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حميد رضا حسينى
هركسى دوست دارد به چيزى 
تفاخركند: خانه مجلل، ماشين 
مدل باال، ميهمانى هاى پرخرج، 
لباس هاى گران قيمت، محله 
ــه در آن زندگى مى كند  اى ك
(خصوصا اگر به «يه» ختم شود. 
مثل زعفرانيه، كامرانيه، فرمانيه!) 
و در يك كالم پول! يك جاهايى 
هم تيتر تحصيلى، و نه محتواى 
آن، مايه فخر است، مثل دكتر و 

مهندس.
براى نمونه، ممكن است يك 
خانم شوهرش را به جاى جواد 
ــر» صدا بزند!  يا بهروز، «دكت
نشنيده ايد؟ «ديروز دكتر بچه ها 
رو برده بود سونا» يا «ديشب شام 
با دكتر رفته بوديم بيرون.» البته 
قبول كنيم كه اين مورد، كمى 
از مد افتاده؛ شايد به اين علت كه 
ــل قبل برش ندارد و  دانش مث

پولسازنيست.
تا هشتاد سال پيش، لقب افراد 
نيز مايه تفاخر بود. يعنى آدم ها، 
ــارات ديگر، مى  ــار افتخ دركن
توانستند به خود بنازند كه بله، نام 
خاندان ما ناصرالحكما است و نام 

خانواده شما رجبعلى! 
درگذشته ها، چون شناسنامه 
اى در كار نبود، نام خانوادگى افراد 
لزوما از طريق وراثت به دست 
نمى آمد. افراد را بر اساس شغل 
ــفر به  يا محل تولد يا حتى س
مكان هاى مقدس مى خواندند؛ 
مثل رضا خياط، على شيرازى و 
ــا خياط و  كرباليى حسن. ام
شيرازى و كرباليى، نام خانوادگى 

نبود، لقب بود.
لقب چيزى فراتر

ــب در ايران پيشينه دور و  لق
ــوان تا دوره  درازى دارد. مى ت
هخامنشيان و ساسانيان پيش 
ــت و  رفت و از اردشير درازدس
يزدگرد بزهكار و خسرو نوشيروان 

ياد كرد.
در دوره اسالمى، القاب رواج 
بيشتر يافت. خواجه نظام الملك 
توسى، بزرگ ترين ديوانساالر 
ايران پس از اسالم، مى گفت: 
«غرض لقب بيشتر آن است كه 
ــند. به  مرد را بدان لقب بشناس
مثل، در مجلسى يا مجمعى صد 
كس نشسته باشند و از آن جمله 
ده تن محمد نام باشند. يكى آواز 
دهد كه اى محمد! هر ده محمد 

را لبيك بايد گفت....»
بدين ترتيب، لقب چيزى شبيه 

نام خانوادگى بود. اما شايد فراتر 
از آن؛ براى بزرگان، وجه تمايز و 
ــود. خواجه نظام  برترى هم ب
ــت كه «از  الملك عقيده داش
ناموس هاى مملكت، يكى نگاه 
داشتن لقب و مرتبت و اندازه هر 
كس است» و مى ناليد كه چرا 
ــازارى و  ــب معاريف را به ب لق
دهقان داده اند و لقب قاضى و 
دهقان را به شاگرد و كدخداى 

ترك.
ــى تا شاهان  از خلفاى عباس
ــه خلفا و  ــوى، تقريبا هم صف
سالطين و اميران، صاحب لقب 
بودند. حاال يكى مثل سلطان 
محمود غزنوى لقبش را از خليفه 
ــى مى گرفت و «يمين  عباس
ــت  الدوله و امين المله» (دس
ــت خليفه و امين پيروان  راس
مذهب) خوانده مى شد، يكى هم 
مثل شاه عباس صفوى «كلب 
[سگ] آستان على» امضا مى 

