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  مشروطيت فرهنگ زباني در گفتمان
  )كيد بر قانون اساسي و مصوبات مجلس اول مشروطهأبا ت(

  
E-mail: h.fazeli@ut.ac.ir                      اله فاضلي حبيب *  

  
  25/9/1393: پذيرشتاريخ                  25/5/1393: تاريخ دريافت

  
  يدهچك

 پرداختن به رابطه زبان و سياست در دورة مدرن با تأكيد بـر فرهنـگ زبـاني                
مقالـه  ) فرضـيه (ايـده   . استگفتمان قانون اساسي مشروطه موضوع اين مقاله        

هاي سياسي و تفـسيرهاي وارونـه از زبـان و     اين است كه علت اصلي خوانش  
هــاي  گيــري از ظرفيــت و بهــره» شــدن سياســي «،جايگــاه آن در عــصر جديــد

از اين زاويه به تحليل و تفسير قانون اساسـي مـشروطه          . است» شدن صنعتي«
ايم كه سكوت آن پيرامون موضوع زبان گـواه روشـني            پرداخته و بر آن بوده    

ها بر ثبات طبيعي و تداوم زبـان         بر باور و رضايت نمايندگان مجلس و انجمن       
  .يرانيان بوده استفارسي به مثابه زبان علمي و ميراث ملي و مشترك همه ا

عنـوان زبـان ملـي در        هاي بديهي پنداشتن زبان فارسي بـه       در اينجا نشانه  
تمامي اسناد و مصوبات مجلـس مـشروطه از جملـه قـانون اساسـي و سـاير                  

هاي ايالتي و واليتـي مـورد تفـسير و           اسناد و متون قانوني چون قانون انجمن      
  .تحليل قرار گرفته است

  
 ، مجلـس اول مـشروطه     ، سياست زباني  ،مشروطيت،  ساسيقانون ا  :ها   واژه كليد

  .هاي ايالتي و واليتي انجمن

                                                            
  مسئوله، نويسند سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانعضو هيأت علمي علوم *
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  طرح مسئله
رابطه زبان و سياست به يكي از موضوعات مهـم در علـوم اجتمـاعي و سياسـي ايـران                    

بخشي از داليل اين امر به جهت اهميتي        . ويژه طي چند دهة گذشته تبديل شده است        به
ات فلسفي و علوم اجتماعي در دنيا يافته كه موضوع ايـن            له زبان در مطالع   ئاست كه مس  
دو » شـدن  سياسـي «و  » شـدن  صنعتي« مقاله حاضر آن است كه        بنيادين ايده. مقاله نيست 

د تـا   شـو   در اين مقاله تالش مي    . اند عامل اصلي در توجه و برانگيختن مشكلة زبان بوده        
د و  شـو ست عملي اشاره    نخست به اهميت و جايگاه زبان در عرصه دانش علمي و سيا           

كه داراست در عـصر جديـد مـورد    » بسيج بخشي«برآنيم كه زبان به دليل ظرفيت باالي    
هـاي مـدرن و نخبگـان ابزارگـرا بـوده            هاي سياسي و دولت    توجه و عالقه ابزاري گروه    

هاي حاضر از امريكا گرفته تا خاورميانه و          اين اصل در بسياري از مناطق و دولت        .است
وران يـك زبـان      د استفاده بوده و به دليل ماهيت عاطفي و وفاداري كه گويش           ايران مور 

  نيـز  صـورت هدفمنـد در آينـده       هـاي آن بـه     تي استفاده از ظرف   ،نسبت به يكديگر دارند   
عنـوان   قـوانين اساسـي بـه     . توسط سياستمداران و نخبگان ابزارگرا بيـشتر خواهـد شـد          

 هـستند   ي فرهنگ و سياست زباني خاصـ      ها داراي  ترين سند سياسي و بنيادي دولت      مهم
برخـي قـوانين اساسـي در       . ت تجويزي يا توصيفي داشته باشد     يكه گاه ممكن است ماه    

قـانون  ( يكي از فصول و يا اصول خود به زبان رسـمي و ملـي اشـاره صـريحي دارنـد                   
قانون (اند  دهكرو يا در مواردي پيرامون موضوع زبان سكوت  ) اساسي جمهوري اسالمي  

  ).مشروطهاساسي 
اي آن را مورد بررسـي قـرار          قانون اساسي مشروطه و گفتمان زمينه      ،در مقاله حاضر  
كوشيم تا به تفسيري از سكوت اين قـانون نـسبت بـه موضـوع زبـان                  خواهيم داد و مي   

 دست يابيم و به اين پرسش خواهيم پرداخـت كـه آيـا سـكوت قـانون                  »رسمي و ملي  «
گونه اسـت آن را   معنايي را هم دربردارد؟ اگر اين    اساسي مشروطه پيرامون موضوع زبان      

  ؟كردتوان معنا  چگونه مي
 
  )فرضيه(ايده 
ما اين است كه عدم اشاره به زبـان فارسـي در قـانون اساسـي مـشروطه                  ) فرضيه(ايده  

 و حكايت از واقعيتي هويتي و طبيعي در ايران دارد و آن     خود داشته معنايي عميق را در     
 فارسي به مثابه زبان علمي و فرهنگي و تصور آن به مثابه ميـراث                دانستن زبان  »طبيعي«

  .اند هاي زباني و فرهنگي در تداوم و ساختن آن سهيم بوده ملي است كه همه گروه
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ترين برداشتي است كه از سكوت       رضايت از وضعيت موجود و امر به تداوم آن مهم         
 مورد ساير قوانين اساسي مشابه توان داشت و اين امر در   قوانين اساسي پيرامون زبان مي    

 .استنيز صادق و جاري 
  

  روش پژوهش
 و  »اسنادي«تحليل  روش   مقاله حاضر موضوع فرهنگ زباني قانون اساسي مشروطه را با         

شناسانه مورد كاوش قرار خواهد داد و مفروض ما آن است كه فرهنگ              رويكردي جامعه 
 از جوامع از جملـه اروپـاي بـاختري          زباني در ايران داراي تمايزات متعددي با بسياري       

هاي چـالش برانگيـزي منجـر        فهم است و تعميم الگوهاي زباني اروپايي به ايران به سوء         
  .خواهد شد

  
  زبان؛ ميداني در كشاكش صنعت و سياست

حجم انبوهي از مطالعات فلسفي و علوم اجتماعي از قرن بيـستم تـاكنون بـه مطالعـات                  
پيداست كه معنا و جايگاه زبـان در مطالعـات          . ته است زباني و اهميت آن اختصاص ياف     

 در  وانجام شده بسيار فراتر از زبان گفتاري و نوشتاري است كه مدنظر اين مقاله بـوده                 
در علوم سياسي نيز مطالعـات زبـاني اهميـت          . گيرد قرار مي » شناسي تجربي  زبان«حوزه  
 توان خلـق و     ، حيوان سياسي  عنوان   به توجهي يافته است، هم از آن جهت كه انسان         قابل
توان زبان را خانة تفكر دانست و هـم از           اي كه مي   گيري از زبان را داراست به گونه       بهره

نوشــتاري بــه يكــي از  آن جهــت كــه اســتفاده ابــزاري و هدفمنــد از زبــان گفتــاري و
اسـت  رو    هم از ايـن   . هاي سياسي تبديل شده است     ها و گروه   هاي سياست دولت   دغدغه

انـد؛   اهميـت روزافزونـي يافتـه     » شناسـي سياسـي تجربـي      زبـان « هـايي چـون    كه حوزه 
شناسي سياسي تجربي ناظر به فرايند و جريان ارتباطات در نظـام سياسـي و نقـش                  زبان

  .)16: 1389 دالماير،( فني زبان در اشاعه و انتقال اطالعات استـ  يسياسي و ابزار
تنها يك ابزار و رسانه نيـست بلكـه         به درستي ارنست گلنر بر آن است كه هر زباني           

كند و آنگاه كه ابزار نظام آموزشي هـم          بار معنايي و تاريخي خاصي را با خود حمل مي         
نكتـه مهـم   . )96: 1386 گلنر در هاچينـسون،    :ك.ر( زند گيرد مهر خود را بر آن مي       قرار مي 

عي فلسفي اين   در اعتبار يافتن مطالعات زباني در قرن بيستم و تبديل شدن آن به موضو             
 و  )18: 1384 پورحـسن، ( ارتقـا يافتـه اسـت     » دانـش «به  » ابزار«است كه جايگاه زبان از      

  نيـز   ويتگنـشتاين و    و فالسفه و علماي علوم اجتماعي بزرگـي چـون هايـدگر، گـادامر            



