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 گزارش همایش 
هـاي واگـراي هاي سیاسی داخلی و همچنین گروهطی دهه گذشته در بین گروه

ی و هر يک براساس منافع جنـاح  شود.ديده میسی قانون اسا 1۵قومی توجه به اصل 

 انـد.تـهسیاسی و تجزيه طلبانه خود به  تفسیر جعلی و تحريف آمیز از اين اصل پرداخ

 ع و هويـتشنايی با منافها سیاسی  و نخبگان داخلی برخی از سر نا آگاهی و نا آجناح

 محتـواي وروح  مغـاير بـاعامدانه و مغرضانه به بیان تفاسیري كامالً  اي همملی و عده

 دست بهد خواند با عوامفربی به جاي ارائه برنامه و عملکرد مثبت اين اصل تالش كرده

 را از و جريـان سیاسـی وابسـته تحريف قانون اساسـی زده و هزينـه ناكارآمـدي خـود

 ادري رامدر موسم انتخابات نويد تدريس زبان  ثیت نظام و قانون اساسی بپردازند وحی

مامیـت هايی معاند كه هـی  اعتقـادي بـه تگر گروهاز سوي دي اند.دادهسر در مدارس 

تخريـب ه قانون اساسـی بـ 1۵مزورانه در پناه اصل  ،ارضی و قانون اساسی ايران ندارند

 اتحاد و همبستگی  ملی مشغول هستند. هويت،

بـه  ،یقـانون اساسـ 1۵از اصـل  و بیان تفاسـیر مغـاير با توجه به استفاده ابزاري

ادعاهاي مطرح شده در خصوص  ل و بررسی صحت و سقممنظور تبین واقعیت اين اص

 1۵ اصـل» ها، مقدمات برگزاريواقعیت از يل، با هدف آگاهی سازاجراي اين اص عدم

 ايی،ک مسـاعی دانشـگاه عالمـه طباطبـبا تشري« هاقانون اساسی؛ راهبردها و برداشت

 د.مركز و موسسه تاريخ وفرهنگ ديار كهن فراهم ش دادگستري كانون وكالي

هیئـت علمـی  عضو وكیل پايه يک دادگستري و جناب آقاي دكتر محمد رضا پاسبان 

مـديريت علمـی و سیاسی دانشگاه عالمـه طباطبـايی نظـارت دانشکده حقوق و علوم 

محورهـاي فراخـوان همـايش  هده گرفتنـد. در جلسـات كمیتـه علمـیهمايش را برع

رغم زمان انـد  و تخصصـی لیاستخراج و به اطالع محققان و اساتید محترم رسید. ع

 40مواجه شد و تعـداد  محققانِ صاحب نظرشايسته ايش با استقبال بودن موضوع، هم

ا بررسی اعضاي محتـرم بیرخانه علمی همايش ارسال گرديد. عنوان چکیده مقاله به دب

 ايـن جمـعاز چکیده مقاله براي درج در اين مجموعه انتخـاب شـد.  24ی كمیته علم
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نفـر دانشـجوي  ۵ هاي مختلف،دانشگاه د مقاله از اعضاي هئیت علمیچکی 9 هنويسند

 نفـر پووهشـگر برجسـته 4انش آموخته مقطع كارشناسی ارشـد،نفر د 6مقطع دكترا، 

 هستند.  مسايل فرهنگی و سیاسی

حققـان مقاالت هم نیازمند اصالحاتی بود كه براي اعمال بـه م تعدادي از چکیده

رگـزاري بشاهلل در كتاب مجموعه مقاالت نهايی كه بعـد از محترم عودت داده شد، تا ان

د از امید خدا اصل مقاالت دريافتی هم بعـبه همايش منتشر خواهد شد، مندرج شود. 

 اي منتشر و در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت.داوري علمی در مجموعه

محتـرم پووهشـی دانشـگاه  مايش از همراهی و حسـن توجـه معـاوندبیرخانه ه

ا، همچنین از جناب آقـاي دكتـر زاهـد پاشـطباطبايی جناب آقاي دكتر علومی عالمه 

 وکاران محترم دانشـکده حقـوق مركز و همه هم دادگستري نائب رئیس كانون وكالي

علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی كه در برگـزاري ايـن همـايش نقـش و سـهمی 

 تقدير و تشکر نمايد. محققان محترمـی كـه بـا نگـارش مقـاالت علمـی خـود ،داشتند

كمیتـه ی اعضـاي محتـرم موجب  اصلی برگزاري شايسته اين همـايش شـدند، مسـاع

بـل قا فرهنگ ديار كهـن  مکاران محترم  مؤسسه تاريخ و، و هعلمی و اجرايی همايش

 تقدير است.

 

 همایش دبیرخانه علمی

 هاقانون اساسی؛ راهبردها و برداشت 15اصل  

  
  

 



 

 

 

 یو مادر یزبان مل یمرزها ی: هم پوشیقانون اساس 15اصل 

 یاحمد دیحم دکتر

 دانشگاه تهران یاسیعلوم س استاد

 

 چکیده 

در  ایمسـتقل پـس از قـرارداد وسـتفال یاسـیس يواحـدها يبرا یزبان مل مساله

 يکـايمـدرن در اروپـا و سـپس امر يدولـت هـا يهـادغدغه نياز مهمتر یکي 1648

بـا  یقـرون پـس از وسـتفال یدر طـ يیاروپـا يهـابـوده اسـت. گرچـه دولـت یشمال

زبـان  کياز  اصلهجه خ کي ايزبان  کيمطرح كردن  وهيخاص خود و بو يهااستیس

ا و هـبرداشـتن زبـان انیـبـردن و از م هیكشور و بـه حاشـ یو رسم یعنوان زبان ملهب

 يیهـايامپراطـور ايبزرگ  يهاكار شدند، اما دولت نيخود موفق به ا یمحل يهالهجه

 ديگوناگون جد ياهشدند و به شکل دولت یاول دچار فروپاش یكه پس از جنگ جهان

 یان ملـزب کيراه روبرو شدند و مساله داشتن  نيدر ا يدايز يهاوردند با چالشآسربر

ر نهـا دشـواآ يبـرا ديـجد ياز واحـدها یبرخـ یزبـان يهایبا توجه به گوناگون یرسم

 .نمودیم

از فاصـله دوره گـذار  یعني ميقد يهااست كه از دوران يیاز جمله كشورها رانيا

 يدر یزبان فارسـ یعنيد واح يزبان سراسر کي يدارا یبه عهد اسالم یاز عهد ساسان

و  ينگـا خيدر تـار يرا زبان نوشـتار آن رانيمردمان ا يها و تبارهارهیت یبود كه تمام

 نيغـازآ يهادهه یعنيهمه در دوره مدرن  ني. با اگرفتندیشعر بکار م وهيو بو اتیادب

 یخـودگردان ینیاسـتال-یسـتینیلن وهيو بو یبرالیل يهاگفتمان ریتحت تاث ستمیقرن ب

در  انـهيقـوم گرا يهـاگفتمان شبردیجهت پ یبه محمل یمحل يهاها، مساله زبانخلق

و تنهـا  اشـتقـرار د هیدر حاش يگفتمان در دوران پهلو نيا نکهيشد. با ا ليكشور تبد
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پـس از انقـالب بـا درج  يهاداشتند، در سال ین اشاراتآقوم گرا به  یاسیس يهاگروه

 يمساله زبانهـا ،یاسالم يجمهور یرا به قانون اساسقوم گ يانهاياز كانال جر 1۵اصل 

قـوم گـرا و  يهـاانيـگاه جر هیبه تک يمهوم زبان مادر ریو در دهه اخ یقوم اي یمحل

مقالـه درصـدد  نيـشد. ا ليتبد یاسیس جیجهت بس يابزار یاسیس يهاانيجر یبرخ

چـون  يگـريد میمفاه زیو ن 1۵اصل  يتالش را با توجه به محتوا نيا يهاشهياست ر

 یقـرار دهـد. بـرخالف بسـتر اجتمـاع لیـو تحل یمورد بررس يو زبان مادر یزبان مل

منـاطق  ريسـا سیتـازه تاسـ یچند زبان يكشورها ايغرب و  ريمهاجر پذ  نيجوامع نو

دشـوار  اریبسـ رانيـا یخيو تـار یدر بسـتر اجتمـاع يمفهوم زبان مادر فيجهان، تعر

بـوده و  الیسـ اریبسـ يو زبان مادر یزبان مل انیم يمرزها گري.  به عبارت ددينمایم

 .ن دو شده استآ انیم يشکارآار یبس يها یباعث هم پوشان

 

 قانون اساسی 1۵زبان ملی، زبان محلی، زبان مادري، اصل  واژگان کلیدی:
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 قانون اساسی 15گرایانه به اصل تحليل و بررسی رویكرد قوم

  یاکبر مرایس
 مدرس دانشگاه ،یاسیعلوم سدانشجوي دكتري 

samiraakbari1394@gmail.com 

 چکیده
رو نوع يک پديده جهانشمول است و بسیاري از كشورهاي جهان با ايـن مسـئله روبـهت

انی، زبـهاي مختلـف قـومی، از گروهبه لحاظ ساختار اجتماعی  نیز كشور ايرانهستند. 

المی قانون اساسی جمهـوري اسـ رواز اين .نوادي و مذهبی مختلفی تشکیل شده است

مـردم ايـران  ر خـط رسـمی و مشـت و دارد كه زبـانبیان میدر اصل پانزدهم ايران 

خـط  بايد با ايـن زبـان و کاتبات و متون رسمی و كتب درسیمفارسی است و اسناد و 

گروهـی و  هايلـی، قـومی در مطبوعـات و رسـانههـاي محباشد ولی اسـتفاده از زبان

اضر در پـی حپووهش  ر كنار زبان فارسی آزاد است.ها در مدارس دتدريس ادبیات آن

ی گرايانه از اصل پـانزده قـانون اساسـبرداشت قومبررسی اين پرسش اساسی است كه 

سـت اايـن  در پاسخ به سؤال فوق مطرح شدهبه دنبال دارد؟ فرضیه  پیامدهايی را چه

گرايـی و همسـازي و توسـعه هم تواند موجب رشـدتنوع و تکثر نیروهاي قومی میكه 

 روش .باشـدتقويت زبان ملـی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي شود و در جهت 

 استتحلیلی _از نوع توصیفی پووهشبه كار رفته در اين 

 ومی قتکثرگرايی قومی، اصل پانزدهم قانون اساسی، هويت ، قومیت واژگان کلیدی:
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 اصل پانزدهم قانون اساسی و مساله تكوین و گسست در حقوق اساسی

 میالد امیدوار

وهشگر مطالعات حوزوي و تاريخ فقهپو  
miladomidvar@ymail.com 

 

 چکیده 

كوشـد بـا روشـن نمـودن  آن جا كه امري بنیادي است كه مـی حقوق اساسی از

 یف هريک نسبت بـه هـم راشکل حکومت، روابط حکومت با شهروندان و حقوق و تکال

ر و تکمیـل همچنـین تطـو اسـت.از مباحث بسیار مهم فلسفه حقـوق روشن سازد كه 

 هـااين گسسـترسد كه چرايی ايران داراي گسست هايی به نظر میحقوق اساسی در 

شـماري هايجاد آن باشـد. كرونولـو ي و گـا تواند راهنمايی براي علت يابی و چرايیمی

ق حقو ايران و نیز تکوين مجدد و تأسیس تاريخی پديداري حقوق اساسی نخستین در

مـتن  سـیس و بـا توجّـه بـهاي موثر در اين تأهسی گروهاسی كنونی در ايران و برراس

 گروه مذاكرات گروه موسس در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوري اسالمی ايـران

ی هشگران براي نیل به چرايی درج اين اصـل در حقـوق اساسـمی تواند راهگشاي پوو

اي انـههـاي كتابخی و بـر مبنـاي دادهلـتحلی-با روش شهودي ايران باشد. اين پووهش

ر حقوق كوشد، ضمن تدوين كرونولو ي در قاعده همزمانی اين اصل با توجّه به تطومی

 اساسی اين چرايی را روشن سازد.

