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 چکیده
از جمله موضوعات مورد توجه در  ،های شکلی فرهنگ جامعهتوجه به شاخص

زبان و توجه به  است. از جمله این مشخصات، جمهوری اسالمی ایرانقانون اساسی 
قرار گرفتن زبان و خط فارسی به عنوان زبان خط مشترک و رسمی مردم ایران است. 

خط رسمی مردم ایران آثار متعددی چون لزوم نگاشتن اسناد، متون و مکاتبات و 
رسمی به این خط و زبان، تکلیف به آموزش زبان و خط فارسی، توانایی مسئولین در 

توصیفی، -ای تحلیلیدر این مقاله با شیوه استفاده از این خط و زبان را در پی دارد.
چون آثار رسمیت زبان فارسی، شمول یا عدم ضمن پرداختن به مفاد اصل، ابهاماتی 

به زبان ادیان و پیروان مذاهب، تکلیف یا عدم « های محلی و قومیزبان»شمول عبارت 
 رد. یگیهای محلی مورد بررسی قرار متکلیف دولت در آموزش زبان

های زبانی در رسمیت زبان و خط فارسی به معنی ممنوعیت اقوام و گروهبه یقین  
این اقوام در  51از زبان خاص خودشان نیست. بلکه به صراحت ذیل اصل  استفاده

های گروهی و تدریس ادبیات خود در مدارس در کنار استفاده از زبان خود در رسانه
دولت  زبان فارسی آزاد هستند. البته این آزادی از نوع آزادی مثبت و موجب تکلیف

م نبوده و فقط دولت را ملزم به عدم در فراهم کردن امکانات آموزشی برای این اقوا
 ها کرده است.ایجاد ممنوعیت در مسیر استفاده از این آزادی

 کلید واژگان
 .ی، اسناد رسمیاتبات رسمک، می، زبان قومی، زبان محلی، خط رسمیزبان رسم
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 مقدمه
زبان رسمی و مشترک هر ملت در کنار ممیزاتی چون دین، مذهب، نژاد و...به عنوان 

در برابر سایر ملل از اهمیت باالیی در ایجاد  هابخش و متمایزکننده ملتهویت شاخصی
وحدت و انسجام ملی در یک کشور برخوردار است. بر این مبنا زبان مشترک و رسمی هر 

ها المللی ملتجامعه به عنوان عنصری مؤثر، در دو مقوله وحدت ملی و شخصیت بین
ین سخن به این معنی نیست، که در همه موارد صرف زبان کند. البته انقش اساسی ایفا می

ها از یکدیگر باشد، بلکه این عامل در کنار عوامل یاد شده رمشترک موجب تمایز ملتیغ
، 5831)قاضی شریعت پناهی، گیردها از یکدیگر قرار میدر برخی موارد منشأ تمایز ملت

ش استعمارگران در تعر  به زبان در سراسر تاریخ سیاه استعمار و استعمارگری، تال(.15
های مستعمره و القاء زبانی بیگانه به جای زبان ملی این کشورها، به رسمی و ملی ملت

منظور شکستن وحدت ملی و نابود کردن بخشی از هویت این جوامع، خود گواهی صادق 
 المللی جوامع استدر تأیید نقش زبان مشترک در تکامل وحدت ملی و هویت بین

همچنان که تالش دشمنان در محو زبان فارسی و  (.508: 5833عدوکیل و عسکری، )سا
جایگزین کردن زبانی بیگانه به جای آن موضوعی است که شورای عالی انقالب فرهنگی 

به عنوان  51/51/5851های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب نیز به نیکی در مقدمه سیاست
 .(5)از هویت ملی از آن یاد کرده استابزاری در جهت بیگانه کردن افراد 

در کنار زبان به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی افراد جامعه با یکدیگر، وجود خطی  
مشترک و رسمی برای ثبت و ضبط تاریخ شفاهی یک کشور و محافظت از عناصر و 

ساز، به عنوان بخشی از فرهنگ یک جامعه، از اهمیت زیاد برخوردار وقایع تاریخ
ها را به تاراج خواهد برد و یاد و نام حوادث و . طوفان زمان تاریخ شفاهی ملتاست

بخش فرهنگ یک کشور را از اذهان خواهد شست. براین اساس اهمیت وجوه هویت

                                                                                                                                   
الگوهای آن را از  داری را بپذیرند و تقلید و پیروی ازکه ملتها وابستگی به فرهنگ سرمایهرای اینب .1

خود چیزی ندارند و یا آنچه دارند  الزم است که احساس کنند ناپذیر زندگی خود بدانند،اجتنابضروریات
اعتبار ساختن اقدام به بیداری سرمایهآن احساس و نیاز، نظام لذا برای ایجاد ...است ارزش و غیر مفیدبی

گوناگونی  ها و ابزارهایهدف از راه کند و برای دستیابی به اینبیگانه ساختن ملتها می فرهنگ بومی و از خود
مهاجمان فرهنگی سعی  ...ترویج خط و زبان بیگانه - 6... بند :گیرد که مهمترین آنها به قرار زیر استبهره می
های عربی واژه حذف ...و زبان خویش هستندترویج خط ث گرانبها دارند و درصدداعتبار کردن این میرادر بی

 .نباید اتفاقی تلقی کرد زمان گذشته را های انگلیسی و فرانسوی به زبان فارسی درو تزریق واژه
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ساز نگاشتن، نوشتن و خط به عنوان حفاظی مستحکم در حراست از وقایع فرهنگ
 د.باشنیاز از اثبات مییک جامعه امری مبرهن و بی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که مقرر  51ذکر زبان و خط رسمی در اصل 
و  مکاتبات . اسناد واست فارسی ایران مردم و مشترک و خط رسمی زبان»کند می
 محلی هایاز زبان استفاده و خط باشد ولی زبان باید با این درسی و کتب رسمی متون
، در کنار آنها در مدارس ادبیات و تدریس گروهی هایو رسانه در مطبوعات و قومی
 است.از نگاه قانون اساسی مؤید جایگاه و اهمیت این مسئله « آزاد است فارسی زبان

اصل یادشده ضمن معرفی زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط مشترک و رسمی 
های گروهی قومی در مطبوعات و رسانههای محلی و مردم ایران، آزادی استفاده از زبان

ها را البته در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته است. بر این اساس و آموزش این زبان
ها در جوامع موضوعی که به تفصیل خواهد آمد مسئله توجه به زبان اقلیتهمچنان 

اختصاص به  عاقالنه در برخورد با مسئله تنوع زبانی در جوامع بوده و یبرآمده از مش
ملتی خاص ندارد. افکار معتدل در توجه به واقعیات جوامع این مهم را در هر نظام 

پذیرند، چرا که هرگونه افراط در این مسئله و عدم توجه به سیاسیِ دارای تنوع قومی می
ها سرانجامی جز تزلزل نظام های قومی همراه با تحمیل زبانی خاص بر این گروهزبان

 تفکیک سرزمینی و در نهایت نابودی و اضمحالل در پی نخواهد داشت.سیاسی حاکم، 
های ها به عنوان یکی از دغدغهمسئله توجه، حمایت و احترام به حقوق اقلیت

اساسی قانونگذار اساسی جمهوری اسالمی ایران، از توجه به اصول متعددی چون 
ن مسئله که گاه در شود. ایقانون اساسی کشف می (8)51و  51، (1)58، (5)51اصل 

                                                                                                                                   
 غییر استت االبد غیر قابلالی اصل این و است عشری اثنی جعفری و مذهب ، اسالمایران رسمی دین .1

باشند و می کامل احترام دارای و زیدی ، حنبلی، مالکیشافعی ،از حنفی اعم دیگر اسالمی و مذاهب
 و احوال دینی و تربیت آزادند و در تعلیم خودشان فقه ، طبقمذهبی مراسم در انجام مذاهب این پیروان
دارند و در هر  ها رسمیتدر دادگاه آن مربوط به عاویو وصیت( و د ، ارث، طالق)ازدواج شخصیه
 در حدود اختیارات محلی باشند، مقررات داشته اکثریت مذاهب از این هریک پیروان که ایمنطقه

 .سایر مذاهب پیروان خواهد بود، با حفظ حقوق مذهب آن شوراها بر طبق
 در انجام در حدود قانون شوند کهمی شناخته دینی هایتنها اقلیت مسیحی و ، کلیمیزرتشتی ایرانیان .2

 .کنندمی خود عمل آیین بر طبق دینی و تعلیمات شخصیه احوال خود آزادند و در دینی مراسم

و مانند اینها  ان، نژاد، زببرخوردارند و رنگ مساوی باشند از حقوق که و قبیله از هر قوم ایران مردم .3
 .امتیاز نخواهد بود سبب
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ها و های مذهبی و گاه به منظور حمایت از گروهپوشش حمایت از حقوق اقلیت
های قومی ظهور و بروز یافته، از نقاط قوت و استحکام بخش قانون اساسی بوده اقلیت

اساسی ایران حکایت دارد. بر در تدوین قانون  بینانهو از جریان سیاستی مدبرانه و واقع
رسمی »قانون اساسی با متصف کردن زبان و خط فارسی به اوصاف  51اصل این مبنا 
های قومی دو مقوله توجه به وحدت و نیز احترام و حمایت از زبان اقلیت« و مشترک

 ملی در عین احترام به تنوع زبانی و فرهنگی را برآورده کرده است.
امات و سؤاالتی چند صراحت دارد اما وجود ابه 51اگرچه ظهور مفاد یادشده در اصل 

، حدود 51از جمله انطباق یا عدم انطباق نظام آموزشی با مفاد و اهداف مورد نظر در اصل 
های خارجی در نظام آموزشی ایران، مبانی توجیهی استفاده و قلمرو استفاده و آموزش زبان

، 51خارجی در نظام آموزشی ایران، نقش دولت در اجرای مفاد اصل  یهاو آموزش زبان
های محلی و قومی و شمول یا عدم شمول حدود آزادی گروههای قومی در استفاده از زبان

های دینی ضرورت تشریح مفاد این اصل را به اقلیت« های زبانی و قومیگروه»عبارت 
کند. توجه به متون و منابع موجود در شرح مفاد این اصل، پرداختن به این آشکار می

دهد، چرا که شرح و تحلیل حقوقی مفاد این اصل، به جلوه می ترموضوع را امری ضروری
ای گذارا به این موضوع صورت کلی و به منابع حقوق اساسی که در ضمن مباحث اشاره

اند، محدود شده است. این در حالی است که همه اصول قانون اساسی از جمله اصل داشته
ده، تا از این رهگذر ضمن نیازمند شرحی مبسوط در قالب پژوهشی اختصاصی بو 51

تحلیل نقاط مبهم این اصل، یاریگر مقام مفسر قانون اساسی و نهادهای مرتبط با متن قانون 
 اساسی، اعم از نهادهای تقنینی و اجرایی باشیم. 

ای و با استفاده از منابع کتابخانه بر این اساس در این پژوهش سعی بر آن است تا
کردن فلسفه تقنینی و ضمن روشن یلی و توصیفی،ی تحلاسناد موجود و با شیوه

سازی مفاد این اصل با توجه به اهمیت پیشینه تاریخی، نخست سابقه تقنینی و اساسی
تاریخچه محتوایی این اصل را بررسی نموده و سپس با ذهنی روشن از پیشینه این 

 :اصل به بررسی مفاد این اصل به شرح زیر بپردازیم
ن و خط فارسی برای مردم ایران و آثار مترتب بر این موضوع رسمیت و اشتراک زبا -5

از جمله لزوم نگاشتن اسناد، مکاتبات، متون و کتب درسی به این خط و زبان، تکلیف 
به آموزش این زبان، توانایی مسئولین کشور در استفاده از زبان و خط فارسی و 

 ادارات دولتیها به زبان و خط فارسی در ضرورت پذیرش اسناد و درخواست
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های گروهی و های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهآزادی استفاده از زبان -1
های محلی در کنار زبان فارسی، شمول و حدود این آزادی تدریس ادبیات زبان

 . های قومی و محلیآزادی و تکلیف دولت در برابر این آزادی اقوام و گروه

 11 لاص مفاد یسازیاساس و ینیتقن فلسفهـ 1
های شکلی نظام جمهوری اسالمی ایران، در تدوین قانون اساسی به برخی ویژگی در

های محتوایی و ماهوی نظام، به عنوان عاملی مؤثر در تحقق کنار ممیزات و شاخصه
« زبان»ها، موضوع اهداف ترسیمی نظام مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این ویژگی

مفاد  .به رشته تقنین درآمده است 51ها الزاماتی در اصل است، که پیرامون آن« خط»و 
از یک سو بر رسمیت زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط مشترک و  51اصل 

رسمی مردم ایران و لزوم نوشتن اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی به این زبان 
محلی در مطبوعات و  های قومی وو خط تأکید کرده و از سوی دیگر استفاده از زبان

 ها در کنار زبان فارسی را آزاد دانسته است.های گروهی و تدریس ادبیات آنرسانه
ترین سند حقوقی و سیاسی کشور در پاسخ به چرایی تدوین این اصل در بنیادی

مردم ایران قبل از هرگونه تعلق فرهنگی و قومی، عضو و متعلق به کشور که باید گفت 
یقین حفظ و تالش در استحکام وحدت اعضای این واحد کل )کشور  ایران هستند. به

 1در اصل  طور کههمانگذار اساسی است. ن( امری ضروری و مورد توجه قانونایرا
است. در تحقق این  عنوان شدهحفظ وحدت به عنوان وظیفه دولت و آحاد ملت 

تب درسی به هدف تأکید بر مشترکاتی چون زبان و خط مشترک که اسناد رسمی و ک
سیاری برخوردار است؛ موضوعی که در آن خط و زبان نگارش یابد، از اهمیت ب

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده و از نوشتن کتب درسی به 
صورت واحد و به زبان فارسی در سراسر کشور، به عنوان حلقه اتصالی برای ایجاد 

ه کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس مکارم، ادار)وحدت ملی یاد شده است
بنابراین نقش خط و زبان رسمی و مشترک به  (.115: 5، ج5863، (5)شورای اسالمی

 . (1)عنوان عناصری مهم در تحکیم وحدت ملی امری اثبات شده است
                                                                                                                                   

 خواهد آمد.« اداره کل امور فرهنگی»به منظور رعایت در اختصار در ادامه تنها  .1
(، ایران ما، تهران: مؤسسه نشر شهر، چاپ 5831برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: خاتمی، احمد) .2

 ل(، تهران: فرهنگ، چاپ او5838اول و جهانبخش، فرهنگ)
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اما سؤالی که در پی این مسئله باید پاسخ داد این است که کدام زبان و خط باید 
باشند؟ در پاسخ به این سؤال عناصری چون « سمیت و اشتراکر»موصوف به وصف 

از این قبیل مؤثر  موارد دیگریتاریخ جوامع، خط و زبان اکثریت مردم جامعه و 
د. راجع به کشور ایران با توجه به آمیختگی زبان و خط فارسی با تاریخ کهن نباشمی

و خط روشن است که  آن به این زبان تکلم و نوشتن اکثریت مردماین کشور و نیز 
باشد. « رسمیت و اشتراک»این زبان و خط فارسی است که باید موصوف به اوصاف 

حقیقت همراهی فرهنگ و نام کشور ایران با زبان فارسی تا بدان درجه است که ذکر 
زبان فارسی ناخودآگاه تجلی و متبادر کننده ایران و فرهنگ ایرانی است. بنابراین اصل 

در مقام بیان زبان و خط فارسی به عنوان خط و زبان رسمی مردم  قانون اساسی 51
 ایران، صورت تأکیدی و اخباری داشته و از وضعی موجود حکایت کرده است. 

