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  چکیده
 جنسیت، قبیلحقوق بشري است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از  ازجملهحق آموزش 

قانون اساسی  درقرار بگیرد.  تیموردحما ها دولتسوي قومیت بایستی از  و دین نژاد، زبان،
المللی حقوق اقتصادي،  میثاق بین جمهوري اسالمی ایران و اسناد حقوق بشري چون

ین مبانی این حق و یتباست.  قرارگرفته تیموردحمااین حق  اجتماعی و فرهنگی
که مبانی و  سؤالحمایتی آن ضرورت انجام پژوهشی بنیادین در پاسخ به این  يسازوکارها
حمایتی حق آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشري چیست، ایجاد  يسازوکارها

براي همه،  و اجباري رایگان آموزش ابتدایی  حقپژوهش بیانگر آن است که  يها افتهینمود. 
آموزش   به مساوي دسترسی ایجاد الزام نیز و در دسترس همه آموزش متوسطه  الزام ایجاد
ایجاد فضاي  است. قرارگرفته دیتأکدر قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشري مورد ، عالی

دسترسی فیزیکی و ، رایگان مراکز مناسب آموزشیوسایل و  مناسب روحی و روانی، ایجاد
حمایتی از حق آموزش در قانون اساسی  يسازوکارهااز  اقتصادي به نهادهاي آموزشی

  جمهوري اسالمی ایران و اسناد حقوق بشري است.

حق قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،  30اصل رایگان، آموزش اجباري،  آموزش: کلیدي واژگان
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  مقدمه
حقوق اساسی  ازجمله، در جهان امروز کنند میبر تحصیل نیز یاد  حق بهحق بر آموزش که از آن 

. حق بر شود میشود، زیرا موجب شکوفایی روح، فطرت و فکر انسان  بشري محسوب می
 ي هویت و ذات انسان است، تعبیر کرد. حق بر بالندگی و شکوفایی که �زمه توان میآموزش را 

محقق  درگروو خ�قیت اوست که اندیشیدن انسان بودن انسان، قدرت  ي شاخصه ترین مهم
او ندسازي انسان و افزایش قدرت خ�قیت توانمآموزش موجب  .است» حق بر آموزش« ساختن

تحقّق و  با حقوق خود ها انسانحق آموزش موجب آشنایی محقق ساختن  که ازآنجایی. گردد می
تمامی حقوق بشر  را کلیداین حق ، گردد میقوق فکري و معنوي و حتی مادي او سایر ح
که رسیدن به  ها بدانالمللی بوده تا  هاي جامعه بین حق بر آموزش یکی از دغدغه .اند دانسته
و اطمینان از دستیابی به این مهم  دانسته شدهمام مردم جهان اجباري هاي آموزشی براي ت حداقل

  است. شده گذاشتهها  بر دوش دولت
مبانی حق آموزش در حقوق اس�م بوده،  ترین مهماختیاري بودن حق آموزش، برابري آموزش از 

اي داشته است، قانون اساسی جمهوري اس�می ایران به  که دین اس�م بر آن تأکید ویژه اي گونه به
را �زم و ضروري دانسته که  وپرورش آموزشو همگانی بودن  رایگانبانی اس�می، تأسی از م

تا در پاسخ به این  بر آنیمها در اسناد حقوق بشري هم نمایانگر است. در این پژوهش  مؤلفه گونه این
حمایتی حق آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق  سازوکارهايپرسش اصلی که مبانی و 

 سازوکارهايت با روشی توصیفی و تحلیلی و با ابزار محتواي کیفی به بررسی مبانی و بشري چیس
  از حق آموزش بپردازیم. گذار قانونحمایتی 

مستقلی  نامه پایاندر خصوص موضوع این پژوهش تاکنون کتاب، مقاله با رویکرد پژوهشی و 
در  با این موضوع ارائه گردیده است. اي روزنامهچندین مقاله همایشی و  صرفاًاست و  نشده نوشته
مبانی و جامع به موضوع نگریسته و ضمن بررسی  صورت بهپژوهشی -با رویکرد علمی پژوهشاین 
و اسناد حقوق  عادي قوانین، حق تحصیل از منظر قانون اساسی جمهوري اس�می ایران هاي مؤلفه

ایران و اسناد حقوق بشر پرداخته و بشر، به اشتراکات و افتراقات قانون اساسی جمهوري اس�می 
  دهیم. راهکارها و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه می
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لغوي، اصط�حی و حقوقی بررسی، سپس آن را  ازلحاظدر مقاله حاضر، ابتدا مفهوم حق آموزش 
د تبیین و در ادامه آن را از دیدگاه اسنا و قوانین عادي از منظر قانون اساسی جمهوري اس�می ایران

  شود. حمایتی ارائه می سازوکارهايو بررسی و  موردبحثحقوق بشري 

  مفهوم شناسی حق آموزش. 1
آنچه اداي آن واجب باشد، حال واقع، «و  »ثابت که انکار آن روا نباشد«حق در لغت به معناي 

مطابقت » حق«اصل  در بیان دیگر .)Soleimani Darcheh,2014,4( هست» عحکم مطابق با واق
در پاشنه خود با  که درحالیدرب،  یهاست، مثل مطابقت پا یو درست یو هماهنگ یکسانیو 

 ایجادکننده به معنی: اول رود میبه کار  چندمعنااما به ؛ گردد میو  چرخد می یو درست ياستوار
 هاي پدیده ایجادکنندهخداوند که  دربارهکرده است؛ لذا  یجادآن را ا یکه به سبب حکمت یزيچ

حکمت  مقتضاي بهکه  يموجود يبه معنا» حق«. دوم یندگو» حق«حکمت است مقتضاي بهعالم 
اعتقاد و باور  يبه معنا» حق«. سوم یندگو» حق«تمام فعل خداوند را  رو ازایناست؛  ایجادشده

پاداش، مکافات،  یز،به رستاخ یدهمطابقت دارد مانند عق یتکه آن باور با واقع یزيداشتن به چ
که �زم  یو آن اندازه و در آن زمان گونه آن یهر کار و سخن یعنی» حق«چهارم  .بهشت و دوزخ

  .)Ragheb Isfahani,1992,V.2,413است انجام شود (
و علماي حقوق  رود میخاص خود در علم حقوق به معانی مختلفی به کار  اصط�حواژه حق در 

که نظام  اند دانستهبرخی حق را به معنی امتیاز و توانایی . اند کردهتعاریف مختلفی براي آن بیان 
و صاحب واقعی حق کسی است که از آن  آورد میخود به وجود  حقوقی هر جامعه براي اعضاي

این لحاظ مفهوم حق، امتیازي  از و ... . به نوت، حق ابویتنند حق مالکیت، حق ؛ مابرد میسود 
است که به حیات و موجودیت هر موجودي تعلق دارد و هر موجودي به لحاظ موقعیت خود آن را 

  .)Soleimani Darcheh,2014,5( کند مینسبت به دیگري مطالبه 
. است یسیدر زبان انگل» Right«که معادل واژه  در این پژوهش، به همین معناست »حق«

یب در ترک» حق«واژه  يو معنا» حق بودن« یبدر ترک» حق«واژه  يمعنا یانتوجه به تفاوت م
که  رود میبه کار  یگوناگون یبه معان» حق بودن« یبدر ترک» حق«است.  يضرور» داشتن حق«

