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اساسی جمهوری  حقوقبر آموزش در ق حبررسی 

 1اسالمی ایران
 

 زتيهوتليسعير خاني

 تميمعلي لطفي

 

 چكیده

ها  ملت، اند    حقوق و آزاد كنندهعنوان رانون برتر و تضميحرانون ااااي به

ايااي  ات حقوري و  ااس ااير روانيح و مقررات در تمامي زمينه وا ها بايد برا

شو ضع  ايآن و با رعايت مفاد آن و اا صلي به حقوق  ند. در رانون ا ايران نيز ط

ملت اختصنناص داده شننده كه يکي از حقوق مصننرحه در آن، حق بر آموزش ااننت؛ 

و حقي امر  كه داللت بر اهميت و حياتي بودن ايح حق دارد. از آنجا كه هر آزاد  

  تا جايي محترم اانننت كه مخل آزاد  ديگران و نظم عمومي نباشننند، دو مؤلفه

شننمار ها بهل محدوديت بر حقوق و آزاد آزاد  ديگران و نظم عمومي، عوامل اعما

از ايح راعده مسننتثني نيسننت. در ايح نوشننتار اننعي  ر آموزش نيزروند. حق بمي

حق بر آموزش در نظام حقوري ايران ها  اعمال شده نسبت به گرديده تا محدوديت

ها   مناابي نسبت به عدم امکان اعمال برخي از ايح محدوديتواكاو  گردد و ادله

 ارائه شود. 

  هايلير وتژه

 ااااي، حقوق ملت، حق بر آموزش، منشور حقوق شهروند .  رانون
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 مقدمه

مند  بهره آيد كه از بُعد حقشمار ميبر آموزش از جمله حقوق يبيعي به حق

نسننل دوم حقوق ها  مصننرحه دراطراد از آموزش و پرورش، در زمره حقوق و آزاد 

شر مطرح اند، برخوردار  دانان عنوان نمودهيور كه برخي از حقوقهمان گردد.مي ب

پرورش روح مستعد انديشيدن و »عنوان يکي از حقوق بنياديح، از آزاد  آموختح به

ترديد، حق بر . بي2«همراه داردشنننمندانه انسنننان را بهكار انداختح اانننتعداد هوبه

ات كه بيآموزش از جمله حق ستي و زيربنا  حقوق  ،توجهي به آنهايي ا گوهر ه

طرصت آموختح،  اندازد. اطراد بدون داشتحبشر يعني كرامت انساني را به مخايره مي

سترشيور رطع از بخت كمتر  برا  به اتعدادها و توانايي گ اد  و معنو  ها  ما

 .3برخوردار اات

ستره ات به گ صي تعلق حقوق يبيعي، حقوري ا   زمان و مکان، به ورت خا

  جغراطيايي معيّني محدود نيسننت. به محت تولد انسننان، طارغ از ندارد و به حوزه

گيرد و آيد، و هنگام مرگ او پايان ميوجود ميبهنژاد و روم و زبان و مذهب و غيره 

سان بودنش )و نه چيز ديگر صرف ان ساني  شود. رواعد و مند مي ( از آن بهرههر ان

ااخته و پرداخته شر نميروانيح  الب كنند، چرا   ب سان  توانند ايح حقوق را از ان

ااخته شاء ايح حقوق  ات بتواند آن را پس كه من ست كه هر مورع خوا شر ني   ب

در يبيعت بشننر وجود دارد و مصنننوع  ،گونه كه از عنوانش پيدااننتبگيرد و همان

ي، اليتغيّر، طناناپذير، ت. لذا حقوق يبيعي، حقوري ااننت اننلب ناشنندنانسننان نيسنن

سان درحدانتقال و بهغيررابل شح، كه عقل ان افاهت و   بديهي و رو صورت عدم 

 .4، به آن حکم خواهد دادمحجوريت

صاد ، اجتماعي و طرهنگي، ما درا شر يا حقوق ارت سل دوم حقوق ب رابطه با ن

                                                                                                     
ايدمحمد، ٢ شمي،  سيها سيا ساختارهاو  سي و  سا ، 139٢، تهران، ميزان، چاپ دوم،  ق ق ت

36٧. 
، ٢، جزوه دراي حقوق ااااي ق ق تساسي جمه رو تسالمي تيمتناكبر، گرجي ازندرياني، علي3

 .51٠، 139٧دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 
سالمي تيمتنالديح، مدني، اننيدجالل 4 سي ير جمه رو ت سيا سي و نهايهاو  سا ،  ق ق ت

 .٧٠، 1393انتشارات پايدار، چاپ شانزدهم، بهار 
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، يعني حقوري كه به طرد حق درخواانننت 5دولتايح نسنننل به حقوق مطالبه از 

. هرچند حقوق نسنننل 6گرددكند، ايالق ميها را از دولت اعطا ميمند  از آنبهره

، دوم غالباً پس از جنگ جهاني دوم و در ميانه ررن بيستم مورد پذيرش ررار گرطتند

انون و همچنيح در مقدمه ر 1٨4٨و  1٧93ايح حقوق در روانيح ااااي االها   اما

جزيي مقدمه مذكور كه هم اينک نيز  7شوندنيز ديده مي طرانسه 1946ااااي اال 

ايح برا  حمايت از ايح بنابر گردد.محسننوب مياز اننند رانون اانناانني ايح كشننور 

موظف اانننت زمينه  دولت اطزون براينکه نبايد كنار بکشننندها، حقوق و تحقق آن

برخوردار  از آموزش و پرورش نيز از جمله طراهم نمايد. حق  نيز ها راااتفاده از آن

دانان، ايح حق برخالف نظر برخي ديگر از حقوقحال و بهبا ايح .8ايح حقوق اانننت

ها ها ررار گيرد و در برخي جنبهمطالبه -تواند در زمره حق تصنننور رايج همواره نمي

ات. بديح معنا كه اگر تا ربل از دوره  ضرور  ا آموزش عالي، عدم مداخله دولت 

عنوان يک مطالبه از دولت مطرح اانننت و تکاليفي بايد برا  دولت ايح حق به

تعريف گردند، اما پس از ايح دوره الزم ااننت تا به ايح حق نگاه اننلبي داشننته و 

 .9دخالت دولت مجاز شمرده نشود

شننده در مجموعه حقوق بشننر نبايد ها  تصننريحيوركلي حقوق و آزاد به 

ا به مگر زماني كه آزاد  ديگران را انننلب نموده و يا نظم عمومي ر ،محدود شنننوند

رابطه با نظم عمومي بايد بيان داشنننت كه هرگز نبايد به مخايره بياندازند. البته در

تفسير مواع رائل بود و هر مورد  را به مغايرت با نظم عمومي متهم نمود، چرا كه 

 اند. در ايح صورت چيز  از حق و آزاد  باري نخواهد م

وزش حقي اات گردد كه حق بر آملذا با عنايت به آنچه كه بيان شد، طهم مي

هر  پذيرد و غير رابل انتقال ااننت.تغيير و پايان نمي كه اننلب آن ممکح نيسننت،

                                                                                                 
5Les droits-créances 

 .3٠٨، 1393، تهران، جنگل، چاپ اوم، مباني  ق ق تساسيعبااي، بيژن، 6
 .3٠5عبااي، بيژن، همان، ٧
)اه نسل حقوق بشر در ااالم، ايران و ااناد  هاو رنيايينآزتيو ق ق رشم و عبااي، بيژن، ٨

 .41، 1395ا (، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، بهار المللي و منطقهبيح
سالمي تيمتنگرجي ازندرياني، علي اكبر،  9 سي جمه رو ت سا ، جزوه درانني حقوق  ق ق ت

 .511، 139٧، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ٢ااااي 
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مامي  ماني، از ت گاهي آر با ن لت متبوع خويش )و  به آن را از دو طال طرد  حق م

مند  همگان از آن را مهيّا اازند تا رهها موظفند كه واايل بهها( دارد و دولتدولت

ها ها  الزم برا  دانتراني شنهروندان به ايالعات به وجود آيد و آنيکي از زمينه

مؤثر  ها  ها  ديگر  نظير آزاد  عقيده و انديشننه، گامبتوانند در مسننير آزاد 

يح آيد و به اشننمار ميحقيقت، آزاد  آموزش، آزاد  پرورش انديشننه بهبردارند. در

رابطه با اعمال در. 10گيرداعتبار، ااننناس هر گونه آزاد  مربوط به انديشنننه ررار مي

كه به آزاد  ديگران مگر زماني ،محدوديت نيز، آزاد  آموزش محدود نخواهد شننند

 لطمه وارد و يا حقيقتاً نظم عمومي را مختل نمايد.

