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چکیده:
حق آموزش از حقوق اولیه بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسااللی از ببیاج سنسایتب زباانب ناژانب ن ا و بومیات
میبا ست نر مورن تمام اشخاصی که متولد میشوند و تا زمانی که میمیرند انامه ابد .نر حقاوق اساالمح حاق بار آماوزش
مورن تاکید برآنب روا ات و احان ث المه اطهار مورن است و با تعهدات نولتها نر زمینه حما ت از آماوزش و تاداوم آن کاه
موسبات تعالی و رشد سامعه است با مقررات حقوق بشری نر خصوص تکلیف بر آموزش همگانی منافات ندارن .نظر اات
فقهی بیانگر آن است که حق آموزش و تعلیم و تربیت ابتدا وظیفه اصلی خانوانه ها و نولت های حاکم نر هر عصری است
و نانش و نانا ی تنها ممیز انسان از غیر انسان است که حقوق بی الملج بشر به حفظ ا

حق اولیه بشری باه شاکج باوانی

موضوعه سد د تاکید مضاعف نمونه ولی هنوز از ضمانت اسرای کافی برخورنار نیست و با ستی باه شاکج اسبااری ماورن
همت و تالش همگان برار گیرن.
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مقدمه
حق آموزش و پرورش را میتوان به عنوان طبیعیتر

و اساسیتر

حق افران بشار تلقای کارن کاه پا اه و

مبنای برخورناری سا ر حقوق و آزانیهای اساسی بشر است و تمام افران بشر به گونه مساوی و بدون تبعای
لحاظ سنسب رنگب نژانب ملیتب مذهبب ن

و ...از ا

از

حق برخورناراند و هدف پرورش رشد سسمی و روحی و

هدف آموزش رشد فکری و ذهنی بشار اسات .کاه ا ا هارنو وزم و ملازوم هماد گر باونه و باهماد گر پیوناد
ناگسستنی نارند.
نر منابع ن نی نر باب اهمیت تعلیم و تعلم بسیار سخ رفتهب تا سا ی کاه ا ا شایوه تربیات و آماوزش باه
عنوان کی از متعالیتر

اهداف انبیاء شمرنه شده است و از ن دگاه برآن نیز شخص متصف به وصف علم نارای

برتری است و سا گاه شا ستهای نارن .ا

اهمیت تا بدانجاست که حتی گز نشها نر اسالم تحات الشاعاع میازان

تربیت افران برار گرفته است.
به نظر میرسد از نظر بانون اساسی سمهوری اسالمی ا رانب آزانی آموزش و پرورش به عنوان پیش فرضای
که بابج ببول استب مورن توسه بونه و لذا اشاره صر حی به آن نشده است .نر وابع هدف تدو
اساسی ا

کننادگان باانون

بونه است که بیسوانی از کشور رخت بر بسته و به موازات آن سطح آگاهیهای عماوم مارنم نیاز باه

طور بابج مالحظهای باو برون .نر عی حال نر ا

سند توسه خاصی به اصج آموزش و پرورش معطاوف شاده و

بر تأمی و همگانی بونن و را گان بونن آن نه نر سطح ابتدا ی که تا سطح متوسطه تأکید شده اسات .لاذا کای از
وظا ف اساسی نولت با توسه به بند سه اصج سوم بانون اساسی ا

برار گرفته کاه آماوزش و پارورش و تربیات

بدنی را گان را برای همه نر تمام سطوح مهیا سازن و آموزش عالی را تسهیج و تعمیم نما د.
مفهوم آموزش
الف -معنای لغوی و اصطالحی آموزش
معانل واژه آموزشب نر زبان عربای «تعلایم» و نر زباان وتای » «Teachingاا » «Instructionاسات.
آموزش به طور کلیب نارای نو مفهوم عام و خااص مایباشاد .نر مفهاوم عاامب شاامج هار ناوع انتقاال مفااهیم و
تأثیرگذاری نر ذه فراگیرب به منظور ا جان انگیری نر وی میباشدب خواه ا

تأثیرگذاری نر بالاب رسامی و از

پیش طرحر زی شده باشد .همانند آنچه نر مراکز آموزشیب و به و ژه نر کالس نرس انجام مایگیارن و خاواه باه
صورت خون به خونی و بدون طراحی و برناماهر ازی ببلای باشاد .همانناد تاأثیری کاه از برناماههاای آموزشای
تلو ز ونی و ا مطالعه کتاب و مجله و مانند ا نها ناشی میشون.
«آماوزش» نر مفهاوم خااص خاونب نر بالاب و شارا و و اژهای صاورت مایگیارن کاه عباارت اسات از:
«فعالیتها ی که با هدف آسان ساخت

انگیری از سوی آموزگار ا معلم طرحر زی میشون و بی آموزگار و ا

ا چند انگیرنده به صورت کنش متقابج سر ان می ابد( ».سیفب 1387ب ص  )30به عبارت ن گارب «فعاالیتی اسات
که معلم و شاگرن با هم نر کالس نرس انجام مینهند( ».شر عت مداریب 1382ب ص )82
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آموزش نارای سطوح مختلف میباشد :گاهی به صاورت ساطحی اسات و نر آن صفارف «انتقاال مفااهیم و
نانش»ب (نقیب زانهب 1390ب ص  )16و گاهی از سطح انتقال صرف مفاهیم به ن گران فراتر میرون و منجر باه تاأثیر
عمیقتر و به اصطالح « انگیری» میگارنن .باا ا ا

حاالب گساترت تأثیرگاذاری آماوزش نر بدعدشاناختی و ذهنای

انگیرنده است .هرچند تأثیر نر بعد شناختی و ذهنی انگیرندهب زمینهساز تأثیرگاذاری نر بدعاد رفتااری و نگرشای
وی نیز میباشد.
ب -معنای تربیت
واژه «تربیت» عربی است که از «ربیب ربی» به معنای تهذ بب سهت ناننب تدبیرب و رهبری کرنن و غذا نانن
آمده است و فضج نور با « ربو» به معنی ز ان شدن و نمو کرنن می باشد( .طباطبا یب 1361ب ص )20ب معانل وتینی
آن » «Educationو معانل فارسی آن «پرورش» است .از آنجا که نر پرتو ن ا اساالم و برگز ادن آن از ساوی
پارسیانب تداخج و تعامج ز انی میان واژگان فارسی و عربی ا جان شده است و واژگان عربای باه طاور وسایعب باه
حوزه انبیات فارسیزبانان راه افته استب امروزه واژت «تربیت» نر انبیات فارسی زبانان سا گاه و ژهای افته اسات.
حتی میتوان انعا نمون که کاربرن آنب به و ژه نر عرصه «آموزش و پرورش»ب بیش از «پرورش» شهرت افته است.
به هر حالب ا

واژه نر زبان فارسیب نر معانی گوناگونی چون «پرورنن» ب «پروراندن»ب آناب و اخالق را باه

کسی «آموخت » و نر زبان عربیب به معانی متعدنی چون «حضانت»ب «اصالح»ب «تدبیر»ب «تتمیم»ب «تکمیج»ب «تأن ب»ب
«تغذ ه نمونن»ب «رشد و نموّ کرنن» و «تهذ ب نمونن» (شکوهیب 1367ب صص  )25-27به کار رفته اسات .اماروزه
با توسعه تعلیم و تربیتب کاربرنهای ن گری برای آن به وسون آمده است .گاستون میاوره نر ا

