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 مقدمه. 1

م در اند که تمامی طبقات و آحاد مردها اهتمام ورزیدهدولت

ه بی برابری داشته و دسترسی به امکانات آموزشی، استفاده

 بیاتای عادالنه از آموزش و یادگیری بهره بگیرند. تجرگونه

ذشته ـی گهـدت چند دهـه در مـواه این است کـهمواره گ

عدالتی آموزشی نزول فاحشی داشته است. گسترش آموزش بی

شود از علل اساسی این حرکت و عمومی شدن آن را می

 قلمداد نمود.

یی ی ابتداخصوص دورههای همگانی و بهبه بیان دیگر آموزش

های الزامی بودن لتـتدال بیشتری دارد. یکی از عـاع

طه ی متوسههای ابتدایی این است که این دوره و دوروزشـآم

 کمترین آموزشی است که هر فرد برای استمرار زندگی فردی

و در حقیقت از ؛ (1) و اجتماعی خود به آن احتیاج دارد

ی معهالزامات زندگی مفید و نسبتاً سالم برای کلیه افراد جا

 .(2) باشدکنونی می

ن فاکتور اساسی این است که در قوانین بیشتر کشورهای جها

هزینه و عمومی است و از حقوق اساسی  آموزش بدون

 دانانبراساس نظرات حقوق. (3) آیدشهروندان به حساب می

ت حق آموزش و پرورش رایگان و اجباری برای کودکان در قام

 .(4) باشدیک اصل کلی قابل پذیرش می

ی و ها و نجات بشریت از نادانانبیاء برای راهنمایی انسان

 آیات بسیاریخردی انتخاب شدند. قرآن کریم در تاریکی بی

 رهسو 2سوره آل عمران، آیه  160سوره بقره، آیه  124)آیه 

 جمعه( یادگیری و پرورش اصل بعثت پیامبر اسالم را مقرر

و  داشته است تا توسط این اصل زیرساخت جوامع پویا، متعقل

 .(2) توانا را مهیا سازد

از زمره حقوق آحاد مردم آموزش رایگان و عمومی است و 

آید. منشور همچنین از حقوق اساسی هر فرد به شمار می

ت. د قرار داده اسجهانی حقوق بشر هم این حق را مورد تأکی

 در آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی در ایران الیحه

به تصویب مجلس شورای ملی رسید و  1322ششم مرداد ماه 

ر بعد از امضای شاه در هشتم مرداد سال مذکور و با چاپ د

 االجرا شد. روزنامه رسمی کشور به شکل قانون الزم

 د و از آن تاریخعمومیت پیدا کر 1353این قانون در سال 

دولتی از جانب دولت خریداری و کلیه تمامی مدارس غیر

کنان آنها با در نظر گرفتن سنوات خدمتی خویش در کار

خدمت آموزش و پرورش درآمدند و تعیین شد از این پس 

ای که شهریه ای خصوصی نباشد و یا هر مدرسههیچ مدرسه

 کند در ایران برچیده شود.دریافت می

 هم در هابا تبعیت از این قانون و به اجرا درآوردن آن، دانشگاه

اند ( رایگان شده1354-1353سال تحصیلی )ایران از تاریخ 

 که نه تنها تحصیالت بدون پرداخت هزینه و به طور مساوی

 ورتصمقرر شد، بلکه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی تغذیه به 

 رایگان توزیع گردید. 

دنظر ـنوال مـمان مـوزش رایگان به هـپس از انقالب آم

 اسی بهسوم قانون اسای که در اصل گذاران بود. به گونهقانون

ه دور ام قانون اساسی تحصیل تاآن اشاره شده و برابر اصل سی

ن متوسطه برای عموم و همینطور تحصیالت دانشگاهی تا میزا

 ندچباشد. اما عمالً به مدت خودکفایی، در کشور رایگان می

دارس دولتی مثل مدارس خصوصی سال است که م

 ن ازام، در ایرااصل سیخالف )غیرانتفاعی یا مدارس پولی( بر

هجری شمسی دوباره پس از قریب به دو  1360اواخر دهه 

ه نام با نام کمک بدهه توقف شروع شده است در هنگام ثبت

گیرند که این عمل، ها میمدرسه وجوهی را از خانواده

 نهاآها و درآمد فشارهای مادی و مالی بسیاری را بر خانواده

ش درپی در جامعه افزایرا پی کند و هزینه تحصیلوارد می

 دهد.می

 واز جمله وظایف دولت، رفاه مالی و مادی و تأمین شرایط 

قّل های آموزشی به شکل رایگان و در بعضی مواقع با اسرویس

 ماتهزینه احقاق حقوق مردمی و قانونی است؛ غالباً دولت خد

ا ه رعمومی مانند تحصیالت رایگان در مقطع ابتدایی یا متوسط

 سازد.رای مردم مهیا میب

شود این است که مفهوم پرسشی که در این زمینه مطرح می

آفرینی آن در راستای اجرای تعهد به فراهم دولت رفاه و نقش

آوردن آموزش و پرورش رایگان آیا در چهارچوب قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران و مقررات مربوط به آن قابل طرح و 

یری تعهد دولت برای فراهم آوردِن باشد؟ به تعباجرا می
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آموزش و پرورش رایگان در راستای دکترین دولت رفاه تا 

را ـانون اساسی ج.ا.ا قابل طرح و اجـچگونه در چهارچوب ق

 باشد.می

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 هامواد و روش. 3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

انون قدهد که، با نظر به اینکه در های پژوهش نشان مییافته

رایگان بودن و آسانی در آموزش محصلین در  اساسی بر

دم ، عمدارس تأکید شده لیکن با وجود قوانین پر از قید و بند

های الزم، دوگانگی در گفتار و کردار مقامات مسئول بررسی

توسط و مستضعف ـه عهده قشرهای مـمخارج تحصیل را ب

های اخیر برخی مدارسی گذارد، به طوری که در سالمی

ز ه ااند کانی به نام مدارس هیئت امنایی کسب کردهدولتی عنو

ه ابطرکاروان اخذ شهریه جا نمانند و این عمل را فاکتوری در 

 دانند. بردن کیفیت و بهبود یافتن سطح آموزش می با باال

ر دبا عنایت به موقعیت حاکم بر مدارس و عدم بازرسی مکفی 

آموزان ولیا دانشهای متفاوت از ارابطه با گرفتن پول به بهانه

ی ام قانون اساسدر مدارس دولتی همواره از اجرای اصل سی

شویم و تساوی و برابر آموزشی که از اصول دور و دورتر می

باشد دچار خواب عمیق و قانون اساسی و دولت رفاه می

 شود. فراموشی می

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

آموزش و  در ارتباط با متغیر اصلی پژوهش حاضر، یعنی

های هایی صورت گرفته است که عمدة پژوهشپرورش پژوهش

رورش و ـوزش و پـوای آمـحتـباط با مـور در ارتـزبـم

باشند و به صورت بسیار معدود به های کلی میگذاریسیاست

اند حق آموزش و پرورش در چهارچوب قانون اساسی پرداخته

 که در ادامه به آنها اشاره خواهیم داشت.

