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 چکیده
زبان است. زبان فارسی رکنن اسنتوار   ترین و استوارترین وسایل پیوستگی ایرانیان و کشورهای فارسییکی از کهنزبان فارسی 

سال پیش شکل گرفته و به عنوان مالک اشتراک ملتی دیریننه تلینی    0022باشد که از هویت و فرهنگ و وحدت ملی ایران می
ای هندایت  بایست به گوننه ه است که دائم در حال تغییر و تحول است، میشود. اما از آنجا که زبان مانند یک ارگانسیم زندمی

شود تا ضمن اینکه خودش حفظ شده فرهنگ و وحدت ملت نیز بواسطه آن حفظ گردد. یکی از مهمترین ابزار حفظ و انتینال  
چه بسا قبل از آن( تا دم منر  را   های آینده قوانین و میررات هستند. قوانین که بیشتر امور مردم از لحظه تولد )وزبان به نسل

تواند، در صورتیکه در نگارش آور بوده و دارای ضمانت اجرا است مینمایند و از طرفی  الزامتحت تاثیر قرار داده و تنظیم می
همینت  آن زبان فارسی پاسداری گردد به نوعی در حفظ زبان فارسی در جامعه نیز تاثیر عمییی داشته باشد. متاسفانه علینرمم ا 

شود پاسداری از آن چندان مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اسنت. هنر چنند قنانون منبن       خاصی که به زبان فارسی داده می
نامنه اجراینی آن را وضن  کنرده     بکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه در این خصوص وض  شده و دولت نیز آینین 

هنای بیگاننه منن     صوصی و اشخاص حینوق عمنومی را از بکنارگیری وا ه   است، و تمامی اشخاص اعم از اشخاص حیوق خ
های اجراینی آن متوجنه اشنخاص خصوصنی     کرده، ولی ضمانت اجرای چندانی برای آن در نظر نگرفته است و بیشتر تضمین

اسنت تنا    است و در باب تکالیف نهادهای دولتی و از جمله نهادهای وض  قوانین و میررات چنندان اثنربخش نیسنت و  زم   
توجه بیشتری از جانب میننه، آنهم حداقل در حوزه قانونگذاری که به عنوان متون رایج در کشور است و همه با آن سر و کنار  

 دارند بشود.

 
 زبان فارسی، پاسداری زبان فارسی، قانون، فرهنگستان زبان و ادب فارسی :واژگان کلیدی

 
 . مقدمه1

وسایل پیوستگی ما با بسیاری از ملل شرق، بخصوص با مردم افغانستان، تاجیکسنتان  ترین و استوارترین یکی از کهن
زبانان هند و پاکستان و بنگالدش و عراق و نواحی خلیج فارس و ترکمنستان و ازبکسنتان و دامسنتان و   و نیز فارسی

ر و سربلندی ما در جهان اش موجب اشتهاترکیه زبان فارسی است. همچنانکه همین زبان فارسی و آثار ادبی و فکری
مرب شده است. از طرف دیگر بدون تکیه به فرهنگ دیرین و زبان فارسی استیالل در برابر هجوم و فکر و تمندن و  

پنذیر نیسنت. زبنان    صنعت مرب، یعنی ایرانی و مسلمان ماندن، انتخاب کردن و تیلید نکردن و تسلیم نشندن امکنان  
سال پیش که در فنارس نشن ت    0022باشد. این زبان از دت ملی ایران میفارسی رکن استوار هویت و فرهنگ و وح

شود که با خود اشتراکات تاریخی، فرهنگنی و مینره را بنه دنبنال     گرفته به عنوان مالک اشتراک ملتی دیرینه تلیی می
 داشته که منجر به تشکیل ملت واحدی گردیده است.  

-ها که همچنین در قابلیت امکان برای اندیشیدن، شنکل ارتباط بین انسانبعالوه، میدان عمل زبان را نه تنها در ایجاد 

دهی به مفهوم اجتماع انسانی متحول شده بنه ینک   گیری شخصیت، ساخت هویت فردی و اجتماع و در نهایت شکل
 جامعه مشخص باید در نظر گرفت. همچنین، رابطه نزدیکی بین زبان و فرهنگ وجنود دارد و از آنجنا کنه بنه گفتنه     

شناسان جدید ویژگی مهم انسان، فرهنگی بودن اوست و به عبارتی انسان تنها گونه جنانوری اسنت   بسیاری از انسان
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(. چنانکه میام 04، ص 4931ترین ارکان هر فرهنگی است ) ا. وایت، ترین یا یکی از مهمکه فرهنگ دارد و زبان مهم
کنند و آن را به عننوان عامنل مهنم هوینت ملنی      معه یاد میمعظم رهبری نیز از زبان به عنوان عنصر حفظ فرهنگ جا

(. عنالوه بنر ایجناد    09/8/4989)میام معظم رهبری، « هویت ملی ما به زبان و خط ماست»فرمایند؛ معرفی کرده و می
باشد. بنابراین با زبان است که فرهننگ در ینک جامعنه تولیند و     فرهنگ، همین زبان حافظ فرهنگ یک کشور نیز می

 ای است اجتماعی و با دیگر تحو ت اجتماعی مرتبط است.شود. چرا که زبان پدیدهمیحفظ 
به همین اندازه تاثیرگذاری زبان، خود زبان تحت تاثیر عواملی چون جهانی شدن، مسائل اقتصادی و سیاسی و حتنی   

هننگ انگلیسنی و قندرت فعلنی     توان گفت دلیل ارتیاء زبان انگلیسی به دلیل قدمت فرفرهنگی قرار دارد. چنانکه می
ناپذیرنند و  های دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. بعالوه به گفتنه منولر زبنان و اندیشنه تفکینک     آمریکاست و زبان

