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  عناوين والقاب رسمي درگردونه زمان
  حقوقدان –اميرفيض 

  :به پاسخ برساند که را اين پرسش معتبراين تحرير، قاصد است که 

يا القابی که قانون آ ،نآع قانون اساسی بطن اصالت برای جمھوری اسالمی وبالقائل شد برفرض
ائل ق ورضاشاه کبير هشاھنشا حضرت وعليا وھمچنين افرادعادی برای  اساسی مشروطيت ويا قوانين

  ؟شده است منسوخه است ويا واجد اعتبارميباشد

نسخ قوانين وعطف به  ،است که مختص به قانون خاص وعام متوجه اصولی ،کليد ھای اين تحرير
   .ی واحساسی دراين مقام وارد نشده استماسبق نشدن قوانين است ومسائل سياس

 وجه اصل سی وھشتم اصالحی متمم قانون اساسی مشروطه است که لقب شھبانوتحريرمت مبنای اين
  .وليعھد ھم باشد تخصيص داده است پادشاه که مادر به ھمسر را

   :متن اصل سی وھشتم اصالحی متمم بقرارزيراست

، وليعھد وقتی ميتواند شخصا امورسلطنت رامتصدی شود که دارای بيست درموقع انتقال سلطنت<

مادروليعھد بالفاصله امورنيابت سلطنت  شھبانواگربه اين سن نرسيده باشد  ،ی باشدسسال تمام شم

مگراينکه ازطرف پادشاه شخص ديگری بعنوان نايب السلطنه تعيين شده  ،بعھده خواھد گرفت را

  >باشد.......

وحق برای ھمسرشاه قائل شده است يکی  ست که متمم قانون اساسی دو امتيازن اآاصل مزبور مويد 
     .نيابت سلطنتمت ومقام ست وديگری سِ  شھبانولقب 

برداشت مسلم است که بين لقبی که به  ھمسرشاه اختصاص يافته ومقام نيابت  نخست اين توجه و 
عھدی لقب اشتن سمت واليتبرای د ،می وجود ندارد ودرکالمی ديگرھيچ ارتباط الزم وملزو ،سلطنت
اينکه نايب السطلنه اوال وجود دوامرمترادف است يکی بلکه شرط اصلی والزم  .شرط نيست شھبانو

  .ھمسرشاه وثانيا مادر وليعھد ھم باشد

  قانون اساسي جمهوري اسالمي واصل سي وهشتم 

  عنی اسقاط اعتباری که قانون. نسخ ييکی ازاصول کليدی دررابطه باقانون مسئله نسخ قوانين است
   .دارد اکه حق وضع قانون ر دارد به وسيله وضع قانون ديگرو بوسيله مقامی

 ی ونسخ نوع نھا نسخ صريح ونسخ ضمنیآنسخ به اقسام چندی تقسيم شده است که معروفترين 
   .است

اين نوع نسخ مقبول ترين انواع  ،نسخ صريح اين است که باقانون الحق قانون سابق نسخ ميگردد
 >قاعده عدمد به اعتبار <چنانکه شک درمنسوخ شدن قانون سابق باش ،دراين نوع نسخ .نسخ است

   .واجد اعتبار خواھد بودقانون سابقه 
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اين است که دريک عبارت کلی نسخ قانون وياقوانين سابقه اعالم ميشود بدون اينکه به  ،نسخ نوعی
   .خود قانون اشاره ای بشود

ست ينسخ ضمنی اين است که قانون الحق بدليل تعارض وعدم امکان باوجود قانون سابق قابل اجران
   .ه ميباشدحقاللذا قانون سابقه بطور ضمنی ناسخ قانون 

  تم درمسيرنسخ شاصل سي وه

اکنون به بينيم که کدام کليد قانون اساسی جمھوری اسالمی ميتواند سبب نسخ اصل سی وھشتم شده 
   .باشد

اصل سی وھشتم متمم صريح ھيچ يک ازاصول قانون اساسی جمھوری اسالمی ازاسباب نسخ  -١
بنابراين شايد بتوان طريق نسخ ضمنی را درقانون اساسی جمھوری اسالمی  .نميشودشناخته 

  .وردآدررابطه با نسخ اصل سی وھشتم بمالحظه 

قوانينی که به درقانون اساسی جمھوری اسالمی دردوجا بطورضمنی به نسخ قوانين سابقه (
درمقدمه قانون اساسی جمھوری ) اشاره دارد يکی  اعتبارقانون اساسی مشروطيت وضع شده است

