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همين کلمه بظاهرساده . ممکن گردد نام کلمه ايست که معرف شخص ويا شيئ است تاوجه تمايز بين افراد ويااشياء
سياسی , اجتماعی , چه دراموراقتصادی , بشری رااستواربخشيده است عالمت وابزاری است که نظام,وبی اهميت 
, تغييری دران داده شوذ شود نام واسماءموقعيتی دارند که اگرازجاکنده شود ويابه هرکجاکه نگاه , طبيعی ومذهبی و

 .دگرگونی غيرقابل جبرانی رادرپيش خواهد داشت 
 

کم کم بمشاغل نيزتسری يافت  نامهاوقرارهای عام مربوط به انهادرحد اجسام وافراد وحيوانات محدود نمانده و
 .ان رواج  يافت   ازاتنامها نيزبمو, وهرقدردامنه مشاغل وسيع شد

 
اهميت اين مسئله بدان جهت است که  اساسی بسيارقابل اهميت درشکل دادن به اجتماع بشری است, نام ونوع مشاغل 

 .ومانع از اختالط وظائف ومسئوليتها ميگردد  مسئوليتهارامشخص ووظائف راتعين مينمايد
 

انجام وظيفه ميکند نام شغلی او  که در مقام فراشیکسی که بمقام وزارت ميرسد نام شغلی او وزيراست وکسی  
مستخدم بگذارد ونهان مستخدم ميتواند نام شغلی خود راوزيربگذارد  نه ان وزيرميتواند نام شغلی  خود را, مستخدم 

 سبب اختالفقرارعام و نميتوانند نامهای شغلی ديگری رامثال معماربرخود بنهند زيراچنين تغييری خالف ونه هيچکدام
بلکه عالئمی هستند که جامعه , اشخاص وافرادتعلق ندارند  اصوال نامهای شغلی به. وظائف ولوث مسئوليتهاميگردد

يا مقامی حقی  داده که برخی ازافراد ازان نامها استفاده کنند بنابراين افرادبراين نامهای شغلی و تحت شرايطی اجازه
نامهابصورت عالئم اجتماعی درامده ,درطول زمان اتغييروتبديل قراردهندندارند تاچه رسدکه بتوانند انرامورد معامله وي

ان  -کل وجزو وظائف ومسئوليتهای,بدون نيازبه هيچ توضيحی, براشخاص نهاده شد اند بطوريکه همينکه اين نامها
نده شنو, کسی بااين نام خطاب گرفت  يعنیوقتی برکسی اطالق شدمن باب مثال واژه دزد. اشخاص درک ميشود 

صاحب ان نام ,ووقتی نام طبيب راشنيد.درمقام دفاع هم برميايد  بطورطبيعی خودراجمع وجورميکند واحتماال
اعتبارواعتماد  نامهای شغلی ايجاد و يا سلب, ميشناسدکه دردومعالجه انراميداند به عبارت ديگر –رادرموقعيتی 

وبطرف خير وشر ميرود وهمين حساسيت  گيردميکنند وجامعه بر اساس همين نامهای شغلی است که تصميم مي
 .جامعه نامهای شغلی واستفاده انرا تحت نظام قانونی دراورد   –نامهای شغلی است که سبب شده تا 

 
ياحکومت نامی است که توده مردم  دولت و.کلمه دولت است , بارزترين مثالی که درموردنامهای شغلی ميتوان اورد

 دولت رادرجهت تامين امنيت و رفاه واداره کشورميدانند ،امی که بين خود دارندايران به اتفاق بموجب قرارع
اداره , مامور دولت مانند. ازقدرت دولت متاثرساخته ودانسته وواردميسازند , واژه دولت همراه شود وهرچيزی که با

 .حکم دولت وبالخره دولت موقت وامثالهم  , دولتی
 

مثال هيئت مديره ويا سازمان  خواست از اين نام استفاده کندونامهای ديگریحال اگر دولت کشوری بهرمناسبتی ن
, عالمت دولت نيستند وعالئم شناخته شده برای امورديگری هستند -از انجاکه اين نامها  , را برخود گذاردومشابهات