ش آموزش و پرور»لة الهام بامری و همکاران تحت عنوان مقا

لی ـکه در کنفرانس م« اساسی رایگان از منظر قانون

ال سهای نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی در ژوهشـپ

منتشر شده است. از نظر نویسندگان، هدف از نگارش  1396

ر این مقاله، تحلیل محتوای آموزش و پرورش رایگان از منظ

و  است مفاهیم، اصولقانون اساسی است. از این رو سعی شده

. یردگقواعد مرتبط با این موضوع مورد تحلیل و ارزیابی قرار 

در ابتدا مفاهیم آموزش و پرورش رایگان و قانون اساسی 

تر تعریف شده است تا مبنایی باشد برای تحلیل و بررسی بیش

بررسی قرار  موضوع. آموزش و پرورش به عنوان یک حق مورد

 های قانون اساسی مورد تحلیلگرفت و در مبحث بعد ویژگی

 ست وام قانون اساسی پرداخته شده اقرار گرفته و به اصل سی

ع ـانون اساسی در واقـه قـبندی شد کمعـدر پایان ج

دیق کننده سایر مصامینأی عدالت اجتماعی و تکنندهضمینـت

بود در این راستا حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز خواهد 

یابد، عملکرد صحیح قانونی آنچه بیش از پیش اهمیت می

 های مرتبط کشور، در راستای دستیابی به این مهمدستگاه

 خواهد بود.

های آموزش و پرورش و آموزش نقد و بررسی سیاست»مقالة 

نوشتة احمد اکبری، محمد قراری و علیرضا مشکانی که « عالی

ده است. از نظر نویسندگان، یکی از به چاپ رس 1395در سال 

ارکان اساسی توسعه یک کشور، بخش آموزش آن کشور است. 

العاده است که هم این بخش از آن جهت دارای اهمیت فوق

ابزاری مهم برای توسعه بوده و هم یکی از اهداف توسعه 

شود، در کشورهای مختلف، استقرار و فعالیت محسوب می

جریان عادی و مستند تبدیل شده های آموزشی به یک نظام

ادی در قالب ـیمی از منابع عخش عظـاست و هر ساله ب

رف ـهای شخصی، در این راه صزینهـهای دولتی و هبودجه

شود. به لحاظ همین اهمیت آموزش که روزگاری یک می

شد، به گذاری داخلی شناخته میمقوله مهجور در سیاست
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ی ـحث اصلـی به بالملللی و بینـدریج در صحنه مـت

گذاری تبدیل شده است. با پذیرش رو به افزایش استـسی

آموزش و پرورش و آموزش عالی به عنوان عامل راهبردی در 

های بهبود توسعه ملی، موضوع بررسی و تحلیل سیاست

باشد، امری که آموزشی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار می

ری عمومی به نقد و گذان مقاله تالش دارد در حوزه سیاستای

های آن پرداخته و راهکارهایی را برای بهبود بررسی سیاست

کیفیت و کارایی در دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی 

 .(5) ارائه نماید

الب بررسی عملکرد انق»مقالة فرامرز محمدی پویا تحت عنوان 

که « اسالمی در حوزة نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی

به چاپ رسیده است. از نظر نویسنده، در  1397در سال 

کند که امام خمینی کفایت میتوصیف انقالب اسالمی همین 

فجار ان»و « معجزه قرن»هایی مانند از انقالب اسالمی با عنوان

های مختلف اند. در شرایط فعلی که هجمهیاد کرده« نور

شود، اهمیت تبیین ای به کشور وارد میغیرمنصفانه

عنوان یک وظیفه، معین دستاوردهای انقالب اسالمی به

عملکرد  هش حاضر با هدف بررسیرو پژو این گردد. ازمی

انقالب اسالمی در حوزه نظام آموزش و پرورش رسمی و 

 عمومی و با روش تحلیل اسنادی و تحلیل کیفی صورت گرفته

ها حاکی از آن است که نظام آموزش و پرورش است. یافته

ها، عمومی در چهار دهه انقالب اسالمی در بسیاری از شاخص

 ز میانگین جهانی رشدااردی باالتر ای چشمگیر و در موتوسعه

جمله: برابری جنسیتی در دسترسی به  داشته است، از

ن میأیان، تآموزش، نرخ باسوادی زنان، نرخ باسوادی روستای

امکانات آموزشی باالخص در مناطق محروم، پوشش تحصیلی 

آموز، اهمیت دادن به آموزان، نسبت معلم به دانشدانش

ی تحقق نهایت برا در ...ای مذهبی، وههای درسی اقلیتتابک

های امام خمینی، متعالی انقالب و آرمان یافتن اهداف

های مترتب بر عملکرد نظام آموزش و پرورش نیز احصاء آسیب

 .(6) گردید

های خارجی نیز، برخی پژوهشگران آموزش و در میان پژوهش

پرورش رایگان را در سطح ابتدایی و راهنمایی را با تأکید بر 

سی و اسناد حقوق بشری مانند میثاق حقوق مدنی و سیا

همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف 

تلف مورد تحلیل و های اجتماعی مخمبارزه با فقر و چالش

توانیم به کتاب ند. در همین راستا میبررسی قرار داد

مبارزه علیه فقر »کریستیان اسکارلین و همکاران تحت عنوان 

نتشارات میالدی توسط ا 2020که در سال « و حق بر توسعه

اسپینگر به چاپ رسیده است، اشاره کنیم. این کتاب که در 

باشد که در هر مقاله وضعیت ای از مقاالت میواقع مجموعه

برخی کشورها را در این زمینه مورد بحث بررسی قرار داده 

 .(7) است

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

های صورت گرفته، تأکید پژوهشگران بر در غالب پژوهش

محتوای آموزش و پرورش و جایگاه حق بر آموزش و پرورش 

ی مللالمانند قانون اساسی یا اسناد حقوق بشر بین در اسنادی

و  باشد. در پژوهش حاضر هدف ما بررسی و ارزیابی آموزشمی

دولت »پرورش در چهارچوب قانون اساسی در پرتو مفهوم 

أله های موجود این مسباشد. در پژوهشو وظایف آن می« رفاه

 مورد توجه قرار نگرفته است.

 

 هشاهمیت و ضرورت پژو. 5-3

قانون اساسی در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق داخلی در 

رأس هرم قرار دارد. سند مزبور چهارچوب اصلی وظایف 

های اخیر در ادبیات کند. در سالحاکمیت را مشخص می

ون هایی همچنویسندگان حقوقی و سیاسی، مفاهیم و دکترین

یم ... متولد شده است. مفاهحکومت قانون، حکمرانی مطلوب و

ها المللی مورد توجه دولتهای بینمزبور نیز در اسناد و رویه

« دولت رفاه»ای مزبور، مفهوم قرار گرفته است. از بطن رویه

ه ـارائ« حاکمیت»رائت جدید از ـایجاد شده است که یک ق

کند. از منظر دولت رفاه، حاکمیت به عنوان مسئولیت می

 به عنوان یک شود. به تعبیری، حاکمیت صرفاًمحسوب می

ها قرار شود که باالدست سایر قدرتاقتدار عالیه محسوب نمی

دارد. بلکه این قدرت، وظیفه ایجاد رفاه برای همه افراد جامعه 

را در حدِ متعارف برعهده دارد. برای ایجاد رفاه در جامعه، 

شود؛ مسئله آموزش و پرورش یک چالش حیاتی محسوب می
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هی عمومی وجود نداشته باشد، در ای که آگازیرا در جامعه

برخی سطوح و مصادیق رفاه به واسطه فقدان آگاهی عمومی، 

با مقاومت از سوی جامعه مواجه خواهیم شد. به همین دلیل 

المللی مانند اعالمیه است که در اسناد مبنایی حقوق بشر بین

جهانی حقوق بشر تأکید فراوانی بر مفهوم آموزش و پرورش و 

ها برای فراهم کردن آموزش ابتدایی به فه دولتهمچنین وظی

رسد صورت رایگان برای همه شده است. در نتیجه به نظر می

المللی و همگامی با رویة که در راستای اجرای تعهدات بین

المللی و همچنین کمک به استقرار دولت رفاه و اناجم بین

ن وظایف آن، الزم است آموزش و پرورش رایگان در پرتو قانو

ترین سند در نظام حقوقی ایران مورد اساسی به عنوان اصلی

 بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 های پژوهش محدودیت. 5-4

در پژوهش حاضر دو محدودیت مهم وجود دارد: اول اینکه 

آموزش و پرورش رایگان در چهارچوب قانون اساسی جمهوری 

و دوم اسالمی ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت 

به  حاکمیت»اینکه، دکترین دولت رفاه و عناصر آن، به ویژه 

کند. به ، چهارچوب اصلی بحث را مشخص می«مثابة مسئولیت

هاد ها و تفاسیر مختلف از نتعبیری، در پژوهش حاضر، قرائت

 واد حاکمیت و دولت مدنظر قرار ندارد و از حیث هنجاری، اسن

م تقیرراتی که به صورت مسمقررات فراتر از قانون اساسی و مق

 راربا آن در ارتباط هستند در دایرة موضوعات پژوهش حاضر ق

 گیرد.نمی

 