، اینجاما در  موردنظراست اما اصط�ح  یدهاشاره گرد یو اخ�ق یدر اصط�ح فلسف یبه آن معان
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  .)Ramezani, 2011, 89است (» حق داشتن« یبدر ترک» حق« يمعنا
 یشرفتحفظ و پ یجاد،ا يآموزش سنگ بناآموزش بایستی بیان داشت که  مفهومدر تبیین 

مختلف قرار  هاي آموزشتحت  اي گونه بهاز هنگام تولد  ها انساناست. همه  يتمام جوامع بشر
شده، فرهنگ آن را  ناخود آش یرامونپ یطاست که انسان با مح یقطر ینتنها از ا یراز ،گیرند می
یندي است که آآمـوزش، فر .کند میرا انتخاب  یآن جامعه شغل یازهايو جهت رفع ن آموزد می

کردن  یادگیري براي زندگی: شود میـار نـوع یـادگیري حاصـل به تعبیر یونسـکو، طـی آن، چه
 .با یکدیگر، یادگیري براي دانستن، یادگیري براي انجـام دادن امور و یادگیري براي بودن

)Ssenyonjo,2009,P:357(  به  یگروه انسان یک وسیله بهکه  هایی فعالیتآموزش به تمام
، منتقل کند می یستنز بهرا که آن گروه را قادر  یدانش، مهارت و قاعده اخ�ق هایش نسل
در  یضمنع تبع یونکنوانس 1ماده  2 دربند )(Beiter,2006,28-30. شود میگفته  ،نماید می

همه انواع و سطوح آموزش را آموزش : «است شده تعریف، آموزش چنین 1یونسکوآموزش 
است که در  یطیآموزش و شرا یفیتبه آموزش، استانداردها و ک یو شامل دسترس یردگ دربرمی

 بیان داشت که آموزشدر تعریف حق بر آموزش  توان می بنابراین؛ »شود میآن آموزش ارائه 
دلخواه و شایسته  وپرورش آموزشاز  توانند میآن اشخاص  موجب بهامکان یا امتیازي که 

  .)Khani Valizadeh & Lotfi, 2017, 24(برخوردار گردند 
آموزش است که افراد با  موجب بهکه  ازآنجاستاهمیت حق آموزش در میان کلیه حقوق بشري 

. همچنین این حق یکی آموزند میو استیفاي آن را  مندي بهرهو چگونگی  شوند میحقوق خود آشنا 
 کند میکلید استفاده از حقوق دیگر است و به افراد کمک بدین معنا که  هست 2توانمند سازاز حقوق 

، مشـارکت در زنـدگی سیاسی، توانمند سازحقـوق  .تـا مسئولیت زندگی خود را به عهـده گیرنـد
اجراي دیگر حقوق  شرط پیشن دلیـل، ی؛ به همـسازد میاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را تسهیل 

 ها انجمنتحقق حقوقی مانند حق رأي یا حق تشکیل  .)Ansari, 2013, 115( شوند محسوبمیبشر 
گفت در دنیاي  توان میاست. حتی  تصور قابل سختی به آموزشتو احزاب بدون وجود میزانی از 

ن تحصی�ت و آموزش میزا الشعاع تحتاقتصادي و اجتماعی تا حد زیادي  حق به یابی دستامروز 
یک فرد هستند. میزان برخورداري از حق مسکن و غذا یا حق مشارکت در زندگی فرهنگی در بیشتر 
                                                      
1. Convention Against Discrimination in Education (1990) 
2. Empowerment Right 
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حق بر آموزش مبنایی براي  که آن. نتیجه سازند میمثبت را با حق بر آموزش برقرار  اي رابطهموارد 
پس از جنگ از همین روست که  )Beitz, 2009, 102( .به معیار استاندارد حیات است یابی دست
 توانمند سازحق  .مطرح گشته است توانمند سازو مهم  يبشر قح یک عنوان بهحق  یندوم ا یجهان
حق . آورد میخاص نظارت بر دولت را فراهم  طور بهو  اش زندگی یرنظارت بر مس یتفرد قابل يبرا

آزادي افراد و تحقق حقوق مدنی و سیاسی بـه آن وابسـته  شکوفایی کهآموزش گاهی با این توجیه 
 این استد�ل کهو نیز گاهی بـا  هستاسـت و شـرط اساسـی و ضروري براي تحقق حقوق مذکور 

انسـان اسـت  باکرامتبراي زندگی توأم  ناپذیر اجتنابرفاهی افراد و از شرایط  هاي حداقلیکـی از 
در زمره حقوق بشر موضوعه قـرار گرفتـه  میسـرمیباشد ـتتحقـق آن فقـط از مجـراي دول که

 .تاي گوناگونی در سطح جهانی شناسایی شده اس منطقه اسـت و در اسـناد بـین المللـی و
)Ansari, 2013, 116(.  

افراد از  مندي بهرهعد حق وق طبیعی به شمار می آید که از بحق ازجمله این حق
بشر که شامل حقوق  و آزادي ها مصرحه درنسل دوم حقوق ، در زمره حقوقوپرورش آموزش

) نسل دوم حقوق بشر یا Zaker Salehi, 2011, 5(تصادي و اجتماعی است مطرح میگردد. اق
حقوقی  از حقوق مثبت، حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مثبت انسانی است. منظور

ا منوط به اجراي آن تکلیف توسط دارد و تحقق آنه ها در برابر آنها تکلیف است که دولت
 مندي بهره مطالبه از دولت، یعنی حقوقی که به فرد حق درخواست حق بهاین نسل  دولت است.

از آنها را از دولت اعطا میکند، اط�ق میگردد. برخ�ف حقوق نسل اول یا حقوق منفی که 
بحث  گردد میحظه تحقق آنها منوط به دخالت دولت نیست، مانند آزادي بیان. چنانچه م�

که همگی نیازمند دخالت  موارد است آموزش مستلزم ایجاد مدرسه، تربیت معلم و امثال این
 .)Khani Valizadeh & Lotfi, 2017, 21( دولت است

  مبانی حق آموزش در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. 2
گرفته است. در کنار بند حق آموزش در قانون اساسی ایران در اصول مختلفی مورد اشاره قرار 

یازدهم  دربند ؛سوم و چهارم اصل سوم و اصل سی ام که مهم ترین اصول در این راستا هستند
�ل و اصل سوم به تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی براي حفظ استق
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بسیاري  اشاره شده است. اصل چهل و سوم، برطرف شدن کشورتمامیت ارضی و نظام اس�می 
دانسته است؛ ع�وه بر  وپرورش آموزش ازجملهاز مشک�ت جامعه را در تأمین نیازهاي اساسی 

آن، دولت بنا بر اصل یکصد و چهل و هفتم موظف شده است در زمان صلح از افراد و 
تجهیزات فنی ارتش در کارهاي آموزشی، با رعایت کامل موازین عدل اس�می استفاده کند؛ 

انات بنابر اصل یکصد و پنجاه و یکم نیز دولت موظف است براي همه افراد کشور، برنامه و امک
  آموزش نظامی را برطبق موازین اس�می فراهم سازد.