 

 گسست، حقوق اساسی، اصل پانزدهم قانون اساسی، كرونولو ي :واژگان کلیدی
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 مبانی فلسفی و حقوقی آموزش زبان مادری

 محمد علی بهمنی قاجار 

 دادگستري و دكتراي حقوق بین الملل وكیل پايه يک
bahmaniqajar@yahoo.com 

 

 چکیده 

رتبط بـه اشـخاص بـه متعلـق بـه آموزش زبان مادري به عنوان يکی از حقوق مـ

هـاي زبـانی در از مسايل حساس در پیوند بـا گـروهقومی و زبانی و نیز يکی  هايگروه

ر راستاي پاسداشت حقـوق و است. آموزش زبان مادري ددنیاي معاصر مورد توجه بوده

و نیز حفظ هويت فرهنگی  هاي زبانی، متعلق به گروههاي شخصی و بشري افرادآزادي

هـا از پـس از ساختن و همانند سازي و محو قومیتهاي يکسان اقوام در برابر سیاست

جنگ جهانی دوم به تدريج مورد توجه قرار گرفت و در اسناد بین المللی هـم چـون : 

. در ايـران بازتاب يافتن المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعالمیه حقوق افراد میثاق بی

نیز آموزش زبان مادري از دوران پـس از اشـغال ايـران بـه وسـیله شـوروي در جنـگ 

 هـايگـروهجهانی دوم به تدريج وارد ادبیات سیاسی ايران گرديد و سپس بـه وسـیله 

و بعد از انقـالب اسـالمی نیـز در  هاي ماركسیستی تعقیب گرديدچپ و داراي انديشه

پانزدهم قانون اساسی آزادي تـدريس ادبیـات محلـی در منـاطق مختلـف ايـران اصل 

، آمـوزش زبـان شوروي و تـرويج ناسیونالیسـم قـومی . به دنبال فروپاشیبازتاب يافت

و  گرا و تجزيـه طلـب مطـرح گرديـده قوم هايگروهمادري به عنوان يکی از مطالبات 

. البتـه اشـاره بـه ايـن نکتـه كـه يکی از محورهاي تبلیغاتی قومگرايان استنیز اكنون 

آموزش زبان مادري به وسیله بیگانگان اشغالگر وارد فضاي سیاسی ايران شده اسـت و 

چپ گرا وابسته تعقیب شده و اكنون نیز يکی از محورهـاي تبلیغـاتی  هايگروهتوسط 

عناي نفی ايـن موضـوع نیسـت، در ايـن است، به مشدهتجزيه طلب  قوم گرايان عمدتاً

و  ردد تا مبانی فسلفی و حقوقی آموزش زبان مـادري بررسـی شـدهگنوشتار تالش می
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هاي شخصـی و حفـظ . ضرورت احترام به  آزاديچهارچوب آن مشخص و تبیین گردد

، ايجاب می نمايد كه هر شخصی بتواند به هر زبانی كه دلـش مـی حقوق بنیادين بشر

ن گويد و هر زبانی را كه مايل است به طور رسـمی فـرا بگیـرد و از زبـاخواهد سخن ب

اش در رسانه ها و مطبوعات و فضاي عمومی اسـتفاده نمايـد . ايـن بـه معنـاي مادري

هـاي گونـاگون ي مختلف و يـا آمـوزش زبـانهاکلیف دولت به رسمیت دادن به زبانت

عامه مردمی كه از افع ملی و . دولت در راستاي مصالح حکمرانی وملکداري و مننیست

وان زبـان آموزشـی برگزينـد ولـی تواند زبانی واحد را به عننمايد میآن نمايندگی می

حـدوديتی علیـه آمـوزش و ممانعت نمايـد و يـا م هاي محلیتواند از تکلم به زباننمی

 اق بـین، اين موضوع در اسناد مهم بین المللـی ماننـد: میثـها ايجاد نمايدفراگیري آن

، كنوانسـیون منـع تبعـی  المللی حقوق مدنی و سیاسی، كنوانسیون حقـوق كـود 

. در هـم بازتـاب يافتـه اسـتو قومی   هاي زبانیي و اعالمیه مشهور به حقوق گرهنواد

هـاي نیـز همـین آزادي آمـوزش زبـانقانون اساسی جمهوري اسالمی ايران،  1۵اصل 

در ايـران نیـز  كه با سنت تـاريخی مادري بازتاب يافته و منعکس شده است. موضوعی

 . هماهنگی كامل دارد

 

 ، حقوق بشر هاي زبانی و قومیآموزش، زبان مادري، گروه :واژگان کلیدی
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 برخورد یا همسازی استثناء با اصل؟قانون اساسی:  15اجرای اصل 

 دکتر محمد رضا پاسبان

 عضو هئیت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی 
mpasban@hotmail.com 

 

 چکیده

اي يـا بدون آنکه قانون نوشـته ه جز در دورة حاكمیت مسلمانان بطول تاريخ در 

اي در میان باشد برپايـ  تـوافقی جمعـی، زبـان پارسـی خـواه در شـکل قانون اساسی

شـود زبـان باستانی و پارسی میانه يا آنچـه كـه پارسـی دري و امـروزين خوانـده مـی

ینی بوده كه رسما و در اسناد رسمی و ادبیات سیاسـی اداري و مشتر  سرزم -رسمی

اي كه اقوام مهـاجم و بـه ويـوه مغـوالن بـا گونهبه است؛خوانده شده« ايران»تاريخی، 

پذيرش زبان مردم ايران و آگاهی به جايگاه علمی و فرهنگی آن، زبان پارسـی را بـراي 

اره هند ساختند. در دورة زبانی رسمی و رايج امپراطوري گوركانی در شبه ق چند قرن،

معاصر، اين جايگاه حتی بدون ذكر در قانون مشروطه به رسمیت شناخته شـده بـود و 

قـانون  1۵فرمان مشروطه با صداي مظفرالدين شاه با همین زبـان قرائـت شـد. اصـل 

اساسی هرچند كه در ظاهر با پذيرش ايـن جايگـاه تـاريخی و سـنتی امکـان آمـوزش 

در عمل و با توجه به تضـعیف هويـت ملـی و  نموده، لکن بینی زبانهاي محلی را پیش

انکار يا ستیز با نمادهاي تاريخی ايرانی كه در برخی مـوارد در قالـب سیاسـت رسـمی 

گیريهـاي آشـکار اي كـه موضـعهاست، به گوننهادهاي متولی فرهنگ كشور رخ نموده

ر ملـی و بـرهم زدن برخی نمايندگان در مجلس در راستاي نفی هويـت غیرقابـل انکـا

است. رويکـرد حـاكم گردد، ابهامات و پرسشهايی را ايجادنمودهانسجام ملی ارزيابی می

در چند ده  اخیر در كشوري كه در درازاي تاريخ با توصیف منتسب به زبان پارسی از 

نشـان از پیونـدي  ،بـه رسـمیت شـناخته شـده  Persiaسوي جامع  جهانی به عنوان 

اي آگاهانه با جهل برآمده از تعصب براي تخريب چنـین هويـت چنـد نامیمون از اراده
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هاي قومگرايانـه بـه هاي اخیر و با تضعیف عاليق ملی، گرايشدر دهه هزار ساله است.

بهان  ترويج زبان مادري و هويت طلبی، چالش امنیتی و هويتی بزرگی را در مناسـبات 

حتـی  است.كشور ايران قرار داده ابری منجر به تشديد واگرايی در براجتماعی و فرهنگ

در كشورهاي اروپـايی كـه الگـوي چنـین گرايشـاتی هسـتند ماننـد فرانسـه و حتـی 

 Ericانگلستان، زبان ملی با سختگیري و دقت مورد توجه قرار دارد. اريک هابز بـاوم  

Hobsbawm تاريخ نگار چپگرا و مشهور اروپـا  بريتانیـايی( و صـاحب نظـر در حـوزة )

تـا  گويـد:درگذشت در مورد زبان فرانسه می 2012سالگی در  9۵ونالیسم كه در ناسی

ــا پاريســی را  13هــا نت 1876ســال  ــار ي ــان فرانســه معی درصــد از مــردم فرانســه زب

ملـی  -فهمیدند تا آنکه با عزم ملـی و تـالش دولـت فرانسـه ايـن زبـان سراسـرينمی

Lingua Franca الحاقی به بريتانیا بوده و در ايـن  شد. در انگلستان با آنکه ولز منطقه

ها، امور به زبـان باشد در هم  ادارات و دادگاهمنطقه ولش در كنار انگلیسی رسمی می

حاكمیت و نخبگان به  نظر گیرد. رويکرد اين نوشتار ضرورت تغییرانگلیسی صورت می

هـاي مسئل  ملی و نهادهاي هويتی ايرانی، توقـف رونـد ايـران سـتیزي در برخـی نهاد

هاي ديداري و نوشـتاري و برانـداختن متولی و رسمی به ويوه نهاد قانونگذاري و رسانه

طرحی نو براي تقويـت بنیادهـاي ملـی و در رآس آن زبـان پارسـی و تغییـر رويکـرد 

 باشد.جه بیشتر به حوزة تمدن ايرانی میخارجی به تو

 
ويت هکرد حاكمیت به ، هويت ملی، زبان پارسی، اصالح روي1۵اصل  :واژگان کلیدی

 ملی
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  محلی و قومیهای زبانی و برای گروهآزادی مطبوعات 

 قانون اساسی 15با توجه به اصل 

 امیر جمیلو

 دانشجوي حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران
amir.jamiloo@gmail.com 

 

 چکیده

 بشـر حقوق جنبش ديرين هاي دغدغه از هاي زبانی و قومیگروه حقوق به توجه

 قومی هاياقلیت اعضاي جمله از مردم همه كه دارند تاكید بشر اسناد حقوقست. ا بوده

 حقوق اين از تبعی  بدون بتوانند بايد و دارند يکسانی و پايه حقوق هاي مذهبیگروه و

 اهمیتـی دينی و قومی هايگروه يبرا استاندارد یممرد حقوق از برخی شوند. برخوردار

 آزادي از و، بیـان آزادي ديـن، آزادي ،هآزادانـ اجتمـاع ،حقـوق اين جمله از ند.ويوه دار

قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران بـدان اشـاره شـده  1۵كه در اصل  .است تبعی 

هـاي قـومی و گروه بـه صريحاً كه است حقوقی شامل همچنین بشر حقوق اسناد است.

 حـق عقیده آزادي ،آورده است. عمل به يويوه حمايت آنها از و شوند می مربوط یزبان

 و احـزاب آزادي مـردي، هايمصـونیت مطبوعـات و بیـان آزادي تعیـین سرنوشـت،

 جملـه از قضـايی امنیـت بـودن دارا و مالکیـت حـق بـه احترام چنین هم و هاجمعیت

 يا تعلق از نظر صرف بشر فرادا همه بايستمی كه است شهروندي اساسی حقوق مباحث

 و باشـند برخـوردار آنهـا از نـوادي و مـذهبی و هاي زبانیگروه يا به اكثريت تعلق عدم

 الزم هـايزمینـه حقـوق ايـن احقاق جهت الزم تمهیدات ضمن بايستمی نیز هادولت

 در اين مقالـه كند. تامین را اكثريت و اقلیت از اعم افراد توسط اين حقوق اعمال جهت

mailto:-amir.jamiloo@gmail.com
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قـانون  1۵با توجه به اصـل  مطبوعات هاي محلی و بومی در استفاده از زبان به آزادي

 اساسی خواهیم پرداخت.