به تشريح  بيان شد، در ادامه ها  آنو ويژگي حال كه خااتگاه حق بر آموزش

ها  برراي چالش شنااايي آن در رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران و ،ايح حق

مل خت پيش رو  آن در عوالم نظر و ع به ب كهتا روشنننح گردد  خواهيم پردا نا 

زا  متعدد و خارج از عرف حقوق مصلحت انجي و يا با تمسک به موارد محدوديت

از اطراد ملت و همينطور تفکيک رائل شدن در ا  بشر، الب ايح حق يبيعي از عده

 .ناپذير ملت، چگونه ممکح خواهد بودم تجزيهوفهم

مصننلحت عمومي را  ضننح و مبرهح ااننت، آن ااننت كه هرچندآنچه كه وا

توان آن را با توان با شمارش عدد  مناطع شخصي اطراد تعييح كرد، اما نمينمي

 .11گذار  صاحب منصبان حکومتي نيز يکسان طرض نموداياات

 .  ق رم آم زش1

ايدن به  صلي آن يعني حق و كُنه حق بر آموزش، ابتدا بايد دوبرا  ر صر ا عن

به معاني مختلفي از جمله: درانننت، راانننت، آموزش را واكاو  نمود. حق در لغت 

عدل، انصاف، نصيب، بهره، ثابت، امر ثابت يقيني كه انکار آن روا نباشد، تبييح شده 

                                                                                                     
، نشر ميزان، چاپ چهاردهم،  ق ق تساسي و نهايهاو سياسياضي شريعت پناهي، ابوالفضل، ر 1٠

1395 ،56٢. 
صلحترااننخ، محمّد،  11   ارزش(،   حق و طلسننفه  حقوق، طلسننفه)مقاالتي در طلسننفه  ق و م

 .1٠٨، 13٨٧انتشارات يرح نو، چاپ اوم، 
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دو معنا  حق بودن و حق داشتح  اات. اما اصطالح حق در مباحث حقوق بشر، در

. تفاوت معنا  حق، بيح حق بودن و حق داشنننتح، برآمده از تفاوت 12رودكار ميبه

  نگرش دو رويکرد مذهبي و غيرمذهبي اات. ديدگاه مذهبي كه بروز آن در عرصه

نظام حقوق بشر ااالمي اات، حق را به معنا  حق در برابر بايل دانسته، حقوق بشر، 

ا ميزان انجش حقوق داند و ترازو  خير و شرّ رچرا كه منشاء حق را خداوند متعال مي

 آورد. اما در ديدگاه غيرمذهبي كه به تأاننيس نظام حقوق بشننرميشننمار ها بهو آزاد 

شده، حق در معنا  حق صر منجر  شتح يعني حق در مقابل تکليفمعا رود. كار ميبه دا

سان بودنش اليق بهره صرف ان ات و  سان ا شاء حق خود ان مند  از در ايح ديدگاه من

 .13ها ااتحقوق و آزاد 

عد تعليم آموزش نا  آموزشبه نيز دارا  دو ب بهمع يدن و تعلّم  نا  د مع

دانان، ايح حق شننامل حق اطراد يبق نظر برخي حقوق .14باشننددادن ميآموزش

يادگير  دانش به ديگران ها  مختلف و همچنيح حق آموزش آن دانشدر  ها 

اتفاده شر علوم با ا شامل موارد  همچون ن ات و  ها  مختلف و نيز آزاد  از ابزار ا

يور كلي هبا عنايت به ايح معنا، آموزش ب. 15گرددربط نيز ميااتيد ذ در انتخاب ا

از الزامات زندگي اجتماعي ااننت، زيرا عالوه بر آنکه آموزش از حقوق طرد  مسننلّم 

صيتي و بهره در زندگي حرطه شخ شد  ات و باعث ر ساني ا شود، در ا  او ميهر ان

و تعالي و پيشننرطت در   هميح آموزش طرد ااننت كه جامعه نيز به رشنند اننايه

حق دات خواهد ياطت.  غيرهنظير طرهنگ، ارتصاد، اياات و  ،ها  گوناگونعرصه

توانند موجب آن اشخاص ميامتياز  كه به  امکان يا»بر آموزش چنيح تعريف شده اات: 

                                                                                                 
صماننيدطايمي، اننيدمحمد، رار 1٢ شم ير جهان معا دطتر اول )درآمد  بر مباحث ،  ق ق ر

، 1396نظر : مفاهيم، مباني، رلمرو و منابع(، انتشارات نگاه معاصر، چاپ پنجم )چاپ اول ناشر(، 

31. 
سان، رحمت13 سيح و آرامحمدآرايي، اح ض عه و آثار آن اللهي، ح  ق ق طبيعي و  ق ق م 

 .1٨-٢٠، 1394، انتشارات مجد، چاپ اول، رم ساختار قررت و  ق ق عم مي
اي، بيژن،  14 شم و آزتيوعبا االم، ايران و  هاو رنيايين ق ق ر شر در ا سل حقوق ب اه ن (

 .1٨٨، 1395ا (، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، المللي و منطقهااناد بيح
صالني، طيروز، 15 ساسيپرويح، خيراهلل و ا ص   و مباني  ق ق ت شگاه تهران، چاپ ت ، تهران: دان

 .٢9٨، 1391دوم،



 1396پاييز و زمستان  /چهاردهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 
 

 

               ٢4 

 

 .16«از آموزش و پرورش دلخواه و شايسته برخوردار گردند

شننند، اگر حق را در معنا  مذهبي آن بنا به آنچه كه از حق و آموزش گفته 

يل بودني حق بودن دريع با برابر جهل و ن در نظر بگيريم، حق بر آموزش دربرابر 

طرد، محرز و مسنننلّم خواهد بود و اگر از نظر رويکرد غيرمذهبي نيز ناداني، برا  هر

 مند  طرد از ايح حق وجود نخواهد داشت. برراي كنيم، باز هم مشکلي در بهره

 ار  ق رم آم زش ير جامعه. آث2

شتر  شد، حق بر آموزش از دوچنان كه پي ات. يکي بيان  اي ا منظر رابل برر

مند  اطراد از آموزش و پرورش و ديگر  آزاد  آموزش. اگر از منظر آزاد  حق بهره

يرش حق بر آموزش برا  پس از پذخواهيم ياطت كه درآموزش به ايح حق بپردازيم، 

به لب تعلياز آزاد  عنوان يکينوع بشنننر  را مان ها  عمومي در  يا ه م و تعلم 

كرد: يکي دادن، ايح حق با دو اثر در جامعه بروز پيدا خواهدديدن و آموزشآموزش

حقيقت در. 17آزاد  تأايس مؤاسات آموزشي و ديگر  آزاد  انتخاب نوع آموزش

ااس ايح آزاد  )از منظر حقوق و آزاد  ات كه حق بهبر ا سل اول( ا مند  رهها  ن

به هدف اصلي خود يعني رشد شخصيت و تعالي  از آموزش )از منظر حقوق نسل دوم(

 انسان خواهد رايد.

سات آموز ا ايس مؤ صورتيآزاد  تأ كه شي و آزاد  انتخاب نوع آموزش، در

صراحت ها نيز بهمند  اطراد از آنا  وجود داشته باشند و حق بهرهتوأمان در جامعه

شد، عالوه بر آنکه حق بر آموزش در آن جامعه به كامل شده با ضميح  شکل ت تريح 

ها  ديگر  نظير آزاد  ايالعات، آزاد  طکر و خود صننورت پذيرطته، بسننتر آزاد 

 عقيده و نيز آزاد  بيان طراهم گرديده اات. 