اصل سی ام ق.ا مهم ترین اصول مربوط  همانگونه که بیان شد بند سوم و چهارم اصل سوم و
بیان می دارد که  وپرورش آموزشآموزش هستند. اصل سوم با تاکید بر اصل رایگان بودن  حق به

خود   امکانات  ، همه دوم  مذکور در اصل  اهداف  به  نیل  ايبر  است  موظف  ایران  جمهور اس�می  دولت
و تربیت بدنی رایگان براي همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش  وپرورش آموزشبراي   را

هاي علمی، فنی، فرهنگی و اس�می از طریق  عالی و تقویت روح بررسی و ابتکار در همه زمینه
 کار برد.  ققان بهتأسیس مراکز تحقیق و تشویق مح

اصول مهم دیگر در زمینه بحث آموزش است. این اصل بر اصل  ازجملهنیز ق.ا اصل سی ام 
 وپرورش آموزشرایگان بودن آموزش تصریح دارد و بیان می دارد که دولت موظف است وسایل 

ا سر حد رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصی�ت عالی را ت
  رایگان گسترش دهد. طور بهخودکفایی کشور 

به رایگان بودن، همگانی بودن،  توان میدر خصوص مولفه هاي حق آموزش در این دو اصل 
اجباري بودن و به عدم تبعیض در میان اتباع کشور اشاره کرد که در ادامه به بررسی و تبیین هر یک 

 .شود میاز این مولفه چرداخته 

آموزش است. چنانچه م�حظه  »رایگان بودن«ه حق آموزش در قانون اساسی، نخستین مولف
گردید، رایگان بودن آموزش تا پایان دوره متوسطه در قانون اساسی تصریح گردیده است. حال این 
سوال مطرح است که آیا این تصریح به معناي ممنوعیت تاسیس مدارس غیردولتی است؟ پیش از 

حق بر آموزش از دو منظر قابل بررسی  ی به این موضوع اشاره شود کهپاسخ به این پرسش بایست
زیر  ازجمله دیگري آزادي آموزش. آزادي آموزش افراد از آموزش و مندي بهرهحق  است. یکی

 .هستشاخه هاي آزادي فکر و عقیده است. آزادي آموزشی به معناي آزادي تعلیم و آموزش دیدن 
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)Rahmatullahi & Danesh Nari, 2014, 56 قانون اساسی جمهوري اس�می ایران اصل آزادي را (
 وجود حفظ، گسترش و بقاي آن را از وظایف دولت دانسته است. اصل مورد توجه قرار داده و

حکومت از وضع قانون براي  گرفته و قرار توجه مورد اساسی دوم و نهم قانون اصل دو در آزادي
 )Harisi Nejad & Soleimani, 2016, 39است. (هاي مشروع منع شده  محدود کردن آزادي

: آزادي تأسیس مدارس، آزادي انتخاب نوع کند میآزادي آموزش در چهار شکل نمود پید 
 آموزشی، آزادي مطالب و مضامین براي یادگیري، آزادي تنظیم محتواي درسی. ي آموزش و مؤسسه

حفظ نظام یا موسسات  ،مواردي چون ایجاد 1960مصوب  ١کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش
با تمای�ت والدین و سرپرستان قانونی دانش آموزان وفق داشته  آموزش جداگانه را در صورتی که

تعلیمات قابل ارائه در آن برابر با آموزش مصوب ود به چنین موسساتی اختیاري باشد، ور ،باشد
آموزشی غیر دولتی به منظور ایجاد یا حفظ موسسات موسسات آموزشی کشور باشد، دولت در سایر 

در صورتی که مورد قبول دولت باشد نباشد و  وپرورش آموزشوهی خاص از محروم ساختن گر
 تبعیض تلقی نمی کند. عنوان به

بر مبناي اسناد بین المللی حقوق بشر تاسیس مدارس غیردولتی و اخذ وجه از دانش  بنابراین
اما در بررسی قانون اساسی  ؛رایگان بودن آموزش ندارد آموزان توسط اینگونه مدارس مغایرتی با اصل

سخنی به میان به صراحت در خصوص امکان تاسیس مدارس غیردولتی که  گردد میایران م�حظه 
در بررسی موجب برداشت هاي متفاوت گردیده است. منطوق اصول سوم و سی ام ق.ا است و  نیامده

که اصل رایگان  گردد میصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی تدوین قانون اساسی م�حظه 
ابزاري براي مقابله با بی سوادي درنظر گرفته شده است. در کنار موضوع ریشه  عنوان بهبودن آموزش 

ه است لکن در کن کردن بی سوادي، بحث سواد اجباري نیز مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بود
در زمینه «متن قانون اساسی در خصوص اجباري بودن سوادآموزي پرورش سخنی به میان نیامده است: 

سوادي است که بیشتر کشورها  سوادي و کم یک مسئله مورد ابت� داریم و آن مسئله بی وپرورش آموزش
ه بر رایگان بودن آن به سوادي ع�و سوادي و کم مبت� به آن هستند و کشورهاي دنیا براي رفع بی

سوادي از بین برود، فرع بر  اند. اگر ما بخواهیم در مملکت خودمان بی ي الزامی آن نیز توجه کرده جنبه
این است که ع�وه بر رایگان بودن الزام باشد که تا یک حدي هم باید باسواد باشند و این را براي 

                                                      
1. Convention against Discrimination in Education 
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از این حق خودشان غافل شوند و به علل  خودشان یک حق و وظیفه بدانند، چون ممکن است مردم
رساند که تعلیم و تربیت رایگان باشد و غیر  اقتصادي نخواهند حق خودشان را بگیرند. آیا این اصل می

کند، اما ممکن  رایگان در مملکت وجود نداشته باشد؟ درست است که اثبات است و نفی ما عدا نمی
ع آزادي براي افراد است تمسک کنند و جلو افرادي را که یک نو که آناست در آینده به تحصی�ت رایگ

ت کنند را با تمسک به ي شخصی و خدمات مالی و انسانی خودشان درس خواهند دبستانی با سلیقه می
 Detailed form of» (هاي ملی را بگیرند ها و دبستان احداث دبیرستان يفته و جلورگهمین اصل 

constitutional negotiations, 1985, 789-787(.  
انتخاب  سسات آموزشی و آزاديتأسیس مؤ بیان داشت که آزادي توان میبا توجه به نظرات فوق 
افراد از آنها نیز به  مندي بهرهتوأمان در جامعه وجود داشته باشند و حق  نوع آموزش، در صورتیکه

خود  تضمین شده باشد، ع�وه بر آنکه حق بر آموزش در آن جامعه به کاملترین شکل صراحت
نیز آزاد بیان فراهم  عقیده و رت پذیرفته، بستر آزادي هاي دیگر نظیر آزادي اط�عات، آزاد فکر وصو

پذیرش وجود مدارس غیردولتی  بنابراین؛ )Khani Valizadeh & Lotfi, 2017, 24( گردیده است
معقول و منطبق مبتنی بر اصل آزادي آموزش در اس�م و اقدامی ایران امري  وپرورش آموزشدر نظام 

  مبانی حقوق بشري است.با 
آن است. بدین معنا که کلیه افرادي که  »همگانی بودن«مولفه دوم حق آموزش در قانون اساسی 

در یک کشور ساکن هستند حق برخورداري از آموزش رایگان را دارا می باشند. در تبیین این این 
آیا آموزش جزء حقوق بشر است یا حقوق موضوع �زم است ابتدا بدین پرسش پاسخ داده شود که 

شهروندي؟ در پاسخ بدین پرسش چنانچه آموزش را جزء حقوق بشر بدانیم، با توجه به اینکه حقوق 
تواند از  بشر براي هر انسانی به رسمیت شناخته شده است و هر انسانی در هر نقطه اي از جهان می