زمیناهب باه چهاار

کاربرن اشاره میکند:
 .1تربیت به معنای «نهان ا نظام تربیتیح« .2حاصج عمج معینی»ح  .3به «فرآ ندی» اطالق میشون کاه باه نحاو
پیشبینی شده ا نشدهب نو ا چند فرن را به کد گر پیوند مینهدح « .4محتوا» ا «برنامه آموزشای و تربیتای» اسات
که به فراگیران اراله میشون( .شکوهیب پیشی ب ص )26
عالوه بر ا ب «نر زبان فارسی لفظ «تربیت» کاربرن ن گری نارن که از سامعیت خاصی برخورنار اسات و آن
هنگامی است که ا

کلمه به سای آنکه

ا چند سنبه از ابعان وسون انسان را نربر گیرنب همه سنبههای زنادگی

مانی و معنوی او را شامج میشون .مثج سمله «سعدی نر نظامیه بغدان تربیت افت» ا «استانی به تربیت شااگرنی
همت گماشت»ب نر ا

کاربرنب کلمه «تربیت» تقر باً معانل اصطالح تعلایم و تربیات اماروزی نر زباان فارسای و

لفظ » «Educationنر زبان وتی است و نر آنب مفهوم «تربیت»ب اعم از تعلیم است.
مفهوم حق بر آموزش
حق بر آموزش از سمله حق ها ی است که کمتر به اهمیت بنیان

آن توسه شده است .حق آموزشب به

معنا میتواند مدخج و پیش زمینه ای برای تحقق سا ر حقوق باشد .اسنان بی الملج حقوق بشر ا

حق را نر زماره

حقوق فرهنگی بشر برشمرنهاند و بیشتر حقوبدانان نیز باا توساج باه اصاج ظهاور ا ا حاق را نر همای بلمارو
نانستهاندب غافج از آن که ا

حق فی نفسه نر میان سلسله مراتب بواعد حقوق بی الملج چه منزلت و مقاامی نارن.

()Fernandez, 2000, p.8
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حق بر آموزش به عنوان سازنده ز ربنا ی فهم و نرک انسانی و مجرای تعی و تحقق ن گار حقاوق معناوی
(مبتنی بر روان انسانی)ب از سمله آزانی اند شهب بیان و مذهبب از منزلتی بسیار رفیع نر میاان ساا ر حقاوق انساان
برخورنار است و با عنا ت به مفان اسنان حقوق بشری موسون میتوان نست کم نر سطوح ابتادا ی آماوزشب ا ا
حق را واسد وصف آمرانه نانست( .نیاورانیب 1389ب ص  )381از سو ی ن گر ا

آموزش نمیتواند و نبا اد فاارغ

از الزامات حقوق بشری باشد .حق بر آموزش فارغ از حق بر آموزش خرن حدابلی معناا نمای اباد .شاروع فرا ناد
آموزشب بدون ا جان زمینهای برای توانمندسازی اند شه نرباره نرستی ا نانرستی شکج و ماهیت آموزش و نیز بی
توسهی به لزوم آموزش عقالنی و سیستماتی

مدارا میتواند خون به نتیجاه ای باس نااگوار خاتم گارنن .عادالت

فرهنگی که آموزش بخشی از آن است متاسفانه گاه نر بسیاری موارن مورن نق
و اعمال ا
برا

برار گرفته و تبعی

نر نسترسی

حق برای عموم مرنم فارغ از تفاوتهای نژانیب زبانیب ن نی و عقیادتی بدرساتی انجاام نگرفتاه اسات.

اساس بون که کنوانسیون منع تبعی

نر سال  1960نر پار س شکج گرفت .همچنی مناع تبعای

باه نحاو

بسیار ظر فی نر اسنان سهانی حقوق بشر ن ده میشون .آموزش نر کونکی ماندگاری بیشتری نارن .به ا ا سهاتب
بر آموزش حقوق بشر از سطح ابتدا ی تاکید شده است( .نیاورانیب پیشی ب همان) اما ا

آموزش نه فقو از نبساتان

تا نانشگاه که افران و گروههای استماعی را نربرمیگیرن .زناانب بضااتب وکاالب معلماانب پزشاکانب پرساتاران و ...
آموزش تنها شامج نهانهای مرنمی نمیشون .بلکه عالوه بر ملتب نولت نیز نیاز به آموزش نارن .افاران نر نهانهاا و
ارگانهای نولتی نیز با د سهت ارتقاء و رعا ت حقوق شهروندان آموزش نانه شوند.
تعریف حق برآموزش
نر تعر ف حق آموزشب چنی گفته شده است :حق بر آموزش شامج فراگیری معلومات از طر ق آماوزش و
پرورش ابتدا ی و عمومی و تخصصهای عملی از طر ق آموزش کاربرنیب نظیر آموزش فنی و حرفهای مایباشاد.
(هاشمیب 1384ب ص  )501حق آموزش میتواند مبنای همه حقوق باشاد( .بااری ساید فااطمیب 1388ب ص )305
بشر با آگاهی از حق و حقوق ذاتی و اکتسابی خو شب میتواند انعای آن حق و ببول تکلیاف کناد .همچنانکاه نر
بانون مدنیب انسان فابد رشد و عقج نمی تواناد اهلیات اساتیفا ناشاته باشاد( .علای آباانیب 1390ب ص  )120حاق
تحصیج و آموزش نر
مرن و کوچ

زمینه همان مقصون را ننبال میکنند که علم و آگاهی از آن ماد نظار اسات و بای زن و

و بزرگ فربی وسون ندارن (ساناتب 1388ب ص  .)3برخی از حقوق واساد اهلیات تمتاع هساتند و

برخی واسد اهلیت استیفا .به بیان ن گر آموزش و تحصیج هم حق تمتاع باونه و هام از حقاوق اساتیفا باه شامار
می روند ز را آموزش تمام انسانها از حقوق اولیه آنهاست اما تداوم آموزش از حقوق استیفا ی و اکتسابی اسات .نر
اسالم آ ات مختلفی وسون نارن که مسلمانان را به آموزش علم و سوان راهنما ی می نما د و سایره عملای اولیاا و
اوصیای ن نی نیز غیر از ا

نمیتواند باشد .برابری آموزش و رفع تظلم نر ا

زمینه مورن تاکید سدی المه اطهاار

است.
واژه آموزش غالباً نر نو معنای عام و خاص به کار برنه میشون .آموزش نر معنای عام عبارت است از همه
فعالیتها ی که والد

ا

گروه سامعه از راه آنها مجموعهای از نانشهاب مهاارتهاا و بواعاد اخالبای را باه

فرزندان ا نسجهای آ نده منتقج میکنند )Beiter, 2006, p. 18-19( .نر ا
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سسمیب روانیب معنویب مدنی و استماعی کونک که به شکوفا ی کامج شخصیت کونک منجر میشون .ا

