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حق و آزادی آموزش و پرورش

حسین رحمت اللهی1
زهرا دانش ناری2 * 

1.  استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، قم، ایران.
2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، قم، ایران.

چكيده
آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم در همه ی جوامع است. امروزه نقش آموزش و پرورش 
شاخص های  بیان  در  جهانی1،  بانک  که  گونه ای  به  است  اهمیت  حائز  و  شده  رنگ  پر  بسیار 
می داند. حق  مذکور  جمله ی شاخص های  از  را  پرورش  و  آموزش  مسئله ی  جهانی2،  توسعه ی 
آموزش از جمله ی حقوقی است که در زیر مجموعه ی حقوق بشر قرار می گیرد و به این معناست 
که افراد یک جامعه حق برخورداری از امکانات آموزشی رایگان را دارند. آزادی آموزش به این 
معناست که افراد در انتخاب مؤسسه ی آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی 
آزاد باشند. این نوع از آزادی از زیرشاخه های آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش 
در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت موضوع به 
و  می کند  فعالیت  آموزش  زمینه ی  در  یونسکو3  نام  به  بین المللی  سازمان  که یک  است  حدی 

رسالت اصلی آن توجه به توسعه ی آموزش و پرورش در کشورهاست.

واژگان كليدی: حق آموزش، آزادی آموزش، آزادی اندیشه، یونسکو. 

Email: zdanesh@ut.ac.ir  1* ایمیل نویسنده: 

ـول: 1392/12/20 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1393/02/15
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مقدمه
و  آموزش  اهمیت  است.  جامعه  یک  در  اساسی  بسیار  مسائل  از  پرورش  و  آموزش 
پرورش در جوامع امروزی امری انکار ناپذیر است. امروزه بر اساس شاخص های ارائه 
شده از سوی بانک جهانی، آموزش و پرورش از معیارهای توسعه ی پایدار است. این 
نیز  المللی  بین  بعد  از  اهمیت است  بعد حقوق داخلی حائز  از  بر آن که  مسئله عالوه 
راستای حمایت  بین المللی در  اقدامات  به نحوی که می توان گفت  است،  توجه  شایان 
جنبه ی  بین المللی  اقدامات  می باشد.  آموزش چشمگیر  آزادی  تحقق  و  آموزش  از حق 
حمایتی صرف دارند و معموالً دولت ها به دالیل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
نمی شناسند. می توان گفت مسئله ی  به رسمیت  به طور کامل  را  آزادی آموزش  حق و 
آزادی آموزش و پرورش از مباحث میان رشته ای است که در فلسفه، جامعه شناسی و 
حقوق مورد توجه قرار می گیرد. از بعد جامعه شناسی هدف افراد از یادگیری رسیدن به 
منافع مختلف است. بیشتر مردم معتقدند که بدون آموزش، جهان آنها به لحاظ اقتصادی، 
فکری، فرهنگی، اجتماعی و یا حتی اخالقی غنی نیست. ابن احساس ناشی از یک لفاظی 
سیاسی نیست بلکه مبتنی بر تجارب مستقیم است. امروزه روش های یادگیری به صورت 
مؤثری بر زندگی تأثیرگذار است و رابطه ی مستقیمی بین آموزش، درآمد و اشتغال وجود 
بزرگساالن  یادگیری  هفته ی  انگلستان  در  که  است  به حدی  موضوع  این  اهمیت  دارد. 
یک رویداد تبلیغاتی ساالنه است که در آن موفقیت اشخاصی را که به وسیله ی آموزش 
نشان  میدانی  تحقیقات  از  بعضی  می گیرد.  یافتند، جشن  رهایی  موقعیت های سخت  از 
می دهند که مردم با سطح تحصیالت باالتر عمر طوالنی تری می کنند و زندگی سالم تری 
دارند.(tom schuller, 2004: 4) از بعد حقوقی حق و آزادی آموزش و پرورش مورد 
این دو مفهوم و تعیین حدود و ثغور آن  به  بحث و بررسی قرار می گیرد. توجه دقیق 
قطعا آثار مفیدی را برای پیشرفت جوامع به همراه خواهد داشت. این نوشتار در چهار 
گفتار به بیان مطالب می پردازد. در گفتار اول مفهوم حق و آزادی آموزش و پرورش تبیین 
می شود. در گفتار دوم نگاه تطبیقی به وضعیت آزادی آموزش و پرورش در سه کشور 
ایاالت متحده ی آمریکا، هند و آفریقای جنوبی صورت می گیرد. در گفتار سوم نگاهی به 
وضعیت آزادی آموزش در پرتو قوانین موجود در حقوق داخلی داریم و نهایتا در گفتار 
چهارم اقدامات بین المللی از جمله اقدامات یونسکو و کنوانسیون های مربوط به آموزش 

مورد بحث قرار می گیرد.
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گفتار اول: مفهوم حق و آزادی آموزش و پرورش 
حق آموزش

آزادی آموزش و پرورش است الزم  نوشتار حق و  این  آنجایی که موضوع اصلی  از 
است در ابتدا مفهوم این دو امر مورد بررسی قرار گیرد و شاخص های آن ها تبیین شود. 
می توان حقوق و آزادی ها را به چند گونه تقسیم بندی کرد. مثال به طور سنتی آن ها را 

به آزادی های فردی و آزادی های جمعی بخش بندی می نمایند. )عباسی، 1388: 363(.
به طور کلی حقوق و آزادی های فردی را در چهار نسل تقسیم بندی می کنند. حقوق 
نسل دوم که عموما پس از جنگ جهانی دوم در میانه ی سده ی بیستم مورد پذیرش قرار 
گرفته اند به حقوق فردی و جمعی، حقوق مطالبه از دولت یعنی حقوقی که به شخص 
حق درخواست بهره گیری از آنها از دولت را می بخشد اضافه شدند. بنابراین برای حمایت 
از این حقوق و تحقق آنها نه تنها دولت نباید خود را کنار بکشد بلکه موظف به فراهم 
آوردن زمینه ی استفاده از آنهاست. این حقوق عبارتند از: حق برخورداری از آموزش و 
پرورش، سالمت، کار، تأمین اجتماعی، حمایت اجتماعی، تفریحات و سرگرمی ها و...