  1394، 1شمارة ، انزدهمشسال 

  6

گرچه پرداختن به   . اند مشغول آن شده   هرمنوتيك دل  و   رويكردهايي چون پديدارشناسي  
 از  ،شناسانه به زبان موضوع اين مقاله نيست امـا ايـن نكتـه             ستيرويكردهاي فلسفي و ه   

هاي نگارنده است كه نظامي از همبستگي دروني بين زبان و انديشه وجود              پيش انگاشته 
يابـد و زبـان      دارد و اين دو جداي از يكديگر نيستند، انديشه همراه با زبان توسـعه مـي               

بر اين اساس مراد ما  . )87: 1387  سان، تونگ: ك.ر( شكلي از اشكال رفتار اجتماعي است     
بندي، ادراك، تفكر،    از زبان در اين مقاله اشاره به ابزاري است براي تعيين هويت، مقوله            

 كـه نمونـه بـارز و        )232: 1366 تـالي، ( كار خالق، حافظه، انتقال دانش در زمان و مكان        
وردن بـسياري از    گـره خـ   .  چينـي دانـست     و توان زبان فارسي، انگليسي    عيني آن را مي   

هاي زبـاني منجـر بـه توجـه          گرايانه به خواسته   هاي ناسيوناليستي، فرهنگي و قوم     جنبش
» هـاي زبـاني    سياست«شناسي سياسي به مقوله      مضاعف مطالعات دانش سياسي و جامعه     
شـده اسـت و ايـن       ) المللي ملي و بين  املي، فر ( آشكار و پنهان توسط واحدهاي سياسي     

حـال   آفريني نخبگان و ديگر عوامل داخلي و خـارجي در          ها، نقش  امر با گسترش رسانه   
زباني در طـرح خاورميانـه   ي ـ  تقسيم منطقه خاورميانه به واحدهاي قوم. گسترش است

هـاي گذشـته     جديد امريكا نمونه بارزي از مشهورترين طرح سياسي است كـه در سـال             
  .مورد توجه مراكز راهبردي قرار گرفته است

لـي و   مه دليل بنيادي در اهميت زبان و مسائل زبـاني در سياسـت ع             طوركلي به س   به
بين سخنوران يك زبـان بـا        كه نوعي رابطه عاطفي    توان اشاره كرد؛ نخست آن     نظري مي 

آيد كه منجر به حساسيت آنها نـسبت بـه سرنوشـت و              ادبيات و زبان خود به وجود مي      
بـراي خـود     »جامعة تصوري «كه سخنوران يك زبان نوعي       دوم آن . شود تحوالت آن مي  

  و هـاي اجتمـاعي    اي از سـنت    اند و بديهي است كه براساس زبان مشترك مجموعه         قايل
سـازد كـه از    اي كه اين امكـان را فـراهم مـي     آورد به گونه   ها را به وجود مي     المثل ضرب
سـي  ها، ما فار   ها، ما چيني زبان    ما انگليسي زبان   نند،كتعبير  » ما«هاي زباني خود به      گروه
ترين دليل اهميت زبان در دنياي سياست عملي و نظري به            ها و اما سومين و اصلي      زبان
است كـه در نهـاد زبـان        » كنندگي بسيج«گردد و آن ظرفيت      يند دو دليل نخست برمي    آبر

  .شود وجود دارد كه در نتيجه وفاداري به زبان و حساسيت به سرنوشت آفريده مي
هاي زباني در عـصر مـدرن    نه خرد و كالن از ظرفيت گرايا هاي ملي  گيري جنبش  بهره

محصوالت فناورانـه   « و ظهور    »شدن صنعتي«بسيار بيشتر شده كه علت آن را بايستي در          
بر اين اساس است كه برخي متخصصان ناسيوناليسم چون       . جو كرد و   جست »اي و رسانه 

داند  شدن ميسر نمي  هاي ناسيوناليسم زباني را پيش از صنعتي         گيري از ظرفيت   گلنر بهره 
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گيـري از زبـان و خلـق         و برآنند كه اين پيشرفت صنعتي است كه امكـان و ابـزار بهـره              
اين نكته گلنر درست اسـت كـه بـين صـنعتي شـدن و              . كند تمايزات زباني را فراهم مي    

گونـه كـه     گرايانه قرن بيستم ارتباطي جدي وجود دارد، اما آن         هاي ملي  بسياري از پديده  
داند پذيرفتـه    ناسيوناليسم را محصول و ويژگي جامعة مدرن و صنعتي مي         وي در اساس    

جوامعي چون ايران و چـين حتـي در اروپـا اشـاره بـه                جداي از تجربه تاريخي    .نيست
گرا در حوزه بالكان كافي است تا استدالل گلنر را مبني بر وجود              هاي ملي  تجربه جنبش 

در كشورهاي بالكان قرن نوردهم     . ندكرد  رابطه علي بين ناسيوناليسم و صنعتي شدن را         
حالي بود كه صنعتي شـدن       گرا مدعي تشكيل دولت شدند و اين در        هاي ملي   ايدئولوژي

ســازي و  درواقــع در ايــن جوامــع فراينــد دولــت . چــشمگيري در ايــن جوامــع نبــود
مـع  توانيم آنهـا را جوا  گرا يك قرن قبل از زماني ظهور كرد كه ما مي  هاي ملي  ايدئولوژي

هدف از اشاره به نظريـة ارنـست گلنـر          . )132: 2007 مالسويك و هوگارد،  ( صنعتي بناميم 
گرايي و مطالعـات زبـاني اشـاره بـه           شناسان حوزه ملي   عنوان يكي از فالسفه و جامعه      به

هاي علوم اجتماعي و سياسي حوزه مسائل زبـاني          اي است كه دامن اكثر پژوهش      مشكله
گرايي  ه مراتب بيشتري در ايران را گرفته است و آن معضل كلي           و قومي در دنيا و البته ب      

  .ستهاي ناروا ا و تعميم
نگارانـه و    هـاي مـردم    توجهي بـه تحـوالت تـاريخي جوامـع و ضـعف پـژوهش              كم
بسياري از جوامع در الگوهاي تحليلي اروپاي غربي        مسائل  ده تا   ششناسانه باعث    جامعه

نـد كـه محـصول نهـايي آن چيـزي جـز بـاز               و امريكاي شمالي مورد بررسي قـرار گير       
وجود شكاف و تعارض ساختاري . هاي برخي جوامع نيست   نمودهاي وارونه از واقعيت   

از جملـه  ، اي هـاي محلـي و منطقـه      هـاي ملـي و زبـان يـا گـويش           و گوهري بين زبـان    
 كـه در نهايـت بـا تـسلط و برتـري             .اسـت هاي تاريخي جوامع اروپـاي غربـي         واقعيت

عنوان نمونـه    به.  انگليسي پايان پذيرفته است     و  ايتاليايي، فرانسوي جديد   هايي چون  زبان
 سـت كـه زبـان     اهـاي بـومي و محلـي آورده          المعارف ناسيوناليسم در تعريف زبان     دايره
شود، معموالً محققان اين زبـان را نقطـه          يك منطقه و مردم آن محسوب مي      زبان   ،محلي

به . )910: 1389 ل،يمات(  به كل كشور تعلق دارد     دانند كه  رسمي مي ـ   هاي ملي  مقابل زبان 
و لهجه يا گـويش و البتـه         توان گفت توجه به رابطه زبان ملي و رسمي         عبارت ديگر مي  

باشـد، مطالعـات     هاي جديد علوم اجتمـاعي مـي       كي از دغدغه  ياي و رايج     زبان محاوره 
زبـان نيـز بـه      هـاي    لي نـسبت بـه ظرفيـت      لالم شناختي و عاليق سياست ملي و بين       زبان

يكـي از محـصوالت پژوهـشي و        . اي بخـشيده اسـت     مطالعات اين حوزه گسترش ويژه    
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شناسانه براي ايران تالش در جهت  تر شرق  نظري اين جريان مطالعاتي و به عبارت دقيق       
هـاي   هـا و زبـان      و نه تكاملي بين زبان ملي ايرانيان و گويش         »اي تعارضي  رابطه«ترسيم  
كه پژوهـشي پيرامـون ايـران صـورت           از اين زاويه پيش از آن      بدين ترتيب . ستمحلي ا 

تاريخي ايـران   ـ   يگيرد نتيجه مشخص است و آن چيزي نيست جز تقليل تحوالت زبان           
  .شناختي اروپايي در الگوهاي جامعه

هـا و    نكته قابل اعتنا اين است كه اهميت و جايگاه زبان در ساخته شدن، قوام ملـت               
. در همه كشورها يكسان نبوده و قابل تقليل به يكديگر نيستند          ارتباط زبان ملي و محلي      