به یقین قانون اساسی به عنوان قلب هنجارهای حقوقی در یک نظام سیاسی، عاملی 
نده و شناساننده مهم در انعکاس وجوه هویت بخش فرهنگی، انسجام دهنده ملی و ساز

ران عالوه یا یاسالم یالمللی کشورهاست. بر این مبنا قانون اساسی جمهورهویت بین
بر توجه به مبانی اعتقادی و دینی در حصول اتحاد و انسجام ملی از نقش عوامل تاریخی 
و فرهنگی چون زبان و خط که به یقین در وابستگی و احساس تعلق افراد به یکدیگر 

. بر این اساس یکی از (11: 5831)تیال، کنند نیز غافل نمانده استایفا مینقشی اساسی 
اقدام به معرفی خط و زبان فارسی به عنوان  51مبانی که قانون اساسی در صدر اصل 

خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران کرده است توجه به وحدت ملی و هویت 
ذیرفت که در کشوری که اقوام و به تبع توان پمی المللی است. عالوه بر این چگونهبین
های مختلف وجود دارد مسئله زبان رسمی در قانون اساسی به فراموشی سپرده زبان

ای مقنن عادی گره زده شود. بر این شود، یا آنکه سرنوشت آن به تغییر و تحوالت دوره
قانون اساسی این موضوع را پوشش داده است، لزوم  51اساس همچنان که اصل 

 رسد.  رداختن به خط و زبان فارسی در قانون اساسی امری منطقی و معقول به نظر میپ
در کنار توجه به وحدت ملی، باید به این واقعیت جامعه ایران نیز توجه داشت که  

ها تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی این جامعه ضرورت توجه و احترام به شاخصه
موضوعی که عدم توجه به آن نه  کند،ا را ایجاب میهساز این قومیتو عناصر فرهنگ

ها و تنها در راستای تقویت وحدت ملی نبوده بلکه موجبات نوعی انزوای اقلیت
این آورد و ها نسبت به جامعه کل )کشور ایران( را فراهم میاحساس بیگانگی آن
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وش مخد، و وحدت ملی را شده تواند به ایجاد شکاف در جامعه منجرمسئله می
. توجه به این مهم سبب شده تا اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول کندمی
  ها اختصاص داده شود.به مسئله حقوق اقلیت 51و  51، 58، 51

ت شناختن یقانون اساسی ضمن به رسم 51بر این اساس قانونگذار اساسی در اصل 
ها نیز موارد استفاده از این زبان های محلی و قومی، حدود آزادی وآزادی استفاده از زبان

معین شده است. این امر نشان از حساسیت موضوع در نظر مقنن اساسی دارد. مضاف بر 
ها و اقوام دارای زبان محلی، فارغ از بیان این اگر مقنن اساسی صرفاً به بیان آزادی گروه
توانست در ضوع میکرد، هر آیینه این موحدود و شمول استفاده از این آزادی بسنده می

استفاده و خوش سوءکشاکش مسائل سیاسی در مجلس و تقنین مکرر قوانین عادی دست
توسعه و تضییق قرار گیرد. بر این مبنا ذکر این موضوع در متن قانون اساسی موجبات 

 ثبات و دور بودن این موضوع از این مسائل را فراهم آورده است.
وجود اختالفات فرهنگی و زبانی امری در شریعت مقدس اسالم نیز مسئله 

و آیه  (5)سوره روم11توان به آیه در بیان مستندات این سخن می .پذیرفته شده است
ها اشاره کرد که خداوند متعال در این آیات وجود اختالف زبان (1)سوره حجرات 58

نژادی را های زبانی و بندی( و انواع گروه11 :های خود معرفی کرده )رومرا از نشانه
نه به عنوان شاخص ترجیح گروهی بر گروه دیگر یا استیالی قومی بر قوم دیگر، بلکه 
 :به منظور برقراری ارتباط و شناخت افراد بشر نسبت به یکدیگر دانسته است)حجرات

اما زبان رسمی  ،(. بر این اساس هیچ منافاتی ندارد که زبان دینی جامعه عربی باشد58
های قومی موجود نیز کشور فارسی، و در عین حال زبان اقلیت و مشترک بین افراد
در آیه « و اختالف السنتکم»... ن در تفسیر عبارتد. آنگونه که مفسرامحترم شمرده شو

به این معنی  .است «هااختالف واژه» «هااختالف زبان»اند منظور از سوره روم آورده 11
باشند و همچنین گفته ها میسایر زبانبرخی فارسی و  و که برخی دارای زبان عربی

های مختلف نیز باشد ها و گویشتواند شامل لهجهشده است که این عبارت می
 (.115و 110: 56، ج5810)طباطبایی، 

                                                                                                                                   
  نَیاتٍ لِّلْعَالِمِیلَآ کذَلِ یمْ إِنَّ فِکمْ وَأَلْوَانِکالْأَرْ ِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِ اتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَیوَمِنْ آ .1
مْ کمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکرَمَکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکم مِّن ذَکهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَایا أَی .2

 رٌیمٌ خَبِیإِنَّ اللَّهَ عَلِ
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فرامین  های فرهنگی و زبانی توجه بهعالوه بر آیات قرآن کریم در توجه به تفاوت
تر به عنوان فرماندار مصر، در نحوه برخورد با به مالک اشای در نامه( علیه السالم)امام علی
های نکویی که از سوی مردم پذیرفته و با اقبال همراه شده بود نیز راهنمایی سنت

هرگز سنتی نیکو را »کند که روشنگر است. امام )ع( در بخشی از نامه خود سفارش می
ی عالی شده نقض نکن که پیشتازان این امت به آن عمل نموده و موجب تشکل انسان

ها زبان و از جمله این خصایص و سنت( 113-111: 5851)جعفری تبریزی، « است...
)ملک شودبخش اتحاد و هویت اقوام محسوب میخط اقوام است که از وجوه قوام

. براین اساس مسئله توجه به اختالفات فرهنگی و زبانی (533-531: 5810زاده، 
برخورد به دور از افراط و توأم با تعقل با آن  است که توجه و موضوعی پذیرفته شده

 تواند به انسجام و اتحاد بیشتر جامعه کمک کند.می
بنابراین از یک سو به منظور حراست از زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط 
رسمی ایران و از سوی دیگر تقویت روح اتحاد و انسجام ملی، توجه به زبان و خط 

بینانه اساسی امری شایسته و قابل دفاع است. عالوه بر این نگاه واقعفارسی در متن قانون 
قانونگذار اساسی جمهوری اسالمی ایران به وجود اقوام و تمایزات فرهنگی آنها نه تنها در 
ایجاد انسجام ملی گامی مؤثر بوده بلکه با تعیین حدود آزادی این اقوام در استفاده از زبان 

ها طلبان بسته است، چرا که مسئله تعدد اقوام و فرهنگفاده فرصتاستخود، راه را بر سوء
تواند عاملی در جهت رشد جامعه باشد در صورت نادیده انگاشتن و عدم همچنان که می
تواند مستمسک سوءاستفاده بدخواهان قرار گرفته و اتحاد ملی را با خدشه توجه، می

مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب های ای که در مقدمه سیاستمواجه سازد، مسئله
  (5)شورای عالی انقالب فرهنگی نیز به آن اشاره و تأکید شده است. 51/51/5851

دهد که رویکرد کشورها در نشان مینیز بررسی قوانین اساسی کشورهای مختلف 
. با این شرح ون اساسی مشی مشترک و واحدی نداردتقنین این موضوع در قالب قان

اساسی کشورها رویکردهای مختلفی در برخورد با مسئله زبان و خط که متون قانون 
توان در اند. این رویکردها را میهای قومی در پیش گرفتهرسمی و نیز زبان اقلیت

                                                                                                                                   
دادن اقوام  هویت جلوهشوند. بیوندهای ملی و بومی سبب پایداری جامعه و ایجاد هویت واحد میپی .1

آورد و هویت را فراهم می های فرهنگی، زبانی، موجبات گسستگی پیوندهای اجتماعیتفرقه و یا ایجاد
ها را از ویژگی های گوناگون اینروش کنند بهسازد. دشمنان سعی میخدشه دار می هنگی راملی و فر

 .دهندهم متمایز و در مقابل یکدیگر قرار
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 چهار گروه به شرح زیر ذکر کرد.
قوانین اساسی برخی کشورها نسبت به مسئله زبان و خط رسمی موضع سکوت  

توان باشد. از این گروه قوانین اساسی میین رابطه میداشته و فاقد حکمی خاص در ا
 به قانون اساسی آلمان و ژاپن اشاره کرد. 

در قوانین اساسی برخی کشورها اگر چه به بحث زبان رسمی توجه شده است و 
حکم و یا احکامی از قانون اساسی به بیان این موضوع اختصاص داده شده است اما 

یک سو راجع به خط رسمی و از سوی دیگر راجع به این گروه قوانین اساسی از 
توان باشد. از این گروه قوانین اساسی میها فاقد حکم مینحوه برخورد با زبان اقلیت

در قانون اساسی کشور الجزایر نه تنها  به قانون اساسی الجزایر و اندونزی اشاره کرد.
شده است این کشور معرفی زبان عربی به عنوان زبان ملی و رسمی (5) 8براساس ماده 

ها و تجدیدنظرهای قانون اساسی این موضوع در بازنگری ،(1)553بلکه مستند به ماده 
 نیز از هرگونه تغییر و تحولی حراست شده است.

ها گروهی دیگر از قوانین اساسی ضمن پرداختن به مسئله زبان رسمی، زبان اقلیت
اند. از جمله این قوانین اساسی کر کردهو اعتبار آن را نیز در مفاد قانون اساسی ذ

با این شرح که در  (8)توان به قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان اشاره کرد.می
های رسمی کشور افغانستان دو زبان پشتو و دری به عنوان زبان (1)این قانون 56ماده 

های مورد زبانمعرفی شده است. البته این ماده ضمن بیان زبان رسمی راجع به سایر 
های کند که در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زباناستفاده در این کشور مقرر می

آن زبان نیز به عنوان زبان رسمی سوم  ،کنندیی و... صحبت میازبکی، ترکمنی، پشه

                                                                                                                                   
 .است یشور زبان عربکن یا یو رسم یزبان مل .1
  .یو رسم یعنوان زبان مل، بهیزبان عرب ... دیدار نماد خدشهیل را نبایموارد ذ یهر طرح بازنگر .2
 اند.کشورهایی مثل اسپانیا نیز این رویه را در قانون اساسی خود برگزیده .3
 یهار زبانیسا و یری، پامی، نورستانییو پشه  ی، بلوچیمنک، ترکی، ازبیپشتو، در یهااز جمله زبان .4
از  یکیت مردم به یثرکه اک یمناطق در. باشندیدولت م یرسم یهازبان یپشتو و در .شورکج در یرا
ند، آن زبان عالوه بر ینمایلم مکت یریا پامیو  ی، بلوچی، نورستانیی، پشه یمنکتر ،کیازب یهازبان

گردد. دولت یم میق آن توسط قانون تنظیباشد و نحوه تطبیم یرسم ث زبان سومیبه ح یپشتو و در
نشر  .دینمایمق یثر طرح و تطبؤم یهاافغانستان پروگرام یهازبان شاف همهکت و انیتقو یبرا

)اصطالحات(  باشد. مصطلحاتیشور آزاد مکج در یرا یهابه تمام زبان یگروه یهامطبوعات و رسانه
 .گرددیشور حفظ مکموجود در  یمل یادار و یعلم
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شود. مضاف براین مطالب بر اساس ذیل این ماده قانونی نشر مطبوعات و محسوب می
های رایج در این کشور نیز پذیرفته شده است. عالوه ی به تمام زبانهای گروهرسانه

های این قانون دولت مکلف شده است تا زمینه تدریس زبان 18بر این براساس ماده 
 .(5)شود را فراهم کندها تکلم میمادری، در مناطقی که به این زبان

ساسی ایران استفاده شده ای نزدیک به قانون ادربرخی قوانین اساسی کشورها نیز رویه
است با این توضیح که در گروهی از قوانین اساسی کشورها هم مسئله زبان و خط رسمی 

ها سخن به میان آمده است. برای نمونه از مورد توجه قرار گرفته است و هم از زبان اقلیت
انون ق 51توان به قانون اساسی کرواسی اشاره کرد که براساس اصل این گروه قوانین می

این کشور زبان کرواتی به عنوان زبان اصلی و خط التین به عنوان خط اصلی این  (1)اساسی
های دیگر را نیز در کشور معرفی شده است. البته ذیل همین اصل استفاده از خط و زبان

کنار زبان و خط کرواسی آزاد دانسته و تعیین جزئیات این مهم را به قانون عادی سپرده 
ها ضمن قرار دادن حقوق برابر برای همه قومیت (8)این قانون 51راین اصل است. مضاف ب
ها را در استفاده از خط و زبان خود آزاد گذاشته است. ها، مردم این اقوام و ملیتو ملیت

بر این اساس توجه به مفاد قوانین اساسی کشورها مبین این نکته است که ذکر خط و زبان 
ون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بلکه قوانین اساسی رسمی نه امری مختص به قان

 اند. ر کشورها نیز این موضوع را مورد توجه قرار دادهیاز سا یتعداد

  خیتار نهییآ در 11 اصل مفادـ 2
بحث و بررسی پیرامون سابقه و تاریخچه هر موضوع به یقین در فهم زوایای پنهان، 

ب در راه اصالح امور از اهمیت فراوانی برخوردار پاسخ به ابهامات موجود و یافتن مسیر صوا

                                                                                                                                   
ی به صورت دولت یمیتعل سساتؤسانس در میه تا درجه لکم حق تمام اتباع افغانستان است یتعل .1

م متوازن معارف در تمام یتعم لف است به منظورکشود. دولت مین میمأرایگان از طرف دولت ت
 یهاس زبانینه تدرید و زمیق نمایطرح و تطب ثرؤ، پروگرام میمات متوسطه اجبارین تعلیمأافغانستان، ت

 .ندکنند، فراهم کیم لمکه به آنها تک یرا در مناطق یمادر
ن حال استفاده از زبان و خط ین است. در عیو خط آن الت یرواتک، یرواسک یجمهور یزبان اصل .2
 ند.کین مییرا قانون تع ات آنیآزاد بوده و جزئ یرواسکنار زبان و خط کدر  یگرید

ها آزادند تیها و ملن قومیبرابر دارند و مردم ا یها حقوقتیها و ملقوم یتمام یرواسک یدر جمهور .3
 نند.کاب و رسوم خودشان استفاده نند و از زبان، خط و آدکت خود را اعالم یه ملک
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است. بر این اساس در این نوشته نیز قبل از بحث و بررسی پیرامون وضعیت فعلی نظام 
 گذرانیم.حقوقی کشور پیرامون خط و زبان رسمی پیشینه این موضوع را از نظر می

 پیشینه محتوایی اصل )پیشینه زبان و خط فارسی(  .2ـ1
های گوناگون در سطح جهان نظرات و گیری زباندایش و شکلدر نحوه پی

ی وجود دارد. گروهی را اعتقاد بر این است که هر زبان را واضع دهای متعددیدگاه
معینی است که لغات اصلی آن زبان را وضع کرده و در پی آن قواعد و ضوابط خاصی 

ا عقیده آن است که در نظرانی دیگر ربرای آن زبان ایجاد شده است. در مقابل صاحب
آغاز زندگی بشر در زمین )هبوط حضرت آدم ابوالبشر و همسر ایشان بر روی زمین( 
جمعیت کم و یکجانشینی افراد بشر)فرزندان حضرت آدم( وحدت در مفاهیم، 
اشارات، اصوات و عالیم برقراری ارتباط را ایجاب کرده بود. با گذر این مرحله از 

یکجانشینی( عواملی چون گسترش جمعیت، تالش در تأمین سیر تاریخ زندگی بشر )
حوایج زندگی با استفاده از منابع موجود در سطح زمین و عواملی از این قبیل موجبات 

ها در سطح زمین را فراهم آورد. برخورد انسان با شرایط طبیعی و پراکندگی انسان
ان را موجب های مختلف در سطح جهاجتماعی متفاوت موجبات پیدایش زبان

 (.511-518: 5851)یزدی، شد
ای های مختلف، گروه زبانی هند و ایرانی)آریایی( به عنوان شعبهبندی زباندر تقسیم 

نظران عمدتاً تاریخ شناسان و صاحبشود. زباناز دسته زبانی هند و اروپایی محسوب می
شامل زبان مادی، تحوالت زبان مردمان ایران را حول سه مرحله زمانی ایران باستان)

)شامل زبان پارتی، سغدی، خوارزمی و ختنی(، و پارسی باستان و اوستایی(، پارسی میانه
اند. براساس هایی چون کردی، بلوچی و پشتو( تحلیل کردهمرحله معاصر)شامل لهجه

 شناسی زبان فارسی امروزین دربردارنده عناصر بسیاری از زبانهای علم زبانپژوهش
براین اساس نگاهی گذرا  (.51-55: 5831و خاتمی،  80: 5، ج5833)معین، پارتی است

به تاریخ فرهنگی کشور ایران مثبت ادعای آمیختگی دیرینه فرهنگ این ملت با زبان و 
. چنانکه در برخی از آثار ارزشمند در شناخت تاریخ فرهنگ و تمدن (5)خط فارسی است

                                                                                                                                   
های بسیار رفته است. آنچنان که برخی های پیدایش زبان و قلم فارسی سخنراجع به اولین رگه .1

نده این زبان ساند که به زبان فارسی سخن گفته و جمشید را اولین نویکیومرث را اولین فردی دانسته
 (.80-11: 5833اند)عبدالرفیع، معرفی کرده
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مانده از پادشاهان هخامنشیان به زبان پارسی های بر جای کهن ایران همچون برخی کتیبه
 . (5)(15: 5836)جمعی از خاور شناسان فرانسوی، است

های پیدایش آن با تاریخ همه مباحث تاریخی پیرامون خط و زبان فارسی که ریشه
خورده است، نشان از قدمت این زبان و خط، و آمیختگی آن با  کهن کشور ایران گره
شت ملت ایران داشته که نتیجه این موضوع لزوم اهتمام تام و فرهنگ، تاریخ و سرگذ

را آن نقش و جایگاه  بوده و توجه کامل به زبان و خط فارسی در فرهنگ کشور ایران
 کند.اثبات می

  اصل مفاد ینیتقن نهیشیپ .2ـ2
با نگاهی گذرا بر چند دهه تاریخ تقنینی کشور ایران بعد از انقالب مشروطیت و  

گیری قوه مقننه در معنی نون اساسی مشروطه، به عنوان سنگ بنای شکلتصویب قا
توان متون تقنینی زیادی در اثبات رسمیت زبان و خط فارسی در آن امروزی خود، می

دوران یافت. اگرچه رسمیت زبان و خط فارسی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن 
ا مسئله زبان و خط رسمی موضع نیامده بود و مفاد این دو متن قانونی در رابطه ب

سکوت داشتند، اما تتبع در قوانین و مقررات این برهه زمانی نشان از رسمیت زبان و 
 کنیم.خط فارسی در این دوره دارد که در ادامه به برخی از این متون اشاره می

  نیقوان( الف
عد از از جمله متون تقنینی حاکی از رسمیت زبان و خط فارسی در برهه زمانی ب

مفاد این ماده  (1)است. 51/1/5110قانون ثبت اسناد مصوب  61مشروطیت، ماده 
قانونی، ثبت اسناد به زبان و خط فارسی را امری الزامی دانسته بود و اسناد غیرفارسی 

شده از سوی دانست که به همراه ترجمه فارسی تصدیقرا در صورتی قابل ثبت می
مفاد این ماده قانونی در  (.51: 5، ج5833وزنامه رسمی، )رافراد عالم به آن زبان باشند

                                                                                                                                   
(، تاریخ زبان فارسی، تهران: فرهنگ، 5838ای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: جهانبخش، فرهنگ)بر .1

 چاپ اول
ثبت اسناد باید به زبان و خط فارسی باشد و سندی که به غیر زبان یا خط فارسی است باید مطابقت  .2

ا مباشر ثبت قبول و ترجمه آن با اصل بدواً به تصدیق عالم به آن زبان یا خط رسیده ترجمه مصدقه ر
هجری شمسی( تهران: روزنامه  5131-5111ثبت نماید...)مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت )

 ، چاپ اول، جلد اول(5833رسمی 
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مجلس شورای ملی و قانون  15/5/5805قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  51ماده 
 مجلس شورای ملی نیز آمده بود. 15/55/5803ثبت اسناد و امالک مصوب 

 توان به قانون شورای عالی معارف مصوباز دیگر متون تقنینی در این رابطه می
این قانون اهتمام در ترویج خط و زبان و  51ماده  5اشاره کرد. بند  5800حوت  10

های این شورا قرار داده ادبیات فارسی و عربی را به عنوان یکی از رسالت
ی مهمی که در عبارات این ماده قانونی نکته (.5: 5، ج5833)روزنامه رسمی، است

سنگ با خط و زبان فارسی ن عربی همجالب توجه است قرار گرفتن ترویج خط و زبا
است که حکایت از اهمیت و رواج زبان عربی در این دوره تاریخی دارد. عالوه بر این 

دادرسی نیز شاهدی بر رسمیت زبان و خط فارسی در این برهه موارد، قوانین آیین
دادرسی مدنی توان به قانون آیینشود. از جمله این قوانین میزمانی محسوب می

این قانون مقنن از لزوم ارائه دادخواست  (5)55اشاره کرد. در ماده  11/6/5853مصوب 
  به زبان فارسی سخن گفته است.