های گوناگون، تفاوت در ( و تفاوت میان زبان401، ص 4932بنابراین بیماری زبان بیماری فکر نیز هست ) کاسیرر ، 
(. به طور کلی باید گفنت زبنان ینک    4، ص 4918بینی است. )موقن، بلکه تفاوت در جهان ها نبست، وآواها و نشانه

-شناسنی، روانشناسنی، فلسنفه، منطنب، زبنان     های مختلفی مانند جامعهمسئله چند وجهی است که بررسی آن با رشته

 (.3-44، ص 4914کند )باطنی، شناسی ، حیوق و میره ارتباط پیدا می
ای از ملل مشرق ورزی بخش گستردهقوم یا حتی یک ملت نیست، بلکه میراث مشترک اندیشهزبان فارسی زبان یک 

های اندیشه فلسنفی، عرفنانی، زیباشناسنی، کنالم، لنذات      زمین در طی هزاران سال، میراثی که در بردارنده حتی گونه
هاسنت، شنکوه   اریخ ملنت سمعی و بصری، قوانین و میررات و خط و سنن و آداب و رسوم ماندگار انسانی است، ت

 توانایی انسان در بروز احساسات و افکار و نیازهاست. بنابراین حفظ آن یکی از ضروریات است.
ای متحنول و زننده اسنت کنه همنواره در حنال       ای ثابت و تغییر ناپذیر نیست، بلکه زبان پدینده از طرفی زبان پدیده

نده انسانی و ارتباطات و گسنتره عمنل اجتمناعی حرکنت     بازسازی خویش است، چرا که این پدیده بر بستر وجود ز
کند. در نتیجه در یک رابطه دائمی با بستر خویش متاثر از دیالکتیک تکامل و قوانین حاکم بنر حرکنت اسنت. بنه     می

های دیگر تضعیف شود و یا بندلیل پیشنرفت و تیوینت قندرت ینک      همین مناسبت ممکن است تحت تاثیر فرهنگ
 ها تاثیر گذارد.فته و بر سایر زبانکشور خود تیویت یا

علیرمم اهمیتی که برای زبان و از جمله زبان فارسی ذکر شد، امروزه متاسنفانه اینن زبنان از درون و بنرون در حنال      
های مختلف از جمله نویسندگان و گویندگان و حتی شاعران و ادیبان و کتناب  ای که در بخشانحطاط است. به گونه

شود.این نگرانی نه تنها در ارتباط با افراد خصوصی است بلکه حتنی  به شکل بسیار بدی مطرح می نویسان و امثال آن
انند.  مراج  و میامات رسمی اسناد و متون فارسی و از جمله قانونگذاران نیز در نوشتار خود درگیر این انحطاط شنده 

یا قانونگذار تدابیری برای صیانت از زبان هدف این پژوهش نه بررسی همه موارد، بلکه پاسخ به این سوال است که آ
توان گفت بخش مهمی از این مشکالت به قنوانین و  فارسی در قوانین و میررات حیوقی اندیشیده است؟ چنانکه می

گردد. و متاسفانه قانونگذار نیز در تدوین قوانین بنه اینن مهنم    های مختلف تینین، اجرا و قضا برمیمیررات در حوزه
رسند علینرمم   و بسیاری از الفاظ و اصطالحات بیگانه وارد زبان قوانین ایران شده است و بنه نظنر منی    توجه نداشته

بینی قانونگذار و تشکیل نهادهای پاسدار زبان فارسی، در این امر موفب نبوده اسنت و عوامنل متعنددی در اینن     پیش
اسنت تنا علنل و عوامنل ورود الفناظ و       زمینه نیش داشته است. به همین مناسبت برای بررسنی موضنوع ابتندا  زم   
کارهایی کنه خنود قانونگنذار در جهنت     اصطالحات بیگانه در زبان قوانین را مورد بررسی قرار گرفته و سپس به راه

 نماییمپاسداری از زبان فارسی در قوانین مصوب کرده را بررسی و ارزشیابی 
 
 قوانینها و اصطالحات بیگانه در علل و عوامل ورود واژه. 2

تنوان گفنت مهمتنرین آن    ها و اصطالحات بیگانه به زبان فارسی تاب  عوامل متعددی است که منی ورود اسامی، وا ه
 وقای  تاریخی گذشته است که از توان مردم یک میط  زمانی خارج است؛
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ای است که پیوسته  زبان مانند ارگانیسم زنده»توان این دانست که الف( تحو ت تاریخی؛ علت بررسی تاریخی را می
در حال دگرگونی و تغییر است. کسانی که گذشتة زبان را مالک ارزیابی و قضناوت دربنارص صنورت فعلنی آن قنرار      

کوشند از تحول آن جلوگیری کنند ولی این تالشی اسنت بیهنوده    کنند و می دهند، در واق  تحول زبان را انکار می می
بنا اعتیناد   . (489: 4914 ،)بناطنی « یرا شناکردن برخالف جرینان آب اسنت.  انجامد؛ ز و عبث که همیشه به ناکامی می

های ناشیانه برخنی    تواند در مسیر الگوبرداری توان آن را در هر مسیری هدایت کرد؛ این تحول می وجود تحول، می به
تنوان آن را در مسنیر    کننند تنا میصند، و نینز منی      از مترجمانی قرار بگیرد که دین خود را بیشتر به زبان مبدأ ادا منی 

 (Hudson, 2000, p.24)گرفته از خود زبان قرار داد.  خودکفایی وا گانی و ساختاری نشئت
های دیگنر قنرار گرفتنه اسنت. هنر چنند       زبان فارسی علیرمم قدمتی که دارد، همواره در طول تاریخ تحت تاثیر زبان

پیشرفت و گسترش جامعه ایرانی، ماننند انتشنار    الخصوص تا قرن سوم و چهارم بدلیلشاهد گسترش این زبان، علی
های فارسی از نویسندگانی مانند ابن سینا و ابوریحان بیرونی هستیم و در قنرن چهنارم نینز متنون نثنر فارسنی       کتاب