 دولت رفاه. 5-5

( به مفهوم داشتن راهکارهای welfare stateدولت رفاه ) 

ای در جهت مهیا کردن کمترین شده و خردمندانهحساب

بر های برااستاندارد زندگی برای همگان و باال بردن فرصت

زندگی است و در آن هیچ شکی در جهت لزوم تمرکز و عنایت 

های دولتی در آماده کردن خدمات عمومی تمامی ارگان

نخواهد بود. در الفبای وابسته به این موضوع همواره بر دو اصل 

بنیادی توجه خاص شده است: اول، مهیا ساختن خدمات 

 صاد آزادـعیت اقتـقا در وضداری بـهت پایـی جـرفاه

 .(8) داری(؛ دوم، داشتن دولت دموکراتیک)سرمایه

 . باشود از اصول بنیادی دولت رفاه دانستاین دو اصل را می

رای ـورت فقط بـر صـوجه به این اصل دولت رفاه در هـت

های دولتی سازی برخی خدمات رفاهی از جانب ارگانآماده

 هایآید. لیکن ایجاد آن در گرو بودن زیرساختبوجود نمی

یت باشد که اصوال در وضعاقتصادی و سیاسی مشخصی می

ن رایشود. بنابکشورهای صنعتی با نظام اقتصادی آزاد یافت می

آلفرد زیمرن محقق آکسفورد کلمه دولت رفاه را در وصف 

یست های دیکتاتور و فاشهای دموکراتیک در برابر دولتدولت

 .(9) کنداستفاده می

نزوای و ا 1930وجود و رشد دولت رفاه در دنیا اصوالً به دهه 

ن اقتصادی جهان در این دهه ارتباط دارد. اما بعضی محققا

قم ری رکارگیری این اصطالح و فرمول آن قدمت بیشت برای به

ولین فاه ارطور مثال مارش اعتقاد دارد که واژه دولت اند. بهزده

ال بار هنگامی استعمال شد که بودجه ملت در بریتانیا در س

ه بودجه رفاه نامیده شد و گروهی هم اعتقاد دارند ک 1909

سطه در آلمان به وا 1890معنی دولت رفاه اولین بار در دهه 

به نوعی از بیمه اجتماعی بیسمارک صدراعظم همان عصر 

 .(10) گرفته شد

ر در گزارش بیوریج بنابراین شکی نیست که دولت رفاه با نش

توجه  بسیار رواج پیدا کرد. نکته قابل 1942بریتانیا در سال 

یا یتانی کثیری از دیگران در براین است که خود بیوریج و عده

 دولت»کار بردن این اصطالح بودند، آنها ایده  مخالف به

 .(11) دادندخدمات اجتماعی را به آن ترجیح می

به  ونده توان بیان داشت که دولت رفاه، دربرداربا این وجود می

 شکلی واضح مسئول بهزیستی و رفاه و آسایش تمام اعضا از

جانب یک جامعه قانونی و رسمی یعنی دولت است. و در 

مفهومی خاص مطابق با شرایط منحصر به فردی است که در 

ترین بایست اساسیهای حامی اقتصاد آزاد میآن دولت

های مشخصی از خدمات خدمات اجتماعی و همچنین و پایه

 واترفاهی را برای اقشار نیازمند جهت برقراری عدالت و مسا

 .(12) دار شودعی و سیاسی  عهدهاجتما
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 وظایف دولت رفاه. 5-6

 ین بههای اجتماعی و همچنریزی کمکدولت رفاه اصواًل برنامه

ز اود اجرا در آوردن راهکارهای اجتماعی را بر ذمه دارد. مقص

های اجتماعی، امدادهایی است که در کشورهای واژه کمک

 فتهپیشرفته با عنایت به وقوع کمبودهای اجتماعی اولویت یا

سنگین و یا نداشتن سواد، توجه  است، اما به سبب هزینه

ه بخش خصوصی را جلب نکرده و اغلب دولت را ملزم به مداخل

 .(13) در برطرف نمودن آن کمبود کرده است

ال به مین اجتماعی راهکارهای رفاهی است که کأهدف از ت

داری مردم به وسیله مقصود نزول خطرات حیات و جانب

های کالن دولتی به کمک بخش خصوصی با دخالت سیاست

گیرد. دولت و یا به طور مستقیم به واسطه دولت انجام می

ند: ـدانیـم ردـارکـرا دارای دو کاه ـت رفـهای دولتـعالیـف

 رفاهیارکردهای ویژه ک -2کارکردهای ویژه حمایتی؛  -1

(14). 

هدف از کارکردهای حمایتی قسمی از اعمال دولتی است که 

محافظت نظام و برقراری آرامش و امنیت در برابر هرج و 

های خاص های داخلی و تجاوزات بیگانه در قالب کوششمرج

 صلیبه لحاظ ریشه و تم ا در روند سالمت و پایداری خانواده

 ظام و... خواهد بود که در پایان باعث استمداد نجامعه و

شود. کارکردهای رفاهی هم به گروهی از پایداری جامعه می

شود که دولت برای مهیاسازی کارکردهای اختصاصی داده می

بینی ریزی و پیشهای برنامهخدمات بهداشتی ملت و فعالیت

هایی در زمینه چنین مسائل درمانی، فعالیتو هم شده

های هر سوءاستفادپشتیبانی از کارگران و کمک به آنها در براب

ز کاران، و برقراری آموزش و پرورش عمومی و رایگان و اصاحب

اهمّ امور عنایت خاص به اینکه اگر وضع معیشتی و مالی 

ی یایگروهی از مردم ارتقا نیابد، وجود دولت رفاه توهم و رو

 .(15) بیش نخواهد بود

 ینهدر برخی از کشورها، دولت حضور و اثر پررنگی در این زم

دار مسئولیت دارد. در صورتی که بعضی دیگر از کشورها عهده

ز اته ی هستند و اکثراً نقش نظارتی را دارند. در این دسکمتر

های خیریه کشورها بیشترین نقش حمایتی را افراد و سازمان

 .(16) گیرندبه عهده می

های دولت رفاه، مهیا نمودن زمینه گذاریانداز سیاستچشم

تک مردم است. در دولت رفاه برای پیشرفت و آسایش تک

پذیر اجتماع خدمات حمایتی در تمام طبقات محروم و صدمه

نفس هر فرد دار کردن عزتنظر گرفته شده تا بدون خدشه

که یک حیات استاندارد  ا مرزیاحتیاجات اصولی حیات او ت

گذاری محدود منتفی شود. اما باید یادآور شد که این سیاست

است و حیطه دید وسیعی ندارد. چرا که مقصود اصلی دولت 

های اقتصادی برای بایست مهیا کردن بستر و زمینهرفاه می

 .(17) کلیه مردم جامعه باشد

مندی از به طور قطع اشخاص متموِل اجتماع درصدد بهره

باشند. اما دولت باید های مالی اختصاصی نمیگونه کمکاین

دار ضمانت و حمایت رفاه عمومی باشد. در روند کاری دهعه

د دولت رفاه اصطحکاک و موانعی هم وجود دارد. مانند محدو

 انبجبودن تولید ملی، ازدیاد جمعیت، اخذ نادرست مالیات از 

 سطقیقی تومردم. زیرا لزوم وجود دولت رفاه، دانستن رفاه ح

 طلبدده را میخور و در نظر گرفته شاستمدادهای اقتصادی در

(18). 