زبان براي مردم ايتاليا و     : هابسبام با تأكيد بر نقش زبان ملي در ايتاليا و آلمان بر آن است             
آلمان چيزي بيش از ابزار يك نوع ادبيات مشخص و بيان فكر كلي بود، زبان ملي تنهـا                  

كرد و در نتيجـه مـسئوليت        ها را آلماني و ايتاليايي مي      ها و ايتاليايي   چيزي بود كه آلماني   
هابـسبام در   ( سنگين هويت ملي را بيش از زبان انگليسي براي كاربران آن داشـته اسـت              

  .)28: 1386 هاچينسون،
هاي سياسي و بسيج كننده زبان باعث شده است تا برخي نخبگـان ابزارگـرا                ظرفيت

عنوان  هاي محلي به خود و بركشيدن گويشجهت مستند و مستدل كردن ادعاهاي زباني      
عنـوان نمونـه تنـوع       بـه . رقيب زبان ملي از مباحث نژادي و مـذهبي هـم يـاري گيرنـد              

ها در يك كشور را نشانه تمايز نژادي در يك ملت دانسته و گويشوران محلي را                 گويش
ـ    دهند، درحالي  داراي تمايز نژادي و گوهري با سخنوران زبان ملي جلوه مي           ين دو  كـه ب

به عبارت ديگر هـيچ نـژادي       . حوزه زبان و نژاد ارتباط انداموار و گوهريني وجود ندارد         
شود و ارتباطي بين تحـول در زبـان و ايجـاد تغييـر در نـژاد و                   از طريق زبان منتقل نمي    

كه مردمان يك سرزمين يا كـشور طـي          اين. صفات طبيعي و انساني منطقي وجود ندارد      
گيـري از زبـان    ثر از داليل سياسي و اجتمـاعي مجبـور بـه بهـره        هاي مختلف و متأ    زمان

اند، وضعيتي پر تكرار در      اند و زبان كهن و سنتي خود را به فراموشي سپرده           خاصي شده 
تغيير زبان ملي در سوريه و مصر و جانشيني زبان عربـي بـه معنـاي     . تاريخ بشري است  

در . اين كشورها نبـوده و نيـست       زندگي در    يهاي نژادي و الگو    استحاله و محو ويژگي   
هـاي   هاي تجربي متعددي پيرامون بافت طبيعـي و ويژگـي          هاي گذشته نيز پژوهش    سال

هاي زباني در ايران صورت گرفته است كه نتايج قابل توجهي را به دسـت                زيستي گروه 
ها كه توسط مازيار اشرفيان بنـاب، الوسـن          كي از مشهورترين اين پژوهش    ي. داده است 
 انجـام شـد نـشان       2007 بالوكس و جمعي از محققان دانشگاه كمبريج در سـال            هندلي،

هاي زباني در ايران مشترك است       دهد كه از جهت ساختار ژنتيكي ريشه تمامي گروه         مي
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 اشـرفيان بنـاب و     هنـدلي، ( ستيو تنوع گويشي در ايران به معناي تنوع تباري و نژادي ن           
  .)151: 2007ديگران، 

  
  له زبانئورها و مسقوانين اساسي كش

له زبان در قانون اساسي مـشروطه اشـاره بـه ايـن موضـوع               ئپيش از ورود به تحليل مس     
. كند  خاصي پيروي نميةها از قاعد له زبان در قوانين اساسي دولت ئمطلوب است كه مس   

وضعيت وجودي كشورها، رخدادهاي هم زمان بـا تـصويب قـوانين اساسـي و عاليـق                 
له زبـان در صـورت و محتـواي    ئنظر كـردن از مـس   دن يا صرف نويسندگان آن در گنجان   

  قوانين اساسي  ،توان گفت كه براساس موضوع زبان      صورت كلي مي   به. ثرندؤقانون اساسي م  
نخست قوانيني كه به صراحت زبان رسمي و ملي را          . دكرتوان به دو دسته تقسيم       را مي 

 برخـي    لبنان، تركيه، روسـيه و     اند كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،       معين ساخته 
دسته ديگر قوانين اساسي هستند كه به اين امر به تصريح . اند  از اين جمله  ديگر كشورها 

صورت تصريحي يا تلويحي بـه       اند و آن را به     له زبان ساكت  ئاند و نسبت به مس     نپرداخته
 و   وضع موجود  اند كه در عمل به معناي تأييد       هاي عملي رايج ارجاع داده     روندها و سياست  

 قـانون اساسـي كـره جنـوبي،       . رضايت از تداوم هويت و وضعيت زباني كنـوني اسـت          
  .توان در اين دسته قرار داد  را ميبرخي كشورهاي ديگرآمريكا، چين، مشروطه ايران 

عادي و مقررات اجرايي در  سكوت قانون اساسي پيرامون زبان به معناي نبود قوانين      
 زبان امـا    لهئمسن نمونه با وجود سكوت قانون اساسي چين در          عنوا اين زمينه نيست، به   

ايـن  . نظام قانونگذاري چين قوانين و مقررات متعددي را در اين زمينه گذرانـده اسـت              
هاي خارجي و نيز      كه براساس آن كاربرد واژه     كرد قانوني را وضع     2000كشور در سال    

 ساخته و تمامي كاركنان دولـت       را ممنوع ) پوتونگ هوا ( استفاده نادرست از زبان چيني    
: 2004 اسپوالسـكي، (دند كه از نگارش و بيان استاندارد اين زبان بهره بگيرنـد             شظف  ؤم
له پااليش  ئدولت فرانسه نيز با وجود سياست اعالمي و قانون اساسي خود كه به مس             . )2

نويسي در زبـان فرانـسه اشـاره نكـرده اسـت امـا در عمـل و مقـررات اجرايـي                       و سره 
ويژه در مقابل زبان انگليسي اعمـال كـرده          اي جهت حفظ زبان فرانسه به      اسيت ويژه حس
هـاي   عنوان مثال طبق قوانين اين كشور هر نوع مالقات دولتي و حتي همـايش              به. است

 اسپوالسـكي، ( سـت المللي كه به زبان غير از فرانسه برگزار گردد غيرقـانوني ا            علمي بين 
1998 :69(.  

هـاي زبـاني     نيز از جمله قوانيني است كه در مطالعـات سياسـت   قانون اساسي تركيه  
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ردهـا بـا    بافت زباني متنوع تركيه و وجود اقليـت گـسترده كُ          . گيرد مورد بررسي قرار مي   
زباني كامالً متفاوت با زبان تركي باعث شده نويسندگان قانون اساسي اين كشور نـوعي         

در قانون اساسي تركيـه    . ن قرار دهند  را مبناي سياست زباني آ     سياست تجويزي يا اثباتي   
هاي  نه تنها روح تركي حاكم است و در عمل سراسري پنداشته شده و به حقوق و زبان                

 به صراحت پس از اجباري كردن آموزش ابتدايي آمـده           42ديگر نپرداخته بلكه در اصل      
وزش عنوان زبان مـادري آمـ      در مراكز آموزشي به اتباع ترك جز زبان تركي به         : است كه 
هـاي نـادر     گرايانه تركيه يكي از نمونه     توان گفت كه قانون اساسي ملي      مي. شود داده نمي 

شود كه در عمل نيز نه تنها اين كـشور را دچـار بحـران                در سياست زباني محسوب مي    
المللـي   هاي اجرايي داخلي و بـين      هويت ملي ساخته بلكه دولت اين كشور را با چالش         

هـاي    و متـأثر از سياسـت  2002 اساس دولت تركيه از سـال      بر اين . مواجه ساخته است  
 ردها شده است  هاي زباني به كُ    پيوستن به اتحاديه اروپايي مجبور به اعطاي برخي آزادي        

  .)2: 2004 اسپوالسكي،(
گونه كه   ، آن ستله سياست زباني ا   ئقانون اساسي امريكا نيز نمونه قابل تأملي در مس        

ي امريكا به دليل گسترش زبان انگليسي و نفـوذ دولـت            پيداست نويسندگان قانون اساس   
له زبان و تثبيت جايگاه زبـان در دولـت نوپـا ايـاالت متحـده                ئبريتانيا نيازي به ذكر مس    

. له زبان رسمي ساكت اسـت     ئاند و از اين جهت قانون اساسي امريكا نسبت به مس           نديده
ر از انگليسي و مذهبي غيـر     نوپايي جامعه امريكا و حضور تدريجي مهاجران با زباني غي         

هاي اجتماعي، هـويتي     له زبان به يكي از چالش     ئاز پروتستان باعث شده تا به تدريج مس       
هاي سياسي تبديل شود؛ به همين دليل با وجود سـكوت قـانون              و ميداني براي كشاكش   

