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 چکیده
های والدیح شررااه ع بم آزادی آموزش اسرر ا ایح حق مصالو ب بع واوای یکی از حقحق ، های مهم نظام حقوق بشررم مصا ررم یکی از حق

 ،های قضایی بدوی توجع بع حقی کع کودکای در مسئلع آموزش و پمورش دارندقوانیح و رویع، شودا ایح باور رایج سبب شده تا در مصاهداتمی

های مح وایی آموزش و پمروش بع نفع امیال والدیح ده شررود یا بایسرر عیصای آموزش و پمورش اجباری و رایگای چشررم پوشرری، از زوج ایح حق

ی یاف  کع آی مباایی بمای ایح آزاد، رسرد بایسر ی با بازاندیشی در مبانی سل ع والدیح بم کود   نادیده گمف ع شروندا بع هالیح جه  بع نظم می 

ها در ان خاب آموزش و پمورش بمای کودکای را بع واوای ن یجع دی آیچع سل ع والدیح و آزارا با غایات نظام حقوق بشم سازگارتم کادا چاای

ها در میید فمزند بفهالیم؛ هواهیم توانسرر  با ایجاد یت تصارم ماافع قدرتالاد میای والدیح و دول ؛ با تمیح محررلح   مسررئولی  اهیقی آی

 کود  را مماوا نگاه داریما

 

 با تمیح محلح  کود ا، آموزش و پمورشآزادی ، حق بم آموزش و پمورش :های کلیدیواژه
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 اپمدیس فارابی -دانشگاه تهمای -دانشجوی دک می حقوق والومی ٭



 مهدمق

کع ، های دسررر  اول و حااه اهالی  نظام حقوق بشرررم مصا رررم اسررر حق بم آزادی آموزش و پمورش از جاللع حق

تم هود یصای حق بم آموزش اجباری و رایگای چاای کع باید مورد شدهتم و شرااه ع اح الا ب زیم سرایع سراگیح بمادر بهر   

تم بمای آزادی آموزش قاال شدا درباره آزادی توای ارزشری کم شرااه ی نالی حال آی کع از لحاظ مابع، گمف عتوجع قمار ن

یم بیاکایم و آیا روباایی کع از ایح حق میایح حق می آموزش یت سروال مهم و جدی م م  اسر : چع چیهی را شالوده  

 پس  زم اس ، یابدشود و بسط میحقوق بشم طم  میبا ایح شالوده سازگاری دارد؟ آزادی آموزش در چارچوب نظام 

 شررده آی اسرر  کعتم دیدههم از حیث مبانی و هم از حیث موضرروح حق روای  کادا یکی از نکات کم، مق ضرریات آی را

 تم از ایحبیش، شررروداندا اگم بع والدیح اه یار داده میکودکای، موضررروح ا رررلی حق بم آموزش و طبصاب آزادی آموزش 

کع آزادی آموزش بمای والدیح را بع ماناد  ب وایسر  کع آنای اسر یفای حقوق کودکای را بع وهده دارند و دشوار   جه  ا

های بشررمی بع  ررورت م لق در نظم ها بع واوای یت تابع فصال حقدانسرر  کع بمای آی -مثل آزادی بیای-هادیگم آزادی

یح و کود  را بع دق  مورد بمرسی قمار داد و جایگاه هم کدام والد، یصای دول ، شودا باید اطماف ایح حق راگمف ع می

ع مباایی بمای آی بیابد ک، تمی از آزادی آموزشرا مشرخ  کمدا ایح مقالع در پی آی اس  کع ضالح ارااع در  م فاوت 

 ن یجع سازگارتمی با نظام حقوق بشم و غایات آی داش ع باشدا

 

 الف. مفهوم آزادی آموزش و پرورش

آی را مش الل بم آزادی تصلیم و آزادی تصلم ، در تصمیف آزادی آموزش و پمورش، ماحرورالسرل اع  ، ودلمحر فی   

سررریس مدار  و آموزش بع اطفال بامدازدا آزادی تصلم نیه بع ایح أدانردا آزادی تصلیم یصای هم فمدی ب واند آزادانع بع ت می

د و اه یار تام داشرر ع باشررا، دانادی  او دشررای مااسررب میای کع بمای تمباولیای اطفال در ان خاب مدرسررع»مصااسرر  کع 

نیه ، ذکاءالالت، محالدولی فموغی 2«اها را مجبور نالاید کع او د هودشررای را بع مدرسررع مصیای بسرراارند  احدی ن واند آی

وی از  داندا تصمیفدر  مشررابهی از آزادی آموزش و پمورش داشرر ع و آی را مشرر الل بم آزادی تصلیم و آزادی تصلم می

باشررد  همکسرری مخ ار»گوید: کادا وی در تصمیف میآی را بع یکی از لوازم و شررقوق آزادی بیای تبدیل می، آزادی تصلیم

سریس مدرسع و حوزه در  را  أاو آزادی ت 3«ااظهار کاد و تصلیم نالاید، داندمصلومات و مص قدات هود را بع هم نحو کع می

م سرریس مدار  را در ماافات با تقیید آی بع شررمای ی نظی أاگمچع شررااسررایی آزادی ت ، نددااز ن ایج اه یار تصلیم و تصلم می

ای دول  دیدی بمیت اه یار  ی ، سیس مدرسعأداندا بع نظم از نگاه فموغی اجازه توااا نالی بمای مؤسس داشر ح دیالم 

 شمای ی نووی و کلی اس ا، نیس  و مقحود وی از وضع شمایط

دیگمی نیه از آزادی آموزش ارااع دادا در ایح بیای اگمچع دول  آموزش و پمورش  باردی یمتوای تقمیم و تقسرررمی 

شرررهموندای در چارچوب ایح حق مثب  باید از »اما در ویح حال ، آورداب دایی را بع  رررورت رایگای و اجباری فماهم می

الب ع  4«انحوه یا مح وای آموزش آزاد دانسررر ها را در ان خاب توای والدیح یا اقلی آزادی ان خاب بمهوردار باشرررادا می
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بع کع  چع ایحبمانگیه باشررردا تواند چالشمی، یصای آزادی آموزش را از مشررر قات آزادی ان خاب دانسررر ح، چایح تقمیمی

 هایی مح وایی بمای آموزش و پمورش بوده اس ارسالی  شااه ح حق بم آموزش هالواره توام با تحمیح بع وجود بایس ع

 

 دی آموزش در قلمرو حق بر آموزش و پرورش. آزا1

شودا ای یاد میدر والوم اسااد حقوق بشمی مصالو ب از حق بم آموزش با اجهای م فاوت و در ویح حال بع هم پیوس ع 

کع راجع بع حق بم آموزش اسرر  سررع باد دارد؛ باد نخسرر  از اجباری و رایگای  5اویمیع جهانی حقوق بشررم 26مثیب ماده 

 های مح وایی آموزش و پمورشکادا باد دوم بع بایسررر عوزش اب ردایی برع واوای یت اسررر اندارد حداقلی یاد می  بودی آم

ای هدای  شرود کع شخحی  انسانی هم کس را بع حد اکالل رشد آی  بع گونع»هواهد آموزش و پمورش پمدازد و میمی

، اهمآموزش و پمورش باید حسح تف»کاد: ح باد اضافع میای ا«های بشمی را تقوی  کادها و آزادیبمساند و اح مام بع حق

ی چایح توسررصع فصالی  هاهای نژادی یا مذهبی و همگذشرر  و اح مام بع وقاید مخالف و دوسرر ی بیح تالام ملل و جالصی 

زش و وسازد کع پدر و مادر در ان خاب نوح آمباد سوم نیه هاطمنشای می «اتسرهیل نالاید ، ملل م حد را در راه حفظ  رلح 