تريح شنننکل خود وجود حال در تمام جوامع، حق بر آموزش در كاملبا ايح 

                                                                                                     
، جزوه دراي حقوق ااااي  ق ق تساسي جمه رو تسالمي تيمتنازندرياني، علي اكبر،  گرجي 16

 .511، 139٧، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ٢
)اه نسل حقوق بشر در ااالم، ايران و ااناد  هاو رنيايين ق ق رشم و آزتيوعبااي، بيژن،  1٧

 .1٨٨، 1395ا (، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، بهار المللي و منطقهبيح
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ها تنها يک محتوا  آموزشي واحد را را برا  كل كشور تعييح برخي از دولتدارد و ن

صيو مؤ نمايندمي صو شند و چه خ شي چه دولتي با سات آموز بايد يبق ايح  ،ا

ند همحتوا و در چ به آموزش اطراد بپرداز خاب نوع ارچوب آن  و عمالً طرد در انت

تواط از آموزش اات كه  واحد  نوع، آزاد نخواهد بود و محکوم به پذيرش آموزش

حقيقت از مصاديق اعمال محدوديت نسبت به ه اات. ايح مسأله دردش يحيعدولت ت

بيان  حق بر آموزش ااننت، چرا كه آموزش ابزار  برا  نشننر عقايد، تضننارب آراء،

را مشننخص كنيم، يعني  آموزشكه محتوا  ها و شننناخت باورهااننت. ورتيآگاهي

امر در جامعه به ايم و ايح د را به كسب آگاهي محدود ااخته  اطراداتراي آزادانه

شکال مختلفي تا شت، از جمله: بها اد خواهد دا شي وجولي طا د آمدن محاطل آموز

صه  حق خوردن موازنههمغيرمجاز، به ها  ديگر به ازا  محدوديت و تکليف در عر

 .ها  مدني، مهاجرت و غيرهدر آموزش، ناطرماني

مال م  بهايح اع لب  يت، اغ بحدود خوردن نظم همهمنظور جلوگير  از 

گيرد كه البته در موارد  نيز كامالً صننحيح و بجااننت، از جمله عمومي صننورت مي

آنکه نشر عقايد تکفير  و الفي كه امروزه دامنگير بسيار  از كشورها شده، اگر بنا 

شد ب صورت پذيرد، رطعاً نظم عمومي را هبا امي و آزاد  به مخايره انداخته صورت ر

يت و آانننايش عمومي را ما موارد  از مخت نيز و در پرتو آن امن هد نمود. ا ل خوا

ات نبايد تبديل به حربهايح شود كه دولتد اطها   ااز  ها به وا   آن به محدود

تر گفته شد، در يور كه پيشها دات زنند. همانآموزش و نشر ااير عقايد و آگاهي

  نظم عمومي نبايد درگير تفااير مواع شد، بلکه بايد با نندهزتعييح مصاديق برهم

اايي  شنا شکاطانه ايح موارد را  شفاف، عادالنه و در عيح حال دريق و مو نگاهي باز، 

دن صنندا  مخالف و تحمل انناير عقايد منجر به اتفاراً در اكثر موارع، شننني ونمود 

 شد.جانبه و مبتني بر دموكرااي خواهد مديريت صحيح، همه

شوداگر به حقيقت آنچه   شر آزادانه بيان مي  شيم، آنگاه از ن شته با ااير باور دا   

اجبار، كارگير  آموزش صنننحيح و نه مبتني بر ا  نخواهيم داشنننت و با بهد واهمهعقاي

  اطراد معرض انتخاب آزادانه  حقِّ خود را دركنار بيان صنننريح اننناير عقايد درعقيده

ها دانننت به انتخاب بزنند، با اننننجش محتوا  آموزه نشننناخواهيم گذاشنننت تا خود
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شريفهگونه كه در آيههمان طرمايد:   بقره، خداوند متعال مي  مباركهاوره ٢56    

  حياتي و مهمي لهكه در مسننأهنگامي«. يّحَ الرُّشنندُ مِحَ الغَيّدْ تبال اِكراهَ طي الدّيح ر»

شني از جانب پرو ات ردگار آمدهمثل ديح، يک چنيح بيان رو سائل ا ااير م ، رطعاً در 

شر و آموزش باورها  گوناگون به امکان شت. ن صورت بايد اهولت وجود خواهد دا درهر

اتثنايي دارند وتوجه داشت كه محدوديت ديگر، اعمال ايح ازاو  ها  ايح حق جنبه ا

 .18به تغيير محتوا و ماهيت ايح حق گردد ها نبايد منجرمحدوديت

شورحال، همانهربه شد، برخي ك حد كامل ها به آزاد  آموزش دريور كه بيان 

آن رائل بوده و برخي ديگر با تعييح يک محتوا  آموزشي واحد، تا حد  ايح آزاد  را 

شخص احراز اند. در ايران نيز روال بديحودهمحدود نم ات كه يک محتوا  م صورت ا

ص ولي اات، گرديده اااي جمهور  ل اييبق بند اه اصل اوم و نيز ا ام رانون ا

االمي ايران، همه ستها شاي شده  بهره  اطراد ملت  سته  اند مند  از حق آموزش دان

صله صول و طا   عمل خواهيم   نظر تا عرصه  آنها از وريهكه در ادامه به بيان ايح ا

 پرداخت. 

 .  ق رم آم زش ير قان ن تساسي جمه رو تسالمي تيمتن 3

ااير حقوق اطراد زماني حقوق بنياديح،  ات  و  ااس و مبنا  تمامي حقوق ا ا

. حق بر آموزش نيز 19ها تضننميح شننده باشنندشننود كه حقوق بنياديح آنتعييح مي

 رود.شمار مياز هميح حقوق بنياديح و ااااي بهيکي 

سبت به  ات كه ن شد درياطتيم كه ايران از زمره كشورهايي ا يبق آنچه كه گفته 

وزش و آزاد  آمورش در رانون ااااي خود اردام نموده و آن را حق شنااايي حق بر آم

سته، الكح با شي واحد تاحد  ايح آزاد  را  همه اطراد ملت دان تعييح يک محتوا  آموز

ات، بمحدود نموده شي مدارس در تمام مقايع امر آموزش كه ا گونهها اطح آموز در 

                                                                                                     
، جزوه دراي حقوق ااااي  ق ق تساسي جمه رو تسالمي تيمتناكبر، گرجي ازندرياني، علي 1٨

 .511، 139٧، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ٢
، مؤاسه مطالعات جستارو رم قان ن تساسي جمه رو تسالمي تيمتند، گرگاني، محممحمد  19

 .3٢، 1393ها  حقوري شهر دانش، چاپ اول، و پژوهش
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پرورش، در اطح دانشگاهي در تمام مقايع و تنها يبق مصوبات شورا  عالي آموزش و 

شته صوبات دطتر برنامهتمامي ر اطح حوزهها يبق م ها  علميه ريز  وزارت علوم و در 

  اسهگيرد و هيچ مؤصورت مي بق مصوبات شورا  عالي حوزه علميهها يدر تمام پايه

واحد تعييح  آموزشننني اعم از دولتي و غيردولتي امکان آموزش محتوايي غير از محتوا 

ها  ياد شننده در اننطوح مختلف بود كه ارگانشننده را نخواهد داشننت. شننايسننته مي

پرداختند تا با ايجاد آموزشننني، حدارل خود به تدويح دو يا چند محتوا  آموزشننني مي

 آمديم.تر اطراد نائل ميچه تخصصير نظام آموزشي كشور، به تربيت هرتنوع د

به حق بر آموزش، جا  بسنني اميدوار  رغم اعمال ايح محدوديت نسننبت به

صريح  شور ت اي ك اا ات كه همگاني بودن ايح حق بدون هيچ ريد  در رانون ا ا

  اصلي كه در هر دو اصل بدان اشاره شده، ايح اات كه يبق اصل شده اات. نکته

اي اا ات تا همه20اوم رانون ا كار گيرد تا   امکانات خود را بهدولت موظف ا

  متواننطه آخريح ورش را در تمام اننطوح )كه پايان دورهواننايل آموزش و پر

ار حد خودكفايي برا   سهيل و تعميم آموزش عالي را تا  ات(، و نيز ت اطح آن ا

  گذار ااااي ما در اصل اوم ايح حق را برا  همه  اطراد طراهم اازد. رانونهمه

 .اات مقرر نموده   اطراد ملتبرا  همه ٢1اماطراد دانسته و در اصل اي

شهروند ، بيان ازآنجا  ات و نه يک حق  شر  ا كه حق بر آموزش يک حق ب

اوم كه ايح حق را برا  همه صل  صحيح  اطراد برميا آيد چرا نظر ميتر بهشمرد 

شر منسوب به يک محدوده ات نه ب شر ا   جغراطيايي معيح كه ايح حق برا  نوع ب

شورها حقي سيار  از ك شور. البته ب ااختمثل مردم يک ك ها  الزم را برا  قتاً زير

شورها ااير ك شرايط آموزش اطراد  ارزميح خود را طراهم نمودن  ندارند و ايح  در 

اکان، پذيرطتح نظر ميمطلب يبيعي به اد، چرا كه تأميح منابع مالي، مديريت ا ر

                                                                                                 
االمي ايران: ٢٠ اااي جمهور  ا اوم رانون ا صل  اه ا دولت جمهور  ااالمي ايران موظف »بند 