اکنون قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران بعنوان بيانگرنھاد ھا اسالمی است که ميگويد <
، فرھنگی واقتصادی جامعه بايد راه گشای تحکيم پايه ھای حکومت ، اجتماعیومناسبات سياسی

   لی گردد>اسالمی وارائه دھنده طرح نوين حکومتی برويرانه ھای نظام طاغوتی قب

ن قانون است آدرمقدمه تنھا  صراحت باال دراصول قانون اساسی جمھوری اسالمی نيست ونکه آ با
واعتباری درحد اصول معينه درقانون اساسی راندارد معھذا چنانکه مالحظه ميشود مقدمه مزبور 

راکه قانون اساسی مشروطه  اسبات سياسی وفرھنگی است وعناوينیشامل نھادھای اقتصادی  ومن
 ن قانون برای شخصيت ھا ازجمله ھمسرشاه ويا شخص پادشاه مقررکردهآويا قوانين عادی منتبع 

 برموضوع وليعھدی که از ولی ميتواند شمول نسخ را ،نميگردند رنھاد نيستند ومشمول مقدمه مزبو
ن قسمت ازاصل سی وھشتم که تفويض سمت آارکان نظام پادشاھی است مستقرسازد ومانع اجرای 

  .لسطنه به ھمسرپادشاه گردد دانستا بناي

براساس مقدمه قانون اساسی جمھوری اسالمی چون نظام جمھوری جايگزين نظام سلطنتی  ،بنابراين
موضوع وليعھدی ونيزنيابت سلطنت دردائره تزاحم قرارگرفته ونسخ قسمت مربوطه دراصل لذا ،شده

      .سی وھستم قابل توجه ميشود

خ ضمنی نزديک است  اصل چھارم قانون اساسی جمھوری اسالمی مورد دوم که بيشتر به فصل نس
  :است که ميگويد

، سياسی وغيراينھا ، نظامی، فرھنگیاداری ،اقتصادی ،، مالی، جزائیکليه قوانين ومقررات مدنی<
باعموم ھمه اصول قانون اساسی ومقررات باشد اين اصل براطالق  بايد براساس موازين اسالمی

  >وتشخيص اين امربرعھده فقھای شورای نگھبان است ديگرحاکم است

   :ھرنوع ابھامی راازاصل مزبور رافع است وميگويد ۵٧٣۶ريه شورای نگھبان بشماره ظن

به خاطرحفظ نظام وجلوگيری ازتخلفات واحقاق حقوق مردم اجرای قوانين سابق مادام که مخالف <
  >موازين اسالمی اعالم نگرديده بال مانع است
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اصل چھارم قانون اساسی جمھوری اسالمی که ھم موقعيت التفاطی بيشتر ازمقدمه دارد وھم جامع 
  ،تراست  نشان ميدھد که کليه قوانين سابقه اگرمخالف موازين اسالمی نباشد دردائره نسخ قرارندارد

    .ن وجود داشته باشد وظيفه شورای نگھبان دررفع ترديد استآواگرھم ترديدی در

  ؟خالف موازين اسالمي است ،يا  لقبآ

لقب خاص داردکه  ٩٩ن آقر خداوند در ؛ن وسنت استآقر نھمآاست ودليل  يرـــپاسخ اين پرسش خ
 –خاتم النبين  –ن ازالقاب متعدد پيامبرگفت دارد ازجمله احمد آقر ،نام ھای نيکو معرفی شده است

اب اسب ،داشته است را ھم نام خاص نفير حتی االغ پيامبر سراج وبسياری نامھا ديگر -کوثرصاحب 
لقب  ،ھم عناوين خاصی داشته بھشت ،جنگ محمد ھم ھرکدام اسامی خاصی داشته اند

 ،فتر خلفای اسالمی ھم بکار ساير بکاررفت عينا برای علی و برای عمر نخستکه  »اميرالمومنين«
 يت هللاآ يت هللا وآھمين  ،برای حسينھمه ائمه شيعيان دارای القاب خاص بوده اند مانند سيد الشھدا 

درتمام دوران حاکميت اسالم درايران ھمواره القاب وبعنوان  .القاب حوزه ای است نه شرعی ،عظمیلا
   .سرمايه وشخصيت بکارميرفته

اين اشارات بدان جھت بتصديع رفت که يقين شود عنوان شھبانو دراصل سی وھشتم قانون اساسی 

اصل چھارم قانون اساسی جمھوری اسالمی ويا ن اسالمی نيست ولذا مشروطيت ايران خالف موازي

