
  تفاوت از زمین تا آسمان ؛»پادشاه«تا » سلطنت«از 

  فاضل غیبی

، حساس  شرایطما ایرانیان باید در این  . درک کنیمرا » ورزیسیاست«و » زدگسیاست«میان  تفاوتو تاریخ
تسلط خود را بر تودۀ ارکان است که به کم تبلیغات زیرکانه  رتجاعتسلط نیروهای ا ترین زمینۀمهم "زدگسیاست"

 »!   فاشیست«دوست، د و از میهنبساز» اللهحزب«از مسلمان تواند متبلیغات که  ؛کنندمبرقرار و استوار مردم 

ست و این ا عنوان علم نوپاه ب» سیاست«آگاه هرچه بهتر از  رسیدن بهورزی کوشش برای نخستین گام در سیاست
ر با داشتن آگاه ن نیست م . نسبی از تاریخ و جامعه مم جهت نیست که در کشورهای پیشرفته فقط قشر یبشناس

    !کوچ از شهروندان فعالیت سیاس دارند

از  کشور خود ماندگهای بسیاری را برای غلبه بر عقبانقالب مشروطه تا به امروز فرصتدوران از  ،ملت ایران ،ام
نیز که روز ایم. امروزه های خود نداشتهها و خواستهشتروشن از دا یتصورین دلیل که ه اب ، بعضاً ایمدست داده

راسبزرگ » طلبیسلطنت«دربارۀ دو واژۀ  هارود، ناروشنبه پیش مدر کشور ما امیدوارانه خواه ترین خیزش دم
لبه نوبۀ خود  تارود م» خواهپادشاه«و  گیرند، م معن یبه واژه را ها این دو نامهساز شود. نه تنها واژهمش

ه ظاهرًا برخ عامد مدع بتوانند کنند تا را نیز همسان قلمداد م» خواهپادشاه«و » طلبسلطنت«هر دو گروه  انهبل
تاتوری«خواستار بازگشت گروه شوند که هر دو    هستند. » دی

واژۀ عربی  ریشه باهم ،»سلطان« :د داردوجوخواه طلبی و پادشاهمیان سلطنتکه تفاوت بسیار بزرگ  حال در
بنا به » سلطان«را به ارث برده است.  با زور بر کرس فرمانفروایی نشسته و یا آنیا ، در واق حاکم است که »سلطه«

ن است حت در راه رفاههای شخص خود مویژگ وشد، امانیز جامعه  م ته برای فرد شایس ز آنجا که خود را تنهاا ب
ومت م ر شهروندان را از داند، مجبور است ح مشارکت سیاس کوتاه کند. در نتیجه ناگزیر به تثبیت حق دست دی

تاتوری فردی است، که در سایۀ آن جامعه از پیشرفت سیاس  و اجتماع باز    م ماند. دی

تبار در ترک طینهای عرب و سالبینیم که خلیفهنگاه خود را به دوران ایران پس از اسالم محدود کنیم، مدامنۀ اگر 
ری ای و فرهنگ ایل فرمانروایی مقبیله هایسازگاری با سنت  ا برای کشورداریرکردند و اصوال روش دی

سو خاصه آنکه،  ؛شناختندنم   : داشتان واماز سلط اطاعتمسلمانان را به  دین حاکم،از ی

  ) ١( )الناصريه (تحفة »الله بر ارض است.ش نيست که سلطان را اطاعت فرض است. چه او ظل«

ر مالو    : کردندمرا به خودکام تشویق » سالطین« هااز سوی دی

مران ترساندن قوم است به سختگیری و آزار.« وة محمدی)  »شرط ح   (مش

ه امروزه نیز اتاریخ هزار سالۀ گذشته مسئول بخاطر دوام استبداد درنه تنها متولیان اسالم  بنابراین بدون حذف ند، بل
راس گشوده نیست.    اسالم از حیات سیاس راه بسوی دم