اساسي اما نظام حقوق اساسي ملي و ايالتي امريكـا داراي قـوانين و مقـررات متعـددي                  
 و  )1964(، تفسير قانون حقوق مدني    )1965( كه قانون حق رأي    ستله زبان ا  ئون مس پيرام

هـاي سياسـي     تنوعات زبـاني و رقابـت     . اند  از اين جمله   )1967( قانون آموزش دو زبانه   
گيري در ايالت آريزونا و پس از آن در           طي يك رأي   1998همراه با آن باعث شد كه در        

له ئمـس . )230: 1384 هـانتينگتون، ( سـمي اعـالم شـود     ايالت كلرادو زبان انگليسي زبان ر     
طـور   اصلي در سياست زباني اياالت متحده اين است كه قانون اساسـي ايـن كـشور بـه                 

له زبان  ئضمني منزلت و رسميت زبان انگليسي را پذيرفته است و با عدم تصريح به مس              
ركت جامعه توان گفت كه ح بر اين اساس مي  . به تداوم وضع موجود رضايت داده است      

امريكا به سوي كشوري چند زبانه نه تنها در راستاي قانون اساسي اين كشور نبوده بلكه 
هـاي ملـي     بسياري از پژوهشگران اين كشور گرچه كه از تنوع زباني و تضعيف هويـت             
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بين نيستند   كنند اما از ادامه اين روند براي اياالت متحده خوش          ساير جوامع پشتيباني مي   
كـه   ساموئل هانتينگتون با اعالم اين    . اند هاي هويت امريكا دانسته    جمله چالش و آن را از     

 تـاريخ امريكـا كـانون هويـت ملـي ايـن كـشور بـوده اسـت            زبان انگليسي در سراسـر    
روند تبديل شدن امريكا به كـشوري چنـد زبانـه يـا داراي دو               . )226: 1384 هانتينگتون،(

نگراني نگريسته است، وي با تأكيد بـر مـذهب          را با   ) اسپانياييـ   يانگليس( زبان رسمي 
عنوان اركان هويت ملي امريكايي بر آن است كـه نخبگـان             پروتستان و زبان انگليسي به    

ويژه رهبران كاتوليك حاميـان      سياسي و سياستمداران و نهادهاي حقوق بشري، كليسا به        
 .نه هستنداي دو زبا اصلي تضعيف زبان انگليسي و تبديل كردن امريكا به جامعه

 در قوانين اساسـي امـري       »سياست زباني «توان گفت كه پرداختن به       بدين ترتيب مي  
توان يافت كه نـسبت بـه وضـعيت و كيفيـت              و هيچ دولتي را نمي     استرايج و مرسوم    

تفاوت باشد، سكوت قوانين اساسي نيز نه تنها به معني  زبان ملي و ميراث زباني خود بي 
. است به معناي تأييد وضعيت موجود و رضايت بر تداوم آن       طرفي زباني نيست بلكه    بي

با اين اوصاف به سياست زباني در قانون اساسي مشروطه خواهيم پرداخت و در پي آن                
چنـين   رهبران سياسي و قانونگذار مشروطه و هـم       » فرهنگ زباني  «هستيم تا تصويري از   

  .يمانديش دوره انقالب مشروطه به دست ده نخبگان فكري و هويت
  

  له هويت و زبانئگفتمان قانون اساسي مشروطه و مس
ها پرداختيم و بـر آن   در فراز پيش به سياست زباني نهفته در برخي قوانين اساسي دولت  

طـرف نبـوده و نيـست و حتـي سـكوت             له زبان بـي   ئشديم كه هيچ دولتي نسبت به مس      
فـي زبـاني يـا حتـي        طر له زبان نيز نـه تنهـا بـه معنـاي بـي            ئقوانين اساسي نسبت به مس    

برداري از آن نيازمند فهـم        آن نيست بلكه معناي خاصي را دربردارد كه پرده         »معنايي بي«
ها و شرايط زمانه است و هر تفسيري بدون توجه به اين دو شاخصه بدون اعتبـار                  زمينه

  .علمي است
له زبـان   ئگونه كه پيداست در قانون اساسي مشروطيت و متمم آن نسبت بـه مـس               آن

به عبارت ديگر نه تنها قانون اساسي هـيچ         . ي و رسمي حساسيت خاصي وجود ندارد      مل
دهد بلكه در اسـاس هـيچ        يا سلبي را نشان نمي    ) تثبيت منزلت زبان ملي   ( راهبرد ايجابي 

. له زبان ملـي و رسـمي اختـصاص نيافتـه اسـت            ئاصل يا فصلي از قانون اساسي به مس       
توان آن  سكوت چه معنايي دارد و چگونه مياكنون اين پرسش قابل طرح است كه  اين 

  را تفسير نمود؟
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ايم كه جدايي بـين      دو مفهوم زبان و هويت را در عنوان اين بخش از آن روي آورده             
 ممكن نيست، چرا كه زبان هم آيينه يك هويت اسـت و             يويژه در جهان ايران    اين دو به  

ز مفهـوم گفتمـان نيـز بـدان         گيـري ا   بهـره . كنـد  هم در تداوم آن نقش اساسي را ايفا مي        
معناست كه درك معناي نهفته در قانون اساسي مشروطه در گرو فراروي از تفـسيرهاي               

و بين خطوط قـانون اساسـي        لفظي يا حقوقي است و دستيابي به معناي حقيقي خطوط         
اي است كـه در ايـن بخـش بـه            مشروطه نيازمند دركي از وضعيت زمانه و عناصر زمينه        

اي براي فهم سكوت قـانون اساسـي         شاره خواهد شد تا در اين بين زمينه       برخي از آنها ا   
  .دشوله زبان فراهم ئنسبت به مس

نگارنده آن است كه سكوت قانون اساسـي مـشروطه معنـايي مهـم را               ) فرضيه(ايده  
كه نويسندگان قانون اساسي نه تنها تثبيت و برتـري           دربردارد و آن چيزي نيست جز اين      

دانستند بلكه به آن به مثابـه ميـراث ملـي همـه              ري بديهي و طبيعي مي    زبان فارسي را ام   
نگريستند، درست به همين دليل است كه سكوت قـانون اساسـي نـسبت بـه                 ايرانيان مي 

. زبان ملي و رسمي معنايي جز رضايت و اصرار بر تداوم وضع موجود و جـاري نـدارد          
ين قانون اساسي نيست كه در آن       تر نيز نشان داديم كه قانون اساسي مشروطه نخست          پيش

ترين معنـاي سـكوت      له زبان اشاره نشده و اين اصل را استخراج نموديم كه مهم           ئبه مس 
قوانين اساسي پيرامون زبان همان رضايت به تداوم وضعيت زباني موجود است و يا در               

  .اساس صورت ديگري قابل تصور يا ادعا نبوده است
گرايي  هاي مهم آن ملي    ماني استوار گشت كه دال    قانون اساسي مشروطيت نيز بر گفت     

رات كگونه كـه از اسـناد و مـشروح مـذا        مدني، آزاديخواهي و استقالل خواهي بود و آن       
مجلس نمايندگان پيداست، رهبران انقـالب و نماينـدگان مجلـس آرمـاني جـز تثبيـت                 

نـدگان  انـد، تحليـل وضـعيت و واكـنش نماي          حاكميت ملي و لوازم آن را پيگيري نكرده       
ها نيز برداشتي غير از اين مهم        هاي زباني مختلف در مجلس يا مطبوعات و انجمن         گروه

 هـا  ترين تحـوالت و نـشانه      به مهم ) فرضيه(براي سنجش اين ايده     . دهد را به دست نمي   
پردازيم و در پايان نيز از ايـن زاويـه           پيرامون موضوع زبان در دوره انقالب مشروطه مي       

 .و مصوبات مجلس اول را بررسي خواهيم كردمتن قانون اساسي 
  

  هاي عصر مشروطه ادبيات و نمايشنامه
ـ شعر فارسي كه آيينه دار تحوالت ذهني و اجتماعي ايران است شاخصه مطلـوبي                 ايرب

تـرين   اي برحـسب مهـم      و نامگـذاري شـعر هـر دوره        اسـت سنجش وضعيت هر دوره     
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ر پيش از انقالب مشروطه بازتابي شع. ستتحوالت سياسي آن دوره امري رايج و گويا ا        
است از جهان آشفته و ايستايي عصر قاجار كه داراي نقطه تمـايز و برجـستگي خـاص                  

 ناميده اسـت و ايـن       »هاي مكرر   عصر مديحه «اي كه شفيعي كدكني آن را        نيست به گونه  
حالي است كه شعر مشروطه تركيبي از حسرت آنچه كه طي چند دهه گذشته بر مـا                  در

صداي اصلي مشروطيت بيشتر يا     . است و اميدواري به آينده و عشق به وطن است         رفته  
اي : رسـد  پرستي است يا انتقاد اجتماعي و از آن هياهوها اين صدا بـه گـوش مـي                 ميهن