اما چنانچه آموزش را جزء حقوق شهروندي ؛ حقوق بشري بهره ببرد و حقوق بشري او رعایت شود
، یابد که تابعیت یک کشور داشته باشند حقوق شهروندي به افرادي تعلق میبدانیم با توجه به اینکه 

افرادي که تابعیت کشور ایران را نداشته باشند، از حق آموزش رایگان مصرح در قانون اساسی 
المللی ناظر بر حق آموزش بیانگر آن است که حق آموزش  برخوردار نخواهند بود. بررسی اسناد بین

 .یک حق بشري مطرح شده است نه حق شهروندي و مبتنی بر تابعیت عنوان به

یک حق بشري مورد توجه  عنوان بهقانون اساسی ایران حق آموزش  در خصوص اینکه در
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برخی بر این عقیده اند که حق بر ق شهروندي اخت�ف نظر وجود دارد. قرارگرفته یا ح
حقوق  ازجملهآموزش براي نوع بشر است نه بشر منسوب به یک محدوده جغرافیایی لذا 

براي «هیچ قیدي با اط�ق عبارت  نه حقوق شهروندي و در قانون اساسی بدون هستبشري 
آثاري که این نظر خواهد داشت آن  ازجملهدر اصل سوم به رسمیت شناخته شده است. » همه

است که اعمال محدودیت بر آن بسیار دشوارتر از اعمال محدودیت در یک حق شهروندي 
 استمطلق مکلف  طور بهاست و دولت در تخصیص حق بر آموزش نسبت به همه افراد ملت 

)Khani Valizadeh & Lotfi, 2017, 27-28(.  
اما گروهی دیگر بر این عقیده اند که اصل سی ام ق.ا که ناظر بر رایگان بودن تحصی�ت تا 

شامل اتباع ایران است و این امر از تفسیر لفظی اصل مذکور  صرفاًپایان دوره متوسطه است 
  .گردد میمستفاد 

داشت که اصل سوم قانون اساسی داراي مبنایی حقوق  بیان توان میدر بررسی نظرات فوق 
دهد که وسایل و امکانات تحصیل را براي همگان فراهم  بشري است و این تکلیف را به دولت می

حقوق  عنوان بهکند، برخ�ف اصل سی ام قانون اساسی که حق برخورداري از آموزش رایگان را 
ایر اصول قانون اساسی که در مبحث مولفه منع کند. با توجه به اینکه در س شهروندي مطرح می

تبعیض در حق آموزش بیان گردید، موضوع ممنوعیت اعمال تبعیض در برخورداري افراد از حقوق 
انسانی مطرح گردیده است و با توجه به اینکه در معاهدات بین المللی حقوق بشري که ایران نیز به 

حق بشري تلقی شده است، دولت مکلف است تا  عنوان بهعضویت آنها در آمده است، حق آموزش 
  آموزش رایگان را براي کلیه افراد ساکن در ایران رعایت کند.

در  تحصی�ت تا پایان دوره متوسطه است. »اجباري بودن«از آن نام برد  توان میمولفه دیگري که 
توان  از حق آموزش بایستی بیان داشت که همانگونه که نمی مندي بهرهدر خصوص مبناي اجبار 
از  مندي بهرهتوان او را مجبور به  اجبار از حقی محروم نمود، همچنین نمی هیچکس را به زور و

اهداف توسعه  امر مطلق نبوده واین  اما؛ درحقیقت، چندان با حق بودن آن سازگار نیست حقی کرد و
اجباري بودن تحصی�ت ابتدایی  م ملی میتواند این اجبار را توجیه نماید.انسجا گرایانه و لزوم ایجاد

چرا که آموزش در این  است حاکی از اهمیت فوق العاده حق بر آموزش در سطوح پایه و اساسی
کند یکی از معض�ت  تر و کاربردي تر میهاي با� را آماده یادگیري آموزه سطوح ع�وه بر اینکه فرد
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اجباري ایجاب  وپرورش آموزشسازد. لذا حق در  می برطرفاساسی جوامع یعنی بی سوادي را نیز 
کند که اولیا اطفال الزاماً نوباوگان خود را از سنین معین و براي مدت مشخصی به مدرسه بسپارند  می

)Khani Valizadeh & Lotfi, 2017, 33-34 باید این الزام را ایجاد کند که هر فردي در ) دولت
 آموزش ببیند.ایران هست حداقل تا پایان مقطع ابتدایی 

حق شهروندان تلقی  عنوان به صرفاًبنظر می رسد قانون اساسی ایران آموزش رایگان و همگانی را 
ه یا بنابراین در صورت عدم بهره گیري شهروندان بصورت خواست؛ نموده است نه تکلیف آنان

 ستی در قانون عادي پیش بینی گرددناخواسته از آموزش، قواعد تکلیفی و اجبار کننده بای

)Hosseini Pilehroud,2018(. قانون « 1322قوانین مصوب قبل از انق�ب اس�می در سال  در
آن،  موجب بهبه تصویب مجلس وقت رسید و » عمومی اجباري و مجانی وپرورش آموزشراجع به 

ابتدایی را در سراسر  وپرورش آموزش از تاریخ تصویب قانون،  سال 10دولت مکلف شد ظرف 
  .سازد کشور به تدریج عمومی و اجباري

به تصویب رسید » تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی«، قانون 1353در سال 
نی که واجد شرایط تحصیل هستند باید وجوانان ایرا تمامی اطفال«و در ماده یک آن تصریح شد: 

تحصیل باز دارد، جز با  تواند آنان را از کس نمی گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ بدون هیچ
، مکلف به ثبت نام و فراهم سال 18و والدین و سرپرستان قانونی نوجوانان کمتر از » مجوز قانونی

در مدارس شدند و مقرر شد در صورتی  کردن موجبات تحصیل فرزند و کودك سرپرستی خویش
درخصوص  وپرورش آموزشزنند، وزارت بازرپرستان قانونی، از این تکلیف سرکه والدین یا س

مجانی اقدام خواهد کرد. پس از انق�ب اس�می قانون حمایت از کودکان و  صورت بهها  آن نام  ثبت
انگاري کرد و براي آن مجازات حبس و  ، ممانعت از تحصیل کودکان را جرم1381نوجوانان مصوب 
بر امر آموزش و اجباري  1383در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  بینی شد. جزاي نقدي پیش

 .شدید مایی تا پایان سال آخر برنامه تاکراهن  کردن آن تا پایان دوره

عدم پیش بینی ضمانت علیرغم وجود مبانی قانونی در خصوص اجباري کردن آموزش بدلیل 
تا عم� اجباري بودن آموزش اجرایی موجب گردید  در قوانین مذکورو قابل اجرا اجراي مناسب 

  با مجازاتی مواجه نباشند. نگردد و والدین در صورت عدم ثبت نام فرزندان در مدارس
از  مندي بهرهدر میان اتباع کشور در  »عدم تبعیض«آخرین مولفه حق آموزش در قانون اساسی، 
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در » ي ملتبراي همه«سه اصل سوم و  دربند» براي همه«به کارگیري عبارت حق آموزش است. 
ي براي همه وپرورش آموزش حق بهکند که قانون اساسی ام، ذهن را به این سو متمایل میاصل سی

دارد. هر چند افراد نیز هر کدام اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمی
شوند مند میی از این امکان بهرههاي متفاوتهاي خود به میزانبر حسب استعدادها و شایستگی

)Mehrpour, 2012, 73(.  منع تبعیض در برخورداري از توجه به سایر اصول قانون اساسی که بر
مردم ایران «نظیر اصل نوزدهم ق.ا:  نیز تاییدي بر ادعاي فوق است. اصولی نماید میق اشاره وحق