 به هرحال دولت رفاه برای سالمت بهداشت همگانی، ارتقاء

 آموزش و پرورش، برقراری امنیت اقتصادی و جانی اجتماع،

ی سامان بخشیدن به کارکردهای اقتصادی و برداشتن تنگناها

 کند. کار اصلی دولت رفاه ایجاداجتماعی و فرهنگی تالش می

ف ریز پیش تعآزادی حقیقی برای آحاد مردم در امتداد قانون ا

باشد. شده است. دولت رفاه غالباً یک دولت حداکثری می

به  های مربوطبنابراین از ابتدای روی کار آمدن، تمامی فعالیت

های ی و رفاهی، بیمهماعهای اجتماعی، خدمات اجتکمک

 .(19) شوددار میمین اجتماعی را عهدهأاجتماعی و ت

 

 آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران. 5-7

طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آزادی آموزش 

فرضی که مقبول است مورد عنایت پرورش تحت نظر پیش

د بوده، اما اشاره روشنی به آن نشده است. در حقیقت مقصو

یده عدالتی از کشور برچمدونین قانون اساسی این است که بی

 ان اطالعات عمومی مردم نیز به صورتو در راستای آن میز

 .(20) گیر ارتقاء یابدچشم
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ای به اساس آموزش و به طور واضح در این سند عنایت ویژه

 نهاتپرورش شده و در برقراری و عمومی و رایگان بودن آن نه 

در مقطع ابتدایی، بلکه تا مقطع متوسطه توجه شده است. 

بنابراین یکی از وظایف اصلی دولت طبق بند سه اصل سوم 

ن اساسی این است که آموزش و پرورش و تربیت بدنی قانو

 الیعرایگان را برای همه در تمام سطوح فراهم سازد و آموزش 

 .(21) را تسهیل و تعمیم نماید

 برای»در بند سه اصل سوم و « برای همه»کار بردن عبارت به

ام، تفکر همگان را به این سمت سوق در اصل سی« همه ملت

دهد قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای کلیه می

 شورشهروندان کشور اعتقاد دارد و تبعیض در بین شهروندان ک

ها و ادر استعدرا قبول ندارد. با اینکه اشخاص نیز هرکدام براب

 های مختلفی از این موقعیت بهرههای خود به شکللیاقت

 .(21) گیرندمی

 

 آموزش و پرورش رایگان. 5-8

 دهیقانون اساسی هر کشور با نام مادر قوانین، اساس سازمان

ای چون خانهسایر قوانین کشور است. در مجاورت آن وزارت

آموزان است. دار آموزش و تربیت دانشآموزش و پرورش عهده

این  آموزان نیز از اهمّ وظایفن دانشروند اجتماعی کرد

ه این هدف در بود و برای نیل شخانه محسوب میوزارت

آموزان را با قانون و چگونگی زندگی های آموزشی، دانشکتاب

کنیم سازند. درحالی که امروزه مشاهده میدر جامعه مطلع می

ام، که در عمل یکی از اهم اصول قانون اساسی یعنی اصل سی

مورد توجه قرار نگرفته دستخوش نسیان و فراموشی شده 

 این مسئله از آنجا ضروری است که در صورتاست. توجه به 

آموزان و محو نمودن و عدم توجه به آن به آتیه دانش

 .(22) قدرمطلق پیروی آنها تردید کرد

البالغه، نهج 115از دیدگاه حضرت علی )ع( ذیل خطبة 

مند ای بهرهگسترش فرهنگ و علم و دانش از جایگاه ویژه

است: در فراگرفتن دانش سخت بکوشید پیش از آنکه درخت 

آن بشکند و پیش از آنکه به خود مشغول گردید و فرصت 

 منبع آن و اصل آن از دست برود.فراگرفتن علم از 

شده که فلسفه وحی و نبوت و  دتأکیدر تعالیم پروردگار 

ها، از نچگونگی حاکمیت در مکتب پیامبران و پروراندن انسا

بین بردن جهالت و زنده کردن و جامه بخشیدن به دانش 

است. حضرت علی )ع( این واقعیت را به شکلی پسندیده و 

فرهنگ  تفسیر نموده و لزوم توجه به هایشجمیل در سخنرانی

و دانش و تربیت مردمان و مهم بودن آموزش و پرورش بر 

ر ارتزاق انسان اشاره کرده و اذعان بر پیشرفت و فرهنگ د

ن مجاورت مسائل دیگر را در روش و سیره خویش به وضوح بیا

 .(23) نموده است

 موزشبایست توجه نمود که از بین این دو، پرورش بر آاما می

مندی ها برای بهرهتقدم دارد. چراکه جوهر اصلی تربیت انسان

درپی یعنی لطف پروردگار، بدون آموزش و از این فرآیند پی

یق پرورش درست و کارآمد میسر نخواهد بود. راهنمایی و تشو

 صولاه انجام کارهای نیک و ممانعت از شر و اعمال فاسد از ب

 الزم و مهم اسالم است که ضرورت تأدیب و تربیت درست را

 .(24) شودهمراه یادگیری درست یادآور می

با این حال در این فرآیند و مسیر رسیدن به هدف مسائل 

ر دیگر را نیز باید در نظر داشت. چنانکه حضرت علی )ع( د

های صحیح و از بین بردن البالغه، احیای سنتنهج 186خطبة 

هایی که ها و عادات اشتباه و باز نمودن زنجیرها و سلسلهسنت

ها و ها و خویاب و رسوم و محدودیتجامعه را توسط آد

 مدادبنیان را از مقاصد حکومت خود قلتقلیدهای نادرست و بی

ست اکرده است: بدان که بهترین بندگان خدا نزد او پیشوایی 

های معلوم را بر پا دارد و هدایت شده. رهبر که سنت

ت های مجهول را بمیراند یعنی پیشوایی که تعصبابدعت

عاقالنه حذف کند و در مورد اصول غیرآزاردهنده را 

ها را تحت ای که روح و جان انسانهای درهم کوبندهسلسله

 .(25) دهد را بگسالندفشار قرار می

ون اساسی جمهوری اسالمی ایران آموزش و پرورش در قان

خور و مورد توجه واقع شده است. در این راستا طبق بند در

ی امکانات همه دارد دولت موظف استدوم اصل سوم مقرر می

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای »خود را در مورد 

ه کار ب« همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

ام قانون اساسی: دولت موظف است برد. و نیز طبق اصل سی
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ی ملت تا پایان وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه

دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر 

 حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

 

 اهداف آموزش و پرورش. 5-9

وزارت آموزش و پرورش مصوب طبق قانون مقاصد و وظایف 

 عبارتند از:  25/11/1366

 آموزان ازالف( تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش

م و طریق تبیین و تعیین اصول و معارف دین مبین اسال

اساس عقل، قرآن و سنت مذهب حقه جعفری اثنی عشری بر

 معصومین؛ )ماده یک اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

25/11/1366) 

