اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
(تدريس زبانهاي محلي و قومي در مدارس و دانشگاههاي كشور)»

مقدمه
مشخصات طرح

از ابتداي تصويب قانون اساسي ،موضوع زبانهاي محلي و قومي همواره مورد توجه قرار گرفته است زيرا از
يكسو توجه به زبانهاي محلي و قومي ميتواند به تقويت روح اتحاد و انسجام ملي و نيز ارتقاي زبان و ادبيات

دوره دهم ـ سال چهارم

شماره ثبت:
589
شماره چاپ:
1448

فارسي بينجامد و ازسوي ديگر ،توجه به تنوع اقوام و فرهنگها ميتواند عاملي در جهت ارتقاي جامعه باشد.
اصل پانزدهم قانون اساسي در خصوص زبان و خط رسمي جمهوري اسالمي ايران داراي چهار محور اصلي است
كه عبارتند از:
الف) معرفي زبان و خط فارسي بهعنوان زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران،
ب) لزوم نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي به زبان و خط فارسي،
ج) آزادي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي،

تاريخ چاپ:

د) آزادي تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي در مدارس در كنار زبان فارسي.

1398/4/29

جمعي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي بر پايه محور چهارم ،طرحي را با عنوان «اجراي اصل
پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (تدريس زبانهاي محلي و قومي در مدارس و دانشگاههاي

معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي

كشور)» ارائه دادهاند كه در ادامه به بررسي و ارزيابي آن پرداخته ميشود.

دفتر مطالعات آموزش
و فرهنگ
ساير دفاتر:
مطالعات سیاسي
مطالعات اجتماعي
مطالعات حقوقي

متن طرح
در راستاي اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،دولت مكلف است نظام آموزشي زبان و
ادبيات را براي زبانهاي محلي و اقوام از طريق وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم ،تحقيقات و فناوري در
حد امكانات موجود تدوين و اجرا نمايد به نحوي كه به موجب اين نظام آموزشي ،تدريس ادبيات زبانهاي

مشخصات گزارش

محلي و اقوام در مناطق سكونتي آنها در مدارس و مراكز آموزش عالي در كنار زبان فارسي مجاز باشد .آييننامه
اجرايي اين قانون به منظور تعيين مراحل اجرا ،شهرها و نواحي مختلف اجراي اين نظام آموزشي و روند تدريس

شماره مسلسل:
27016584
تاريخ انتشار:
1398/6/4

كتب براي مقاطع مختلف ظرف مدت  6ماه از ابالغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههاي آموزش و پرورش و
علوم و تحقيقات و فناوري به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
محورهاي ذيل مستفاد از متن طرح هستند:
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 تدوين و اجراي نظام آموزشي زبان و ادبيات از طريق وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،-

مجاز شمردن تدريس ادبيات زبانهاي محلي و اقوام در مناطق سكونتي آنها در مدارس و مراكز آموزش عالي در كنار زبان