شـفيعي  ( ...اي گشته به مهر تو عجين جـان و تـن مـن و              /خطه ايران ميهن اي وطن من     
گيـري از هنـر نمـايش جهـت بيـان مقاصـد              هنويسي و بهر   نمايشنامه. )34: 1390 كدكني،
اجتماعي است كه كمتـر بـدان   ي ـ  هاي مهم فكر اجتماعي يكي ديگر از حوزهي ـ  سياس

روسـت كـه نخـست       نويـسي و اجـراي آن از آن        اهميت نمايـشنامه  . پرداخته شده است  
اگرچه كه اين امـر يعنـي حـساسيت         (حساسيت سياسي كمتري پيرامون آن وجود دارد،        

 دليـل ديگـر     ).ار و مشروطه نسبت به نظارت بر هنرها در اساس منتفي است           دولت قاج 
هـا و محتـواي آنهـا بـه جايگـاه و هويـت فـردي نويـسندگان آن                    در اهميت نمايشنامه  

در اينجـا بنـاي مـا بـر تحليـل           . نها را زبان زمانـه هـم دانـست        آتوان   گردد كه مي   بازمي
دهـد كـه     حليلـي از آنهـا نـشان مـي        هاي عصر انقالب مشروطه نيـست و فرات        نمايشنامه

از . سـت داري و ضديت با اسـتبداد ا     نها در ستايش آزادي، اهميت وطن     آمحتواي تمامي   
  وهـايي از مـولير   كمتر از يك دهـه پـيش از مـشروطه ترجمـه و بازنويـسي نمايـشنامه              

در اين بين ترجمـه     . ستخواهي در كانون آنها ا     آزاديموضوع  د كه   شو  شكسپير آغاز مي  
 قابـل   )1285(هاي منتهي بـه انقـالب      ثر مهم از تركي عثماني به زبان فارسي در سال         دو ا 

ه و نخستين   شدترجمه اين دو اثر توسط دو نفر از روشنفكران آذري انجام            . توجه است 
اميـر  (  توسط آجـودان باشـي     1281اي است با عنوان تئاتر ضحاك كه در          آنها نمايشنامه 

محتـواي ايـن    . اده ايرانيـان ترجمـه شـده اسـت        و به بيان خودش جهـت اسـتف       ) تومان
گـشت   فر و مستبد باز مي     نمايشنامه به خيزش كاوه سردار ايراني عليه ضحاك پادشاه بي         

: 1385 زاده، تـارويردي ( گردد انجامد و راستي حاكم مي     كه در نهايت به شاهي فريدون مي      
 كـه توسـط تاجمـاه    ست، ااي با عنوان نامه نادري     اي از نمايشنامه   اثر ديگر ترجمه  . )106
اي دراماتيك و با حـسرت بـه سـرنگوني            صورت گرفته و به گونه     1283الدوله در    آفاق

پـس از  . )107: 1385 زاده، تـارويردي ( پـردازد  پادشاه مستبد و مقتدر ايرانـي نادرشـاه مـي     
ويژه تبريز به مجراي مهمـي       نويسي در آذربايجان به    مشروطه نيز هنر نمايش و نمايشنامه     

هـاي   تحليـل محتـوايي نمايـشنامه     . راي روايت تـاريخ ايـران و مـشروطه تبـديل شـد            ب
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دهد كه دو    آوري شده در كتاب نمايش در تبريز نشان مي         نويسندگان آذري زبان و جمع    
ترين اين آثار    يكي از جذاب  . ستپرستي مفاهيم كليدي آنها ا     عنصر آزاديخواهي و ميهن   

ايـن اثـر   . است كه در تبريز بارها به نمايش درآمـد  »انقالب مشروطيت ايران  «نمايشنامه  
اوج . آفريني ستارخان و باقرخان را در انقالب مشروطه نشان دهد          كوشيده است تا نقش   

كند  نمايش آنجاست كه ستارخان پيشنهاد پناهندگي كنسول روس را با عصبانيت رد مي            
كه خـودم بـه زيـر        ينخواهم هفت ملت به زير پرچم ايران باشد نه ا          من مي : گويد و مي 

در نهايت نمايش با برافراشـتن پـرچم ايـران و شـعار زنـده بـاد                 .... . پرچم بيگانه بروم  
  .)679: 1383 رنجبر فخري،( رسد مشروطه و پاينده باد ايران به پايان مي

  
  له اصالح خطئمطبوعات و مس

ـ         هاي سال  بررسي وضعيت مطبوعات و روزنامه     س از  هاي پيش از مشروطه تا يك دهه پ
ها و مفاهيم    تواند نمايانگر گفتمان   آن به مثابه حافظه مكتوب عرصه ديگري است كه مي         

هاي مشروطه به زبان  ها، اطالعيه نامه تمامي اعالميه، شب. رايج ذهن و زبان ايرانيان باشد
حتي در تبريز نيز كه به نوعي قلب تپنـده انقـالب بـود، هـيچ اطالعيـه و                   . فارسي است 

  .جز به زبان فارسي چاپ نشده استاي  اعالميه
 يعنــي يــك ســال پــس از انقــالب را ســال شــكوفايي و آزادي  1325/1907ســال 

 روزنامـه   80اي كه براساس آمارها در كشور بـيش از           توان دانست به گونه    مطبوعات مي 
 روزنامه جديد در اين سال انتشار   5شد و در تبريز نيز       ها منتشر مي   در تهران و شهرستان   

 سال  15 به مدت    1300 تا   1285هاي آذربايجان از     روزنامه. )50 :تا ناهيدي آذر، بي  ( ديافتن
هاي  محتواي عمده روزنامه  .  روزنامه منتشر شد   90با آزادي منتشر شدند و در اين مدت         

هايي مانند افشاي اعمال ضد مردمي سلسله قاجار، دفـاع           آذربايجان اين دوره را موضوع    
پرستي ديني و جهالت، دفاع از حقوق  تقرار آن، مبارزه با خرافهاز مشروطه و كمك به اس

هـاي مـردم كـشورهاي جهـان و تجـددخواهي             ها و آزادي   زنان، اخبار مربوط به مبارزه    
  .)249: 1382 مجيدي،( داد تشكيل مي

ها و مجـالت   آنچه كه از نگاه اين مقاله اهميت دارد اين است كه تمامي اين روزنامه     
در گفتمـان هـويتي و       و) هاي ارمنـي و كلـداني      هاي اقليت  جز روزنامه ( به زبان فارسي  

هـاي متعـدد و      هاي انجمن  بررسي اسناد، مكاتبات و خواسته    . اند گرايانه منتشر شده   وطن
رهبران مشروطه در تبريز و ساير شهرها با دولت و انقالبيون و مجلس در تهران كـه در                  

انـد هـيچ     آوري و بازنشر يافته     جمع »هايي از تبريز   نامه« يا   »قباله تاريخ «هايي چون    كتاب
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محلـي مـشاهده   ي ـ  خـواهي زبـان   هاي زباني يا دالي مبتني بـر هويـت   نشاني از خواسته
هـاي هـويتي كـه يـك دهـه پـيش از              يكي ديگر از جنـبش    . )22 :1368 افشار،( شود نمي

ح در خط فارسي له اصال ئله زبان قابل توجه است مس     ئانقالب آغاز شده و از ديدگاه مس      
هاي دبيره   صورت مكرر به كاستي    فكري به ـ   يروشنفكران و رهبران سياس   برخي  . است

ترقـي و همـساني بـا دول متمـدن          . انـد  فارسي و ضرورت اصالح و تغييـر آن پرداختـه         
گيري از تجـارب عثمـاني و ژاپـن و در نهايـت پـااليش زبـان فارسـي از                     اروپايي، بهره 

پيداسـت كـه    . له بوده است  ئهاي كلي پرداختن به اين مس      گيزهها و ان   واژگان عربي علت  
گـرا تركيـب شـده اسـت و          گرايـي آرمـان    اي از ملـي    گونه له اصالح خط فارسي با    ئمس

گراي پيش از مشروطه نيز بـه شـمار    توان رهبران ملي سرآمدان و فعاالن اين زمينه را مي    
 ايـران دوره قاجـار و از        آورد كه درواقع اين گفتمان خود پاسخي به آشفتگي وضـعيت          

بديهي است كـه حـسرت از دسـت رفـتن     . ستهاي مهمي از كشور ا دست رفتن بخش 
نمـود و بـه راحتـي        تـر مـي    شمال كشور و هفده شهر قفقاز براي نخبگان آذري ملموس         