)عباسی، 1388: 363-364(.
آموزشی  امکانات  از  دارند  جامعه حق  یک  اعضای  که  معناست  این  به  آموزش  حق 

برخوردار شوند. این حق دارای ویژگی هایی است: 
1( اجباری بودن: به این معنا که حق آموزش و پرورش ایجاب می کند که اولیاء اطفال 
الزاما نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند.)قاضی، 

.)662 :1388
اجباری بودن حق مذکور نیز خود محل مناقشه است. مخالفان چنین استدالل می کنند که 

اجباری دانستن این حق خود مغایر با حقوق و آزادی های فردی است. 
2( رایگان بودن: معموالً آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی باید رایگان باشد. رایگان 
بودن آموزش و حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی این تکلیف را 
برای دولت به همراه دارد که آموزشی مناسب، با کیفیت و رایگان برای اعضای جامعه 

ارائه دهد. 
دایرة المعارف ویکی پدیا در تعریف حق آموزش چنین می گوید: حق آموزش از جمله ی 
حقوق بشر است و در زمره ی حقوق اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرد. شاخص های این 
حق عبارتند از: آزادی آموزش، آموزش در سطوح باالتر، مسئولیت فراهم آوری آموزش در 
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سطوح مبنایی برای کسانی که آموزش ابتدایی را به صورت کامل نگذرانده اند، جلوگیری 
از تبعیض در امر آموزش، آموزش ابتدایی اجباری برای همگان، توسعه ی آموزش های 
فرعی و الزام به توسعه ی دسترسی مساوی به امکانات آموزشی. این موارد حداقل هایی 

 (http://en.vikipedia.org) .است که باید در یک نظام آموزشی موجود باشد

آزادی آموزش
آزادی آموزش از جمله زیر شاخه های آزادی اندیشه است. آزادی اندیشه اقتضای آن را 
دارد که افراد و گروه های مختلف آزادانه افکار و عقاید خود را بیان کنند. آزادی آموزش 
تعلیم و آموزش دیدن می باشد. مواد 26و27  آزادی  تعلیم و آموزش دادن و  به معنای 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر حق آموزش و پرورش را برای افراد به رسمیت می شناسد. 
بند4 ماده ی 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می دارد: دولت های طرف 
این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان 
را در تأمین آموزش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم دارند. 
ماده ی 13میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به حق برخورداری 
هر شخص از آموزش اشاره دارد:1- کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به آموزش 
و پرورش به رسمیت می شناسند. کشورهای مذبور موافقت دارند که هدف آموزش و 
احترام حقوق  تقویت  و  آن  اساس حیثیت  و  انسانی  کامل شخصیت  نمو  باید  پرورش 
بشر و آزادی های سیاسی باشد. عالوه بر این کشورهای طرف میثاق موافقت دارند که 
آموزش و پرورش کلیه ی افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد 
و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ی ملل و کلیه ی گروه های نژادی، قومی یا 
مذهبی را فراهم آورد و توسعه ی فعالیت های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح 
تشویق نماید. در واقع تحقق این نوع از آزادی موجب رشد و توسعه ی افکار می شود. 
محتوای این آزادی همچنین کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال1990 آزادی اشخاص 
حقیقی و حقوقی را در ایجاد و هدایت مؤسسات آموزشی پذیرفته است. )عباسی، 1390: 

172-171( برخی از مصادیق عبارتند از:
اوالً کلیه ی اشخاصی که دارای برخی درجات و دانشنامه های علمی بوده و صالحیت 
آنها احراز شده باشد، حق دارند برای بنیان نهادن مؤسسه ی آموزشی اقدام کنند، مشروط 
آزادی  ثانیًا  برسانند.  به استحضار مقامات مسئول دولتی  از پیش خیال خود را  آنکه  بر 
انتخاب مؤسسه ی آموزشی یکی از وجوه این گونه آزادی ها و از حقوق حقه ی شهروندان 
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است. اولیا اطفال باید بتوانند هر مدرسه ای را که مایل باشند انتخاب کنند و فرزندان خود 
را به آن بسپارند. ثالثًا در کشورهایی که اصل آزادی آموزش و پرورش مراعات می شود، 
مدارس خصوصی در کنار مدارس دولتی فعالیت می کنند ولی همیشه در این خصوص 
باب بحث و مجادله باز است، زیرا حضور دو نظام یعنی آموزش رایگان توسط دولت از 
سویی و آموزش با پرداخت شهریه توسط بخش خصوصی از سوی دیگر ممکن است 
به اصل آزادی انتخاب مدرسه به علت عدم امکان مالی همگان لطمه وارد آورد. به عالوه 
به جای اعمال اصل برابری افراد از لحاظ حقوق اجتماعی گونه ای عدم تساوی از طریق 

سطح تعلیم و تربیت در این دو گونه مؤسسه به وجود می آید. )قاضی، 1368: 661(. 
در مقابل این دیدگاه که معتقد به برتری مالی مدارس خصوصی است دیدگاه دیگری 

