،هفتمفهومبنیادی
ینمومباحثمتعارفدردورانباستان نهفتهدردموکراسییونانباستانرابرمیگز
دربارۀاینمفاهیمرابررسیمیکنم.دربخشپسینگفتارنیزاینپرسشراپیش
یکا[چیست. کهربطآنمفاهیمبامفهومحکومتدردورانما]درآمر میکشم
یدور پرسشواقعیایناستکهآیابرقرایدموکراسیبرایمامیسراست؟مثلایز

اف.استونسختباوردارمکهبایدباشد.اماماندهامکهچگونه.
کتابحاضررادرآتن،رویبامهتلیوخیرهبهآنسویهتل،یعنیپارتنون،

پیش گفتار نویسنده
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معبدیشکوهمندویادگاردموکراسِیبرخوردارازغنائمامپراتورییونانآغازکردم.
اندکیدورترودرسمتراستپارتنون،تپههایبلندیبودندکهدموکراسیآتندر
آنجابهادارۀامورحکومتمیپرداخت:تپههاینیکس،محلیکهانجمنشهر۱در
آنتشکیلمیشدوجاییکههمۀشهروندانَمردیونانیدعوتمیشدند،نهفقط
برایرأیدادن،بلکهبرایسخنگفتن.ازماههاپیشبهاینکتابفکرمیکردم،
بارۀمفاهیمیکهازیونانبرایمانبهارثمانده زمانیکهبیلمایرزاصرارمیکرددر

یسم،گفتهبود»مفاهیمیکهکاربردشاناآلنبرایمانضروریاست.« بنو
یافتمآنچهمیخواستم آنوقت،دریونانوبااینمناظرپیشرویامبودکهدر
برایدوستانمبهسوغاتببرمعکسیابدِلگلدانیونانینبود،بلکههمینمفاهیم
این بودند. کرده جذاب پارتنون سازندگان برای را دموکراسی که مفاهیمی بود؛
یدندویاعلیهشانمیجنگیدند،مدام کهآتنیانیابهآنهاعشقمیورز مفاهیم،
کارشانبهابداعروشهایجدیدی

ً
فکرآنهارابهخودمشغولمیداشتونهایتا

میانجامیدتاشایداینمفاهیمبرایکلبدنۀشهروندانپذیرفتنیوجذابباشد.
اینمفاهیماهدافیبودندکهیونانیانآنهارانشانهگرفتهبودند.وهرچنددربیشتر
مواردتیرشاندرستبههدفنمیخورد،امروزهمانمفاهیمبایدبرایماهدفو
چالشذهنیباشند.درابتدا،کارراباشماریازموضوعاتناهمگونآغازکردمو
یسی یجآنهارادرششمقولهمرتبکردم.آنوقت،پسازنگارشپیشنو بهتدر
کههیچازآنراضینبودم،مقولۀهفتم،یعنیهمسازیراکهاآلنفکرمیکنمازهمه
کهحامیان مهمتراست،بهآنهاافزودم.اینهفتمفهوِمتوأممعرفچیزیاست
دموکراسیدریونانباستانبرآنبودندوبرایشمایهمیگذاشتند،واینهمانچیزی

یم. استکهمعتقدممانیزامروزبایدبرایشمایهبگذار

کهواژۀ»مجلس« ۱.انتخابمعادل»انجمن«برای )Assembly Ekklesia, ἐκκλησία( بهایندلیلاست
درذهنماهیئتیمنتخبوثابتراتداعیمیکند،حالآنکهاینانجمندرفضایباز،یعنیدر

ً
غالبا

یافتامروزی تپههاینیکس،ودرهرموردیباترکیبمتفاوتیازشهروندانتشکیلمیشد.بهعالوه،در
کهنمایندگانمنتخببهنیابتازمردمتصمیمگیریمیکنند؛امادرآتنهمۀ مااز»مجلس«ایناست
ـــم. حاضراندرآنانجمنوبااستفادهازخردجمعیدربارۀامریبحث،مشورتوتصمیمگیریمیکردند.ـ
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یربناییدربارۀروشنگرِییونانباستان کتابیز بیشازبیستسال،سرگرم
بودهامکهدرنهایتکمبودهایاثرحاضرراپرخواهدکرد.درمسیراینطرحجامعتر،
همچون کتابهایی کشید. دیگری کتابهای و ترجمه تعدادی بهچاپ کارم
ین، گار گا رواداری:احیایفضیلتیفراموششده)۲۰۰۱(وکتابمشترکمبامایکل
اندیشۀسیاسییونانباستان)۱۹۹۵(کهبسیاریازترجمههایبهکاررفتهدراین
گرفتهام.بخشاعظمزمینۀفکریامدربارۀاینموضوعحاصل کتابراازآنوام
ینمطالببسیاریدربارۀعصردموکراسیآتن گار آنطرحپژوهشیاست.مایکلگا
کنونآنرابرایماتفسیرمیکنند،بهمنآموخت.برایمعلمیاودر کها ومتونی