توانستند اين رخداد تلخ را به فراموشي بسپارند و به همـين دليـل اكثـر نخبگـان و                    نمي
انـد   اند و هم اينها بـوده      گراي ايران از حوزه آذربايجان بوده      ي ملي رهبران سياسي و فكر   

. كه مفهوم وطن و ملت را به دال كانوني گفتمان مشروطه و قانون اساسي تبديل كردنـد                
در ايـن پنجـاه   «: سخن طالبوف تبريزي خالصه روايت روشنفكران اين دوره اسـت كـه          

را ) هرات( ي چند هزار ساله خود    ملك موروث ) پس از از دست رفتن قفقاز     ( سال آخري 
نصف مملكت بلوچـستان بـه وسـاطت يـك دولـت از             . به اجبار و تخليه مجبور شديم     

مملكت ما جدا شد، حقوق تعيين پاشايي بغداد و نظارت دخل و خرج مواضـع متبركـه              
  .)124: 1346 طالبوف،(» به واسطه يك دولت از ما مسلوب گرديد

جتماعي و از دسـت رفـتن اسـتقالل و عـصبيت            و در جاي ديگري با نقد وضعيت ا       
غيرت و حميت و عصبيت بشري فقط در حفظ عـزت وطـن و نـاموس              «: گويد ملي مي 

وطن و ازدياد ثروت وطن و تربيت اوالد وطن و اقدام مذهب و رسـوم وطـن اسـت و                    
  .)92: 1346 طالبوف،(» بس

زنـدگي در حـوزه    رنجي كه ايرانيان قفقاز و كارگران مهـاجر ايرانـي از            گفتني است 
كردنـد در بـروز و شـيوع         امپراطوري روسيه و كارفرمايان و قوانين روسـي تحمـل مـي           

گونـه كـه از اسـناد مـشروطيت پيداسـت       آن. ثر بـوده اسـت  ؤگرايانه بسيار م روحيه ملي 
 بـه   ،نگريـستند  ويژه بادكوبه به انقالب مشروطه به چشم اميد مـي          ايرانيان حوزه قفقاز به   

ان با تشكيل و اعزام نماينـدگان شـهرها بـه مجلـس اول مـشروطه در                 اي كه همزم   گونه
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اي به نمايندگي از بيست هزار ايراني قفقاز و باكو وجود دارد كه از               روزنامه مجلس نامه  
نند و دريغـا كـه      كاند تا آنها نيز نمايندگاني به مجلس مشروطه روانه           مجلس تقاضا كرده  

الحـال از عمـوم عـضوهاي       ... «:  نـشد  گاه در صحن مجلس مطـرح      اين درخواست هيچ  
انجمن شوري التماس داريم كه انشاءاهللا به زودي اجازه انتخـاب داده شـود كـه زودتـر                  
وكالي خود را روانه نماييم، اميدواريم كه انشاءاهللا تعالي از بذل توجه حضرت حجـت               

  .)795: 1390 كرماني،(» ...اهللا فرجه ما را هم ابواب سعادت مفتوح گردد عجل
 و خـواه  هويـت له اصالح خط يـا تغييـر آن در بـستري از گفتمـان         ئبدين ترتيب مس  

له اصالح خط يـك     ئتوان گفت كه در گفتمان مشروطه مس        جريان داشت و مي    گراتجدد
هاي خود را عرضـه       ايده » جديد يرساله الفبا «آخوندزاده در كتاب    . ستدال قابل اعتنا ا   

 حتي بـه تـدوين و اختـراع نمونـه خطـي             كرد و ملكم خان در كتاب نمونه خط آدميت        
هاي خـط رايـج را       دست زد كه با چاپ سربي و صنعتي هماهنگ باشد و برخي كاستي            

  .نداشته باشد
اهميت جنبش فكري اصالح و پـااليش خـط فارسـي بـراي مـا از آن روسـت كـه                     

 اطـالع و  له زبان نه تنها بيئنمايندگان و رهبران مشروطه نسبت به تحوالت هويتي و مس 
زاده و مستشارالدوله خود بازيگران اين عرصه        ناآگاه نبودند بلكه برخي از آنها چون تقي       

  .اند رفتند و به اهميت زبان ملي در ايران و ماهيت آن به خوبي آگاه بوده به شمار مي
  

  له زبانئزمينه و متن قانون اساسي مشروطه و مس
اي مبنـي بـر      اراده،  باشـد  مـي » هاراد«و هويت ملي     مفاهيم كليدي مقوله هويت       جمله از

رهبـران و مجلـس مـشروطه از        . ماندن و بودن در يك موقعيت خـاص و يـا حفـظ آن             
اي خاص جهت حفظ موقعيت وجودي ايران برخوردار بودند و امـروزه كـه وراي                اراده

شـود آشـكار اسـت كـه تمـام           تاريخ به دستاوردها و مصوبات مجلس اول پرداخته مـي         
داختن به امور بنيادي اختصاص داده و از پيگيري موضـوعات           كوشش خود را جهت پر    

سازي نظام مـالي     بخش مهمي از وقت مجلس صرف منظم      . اي پرهيز داشته است    حاشيه
اي كـه    و اداري دولت و تنظيم رابطه دولت و قشون آن با مـردم شـده اسـت بـه گونـه                    

اهيم كليـدي قـانون     هـا مفـ     امور مالي، امنيت و برخي آزادي       لهئتوان گفت كه سه مس     مي
گرچه كه قانون اساسي بلژيك و در مراحـل بعـد           . اساسي و مصوبات مجلس اول است     

: 1382 اميرارجمنـد، ( روسيه تزاري و بلغارستان منابع اصلي تدوين قانون اساسـي شـدند           
ها و نهادها در قانون اساسـي        اما اين به معناي اين هماني و يكسان پنداشتن رويه         . )100
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هـاي   عنوان مثال بلژيك داراي ساختار زباني متكثر و شـكاف          به. وطه نشد بلژيك و مشر  
 قانون اساسي اين كـشور از چهـار         4اي كه طبق اصل      اجتماعي محسوسي است به گونه    

كپيتال و آلماني زبان تشكيل شده است و بـر          ـ   منطقه زباني فرانسوي، هلندي، بروكسل    
اي  اي دارد و از سياست زباني ويـژه        اين اساس حقوق اساسي اين كشور ساختار پيچيده       

نكته مهم اين است كه تنوعات گويـشي و الگوهـاي فرهنگـي در ايـران                . ندك  پيروي مي 
باعث نگرديده تا نمايندگان مشروطه بافت فرهنگي و اجتماعي ايران را با ساختار متنوع              

توجه بـه   . ندبرداري نماي  انگارند و از سياست زباني بلژيك نيز گرته        زباني بلژيك يكسان  
ئل مربوط بـه حقـوق و      ادهد كه نمايندگان مس    قانون اساسي بلژيك و مشروطه نشان مي      

الحقوق بودن همه ايرانيان را از قـانون         هاي فردي، اجتماعي، مطبوعاتي و متساوي      آزادي
اعتنا بوده و زمينه و      له سياست زباني بلژيك بي    ئاند و آگاهانه به مس     اساسي بلژيك گرفته  

اين نكته نيز دليلي است بر آگاهانه بـودن  . اند اين دولت را با ايران متمايز دانسته    ساختار  
اي و تـاريخي     كـه ماهيـت پيكـره      سكوت زباني در قانون اساسي مشروطه و باور به اين         

هاي رسمي و قومي اروپايي كامالً متفاوت        زبان ملي و محلي در ايران با سرگذشت زبان        
  .بوده است
خواهي و    قانون اساسي مشروطه و مجلس اول در بستري از آرمان          طور كه آمد   همان

نامه متعهـد   گرايي مدني جريان دارد و نمايندگان مطابق اصل يازدهم و صورت قسم      ملي
در قـانون   . »جز فوايد و مصالح دولـت و ملـت ايـران          «بودند كه منظوري نداشته باشند      

ا سياسـي دولـت ايـران منطبـق         اساسي مشروطه مرزهاي گفتماني با مرزهاي سرزميني ي       
در مـتن   . است و پادشاه، مجلس يا دولت داراي هيچ مسئوليت فراملي و عقيدتي نيستند            

 بـار بـه كـار رفتـه و در مقابـل از هـيچ واژه                 19قانون اساسـي واژه ملـت و لـوازم آن           
تـوان گفـت كـه قـانون         اي كه مـي     استفاده نشده است به گونه     »امت«گرايانه چون    جهان

گرايـي نيـز مواجـه اسـت و نماينـدگان سـاماندهي              مشروطيت با ضعف جهـان    اساسي  
  .اند هاي دروني را مقدم بر ساير امور بر شمرده آشفتگي