وجود دارد که معتقد است:
برای اینکه به جهت امکانات مالی و فنی دولت، مدارس عمومی از لحاظ جا و تجهیزات 
در سطح  مدارس خصوصی  و  نباشند  مدارس خصوصی  به  نسبت  برتری  موقعیت  در 
پایین تر باقی نمانند و در ضمن بخش خصوصی به مشارکت در امر آموزش و پرورش 
تشویق شود، برنامه و محتوای دروس، شیوه و کیفیت تدریس و امتحانات در هر دو نوع 
مدارس)عمومی و خصوصی( باید همسطح باشد به گونه ای که دانش آموزان همگی در 
باشند. داشته  برابر  قبولی  شانس  عالی  آموزش  مدارس  و  دانشگاه ها  ورودی  مسابقه ی 

)طباطبایی مؤتمنی، 1382: 112-113(.
برای پذیرش هر یک از دو نظر مذکور باید به واقعیت های جامعه توجه کرد. از یک سو 
پذیرش تأسیس مدارس خصوصی مطابق با آزادی آموزش است و از سوی دیگر همین 
آزادی می تواند ناقض برابری افراد جامعه باشد. شاید هنوز بتوان نفوذ الیه های نامرئی 

ثروت را در امر آموزش مشاهده نمود. 
رابعًا آزادی در تنظیم محتوای دروس و شیوه ی تدریس در بسیاری از کشورها از اهم 
نوباوگان  ذهن  که  باشد  گونه ای  به  نباید  تدریس  نحوه ی  لکن  است.  تعلیماتی  حقوق 
زیرفشار عقاید و گرایش های سیاسی و اجتماعی معلمان قرار گیرد. نظارت دولت ها بر 

اجرای این اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.)قاضی، 1368: 661-662(
همان طور که قباًل بیان شد آموزش و پرورش از جمله موضوعاتی است که از حیث 
جامعه شناسی نیز حایز اهمیت است. در همین رابطه درباره ی نقش آموزش در جامعه 

نظرات مختلفی وجود دارد.
از  طیفی  جامعه  و  پرورش  و  آموزش  رابطه ی  تبیین  در  موجود  نظریات  و  دیدگاه ها 
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تقابل  و  انتقادگرایی محض  نوعی  یا  کاری مطلق  برمی گیرد که محافظه  در  را  تفسیرها 
امیل دورکیم قائل بودند که  و تضاد در رابطه ی مذکور را شامل می شود. کسانی چون 
نقش اساسی آموزش و پرورش واردکردن و جای دادن هر فرد در نظام اجتماعی است 
مقابل  در  است.  فرد  کردن  اجتماعی  و  جامعه  ثبات  حفظ  نهاد  این  اساسی  کارکرد  و 
اندیشمندان طرفدار نظریه های تضاد در تبیین نقش و جایگاه آموزش و پرورش رسمی 
جامعه  حاکم  طبقات  منافع  اعمال  برای  ابزاری  عنوان  به  را  آن  اجتماعی،  نظام های  در 
برمی شمارند. بر این اساس آموزش و پرورش ابزاری است که به وسیله ی آن می توان 
افراد مورد انتظار و مورد نیاز جامعه را براساس میل و مصلحت طبقات و گروه های مسلط 

پرورش داد. در واقع با فرآیندهایی که غالبا پنهان هستند باید افرادی را پرورش داد که:
 1- نیروی کار مفید برای آینده، متملق، غیر منتقد، منفعل و مطیع باشند؛ 2- وجود و 
ضرورت سلسله مراتب قدرت، کنترل و سازماندهی موجود در جامعه را بپذیرند و به آن 
احترام بگذارند؛ 3- از طریق انگیزه ها و تشویق های بیرونی فعال شوند و به درآمدها و 
مزایایی بیندیشند که در اثر استخدام شغلی به آنها داده خواهد شد و از این طریق پول و 

پاداش دریافت کنند. )اسماعیلی، 1389: 14(. 
پذیرش هریک از دو رویکرد درباره ی آموزش از دید حقوقی دارای آثار و نتایج متفاوتی 
است. پذیرش دیدگاه محافظه گرانه این نتیجه را به همراه دارد که آزادی آموزش تا حدی 
توجیه  جهت  در  را  آن  خصوصی  آموزش  پذیرش  فرض  به  دولت ها  و  شده  محدود 
این  آموزش  آزادی  درباره ی  تضاد  نظریه های  پذیرش  می دهند.  قرار  سیاست های خود 
نتیجه را به همراه دارد که همواره آموزش دولتی لزوما بهترین و مناسب ترین گزینه نیست. 
توجیه  را صرفا مطیع و  افراد  دولتی  آموزش  معتقدند که  دیدگاه جامعه شناسان  این  در 
کننده ی سیاست های دولت حاکم بار می آورد. نظارت مردمی از طریق اطالع و پیگیری 
یک سازوکار مناسب نظارتی است که نیازمند آموزش مناسب افراد یک جامعه است. باید 
توجه داشت که محتوای آموزش در هر جامعه ای با توجه به نرم های خاص آن جامعه 
صورت می گیرد. معیارهایی چون اخالق، عرف ها، ارزش ها و باورهای جامعه از مواردی 

هستند که نظام آموزشی در هر دو بخش دولتی و خصوصی باید بر آن ها منطبق باشند.
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گفتار دوم: نگاه تطبیقی به وضعیت آزادی آموزش در ایاالت متحده آمریکا، 
هند و آفریقای جنوبی

آزادی آموزش از جمله اموری است که در قوانین اساسی اکثر کشورها راه یافته است 
و به آن توجه شده است.