اند. اما ظهور اسالم و گسترش مناب  اسالم به زبان عربنی و حتنی نگنارش کتنب علمنی      پدیدار شده و گسترش یافته
زبان عربی به شدت زبان فارسی تحت تاثیر قرار گرفت و در این بین آنچه بیش از سایر موارد متناثر شند،   ایرانیان به 

 زبان حیوق بود.
ای بنوده در  بسیاری از دانشمندان معتیدند که ایران باستان نیز مانند روم، دارای حیوق به نسنبت پیشنرفته و گسنترده   

جمله زردتشتی، صائبی، مزدکی، مانوی، بنودایی، مسنیحی و مینره رواج     جامعه ایران قبل از اسالم، ادیان متعددی از
( و 01، ص 4983داشت و دین رسمی ایران در دوران زردتشتی بود و شاهان ایرانی بنه آن اعتیناد داشنتند )بناقری،     

ابلینان در  دهد کنه ب ترین قانون مدرن تاریخ بشر گواهی میقوانین متعددی نگاشته شد. از جمله قانون حمورابی کهن
چهار هزار سال پیش چگونه روابط اجتماعی خویش را نظام مند کرده، به تدوین قانون در حیوق خنانواده، مالکینت،   

ها وجود داشت که به قانونگنذاری  پرداختند و مجالس قانونگذاری نیز در این دورانتجارت، آیین دادرسی و میره می
ه از میان بزرگان و اشنراف ایراننی تشنکیل شنده بنود، ولنی حملنه        پرداخت، مانند مجلس مهستان عهد اشکانی کمی

اعراب به ایران ارکان مجلس در حکومت ایران را برای بیش از هزار سال مفیود گردانید. تا زمان ناصرالدین شناه کنه   
ینا بنه اختصنار    « مصلحت خانه»نفره  00در چند حوزه دستور تشکیل مجالس مشورتی صادره شده از جمله مجلس 

 (.89، ص4983که تشریفاتی و فاقد قدرت بودند ) جوزی نعمتی، « مجلس مشورت و مجلس وکالی تجاز»
به عبارت دیگر در اوایل ورود اسالم عییده مالب بر این بود که از آنجا که اسالم آخرین و کاملترین دین اسنت، لنذا   

بدعت است و عیل ناقص بشری قنادر بنه    همه امور اعم از عمومی و خصوصی را بیان کرده و قانونگذاری در اسالم
درک این امور نیست. بنابراین تنظیم روابط بین مردم و مردم با دولت قواعد فیهی بود که برگرفتنه از قنرآن و سننت    
بوده که خود به زبان عربی هستند و تاثیر زیادی بر زبان فارسی گذاشنت. تحنو ت روزمنره و مسنائل جدیندی کنه       

شد، بصنورت قنانون مطنرح شنود. از آمناز      ابتدا مسائل جدید که در قالب فتوا مطرح می مطرح شد باعث شد که در
هنایی از اینران   های شیعه در جهان سر برآوردند، سلسنله آل بوینه در بخنش   عصر اجتهاد در قرن چهارم که حکومت

ر رأی و اجتهناد بنه خنوبی    قدرت یافت و در ادامه تا بغداد گسترده شد. در این دوره برای اولین بار در فیه شیعه اثن 
احساس شد و قانونگذاری )یا به عبارت دقییتر فیه یا فتوا( در فیه شیعه بصورت فنی درآمد و با بکار بردن استد ل، 

گذاری شد که این امر تاکنون در مسیر تکامنل فینه تناثیر مهمنی     های اجتهاد پایهفروع بر اصول منطبب و نخستین پایه
قی را نیز در بر گرفت. چنانکه به گفته شیخ مفید قانونگنذاری در مسنائل حینوقی، اجنرای     داشته است و مسائل حیو

حدود، قصاص، تعزیرات و وصیت و مینره از اختینارات فیینه در عصنر میبنت اسنت. تنا حندود صند سنال پنیش            
نمنودن قواعند   پاسخگویی به نیازهای روزمره از طریب فتاوی بود. ولی بدلیل پراکندگی فتاوی و اقدام برای منسنجم  

حاکم بر حوزه عمومی و د یلی چون دانش آموختگی برخی علمای حینوق از مندارس مربنی کنه اندیشنه مجلنس       
قانونگذاری را که از مرب آموخته بودند را مطرح کردند، گسترش صنعت چاپ و سواد و جریان روشنفکری کنه در  
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، ص 4911انون و مجلنس قانونگنذاری شند)مهرپور،    کرد منجر به ظهور قن آن زمان قانونمداری را تبلیغ و ترویج می
(. هر چند مشروطیت به عنوان بنیاد و اساس قانونگذاری در اینران نینش مهمنی درشنیوه تولیند قنانون در اینران        30

در واق  همان قواعد شرعی تبندیل بنه قنانون شندند،      4داشت، اما بدلیل حاکمیت قواعد اسالم، پذیرش اکثریتی مردم
انند،  منتها از آنجا که قواعد فیهی که سرمنشا بسیاری از قوانین موضوعه در ایران هستند به زبان عربنی نگاشنته شنده   

ای سازی وارد زبان حیوقی و حتی زبان معیار شدند. بنه گوننه  بسیاری از الفاظ و عبارات عربی بدون ترجمه و معادل
-( قنانون مندنی منی   4که بسیاری از آنها برای عموم مردم قابل فهم نیست. این در حالی است که قوانین برابر مناده ) 

شوند و زین پس جهل بنه  ا جرا میروز پس از انتشار  زم 40بایست منتشر شود تا مردم از آن اطالع یابند و قوانین 
 قانون راف  مسولیت نیست.
های گذشته رفته رفته از نفوذ زبنان عربنی در فارسنی کاسنته شند و      های عرب در سدهتهر چند با فروپاشی حکوم