صل دوم، همه ات برا  نيل به اهداف مذكور در ا  -3)...( ر زير به كار برد:   امکانات خود را برا  اموا

آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان برا  همه در تمام انننطوح و تسنننهيل و تعميم آموزش 

 عالي.
دولت موظف اات واايل آموزش و پرورش »ام رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران: اصل اي٢1

اايل  ملت تا پايان دورهرايگان را برا  همه اازد و و اطه طراهم  صيالت عالي را تا    متو تح

 «ار حد خودكفايي كشور بطور رايگان گسترش دهد.
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ل يت و غيره از موارد و مشنننکالت پيش رو  دو تأميح امن يت،  ها در چنيح تتابع

 شد.باوضعيتي مي

اگر كشنننور  بتواند در حد توان اجرايي و زيراننناختي خود، حق بر  حبنابراي 

شر ، حتي طقط آموزش را به سبت به اطراد ملت خود احراز نموده و عنوان يک حق ب ن

توان ايح كار انناز  آن را مهيّا نمايد، باز هم مغتنم خواهد بود. لذا ميشننرايط عملياتي

اي ايران را رانون اا اوم، حق بر آموزش را بگذار ا صل  صديق نمود كه ابتدا در ا را  ت

عنوان يک حق بشر  تصريح كرده تا اعمال محدوديت برآن همه اطراد دانسته و آن را به

بسيار دشوارتر از اعمال محدوديت بر يک حق شهروند  باشد، و اپس ايح امکان را به 

ايح حق را نسننبت به ز  و اعمال انناعنوان توان اجراييهيچداده كه اگر زماني به دولت

نسننبت به تمام اطراد ملت اعمال  ايح امر را نداشننته باشنند، حدارل تمام اطراد خواهان آن

 اات. ، دولت را ملزم به ايح امر نموده«بايد»نمايد و با ذكر 

كه واضننح و مبرهح ااننت، ايح ااننت كه دولت در تخصننيص حق بر اما آنچه

اننت و هيچ ريد  در رانون يور مطلق مکلف ا، بهآموزش نسننبت به همه اطراد ملت

اي به اا ات دولت را در ا شور، وجود ندارد كه د اي و حقوري ك ايا اند  عنوان 

سبت به اطراد ملت باز بگذارد. به تعبير ژان ژاك  اعمال محدوديت بر آزاد  آموزش ن

او، رانون بايد اطراد را تزاعي اعمال را همچون يک كل انصورت يک مجموعه و به رو

سابه سان را بهح شکل خاص در نظر صورت طرد و عمل را بهب آورد و هرگز نبايد ان

 .٢٢بگيرد

شورها، با تعييح چنانآن  شور ما همچون برخي ديگر از ك شد، در ك كه بيان 

شي و  سات آموز ا ايس مو اط دولت، آزاد  تأ تنها يک محتوا  آموزش واحد تو

اخالل مواجه اانننت و اطراد تنها در انتخاب شنننکل نيز آزاد  انتخاب نوع آموزش با 

يا در مؤاننسننات  ش خويش آزاد هسننتند و نه در محتوا؛ بديح معنا كه مخيّرندآموز

مورد نيز با آموزشي دولتي تحصيل نمايند يا در مؤاسات غيردولتي، كه البته در ايح

ي جمله: محدوديت پذيرش در مؤاننسننات آموزشنناز رو هسننتند،موانع متعدد  روبه

                                                                                                     
اخ، محمّد،  ٢٢ سفه  ق و مصلحترا سفه)مقاالتي در طل سفه  حقوق، طل (، ٢  ارزش،   حق و طل

 .٨٠، 1396نشر ني، چاپ پنجم، 
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نمودن آموزش و پرورش رايگان در د مؤيّد عدم توطيق دولت در مهيّادولتي )كه خو

سهيل و تعميم آموزش عالي تا  اطوح و ت   اطراد ار حد خودكفايي برا  همههمه 

شود تنها ها  گزاف آموزش در بخش خصوصي كه باعث ميباشد(، و نيز هزينهملت مي

ترتيب اطراد دات از مؤاسات كشيده شوند. بديح  رليلي از اطراد ملت به امت ايحعده

شکليِ سير انتخاب  ات و پنجه نرم  ،نوع آموزش خود حتي در م شکالتي د با چنيح م

 كنند. مي

حال كه ملت در مسير تحقق حق بر آموزش خود چه در محتوا و چه در شکل 

ايح  هيچ عنوان جايز نيسنننت كهباشننند، بهرو ميها روبهبا ايح ربيل از محدوديت

ش تنها مند  همگاني از، يعني بهرهآزاد حدارل  شده تو يمحتوا  آموز اط تعييح 

  عمل برخالف تصننريح رانون مورد  كه در عرصننه دولت نيز با تحديد مواجه گردد؛

ا  از عنوان جامع عمل عدهصورت كه دراطتد. بديحاً اتفاق اطتاده و ميااااي، بعض

 شود.   تحصيل به آنها اعطا نميجازهجدا شده و ا «  اطراد ملتهمه»

رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران و ذيل عنوان خشم ملت، در   در مقدمه

  مردان و زنان همبستگي گسترده»نشستح مبارزات ملت بيان شده كه: ثمرباب به

يرز چشننمگير  مبارزه بهدر ايحها  مذهبي و اننياانني   ارشننار و جناحاز همه

شاره«. بودكننده تعييح اااي به همه  رانونا ها  مذهبي و   ارشار و جناحگذار ا

االمي، بيانگر عنوان تجزيه اي در روند پيروز  انقالب ا ات كه ايا ناپذير ملت ا

 شود. رنگ و روم و ربيله و ديح و مذهب و غيره باعث انفکاك در آن نمي

رانون ااااي به تساو  مردم ايران در  24و بيستم 23رو در اصل نوزدهمازهميح

از  يک نکته توأمان پرتو حمايت رانون اشاره شده اات.در و مند  از تمام حقوق بهره

شت مي صل مذكور بردا ات كه همه اطراد ملت اعم از مرد و دو ا شود و آن نکته ايح ا

يح و مذهب توان دگرطتح روم و ربيله و نژاد و رنگ و زبان، كه ميزن و بدون در نظر

                                                                                                 
مردم ايران از هر روم و ربيله كه باشند از »اصل نوزدهم رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران:  ٢3

 «حقوق مساو  برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها ابب امتياز نخواهد بود.
  اطراد ملت اعم از زن و مرد يکسان همه»ل بيستم رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران: اص ٢4

صاد ، اجتماعي و طرهنگي با در حمايت رانون ررار دارند و از همه اي، ارت ايا ساني،    حقوق ان

 «رعايت موازيح ااالمي برخوردارند.
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  حقوق با يکديگر برابرند و از تمامي مند  از همهها الصنناق نمود، در بهرهرا نيز بدان

ها  عرضنني، تنها موارد ار از ايح ويژگيگذدارند. چرا كه اگر مقصننود رانونآنها برخور

كرد و ااننتفاده نمي« و مانند اينها»ديگر از عبارت  هامذكور بود، بعد از برشننمردن آن