 

 ،نیاب آزادي، هاي مذهبیاقلیت هاي قومی و زبانی،گروه بشر، حقوق: کلیدی گانواژ

 .مطبوعات زاديآ
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 قانون اساسی 15بررسی رویكرد جریان واگرا در خصوص اصل 

 حسینی سفیدان جدید میر محمد

 دانشگاه خوارزمی یكارشناسی ارشد علوم سیاس
hosseineyp@gmail.com 

 

 چکیده 

در  ترين اصول قانون اساسی اسـت كـهانزدهم قانون اساسی يکی از مترقّیاصل پ

زبـان  هـا، نسـبت آنهـا را بـات شناختن زبان و ادبیات محلی ديگر زبـانعین به رسمیّ

صل اخیر اين ا هايسالمی كشور مشخص كرده است. اما در فارسی به عنوان زبان رس

ز آن اهـاي متفـاوت انات مختلف سیاسی به ارائـه قرائـتبسیار پر مناقشه نموده و جري

ساسـی اواگراي آذربايجان نیز بـا تکیـه بـر همـین اصـل از قـانون . جريان اندپرداخته

شـدن مختصـات  شـود. بـراي روشـندري در مدارس مـیخواستار تحصیل به زبان ما

بـا  1۵رويکرد جريان واگرا در اين خصوص و فاصله يابی قرائـت ايـن جريـان از اصـل 

 از روش توصـیفی وماهیت حقوقی و اهداف ايـن اصـل، در مقالـه حاضـر بـا اسـتفاده 

د ابـل اسـتناقاي، اينترنتی و ديگر مـورادي كـه گیري از منابع كتابخانهتحلیلی، با بهره

قـانون  1۵رد جريـان واگـراي آذربايجـان در خصـوص اصـل هستند، به بررسی رويکـ

ي ان مـادردهد گزاره زبه دست آمده از اين مقاله نشان میاساسی پرداخته ايم. نتايج ب

ان در داخل روايت جريان واگراي آذربايجان و به طريق اولـی موضـوع تحصـیل بـه زبـ

ضاد تون اساسی در قان 1۵مادري در درون اين روايت، با ماهیت حقوقی و اهداف اصل 

 است. 

رويکرد جريان واگرا و همچنین نخبگانی كه در جستوجوي سـبد راي و حمايـت 
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اجتماعی اين جريان هستند، ابزاري بوده و سازگار با ماهیت حقوقی و اهداف اين اصل 

 از قانون اساسی نمی باشد.

 

ان ل بـه زبـ، زبان مادري، تحصـیون اساسی، جريان واگرايقان 1۵اصل  :کلیدیواژگان

 مادري، نخبگان قومی

 



   هاقانون اساسی؛ راهبردها و برداشت 15چكيده مقاالت/  همایش اصل 

 23 

 

 

 

 ، انتخابات و مسأله هویتقانون اساسی 15اصل 

 شقایق حیدری

 دكتراي علوم سیاسی و پووهشگر مسائل هويتی
Heidari.shaghayegh@yahoo.com  

 

 چکیده

ي نظرهـاي بسـیارشدن آن تا به امروز اظهار يیاصل پانزده و روند اجرا درخصوص

ه در ايـن رابطـ يكمتـر یاسـیو س یحقوق قیدق يهاپووهش ، با اين وجود،شده است

 ياز شعارها یکيصورت بهه، به ويوه در دهه اخیر، . در واقع اصل پانزدشودیم مشاهده

، بـدون اسـت آمـدهدر  يجمهـور اسـتيو ر یاسالم يانتخابات در مجلس شورا یاصل

 .اينکه به تبعات هويتی آن توجه خاصی شود

 ياز نامزدهـا یخـانتخابـات بر ي برگـزاريآستانه درويوه و بهگذشته  يهاسال در

 يـیاجرا ديـل مانـده اسـت كـه بامعطّ یاصل 1۵شدند كه اصل  یمناطق مختلف مدع

و  هـاتیفعال یبه اصـطالح وجاهـت قـانون يبراگرا قوم هايگروهنسبت  نیشود. به هم

 شـوند كـه یاصل پـانزده مـدع حيگرفتن نص صر دهيبا ناد ،كردند یاظهارات خود سع

كه اين غافل از شدن آن هستند. يیخواستار اجرا هاانيجر نياصل معطل مانده و ا نيا

شود و معموالً فقـط چنـد كلمـه قانون اساسی به درستی تبیین و تفسیر نمی 1۵اصل 

قـانون  كـهیدرحالكنند. همچنـین، اي برجسته و بزرگنمايی میآن را در فضاي رسانه

 یسـتحقـق دموكرا يمشـروع بـرا يهااراده عیو محل تجم یلم ثاقیدرواقع م یاساس

 م كه خالف روح آن باشد.ینكرا عرضه  یاز آن استنباط توانیاست، نم

اقـوام و مطالبـات  يهنـديخـود را نما كننـدیم یسع ینخبگان قوماز سوي ديگر، 
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 مطـرح شـده يتقاضـاها كـهیحالجلوه دهنـد، در یرانياقوام ا يهخود را مطالبات بدن

 نيـدر ا یاجتمـاع گـاهيگرا اسـت كـه اتفاقـاً پاقـوم يهگروه نخب کي ياستراتو شتریب

 دیـمهـم تأك نيـبر ا زین گانهیو ب یداخل يهارسانه یبرخ گر،يد يمناطق ندارند. از سو

 .كنندیم

دهد كه حلیلی به اين پرسش پاسخ میت -یفیبا اين نگاه، مقاله حاضر با روش توص

و  یاسـالم يمجلـس شـوراه جايگاهی در تبلیغات انتخابـات قانون اساسی چ 1۵اصل 

 برگزارشده در دهه اخیر داشته است؟ و تمركز بـیش ازحـد بـر ايـن يجمهور استير

ه گرايـان چـو در راستاي اهـداف و مطالبـات قـوم و گزينشی اصل آنهم به طور ناقص

 ضربه اي به اتحاد و همبستگی ملی وارد می كند؟

انتخابـات  يدانداز آن باكه از چشم یاز موضوعات مهم یکيپاسخ بايد گفت كه  در

 يرابـآن  جيقرار داد و از نتا یرا مورد بررس يجمهور استيرمجلس شوراي اسالمی و 

مطلـب از  نيـا تیـ. اهمسـتايی گراتیـمسأله قوم ،كرد يبرداربهره هايگذاراستیس

 يهاشـکاف تيـقوت است و یمختلفي هافرهنگخرده يدارا رانيروست كه كشور اآن

و  مـدانجایب یرانـيجامعه ا یخيو تار یمل تيهو فیبه تضع تواندیم یو مذهب یفرهنگ

فـراهم  انريـا یاراضـ تیـو تمام یرانيا تيدشمنان هو ینيآفرورود و نقش يراه را برا

 آورد.

در ؛ ، نخبگان كشور بايد به ياد داشـته باشـندراستاي مطرح شدن اين مطالبات در

 یاعاجتمـوفـاق براساس  یو فرهنگ یاجتماع يهايگذاراستیكه س یماسال يجمهور

 ،یبه اتحـاد ملـ یبزرگ يهضرب انهيگراچندفرهنگ يهايگذاراستیس شوند،یم نيتدو

ان از هم یرانيشهروند ا رايز ؛جامعه وارد خواهد كرد ياعضا يو برادر یانسجام اجتماع

و رونـد  خواهـد كـرد اشسـاالنبـا هم خود زهاييتما صیشروع به تشخ یآغاز كودك

 ادغام و جامعه پذيري در كود  با مشکالت فراوانی همراه خواهد شد.

 

 قانون اساسی، هويت، همبستگی ملی، انتخابات، نخبگان 1۵اصل  :واژگان کلیدی
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 یزبان فارس تيرسم یخیسابقه تار

 داود دشتبانی 
 دانشجوي دوره دكتراي تاريخ
ddashtbani@gmail.com 

 

 چکیده

 ریـنظ یرانيا یمل تيهو یاصل باتیمشروطه ترت یقانون اساس بياز تصو شیپ تا

شد ینم نییتع یپرچم، حدود مرزها و مذهب براساس قانون و قاعده مورد توافق جمع

. در قـانون ديگردیم جاديا اهدر آن یراتییتغ یاسیس يهانظام لیو چه بسا براساس م

( یكنـون 1۵ اصـل  21بـار در اصـل  نینخسـت يبـرا رانيـا یاسالم يجمهور یاساس

 و یعرفـ تیرسـم یخياما سابقه تار دیرس بيبه تصو زین یزبان فارس تیموضوع رسم

 است. نياز ا شیب یاسیو س يدر نظام ادار یزبان فارس همگانی بودن

 سـابقه كـاردبرد یخيتـار يهـاسـاس گزارشمقاله كوشش خواهد شد برا نيا در

ــ ــان فارس ــام ادار یزب ــیو س يدر نظ ــا یاس ــار راني ــف ت ــ یخيدر ادوار مختل از  شیپ

 شود. یبررس یرانيمصوب مجلس و براساس عرف جامعه ا نیقوان يریگشکل

 

 زبان فارسی، ايران، رسمیت، هويت ملی، قانون اساسی  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

mailto:ddashtbani@gmail.com
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 قانون اساسی 15تحليل حقوقی اصل 

 رضاییسید محمد 
 پووهشگر قانون اساسی
sayyed.rezaei@gmail.com 

 

 چکیده 

ز اهاي حقوقی، فرهنگی و سیاسی است و واجد جنبه اصل پانزدهم قانون اساسی

 باشد. از همـین رو طـی چهـار دهـه گذشـته موضـوعاهمیت فوق العاده برخوردار می

سـت تـا ختلف بوده است. اين تحقیق بر آن اهاي متضارب آرا و افکار و موضوع تحلیل

ل ورد اصـدر مـ تحلیلی از آن ارايه نمايد. به منظور تحلیل مقرون به واقع، چند سئوال

باشد. نخست اينکه مفـاد ايـن اصـل چیسـت و مشـتمل بـر چـه مذكور قابل طرح می

 اصـل اجزايی است؟ دوم اينکه مقاصد مقنن از وضع اصل مزبور چیست؟ سوم اينکه آيا

 م اينکهباشد؟ چهاراصول قانون اساسی قابل تحلیل می ياد شده مجرد و منتزع از ساير

افته جرا نیمینه اآيا اصل مزبور معطل مانده است؟ و يا به تعبیر دقیق كدام فقرات آن ز

ه بـرسد، قانون اساسی در صدد است دولتی دينی در جامعـه معتقـد است؟ به نظر می

وجـه ته دستاوردهاي سیاسـی بشـري نیـز  بـیدوران كنونی باسالم پديد آورد. اما در 

نیسم ويشكند. لکن ناسیونالیسم و ملت تركیب می –نیست. لذا نظريه امت را با دولت 

قی مقـنن ابد. شناخت نظريه تلفیتهاي ملی است، بر نمیرا كه مبناي ايدئولو ي دولت

ينـی هـاي دناسی و آرمـانجهان نگري، انسان ش مستلزم احراز جهان بینی او از طريق

 مندرج در قانون اساسی است.
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يابـد و ت مـیگمان در مقوله مورد بحث مطالعه تطبیقی اصول مختلف ضـروربی