50 سال قبل دادگاه عالی ایاالت متحده ی آمریکا رأی مهم و برجسته ای را صادر کرد. این 
رأی مشهور به”brown v.boared“است. رأی دادگاه بیان می کند که در زمینه ی آموزش 
عمومی نظریه ی مجزا اما برابر، محلی از اعراب ندارد و امکانات آموزش مجزا، ذاتًا نابرابر 
است. اما تقریبًا 5 دهه ی بعد امکانات آموزش عمومی نابرابر باقی ماند. %45 از سیاه پوستان 
و %47 از دانش آموزان اسپانیایی دبیرستان های عمومی را ترک کردند.)در حالیکه این آمار 
مربوط به سفید پوستان %24بود.( فقط %5 از سیاه پوستان و %10 از اسپانیایی ها به سطح 
یافتند. 50سال بعد از اعمال  حرفه ای در بخش ریاضی و پیشرفت های آموزشی دست 
اصالحات، مدیران مدارس عمومی در سطح شهرها کماکان با مشکالت مربوط به آمار 
فاحش ترک مدارس روبه رو هستند. گزارش سال 2003 که به وسیله ی مرکز ملی آمار 
آموزش منتشر شده است نشان می دهد که شکاف های عملکرد بین دانش آموزان سفید 
است.  یافته  اخیر گسترش  دهه ی  در  سال  رده ی سنی13-17  در  سیاه پوست  و  پوست 
ادامه ی شکست مدارس عمومی در جهت فراهم کردن کیفیت آموزشی که در مدارس 
همایش  کند. هدف  برگزار  را  کاتو4 همایشی  مؤسسه ی  که  شد  منجر  شد،  تجربه  شهر 
بررسی وضعیت آموزش و پرورش بعد از صدور رأی دادگاه عالی بود. از شرکت کنندگان 
به هدف آزادی و  این سوال پرسیده شد که چگونه دانش آموزان می توانند  در همایش 
کیفیت آموزش دست پیدا کنند؟ مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش دستیابی سیاه پوستان به 
حقوق سیاسی و مدنی می گوید: کیفیت زندگی سیاه پوستان بسیار دردناک است اما هیچ 
چیز دردآورتر از آن نیست که نظاره گر اخراج فرزندانمان از مدارس باشیم. سیاه پوستان 
آمریکایی در نقطه ی عجیبی از تاریخ آمریکا هستند. سیاه پوستان با موسیقی و نوع پوشش 
خود بر فرهنگ جامعه ی آمریکا اثرگذار هستند. این نمونه ها دوگانگی بین سیاه پوستان 
و توده های آمریکا را نشان می دهد. در بسیاری از نواحی این کشور شکست در رابطه با 
آموزش فرزندان فقیر آمریکایی-آفریقایی مانع از مشارکت این افراد در دموکراسی است. 
بسیاری از سیاه پوستان مجبور به تحصیل در مدارسی هستند که برای آنها عملی انجام 
آموزشی  نهادهای  بر  اثرگذاری  قدرت  فاقد  خانواده هایشان  و  آموزان  دانش  نمی دهند. 
و  گسترش  در  توانایی ها  به  بستگی  کالرک  کنث  دکتر  نظر  مطابق  دموکراسی  هستند. 
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تعمیق بینش مردم دارد. فقط از یک مردم آموزش دیده می توان انتظار داشت که انتخابی 
را کنند که از آزادی آنها دفاع کند. بنابراین آموزش برای بهبود آزادی و دموکراسی اساسی 
است. پیشنهادها در زمینه ی بهبود وضعیت سیاه پوستان عبارتند از: حمایت مؤثر از حق 
انتخاب والدین، قدرتمندکردن خانواده ها و افزایش آزادی های آموزشی برای این گروه 
است. سیاست های دیگری چون مدارس منزل، مدارسی که توسط والدین اداره می شود 
دیگر  از  می شود  اداره  سیاه پوستان  توسط  اما  است  دولتی  آن  بودجه ی  که  مدارسی  و 

(david Salisbury and caseylartigue jr.14-16.2004) .راهکارهاست
از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می آید که وضعیت آزادی آموزش در حقوق ایاالت 
متحده ی آمریکا با چالش جدی مواجه است. وضعیت به گونه ای است که در نهایت در 
زمینه ی آموزش سیاه پوستان یک سیاست افتراقی را در پیش می گیرند. به نظر می رسد که 
این رویکرد نسبت به سیاه پوستان ناشی از دید اقلیتی است که نسبت به آنان وجود دارد. 
این امر علی رغم آن است که آمریکا در منشور آزادی در قرن16، اعالمیه ی استقالل و در 

قانون اساسی فدرال آمریکا خود را مدافع حقوق و آزادی های فردی می داند.

آزادی آموزش در هند:
هند یکی از کشورهایی است که با داشتن رقم جمعیتی باال، تنوع گوناگونی از اقوام و ادیان 
مختلف را در خود جای داده است. مسئله ی آموزش در این کشور نیز حایز اهمیت است.