كرد.
از مالعلـى عاجـز تـا 

مجداالشراف
اما اين در دوره قاجار بود كه 
اش القاب رفته رفته شور شد و 
ــان در آمد. هم  ــداى همگ ص
ــت در دادن لقب بذل و  حكوم
بخشش داشت و هم مردم در 
دادن لقب به هم. اگر كسى در 
طبقه فرودست بود، ممكن بود 
لقبش از خصوصيات جسمانى 
اش گرفته شود، مانند مالحيدر 
كور، مالعلى عاجز و حتى مردكه 
كور. (اين هرسه، در آمارگيرى 
سال 1281 خورشيدى در تهران، 
جزء ساكنان محله بازار آمده اند.) 
و اگر طرف براى خودش كسى 
بود، لقبش دهان پركن بود: مجد 
االشراف، مؤتمن الملك، سلطان 
الذاكرين، حسام السلطنه و از اين 

قبيل.
القاب دولتى يا شغلى بود مثل 
ــك و منشى  مستوفى الممال
الممالك كه به متصديان امور 
مالى و دبيران دولت اطالق مى 
ــود مثل  ــا وصفى ب ــد و ي ش
فخرالشعرا كه اين خود داستانى 

دارد.
ــيد رضاى روضه  «حاجى س
خوان قمى» شعرى در وصف 
ــرود با اين  كاخ دوشان تپه س

مطلع: 
ــن به دوران  يك بهشت بري
ــه اى كه  ــت / به كجا؟ تپ اس

دوشان است
ــارت ها /  باالى تپه آن عم

منزل شه جهان نمايان است

و رفت تا آنجا 
كه: 

يك لقب هم 
بما عطا بشود / 
كه لقب نزد شه 

فراوان است
ناصرالدين شاه 
هم به پاس اين 
ــت مهم،  خدم
روضه  ــاب  جن
خوان قمى را به 
لقب فخرالشعراء 

مفتخر كرد.
صنعت لقب سازى

ــن، براى  ــى لقب گرفت گاه
صاحب آن امتيازهاى ديگرى 
هم مى آورد همچون گرفتن 
نشان و حمايل مخصوص. البته 
مخارجى هم روى دست او مى 
گذاشت. مثالً در زمان ناصرالدين 
ــه لقب مى  ــس ك ــاه هرك ش
خواست، «پنجاه تا صد دانه پنج 
هزارى طال» تقديم «خاك پاى 
بندگان اقدس شهريارى» مى 
ــان لقبى مرحمت  كرد تا ايش
فرمايند. در اين ميان درباريانى 
ــطه لقب گرفتن شده  كه واس
بودند هم به نوايى مى رسيدند. 
اما در دوره مظفرالدين شاه به 
جاى اين كه پول به خزانه شاه 
برود، يكراست به جيب درباريان 
مى رفت، زيرا شاه مريض احوال 
ــزاج، يك ماشين  و كودك م
امضاء بود كه روزى ده بيست 
فرمان از زير دستش بيرون مى 

آمد.
تا وقتى ده نفر و بيست نفر و 
صدنفر لقب وصفى مى خواستند، 
مشكلى وجود نداشت. اما وقتى 
هزاران نفر درخواست لقب داده 
بودند، اين القاب بايد از كجا مى 
ــى آن ها را مى  آمد و چه كس

ساخت؟ 
براى رفع اين نياز مبرم، صنعت 
لقب سازى حسابى رونق گرفت. 
ــى از مورخان معاصربه نام  يك
ــداهللا مستوفى» كه اتفاقا  «عب
پدرانش مستوفى الممالك دربار 
قاجار بوده اند، محاسبه اى جالب 

دارد: 
ــر، نصرت، نصير،  «مثال نص
ناصر، منصور، انتصار، منتصر، 
ــاف اليه هاى  مستنصر با مض
السلطنه، الدوله، الملك، السلطان، 
ــوك.... (40 تا  ــك، المل الممال
مضاف اليه را مى شمارد) [تركيب 
مى شوند.] از ضرب اين هشت 
مضاف در چهل مضاف اليه به 
رقم سيصد و بيست مى رسيم. 