نمايندگان آذربايجان در خطابه ورود خود به مجلس بـا اشـاره بـه اهميـت مـسائل                  
ان ايـن ملجـاء آوارگـ     ... دارالـشوري كبـري   «: دكردروني و نگاه جهانيان به مجلس بيان        

تمام عالم اسالميت چشم اميد بر اين مركز نجات دوخته بلكه جهانيان منتظرنـد              ... وطن
  .)82: 1377 مرواريد،(» بار گران را چگونه به سر منزل مقصور تواند رسانيد... كه اين 

له زبـان در دوره    ئهاي مرتبط بـا مـس      ترين حوزه  تا اينجا كوشيديم تا گزارشي از مهم      
هـاي   يت ملي، شـعر و ادبيـات، نمـايش، مطبوعـات و دغدغـه             مشروطه چون حوزه هو   
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دو  مجلس اول را عرضه نماييم و برداشت ما آن بود كه زمان آگاهي و هوشياري زبـاني               
ويژگي مجلس مشروطه بوده و از اين زاويه بايد به تفـسيري از مـتن قـانون اساسـي و                    

كه چرا در قانون اساسي  يندر رابطه با ا  . هاي ايالتي و واليتي پرداخت     حتي قانون انجمن  
مشروطه اصلي يا فصلي به موضوع زبان اختصاص نيافته اشاره به اين امر مهم ضروري               

هـا يـا نماينـدگان آذري مجلـس خواسـتار گنجانـدن اصـلي                است كه اگر سران انجمن    
اي يـا مـتمم آن بـه          ماده 51پيرامون زبان يا اختيارخواهي محلي بودند در قانون اساسي          

  .شد جانده ميراحتي گن
اي كه اگـر     ها و تحركات آنها نقش اصلي را در تصويب متمم داشتند به گونه             انجمن

دانست در قتـل     هاي انجمن غيبي تبريز كه كسروي آن را هيئت مديره انقالب مي            تالش
: 1363 نيا تبريـزي،  سرداري( شد السلطان اتابك نبود راه براي نگارش متمم فراهم نمي     امين
ها بودند كه محمدعلي شاه را وادار به صدور دست خطي            نهايت اين انجمن  و در   . )139

سيون به شـمار آمـده       يكرد كه در آن دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب كنستيت           
خاصـي كـه ايـن       و اين درحالي است كه سـند يـا اثـر          . )194: 1391 خوبروي پاك، ( بود

االسـالم كرمـاني     نـاظم . وجـود نيـست   ها خواستار امتياز زباني يا محلي باشـند م         انجمن
» مقاصد اهالي غيور آذربايجان  « ها و اهالي آذربايجان تحت عنوان      هاي انجمن  درخواست

را در كتاب خود آورده كه شامل هفت مـورد تعـداد وزراء، عـزل نـوز بلژيكـي، آزادي                    
 االسـالم كرمـاني،    نـاظم ( ساعدالملك، نوشتن متمم و ممنوعيت وزارت شاهزادگان اسـت        

هـا    كه همگي جواب موافق همايوني را گرفتند و پيداست كه قدرت انجمن            )752: 1390
  .يافت اي جواب موافق مي و نمايندگان و ضعف دولت به حدي بود كه هر خواسته

هاي مـدرن فـصلي را بـه موضـوع زبـان و نمادهـا                بسياري از قوانين اساسي دولت    
اند؛ قـانون اساسـي مـشروطه        ر آمده اند و اين دو شاخصه در كنار يكديگ        اختصاص داده 

 متمم ساختار و رنگ پرچم ايـران را مـشخص كـرده             5برخالف موضوع زبان در اصل      
اصل بيستم متمم قانون اساسي به صراحت عامه مطبوعات غير از كتب ضـالل و               . است

مواد مضره به دين مبين را آزاد و مميزي در آنها را ممنوع دانـسته ولـي هرگـاه چيـزي                     
انون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنـده يـا نويـسنده بـر طبـق قـانون           مخالف ق 

  .شود مطبوعات مجازات مي
براساس اين اصل چاپ و نشر همه آثار از كتاب تا روزنامه به هر زبـاني آزاد اسـت         

در راسـتاي ايـن اصـل تـدوين و          . باشـد  و تنها شرط قانوني رعايت اصول مـذهبي مـي         
.  از جمله اقدامات و مصوبات چـشمگير مجلـس اول بـود            تصويب قانون مطبوعات نيز   
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 دانـسته اسـت   ) 4مـاده ( اين قانون نيز تنها شرط مميزي را چاپ كتاب جديـده مـذهبي            
اصل هجدهم و نوزدهم و بيست و يكم نيز كه به موضوع تحصيل             . )702: 1383 حقدار،(

در اصل هجـدهم    . اند ها اختصاص دارد از زاويه تحليل زباني قابل توجه         و تعليم انجمن  
م را آزاد دانسته و در اصل نوزدهم ضـمن اشـاره            يبدون اشاره به امر زبان تحصيل و تعل       

به تحصيل اجباري و مسئوليت وزارت علوم و معـارف تأسـيس مـدارس را بـا بودجـه                   
هـا در تمـام    در اصل بيـست و يكـم نيـز كليـه انجمـن     . دولتي و ملتي مقرر داشته است    

اند و بديهي است كه شرط تمامي ايـن اصـول نبـودن فتنـه                دهمملكت آزاد بر شمرده ش    
بديل بودن زبان  نبودن هرگونه خواسته زباني و بي. باشد ديني و عدم مخالفت با شرع مي

ترين دليلي بوده كه قانون اساسـي        فارسي به مثابه زبان آموزشي و تحصيل و تربيت مهم         
. بلكه آن را كامالً آزاد گذارده اسـت       ند  كاي   نيازي نديده است كه به موضوع زبان اشاره       

اشاره مكرر قانون اساسي مشرطه به مـذهب يـا طريقـه حقـه جعفريـه اثنـي عـشري و                     
اجتماعي به عدم مخالفت با آن را بيش از هـر           ـ   يهاي سياس  مشروط كردن همه فعاليت   

اي عـصر پـس از محمدشـاه تـا انقـالب مـشروطه               چيز بايد در تحوالت مذهبي و فرقه      
ي ـ   كرد كه منجر به حساسيت بيشتر علما و مراجع ديني به تحوالت سياسـ جوو جست

در اين دوره است كه فرق تركيبي چون شيخيه، كريم خانيه، باقريـه،          . اجتماعي شده بود  
احقاقيه و در نهايت بابيه و بهائيت به چالشي مذهبي سياسـي تبـديل شـدند كـه اقـدام                    

 مـشكور، ( تي بـه ايـن تحركـات خاتمـه داد         اميركبير در اعدام سيدمحمدعلي باب تا مـد       
هاي فرق صوفي نيز قابل ذكر است كه عصر قاجـار             در كنار اين فرق فعاليت     )88 :1375
 يا اختالطي تبديل كرده است و البته بر حـساسيت مجلـس و              »عصر فرق نو پديد   «را به   

  . ها افزوده است هاي انجمن علماي مذهبي به موضوع چاپ و نشر و فعاليت
  
  واليتيي ـ هاي ايالت بچه تنظيمات و قانون انجمنكتا

واليتي مصوبه مهـم ديگـر مجلـس اول بـود كـه در راسـتاي                ـ   يهاي ايالت  قانون انجمن 
اجراي اصول نودم، نود و يكم و نود و دوم متمم قانون اساسي به تصويب رسيد و طبق                  

مبنـاي  . شدند »مهاصالحات راجع به منافع عا    «قانون اساسي داراي اختيارات وسيعي در       
هاي ايالتي و واليتي جداي از نوع مديريت اداري و تاريخي در ايـران               اصلي ايده انجمن  

يا ابتكار مجلس مشروطه ريشه در ناكارآمدي و فساد نظـام سياسـي قاجـار داشـت كـه             
 در قالب كتابچه تنظيمات از جانب ناصـرالدين شـاه و            )ق.ـه(1292تر نيز در سال      پيش

اول ت صورت گرفته بود كه در مجلس  جهن سپهساالر اقداماتي در اين      ميرزا حسين خا  
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نكته موضوع ايـن اسـت كـه ايـده طـرح            . هاي ايالتي واليتي تبديل شد     به قانون انجمن  
 برآمـده از    ياي در ايران الگوي    هاي ايالتي و واليتي جهت مديريت محلي و منطقه         انجمن

نبود بلكه طرحي بود كه از جانب دولت         محلي    هاي سياسي، زباني يا انجمن     فشار گروه 
  .و حاكميت و يك دهه پيش از مشروطه با عنوان تنظيمات آغاز شده بود

 تـالش دارد تـا      »كتابچه تنظيمات حـسنه دولـت عليـه و ممالـك محروسـه ايـران              «
زدايي اجرايي را راهي براي بهبود امور اجرايي و ناتواني دولت تبـديل كنـد و در                  تراكم
اختيارات و وظايف حكام محلي را كه عبارتنـد از اخـذ ماليـات در مـاه                  اصل   47قالب  