در سرتاسر دهه ی اخیر، نقطه ی عطف عظیمی در حوزه ی سوادآموزی و آموزش ابتدایی 
صورت گرفته است. شاخص های کمی این امر را روشن می کند. علی رغم تالش های 
خوبی که در این زمینه صورت گرفته است اما نابرابری جنسی در شاخص های آموزش 
مشکالت  است.  باقی  همچنان  محروم  و  شهری  مناطق  در  به خصوص  دختران  برای 
قبایل حادتر  و  کاست ها  طبقه ی  بین  در  ابتدایی  در سطح  مدارس  نام  ثبت  در  دختران 
از سطوح  کمتر  توجهی  قابل  میزان  به  زنانه  در حال حاضر سطوح سوادآموزی  است. 
سوادآموزی مردانه است. نهاد تحلیل های آماری در آموزش5 درصدهایی را ارائه می دهد. 
از   28.57  % تقریبًا  است.  یافته  کاهش  دختران  تحصیل  ترک  نرخ  کلی  ارزیابی های  در 
دختران در سطح ابتدایی ترک تحصیل می کنند. نرخ ترک تحصیل در طبقه ی کاست ها 
ابتدایی در طبقه ی کاست هاست.  باالتر است. %36.19 در سطح  قابل توجهی  میزان  به 
این آمار و برای دخترانی که در قبایل زندگی می کنند، باالتر است. %48.67 نرخ ترک 
تحصیل در این گروه است. این ارقام و آمار مربوط به کسانی است که در مدارس ثبت نام 
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کرده و سپس ترک تحصیل کرده اند. تعیین ارقام و مربوط به دخترانی که در گروه سنی 
اما هیچ گاه در مدارس ثبت نام کرده اند بسیار دشوارتر است.  مناسب آموزشی هستند 
برنامه ی ملی آموزش ابتدایی6، نیازهای الزم در جهت تحصیل کودکان محروم از مدرسه 
را شناسایی کنند. نظام مدارس رسمی، اصلی و برتر همیشه مخالفان خود را دارد و برای 
پاسخ به نیازهای متنوع دانش آموزان محدود کننده است. نمونه های منعطف و جایگزین 
به نظر می رسد که تنها راه مناسب برای کسانی است که نظام رسمی برای آنها نامناسب، 
ناخوشایند و بیش از حد خشک و جمود است. تعدادی از برنامه ها در جهت آموزش 
دختران جوان محروم از مدرسه است که از سال 1986 آغاز شده است. در هند اصطالح 
نظام آموزشی جایگزین7، عمدتا برای برنامه های نظام آموزشی استفاده می شود که هدف 
بازمانده اند.  مدرسه  در  تحصیل  از  که  است  کسانی  آموزش  امکان  کردن  فراهم  آن  از 

(shushmita dutt, 2010: 15-18)
با توجه به مطالبی که بیان شد مشخص می شود که آزادی آموزش در هند نیز با چالش 
جدی مواجه است. برخالف ایاالت متحده ی آمریکا که در آن نقض آزادی آموزش بر 
مبنای نژاد )محرومیت سیاه پوستان( است، در هند نقض آزادی ناشی از جنسیت است که 
بر اساس آن دختران به خصوص در دو طبقه ی کاست ها و قبایل فاقد امکانات آموزشی 

و تحصیلی هستند.

آزادی آموزش در آفریقای جنوبی:
در سال های اخیر متن های مهمی در زمینه ی نظام آموزشی پست آپارتاید در آفریقای 
جنوبی نوشته شده است. این نوشته ها موضوعات متنوعی را در بر می گیرند. در خصوص 
برنامه های  دولتی،  مدارس  آموزشی،  مدیریت  شامل  و  اصالحی  سیاست های  پیشرفت 
تحصیلی، زبان، انصاف، آموزش معلمان، توسعه ی آموزش در دوران کودکی و آموزش 
مبنایی بزرگساالن و موضوعات دیگری درباره ی تأثیرات خارجی بر نظام آموزشی آفریقا 
مسئله ی  با  همواره  بی عدالتی  و  فقر  محرومیت ها،  حواشی،  اجتماعی،  مشکالت  است. 
قابل  نابرابری  ویژه  به  عمیق  نابرابری  با  آموزشی  نظام  است.  مرتبط  آفریقا  در  آموزش 
توجه در ارتباط با جوامع فقیر روبه روست. این محرومیت ها از تاریخ آموزش و پرورش 
آفریقای جنوبی ناشی می شود. تاریخی که تبعیض آمیز و نژادپرستانه است.در این کشور 
از سفیدپوستان است.  تعمدی در جهت حمایت  به صورت  آموزشی  توزیع هزینه های 

(envermotal and salimvally, 2003, 25-18)
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گفتار سوم: نگاهی به قوانین آموزشی در حقوق داخلی
اهمیت موضوع آموزش و پرورش ایجاب می کند که نگاهی به وضعیت آزادی و حق 
آموزش و پرورش در قوانین داخلی داشته باشیم. بررسی قوانین مربوط به این موضوع، 

رویکرد جمهوری اسالمی را نسبت به مسئله ی آموزش روشن می کند. 
کل  نظر  از  و  دارد  نیز  دیگری  گوناگون  کنش های  و  جنبه ها  هرجامعه  آموزشی  نظام 
حیات اجتماعی و همین طور تکوین کنش ملی مردم جامعه ی واجد اهمیت بسیار است. 
به طور کلی نظام آموزشی ایران از نظر تأمین اهدافی که برای هر نظام آموزشی عنوان شد 
و همچنین روحیه ی قانون شناسی به عنوان یک اصل و اعتقاد درونی مفید فایده نیست. 