های عربی آراینش پارسنی یافتنه بونند و     کم به فراموشی سپرده شد، ولی انبوهی از وا ههای کم کاربرد عربی کموا ه
وا گان را جنزو وا گنان فارسنی    شناسان این دسته از ای که برخی زبانهنوز هم در زبان فارسی وجود دارند. به گونه

وا ص »( در پاسخ به این سؤال که منظنور از  18، ص 4914اشرف،  دکتر علی اشرف صادقی )علی کنند. چنانکهتلیی می
کار رفته است؛ خنواه عربنی     ما به  اسالمی در همة متون  ای است که در دورص منظور فارسی»گوید:  چیست، می« فارسی

هنای مختلنف    تبار و خواه از منش  اروپایی. از زبنان  تبار است، خواه یونانی ست، خواه ترکیتبار ا است و اصلش عربی
 «بریم کافی است. قدر که ما این را به کار می گرفته شده باشد ولی همین

شود. مت سفانه در دوران اخیر نیز به دلیل کم توجهی به زبنان فارسنی از یکطنرف و    اما مسئله به همین جا ختم نمی 
تر شدن مسائل پیشرفت و تکنولو ی و وارداتی بنودن آن در اینران، بخصنوص از منرب و گسنترش فضنای       چیدهپی

های انگلیسی و فرانسوی نیز وارد شنده و بنر ابهنام زبنان     مجازی، باعث شده تا بتدریج در قوانین جدید این بار وا ه
المللی شنناخته شنده اسنت.    ان دیپلماتیک و بینحیوقی فارسی بیفزاید. زبان فرانسوی برای مدت طو نی به عنوان زب

پس از برقراری روابط تجاری و فرهنگی بین ایران و فرانسه، آموزش زبان فرانسوی به عننوان زبنان دوم و تحصنیل    
های فرانسه تعداد زیادی از وا گان زبان فرانسوی به زبنان فارسنی راه یافتنه اسنت کنه      دانشجویان ایرانی در دانشگاه

گیری برخی از قوانین داخلنی از نظنام حینوقی فرانسنه وا گنان      رفتی که در زمینه حیوق داشته است و وامبدلیل پیش
اند که تشخیص آنها بنرای بسنیاری ممکنن نیسنت. ماننند      اند و این وا گان چنان درآمیختهزیادی با فارسی درآمیخته

 آ انس، اکیپ، ایده، کنفرانس، کنگره، تابلو و میره.
های متعددی از جمله زبان روسی، انگلیسی و فرانسوی بر زبان فارسی تاثیر گذاشنتند کنه قنوانین    زبانتوان گفت می

شناه و   وآمد بیشتر بنه روسنیه بنه زمنان فتحعلنی      تر با زبان روسی و رفت آماز آشنایی عمیبنیز از آن مستثنی نیست. 
 ن سننرزمین اعننزام شنندند. هننای جدینند بننه آ  ای بننرای ینناد گننرفتن فننن   گننردد کننه عننده  میننرزا برمننی  عبنناس

وآمد به انگلستان و فرانسه نیز آماز شد. میرزا ابوالحسن ایلچی شیرازی و میرزا صنال  شنیرازی    در همین دوره، رفت
هنا   از نخستین کسانی بودند که به انگلستان رفتند و با زبان انگلیسی آشنا شدند. در زمان عباس میرزا، به میر از روس

نسه نیز برای آموزش سپاهیان ایران به استخدام دولنت اینران درآمدنند. خنود عبناس مینرزا بنه        ای از نظامیان فرا عده
شناه بنه    ویژه از زمان ناصرالدین آموختن زبان فرانسه و انگلیسی روی آورد. پس از وی، در دوران پادشاهان قاجار، به

کنه   رجمان فرانسنه بنه کنار مشنغول بودنند     بعد، اعزام محصالن ایرانی به کشور فرانسه آماز شد و در دربارها نیز مت
دان بود. تیریباً از این  شاه نیز فرانسه . اعتمادالسلطنه، وزیر ناصرالدینها قوانین و میررات آنها بودبخشی از این ترجمه

                                                           
اش، بنه حکومنت حنب و عندل     حکومت ایران جمهوری اسالمی است که ملت ایران، بر اساس اعتیناد دیریننه  »دارد؛ . اصل اول قانون اساسی میرر می4

خود به رهبری مرج  عالییدر تیلید حضرت آیه اهلل العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و ینازدهم فنروردین   قرآن، در پی انیالب اسالمی پیروزمند 

 0/38ا ول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجنری قمنری بنا اکثرینت     ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی

 د به آن رأی مثبت داددرصد کلیه کسانی که حب رأی داشتن
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های علمی و  خواندگان ایرانی زبان فرانسه شد و مترجمان بسیاری شروع به ترجمة کتاب زمان به بعد زبان دوم درس
های علمی  های فرانسوی را به زبان فارسی باز کرد. نخست بیشتر وا ه این امر راه ورود کلمه بی از این زبان کردند.اد

ها به اصطالحات عربی کردند.  ها به زبان فرانسه بود ولی برخی از متخصصان شروع به برگرداندن آن جدید در نوشته
هنای روسنی،    هنا و نینز کلمنه    ی و معیارند. با بسیاری از اینن کلمنه  ها امروز نیز جزء وا گان زبان رسم بسیاری از آن

در اینن دوره، شنماری از    . هنر چنند  های مرکب و مشتب فراوانی ساخته شد که امروز در فارسی کناربرد دارنند   وا ه
م و ها گرفتنند؛ بعند از جننگ جهنانی دو     تدریج برابرهای فرانسة آن ها را به های روسی متروک شدند و جای آن کلمه