پمورش فمزند هود نسررب  بع دیگمای اولوی  دارندا چیهی کع در شررکل موسررع هود بع آزادی آموزش و پمورش ما هی  

ند با توای مشاهده کمدا ایح سع باید در پیوهالیح توالی و تصبیم را کم و بیش در دیگم اسرااد حقوق بشمی نیه می  6شرودا می

جالوح کاد کع در مدهد هم کدام بمای دیگمی قلالموی تصییح مینشررای میهم دیگم دیده و تفسرریم شرروند و تدقیق در آی 

هواه ناهواه مسرر لهم تاسرریس مدارسرری هحررو رری اسرر  کع فار  از    ، سررازدا مثیب آزادی آموزشحق بم آموزش را می

موزش داره آهای اولیمغم تحرمیح بع ساگیای ههیاع ، آموزای کاادا بمهیهای دول  مبادرت بع اهذ شرهمیع از دانش یارانع

تأسرریس ایح قسررم مدار  را م ایم با رایگای بودی آموزش  ، هاو پمورش و ناتوانی بودجع والومی از تحالل هالع ایح ههیاع

اج الاوی و فمهاگی یت قاوده تفسیمی بمای حق بم آموزش ، میثاق حقوق اق حادی 13 ماده 4باد اما  8دانادامی 7هالگانی

هیچ یرت از مقمرات ایح مراده نباید بع نحوی تفسررریم گمدد کع با آزادی افماد و   » اجبراری و رایگرای مقمر نالوده اسررر :  

مشررموب بم ایح کع ا ررول مقمر در باد اول ایح ماده ، مؤسررسررات آموزشرری اهیل نالاید اشررخاح حقوقی بع ایجاد و اداره

اشد تجویه کمده ب دول  شرود با موازیح حداقل کع مالکح اس  روای  شرود و تصلیالاتی کع در چایح مؤسرسراتی داده می   

سرریس مدار  هحررو رری و تا حد زیادی غیم رایگای اسرر  و حق بم أآزادی آموزش و پمورش میزم با ت «ام ابق  کاد

 آموزش رایگای نباید بع ضمر آزادی ایح موسسات تفسیم شودا

ی ش فهالیده شودا آزادهای مح وایی آموزش و پمورطور از سویی دیگم آزادی آموزش هم باید با قید بایس عهالیح 

ا ایجاد ودم بسرر گی اج الاوی یتواند و نباید بع نحوی تفسرریم و اجما گمدد کع باوث از بیح رف ح همآموزش و پمورش نالی
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ایح بیای در آرای  1های  زم بمای زندگی در اج الاح باشرردایا فاقد حداقلی از دانسرر ای، تفاهم در میای نسررل آیاده شررده 

انی نیه دیده شررده اسرر ا مثیب دک م طباطبایی موتالای با ال فات بع ایح کع در چایح وضررصی ی مالکح نویسررادگای حقوقی ایم

ضالح ایح کع آزادی آموزش را از ن اج آزادی فکم -هایی بع وجود بیایداس  میای آزادی والدیح و وظایف دول  چالش

زش و پمورش ارتباب مسررر قیالی با آیاده مل  و نهد کع آموروی ایح نک ع انگشررر  می -داندمی« بیای وقیده»ای و گونع

هم  10کشرور داشر ع و نباید یت آزادی م لق باشدا بع هالیح هاطم او مص قد اس  دول  در ایح زمیاع مسئول و محق اس ا  

موجب سررلب غیممسرر قیم آزادی تصلم والدیح گمددا او  ، کادچاد ایح بهانع هم نباید چاای کع ماحررورالسررل اع اشرراره می 

اگم باا باشرد دول  در هالع مدار  حق مداهلع داشر ع باشرد و هالع مجبور بع پیموی از یت بمنامع درسی هاح     گویدمی

او الب ع در ایح نقد تاها نظم بع آزادی در ان خاب مح وای  11 ایح هود نووی سرلب غیممس قیم آزادی آموزش اس ا ، باشراد 

 گونع آموزش و پمورش نیس ا آموزش دارد وگمنع چایح دهال ی مس لهم سلب آزادی ان خاب

مسألع دیگمی کع توجع نویسادگای را کال م بع هود جلب کمده اس  و در ادامع مقالع بم آی م المکه هواهیم شد آی 

بع کودکای کال م بع واوای یت سررروده دارای اهالی  کع هود موضررروح آموزش و  ، اسررر  کع در ادبیات حق بم آموزش

زش و باید توجع داشرر  آمو، ظم گمف ح مصیار با تمیح محررلح  بمای کود شررودا با در ننگمیسرر ع می، پمورش اسرر 

گوهای تواند بمهی الچع ایح کع شیوه و مح وای تدریس می، تواند واجد اهالی ی حیاتی بمای کود  هم باشدپمورش می

ماافع  جا  حب  از  مفهای هاح زیس ح بمکاار داردا در ایحآموز تلقیح کاد یا او را از بمهی شیوهزندگی را بع دانش

ای ممبوب بع یت فمقع مذهبی در ایا ت م حده بع نام فمقع های والدیح نیسررر ا مثیب در نالونعجرامصع یا  رررمف هواسررر ع  

و « 12با ایح جهای سررازگار نباش»نظیم ، های تح  بمنامع ایا ت م حده را هیف ا ررول مسررلم هودها آموزشآی، آمیش

م کی بع دو حق قانوی اساسی ، ها در نهاح هود با مقامات آموزش رسالیدانس ادا آمیشمی، «13هودت را هال  نگاه دار»

ایشای  14بوده اند: حق سرمپمس  کود  بمای تمبی  وی و حق کود  و والدیح در بع انجام رساندی وقاید مذهبی هودا 

ا از طمف دیگم دول  ایا ت دانسررر ادآموزش هالگرانی را ه می بمای ادامع حیات مذهبی هود بع واوای یت اقلی  می 

 کاد:م حده نیه ماناد هم دول  دیگمی هالای دغدغع اساسی را داش  کع دورکیم نیه آی را بیای می

تواند حیات داشر ع باشد مگم ایح کع بیح اوضای آی هالگای کافی وجود داش ع باشد: آموزش و پمورش  جامصع نالی»
ادا اما از کایح هالگای را تداوم داده و تقوی  می، صی در رو  کود های اسراسی مورد نیاز زندگی جال با تثبی  شرباه  

 تداوم ایح گوناگونی الهامی را با گوناگوی، سوی دیگم هم مشارک ی بدوی تاوح غیممالکح هواهد بود: آموزش و پمورش
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 حقوقی ندز شوند و با تعبدر آموزش اجباری واجد بعدید. این تعلدمات که حداقل الزم از سیوی دوعت دانسته می اجتماعی او به عهده دارن

نماید. برای مطاععه شییوند، چدزی از جنف فراگرفتن تابلوهای راهنمایی و رانندگی اند که برای زندگی در جواما امروزی وییروری می می

، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رووی، حیییم و حربیت و مراحل ا باره بنگرید به: شیووهی، غالمحسیدن،   تر در اینبدش

 .15-14پانزدهم، صص  ، چاپ9874

 .19، ص 9870، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، اای عمومی و حقوق بشرا ابی. مبامبایی موتمنی، منوچهر، 90

 .901(، ص 9831عدل، مصطفی ) .99
92. And be not conformed to this world. 
98. Keep thyself pure. 
94. P.T.R., The Right Not to Be Modern Men: The Amish and Compulsory Education, Virginia 

Law Review, May 1967, Vol. 53, pp. 925-952, pp.925-926. 