 مقررات( ب
دهنده اهتمام به زبان عالوه بر متون قانونی مفاد برخی از مقررات دولتی نیز نشان
حدالمال توان به متفارسی در این برهه تاریخی است. از جمله این مقررات می

های ریاست وزراء وقت، راجع به عدم قبول نوشته1/1/5801نامه( مصوب )بخش
غیرفارسی اشاره کرد. در این متن وزارت عدلیه مکلف شده بود تا به کلیه ادارات دستور 

ای را به زبان غیرفارسی نپذیرند مگر آنکه ترجمه فارسی سند ضمیمه دهد که هیچ نوشته
نامه اصالحیه آیین 8همچنین مفاد ماده (.115: 5، ج5833 )روزنامه رسمی،آن باشد

وزیر دادگستری وقت، نیز حکایت از  51/55/5811مربوط به مترجمین رسمی، مصوب 
رسمیت زبان فارسی در جامعه ایران در آن روزگار دارد. در این مقرره مقرر شده بود که 

ز زبان بیگانه به زبان فارسی مزد مترجمین به قرار زیر است: الف( ترجمه اتعرفه دست»
)روزنامه رسمی، «ریال 51کلمه  10کلمه دوم به باال هر  10ریال و  80کلمه اول  10
همچنان که آشکار است در منطوق این ماده از مصوبه، زبان فارسی به ( 118: 1، ج5833

                                                                                                                                   
مگر در نقاطی  های چاپی مخصوصی نوشته شوددادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ :55ماده  .1

 .دادخواست تلگرافی باشد در موارد فوری ممکن است م نباشد.های نامبرده در دسترس عموکه برگ
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ه است که بیگانه، قرار گرفت هایها، به عنوان زبانعنوان زبان رسمی در برابر سایر زبان
 این موضوع حکایت از رسمیت زبان فارسی در آن دوره دارد. 

  11 اصل بیتصو و هیته ریسـ 3 
قانون اساسی همچون بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی در متن  51مفاد اصل 

که به تصویب دولت موقت و تصحیح  های انقالب،پیشنهادی شورای طرحنویس پیش
در قالب  51ه بود وجود داشت. در این متن، مفاد اصل و تأیید شورای انقالب رسید

زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات »و با عبارت  15اصل 
های محلی در مدارس و رسمی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان

. در (5: 1، ج5863)اداره تبلیغات و انتشارات، آمده بود « مطبوعات محلی آزاد است
عهده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مسئولیت بررسی و تنظیم این اصل بر 

قرار گرفت. این گروه بعد از بحث و  گروه)کمیسیون( دوم مجلس بررسی نهایی
بررسی پیرامون این موضوع)زبان و خط رسمی و مشترک( این اصل را این گونه برای 

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران »کرد تصویب به مجلس بررسی نهایی ارائه 
فارسی است و متون و اسناد و مکاتبات رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط 

های گروهی هر محل و های محلی در مطبوعات و رسانهباشد ولی استفاده از زبان
د بررسی متن یادر «. تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است

ایراداتی به شرح زیر به متن پیشنهادی  قانون اساسی، مجلس بررسی نهاییشده در 
  (5)وارد شده است.

کشور ایران دارای دو زبان است یعنی عالوه بر زبان فارسی دارای زبان دینی  -5
بنا بر نظر ایشان  (151: 5، ج5861.)ربانی، اداره کل امور فرهنگی ، باشدو مکتبی نیز می
شنهادی که زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی و مشترک مردم ایران صدر اصل پی
 کند باید شامل زبان عربی به عنوان زبان رسمی دینی و مکتبی ایران نیز باشد.معرفی می
ای تنظیم شود که زبان اقوام دارای زبان واحد و در این اصل باید به گونه -1

 «محلی هایزبان» د، چرا که عبارتگاه مشترک را نیز دربر گیرعین حال فاقد سکونت

                                                                                                                                   
مطالب در این بند سعی شده مطالبی از مشروح مذاکرات مجلس بررسی  به منظور جلوگیری از تکرار .1

 های دیگر این نوشته به صراحت نیامده است.نهایی ذکر شود که در بخش
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 بر در را ندارند تمرکز مشترک مکان در اما بوده خاص زبان دارای که اقوامی زبان
 حل و پاسخ منظور به .(151 :5،ج5861 ، فرهنگی امور کل اداره خاالتیان،)گیردنمی
 اضافه «محلی هایزبان» عبارت به «قومی» واژه که شودمی پیشنهاد ایراد این
 نمایندگان تأیید با پیشنهاد این .(151 :5ج ،5861 فرهنگی، امور کل اداره بهشتی،)دشو
 .شودمی اضافه اصل مفاد به

مقصود و محتوای مفاد این اصل مربوط به تدریس ادبیات است. بر این  -8
)آیت، اداره کل امور فرهنگی ها باشداساس انتشار روزنامه و نشریات باید به همه زبان

 (.151 :5،ج5861، 

اطالق داشته و همه کتب درسی اعم از کتب مدارس، « کتب درسی»عبارت  -1
گیرد در حالی که برخی متون درسی این های علوم اسالمی را دربرمیها و حوزهدانشگاه

 . (156: 5، ج5861)رحمانی، اداره کل امور فرهنگی، هایی غیرفارسی استمقاطع به زبان

لزوم تدوین کتب درسی به زبان فارسی را  راجع به آن بخش از مفاد اصل که -1
کند، برخی نمایندگان آن مجلس را عقیده بر آن بود که آنچه ضرورت دارد که بیان می

از « کتب درسی»منحصراً به زبان فارسی باشد متون و اسناد دولتی بوده و لذا باید عبارت 
رفارسی تدریس های غیمفاد این اصل حذف شود چرا که برخی از کتب درسی به زبان

. در پاسخ به این ایراد (155: 5، ج5861)ربانی شیرازی، اداره کل امور فرهنگی ، شودمی
از وحدت کتب درسی به عنوان ابزاری مقوم انسجام و اتحاد ملی یاد شده بر این اساس 
 بر لزوم یکسان بودن زبان کتب درسی به عنوان ابزاری در تحقق این مقصود توجه و

 (.155: 5،ج5861)مکارم شیرازی، اداره کل امور فرهنگی ، ستتأکید شده ا

دهد که تدریس یکی از نمایندگان در تکمیل مفاد ذیل اصل پیشنهاد می -6
ها باید بر اساس برنامه وزارت آموزش و پرورش در کنار زبان ادبیات اقوام و گروه
در اثبات . (155: 5، ج5861)کیاوش، اداره کل امور فرهنگی ، فارسی صورت گیرد

شود که این موضوع روشن است و عدم لزوم ذکر این مطلب در مفاد اصل گفته می
)بهشتی، اداره کل امور همه این موارد طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش خواهد بود

 (.155: 5، ج5861فرهنگی ، 
با وجود طرح ابهامات و ایرادات راجع به متن ارائه شده از سوی گروه تنظیم 

به صدر و « رسمی»این متن با تغییراتی چند از جمله اضافه شدن واژگان  کننده،
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به مفاد اصل، « کتب درسی» و عبارت « اسناد»به ذیل اصل، اضافه شدن واژه « قومی»
و اضافه شدن عبارت « در کنار زبان فارسی»مقید شدن آموزش ادبیات اقوام به عبارت 

شد ایت با این عبارت به رأی گذاشته به محتویات اصل، در نه «های گروهیرسانه»
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون »

های محلی و رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان
ها در مدارس در کنار های گروهی و تدریس ادبیات آنقومی در مطبوعات و رسانه

و سرانجام بدون رأی مخالف به تصویب مجلس بررسی نهایی « رسی آزاد استزبان فا
 .(155: 5، ج5861)اداره کل امور فرهنگی ، درسی

  11شرح و تحلیل مفاد اصل ـ 4
به عبارت دیگر در این اصل  .قانون اساسی گویای چهار مطلب است 51مفاد اصل 

 سازی شده است:چهار موضوع بر قرار زیر اساسی
 ؛عرفی زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایرانالف( م

ب( لزوم نگارش اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی به زبان و خط 
  ؛فارسی

 ؛های گروهیهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانهپ( آزادی استفاده از زبان
مدارس البته در کنار زبان های زبانی و قومی در ت( آزادی تدریس ادبیات گروه 
 .فارسی
از جمله مقدمات ضروری در بررسی و تشریح اصول قانون اساسی، بررسی  

تواند در تحدید قلمرو، باشد که میمفاهیم و کلیدواژگان استفاده شده در هر اصل می
کشف ابعاد و بعضاً پاسخ به ابهامات راجع به آن اصل راهگشا باشد. بر این مبنا در 

 خواهیم پرداخت.  51و مقدم بر سایر ابعاد به بررسی واژگان مهم مندرج اصل ادامه 

 و کلیدواژگان میمفاه .4ـ1
ای از حروف و کلماتی نظران علم لغت، زبان را مجموعهزبان: برخی صاحب -5

کنند که ابزار برقراری ارتباط بین افراد جامعه همراه با قواعد و ضوابطی خاص معرفی می
مند در ذهن انسان ای دیگر زبان را طرحی نظامعده (.5118: 5، ج5831، )دهخداباشدمی

ها صورت معرفی کرده که با قواعد و ضوابطی خاص به صورت اصوات و نوشته
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)انوری، رودخارجی یافته و به منظور بیان افکار و احساسات و برقراری ارتباط به کار می
ن آمده است، که زبان نظامی متشکل از عالوه بر این در تعریف زبا (.8351: 1، ج5836

 (.51: 5838)باطنی، شودعالیم آوایی است که برای ایجاد ارتباط استفاده می

شناسی نظام گسترده زبان را مرکب از سه خرده نظام نظران علم زبانصاحب 
دانند. با این شرح که خرده نظام آوایی گویای این می« واژگانی»و « دستوری»، «آوایی»
ت است که هر زبان چند صدا داشته و نحوه ترکیب این صداها با یکدیگر چگونه نکا
مربوط به  ،مصوت وجود دارد 6صامت و  88که در زبان فارسی برای مثال این .است

این جزء از اجزاء نظام زبان است. در خرده نظام دستوری نحوه قرار گرفتن کلمات در 
و در نهایت  شودمعنای خاص بررسی می کنار یکدیگر به منظور ایجاد جمالتی با

خرده نظام واژگان معرِِّف مجموعه واژگانی است که در یک زبان وجود داشته و مردم 
و  51: 5838)باطنی، کنندها را به منظور بیان مفاهیمی که در ذهن دارند استفاده میآن

  (.1، 5836باطنی، 
ید بررسی شود رابطه این واژه با مطلبی که با« زبان»در یافتن مفهوم دقیق از واژه  
 و مبنا و مرجع تشخیص این سه مفهوم است.« لهجه»و « گویش»دو واژه 

اصطالحات مرتبط و نزدیک به یکدیگر بوده « گویش»و « لهجه»، «زبان»سه واژه 
قانون  51باشند. اگر چه اصل شناسی میکه از موضوعات مورد مطالعه در علم زبان

را مطرح کرده است اما نکته اساسی « زبان»ه اصطالح صرفاً واژه اساسی از میان این س
است. هر « گویش»و « لهجه»نحوه تمییز و مرجع تشخیص این مفهوم)زبان( از دو واژه 

آیینه پیداست که عدم وجود معیار دقیق و مرجع رسمی تشخیص این موضوعات خود 
مفاد این اصل از اصول قانون  نظر و نهایتاً اخالل در اجرایتواند منجر به اختالفمی

اساسی شود. بنابراین شناخت تفاوت این موارد و مرجع تشخیص این موضوعات در 
 .کندنه اجرای این اصل، کمک شایانی میفراهم آمدن زمی

چنین استفاده « گویش»و « لهجه»از تعاریف ارائه شده راجع به دو اصطالح 
مستقل و در عر  زبان که بلکه از  شود که این دو مورد نه به عنوان موضوعیمی

شناسان در تعریف باشند. با این توضیح که زباناجزای داخلی و عناصر درونی زبان می
ای خاص از یک زبان دانسته که دارای واژگان و ساخت دستوری گویش آن را لهجه
و لهجه را شیوه خاص تلفظی از یک زبان (  6801: 6، ج5836)انوری، متفاوتی است
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. برخی دیگر از صاحبنظران گویش و لهجه (6155: 5، ج5836)انوری، اندیف کردهتعر
)دهخدا، اندای تکلم از یک زبان در میان افراد مناطق خاص دانستهرا وضع و گونه

 (.1180و  1155: 1، ج5831
لهجه تمایز وجود دارد با وجود این تعاریف مشخص است که بین زبان، گویش و 

نظرها در این زمینه پایان دهد وجود تواند به همه اختالفنچه میآ این وجوداما با 
قانون اساسی را  51مرجعی است که با تفکیک این موارد مصادیق مورد نظر در اصل 

نظر در تعیین از سایر موارد جدا کرده و از این رهگذر مانع بروز هرگونه اختالف
 شود. 51مصادیق مفاد ذیل اصل 

در قوانین و مقررات به « زبان»از « لهجه»و « گویش» راجع به مرجع تشخیص 
تواند راجع به این هایی که میصراحت مرجعی مشخص نشده است. از جمله مصوبه

اختصاص و پیش بینی دو »ماده واحده  1مسئله تلویحاً مورد استناد قرار گیرد تبصره 
می برای تدریس های محلی و بوها و گویشواحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان

 1/8/5833مورخ  611مصوب جلسه مصوب « های ذیربطهای مرکز استاندر دانشگاه
های ها و گویشتشخیص زبان»نماید است که مقرر می شورای عالی انقالب فرهنگی

فارغ  .«بود ادبیات فارسی خواهد مشمول این ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان و
های مشمول این ماده واحده را به ها و گویشز زباناز مفاد این مصوبه که تمی

مستند به برخی مفاد اساسنامه این نهاد  ،فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی سپرده است
از  .ها و وظایف این نهاد دانستتوان انجام این مهم را در شمول صالحیتنیز می

های برداری صحیح از زبانرهبهاین اساسنامه که  1ماده  5توان به بند جمله این مفاد می
به منظور تقویت زبان فارسی را در شمار وظایف این فرهنگستان قرار داده است  محلی
ترین مرجع سیاستگذاری این اساسنامه که فرهنگستان را به عنوان عالی (5)3ماده  و نیز

به و رسیدگی به مسائل زبان فارسی معرفی کرده است اشاره کرد. از آنجا که رسیدگی 
مسائل زبان فارسی برعهده این نهاد قرار گرفته از جمله این مسائل تمییز ارکان، 

                                                                                                                                   
مسائل زبان و ادب  گذاری و رسیدگی بهسیاست ترین مرجعفرهنگستان زبان و ادب فارسی که عالی .1

مقررات عمومی مراکز و  لحاظ اداری و استخدامی تابع است مستقل و از فارسی است سازمانی
کرد و به  شورای فرهنگستان تهیه خواهد نامه داخلی فرهنگستان را نیزمؤسسات تحقیقاتی کشور آیین

 .تصویب ریاست عالیه خواهد رساند
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 های زبان فارسی است که باید به وسیله این نهاد انجام شود.ها و لهجهگویش
مفاهیمی چون نوشته، اثر و نشانه قلم بر کاغذ، « خط»خط: در بیان معنی  -1

رود رای تحریر در یک زبان بکار میهایی که بفرمان و سند و حکم، مجموعه نشانه
هایی که برای نوشتن مجموعه نشانه (،5116: 5،ج5833)معین، اعم از حروف و عالیم