ر، ل ری روبرو هستیم، که از نیازهای جامعهدی» روش کشورداری«در دوران پیش از اسالم ما با  از سوی دی ای ش
یل م مد بود که آن را باید دلیل آان کاردشد. این روش چنگرفته بود که از اقوام گوناگون در سرزمین بسیار گسترده تش

  روزگار دانست.  راتوری ایران در مرکز دنیای آنپام مدتدوام درازاصل برای 



اهایران گزینش پادش» فلسفۀ سیاس«از جمله در  ،  اه از جای مهم برخوردار بود و در تمام دوران سه سلسلۀ هخامنش
ان و ساسان  همتای زیرا از ضرورت پایدار ناش شده بود، یعن گسترش بی ،ماند یجار ب کمابیشروش مزبور اش

  رب. در غ» روم«در شمال و » توران«دفاع از آن در برابر دشمنان  لزومامپراتوری و 

یل مشاه ٣۶امپراتوری ایران از نزدی به  توانایی مقابله با دو به تنهایی ی شد که هیچنشین (ساتراپ) مستقل تش
ومت مرکزی م بار  ها و تجاوزات پی در پی، هرتوانستند در برابر یورشدشمن یاد شده را نداشتند، اما در سایۀ ح

ری مناسب فراهم آوردند. بدین معن  ر و » شاهنشاه«لش فرمانده فقط ی وظیفه داشت و آن گردآوری پیاپی لش
های تورانیان) و زمین و تفاوت مهاجمان در شرق (شبیخونایران از مرزها بود. زیرا به سبب گسترشدفاع سپاه در 

که در هر دو میدان  )Standing Army( پایدار دست ونگهداری از سپاه ی ،حمالت سپاه منظم رومیان در غرب
ان د و هم گردنشینان پشتیبان بایست هم از سوی شاهم») نگهدارندۀ کشور(«بنابراین پادشاه  .بودن پذیربرتر باشد، ام

از میان شاهزادگان  ،پس از مرگ پادشاه ،و بدین جهت در تمام دوران پیش اسالم ،سرداری دلیر و کاردان باشد
 شد. ترین شاهزاده به پادشاه برگزیده میافتند) شایستهندان شاه (که بدین هدف آموزش و پرورش مخا

که اردشیر فرزند خود شاپور را جانشین مورد  استثنائات مانند آناز نظر ای دوازده سده تاریخ شاهنشاه (صرفندر دراز
توانست شاه برگزیدۀ خود را د و طبعاً مجلس مهان همواره مجانشین خود را برگزین تا خود خواند) پادشاه مجاز نبود

که  زمان در مدتو مرگ پادشاه از بار پس  این بود که هرمورد اشاره کفایت برکنار نماید. زیان روش نیز به سبب بی
ده«مجلس مهان، اشراف و  ونه: رفت. (نمبرای رسیدن به توافق نیاز داشتند، کشور در بحران سیاس فرو م» آتش

از چند ماه به دلیل ناشایستگ برکنار شد، از آنجا که بزرگان کشور جانشین مناسبی برای بعد  »آذرنرس«پس از آنکه 
که هنوز متولد نشده بود، به شاه برگزیدند و تا آغاز زمامداری او، خود امور را  را هنگام» شاپور دوم«او نیافتند، 

  اداره کردند.)

  غرافیایی و طبیعج »اعدمسنا«موقعیت  نه تنها تسلیم ایرانیان دهد،ستان نشان مسیاس ایران باپژوهش در نظام 
ه برای غلبه بر آن ه بودنددنش کشور ه از چین تا روم جز خودکام فردی، بل ری اس ینظام س ،در زمانی دی

راتیزه کردن زنو  )٣(از دین جدایی دولتدر راه  ی بزرگهاگام  ،شناختندنم  ند.برداشت دگ اجتماع و سیاسدم
سده از  ١۴برای  تبارخلفای عرب و سالطین ترکپایمال شدن حق حاکمیت ملت ایران از سوی  با »طبیع« روند این