ــاده» نصر  ــن از يك م بنابراي
«سيصد و بيست لقب [توليد] مى 
شود كه از طبيب بى سواد سر 
محل و آخوند مدرسه و شاگرد 
روضه خوان و قارى و سيد نيزه 
باز و حاجى عمه جان ها تا وزرا 
و رجال و شاهزادگان، همه جور 
ــى توانستند با اين  اشخاص م
تركيبات براى خود عنوانى پيدا 

كنند و دلخوش باشند.»
ارزش القاب اما يكسان نبود. 
لقب «سلطان» از همه باالتر و 
ــه نفربود: ظل  مخصوص س
السلطان (پسر بزرگ ناصرالدين 
شاه)، امين السلطان (صدراعظم 
او) و عزيزالسلطان (مليجك او). 
القاب ساخته شده با واژه هاى 
آصف و شير و مجد و ظهير و 
ركن و اعتماد و امين و شعاع و 
ــا ارزش  حشمت هم خيلى ب

بودند.
پايان دوران القاب

پس از مشروطه روشنفكران 
ــى ارزشى و بلكه  كوشيدند ب
مسخرگى القاب را نشان دهند. 
جرايد نوانديش با «ببرالسلطنه و 
پلنگ الدوله» خواندن رجال، به 
تحقير و تمسخر القاب مرسوم 
پرداختند تا از اعتبار اجتماعى 

صاحبان آن ها بكاهند.
اين تالش ها زمينه را براى 
پايان دادن اعطاى القاب از سوى 
ــرد و در نتيجه  ــت آماده ك دول
ــال  مجلس شوراى ملى در س
1304 خورشيدى، قانون «الغاى 
القاب و مناصب مخصوص نظام 
ــاب كشورى» را تصويب  و الق

كرد.
گرچه قانون سال 1304 القاب 
را لغو كرد، اما نگفت كه افراد بايد 
چگونه خطاب شوند و چه نامى 
براى خود انتخاب كنند. بنابراين 
چندان جدى گرفته نشد و القاب 
كمابيش دوام آوردند. نهايتا در 
نهم مرداد ماه سال 1314 هيأت 
وزيران نظامنامه تشريفات رسمى 

القاب و عناوين را ابالغ كرد.

برمبناى اين نظامنامه، قرار شد 
همگان با عنوان ساده آقا يا خانم 
خطاب شوند و اگر سفير و وزير 
و رئيس هستند، عنوان جناب در 
برابر نامشان قرار گيرد. استفاده از 
عنوان هائى مثل خان و ميرزا و 
بيك و امير هم به كلى موقوف 

شد.
چند هفته بعد، دولت تصويب 
نامه ديگرى را انتشار داد و مردم 
ــزم كرد كه براى خود نام  را مل
ــاب كنند و از  خانوادگى انتخ
ــرى القاب يا نام پدر به  بكارگي

عنوان نام خانوادگى بپرهيزند.
بدين ترتيب، همه به صرافت 
ــك نام خانوادگى  افتادند كه ي
براى خودشان دست و پا كنند. 
برخى مانند گذشته به نام شهر يا 
ــان راضى شدند. برخى  شغلش
همان لقب گذشته را با حذف 
الدوله و السلطنه نام خانوادگى 
قرار دادند. احمد قوام السلطنه شد 
ــوام و محمد مصدق  ــد ق احم

السلطنه شد محمد مصدق.
ــت ترين  برخى هم دم دس
كلمات را به عنوان نام خانوادگى 
برگزيدند يا مأموران اداره ثبت 
احوال هر نامى كه خواستند به 
متقاضيان دادند. براى مثال، پدر 
ــا تختى»  ــزرگ «غالمرض ب
حبوبات فروشى بود به نام حاجى 
قلى و چون در دكان خود روى 
ــدى مى نشست به  تخت بلن