ها محسننوب نکند، مله ايح ويژگيخوااننت از جچنانچه موارد ديح و مذهب را مياگر 

 نمود. صراحت بيان ميبه

گردد، بديح شننرح كه شننرط از اصننل بيسننتم مسننتفاد مي    ديگرنکته

اطراد ملت از تمام حقوق ياد شننده رعايت موازيح ااننالم ااننت؛   مند  همهبهره

امي در مورد  كه به االم جهت تعييح ديح ر اي، كه همانا ديح مبيح ا اا رانون ا

ات، ذكر گرديده ات. صد البته كه ايحا عنوان مانع داتيابي اطراد  از هيچمورد بها

شده در رانون  شناخته ن ااير اديان و مذاهب حتي اديان و مذاهب  ملت كه پيروان 

ديح و تواند تلقي گردد چرا كه هريک از اطراد ملت با هر، نمياانننااننني هسنننتند

توانند در نظام آموزشي كشور كه محتوا  آن صورت تمايل شخصي ميهبي، درمذ

شده، از حق آموزش خود بهره ايم  االمي تر شوند. ورتي كه با رعايت موازيح ا مند 

كند كه خواهان آموزش، متديح به چه ديح محتوا مشخص اات، ديگر چه طرري مي

 باشد؟و مذهبي 

اد با عنايت به نظر ميبه  اوم، نوزدهم، ر اي ) اا شده از رانون ا صول ياد  ا

اي ستم و  شد، طارغ از تمام بي ضا  ملت ايران با ضو  از اع صرف اينکه طرد ع ام(، 

ساني، ويژگي ضي از جمله ديح و مذهب، اليق برخوردار  از تمامي حقوق ان ها  عر

اننياانني، ارتصنناد ، اجتماعي و طرهنگي خواهد بود و حق بر آموزش نيز يکي از 

رود كه حق مسننلم يکايک اطراد شننمار ميتريح ايح حقوق بهتريح و بديهياننااننيا

رانون ااااي تکليف  25گذار ااااي نيز در اصل چهاردهمباشد. خودِ رانونملت مي

اطراد غيرمسننلمان   برخورد دولت جمهور  ااننالمي ايران و مسننلمانان را با نحوه

                                                                                                     
اااي جمهور  ااالمي ايران: هاصل چ ٢5 الينهاكُم اهلل عَحِ »    شريفههبه حکم آي»اردهم رانون ا

حبُّ  طوا اِلَيهِم اِنهلل اهلل يُ لدّيح و لَم يُخرِجوكُم مِح دياركُم اَن تبرّوهُم و تُقسنننِ قاتلوكُم طي ا ّذيح لَم يُ ال

ِسطيح سبت به اطراد غيرمسلمان با اخالق « المُق االمي ايران و مسلمانان موظفند ن دولت جمهور  ا

االمي سط و عدل ا سنه و ر صل در حق  ح ساني آنان را رعايت كنند. ايح ا عمل نمايند و حقوق ان

 «كساني اعتبار دارد كه بر ضد ااالم و جمهور  ااالمي ايران تويئه و اردام نکنند.
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ها  ديني شننناخته شننده يعني كه در اصننل اننيزدهم ارليتروشننح نموده و ازآنجا

زرتشتي، كليمي و مسيحي را نام برده و آنان را در انجام مراام ديني آزاد دانسته و 

كميت آئيح خودشان را احراز نموده اات. در احوال شخصيه و تعليمات ديني نيز حا

ياد شننده و « اطراد غيرمسننلمان»جهت آنکه در اصننل چهاردهم تنها از همچنيح به

شاره توان نگشته كه لزوماً پيرو اديان شناخته شده در اصل ايزدهم باشند، ميا  ا

برداشننت نمود كه اصننل چهاردهم تمام غيرمسننلمانان را بدون هيچ ريد  از لحاظ 

 تعلق به ديني خاص، مدنظر داشته اات. 

  اطراد غيرمسننلمان را درخور گذار اانناانني در اصننل چهاردهم، همهرانون

بر رسط و عدل ااالمي از جانب دولت و مسلمانان دانسته و برخورد حسنه و مبتني 

رعايت حقوق انسنناني آنها را نيز احراز نموده، مگر آنکه بر ضنند ااننالم و جمهور  

اانننالمي ايران تويئه و اردام كنند. ريد  كه حتي اگر توانننط مسنننلمانان نيز 

هد هايشنننان منجر خواصنننورت پذيرد به محاكمه و تحديد حدود برخي از آزاد 

شد. پس بديهي اات كه اگر ايح عمل تواط هر يک از اطراد ملت، اعم از مسلمان و 

صورت  شرع  ضي مبتني بر رانون و  صورت پذيرد، با و  برخورد مقت سلمان  غيرم

 خواهد گرطت.

به ن طرد   مبل  يت عمومي و در  به امن کب چنيح عملي شنننود،  ظم كه مرت

بيان شنند، ازآنجاكه حق بر  ترپيش گونه كههمانوارد نموده ااننت.  عمومي خدشننه

شود و يا نظم عمومي شود كه يا مخل آزاد  صورتي محدود ميآموزش در ديگران 

االم و جمهور  هم بزند، ميرا بر سبت به اردام عليه ا توان پس از احراز جرم طرد ن

، برخي از حقوق او مانند حق بر آموزش را محدود صالح ا  ااالمي ايران در محکمه

داننت به چنيح اردامي  طرد )اعم از مسننلمان و غيرمسننلمان(كه زماني لذا تا نمود.

  ايح حقوق، حق   او را محدود كرد كه از جملهنزند، جايز نيسننت كه حقوق حقه

ستي جرم طوقالبته در هميح گردد. بر آموزش نيز محسوب مي دارا   ،حالت نيز باي

كوچکي محروميت از آموزش را رم اشد و نبايستي برا  هر جب خاصي درجه اهميت

 حتي رابل تصور دانست.

اي  اا صول مربوط به حق بر آموزش در رانون ا حال كه به تجزيه و تحليل ا
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به دو مورد از مهم يان  پا ناد ايران پرداختيم، در  تريح موارد احراز ايح حق در ااننن

ه با اصول المللي نيز اشاره خواهيم داشت و مشروح آنها را در مقام مقايسحقوري بيح

نماييم و نهايتاً به مواد راجع به حق بر ياد شنننده از رانون اانننااننني ايران بيان مي

 پردازيم. آموزش در منشور حقوق شهروند  مي

 تلمللي.  ق رم آم زش ير تسناي  ق قي رين4

، ي و ااننناد ايح نظامدر نظام بيح المللمند  اطراد از آموزش و پرورش هدف از بهره

ارتقا  شننخصننيت انسننان و ايجاد معرطت برا  تواننعه صننلح و دواننتي در ميان تمامي 

اتملت شده ا شرآمده ٢6. در ماده ٢6ها  جهان عنوان  ات:اعالميه جهاني حقوق ب  ا

هركس حق تحصننيل دارد. تحصننيل الارل در مراحل ابتدايي و پايه بايد رايگان  -1»

ا  بايد در ها  طني و حرطهوزشباشنند. تحصننيالت ابتدايي بايد اجبار  باشنند. آم

در  داننترس عموم ررار گيرد و آموزش عالي بايد برا  همه و براانناس شننايسننتگي

آموزش بايد در جهت رشنند كامل شننخصننيت انسنناني و تقويت  -٢ داننترس باشنند.

ها  اانناانني باشنند. بايد تفاهم، مدارا و مودت ميان احترام به حقوق بشننر و آزاد 

ها  انننازمان ملل نژاد  و مذهبي را ارتقاء داده و طعاليتها  تمامي ملل و گروه

آموزش  والديح در گزينش نوع -3متحد در جهت پاادار  از صلح را تسريع بخشد. 

 .«طرزندانشان حق تقدم دارند

با توجه به اينکه حقوق طرهنگي در ااننناد بيح المللي متعدد مربوط به حقوق 

ستند، با تفکيک  شاهده ه شر رابل م ضوعي مفاد حقوق طرهنگي در مواد ب و  13مو

ثاق بيح 14 ماعي و طرهنگي، حق برخوردار  از مي المللي حقوق ارتصنننناد ، اجت

اتآموزش به . ايح نکته حائز 27عنوان يکي از حقوق طرهنگي طرد  رابل تشخيص ا

رانون مدني مقررات عهود  كه بر يبق رانون  9مطابق ماده »اهميت اانننت كه 

ايران و ااير دول منعقد شده باشد، در حکم رانون اات و بر ايح  ااااي بيح دولت

                                                                                                     
ايد محمد، ٢6 شمي،  سياسيها ساختارهاو  سي و  سا ، تهران، ميزان، چاپ دوم،  ق ق ت
139٢ ،36٨. 