)صانعی، 1381: 568(
در بررسی قوانین داخلی بر مبنای سلسله مراتب میان قوانین ابتدا به بررسی اصول قانون 

اساسی و سپس قوانین سازمان دهنده در جهت اجرای اصول قانون اساسی می پردازیم.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصل آزادی را به طور کلی مورد توجه شدید قرار 
داده است و خواسته است که به طور جدی و بدون بهانه به حفظ و رواج و بقای آن 
عنایت شود. تدوین کنندگان قانون اساسی با الهام از دیدگاه آزادی بخش اسالم و متأثر از 
آفات خفقان و محدودیت آزادی در رژیم های دیکتاتوری و آگاه از اینکه شرط اولیه ی 
پیشرفت و ترقی هر ملتی احساس برخورداری از آزادی فکر و اندیشه و فارغ از دغدغه ی 
بهانه های واهی از سوی حکومت و متولیان قدرت،  به  خاطر تحت پیگرد قرار گرفتن 
اصل وجود آزادی را در دو اصل2و9 قانون اساسی مورد توجه قرار داده است و حتی 
حکومت را از وضع قانون برای محدود کردن آزادی های مشروع منع کردند. )مهرپور، 

)155-156 :1378
به  آموزش  به  نسبت  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  دیدگاه  از  آگاهی  از  بعد 
اساسی  قانون  سوم  اصل  می پردازیم.  مسئله  این  با  مرتبط  اساسی  قانون  اصول  بررسی 
استفاده ی  با  زمینه ها  همه ی  در  عمومی  آگاهی های  بردن سطح  باال  "برای  می کند:  بیان 
صحیح از مطبوعات، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح 
زمینه های  همه ی  در  ابتکار  و  بررسی  روح  تقویت  و  عالی  آموزش  تعمیم  و  تسهیل  و 
علمی، فنی، فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. اصل 30 
قانون اساسی از اصول مهم در زمینه ی آموزش است. اصل 30 قانون اساسی بیان می کند: 
"دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی 
متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور 
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رایگان گسترش دهد. در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی تدوین قانون 
اساسی این اصل به عنوان حق ملت در نظر گرفته شده است.

در زمیته ی آموزش و پرورش یک مسئله ی مورد ابتال داریم و آن مسئله ی بی سوادی 
رفع  برای  دنیا  کشورهای  و  هستند  آن  به  مبتال  کشورها  بیشتر  که  است  سوادی  کم  و 
بی سوادی و کم سوادی عالوه بر رایگان بودن آن به جنبه ی الزامی آن نیز توجه کرده اند. 
اگر ما بخواهیم در مملکت خودمان بی سوادی از بین برود، فرع بر این است که عالوه 
بر رایگان بودن الزام باشد که تا یک حدی هم باید باسواد شوند و این را برای خودشان 
یک حق و وظیفه بدانند، چون ممکن است مردم از این حق خودشان غافل شوند و به 
علل اقتصادی نخواهند حق خودشان را بگیرند.)صورت مشروح مذاکرات، 1364( از این 
مذاکرت چنین استنباط می شود که قانونگذار اساسی به الزامی بودن حق آموزش نظر دارد. 
در ادامه ی مشروح مذاکرت درباره ی این اصل آمده است: "آیا این اصل می رساند که 
تعلیم و تربیت رایگان باشد و غیر رایگان در مملکت وجود نداشته باشد؟ درست است 
که اثبات است و نفی ما عدا نمی کند، اما ممکن است در آینده به تحصیالت رایگان که 
یک نوع آزادی برای افراد است تمسک کنند و جلو افرادی را که می خواهند دبستانی با 
سلیقه ی شخصی و خدمات مالی و انسانی خودشان درست کنند را با تمسک به همین 

اصل گرفته و جلو احداث دبیرستان ها و دبستان های ملی را بگیرند.")پیشین(
از مجموع مذاکرات در زمینه ی رایگان بودن حق آموزش چنین برداشت می شود که 
اگرچه اصل بر رایگان بودن حق مذکور است اما این امر به معنای نفی آموزش خصوصی 

نیست.
به نظر می رسد از لحاظ قانون اساسی آزادی تعلیم و تریبت مفروغ عنه بوده و نیازی به 
تصریح نداشته است. در واقع هدف مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی این بوده که 
بی سوادی را ریشه کن سازد تا سطح آگاهی های عمومی باال رود و بدین سان محیطی 

مساعد برای رشد فضایل اخالقی فراهم گردد.)توحیدی، 1386: 156(
آزادی  تحقق  راستای  در  قوانین عادی  بررسی  به  اساسی  قانون  اصول  بررسی  از  بعد 
اسالمی تصویب شد،  انقالب  پیروزی  از  بعد  که  قوانینی  از جمله  می پردازیم.  آموزش 
اساسنامه ی نهضت سوادآموزی جمهوری اسالمی ایران است که در تاریخ1363/3/30به 
تصویب رسیده است. این قانون داری 8 ماده است. ماده1 این قانون بیان می کند: "نهضت 
ریشه کن  منظور  به  که  وپرورش  آموزش  وزارت  به  وابسته  است  سازمانی  سوادآموزی 
ماده ی 1  انجام وظیفه می نماید."همان طور که در  ماده 8  به  با توجه  ساختن بی سوادی 
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ازبین بردن بی سوادی  نهاد  این  ایجاد  از  این اساسنامه تصریح شده است، هدف اصلی 
است. ماده ی 4 این قانون وظایف این سازمان را احصا می کند که از جمله ی آن "آموزش 
بزرگساالن در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب" است. تبصره ی 1 ماده ی این 
قانون ارگان های دولتی و نهادهای انقالبی را موظف می کند که کلیه ی امکانات خود را 
در صورتی که وقفه ای در وظایف ایشان وارد نیاید، در اختیار نهضت قرار دهند و نهضت 