حاجى تختى معروف شد.
يكى از پسران او به نام رجب، 
پدر غالمرضا، شهرت تختى را 
برگزيد و با ايستادن فرزندش بر 
سكوى قهرمانى جهان، نامى شد 

مايه غرور و افتخار همه.
چه فرزند مالعلى عاجز باشيم، 
چه از اعقاب مجد االشراف، اگر 
ــام خانوادگى  ــروز ما نام و ن ام
مشخصى در شناسنامه داريم به 
مصوبه اى بر مى گردد كه در 
ــال 1314  ــاه س ــم مردادم نه
خورشيدى در ايران به تصويب 

رسيد.

پايان صنعت لقب سازى

معرفى اولين ورزشكار دوپينگى المپيك
ــا ايزابل مورنو، دوچرخه  ماري
سوار اسپانيايى اولين ورزشكارى 
ــش دوپينگ  ــد كه از آزماي ش

ناموفق خارج شد.
بر اساس نتايج آزمايش انجام 
شده، در بردن مورنو، كه قصد 
ــه دوچرخه  ــت در مسابق داش
سوارى جاده و تايم تريل انفرادى 
ــد، آثار داروى  زنان شركت كن
 EPO تقويت كننده استقامت

ديده شد.
اكنون احتماال مورنو به مدت 
دو سال از شركت در مسابقات 
محروم خواهد شد و بر اساس 
قانون جديد وضع شده در كمپيته 
بين المللى المپيك، در المپيك 
ــى تواند  ــدن نيز نم 2012 لن
شركت كند. كميته بين المللى 
المپيك تخمين زده بود كه در 
المپيك پكن، حدود 40 مورد 
استفاده از مواد نيروزا كشف كند. 
اين دوچرخه سوار اسپانيايى كه 
با ام ماريبل مورنو شناخته مى 
ــه مورد  ــود، در روز 31 ژوئي ش

آزمايش قرار گرفت و پيش از 
آغاز مسابقات شهر پكن را ترك 
كرد. پيشتر در اسپانيا منابع خبرى 
دليل كناره گيرى او از المپيك را 
«حمالت ناشى از اضطراب» 
عنوان كرده بودند.در بيانيه اى 
ــايت اينترنتى اين  ــه در س ك
دوچرخه سوار منتشر شده، آمده 
ــد او اكنون در  ــت: «هرچن اس
شرايط جسمى مناسبى قرار دارد، 
براى توضيح داليل ترك دهكده 

المپيك آمادگى ندارد.»
كميته المپيك اسپانيا اعالم 
ــروز از نتيجه مثبت  كرد تا ام
آزمون دوپينگ اين ورزشكار بى 
اطالع بوده است.در هفته گذشته 
ــار روس بطور  ــت ورزشك هف
موقت از طرف فدراسيون جهانى 
دو و ميدانى به اتهام دوپينگ از 
ــور در مسابقات منع شده  حض
بودند، هرچند هنوز تصميم نهايى 

درباره آنها اعالم نشده است.

خداحافظى آرش مير اسماعيلى 
با جودو

آرش ميراسماعيلى، جودوكاى 
ايرانى در وزن 66 كيلوگرم پس 
ــى در المپيك پكن از  از ناكام

ورزش جودو خداحافظى كرد.
اين ورزشكار 27 ساله كه اميد 
كسب مدال در المپيك پكن بود، 
ــروزى و دو شكست  ــا دو پي ب
نتوانست مقامى باالتر از نهم را 
ــدى وزن خود كسب  در رده بن
كند. او كه به شدت از عملكرد 
خود در پكن انتقاد كرد، سه بار 
به عنوان نماينده ايران در بازى 
هاى المپيك حضور داشت، اما 
هيچگاه نتوانست در اين ميدان 

به مدال دست يابد.
آرش مير اسماعيلى در طول 
عمر حرفه اى خود، عالوه بر دو 
بار كسب عنوان قهرمانى جهان، 
پنج بار نيز به مقام قهرمانى آسيا 
ــت يافته بود و چهار مدال  دس
ديگر نيز در عرصه هاى جهانى 