اینزمینهوبرایکمکبهفهمظرایفسیاستوقانونآتن،بهاوبسیارمدیونم.
ینکوآرچوودرافبرایخواندن یو،جانرنسنبر یدر ازبتیسوفالورز،دیو
کتابوسخاوتشاندرارائۀپیشنهادهاوانتقادات پیشنویسهاینخستیناین
کتاببیندیشم. کهدربارۀاهدافحقیقی سپاسگزارم.روبرمکدنیلمراواداشت
یستینا فیلیپبابیتمرادرزمینۀدفاعازدموکراسیبهچالشکشید.متولنتاینوکر
کردند،و میلرـــاوخشیدابرایتحقیقدربارۀوضعیتدموکراسیمدرنبهمنکمک
کمکفکریشانبهیادداشتهایمبرفصولیکودهقوامبخشیدهاست.تی.اف.
یخمدرمرتوندردهۀ۱۹6۰،کهباهمانمهارتهمیشگیاش آر.جی.براون،استادتار
یخیکتابراخواندواشتباهاتیاکوتهبینیهایمنتجازشیفتگیام بخشهایتار
ینسوندربارۀفصل یژهاست.پلبارکاوسنفوردلو راتصحیحکرد،شایستۀسپاسو
یراستارم،پیتراوهلین،و پایانینظراتبسیارضروریومفیدیدادند.همچنینو
کسفوردسزاوارسپاسگزاریاند.جیمزکالینزخطنگاریهای نمونهخوانانانتشاراتآ
کرد.ازلوسیاوودرافبرای کلماتیونانیرابرایعنوانهرفصلطراحی یباییبا ز
یانکارفشردهایکهاینکتابمیطلبیدوبرایهمۀدلگرمیهای شکیباییاشدرجر

سپاسگزارم.
ً
عاشقانهاشعمیقا



یباییاست:۱حکومتازسویمردموبرایمردم.دموکراسی، دموکراسیمفهومز
راوعدهمیدهد آزادیای آن گرایشهایپستمان، بروز  از باجلوگیری همزمان
همۀ آرمانی، دموکراسی در یم. گیر بهکار را تواناییهایمان ین نابتر بتوانیم که
گفتوگوینحوۀسامان کهدر کهنواییسردهند،آزادند انسانهایبالغآزادند
بخشیدنبهزندگیشانشانهبهشانۀهمشرکتکنند.کسیراهمآزادنمیگذارند

کهچنانقدرتلجامگسیختهایبههمبزندکهبهنخوتواجحافبینجامد.
یبا،دموکراسینیزدرذهنماسیریداردکهتحتالشعاع اما،مانندخیِلمفاهیمز
مفاهیمبدلیاشاست؛مفاهیمبدیکهآنقدرهمانندمفهوماصلیاندکهبهسادگیبا

یامـــوبستر  یم.مطابقفرهنگمر یفروشنومتفقالقولیبرایواژۀ»دموکراسی«دردستندار هیچتعر .۱
واژه جستوجوی آمار ین بیشتر واژه این )www.merriam-webster. com/info/03words.htm(

یسد:»معنایدموکراسیدرانبوهمطالب کهرابرتز )Roberts( مینو درزبانانگلیسیرادارد.همانگونه
.)p. 309 :1994(»سطحیکهدربارهاشنوشتهاندگمشدهاست

عبارتبهیادماندنیلینکلن»حکومتمردم،ازسویمردموبرایمردم«برایهدفاینفصلنقطۀ
.Wills 1992آغازخوبیاست.دربارۀسخنرانیگتیسبورگلینکلن،منابعوتأثیرآنر.ک.به

کهتالش کتابمنظورماز»دموکراسی«اشارهبههرشکلیازحکومتاست کلیدراین بهطور
کتابعملکند؛ لینکلنرابرآوردهسازدودرعینحالبههفتمفهومتعیینکنندۀاین میکندمعیار
بهدست کارآمد بهسویحکومتی پیشبرد یستسالدر بهدو یب قر را آتنیان کهمعتقدم مفاهیمی

مردمهدایتکردهاست.
یفیدقیقومدرنازدموکراسیمیتوانیدر.ک.به Dahl 1998, p. 38. برایدرکبرخیازانواع برایتعر
. Lijpart 1999یاتدموکراتیککهمیتواننددرعصرمادموکراسیقلمدادشوند،برایمثالر.ک.به نظر
کهازمفهومدموکراسیبه یههایدموکراتیکرامطرحمیکند  Posner 2003 دستهبندیمتفاوتیازنظر

مثابۀرقابتمنافعجانبداریمیکند.

مقدمه: دموکراسی و بدل هایش

فصل یک
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ین یم.دموکراسیبدلهایبسیاریدارد،اماوسوسهکنندهتر اصلاشتباهشانمیگیر
حکومت

ً
یت۱است،وایندموکراسینیست.اینصرفا کثر آنهاهمانحکومتا

یتاست.آتنیانباستانکهمبتکردموکراسیبودنداین کثر یتوبرایا کثر منتخِبا
درسراباگذرازکورهراههاآموختند.پسازچنددورهمبارزاتطبقاتی،آنهابرای
گامهای گیریهمۀشهروندانوخدمتبهمنافعهمگانی کردندولتبهفرا وادار
یستسالبانظامدموکراسیوررفتند.ایننظام عملیبرداشتند.آنهانزدیکبهدو
کارشمشغولبودتااینکهقدرتتوفندۀمقدونیهآنراسرنگون همنرموروانبه
کرد.اسکندرمقدونیاستبدادراازپدرشفیلیپبهارثبردهبودواونیزآنرابرای
جانشینانش،کهنسلهاآنراحفظکردند،بهارثگذاشت.اینهماناستبدادی

بودکهدموکراسیراکشت.
ساختن برای تالش در را آتنیان که است اندیشههایی دربارۀ کتاب این
دموکراسیآرمانیهدایتکرد.بدونشناختدقیقاینمفاهیم،دموکراسیراخوب
گرمفهومدموکراسیرانشناسیم،بدلهایشگمراهمانمیکنند. نخواهیمشناخت.وا
یکاییهایتحصیلکردههمدربارۀآنشناختدرستیندارند،چون انگارحتیآمر
یفتۀبدلهایآنشدهاندوازاینجهلخشنودند.وقتیازهمکارانمجربمدربارۀ فر
یت«استیاباگنگی کثر ینددموکراسی»حکومتا میگو

ً
دموکراسیمیپرسم،غالبا

ینددموکراسییعنیبهرأیگذاشتنمسائل،بهاینخیالکهچنینکاریآن میگو
یکااشارهمیکنند، بهقانوناساسیآمر

ً
گاهیصرفا تصمیمرادموکراتیکمیکند.

غافلازاینکهاینقوانینراکسانینوشتندکهازحکومتمردمبرمردممیترسیدند
وتالشمیکردندازآنبپرهیزند.۲

یتدرهمۀامورحکممیراند،نمیتواندبرعدالتاستوارباشد،گیرمدرهمان کثر »اماحکومتیکهدرآنا .۱
سطحیکهمردمآنرادرکمیکنند.«نقلازتورو )Thoreau( درمقالۀ»نافرمانیمدنی«.

اینترسهابیشتردرمیانفدرالیستهادیدهمیشوندومادیسون )Madison( آنهارادرفدرالیستشمارۀ .۲
۱۰باوضوحبیشتریبیانمیکند.مخالفانقانوناساسیبیشترموافقدموکراسیبودند.تامسپیندر۱۷۹۲ 
 .Columbia, Mo.  1999یکادرمقیاسبزرگشخواهدبود.«بهنقلاز ید:»آنچهآتنمینیاتورشبود،آمر میگو
مدافعانقانوناساسی،بهجایدموکراسی،آنراجمهورینامیدندوواژۀدموکراسیرانگهداشتندتاباآن
هرآنچهرامایۀشکستیونانباستانوتجاربرنسانسایتالیادرحکومتمردمیمیپنداشتند،← 