   15«اکادتضالیح می، و تخححی شدی

 کاد کع  میدیوای والی فدرال آممیکا  ماح اب در یکی از آرای هود اس د ل 

های آممیکایی کع مهیای فهم مباحثات جاری در مسرراال آلبا ایده 16گذار بمای تمبی  ممدمی هالگحم لوب قانوی»
 17«ابع سادگی قابل در  اس ، مدنی باشاد

ها اما هم در نظام حقوقی و قضرایی ایا ت م حده بع واوای یکی از کشرورهایی کع بع شدت درگیم ایح قبیل پمونده   

ع واوای چع قاضی داگی  ببع سال  اس د لی نظیم آیتم کسری  کم، و هم در سرایم نوشر گای ممبوب بع حق آموزش   بوده

کع بع مصافی  والدیح آمیش از قانوی آموزش اجباری از کی  هشرر م بع -مخالف اکثمی  در پمونده ویسررکانسررح و یادر 

مخالف ایح اس  کع مسألع والدیح آمیش آزادی مذهبی هود  اس د ل وی در مقامکادا میل می، ارااع داد -بصد ماجم شرد 

 18[«انجام آزادانع ]مذهب»ها در پی حق کودکای هود هسر اد؛ حال آی کع تالامی اسر د  تشای بم مباای   بلکع آی، نیسر  

یش و الدیح آمداند کع در رأی دادگاه تاها بع بحث از ماافع وهودشای اس ا او چایح رویکمدی را از ایح نظم قابل نقد می

 11نع چیهی بیش از آیا ایح بع مصاای م فول ماندی ماافع کودکای نیه هس ا، شودماافع دول  پمداه ع می

 

 . آزادی آموزش در منابع حقوق بشری2

در هم دوی میثاقیح حقوق بشرررم نیه مورد توجع قمار گمف ع ، آزادی آموزش از مقو تی اسررر  کع ویوه بم اویمیع 

های دول »آمده: ، وجدای و مذهب اسرر ، هجدهم میثاق حقوق مدنی و سرریاسرری کع راجع بع آزادی فکمماده  دراسرر ا 

شررروند کع آزادی والدیح و بم حسرررب مورد سرررمپمسررر ای قانونی کودکای را در تأمیح آموزش طمف ایح میثاق م صهد می

 -مهم اگمچع-ر حی ع دو موضوح هاحیصای تاها د «ام ابق مص قدات هودشرای مح مم بشالارند مذهبی و اهیقی کودکای 

سرابقع و م لقی بع رسرالی  شرااه ع شرده اس : آموزش اهیق و آموزش مذهبا ایح در حالی     آزادی آموزش بع نحو بی

شررااسرراده آزادی والدیح در ان خاب  رسررالی اج الاوی و فمهاگی بع، میثاق حقوق اق حررادی 13باد سرروم ماده اسرر  کع 

و نع لهوماب آزادی آموزش و پمورشا از نظم ایح ماده ، باشرردبمای آموزش کودکانشررای میمدارسرری غیم از مدار  دول ی 

اوی م وجع اج ال-الب ع میثاق اق حرررادی باشرررادا، نالایدایح گونع مدار  باید واجد شرررمایط و موازیای کع دول  تصییح می

اشرررصار جع بع آزادی ان خاب نوح مدرسرررع را 13در باد چهارم ماده ایجراد توازی میرای اق ردار دول  و حق والدیح بوده و    

هیچ یت از مقمرات ایح ماده نباید بع نحوی تفسرریم گمدد کع با آزادی افماد و اشررخاح حقوقی بع ایجاد و اداره : »داردمی

های مح وایی آموزش و پمورش کع از سرروی دول  تصییح مگم بمای روای  بایسرر ع، «مؤسررسررات آموزشرری اهیل نالاید 
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پدر و مادر در ان خاب نوح »اسرر :   ماویمیع جهانی حقوق بشرر  26باد دوم ماده یح مقمرات بسررط حکم  شرروندا هالع ا می

 ا«آموزش و پمورش فمزندای هود نسب  بع دیگمای اولوی  دارند

نویسررراردگای م وی بایادی حقوق بشرررم هیچ گاه مفهوم تام و تالام آزادی آموزش را بع نحوی کع در دک میح طم    

توای آی را یت چارچوب نیسررر  و می« گوییکلی»باره مار نداده اندا اگمچع مح وای میثاقیح در ایحمورد توجع ق، شرررده

یهی بمانگتم از چارچوب هم نیس ا آزادی آموزش و پمورش از آی قسم مقو ت چالشاما چیهی بیش، حقوقی تلقی کمد

ود  نامع حقوق کس ا اگم سکوت پیالایبوده کع در شرالار قابل توجهی از اسرااد حقوق بشرمی مسکوت گذاش ع شده ا   

دانای بع جایگاه پماهالی  کود  در مفهوم حق بم او اایی کیسرریت حقوقدر هحرروح آزادی آموزش را ناشرری از بی 

های وام و غیمتخحرررحررری نظیم اویمیع آممیکایی حقوق و وظایف انسرررای و توانیم سرررکوت اویمیعنالی، آموزش بدانیم

 را نادیده بگیمیما ا و ب ایح مسألع بع نظم داهلی کشورها واگذار شده اس ااویمیع حقوق بشم اسیمی 

ع کلی یکی از بادهای تو رریروندا مثیب شررده در ماابع دسرر  اول فماتم نالی ح ی مماجع تفسرریمی نیه از حدود تصییح

و سرریاسرری اه حرراح  باد چهارم ماده هجدهم میثاق حقوق مدنیع راجع بع آزادی مذهب ب، کالی ع حقوق بشررم 22شررالاره 

طمفانع و ویای آموزش کلی تراریخ مرذاهرب و اهیق در مدار  والومی بع شرررمطی کع بع نحوی بی   ، داردا از نظم کالی رع 

بم آزادی والدیح در آموزش وقاید مذهبی ، چوی میثاقهم، مجاز اس ا ایح کالی ع در نظمیع تفسیمی هود،  رورت بگیمد 

آی آموزش والومی کع شامل آموزش مذهب یا وقیده »هاطمنشرای ساه ع اس    و اهیقی هود بع کودکای تاکید کمده و

یی تدار  هاآمیه یا جایگهیحمصیای باشررد با باد چهارم ماده هجدهم ناسررازگار اسرر  مگم ایح کع اسرر ثااهای غیمتبصی   

ایح ان قادی وجود دارد بع ایح رأی چ 20«اهای قانونی سازگار باشدهای والدیح و سمپمس دیده شرده باشراد کع با هواسر ع   

و بع واوای یکی از اجهای حق آزادی مذهب والدیح مصاا  21کالی ع نق  حق را تاها در سررایع باد نخسرر  ماده هجدهم»کع 

شرود ایح اس   پمسرشری کع در ایح نقد م م  می   22ا«نع کود ، بیادکاد و آی را نق  حق آزادی مذهبی والدیح میمی

 بدیل بع یت حق بشمی والدیح شده اس ؟کع چگونع آموزش مذهبی کودکای ت

 دارد تقمیباب مفاد هالسانی با مقمره میثاق حقوق مدنی و سیاسیتفسیم کالی ع  اما، اگمچع ایح ان قاد ا و ب  حیح اس 

رااع آزادی بلکع شیوه ا، رسرد از حدود میثاق تجاوز کمده باشردا از ایح ماظم ان قاد بع رأی کالی ع وارد نیسر    و بع نظم نالی

کع  در مساالی، کارندآموزش در ماابع حقوق بشرمی محل تامل اسر ا ایح اسرااد تا هالای میهای کع در قبال دول  محافظع   

افع از شوند و ههیاع ایح حفظ دوجانبع ماکار میشود محافظعبمای شالار اح الا ب قابل او اایی از والدیح هم حیاتی تلقی می