از هر قوم و قبیله اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها 
لت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت افراد م ۀهم« و اصل بیستم ق.ا: »سبب امتیاز نخواهد بود

این » فرهنگی برخوردارند حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و ۀقانون قرار دارند و از هم
با ایجاد تبعیض ناروا مقابله نموده و راه توجیه آن را که قانون اساسی  سازد مینکته را آشکار 

رخورداري ملت تمام محدودیت ها و محرومیت ها در ب این قانون موجب بهمسدود نموده است. 
 توان میبرداشته و راه را براي هرگونه اقدام تبعیض آمیزي بسته است. پس  از حقوق و آزادي ها

از نظر سن، جنس و قومیت و  وپرورش آموزشبیان کرد، هیچ ممنوعیت و محدودیت قانونی براي 
 .عقاید دینی و مذهبی وجود ندارد

 آموزش در قوانین عاديحق . 3

آموزش  ي مسئله به اس�می جمهوري رویکرد آموزش نمایانگر حق به مربوط آنجایی که قوانین از
  است در این بخش از پژوهش به بررسی قوانین مربوطه خواهیم پرداخت.

مجلس شوراي اس�می نخستین  1363ضت سوادآموزي جمهوري اس�می مصوب ي نه اساسنامه
در زمینه قوانین داخلی که بعد از انق�ب اس�می به تصویب رسیده است؛  توان میقانونی است که 

 بیان گردیدهچنین ي زاین قانون هدف از تاسیس سازمان نهضت سواد آمو 1بدان اشاره کرد. در ماده 
که به منظور  وپرورش آموزشزارت نهضت سوادآموزي سازمانی است وابسته به و«آمده است: 

 . وظایف نهضت عبارت است از»نماید انجام وظیفه می 8سوادي با توجه به ماده  کن ساختن بی ریشه
آموزش بزرگسا�ن در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب و تربیت و با� بردن سطح فرهنگ و 

این  موجب بهنشر فرهنگ اس�می مناسب با سوادآموزان درمحدوده ضوابط نهضت سوادآموزي. 
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هاي دولتی و نهادهاي انق�بی موظف گردیدند تا کلیه امکانات خود را در صورتی  قانون کلیه ارگان
اي در وظایف ایشان وارد نیاید، در اختیار نهضت قرار دهند و نهضت هم موظف است از  وقفهکه 

  همه امکانات استفاده کند.
 وپرورش آموزشقانون دیگري که بایستی بدان اشاره گردد قانون اهداف و وظایف وزارت 

ر جهت دهنده است و د این قانون یک قانون سازمان مجلس شوراي اس�می است. 1368مصوب 
این قانون  موجب به اهتمام داشته است. وپرورش آموزشتحقق اصولی از قانون اساسی است که به 

و وزارت ی و آموزش نیمه تخصصی تقسیم شده به دو بخش کلی آموزش عموم وپرورش آموزش
آموزش عمومی شامل ایجاد مهارت �زم در امر   دار اجراي آن شده است. عهده وپرورش آموزش

هر فرد   و نوشتن، آموزش مبانی اعتقادي، اخ�قی، اجتماعی، علمی و هنري در حدي کهخواندن 
عملی  –آموزش نیمه تخصصی نیز به دو بخش علمی و علمی  .عام به آن احتیاج دارد طور به

  تقسیم شده است.
برخورداري از «این قانون بحث آموزش فارغ از جنسیت پذیرفته شده است:  5ماده  در
باشد که بر حسب استعداد و جنس  اي گونه بهآموزان کشور باید  هاي عمومی براي کلیه دانش آموزش

ي صریحی به  این ماده اشاره». مند شوند ها بهره بتوانند از تعلیمات مناسب جهت شکوفایی خ�قیت
  پذیرد. یت در امر آموزش دارد و در واقع آزادي آموزش را فارغ از جنسیت میبحث جنس

ي چهارم توسعه است که با تأکید مجدد بر  قانون برنامه وپرورش آموزشاز دیگر قوانین مرتبط با 
بایست  ي راهنمایی، بر این نکته توجه دارد که دولت می امر آموزش و اجباري کردن آن تا پایان دوره

اع�م  وپرورش آموزشسب تأمین امکانات، شرایطی را پدید آورد که به تدریج در مناطقی که به تنا
محقق گردد. ع�وه بر آن هیئت دولت در آئین  آموزش اجباري ي چهارم امر کند تا پایان برنامه می

ده اي به تصویب رسان ي راهنمایی تأکید و مقرره بر امر آموزش تا پایان دوره 2/5/83نامه مصوب 
موظف است با همکاري  وپرورش آموزشوزارت ي مزبور آمده است که  نامه آیین 2ي  است. در ماده

اند  ي تحصیل بازمانده نامه را که از ادامه شوراهاي اس�می شهر و روستا، افراد مشمول این آیین
  ها را فراهم نماید. ي تحصیل آن نام و ادامه شناسایی و امکان ثبت

ي پنجم توسعه جمهوري اس�می ایران نیز حق آموزش مورد تاکید قرار میگیرد.  قانون برنامه در
 15مجاز است در حدود مقرر در اصل  وپرورش آموزش«دارد:  قانون مذکور بیان می 19بند ج از ماده 
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ه هاي آموزش ملی ب گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید و در کنار برنامه ق.ا
  .»آموزش محلی نیز توجه شود

و سند  وپرورش آموزشسند تحول بنیادین نظام  وپرورش آموزشاز دیگر مصوبات مربوط به 
  ي مصوبات شوراي عالی انق�ب فرهنگی هستند. ازجملهنقشه جامع علمی کشور است که 

وآور بخشـی نظـام اهـدافدر قسمت  کشور یسند نقشه جامع علمدر   ،ي کشـورعلـم، فنـاوري وـن
سند است. در  شدهوادي را بیان بیس و از بین رفتندستیابی آحاد جامعه به سطح مناسب دانش عمـومی 

  نیز بر گسترش عدالت آموزشی و رفع بی سوادي تاکید شده است. وپرورش آموزش یادینتحول بن
است. در این  وپرورش آموزشمنشور حقوق شهروندي از دیگر اسناد مهم در حمایت از حق 

یکی از حقوق مسلم ملت به رسمیت شناخته شده است و نسبت به قانون  عنوان بهمنشور حق آموزش 
امیدوار  توان میبا توجه به مفاد منشور  اساسی به جنبه هاي بیشتري از حق بر آموزش اشاره شده است.