عنوان شغلی  ميتواندرئيس جمهور امريکاباتمام قدرتی که داردن. افراد وان دولت برقرارنميشود لذااعتباری بين
 .وتصدی خودرا به امپراطوری تبديل کند  

 
هم درفرمان مشروطيت وهم درقانون  اين عنوان. عنوان تصدی پادشاهان مشروطه ايران است , کلمه مقدس شاهنشاه

ار اين عنوان ريشه ای بسيارکهن وتاريخی داردکه اين عنوان راپايد که ناگفته پيداست.اساسی ان پياده شده است 
عنوان تصدی سلطنت  درماده اا قانون اساسی از.قدمتی ديرينه که شناخت ان برايرانيان واضح ميباشد  ساخته با

 يادشده است ودراصولی ازهمان قانون ازپادشاه باواژه های همايونی وملوکانه يادشده باواژه اعليحضرت شاهنشاهی
 .ست  بجای او و يا مشاراليه بکار رفته ا است که اين عناوين

 
وقت معين کرده است واين تکرار  واژه اعليحضرت عنوان واحترامی است که قانون اساسی مشروطه برای پادشاه

 قانون اساسی ٢٧دربند اول اصل . همواره دارای عناوين خاصی بوده اند  - ،همان سنت کهن است که پادشاهان ايران
پادشاه ذکر گرديده ,سلطنت ند سوم همان اصل تصدیاعليحضرت شاهنشاهی اعالم شده ودرب, تصدی سلطنت عنوان

پادشاه نسل بعد نسل اعليحضرت شاهنشاهی خوانده شده است   عنوان تصدی سلطنت واعقاب ذکور٣٦است ودراصل 
. 

 



نماينده مجلس پيدا ميکند وهمينکه  عنوان، همينکه شخصی به نمايندگی مجلس انتخاب شد, در روابط حقوق سياسی
اين عناوين .نمايندگی ونه اتصال به خدمتی بامجلس خواهد داشت –ديگرنه باعنوان ,و پايان يافتمدت نمايندگی ا

زمان مقرر  ازعناوين بطورامانی استفاده ميکنند ودر, امانی هستندکه افراد بمناسبتهای مختلف  عنوانهای ,قانونی
 .ازان خلع يد ميشوند 

 
از عناوينی که برطبق قراردادکهن  ناچار است, سلطنت استانکه متصدی . عنوان تصدی سلطنت هم همينطوراست

  زيراکه اين سلطنت نيست که سلطنت به او.تبعيت کند, واصالت زده اند اجتماعی ايران وبرطبق قانون اساسی بدان مهر
پادشاه متصدی , روشن  –بلکه متصدی سلطنت است که به سلطنت واردشده است وبه عبارت , شده باشد -وارد
بهم , نميتواند اصولی که الزمه ميزبانی سلطنت است, باشد  يک ميهمان هرقدرعزيزوگرامی. ان سلطنت استوميهم

 .طول قرون متمادی به ميهمان تعلق يافته ناديده بگيرد  بزندوعناوينی که در
 

 وظائف اعليحضرت .ايران است  ساله٢٥٠٠متصدی وميهمان سلطنت بيش از, اعيحضرت همايونی رضاشاه دوم 
همه وهمه درجهت تحکيم مبانی سلطنت وحفظ اصول همان ميزبان  ,يعنی متصدی وميهمان سلطنت ايران ,همايونی

. اجتماعی ايرانيان –نه درجهت وابطال حقوق سلطنت وقراردادکهن ) سوگنداعليحضرت همايونی  مفهوم(است 
نظم سلطنت ايران مقتضی . م سلطنت استهم تابع نظ پادشاه . عزيز باشد تابع نظم صاحبخانه استميهمان هرقدرکه

 .همايونی بگويند من رارضاپهلوی خطاب کنيد  نميسازد که اعليحضرت
 

 خورشيدی دريکی ١٣٥٦که درسال خود ناظر بوده ام.پادشاهان رابنام های هويتی انها نمينشناسند, توده مردم ايران
گفتم مقصودم اينستکه اسم , شاه است دگر,  گفت ن دهقانآ, شاه چيست از روستاها از دهقانی پرسيدم که اسم وفاميل