 روداکیسع حقوق کود  می

آزادی »شرود والدیح در مسئلع آموزش و پمورش  رسرد وق ی گف ع می بع نظم می، هاسر  وجع بع ریشرع ایح مسر لهم ت 
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 ایح نیازماد توضیح اس  کع دس  کم در ایح مسئلع هاح آزادی تفاوت داردا، دارند« ان خاب

 های درگیر و منافع آنان در آموزش و پرورشبندی طرفب. بازصورت

لیل دور شرردی تح، ها دسرر  کم دو آف  اسرراسرری داردگیم در تحلیل حقوقی موقصی از قلم انداه ح بمهی ماافع در

های جدید در ویح امکای حل شرررود و قابلی  با ی تحلیل نهایی بمای ایجاد نهاحچرع والوماب واد نع تلقی می نهرایی از آی 

ای و پمورش در چایح نق عرسرررد فهم کاونی دک میح حقوق بشرررم از مسرررئلع آموزش های  رررمفاب موجودا بع نظم مینهاح

دهی یم و وزیتحلیل دوباره ماافع درگ، های درگیمبازشااسایی طمف، اح الا ب بع ه ا رف ع باشدا بازگش  بع ایح نق ع  فم

 ع باشداهای کاونی داش ای م فاوت و اح الا ب واری از ویبها نقشع راهی اس  کع شاید در پایای ب واند ن یجعمجدد بع آی

شده اس ا پس از ممور اس د  ت در امم آموزش و پمورش ماافع دول  و ماافع والدیح بمرسی می، سرا ی  بع طور 

برع ماافع م م  بمای کود  نیه هواهیم پمداه ا افهوی بم ایح کع بمهی ماافصی کع سرررابق بم ایح بمای دول  یا  ، سرررا ی

ح الال ها باید بمرسی شودا ایح گونع احقی آیدر سیاق ذیا ال ا م صلق بع کودکای اند و ، شردند والدیح در نظم گمف ع می

 رسیدی بع یت ن یجع انقیبی اح الا ب غیمقابل پذیمش نیه ما فی هواهد شدا

 

 های دولت: از نیازهای جامعه تا نیازهای الگوی سیاسی. دغدغه1

 . منافع اقتصادی جامعه1-1

آگاهی کیی آی بع نیازهای ، ر امم آموزش و پمورشهرای هوادارای دهرالر  دولر  د    تمیح اسررر رد ل یکی از مهم

پیداس ا ویوه ، دانانی کع بع آزادی آموزش و پمورش پمداه ع اندبع وضو  در آرای حقوق اج الاوی اسر ا ایح دغدغع 

الع ایح دول  اسرر  کع به م از همحرر فی ودل نیه وقیده مشررابهی داشرر ع اسرر ا  ، بم رای دک م موتالای کع ذکم آی رف 

ایح کع بع چع ولالی بیش از هالع باید کوشرید و تمویج کدام  اص  بیش از هالع ضمورت داردا  ، داندای جامصع را مینیازه

بع هالیح جه  اسرر  کع دول  باید بم تالامی مدار  نظارت کاد و در  ررورت نیاز ا رریحات  زم را انجام دهدا او در  

مداهلع دول  در امور مدار  غیم دول ی نع فقط »اس  کع  گیمد و بم ایح باورایح کشراکش سرمانجام جانب دول  را می  

او بم ایح مباا حق  23ا«بلکع  زم و ملهوم حفظ ماافع والومی ماللک  اسررر ، مارافی برا قراوده آزادی تصلیم و تصلم نیسررر    

وتم جلکاد کع پا را لو بع وجود وقیده مشررابهی اشرراره می داندا حسرریح نبینظارت دول  در تالامی مدار  را محفوظ می

 دول  دموکماتیت، چما کع دول  باقی اسرر ، داندگذاشرر ع و دول  را اسرراسرراب م ولی به می بمای آموزش و پمورش می

الب ع مشرررکل چایح  24 تم دارداگما و جامعنالایاده وقینی  والومی موجود در جوامع اسررر  و دول  بع نسرررب  دیدی کل

، ایمها را هم مااسب فمم کگم اس انداردهای واللکمد والوم دول گمایی مفموضات آی نهف ع اس ا ااسر د لی در تقلیل 

ها بع هاطم گذاریتوای از چمهش در سرریاسرر  توای یت موجود زنده و مخ ار و مسرر قل دانسرر  و نع می نع دول  را می

 چمهش قدرت چشم پوشیدا

د کع بع ایح نظم دارن، سازندهایی کع دول  را در تاظیم دس ور کار آموزش و پمورش محق میبع طور کلی اسر د ل 

لوازمی دارد کع بسررریاری از آی ها جه با آموزش و پمورش ، دول  نالایادگی جامصع را بم وهده دارد و زیسررر ح در گموه

 توای یاف اآیدا نیازهای جامصع را در س حی فماتم از تقسیم کار و پیوندهای ارگانیت میفماهم نالی
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 ری شهروندپذی. همبستگی اجتماعی و قانون1-2

مس لهم وجود س ح قابل قبولی از هالبس گی اج الاوی و تفاهم میای اوضای آی ، ایح مسألع کع تداوم حیات اج الاوی

ای بم، دهداسر  نیه جای هود را داردا میل وی فمیدمح کع مشرمباب چادای روی هوشری بع دهال  دول  در امور نشای نالی   

بع او قاد  25شوداسر د ل وجود قابل توجع تأییمات مجاورت م وسل می سرازی دهال  آی در آموزش و پمورش بع ا موجع

های مش م  و وجود یت س ح ای از ارزشوی وجود یت جامصع بایبات و دموکماتیت بدوی پذیمش گس مده مجالووع

 حمحال اسرر ا آموزش و پمورش نیه پیگیم ایح دو هدف اسرر ا بع هالی، حداقلی از سررواد و دانش در اکثمی  شررهموندای

گمچع رسدا اهاطم او قاد دارد کع سرود آموزش هالگانی نع فقط بع کود  و والدیاش کع بع دیگم اوضرای جامصع نیه می  

توای دقیقاب مشررخ  کمد کع چع کسرری سررود بمده اسرر  و یا ارزش مالی چایح مافص ی چع قدر اسرر  وااا ایح یکی از  نالی

اجبار یت سررر ح مق ضررری از  »و بع هالیح هاطم  گویدیمجاورت م اتییمأهالرای چیههرایی اسررر  کرع فمیردمح برع آی ت     

 او بم ایح باور نیه اس وار اس  کع   26«اییمات مجاورت آموزش و پمورش قابل توجیع اس أبا تااا آموزش

 هایکااد کع با ارزشهایی را القا میمجالووع ارزش، شوندهای مذهبی مخ لف اداره میمدارسری کع توسرط گموه  »

بع -ها آموزش راگونع آیم ااقضادا ایح، شودهایی کع در سرایم مدار  القا می م و هالیح طور ارزشهای مذهبی دیگگموه
 27«اکاادبع وامل تفمقع تبدیل می -سازی باشدجای ایح کع وامل یکسای

های اج الاوی مشرر مکی کع اق ضررای یت جامصع بایبات اسرر  از یت سررو و  توای میای ارزشگوید چگونع میاو می

و جوید یلع نالأای نظمی بمای ایح مسممزی تمسریم کمد؟ فمیدمح چاره ، ی کع مانع از آزادی اندیشرع و وقیده اسر   تلقیاات

م قمار نگیمدا بع نظ، گمدندهای مذهبی اداره میوجوه والومی در اه یار مدارسرری کع توسررط گموه کاد ررمفاب تو رریع می

چاای بع فصالی  هود یح کع با ایح روند هم ایح قبیل مدار  همچع ا، رسررد ایح راه حل مااسرربی بمای دغدغع او باشررد نالی