 .36٧هاشمي، ايد محمد، همان، ٢٧
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المللي حقوق ارتصنناد ، اجتماعي و طرهنگي و حقوق مدني و اانناس ميثاريح بيح

اات در حکم رانون داخلي تصويب رااندهبه آن را 1354ايااي كه ايران در اال 

نداالجرا ميو الزم ثاق1430و  1329رو مواد از ايح .28«باشننن المللي حقوق بيح مي

اند، در كه به احراز حق بر آموزش اختصناص ياطته 31ارتصناد ، اجتماعي و طرهنگي

                                                                                                 
ست ق قياكبر، گرجي ازندرياني، علي ٢٨ سيا اي  سازو  ايا )تحليل عملکرد دولت و ورايع 

 .٢٨، 1395روز از ديدگاه حقوق عمومي(، انتشارات خراند ، 
راننميت : كشننورها  يرف ايح ميثاق حق هركس را به آموزش و پرورش به1بند »  13ماده ٢9
شورها  مزبور مواطقت دارند كه هدف آموزمي اند. ك شخصيت شنا ش و پرورش بايد نمو كامل 

ها  ااااي باشد. عالوه بر ايح انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاد 
كشورها  يرف ايح ميثاق مواطقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كليه اطراد را برا  ايفا  نقش 

سا اازد و موجبات تفاهم و ت اتي بيح كليهاودمند در يک جامعه آزاد آماده    ملل و هل و دو
ها  اازمان ملل متحد رومي يا مذهبي را طراهم آورد و تواعه طعاليت –ها  نژاد    گروهكليه
 منظور حفظ صلح تشويق نمايد. را به
منظور اانننتيفا  ايح حق: الف: آموزش و : كشنننورها  يرف ايح ميثاق اذعان دارند كه به٢بند 

باشنند و رايگان در داننترس عموم ررار گيرد. ب: آموزش و پرورش  پرورش ابتدايي بايد اجبار 
ا  متواطه بايد تعميم يابد متواطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش طني و حرطه

ضي بهو به كليه اايل مقت ايلهويژه به  و كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در   معمولو
ويژه از   واننايل مقتضنني بهو پرورش عالي بايد به كليهداننترس عموم ررار گيرد. ج: آموزش 

اتعداد هركس يريق معمول ااس ا ساو  كامل برا كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به ت
االمکان برا  كساني كه در داترس عموم ررار گيرد. د: آموزش و پرورش پايه )ااااي( بايد حتي

کميل نکرده باشند تشويق و تشديد شود. هن: تواعه طارد آموزش و پرورش ابتدايي بوده يا آن را ت
  مدارس در كليه مدارج بايد طعاالنه دنبال شننود و نيز بايد يک ترتيب كاطي برا  اعطا  شننبکه

   تحصيلي( برررار گردد و شرايط ماد  معلمان بايد پيواته بهبود يابد. بورس )هزينه
شورها  يرف ايح ميثاق متعهد مي3بند  ات رانوني كودكان را شوند آز: ك ارپر اد  والديح يا 

شان، اوا  مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط برحسب مورد در انتخاب مدراه برا  كودكان

بر اينکه مدارس مزبور با حدارل موازيح آموزش و پرورش كه ممکح اات دولت تجويز يا تصويب 

قت كند و آموزش و پرورش مذهبي و اخالري كو باشننند مطاب دكان نيز مطابق معتقدات كرده 

 « شخصي والديح يا ارپراتان آنان تأميح گردد.

اات در رلمرو اصلي خود هر كشور يرف ايح ميثاق كه در زمان امضا  آن هنوز نتوانسته» :14ماده 3٠

ها  تحت حاكميت خود آموزش و پرورش ابتدايي اجبار  مجاني را تأميح نمايد يا ديگر انننرزميح

شننود ظرف مدت دو اننال، ضننمح يک يرح تفصننيلي تدابير الزم را برا  تحقق بخشننيدن ميمتعهد 

االي كه  صل آموزش و پرورش اجبار  مجاني برا  عموم در ظرف مدت چند  تدريجي اجرا  كامل ا

 «شود تنظيم و تصويب كند.در خود يرح تصريح مي
صوبه  31 اامبر  16م شماره 1966د اوم ژانويه ٢٧ي بنا بر ماده ، ردرت اجرايA– ٢٢٠٠، رطعنامه   ،19٧6 

 (1354)ديماه 
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ذكر اات كه ايح حق الزم بهاالجرا هستند. كشور ما نيز در حکم رانون داخلي و الزم

 .32در اعالميه ااالمي حقوق بشر نيز مقرر گرديده اات

ن ن تساسي و تسناي . رحليل  ق رم آم زش را عنايت ره تص   قا5

 رين تلمللي

ابتدايي و  ها زش و پرورش رايگان حدارل در دورهحق تحصننيل همگاني، آمو

با اصننول  الذكرطوق مواد ل آموزش عالي، از نقاط اشننتراكپايه و نيز تعميم و تسننهي

اي االمي ايراوم و  اي جمهور  ا اا شند. اما اطزون بر نکات ان ميام رانون ا با

شنده كه  ، موارد ديگر  نيز به شنرح ذيل در ايح مواد تصنريحصنولمذكور در ايح ا

 مطرح نگشته اات:  گذار ااااي ايرانتواط رانون

كس را به زور و توان هيچگونه كه نميالف( اجبار  بودن تحصيالت ابتدايي: همان

 مند  از حقي كرد وور به بهرها مجباو ر توانمحروم نمود، همچنيح نمياجبار از حقي 

گرايانه و لزوم ايجاد آن اازگار نيست. اما اهداف تواعهچندان با حق بودن »حقيقت، در

اجبار  نمودن تحصننيالت ابتدايي،  .33تواند ايح اجبار را توجيه نمايدمي« انسننجام ملي

العاده حق بر آموزش در اطوح پايه و ااااي اات، چرا كه آموزش حاكي از اهميت طوق

يادگير  آموزهاينکه طرد را آمادهدر ايح انننطوح عالوه بر  باالتر و كاربرد    تر ها  

انازد، كح ميانواد  را نيز ريشنهكند، يکي از معضنالت اانااني جوامع، يعني بيمي

شرطت ضلي كه در جوامع امروز  با توجه به پي ها  متعدد در علوم گوناگون و تغيير مع

ير اننبک زندگي اجتماعي، به هيچ طور تغي  برآورده شنندن آنها و هميننيازها و شننيوه

بايد از ميان برداشته شود تا هم اعادت طرد و  ش نيست و حتي باالجبارپذيرعنوان رابل

تأميح گردد. لذا حق بر آموزش و پرورش اجبار   يهم انننعادت جامعه به ميزان حدارل

                                                                                                     
يلب علم يک طريضننه ااننت و آموزش يک امر واجب ااننت بر جامعه و بر دولت الزم : »9بند الف ماده 3٢

ا  كه مصننلحت جامعه را برآورد، گونهرا بهااننت كه راهها و واننايل آن را طراهم نموده و متنوع بودن آن

را  برا  دهد نسبت به ديح ااالم و حقايق هستي معرطت حاصل كند و آن تأميح نمايد و به انسان طرصت

 «كار گيرد.خير بشريت به
، جزوه دراي حقوق ااااي  ق ق تساسي جمه رو تسالمي تيمتنگرجي ازندرياني، علي اكبر، 33

 .511، 139٧، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ٢
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ماً نوباوگان خود را از اننننيح معيّح و براايجاب مي ياء ايفال، الزا   مدت كند كه اول

 .34مشخصي به مدراه بسپارند

  اطراد جامعه، ا : از آنجا كه همهآموزش و پرورش طني و حرطه بر ب( تصريح

بعد از تحصننيل و آموزش ابتدايي مايل به آموزش ديدن در اننطوح باالتر و آموزش 

ستند و در وارع خواهان آموزش ها  نظر ، تئوريک و آكادميک بيش از حد عالي ني

تدايي و پ ا  كمک ها  طني و حرطهباشنننند، تعميم و تسنننهيل آموزشايه نمياب

ا  به ايح دانننته از اطراد خواهد نمود و با آموزش آنها در موارد طني و شنننايسنننته

ا ، شنننرايط ورودشنننان به بازار كار مهيّا خواهد شننند كه عالوه بر ها  حرطهمهارت

  منفعت طرد  آنها، جامعه نيز از ايح روند اود خواهد برد.