ها در هایی که واژهنشانه (،5511: 5، ج5831) دهخدا، رودهای یک زبان به کار میواژه
 بیان شده است. (1551: 1، ج5836)انوری، شوندیک زبان خاص با آن نوشته می

با متصف شدن « خط»و « زبان»دو کلیدواژه  51زبان و خط رسمی: در اصل  -8
اند. مقصود از زبان و خط رسمی بنا بر بار معنایی خاصی گرفته« رسمی»به وصف 

تعریف ارائه شده از سوی نایب رئیس مجلس بررسی نهایی، زبان و خطی است که در 
های اداری و دولتی با آن تهباشد و احکام و نوشمؤسسات و ارکان دولت معمول می

 (.151: 5، ج5861)بهشتی، اداره کل امور فرهنگی ، شودزبان و خط نگارش می

و به معنی اوراقی تعریف شده است که « سند»جمع « اسناد»اسناد: واژه   -1
هایی که یا نوشته( 518: 5، ج5831دهخدا، دارای ارزش حقوقی، قانونی، مالی باشد)

 (.151: 5، ج5833) معین، ع مفید باشدبرای اثبات حق یا دفا

ها و نظران علم لغت به معنی نوشتهو در نزد صاحب« مکاتبه»مکاتبات: جمع  -1
 (.1511: 1، ج5831دهخدا، ها بیان شده است)نگارینامه

ها به اسنادی که در محضرهای رسمی نامهاسناد رسمی: این عبارت در لغت  -6
مدارکی که ( و یا 518: 5، ج5831)دهخدا، ستتهیه و دارای ارزش حقوقی و قانونی ا

شود و دارای ارزش قانونی و به وسیله مأموران دولت یا در محضر رسمی تنظیم می
( اطالق شده است. در مفهوم اصطالحی نیز آن 151: 5، ج5836) انوری، حقوقی است

مأمورین  اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایرگروه 
رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد موصوف به 

 (.831: 5836)جعفری لنگرودی، اندوصف رسمی دانسته شده

توان این باوجود این تعاریف از اصطالح سند رسمی در نظام حقوقی ایران نمی 
فی دانست، چرا که واژه قانون اساسی کا 51در اصل « رسمی»تعریف را در مورد واژه 

« متون»و « مکاتبات»، «اسناد»در این اصل به عنوان صفت برای سه موصوف « رسمی»
 (151: 5،ج5861)منتظری، بهشتی، داره کل امور فرهنگی ، مورد استفاده قرار گرفته است
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مکاتبات »، «اسناد رسمی»تعریف دقیق « رسمی»بنابراین باید با تعریف کردن واژه 
« رسمی»مندرج در این اصل را یافت. اگرچه از کلیدواژه « متون رسمی»و « رسمی

مندرج در این بخش از اصل در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی تعریفی مشخص 
یاد شده در آن مجلس از جمله متن « متون رسمی»ارائه نشده است، اما توجه به مصادیق 

)بهشتی، اداره کل امور فرهنگی ، قوانینها، قانون اساسی و متن نامهقراردادها، مقاوله
گویای این نکته است که معیار تمیز اسناد، مکاتبات و متون رسمی از  (151: 5،ج5861

غیررسمی ناشی از نقش قدرت عمومی و دولت در این امور دانسته شده است. بنابر این 
را « میمکاتبات رس»و « متون رسمی»، «اسناد رسمی»معیار اگر بخواهیم اصطالحات 

رسد که مقصود از این اصطالحات اسناد، مکاتبات و گونه به نظر میمعنی کنیم این
شود. به یقین متونی است که به وسیله دولت، ارکان و اعضای آن تنظیم و نگاشته می

دولت در این مقام در مفهوم عام و دربردارنده نهادهای فرمانروا بوده و نه تنها در یکی از 
گانه نهادهای حاکم، فرمانروا و شود بلکه عالوه بر قوای سهمحدود نمیگانه قوای سه

 گیرد.دارای قدرت عمومی خارج از بدنه قوا را نیز دربر می
کتب درسی: تبادر اولیه از توجه به این عبارت ممکن است این عبارت را  -5
تدریس  ، منابعآیا شمول این عبارت»نیاز از تفسیر جلوه دهد، اما با طرح این ابهام که بی

به نیکی « باشد؟گیرد یا صرفاً مربوط به کتب درسی مدارس میها را نیز در برمیدانشگاه
آشکار  51اهمیت بررسی مفهوم این عبارت و تأثیر آن در تحدید حدود مفهومی اصل 

آید این است که این عبارت همه کتب درسی شود. آنچه از اطالق این عبارت برمیمی
شود. در تأیید این مطلب نه تنها در مشروح مذاکرات ها را شامل میگاهمدارس و دانش

مجلس بررسی نهایی آمده است که اطالق این عبارت همه کتب دانشگاهی و مدارس را 
بلکه در قوانین و  (156: 5، ج5861)رحمانی،اداره کل امور فرهنگی ، گیرددربر می

ای کتب درسی همه مقاطع تحصیلی مقررات مصوب نهادهای صالح نیز این عبارت گوی
. البته همچنان که در مشروح مذاکرات مجلس بررسی (5)باشدها میدر مدارس و دانشگاه

                                                                                                                                   
های درسی ایران های درسی و اساسنامه سازمان کتابتوان به قانون کتابگروه مصوبات میاز این  .1

ماده واحده اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم مجلس شورای ملی و  56/8/5816مصوب 
شورای عالی انقالب فرهنگی  56/51/5831مصوب  هادانشگاه و ایران در متن کتب درسی مدارس و

 د.اشاره کر
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به این معنی نیست که نتوان هیچ درس « کتب درسی»نهایی نیز آمده است اطالق عبارت 
ریس ها به زبانی غیر از فارسی ارائه و تدو برنامه آموزشی را در مدارس و دانشگاه

 از تفسیر گونه این .(156: 5، ج5861)بهشتی، هاشمی نژاد، اداره کل امور فرهنگی ، کرد
 دارد اساسی قانون نهایی بررسی مذاکرات مشروح در شواهدی آنکه بر عالوه عبارت این
 لزوم اثبات صورت در که چرا است کشور علمی جامعه برای مهم ضرورتی بلکه
 آن الزم( شد اثبات نوشته این در که همچنان) فارسی غیر هایزبان آموختن و آموزش
 .شود نگاشته فارسی غیر زبان به کتب برخی تا است
نیز « های گروهیرسانه»های گروهی: همچنان که از ظاهر عبارت رسانه -3

آشکار است مقصود وسایل و ابزارهایی است که برای برقراری ارتباط با جمع کثیری 
های ها به رسانهگیرند. به همین استناد از این رسانهرار میاز مخاطبان مورد استفاده ق
ها دارای مصادیق متعددی از جمله رادیو، شود. این رسانهارتباط جمعی نیز تعبیر می

 ها و مجالت است.تلویزیون، روزنامه

جمع ادبیه، و معرف مجموعه آثاری است که شیوه « ادبیات»ادبیات: واژه  -1
) دهخدا، های گوناگون باشدها و ملتدر آن مورد پسند نسلبیان یا اندیشه موجود 

در تعریفی دیگر از ادبیات، این واژه را مجموعه آثار مکتوب که (. 505: 5، ج5831
های عاطفی چون غم و شادی و مانند آنها باشد و به شیوه هنری در نمایانگر بازتاب

 (.113: 5، ج5836وری، )اناندقالب شعر، داستان، و... درآمده است تعریف کرده

شود اما آیا به مفاهیم یاد شده به ذهن متبادر می« ادبیات»اگرچه از ذکر واژه 
مدنظر بوده  51حقیقت از این واژه صرف معنی خاص و متون ادبی اقوام در اصل 

و نهایتاً حقوق مقرر  51تواند ابعاد مفهومی اصل است؟ به یقین پاسخ به این ابهام می
خوش توسعه و تضییق قرار دهد. بر این مبنا اصل برای اقوام را دستشده در این 

 توان دو فر  زیر را بررسی کرد.راجع به این موضوع در این اصل می
مقصود از ادبیات در این اصل ادبیات به معنی خاص )بیان افکار، عقاید و  الف(
 های هنری چون شعر و داستان( است.ها در قالباندیشه

 های قومی و زبانی است.زبان اقلیت ،واژهز این دانشب( مقصود ا
های یاد این تفکیک از آنجا واجد اهمیت است که با پذیرش هرکدام از فرضیه

کند. براین های قومی توسعه و تضییق پیدا میقلمرو آزادی آموزش زبان اقلیت ،شده
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لمه در نظر اساس هرگاه مقصود از ادبیات در این اصل را ادبیات به معنی خاص ک
توان بر ها )در معنی وسیع( را نمیدر این صورت آزادی آموزش زبان اقلیت ،بگیریم

 اساس این اصل توجیه کرد.
بت این ن این اصل مثبررسی مفاد مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی پیرامو

، نه های قومی بودهزبان گروه ،در این اصل« ادبیات»ادعاست که مقصود از کلیدواژه 
های مطرح این مفهوم از نحوه سؤال و جواب رف ادبیات در معنی خاص کلمه،ص

چرا که در بحث پیرامون ذیل این اصل و در  ؛شودشده در آن جلسه مشخص می
هاست نه صرف ادبیات سخن از تدریس و آموزش زبان اقلیت ،سؤاالت مطرح شده

نه صرف  ،هاستاقلیت های مطرح شده نیز پیرامون زبانآنها و از سوی دیگر جواب
  (.155: 5، ج5861)بهشتی، مولوی عبدالعزیز، اداره کل امور فرهنگی، ادبیات آنها

در برخی از مصوبات مربوط به این اصل، از سوی « ادبیات»مفهوم یاد شده از واژه 
» اده واحده توان به منهادهای مسئول نیز آمده است. از جمله این مصوبات می

های ها و گویشی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زباناختصاص و پیش بین
 1/8/5833مصوب « های مرکز استانهای ذیربطمحلی و بومی برای تدریس در دانشگاه

شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد که در صدر این مصوبه آمده است در اجرای 
ی و بهداشت، درمان و قانون اساسی به وزارت علوم، تحقیقات و فناور 51مفاد اصل 

شود که دو واحد درسی زبان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی اجازه داده می
ربط های ذیهای مراکز استانهای محلی در دانشگاهها و گویشادبیات مربوط به زبان

شود، همچنان که از مفاد این مصوبه نیز برداشت میبه صورت اختیاری ارائه شود. 
فهوم خاص این واژه بلکه در معنای نه در م 51مندرج در اصل « ادبیات»کلیدواژه 

 انگاشته شده است.« زبان»
، است. بررسی «مدرسه»صورت جمع واژه « مدارس»مدارس: کلیدواژه  -50

تواند حدود و قلمرو اجرای مفاد ذیل این اصل را واژه میمفهوم و مصادیق این دانش
ه با این واژه آنچه از سیاق و منطوق عبارات خوش توسعه و تضییق کند. دررابطدست

شود، این است که این لفظ به صورت مطلق  مدارسی را شامل این اصل برداشت می
باشند. های قومی و زبانی در آن مشغول تحصیل میآموزانی از اقلیتشود، که دانشمی

ی از های قومی و زبانی نه نوع خاصبراین اساس مالک در تدریس ادبیات اقلیت
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های آموزان اقلیتها( بلکه حضور یا عدم حضور دانشمدارس)مدارس خاص اقلیت
هرگاه در  51زبانی و قومی در مدارس است. با این توضیح که براساس ظاهر اصل 

های زبانی و قومی مشغول به تحصیل باشند، این آموزانی از اقلیتای دانشمدرسه
س ادبیات خود بپردازند فارغ از تعداد این آزادی برای آنها وجود دارد تا به تدری

 کنند.ای که در آن تحصیل میآموزان و نوع مدرسهدانش

هر یک از ابعاد چهارگانه  ،پس از آشنایی با مفاهیم ذکر شده در منطوق اصل 
 م.ینکمندرج در اصل را بررسی می

 رانیا مردم مشترک و یرسم خط و زبان ،یفارس خط و زبان .4ـ2
اسی به عنوان اساسنامه نظام جمهوری اسالمی ایران به منظور ارائه قانون اس
های ماهوی نظام، ضمن توجه و پرداختن به ممیزات محتوایی و جنبه سیمایی کامل از

بر این اساس در اصول مختلفی از  نظام، ابعاد شکلی و صوری آن را از یاد نبرده است.
ش شکلی نظام را ذکر و جایگاه وجوه تمایز بخ 53و  51قانون اساسی چون اصل 

در این سیر بخشی از  (.110: 5831)عمید زنجانی، اساسی آنها را تثبیت کرده است
قانون اساسی زبان و خط فارسی را به عنوان زبان و خط رسمی و  51مفاد اصل 

 مشترک مردم ایران معرفی کرده است.
و « رسمی»ان و خط فارسی متصف به صفت در این بخش از مفاد اصل زب 
این  که در مجلس بررسی نهایی گفته شده اند. مقصود از رسمیت آنگونهشده« مشترک»

است که زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط مورد استفاده نهادها، اعضای، ارکان 
بر این اساس  (.151: 5، ج5861بهشتی، اداره کل امور فرهنگی، و شاکله دولت است)

شود و یا از سوی ز نهادهای دولتی در مفهوم عام صادر میهمه احکام و اسنادی که ا
در غیر این  ،شود باید به زبان و خط فارسی باشدآنها به عنوان سند پذیرفته می

 توان آن سند را واجد آثار حقوقی دانست. صورت نمی
در مورد زبان و خط فارسی ممکن است این فرضیه به « مشترک»راجع به وصف 
که هدف این اصل قانونی، از ذکر این واژه اعالن و اخباری از واقع ذهن متبادر شود 

چرا  ،شودبوده است. این فرضیه با بررسی فرهنگ، زبان و خط همه اقوام ایرانی رد می
هایی بوده و هستند که با زبانی غیر از که در برخی از مناطق کشور اقوام و اقلیت

ند به زبان فارسی سخن بگویند و یا به قلم توانکنند و حتی بعضاً نمیفارسی تکلِّم می
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 فارسی نگارش کنند.
در این اصل این « مشترک»فرضیه دیگر در تفسیر این کلیدواژه این است که مقصود از

است که زبان و خط مردم ایران باید فارسی باشد، نه آنکه در زمان تدوین قانون اساسی 
س این تفسیر نوعی تکلیف به آموزش و این مهم واقع بوده باشد. به عبارت دیگر بر اسا
شود. راجع به این فرضیه آنچه باید توجه یادگیری زبان فارسی برای افراد جامعه ایجاد می

داشت این است که مقصود آن نیست که با آموزش زبان فارسی این زبان به کلی و به 
وجود یک  ها شود، بلکه مقصودهای محلی اقوام و گروهصورت تحمیلی جایگزین زبان

نقطه اشتراکی است که از یک سو ارتباطات افراد در جامعه را سهل کرده و از سوی دیگر 
 به عنوان یک رمز اتحاد ملی بر قوام و گسترش انسجام ملی بیفزاید.

از مقاصد قانونگذار اساسی در تدوین مفاد صدر این اصل و به ویژه موصوف  ییک
توان تالشی در راستای عملیاتی را می «مشترک»کردن زبان و خط فارسی به وصف 

را به عنوان یکی از مقاصد مهم « وحدت»قانون اساسی که  1کردن بخشی از مفاد اصل 
  و حفظ آن را از وظایف آحاد مردم و دولت قرار داده است دانست.

  یآموزش نظام در یخارج یهازبان سیتدر و یفارس زبان تیرسم .4ـ3
از جمله موضوعاتی  51به وصف رسمیت در اصل با موصوف شدن زبان فارسی 

های رسد تدریس برخی متون زبانکه انطباق آن با این موضوع محل ابهام به نظر می
های خارجی های مربوط به زبانبیگانه در مدارس و حتی تأسیس و تشکیل دانشکده

 است.ها های بیگانه در این دانشکدهها و تدریس متون درسی به زباندر دانشگاه
کتب درسی باید با این زبان و خط »کند که بیان می 51بر اساس منطوق اصل  

شود که در نظام آموزشی کشور ایران اعم این مفهوم به ذهن متبادر می« )فارسی( باشد
ها نباید هیچ متن درسی به زبان بیگانه تدریس شود. اما آیا این از مدارس و دانشگاه

المللی ی و نیازهای کشور در روزگاری که ارتباطات بینبرداشت با کلیت قانون اساس
خوش رو به فزونی دارد و ابعاد مختلف حیات یک کشور براساس این روابط دست

 شود همخوانی و همگونی دارد؟تحول می
قانون اساسی بر استفاده از علوم و فنون و تجارب  1از اصل « ب»در قسمت 
توان مدعی شده است. بر این مبنا آیا مید کیتأ شری و تالش در پیشبرد آنهاپیشرفته ب

های مختلف امکان پذیر شد که استفاده از تجارب پیشرفته بشری بدون تحصیل زبان
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های علمی صورت توان بر پیشرفتاست؟ یا آنکه بدون آموختن زبان ملل مختلف می
که بدون چرا  قین پاسخ به این سؤاالت منفی است،گرفته در سطح جهان افزود؟ به ی

توان از تجارب پیشرفته علمی و فنی بشری استفاده های مختلف نه مییادگیری زبان
دلیل این موضوع آن است که آگاهی  .در پیشبرد آنها قدمی برداشت توانمی کرد و نه

های علمی و فنی در سطح جهان، اولین قدم در استفاده از این از تجارب و پیشرفت
آنهاست که خود نیازمند آموزش و آموختن زبان ملل  تجارب و اقدام در پیشبرد

های توان از پیشرفتهای بیگانه نمیمختلف است. براین اساس بدون یادگیری زبان
علمی و فنی بشری اطالع و آگاهی حاصل کرد تا در قدم بعدی بتوان از این تجارب 

 استفاده کرده و سعی در پیشبرد آنها نمود. 
بررسی نهایی قانون اساسی نیز سخن به میان آمده است که از این مسئله در مجلس 

 )ندارد 51ها منافاتی با مفهوم اصل های بیگانه در مدارس و دانشگاهتدریس کتبی به زبان
گیری از این اصل بر این اساس در تفسیر و مفهوم .(156: 5861اداره کل امور فرهنگی، 

سیر کرد که مفهومی مغایر با این برداشت ای تفنباید عبارات سیاق این اصل را به گونه
حاصل شود؛ چرا که این گونه برداشت نه با روح حاکم بر قانون اساسی و نه با مفهوم 

 مطرح شده از این عبارت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سازگاری دارد. 
به بر مستندات یادشده واقعیت دنیای امروز و ارتباط کشورها با یکدیگر که  عالوه

گذارد مثبت این شدت بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... جوامع تأثیر می
های مختلف ضرورتی مهم و غیر ملت ادعاست که به یقین آموزش و آموختن زبان

قابل چشم پوشی در نظام آموزشی کشور است. ضرورتی که برخی از مصوبات راجع 
دربرخی مراکز آموزشی برآمده از آن های خارجی هایی به زبانتدریس دروس و واحد

های موجود نیز توجه . بر این اساس هرگاه در تفسیر از این اصل به واقعیت(5)است
 کنیم تفسیری غیر از آنچه ذکر شد استخراج نخواهیم کرد.