پایه تعالیم آموزان برل اخالقی و تزکیه دانشب( رشد فضائ

 عالیه اسالم؛

اساس آموزان بری اسالمی و پرورش دانشهاپ( تبیین ارزش

 آنها؛

 ؛ت( تقویت و تحکیم روحیه اتکال به خدا و اعتکاد به نفس

 ؛میث( ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسال

اساس اصل والیت فقیه در نش سیاسی برج( ارتقاء بی

های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت زمینه

 سیاسی کشور؛

ی، های الزم برای حفظ و تداوم استقالل فرهنگچ( ایجاد زمینه

 آموزان به علوماقتصادی و سیاسی از طریق آشنا ساختن دانش

ی هاو فنون و صنایع و حرف مورد نیاز جامعه براساس اولویت

 موجود در کشور؛

آموزان ح( شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش

ر دو تقویت روح بررسی و تتبع و تحقیق و ابتکار و خالقیت 

ر ب دتأکیهای علمی، فنی، فرهنگی و علوم بررسی با تمام زمینه

 گرایی؛نفی روحیه مدرک

و گستری پذیری و عدالتد( رشد دادن و تقویت روحیه عدالت

و  ستیزی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومینظلم

 مستضعفین؛

 نکرر( تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از م

 بل؛ ای همگانی و متقابه عنوان وظیفه

ط وابستواری بنیان و رز( ایجاد روحیه پاسداری از قداست و ا

 اساس تعالیم عالیه اسالم؛ خانواده بر

و  یجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آنس( ا

 حمایت از برخورداری عموم مردم از حقوق قانونی خویش؛

 ش( ایجاد تقویت روحیه اخوت اسالمی و تعاون عمومی اخوت

 اسالمی و تعاون عمومی و انفاق و ایثار؛

یر جویی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذف( ایجاد روحیه صرفه

 گی؛زدو مصرف

ق( تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و 

 ایفپایبندی به نظم و انضباط؛ )ماده دوم قانون اهداف و وظ

 (25/11/1366وزارت آموزش و پرورش مصوب 

با عنایت به اصول قانون اساسی درک خواهیم کرد که این 

صل مقاصد نشأت گرفته از اصل دوم قانون اساسی و بند اول ا

 وانون است، که در راستای افزایش تعالیم دینی سوم این ق

با  بلهارتقاء فضایل اخالقی بر طبق اعتقاد و پرهیزکاری و مقا

 های غیراخالقی و فسق و فجور قدم برداشته است.تمامی جلوه

یک از این مقاصد شامل برقراری موقعیت با وجود اینکه هیچ

ی در برابر و عمومی جهت آموزش و پرورش نیست و از طرف

 فتهبند دوم و سوم اصل سوم قانون اساسی مورد توجه قرار گر

ای دولت موظف به برقراری و در اصل سوم به شکل ویژه

 موقعیت و وضعیت آموزش و پرورش رایگان شده است.

خصوصی در نظر در آموزش و پرورش رایگان نقطه نظرهای به

 گرفته شده است:

م مالی و اقتصادی مرد وضوع تعلیم نباید با نداشتن توانم -1

 امهمسئله ایجاد نکند تا عموم مردم به شکلی برابر قدرت اد

 تحصیل را داشته باشند؛

های خصوصی و استخدام سیس مدرسهأبه وسیله ت -2

های مجرب در آنها تنها استعداد قشر ثروتمند تربیت معلم

نشود و برای این طبقه از جامعه امتیازاتی جهت اکتساب 

بب دانش و ورود به آموزش عالی مهیا نشود تا س مقاطع عالی

 فاصله طبقاتی و برتری این قشر و در مقابل، کوچک شمردن

 .(26) طبقات میانه و مستضعف جامعه شود
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 آموزش و پرورش همگانی .5-10

یه برابری و مساوات در شرایط آموزش زمانی میسر است که کل

ی ماعآحاد جامعه، چه بسا فقرا که با عدم شرایط و برتری اجت

 بدون در نظر گرفتن جنس، قشر و تبار از موقعیت و شرایط

قتصادی ا -های اجتماعیبرابر در جهت رسیدن به جایگاه

ها و مند شوند. این امر در گرو زدودن اصطحکاکرهبه

خردی و دیگر مخاطرات پرستی، بیهایی مانند خرافهحائل

ای است که موجب عدم ارتقاء و موقعیت شخصی در ترساننده

های شود. گروهی بر این منظراند که موقعیتمسیر زندگی می

ه امعزندگی برای برخی ناعادالنه تقسیم شده است. بنابراین ج

ل سایبرای برقراری مساوات و عدالت در شرایط و استفاده از و

های شغلی را بین مردم بایست ثروت و موقعیتآموزش می

ها نظارت برحسب عدالت توزیع کند. این راهکارها و ایده

یه مالیات بر درآمد و تعادل بین دارا و ندار تا ترمیم کل

 .(27) شودل میقتصادی جامعه را شامهای مالی و ازیرساخت

های هامیل دورکیم معتقد بود که در هر جامعه به تعداد جایگا

 های آموزش و پرورش وجود دارد. در رم باستاناجتماعی گونه

های عموم مردم با آموزش و پرورش طبقه متحول و آموزه

تا  اختالق فاحش داشت. در هندوستان حداقلزاده اشراف

ها با آموزش سودراها های معاصر آموزش برهمنهمین سال

اختالف فاحش داشت. در انگلستان، در قرون وسطی هم 

 وآموزش و پرورش شوالیه یا جنگجویان همراه وی با آموزش 

پرورش جامعه عوام یا کشاورزان فاصله زیادی داشت. هیچ 

 آموزش و پرورش یا همان تعلیم و تربیت،فردی بین تفاوت 

ر دیم بین طبقات مرفه و فقیر تردید ندارد. اما آیا نظر دورک

 ای که در آن برای هر کودک شرایط و وسایل الزممورد جامعه

اد تعدمهیا است تا بر طبق سن، توانایی و پتانسیل ذهنی یا اس

 خویش حصول علم کند، باز هم مصداق دارد. حقیقت آن است

توان که برابری شرایط آموزش را تنها با قوانین تعلیم نمی

 .(28) آماده ساخت

در هر جامعه جایگاه اجتماعی هر کودک معین است. هر 

جنسیت  ای مشخص، محیط تعیین شده باوادهکودک در خان

قیاس با خواهران و برادران یابد و در مذکر یا مؤنث والدت می

است. کودک امکان دارد اولین یا  شرایط مشخصی دارای

ر خرین و یا بچه وسط باشد. اما با این حال جایگاه کودک دآ

خانواده احتمال دارد پایدار نباشد. فرزندان بزرگتر به علت 

شوند. نوزادان جدیدی در خانواده ازدواج از خانواده جدا می

ای طور کودک امکان دارد در خانوادهشوند. همینمتولد می

کارگر یا قشر متوسطی متولد شود و استطاعت مالی خانواده و 

باشد. مضاف بر آن ممکن ای دیگر شرایط اجتماعی او به گونه

 محیط زندگی خانواده، یک محیط شهری یا روستایی باشد

(29). 

اشخاصی که شرایط اجتماعی برتری دارند حیات آنها بهتر 

شود و به طور طبیعی زنده خواهد ماند و از لحاظ تأمین می

مند شدن از چنین بهرهمواظبت و مراقبت از نوزاد و هم

آلی هستند. اقدامات و خدمات پزشکی در شرایط نسبتاً ایده

ای ، طبقههریک از این فاکتورهای خانوادگی، اقتصادی و مالی

ای ممکن است فاکتورهای عدم تساوی موقعیت و و منطقه

و  شانس برای موفقیت تحصیلی باشند. بنابراین شرایط آموزش

به یکباره در شش سالگی با شروع  توانپرورش را نمی

های اجباری، به اجرا درآورد. در دوره نوزادی کودک آموزش

اشد که شاید از جهت جسمی و ذهنی چنان صدمه دیده ب

گر مدرسه با امکانات اندک خود قادر به رفع آنها نباشد. ا

های اساسی در کلیه شرایط زندگی کودک رخ دهد، آسیب

اینکه بهداشت عمومی وی مناسب نباشد و ظاهر فیزیک و 

 جسم او به عللی ناهنجار و نامتناسب باشد، ممکن است در

 .(30) موفقیت تحصیلی گرفتار تنزل و افول گردد

در رابطه با شرایط تساوی برای استفاده از آموزش صرفاً موانع 

اشخاص یا  و قید و بندهای قانونی حضور پررنگی دارد بر ضد

قشرهای ناحقی قائل شود به صورتی که این اقشار چون 

مندی از وسایل و امتیازات آموزشی را دیگران شرایط بهره

نداشته باشند. هنگامی که به مسئله تساوی از نگاه استفاده و 

چیزی باالتر از  شود ارکان موضوعاتمندی توجه میبهره

ور عنایت است که خین مفهوم این مبحث دراشانس است. بنابر

عمالً اشخاص یا اقشار تا چه حد از آموزش برخوردار شده و 

ای از آموزش و کسب دانش برسند. بدون قادرند به چه درجه

تردید فقدان نابرابری و ایجاد موقعیتی یکسان برای برخوردار 

های آموزشی، یکی از فاکتورهای مؤثر و مفید شدن از سرویس
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فاکتورهای دیگری هم در این روند حال  هر در است، البته