های انگلیسی نیز وارد فارسی شدند. از این دوره به بعند   رفته کلمه جای زبان فرانسه، رفته قرار گرفتن زبان انگلیسی به
تدریج کنار نهاده شد و جای آن را آموزش زبان انگلیسی گرفنت.   ها به ها و دانشکده آموزش زبان فرانسه در دبیرستان

و  4912همچنان ادامه داشت اما از اوایل دهنة   4992سه به فارسی تا اواخر دهة های فران با این همه، روند ورود کلمه
هنا و ترجمنة    خواندگانِ کشورهای آمریکا و انگلسنتان بنه اینران، ورود شنماری از آننان بنه دانشنگاه        بازگشتن درس

 (.03ص  ،4918باقری،  )های انگلیسی با شتاب بیشتری وارد زبان فارسی شدند. های انگلیسی، کلمه کتاب
ب( عدم برخورداری خط و تیلید از خط عربی؛ در اواخر قرن سوم تا اوایل قرن چهارم که ایرانینان پنس از دو قنرن    

خطی صاحب خط شدند، کوشیدند پارسی بنویسیند و از نوشتن با انشاء عربی به فارسی بازگردنند. در اینن خنط    بی
و عالئیی که با زبان عربی در دویسنت سنال گذشنته پیندا      جدید که از عربی اقتباس شد طبعا همسانی خط و ارتباط

 کرده بودند موجب ورود لغات عربی به خط و زبا فارسی گشت.
ب(عربی مآبی و پیچیده نویسی؛ عربی دانی و عربی مآبی دانشمندان و نویسندگان و حتی قانونگذار در مرحله وضن   

هنا، اصنطالحات و ترکیبنات عربنی را     عمد لغنات و وا ه قانون و مجریان و قضات در مرحله اجرا و دادرسی که به 
سننج  بینیم کسانی که گنویی زمنان  می»کنند موجب ورود الفاظ و وا گان بیگانه به زبان فارسی شده است؛ استفاده می

و ... ره  گذارندپروا بایستگی و نیازهای زمانه، هنوز هم پای بر پای پیشینیان میخود را به چاه انداخته باشند، اینان بی
شمارندد و نه تنها در گفتار بلکه نویسی را مایه فخر میروند که رهروان رفتند. همچنان عربی مآبی و پیچیدهچنان می

زبان فارسنی از  »دوستخواه، جلیل؛ آورند. )در نوشتار و نه تنها در میهن که گاه در خارج از آن نیز عالمه بازی در می
( و از آنجنایی  1/9، شنمارص  www.iranshenakht.blogspot.com؛شناختی  های ایران ، کانون پژوهش«آشوب تا سامان
گیری برخی قوانین دکترین حیوقی همین علما و دانشمندان حیوقی تحصیل کرده در مرب و یا متناثر  که زمینه شکل

 د زبان فارسی کردند.  های بیگانه را را واراز مرب هستند خواه ناخواه بر زبان قوانین نیز تاثیر گذاشته و وا ه
های بسیاری فنراهم شنود. هنر چنند اینن      ج( سلطه دینی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی؛ باعث شده تا زمینه ورود وا ه

توان گفت هر زبان بیگانه در یک بعد خاص در طول تاریخ سلطه یافتنه و در ینک   عامل بیشتر تاریخی است ولی می
 .اندبخش منجر به تضعیف زبان فارسی شده

د(تیلیدی بودن علوم و فنون؛ بیشتر وا گان وارداتی در زبان فارسی مربوط به وا گان و اصطالحات تخصصی اسنت.  
های فنی، فرهنگی، هنری، نظامی، پزشکی، ورزشی و حتی حیوقی به معنای خاص آن. وقتی دانش از جمله در حطیه

شود معادلی در زبان فارسی ندارند ینا معنادل   ن میو تکنولو ی از کشورهای دیگر که بومی آن کشور است وارد ایرا
هنای  گیرد به همان وا هآنها چندان گویا نیست و چون در همان زمان نسبت به وض  وا ه جدید اقدامی صورت نمی

 شوندزبان کشور محل تولید وارد زبان فارسی می
تنر از  های عربی قابل فهمبخصوص برخی وا ههای بیگانه و تر بودن برخی وا گان بیگانه؛ بعضی از وا هذ( قابل فهم

 شد.ای ساده مایه گشایش در معنی میآمد و یا کلمههای کهنه ایرانی به نظر میوا ه
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 قانون»ام ای را تصویب کرد بنقانون ماده واحده 4910با توجه به اهمیت حفظ زبان فارسی، قانونگذار در سال 
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به منظور حفظ قوت و اصالت زبنان  »و در آن میرر شد؛ « ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه 
هنای  فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسالم و معنارف و فرهننگ اسنالمی، دسنتگاه    

هایی که شمول قنوانین  ها و موسسات دولتی و کلیه شرکتشرکتها، قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان
هنا و نهادهنای   هنا، سنازمان  و میررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی قانون برنامه دوم توسعه )شرکت

هنا،  رانیها و مکاتبات، سنخن های بیگانه در گزارش(موظفند از به کار بردن کلمات و وا ه00مذکور در بند )د( تبصره 
هنای  ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخنش های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این وا همصاحبه

 .«شود ممنوع استدولتی و میردولتی که در داخل کشور عرضه می
-مردم را تنظنیم منی  کند و به عبارتی دیگر روابط بین قوانین به عنوان اسنادی که برای مردم ایجاد حب و تکلیف می 

تواند بر زبان مردم تاثیر بگذارد، چرا که زبانی است که مردم با آن معامالت خنود را  کند، بیشتر از هر چیزی دیگر می
پردازند و معامالت خود را بر اسناس اینن زبنان تنظنیم     ها میکنند و با آن به دفاع از حیوق خود در دادگاهتنظیم می