                                                                                                                                   
خروج دانشکده بیمه اکو از شمول مصوبه لزوم »ماده واحده توان به از جمله این مصوبات می .1

 56/55/5836مصوب « ها و مؤسسات آموزش عالی کشورتدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه
شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد که در این مصوبه علت خروج این دانشکده از شمول مصوبه 

تدریس برخی  ها و مؤسسات، شرایط خاص و ضرورتلزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه
 های غیر فارسی دانسته شده است. واحدهای درسی به زبان
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 ها در متون فارسیمشروعیت استفاده از واژگان سایر زبان .4ـ4
ی کشورها با یکدیگر نه تنها سبب به یقین روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد 

های بیگانه به قلمرو زبان خواهد شد تا برخی اصطالحات، عبارات و واژگان زبان
بلکه چنان با ادبیات و زبان کشور پذیرنده همراه و  ،داخلی سایر کشورها وارد شود

شوند که عالوه بر به کار گرفته شدن در بسیاری از متون رسمی و غیر همگام می
در ساختار ادبیات رسمی و عامیانه آن کشور نیز با چنین عبارات و  ،ی آن کشوررسم

شود. زبان فارسی واژگانی همچون عبارات و واژگان متعلق به ادبیات بومی برخورد می
نیز از این موضوع مستثنا نیست. همچنان که در بسیاری از متون رسمی و غیر رسمی 

های دیگر ه از عبارات، اصطالحات و واژگان زبانتوان موارد متعددی استفادفارسی می
گیر را مشاهده کرد. این رابطه در برخی موارد تا بدان درجه است که نهادهای تصمیم
ای با زبان در حوزه زبان و ادبیات فارسی این قبیل عبارات و واژگانی که ارتباط دیرینه

د قلمداد کرده و استفاده از داخلی داشته را به عنوان بخشی از زبان بومی و داخلی خو
. همچنان که هیأت وزیران اندزبان داخلی بدون اشکال دانستههای به ها را در نوشتهآن

کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات هنامه اجرایی قانون ممنوعیت بآیین 1در ماده 
آن دسته از کلمات عربی و همچنین »مقرر کرده است  51/1/5853بیگانه مصوب 

که از دیر باز در زبان فارسی رواج یافته و هم  هاهای متعلق به سایر زبانی از واژهبعض
ها و اصطالحات عربی برگرفته از شود یا واژهمی فارسی محسوباکنون جزیی از زبان

 بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب متون و معارف و فرهنگ اسالمی که با
  .«شودی نمیداشته باشد واژه بیگانه تلق

آنگونه که در مفاد این مصوبه نیز آشکار است همراهی برخی عبارات و واژگان 
که این عبارات و واژگان نه به  ،استحدی های بیگانه با زبان فارسی تا متعلق به زبان

 اند. بر مبنای مفاد اینعنوان زبان بیگانه بلکه جزیی از زبان فارسی محسوب شده
های رسمی و های فارسی اعم از نوشتهین قبیل واژگان در نوشتهمصوبه استفاده از ا

 غیر رسمی بدون اشکال و دارای مشروعیت قانونی است.
های بیگانه با خط و زبان فارسی، رابطه زبان و خط فارسی با به یقین در ارتباط زبان

ل زبان عربی ارتباطی ویژه، و از جایگاهی خاص برخوردار است، موضوعی که یکی عل
اساسی آن ریشه در زبان دینی جامعه ایران دارد. ارتباط تنگاتنگ زبان فارسی با زبان 
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از آمیختگی زبان فارسی با زبان  (5)56عربی تا بدان حد است که مقنن اساسی در اصل 
نباید به  56گوید. نکته اساسی در این ارتباط آن است که مفاد اصل عربی سخن می

کار گیری واژگان و عبارات زبان عربی در متون، اسناد و مستمسکی در استفاده و به 
مکاتبات رسمی در جامعه تبدیل شود، چرا که مقنن اساسی صرفاً از وضع موجود در 

گوید نه آنکه به ترویج استفاده از عبارات و واژگان روزگار وضع قانون اساسی سخن می
در  56ساس اگرچه مفاد اصل های فارسی نظر داشته باشد. بر این ااین زبان در نوشته

روی این خصوص ضرورت آموزش و یادگیری زبان عربی تدوین شده است، اما به هیچ
موضوع نباید به تضعیف زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی بینجامد و به 

 توجیهی در استفاده از واژگان و عبارات زبان عربی در متون فارسی تبدیل شود. 

 یفارس خط و زبان تیرسمآثار  ـ1
قرار گرفتن زبان و خط فارسی به عنوان زبان خط و رسمی و مشترک مردم ایران   

آثار متعددی را در نظام حقوقی کشور در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی این 
 پردازیم.آثار می

 تکلیف دولت بر آموزش زبان فارسی .1ـ1
لیف بر آموزش این زبان به افراد ایرانی به یقین رسمیت یافتن زبان و خط فارسی تک

توان تصور کرد که زبان و خط فارسی به عنوان را برای دولت در پی دارد. چگونه می
زبان و خط رسمی و مشترک مردم باشد، اما دولت در این راستا تکلیفی به آموزش یا 

که بیان گسترش زبان و خط فارسی نداشته باشد. این تکلیف دولت از این عبارت اصل 
شود، چرا که نیز کشف می« کتب درسی باید با این خط و زبان)فارسی( باشد» دارد می

دولت موظف به فراهم کردن  (8)80و نیز اصل  (1)8اصل  8از یک سو مستند به بند 

                                                                                                                                   
 .است آمیخته با آن کامالً فارسی ادبیات و است عربی اسالمی و معارف و علوم قرآن زبان آنجا که» .1
 ها تدریسرشته ها و در همهکالس در همه متوسطه دوره تا پایان ابتدایی از دوره د پسبای زبان این
 «.شود

 .عالی آموزش و تعمیم تسهیل ، وسطوح در تمام همه برای رایگان بدنی و تربیت و پرورش آموزش .2
 فراهم متوسطه دوره تا پایان ملت همه را برای رایگان و پرورش آموزش وسایل است موظف دولت .3

 .دهد گسترش طور رایگان کشور به خودکفایی را تا سر حد عالی تحصیالت سازد و وسایل
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وسایل آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه شده است و از سوی دیگر از جمله این 
 است که باید به زبان فارسی تدوین شود. وسایل آموزشی، کتب درسی 

بر این اساس نتیجه منطقی این دو مقدمه لزوم آموزش زبان و خط فارسی در 
توان استخراج نیز می این موضوع را از مفاد برخی قوانین و مقررات دیگرکشور است. 

افزایش ساعات تدریس زبان مصوبه راجع به توان به این مصوبات، میاز جمله  کرد.
ها و افزایش ضریب درس مذکور در آزمون فارسی در مدارس راهنمایی و دبیرستان

بر  اشاره کرد.شورای عالی انقالب فرهنگی  16/5/5865مصوب  هاسراسری دانشگاه
ساعات تدریس هفتگی زبان فارسی در  هک اساس مفاد این مصوبه مقرر شده است

داده شود.  ساعت افزایشپنج  بهدر هفته ساعت چهار  تان ازدوره راهنمایی و دبیرس
ها و مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه شاهد مثال دیگر این موضوع،

است.  شورای عالی انقالب فرهنگی 1/1/5836مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 
ها و مؤسسات اهضرورت تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگمفاد این مصوبه بر 

 و غیر ایرانی تأکید کرده است. آموزش عالی و برای همه دانشجویان اعم از ایرانی 
فرای از تکلیف دولت بر آموزش زبان و خط فارسی، مستند به برخی مستندات 

فراتر از مرزهای کشور نیز شده قانونی، دولت موظف به گسترش زبان و خط فارسی 
 ساسنامه شورای گسترش زبان وادبیات فارسیوان به اتاست. از جمله این متون می

شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد. بر اساس مفاد این سند  15/55/5866مصوب 
هدف از تأسیس این شورا تقویت و توسعه زبان فارسی در خارج از ایران مقرر شده و 

  (5).وظایفی متعدد در این راستا برعهده این شورا قرار گرفته است

 یفارس خط و زبان به یدرس کتب و یرسم متون مکاتبات، اسناد، نگارش .2ـ1
این بخش از اصل به عنوان نتیجه  توجه به سیر مفاد اصل بیانگر این نکته است که،

چرا که با پذیرفتن زبان و خط فارسی به ؛ باشدضروری و منطقی قسمت اول اصل می
سناد، متون و مکاتبات رسمی ظهور و این موضوع در همه ا ،عنوان زبان و خط رسمی

                                                                                                                                   
تدوین خط مشی اصولی برای این اساسنامه از جمله این وظایف عبارت است از:  1مستند به ماه  .1

ها، و ها و سازمانو همکاری میان وزارتخانهایجاد هماهنگی  ،آموزش زبان فارسی به خارجیان
 .خارج از کشورعلمی و تحقیقاتی به منظور توسعه هر چه بیشتر زبان فارسی در ها و مؤسساتدانشگاه
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بروز خواهد یافت و همه مسئوالن و مقامات دولتی ملزم به رعایت زبان و خط فارسی 
باشند. به به عنوان زبان و خط رسمی در اسناد، مکاتبات و متون تنظیمی خود می
اسناد و  عبارت دیگر یکی از مظاهر رسمیت یک خط و زبان در جامعه الزام به نگارش

 متون رسمی در آن جامعه به این خط و زبان است.
ابهامی که راجع به این بخش از مفاد اصل ممکن است به ذهن آید این است که  

ها در شمول مصادیق ذکر شده در این ها و مصاحبهچرا اعمال و رفتاری چون سخنرانی
با وجود بخش رسد که اند. در پاسخ به این مسئله به نظر میبخش از اصل قرار نگرفته

اول این اصل و معرفی زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی جامعه ایران، نه 
تنها صدور همه مصادیق ذکر شده در این بخش از اصل باید به زبان فارسی باشد، بلکه 
ها و سایر اظهارات قابل انتساب به دولت و مرتبط با زبان و خط، همچون سخنرانی

ن نیز باید به خط و زبان فارسی باشد. همچنان که بخشی از مفاد های مسئولیمصاحبه
کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه مصوب ماده واحده قانون ممنوعیت به

های تقنینی، قضایی، اجرایی و همه مؤسسات و مجلس کلیه دستگاه 51/1/5851
های کلمات و واژه های دولتی را موظف به خودداری از استفادهها و شرکتسازمان

 . (5)خود کرده است های رسمیمصاحبه ها،سخنرانی ها و مکاتبات،بیگانه در گزارش
 ،اندبا وجود این متون تقنینی که در حراست و قوام خط و زبان فارسی مقرر شده

سؤالی که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که مرجع تشخیص واژگان و 
سی در صورت بروز اختالف نظر در این موضوع کدام مرجع عبارات فارسی از غیرفار
کارگیری اسامی، عناوین و نامه اجرایی قانون ممنوعیت بهآیین 51است؟ بر اساس ماده 

بودن نام یک مؤسسه، بین صاحب اصطالحات بیگانه، مرجع حل اختالف در فارسی
شده است. عالوه های مجری، فرهنگستان زبان و ادب فارسی معرفی مؤسسه و دستگاه

                                                                                                                                   
ایران و زبان دوم عالم  به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی .1

ها، اجرایی و قضایی کشور و سازمان های قانونگذاری،ستگاهاسالمی، داسالم و معارف و فرهنگ
عمومی بر آنها مستلزم ذکر  شمول قوانین و مقررات هایی کهها و موسسات دولتی و کلیه شرکتشرکت

( قانون برنامه دوم 11د( تبصره )در بند ) ها و نهادهای مذکورسازمان ها،نام است و تمامی شرکت
 ها،ها و مکاتبات، سخنرانیهای بیگانه در گزارشبردن کلمات و واژهارکهاز ب توسعه موظفند

تولیدات داخلی اعم  کلیه ها بر رویهای رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژهمصاحبه
 .ممنوع است شودهای دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه میاز بخش
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اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نیز این نهاد را  3بر این ماده قانونی ماده 
عالیترین مرجع رسیدگی مسائل حوزه زبان فارسی معرفی کرده است که ازجمله این 

توان تشخیص واژگان فارسی از غیرفارسی دانست. بر این اساس به نظر مسائل را می
شخیص واژگان فارسی از غیر فارسی را باید فرهنگستان زبان و رسد که مرجع تمی

ادب فارسی دانست چرا که از جمله مسائل حوزه زبان فارسی تشخیص واژگان و 
 عبارات فارسی از غیر فارسی است. 

 یدولت ادارات در یفارس زبان به اسناد و هادرخواست رشیپذ .3ـ1
ها و اسناد به زبان رائه درخواستز جمله آثار رسمیت زبان و خط فارسی لزوم ا

فارسی و یا حداقل به همراه ترجمه فارسی آنها در ادارات دولتی است. از جمله این 
در محاکم یا ثبت  (5)و اداری توان به پذیرش دادخواست اعم از کیفری، مدنیموارد می

شود اشاره می (1)هایی که به منظور ثبت به اداره ثبت اسناد و امالک ارائهاسناد و نوشته
عالوه بر  کرد که پذیرش این موارد منوط به نگاشتن آنها به زبان فارسی شده است.

ها نیز در صورتی این موارد مستند به قوانین و مقررات، اسناد مورد استناد در دادگاه
شده این اسناد منضم به قابل استناد است که به زبان فارسی بوده یا آنکه ترجمه گواهی

 . (8)باشد متن سند

 یفارس خواندن و نوشتن به زبان بر نمسئوال ییتوانالزوم  .4ـ1
باشد ای که زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی آن میبه یقین در جامعه

                                                                                                                                   
اشاره کرد دادرسی دیوان عدالت اداری قانون تشکیالت و آیین 56به ماده  تواناز جمله این قوانین می .1

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان »که مقرر کرده است 
 مصوب کار دادرسیآیین نامهآیین 85 ، ماده«های مخصوص تنظیم شودفارسی و روی برگه

خواست را نگارش به زبان فارسی فاه اجتماعی که یکی از شرایط دادکار و ر وزیر تعاون، 55/55/5815
های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاهقانون آیین 15بیان کرده است و ماده 

های دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگه»کند مجلس شورای اسالمی که اعالم می 15/5/5851
 اشاره کرد.« شته شودچاپی مخصوص نو

 اشاره کرد. 15/5/5805قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  51توان به ماده از جمله این موارد می .2
شورای ملی  11/6/5853دادرسی مدنی مصوب قانون آیین 51توان به ماده از جمله این قوانین می .3

نباشد باید عالوه بر رونوشت  ر صورتی که اسناد به زبان فارسید»کند اشاره کرد که مقرر می
 .«شده آن نیز پیوست دادخواست شودسند ترجمه گواهی شدهگواهی
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توانایی تکلم و نوشتن مسئولین با این زبان و خط از جمله نتایج حاصل از این رسمیت 
حقوقی کشور گاهی به صراحت و در متون خواهد بود. این موضوع در تاریخ نظام 

نامه نظام 5ماده  8توان به بند شده است. از جمله این متون میقانونی به آن اشاره می
( اشاره 5133سرطان  50هـ.ق ) 5815جمادی الثانی  51ای مصوب انتخابات دو درجه

یکی از شرایط کرد که داشتن سواد فارسی )توانایی بر خواندن و نوشتن زبان فارسی( را 
 (.188، 5810)قاسم زاده، انتخاب شوندگان مجلس شورای ملی قرار داده بود

نیاز از در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران نیز این امر از جمله موضوعات بی
اساس قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی چون قانون منع  چرا که بر اثبات است،

مجلس شورای  51/1/5851حات بیگانه مصوب کارگیری اسامی، عناوین و اصطالهب
های رسمی باید به زبان و خط ها و سخنرانیاسالمی، مکاتبات، متون، اسناد، مصاحبه
بر این اساس از جمله مقدمات اجرایی شدن این  .فارسی ایراد، ارائه و تنظیم شود