دو  الاقل بررسی فصول اول و دوم  قانون اساسی اهمیتی خـاص دارد. زيـرا منـدرجات

در   رد.گـذاهاي عینی آن را بـه نمـايش مـیذكور نگاه مقنن به جامعه و پديدهفصل م

حدت وموضوع تحقیق ما قانونگذار به طور خالصه چهار اصل مهم مساوات، استقالل و 

(. بـر 9 -19-3شـمارد  اصـول حیاتی و تخطـی ناپـذير مـیو تمامیت ارضی را اصول 

شناسـد و دينی مـردم را نیـز بـه رسـمیت مـی همین مبناست كه مقنن تکثر مذهبی

ام اصـول صـل دوم ايـن قـانون ذيـل احکـف ( بنابراين مفـاد اصـول14-13-12 اصول 

ام فصـل توان چنین استنباط كرد كه احکباشد. به وضوح میاخیرالذكر قابل تحلیل می

ل ر اصـودوم در چارچوب قواعد نظم عمومی قابل تحلیل است. بدين معنا كه مقـنن د

را  اي از تـدابیر و مـوازين حقـوقی فرهنگـی و اجتمـاعیپانزدهم تا نـوزدهم مجموعـه

 یم كرده است تا استقالل، وحدت و تمامیت ارضی كشور تضمین گردد. ترس

اصل پانزدهم الجرم ذيل مجموعه مورد اشاره قابل تحلیل خواهد بود. و اما مفـاد 

اصل پانزدهم به دو واقعیت تاريخی و اجتماعی كشور ايران التزام و اعتقـاد دارد؛ يکـی 

يگري تعلـق زبـان فارسـی بـه همـه به رسمیت شناختن تنوع و تکثر زبانی جامعه و د

دارد. ايرانیان اعالم مـی "مشتر  "ايرانیان است. به همین سبب زبان و خط فارسی را 

نکته پر اهمیت و كلیدي اين است كه مقنن به آمیختگـی ادبیـات فارسـی بـا علـوم و 

 نمايـداقومی و بلکه زبانی دينی تلقی مـیمعارف قرآن اعتقاد دارد و آن را يک زبان فر

( بنابراين باور است كه زبان و ادب فارسی را متعلق به همه ايرانیـان و آيینـه 16 اصل 

تـی آن را زبـان رسـمی شناسد. لهذا وقها و باورهاي ايرانیان میزشافکار، نگرش ها، ار

نامد، مقصدي دينی در نظر دارد و مرادش دواعی ناسیونالیسـتی نیسـت. ملت ايران می

شناسد و حقوق ي قومی و محلی را هم به رسمیت میان هابه همین سبب است كه زب

اما انواع حقوق ملحوظ در اين اصل به دو دسته قابل تقسـیم   شمارد.آنها را محترم می

اجتماعی . بدين معنا كـه  گروههاياست: يکم. حقوق ملت ايران مركب از همه اقوام و 

طوايـف  آن كلیه اقوام، رسمیت زبان و خط فارسی از جمله حقوق ممتازي است كه از

رود. يعنی امتیازي كه مقنن در مورد رسمیت زبان فارسـی و شعوب ايرانی به شمار می

  و متعلـق رود زيرا زبان فارسـی را مخلـوق مشـترقائل شده است ناروا به شمار نمی
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دوم. حقوق اختصاصی زبانهاي محلی و قومی كه عبارتنـد  .نمايدكلیه ايرانیان تلقی می

 -3 اسـتفاده از آنهـا در رسـانه هـاي گروهـی -2استفاده از آنهـا در مطبوعـات  -1از: 

 تدريس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی 

 

 ، زبان رسمی، ادبیات محلی1۵قانون اساسی، اصل  واژگان کلیدی:
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 ران! یگهای دو اولویّت های ضروریاولویّت ،های مادریزبان

 و گسترش عدالت اجتماعی در ایران های ملی ایجادضرورت

 ی سلطان یمهد
 زنجان پرورش و آموزش ریدب و جهان و رانيا خيتار ارشد كارشناس

Mahdi_soltani_47@yahoo.com 

 

 چکیده

هدف عمده شکل گیري و پیروزي انقـالب اسـالمی در ايـران تحقـق عـدالت در 

  اسـت.لحـاظ شـدههاي مختلف بود كه نمود عینی آن در اصول قـانون اساسـی عرصه
 در ،ايجاد و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی كه در اين چند دهـه آسـیب ديـده اسـت

 داشت. حدِّاقل اين دو دستاورد را هم در پی خواهد ،كنار دستاوردهاي بی شمار خود

هاي اقوام ايرانی اگر از رفاه و تحصیالت ها به خصوص برخی خانوادهاوَّل: خانواده

محلـی خـود و زبـان ملـی  ـ توانند زبان قـومیفرزندانشان می ،شندكافی برخوردار با

زبان سوم التینی را هم چـون زبـان محلـی و قـومی بـاهم و  ،فارسی را كه سهل است

 ،هـاها و گـويشدر ايران با توجّه به كثرت زبان مان بیاموزند و به آن سخن بگويند.آتو

بـا ايـن حـال  ،رانـی تبـار هسـتندهـا ايگويشها و هرچند بیش از نود درصد اين زبان

بیش از هفتاد زبان و گـويش  ،ي مرزهاي سیاسی امروز ايرانتوان گفت در محدودهمی

ي گويشـوران ش و زبان مادري وجود دارد كه همهوجود دارد. يعنی بیش از هفتاد گوي

 ،انزبان مادريشان چون خود مادر عزيزش ؛ها اين ادّعا را دارند كه ها و گويشاين زبان

كـه بايـد در  ها است و چـه بسـا اصـرار داشـته باشـندها و زبانعزيز و بهترين گويش
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 مدارس تدريس شوند!

ا سواد بويد. اگر مادر گی كه مادر به آن با كود  سخن میزبان مادري يعنی زبان

ارسـی فو تحصیل كرده باشد   در حدِّ تحصیالت متوسطه ( و به زبان ملی يعنی زبـان 

ن زبـا ،در حقیقت كود  به زبان مـادري و از زبـان مـادر ،سخن بگويد با كود  خود

محلـی  ايآموزد. در حقیقت با اين روش زبان فارسی در كنار زبان هملی فارسی را می

ی شـوند و حتـی در انجمـن هـايهاي محلی ... تقويـت مـیو قومی كه از طريق رسانه

ان و الح ايـرايـن رويّـه بـه صـ شود وتبديل به زبان مادري می ،آموزش داده می شوند

 ی كـه ابـراي كه در آن با توسّل بـه پروپاگانـداي هیجـانی و عـاطفايرانی است تا رويّه

برام كه ي خاورمیانه است بخواهند و تاكید و ایبت مردمان كشورهاي توسعه نیافتهمص

ک ي ند ازاين زبان ها بايد در مدارس تدريس شوند و بخواهند و در صدد آن برآي حتماً

يرانـی اابـزار ايـران و «  زبان مادري» زبان محلی و قومی تحت عنوان به شدّت عاطفی

همتـر از هاي محلی ديگـر و مخداي ناكرده به رويارويی و ستیز با زبان ،ستیزي ساخته

 ملی فارسی و ايران بروند. همه با زبان

چنـین  ديگـر در ،ها كه تحصـیل كـرده شـدند و برخـوردار از رفـاهدوم: خانواده

-رهاي بیگانه ... بـه حـدّاقل مـیخانواده هايی امکان رشد و تولید عناصر واگرا به كشو

نسبت به حسّ نـاتوانی از در   اينگان ... بیشتر واكنش منفعالنهرسد. واگرايی به بیگا

رفـاه و  . بـااسـت فرهنگـی و معرفتـی ،سیاسـی ،اعَمّ از اقتصادي ،و حلِّ مسائل واقعی

شـوند و از جهه با مسائل توانمند و كنشگر مـیمردم در موا ،گسترش عدالت اجتماعی

د تحقیقـات میـدانی ايدئولو ي و خرافات نیز رها خواهند شـد. شـواه ،دام شبه مسائل

هـا و گرايشـات سطح سواد و وضعیت طبقـاتی خـانوادهمابین  ؛كنندكشوري تايید می

ي معناداري وجود دارد. يعنی اكثـر قريـب رابطه ،ان تركیسمواگرايانه به دُوَلِ ديگر و پ

از طبقات فرودست شهري يـا روسـتايی هسـتند. بـا  الح هويّت طلبانبه اتّفاق به اصط

توان بستر پیدايی جريانات واگرا را رفع كرد.  د رفاه و گسترش عدالت اجتماعی میايجا

بان تريبون و قلم در منـاطق و صاح ،با اين اوصاف آيا بهتر نیست برخی اصحاب رسانه

ي بی جا و دُن كیشوت وار به زبـان ملـی فارسـی و به جاي حمله ،در میان اقوام ايران

در پی گسترش عدالت اجتماعی و گسـترش رفـاه و  ،تاريخ ايران و توهین به اين هردو
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اين مقاله بـا روش تحلیلـی و توصـیفی بـه  همگانی و رايگان باشند؟! ،آموزش عمومی

 توسعه عدالت در همگرايی ملی خواهد پرداخت.نقش 

 

بـان زهاي محلـی، قانون اساسی، عدالت اجتماعی، واگرايی قومی، زبان واژگان کلیدی:

 فارسی 
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 قانون اساسی 15های رایج از اصل های تفسيرها و برداشتآسيب

 ساالر سیف الدینی

 پووهشگر سیاسی، جغرافیاي ارشد حقوق،كارشناس كارشناس
 Seyf.salar@gmail.com

  

 

 چکیده

تـرين اصـول ن يکـی از جنجـالیقانون اساسی جمهـوري اسـالمی ايـرا 1۵اصل 

تري شک كمتفسیرهاي متعدد دامن زده است. بیاست كه ابهام و ايجاز آن به حقوقی 

ر گرفتـه فراد مختلف قـرامورد بررسی و تفسیر ا 1۵اصلی وجود دارد كه به اندازه اصل 

 وسیعی از افراد در خصوص اين اصل كـه ظـاهري سـاده امـا مـاهیتیهاي باشد. طیف

دهد كه ان میها نشاند. بررسیكرده و تفسیرهايی را ارائه داده پیچیده دارد، اظهار نظر

ولو ي مجموع اين تفاسیر به دو گروه قابل تقسیم بندي است. اما آنچه مهم است متـد

گیرد. پرواضـح اسـت د غفلت قرار میصورت گرفته در اين تفاسیر است كه همواره مور

كه بدون روش شناسی درست و اصولی قادر به خوانش صحیح هـی  قـانونی بـه ويـوه 

هـاي م شد. از سوي ديگر هر يک از شـاخهقانونی در ارتباط با مصلحت عمومی نخواهی

 طلبد. ولو ي ويوه خود را براي تفسیر میحقوق متد

ها بلکه اساسی، اغلب نه از طرف حقوقدان قانون 1۵تفسیرهاي ارائه شده از اصل 

گیـرد از سوي فعاالن سیاسی يا پووهشگران علوم سیاسی و جامعه شناسی صـورت می

كه شناختی از مبانی و مقدمات علم حقوق نداشته و بدون پشتوانه منطقـی و انتخـاب 

 روش شناسی صحیح عالقه دارند از منظر حوزه و رشته خود به تفسیر اين اصل حقوق

هـا، بپردازند. بدون اينکه نیازي به مطالعات حقوق احساس كنند. در بیشتر اين تحلیل
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اند بنابراين بـا گـزينش مهندسـی شـده نظر، پیشاپیش تصمیم خود را گرفتهصاحبان 

سـند. ايـن موضـوع موجـب كنند بـه نتـايج دلخـواه برمفروضات و مقدمات، سعی می

شده است كه موضوع ايـن پـووهش  1۵صل هايی در تفاسیر موجود از اپیدايش آسیب

 بـا قـانونی ماده آن از: سنجش است عبارت قانون ماده يک منطقی تفسیر اركان است.