یی که در این امر دخیل هستند مکلفند در نگارش قوانین به این مهم توجه نماینند. امنا اینکنه    کنند. بنابراین نهادهامی
کدام نهادها و میامات در امر قانونگذاری نیش دارند که این تکلیف بر آنان بار است یکی از مهمترین مسنائلی اسنت   

 .رددبایست شفاف شده و این تکلیف همانند سایر تکالیف به آنان ابالغ گکه می
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توان گفت که قانون عبنارت اسنت از قاعنده مربنوط بنه      شود بخصوص مفهوم عام آن، میدر تعبیری که از قانون می
ن آور بنودن آ شود و در واق  یکی از خصایص بنارز آن، النزام  رفتار انسان در جامعه که اجرای آن بر افراد تحمیل می

کنننده بدهند و   تواند به آن قدرت النزام است. بر این اساس، میام و مرجعی که برای وض  قانون صالحیت دارد و می
الزام آن را توجیه کند، میامی است که در یک جامعه قدرت و حکومت را در دست داشته باشد و با توجه بنه درنظنر   

م و معتیندات راینج و مالنب جامعنه، قنوانین را وضن  و       گرفتن نیازها و مصال  و مناف  جامعه خود و آداب و رسو
هنای  توان گفت همانطور کنه قنانون توسنط دسنتگاه    ( می419، ص 4934کند )مهرپور، اجرای آن را بر مردم الزام می

 شود، و بنابراین، انتیال این مجموعه بهتواند بر مردم تحمیل شود، به تب  آن زبان آن نیز بر مردم تحمیل میدولت می
زبان فارسی نیش بسزایی در پاسداری از زبان فارسی دارد و در ثانی تعیین نهادهایی که در زمینه تدوین قوانین نیش 

ها،اسامی و اصطالحات بیگانه من  نموده ها را از استعمال وا هدارند اساسی است. قانون مزبور هر چند تمامی دستگاه
های قانونگذاری است. اگر مفهوم عام قانون را مدنظر قرار دهیم کنه  گاهها، دستتوان گفت یکی از این دستگاهولی می

هایی که بنه نحنوی در امنر تندوین     توان گفت تمامی دستگاهالبته  زم هم هست که این مفهوم مد نظر قرار گیرد می
نینش دارنند را شنامل    ا جرا قوانین اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، میررات دولتی و سایر قواعد عام کلی و  زم

 شود.می
ترین این نهادها، مجلس شورای اسالمی و سایر نهادهایی است که درامر تدوین قنوانین بنه   از جمله مهمترین و رایج

های مجلس و حتی سایر نهادها مانند دولت که در امر تهینه لنوای  قنانون    کنند، مانند مرکز پژوهشاین نهاد کمک می
هنا، قراردادهنا و   نامهها، میاولهقوه قضائیه در باب تهیه لوای  مربوط به خود.دیگر، عهدنامهنیش دارد وهمچنین است 

در حکنم قنوانین داخلنی اسنت و      3شنود و برابنر مناده    المللیاست که توسط دولت منعیند منی  های بیننامهموافیت
 11ه باشند و بنر اسناس اصنل     بخصوص که در ترجمه این دسته از قوانین که ممکن است به زبان دیگری توافب شد
شنوند و بنرای منردم    ا جرا میقانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و پس از تصویب مانند قوانین داخلی  زم

گیرد و در حکم قانون اساسنی  کنند. تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت مینیز ایجاد حب و تکلیف می
باشند)اصنل  قوانین عادی که بر عهده مجلس است و در حکم قوانین عادی می قانون اساسی( و تفسیر 38است)اصل 

های قانونگذار در معنای عام قانون نیز مکلف به منن  اسنتعمال الفناظ و اصنطالحات     قانون اساسی(.سایر دستگاه 19
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قانون اساسی( و  498های متشکل از چند وزیر)اصل بیگانه هستند مانند هیات وزیران، هر یک از وزیران و کمیسیون
-گیر از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا شوراهای شهر و روستا کنه مصنوباتی تصنویب منی    حتی شوراهای تصمیم

شود و همچنین خود قوه قضائیه در صدور آرای خنود از  کنندکه به عنوان یک قاعده عام، کلی و  زم ا جرا تلیی می
است. میامات و نهادهایی دیگری نیز هستند کنه هنر چنند مینزان      جمله آراء وحدت رویه قضایی که در حکم قانون

-وض  مصوباتشان در میایسه با مجلس و دولت کمتر است ولی بدلیل اهمیتی که دارد و تکلیفی که برای قنوای سنه  

مینام   تواند نیش موثری در پاسداری از زبان فارسی داشته باشند از جملهکند نیز میگانه و نهادهای اجرایی ایجاد می
، ص 4981شنود )اسنماعیلی،   رهبری در صدور احکام حکومتی در مواردی که در قالب قواعد عام و کلی صادر منی 

قانون اساسی(، مصوبات شورای عالی امنینت ملنی    442اصل  4های کلی نظام )بند ( و همچنین در تعیین سیاست08
شنورای عنالی فضنای مجنازی کنه در منواردی       قانون اساسی(، مصوبات شورای عالی انیالب فرهنگی و  413)اصل 

 .شوندکنند که قانون به معنای عام آن محسوب میقواعد کلی صادر می
 
 های قانونگذار در مرحله قانونگذاریتکالیف دستگاه. 5

های متولی امر قانونگذاری دو وظیفه مهم را بر عهده دارند در مرحلنه اول ینافتن   در تدوین قوانین و میررات دستگاه
 باشدترین  قواعد و دیگری بیان و یا نگارش آنها میمطلوبترین و عاد نه