مخصوصا درامور سياسی همين  -نامهای شغلی هم. جواب دادگفتم که همان شاه است . کوچک وفاميل ايشان چيست
انرا تحت الشعاع ميسازد وبيشتر افراد نميدانند که نام نخست  يعنی نامهای هويتی صاحبان.موقعيت رادارند

اين انتظار , خود دارند اگرتوده مردم ايران انتظاراقدام شاه رابرای نجات! شهربانی وغيره چيست؟ –يرويارئيس وز
نه شخصی بانام رضاپهلوی که يک نام ,  استرضا پهلوی واميد انان در معنا متوجه شاهی است که نام هويتی ايشان

تاثيرسوئ در روحيه واميد مردم ايجاد  ,تصدیباکنارگذاشتن ان عنوان  .که فرض شود ,هم دارد اضافی ويالقب شاه را
 .ميشود 

 
وظيفه ميهمانان رعايت اداب , عادی درميهمانی ,فرق بين ميهمان عادی باميهمانی تاريخی سلطنت چندان پيچيده نيست

يکی  ,هدف متمرکزدردوچيزاست, سلطنت که پادشاه وقت ميهمان ان است  اما درميهمانی, ورسومهای معمول است
ايرانيان برعهده پادشاه  ,انت سلطنت تاريخی وديگری انجام وظيفه ای که براساس قراردادکهن سنتیام حفظ

بيان اينکه اين مردم هستند که . هيچگونه تغييری نکرده است اين اهداف ووظائف درطول قرون متمادی .خودميدانند
 ,ن استآامانت دار  –ی سلطنت که شاه بانفس امانت دار ,را از سلطنتی وياجمهوری تعيين ميکند  کشورنوع رژيم

پادشاه صالحيت امانت داری سلطنت وانجام  ,گفت اين مردم هستند که خواهند ,پادشاه ميتواند بگويد .مغايرت دارد
سلطنت  امانميتواند نسبت به کل .دارد وياشخص ديگری را واجد اين صالحيت ميشناسند وظائف وتکاليف پادشاهی را

 .ه اساس امانت سلطنت را متزلزل کندفرمايشاتی بگويد ک
 

 ,سلطنت است ونه جمهوری, کرده به پادشاه تفويض,  به صرف موهبت الهی بودنان وديعه ای که ازسوی مردم
 .ولی امانت سلطنت خير امانت دارسلطنت ميتواندموردبحث قرارگيرد

ثروتمندی ودانائی رابرای  ,قدرتمندی، باربمنزله عالئمی هستند که اعت, نامهاوالقاب وعناوين ,همانطوريکه گفته شد
 -به القاب توصيفی عادت دارندوازطريق همان القاب است که نسبت به وضع مردم ايران  .صاحب عنوان گواهی ميکند
مورد , کشوری اگر واجد ان القاب نبودند گواه تاريخ اين است که حاکم اياالت ويامسئولين .صاحب لقب قضاوت ميکنند

 .قرار نميگرفتند تحويل مردم 
 

ومريدانش او راحاج روح اله  اگر درفتنه خمينی از القاب حضرت ايت اله العظمی امام خمينی استفاده نميکرد
اعليحضرت شاهنشاه اريامهرميبايست عنوانی را برخودميگذاشت  برای مقابله با .هيچگاه توفيق نمی يافت ,ميناميدند

استفاده ازعنوان نظامی  اگريک ارتشبدبجای پوشيدن لباس نظامی و. دبرتری روانی درمردم ايجادکن –که نوعی 
نه اينکه  ,غلومعلی وبالباس معمولی درميدان مشق حاضرشود –بانام غالمعلی ويا واستفاده ازعنوان تيمسارارتشبد

است دربرخی ممکن  .بلکه يک زيرگوشی هم به اوميزند وانتظاراحترام ازاورادارد, او راتحويل نميگيرد هيچ سربازی
بين ايرانيان معمول است رواج نداشته باشد ولی  ازکشورهایخارج اين مسئله روانی به شدتی که