 حمل و ثور، حفر قنوات، قسط ديون، امنيت طرق و شوارع را مشخص و معـين سـازد                 
كوشيد  توان گفت كه كتابچه تنظيمات مي      به عبارت ديگر مي    )4: 1259 كتابچه تنظيمات، (

اختار متمركزتـري را در مـديريت       با تقسيم امور اجرايـي اقتـدار دولـت را بيـشتر و سـ              
عمومي كشور در پيش بگيرد و سركشي و اقتدار و خود مديري خود خوانـده حكـام و                  

جز حـاكم  (مجلس تنظيمات متشكل از سران ادارات دولتي   . سران محلي را كاهش دهد    
كردند و نتيجه نهايي ايـن       بود كه پيرامون امور عامه محلي مشورت مي       ) كه مجري است  

هش قدرت حكام محلي و تقويت اقتدار دولت و دستورات آن نيز بود، چرا كه               اقدام كا 
پـيش از كتابچـه     . گرديـد  مديريت جمعي جايگزين مديريت فردي و كاهش فـساد مـي          

 هجـري  1288( هـاي ايـران   خانـه  تنظيمات صدور دستور وزارت عدليه اعظم و عـدالت    
يـاري آن بـه نظـام قـضايي         اقدام ديگري بود كه ناصرالدين شاه كوشـيد تـا بـه             ) قمري

گيـري از   مديريتي سراسري ببخشد كه قرين موفقيت نشد و كتابچـه تنظيمـات بـا بهـره          
تجارب اين قانون نوشته شد و براي نخستين بار نيز در قزوين، قم، ساوه و نهاوند اجرا                 

  .شد نه آذربايجان و كردستان و بلوچستان
ريـشه در ايـده كتابچـه تنظيمـات و          هاي ايالتي و واليتـي       بدين ترتيب قانون انجمن   

تجارب آن داشت و ايده و ابتكار آن از آن مجلس مشروطه نبود، امـا از آن جهـت كـه                     
ناسيوناليسم مدني، ليبراليسم سياسي و تضعيف قدرت پادشاه در نهاد گفتمـان مـشروطه     

هاي ايالتي و واليتي با هدف ايجاد مـشاركت مـردم            خواهي بود، الگوي مديريتي انجمن    
  .در امور عمومي مجال طرح يافت

ن قـانون ايـن اسـت كـه         يـ زدايي اجرايي دومين نكته پيرامـون ا       پس از انگيزه تراكم   
االت و واليـات و دسـتوالعمل       يـ قـانون تـشكيل ا    «بندي اياالت و واليات مطـابق        تقسيم
اي اسـت و نـه       بنـدي منـاطق مالحـضات اجرايـي و منطقـه            تنهـا معيـار تقـسيم      »حكام

هـاي ايـالتي و واليتـي        درواقع قـانون انجمـن    . ي يا سياسي و فرهنگي    مالحضات گويش 
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بندي كشور براسـاس مالحظـات زبـاني و گويـشي نيـست و در                طرحي با هدف تقسيم   
گرايانـه، زبـاني يـا       هاي محلـي   تمامي اصول و قواعد و مصوبات هيچ نشاني از خواسته         

 فارسـي كامـل را از جملـه         ها دارا بودن سواد     قانون انجمن  9ماده  . گويشي وجود ندارد  
هـاي ايـالتي و واليتـي         وظيفـه انجمـن    87شرايط انتخاب شوندگان دانـسته و در مـاده          

هـاي ايـالتي و      انجمـن . انديشي در صرفه و امنيت و آبادي ايالت مقرر شده است           صالح
هـاي فرهنگـي خاصـي نيـستند و بـدان       واليتي مطابق قانون داراي وظايف و مـسئوليت     

 قانون تشكيالت اياالت و واليات است كه حكـام          6است و تنها در ماده      اي نشده    اشاره
محلي را به توجه و سركشي به مدارس ابتدائيه، متوسطه و عاليـه و همـاهنگي بـا اداره                   

  .ظف ساخته استؤمعارف م
دهد كه دغدغه اصـلي اعـضاي     ها نشان مي   تحليل و بررسي اسناد منتشر شده انجمن      

طور كه محقـق و گردآورنـده اسـناد          منطقه خود بوده و همان    آن مديريت مالي و اداري      
هاي ايالتي و واليتي بيان داشته، با وجود حجم وسيع اختيارات آنها و نيز فقـدان                 انجمن

اي ذكـر كـرد كـه يكـي از آنهـا بـر               توان نمونه  قدرت دولت حتي در يك مورد نيز نمي       
ــشو    ــدايي از ك ــشه ج ــاً در اندي ــا احيان ــت و ي ــندضــعف سياســت دول ــده باش  ر برآم

  .)54: 1390 نژاد، كوهستاني(
  

  گيري بندي و نتيجه جمع
هـا و    ترين انگيزه  شدن مهم  شدن و صنعتي   در مقاله حاضر به اين امر پرداختيم كه سياسي        

سـازي    مدرن كه تمايلي به يكسان     سياست. اند له زبان در جوامع بوده    ئداليل توجه به مس   
. سـت امنـد     هاي عاطفي و بسيج بخش زبان عالقه       تو دخالت فراسرزميني دارد به ظرفي     

محققان و سياستمداران امريكايي از روند تبديل شدن جامعه امريكايي به كشوري چنـد              
زبانه و شكاف در هويت ملي خود نگراننـد و از طرفـي ديگـر بـا تفـسيري سياسـي از                      

و موضــوع تنــوع زبــاني و گويــشي در خاورميانــه از تجزيــه كــشورهاي ايــن منطقــه  
يكي از نكات مورد تأكيـد مقالـه        . كنند بندي برحسب واحدهاي زباني حمايت مي      تقسيم

هاي مهم موضوع زبان در جوامع نخست سياسي شدن و گره            اين بوده كه از جمله آفت     
المللي است و ديگري تعميم      خوردن آن به موضوع سياست قدرت در عرصه ملي و بين          

شناسانه جـوامعي چـون      قعيت تاريخي و جامعه   الگوهاي زباني غيربومي جهت تحليل وا     
تفسير مقاله از سكوت معنادار قانون اساسي مشروطه اين بوده كـه فرهنـگ              . ايران است 

زباني نويسندگان قانون اساسي و براساس اسنادي كه ذكر آن رفتـه فرهنگـي آگاهانـه و                 
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 »طبيعي«ي و سكوتي پرمعنا بوده است و معنايي جز رضايت به تثبيت جايگاه زبان فارس          
ـ   نفوذ و تأثيري كه انجمن    . ندارد بر پنداشتن آن در   رد و لـر و بلـوچ و   ها و نماينـدگان كُ
هـاي   توانستند خواسته  ويژه آذري در مجلس مشروطه داشتند به راحتي مي         سيستاني و به  

تحليل بيانات نمايندگان و اسناد مكاتبـات       . زباني يا محلي را در قانون اساسي بگنجانند       
دهد تصور جمعي نمايندگان و نهادهاي مشروطيت نسبت به زبـان فارسـي بـه           مينشان  
له زبـان در    ئدرواقـع سياسـي نـشدن مـس       . باشد  و نه قومي خاص مي     »ميراث ملي  «مثابه

 تاريخي و فرهنگي توسـط      يگفتمان مشروطه امكان مواجه شدن با آن را به مثابه حقيقت          
ست كه با درگير شدن ايران در بازي جهـاني          حالي ا   و اين در    ها را فراهم مي    همه گروه 

هاي خوانش سياسي از فرهنگ زبـاني در ايـران بـه             و ظهور مناسبات دولت مدرن زمينه     
صنعتي شدن و امكان خلق جامعه تـصوري زبـاني در كنـار ظهـور نخبگـان        . وجود آمد 

 اي ديگر را براي تقويت خوانش وارونـه        هاي دولت مدرن نيز عرصه     ناراضي از سياست  
ج سياسي و اجتماعي خاصي را در پي داشته         يفرهنگ زباني در ايران فراهم آورده كه نتا       

هاي ايالتي و واليتـي از جملـه ايـن مـوارد             تفسير سياسي وارونه از قانون انجمن     . است
خوانش سياسي و تفسيرهاي وارونه     . صورت مبسوط در اينجا بدان پرداختيم      است كه به  

 هـاي   قانون اساسي جمهوري اسالمي و برخي از ظرفيت        15صل  برخي نخبگان ابزارگرا از ا    
  .تواند موضوع پژوهش ديگري باشد آن نمونه ديگري است كه پرداختن به آن مي
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