از گذشته شود و این حق  بر آموزش به همه افراد ملت دشوارتر حق بهبود که اعمال محدودیت نسبت 
 .)Khani Valizadeh & Lotfi, 2017, 38)(تر و کاملتري در جامعه ایفا گردد در شکل به

این  104مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده  وپرورش آموزشحق  »ظ«در این سند در ذیل بند 
و  ياجبار ییشهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدا«: منشور بیان گردیده است که

و  سازد یدوره متوسطه را فراهم م یانتا پا یگانبه آموزش را یدسترس ینهاست. دولت زم یگانرا
. دولت دهد یگسترش م یگانطور را و ضرورت کشور به یازرا تا سرحد ن یعال ی�تتحص یلوسا

  .»آورد یفراهم م ییفاقد آموزش ابتدا دافرا يرا برا یهآموزش پا
به  در نظام حقوقی ایران عادي آموزش در قوانین حق بهو توجه  ه اهمیت�زم به ذکر است ک

که دولت براي اص�ح شخصیت مجرمان و بازگرداندن آنان به یک زندگی شرافتمندانه حدي است 
در زندان ها و موسسات وابسته به آنها گامی جهت اص�ح بزهکاران  وپرورش آموزشبا گسترش 

 1384و در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب  هبرداشت
  .قرار داده استفراگیري سواد و ادامه تحصی�ت علمی، دینی و حرفه زندانیان مورد تاکید 

آید که ع�وه بر توجه  این نتیجه حاصل می وپرورش آموزشي  از مجموع قوانین داخلی درباره
عادي نیز توجه خاصی را به این موضوع داشته است.  گذار قانوناساسی به این مسئله،  گذار قانون

  معیارهایی که براي دو مفهوم حق و آزادي آموزش بیان شد در این قوانین به خوبی گنجانده شده است.
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 وظایف دولت در برابر حق آموزش .4

همه افراد  مندي بهرهم جهت حق بر آموزش نیازمند مشارکت دولت در فراهم کردن بسترهاي �ز
آن ممکن نیست، تغییر  که سلب وجه به اینکه حق بر آموزش حقی استملت از این حق است با ت

و پایان نمی پذیرد و غیر قابل انتقال است. هرفرد حق مطالبه آن را از دو لت متبوع خویش و با 
وظیفه دولت هاست که موانع پیش روي افراد را در  رو ازاین .دولتها دارد نگاهی آرمانی، از تمامی

مسیر تحقق این حق را برطرف کرده و تمام امکانات و ت�ش خود را براي رسیدن به این هدف به 
 کار گیرند و از دست زدن به اعمال محدودیت هاي مصلحت جویانه خودداري کنند

)Khani Valizadeh & Lotfi, 2017, 22-39(.  
بیان داشت که دولت در راستاي حق آموزش وظیفه  توان میانون اساسی ایران بر مبناي اصول ق

 فراهم نمایداي به گونهرا دارد در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان را مهیا نماید، شرایط 
 ,Shabani( بهره نمانداندوزي بیکه هیچ کس از هیچ قشري به دلیل فقر و ناداري از نعمت دانش

 از سوي دیگر این فضاهاي آموزشی باید داراي شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و  .)86 ,2015
ع�وه بر این دسترسی  .)Tabatabai Motameni, 2020, 71(استانداردهاي پذیرفته شده باشند 

فیزیکی و اقتصادي به نهادهاي آموزشی نیز تکلیفی است که دولت در راستاي اجراي حق بر آموزش 
 دم خویش انجام دهدمکلف است نسبت به مر

همچنین دولت موظف است که فضاي آموزشی �زم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع 
تحقیقات و ... را براي سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد براي حضور در مقاطع 

) و دولت Shabani, 2015, 86( با�تر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این مرتبه دست یابد
مربیان و معلمانی که با این مراکز  نیز از دانش این فرد در راستاي خودکفایی کشور استفاده نماید.

 .ها برخوردار باشند هاي علمی، اخ�قی و دیگر استاندارد مرتبطند باید از حد اع�ي ص�حیت

اد وتقویت فرهنگ حقوق بشر از جبراي ای کهاست  ننکته دیگري که بایستی بدان توجه شود آ
مصمم به ایجاد تغییرات مشخص در نحوه آموزش با طریق آموزش آن، دولت باید در اولین گام 

با لکن  هرچند قوانین اساسی و عادي در مورد آموزش حقوق بشر ساکت است .رسمی خود گردد
وین  1993حقوق بشر، اع�میه جهانی حقوق بشر، اع�میه  1966عنایت به عضویت ایران در میثاقین 

و صراحت این متون به آموزش حقوق بشر، با توجه به ضرورت آموزش حقوق بشر و شهروندي 
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شر با توجه به تأثیر قابل توجه اقدامات مؤثر در جهت آموزش حقوق بو زمینه ساز فرهنگی  عنوان به
و باتوجه به استقبال و  المللی از پیشرفت رعایت حقوق بشر در یک کشور در ارزیابی سازمانهاي بین

به نظر ا المللی حقوق بشر در برنامه دروس دانشگاهه تمایل دولت ایران از گنجاندن موازین بین
اینکه طرح ه، . البتنماید میرا توجیه و ایجاب » طرح ملی آموزش حقوق بشر«تدوین و اجراي میرسد 

مذکور تاکنون اجرا نشده، اما برخی از حقوق بشر در جمهوري اس�می از راههاي مناسب، اشاعه، 
د منتشر و ترویج شده است. ترویج حقوق بشر مندرج در قانون اساسی و قوانین عادي (که اغلب مقی

اساسی دموکراسی  ، حقوق مربوط به حاکمیت قانون، اصولازجمله به احکام و موازین اس�می شده)
مثل آزادي احزاب، انتخابات، حق رأي آزاد و برابر، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و راهپیمایی، 

از  مندي بهرهنیز حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مانند برابري و تساوي همگانی در 
ع تفتیش عقاید، آزادي اقلیت حقوق، تساوي همگانی در برابر قانون و رفع و منع هرگونه تبعیض، من

رایگان و همگانی، حق دادخواهی و انتخاب وکیل و... از آن  وپرورش آموزشهاي دینی و مذهبی، 
جمله است. انتشار از طریق کتب و نشریات، رسانه هاي مکتوب و مجازي، رادیو و تلویزیون، 

من خدمت کارمندان دولتی، آموزش در مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی آموزشی یا برنامه هاي ض
تضمین اصول مذکور از راه قانون گذاري و اجرا و... از راه هاي آموزش، ترویج و اشاعه حقوق 

  مذکور بوده است.
هرچند قوانین اساسی و عادي در مورد آموزش حقوق بشر ساکت است، لکن با توجه به اینکه 

آنها حق بر آموزش به  موجب بهحقوق بشري درآمده است که  ایران به عضویت عمده معاهدات
عضویتش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و  رسمیت شناخته شده است، مانند

طبیعی التزام به این امر را براي  طور بهفرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو که 
اقدام مقتضی جهت ایجاد طرح ملی آموزش حقوق بشر صورت  دولت به همراه دارد شایسته است تا

، حقوق اساسی، مدنی، اقتصادي، اجتماعی ازجملهپذیرد. شایان ذکر است که بسیاري از حقوق بشر، 
 صورت بهو فرهنگی در میان مطالب کتابهاي درسی آموزش ابتدایی و متوسطه گنجانده شده و 

به نظر می رسد اختصاص دروس رسمی با توجه به  لکن شود میرسمی به دانش آموزان آموخته 
در دوره هاي رسمی مقاطع تحصیلی پایه » آموزش حقوق بشر«مولفه هاي حقوق بشري تحت عنوان 

و متوسطه و همچنین گنجاندن دروس آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندي در دوره هاي رسمی 
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اقدام  کارمندان ي ضمن خدمت بهیکی از دروس عمومی و آموزشها عنوان به مقاطع آموزش عالی
 مناسبی در راستاي محقق ساختن حقوق بشري است.