 در استفاده از خط و زبان فارسی است. موضوع توانایی مسئولین

 نظرات در زبان فارسی و ضرورت نگاشتن اسناد رسمی به این زبان رسمیت .1ـ1

 نگهبان یشورا
عالوه بر مواردی که در باال ذکر شد از جمله مهمترین تأثیرات مفاد این اصل را 

قانون اساسی در شمار اصولی  51یافت. اصل  شورای نگهبانتوان در آرا و نظرات می
فسر و محافظ قانون اساسی بسیار به چشم است که استناد به آن در نظرات نهاد م

نظریه و صدور  51ه اقدام به تفسیر اصل گاالبته شورای نگهبان هیچ (5)خورد.می
تفسیری از این اصل نکرده است. بلکه نظرات این نهاد پیرامون این اصل عموماً در 
 11مقام تطبیق مصوبات مجلس شورای اسالمی با شاخص قانون اساسی موضوع اصل 

وده است. این موضوع برآمده از این دلیل است که متون قانونی مصوب مجلس، از ب

                                                                                                                                   
های شورای نگهبان در رابطه با طرح الحاق دادگاه 10/1/5860مورخ  1111از جمله نظریه شماره  .1

مجلس شورای اسالمی، نظریه  16/8/5860انقالب به دادگستری جمهوری اسالمی ایران مصوب 
کل کشور مصوب  5838راجع به الیحه بودجه سال  55/1/5831شورای نگهبان در تاریخ  6311/80/31
مرکز تحقیقات شورای  ر.ک.مجلس شورای اسالمی )برای دیدن نظرات بیشتر  50/51/5831

اصول قانون اساسی در پرتو نظرات  (، دادرسی اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران)5810نگهبان)
 (11-68(، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، صص 5811-5831) انشورای نگهب
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بر این اساس تالش بوده است.  51مندرج در اصل « متون رسمی»جمله مصادیق بارز 
تا حد امکان به زبان و خط فارسی نگارش  یر متون رسمین و سایه قوانک برآن است

 ین متون خودداری شود. یافته و از به کارگیری واژگان بیگانه در ا
در راستای انجام این رسالت، شورای نگهبان نه تنها استفاده از واژگان غیرفارسی 
به خط بیگانه را محل ایراد دانسته بلکه استفاده از واژگان غیرفارسی با خط فارسی را 

ن . از جمله مهمترین مقدمات انجام ای(5)دانسته است 51نیز محل اشکال و مغایر اصل 
سازی واژگان بیگانه از سوی نهادهای صالح در این م از سوی شورای نگهبان معادلمه

توان ای در زبان فارسی وجود نداشته باشد نمیهرگاه معادل واژه (1).باشدامر می
چرا که این امر  ،مجلس را از به کارگیری صورت غیر فارسی آن واژه ممنوع کرد

همچنان که در  ،شوددر جریان تقنین می خالف منطق و عقالنیت بوده و سبب کندی
بسیاری موارد عدم وجود معادل فارسی واژگان بیگانه سبب استفاده از این لغات در 

محافظ قانون اساسی متون قانونی شده است. بر این اساس اگرچه شورا به عنوان نهاد 
است به یقین حردهد. معیار قانون اساسی تطبیق می مجلس را بر اتمصوببوده، و 

کامل و تام شورا از این اصل قانون اساسی نیازمند مقدماتی از جمله معادل یابی 
 واژگان بیگانه در زبان فارسی است که باید از سوی نهادهای مسئول فراهم گردد. 

دهنده این است که شورای نگهبان در بررسی نظرات شورا راجع به این اصل نشان
عمدتاً در اشکال زیر استفاده از واژگان بیگانه قانون اساسی  51حراست از مفاد اصل 

 قانونی را محل ایراد دانسته است: در متون
قرار دادن متنی غیر فارسی به عنوان متن قانونی؛ شورای نگهبان در نظرات  -5

دانسته  51خود استفاده از متونی به زبان غیرفارسی به عنوان متن قانونی را مغایر اصل 

                                                                                                                                   
 8شورای نگهبان در خصوص ماده  51/8/5831مورخ  8105/80/31نظریه شماره  ر.ک.برای نمونه  .1

 مجلس شورای اسالمی 80/8/5831الیحه ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 
شورای عالی انقالب  11/55/5863اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب  1ه ماده مستند ب .2

ز کنی و سازمان دادن واحدهای مشابه در مرایگزسازی و واژهس واحدهای واژهیتأسفرهنگی که 
ابی در ترجمه از یسازی و معادلنظارت بر واژه و های علمی و فرهنگیگر سازمانیدانشگاهی و د

ۀ زبان فارسی در برخورد یت بنیارهای الزم برای حفظ و تقوین معییگر به زبان فارسی و تعیای دهزبان
بنابراین مرجع صالح  ،را در شمار وظایف این نهاد قرار داده است دیم و اصطالحات جدیبا مفاه
 باشد.یابی و معادل سازی واژگان غیر فارسی این نهاد میمعادل
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مورخ  1111توان به نظریه شماره شورای نگهبان می است. از این گروه نظرات
های انقالب به دادگستری الحاق دادگاه»شورای نگهبان در خصوص طرح  10/1/5860

مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که بر  55/1/5860مصوب « جمهوری اسالمی ایران
ر موارد این طرح به دادگاه انقالب اسالمی اجازه داده شده بود که د 1اساس ماده 

حدود، قصاص و دیات مطابق با تحریرالوسیله امام خمینی)ره( اقدام به صدور حکم 
کنند. شورا با این استدالل که متن تحریرالوسیله به زبان عربی است، قرار دادن این 

)مرکز تحقیقات شورای اعالم کرده است 51متن به عنوان متن قانونی را مغایر اصل 
 (. 11: 5810نگهبان، 

تفاده از واژگان بیگانه با خط غیر فارسی؛ شورا در بسیاری از نظرات اس  -1
دانسته است. به عنوان  51خود استفاده از واژگان بیگانه با خط بیگانه را مغایر اصل 

 31/ 51511/80توان به نظریه شماره نمونه از این گروه نظرات شورای نگهبان می
نامه چارچوب ه الحاق به موافقتشورای نگهبان در خصوص الیح 58/1/5831مورخ 

مجلس شورای اسالمی اشاره  10/5/5831حمل و نقل عبوری )ترانزیت( اکو مصوب 
 (.15: 5810)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، کرد

قانون اساسی  51استفاده از مخفف واژگان بیگانه با خط بیگانه مغایر اصل  -8
لس استفاده از مخفف واژگان دانسته شده است. شورای نگهبان در بررسی مصوبات مج
قانون اساسی دانسته است.  51بیگانه را چه درون پرانتز و چه خارج از پرانتز مغایر اصل 
/ 8113توان به اظهار نظر شماره به عنوان مثال از این گروه نظرات شورای نگهبان می

سازمان نامه مربوط به شورای نگهبان راجع به الیحه موافقت 11/8/5831مورخ  31/ 80
 18/1/5831نامه اینتلست( مصوب ای و مخابراتی )اصالحیه موافقتالمللی ماهوارهبین

 .(5)(11: 5810)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجلس شورای اسالمی اشاره کرد
استفاده از واژگان بیگانه با خط فارسی؛ شورای نگهبان در برخی نظرات  -1

دانسته است. اعم از این  51رسی را مغایر اصل خود استفاده از واژگان بیگانه با خط فا

                                                                                                                                   
و... مغایر  5ماده « ص»، «ن»، «ح»در بند  LCO یه شورا آمده است که عبارتبرای نمونه در این نظر .1

مصوبه مجلس شورای اسالمی عبارت بود از: اصطالح « ح»بند  قانون اساسی شناخته شد. 51اصل 
بینی شده از طریق شرکت که عبارت است از تعهدات پیش( LCOیا )« دات ناظر به ارتباط مستقیمتعه»

 بینی شده است.پیش LCOبرای تأمین خدمات مخابراتی مستمر برای مشتریان  LCOدر قرارداد 
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که این واژگان داخل پرانتز یا خارج پرانتز مورد استفاده قرارگرفته باشد. از جمله این 
شورای نگهبان  5831/ 51/ 55مورخ  31/ 80/ 6311توان نظریه شماره نظرات می

)مرکز کردمجلس را ذکر  50/51/5831کل کشور مصوب  5838پیرامون الیحه بودجه 
 .(5)(11: 5810تحقیقات شورای نگهبان، 

اگرچه در نظرات شورای نگهبان استفاده از زبان و خط غیرفارسی در متون تقنینی 
است اما عبارات برخی نظرات در بسیاری موارد با ایراد شورای نگهبان مواجه شده 

اه ذکر معادل این نهاد دربردارنده این معناست که استفاده از عبارات خارجی به همر
برای نمونه شورا در بخشی از (1).اشکال نیست ها در متون قانونی دارایفارسی آن

ای در مورد الیحه جرایم رایانه 16/51/5835مورخ  85555/80/35نظریه شماره 
 81( ماده 1کند در تبصره)مجلس شورای اسالمی بیان می 5835/ 51/50مصوب 
های خارجی بدون ذکر معادل فارسی آن از عبارتاز این جهت که استفاده « IP»عبارت

 قانون اساسی شناخته شد.  51است مغایر اصل 
آید این مسئله با محتوای این اصل چندان سازگار برمی 51آنگونه که از مفاد اصل 

چرا که ممنوعیت به کارگیری عبارات بیگانه در متون قانونی اگرچه  ،رسدبه نظر نمی
قانون  51اما رسالت اصل ، قابل فهم بودن متون قانونی کمک کندتواند به سادگی و می

رسد که تمام اساسی پاسداری از زبان و خط فارسی است. بر این اساس به نظر می

                                                                                                                                   
مغایر این  50برای نمونه در نظریه شورا بیان شده بود که کلمه فرانشیز در ذیل بند )ت( تبصره  .1

کرد که: دولت مکلف است در سال مصوبه مجلس بیان می 50( شناخته شد. بند ت تبصره 51اصل)
گونه بیمه درمانی قرار ندارند اقدام نموده ه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچنسبت به بیم 5838

های دولتی، بیست و و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان
 ( فرانشیز خواهند پرداخت.%11پنج درصد)

در خصوص  18/50/5838شورای نگهبان به تاریخ  1101/80/38همچنین نگاه کنید به نظریه شماره  .2
 80/1/5838الیحه تصویب احکام و مصوبات بیست و دومین کنگره اتحادیه پست جهانی در پکن مصوب 

شورای نگهبان درمورد  51/8/5831مورخ  8106/80/31نظر شماره مجلس شورای اسالمی، همچنین اظهار
ها و کانتینرها. )برای دیدن نظرات مقررات استفاده از واگن الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
(، دادرسی اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران )اصول 5810بیشتر ر.ک. مرکز تحقیقات شورای نگهبان)
((، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین 5811-5831قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان )

(، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات 1/5/5818و پژوهشکده شورای نگهبان ) 16و  61و مقررات، ص 
 (58180510(، شماره مسلسل 51شورای نگهبان )اصل 



 شرح مبسوط قانون اساسی 

 

 

36 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

عبارات این متون )اعم از متن، پانویس و داخل پرانتز( جزء قانون بوده و در صورت 
شود. بنابراین صرف ذکر امکان و وجود معادل، باید به زبان و خط فارسی آورده 

عبارات بیگانه )اعم از عین یا مخفف شده عبارت( در داخل پرانتز مغایرت عبارات 
کند. به عبارات دیگر همه مفاد و عبارات نوشته شده را حل نمی 51نوشته شده با اصل 

مندرج « متون رسمی»در متون قانونی از ابتدا تا انتها تحت پوشش و در شمول عبارت
در توجیه این  بوده و باید تا حدامکان با خط و زبان فارسی نگارش یابند. 51در اصل 

رسد که نکات یاد شده اگرچه هماهنگ با متن گروه از نظرات شورا اینگونه به نظر می
است، اما در برخی موارد ذکر معادل خارجی برخی واژگان، منجر به فهم  51اصل 

ها است. بر این اساس ضرورت آن فهمیکجروشنتر متن و مانع از برخی اشتباهات و 
. عالوه بر این به یقین قوانین به عنوان است تا این موارد در متون قانونی درج شود

دهنده امور جامعه، باید از زبانی سهل و روشن برخوردار باشند. بر این ابزار سامان
صطالحات اساس به منظور جمع بین این دو مطلب باید استفاده مجلس از لغات و ا
کند، محدود شود. غیرفارسی، حداقلی بوده و صرفاً به مواردی که ضرورت ایجاب می

که  نگهبان یرسد که آن گروه از نظرات شورابنابر همه این مطالب به نظر می
که در آنها بدون ضرورت از واژگان غیرفارسی استفاده شده  است تأییدکننده مصوباتی
    اسی همخوانی ندارند.قانون اس 51است، با مفاد اصل 

 المللی و رسمیت زبان فارسی امضاء قراردادهای بینـ 6

 در نظام حقوقی ایران محل ابهام 51مسائلی که بر اساس مفاد اصل از جمله  

المللی است که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر ، مسئله قراردادهای بیناست
المللی وع برآمده از اعتبار معاهدات بیناین موض. سرچشمه طرح گردددول منعقد می

قراردادهای بین دولت  (5)قانون مدنی 1در نظام حقوقی ایران است. مستند به ماده 
جمهوری اسالمی ایران با سایر دول در حکم قانون بوده و اعتباری چون قوانین عادی 

انین موجد حق المللی در نظام حقوقی ایران همچون قودارند، بنابراین قراردادهای بین
از  .تواند مستند اَعمال نهادها، مقامات و آرای قضایی قرار گیرندو تکلیف بوده و می

                                                                                                                                   
شده باشد در حکم د مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعق .1

 .قانون است
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سوی دیگر با توجه به اینکه این اسناد برآمده از اراده دولت و مصوب ارکان نظام 
شوند. این موضوع در حالی است که پیرامون باشد به عنوان سند رسمی تلقی میمی

المللی رویکردهای متعددی وجود دارد، که به اختصار دات بینزبان نگارش معاه
 چنین است:

المللی زبانی واحد به عنوان زبان اصلی معاهده انتخاب در برخی معاهدات بین
المللی یابد. در نگارش برخی معاهدات بینشده و متن قرارداد به آن زبان نگارش می

شود اما طرفین، یک زبان را نگاشته میاگرچه متن معاهده به زبان همه اطراف معاهده 
به عنوان زبان اصلی و ارجح در قرارداد انتخاب کرده که در موارد اختالف مالک عمل 

گیرد. طریق دیگری که در نگارش برخی معاهدات و تفسیر از قرارداد قرار می
 .تگیرد انتخاب چند زبان با ارزش و اعتبار یکسان اسالمللی مورد عمل قرار میبین

های متعددی نوشته شده و همه نسخ نیز در بر مبنای این روش متن معاهده به زبان
 (. 51: 5810)وکیل، باشدحکم واحد و دارای ارزشی برابر می

هرگاه التزام صرف  ،قانون اساسی 51در مقام بررسی طرق یاد شده بر مبنای اصل 
رق ه انتخاب هر یک از طُرسد کبه نظر می ،به متن قانون اساسی را هدف قرار دهیم

که زبان  ییااستثن ، مگر مواردمغایرت داشته باشد 51یاد شده با ظاهر و منطوق اصل 
 یچرا که اجرا ،فارسی به عنوان زبان واحد یا زبان ارجح در یک معاهده پذیرفته شود

ه همه متون رسمی کشور به زبان و خط کدر نظام حقوقی مستلزم آن است  51اصل 
. بر این مبنا قرار دادن اسنادی به زبان دیگر در شمار اسناد رسمی در رسمی باشد

اما مسئله مهم دیگر پیرامون این موضوع منافع کشور با مفاد این اصل مطابقت ندارد. 
الملل است که در مواردی بسیار وابسته به قراردادهای کشور در سطح نظام بین

نون مدنی همه مقررات قراردادها و عهودی قا 1، چرا که بر مبنای ماده المللی استبین
شود در حکم قانون دانسته که طبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد می

اند. بر این اساس این متون ازجمله متون رسمی محسوب شده و مستند به اصل شده
 باید به زبان و خط فارسی نگارش یابد.  51
چنین استدالل شود  ،ن مغایرت ممکن استبه عنوان یک فر  و به منظور حل ای 

زبان و خط فارسی، زبان و خط رسمی کشور ایران است، بر این  51که بر مبنای اصل 
اساس متون رسمی مورد عمل در چارچوبه نظام جمهوری اسالمی باید به زبان و خط 
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خطی  المللی اگرچه به زبانی وفارسی باشد، بنابراین متون مورد استناد در جامعه بین
چرا که اساساً بر  ،غیرِ فارسی نگاشته شده باشد مغایرتی با متن قانون اساسی ندارد
خارج است و بر  51اساس این استدالل این مسئله موضوعاً و تخصصاً از شمول اصل 

مبنای مفاد این اصل الزم آن است تا صرفاً در نظام حقوق داخلی متن فارسی این 
قرار گیرد. همچنان که واضح است استدالل مطرح شده  اسناد و معاهدات مورد استناد

که کشور ایران نیز  ،عد قابل خدشه است که متن تهیه شده به عنوان معاهدهاز این بُ
آوری است که مستند به کشور ایران و از جمله متون الزام ،باشدیکی از اطراف آن می

این اساس به یقین  بر .از سوی مقامات صالحیتدار کشور تصدیق و امضا شده است
قانون اساسی  51این اسناد نیز در شمار مصادیق عبارات اسناد رسمی مندرج در اصل 

های الزم در حراست از است. بر این اساس تنها مستمسک پذیرش این متون، ضرورت
بر این اساس بنا به  الملل و نیازهای روز کشور است.منافع کشور در نظام حقوق بین

رسد، که با تفسیر کارکردگرا و مقصدگرا بر این موضوع به نظر می های حاکمضرورت
توان وجود این اسناد را در نظام حقوقی ایران، توجیه قانون اساسی، می 51از اصل 
مسئولیت  یلتوان اعتبار این اسناد را به رسمیت پذیرفت واگرچه با این توجیه میکرد. 