تعر ف

موسع از آموزش نر اسنان گوناگونی که راسع به آموزش صالحب حقاوق بشارب نموکراسایب تسااهج و شاهروندی
تصو ب شده اندب مورن توسه وابع شده استح برای مثالب بند الف مانه  1توصیه نامه ونسکو نرباره آموزش بارای
تفاهمب همکاری و صلح بی المللی و آموزش نرباره حقوق بشر و آزانیهای بنیاانی مصاوب  1974ماورن توساه
وابع شده استح ولی آموزش نر معنای خاص عبارت است از ا
خصوصی ا نولتی اراله میشون» .ا

معنا از «تعلیماتی که از سوی

نهان آموزشی

معنی از آموزش به تعلیمات رسمی نهانی اشاره نارن که عمدتاً نر مدارس و

از سوی معلمان واسد صالحیتهای خاص و نر موضوعات مشخص شده ا کنترل شده از سوی نولات صاورت
میگیرنح برای مثالب کنوانسیون ونسکو علیه تبعی

نر آموزشب مصوب  1960نر بند  2مانه 1ب آموزش به معنای

خاص را مورن توسه برار نانه است )Beiter, Ibid, p.29 ( .برخی نو سندگان معتقدند اسنان بی المللی عمادتاً
معنای خاص آموزش را مورن توسه برار نانهاند .از نظر ا
تخصصی .بر ا

اسنانب آموزش عنی تعلایم و اان نانن نر مؤسساات

اساسب نظام بی المللی حقوق بشرب تعلیم و آموزش رسمی ابتدا یب متوسطه و عالی را مورن توسه

برار نانهب حما ت مؤثری از حق آموزش پیش نبستانیب (پرورش و تربیت) به عمج نیاورنه است.
حق بر آموزش در اسالم
از منظر اسالمیب انسان نارای کرامت ذاتیِ الهی است .احترام به کرامتف انسانیِ انسان ها نخستی اصالی باون
که شعلههای هدا ت و ا مان را نر نلهای آحان مرنم برافروخت و سبب گرن د انسان هاب اعم از زن و مارنب فاو
فو به نامان پر مهر اسالمب پناه آورند .ا

نگاهب هرگز سنس ا گروهی را استثنا نمیکرنب بلکه همه آحاان انساانیب

اعم از سیاه و سفیدب زن و مرنب عرب و عجم را نر نزن پرورنگار برابر ماینانسات و های اختالفای ساز نر پرتاو
پروای الهی و نزن کی به آسمان معنا نمیشد .هرچند برخی نر تفسیر ا ا براباریب راه مغالطاه را پیمونناد و ا ا
تصور را القا نمونند که انسان ها همچنان که ذات و ماهیت بشری واحادی نارنادب حقاوق و تکاالیف شاان نیاز-
هرچند امور مربوط به فیز

شان باشد -کامالً مساوی و برابر است .بطالن ا

باول آن چناان روشا اسات کاه

نیازی به اثبات و برهان نیستب ز را آنجا که بحث از برابری میشونب امور مربوط به ذات و طبیعات واحاد بشاری
مران استب نه مسالج عارض بر سسم و سنس.
از نظر اسالم تحصیج نانش امری وزم و واسب استب حال سؤال ا
واسب است ا نه؟ نر سواب ا

اسات کاه آ اا فراگیاری تماام علاوم

سؤال با د گفت که علوم بر نو نستهاند .1 :علومی که از اانگیری و تعلایم آنهاا

صر حا نهی شده مانند :سحر که ا برای خون فرن و ا سامعه فسانآفر
زنن به ن گران میآموزنب آموزش و انگیری ا

هستند و ا ا

که اشخاص به بصد ضارر

نسته از علوم مگر نر موابع ضرورت حرام میباشدح (شهید ثاانیب

1388ب ص  .2 )17علومی که سزو نسته اول نیستندب که ا نها خون بر نو گروهند .1 :نانشها ی که مقدمه ساازندگی
مانی و ا معنویب ننیوی و ا اخرویب فرنی و ا استماعی میباشند و بدون آنها حیات مانی و معناوی انساان باه
مخاطره میافتدب که تحصیج آنها به صورت واسب عینی مثج شناخت اصول عقالد و تکاالیف شارعیه و اا واساب
کفالی همچون علم طبّ و شیمی و ...بر همگان وزم است .2 .نانشها ی که نقج حیاتی نر زندگی فرن و ا استمااع
ندارندب که ا نها با توسه به مصالح و مفاسدی که نارندب بر سه گروهند:
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 .1مستحب :هر نانشی که مقدمه تقو ت بنیه مانی و ا معنوی فرن و ا سامعه است و بدون آن ضاربهای باه
نیازهای اصولی وارن نمیشونب البته نر صورتی مستحب است که با بصد بربت فرا گرفته شون.
 .2مباح :همی نانشها اگر بدون بصد بربت آموخته شوند مباح به شمار میآ ند.
 .3مکروه :نانشها ی که مقدمه فسان نیستندب امّا سونی نیز نر بر ندارندب اگار موساب تضاییع عمار گرنناد و
انسان را از مقصد نور نما ند لغو و مذموم و مکروه به شمار میروند .مثاج علام انسااب(.ری شاهریب 1388ب ص
)151
طور نیست که اسالم به تمامی علوم به طاور

پس اگر چه تعلیم و تعلّم نر اسالم سا گاه واولی نارن ولی ا

کسان توسه ناشته باشدب بلکه به میزان تأثیری که نر اساس زندگی بشر و تعالی او باه ساوی کماال نارنادب نارای
نرسات متفاوتی نیز هستند و حکم تعلیم و تعلم آنها نیز تفاوت نارن.
الف -حق بر آموزش از دیدگاه قرآن کریم
همچنانکه بیان گرن دب اسالم معتقد به برابری ارزشهای انسانی نر عالیتر
هاست .توسه اسالم به ا

چهره آن نر میاان هماه انساان

امر تا حدی است که آن را کی از عقا د اساسی تمام مسلمانان برار نانه اسات و وساه

تما ز ا شان را نه نر ماهیت انسانیب بلکه نر باروز شا ساتگی هاا و ساطوح مختلاف رفتارهاا و کرنارهاا و تماام
چیزها ی میناند که برای پرورنگارب خو شت ب سامعه انسانی و انسانیتب به منصه ظهور میرساانند .از ا ا رو نر
برآن کر م آمده است « :ا أ َّها الناس انّا خلقناکم م ذکر و انثی و سعلناا کام شاعوباً و ببالاج لتعاارفوا نک اکارمکم
عنداللکه اتقاکم ن اللکه علیم خبیرح (حجرات )13 :هان ای مرنم! همانا ما شما را از

مرن و ا

زن آفر ادها ام و

شما را به هیئت ابوام و ببا لی نر آورنه ا م تا با کد گر انس و آشنا ی ابید .بی گمان گرامی تار
خداوند پرهیزگارتر

شماست .همانا خداوند نانای آگاه است ».مفهوم ا

و مانر خلق شده ا دب بنابرا

شاما نر نازن

آ ه آن است که شما همگی از

پدر

هی کدامتان از حیث تیره و نژانب بر ن گری برتری ندار د .اگر پرورنگارب شما را باه

هیئت ابوام و ببا لی نر آورنه است برای رسحان بخشی بومی بر بوم ن گر ا ببیله ای بر ببیله ن گار نباونهب بلکاه
فقو به سبب انس و آشنا ی و شناسا ی و نام گذاری کد گر بونه استب چرا که شأن افران و اشاخاص نر سامعاه
انسانیب ا جاب میکند که با نامهای مختلف از هم شناخته شوند .تفاضج میان انسان ها از ن د پرورنگار متعاالب بار
اساس کرنارها و محافظت از حدون ن

شان استب لذا گرامیتر

انسانها را با تقاواتر شاان معرفای مایکناد.