 تفسـیر، مـورد مـاده مجـاور مـواد نظـم و سـیاق كـردن سابق، مالحظه و الحق مورد

( فرعـی و اصـلی عنـاوين  سرفصل نمودن ماده و منظور آن وضع علت نمودن مالحظه

شـوند. فعاالن سیاسی ناديده انگاشته می تفسیر كه اغلب از سوي مفسران و مورد ماده

توان به دو نوع كلی يعنی، تفسیر به اعتبار مقام خصوص انواع تفسیردر اين باره می در

ن دو بـه مفسر و تفسیر به اعتبار رويکردهاي تفسیري اشاره كـرد. كـه هـر يـک از ايـ

 م مورد توجه اين پـووهش اسـت. پـووهششود و نوع دوهاي مختلف تقسیم میشاخه

 منـابع از اسـتفاده بـا دارد تحلیلـی سـعی ـ توصـیفی روش بنیادي، ماهیت با حاضر

هـايی در انتظـار تفسـیرهاي آسـیب چـه كـه دهـد پاسـخ پرسـش اين به ايكتابخانه

هـاي فرضدهـد كـه پیشقانون اساسی است. نتـايج نشـان می 1۵غیرحقوقی از اصل 

پـیش از آغـاز تحقیـق، شـتابزدگی و  سوگیري باط به حقوق عمومی،ارتبی احساسی و

هـاي علـم نظري سـاير شـاخه استفاده از دستگاه زدگی،هاي ناشی از سیاستهیجانان

 هاي عمده در اين حوزه است.حقوق و يا مکاتب تفسیري بی اعتبار، از آسیب

 

 د،قانون اساسی، تفسیر، راهبر 1۵اصل  واژگان کلیدی:
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 قانونی اساسی با رویكرد آثار اجرایی آن در جامعه   15يل حقوقی اصل تحل

 محبوبه عابدی
 وكیل پايه يک دادگستري 

khanom_abedi@yahoo.com  

 

 چکیده

. لـذا تکثـر هاي خـالق حکـیم اسـتتماعات بشري رمز خلقت و از نشانهتنوع اج

، ري اسالمی ايـرانقانون اساسی جمهوطبیعی است.  هنگی و زبانی در همه كشورها فر

در بخشی از اصـول حفـظ حقـوق اقـوام را و  و تنوع را به رسمیت شناختهبر اين تکثر 

هـاي پـانزدهم قـانون اساسـی بـه دلیـل بحـث. در اين میان اصل تضمین نموده است

، مورد توجه و تفاسیر مختلف قرار گرفته است. سوء استفاده از ايـن سیاسی و تبلیغاتی

ات به عنوان يک شعار تبلیغاتی، مشهود بوده به نحوي كـه معطـل اصل در زمان انتخاب

از كنشـگران سیاسـی بـه ، در اذهان برخی دن اصل پانزدهم و عدم اجراي اين اصلمان

ه اين اصل در هويت و همبسـتگی . لذا با عنايت به  جايگايک باور تبديل گرديده است

سی رسمیت ملی بخشـیده  و به خط و زبان فار ، تحلیل حقوقی اين اصل كه صرفاًملی

. لـذا آزاد اعـالم نمـوده امـري ضـروري اسـتاستفاده وتدريس زبان قومی و محلی را 

ن محلی و قـومی و راه تفاسیر مطروحه مبنی بر الزام دولت به چاپ كتب درسی به زبا

و ... نه تنهـا الـزام قـانونی بـراي  هاي بومی و محلی در مدارسزبان هاياندازي كالس

رد بلکه مخالف نص اصـل پـانزدهم قـانون اساسـی اسـت. طبـق تحقیقـات در اجرا ندا

، مـورد توجـه قـرار گرفتـه و  يک زبان به عنوان زبان رسمیصرفاًچند زبانی، دولتهاي 

به جز چنـد كشـور افريقـايی ماننـد نیجريـه و اتیـوپی، تجربـه تاسـیس هی  كشوري 

بررسی اقدامات دولـت از قبیـل:  با. مدارس به زبانی غیر از زبان رسمی كشور را ندارند
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 نشـريه وهاي قـومی ، صـدور مجـوز  هاي راديويی و استانی سیما به زبانشبکهايجاد 

سات غیر رسمی آموزش توسط وزارت ارشاد ، تشکیل جل كتاب به زبان  محلی و بومی

ها و صدور مجوز انتشار نشريه دانشجويی با گـرايش در برخی دانشگاه زبان هاي محلی

ها توسط وزارت علوم و ... حاكی از اجراي كامل اين اصـل مـی در برخی دانشگاه قومی

 باشد.

 

  تحلیل حقوقی، زبان فارسی، زبان محلی، 1۵اصل  :واژگان کلیدی
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 بازی دومينو و اصل پانزد قانون اساسی

 دکتر عطاهلل عبدی
 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
ataabdie@yahoo.com 

 

 چکیده

یابی در پی دستها و ابزارهاي گوناگون ن قومگرا طی چند دهه اخیر با روشجريا

شـند و باداراي راهبرد حركـت گـام بـه گـام مـیها اند. اين جريانبه اهداف خود بوده

رو  باشـد. از ايـنها مـیردهاي همیشگی اين نوع جريانحركت هوشمندانه يکی از شگ

گونـه چانزده قانون اساسی در اين بسـتر مسئله اين نوشتار اين است كه موضوع اصل پ

له؟ هاي قـومگرا هـدف اسـت يـا وسـیقابل بررسی است و آيا اصل پانزده براي جرايان

اي داده هها و پاسخقدامات صورت گرفته پیرامون تقاضاها و امروري بر مجموعه تالش

گان ها گوياي آن است كه تقاضاهاي طرح شده از سوي نخبشده به اين نوع درخواست

ي قومگرا بیشتر به صورت گام به گام است تا رسیدن به يک هدف خـاص ماننـد اجـرا

ي هـازبان هاي تلويزيونی بهه در دهه هفتاد موضوع ايجاد شبکهاصل پانزده، براي نمون

دام شد و با آنکه به آن عمل شد بـدون اينکـه ايـن اقـقومی بشدت طرح و پیگیري می

رح ا مثبت ارزيابی شود، به مرحله بعـدي يعنـی طـهاي قومگرحکومت از سوي جرايان

ي رد ديگراجراي اصل پانزده قانون اساسی وارد شدند. البته اين به معنی آن نیست موا

ويت ئله اولبلکه مس ،ماندب رالیسم، فرهنگستان و.... مغفولمانند ايجاد احزاب قومی، فد

 است. بندي و طرح و پیگیري دومینو وار مطالبات به اصطالح قومی 

اصـل پـانزده جـدا از اينکـه يکـی از اجـراي  تقاضـاهاي از اينرو به نظر می رسد
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استفاده ابزاري اين جريان بدون اعتقاد به قـانون اساسـی و نظـام جمهـوري  مصاديق 

حـد پايـانی جـز  باشـد وبازي دومینوي جريانهاي قومگرا مـیدر میدان اسالمی است 

ن نخواهد داشت، همچنین رويـه ديگـري از مرزهاي آيه طلبی رسیدن به مرزهاي تجز

زبانی خاموش را هم مطرح خواهـد كـرد. بـديهی  گروههاييک بازي دومینو در میان 

هـايی بـه است در نبود امکانات الزم براي اجـراي اصـل پـانزده در مـورد چنـین زبـان

و تشـديد احساس محرومیت و در نهايت به سیاسی شدن آنها نیز كمک خواهـد كـرد.

 و در نهايت روپاشی و تجزيه ايران منجر خواهد شد. واگرايی

 

 اصل پانزده قانون اساسی، بازي دومینو، تجزيه طلبی واژگان کلیدی:
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 و تاثير آن در سياستگذاری 15معنای جوهری اصل 

 ایران اسالمی جمهوری دوره در اجرایی ـ قانون گذاری

 امیر فاضلی

 مدرس دانشگاه یكارشناس ارشد حقوق خصوص

 

 چکیده 

ف ق.اساسی جمهوري اسالمی ايران با توجه به ظر 1۵معنی و فلسفه اصلی اصل 

ارسـی فرهنگی در ايران و استحکام درونی آن به ياري مبانی هويتی اش يعنـی زبـان ف

 ی باشـد.مـبه مثابه زبان ملی و رسمی و زبان هاي محلی به مثابه میراث ملی ايرانیان 

دهه گذشته اين اصل تـا چـه میزانـی در  4ه طی پرسشی كه مطرح است اين است ك

اي هـسرشت قانونگذاري در دوره جمهوري اسالمی ايران مـوثر بـوده و نهـاد  محتوا و

 مرتبط همانند مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبـان تـا چـه میـزان در تصـويب و

ن وانیتايید قوانین آن را مد نظر داشته اند؟ براي پاسخ به ايـن پرسـش بـه بررسـی قـ

را  1۵خواهیم پرداخـت ، مراعـات غايـات اصـل  138۵ـ 139۵مصوب طی سال هاي 

 درآنها بررسی خواهیم نمود.

 

، شـوراي نگهبـان، سیاسـتگذاري، قـوانین 1۵قـانون اساسـی، اصـل  واژگان کلیـدی:

 8۵ـ  9۵هاي سال
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 سياست زبانی در قوانين اساسی جهان

 ایران قانون اساسی جمهوری اسالمی 15و فلسفه اصل 

 دکتر حبیب اهلل فاضلی 

 دانشگاه تهران یاسیگروه علوم س عضو هئیت علمی
h.fazeli@ut.ac.ir 

 

 چکیده

د هزار زبان ارتباطی زنده و فعال وجو ۵هاي زبانشناسی بیش از بر اساس پووهش

واحـد سیاسـی يـا  20۵اند، از طرفی ديگـر بـیش از دارد كه در سراسر جهان پراكنده

 چگونـه كـه است اين اصلی پرسش با قانون اساسی خاص وجود ندارد.دولت در جهان 

قانون اساسی واحد ايجاد كرد؟ پاسخ به  و متکثر هايزبان بین مطلوب نسبتی توانمی

در قوانین اساسـی اسـت، اهمیـت ايـن  1"یسیاست زبان"اين مساله سرآغاز ايده اعمال 

روايت حقـوق "در عمل بخشی از  "حق بر زبان"مساله از آ ن رو افزوده شده كه اينک 

شود و رعايت آن يکی از الزامات حکمرانی خوب اسـت. آنگـاه كـه شمرده می  2"بشري

سیاسـی  شود در واقع پا در روايتیاز روايت حقوق بشري و مساله زبان سخن رانده می

توانـد زبـان را بـه مثابـه میـدان مصـالحه و ايم كـه هـم مـیاز حق بر زبان نیز گزارده

هـا را بـه وادي منازعـات يف كند و هم با بهره گیري ابزاري از آن ملـتريستی تعهمز

 و حقـوقی مفاهیم از گیريبهره با مقاله اين در. نمايد گرفتار  زبانی و نوادي دراز دامن

 زبان مساله با جهان اساسی قوانین 187 مواجهه شیوه از تحلیلی به نخست زبانشناسی

                                                        
1- language policy 

2- human rights narrative 
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 اساسـی قـانون 1۵ اصـل فلسـفه بـه سـپس شـد، خواهـد اشـاره آنها بر حاكم تنوع و

و بــرآنم كـه قانونگــذار اساسـی در ايــن اصـل در پــی  پـردازممــی اسـالمی جمهـوري

هاي مدرن نبـوده بلکـه به سیاق دولت جديدي 1"سیاست زبانی"سیاستگذاري زبانی يا 

 .در ايران نیست یتاريخ 2"فرهنگ زبانی"اين اصل چیزي جز تصريح به 

 
 سیاسـت ،1۵ اصـل ،قـوانین اساسـی ،سیاسـت زبـانی ،فرهنگ زبـانی :لیدیواژگان ک

 بسته و باز هايدست

 