چرایی این موضوع  .قابل دفاع است زین تصالح انعقاد این گروه از معاهدامراجع ذی
نامه راجع به آیین (1)1و  (5)8قانون اساسی و مواد  51برآمده از صراحت اصل 
هیئت وزیران است  58/1/5855المللی مصوب های بینچگونگی تنظیم و انعقاد توافق
هرگاه  اند. بر این اساسالمللی به زبان فارسی تأکید کردهکه بر تنظیم معاهدات بین
ای را با زبان غیرفارسی منعقد کنند، این مسئله تخلف از مفاد مقامات ایران معاهده

شده به عنوان دو هنجار حاکم بر این موضوع محسوب، و نامه یادو آیین 51اصل 
  تواند موجبی برای مسئولیت سیاسی و انتظامی آنها باشد.می

                                                                                                                                   
نسخه از آنها به زبان فارسی  المللی الزم است یکای و بینطقههای دو یا چند جانبه منر کلیه توافقد .1

زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی  مراتب رجحان های حقوقی تشریفاتی،تنظیم گردد و در توافق
 .تفسیر قید شود اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت

فارسی با نسخه خارجی  المللی الزم است نسخهقبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین .2
المللی بین یهاترجمه اداره توافق بر عهده هیأت با ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تأیید مطابقت

 .باشدمعاونت حقوقی ریاست جمهوری می
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 یزبان و یقوم یهاگروه حقوق و 11 اصل ـ7
به معنی گروه کم، بر اساس این که چه شاخصی را در تقسیم افراد « اقلیت»ه واژ

بر این اساس که هرگاه مالک در  .یابدجامعه مالک عمل قرار دهیم اقسام متعددی می
فراد آن گروهی را که دارای دینی متفاوت از اکثریت ا ،تقسیم افراد جامعه دین باشد

 و... . اقلیت نژادی، مذهبی است به همین صورت .خواننداقلیت دینی می جامعه باشند
توانند به عنوان مالکی در تقسیم ها قومیت و زبان نیز میعالوه بر این شاخص

افراد جوامع قرار گیرند. بر این اساس آن گروه افرادی را که دارای قومیتی متفاوت یا 
ی گویند. بر همین زبانی متمایز از اکثریت افراد آن جامعه باشند اقلیت قومی و زبان

هایی در نظر گرفته ها حقوق و آزادیاساس در قوانین کشورها برای این اقلیت
ها اعم از دینی و مذهبی، قومی و زبانی در اصول شود. برای نمونه حمایت از اقلیتمی

 ( 61، 16 ،51، 51 ،58، 51متعددی از قانون اساسی ایران وجود دارد. )از جمله اصول 
ولی که بخشی از مفاد آن در راستای این هدف تنظیم شده است اصل از جمله اص

های محلی و قومی در قانون اساسی است. در این اصل از یک سو استفاده از زبان 51
های گروهی آزاد دانسته شده است و از سوی دیگر آزادی تدریس مطبوعات و رسانه

  سمیت شناخته شده است.ادبیات آنها در مدارس البته در کنار زبان فارسی به ر

 یمذهب و ینید یهاتیاقل بر 11 اصل مفاد شمول عدم ای شمول .1ـ7
قرار دارد، محل  51ای دینی و مذهبی، نیز در شمول مفاد اصل هزبان اقلیتاین که 
به یقین زبان « قومی»آید این است که واژه آنچه از مفاد این اصل برمی .تأمل است
توان شمول مفاد ب« محلی»شود. اما این که از اطالق واژه یهای قومی را شامل مگروه

های دینی را نیز استخراج کرد نیازمند بررسی است. آنچه ذیل این اصل بر زبان اقلیت
کند عدم پاسخ صریح شورای نگهبان در پاسخ به سؤال وزیر این ابهام را تقویت می

، تدریس زبان 51اصل  که آیا مفاد ذیل است آموزش و پرورش وقت مبنی بر این
)مرکز تحقیقات شورای شود های مذهبی و دینی )اهل کتاب( را نیز شامل میاقلیت
توضیح اینکه وزیر آموزش و پرورش وقت ضمن بیان این  (.511: 5810نگهبان، 

ها است که در مدارس اختصاصی های دینی اهل کتاب نه تنها سالمقدمه که اقلیت
و این  به آموزش زبان قومی و مذهبی خود پرداختهخود و به صورت غیر رسمی 

ها مستند به اصل بلکه مسئولین این اقلیت ،اندآموزش را پس از انقالب نیز ادامه داده
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دانند. از شورای قانون اساسی خود را مجاز به آموزش رسمی زبان خود نیز می 51
ساسی مفید این معنا قانون ا 51کند که آیا اصل نگهبان راجع به این مهم سؤال می

شده در قانون اساسی به های دینی شناختهاست که تدریس زبان مذهبی و قومی اقلیت
ها را صورت رسمی مجاز است یا آنکه این اصل صرفاً آموزش غیر رسمی این زبان

 مجاز دانسته است؟
در بررسی این سؤال در شورا اگر چه بسیاری از اعضای وقت شورای نگهبان به 

)مرکز  اندهای مذهبی سخن گفتهاز عدم شمول مفاد ذیل این اصل بر اقلیت صراحت
در نهایت شورا راجع به این موضوع به اما ( 113: 5810، تحقیقات شورای نگهبان

 (.113: 5810، مرکز تحقیقات شورای نگهبان)ده است نظریه نهایی نرسی
 تواندهایی میبه منظور رفع این ابهام رجوع به مشروح مذاکرات بررسی ن 

ها ها و پرسش و پاسخمذاکرات پیرامون این اصل صحبتراهنمایی روشنگر باشد. در 
از جمله  .شودهایی هم که در این باب ذکر میهای قومی بوده و مثالپیرامون اقلیت

)بهشتی، مولوی عبدالعزیز، اداره کل امور فرهنگی، زبان آذری، کردی، عربی و بلوچی 
بدون آنکه در  ،است بوده های قومیهایی از اقلیتهمه مثال (151-151: 5، ج5861

مورد  فر از پیشتی صورت گیرد. این موضوع نظر یا اظهار مخالفاین مورد اختالف
های مذهبی و قبول اعضای آن مجلس مبنی بر عدم شمول مفاد این اصل بر اقلیت

موضوع باید رأی به عدم  که در این ،رسدبراین اساس به نظر می .دینی حکایت دارد
 های مذهبی و دینی داد.این اصل بر اقلیتمفاد شمول 
عالوه بر این موضوع در مذاکرات مجلس بررسی نهایی توجه به مفاد، موضع و  

ارامنه که جا و محل »کند زمان طرح این ابهام از سوی یکی از نمایندگان که بیان می
های مذهبی مشخص نشده ن و خط اقلیتمشخصی ندارند و در اینجا جایی برای زبا

تواند مثبت نیز می (151: 5، ج5861)خاالتیان، اداره کل امور فرهنگی،  «است
های مذهبی بر زبان اقلیت« محلی» فر  مطرح شده در باال و عدم شمول واژهپیش
« محلی»مطرح شدن متن پیشنهادی اصل که در آن واژه چرا که این ابهام بعد از  ،باشد
شود. بر این اساس این موضوع مثبت این مسئله است که در د شده بود ایراد میقی

های مذهبی به هیچ روی دربردارنده زبان اقلیت« محلی»ذهن این نماینده نیز واژه 
های مذهبی نیز بود ابهام هر آیینه پیداست که هرگاه این واژه شامل اقلیت نبوده است.
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بلیت مطرح شدن نداشت. بنابراین این مطلب نیز از مطرح شده از سوی این نماینده قا
بر زبان « محلی»فر  نمایندگان مبنی بر عدم شمول یک سو مؤیدی در تأیید پیش

های های مذهبی دارد و از سوی دیگر تأییدی در شمول این واژه بر زبان گروهاقلیت
 مهم دارد. ، همچنانکه منطوق و ظاهر اصل نیز حکایت از اینقومی و نه مذهبی است

و تکلیف دولت در این  مدارس در یقوم و یمحل اتیادب سیتدر آزادی .2ـ7

 زمینه
های قومی در استفاده از زبان خودشان در این آزادی اقلیتای که راجع به نکته

اصل وجود دارد این است که نقش دولت جمهوری اسالمی ایران در جریان اجرای 
ولت در این رابطه فعال بوده و دولت باید ؟ آیا نقش دمفاد ذیل این اصل چیست
های گروهی و مهمتر از این های محلی در مطبوعات و رسانهامکانات استفاده از زبان
های قومی را فراهم کند یا این که در این اصل دولت صرفاً دارای در مدارس اقلیت

این مهم  ها و عدم ممانعت در انجامنقش انفعالی بوده و صرف آزاد گذاشتن اقلیت
های مختلف وافی به مقصود این اصل است؟ پاسخ به این ابهام را براساس دیدگاه

 بررسی خواهیم کرد.
بررسی دیدگاه نمایندگان مجلس بررسی نهایی حاکی از آن است که این اصل 

بلکه عالوه بر شناسایی این آزادی برای  ،ها نبودهبیانگر یک آزادی صرف برای اقلیت
ف فراهم کردن زمینه اجرای آن را بر عهده دولت قرار داده است. براین ها تکلیاقلیت

ت برای آموزش اساس در آن مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا دولت موظف اس
ها و که این مهم از جمله مسئولیتآمده است  ؛معلم فراهم کندزبان بلوچی یا عربی 

امر معلم و سایر امکانات را برای انجام این  وظایف دولت بوده و دولت موظف است
با این حال  (.155: 5،ج5861بهشتی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی،) فراهم کند

ل، با بیانات یاد شده در برخی اظهارنظرهای نهادها و مقامات رسمی پیرامون این اص
مجلس بررسی نهایی پیرامون این اصل نه تنها سنخیت نداشته بلکه در تعار  

-8115و  11/1/5853مورخ  53-311های شماره ای نمونه در پاسخ به نامهباشد. برمی
مشاور رئیس جمهور و رئیس  51/1/5835رخ مو 35 – 8118و  55/1/5835مورخ  35

و نظارت بر اجرای قانون اساسی از وزرای وقت آموزش و پرورش هیأت پیگیری 
لی و قومی در مدارس( های محتدریس ادبیات زبان) 51بر اجرای مفاد ذیل اصل  مبنی
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مورخ  1515/510و  50/5/5853مورخ  510/ 113های شماره که به ترتیب در نامه
شده در ذکر شده است که اصل یاد ،آمده 51/8/5831مورخ  501/ 615و  53/6/5835

تدریس ادبیات اقوام مختلف دربردارنده هیچ الزام و تکلیفی برای دولت نبوده و این 
بر این اساس از این اصل  .بیات اقوام مختلف را آزاد دانسته استاصل صرفاً تدریس اد
های دولتی نباید مانع از اجرای مفاد ذیل این اصل شود که دستگاهتنها این استنباط می

گونه این دیدگاه مفاد ذیل اصل موجد هیچبنابر  (.553-558: 5831)مهرپور،  بشوند
جرای این مفاد صرفاً دارای تکلیف دولت در ا تکلیف ایجابی برای دولت نبوده و

 سلبی بر خودداری از ایجاد مانع در مسیر اجرای این مفاد است.
در پاسخ  های ذکر شده از سوی برخی اعضای وقت شورای نگهبانبررسی دیدگاه

های به سؤال وزیر آموزش و پرورش راجع به این مسئله که آیا تدریس رسمی زبان
ی شناخته شده در قانون اساسی به عنوان یک درس های دینقومی و مذهبی اقلیت
مجاز است یا آنکه فقط تدریس غیر رسمی آن مجاز  51رسمی مستند به اصل 

قانون اساسی  51حاکی از این است که در عقیده این اعضا نیز آنچه در اصل  ،باشدمی
لذا  و های قومی آن هم در کنار زبان فارسی بودهآمده است صرف آزادی تدریس زبان

تکلیفی برای نهادهای مسئول از جمله وزارت آموزش و پرورش این اصل دربردارنده 
)مرکز تحقیقات  نیست هاریزی در راستای آموزش رسمی این زبانمبنی بر برنامه
این دیدگاه برخی از البته همچنان که تصریح شد  (.101 -101: 5810شورای نگهبان، 

 باشد.ده و قابل انتساب به شورای نگهبان نمیاین موضوع بو اعضای شورا راجع به
در نظم حقوقی د که رسای مطرح شده در این موضوع به نظر میهبا وجود دیدگاه

کشور باید قائل به دیدگاه دوم )عدم تکلیف دولت در ایجاد امکانات برای  امروز
« ج»های محلی و قومی( بود. چرایی این مسئله برآمده از مفاد قسمت تدریس زبان

است مجلس شورای اسالمی  51/50/5831وب قانون برنامه پنجم توسعه مص 51ماده 
( 51)  پانزدهم اصل در مقرر حدود در است مجاز پرورش و آموزش»کند که مقرر می
بر اساس مفاد  .«نماید تقویت مدارس در را ادبیات بومی و محلی اساسی گویش قانون

قانون اساسی را دربردارنده  51قنن عادی نیز اصل رسد که ماین ماده قانونی به نظر می
و مفهم تکلیف ایجابی برای دولت مبنی بر الزام به فراهم آوردن شرایط، امکانات و 

بلکه زمام اختیار در این موضوع را  ،های محلی ندانستهها و گویشآموزش زبان زمینه
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گیری کند ن تصمیمآ مرجع تشخیص این موضوع، در مورد به دولت سپرده تا به عنوان
 آنکه تکلیف و الزامی در این مسئله برای آن ایجاد کرده باشد.بی

 یقوم و یمحل یهازبان از استفاده حدود .3ـ7
های محلی و قومی به رسمیت قانون اساسی اگرچه استفاده از زبان 51در اصل 

قیودی به  شناخته شده است اما به هر روی این آزادی به صورت مطلق نبوده و دارای
 باشد:شرح زیر می
های قومی و محلی از یک سو در تشریح نحوه و میزان استفاده از زبان 51اصل 

ها در ها را احصا کرده و صرفاً اجازه استفاده از این زبانموارد استفاده از این زبان
های گروهی و مدارس )تدریس ادبیات آنها( را داده است. از سوی مطبوعات، رسانه

در »محلی را نیز با عبارت های این اصل از قانون اساسی میزان استفاده از زبان دیگر
با این توضیح که مقصود از این عبارت آن  .مشخص کرده است« کنار زبان فارسی

تنها نباید به غفلت از زبان فارسی بینجامد های قومی و محلی نهاست که تدریس زبان
 51این موضوع از نحوه بیان اصل  ان فارسی باشدبلکه میزان آن نیز نباید بیش از زب

های ملی و قومی را در کنار زبان فارسی چرا که وقتی استفاده از زبان ،شودبرداشت می
آزاد دانسته است این نحو بیان به این معنی است که در تدریس ادبیات و زبان در 

ها نیز از این زبان تواندمدارس اصل بر زبان فارسی بوده و در کنار زبان فارسی می
ی استفاده از ها در حاشیهاستفاده شود به عبارت دیگر در این موارد استفاده از این زبان

 زبان فارسی قرار دارد.