همچنی نر آ ه ن گری آمده است« :و لقد کرکمنا بنی آنم و حملنا هم فی البّار و البحار و رزبنااهم ما الطیباات و
فضکلناهم علی کثیر ممَّ خلقنا تفضیالًح (اسراء ) 70:و به راساتی کاه فرزنادان آنم را گرامای ناشاتیم و آناان را نر
خشکی و نر ا (بر مرکب مران) روانه ناشتیم .و به ا شان از پاکیزه ها روزی نان ام و آناان را بار بسایاری از آنچاه
آفر دها م -چنان که با د و شا د  -برتری بخشید م ».خداوند متعال همه فرزندان آنم را کرامتف انساانی بخشاید و
ا شان را بر بسیاری از آفر دگان خو ش برتری نان و ا

برتری را به سنس مرنان ا زنان اختصاص ندانب چارا کاه

هر نو نر نظر اوب ماهیت انسانی واحدی نارند که نر مقوّمات انسانیتب هی
ا

را بر ن گری رسحاانی نیسات .از

رو خداوند نر آ ه ای ن گر میفرما د « :ا ا َّها الناس اتکقوا ربّکم الذی خلقکام ما نفاس واحادت و خلاق منهاا

زوسها و بثک منهما رسالً کثیراً و نساءًح (نساء)1 :ح ای مرنم! از پرورنگارتان پروا کنیدب همو که شاما را از ا
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تا ِ

تکلیف بر رعایت حق بر آموزش در حقوق اسالمی و مقررات حقوق بشر

گانه بیافر د و همسر او را هم از او پد د آورن و از آن نوب مرنان و زنان بسیاری پراکند»ح عنی زن و مرن هار نو از
عنصر آفر ده شده اند و هر نو سنس از اصج واحدی سرچشمه میگیرناد و بسایاری نیاز از آناان باه وساون
میآ ند .نر سای ن گر میفرما د« :فاستجاب لهم ربُّهم أنی و اُضیع عمج عامج منکم م ذکر أو اُنثای بعضاکم ما
بع

ح (آل عمران  )195 :آن گاه پرورنگارشان نعای آنان را اسابت کرن که م عمج هی صاحب عملی را از شماب

چه مرن باشد و چه زن -که همه همانند کد گر د -ضا ع (و بی پاناش) نمی گذارم».
ب -حق بر آموزش از نظر روایات معصومین
هرچند که نر ا

بحث مطالب فراوانی از پیامبر اکرم (ص)ب امامان معصوم (ع) و نیز از احان ث معتبر نولت

بر وسوب آموزش هستب و به نلیج تنوع و تکثر مطلبب نمیتوان همه احان ث و روا ات را نر ا نجا ماورن توساه
برار نانب که مجال ن گری می طلبدب با ا

حال به گز ده ها ی مهم از سخنان بصار برخای از اولیاای الهای نظاری

میانداز م تا بر اهمیت حق آموزش و رعا ت آن بر والد

و حاکمان شرع تاکید شون.

نر میان همه معارف بر تعلیم و تعلّم احکام و معارف ن
واسب گرن ده که از هر بومی افرانی برای فراگیری علوم ن

تأکید بیشتری شده است .به حدّی که بر مسالمی
هجرت کنند و بعد از تحصایج باه میاان باوم خاون

برگشته و آنها را آموزش نهندح «فَلَو و نَفَرَ مف ْ کُجِّ ففرْبَةٍ مفنْهدم طالففَةٌ لفیَتَفَقکهدوا ففی الدِّ ِ وَ لفیدنْاذفردوا بَاومَهدم ِذا رَسَعداوا
ِلَیهِم( ».توبه)122 :ح پس چرا از هر طالفهای گروهی هجرت نمیکنند تا علم ن ا بیاموزناد و وبتای برگشاتند باه
سوی بوم خونب آنها را انذار کنند.
نبی مکرّم اسالم به مسلمی توصیه مینمونند به ننبال نانش برو د و نر فراگیری نانش هی گونه محدون ت
زمانی و مکانی نداشتهب از ابتدای کونکی تا آخر عمر نر پی آموخت باشیدح «اُطلبوا العلم ما المهاد الای اللّحاد» و
حتی اگرتنها راه نستیابی به علم و نانش سفر به نورنستتر

نقاط سهان همچاون چای باشاد کاه نر آن زماان

مسافرت به آنجا به آسانی ممک نبونب از هی کوششی نر غ ننمالید« .اطلبوا العلم و لاو بالصّای »( .مجلسایب
ص 77ح

2ب ص  )32طلب علم آن چنان مهم است که نر ن

1ب

اسالم طلب آن از طلب مال واسبتار و ارزش آن

از عبانت باوتر شمرنه شده استب نر بیانات گهربار امیر المؤمنی (ع) مایخاوانیم« :ا ّهاا النااس علمداوا أنّ کماال
الدّ

طلبد العلم و العمج به او و انّ طلبَ العلم أوسبد علیکم م طلاب الماال»ح(ابا شاعبهب 1382ب ص )199ای

مرنم کمال ن

نر سستجوی نانش و عمج به آن است و آگاه باشید که تحصیج علم از طلب مال واسبتار اسات.

و نر بیان ن گری فرمونند« :سستجوی نانش برتر از عبانت است» (مجلسیب پیشی ب

69ب ص  .)80چرا کاه تنهاا

عبانتی ارزش نارن که از روی معرفت باشد و تنها عالم است که نر نام شبهات و وسواس گرفتار نمیشون.
نر نهجالبالغهب امیرمؤمنان (ع) علم را به نو بسم مطبوع و مسموع تقسیم کرنه استح (نهج البالغهب ص )534
علم مطبوع عنی علمی که نر طبیعتب سرشت و فطرت انسان نهانه شده است و علم مسموع عنای علمای کاه باا
شنیدن به نست میآ د .علما و مفسران اسالمی نیزب علم را به نو بسم موهبتی عنای خادانانی و اکتساابی تقسایم
میکنند (طباطبا یب 1382ب

11ب ص  )220و علم موهبتی را مصون از خطا و اشتباه مینانند و علوم انبیا را از ا

بسم به حساب میآورندب ولی علم اکتسابی را مصون از خطا نمینانند .ا
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است .لک آن چه مهم است ا

است که از ن دگاه اهج بیت (ع) هر علمی که بتوان از نگااه اساالمی علام نامیادب

نوری است سانب خداوند متعال که به روش گری مؤم میانجامدب حتی اگر ا

القای الهای باه واساطه کساب و

تالش بنده مؤم باشد و با حواس ظاهری به نست آمده باشد.
امام صانق (ع) آن چنان نر امر آموزش ن