هم موظف است از همه ی امکانات استفاده کند.
قانون  این  اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش است.  قانون  از دیگر قوانین، 
مصوب 1368/11/25 است. فصل اول این قانون اهداف اساسی این وزارتخانه را تبیین 
می کند. ماده ی 5 این قانون بیان می کند: "برخورداری از آموزش های عمومی برای کلیه ی 
دانش آموزان کشور باید به گونه ای باشد که برحسب استعداد و جنس بتوانند از تعلیمات 
مناسب جهت شکوفایی خالقیت ها بهره مند شوند." این ماده اشاره ی صریحی به بحث 
می پذیرد  جنسیت  از  فارغ  را  آموزش  آزادی  واقع  در  و  دارد  آموزش  امر  در  جنسیت 
اگرچه قبل از آن در قانون اساسی و بر اساس اصل15 همه ی ملت اعم از زن و مرد از 
حقوق یکسان برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نیست. ماده ی 7 
این قانون بیان می دارد: "به منظور تعمیم و توسعه ی آموزش وپرورش کشور، زمینه های 
جلب مشارکت مردم در امر آموزش وپرورش از هر طریق ممکن فراهم آید." تبصره ی 
بیان می دارد که وزارت مکلف است به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای  این ماده 
و  راهنمایی  ابتدایی،  مدارس  تأسیس  متقاضی  و  بوده  اخالقی  و  علمی  صالحیت های 
متوسطه با هزینه ی خود و همیاری مردم و اولیا دانش آموزان باشند و متعهد شوند که 
در چارچوب سیاست ها و اهداف جمهوری اسالمی ایران فعالیت نمایند، مجوزهای الزم 
را اعطا کنند. در واقع تبصره ی مذکور آزادی تأسیس مدارس خصوصی را به رسمیت 
می شناسد. به طور کلی درباره ی قانون مذکور می توان گفت این قانون یک قانون سازمان 
دهنده است و در جهت تحقق اصولی از قانون اساسی است که به آموزش و پرورش 

اهتمام داشته است. 
جمهوری  توسعه ی  پنجم  برنامه ی  قانون  وپرورش  آموزش  با  مرتبط  قوانین  دیگر  از 
اسالمی ایران است. بند ج از ماده ی 19 قانون مذکور بیان می دارد: "آموزش وپرورش 
مجاز است در حدود مقرر در اصل 15 قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را 
در مدارس تقویت نماید." کشور جمهوری اسالمی به لحاظ فرهنگی یک کشور کثرت 
گراست. تنوع قومی و نژادی در داخل کشور تنوع فرهنگی را به همراه دارد و به همین 
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نیز  امر ایجاب می کند که در کنار برنامه های آموزش ملی به آموزش محلی  خاطر این 
توجه شود. 

از دیگر مصوبات مربوط به آموزش وپرورش سند تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش 
است که از جمله ی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی است. 

از مجموع قوانین داخلی درباره ی آموزش وپرورش این نتیجه حاصل می آید که عالوه 
این  به  را  توجه خاصی  نیز  عادی  قانونگذار  مسئله،  این  به  اساسی  قانونگذار  توجه  بر 
موضوع داشته است. معیارهایی که برای دو مفهوم حق و آزادی آموزش بیان شد در این 

قوانین به خوبی گنجانده شده است. 
گفتار چهارم: اقدامات بین المللی در زمینه ی حمایت از حق و آزادی آموزش 

توجه  مورد  نیز  بین المللی  دید  از  موضوع  این  وپرورش  آموزش  اهمیت  به  توجه  با 
قرارگرفته است. از جمله ی اقدامات بین المللی تأسیس یک سازمان بین المللی زیر نظر 

سازمان ملل متحد به نام یونسکو است. 
این  به  و  نمودند  امضا  را  یونسکو  اساسنامه ی  کشور   37 نمایندگان   1945 سال  در 
ترتیب یونسکو شکل گرفت. محورهای اساسی برنامه ی یونسکو عبارتند از: 1( آموزش 
وپرورش برای همه؛ 2( پیشبرد تحقیقات زیست محیطی از طریق برنامه های علمی جهان؛ 
3( حفظ و تقویت میراث طبیعی و فرهنگی جهان؛ 4( پیشبرد جریان آزاد اطالعات، آزادی 
مطبوعات و توسعه ی رسانه های کثرت گرا و در عین حال تقویت امکانات و ظرفیت های 
ارتباطی کشورهای در حال توسعه است. در سال 1327 پس از تصویب مجلس، ایران به 
عضویت یونسکو درآمد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. اولین اساسنامه ی کمیسیون 
ملی یونسکو توسط وزارت علوم در سال 1328 تدوین و تصویب گردید. اهداف این 
و  آزادی  عدالت،  بسط  و  برقراری حفظ  برای  از: - تالش  عبارتند  ایران  در  کمیسیون 
حقوق انسانی با الهام از اصول اسالمی - مشارکت در فعالیت های یونسکو، تعمیم آموزش 
ایرانی  فرهنگ  معرفی  و  جوامع  مختلف  فرهنگ های  شناخت  سوادی،  بی  با  مبارزه  و 

-اسالمی )نوروزیان، 1384: 15(
هدف اصلی از ایجاد این سازمان بین المللی تعمیم آموزش است البته در کنار این اهداف 