های تأثیرگذار هستند. مضاف بر این در عصر کنونی نابرابری

شده و چیزی که اهمیت دارد قدرمطلق  سابق برطرف

مندی اشخاص و طبقات از آموزش است. بنابراین به جای بهره

گیری یا استفاده تمرکز داشتن بر مبحث شانس یهتر است بهره

 .(31) حث و بررسی قرار گیرددرست آموزش مورد ب

ی با اینکه در ایران تحقیقات ویژه و ممتازی در جهت بررس

ها و مخارج آموزشی دولت بر تساوی و اثرگذاری سیاست

گونگی کارآمدی صورت نگرفته است، لیکن با ارزیابی چ

شود تا برخورداری آموزشی بین سطوح زمانی متفاوت می

 تصور شد. های دولت را محدی تأثیر سیاست

های های کشور در سالحسب استانتوزیع نرخ باسوادی بر

 بیانگر آن است که: 1313-1343

های متفاوت برابر نبوده سوادی بین استانتوزیع نرخ با-1

 است؛

نزول قابل  هه مورد نظربعیض و عدم مساوات در دت -2

ای توجهی داشته و در آخر تبعیض نرخ باسوادی زنان به گونه

 باشد. باالتر از تبعیض توزیع نرخ باسوادی مردان می

چون دیگر کشورها مضاف بر داشتن با این حال ایران هم

تبعیض آموزشی میان مناطق گوناگون در طی زمان، عدم 

های ه است. از علتمساوات دستخوش دگرگونی و کمتر شد

مهم نزول تبعیض گسترش آموزش در جهت عمومی شدن آن 

باشد. نرخ باسوادی به طور کلی یک معیار عمومی است و می

شود نتیجه شفافی از توزیع آموزش در مقاطع متفاوت نمی

آموزشی را مهیا کند. همراه آن جا دارد معیارهایی مانند توزیع 

و عالی هم داده شود. در های مقاطع متوسطه کردهتحصیل

دارندگان همین رابطه باید دقت داشت که اساساً سهم

تحصیالت عالی در میان شاغلین نسبت به سهم افراد باسواد 

نباید به صورت مستقیم و بالواسطه در نظر گرفته شود. زیرا 

شوند اساساً طبقه شاغلین جزء طبقه افراد باسواد محسوب می

به صورت استثنایی و بسیار محدود در  سوادو در عمل افراد بی

رسد نابرابری گیرند. درنتیجه به نظر میطبقه شاغلین قرار می

در بحث آموزش در سطوح بسیار پایین آن یعنی مرز 

سوادی و باسوادی، کمتر و در سطوح باال به طور خاص بی

رسد توسعه باشد. به نظر میتحصیالت دانشگاهی شدید می

ران نه تنها برقراری عدالت و برابری در آموزش عالی در ای

آموزش را ممکن نکرده بلکه موجبات تشدید نابرابری و 

 .(31) عدالتی را نیز فراهم کرده استبی

ز یران ااساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: مردم ابر

نگ ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رهر قوم و قبلیه

صل ها سبب امتیاز نخواهد بود. )او نژاد و زبان و مانند این

ن طور: همه افراد ملت اعم از زنوزدهم قانون اساسی( و همین

حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق  و مرد یکسان در

. قتصادی و فرهنگی برخوردارندانسانی، سیاسی، اجتماعی، ا

 )اصل بیستم قانون اساسی(

ی این اصول گسترده، کلیه قید و بندها و موانع و تنگناها

و  مندی از حقوقنابخردانه را از جلوی راه مردم در جهت بهره

 ها برطرف نموده و مسیر را بر هر نوع بهانه و تبعیضآزادی

حدود قانونی موب گونه چهارچمسدود کرده است. بنابراین هیچ

برای آموزش و پرورش از لحاظ سن، جنس و اخالق و مذهب 

 و یا عقیده دینی وجود ندارد. 

رده ای که از دیرباز ذهن بعضی از متولیان امور را جلب کنکته

ر دمسئله تحصیل فرزندان فرق ضاله بوده است. در صورتی که 

 آموزان اعم از هر دین و مرامقانون اساسی برای دانش

شود از شود. بنابراین هیچکس را نمیاستثنایی دیده نمی

ا باشتغال به تحصیل منع نمود. این صحیح است که فرق ضاله 

ا مسلمین دشمنی فکری دارند اما عملکرد و برخورد مناسب ب

شود. از سوی دیگر اگر آنها باعث به وجود آمدن محبت می

باشد محیط آموزشی از نظر مرام و اخالق و دانش سالم 

ن تواند همه فرزندان و از جمله فرزندان ایحکومت اسالمی می

فرق را به سوی اسالم جذب نماید و از شیوه فرهنگی 

ها و آراء مخالف اسالم تضعیف کرده و ازدیاد گیریموضع

 .(2) پیروان اسالم را ترویج دهد

تأکید اسناد و محتوای حقوق بر آزادی آموزش و پرورش به 

های کشورهای اروپایی و به ویژه کشور سبب بعضی محدودیت

فرانسه بوده است. در اوایل کلیسا عقیده داشت که آموزش در 

بایست چهارچوب مذهبی و دینی خویش را رعایت مدارس می

های ها معتقد بودند که بین آموزش. در صورتی که دولتکند
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آموزان انفکاک های رسمی و قراردادی دانشمذهبی و آموزش

ای با نام مدارس آزاد با سابقه ایجاد شود. به همین علت مقوله

مذهبی شکل گرفت و تأسیس این مدارس هم نوعی مبارزه و 

 آمدمیها به شمار های غیرمذهبی دولتضدیت با سیاست

(32). 

اعالمیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و 

ای کرده است. بند یک ماده بیست و شش عمومی التفات ویژه

هرکس حق دارد که از آموزش و »دارد: اعالمیه بیان می

مند شود. آموزش و پرورش الاقل تا حدودی که هرهپرورش ب

 شد.مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان با

ای باید عمومیت آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه

به  املپیدا کند و در آموزشی عالی نیز باید با شرایط تساوی ک

ن ز آانند ابه استعداد خود بتو روی همه باز باشد تا همه بنا

 «.مند گردندبهره

ع اب نوپدر و مادر در انتخ»دارد: بند سوم همین ماده بیان می

آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت 

 «.دارند

نامه تبعیض در مسئله آموزش تبعیض طبق ماده یک مقاوله

توجیهی شامل هرگونه وجه تمایز خاص محرومیت تحدید یا 

سی ی نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیامبنااست که بر

یا هرگونه عقیده دیگر ملیت یا وضع اجتماعی، شرایط 

 ردنباقتصادی و یا تولد باشد و موضوع یا نتیجه آن از میان 

واع ان تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از تعلیمات و

 ومختلف آن و نیز دسترسی به تعلیمات و حدود و کیفیت آن 

 به ویژه موارد مذکور در زیر باشد: 