ستگي شاي ااس  سهيل آموزش عالي برا اتعداد اطراد:  پ( تعميم و ت ايح و ا

ها و بر ورود  و خروجي دانشنننگاهها منجر به نظارت دريق و مؤثر دولت مورد

انگيزه و در تنها اطراد مستعد و با شود. زيرا از يک او،مياسات آموزش عالي مؤ

الي خواهند شنند و   خود مشننغول تحصننيل در مقايع عجا  دراننت و شننايسننته

 ها وتواند كراي دانشگاهكس با ااتفاده از ارتبايات و رانت و رشوه و غيره نميهيچ

او  ديگر، صب نمايد. از  سات آموزش عالي را غ ا سي خارج از اگر هم  مؤ احياناً ك

يح دوره را به پايان راانده ااالر  وارد مسير آموزش عالي شد، نتواند اروند شايسته

معه مطرح گردد، امر  كه به ارتقا  كيفيت علمي يک متخصنننص در جا عنوانو به

 نمايد. ازايي ميكشور كمک به

عنوان يک حق بشننر  و آزاد  اانناانني: ايح ( احراز صننريح حق بر آموزش بهت

اتانه اتا  تحکيم روابط دو ها    تمام ملل و گروهاحراز عالوه بر تعالي طرد، بايد در را

سري مذهبي و عامليلف رومي و مخت شويق و ت اازمان ملل متحد ع طعاليتبرا  ت ها  

انداز  مجريان رانون گونه تشکيک و انگمورد هرشود . ايح منظور پاادار  از صلحبه

اننازد و اانناانني كشننورها را در ررائت غيرحقوق بشننر  از حق بر آموزش، بريرف مي

                                                                                                 
ضل،  34 شريعت پناهي، ابوالف ضي  سيرا سيا سي و نهايهاو  سا شر ميزان،  ق ق ت ، ن

ستان  صالني،  563، 1395چاپ چهاردهم، زم ص   و مباني  ق ق ؛ پرويح، خيراهلل و طيروز ا ت

 .٢99، 1391،تهران: دانشگاه تهران،چاپ دوم، تساسي
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اخت سبت به آن را به مراتب  چرا كه احراز ايح  ؛نمايدر ميتشرايط اعمال محدوديت ن

يک هدف غايي دارد و آن هدف،  انسنناني اطراد حق بشننر  عالوه بر تکريم شننخصننيت

 پاادار  از صلح جهاني اات. 

: مورد  كه عموماً ح در انتخاب نوع آموزش طرزندان خودث( حق تقدم والدي

توانايي  وارع با توجه به شننرايط اننني،  آموزش كودكان ااننت كه درمقوله ناظر به

له به والديح الزم را برا  انتخاب نوع آموزش خود ندارند و ايح حق تقدم در ايح مسأ

ات ارپر ات تا با دريا  شده ا شرايط گوناگون، از جمله  ان آنها واگذار  نظر گرطتح 

  طرهنگي و علمي خانواده و طضا  حاكم بر خانه، روحيات و عالئق كودك، پيشينه

 يح نوع آموزش كودك خود زنند.غيره، دات به انتخاب صح

نتخاب نوع آموزش، هم انتخاب محتوايي وجود دارد و هم انتخاب شننکلي در ا 

باشنند. تنها ريد  كه بند اننوم ماده كه به معنا  آزاد  كامل اطراد در ايح مورد مي

ثاق بيح 13 به انتخاب مي بت  ماعي و طرهنگي نسننن المللي حقوق ارتصننناد ، اجت

آورد ايح اات كه درصورت انتخاب رزندانشان ميا  نوع آموزش ط  والديح برآزادانه

، ايح مدارس با حدارل موازيح آموزشي و پرورشي كه ممکح اات مدارس خصوصي

دولت تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند. ريد  كه باز هم در آن، تا حد  به 

لت موازيح و دو« ممکح ااننت»گويد دار  شننده، چرا كه مينفع حقوق اطراد جانب

مورد وجود ندارد. همچنيح در محتوايي را تعييح كند و هيچ الزام و رطعيتي در ايح 

كه  چنيح مقرر شنننده ،  ايح ريددر ادامه راانننتا  حمايت از حقوق اطراد وهميح

دات شنننخصننني والديح يا اعتقرش مذهبي و اخالري كودكان مطابق اآموزش و پرو

ها در ايح رواعد حدارلي كه ممکح اانت دولتانرپرانتان آنان تأميح گردد، يعني 

ماًمحتوا  آموزش تعييح  نه الزا ند )و  يد مركن با مذهبي و اخالري ( ن به امور  بوط 

شد. ايح مورد شود و چه  كه شودباعث مي با صيتي ن شخ در كودك دچار دوگانگي 

 تربيت گردد.  واحد    اخالري و مذهبيشيوه منزل و چه در محل آموزش، به

گردد. موارد  ت احساس ميشدايح موارد در رانون ااااي ما بهيقيناً جا  خالي 

توانست در تحول و ترري نظام آموزشي ما و تربيت نيرو  انساني شد ميكه اگر احراز مي

از جمله حق بر آموزش، آزاد   ها  بشننر رپايي برخي حقوق و آزاد كارآمد و نيز در ب
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اي به ايالعات و غيرهبيان و عقيد اتر شد. با ايح هنقش ب ه، آزاد  د شته با ازايي دا

شننهروند  ايران احراز گرديده و از  ربولي در منشننور حقوقموارد تا حد رابلوجود، ايح

ها  حياتي و ضننرور  در باب لفهاميدوار  ااننت كه به چنيح مؤايح حيث جا  بسنني 

عنوان حقوق مسلم شهروندان كشور اند حقوري توجه شده و از آنها بهآموزش در ايح 

 .ياد گرديده اات

 شهمونرو.  ق رم آم زش ير منش ر  ق ق 6

 اره گشننته كه ايح منشننور به مثابه  منشننور حقوق شننهروند  اشنندر مقدمه

واننط مشنني دولت برا  رعايت و پيشننبرد حقوق اانناانني ملت ايران تبرنامه و خط

وليت اجرا و پاانندار  از رانون موجب مسننؤجمهور اعالم شننده و ايح اعالم بهرئيس

صول  صورت گرطته كه در ا اي  اا جمهور اعطا ايح رانون به رئيس 1٢1و  113ا

ات. بر ايحشده ااسا اي، ابب احراز حق بر آموزشو به ا اا  احراز در رانون ا

، امر  ضرور  تلقي شده حقوق مسلم ملتعنوان يکي از به و نيز در منشور ايح حق

 و بدان اشاره گشته اات. 

موارد احراز عالوه بر  بيان شنند، در منشننور حقوق شننهروند  تركه پيشچنان

حق بر آموزش پرداخته شده اات از  ها  بيشتر  ازبه جنبه شده در رانون ااااي،

له گانجم بار  و راي تدايي اج مه ا؛ حق بهره35:  آموزش اب ند  ه تادانم و  اننن

شي و پژوهشي شجويان از مزايا  آموز اتقالل علمي و آزاد  جوامع علمي، 36دان ؛ ا

؛ لزوم رعايت اصول دادراي منصفانه در رايدگي به تخلفات 37حوزو  و دانشگاهي

                                                                                                 
اجبار  و رايگان ااننت. دولت شننهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدايي، : »1٠4ماده  35

اازد و واايل تحصيالت عالي   متواطه را طراهم ميزمينه داتراي به آموزش رايگان تا پايان دوره

دهد. دولت آموزش پايه را برا  اطراد طارد يور رايگان گسترش ميرا تا ار حد نياز و ضرورت كشور به

 «آورد.آموزش ابتدايي طراهم مي
مند  از مزايا  آموزشي و پژوهشي از جمله ااتادان و دانشجويان حق بهرههمه : »1٠5ماده  36

ها  علمي از جمله طرصننت مطالعاتي، بوراننيه و غيره ارتقاء را دارند. اعطا  تسننهيالت و حمايت

ااس توانمند  ستگي، طارغ از گرايشصرطاً بايد برا شاي ها  جناحي و حزبي و مانند ها  علمي، 