فارسي.
بر اساس طرح مذكور ،دولت مكلف است از طريق وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري نظام آموزشي
زبان و ادبيات ويژه زبانهاي محلي و اقوام را تدوين و اجرا كند به نحوي كه از مجراي اين نظام آموزشي ،تدريس ادبيات و
زبانهاي محلي مجاز باشد.
پیشینه طرح:
در راستاي اجراي اصل پانزده قانون اساسي تاكنون قوانين و مقرراتي به تصويب رسيده كه حكايت از توجه نظام سياستگذاري و
قانونگذاري به اين اصل داشته است .در ادامه اين متون سياستي و قانوني بهترتيب تاريخ تصويب آورده ميشود:
 ماده ( )10قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش ،مصوب  -1366وزارت داراي وظايف زير است .7 :تأليف و طبع وتوزيع كتب درسي و نشريات كمك آموزشي براساس برنامهريزيهاي زمانبندي شده در چارچوب نظام آموزشي با رعايت اصل
پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت بافت متناسب زندگي روستايي ،عشايري و شهري.
 ماده ( -)2اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي ،مصوب :1368وظايف فرهنگستانعبارت است از . 7 :بهرهبرداري صحيح از زبانهاي محلي (در داخل و خارج از ايران) بهمنظور تقويت و تجهيز اين زبان و غني
ساختن و گستردن دامنه كاركرد آن.
 جلسه  482شوراي گسترش آموزش عالي مورخ  :1382/03/24تصويب برنامه آموزشي دوره كارشناسي رشته زبان و ادبياتتركي آذري در سه فصل (مشخصات كلي ،برنامه و سرفصل دروس).
 جلسه  488شوراي گسترش آموزش عالي مورخ  :1382/07/05تصويب برنامه آموزشي دوره كارشناسي رشته زبان و ادبياتكردي در سه فصل (مشخصات كلي ،برنامه و سرفصل دروس).
 ماده ( ، )109قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،مصوب  :1383دولت موظف است بهمنظور حفظ وشناساندن هويت تاريخي ايران و بهرهگيري از عناصر و مؤلفههاي هويت ايراني بهويژه زبان فارسي ،اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
هـ) تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي در سطح ملي
با رويكرد تحكيم وحدت ملي بهويژه در نظام آموزشي كشور ،رسانهها و توليد محصوالت فرهنگي و هنري.
 مصوبه جلسه  644مورخ 1388/ 3/ 5شورايعالي انقالب فرهنگي :مادهواحده  -در اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي وبهمنظور صيانت از اجزاي ارزشمند فرهنگ و تمدن ايران اسالمي و تقويت بنيانهاي مقوّم اين فرهنگ به وزارتين علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي اجازه داده ميشود كه دو واحد درسي زبان و
ادبيات مربوط به زبانها و گويشهاي بومي و محلي كشور مانند آذري ،كردي ،بلوچي و تركمن در دانشگاههاي مركز استانهاي
ذيربط بهصورت اختياري ارائه و تدريس شود.
تبصره « -»1تهيه متون و تربيت مدرسان مورد نياز طبق برنامهاي خواهد بود كه به تصويب كميته فرهنگ و تمدن ايران و
اسالم شورايعالي انقالب فرهنگي ميرسد.
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تبصره « -»2تشخيص زبانها و گويشهاي مشمول اين مادهواحده ،برعهده فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي خواهد بود.
 بند «ج» ماده ( )19قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ،مصوب  :1390آموزش و پرورش مجاز است درحدود مقرر در اصل پانزدهم قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.
با توجه به موارد باال ميتوان قوانين و سياستهاي مربوط به ادبيات زبانهاي محلي و قومي را به دو حوزه آموزش و پرورش
عمومي و آموزش عالي تقسيم كرد .قوانين و سياستهاي مرتبط با حوزه آموزش و پرورش عمومي پا را از اصل پانزدهم قانون
اساسي فراتر ننهاده و تنها بهعباراتي كلي همچون رعايت اصل پانزدهم ،بهرهبرداري از زبانهاي محلي ،تعامل زبانهاي بومي با
ميراث معنوي ملي و تقويت گويش و ادبيات محلي بسنده كردهاند .اما در حوزه آموزش عالي؛ دو مصوبه شماره  482و 488
شوراي گسترش آموزش عالي و مصوبه  644شورايعالي انقالب فرهنگي اگرچه سياستگذاري زباني را از حوزه مدارس فراتر برده
و نظام آموزش عالي را مورد توجه قرار دادهاند .شوراي گسترش آموزش عالي برنامه درسي رشته كارشناسي زبان و ادبيات كردي
و كارشناسي زبان و ادبيات تركي آذري را به تصويب رسانده است و شورايعالي انقالب فرهنگي نيز به شكل عملياتي و اجرايي