                                                        
1- language policy 

2- language culture 
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 حق فرهنگی یا مطالبه سياسی قانون اساسی 15اصل 

 پرستفائز دین

 استاديار گروه علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
faez.dinparast@gmail.com 

 

 چکیده

قانون اساسی در باب زبان رسمی ايران تصـريح دارد كـه زبـان فارسـی  1۵اصل 

هـا و زبان رسمی كشور است و در عین حال اين اصـل، واقعیـت تـاريخی حضـور زبان

هاي مختلف را در جغرافیاي ايران در كنار زبان فارسی بـه رسـمیت شـناخته و گويش

سرزمین ايران را در كنار زبان فارسی به رسمیت هاي محلی رايج در آموزش ساير زبان

دهد كه در حال حاضر و در روندي روبه رشـد آمـوزش شناخته است. شواهد نشان می

هاي محلی و گاه آموزش به زبان محلی به مطالبه جدي و روبـه تزايـد در منـاطق زبان

دلول، قومیت نشین تبديل شده است. مقاله حاضر مستقل از مداقه هاي حقوقی در مـ

كند  كـه چـرا و چگونـه اجـراي مفهوم و كیفیت اجراي اصل، اين پرسش را مطرح می

قانون اساسی به جاي يک حق رسمی قـانونی فرهنگـی بـراي گويشـوران بـه  1۵اصل 

هاي غیر پارسی تبديل به يک مطالبه سیاسی در اين مناطق شده اسـت؟ مـدعاي زبان

مقاومت در برابر اجراي اين اصل در رونـدي اصلی اين نوشتار آن است كه عدم اعتنا يا 

كه موجب تشديد ـ ( Glocalizationمحلی شدن ـ  تدريجی و همزمان با فرايند جهان

موجب سیاسـی شـدن ايـن نیـاز و تبـديل آن بـه يـک  ـ شوددرخواستهاي محلی می

مطالبه سیاسی در ساختار فرصت سیاسی انتخابات شده است. بـدين ترتیـب اقـدامات 

mailto:faez.dinparast@gmail.com
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رفته رسمی در مسیر اجراي اصـل هـم بـه دلیـل برچسـب خـوردن بـه مثابـه انجام گ

اقدامات حداقلی از سوي نخبگان محلی، توان مديريت مطالبـه روزافـزون فرافرهنگـی 

كند. پیامـد ايـن وضـعیت تشـديد مسـتمر مطالبـات قومگرايانـه و موجود را پیدا نمی

اهبرد مناسب براي مـديريت تضعیف مولفه هاي امنیت ملی است.  از منظر اين مقاله ر

مطالبه موجود،  به رسمیت شناختن مطالبه در چارچوب قانون و تبديل  موضوع شیوه 

 اجراي آن به موضوع گفتگوي فراگیر دموكراتیک در سطح ملی و محلی است. 

 

 ، مطالبات سیاسی، حق.1۵اصل  واژگان کلیدی:
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 اساسی قانون 15 اصل حقوقی مالحظات

 فرد یقهرمان حمداله
 آزاداسالمی شناسی، دانشگاه وجرم جزا حقوق ارشد، رشته كارشناس

h.ghahremanirard@gmail.cim 

 

 چکیده

 محلی، پرداختـه هايزبان از استفاده آزادي و فارسی رسمیت زبان به پانزده اصل

گرفته  صورت آن يدرباره كه تبلیغاتی و سیاسی هايدلیل بحث به زيادي اندازة كه تا

 را زبانه تک شیوه ابتدا از هرچند نیز ايران دوچندان يافته است. نظام آموزشی اهمیتی

 به گفتگو در آن امکان و برخوردار انعطاف از شیوه اينکه اين نخست  اما  انتخاب كرده

حقـوق  نافی دوم، و دارد وجود معلمان و آموزان بین دانش مدارس در محلی هايزبان

 فارسـی زبـان نیز آموزشی جديد نظام تأسیس از پیش كه معنا اين به نیست مکتسبه

-از اين رو نگارنـده بـا رويکـرد توصـیفی .داشته است تام رواج ادبیات و علم عرص  در

اصل پانزدهم قـانونی اساسـی از چـه  تحلیلی به اين پرسش اساسی پرداخته است كه 

ع تأكیـد مضمون حقوقی برخوردار است؟ در پاسخ فرضیه اساسی مقاله بر ايـن موضـو

 موجود هايزبان ديگر به توجه ملی، لزوم زبان عنوان به فارسی، زبان داشته كه كاربرد

 تضـمین خـود  كنار در را نیز هازبان ديگر كاربرد و شأن و ننموده محدود را كشور در

 اكثـر و اسـت پذيرفته امري كشورها اساسی قوانین در رسمی زبان تعیین. نموده است

در سـالهاي . انـدكرده تعیـین را كشورها رسمی هايزبان يا زبان دجدي اساسی قوانین

در عرصه هايی همانند مطبوعات، كتـاب، شـبکه  اساسی قانون 1۵ اصل اجراياخیر با 

 كـه حـالی عین در .استاين عرصه برداشته شده در اساسی گامیهاي صدا و سیما، ....

 جغرافیاي و ارضی تمامیت از تحراس و ملی هويت حفظ در ايرانی اقوام همه عاليق بر
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 و كوتـاه هايرشـته و بسـترها بر تواننمی هم مقابل شود؛ درمی تاكید كشور سیاسی

 چشـم انـدبوده اقـوام برخی واگرايی ساززمینه بیش و كم تاكنون گذشته از كه بلندي

 زيـادي گفتگوهـاي امروز به تا آن شدن اجرايی روند و 1۵ اصل خصوص در بست. فرو

 و موضـوع ايـن اهمیـت دلیـل به و نشده انجام دقیقی هايپووهش ولی گرفته صورت

 حقـوقی مالحظات و نکات به نوشتار اين ملی، همبستگی و هويت در اصل اين جايگاه

 .پردازدمی اساسی قانون 1۵ اصل با رابطه در

 

فارسـی، زبـان مـادري،  زبـان زبـان رسـمی، اساسـی، قـانون 1۵ اصل :واژگان کلیدی

 اي زبانی.هگروه
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 قانون اساسی 15شناسی سياسی تحریف اصل آسيب

 توسط نخبگان سياسی
 )با تاکيد بر نمایندگان مجلس شورای اسالمی(

 رضا کدخدازاده

 دانشجوي كارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران 
Rezakadkhodazade@ut.ac.ir 

 

 چکیده

میزانی كشور است. اين سند بـهحقوقی و میثاق ملی  سند قانون اساسی باالترين

تنها براي هرگونـه تغییـر در آن، بـاالترين میـزان حساسـیت داراي اهمیت است كه نه

بینی شده، بلکه تفسیر آن نیز بر عهـده بـاالترين نهـاد نظـارتی گذار پیشتوسط قانون

راي هر يک از اصول قانون اساسی توسط نخبگان كه تفسیر به گذاشته شده است؛ چرا

 تفسـیر» 98تواند آثار سیاسی عمیقی را در بر داشته باشد. مطابق با اصل سی، میسیا

 انجـام آنـان چهارمسـه تصـويب بـا كـه اسـت نگهبـان شـوراي عهـدهبه اساسی قانون

و -دلیل اهمیت واالي آن از نظـر سیاسـی گذار بهاين حساسیت باالي قانون«. شودمی

راي اصول قانون اساسـی الش براي تفسیر بهاست. هرگونه ت -نه صرفاً از منظر حقوقی

اي براي هـرج و مـرج سیاسـی در تواند زمینههاي سیاسی، میتوسط نخبگان و جريان

يکی از اصول قانون اساسی كه توسط برخی از نخبگان سیاسی، بیشـترين  كشور شود.

ا بـر راي در مورد آن انجام گرفته، اصل پانزدهم است. اصـلی كـه در آن، تنهـتفسیر به

وسـط نخبگـان قـومی بـه قومی اشاره شده؛ امـا ت و هاي محلیآزاد بودن تدريسِ زبان

تفسـیر و در واقـع « و بعد به حق تـدرس بـه زبـان مـادري زبان مادري حقِ تدريسِ»

شناسی سیاسی اين تفسیر و تحريف كامالً شود. هدف از اين نوشتار، آسیبتحريف می
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 ايـن در اطالعـات تحلیـل و تجزيـه اسـت. روشقـانون اساسـی  1۵ارتباط با اصل بی

 .است ايكتابخانه منابع از استفاده با و تحلیلیـ  توصیفی پووهش،

 

 گرايیقومیت نخبگان قومی، ،1۵قانون اساسی، اصل  :واژگان کلیدی
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 اقوام ایرانی و زبان فرهنگی فارسی

 محمد زاده محمد جعفر 
 ئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمیدكتراي زبان وادبیات فارسی، عضو هی

 

 چکیده

ن آمنحصر بفرد است كـه نمونـه  يادهيپد رانيحاكم بر كشور ا یفرهنگ یتوضع

 يرپـايد تمدن  یتکامل فرهنگ از اين رو .افتي توانیم يمعاصر به دشوار يایرا در دن

فـه لؤم نيمهمتـراز آن اسـت.  زبـان  يیرپايمستلزم شناخت عوامل و موجبات د رانيا

زبـان  از هزار سال است كه بـا شیب رانيفرهنگ و تمدن ا .جهان است داريپا يمدنهات

 خود را ادامه داده است. یعصر به عصر و نسل به نسل روند تکامل یفارس

و با در نظر  یعلم يکردهايبا رو یرانيا اقوامو  یدر باره بافت زبان حیبرداشت صح

و...  یمردم شناس خ،يم وابسته از جمله تاردر علو یعلم يهاافتهيها و گرفتن همه داده

 رانيـوان كتمان كرد. اتیرا نم رانيدر ا هاشيگو ايها زبان یاست. گوناگون ريامکان پذ

تعلـق  یخـانواده زبـان نيگوناگون كه به چنـد يهااست با تنوع زبانها و لهجه يكشور

از  یمختلف يهاگونه به رانيمردم ا تياكثر گرددلمی آشکار میع يهایدر بررس دارند.

صـورت  یقـیدرست و دق يهاو پووهش یاگر بررس .نديگویسخن م یرانيا يهاشيوگ

 یرانـيا لیاقـوام اصـ شيكـه گـو یرانيا يكه زبانها دیرس میخواه جهینت نيبه ا رديپذ

هسـتند  نـه    رانيـدر ا اریو مع یو قوام بخش زبان رسم نفکيال ياست به مثابه اجزا

االقـوام اسـت و بـا  ریكث يكشور رانيا از سوي ديگر با آن.  و تقابل تزاحم تیدر موقع

 يجهان مانند هندوستان، شـورو گرياالقوام د ریكث يكشورها ياز ساختارها چکدامیه

 ينـوادهاي اقوام يا گروه يدارا رانيشباهت ندارد. ا یفدرال يكشورها یبرخ ايسابق و 
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خـود را  یو قـوم یمحلـ شيگـو ايا زبان ( غالبی فارس اریزبان مع "كنار"است كه در 

 .نديگویدارند كه در خانه و كوچه و محله خود بدان سخن م

 تیـبقـا و حفـظ تمام يعالوه بر ضرورت توجه به حفظ صورت ملفوظ زبان  بـرا

كشور توجه به ضرورت حفـظ و ارتقـا صـورت مکتـوب زبـان  یتیو امن یو فرهنگ یمل

 سـتانکیزبـان تاج یچه آنکه امروزه كشور فارس ردیوجهه همت قرار گ ديبا زین یفارس

خـود جـدا  یو تمـدن یفرهنگـ نهیشیبه واسطه از دست دادن صورت مکتوب زبان از پ

ی چـه سوال اصلی اين مقاله آن است كه زبـان فارسـی در میـان اقـوام ايرانـ شده اند.