 حق آموزش در اسناد بین المللی. 5

 نهبه  توان میحق آموزش در اسناد مختلف بین المللی مورد تاکید قراگرفته است. در میان این اسناد 
بخشی از میراث  عنوان بهسند بین المللی که به شکل کنوانسیون، اع�میه یا بیانیه صادرشده است 

جهانی حق آموزش اشاره کرد. اع�میه جهانی حقوق بشر، اع�میه اس�می حقوق بشر قاهره، 
، کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، میثاق وپرورش آموزشکنوانسیون عدم تبعیض در 

بین المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودك، کنفرانس بین 
، ل جوانان کشورهاي مشترك المنافعالمللی یونسکو در خصوص جوانان، بیانیإل نشست وزراي مسئو

جهانی آموزش براي همه. �زم به ذکر است جمهوري اس�می ایران کلیه اسناد فوق را را  اع�میه
ها نپیوسته است چنانچه به مرحله عرف بین  مضا نکرده است لکن اسناد و کنوانسیونهایی که بدانا

  ).Zaker Salehi, 2011, 5رسیده باشند �زم ا�تباع هستند ( المللی
در بیان حق آموزش در میان اسناد فوق بدان اشاره کرد موادي از  توان میمهم ترین موادي که 

یثاق حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون عدم تبعیض در اع�میه جهانی حقوق بشر م
  است که در ادامه بدانها اشاره می نماییم. وپرورش آموزش

را براي افراد  وپرورش آموزش اع�میه جهانی حقوق بشر حق بر 27و  26در بین اسناد فوق مواد 
  ه حق بر آموزش چنین اع�م می دارد:اع�میه جهانی حقوق بشر دربار 26ماده  ...شناسد به رسمیت می

حداقل تا حدودي که  وپرورش آموزشبرخوردار شود،  وپرورش آموزشهر کس حق دارد از «
مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباري است آموزش 
فنی و حرفه اي نیز می بایست قابل دسترس براي همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به 

 .»شکلی برابر براي تمامی افراد و بر پایه شایستگی هاي فردي صورت پذیرد..

اع�میه هم مطرح شده است که حقوق مندرج در اع�میه بدون تبعیض باید براي  2و  1در ماده 
  همگان اجرا شود.

) نیز به رسمیت 1966میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ( 13حق بر آموزش در ماده 
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 وپرورش زشآموهاي عضو این میثاق حق هر فرد را جهت برخورداري از  دولت«شناخته شده است: 
در جهت توسعه کامل شخصیت و کرامت  وپرورش آموزشپذیرند که  شناسند. آنها می به رسمیت می

شود  مطرح می 2 دربند». هاي اساسی تقویت و هدایت شود بشر و آزادي حق بهانسان و احترام فرد 
 وپرورش وزشآمرایگان در دسترس عموم باشد و  طور بهابتدایی باید اجباري و  وپرورش آموزش«که 

�زم به ذکر است که تصویب میثاق اخیرالذکر در نگاه به ». متوسطه به اشکال مختلف تعمیم یابد
ایجادکرد و مسئولیت آموزش را از عهده والدین به دولت انتقال داد. علیرغم  موضوع آموزش تحول
شی که به والدین حق دارند نسبت به نوع آموز 13ماده  3بند  موجب بهاین موضوع همچنان 

آزادي والدین یا سرپرست «شود که  بیان مین می دهند دست به انتخاب بزنند. در این بند کودکانشا
قانونی کودك در انتخاب مدارس غیردولتی براي کودکانشان رعایت شود، مشروط بر اینکه حداقل 

اعتقادات شخصی استانداردهاي دولتی را دارا باشند. آموزش مذهبی و اخ�قی کودکان هم مطابق با 
این میثاق دولت هاي عقب مانده در این موضوع را مکلف  14هم چنین ماده » والدین تأمین شود

 ابتدایی اجباري را محقق سازند. وپرورش آموزشکه ظرف دو سال  کند می

حق آزادي فرد نگاه  عنوان بهمبناي این تحول در این مساله است که دیگر نمیتوان به آموزش فقط 
، بلکه براي جامعه نیز نماید میاکه فرد آموزش ندیده نه تنها براي خود مشکل ایجاد کرد چر

بنابراین، در  6دردسرسازست. پس آموزش از یک سو حق افراد و از سوي دیگر، حق جامعه است.
چارچوب حقوق بشر معاصر حق بر آموزش هم یک حق منفی و هم یک حق مثبت است و از یک 

 رو نی) ازاZaker Salehi, 2011, 9( ي دیگر، یک آزادي انتخاب است.سو حق حمایتی و از سو
 1و هم تعهدات مثبت کند میاجتماعی هم تعهدات منفی را بر دولت ها بار  - میثاق حقوق اقتصادي 

که نشان می دهد تدوین کنندگان حق بر آموزش در تدوین این حق به هر دو نسل حقوق بشر توجه 
داشته اند. دولت ها مکلفند که میزان دسترسی به امکانات تحصیلی را تا اندازه کافی ارتقاء بخشند و 

  تسهی�ت �زم براي شرایط مناسب آموزشی را فراهم آورند.
ه نهادهاي آموزشی خاص حقیقی و حقوقی نیز اجازه دهند تا آزادانهمچنین دولت ها باید به اش

  (Wellman, 1985, 236) را تأسیس نمایند
میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیر به حتی برخورداري هر  3ي  ماده

                                                      
1. UNCESCR, General Comment No. 13, On The Right to Education, UN Doc, EC, 4/1999/12, para7 
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به  وپرورش آموزشکشورهاي طرف این میثاق حق هرکس را به «شخص از آموزشی اشاره دارد: 
باید نمو کامل  وپرورش آموزشکشورهاي مزبور موافقت دارند که هدف . رسمیت می شناسند

�وه . عشخصیت انسانی و اساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادي هاي سیاسی باشد
افراد را براي ایفاي نقش  کلیه وپرورش آموزشفقت دارند که بر این کشورهاي طرف میثاق موا

سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ي ملل و کلیه 
ي فعالیتهاي سازمان ملل متحد را به  ي گروه هاي نژادي، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه

  .»منظور حفظ صلح تشویق نماید
بر اصل عدم تبعیض در برخورداري از  وپرورش آموزشیض در کنوانسیون عدم تبع 5در ماده 

، جهانی حقوق بشر بر اصل عدم تبعیضحق آموزش تاکیدشده است و با یاد آوري تاکید اع�میه 
تفاهم، اذعان می دارد آموزش باید  وپرورش آموزشضمن اع�م محق بودن افراد در برخورداري از 

اي نژادي یا دینی را ترغیب و ترویج و فعالیت هاي سازمان ه ، گروهتسامح و دوستی بین همه ملتها
  .ملل را براي حفظ صلح بیشتر کند

 اسناد حقوق بشري از حق آموزش و ضمانت اجراي حمایتی سازوکارهاي. 6

ی نیز در سازوکارهایدر اسناد بین المللی که در آنها حق آموزش به رسمیت شناخته شده است 
ایجاد فضاي مناسب روحی و روانی با ایجاد امنیت کامل  شده است. راستاي حمایت از این حق بیان

 ازجملهشخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد برسد  که آندر راستاي آموزش افراد که در 
نظام  اي گونه بهحمایتی از حق آموزش است که براي ایجاد آن دولت ها بایستی  سازوکارهاي

پیشرفت کامل شخصیت،  -1مواردي چون: ر بستر آن را هدایت کنند که د وپرورش آموزش
توسعه احترام به  -3بشر  حق بهتوسعه احترام  - 2استعدادها و توانایی هاي ذهنی و جسمی کودکان، 

آماده  -4، کند میوالدین کودك، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهاي ملی کشوري که در آن زندگی 
نمودن کودك براي داشتن زندگی مسؤو�نه در جامعه اي آزاد و با روحیه اي مملو از تفاهم، گذشت 

توسعه  - 7دوستی بین تمام ملل و جمعیت هاي نژادي یا مذهبی  -6احترام عقاید مخالف  - 5
  فعالیت هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل شود.