اصلی اهداف فرهنگی را نیز تعقیب می کند.
از دیگر اقدامات بین المللی تصویب یک کنوانسیون با عنوان کنوانسیون مقابله با تبعیض 
در امر آموزش که در تاریخ 22 می 1962 الزم االجرا شد. در این کنوانسیون بیان شده که 
واژه ی تبعیض شامل هرنوع تمایز، محرومیت، محدودیت یا امتیاز به علت رنگ، نژاد، 
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جنسیت،زبان، مذهب، عقیده ی سیاسی، ریشه ی ملی یا اجتماعی و...، وضعیت اقتصادی 
یا اصل و نسب می باشد که باعث از بین رفتن یا تضعیف تساوی در برخورد آموزشی 
از  یا عده ای  افراد  می شود و به ویژه موارد زیر را دربرمی گیرد: الف( محدود ساختن 
دست یابی به آموزش درهر نوع یا هرسطح؛ ب(محدود ساختن افراد یا گروه هایی از افراد 
به آموزشی با سطح کیفی نازل؛ ج(همان گونه که در ماده ی 2 کنوانسیون آمده است ایجاد 
نظام های آموزشی جداگانه ویا مؤسسات جداگانه ای برای اشخاص یا گروه هایی از افراد؛ 
د( تحمیل شرایط ناسازگار با کرامت انسانی به فرد یا گروهی از افراد )ارجمند، 1386: 
255(. در این ماده بعد از بیان یک تعریف کلی از تبعیض، مصادیقی از تبعیض را بیان 

می کند که البته این مصادیق حصری نبوده و جنبه ی تمثیلی دارند. 
در ماده ی2 این کنوانسیون آمده است: در جهت اهداف این کمیسیون واژه ی آموزش به 
کلیه ی انواع و سطوح آموزش اطالق می شود و شامل دسترسی به آموزش، استاندارد و 
کیفیت آموزشی و شرایط ارائه ی آموزش می گردد.)ارجمند، 1386: 255( در واقع نظر به 
اهمیت آموزش این کنوانسیون به همه ی سطوح آن توجه داشته و آن را محدود به آموزش 

در سطوح پایین ندانسته است.
ماده ی 3 این کنوانسیون بیان می دارد" برای از بین بردن و پیشگیری از تبعیض مورد نظر 

این کنوانسیون دولت های عضو باید موارد زیر را رعایت کنند:
 الف( از میان برداشتن هرگونه مفاد قانونی وهرگونه دستورالعمل های اداری و متوقف 

ساختن هرگونه اقدامات اداری که تبعیض در آموزش را دربرداشته باشد.
ب( تضمین قانونی این امر که هیچ نوع تبعیضی در امر پذیرش دانش آموزان برای ورود 

به مؤسسات آموزشی اعمال نمی شود.
ج( عدم امکان رفتار متمایز توسط مراجع عمومی با ملیت های گوناگون مگر بر اساس 

شایستگی یا نیاز 
به  کمک  پرداخت  در  عمومی  مراجع  توسط  ارجحیت  یا  محدودیت  اعمال  عدم  د( 
مؤسسه های آموزشی به صرف این علت که دانش آموزان به گروهی خاص تعلق دارند. 
ه( فراهم ساختن دسترسی برابر ساکنان خارجی به آموزش همانند اتباع همان کشور".
)ارجمند، 1386: 255(. مقررات مذکور در این کنوانسیون به لحاظ نظری مناسب است. 
آنچه بسیار اهمیت دارد، عملی کردن این قوانین در حقوق داخلی کشورهاست. تا زمانی 
البته  هستند.  کارآیی  فاقد  نشوند،  متجلی  داخلی  قوانین  شکل  به  کنوانسیون ها  این  که 
معموالً تجارب نشان می دهد که مفاد کنوانسیون ها در حقوق داخلی کشورها با تغییرات 
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محقق  را  کنوانسیون  اهداف  زیادی  حد  تا  روند  این  درمی آیند.  قانون  به شکل  زیادی 
نمی سازد. به نظرمی رسد پیش بینی یک نهاد نظارتی در حقوق بین الملل برای این امر 

می تواند مفید باشد.
به طور کلی می توان گفت اقدامات بین المللی در این زمینه مناسب است. البته همان طور 
که بیان شد آنچه اهمیت دارد عملی کردن مفاد کنوانسیون در حقوق داخلی کشورهاست.

نتیجه گیری
آزادی و حق آموزش وپرورش از جمله مسائلی است که جنبه ی حقوق بشری دارد. این 
مفاهیم در نسل دوم حقوق بشر قرار می گیرند. در اسناد بین المللی مانند منشور ملل متحد 
و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر به این مفاهیم توجه شده است. در حقوق داخلی کشورها 
نیز قوانینی در این باره به تصویب مراجع قانونگذار رسیده است. اهمیت این موضوع 
در کشورهایی که در آن تکثرگرایی فرهنگی وجود دارد، دوچندان است. در واقع فراهم 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  کشورها  گونه  این  در  آموزش  آزادی  کردن شاخص های 
است. چرا که در کنار فرهنگ رسمی و ملی جامعه، خرده فرهنگ هایی نیز وجود دارند که 
صاحبان آن باید در آن مورد نیز آموزش ببینند. نگاهی به وضعیت داخلی کشورها و آنچه 
در مقام عمل می گذرد، نشان می دهد وضعیت آزادی آموزش چندان مطلوب نیست. در 
این راستا اقدامات حمایتی بین المللی در جهت تحقق آزادی آموزش می تواند مفید و مؤثر 
باشد. وضعیت حقوق داخلی در زمینه ی آزادی و حق آموزش مطلوب به نظر می رسد. 
قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و در زمینه ی  شاخص های حق آموزش در 

آزادی آموزش به حقوق اقلیت ها توجه شده است.
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یادداشت ها
1-world bank

2 -world development indicators

3 -unesco

4-cato institute

5-GER

6-SSA

7-ALS
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