هنا در روابنط اجتمناعی را    حنل ترین راهالف( یافتن قواعد مطلوب؛ همچنانکه قانونگذار در یافتن قواعدی که عاد نه
شناسنی، تناریخ و علنوم    دهد، از سایر علوم و متخصصین آنها از جمله علوم اجتماعی مانند اخنالق، جامعنه  ارائه می

، ص 4981کنند.)کاتوزیان،  طور از تجربیات سایر کشورها نیز اسنتفاده منی  جوید و همینسیاسی و اقتصادی یاری می
بایسنت از   ( بنابراین چنه در بکنارگیری الفناظ و اصنطالحات و چنه در ترجمنه قنوانین کشنورهای دیگنر، منی          10

ها و اصطالحات اصیل ایرانی، معنادل سنازی و   در جهت یافتن وا ه متخصصین علم تاریخ، زبان و ادبیات فارسی نیز
وض  الفاظ جدید که او  فارسی بوده و در ثانی به بهترین نحو بتواند مفاهیم مد نظنر قانونگنذار را برسناند اسنتفاده     

 نماید.  
به قواعند مفیند    ب( فنون مربوط به تنظیم قواعد و نگارش قوانین؛ برای وض  یک قانون مطلوب صرف دست یافتن

ای صنری  و  کافی نخواهد بود، بلکه قوانین باید به زبانی نگارش یابند که برای عموم قابل فهم بوده و باید بنه انندازه  
واض  باشد که دادرسی در اجرای آن دچار تردید  نسازد.  زمه این مهم و بخصوص قابل فهنم بنودن بنرای عمنوم     

قوانین لطمه وارد نشود به زبان معینار فارسنی بینان شنود. ولنی در خصنوص       طلبد که قانون تا جایی که به دقت می
شود و همچنین در قانونگنذاری در خصنوص مسنائل جدیند  زم اسنت تنا       قوانین که از کشورهای دیگر اقتباس می

فناظ  قانونگذار از نهادهای دیصالح از جمله فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان علوم و میره برای وضن  ال 
 جدید کمک بگیرد.

 
 . تکلیف نهادهای پاسدار زبان فارسی1

های قانونگذاری مکلفند در تدوین قوانین و میررات از وا گان زبنان فارسنی اسنتفاده نماینند،     عالوه بر اینکه دستگاه
ممنوعینت  قنانون   4قانون نهادهایی را جهت نظارت و پاسداری از زبان فارسی م مور کنرده اسنت. چنانکنه تبصنره     

فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصنول و  »دارد؛ بکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه میرر می
هایی که کاربرد عمومی دارند راساً یا با همکناری مراکنز   های مورد نیاز با اولویت وا هضوابط مصوب خود برای وا ه

های خود را به کمیسنیون ارشناد و هننر    هر شش ماه یکبار گزارش فعالیتسازی کند و گزینی و یا وا هعلمی و وا ه
همچننین  «. های مجلس شورای اسنالمی تیندیم نمایند   اسالمی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون

ها اههای آموزشی و پژوهشی، دانشگهای علوم و علوم پزشکی و دستگاهها و نهادها از جمله فرهنگستانسایر دستگاه
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هنای  سنازی تخصصنی اقندام کننند و وا ه    گزیننی و وا ه های علمی و فرهنگی ملکفند در زمیننه وا ه و دیگر سازمان
همان قانون(. بعالوه اگر فرهنگسنتان   9پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.)تبصره 

هنا و مراکنز علمنی،    تخصصنی خواسنتار همکناری دسنتگاه     سنازی گزیننی و وا ه زبان و ادب فارسی در زمیننه وا ه 
همنان   1ها و مراکز نیز موظفند با فرهنگستان همکناری کنند.)تبصنره   آموزشس، صنعتی و فرهنگی باشد، این دستگاه

 قانون(
 
 . قلمرو نظارت؛7

-تمایز آننان امکنان  ها و اصطالحات بیگانه چنان با زبان فارسی عجین شده که همانطور که بررسی شد برخی از وا ه

پذیر نیست و برخی دیگر نیز علیرمم ورود چندان خوشایند طب  مردم قرار نگرفته و برخی دیگنر علینرمم آنکنه در    
رود برای مردم قابل فهم نیست و برای فهم مواد قانونی ناچار از رجوع به فرهنگ لغنات هسنتند. لنذا    قوانین بکار می

بایست جلوی وا گنانی کنه گذشنته    الذکر تا کجاست؟ آیا میت نهادهای فوقشود که قلمرو نظاراین سوال مطرح می
وارد شده را هم باید گرفت؟ آنچه از آیین نامه اجرایی قانون ممنوعینت بکنارگیری اسنامی، عنناوین و اصنطالحات      

رای منردم قابنل   ای که در گذشته رواج یافته و ببیگانه قابل استنباط است این است که بین الفاظ و اصطالحات بیگانه
آن دسته از کلمات »فهم است و الفاظ برگرفته از متون معارف و فرهنگ اسالمی و سایر الفاظ تمایز قائل شده است؛ 

ها که دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزینی از  های متعلب به سایر زبانعربی و همچنین بعضی از وا ه
ها و اصطالحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسالمی که با بافنت  شود یا وا هزبان فارسی محسوب می

 «شودزبان فارسی معیار همخوانی و تناسب داشته باشد، وا ه بیگانه تلیی نمی
 
 . ضمانت اجرا8

« آن... نامنه اجراینی  دستورالعمل اجرایی قانون من  بکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه و آیین 3برابر ماده 
مرج  تشنخیص رعاینت    4/1/4980های تبلیغاتی کشور مصوب مصوب جلسه بیست و هشتم کمیته مرکزی سازمان

قوانین و میررات و یا تخلف از آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اسنت. هنر چنند بنرای تخطنی از قنانون مزبنور        
فرهنگ و ارشاد اسالمی، تعویض عالیم و  هایی در نظر گرفته شده است از جمله اخطار کتبی توسط وزارتمجازات
ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط وزارت کشور یا دستگاه ذینربط  نشانه