 ادامع هواهاد دادا

آموزش و پمورش ابهار ، مالکح اسر  بمای کشروری کع دارای تاوح قومی ی اس   ، ایح سرکع روی دیگمی هم دارد 

 بلو  قادر بع تصییحتواند وامل اهیقاب آزادی را کع در سرررح تقوی  روحیع ملی باشرررد؛ اما چایح آموزش و پمورشررری نالی 

 28تمبی  کادا، سمنوش  هود باشد
                                                           

ر هر شده برای دوعت دنقش تعریفهای فریدمن محتاج توودح این نوته هستدم که از نظر وی الل در سداق اندیشه. برای فهم این استد25

ه ک گدرددر نظر میای را جامعهفرض، . وی با این پدشدهی جامعه استشده برای سازمانی معدنی عموماً وابسته به اصول تعریفمحدوده

تری، خانواده را به عنوان هدف غایی خود در نظر گرفته است. افزون بر این که به عنوان ین قاعده، ندل گرایانهواقاآزادی فرد، و به صورت

د. های اقتصادی صورت بگدری داوملبانه مدان اشخاص در سازماندهی فعاعدتبا اتوا به مبادعه باید ی نخستبدشیتر به این هدف در درجه 

از قواعد بازی از مریق اجرای قراردادها، جلوگدری از اکراه و آزاد نگاه داشیتن بازارهاست.   ی دوعت حفاظتدر چندن اقتصیادی نقش اوعده 

ها، یوی از این زمدنه داند:نویسییید، تنها در سیییه زمدنه دخاعت دوعت را مجاز میای که برای دوعت میفرییدمن ورای چندن نقش ناظمانه 

ور ین فرد خسارات گسترده و یا منافا فراوانی برای امرافدانش دارد. این حجم است، یعنی گاهی حی« وجود قابل توجه تاثدرات مجاورت»

از خسیارت یا سیود آن قدر زیاد هسیت که اموان جبران آن توسیط فرد، یا اموان جبران آن توسیط امرافدان وجود نداشته باشد و همدن      

 سازد.ی داوملبانه را غدر ممون میمبادعه
26. Friedman, M., The Role of Government in Education, from Journal of Studies in International 

Education, Ed. Solo, R. A., New Jersey: Trustees of Rutgers College, 1955. 
27. Ibid. 
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 . برابری شهروندان 1-3

لع وظیفع دول  بع بمقماری بمابمی میای أمس، شرود جا م م  میشراید اسر د ل قابل توجع و دارای اهالی ی کع در ایح  

ها بایسرر ی در تالامی دول »گذردا میح بمابمی از مسرریم آموزش و پمورش میأشررهموندای اسرر  کع بخش مهالی از ایح ت

در مصای ایجاد -هرای یرت زنردگی هالماه برا رقرابر  ماحرررفانع       هرا و چرارچوب  توانارد زیمسررراهر   هرایی کرع می  زمیارع 

گوید ایح الب ع هالای گونع کع نویساده می 21«ادهال  نالایاد، بمای شهموندای فماهم آورد -های یت بازار آزادزیمسراه  

ویار و گس مده در امم آموزش و پمورش را بع تواند یت مداهلع تالامیابد و نالیمی توجیع تاها در یت دول  حداقلی مصاا

رسررد با تالام ایح او رراف و بم اسررا  اسرر د  تی ان هاوی نظیم نیاز اج الاح کع حد و ممز   رسررالی  بشررااسرردا بع نظم می 

ورش بع حساب آوریما هالای قدر کع ا طیق در امم آموزش و پمن وانیم جامصع یا دول  را قادر ولی، مشرخحی هم ندارد 

م دول  مالکح اس  تصلیم و تمبی  را ب»توجع بع ایح دغدغع نیه ضموری اس  کع ، توجع بع نیازهای اج الاح ضموری اس 

قیل بدوی ایح کع توجهی بع وقینی  و اس ، ریهی کادسازی یا پایدارسازی سیس م هود )یصای دول ( پایعاسرا  جاودانع 

 30«انالاید اهیقی کودکای

 

 . نسبت میان آموزش و پرورش و تبلیغات سیاسی1-4

ذیم پآموزش و پمورش بالراهو آموزش و پمورش قرادر نیسررر  ترا میکی بمای تفکیرت نیازهای جامصع )نظیم قانوی    

افص  مهای تبلی اتی( ومضع کادا هحروح و اسر فاده  کمدی شرهموند( از نیازهای الگوی سریاسری )نظیم تلقیح باورهای بع   

دیده در جامصع ماافصی دارد کع امصرع در آموزش و پمورش چیهی از جاس ماافع والومی اسررر ا حضرررور فمد آموزش  جر 

شرررودا در نق ع مقابل و بع هالیح جه  آموزش و پمورش بمای جامصع حااه اهالی  می شررردهنحررریب والوم شرررهموندای  

بع  شبمای گسررر مش وقیدتی، فع هود بداندایداولودی یا ممام ها ررری را وظی، بیایچرع دول ی نالرایاردگی از جهرای    چارای 

اما  ،هاسرر ا ایح ماافع بمای والوم جامصع سررودماد نیسرر ادشررود کع آموزش و پمورش نیه یکی از آیابهارهایی م وسررل می

 حقوقی دول  و نع در هود ساح -ایح مشکلع را شاید ب وای در ساح  ساه ار سیاسی هاسر ا دول  هواهای و پیگیم آی

حل کمدا  رحب  از نسرب  میای دول  و آموزش و پمورش؛  حب  از شالشیم دودمی اس  کع یت    آموزش و پمورش

 ملجمادمش ایمی چوی ذوالفقار ولی دارد و دم دیگمش ایمی چوی شالشیم ابح

م جویادا بع نظبا تالام ایح او اف راه را در سلب حق آزادی آموزش نالی، مادای یبات و هالبسر گی اج الاوی دغدغع

هاس  و آزادی آموزش در تصلیالات ویوه حداقلتصییح توای قاال بع ایح شرد کع حد مجاز دهال  دول  در  رسرد می می

 21 در باد دوم ماده« نقش دول  در تصییح حداقل اس انداردها»شودا راه حل بم آی و بمنامع درسی افهوی بم آی تصمیف می

باری دهال  دول  در و زیای آمیخ گی سرررودمادیرهمدنرامرع حقوق کود  نیه مورد توجرع قمار گمف ع اسررر ا    پیالرای 

دار رسررراند کع باید در اندیشرررع نق ع تصادلی باشررریم کع دول  زمام آموزش و پمورش هواه نراهواه مرا را بع ایح ن یجع می  

 الصاای نباشدام لق
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 آموز؟گر مستقل یا انسان دست. والدین: تربیت کنش2

حقوق بشمی ممبوب بع آموزش و پمورش وجود داش ع اس : اق دار دول   فمم نانوشر ع در نگارش اسااد یت پیش

تم شده و بدیهی اس ؛ پس باید بم روی نقش والدیح تأکید شودا الب ع ایح بیششااه عدر امم آموزش و پمورش بع رسالی 

دارندا در ایح چع  ای بع نفع اق دار والدیحهای سررروگیمانعهای حق بم آموزش گمایشاز یرت گالرانرع نیسررر ؛ امرا آموزه    

 هایی؟سودهایی هس  و چع زیای

 

 حقهای بنیادی پیرامون ذی. پرسش2-1

تم حیات های کود  نیازماد م ولی اسرر ا بع ایح مصاا کع کودکای بع ویژه در سررایح پاییحواقصی  ایح اسرر  کع حق

ها بع اوالال آی قادر، یا اگم داشر ع باشاد  ها داشر ع باشراد و  بیاش یا توانایی هسر اد کع درکی از ایح حق ، فاقد چاای آگاهی