و آسيايى كسب كرده بود.
ــار در گفتگو با  ــن ورزشك اي
خبرگزارى ايسنا با اشاره به اينك 
سه ماه قبل حريف ژاپنى دور 
دوم خود را (كه به مقام قهرمانى 
وزن منهاى 66 كيلوگرم رسيد) 
شكست داده بود گفت: «مقصر 
ــا خودم  ــت ه ــى شكس اصل

هستم.»
آرش ميراسماعيلى كه در 10 
سال اخير عضو تيم ملى جودوى 
ايران بوده است، تا كيد كرد كه 
«ديگر آن آرش جوان نيستم» و 
گفت «بايد جايم را به جوان تر 
ها بدهم.» او با ابراز ناراحتى از 
ترك «دنياى قهرمانى جودو» 
عنوان كرد: «اين آخرين حضور 
من در ميدان هاى ورزشى بود و 
ــود قاطع  ــر تصميم خ ــن ب م

هستم.»

هميشه گفته اند از آنكس كه متملق 
و چاپلوس و دست و پابوس است برحذر 
باشيد و بترسيد كه روزى ضربه اى زند 

كه هيچكس نزند.
احمدى نژاد روزى كه حكم رياست 
جمهورى را از آقاى خامنه اى گرفت 
دست او را بوسيد و اين دومين دستبوسى 
رئيس جمهور در نظام اسالمى بود زيرا 
بنى صدر نيز هنگام دريافت حكم، دست 
خمينى را بوسيد. اما همچنانكه بنى صدر 
به خمينى كافر شد، احمدى نژاد هم 
مدت ها است كه به آقاى خامنه اى كافر 
شده است و هر چند هر ازگاهى برخى 

از اختالفات و نافرمانى ها علنى مى شود، اما رسانه هاى ما كمتر 
به آنها مى پردازند.

طى اين سه سال رياست جمهورى احمدى نژاد بيش از ده بار 
برخالف دستور و ميل رهبر عمل كرده است. اما چون شيوه كار 
را مى داند و با روحيه رهبرش آشناست و تشكيالتى و گروهى و 
سازمانى عمل مى كند، توانسته است به راحتى از كنار مسائل عبور 
كند. در روزهاى نخست رياست جمهورى كه هارت و پورت هاى 
جنگ و دعوا و نابودى اسرائيل را فرياد مى زد، آقاى خامنه اى 
يك شورائى تشكيل داد تا نظارت بر مسائل امورخارجه داشته باشد 
و احمدى نژاد را كنترل كند اين شورا يكبار هم نتوانست تشكيل 

جلسه بدهد و نظرى كارساز به رئيس جمهور بدهد.
الريجانى توسط خامنه اى براى مذاكرات اتمى انتخاب شده بود 
ــى توانست او را كنار بگذارد و جليلى را  و احمدى نژاد به راحت

جايگزين كند.
همواره وزراى كليدى چون كشور، اطالعات، دفاع، اقتصاد و 
نفت توسط رهبرى انتخاب مى شده اند، احمدى نژاد نه تنها موفق 
شد همه اين وزرا را عوض كند كه بازوى قوى اطالعاتى رهبر، 

آقاى پورمحمدى را نيز از وزارت كشور بركنار كرد.
در آستانه نشست هاى مسئله اتمى ايران در ماه گذشته، آقاى 
خامنه اى طى مقاله اى كه با امضاى واليتى در پر تيراژترين 
روزنامه هاى اروپا چاپ شد گفت كه دولت مطيع رهبر است و 
اين رهبر است كه حرف آخر را در نظام اسالمى مى زند و.... ما 
باز مسئله اتمى زير نظر احمدى نژاد دنبال شد و آنگاه كه از او 
درباره مقاله چاپ شده در غرب با امضاى واليتى پرسيدند، گفت 
ايشان مى تواند نظر شخصى خودش را بيان كند. يعنى رهبر بى 
رهبرى. بعد هم صراحتاً گفت كه مى خواهند ما را با رهبر درگير 

