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 بررسي فرصتهاي قانوني در ايران در راستاي تقويت زبان و ادبيات قومي با تاكيد بر قوم لر

 

 جواد حيدري

 كارشناس حقوق قضايي

09126608769 

 

 چكيده

با توجه به گستردگي كشور ايران و نيز تنوع فرهنگي و قومي آن، پژوهش و تحقيق در مورد حقوق 

باشد. هدف تحقيق حاضر هاي گوناگون الزم و ضروري ميتها و اقلياجتماعي و قانوني قوميت

بررسي فرصتهاي قانوني در ايران در راستاي تقويت زبان و ادبيات قومي با تاكيد بر قوم لر بوده است 

كه در اين راستا با استفاده از منابع و مستندات مختلف و خصوصا قانون اساسي جمهوري اسالمي 

به منظور تقويت حقوق قومي يادآوري شده است. روش تحقيق  ايران، برخي فرصتهاي قانوني

باشد. نتيجه تحقيق نيز به اين صورت بوده است كه توصيفي و مبتني بر مطالعات اسنادي مي

ها و مجراهاي قانوني براي توسعه ادبيات قومي، متاسفانه در اين مورد هيچ عليرغم وجود فرصت

نيز مردم صورت نگرفته است. به طور مثال با وجود حق اقدامي توسط مسئولين استان لرستان و 

تدريس زبان مادري در كنار زبان رسمي يا داشتن حق روزنامه به زبان قومي، هيچ يك از اين 

 اقدامات در لرستان انجام نشده است.

 قوم لر كليد واژه: فرصتهاي قانوني، ايران، زبان و ادبيات قومي،
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 مقدمه

با گرايش هاي مختلف ناشي از فرهنگ و تمدن "نژادي و ديني"يزبان"وجود اقليتهاي قومي

اهميت اين امر در جهان  اجتماعي هر كشوري را فراهم مي كند. موجبات تنوع فرهنگي و"متفاوت

رعايت "دست يابي به جايگاه فوق كنوني كه رقابت كشورها براي كسب جايگاه مطلوب در عرصه ي

 گي و تصريح به ان حقوق در قانون اساسي به عنوان محكمحقوق اقليت ها در تمام جنبه هاي زند

 ).77، 1390ترين سند ملي و خاستگاه اراده ي ملت است(اريا منش، 

انحصار نسبي "و"احساس مشترك""سرنوشت مشترك"افراد است كه داراي  از"اجتماعي"قوم"

با ساير گروه ها و اقوام باشند و در ارتباط احترام و معرفت)مي زور. (پاداش."منابع ارزشمند مشترك

و بر اساس رموز و نمادهاي فرهنگي مشترك در يك ميدان تعامل درون گروهي با كسب هويت 

جتماعي است و ا_قوميت يك پديده فرهنگي، شوند. بر اساس تعريف مذكور"ما"جمعي مبدل به

عي (خصوصيات ارها و مناسك) و اجتماجارزش ها.هن، اقوام نيز بر اساس تفاوتهاي فرهنگي(نمادها

). بنابرين هويت قومي به معناي احساس 2، 1380(يوسفي،  شوندرابطه اي)از يكديگر متمايز مي

تعهد و تعلق و وفاداري به نهاد هاي قومي است. هويت قومي يك از انواع هويتهاي جمعي  است كه 

ا از ساير گروه ن رآعناصر فرهنگي يك گروه تاكيد دارد و  صبر عنصر اگاهي به وجود خود و تشخي

به عبارت ديگر هويت قومي سازمان اجتماعي تفاوت فرهنگي است. ، هاي متمايز ازان جدا مي كند

شود (جالي پور و دنياي هويت شخصي كه مورد تاييد اجتماع است و به صورت عمومي بيان مي

 ).1969، به نقل از بارث، 170و  169، 1388قنبري، 

قانوني در ايران در راستاي تقويت زبان و ادبيات قومي با تاكيد  هدف تحقيق حاضر بررسي فرصتهاي

بر قوم لر بوده است كه در اين راستا با استفاده از منابع و مستندات مختلف و خصوصا قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ايران، برخي فرصتهاي قانوني به منظور تقويت حقوق قومي يادآوري شده است. 