قانون ممنوعینت بکنارگیری اسنامی، عنناوین و      8با هزینه متخلف، تعطیلی موقت محل کار و لغو پروانه کار )تبصره 
های قانونگذاری و از جمله قوه مینننه و مجرینه   (، ولی اینگونه از ضمانت اجراها نسبت به دستگاهاصطالحات بیگانه

هنای  توان گفت در واق  ضمانت اجرایی برای نیض قانون مزبور در خصنوص دسنتگاه  کارساز نبوده و به عبارتی می
برابر قوای میننه و مجریه نندارد و   شود اقتدار چندانی درفوق الذکر وجود ندارد. بخصوص وقتی قانونی تصویب می

های قانون قدیم شانه خالی کند و یا اگر مجرینه  تواند به راحتی با وض  قانون جدید از زیر بار مسئولیتقوه میننه می
از آن تخطی نماید مرجعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. بنابراین  زم است تا قانونگذار تدابیر  زم برای تضمین 

 قانون را اتخاذ نماید.اجرای 
بینی کند و گاه نیز قنانون مجمنل و متنناقض    تواند تمام وقای  و دعاوی آینده را پیشبعالوه از آنجا که قانونگذار نمی

است و دادرس ناچار باید قانون را تفسیر کند، یعنی مفهوم درست و قلمرو آن را معین سازد و اراده قانونگذار را بنه  
نتیجه آن را در رای خود بیان نماید، آن را به زبانی بنویسد که برای طرفین کنه قنرار اسنت کنه      یاری منطب دریابد و

رأی تمکین کنند قابل فهم باشد. در این حیطه هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عندالت اداری کنه در منوارد    
نیش مهمی دارنند چنرا کنه آرائنی کنه       کند نیزها اقدام به صدور رای وحدت رویه میصدور آراء متعارض از دادگاه

آور است و باید به زبان فارسی باشد. متاسفانه بین زبان قنانون و زبنان   کنند همانند قوانین برای سایرین الزامصادر می
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های وجود دارد و وحدت در نحوه بیان مطالنب حینوقی دینده    قضات و حتی دفاتر اسناد رسمی در این باب تفاوت
-ن خود قضات نیز مکلفند در نگارش آرای خود به زبان فارسی اهمیت داده و از بیان آنها بنه زبنان  شود و بنابراینمی

 الخصوص عربی خودداری نمایند.های بیگانه و علی
 
 گیری. نتیجه3

علیرمم اهمیتی که برای زبان فارسی ذکر شده است، از جمله اینکنه از وسنایل پیوسنتگی اینران و سنایر کشنورهای       
زبانان مییم در سایر کشورها است، مالک اشتراک ملت بوده، عامل ایجناد و حفنظ   زبان و حتی فارسیسیهمسایه فار

باشند  ای زنده و متحول است که همواره در حال بازسازی خویش میباشد، اما از آنجا که پدیدهفرهنگ در جامعه می
بناد،  پیشرفت و تکنولو ی و امثنال آن منی   و حفظ و انحطاط آن مت ثر از سایر عوامل چون قدرت سیاسی، اقتصادی،

های مختلف، از جمله نویسنندگان،  ای که در بخشمت سفانه این زبان از درون و برون در حال انحطاط است. به گونه
مآبی و پیچینده نویسنی   شود. بیگانهگویندگان، حتی شاعران و ادیبان و خواص و عوام به شکل بسیار بدی مطرح می

برند. هر چند این امر تنها عامل انحطناط زبنان فارسنی    پروا وا گان بیگانه را بکار مییه فخر شده و بیدر بین آنان ما
نیست، بلکه عوامل دیگری مانند مانند گذشته تاریخی ایران، عدم برخورداری از خط مستیل، سلطه دینی، اقتصنادی،  

های قانونگذار در ایران اسنت، از  ها، دستگاهبخش نظامی و فرهنگی و میره نیز موثر بوده است. یکی از مهمترین این
جمله خود قوه میننه و نهادهای دیگر وض  هنجارهای عام، کلی و  زم ا جرا، از جملنه دولنت و نهادهنای خناص     

نمایند. هر چند قانونگذار به مسئله پاسداری از زبان فارسنی  سیاسی که برخی مواق  این دسته از هنجارها را وض  می
قانونی با عنوان قنانون منبن  بکنارگیری اسنامی، الفناظ و اصنطالحات بیگاننه را         4919داشته است و در سال توجه 

ای نامه فراهم نموده است، ولنی متاسنفانه بنه گوننه    تصویب نموده است و دولت نیز زمینه اجرای آن را با وض  آیین
هنا را در  تنوانیم برخنی مجنازات   ست. هر چند میتدوین یافته که ضمانت اجرای کافی برای آن در نظر گرفته نشده ا

شنویم کنه مخاطنب    این قانون به صراحت متوجه می 8های میرر در تبصره این قانون بیابیم، ولی با دقت در مجازات
ها اشخاص حیوق خصوصی )تولیدکنندگان و توزی  کنندگان کا ها و صناحبان مراکنز کسنب و پیشنه(     این مجازات

هنایی کنه   بینی نشنده اسنت. دسنتگاه   های قانونگذاری پیشی نهادهای دولتی و از جمله دستگاههستند و تضمینی برا
بینی نهادی بنام فرهنگستان زبان کند که مبنای روابط روزمره افراد است. البته ناگفته نماند که پیشمتونی را تدوین می

نونگنذاری و تکلینف بنرای سنایر نهادهنای      های جدید در حوزه قایابی و وض  معادلو ادب فارسی در حوزه معادل
 تواند کمک فراوانی به این امر نماید.کمک کننده به فرهنگستان می
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