تدريس واحدهاي درسي مربوط به زبانها و گويشهاي بومي و محلي كشور و ديگر سازوكارهاي مورد نياز همچون مرجع تهيه و
تدوين متون ،تربيت مدرس و تشخيص زبانها و گويشها را پيشبيني كرده است.
ارزيابي طرح
پيش از آنكه به ارزيابي طرح پرداخته شود ،ابتدا اصل پانزدهم قانون اساسي مورد بررسي قرار ميگيرد تا دانسته شود كه اين
اصل درخصوص تدريس ادبيات محلي چه موضعي دارد:
اصل پانزدهم قانون اساسي :زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است .اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب
درسي بايد با اين زبان و خط باشد ،ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات
آنها در مدارس ،در كنار زبان فارسي آزاد است.
بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسي زبان و خط رسمي زبان فارسي است ،اما دو استثنا بر اين قاعده اصلي نيز درنظر گرفته
شده است اينكه استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار
زبان فارسي آزاد است .محور طرح مورد بحث عبارت «تدريس ادبیات آنها در مدارس ،در كنار زبان فارسي آزاد است»
ميباشد .از اين عبارت چنين دريافت ميشود:
 تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي آزاد است و نه تدريس به زبان محلي و قومي. تدريس ادبيات محلي و قومي در مدارس آزاد است تدريس ادبيات محلي و قومي بايد در كنار زبان فارسي باشد.اكنون به بررسي طرح و البته مقدمه توجيهي آن در انطباق با نكات مستفاد از اصل پانزدهم قانون اساسي پرداخته ميشود.
 در مقدمه توجيهي طرح چنين آمده است كه« :اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هم بر حق تحصيل بهزبان مادري در كنار زبان فارسي در مدارس تأكيد دارد» .در اين باره بايد ميان دو مفهوم تفاوت قائل شد يكي «تحصيل به زبان
مادري» و ديگري «تحصيل زبان مادري» .تحصيل يا آموزش به زبان مادري به معناي آن است كه همه متون و مواد درسي
دانش آموزان به زبان مادري نگاشته و تدريس شود .اما تحصيل يا آموزش زبان مادري چنين است كه دانشآموزان در كنار ساير
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دروس خود به زبان رسمي ،واحد يا واحدهاي درسي مرتبط با زبان مادري خود را فراميگيرند .بنابراين آنچه در مقدمه توجيهي
طرح در خصوص حق تحصيل به زبان مادري آمده است با اصل پانزدهم قانون اساسي مغاير است.
 براساس اصل پانزدهم قانون اساسي ،تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي در مدارس آزاد است .اما طرح مورد بحث در پيتدوين و اجراي نظام آموزشي زبان و ادبیات براي زبانهاي محلي و اقوام است .در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه ادبيات
مقوله اي متفاوت از زبان است ،در سياق و بافت قانون اساسي نيز ميان زبان و ادبيات تفاوت وجود دارد ،نمونه آنكه در اصل
پانزدهم تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي را آزاد شمرده است ،اما بالفاصله در اصل شانزدهم تدريس زبان عربي را از دوره
ابتدايي تا پايان دوره متوسطه تكليف كرده است .بنابراين هرگونه سياستگذاري درخصوص اين قسمت از اصل پانزدهم قانون
اساسي بايد تنها معطوف به ادبيات زبانهاي محلي و قومي باشد و نه تدريس زبانهاي محلي و قومي.
 عنوان طرح با متن طرح مغايرت دارد ،به اين نحو كه در عنوان عبارت «تدريس زبانهاي محلي و قومي» آمده است اما درمتن طرح عبارت «تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي» قيد شده است .اين دو عبارت همانطوري كه توضيح داده شد از
نظر مفهومي با يكديگر تفاوت دارند.
 در صدر متن ماده واحده طرح ،دولت مكلف به تدوين و اجراي نظام آموزشي زبان و ادبيات براي زبانهاي محلي و اقوام شدهاست .درخصوص عبارت «نظام آموزشي زبان و ادبيات» با هدف تدريس ادبيات محلي و قومي بايد گفت كه كاربرد اين عبارت
درخصوص آموزش محتواي زبان و ادبيات خاصي اشتباه ،بلكه برنامه درسي ملي مصوب شورايعالي آموزش و پرورش اين مفهوم
را با عبارت «حوزه تربيت و يادگيري» بهكار برده است همچون حوزه تربيت و يادگيري حكمت و معارف اسالمي ،حوزه تربيت و
يادگيري قرآن و عربي و حوزه تربيت و يادگيري رياضيات.