 «ها باشد.ايح
جوامع علمي، حوزو  و دانشگاهي از آزاد  و ااتقالل علمي برخوردارند، ااتادان، : »1٠6ه ماد 3٧

توان به صننرف داشننتح يا ابراز عقيده در ها را نمييالب و دانشننجويان در اظهارنظر آزادند و آن
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شجويان اير اهداف آموزش و پرورش مطلوب، از رشد و اعتال  38دان طرد  ؛ تعييح 

؛ ضنرورت 39حيط زيسنت و ميراث طرهنگيصنلح، م تا اثر گذار  در مفاهيمي مانند

ها  انننوء رومي، ملي و گير ؛ وجوب پرهيز از جهت40آموزانكرامت دانشرعايت 

و نيز عدم محروميت توان خواهان به لحاظ معلوليت از  41مذهبي از يريق آموزش

 .42تحصيل و اشتغال

شهروند ، مي شور حقوق  صريح موارد طوق در من توان اميد لذا با عنايت به ت

داشت كه اعمال محدوديت نسبت به حق بر آموزش برا  همه اطراد ملت دشوارتر از 

تر  در جامعه ايفا گردد تا با تحول گذشننته شننود و ايح حق در شننکل بهتر و كامل

نظام آموزشي كشور، به امت تعالي هر چه بيشتر اطراد و در پرتو آن اعادت جامعه 

 گام برداريم.

 

                                                                                                     
يد و محيط ها  علمي مورد تعرض و موأخذه ررارداد يا از تدريس و تحصنننيل محروم كرد. اانننات

ها  صنفي، ايااي، اجتماعي، علمي و غيره و طعاليت يان حق دارند نسبت به تأايس تشکلدانشجو

 «ها اردام كنند.در آن
دانشگاه بايد مکاني امح برا  ااتادان و دانشجويان باشد. مسئوالن دانشگاه بايد برا  : »1٠٧ماده  3٨

يي دانشننجويان بايد با تضننميح امنيت دانشننجويان اهتمام جد  ورزند. راننيدگي به تخلفات انضننبا

ستقل و بي صالح م اي به مراجع  اتر صفانه و د اي من صول دادر يرف و با رعايت حق دادخواهي، ا

 «رعايت حق دطاع و تجديدنظرخواهي، در حدارل زمان و بدون تأخير، مطابق با مقررات انجام شود.
د كه منجر به شکوطايي آموزان اات كه از آموزش و پرورشي برخوردار باشنحق دانش: »1٠٨ماده  39

ها  ذهني و جسننمي و احترام به والديح و حقوق ديگران، هويت شننخصننيت، ااننتعدادها و توانايي

ها را برا  داشنننتح زندگي اخالري و مسنننئوالنه توأم با ها  ديني و ملي شنننود و آنطرهنگي، ارزش

ح مردم و احترام به محيط تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابر  و دواتي بي

 «زيست و ميراث طرهنگي آماده كند.
آموزان ااننت كه شننخصننيت و كرامت آنان مورد احترام ررار گيرد. نظرات حق دانش: »1٠9ماده  4٠

 «شان بايد شنيده شود و مورد توجه ررار گيرد.كودكان در مسائل مربوط به زندگي
تنفّرها  رومي، مذهبي و ايااي در ذهح كودكان گير  كس حق ندارد موجب شکلهيچ: »11٠ماده  41

ها  جمعي در ذهح خشونت نسبت به يک نژاد يا مذهب خاص را از يريق آموزش يا تربيت يا راانهشود يا 

 «كودكان ايجاد كند.
از طرصنننت و امکان تحصنننيل و كسنننب مهارت  خواهان بايد به تناانننب تواناييتوان: »111ماده  4٢

 «ها  شغلي شود.لوليت نبايد موجب محروميت از حق تحصيل دانش و مهارتبرخوردار باشند و مع
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 گيمونتيجه

مند  در ايح نوشتار بيان گرديد، حق بر آموزش از بُعد حق بهرهشرحي كه  به

ها  ريح حقوق بشنننر  و آزاد تعنوان يکي از بنياد اطراد از آموزش و پرورش، به

ند  همگان مااز  زمينه الزم جهت بهرهمشاركت دولت در طراهمنيازمند ، عمومي

رو  اطراد در مسننير  هااننت كه موانع پيش  دولت. ايح وظيفهاز ايح حقوق ااننت

تحقق ايح حقوق حقه را بريرف نمايند و در ايح راه نبايد از هيچ تالشنني مضننايقه 

 كار گيرند.خود را برا  نيل به هدف مطلوب بهكنند و بايد تمام امکانات و تالش 

شخصيتي طرد و اوج  شد  در گير  او حق بر آموزش اگرچه در بدو امر باعث ر

ايي و نهايت جامعه نيز با رشنند طرد، به رشنند و پوياما درشننود، ا  ميزندگي حرطه

اد. لذا دولت بهتعالي مي شور كه وظيفهر صلي ك اش عنوان ركني مهم از اركان ا

نها بايد از تمام   خدمات و صيانت از مناطع عمومي اات، نه تبرررار  نظم، ارائه

اتمنظور بهرهامکانات خود به فاده كند، بلکه خود نيز مند  اطراد از حق بر آموزش ا

ا  و مصلحت جويانه نسبت به هيچ عنوان دات به اعمال محدوديت اليقهنبايد به

در مفهوم  را ايح حق بزند. صنند البته كه انناير اركان اصننلي كشننور نيز كه دولت

سترده آن ت اتاشکيل ميگ شادوش دولت دهند، بايد در ايح را ، در معنا  اخص دو

چه محک به تضنننميح هر تا مومآن،  ند  يت دريق آن بپرداز عا رد  اتر ايح حق و ر

انداز  در صنننالح در امر آموزش و پرورش، باعث اننننگتزاحم مراجع ذ  همچون

 مسير تحقق كامل ايح حق مسلّم بشر  نگردد. 
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 منارعرهمست 

دانشگاه  ان،،تهرتص   و مباني  ق ق تساسيپرويح، خيراهلل و طيروز اصالني،  −

 .1391دوم، چاپ  تهران،

اخ، محمّد،  − صلحترا سفه  ق و م سفه)مقاالتي در طل   حق و   حقوق، طل

 . 1396نشر ني، چاپ پنجم، تهران، (، ٢  ارزش، طلسفه

اخ، محمّد،  − صلحترا سفه  ق و م سف)مقاالتي در طل   حق و ه  حقوق، طل

 . 13٨٧يرح نو، چاپ اوم،    ارزش(، تهران،طلسفه

يو ، «حق و آزاد  آموزش و پرورش» دانش نار ، و زهرا رحمت اللهي، حسيح −

سالمي شم ت صلنامه مطالعات  ق ق ر شماره هفتم، ص ر اوم،  اال   ،٧٠-

 .1393، پاييز و زمستان 53

راييرحمت − رامحمدآ  ق ق طبيعي و  ق ق ، اللهي، حسنننيح و احسنننان آ

ساختار قررت و  ق ق عم مي ض عه و آثار آن رم  مجد، چاپ  ، تهران،م 

 . 1394اول، 

بايي مؤتمني، منوچهر،  − باي  تهران،، هاو عم مي و  ق ق رشاامآزتيوي

 . 1394دانشگاه تهران، چاپ ششم، 

 .1393 ، تهران، جنگل، چاپ اوم،مباني  ق ق تساسيعبااي، بيژن،  −

اي، بيژن،  − شم و آزتيوعبا شر در  هاو رنيايين ق ق ر سل حقوق ب اه ن (
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Abstract 

The Constitution, as the supreme law and guaranteeing rights 

and freedoms of the nation, is a legal and political document 

and the other laws and regulations in all fields should be based 

on it and adopted in accordance with its provisions. 

In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, a chapter is 

devoted to the rights of the nation, one of the rights of which 

is the right to education that signifies the importance and 

vitality of this right. Since every freedom and right is respected 

as long as it does not disturb the freedom of others and the 

public order, the two parameters of freedom of others and 

public order are considered as factors restricting rights and 

freedoms. The right to education is not excepted of this rule. 

In this paper we try to analyze the restrictions applied to the 

right to education in Iran’s legal system and to provide 

appropriate reasons on the impossibility of application of some 

of these restrictions. 
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