اهتمام ناشتند که میفرمونند« :لو أتیتد بشابٍّ م شبابِ الشّایعةِ

و تفقکه ألنبتهد»ح (کلینیب 1375ب 1ب ص  )36اگر ببینم سوانی از میان سوانان شیعه به فراگیری احکام ن

نپرناخته

است او را تأن ب میکنم.
نکته بسیار سالب توسهی که نر آموزه های ن نی ما به چشم می خورن ا

است که اساالم نو ناوع سهاج و

نانانی معرفی کرنه است :کی سهلی که نر برابر علم است و ن گری سهلی کاه نر برابار عقاج اساتح نر روا ات
معروف و مفصلی که امام صانق (ع) سنون عقج و سهج را بر شمرنه و ضاد ت آن هاا بیاان فرموننادب علام را از
سنون عقج شمرنه و ضد آن را سهج نانستند و نر عی
ص )20بنابر ا

حال ضد عقج را نیز سهج شمرنند( .کلینایب پیشای ب

اگر چه ندانست سهج استب لک مهم تر از آن ا

که خالف عقج نیز سهج است .بناابرا

1ب
علام

نر صورتی سهج نیست که مخالف عقج و شرع نباشد .امام صانق (ع) نر پاسخ باه ساؤال کسای کاه نر بااره آ اه
شر فه «فَلفلکهف الْحدجَّةُ الْبالفغَةح نلیج رسا (و باطع) براى خدا است» (انعام 6 :و  )149سؤال کرنب فرمون« :خداوند متعاال
روز بیامت به بنده میگو د :آ ا عالم بونی؟ اگر بگو د :بلهب میفرما د :پس چرا عمج نکرنی به آن چه مینانستی؟
و اگر بگو د ساهج بونمب میفرما د :چرا ان نگرفتی تا عمج کنی؟ پس ا
حجت (تام)و بالغه خدا» (مجلسیب پیشی ب

گونه با او احتجا میکند و ا ا اسات

1ب ص )177

ج -حق برآموزش از نظر فقهی
عقج و شرع حکم میکند که حق تعلیم فرزندان بر عهده والد
ا

باشد و هرگونه سهج انگااری و کوتااهی نر

زمینه برای ا شان مسئولیت آور شمرنه شون .بهرهمندی از محیطی مناسب برای تحصیج فرزندان نخساتی گاام

نر راه انای حق تعلیم صحیح آنان است .ناهماهنگیب کشمکشهای خانوانگیب فسان اخالق و خونپرستی پادران و
مانران از عوامج اساسی ن رآموزی کونکان به شمار میرون( .البافب 1385ب صص )116-117
نکته مهم آن است که عالوه بر آنچه به عنوان سازوکارهای بیرونی مطارح شاده اساتب مای تاوان باه اناواع
ضمانت اسراهای نرونی نیز توسه کرن .ا

و ژگی فقه امامیه است که وسون شرا طی همچاون رعا ات مصالحت

کونکب امی بونن پدر و مانرب رعا ت تقوای الهی نر حق فرزندان و کونکان و بسیاری از اماور ن گار را باه طاور
سدی مدنظر برار می نهد .ا

نگاه حاکی از

مسأله مهم است و آن ا نکه اعمال حما ت از حقوق کونک عالوه

بر وسون راهکارهای نظارتی بیرونیب نیازمند راهکارهای نرونی نیز میباشد که ضرورت ا

ماوارن با اد نر وضاع

بوانی مدنظر برار گیرن.
از ا

رو است که آموزش امور ن نی و استماعی فرزندان کی از آموزه های شرعی محسوب شدهب راهکاار

حما تی تعر ف می شون .برخی نستورهای عملی نیز برای تربیت فرزندان نانه شده که ناظر بر آموزش اماور ن نای
و برخی مهارت های استماعی ا شان است( .اب فهد حلیب 1375ب ص 146ح بروسرنیب 1386قب
پا ناادهب 1382ب ص 447ح شاار ف الرضاایب 1414قب ص 546ح ساابزواریب 1413قب
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1409قب

21ب صص  ) 474-475اری کرنن فرزندان نر کارهای نی ب راهنما ی او به شناخت خداوند و اطاعات

از پرورنگارب آموزش برآن و معارف ن

بارای مصاون مانادن آناان از انحرافاات اعتقاانی و شانا و تیرانادازی و

خواندن و نوشت ب و نیز تالش نر امر ازنوا ا شان پس از رسیدن به بلوغب حما ت از او نر برابار خشاونت و آزار
و اذ تب ا جان مکان های مناسب سدای از زندان برای کونکان بزهکار از سمله ا
اهمیت آموز ش برآن نر نظر فقهای شیعه برسسته شده است .نر پاسخ به ا

حما ت هاسات .باد

منظاور

سئوال که« :اگر کسی را سهت تعلایم

برآن به اطفال مومنان اسیر نما ندب آ ا سا ز است مال اوساره را که از زکات پرناخت کنند؟ آ ا نرمورن مزباور نیااز
به اسازه حاکم نارن؟ فرمونه اند ظاهراً نیاز به اسازه ندارن» (گیالنی فومنیب 1428قب

2ب ص )479

فقیه ن گری میفرما د« :چنانچه کسی را سهت تعلیم برآن به اطفال مومنان اسیر نما دب سا ز اسات کاه ماال
اوساره را به عنوان سهم سبیج اهلل از زکات بدهد» (موسوی گلپا گانیب 1409قب

1ب ص )417

حما ت از آموزش عمومی و خصوصاً کونکانب نه تنها نر تهیه وسا ج آموزشی مانند فراهم سااخت کیاف و
کتاب و نفتر و بلم و امثال آنها خالصه نمیشونح بلکه شامج فراهم کرنن محلای کاه از لحااظ بهداشاتی و رفااهی
برای مطالعه افران ا فرزندان مناسب باشد و فراهم کرنن اتاق اختصاصی و تحت اشراف والاد ب ا جاان مکانهاا ی
برای ته یه کتاب های ن نی و آموزشی وزم برای سامعه بدور از سر و صدای ن گران و ا مشااسرات خاانوانگی از
امور ن گر حما تی از امر آموزش اسالمی است .نر سخنان کمتر فقیهی میتوان مالحظه نماون کاه بحاث آماوزش
عمومی از مطالعه و آگاهی افران و شناخت تعالیم اسالمی و خواندن صحیح برآنب هادا ت بشار و  ...مطاالبی ذکار
نشده باشد( .راعی نهقیب علیان نجف آبانیب 1393ب ص )155
حق بر آموزش در حقوق بینالمللی
حال نگاهی میافکنیم به تار خ آت که غربی ها آن را خاستگاه اصیج تر
می نانند .بوانی ا

بوانی

نموکراسی نر بلب تاار خ

تمدنِ اصیج غربب سز به مرنان آزان ونانب اسازه آموزش نمینان و زنان را به شادت از ورون