 باشد.تني بر مطالعات اسنادي ميروش تحقيق توصيفي و مب
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 قوميت

قـومي از    را به عنوان يك گروه آن گروهي با نسبت فرهنگي مشترك و احساس هويتي مشخص كه

.به نقـل  1382(احمدي. لحاظ ويژگي هاي خاص فرهنگي از ساير اعضاي جامعه خود متمايز هستند

چيزي مربـوط بـه يـك گـروه خـاص       )قوميت در واقع يك دارايي جمعي ويا63از عراقيه و ديگران، 

نيست. بلكه يك رابطه اجتماعي است كه در ان كنشگران اجتماعي خود را مشـاهده كننـد.و توسـط    

 ديگران به عنوان حمايت هايي از نظر فرهنگي مجزا ديده شوند.

جنكيز هويت قومي و منبع ان قوميت را يكي از هويت هاي اجتماعي اوليه مي داند كه  كودك با 

اين هويت ها كه در ان اوان زندگي اختيار مي شوند در قياس با هويت هايي "جتماعي مي شود.ان ا

كه متعاقبا كسب مي گردنند.مقتدرانه تر عمل مي كنند و كودك حداكثر مي تواند از طريق تعريف 

دروني مقابل انها واكنش ضعيف نشان دهد تا انها را تعديل يا مطابق خواست خود كند.(دكتر 

)از نظر وي هويت قومي تعيين كننده انواعي از 105به نقل از جنكيز، 1388،75ي و توكلي،مهدو

نقش هايي است كه فرد مجاز به ايفاي انهاست و داراي منزلتي واالتر از ساير منزلت هايي ديگر مي 

 ). 75، 1388باشد.( مهدوي و توكلي، 

 

 حقوق قوميت ها در قانون

نگرش  شوند و به همين سبب، محسوب مي  ي مدرنيته شنفكرانههاي رو فراورده قوانين اساسي،

 هاي قومي، شهروندي دارند و نافي تبعيض  هاي اساس خواهانه نسبت به حقوق فردي و آزادي برابري

ي ديگر آن است كه رويكرد قانون اساسي مشروطيت نسبت به  فرضيه اند. مليتي و مذهبي زباني،

گرايانه  جمهوري اسالمي،امت  و ملي؛و رويكرد قانون اساسي گرايانه رويكردي وطن ها، ي قوميت مساله

 ).101، 1384(خليلي، محسن، باورانه است و دين
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 قانون كار و قوميت ها

 بيستم نوزدهم، اصول و دوم شش اصل بند و سوم و چهل اصل چهار قانون كار: براساس بند 6ماده 

 از كشي وبهره معين كار به افراد اجبار ان،اسالمي اير جمهوري اساسي قانون بيست وهشتم و

 نژاد، و رنگ، برخوردارند مساوي حقوق از باشند كه قبيله و قوم هر از ايران مردم و ممنوع ديگري

 قانون حمايت در يكسان و مرد زن از اعم افراد همه و بود نخواهند سبب امتياز اينها مانند و زبان

 و عمومي مصالح و و مخالف اسالم است مايل آن به كه را شغلي دارد هركس حق و دارند قرار

 اصول و دوم شش اصل بند و سوم و اصل چهل چهار براساس بند نيست برگزيند. ديگران حقوق

 كار معين به افراد اجبار ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون وهشتم بيست و بيستم نوزدهم،

 برخوردارند مساوي حقوق از باشند كه قبيله و قوم هر از ايران مردم و ممنوع ديگري از كشي وبهره

 در يكسان ومرد زن از اعم افراد همه و بود نخواهند امتياز سبب مانند اينها و زبان نژاد، رنگ، و

 مصالح و است ومخالف اسالم آن مايل به كه را شغلي دارد هركس حق و دارند قرار قانون حمايت

 .قانون كار جمهوري اسالمي ايران) 6اده برگزيند(م نيست ديگران حقوق و عمومي

در يك پژوهش كه در استان  1386با وجود نص صريح قانون اساسي و كار چلبي و جنادله در سال 