 ،توای حقی را بمای فمدی بع رسالی  شااه  کع او قادر بع اوالال آی باشدباشرادا بمهی ح ی مص قدند تاها در  ورتی می 

توای بمای کودکای کع باید بمای دیگمانی نظیم ها نالیچوی بسررریاری دیگم از حقباابمایح حق بم آموزش و پمورش را هم

اید ناچار ب، الدیح شررااسررایی کمدا آموزش و پمورش را اگم ب وای بع واوای یت حق بمای کود  بع رسررالی  شررااه   و

بدیح سرررای اگم والدیح دارای حق ان خاب گونع و مح وای آموزش و پمورش  کسررری را نیه بمای اوالرال ایح حق گهیردا  

ح بع واوای فمد حقوق بشمی داردا ایح چیهی از جاس های والدیایح تفاوتی اساسی با سایم حق ان خاب، شروند شرالمده می 

ری های انسررانی یادآوحق ان خاب حکالمای یا حق ان خاب مذهب نیسرر ا یکی از نویسررادگای با اشرراره بع گسرر مه آزادی 

بع »توانیم ها آزادیم و اگمچع میهایالای بع هاطم مالکی  بم آیکارد مرا اگمچرع بمای ان خراب چیهی مثرل رنرن دندای      می

اما در ویح حال حق نداریم از هم طمف جاده کع هواسررر یم ، «هایالای را ان خاب کایمای پوشررریردی یونیفمم هود لبا  جر 

ورش نیه گذارد و آموزش و پمکاادگای از جاده ایم میگوید ایح ان خابی اسرر  کع بم سررایم اسرر فادهرانادگی کایما او می

 کااده آموزش ودیح بمای ان خاب و اوالال قدرت بع واوای محرررمفباابمایح حق وال»، جاسررری شررربیع بع ایح مسرررألع دارد 

 31«اناشی از حق مالکی  بم فمزندای نیس ، پمورش

 باشد؟ های بشمی داش عتمی با سایم اجهای نظام حقآلیتواند سازگاری ایدهمی، اما ایح اس  کع چع مباایی، پمسش

 

 های ناروا در مبانی حق والدین. آموزه2-2

باره وجود دارد کع چما والدیح کود  بایسررر ی در تمبی  وی محق و دارای اولوی  مخ لفی در ایح اسررر رد  ت 

بمد: دغدغع حفظ تکثم و گوناگونی ها را نام میچاد مورد از آی 32در گهارشی از ایح مبانی توجیهی، لوباشرادا حسیح نبی 

ق والدیح سرریس حأمماقب  و نگهداری از کودکای با ت اسرر لهام وظیفع، مالکی  موق  والدیح بم فمزندای، در جوامع مدری

آزادی تصلیم و تمبیر  برع واوای ن یجرع آزادی فمهاگی و مرذهبی از آی جاللرع اندا وی درباره هم کدام از ایح       و بم تمبیر  

 کاداها وبور میاز آی، اس د  ت میحظاتی داش ع و با ایماد نقدهایی

الی  شااه ع بع رس، ح کع هدف از داش ح یت جامصع م کثم و نظام دموکماتیتوی در نقد نخسر یح دیدگاه با بیای ای 

                                                           
89. Jonathan, R., Choice and Control in Education: Parental Rights, Individual Liberties and Social 

Justice, British Journal of Educational Studies, Vol. 37, No. 4 (Nov., 1989), pp. 321-338, p. 331. 
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 آیا واگذاری امم تصلیم و تمبی  کودکای بع والدیح»کاد کع ایح سوال را م م  می، شردی حق تصییح سمنوش  افماد اس  

از تصلیم و  یوه ها رریتحالیل شرر»او مص قد اسرر  « کااده حق بم تصییح سررمنوشرر  کودکای و افماد باشررد؟تواند تضررالیحمی

  ها را از بیح هواهد بمد و بدیح لحاظ سامدی تصلیم و تمبیتمبی  بم فمزندای توسرط والدیح اتونومی اهیقی و انسرانی آی  

وی تاییمات والیق تمبی  دورای کودکی بم آیاده را  33«ابع دسرر  والدیح با سررامدی آی بع دسرر  دول  هیچ تفاوتی ندارد

های ای از ایح تأییمات والیق را در پژوهشهیوا هواجوی نالونعئوری مالکی  موق  چشرررم باوشررریما داند تا از تدلیلی می

مس لهم تقلیل انسای بع شی و در تضاد با ا ل ، باید ایح را اضرافع کمد کع پذیمش ایح نظم  34میدانی هود نشرای داده اسر ا  

 کمام  انسانی اس ا

 ی والدیح پمسد چما بایسداند و میادی تمبی  را م ضرالح م ال ع می لو اسر د ل اسر لهام مسرئولی  مماقب  با آز   نبی

مسرئول تصلیم و تمبی  کودکای باشاد؟ او هالای سوالی را کع هواجوی در بمابم آزادی والدیح بمای تصلیم و تمبی  مذهبی  

هاگی و های فماز آزادیدر بمابم ایح اسرر د ل کع آزادی والدیح در تصلیم و تمبی  کودکای ناشرری ، دهدکودکای قمار می

هایی والومی مگم نع ایح کع پدیده فمهان و مذهب بع یت لحاظ پدیده»کاد: دهد و اضرررافع میقمار می، مذهبی اسررر 

پس چما دول  را در ایح زمیاع  رراحب ادوا ندانسرر ع و اه یار تصلیم و تمبی  را در ایح قبیل امور بع  ، شرروندمحسرروب می

 35«دول  نسااریم؟

های ناروا را ب وای بع پمسرشی اساسی بازگمداند کع هیچ گاه بع  ورت جدی م م  نشده  رسرد ایح آموزه بع نظم می

بع واوای یت فاک ور ضموری  36لع  الیالی أگاهی بع مس« هانواده بیولودیت چع سل ع مشمووی بم کود  دارد؟»اس ا 

بم اسررا  »د باشررادا ایح او قاد وجود دارد کع شررودا کودکای باید در کاار هانواده هوبمای بههیسرر ی کودکای اسرر ااد می

ای اسرر  کع در هانواده وجود دارد و بع هالیح شررااه ی رفاه حیاتی کودکای ماوب بع وجود روابط  ررالیالانعشررواهد روای

ولی زیس ی او  ،هم چاد بمای کودکای اهالی ی ندارد کع ولی واطفی وی، دلیل چایح تمتیباتی باید بمای کودکای مهیا شرود 

توای نقش  ع میالبمشخحاب از وضع مباا بمای سل ع والدیح بیولودیت طفمه رف ع اس ا ، نویساده با گهاره اهیم 37«اه باشرد نی

شده فمم کمدا یصای اگمچع ولی یا والدیح زیس ی کود  در سمپمس ی و هانواده بیولودیت را بع  رورت تاریخی یاب  

ای فماهم کمد و هیچ دلیل موجع و براید بمای کودکای هانواده مماقبر  وی هیچ هحرررو ررری ی نردارنرد امرا برع هم حرال        

لع أهای گهاف ت ییم دهیما شومح نیه بع ایح مسای وجود ندارد کع بخواهیم نظم تاریخی کاونی را با  مف ههیاعکاادهقانع

بیای کمد و ی پیشاباید تمتیبات جایگهی، ها باشررد کودکای از والدیح بیولودیت آی سررلبکاد کع اگم باا بع تحررمیح می

د داشرر ع تواند وجوپمسررد آیا نهادی سررودمادتم از هانواده بیولودیت بمای کود  میچایح تمتیباتی وجود ندارندا او می

باشرررد؟ با ایح حال باید توجع داشررر  کع ایح نظم و وادت تاریخی نیه هالزاای از توجیع آزادی والدیح در تصلیم و تمبی  

اما  ،توای ماکم اهالی  و ابصاد راب ع  ررالیالانع و واطفی کود  با هانواده شررد اگمچع نالیکودکای واجه اسرر ا وانگهی 

پذیمی لع را در نظم داشرر  کع ولی ای حال ایح راب ع با ان خاب آزاد کود   ررورت نگمف ع اسرر ا توجیع أباید ایح مسرر
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87. Schoeman, F., Rights of Children, Rights of Parents, and the Moral Basis of the Family, Ethics, 

Vol. 91, No. 1 (Oct., 1980), pp. 6-19, p. 11. 