نر صحنه تعلیم و تعلم منع میکرن .ا

منع به حدّی بون که به صورت تئوریهای علمی نرآمده و اند شمندان نیاز

نر نفاع از آن بلم فرسا ی میکرنندب به طوری که «ارسطو» ا «ارسطاطالیس» ( 384 - 322ببج از میالن)ب فیلساوف
ونانی و معلم اسکندر مقدونی .وی مؤسس «فلسفه مشّاء» است و تألیفات فراوانی نر منطاقب الهیّااتب طبیعیاات و
اخالق نارن« .سیاست»ب «النفس»ب «ما بعد الطبیعة»ب «سدل» و «خطابه» از سمله کتاب های اوست آن را باه صاورت
نظر ه علمی بزرگی اراله کرن و نر کتاب «سیاست» اظهار ناشت که طبیعت زن به گوناهای اسات کاه امکاان های
گونه توانمندی فکریِ بابج مالحظه ای را به وی نمینهد .از ا

رو تعلیم وی نیز با اد باه اناره منازل و وظاا ف

مانری محدون شون .البته ارسطو نر ا

نظر هب صرفاً ن دگاه خون را منعکس نمیکرنب بلکه نظر اه او تاأمی کنناده

خواستف نظامی بون که خون را عالی تر

چهره نموکراسی نر میان نولت های پیش از اسالم مین د .از رو هنگامی

که افالطونب نر شهر خیالی خونب «سمهوری» مبنای مساواتف میان زن و مرن نر حقّ آموزشای و فرهناگ را عناوان
کرنب مورن تمسخر بسیاری از متفکران و شعرای آت وابع شد تا سا ی که «ارستوفان»ب ( 445 - 386بباج از مایالن)
بزرگتر

شاعر ونان نر ببج از میالنب نما شنامههای طنزی از وی به سای مانده اسات .او نولتمارنانب فالسافه و

حتی خدا ان را هجو میکرنب لذا حکومت وبت مانع از به روی پرنه رفت نما شنامهها ش میشد .شاعر طنز پارناز
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معروف ونانب نو فکاهی «پارلمان زنان» و «پلوتوس» را نر تمسخر آرای وی ساخت .کشاورهای غربایب حتای نر
برون اخیر و تا برن نوزنهم میالنیب حقّ آموزش و فرهنگف زناان را منکار مایشادند .صاانبانهتار

تعبیار را نر

ا باره شاعر فرانسویب «مولیر» ( 1673 - 1622م) نما شنامه ناو س فرانساویب فرزناد فرشابافی باون کاه پاس از
تحصیج حقوق به تئاتر روی آورن .از آثارش میتوان «زناان نانشامند»ب «مار

خیاالی» «خسایس»ب «زناان فضاج

فروش» و «تارتوف» را نام برن( .مترسم) نر نما شنامه «زنان نانشمند» از زبان کای از بهرماناان بصاه چنای بیاان
میکند« :به نو ج عد دهای شا سته نیست که زن وبت خون را نر راه آموزش و فرهنگ تلف کندب چرا که وظاا ف
اساسی او چیزی بیشتر از تربیت فرزندانب خانه ناریب تأمی نیازهاای افاران خاانوانه و میاناه روی نر هز ناههاای
زندگی نیست ».نر اواخر برن هفدهم میالنیب ترنّم صداهای ضعیفی نر مورن آموزش زنانب نر سطح بسایار کام و
محدونی شنیده شد .نر رأس منان ان تعلیم زنانب اند شمندان فرانسویب «فینلون» ( )1751- 1651برار ناشات .وی
نر کتاب خونب «تربیت نختران» که نر سال  1680میالنی انتشار افتب از آموزش زنان و نختارانب نان ساخ سار
نان و نفاع کرنح ولی ا

نداهاب با پاسخ بابج مالحظهای از سوی کشورهای اروپا ی نر آن نورهب مواسه نشدح بلکاه
امر تا اواخر برن نوزنهم اناماه افاتح باه عناوان مثاال

روند مقابله با آموزش زنان از سوی گروه های مخالف ا

شاهزانه روسیب «بیسمارک»ب ()1889 - 1815سه زمینه را برای گستره فعالیتهای زنان عنوان کرن :تربیت فرزندانب
آشپزی و انای فرا

ن نی نر کلیسا .آلمانیها ا

سه وظیفه را با عنوان « kaهای سه گانه» میشناساندب چارا کاه

هر سه وظیفه نر زبان آلمانی با حرف » «Kآغاز میشون.
نتیجه تار خی نگاه اسالم به مساوات زن و مرن نر آموزش شواهد برآنیب روا ای و وابعیات هاای عینای نر
طول تار خ اسالم حاکی از آن است که اسالمب همواره خواهان ا جان فرصتهای مناسب بارای هماه زناانب اعام از
آزانه و برنه برای رشد و توسعه و عالی تر

حدّ تعلیم و تربیت بونه است و بسیاری از زنان نیز با توسه به همی

تأکید و با استفانه از فرصت های پیش آمدهب توانستند به مراتب باو ی از رشد علمی نسات ابناد و ربیاب سادّی
مرنان نر میدان علم و معرفت شوند .بنابرا ب شیوع سهج و بی سوانی نر میاان زناان برخای از ملاج اساالمی نر
نورهها ی از حیات تار خ اسالمب ناشی از نظام تربیتی اسالم نبونه استب بلکه به سبب انحرافف مسالمانان از بواعاد
اصیلی بونه است که اسالم نر شئون تعلیم و تربیت بنیان نهان .از سوی ن گر اگر نر عصر حاضر امات اساالمی نر
تالش است تا نر مورن آموزش و تعلیم زنان و نختران گامهای اساسی برنارنب طرح نو ی ابداع نکرنه استح بلکاه
به همان سنتی نزن

می شون که پیامبر اکرم(ص) پا ه گذار آن بون.

نر بوانی کشورها میان نو حق فوق الذکرب نگرشهای متفاوتی ن ده میشاون کاه البتاه تحات تااثیر مساالج
سمعیتیب ابتصانیب فرهنگی و  ...است مثالً نگرش سامعه بر آگاهی نسجهای انساانی نر اروپاا متفااوت از نگارش
نولتهای آفر قا ی ا آسیا ی و به طور کلی سهان سوم است .با ا

حالب نر اغلب بوانی اساسی ننیا (مانناد اصاج

 18متمم بانون اساسی مشروطیت مصوب  1285و اصج سوم باانون اساسای) نر ماورن حاق آماوزش و تحصایج
اصول متعدن ن ده میشون که بر مبنای آن نولت مکلف است شرا و و زمینههای آماوزش همگاانی را بارای مارنم
تحت حاکمیت خاو ش فاراهم آورن( .مادنیب 1376ب ص  )155اماا ن ادگاه بانونگاذاران و رو اه عملای همیشاه
خوشبینانه نیست و نر عمج بیش از نصف مرنم ننیاا از امکاناات آموزشای و پرورشای نر مادارس و نانشاگاههاا
محرومند و ا ا

که محدون تها ی بر ا

حق اعمال میشون .ا
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سنتی و ن نی است .از ا

روب نر حقوق بشر که به سه نسج مختلف تقسیم شده استب حق آموزش نر نسج ساوم
تاالش سادی

حقوق بشری سای گرفته و هرچند که مقررات حقوق بشر بصورت آمره و الزام آور نیستندب اما