كنند اما ما مى رويم نزد ايشان و مى گوئيم و مى خنديم.
احمدى نژاد سعى كرد از طريق مجلس سازمان هاى زير نظر 
رهبرى را كنترل و بازرسى و حسابرسى كند كه نشد، بعد حتى با 
قربانى كردن عباس پاليزدار كه مسائل مالى همه روحانيون طراز 
اول رژيم را افشاء كرد، هر چند ضربه مقطعى محكمى بر پيكر 
مالها و واليت آقا وارد آمد اما جريان بسيار سريع ماست مالى 

شد.
گشايش دفتر حفظ منافع آمريكا در ايران نيز در صورتى كار خود 

را آغاز مى كند كه آقاى خامنه اى با انجام آن موافق نيست.
از همه مهمتر جنجال مخالفت هاى اخير با وزير يا وزيران معرفى 
شده بود كه حتى غالم حلقه به گوش رهبر، آقاى شريعتمدارى 
مدير كيهان هم كلى جنجال راه انداخت اما مسئله با يك بيائيد 

دفتر رهبرى مختومه اعالم شد.
سخنان اسفنديار رحيم مشائى در رابطه با به رسميت شناختن 
ملت اسرائيل كه همان حكومت و دولت اسرائيل مى شود نيز 

گامى ديگر از نافرمانى دولت از رهبرى بود.
از همه جالب تر دعوت از گروه موسيقى آمريكائى بود كه وزارت 
كشور در 4/31 به آنها اجازه اجراى كنسرت را داده بود اما در 5 مردادماه 
با نامه اى ديگر اعالم كرد كه آنها اجازه برگزارى كنسرت ندارند و 
احمدى نژاد خواست سالن وزارت كشور را در اختيار آنها بگذارد ولى 
به هر حال كنسرت اجرا نشد. هر چند خانم ها و آقايان چادر و چاقچور 

كرده و با دسته گل به سر قبر خمينى هم رفته بودند.
تمام ورزشكاران ايرانى در بازى هاى المپيك نيز آخرين نافرمانى 

و درگيرى پيدا و پنهان دست بوس با رهبرش بود.
احمدى نژاد از همان روزهاى نخست انقالب و به ويژه هنگامه 
گروگانگيرى يك تيم و گروه مخفى و متشكلى را سازمان داده 
بود كه با آمريكا نيز پيوند محرمانه و محكمى داشت. بدين دليل 
بود كه وقتى همه نيروهاى اطالعاتى و يا اپوزيسيون ايرانى و يا 
حتى خود گروگان ها مى گفتند كه احمدى نژاد با گروگانگيرها 

بوده است.
اول از همه خود آمريكا آن را تكذيب كرد و چند بار هم به بهانه 
شركت در سازمان ملل به آمريكا رفت در صورتى كه در همين 
فرانسه وقتى يك نويسنده يا معلمى نصف حرف هاى ضد اسرائيلى 
احمدى نژاد را مى زند به دادگاه، زندان و پرداخت جريمه نقدى 
محكوم مى شود! اما احمدى نژاد با همه هارت و پورت هايش از 
همان روز نخست از يك مصونيت ويژه برخوردار بود همچنانكه 

اعضاى لژ ايشان نيز از همان مصونيت برخوردارند.
تمامى همكاران احمدى نژاد مى بايست در نشست هاى شبانه 
تشكيالتى و سازمانى شركت كرده و سوگند وفادارى به رئيس 
جمهور را تا پاى جان امضاء كنند و در چنين شرايطى است كه 
حتى اگر همكار و وزيرى سال ها حقوقى گرفته باشد به خاطر 
مدركى كه هرگز نداشته است، احمدى نژاد خواهد گفت ياران من 
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