یک شخص یا یک گروه از دسترسی به  نالف( محروم کرد

 انواع و یا درجات مختلف تعلیمات؛

ب( محدود کردن آموزش و پرورش یک شخص یا یک گروه به 

 تری؛حد پایین

ج( قرار دادن شخص یا گروه در وضعی که مغایر با شئون 

 انسانی باشد؛

ولت رای دامه موارد ذیل را اگر قابل پذیرش بنبه هرحال مقاوله

 کند:باشد تبعیض تلقی نمی

های جداگانه برای تأسیس یا برقراری نظام یا آموشگاه

محصلین پسر و دختر مشروط به اینکه هر دو جنس امکانات 

و برابر جهت دست یافتن به تعالیم را داشته باشند و هر د

 کانات یکسان بهرهدسته از معلمین شایسته و یکسان با ام

 اشند.ه ببگیرند و توانایی استفاده از راهکارهای برابر را داشت

اکام دولتی هدفش نهای غیرسیس یا نگهداری آموزشگاهتأ

 .(33) نمودن قشر بخصوصی از آموزش و پرورش نباشند

 

عارض با تا توجه به تأسیس مدارس غیرانتفاعی ب. 5-11

 قانون اساسی و اصل برابری و عدالت در دولت رفاه

 پس از پیروزی انقالب مطابق مصوبه شورای انقالب در سال

ه تمامی مدارس ملی به شکل دولتی اداره شدند. دربار 1358

 اطعآموزش توقع مردم این بود که دولت آموزش را در تمام مق

اسی جمهوری اسالمی رایگان کند. طبق اصل سی قانون اس

 را ایران، دولت مکلف شد که امکانات آموزش و پرورش رایگان

ار برای تمام ملت تا انتهای مقطع متوسطه مهیا سازد و ابز

 یگاننیازی کشور به صورت راتحصیالت دانشگاهی را تا مرز بی

ن بست دهد. لیکن پس از چند سال در مورد بیان این اصل بی

گی ول در وزارت آموزش و پرورش دوگانمتولیان و عاملین مسئ

ایجاد شد. گروهی خیلی محکم و استوار حامی آموزش و 

 یگرای دپرورش رایگان تا پایان تحصیالت عالی بودند و دسته

ست هزینه تعلیم در دولت قادر نی-1بر این عقیده بودند که: 

مدرسه و مؤسسات آموزش عالی )دانشگاه( را برای همگان 

دکان در مدارس تحصیل اجباری برای کلیه کو-2مهیا سازد. 

 .(34) عدالتی استدولتی بی

در حقیقت این گروه بیشتر حامی استمرار کار و گسترش 

مدارس علوی و رفاه پیش از  خصوصی مانند -مدارس مذهبی

ن نواصل سی قا انقالب بودند. استنباط مختلف این دو دسته از

رورش، پمتفاوت در بین متولیان آموزش و  هایاساسی و نظریه

ماه سال ر آذر وزیر آموزش و پرورش را بر آن داشت تا د

ل خواست کند توضیح خود را از اصاز شورای نگهبان در 1362

 سی قانون اساسی بیان دارد. 

، 1362گویی شورای نگهبان در مرداد در قسمتی از پاسخ

آموزش رایگان در حد امکان کالً یا بعضاً باید »شده که  دتأکی
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ام قانون اساسی، دولتی ... و مستفاد از اصل سیفراهم شود

های ملی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه

 .(35) «به موجب قوانین عادی نیست

ریه در پاسخ به استفسا 1365شورای نگهبان بار دیگر در سال 

 سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقالب

 دتأکیاهلل صافی با ضا و تأیید آیتای به امفرهنگی در نوشته

ام قانون اساسی دولتی بودن از اصل سی»بیشتری نوشت: 

های أموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه

 .(36) «شودملی مستفاد نمی

با این توضیح مقدمات قانونی تأسیس مدارس خصوصی آماده 

و در انتها قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال  شد

در مجلس به تصویب رسید. هدف از غیرانتفاعی بودن  1367

ف که در قانون ذکر شده آن بود که درآمد کسب شده تنها صر

مخارج جاری و گسترش آینده مدارس شود. این قید به این 

 علت اضافه شد که مسئولین و متولیان انقالبی وقت معتقد

ودند که افسار و کنترل آموزش و فرهنگ و اقتصاد ب

گذاران بخش خصوصی واگذار کرد. پس بایست به سرمایهنمی

متفاوتی  هاین مدارس خصوصی که با عنواناز کارکرد اولی

ی ولتآغاز به کار نمودند فرآیند دریافت وجه به طبع مدارس د

 لتهم خوشایند شد و به همین منوال مدارس دولتی هم از حا

های مختلف و بعضی هایی در زمینهرایگان درآمد و هزینه

اوقات با نام کمک به مدرسه برای خود مشخص نمودند. 

مدارس متفاوت خصوصی وظایفشان از همان اول مشخص بود. 

اما مسئله تکراری اخذ وجه از جانب مدارس دولتی در 

 هایمشغولی و اضطراب خانوادهمعاصر که باعث دل هایسال

د. با آموزانی با زندگی و درآمد معمولی و بعضاً کم شده بودانش

نها آها این امر برای عنایت به شرایط مالی بسیاری از خانواده

هرچند در حد کم و اندک صغیر بوده و هست. متولیان و 

اند مدیران هم بارعا از عدم دریافت وجه مطالبی بیان کرده

ز ترکد و مسئله رومیسال چندبار  لیکن این دمل چرکین هر

 .(37) شودمدارس و خانوارها می

گذاری، ایران کشوری پیشرو در عرصه گسترش از نظر قانون

شود. لیکن در حیطه اجرای مرده میبرابری و عدالت تعلیم ش

مداران به خصوص در عرصه آموزش و قانون از جانب سیسات

ها پرورش با آنکه قوانین آن تعدد ندارد، ولی در این سال

روز  کنیم که خیلی صریح از اجرایی شدن آن هرمشاهده می

 گیریم.فاصله بیشتر می

یی مهیا کند که توانااکنون دیگر دولت به وضوح اعالم می

کردن بودجه الزم در حیطه تأمین مخارج تحصیل کلیه 

ی آموزان را ندارد. انواع مدارس دولتی که هریک به نحودانش

 صی،اجازه گرفتم پول از والدین را دارند، توسعه مدارس خصو

شده در مدارس که نبود آن باعث عدم شاخص مصوب و تعیین

ک امر رایج شده اخذ شهریه حتی در مدارس عادی دولتی ی

ی قانون بودن چگونگی اخذ شهریه در مدارس خصوصشود. بی

ای شود و اصوالً دولت برمی هکه همه ساله بر تعدادشان افزود

 ارد کهریزی نموده است، دیگر نقطه ابهامی ندارتقاء آنها برنامه

این اصل از جانب مسئولین به فراموشی سپرده شده است. 