باتصويب  ١٣٢٨وھمچنين  نام رضاشاه کبير که درسال  ن نميباشد آرای کلی شورای نگھبان شمول 

 ٢۴که درجلسه مشترک مجلسين درتاريخ  ريامھرآلقب زني و ،مجلس به رضاشاه تفويض گرديد
ن محفوظ ومشمول نسخ قانون اساسی جمھوری آه قانونی جنب ،تفويض گرديد ١٣۴۴شھريورماه سال 
   .اسالمی نشده است

  نجا كه براساس اصل حقوقي آاز

زائل نميسازد> واصل حقوقی  را منسوخ ايجاد شده نسخ قانون حقوق مکتسبه ای که بموجب قانونِ <
  >عطف به ماسبق نشدن قانون<

اھان پھلوی وھمچنين علياحضرت را نسخ برفرض اينکه شورای نگھبان  حتی بطور صريح القاب ش 
وتصميم شورای نگھبان خللی به ارکان حقوق کند معھذا  نسبت به گذشته قابل تسری نخواھد بود 

  .مکتسبه ازالقاب راندارد

  نام خانوادگي عليا حضرت 

ازدست نميدھد ولی اين حق رادارد که نام  نام خانوادگی خود را ،درحقوق اسالمی زن باازدواج
    )البته باتشريفاتی( وادگی ھمسرش راانتخاب کندخان

 در ۴۶بان سال آتاريخ چھارم  يافت ودر ھمسری شاھنشاه را علياحضرت بانام خانوادگی ديبا افتخار
اجگذاری محمد رضاشاه وشھبانو فرح ووليعھد رضاپھلوی تکاخ گلستان مراسم  زاد روز شاه در

   .برگزار وفرمانی ھمايونی صادرگشت
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اروعبرت گذ رتبديل شد ودرکالمی تاثين تاريخ نام خانوادگی علياحضرت ازديبا به پھلوی آبنابراين از
وزرا ودرجات نظاميان ماخذ ومبنای  ھمان فرمانی که نخست وزيرراتعيين وبرای وزارتِ  ،ورآ

   .داده است اختصاص حضرت، نام خانوادگی پھلوی رابه عليااعتباراست

نام شھبانو که  ١٣۴٠بنابرفرمان پادشاه درنوروز <وری بجاست که آدرمورد عنوان شھبانو اين يادر
نرا برگزيده جای گزين آمده وفرھنگستان زبان آواژه ای پارسی است وازدل تاريخ وادبيات پارسی در

  واژه ملکه که تازی است شد>

ه ک ذرميدخت آ نام ھای پوراندخت وزن ب قبل ازاسالم دردوران ساسانيان به حکايت تاريخ دو پادشاه
ودختريزدگرد سوم ھم گفته  .ميده ميشده اند که رساگر تخصيص مقام سلطنت به زن استشھبانو نا

   .ميشود نامش شھربانو بوده که مخفف شھبانو ست

تاريخ  رھميشه د ؟حساسيت نادرسی داشته باشند چنين  واقعا چرابايد کسانی نسبت به فرنام شھبانو
ملکه خوانده ميشدند خوب اگربجای ملکه که عربی است واژه فارسی  ،ان مادرشاه وھمسرشاهاير

   ؟انتخاب شود بايد تااين حد حساسيت ناموجه ايجاد کند

ليونی يم ٧٠جمعيت <مده بود آن آماری انتشارداد که درآاداره سجل احوال ايران   ٢٠٠٩درسال 
ی واحمدی وحسينی وامثال ن محمدآيکنند که اکثريت ھزارنام خانوادگی استفاده م ١٠ايران کالاز

  >نھاستآ

ی ئخصه وشناساازاسباب مش بھيچوجه  اين بدان معنااست که خطاب کردن افراد بدون نام خانوادگی
بدون مشخصات ونام فاميل  فرح پھلوی شھبانو تعلياحضر ودر تطبيق مورد  نامبردن از نيست 

   .اه راداللت دارد تا توجه موضوع به علياحضرتحالت تحقيروبی اعتبارخواندن فرمان ش

  پوشش اين تحرير

ھمانطور که درابتدای اين تحرير عرض شد نظريه حقوقِی مستند، درچارچوب حقوق عمومی است نه 
يتی برای جمھوری اسالمی قائل نميشود که عحقوق سياسی چراکه باب حقوق سياسی اساسا مشرو

  .يدآسی مشروطه به ميان بحث ناسخ ومنسوخ نسبت به قانون اسا

   

  

  

  

  

  

 