 خوزستان انجام گرفته عكس اين قضيه را اثبات نمودند، آنان به اين نتيجه دست يافتند كه: در

 است. بارزترين متعددي اقوام داراي كه تاس استانهايي جمله از خوزستان ايران استانهاي ميان

 وضعيت لحاظ از ها قوميت اين .دانست دزفوليها و عربها لرها، ميتوان را استان اين قوميتهاي

 داراي ديگر قوميت دو به نسبت دزفولي قوميت كه گونه اي به دارند تفاوت يكديگر با اقتصادي

 داليل مختلف، قوميتهاي و ها ديدگاه با مختلف افراد .باشدمي بهتري اقتصادي موقعيت و وضعيت

 قوميت دو اقتصادي نامناسب وضعيت عامل و هادزفولي اقتصادي موفقيت رمز عنوان به را متفاوتي

علل  شود،مي شمرده دزفوليها موفقيت علت عنوان به كه مواردي مهمترين از يكي  .ميدانند ديگر

 كالن سطح در ها سياستگذاري آنها، بودن فارس دليل به كه صورت اين به .ميباشد ساختاري

 باشد قومي گروه اين دست در بيشتر استان كليدي مديريتهاي كه گرفته قرار راستا اين در مملكتي
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 موفقيت براي را زمينه بوده، ها آن دست در استان منابع اكثر ميشود سبب خود نوبه به نيز اين و

 ).118، 1386نادله، نمايد (چلبي و ج فراهم آنها بيشتر هرچه

در وضعيت فعلي ايران و با توجه به قانون اساسي كنوني كشورمان سه مقوله مربوط به اقليتها را 

 توان از هم تميز داد:مي

اقليت ديني(زرتشتي، يهودي و مسيحي)، اقليت مذهبي(تسنن، حنفي، مالكي، حنبلي و مذهب 

اما در اصول خاصي به انها اشاره شده است،  زيدي) و اقليت قومي(كه اسامي آنها ذگر نشده است،

قانون اساسي: قوم، قبيله، نژاد، رنگ، زبان  19) صفت اقليت قومي( بنا بر اصل 19و  15مانند اصول 

و مانند اينها) با صفت اقليت مذهبي و ديني قابل جمع است و در عمل نيز چنين جمعي وجود 

باشند، داراي اظ ديني، مسيحي(مذهب گريگوري) ميدارد. براي مثال ارامنه ايران ضمن آنكه ا لح

 زبان و فرهنگ متمايزي نيز هستند(قوميت). 

توان انتظار داشت كه براي هركدام از اين(( اليه هاي هويتي)) حقوق خاصي در نظر گرفته پس مي

-اقليت توان حقوق هركدام از اين سه دسته را جداگانه بر رسيد. آنگاه حقوقشده باشد. بنابراين مي

صريح ترين مواردي شود حاصل جمع اين دو مورد خواهد بود. شاخصه، معين مي 2هايي نيز كه با 

كه از قوميت يا گروه قومي در ايران. در قانون اساسي اسم برده شده است.اصول پانزدهم و نوزدهم 

مي (كه صرفا توان گفت كه اقليتهاي قومي به سه گروه تقسيم مي شوند:گراقليت قوبا شند. ميمي

به لحاظ قوميت{خصوصيات متمايز كننده جداي از  مذاهب و دين} گروه خاصي را تشكيل مي 

 مذهبي._دهند) گروه اقليت قومي

همين بعد قومي است كه مي تواند به يكي ، انچه در اين بند مد نظر است، ديني_گروه اقليت قومي

در  "قوم و قبيله"ون اساسي با اشاره به تنوع از سه صورت فوق الذكر.تظاهر كند. در اصل نوزدهم قان

برخوردار از حقوق مساوي به حساب  "زبان و مانند اينها، رنگ و نژاد "همه انها را فارق از، ايران 

، پس در درجه نخست اقليت هاي قومي نيز برابر با ديگر شهروندان محسوب شده اند، اورده است
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محتاج  از بسياري جهات مفروض بوده و د،قرار مي گيرنبرابري گروه اقليت قومي (از حيث عقايد)

 )861.867.868، 1382تذكر است (قاسمي، 

 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ادبيات قومي

قانون اساسي: زبان و خط رسمي ومشترك مردم ايران فارسي است.اسناد و مكاتبات و  15اصل 

باشد ولي استفاده از  زبانهاي محلي  و قومي در متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط 

 مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات انها در مدارس در كنار زبان فارسي ازاد است.