نر سطح بی المللی برای ر شه ک کرنن فقر فرهنگی و رفع محادون تهاا از سواماع نر حاال مالحظاه اسات و
بتدر ج حق آموزش را حقی غیربابج سلب و اسباری برای نولتها تباد ج سااخته اسات .شاا د کای از اهاداف
منشور سازمان ملج متحد همی بونه باشد که نر فقر فرهنگی و سهالتب نمیتاوان راههاای توساعه را ننباال کارن.
(مارک هنریب 1374ب ص  )49بر ا

مبنا ساازمانهای بای المللای مختلاف مساتقیم و اا غیار مساتقیم باه لازوم

برخورناری انسانها از حق تحصیج و آموزش اشاره کرنهاند و آن را همواره ماورن تاکیاد بارار ماینهناد( .آباا یب
1376ب ص  )66سازمانها ی مثج ونسکوب ونیسف و بان
نارند .شناسا ی حق آموزش

سهانی عمدتاً بر محور مسالج فرهنگی و آموزشی تاکیاد

موضوع اساسی حقوق بشری است .نولتها نر بوانی خون ا

مورن شناسا ی برار نانه اند اما ضمانت اسرای ا

حق را کم و بایش

حق چه نر اسنان حقوبی بی المللای و چاه نر باوانی ناخلای

کشورها با ضعف و کاستیها ی همراه است .نر ا نجا صرفاً به برخی از اسنان حقوبی بی المللی از منظار شناساا ی
اشاره میشون:
 -1اعالمیه سهانی حقوق بشر مصوب  10نسامبر :1948
نر اعالمیه سهانی حقوق بشرب گذشته از تاکید بر آزان های مدنی و سیاسی به حقوق ابتصانی و استماعی نیز
اشاره شده است .نرباره حق بر آموزش بند  1مانه  26اذعان مینارنح «آموزش و پرورش حق همگان اسات و ا ا
حق میبا ست نست کم نر نورههای ابتدا ی و پا ه را گان و اسباری باشد ».نر ا

مانه حق بهاره منادی افاران از

آموزش و پرورش به گونهای که موسب رشد همه سانبه شخصیت انسان و تقو ت رعا ت حقوق بشر و آزان هاای
آرمان مورن توسه برار گرفته است.

اساسی باشد به عنوان
 -2کنوانسیون عدم تبعی

نر آموزش و پرورش:

نر  14نسامبر  1960کنفرانس عمومی سازمان ملج متحد با ان آوری تاکید اعالمیاه سهاانی حقاوق بشار بار
اصج عدم تبعی

ب نر مانه  5خون ضم اعالم محق بونن افران نر برخورناری از آموزش و پرورش اذعان ماینارن

آموزش با د تفاهمب تسامح و نوستی بی همه ملتهاب گروههای نژانی ا ن نی را ترغیاب و تارو ج و فعالیاتهاای
سازمان ملج را برای حفظ صلح بیشتر کند.
 -3میثاق بی المللی حقوق ابتصانیب استماعی و فرهنگی:
به علت عدم الزام آور بونن اعالمیه سهانی حقوق بشرب ا
ترتیب اسرای مفان ا

به ا

هستندب و مانه  13ا

میثاق نر سال  1966مورن تصو ب برار گرفت و

اعالمیه برای کلیه اعضای سازمان ملج الازام آور شاد و اعضاا متعهاد باه اسارای آن

میثاق را گان و اسباری بونن آموزش را مورن تاکید برار مینهد.

 -4کنوانسیون حقوق کونک:
ا

کنوانسیون نر نوامبر  1989نر  54مانه مورن تصو ب برار گرفته است و همانند اعالمیه سهانی کونک

مصوب  1959بر حما ت همه سانبه از کونکان به خصوص نر امر آموزش تاکید نارن و مانه  28ا
ا

کنوانسیون بر

حق اذعان مینما د .همچنی بند  2مانه 3ب وظیفه اصلی مراببت و حما ت از کونک را بر عهده نولتهای

عضو برار نانه استح ولی اضافه میکند که نولتها با د حقوق و وظا ف والد ب سرپرستان بانونی و ن گر افرانی
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را که بانوناً نر ببال کونک مسئولیت نارندب مورن توسه برار نهندب نر حالی که مانه  5بدون ا نکه نامی از نولت به
میان آورنب از مسئولیتهاب حقوق و وظا ف والد ب سرپرستان بانونی و خانوانه نر معنای گسترنه آن برای هدا ت
و راهنما ی کونک نر مسیر تحقق حقوق مندر نر کنوانسیون سخ گفته است و مانه  18نیز مسئولیت اصلی
رشد و بالندگی کونک را به عهده والد

و سرپرستان بانونی گذاشته است)Cullen, 1993, pp. 154–155( .

 -5اعالمیه حقوق بشر اسالمی:
ا

اعالمیه که توسو سازمان کنفرانس اسالمی نر  5اوت  1990نر شهر باهره تصو ب شد نر ماانه  9خاون

اذعان می نارن :طلب علم

فرضیه است و آموزش

امر واسب است بر سامعه و نولت .بر نولات وزم اسات

که راهها و وسا ج آن را فراهم نمونه و متنوع بونن آن را به گونهای که مصلحت سامعه را بر آورن تامی نما د.
اسباری بونن تحصیالت ابتدا ی و تعمیم آموزش فنی و حرفه ای کای از پا اههاای نمکراسای و مقدماهای
برای پذ رفت نقش آگاهانه برای شرکت نر زندگی سیاسی و استمااعی و تمتاع از نعمات آزانی اسات اماا بنظار
میرسد صرف اسباری و را گان بونن آموزش کافی به مقصون نباشد( .مهر پورب 1387ب ص  )71ز را آنچه اهمیات
بیشتری نارن تعمیم آموزش های اسباری نر سراسر کشور و نر نسترس برار نانن آن برای همه آحان ملت میباشد.
نر شرا و کنونی امکان نسترسی آسان برای همه گروههای استماعی با توسه به مکانهای سغرافیا ی متفااوت اعام
از شهر و روستا و سوامع عشا ری وسون ندارن لذا بسیاری از شهروندان از بهره گیری آموزش را گان محرومند اا
به سختی ن گر نمیتوانند به آن نسترسی ناشته باشند .تعمیم آموزش و پرورش مساتلزم امکاناات برناماه ر ازی و
بسیج و پیگیری بی وبفه است و با اد هماواره نر راس برناماههاای هار کشاوری باشاد .نر کشاورهای پیشارفته
تحصیالت تا نوره ابتدا ی برای تمام کونکان اعم از نختارو پسار از سا  6تاا  16ساالگی اسبااری اسات و ا ا
تحصیالت ممک است نر مدارس نولتی ا مدارس خصوصی ا نر منزل به آنها نانه شون و نولت نظارت نارن که
کونکان از تحصیالت ابتدا ی ا معانل آن برخورنار شوند( .ن و د انججب 1381ب ص )257
نر کشورهای پیشرفتهب والد

کونکان مکلفند که نر ا

باره با نولت همکاری و برای ثبت نام کونک خاون

نر کی از مدارس ابدام کنند و او مسئوون آموزش و پرورش راساً ابدام خواهند نمون و چنانچاه والاد

کاونک

حاضر به همکاری نشوند ا کونک از مدرسه فرار کند مسئول هستند و بانون ضمانت اسراهای وزم را نر ا

بااره

پیش بینی کرنه است( .طباطبا ی موتمنیب  )1375بنظر میرسد نر ا ران نر خصوص اسباار و تکلیاف والاد

باه

ثبت نام فرزندان نر مدارس باعده و بانونی وسون ندارن و ا

امر نقص بابج توسهی است که هیچگوناه ضامانت

اسرا ی نیز بر آن وسون ندارن و موسبات عدم بهره گیری آموزشی تعدان بسایاری از کونکاان واساد شارا و بارای
ورون به مدارس را فراهم میکند که نر ا

باره با د بانون وزم تهیه و به تصو ب مجلس شاورای اساالمی برساد.