 بر اساس طرح مذكور ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بهصورت تكليفي بايد نظامي آموزشي راتدوين و اجرا كنند به نحوي كه براساس آن نظام آموزشي ،تدريس ادبيات زبانهاي محلي و اقوام در مناطق سكونتي آنها در
مدارس و مراكز آموزش عالي در كنار زبان فارسي مجاز باشد .اين درحالي است كه پيش از اين و براساس اصل پانزدهم قانون
اساسي تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد بوده است ،بنابراين طرح مذكور نه از جهت
حقوقي و نه از جهت عملياتي و اجرايي گامي به جلو ننهاده است و تكرار همان حق آزادي تدريس ادبيات زبانهاي محلي و
قومي مذكور در اصل پانزدهم قانون اساسي است.
 اصل پانزده قانون اساسي آزادي تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي در مدارس در كنار ادبيات فارسي را بهعنوان حقيبراي اقليتهاي زباني برشمرده است .قانونگذاري مجدد درخصوص اين حق منطقي نيست ،بلكه بهنظر ميرسد برخورداري
اقليت هاي زباني از اين حق ،نياز به سازوكارهاي اجرايي و عملياتي دارد .با اين توضيح كه؛ «تدريس ادبيات در مدارس» جزء
آموزش رسمي نظام آموزش و پرورش بهشمار ميرود و آن امري حاكميتي است كه مداخله دولت و بهطور خاص وزارت آموزش
و پرورش را ميطلبد.
 براساس اصل شانزدهم قانون اساسي زبان عربي بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كالسها و در همه رشتههاتدريس شود .در جهت اجراي اين حكم تكليفي توسط دولت ،قانون ديگري به تصويب نرسيده است ،بلكه شورايعالي آموزش و
پرورش دامنه محتوايي زبان عربي را به همراه عنوان درسي و تعداد ساعات مورد نياز براي آن دامنه محتوايي به تصويب رسانده است.
ازسوي ديگر سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي نيز براساس مصوبات شورايعالي آموزش و پرورش درخصوص برنامه درسي ،اقدام
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به تأليف كتابهاي درسي مينمايد .اين رويه درخصوص ساير دامنههاي محتوايي درسي نيز به همين وضع است .بنابراين
اجراييسازي و عملياتيكردن دامنه محتوايي ادبيات زبانهاي محلي و قومي از اين مسير ممكن است.
جمعبندي
براساس آنچه گذشت ميتوان دريافت كه نخست؛ اصل پانزدهم قانون اساسي تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي را آزاد
شمرده و نه تدريس زبان و ادبيات محلي و قومي را ،دوم؛ تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي به مدارس محدود شده و اصل
پانزدهم به مراكز آموزش عالي و دانشگاه توجهي نشان نداده است ،سوم؛ براي تدريس ادبيات محلي و قومي در مدارس به تدوين
«حوزه تربيت و يادگيري» نياز است و نه تدوين نظام آموزش زبان و ادبيات ،چهارم؛ تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي آزاد
است و نه تدريس به زبان محلي و قومي ،پنجم؛ طرح درخصوص تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي در مدارس ،گامي
عملياتي در راستاي اجراي اصل پانزدهم ننهاده است و تكرار همان اصل است ،اگرچه در اينباره و پيش از اين طرح نيز قوانين
ديگري با همين سطح از تكرار به تصويب رسيدهاند ،ششم؛ تحقق تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي نياز به قانونگذاري
ندارد ،بلكه الزمه آن تعيين سازوكارهاي عم لياتي و اجرايي است كه از طريق شوراهايعالي ذيربط ممكن است هفتم؛
در خصوص تدريس زبان و ادبيات محلي در مراكز آموزش عالي در دو سطح واحد درسي اختياري و دوره كارشناسي ويژه زبان و
ادبيات محلي پيش از اين در شورايعالي انقالب فرهنگي و شوراي گسترش آموزش عالي سياستگذاري و تصميمگيري شده و
سازوكارهاي اجرايي آن نيز مشخص شده است و هماكنون دانشجوياني در دو رشته محل زبان و ادبيات تركي آذري دانشگاه
تبريز و زبان و ادبيات كردي دانشگاه سنندج در حال تحصيل هستند.
بنابراين با توجه به همه آنچه كه گذشت ،درخصوص تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي در مراكز آموزش عالي و
دانشگاهها خأل اجرايي و عملياتي وجود ندارد و درخصوص تدريس ادبيات زبانهاي محلي و قومي در مدارس نياز به قانونگذاري
وجود ندارد ،بلكه ميتوان اين امر را از مسير شورايعالي آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي عملياتي
كرد .ازاينرو مركز پژوهشها پيشنهاد به رد كليات طرح مذكور دارد.
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