، قانون اساسي: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ 19اصل 

 خواهد بود. زبان و مانند اينها سبب امتياز ن، نژاد

 

 نتيجه گيري

ها قرار دارد كه ها و مجراهاي قانوني زيادي پيش روي قوميتبا توجه به مباحث گفته شده، فرصت

توان كارهاي فراواني به منظور تقويت هويت، فرهنگ و ادبيات قومي ها ميبا استناد به اين فرصت

رابطه وجود دارد. ازجمله، اصل نوزدهم هاي قانوني مختلفي در اين انجام داد و به عبارتي زيرساخت

 برخوردارند مساوي حقوق از باشنداي  قبيله و قوم هر از ايران مردمدارد كه قانون اساسي عنوان مي

-همچنين اصل بيستم اين قانون كه مي .بود نخواهد امتياز سبب اينها مانند و زبان نژاد، رنگ، و

 انساني، حقوق همه از و دارند قرار ن قانو حمايت در نيكسا مرد و زن از اعم ملت افراد همهگويد: 

قانون اساسي  15اصل  .برخوردارند اسالم موازين و رعايت با فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي،

 و مكاتبات و اسناد ،است فارس ايران مردم مشترك و رسمي خط و زبان نيز چنين بيان شده است:

 در قومي و محلي زبانهاي از استفاده ولي باشد خط و زبان ناي با بايد درسيكتب  و رسمي ن متو

با . است آزاد فارسي ن زبا نارك در س، مدار در آنها ادبيات تدريس و گروهي هاي رسانه و مطبوعات

هاي -توان چنين نتيجه گرفت كه عليرغم وجود زيرساختهاي قانوني بيان شده، ميتوجه به فرصت
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اي در ا ستان به زبان وز موفق به آموزش زبان لري نشده و هيچ روزنامهقانوني، متاسفانه قوم لر هن

 قومي انتشار نيافته است.

 

 منابع:

ها از منظر قانون اساسي و موازين بين المللي، تعالي حقوق، آريا منش، بشير، حقوق اقليت -

 1397، سال 14و  13سال چهارم، شماره 

هويت اقوام در ايران تحليلي ثانويه بر داده  يوسفي، علي، روابط بين قومي و تاثير آن بر -

 .1380، تابستان 8هاي يك پيمايش ملي، فصلنامه مطالعات ملي، سال دوم، شماره 

فصلنامه مطالعات  اقليت ها در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، قاسمي، محمد علي، -

 12، شماره مسلسل 1382، سال 4راهبردي، سال ششم، شماره 

حميدرضا و قنبري، علي، بررسي هويت ملي و ارزش هاي جهاني شدن با تاكيد جاليي پور،  -

 .1388بر ايرانيان عرب زبان، پژوهشنامه علوم اجتماعي، سال سوم، شماره دوم، سال 

مهدوي، محمدصادق و توكلي قيناني، فرحناز، هويت قومي ارامنه: مطالعه جامع شناختي  -

العه روي ارامنه تهران) پژوهشنامه علوم اجتماعي، عوامل موثر در استمرار قومي ارامنه(مط

 .1388، سال 4سال سوم، شماره 

 اقتصادي (يك موفقيت بر مؤثر فرهنگي عوامل بررسي جنادله علي، مسعود و  چلبي، -

 علوم خوزستان) پژوهشنامه استان دزفولي و عرب لر، قوميتهاي بين مقايسهاي مطالعه

 1386 بهار ، 53 شماره :انساني

بررسي مقايسه اي مساله ي قوميت در قوانين اساسي مشروطيت و  لي، محسن،خلي -

  16 5شماره  - 1384زمستان  « حقوق اساسي « حقوق :نشريه ، جمهوري اسالمي

http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/15
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/15
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/135
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/135
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