گفته باشد  هيچ سندی دردست نيست که خمينی به پيروانش. مسئله کم وبيش وجود دارند بهرتقديردرانکشورهانيزاين
 ,برنامه ديدن عکس ابليس رادرماه. به بينند اورادر ماهکه اورا ايت اله العظمی امام خمينی خطاب کنندوعکس 



لقب  اما ازانجاکه مريدان خمينی به اين مسئله روانی توجه داشتنداورا امام ناميدند وحتی ,برادربزرگ ابليس اجراکرد
 مقصودازاين اشاره انستکه اين قبيل. اوگرديد  وچنانکه همه ميدانيم بسيارهم سبب توفيقکبير راهم به ان اضافه کردند

همه کسانيکه اصراردارند  .از وظائف رهبران سازمانهاوطرفداران اوست ,درمبارزات معنی ايجادبرتری روانی, مسائل
ی جزتعقيب همان هدفهای واين تالش انهاچيز باين مسئله روانی واقفند ,اعليحضرت همايونی بانام کوچک خطاب شوند

 .مخرب نيست  
 

ازکرج به تهران ميامده  بوسيله دوستی بااسب,  تعريف ميکردمرحوم نادرجهانبانی درباشگاه شاهنشاهی
مرحوم  ,قهوه چی شاگردش رابنام شازده خطاب ميکرده ,ميکند –درکاروانسراسنگی کرج برای صرف چای توقف 

 ,مسئله راميپرسد ازقهوه چی .ميشود بداند که اين شاگردقهوه چی ازکدام شازده های قاجاری است جهانبانی عالقمند
برای مقابله بااين حکومت من دراوردی . ميگوئيم ماشازده ,ای اقا هرکه فالنش گشادوتنبل است ,ه چی ميگويدقهو

اقای  نميتوان باتخطئه خدمات شاهنشاه اريامهر وبانام, جناياتشان اسالم وتشيع است -واين جانيان که فلسفه و
پيکارکرد تارضايت عده ای , اطالق ميشود رورندرضاپهلوی وشاهزاده که يک توهين عرفی به کسانی که تنبل وتن پ

 .جلب شود 
 

شخص چه ازطريق سببی ويانسبی  که نسبيعنی نشان ميدهد ,ازعالئم نسبی است ,واژه شاهزاده لقب شناخته نميشود
درگذشته هالقب  واژه ميرزا يا و ميرزا کلمه .شاهزادگان ميرزابوده است –لقب مخصوص  .به يکی ازشاهان ميرسد

معنای  ,برده ميشد هرگاه که اين واژه قبل ازنام اشخاص بکار ,دردوران قاجاريه .ايرانی بوده است زادگانشاه
لقب  ,تقی اميرکبير واگربعدازنام اشخاص ذکرميشد مانندميرزامحمودمستوفی وياميرزا ,نويسنده ومقام اداری بود

 .ويامحمدحسين ميرزاوليعهد احمدشاه قاجار فتحعليشاه عباس ميرزانايب السلطنه –مانند , شاهزادگان ميبود
 

خارج ساخت وبرای افرادخاندان  ازگردش کالم واستعمال را درزمان رضاشاه بزرگ فرهنگستان ايران واژه ميرزا
گرفت وازان پس ديگرواژه شاهزاده وميرزابرای هيچيک ازخانواده  واالگهررا بکار سلطنتی عنوان واالحضرت و

استفاده  ,نسبی انهابود تنهاشاهزادگان قاجاری ازواژه شاهزاده که درحقيقت ازعالئم و بکارگرفته نشد -سلطنتی
اندسته . مفهومی جزتوهين وتحقير ندارد ,عرفی تاريخی وهم ازنظرمفهوم واژه شاهزاده هم ازنظر .ميکردند

  . راندارندقصدی جز توهين وتحقيرشاه ,همايونی راشاهزاده خطاب ميکنند ازکسانيکه اگاهانه اعليحضرت
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