گم هانواده بم کود  اسرر ا ح ی ا قید و شررمبتاریخی و کارکمدی هانواده بیولودیت نع بع مصاای موجع بودی سررل ع بی

هایی از او کع میزمع مسررر قیم با کمام  پرذیمفر  حق  کود  وضرررویر  در چایح گموهی را برا ان خراب آزاد هود می   

چع رسد در شمای ی کع وی هواه ناهواه ایح گونع بع دنیا ، بودندانگاری محوی میداشر اد از تصمم و نادیده انسرانیش می 

 38آیدامی

 

 منافع حائز اهمیت آن. کودک و 3

مافص ی  مفاب بمای او بع ، توای ادوا کمد تالام آنزع در آزادی آموزش و پمورش بمای کود  حااه اهالی  اس نالی

ر پمتو ها تاها دتواند مشر م  باشد؛ اگمچع بخشی از آی بمهی از ایح ماافع با ماافع والدیح یا دول  هم می، رودشرالار می 

 کود  قابل شااسایی باشاداتوجع بع با تمیح محلح  

 

 . خودمختاری و برکنار ماندن از تلقین3-1

سرر ا بم ا« ییمگذاری غیماهیقی در یت وضررصی  آموزشرریأت»در فلسررفع آموزش و پمورش مفهوم تلقیح بع مصاای 

آموز بع وی دانش وقاید و نظمیات را با نادیده گمف ح تفکم آزادانع و ان قادی، مصیارها، مفاهیم، اسا  ایح مفهوم آموزگار

اما ، دگیمشررکل می شرردی اولیع دهد بخشرری از هوی  فمدی در ن یجع اج الاویچاای کع هاتونح توضرریح می 31کاداالقا می

میل داردا بع وبارتی یت جامصع سررا ی بع فمد  41«هالگونی»و  40«م ابق »سررازی در جوامع سررا ی بع سررال  تولید اج الاوی

  شخحی»، دهدا او مص قد اسرر  جامصع سررا یو بمنامع زندگی هودش را نالی اجازه هیقی  و گسر مش هوی  شرخحری   

 قد اس  شده اس ا وی با توضیح ایح نک ع مص شخحی ی کع در ساه ارهای هالبس گی مکانیت اج الاوی، سازدمی« سرا ی 

البس گی ه کع روند پمورش شرخحی  مکانیکی در جوامع جدید م وقف نشده اس  و آموزش و پمورشی را کع م ااظم با 

 42کاداگذاری مینام« تلقیح»، مکانیت اس 

گیمی داش ع مس لهم پمورش شخحی ی از انسای اس  کع فضای کافی بمای تحالیم، تصییح سرمنوشر  بع مصاای واقصی  

گاهی اوقات ایح فضا در کل فمآیاد آموزش و پمورش بع ، دشوداده میباشد و آنزاای کع در تو یف مفهوم تلقیح شم  
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شرررودا اگمچع آموزش و پمورش باید بع و در آموزش و پمورش رسرررالی و تح  بمنامع بع طور هاح گمف ع می طور وام

سرازی کودکای و هم بع هیقی  آنای توجع داشر ع باشرد و م خحرحیح ولوم تمبی ی هم بم     مای هم بع اج الاویوا رورت ت 

ی  ظمف رواییهودفممایبع وقیده هابمما   ها نیس ایاما وجود بایدها بع مصاای هس ی آ، 43کید دارندأایح توازی و تصادل ت

: بع لحاظ کادگمی فمد تحالیل مییا توانایی جداسرازی هوی  شخحی از شمای ی اس  کع هود را بم کارگهاری و کاش 

 44ها و افکار غالب و فشارهای نظام اج الاوی حفظ کادابیمونی شخ  باید ب واند هود را از سا 
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وابسرر ع هسرر ادا ایح درسرر  اسرر  کع بخش مهالی از فمآیاد   همبع، آموزش و پمورش لعأکود  و جامصع در مسرر 

م سازی انکارپذیسرازی کود  اس  و ماافع حا لع بمای جامصع از رهگذر هالگوی آموزش و پمورش ممبوب بع اج الاوی

 شررود نیه چشررم پوشرریدا جامصع بع  ررورت بمابم کود  تححرریل می توای از مافص ی کع از ایح طمیق بمایاما نالی، نیسرر 

تم سررازگار بودی با نیازهای جامصع و مصیارها و قواود دهد و همچع بیشهایی را در اه یار شررهموندای هود قمار میفم رر 

نیه  ری از افماددو طمف سرود اسر ا ا رو ب بسیا    ماد هواهد سراه ا ایح یت مصاملع آی فمد را هم چع بیشر م ما فع و بهمه 

پیش از ایح کع  هاآی، جدیدی را بمگهیااد گیمی کااد و راه و شیوهتمیح مسراال هویش تحالیم جهای مایل نیسر اد درباره 

ای بس ع کاادا ایح الب ع بع مصامادای آناد و از ایح امم اس قبال میبهمه، سازی باشادسرازی و هالگوی حافظای سرا  اج الاوی 

کع  گونع نظاره کادها آیاج الاح انسررای بع تواندچما کع حقوقدای نالی، و جدل در ایح زمیاع نیسرر وگو شرردی باب گف 

نگمندا هم یت نفم بمای هود حقی دارد و تا جایی کع مالکح های ممتفع بع لشرررکمیای هود میاز تاع، فممرانردهرای جان   

 ع باشادا امموزه دیگم ایح یت باور بدیهی اس زیسر  مسر قل هود را داش    اسر  باید بع افماد حق داد کع حیات و شریوه  

  بخشررراد و سررریمایح افماد هسررر اد کع ایح مفهوم ان هاوی را تصیح می، های حیات اج الاویکع ولیمغم تالام سرررودمادی

 مصاابخش و در ویح حال، آفمیحاج الاح در گمو احسرا  سرصادت شرهموندای اس ا مایکل اس میح با اشاره بع نقش ارزش   

م ییمگذاری دانوسی را نظیأایح ت، شودهای فمدی کع در آی انجام میجوامع در هحوح فصالی  و محدودکاادهالگوسراز  

سازی هاثی، بمای م خححیح آموزش و پمورش»دهد: داند و ادامع میبخشری از ساه ار زندگی اج الاوی می ، قواود زبای

فمآیادها و کیفی  تمبی  فمدی را تهدید ، اج الاویدهاده میای سررراه ارهای روابط شرررکل، ای کمدی جامصعیرا حراشررریع  

 45«اکادمی
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های  بمهی بمداش، اگم اندیشرع تصییح سرمنوشر  را بع واوای سران زیمیح نظام حقوق بشرم مورد توجع قمار دهیم      

م آجمی دیگ»انجامد و آموزش و پمورش را تاها پمورش میگمایانع از ایح اندیشررع اح الا ب بع نفی هم گونع آموزش و ناب
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ها کشریده اس ا اگمچع نفی آموزش و پمورش بع  ورت وام امم غیمواللی  داند کع مدرنی ع بع گمد انسرای ی می«در دیوار