ا بایست وظیفه خود را بو دولت میگذار اصلی که همواره قانون

 صیلآن معین کند، زیرا سرپرستان خانوار با اینکه مخارج تح

 وپردازند، لیکن به علت وجود این قانون فرزندان خود را می

عداد ی تآگاه بودن کلیه مردم از آن در پس این مخارج اقالً برا

کند که بسیاری از والدین یک ناخوشنودی در خفا ایجاد می

صیل حو ت فعه مخارجی را که برای آموزششود هر داعث میب

ام قانون اساسی بار پردازند مفهوم اصل سیفرزندانشان می

 .(38) دیگر در ذهنشان تداعی شود

بعضی متخصصین اعتقاد دارند ضرورت عدالت به واسطه بودن 

خصوصی است. زیرا والدین راضی هستند برای  مدارس

بیش از توانایی دولت جهت دستیابی به  اوالدشان مخارجی

خدمات و امکاناتی با کیفیت احسن متحمل شوند. تعدادی 

دیگر اعتقاد دارند که فاصله طبقاتی از همین جایگاه شروع 

شود و الاقل در زمان تحصیل نبایست اختالفی در نحوه می

یک از فرزندان کشور آموزش و نوع امکانات و خدمات بین هیچ

ه باشد. این همان راهی است که اکنون خیلی از وجود داشت

و  کنند. با عنایت به اهداف آموزشکشورهای دنیا طی می

انتفاعی در کشور از آن جهت پرورش رایگان ایجاد مدارس غیر

شود اساساً مورد آموزان اداره میکه از محل اخذ شهریه دانش

گیرد. آموزش و پرورش اغلب مخارج قابل توجه قرار نمی

وجهی را به همراه دارد. سهم بسیاری از بودجه کل کشور را ت
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ای شود. افزونی مخارج آموزش و پرورش تا اندازهشامل می

 است که مهیا ساختن کلیه امکانات و خدمات آموزشی با در

نظر گرفتن امکانات اندک دولت بسی دشوار و شاید ناممکن 

 .(39) باشد

ه این نقص و ایراد با وظیفه قانونی دولت در برآوردن کلی

های آموزش مردم توفیر دارد تا حدی که در سالانتظارات 

های مردم و همکاری اخیر تکیه و توسل به مشارکت عمومی

ده د شمردمی را عاملی برای رفع این نقیصه و ایراد طرح و مؤک

 است. 

نتیجة این فرآیند فکری، قانون تأسیس مدارس خصوصی 

 باشد. طبق ماده یک اینمی 5/3/1367)غیرانتفاعی( مصوب 

مدارس غیرانتفاعی مدارسی هستند که از طریق »قانون 

ها و رنامهـمشارکت مردم مطابق اهداف، ضوابط، ب

های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت دستورالعمل

 «. گرددداره میاخانه تأسیس و آن وزارت

ی بودن این نوع مدارس به طور طبیعی ضدیتی یا قانون اساس

بدون انگیزه  سیس آنها توسط اشخاصندارد، )هرچند که تأ

رسد( لیکن درآمد آنها در وهله مادی امری نادر به نظر می

حاصل « آموزانشهریه دریافتی اولیا دانش»نخست از جانب 

 شود.می

ده با این حال اصل اساسی رایگان بودن آموزش و پرورش نادی

دهد مدارس گرفته شده است. از طرفی اسناد نشان می

های سنگین و فاق با اخذ شهریهضر که غریب به اتخصوصی حا

ه محیط آموزشی زیبا فرزندان اشخاص ثروتمند را ب یرارقبر

های آموزشی بهتری را به کند و سرویسسوی خود جذب می

دهد و با این عمل آنها را با نسبت مدارس دولتی تحویل می

ه ی بشرایط علمی باالتری به شکلی تجهیز و با توانایی بیشتر

 کند. ها هدایت میسوی دانشگاه

راندمان این کار به دست آوردن شرایط فوری و احسن 

اجتماعی برای این قشر خواهد بود در عصر کنونی مسابقه 

های ثروتمند برای وارد شدن به این نوع مدارس قابل خانواده

مالحظه است. مضاف بر این ظاهر زیبا و جذاب محیط 

أمین کادر آموزشی مجرب و آموزشی مدارس خصوصی )در ت

تواند اثر منفی به شکل غیرمستقیم بر مدارس توانا( بهتر می

دولتی وارد کند و خروجی آموزشی و تمایل به خدمات و 

د. دارس کاهش دهـونه مـگدهی ضروری را در اینسرویس

مندی از حقوق برای تردید این روال با اصل برابری در بهرهبی

 .(2) لت اجتماعی هماهنگی نداردکلیه آحاد مردم و عدا

 

 گیرینتیجه. 6

های متفاوتی در جمهوری اسالمی ایران مدارس با عنوان

 اند، از مدارس دولتی و خصوصی گرفته تا نمونهتأسیس شده

دولتی و تیزهوشان. مدارس خصوصی و نمونه دولتی شرایط 

نویسی در مدارس نام دارا هستند. نامویژه خود را در زمان ثبت

دولتی برای مردم مبدل به یک نوع دلهره و آزردگی خاطر 

ل نام در این مدارس مدیران مسئوشده و هرسال در وقت ثبت

ها اخذ دههای مردمی وجوهی را از خانوادر چهارچوب کمک

 کنند. می

های مردمی برای های اخیر کمکدر صورتی که در سال

داری و سازماندهی این مدارس طبق نظر متولیان آموزش نگه

 اضرحو پرورش به صورت اختیار و داوطلبانه بود لیکن در حال 

های داوطلبانه چند سالی است که ها و کمکهمین همکاری

 آموز مبدل گشته است.دانش ای برای خانوادهبه مشکل عدیده

های نام از موارد مالی و هزینهمسئوالن مدارس در زمان ثبت

کنند ایشان هر سال قصد دارند وسایل گوناگون صحبت می

 ها را عوض و یا نوسازیآموزشی و رفاهی مانند میز و نیمکت

مدارس و یا تهیه وسایل گرمایشی و سرمایشی و مسائل و 

رد زبان مدیران مدارس است اما در و وارهمشکالتی که هم

 یست.یک از موارد گفته شده اثری ن نهایت پایان سال از هیچ

 نویسی بلکه طی دفعات مکرر دراین عمل نه فقط در زمان نام

آید به صورتی ها پیش میی سال تحصیلی برای خانوادهادامه

 راجعه کنیمـرورش مـوزش و پـروز اگر به ادارات آمـکه ام

ها نیم که به این روش و نحوه اداره مدارس خانوادهبیمی

ه اند. البته آموزش و پرورش بر این امر اصرار دارد کمعترض

 اخذ هزینه به طور اجباری خالف و ممنوع است. 

با نظر به اینکه در قانون اساسی بر رایگان بودن و آسانی در 

آموزش محصلین در مدارس تأکید شده لیکن با وجود قوانین 

های الزم، دوگانگی در گفتار و پر از قید و بند، عدم بررسی
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کردار مقامات مسئول مخارج تحصیل را به عهده قشرهای 

های اخیر گذارد، به طوری که در سالمتوسط و مستضعف می

دولتی عنوانی به نام مدارس هیئت امنایی کسب  برخی مدارس

ن عمل را اند که از کاروان اخذ شهریه جا نمانند و ایکرده

فاکتوری در رابطه با باالبردن کیفیت و بهبود یافتن سطح 

 دانند. آموزش می

ر دبا عنایت به موقعیت حاکم بر مدارس و عدم بازرسی مکفی 

آموزان های متفاوت از اولیا دانشرابطه با گرفتن پول به بهانه

ام قانون اساسی در مدارس دولتی همواره از اجرای اصل سی

شویم و تساوی و برابر آموزشی که از اصول ر میدور و دورت

باشد دچار خواب عمیق و قانون اساسی و دولت رفاه می

 شود. فراموشی می

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

 د.انر در تدوین مقاله مشارکت داشتهنویسندگان به صورت براب

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: In the laws of most countries of the world, 

education is free and public and is considered a fundamental right of 

citizens. According to jurists, the right to free and compulsory education 

for children is a generally accepted principle. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 
 

Results: Despite the fact that the constitution emphasizes free and easy 

education of students in schools, but despite the restrictive laws, the lack 

of necessary investigations, the duplicity in the speech and actions of 
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Conclusion: Given the current situation in schools and the lack of 

adequate inspections in connection with taking money under various 

pretexts from parents of students in public schools, we are always 

moving away from the implementation of the thirtieth principle of the 

Constitution and the equality of education, which is one of the principles 

of the constitution and the welfare state, falls into a deep sleep and is 

forgotten. 
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