 كند.جايگاهی داشته و چه عواملی اين جايگاه را تقويت يا تهديد می

 

 ديدهاها تههاي محلی، زبان فارسی، فرصتفرهنگ، اقوام ايرانی، زبان کلیدی: واژگان
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 قانون اساسی و طرح چند پرسش 15اصل 

 دکتر داود میرمحمدی
 جامعه شناس و مدرس دانشگاه

 

 چکیده 

ط میان انسـانها و نمـادي ارتباابزاري براي  ،به عنوان يک عنصر فرهنگی ،«زبان»

بـه  یملتـهـر  فرهنـگ. بديهی است غنـاي شودلت محسوب میاز هويت يک قوم و م

در بـه همـین دلیـل مسـله زبـان  كننـد بسـتگی دارد.تکلم مـی عنصر زبانی كه با آن

چارچوب حقوق اساسی كه نمود عینـی آن قـانون اساسـی هـر كشـور اسـت متجلـی 

ح طـرم قـانون اساسـی 1۵در اصل  قوله زبان كهدر جمهوري اسالمی ايران م گردد.می

برانگیز تبديل هاي محلی در مناطق مختلف ايران به موضوعی بحثآموزش زبانشده و

تقويت و  تدريس زبان محلی در مدارس و دانشگاه ها را عاملی براياي ؛ عدهاست شده

و اتحـاد  عـدالتی ، جلوگیري از بروز احساس تبعـی  و بـی، وفاق ملیافزايش همدلی

شته اي ديگر نظري كامال متفاوت دادانند و عدهمی تقويت زبان فارسی یايرانیان و حت

گرايـی و حلـی ، تشديد گرايشـات معنی زبان فارسی، يزبان ملیو آن را عامل تضعیف 

هـاي فرهنگـی و می تلقی نموده كه موجب تشديد گسـلقوم گرايی و ناسیونالیسم قو

و گويش   زبانی. با در نظر گرفتن تنوع قومی و مذهبی و به تبع آن تنوع شودقومی می

امـري  ،بـه نـام زبـان فارسـی و سیستم اداري ايران، رسمیت يافتن زبان و خطی واحد

از سـوي ديگـر دولـت جمهـوري  رسـد.ضروري به نظر می ضروري و اجتناب ناپذير و

قـانون اساسـی  1۵ حقوق مصـرحه اقـوام در اصـلاسالمی نیز با موضوعی مهمی بنام 

منطقـی و  . بـراي عبـورضرورتی تام برخوردار اسـت زمواجه است كه توجه به آن نیز ا
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، نگارنـده چنـد قانون اساسی 1۵وجود در مورد اصل واقع بینانه از اين دوگانه گرايی م

، و بسترهايی را براي تفکـر، تعمـقكند تا شايد بتواند ايده پرسش كلیدي را مطرح می

ران و مـديريت تحقیق و بررسی بیشـتر در ايـن زمینـه فـرا روي محققـان و پووهشـگ

 : دهدراهبردي فرهنگی كشور قرار 

سـبتی ، چـه نبنگـريماسـتراتويک ، همه جانبه و كالننگاهی  با اگر به وحدت ملی -1

د وجـوتعمیم يافتـه  حفظ هويت ملی و انسجام جمعی عام و میان حفظ حقوق اقوام و

 ؟دارد

ه عنوان ب -اساسیاصل پانزده قانون آيا مساله و دغدغه اصلی در حال حاضر اجراي  -2

، يـا اسـت -شـودترين پووهش جدي پیرامـونش ديـده مـیيکی از اصول مهم كه كم 

و ی هاي ديگري است كه هر چند گاهی زبان قـومها و دغدغه، نگرشموضوع رويکردها

 سازد؟میتبديل  دستمايه دعاوي سیاسی و انتخاباتیاي محلی را به هگويش

اصـل  ، تحقـق ايـنو اجراي قـانون اساسـی صويبشت چند سال از تچرا برغم گذ -3

در  . آيـا اشـکالو عملیاتی نشـده اسـت هاي بسیاري همراه بوده استتاكنون با چالش

سـی حکم آمره مبنی بر رسمیت زبـان فارمتن و ذات قانون نهفته است كه در يک جا 

صـفت  قانونگـذاردارد و  در اسناد دولتی و اداري و دواير دولتی و كتاب هـاي درسـی 

ر اصـل دو حکـم جـدا دو در جايی ديگر از همین  كرده است بکاربراي آن « مشتر »

  كند ؟بیان میرا « استثنايی» شرط  و يک « مدرسه»و « رسانه»خصوص 

آيا بهتـر  بوده،اي رشته اي بینحوزها توجه به اين كه  مساله زبان و قانون اساسی ب -4

کـر فهـاي كند ، اتاقاسی را تقويت میگیز كه شائبه سینیست بجاي مباحث بحث بران

جانبـه حقـوقی، جامعـه شـناختی ، هـاي همـهضـمن بررسـی اي تشـکیل وبین رشته

 ؟ به شکل عالمانه تدبیر شود موضوع ، زبان شناختی و...فرهنگی

س زبان مادري  يا تدريس به منشأ حق تدري حقوق عمومی و حقوق زبانیاز منظر  -۵

آزادي  ا اصوالً چنین حقی وجود دارد و يا اين صـرفاً يـکزبان مادري( در كجاست؟ آي

 اعطاء شده است؟

هاي به حل منازعات قومی و فروكش كردن نارضايتیواقعا تدريس زبان مادري آيا  -6 

مطالبـات  بـراي طـرحموجـب انگیـزش بیشـتر بـرعکس و يـا شود میمنجر احتمالی 
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 جديدتر در آينده خواهد شد؟

ي نه پیشداوري و قضاوت ارزشی صرفا بـه طـرح سـوال هـانگارنده فارغ از هر گو

ها شو پاسخ به پرس هانیاز ورود به اينگونه بحثپیشنمايد ه و تاكید میمذكور پرداخت

لـت و اي، احترام به حقـوق مو رعايت اخالق حرفه ، تخصصی، داشتن نگاه كارشناسی

هـاي يورود بـه باز ي وجوسـازپرهیـز از توجه با منافع كالن و راهبردي از يک سو و 

 . باشداز سو ديگر میمرسوم سیاسی 

 

 منازعات قومیهاي محلی، قانون اساسی، تفسیر، زبان 1۵اصل  واژگان کلیدی:
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 های محلینسبت و تعامل زبان فارسی و زبان
 بررسی موردی ترکی آذری

 رحیم نیکبخت  

 وهشگر تاريخ و فرهنگ آذربايجان پو
mirkohy@yahoo.com 

 

 چکیده 

از جمله كشورهاي كم شماري است كه شکل گیري هويت و كیستی  سرزمین ما

از  ت مردمانینامبردار شده در حیا به ايران ملی آن در درازناي تاريخ در جغرافیايی كه

 اقوام مختلف پديدار گشته است. 

عین كثرت اسـت و كثرتـی در عـین وحـدت.  هويت ايرانی از اين رو وحدتی در

ی كـه داراي گسترده شده حدود جغرافیايی  قلمرو ايران و اشتمال بر نواحی با مردمـان

، پديـد «نبـاهم بـود» موجب شده زبانی مشتر  و  ،بودند مشخصات فرهنگی متمايز

ز بـوده و ا كشـوريآيد. اين زبان مشتر  از يک سو زبان ديوان و دفتـر و امـور اداري 

سويی زبان شعر و ادب. آذربايجان از مناطق مهم است كه نقشی تأثیر گزار در تکـوين 

و همچنین تداوم حیات هويت ايرانی داشته و دارد. با بررسی تاريخ ادبیـات آذربايجـان 

، زبان بومی و محلی میان مردم كه شود در اين خطهدر يازده قرن گذشته مشخص می

فهلوي و آذري  آذري قديم( يـاد شـده، رايـج بـوده اسـت. در منابع از آن به پهلوي يا 

« سـفینه تبريـز» اين زبان محلی از قـرن هشـتم هجـري شاهد برجسته برجاي مانده

حال شعرا و ادباي آذربايجانی و آرانـی همچـون قطـران تبريـزي، نظـامی  ناست. با اي

ن فارسـی آثـار خـود را بـه خـود را بـه زبـا و... گنجوي، مجیر بیلقانی، شمس مغربـی

ايـن خطـه اند. در قرون بعد با مهاجرت عشاير تر  زبان و استقرار تدريجی در سروده

mailto:mirkohy@yahoo.com
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جـايگزين زبـان اند  اند  صفويه زبان تركی آذري يا آذري جديد از دوران در دوره 

هاي هويت ايرانی كما فی ايگزينی و تغییر زبان بومی مشخصهج اين فهلوي گرديد. در

 عامل مهم در اين دوره رسمّیت مذهب تشیع ادامه داد. خود السابق به حیات قدرتمند

حفظ وحدت ملی موضوع قابل توجه در حفظ و تداوم هويت ايرانی در آذربايجان بـود. 

رثـاي اهـل مدايح و  عرا و ادباي منطقه عالوه بر سرودن اشعار دردوره جديد هم ش در

اوج و شـکوفايی ادبیـات  انـد.آذري( آثار عمده خـود را بـه فارسـی سـروده بیت ع( به

در قرن سیزدهم و چهاردهم هجـري قمـري اسـت در ايـن دوره تبريـز بـه  جانيباآذر

و مهمتـرين كـانون توجـه بـه هويـت  عنوان پايتخت دوم عنوان دارالسطنه را دارا بود.

در ايـن دوره اغلـب شـعرا بـود.   ايرانی و ارائه راهکار براي احیاي مجد و عظمت ايران

ثی و غزلیات آذري بخشی از ديـوان خـود را بـه اشـعار فارسـی اختصـاص عالوه بر مرا

انستند كه براي آنکه آثـار علمـی و ادبـی آنهـا در داند. فرهیختگان آذري نیک میداده

باشد بايد آثار خود را بـه زبـان ملـی و همگـانی هـم نواحی ديگر ايران خواننده داشته

ايـران تعـدادي از شـعراي برتـر و نـامی بسرايند. با همین مالحظه در تـاريخ ادبیـات 

. برخاسته از آذربايجان هستند. قطران، نظامی، صائب، شیخ محمود شبستري، شـهريار

از سوي ديگر آذربايجان قبله شاعران اقصی نقاط ايران بوده و بر همین اسـاس مـدفن 

ايـن مقالـه بـه روش  تعدادي از بزرگان شعر فارسی در مقبـره الشـعراي تبريـز اسـت.

وصیفی و تحلیلی بر آن اسـت نقـش و جايگـاه زبـان فارسـی در آذربايجـان را مـورد ت

 بررسی تاريخی قرار دهد.

 

ديوان  هويت ملی، آذربايجان، زبان فارسی، فهلوي، آذري، تركی آذري، واژگان کلیدی:

 ، مدايح و مراثی اهل بیت ع(ساالري
 



  هاقانون اساسی؛ راهبردها و برداشت 15همایش اصل  چكيده مقاالت/   

 54 

 

 

 

 ضرورت تبين هویت ملی و آموزش اصول قانون اساسی

 نخبگان سياسی هب

 رحیم نیکبخت 

 پووهشگر تاريخ و فرهنگ آذربايجان 
mirkohy@yahoo.com 

 

 چکیده

بعد از پايان جنگ تحمیلی و شروع سازندگی و در ادامـه آن در دوره اصـالحات، 

عالوه با امور سازندگی زيربنايی، توجه به اصول اجرا نشده قانون اساسـی مـورد توجـه 

هـاي انقـالب تحمیلی هشت ساله مـانع از تحقـق آرمـان زيرا شروع جنگ قرار گرفت.