در ود  کشودا های حیات انسای و با فماگیمی زبای آغاز میاسر ا فمایاد آموزش و پمورش در حقیق  از نخس یح سال 

در هود  ،ها و او قاداتی را کع در هم زبانی مس  م اس شرااه  ارزش ، های تفکمبسریاری از شریوه  »، زندگی روزممه هود

ه کع از بیای را نیهای اسررراسررری یت جهای بلکع پایع، گیمدتفهیم و تفهم را یاد می کاردا او نع تاها یت وسررریلع جرذب می 

با ایح و ف  46«ابخشدهای دیگم م فاوت اسر  در ذهح هود اسر حکام می  ها و م کلالای زبایتحرورات و ادراکات گموه 

ب اب اممی نسرر، بمای رسرریدی بع ذهای پالوده از قید و بادهای سررا  و اج الاح، نفی آموزش و پمورش رسررالی و تح  بمنامع

 بیهوده اس ا

انی منوشررر  واقصی زمکادا سرررخح گف ح از تصییح سرررتأمل بیشررر م جابع دیگمی از آموزش و پمورش را نالایای می 

ع ایح او نسررب  ب، های گوناگونی بمای ان خاب وجود داشرر ع باشررد و پیش از آی موقصی ، رواسرر  کع در بمابم شررهموند 

بع مصاای ، بهمگی از آموزش و پمورش هالگانیتوای ادوا کمد در جهای امموز بیهرا آگراهی داشررر ع باشررردا می   موقصیر  

های مخ لف موجود در آی و ح ی والیب نامالکح شرردی سرریم آفاق و  موقصی ، امویای جهای پیمبهمگی از شررااه  پایعبی

 انفس اس ا

توای ادوا در ایا ت م حده مثیب بع جمات می اگیمی برا جهرای هاجارها دارد  برا ایح هالرع جهرای واقع تفراوت چشرررم     

یح گیمد کع والدد قمار میآموزش اجباری بع واوای یت ا رررل ضرررموری و غیمقابل تخ ی تا جایی مورد تاکی ، آممیکرا 

تواناد با اندکی اس واری و ا مار ح ی ا ول آموزش اجباری مذهبی کودکای با آی مشرکلی نداش ع باشادا ایح والدیح می 

 توای در رایایح را مثی می را ت ییم داده و دول المدای را مجاب کااد کع از آموزش دیدی فمزندانشررای  ررمف نظم شررودا  

هم چاد آی سوی سکع نسب  میای آموزش و پمورش  47یوای والی فدرال ایا ت م حده مشاهده کمداویسرکانسح و یادر د 

 و تبلی ات سیاسی اس  کع پیش از ایح آی گف ع ایما

 

 پ. تحلیل نهایی

گم فصال؛ ایح بدای مصااسررر  کع در مسرررألع آموزش و پمورش ما با یت مثلث از مدویای طمفیم و با دو طمف کاش

ری دو ضلع تواند بم روی تاییمگذاپذیم و حقانی زوایای ایح مثلث تاها میحقوقی بمای تامیح ماافع توجیع همگونع طماحی

لی ایح ا بمندا کود  بع واوای سوده آی حسراب باز کااد؛ دو ضرلصی کع از قضرا بع نسرب  سرهم کال می از ایح حق می     

 توای امید داش  در تصارم میای والدیح و دول  بعیمافصل نیه هسر  و توای تأییمگذاری بمای وی م حور نیس ا م ، حق

 نحوی کع هم دو بع یت اندازه محق و قدرتالاد تلقی و پذیمف ع شوند؛ ماافع کود  بع حداکثم نحو مالکح تامیح شودا

، اشدمبا ت در تمبی  کودکای بما نیازماد ایح ا ری  در تحرور هود هسر یم کع دول  تاها نباید مماقب والدیح بی   

رو نیه باشدا والدیح نسب  بع کودکای حق م لق ندارندا بازاندیشی در مبانی سل ع والدیح بم کع باید نگمای والدیح زیادهبل

تم ایح هوانی داشر ع باشد؛ ضمورت داردا پیش هم کودکای بع جه  یاف ح مباایی کع بیش از هالع با مقا رد حقوق بشرمی  

 اس د ل واوای شده اس  کع
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توانرد بم مباای اتحاد ماافع میای ولی و کود   رررورت بگیمدا بم ایح اسرررا  تا زمانی کع   یح میتوجیرع حق والرد  »
ولی به میح و یا قدرتالادتمیح انگیهه را بمای بع وهده گمف ح وظایف ، کود   رالح بع ان خاب و والل هودمخ ارانع شود 

شررود دوا میا، هایی بمای کودکای نیسرر ادی حقهای والدیح بع سررادگامیح یا وکیل وی داردا باابمایح ح ی زمانی کع حق
انع مب ای های ولیدهادا باابمایح حقها تلویحاب بع رفاه و ماافع کودکای ارجاح میها بع هاطم کودکای بوده و آیکرع ایح حق 

 48«اهاس بم وظایف ممبوب بع امان  یا وکال  در تضالیح ماافع کاونی و آیاده کودکای آی
بول با ایح حال نیازماد تکالیل و توسررصع اسرر ا در ایح اسرر د ل چگونع حضررور قدرتالاد دول   ایح اسرر د ل قابل ق

 شود؟توجیع و با چع اس د لی قدرت والدیح بع واوای هیمالالوجودیح تحدید می

 میای راب ع بیولودیت والدیح و فمزند با حق والدیح بم تصلیم وجا باید ایح سررروال بایادی را پیش کشرررید کع  در ایح

، تواند آشرکارا نادرسر  بودی ایح قضیع را آشکار کاد کع  مل میأتواند وجود داشر ع باشرد؟ کالی ت  تمبی  چع ارتباطی می

پردر و مرادر نسررربر  برع فمزنرد هود محقاد زیما او را بع وجود آورده اندا اما اگم با ویاکی دیگم بع ایح راب ع بیولودیت      

یم کع نقش والدیح فمم را ت ییم دهراب ع را تحرردیق کایما تاها باید ایح پیشسرریس حق در ن یجع ایح أتوانیم تمی، باگمیم

 سازدابلکع آنای را مسئول می، کادها را محق نالیرسیدی و حیات یاف ح کودکای آیهمعدر ب

  بخش کودیا والل نوواب وامدانع والدیح هسررر ی، فمزند ن یجع قهمی والل بیولودیت والدیح اسررر ا تصالد والدیح

ولی قهمی  ،بودی م ولیای تمبی  کود  در مورد و ی -و نع محق-ها نسب  بع او مسئولادا مسئولو بع ایح دلیل آی شرده 

ها بع حکم قانوی یا اراده هویش چایح تمی قابل در  اسرر ا آی های قانونی بع  ررورت روشررح و یا سررایم سررمپمسرر   

 مسئولی ی را پذیمف ع اندا

باطل شرررودا تمبی  فمزند از حیث یت مسرررئولی  ، آرزومادی والدیح بمای فمزند باید از ایح بع بصد مجوز قدرتالاد

یرابد و هالیح لهوم حضرررور پمرنن و قدرتالاد دول  را بمای نظارت و  آور و حقوقی میاهیقی بمای والردیح جابرع الهام  

ی  حق مابع مشررمووکادا با تمیح محررلح  کود  واداللهوم دهال  در فمآیاد آموزش و پمورش کود  نیه تایید می

 کاد بمای دول  نیه مجوز والل اس اایح بع هالای اندازه کع والدیح را مجهه می، بم آموزش و پمورش

ایح پمسرش را الب ع باید گشوده داش  کع در ایح طماحی اگم میای والدیح و دول  اتحاد نامقدسی بم سم تضییع حق  

 چع باید کمد؟، کود  پیش آید
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