اناز حاکمیت آخوندی ناگزیر پس از گذار تاریخ، کنون لحظۀ  در پیشرفت بازایستاد، اما با ادامۀ آن  واقع برای ام
  آمد.  خواهد  نیا فراهمهای پیشرفتۀ داستفاده از دستاوردهای کشور

) و ( »سلطنت«ست که تفاوت دو واژۀ بدین معن ضرورت لحظه ا ) را در نظر گزینشایسته ( »پادشاه«خودکام
ل جز شانۀ پرتوانگ و خردمندی بر آزاد سیمرغاینک که و  داشته باشیم راس« نسل جوان ایران نشسته به هیچ ش  دم

راس در دنیا  از آخرین دستاوردها وبا استفاده  چنینو هم ایران در راستای میراث فرهنگ »پارلمان تجربیات دم
راتی برخوردار باشند و با رفتار به .بسنده نکنیم  این حق بنیادین تک تک ایرانیان است که از همه گونه حقوق دم

وشند. در راهوظایف شهروندی خود    نوسازی ایران ب

ر کشورهای منطقه، در راه وگرنه   دربه سبب کمبود تجربه همانند آنها و  نهاد،م خواهیم گا» بهار عربی«مانند دی
راس    .خواهیم رسید» سلطنت« هب» جمهوریت«از  در نهایتدم

راس» بهار عربی«(تجربۀ  که مزبور جنبش  سخت است. زیراهشداری  منطقه،خواه در و به گل نشستن جنبش دم
کشور آخرین  در اینحت سال  پس از دهترین امیدها دامن زد. اما به بزرگ های منطقهکشور در تونس آغازید، در



ومت و بحران اقتصادی از ی ،نیز هماندبجا راس اعتنایبی وسو ناکارآمدی ح ری مردم نسبت به دم ، از سوی دی
درصد شهروندان شرکت کردند. در این انتخابات احزاب شرکت  ٩کمتر از  مجلسخیر ابات در انتخا است که چنان

ر، رئیس جمهور ١٠۵۵ کرس ١۶١نداشتند و برای  که محبوب  ،»قیس سعید«، نفر کاندید شده بودند! در سوی دی
راتی را تعطیل کرده است.  نسل جوان بود با گرفتن وی به بهانۀ کوشش برای غلبه بر بحران، قدم به قدم نهادهای دم

باال، عمال استقالل قوۀ قضاییه را  هقاض رد ۵٧نشاندۀ خود کرد، با اخراج حق تعیین وزرا از مجلس، کابینه را دست
به » اسالم جمهوری«سوی ه ب انشتاب» النهضة«پرنفوذ  های حزبتونس را با تحقق خواسته در نهایتاز میان برد، و 

  برد.)پیش م

وتوانند به هیچ وجه نماروپا » سلطنت«کشورهای  باید دقت کرد، کهدر این میان   زیرا پیشرفت در آنها ی ما باشند.ال
ه»نظام سلطنت«نه ناش از  خودکام  پس از آنکه این کشورها شهروندان ست.ابوده ر جامعه به مدرنیته پیامد گذا ، بل

ام ز» سلطنت«   .  داشتندهویت تاریخ نگهنماد زنده ورت صه خاندان شاه را ب ،ددنرا ل

راتی در کشورهای و همچنین »بهار عربی«تجربۀ اگر بخواهیم از بنابراین  اروپا (مانند  زدۀفاشیسم نوسازی دم
 مورد بزرگداشت و مهر همۀ ایرانیان نماید، که نهادیآلمان، اتریش، اسپانیا و ایتالیا..) بهره بریم، ضرورت مهم م

راس باشد. ان و خدمتاز مجلس  پاسدار دم شهروندان مستقیم  به گزینش» مجلس مهان«به نام ایران به ران گذانخب
و پاسداشت میراث فرهنگ  استبداد سلطنتیرپای ی زدودن خاطرۀ ددر این صورت برا  .تواند چنین نهادی باشدم

اه سخنگویی » مجلس مهان« ،ایران راس گزیند که تنها ی وظیفه دارد و آن مبر» پادشاه«را به جای پاسداری از دم
    است. 
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