 کشور مقررات و نیقوان در 11 اصل مفاد ظهورـ 8
بسیاری از مفاد اصول قانون اساسی کلیاتی است که اجرایی شدن آنها نیازمند 

و تصویب مقررات جزئی از سوی نهادهای دارای صالحیت است.  تقنین قانون عادی
چرایی این موضوع در کلی بودن مفاد قانون اساسی و لزوم جزئی شدن به منظور 
اجرای آنها نهفته است. بر این اساس مصوبات وضع شده از سوی نهادهای صالح )اعم 

بلکه  ،کندکمک میاز قانون و مقررات( نه تنها به اجرایی شدن اصول قانون اساسی 
ها و سکوت قانون اساسی را در برخی موارد پوشش داده و توانند ابهامات، اجمالمی

رفع نمایند. بنابراین ضروری است در تشریح اصول قانون اساسی مجموعه مصوبات 
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 مرتبط با هر یک از اصول قانون اساسی نیز مورد کاوش قرار گیرد.
ای صالح و مسئول از مجلس شورای اسالمی قانون اساسی نهاده 51راجع به اصل 

به عنوان قلب هنجارگذاری کشور گرفته تا سایر نهادهای مسئول، و مرتبط با این 
اند. موضوع همچون شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبات متعددی را تصویب کرده

های فرهنگی و تأکید این فراتر از متن قوانین و مقررات توجه به مفاد سیاست
ها بر اهتمام جدی در توسعه و تقویت زبان و خط فارسی خود برآمده از سیاست

دهی به کشور و نیز راهنمایی صادق در جهتارزش این مهم در نظام هنجارگذاری 
 1بند توان به ها میباشد. از جمله این سیاستنهادهای مسئول در این عرصه می

عی و فرهنگی جمهوری اسالمی های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماسیاست
بر لزوم اهتمام تام نسبت به اشاره کرد که  مقام معظم رهبری 10/1/5831ایران ابالغی 

های کلی برنامه پنج ساله سیاست 1بند عالوه بر این در  زبان فارسی تأکید شده است.
در  نیز بر این موضوع تأکید شده است. (5)چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

شورای عالی  51/51/5851های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب سیاست 11بند 
انقالب فرهنگی توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور به عنوان یکی از 

 شده است. مهای مقابله با تهاجم فرهنگی اعالسیاست
اهنما دهنده و رهای ابالغی در این زمینه که عمدتاً نقش جهتعالوه بر سیاست

از جمله این  دارد قوانین و مقررات متعددی نیز در این راستا تصویب شده است.
کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه توان به قانون ممنوعیت بهقوانین می
های کردن دستگاهاشاره کرد. این ماده واحده ضمن ملزم 51/1/5851مصوب 

ها، کارگیری واژگان بیگانه در گزارشاز به داریدقانونگذاری، اجرایی و قضایی به خو
حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان » های رسمی با هدفمکاتبات، سخنرانی

های تجاری، گذاری مکان، الزاماتی راجع به نام«یکی از ارکان هویت ملی ایران
شریات گان، در نشر و طبع نها و محصوالت تولیدی برای صاحبان و تولیدکنندکارخانه

ربط و در نصب عالیم برای نیروی انتظامی ها برای مسئوالن ذیو مطبوعات و روزنامه

                                                                                                                                   
ت ملى مبتنى بر اسالم و انقالب اسالمى و نظام جمهورى اسالمى و آگاهى یهو ت وحدت ویتقو .1
  رانى ـ اسالمى و اهتمام جدى به زبان فارسىیران، فرهنگ، تمدن و هنر ایخ ایافى درباره تارک
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عالوه بر این در متون قانونی متعددی لزوم توجه و اهتمام تام  (5).مقرر کرده است
و گسترش زبان و خط فارسی مورد تأکید قرار گرفته ء های مسئول در ارتقادستگاه

ان و خط فارسی در کشور ایران و رسمیت زب 51مفاد اصل  است که این مهم برآمده از
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی،  8توان به ماده عالوه بر این می است.

مجلس شورای  51/50/5831وب اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مص
ترش خط و زبان به منظور گس. در این ماده قانونی، در این رابطه اشاره کرداسالمی، 

ها و تک، شرین عمومکن از سردر امایالت یحذف اسام به اقدامفارسی الزاماتی چون 
به تدوین  را مکلف دولت ایجاد کرده است. به عالوه یرصادراتیغ یاالهاک یبندبسته
ثر تا کحدا یشمس یخ هجریو تار یخط و زبان فارس یالزم برا یه استانداردهایلک
شده در های تعریفمشیخط 58همچنین در بند  .ه نموده استل برنامان سال اویپا

مجلس  55/55/5863قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 
شورای اسالمی، بر لزوم تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتالی ادب 

 اشاره شده است. و فرهنگ فارسی
گذار ، نهادهای مقررات51ارتباط با مفاد اصل  شده درعالوه بر قوانین تصویب

اند. از جمله این صالح در این زمینه نیز مصوبات متعددی در این راستا تصویب کرده
 11/55/5863اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب  توان بهمصوبات می

به منظور ، 51 با استناد به اصل اشاره کرد. این اساسنامه شورای عالی انقالب فرهنگی
تقویت و گسترش این زبان و رفع تشتت و ایجاد هماهنگی در  حفظ سالمت و

و ادب فارسی و ایجاد مرجعی  های مراکز فرهنگی و پژوهشی در حوزه زبانفعالیت
در  عالوهشده است. بهتصویب  ،برخوردار از وجهه و حیثیت جهانی در ایران معتبر و

ها و مؤسسات آموزش زبان فارسی در کلیه دانشگاه لزوم تدریس به»مصوبه راجع به 

                                                                                                                                   
 به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملیصدر ماده واحده:  .1

قضایی  اجرایی و های قانونگذاری،اسالمی، دستگاه ان دوم عالم اسالم و معارف و فرهنگبایران و ز
عمومی شمول قوانین و مقررات هایی کهها و موسسات دولتی و کلیه شرکتها، شرکتکشور و سازمان

( 11د( تبصره )ها و نهادهای مذکور در بند )سازمان ها،بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت
ها و مکاتبات، در گزارشهای بیگانه بردن کلمات و واژه از بکار قانون برنامه دوم توسعه موظفند

تولیدات  کلیه ها بر رویهای رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژهمصاحبه ها،سخنرانی
 .ممنوع است شودهای دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه میداخلی اعم از بخش
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ها و شورای عالی انقالب فرهنگی، همه دانشگاه 1/1/5835مصوب « عالی کشور
 .اندبه زبان فارسی شده مکلف به تدریسمؤسسات آموزش عالی 

نیز به تصویب رسیده است  51ازجمله مصوباتی که در راستای اجرای ذیل اصل 
بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به اختصاص و پیش»ده ماده واحتوان به می
های های مرکز استاندانشگاه های محلی و بومی برای تدریس درها و گویشزبان
های علوم، تحقیقات و خانهاشاره کرد. بر اساس این مصوبه به وزارت (5)«ذیربط

المی اجازه داده شده فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اس
های مراکز های محلی در دانشگاهها و گویشاست تا دو واحد درسی مربوط به زبان

 ربط به صورت اختیاری ارائه نمایند.های ذیاستان

 گیرینتیجه
تنها در توجه به وجوه ممیزه شکلی در کنار مشخصات ماهوی و محتوایی نظام نه

یاریگر ثبات فرهنگی و مقوم ، بلکه اسی داردارائه سیمای کاملی از کشور نقشی اس
قانون اساسی با اعالن زبان و خط فارسی به  51هویت ملی است. براین مبنا اصل 

 .عنوان زبان و خط رسمی نقش اساسی در این زمینه بر عهده دارد
به ویژه در متن قانون  به یقین اگرچه توجه و تأکید بر وجوه ملی و فرهنگی

توجهی به گرایانه و بیای است اما برخورد متعصبانه، یکجانبهشایستهنکو و  اساسی امر
سودمند و قابل  روی امر به هیچ ،هاواقعیات فرهنگی کشور ازجمله تعدد اقوام و زبان

دفاعی نیست. بر مبنای این مهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضمن تأکید بر 
وام دارای زبان غیر فارسی را از یاد ها و اقرسمیت زبان و خط فارسی حقوق گروه

ها را مشخص کرده نبرده و در ذیل اصل یاد شده حدود و موارد استفاده از این زبان
 شده منتج بدان است که:است. بر این اساس نکات مطرح

                                                                                                                                   
ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران  در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و به منظور صیانت از اجزاء .1

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و  های مقوّم این فرهنگ به وزارتیناسالمی و تقویت بنیان
شود که دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به اجازه داده می آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی

های مرکز ری، کردی، بلوچی و ترکمن در دانشگاهبومی و محلی کشور مانند آذ هایها و گویشزبان
 .ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس شود هایاستان
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گویی زبان فارسی تا حد زیادی به توسعه مقارن با قوام، دوام و پاسخ -5
و گسترش روابط جهانی بستگی دارد، چرا که پیشرفت وجوه مختلف زندگی اجتماعی 

باشد. براین اساس توسعه ابعاد مختلف زندگی اجتماعی امری جاری، پویا و مدام می
ها همگام کند موجبات رواج واژگان بیگانه هرگاه زبان نتواند خود را با این پیشرفت

ای خالی از ستهآورد تا به آنجا که از زبان چیزی جز پودر فرهنگ جامعه را فراهم می
محتوا و در عین حال سرشار از واژگان، عبارات و فرهنگ بیگانه باقی نخواهد ماند و 

ترین وجوه ممیزه فرهنگی و این در معنی حقیقی مرگ زبان، به عنوان یکی از اساسی
 ملی جامعه است.

وجود مخاطراتی چنین تهدیدکننده زبان و فرهنگ جامعه، رسالت نهادها و  
کردن رشد زبان و خط فارسی با پیشرفت وجوه زندگی ای مسئول در همگامهدستگاه

اجتماعی را به مسئولیتی حیاتی و حساس در حراست از فرهنگ ملی و هویت ایرانی 
ی و غفلت مداوم از که غفلت و توقف جزئی آن آسیب جزئ کند. مسئولیتیمبدل می

 نه را نتیجه خواهد داد.های بیگاآن به تاراج رفتن زبان ملی به وسیله فرهنگ
لزوم توجه به وحدت ملی در عین کثرت فرهنگی در جهانِ سرشار از  -1

پوشی و اهمال است. بر این افروزی، ضرورتی غیر قابل چشماختالف و اختالف
که خود برآمده از تفکر  51بینانه مقنن اساسی در تنظیم اصل اساس مشی سیاست واقع

حفاظی سخت در حراست از این مهم بوده بلکه  اصیل اسالمی قرآنی است نه تنها
های غیر همچون راهنمایی روشنگر شیوه برخورد با زبان و فرهنگ اقوام و گروه

گیران و دهد که باید سرلوحه تصمیمات تصمیمفارسی زبان در کشور را نشان می
 اجرای مجریان در این حوزه قرار گیرد.

ر، وضعیت فرهنگی جامعه، متن با نگاهی جامع به فضای حقوق اساسی کشو 
رسد که عبارت های موجود راجع به مفاد این اصل به نظر میقوانین مصوب و دیدگاه

نه تنها منتج به نگاشتن همه اسناد، متون، « زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است»
وگوها و ها، گفتمکاتبات رسمی و کتب درسی به زبان فارسی است بلکه مصاحبه

های رسمی نیز باید به زبان فارسی انجام شود. بر این اساس و به منظور یسخنران
های زیر را حلتوان یکی از راهممانعت از سوء برداشت از این بخش از مفاد اصل می

 برای بازنگری در این اصل برگزید:
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مصادیقی که لزوم نگاشتن آنها به زبان فارسی در این اصل، ضروری دانسته شده  -5
گردد، چرا که ضرورت نگاشتن این موارد به زبان فارسی از مفاد است حذف 

 صدر اصل قابل استخراج است.

فهرست موارد یاد شده کامل شود تا موجب سوء برداشت یا سوءاستفاده از مفاد  -1
 اصل نشود.

 ای تنظیم شود که منطوق اصل افاده حصر نداشته باشد. مفاد اصل به گونه -8
های غیرفارسی موضوعی آموزش زبان که ذکر شد،عالوه بر این نکات همچنان 

است که هم بر مبنای اصول قانون اساسی و هم واقعیت دنیای امروز ضرورت توجه به 
 است شایسته این مهم در مفاد این اصل امریآن اثبات شده است. بر این مبنا توجه به 

وی دیگر حدود کمک کرده و از س سو به تکامل متن قانون اساسیتواند از یککه می
 های غیرفارسی در جامعه علمی کشور را مشخص سازد.آموزش زبان
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 منابع فهرست

  کتب
 قرآن کریم -5
، انتشارات سخن، چاپ چهاردهم، فرهنگ بزرگ سخن( 5836انوری حسن، )  -1

 1جلد 
نگاهی تازه به دستور زبان فارسی، مجموعه زبان (، 5838باطنی، محمدرضا) -8

غالمرضا عمرانی، تهران: لوح زرین،  دستور جدید(،مقاله درباره  44) دستوری
  5-1چاپ اول، صص 

، تهران: توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(، 5836باطنی، محمدرضا) -1
 امیرکبیر، چاپ بیستم

اصول قانون اساسی در پرتو نظرات  (،1/5/5818پژوهشکده شورای نگهبان )  -1
 58180510شماره مسلسل  (،51شورای نگهبان )اصل 

مجموعه کامل و تفصیلی قانون اساسی جمهوری اسالمی  (،5831یال، پروانه) ت -6
 تهران: خرسندی، چاپ اولایران، 

، تهران: مبسوط در ترمینولوژی حقوق(، 5836جعفری لنگرودی، محمد جعفر) -5
 5کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، جلد 

هنام، ، ترجمه عیسی بتمدن ایرانی(، 5836جمعی از خاورشناسان فرانسوی ) -3
 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم

، تهران: کومش، نقش ایرانیان در تاریخ تمدن جهان(، 5833حقیقت، عبدالرفیع،) -1
 چاپ دوم

 تهران: نشر شهر، چاپ اول ایران ما،(، 5831خاتمی، احمد) -50

، تهران: دانشگاه تهران، چاپ (، فرهنگ متوسط دهخدا5831دهخدا، علی اکبر) -55
 اولاول، جلد 

ترجمه جعفری تبریزی، محمد نهج البالغه،  (،5851حسین، )الرضی،محمدبن -51
 تقی، تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ چهارم
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، تهران: دانشگاه تهران، حقوق اساسی ایران(، 5831عمید زنجانی، عباسعلی) -58
 چاپ اول

 جنگل، جاودانه، چاپ اول حقوق اساسی،(، 5810زاده، قاسم)قاسم -51

، تهران: میزان، های حقوق اساسیبایسته(، 5831ت پناهی، ابوالفضل)قاضی شریع -51
 چاپ بیست و چهارم

دادرسی اساسی در نظام جمهوری (، 5810مرکز تحقیقات شورای نگهبان) -56
-5831اسالمی ایران )اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان )

 مقررات ، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و((5811

 5، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، جلدفرهنگ فارسی(، 5833معین، محمد) -55

 مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،(، 5810ملک زاده، محمد)  -53
 تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی )مجموعه (، 5831مهرپور، حسین) -51
نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی  مکاتبات و

 ، تهران: ثالث، چاپ اول(5831 -5834

دفتر انشارات  (، ترجمه تفسیر المیزان،5810موسوی همدانی، محمد باقر) -10
  56اسالمی، چاپ سی و دوم، ج

 5، تهران: مجد، چاپ اول، جلد الملل عمومیحقوق بین(، 5810وکیل، امیرساعد) -15

زیر ، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی (،5833، امیرساعد، عسکری )وکیل -11
 نظر عباسعلی کدخدایی، تهران: مجد، چاپ سوم

تهران: مؤسسه انتشارات  قانون اساسی برای همه،(، 5851یزدی، محمد ) -18
 امیرکبیر، چاپ اول

 مقررات و نیقوان اسناد، 
  ، مجلس شورای ملی11/6/5853دادرسی مدنی، قانون آیین -11
 (5133سرطان  50ه.ق ) 5815جمادی الثانی  51ای، نامه انتخابات دو درجهنظام -11
 5800حوت  10قانون شورای عالی معارف،   -16

 مجلس شورای ملی 15/55/5803و  15/5/5805قانون قانون ثبت اسناد و امالک،  -15
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 ، مجلس شورای ملی10/5/5851قانون مدنی،  -13

 وزیر دادگستری 51/55/5811می،نامه مربوط به مترجمین رساصالحیه آیین  -11

 ، مجلس شورای ملی56/6/5816های درسی ایران، اساسنامه سازمان کتاب -80

، شورای عالی 15/55/5866، ساسنامه شورای گسترش زبان وادبیات فارسیا -85
 انقالب فرهنگی

مجلس  55/55/5863قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،   -81
 شورای اسالمی

 هیأت وزیران 58/1/5855المللی، های بینامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنآیین -88

 51/1/5851قانون منع بکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه مصوب   -81
 مجلس شورای اسالمی

نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه آیین  -81
 51/1/5853مصوب 

 15/5/5851های عمومی و انقالب در امور مدنی، درسی دادگاهداقانون آیین -86
 مجلس شورای اسالمی

شورای عالی انقالب  51/51/5851های مقابله با تهاجم فرهنگی، سیاست  -85
 فرهنگی

های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری سیاست -83
 10/1/5831اسالمی ایران، 

از تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران در متن کتب  ماده واحده اختصاص فصلی -81
 ، شورای عالی انقالب فرهنگی 56/51/5831، هادرسی مدارس ودانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالی لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه»مصوبه  -10
 ، شورای عالی انقالب فرهنگی1/1/5835، «کشور

واحد درس زبان و ادبیات مربوط به  اختصاص و پیش بینی دو»اده واحده م  -15
های مرکز استانهای های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاهها و گویشزبان
 شورای عالی انقالب فرهنگی 1/8/5833مصوب « ذیربط

مجلس شورای اسالمی و  51/50/5831قانون برنامه پنجم توسعه مصوب   -11
 مجمع تشخیص مصلحت نظام 11/50/5831
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 مجلس شورای اسالمی 55/55/5815ادرسی کار، قانون آیین د -18

مجلس شورای  11/1/5810دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانون تشکیالت و آیین -11
 مجمع تشخیص مصلحت نظام 11/8/5811اسالمی و 

راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات (، 5863اداره تبلیغات و انتشارات ) -11
خانه مجلس ، چاپاسالمی ایران مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری

 1شورای اسالمی با همکاری سازمان انتشارات انقالب اسالمی، ج
صورت (، 5861اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ) -16

اداره کل  مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
 5، چاپ اول، ج امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای

مشروح مذاکرات شورای نگهبان دوره (، 5810مرکز تحقیقات شورای نگهبان) -15
، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت 5860سال -اول

 حقوقی ریاست جمهوری چاپ اول

مجموعه  (5گذاری )سده قانون(، 5833روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران ) -13
ه.ش(، تهران: روزنامه رسمی،  5131-5111عصر مشروطه)  قوانین و مقررات
 چاپ اول، جلد اول

( مجموعه 1گذاری )(، سده قانون5833روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران ) -11
 -5851های )ه.ش( بخش اول سال 5800-5810های )قوانین و مقررات سال

 (، تهران: روزنامه رسمی، چاپ اول، جلد اول5800
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