(هاشمیب 1382ب ص  )442البته نر سالهای گذشتهب نر ا ران نیز حق آموزش مورن توسه بانونگذار بونه است ولای
تکلیفی بر عهده والد

نر ا

خصوص گذاشته نشده بون و صرفاً از منظر فقه و شرعب احکاامی وساون نارن ولای

نر بوانی مختلفه پیش بینی نشده اگر حق آموزش و تحصیج نق
نر ا

شون چه ضمانتی وسون نارن؟ تنهاا باانونی کاه

زمینه تصو ب شده ولی ضمانت اسرا نداشت بانون سال  1322بناام باانون راساع باه آماوزش و پارورش

عمومی اسباری و مجانی بون که نر رو ه عملی عصر سد د ا
خصوصی عمالً از اسبار عمومی کاسته شده است.
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از نظر تضمی رعا ت حق آموزش نر سهان معاصرب سازمانهای بی المللی از سمله کارگزاریهای تخصصی
سازمان ملج مانند ونسکوب سازمان بی المللی کار سعی برآن نارند حق آموزش و تحصیج را برای اعضای متعهد
خون به صورت امری الزامآور نرآورند .کنوانسیون منع تبعی

نر آموزش ( )1960نر موان  1الی  5و کنوانسیون

منع خشونت علیه کار اسباری کونکان ( )1999و نیز معاهدات مربوط به امور کونکان و زنان هر
موضوعات و اهدافشان نر صدن اسرا ی کرنن حق تحصیج و منع تبعی
ا

نر ا

به فراخور

خصوص بونه و مکانیزم اسرا ی

حق همان سازمانهای بی المللی مرتبو با حق آموزش و تحصیج هستند .هم ونسکوب هم ونیسف

( )Coomans, 1992, p. 192و ن گر سازمانهای بی المللی از نولتها خواستار ارا ه گزارشها و برنامههای
آموزشی خون هستند اما بهرحال حق آموزش به مانند سا ر حقوق الزامآور میان نولتها به طور کامج مورن اسرا برار
نگرفته و همچنان شاهد نق

حق آموزش نر برخی نقاط ننیا بو ژه نر سهان سوم و ا نر طول سنگهای

منطقهای و ناخلی و شورشها و ناآرامی ها هستیم که ا

حق به شدت نق

گرن ده و آ نده نسج بعدی چنی

سرزمی ها ی به خطر افتانه است ( )Coomans, Ibid, p. 195وزم میآ د طی

رساله مفصجب ضم بحث

بر سر شناسا ی موثر از سوی نولتهاب حق آموزش به عنوان حق ضروری توسعه و تضمی صلح نر سهان نامتحد با
اراله پیشنهانات و ارز ابی ضمانت اسرای ا

حق مورن بررسی نبیق برار گیرن .شا ان ذکر است که اهمیت حق

آموزش کمتر از مسا ج و چالشهای اخیر حقوق بی الملج نیست و مستقیم ا غیر مستقیم میتواند نر صورت
اسرا ی شدن کامجب نو د بخش سهانی آگاه با حدابج تناب
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نتیجه گیری
گانه راه حصول به نرسات باوی انسانی و معنویب تعلیم و تربیت نفس آنمی است .به همی نلیج است کاه
انبیاءب مهمتر

هدف خون را سد و سهد نر ا

زمینه مینانستهاندب ز را رها ی از سهج کامالً از تعلیم و تعلام اثار

می گیرن .بر طبق آ ات متعدن برآن کر م تعلیم و تربیت اساس بعثت پیامبر بونه است و ا

تأکید نر شرا طی است

که اسال م تمام افران انسانی را از هر خانوانه و بشری که باشند بابج تربیت نانسته و معتقد اسات اصاول فضاا ج و
ارزشهای انسانی نر ضمیر و سرشت هر انسانی به ون عه نهانه شده است .اعالمیه سهانی حقوق بشر نر اسالم نیز
به تبع توصیهها ی که ن

مبی اسالم نر زمینه تحصیج علم ناشته است ماوانی را باه تأکیاد بار مباانی ا ا حاق

اختصاص نانه است.
همه انسانها حق بهرهمندی کسان و برابر از امکانات آموزشی را نارندب و نمیتوان های انساانی را از ا ا
حق محروم کرنب از نظر اسالم نیز ا

حق به رسمیت شناخته شده و نر برخی موارن باه تحصایج آن تکلیاف نیاز

شده استب آ ات و روا اتی که برفضیلت علم و اکتساب آن تأکید میکندب و مسلمانان را به تالش نر راه کساب آن
تشو ق میکندب نولت بر ا

امر نارن.

از آن چه گفته شدب میتوان ا گونه نتیجه گرفت که آموزش و پرورش به عنوان
ذاتی انسانی ضم آن که به لحاظ فرنیب عالیتر

حق طبیعیب فطاریب و

تجربه معنوی بشری محساوب مایشاون .نارای نقاش و تاأثیر

بیبد ج نر عرصههای مختلف زندگی استماعیب فرهنگی و سیاسی نیز است و باعث رشاد شخصایت و باه کماال
رسیدن انسان بونه و استعدانهای بالقوه انسان را به سوی

هدف مشخص به فعلیات مایرسااندب و ا

اصاج

ببول شده و مورن احترام نر تمام ان انب اسنان بی المللی و بوانی ناخلی اکثر کشورهاست .نر اسانان بای المللای و
بوانی ناخلی اکثر کشورها به برخورناری تمام اتباع و شهروندان از حق آموزش و پرورش به گونه مساوی و برابر
تأکید شده است .بنابرا ب نولتها و حکومتهای مرنمی و ملی بر اساس تعهاداتب بارارنان استمااعی و باوانی
نافذه کشور خون موظف و مکلف به زمینهسازی و تمو ج هز نههای فراگیری آموزش و پرورش برای تمام اتبااع و
شهروندان عالبمند و ناوطلب علم و نانش بدون نر نظرناشت تبعی

و تما ز از لحاظ سنسایتیب ماذهبیب ن نایب

نژانی و ...نر تمام سطوح استح تا زمینه انگیری و فراگیری آموزش و پرورش را فراهم آورن .نیج به

صالح و

آرامش سهانی تنها از بستر تحووت فرهنگی است و ر شه تمامی تحووت مزبور نر آموزش همگانی و تعالی روح
بشری است.
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