اي راه اندازي آنها توسط بخش خصوصی و اعمال تأسیس مهدهاي کودك، اعطاي مجوز بر
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نظارت دولت و سایر مراکز مرتبط همگی در راستاي ایجاد فضاي مناسب که مقدمه فضاسازي 
  است. شده تعریف، هستمناسب روحی و روانی همراه با امنیت کامل 

جباري و ابتدایی ا وپرورش آموزشکلیه افراد از  مندي بهرهایجاد مراکز مناسب آموزشی براي 
. به ع�وه اشکال مختلف شود میحمایتی محسوب  سازوکارهايتحصیل رایگان از دیگر 

  آموزش حرفه اي متوسطه و عالی تعمیم یابد. ازجمله فنی وپرورش آموزش
 بوده ها دولت عهده بر اجباري و رایگان ابتدایی آموزش المللی بین اسناد در چنانچه بیان گردید

 ها دولت بنیادین، حق این رساندن انجام سربه  در. است گشته تعیین العجل ضرب آن اجراي براي و
 دولت مطالبه از. بشناسند رسمیت به المللی بین معاهدات و استانداردها طبق را آموزش بر حق باید
 قوانین از آموزش، بر بر حق حاکمخاص  قوانین بر ع�وه آموزش بر حق ایفاي در کوتاهیشان در ها

  .)Hatami & Zahedi, 2017, 57( کند می پیروي عام بشري حقوق

  گیري نتیجه

آموزش رایگان ارائه در قانون اساسی ایران حق آموزش به رسمیت شناخته شده و دولت مکلف به 
قانون مدارس را مکلف به ثبت نام رایگان  و همگانی گردیده است. در راستاي انجام این تکلیف،

آموزش و پروش رایگان در  هرچند به نظر می رسد تکلیف دولت به ؛دانش آموزان کرده است
و متضمن امکانات جانبی رایگان براي تحصیل  باشد میثبت نام رایگان ن قانون اساسی منحصر به

. علیرغم وجود هستکتاب، لوازم التحریر و تغذیه که از لوازم ضروري تحصیل هستند نیز  ازجمله
 قوانین اجراي صحیح عدم موجب زمان مقتضیات و نظارت ضعیفمبناي قانونی آموزش رایگان، 

مدارس به د�یلی مختلف وجوهی را از دانش آموزان اخذ  ،مذکور گردیده است و در عمل
 ؛مساله رایگان بودن آموزش بویژه در شرایط پاندمی کرونا بیش از پیش اهمیت یافته است .کنند می
دانش آموزان در مدارس دولت اقدام به ارائه آموزش به دلیل عدم امکان حضور فیزیکی  زیرا

است که حداقل آن ی مستلزم امکانات نیز موزش از طریق فضاي مجازيمجازي نموده است. آ
ها  برخی خانواده ،اقتصادي مشک�تبا توجه به  که هوشمند و اینترنت است داشتن تلفن همراه
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با توجه به  بنابراین ؛از آموزش مجازي را ندارند مندي بهرهامکانات حداقلی امکان دسترسی به 
 مندي بهرهتکلیف دولت به ارائه آموزش رایگان �زم است تا دولت اقدامات �زم در خصوص 

 از آموزش مجازي را فراهم آورد. نیازمنددانش آموزان 

این  در خصوص اجباري بودن آموزش در مقطع ابتدایی هرچند در قانون اساسی ایران صراحتا به
موضوع اشاره نشده است لکن در قوانین و مقررات داخلی و نیز اسناد بین المللی که ایران آنها را 

و نبود مضاکرده است بر اجباري بودن آموزش تاکید شده است. عدم وجود ضمانت اجراي مناسب ا
ب موجخواست واقعی مسئو�ن براي اعمال ضمانت اجراهاي پیش بینی شده در قوانین موجود، 

�یحه «دولت از طریق تنظیم و ارائه  گردد میاجرایی نشدن این قوانین گردیده است. لذا پیشنهاد 
با بهره گیري از ظرفیت  را زمینه تصویب قانونی جامع در این زمینه ،به مجلس »تحصی�ت اجباري
عملی این  پیش بینی ضمانت اجراي مناسب وبا و فراهم نموده درگیر در موضوع  یدستگاه هاي اجرای

آموزش تا پایان دوره ابتدایی براي تمامی شهروندان  . در این راستا �زم استامر مهم را محقق سازد
�یحه مذکور  موجب به گردد میدر راستاي پیش بینی ضمانت اجراي مناسب، پیشنهاد  .گردداجباري 

نسبت به ثبت نام کودك سال مکلف گردند  11تا  6قانونی کودکان �زم التعلیم  والدین وسرپرستان
درصورت استنکاف با  اقدام نمایند و وپرورش آموزشخود در مدارس رسمی داراي مجوز وزارت 

صدور و تمدید گواهینامه  . همچنین �زم استبه جزاي نقدي محکوم شوند وجود فراهم بودن شرایط
، منوط به اخذ و ارایه زمان �زم ا�جرا شدن قانون رانندگی براي افراد بی سواد پس از سه سال از

کلیه مراجع صدور شایسته است  .معادل آن درسوادآموزي باشد پایان دوره ابتدایی یا تحصیلی مدرك
غیره مکلف گردند افراد بی  اتحادیه هاي صنفی و ،پروانه فعالیت اعم ازدستگاههاي اجرایی و مجوز

معرفی و یا  آموزش به سازمان نهضت سوادآموزي ه کسب را برايسواد متقاضی اخذ یا تمدید پروان
نسبت به آموزش آنان اقدام نمایند. صدور و تمدید جواز نهضت سواد آموزي راساً با هماهنگی سازمان 

منوط به اخذ و  ،زمان �زم ا�جرا شدن این قانون سال از 3و پروانه کسب براي اینگونه افراد پس از 
  .گردددوره ابتدایی یامعادل آن  ی حداقلارائه مدرك تحصیل

 شود میدر راستاي محقق ساختن امر همگانی بودن آموزش در خصوص اتباع خارجی پیشنهاد 
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نسبت به ثبت نام و آموزش  وپرورش آموزشمقرر گردد که اتباع خارجی موظفند بر اساس مقررات 
در راستاي  گردد می، اقدام نمایند. پیشنهاد راي مجوزکودکان �زم التعلیم خود در مدارس رسمی و دا

در صورت عدم تمکن والدین و  در �یحه پیشنهادي مقرر گردد که نیازمندحمایت از کودکان 
سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی مکلفند 

 .دامکانات �زم را براي تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم نماین

 ؛باشد با توجه به اینکه امروزه تحصیل در معناي واقعی خود فقط سواد خواندن و نوشتن نمی
آماده سازي کودك براي زندگی آینده و اگاه سازي از چگونگی زندگی با مدارا و صلح با سایر افراد 

و با� بردن کیفیت آموزش  بنابراین ؛هستاز هر قوم و نژاد، از اهداف اصلی حق بر آموزش 
گنجاندن آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندي در مطالب درسی جهت رساندن کودکان به اهداف 

  به رسمیت شناخته شود. کشوردر نظام آموزشی  گردد میپیشنهاد اصلی حق بر آموزش 
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