چهـارم حیـات در دهـه سـوم و  اسالمی كه در قانون اساسی متجلی است، شده بـود. 

، از مناصب حکـومتیهاي سیاسی و تالش براي بدست آوردن جمهوري اسالمی، رقابت

هويـت  يک سو وعدم آشنايی نخبگان سیاسی به قواعد بازي و شناخت الزم از منافع و

هاي سیاسی لطمات جبران ناپذيري به منافع ملـی و حثیـت ملی موجب شد در رقابت

 هـايگـروهنظام جمهوري اسالمی وارد شود. يکی از مواردي كه مورد استفاده ابـزاري 

هاي سیاسی بـدون توجـه . جريانقانون اساسی است 1۵سیاسی رقیب واقع شد، اصل 

و بـا اسـتفاده  پرداختـه ل مـذكور پرداختـهبه نص صريح قانون اساسی به تحريف اصـ

ابزاري به دنبايل كسب راي بودند. در همین دوره با تغییر رويکرد قدرتهاي خارجی  از 

برخورد نظامی به براندازي نـرم درمقابلـه بـا جمهـوري اسـالمی، جريانهـاي واگـرا در 

قادي بـه نظـام و ها بدون آنکه اعتمناطق پیرامونی سازماندهی و به راه افتاد. اين گروه

تجزيه طلبانـه خـود  شته باشند براي مشروع جلوه دادن اغراضتمامیت ارضی ايران دا

قانون اساسی را دست آويز قرار داده اند. متاسفانه در برخـی از منـاطق  19و  1۵اصل 
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اين جريان معاند به تفـاهم پرداختـه و  در  مديران میانی با برخی از نخبگان سیاسی و

قـانون اساسـی از   1۵م اصـل هاي خالف صـريح  قـانون اساسـی بـه نـانتیجه خواسته

. يکـی از عوامـل شـودبه عنوان مطالبات مردم مطرح شـده و مـی هاي رسمی تريبون

اطالعی و بـه تبـع آن تجزيه طلب بی گروههايعمده اين همسويی نخبگان سیاسی و 

ز ايـن خـالء بـه توجهی به منافع و هويت است. با توجـه بـه آسـیب شـديدي كـه ابی

شـود الزم اسـت، تمهیـداتی جـدي و تمامیت ارضی ايران وارد شـده و مـیاستقالل و 

ربـط  صـورت فوري براي باز تعريف هويت ملی و مولفـ هاي آن از طريـق مراجـع ذي

هاي آموزش هويت ملی، منافع ملی، اصول  قانون اساسی بـراي گیرد. ضمن آنکه دوره

شوراي اسالمی شهر و روسـتا در نظـر گرفتـه شـود و كانديداهاي نمايندگی مجلس و 

برگزاري امتحان كتبی و شفاهی و همچنین بازخواست جدي نهادهاي نظـارتی عملـی 

 گردد.

 

ی، طلب، هويت ملی، منافع ملتجزيه هايگروهسیاسی،  هايگروه واژگان کلیدی:

 قانون اساسی 1۵قانون اساسی، اصل 
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 ساسیقانون ا 15دالیل مفهومی اصل 

 هداوند  مهدی دکتر
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی استاديار

mehdihadavandd@gmail.com 

 

 

 چکیده

از  ه تنهـاقانون اساسی از اصول مناقشه برانگیز قانون اساسی اسـت و نـ 1۵اصل 

نويس و سپس تصـويب ايـن اصـل، بحـث بـر سـر مفهـوم و همان ابتداي تدوين پیش

ارد و ت ادامـه دهاي آن آغاز شد، بلکه با گذشت چهار دهه كماكان اين مجـادالداللت

وجـه عمیقـاً سیاسـی ايـن اصـل بـر وسـعت و  است. از سـوي ديگـربلکه تعمیق شده

و ابعـاد حقـوق بشـري اصـل حساسیت تفسیرهاي گوناگون از اين اصل افزوده اسـت. 

عی سـاست. در مقاله حاضر  مطالبات نسبت به چگونگی اجراي آن و تکالیف دامن زده

اصـول  خواهد شد، هم با نگاه به خود اصل و هم با تبیین جايگاه ايـن اصـل در كلیّـت

 قانون اساسی از منظر مفاهیم حقـوق بشـر و شـهروندي، ابعـاد مختلـف حقـوقی آن و

حدود انتظارات موجه ملت از حقوق شناسـايی شـده در اصـل مـذكور و نـوع تکـالیف 

 تا حد امکان مورد نفسیر و تبیین قرار گیرد.دولت در اصل مذكور 

 

 قانون اساسی، حقوق شهروندي، حقوق بشر، تکالیف دولت، 1۵اصل  واژگان کلیدی:
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 های مادری در ایراننقشه راه آموزش زبان

 احسان هوشمند
 كارشناس ارشد جامعه شناسی و پووهشگر مسائل فرهنگی

 @gmail.com47m.e.houshmand  

 

 چکیده

قانون اساسی به عنوان سندي حقوقی در زمینه آموزش  1۵در دهه گذشته اصل 

هاي محلی و قومی مورد توجه برخـی محافـل سیاسـی و تعـدادي از نماينـدگان زبان

و  نـگمجلس شوراي اسالمی و يا گروهی از فعالین قوم گرا و نیز گروهی از اهالی فره

قانون اساسی از آزاد بـودن اسـتفاده  1۵است. در اصل ادب در گوشه و كنار كشور بوده

هـاي گروهـی و تـدريس ادبیـات آنهـا در مـدارس هاي محلی و قومی در رسانهاز زبان

نويسان در مجلس خبرگان قـانون اساسـی سخن گفته شده است. مقصود و مراد قانون

تـوان تشـريح نويس( را چگونه میپیش 21 اصل  1۵از گنجاندن اين مفاهیم در اصل 

هاي محلی و قومی در مطبوعـات استفاده از زبان» كرد؟ آيا از اين بخش قانون اساسی
« هاي گروهی و تدريس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد اسـتو رسانه

ر كشـور ديـا هاي قومی چیسـت؟ آهاي محلی و زبانمشخص است كه مقصود از زبان

هاي محلی صورت گرفته اسـت؟ زبـان محلـی بـه چـه معنـا تعريفی استاندارد از زبان

اسـت؟ تـدريس ادبیـات چـه زبـانهاي قومی چه بودهنويسان از زباناست؟ مراد قانون

هـاي قانون اساسی، آموزش زبـان 1۵هايی مدنظر قانون اساسی است؟ آيا از مفاد اصل 

اي كردي و آذري و بلوچی بـه عنـوان يکـی از وظـايف هقومی، به معناي آموزش زبان

شود؟ آيا اين آموزش اجباري است؟ آزاد است؟ آزاد وزارت آموزش و پرورش، در  می

مـوزش ناطق چند قـومی و چنـد زبانـه بـراي آبودن به چه معنايی مدنظر است؟ در م

mailto:m.e.houshmand47@gmail.com
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ه ايـه هـايی و چـادبیات زبان هاي قومی چه سیاستی در پیش گرفتـه شـود؟در چـه پ

هـايی از قِبَـل ورود د اجرايی شـود؟ چـه مخـاطرات و آسـیبتوانمقاطعی اين اصل می

متوجـه منـافع ملـی و  هـاي محلـی زبـانبدون كار مطالعاتی و كارشناسی بـه بحـث 

ملزومـات و  هـا،چـالش ابهـام هـا، پیش رو مالحظات، مقالهدر  همبستگی ملی است؟

موزش ادبیات زبان هاي محلی مورد هاي ورود به بحث زبان هاي محلی و آپیش شرط

 .بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت

  

هـاي مـادري، قانون اساسـی، ادبیـات محلـی، آمـوزش زبـان 1۵اصل  واژگان کلیدی:

 هاها، چالشسیاست گذاري، آسیب
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 فرهنگ ایران ـ جایگاه زبان فارسی در تاریخ

 حمیدرضا یخکشی 
 انكارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس د

 

 چکیده

ديمی قل نماي اديان ترين مراكز تمدن جهانی، محايران به عنوان يکی از قديمی

وق بشـر، يکـی از اصـلی گري، محل انشاء و صدور اولین منشـور حقـهمچون زردشتی

ار سـاله، و باالخره زادگاه فرهنگ چند هز ها و كامل ترين خطوط باستانیترين زادگاه

نگی در ناي فرهغ و محققین و تاريخ نگاران بوده است. همواره مورد توجه انديشمندان

سـالم ورود ا ، دوران اسالم و بعد از آن همواره وجود داشته و بعد ازتمدن ايران باستان

دهنـده  در بین عوامل تشکیل. به ايران فرهنگ ايرانی اسالمی جايگاه خاصی پیدا كرد

نـده در داشته و نقش تعیین كنفرهنگ در ايران ، زبان و ادبیات فارسی جايگاه خاصی 

ساسـی اقانون  1۵. به طوري كه در اصل حفظ میراث تمدن ايرانی و اسالمی ايفا نمود

ت و زبان و خط رسمی و مشتر  مردم ايران فارسی است. اسناد و مکاتبـا»آمده است 

ي محلـی متون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانها

نـار هاي گروهی و تدريس ادبیات آنهـا در مـدارس، در كی در مطبوعات و رسانهو قوم

قـانون اساسـی در حـالی  1۵شدن اصـل ها براي اجرايیتالش«. زبان فارسی آزاد است

زش است كه اكثريت اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسی با مخالفت در موضوع آمـو

ها كه اخیرا از سـوي دولـت اعـالم تانبه زبان مادري به وسیله آموزش و پرورش در اس

شده اسـت ايـن مسـاله را تهديـدي جـدي بـراي زبـان فارسـی و يـک توطئـه بـراي 

 .كردن اين زبان عنوان كردندكمرنگ
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نگـی و گنجینه فرهنگی و تمدنی ايران را در آثـار انديشـمندان فرهعالمه بر اين 

بـا  يگران كه همه شـانفردوسی، مولوي ، خیام و د ادبی ايران همچون سعدي، حافظ،

 . همـهنمود مشاهده توان می  فرهنگ ايرانی و دين اسالم هم آشنائی كامل داشته اند

 رهنـگف  ن كه در دايره ادبیات كالسیک می گنجند تالششان بر اين بود كهبزرگا اين

 و نـدبکن منتقـل بعـدي نسلهاي مخاطبین به اسالمی فرهنگ كنار در  را باستان ايران

ول زبان فارسی در طـ .است شده ايرانی تمدن و فرهنگ بیشتر غناي وجبم امر همین

ايـن  اسـالمی بـوده و همـواره ـ حیات باشکوه خويش، نمايانگر فرهنگ و تمدن ايرانی

ر، نـه فرهنگ عظیم را به جهانیان انتقال داده است. اين زبـان در طـول قـرون و اعصـا

ا رمیـدان  ووم بیگانگان، كوتاه آمده خود را بر ديگران تحمیل نموده و نه در مقابل هج

بـا  رد.به رقیب واگذار كرده است و اين نشان از عظمت و فراخی و شکوه ايـن زبـان دا

ه توجه به اهمیت و جايگاه زبان فارسـی در فرهنـگ ايـران و توجـه قـانون اساسـی بـ

 يخر تـاراهمیت اين زبان، در اين مقاله  سعی برآن شده است كه جايگاه زبان فارسی د

 و فرهنگ ايران مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 قانون اساسی. 1۵زبان فارسی، فرهنگ، اصل  واژگان کلیدی:


