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  چکیده

گذاري اجتماعی در ایران هستند که جایگاه  هاي هدف نظام سیاست کودکان یکی از گروه

هاي اجتماعی معطوف  بررسی روند تاریخی سیاست. ها همچنان محل مناقشه است رفاهی آن

تبع آن کاهش  حوزه و به تواند نقشی در شناخت مشکالت مبتالبه این به کودکان در ایران می

گذاري و نهادي مربوط به کودکان از  این پژوهش به بررسی تحوالت قانون. ها داشته باشد آن

روش انجام پژوهش از نوع اسنادي و به لحاظ . پردازد گیري پارلمان در ایران می زمان شکل

هاي  و برنامه در این راستا، به بررسی قوانین. ماهیت داده در چارچوب تحقیقات کیفی است

نتایج پژوهش نشان . مصوب و رویکردهاي کلی هر سه دورة تاریخی به کودکی پرداخته شد

اگرچه قوانینی براي حمایت از کودکان به تصویب رسید اما دهد که دوران پهلوي اول  می

در . ها و امور وقفی پاسخ دهد دولت سعی داشت که عمدتاً نیازهاي کودکان را در قالب خیریه

یافته و منسجمی به خود  تدریج شکل سازمان ها در این زمینه به ران پهلوي دوم، تالشدو

تري از  در دوران جمهوري اسالمی ایران، کودك و کودکی محل توجه بیشتر و جامع. گرفت

هاي بین رویکردهاي سنتی یا  حال، تنش قانون اساسی گرفته تا سایر قوانین قرار گرفته، بااین

هاي معطوف به کودکی است که  کنندة ماهیت اغلب سیاست اي مدرن، تعییندینی و رویکرده

اتخاذ رویکرد . ها شده است در بسیاري موارد منجر به محروم شدن کودکان از بسیاري حمایت

گرایی و اقدامات ایجابی  یکسان و لحاظ اقتضائات کودك ایرانی و نیز در پیش گرفتن فعال

  .هاي سیاستی در این حوزه است هترین توصی براي همه کودکان مهم
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  )بیان مسئله و ضرورت پژوهش(مقدمه 

مفهومی برساختۀ طبقات » کودکی«نشان داد که  قرون کودکیفیلیپ آریه در کتاب 

تا پیش . ها با جایگاه عاطفی داشت ر در جایگاه اقتصادي آنمتوسط و نیز برآمده از تغیی

از تحوالت مدرن جامعۀ صنعتی غرب، مفهوم کودکی در شکلی که امروز از آن استفاده 

الشعاع نظم اقتصادي و سیاسی، جایگاهی  کودکی تحت. کنیم وجود نداشت می

ها و آثار  شار جلوهبه دلیل انت). 22: 1395ذکایی، (اي و البته متفاوتی داشت  حاشیه

جامعۀ صنعتی مدرن در سایر نقاط جهان، شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایران 

هاي اجتماعی  در این فرایند، کودکان یکی از گروه. برکنار از این تحوالت نبوده است

. رفته اسباب کشمکش و مباحث در عرصۀ عمومی شدند اي بودند که رفته رفته به حاشیه

به جنبش مشروطه در ایران آغازگاهی براي توجه عرصۀ عمومی به شرایط منتهی 

گیري نظام  حال، از زمان شکل بااین. مسائل و مشکالت کودکان و اساسًا کودکی است

گذاري  رفته مورد توجه نظام سیاست پارلمانی و دوران پهلوي اول است که کودکان رفته

عی مربوطه جنبۀ قانونی و رسمی به هاي اجتما تدریج، سیاست به. اجتماعی قرار گرفتند

تر از آن، بسیاري از نهادها  مهم. خود گرفته و مبناي عمل حاکمیت سیاسی قرار گرفتند

  .هايِ متولی امور کودکان از دل این قوانین متولد شدند و سازمان

گوید بسیاري از مسائلی که مطالعات کودکی  می) 43: 1396(گونه که کیلی  همان

اند که آگاهی از این خط  ها هستند، داراي خط سیري تاریخی درگیر آن در زمان معاصر

تواند نقشی اساسی در مسائل زمان حال بازي کند، با توجه به مشکالت و  سیر می

مسائل اجتماعی مبتالبه کودکان در ایران، تأکید بر این است که بسیاري از این 

بدین سبب، در این . اند اق افتادهمشکالت ریشه در فرایندهایی دارند که در گذشته اتف

گیري پارلمان در ایران این خط  پژوهش سعی بر آن است که از زمان مشروطه و شکل

هاي اجتماعی دنبال شده و در سطحی باالتر به  سیِر توجه به کودکان در سیاست

  .هاي اجتماعی معطوف به کودك کمک کند هاي سیاست شناخت ما از چالش
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بش مشروطه در ایران آغازگاهی براي توجه عرصۀ عمومی شرایط منتهی به جن 

. طور غیرمستقیم به مسائل و مشکالت کودکان و اساساً کودکی است اگرچه به

گیري نظام پارلمانی و دوران پهلوي اول است که کودکان  حال، از زمان شکل بااین

هاي  سیاستچرا که . گذاري اجتماعی قرار گرفتند رفته مورد توجه نظام سیاست رفته

اجتماعی مربوطه جنبۀ قانونی و رسمی به خود گرفته و مبناي عمل حاکمیت سیاسی 

هايِ متولی امور کودکان از دل  تر از آن، بسیاري از نهادها و سازمان مهم. قرار گرفتند

ها و  در این پژوهش، سعی بر آن است که قوانین، برنامه. این قوانین متولد شدند

گیري پارلمان تا به امروز توصیف و  مون حقوق کودکان از زمان شکلهاي پیرا نامه آیین

گذاري  هاي هدف سیاست ها و گروه به دلیلی که بسیاري از حوزه. تحلیل شوند

طور مستقیم جامعۀ هدف  اجتماعی از جمله کودکان در ایران در حاشیه بوده و به

هایی که کودکان را  سیاست اند، تالش خواهیم کرد تا همۀ گذاري اجتماعی نبوده سیاست

  . اند مورد بررسی قرار دهیم طور مستقیم و غیرمستقیم مورد هدف قرار داده به

هاي مدرن قوام  اي مدرن و با ظهور دولت گذاري اجتماعی اساسًا پدیده سیاست

گذاري که با مجلس شوراي ملی آغاز  گیري قوة قانون از این رو، شکل. پیدا کرده است

گذاري اجتماعی  جا که عرصۀ سیاست از آن. گیرد شروع بحث قرار میشود نقطه  می

طور مشخص با  با ساحت سیاست و به) اگرچه در همۀ جوامع یکسان نیست(عمدتاً 

گیري  شکل و ماهیت حکومت مرتبط است، در این بخش سعی بر آن است که شکل

تحوالت  هاي اجتماعی مربوط به کودك در ایران را بر اساس نقاط عطف سیاست

به همین . مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد) ظهور و سقوط شکل حاکمیت(سیاسی 

انقالب مشروطه تا پایان : دهیم دهی بحث را در سه دورة تاریخی قرار می منظور، سامان

و از ) 1320-1357(57، سقوط رضاشاه تا انقالب )1285-1320(دورة پهلوي اول 

  .تاکنون 57انقالب 
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  شاهداف پژوه

گذاري و نهادي کودکی در  هدف اصلی این پژوهش مروري است بر تحوالت قانون

در کنار توالی تاریخی این تحوالت، سعی بر آن شده است که رویکرد کلی . ایران است

  .گیري مشروطه تا به امروز بیان شود هر دورة تاریخی، از شکل

  

  سؤاالت پژوهش

مان مشروطه تا به امروز پیگیري و هاي اجتماعی پیرامون کودکی از ز چه سیاست-

دنبال شده است؟

هاي تاریخی از صدر مشروطه تا به امروز نسبت به کودکی در  رویکرد کلی دوره-

  اند؟ ایران کدم

  

  رویکرد نظري

هاي اجتماعی  بندي هال و میجلی ، سه دسته نظریه براي تحلیل سیاست متناسب با دسته

بندي سروکار دارد و درصدد است تا  ا طبقهنظریه بازنمایی که ب. رود به کار می

هایی با قابلیت کنترل بیشتري  هاي بسیار پیچیده سیاست اجتماعی را به مقوله پدیده

. تقلیل دهد تا از این طریق به درك رویکردهاي مختلف سیاست اجتماعی یاري رساند

یاست ها پیرامون ماهیت س نظریه تبیینی یا تحلیل که در پی پاسخگویی به پرسش

باشند و نظریه هنجاري براي تعیین  اجتماعی، کارکرد آن در جامعه و دالیل تحول آن می

با توجه ). 1388:21هال و میجلی،(رود چارچوب ارزشی سیاست اجتماعی به کار می

ها و  ها، کارکرد آن گیري سیاست به ماهیت این پژوهش، لنز نظري براي دالیل شکل

  .یا تحلیلی است ها رویکرد تبیینی تحول آن

مور بلیک
1

هاي اجتماعی  گیري سیاست معتقد است که عوامل متفاوتی در شکل 

هاي  ها و رقابت شدن، جنگ، فعالیت صنعتی: اند از کننده دارند که عبارت نقشی تعیین

                                                  
1. Blakemore
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در زمینۀ کنترل اجتماعی . مذهبی، کارآیی اقتصادي، تقاضاي عمومی و کنترل اجتماعی

که بخواهد نیازها و یا حقوق ما را  ت نظام رفاهی بیش از آنبرخی اوقا«: گوید می

. عنوان شهروندانی آزاده برآورده کند، درصدد اعمال نظارت و کنترل بر ماست به

اند که یک دولت  نظران سیاسی در هر دو سوي چپ و راست، بر این عقیده صاحب

درساالري اقتدارگرا را هاي رفاهی، نوعی از پ تواند تحت نام تأمین کمک بورکراتیک می

تقاضاي عمومی براي «از سوي دیگر، بلیک مور نیز بر این عقیده است که . »اعمال کند

با استقرار مجالس انتخابی، رفاه و . رفاه اجتماعی، بیشتر برآمده از توسعۀ دموکراسی بود

عه این امر بیشتر نوعی توس. سابقه توسعه یافت گذاري اجتماعی نیز در سطح بی سیاست

مور،  بلیک(» ها از پایین به باال بود تا نتیجۀ تالش پدرساالرانه و از باال به پایین حکومت

1388 :148-146.(  

بر این نظرند که بعد از جنگ جهانی دوم، اسنادي دربارة حقوق  1هال و میجلی

. گذاري اجتماعی در دنیا بودند بشر تدوین گردید که بخشی از دستور کار سیاست

، 1948در سال ) UDHR(2الملل شامل اعالمیۀ جهانی حقوق بشر وق بینمنشور حق

المللی  و پیمان بین 1966در سال ) ICCPR(3المللی حقوق سیاسی و مدنی پیمان بین

در پیِ . اند از آن جمله 1996در سال ) ICESPR(4حقوق اقتصادي، اجتماعی و سیاسی

در سال ) CEDAW(5عیض علیه زنانهاي متعدد دیگري در ارتباط با تب ها، پیمان آن

در ) CRC(7و حقوق کودکان 1984در سال ) CAT(6، کنوانسیون علیه شکنجه1979

  ). 30-31: 1388هال و میجلی، (منعقد گردید  1989سال 

                                                  
1. Hall & Midgely
2. Universal Declaration of Human Rights
3. International Covenant on Civil and Political Rights
4. International Covenant on Economic,Social and Political Rights
5. Committee on the Elimination of Discrimination against Women
6. Convention against Torture
7. Convention on the Rights of the Child
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شوند توسط  هاي حقوق بشري که شامل کودکان نیز می طور طبیعی، چنین پیمان به 

عمدتًا بالفاصله پس از (وین شدند که قبالً المللی حقوق بشري تد هاي بین سازمان

هاي  المللی کار که در سال جز سازمان بین شده بودند، البته به تأسیس) جنگ جهانی دوم

پس از تصویب کنوانسیون حقوق . گرفته بود ، شکل1919قبل جنگ جهانی دوم، سال 

ي نوجوانان ، قطعنامۀ سازمان ملل متحد براي پیشگیري از بزهکار1989کودك در سال 

دیگر  2015سازمان یونسکو در سال » 2030«و پس از آن سند  1995در سال 

صندوق کودکان ملل متحد و . هاي پیرامون دفاع از کودکان نیز تصویب شدند اعالمیه

هایی بودند که در برجسته کردن حقوق  سازمان بهداشت جهانی از اثرگذارترین سازمان

  .هاي اجتماعی کودکان اثرگذار بودند گذاري یاستکودکان در معرضِ خطر و تدوین س

اي از مسائل  اي عمومی است که پاره عنوان حوزه همچنین، جامعۀ مدنی به

سازي این مسائل در جامعۀ مدنی خود  برجسته. شوند اجتماعی در آن برجسته می

کارگزاران و . هاي اجتماعی است اي براي در دستور کار قرار دادن سیاست مقدمه

یگران اصلی جامعۀ مدنی شامل نهادهاي مردمی مبتنی بر اجتماع محلی از نوع باز

نهاد یا  هاي مردم هاي کارگري، سازمان خیرخواهانه، مذهبی یا غیرمذهبی، اتحادیه

گذاري اجتماعی را تحت تأثیر قرار  رفته ادبیات عرصۀ سیاست ها هستند که رفته سمن

اي توجه  عۀ مدنی هستند که در هر دورهروشنفکران بخشی از بدنۀ جام. اند داده

  .کنند گذاران را به انواع مشکالت اجتماعی جلب می سیاست

سازي نقشی اثرگذار در  دیدگاه دیگري قائل به این است که مشی ملت  

ها و  این دیدگاه، ضمن توجه به تأثیر سیاست. هاي اجتماعی دارد گیري سیاست شکل

هاي  سازي و شهروندي و هویت ملی در دولت لتهاي اجتماعی بر فرایند م برنامه

گذاري اجتماعی در کشورهاي کمتر  صنعتی، به رابطۀ قوي بین ناسیونالیسم و سیاست

هرچند سطح حمایت و . اند شدگی نیز پرداخته یافته و داراي سابقۀ مستعمره توسعه

 خدمات اجتماعی ارائۀ شده به شهروندان در آن کشورها تفاوت محسوسی دارد،

هاي اجتماعی در کشورهاي کمتر  حال، شواهد آشکاري وجود دارد که برنامه بااین
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 ,Kepssa et al(رود  سازي به شمار می هاي ملت یافته نیز عنصر کلیدي سیاست توسعه

2011: 4.(  

گذاري اجتماعی و  پنج عامل را در زمینۀ توسعۀ سیاست) 2010(جورج و دربون 

هاي فلسفی  گیري کنند که هرچند جهت ها استدالل می آن. اند دولت رفاه شناسایی کرده

هاي اجتماعی هستند، این عوامل  و سیاسی عامل اصلی در تعیین و توسعۀ سیاست

ها این عوامل داراي اثر متقابل بر یکدیگر و بر  از نظر آن. گانه نیز بسیار موثرند پنج

  ).1393:194وصالی و امیدي، (هاي سیاسی و فلسفی هستند  گیري جهت

  

  گذاري اجتماعی عوامل اصلی در توسعۀ سیاست

  ها ویژگی   عامل

توجه به ساختارهاي اقتصادي، جمعیتی و اجتماعی در نتیجۀ گسترش صنعتی شدن   صنعتی شدن

  و ایجاد نیازهاي جدید

هاي  ویژه بر اساس منفعت گروه هاي سیاسی به توجه به تأثیر دموکراسی و کنش  ها منفعت

گران جمعی در زمینۀ توزیع منابع قدرت، تحرك طبقاتی و تفاهم نفع و کنش ذي

  طبقاتی

کنند و منابع در دسترس آن را بهبود  نهادهایی که ظرفیت دولت را تقویت می  نهادها

  هاي قانونی و سیاسی سازي، شهروندي، نظام ملت: دهند، مانند می

  هاي ملی و ایدئولوژي فرهنگ، ارزش  ها ایده

  شدن و حکمرانی جهانی جنگ، جهانی: تأثیرات فرا دولتی و فراملی، مانند  لالمل عوامل بین

)Gough, 2008, Gough & Therborn, 2010 ،30: 1393، به نقل از امیدي(  

  

  پیشینه تجربی پژوهش

کودکی و تجدد در دورة «در بررسی خود با عنوان ) 1393(رحمانیان و حاتمی 

اي که گفتمان سنتی در  پردازند؛ دوره ضاشاه میبه وضعیت کودکان در دورة ر» رضاشاه

. خصوص کودکان و کودکی در ایران در اثر برخورد با گفتمان غربی دچار بحران شد
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عنوان دوره گذار از سنت به تجدد اثر خود را بر رویکرد به کودکی و  این دوران به

دورة  گیري مفهوم کودکی در شکل. شدن دورة کودکی گذاشت باالتر از آن مطرح

عنوان بخشی از  رضاشاه، نتیجۀ تحوالتی بود که از دورة پیشامشروطه آغازشده و به

بودگی کودکی در  در نهایت، این مسئله. مطالبات متفکران دوران مشروطه درآمده بود

گذاري  دوران پیش از مشروطه منجر به فرایندي شد که کودکان در کانون توجه سیاست

  .حاکمیت قرار گرفت

هاي کودکان و  بررسی ریسک«، در پژوهش خود با عنوان )1394(حسینی 

بعد از این دورة » ها در ایران بعد از انقالب اسالمی گیري و مواجهه با آن سازوکار شکل

در این پژوهش، . ها و قوانینی پرداخته که به کودکان نظر داشتند تاریخی به تحلیل برنامه

عنوان قلمرو زمانی در  به 1394تا سال  1380سال ها از  بررسی اسناد و قوانین و برنامه

پژوهشگر به ارزیابی عملکرد سه سازمان بهزیستی، شهرداري تهران و . نظر گرفته شد

. ها و مخاطرات کودکان در این برهه پرداخته است کمیتۀ امداد امام در ارتباط با ریسک

: دهند یص میکنند تشخ ایشان دو دسته ریسک که سالمتی کودکان را تهدید می

قابلیتی به عدم -هاي اساسی ریسک. هاي ثانویه قابلیتی و ریسک-هاي اساسی ریسک

هاي بنیادین و نیازهاي اساسی اشاره دارد که کودکان با آن مواجهند،  اطمینان

. وپرورش و غیره ماندن کودك، بهداشت و سالمت، آموزش هایی از نوع زنده ریسک

توجهی به  ده عاطفی، جنسی، جسمی و اهمال و بیهاي ثانویه شامل سوءاستفا ریسک

هاي کودکان از دورة صدارت  وي معتقد است که مواجهۀ با ریسک. کودك است

قابلیتی بوده و از -هاي اساسی نوعی در راستايِ کنترل ریسک به 57امیرکبیر تا انقالب 

اي ه شمسی، ضمن توجه به ریسک 80طور مشخص از دهۀ  سو، به به این 57انقالب 

  .گذاران قرار گرفت هاي ثانویه در دستور کار سیاست قابلیتی، توجه به ریسک-اساسی
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  روش پژوهش

روش . روش انجام پژوهش کیفی از نوع اسنادي در گسترة تاریخی ایران معاصر است

مند و  کند با استفادة نظام وسیلۀ آن تالش می گر به اسنادي، روشی کیفی است که پژوهش

بندي و ارزیابی مطالب مرتبط با  هاي اسنادي به کشف، استخراج و طبقهمنظم از داده

صورت عملی،  به). Mogalakwe, 2006: 221-222(موضوع پژوهش خود اقدام کند 

روش اسنادي در واقع تحلیل محتواي طیف وسیعی از اسناد مانند اسناد سازمانی، 

اول، در ارتباط با موضوع ها و اظهارات مکتوب شاهدان دستۀ  ها، نامه رسمی، گزارش

ها یا  توان متنی نوشتاري، حاوي داده سند را می). Patton, 2002: 4(تحقیق است 

توانند  ولف طیف وسیع مواردي که می. اطالعاتی دربارة یک موضوع با پدیده دانست

هاي موردي، قراردادها،  یک یادداشت، گزارش«: کند سند تلقی گردند را چنین ترسیم می

هاي  هاي خاطرات، آمارها، گزارش ها، دفترچه هاي مرگ، اظهارنامه ها، گواهی ویسن پیش

 :Wolff, 2004(» ها یا اظهارنظرهاي کارشناسانه ها، احکام قضایی، نامه ساالنه، گواهی

  ). 275: 1388، به نقل از فلیک، 284

تن شناختی که پژوهشگر به دنبال یاف هاي جامعه همچنین، روش اسنادي در بررسی

یکی از راهبردهاي . هاي اجتماعی است کاربرد دارد خط سیر یا فرایند تکوینی پدیده

است که مشتمل بر استفاده از منابع  1سازي سویه تقویت اعتبار در روش اسنادي سه

، ایجاد تنوع در منابع، بررسی منابع متعدد، کیفیت خواندن )اول ویژه منابع دست به(معتبر 

صادقی فسایی (و انجام پژوهش، مشورت با متخصصان و رعایت موازین اخالقی است 

تنوع منابع  ، که در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر و)15: 1394منش،  و عرفان

در این پژوهش، با استفاده از اسنادي که در قالب قوانین و . مورد توجه قرار گرفته است

هاي رسمی پیرامون کودکان از زمان مشروطه تا به امروز وجود دارد، سیر تکوینی  برنامه

  .و نوع مواجهه با کودکان و کودکی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است

                                                  
1. triangulation
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  تا پایان دورة پهلوي اول از انقالب مشروطه

شده پیرامون کودکان در ایران مربوط به دوران  به لحاظ تاریخی، اولین سیاست ثبت

کوبی به تصویب و  شمسی، قانون آبله 1229به فرمان امیرکبیر در سال . باشد امیرکبیر می

ست در ممالک محروسه، ناخوشی آبله عمومی ا«: اعالم گردید وقایع اتفاقیهدر روزنامه 

اطباء ... شود شود که اکثري را هالك کند، یا کور و معیوب می که اطفال را عارض می

دارند و به طفل  اند که در طفولیت از گاو آبله برمی طور یافته چاره این ناخوشی را به این

محمدي (» شود زحمت خوب می آورند و بی آن طفل چند دانه آبله بیرون می. کوبند می

محور  به دلیلی که مسئله). 8: 1394، به نقل از غفاري و حسینی، 17: 1380و قایینی، 

اي  بودن حقوق کودك و مفهوم کودکی در صحنۀ سیاسی و اجتماعی در ایران پدیده

توان  مدرن و برگرفته از تجربۀ تاریخی جوامع غربی است، این سیاست امیرکبیر را نمی

ً از لحاظ تاریخی، آغازگاهی براي  از این زاویه مورد بررسی قرار داد، بلکه صرفاً،

  .تبارشناسی توجه به کودکان است

مشغولی حاکمیت در مواجهه با  حقوقی که در آن زمان، دغدغه و اسباب دل 

عنوان یک  چرا که کودکی به. روي کودکان بوده باشد اساساً وجود نداشت مسائل پیش

خاص خود ظهور نکرده مفهوم و یک دورة خاصی از حیات انسان همراه با نیازهاي 

تا پیش از دوران مدرن، کودکان گروهی ویژه با نیازها، «بود؛ به تعبیر فیلیپ آریه، 

: 1395ذکایی، (» شدند عالیق، منزلت و جایگاه اجتماعی یکسان و مشترك تلقی نمی

هاي پیش از انقالب مشروطه تداوم  این وضعیت تا اواخر دورة قاجار و سال). 22

  :تحت تأثیر عواملی، کودکان مورد توجه واقع شدند که داشت تا این

گران متجدد ایرانی به آموزش کودکان تحت تأثیر جنبش اصالحی  توجه اندیشه 

، از این حیث که »پداگوژي یا تعلیم و تربیت تجربی«قرن نوزدهم اروپا تحت عنوان 

حساب هاي ترقی ایران به شرط عنوان یکی از پیش اصالح ساختار آموزشی را به

هاي  هاي آنان از کار کودکان در کارگاه آوردند؛ حضور بیگانگان در ایران و گزارش می
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بار کودکان  المللی کار را به روند مشقّت توجه سازمان تازه تأسیِس بین... بافی و  فرش

بحث  در ایران جلب کرد که این موضوع کودکان را براي نخستین بار به موضوعی قابل

المللی تبدیل کرد؛ قانون اساسی مشروطه،  هاي بین ایران و سازماندر روابط سیاسی 

اي اجتماعی و  ها و احزاب سیاسی به چندین طریق در تبدیل کودکان به مسئله انجمن

نوعی، شرط سنی شرکت در  به. مهم در سپهر اندیشۀ اجتماعی ایرانیان یاري رساندند

ریف جدیدي از حد رشد، پایان ها و احزاب، خود تع انتخابات یا عضویت در انجمن

سابقه بود و برخی از  داد که پیش از آن بی هاي اجتماعی می کودکی و آغاز فعالیت

احزاب سیاسی خواستار ممنوعیت کار و مزدوري براي کودکان زیر سن خاصی شدند 

  ). 15-19: 1395حاتمی، (

گران متجدد  تنها کودکان به کانون بحث جدي اندیشه تا پایان دورة قاجاریه نه

هاي  شان، کتاب هاي درسی خاص و مناسب سن شده بودند، و براي آنان کتاب تبدیل

آموزشی تدارك دیده بود بلکه سخن دربارة آنان به  داستانی ویژه و ابزار و وسایل کمک

مذاکرات مجلسیان دربارة دختران . مذاکرات مجلس شوراي ملی نیز کشیده شده بود

هاي خود و فشار مالی حکمران  ثر فقر اقتصادي خانوادهخردسال قوچانی که در ا

، به نقل از 1381آبادي،  نجم(شده بودند  به ترکمنان فروخته –الدوله  آصف –خراسان 

  .اي از مسئله آمیز شدن کودکان در آن عصر بود ، نمونه)22-23: 1395حاتمی، 

الب مشروطه، تحت متفکران اجتماعی ایران در اواخر دورة قاجار و در آستانۀ انق 

مسکوب . دیدند هاي غربی، مبناي تعالی و ترقی جامعه را در آموزش می تأثیر پیشرفت

خواستار دموکراسی پارلمانی مشروطه بوده و ) 1905-11(انقالب مشروطه «: گوید می

محور  اهداف اجتماعی آن نسبتًا محدود بودند اما به تأسیس اولین نظام آموزشی دولت

وپرورش  در واقع، آموزش). قانون اساسی مشروطه 19اصل (کمک نمود ملی در ایران 

وآموزش. هاي سیاسی مورد توجه قرار گرفت هاي کلیۀ گروه بارها و بارها در اعالمیه
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شد، که هر ملتی که  و روشنفکري تصور می 1عنوان ابزار اصلی نوسازي پرورش به

» به بهبود این ابزارها بپردازد آرزوي پیشرفت و توسعه را در سر داشته باشد، باید

  ). 305-306: 1391مسکوب، (

مشغولی این  ، دل)گیري مجلس شوراي ملی شکل(البته در آستانۀ مشروطه  

. بخشی و روشنگري بود متفکران آموزش به معناي عام آن، به عبارتی، به معناي آگاهی

لی این فرایند خود، گروهی بودند که هدف اص طور خودبه حال، کودکان، به بااین

از این رو، اولین قانون مربوط به کودکان که بعد از . اصالحی از طریق آموزش بود

ماده به  28در ) مجلس دوم(گیري مجلس شوراي ملی  وقوع انقالب مشروطه و شکل

شمسی مربوط به آموزش  1290در سال » 2قانون اساسی معارف«تصویب رسید، 

تعلیمات ابتدائیه براي عموم ایرانیان اجباري «قانون  بر اساس مادة سوم این. کودکان بود

هرکس مکلف است اطفال خود را از سن هفت به «و بر اساس مادة پنجم، » است

نکتۀ جالب . »که در خانه باشد یا در مدرسه تحصیل معلومات ابتدائیه وادارد اعم از این

س یا مکاتب که، در این قانون، احداث مدارس غیردولتی تحت عنوان مدار این

  .شده بود به رسمیت شناخته» غیررسمی«

مخارج مدارس غیرمجانی دولتی از «گوید  این قانون می) 24(سوي، مادة  از یک 

شود و چنانچه کسري داشته باشد بر  التعلیمی است که از شاگردان اخذ می محل حق

نی که مکاتب و مدارس مجا«، )25(از سوي دیگر، بر اساس مادة . »عهدة دولت است

شود فقط براي تمتع اطفال فقرا و اشخاصی است که رسماً عدم  به خرج دولت اداره می

نوعی رویکرد  ، که به»ها از طرف مأمورین رسمی محلی تصدیق شده باشد بضاعت آن

چرا که این قانون دولت را . دهد این قانون رسمی و سراسري را پسماندي نشان می

داند، بلکه ورود  کودکان همۀ اقشار جامعه نمی متولی اصلی هزینه براي تحصیالت

                                                  
1. modernization
2. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90163
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هاي غیردولتی دچار  دولت را به نفع اقشار ضعیف و در مواقعی که مدارس و مکتب

  .دانست شدند مجاز می کمبودهاي مالی می

هاي  زمان با دگرگونی ویژه بعد از انقالب مشروطه و هم در اواخر دوران قاجار و به

هاي کشنده،  بهداشت در جامعه، پیشگیري از بیماري اجتماعی و فرهنگی همچون رشد

وپرورش و  هاي نو، بهتر شدن کیفیت آموزش بهبود تغذیۀ کودکان، افزایش آموزشگاه

کم  باال رفتن سطح آگاهی شماري از مادران و پدران، زندگی کودك ایرانی نیز کم

شده در مورد  اختههاي شن در این تاریخ، عمده ریسک. اي یافت انداز امیدوارکننده چشم

هایی هرچند پراکنده در  قابلیتی است و حرکت-هاي اساسی کودکان، همان ریسک

  ). 23-29: 1380محمدي و قایینی، (گرفت  ها صورت می جهت کنترل آن

، والی کرمان و سیستان و بلوچستان فرمانی براي حمایت 1302آذر  25در تاریخ  

این فرمان معطوف به گروه سنی کودکان . کردبافی صادر  هاي قالی از کارگران کارگاه

حال، یکی از بندهاي این  بااین. نبود بلکه ناظر بر مسائل گروهی از کارگران صادر شد

سال در این  10سال و دختراِن کمتر از  8پسراِن کمتر از «دارد که  فرمان عنوان می

هاي متعدد آن و در بند) 74-75: 1392عراقی، (» ها به کار گمارده نشوند کارگاه

هاي مناسبی براي کودکان فراهم آورند و محل  کارفرمایان مجبور شدند نیمکت

حشمتی (گیر منتقل کنند  هاي مرطوب و نمناك به مکانی آفتاب ها را از زمین کارگاه

  ).153: 1395به نقل از حاتمی،  114-115: 1371رضوي، 

مان والی کرمان و سیستان و سال قبل از فر 9ذکر است اشاره شود که ایران  شایان 

المللی  شمسی، به عضویت سازمان بین 1293/ میالدي  1914بلوچستان، یعنی در سال 

به  1302المللی کار در سال  گزارشی که حکومت ایران از سازمان بین. کار درآمده بود

بافی کرمانی دریافت کرد عامل اصلی صدور  خاطر اوضاع اسفناك کاري کارگران قالی

شمسی،  1303یک سال بعد در سال ). 17: 1395حاتمی، (ن والی آن ایالت بود فرما

صادر شد » بافی هاي قالی ها و کارگاه قانون کارخانه«فرمانی از سوي دولت تحت عنوان 

تري دربارة نقشۀ ساختمان، شرایط بهداشتی  که در آن ضمن وضع قوانین مفصل
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ه و میزان دستمزدها، سن قانونی کار هاي کار روزان ها، اوضاع کار، ساعت کارخانه

در این فرمان که فراگیر . یافته بود بافی دو سال افزایش هاي قالی کودکان شاغل در کارگاه

و دربارة کل ایاالت بود، کارفرمایان اجازة استخدام پسران کمتر از ده سال و دختران 

  ). 115-118: 1371فلور، (کمتر از سیزده سال را نداشتند 

شدند، بر  از یاد برد که این فرامین در ساختار حکومتی مشروطه صادر می نباید 

ها، این مجموعه دستورات  بر عنوان این فرمان» قانون«رغم ذکر نام  این اساس علی

فرمان . هاي دولت مرکزي به والیان تحت حکومتش نبود نامه دولتی چیزي جز بخش

نها بخشنامۀ دولتی در سراسر دورة پهلوي ت» بافی هاي قالی ها و کارگاه قانون کارخانه«

هاي صنعتی تنها و  اول است که بدون در نظر گرفتن کار کودکان در سایر بخش

حتی در نظامنامۀ . بافی سراسر کشور صادرشده است هاي قالی منحصرًا دربارة کارگاه

به تصویب مجلس شوراي  1315مرداد سال  15کارخانجات و مؤسسات صنعتی که در 

اي به حداقل سن مجاز کار در کارخانجات و مؤسسات  رسید نیز هیچ اشارهملی 

کرد به  اي در همین قانون که صاحبان کار را مکلف می گرچه ماده. صنعتی نشده بود

هاي مخصوص براي درس  دستور وزارت معارف و به خرج آن وزارتخانه، کالس

موده و در روزهاي تعطیل به خواندن مزدورانی که از هیجده سال کمتر دارند، تهیه ن

صراحت  ها را به تحصیل وادارد، به میزان چهار ساعت با کاستن از مدت زمان کار، آن

: 1395حاتمی، (حاکی از حضور و کارگران زیر هجده سال در مراکز جدید صنعتی بود 

155.(  

گذاري  اولین قانون مدون جزایی ایران توسط قوة قانون» قانون مجازات عمومی«

این قانون ناظر بر مجازات افراد . به تصویب رسید 1304ماه سال  دي 23ود که تاریخ ب

این قانون از حیث قواعد و . گرفت طورکلی بود که در برخی مواد کودکان را در برمی به

مقررات شکلی، موضوع رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان مقررات خاصی 

سال مرتکب جرم جنایی  18تا  15وجوانان بین که ن فقط درصورتی. نشده بود بینی پیش
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ساالن، رسیدگی به اتهام و  قانون مزبور برخالف بزرگ) 37(موجب مادة  شدند، به می

  ). 22: 1387زادگان،  موذن(محاکمۀ ایشان در دادگاه جنحه مقرر شده بود 

، مقنن در تعیین 1304در زمینۀ قوانین کیفري ماهوي قانون مجازات عمومی 

ساالن  ش کیفري علیه کودکان و نوجواناِن معارض با قانون، هرچند نسبت به بزرگواکن

کیفرهاي مالیمی برقرار کرده بود، اما همچنان این کیفرها ) سال 18اشخاص باالي (

در خصوص حمایت از ). 24: همان(گري و آزاردهندگی داشت  جنبۀ سرکوب

ومی، مقررات جامعی مالحظه دیدگی کودکان و نوجوانان در قانون مجازات عم بزه

جنحه و «که در ذیل فصل سوم از باب سوم این قانون تحت عنوان  شود، جز این نمی

، مقرراتی در راستاي حمایت از اطفال 195-201به شرح مواد » جنایت نسبت به اطفال

  .دیده مقرر شده بود بزه

ن شمسی، مسئوالن فرهنگ و آموزش براي حفظ سالمت کودکا 1310در سال 

را تصویب کردند که بر اساس آن نحوة معماري » نظامنامۀ صحیه مدارس«محصل، 

مطلوب مدارس، طرز نشستن و فاصله چشم کودکان از کتاب، برنامۀ درسی مناسب 

، به نقل از حاتمی، 3: 1310روزنامه اطالعات، (شده بود  مشخص... توان کودکان و 

هاي قدرت مالی و اجتماعی نهاد  ینهحکومت پهلوي در راستاي تضعیف زم). 33: 1395

گذاري با تصویب قوانین مدنی جدید دست به تغییراتی زد که  مذهب، در عرصۀ قانون

یکی از . تفسیري جدید از مفهوم کودکی، رشد و سن ورود افراد به اجتماع بود

 1310مرداد سال  23ترین نمادهاي این موضوع، تصویب قانون جدید ازدواج در  اصلی

ه بر اساس مادة سوم آن، ازدواج با دخترانی که فاقد استعداد جسمانی بودند، بود ک

شده و مرتکبین به مجازاتی بین یک تا سه سال حبس یا جزاي نقدي از  ممنوع اعالم

  .گردیدند دویست تا دو هزار تومان محکوم می

قانون جدید ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن شانزده سال شمسی تمام و   

اما دو سال بعد، مجلس به پیشنهاد . کرد سران را قبل از پایان هیجده سالگی ممنوع میپ

استثناي نکاح و  سال در کلیۀ معامالت به 18قانون غیررشید دانستن افراد زیر «دولت 
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را به تصویب رساند که بر اساس آن سن مجاز فعالیت مالی و اقتصادي افراد بر » طالق

مراتب از سن مجاز براي ازدواج و  تعیین گردیده بود و به رشدمبناي قاعدة عقالنی 

افراد زیر هیجده سال تمام اعم «بر اساس این قانون، . ورود به زندگی مشترك باالتر بود

» استثناي نکاح و طالق غیررشید از ذکور و اناث در کلیۀ معامالت و عقود و ایقاعات به

، مجلس 1310ماه سال  دي 14یخ در تار). 34-35: 1395حاتمی، (تلقی شده بود 

المللی پاریس و ژنو  شوراي ملی قانون اجازة الحاق دولت ایران به قراردادهاي بین

  1.آمیز نسبت به زنان و کودکان را به تصویب رساند راجع به جلوگیري از رفتار جنایت

در » الصحه حفظ«تأکید بر آموزش بهداشت به کودکان و گنجاندن درسی به نام   

هاي وزارت معارف براي  گیري خصوص دخترانه همراه با سخت امۀ درسی مدارس بهبرن

نام در مدارس سراسر کشور تا حد  عنوان یکی از شروط ثبت ارائۀ گواهینامۀ تندرستی به

توان  در این رابطه می. هاي کودکان مؤثر بود بسیار زیادي در شناسایی و درمان بیماري

شمسی اشاره کرد که  1304شهریور سال  11معارف در وزارت  831به بخشنامۀ شمارة 

ها  نام کودکان در مدارس از آن در آن مدیران مدارس دولتی موظف شدند براي ثبت

کوبی دریافت کنند و در صورت مخالفت با واکسیناسیون، آنان را از مدرسه  تصدیق آبله

 11شوراي ملی در  بعدها، مجلس). 37-40: 1304مجله تعلیم و تربیت، (اخراج نمایند 

طرز «گیر در میان کودکان، قانون  هاي همه ، به دلیل شایع بودن بیماري1320خرداد سال 

ماده به تصویب  24را در » هاي واگیردار هاي آمیزشی و بیماري جلوگیري از بیماري

ها به  رساند که در بندهاي متعددي از آن شرایطی براي پیشگیري از انتقال این بیماري

مادة یازدهم این قانون والدین کودکان شیرخوار را موظف .شده بود بینی ن پیشکودکا

ساخت پیش از استخدام دایه با مراجعه به پزشک و دریافت گواهینامۀ تندرستی از  می

مانند آبله، وبا و » هاي واگیردار بیماري«فصل دوم این قانون به . سالمت او مطمئن شوند

طبق مادة شانزدهم این . اختصاص داشت... دیفتري و  هاي وبایی شکل، سرخچه، اسهال

                                                  
1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92423
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ویک  سالگی و بیست سالگی، سیزده کوبی در چهار نوبت بدو تولد، هفت قانون، آبله

نام یا استخدام افراد  سالگی اجباري بود و کلیۀ نهادهاي آموزشی و اداري در هنگام ثبت

  ).125: 1395حاتمی، (کوبی بودند  موظف به دریافت گواهینامۀ آبله

گیري بلدیه در ایران معاصر نقطۀ عطفی در توجه به مشکالت مربوط به  شکل 

اولین بلدیۀ قانونی در تهران . ها بود گذاري اجتماعی معطوف به آن کودکان و سیاست

سال پس از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس  3نزدیک به (شمسی  1289در سال 

شمسی،  1300اي در هیأت دولت در سال  نامه نظام با تدوین. ایجاد گردید) شوراي ملی

ادارة خیریۀ وابسته به ). 130-132: 1392زاده،  ملک(ادارة بلدیه وابسته به دولت شد 

 "هاي بلدي کارخانه"و  "دارالمساکین"، "داراالیتام"بلدیه سه دایره تحت عناوین 

تدابیر الزمه در مواقع صاحب و اتخاذ  حفظ اطفال بی«یکی از وظایف بلدیه . تشکیل داد

شان کمتر  جا که نهادهاي مذهبی نیز دیگر از قدرت قبلی از آن. بود» بروز امراض مسریه

هاي دولت براي رفع موانعی که بر سر راه  شد، در راستاي سیاست اثري دیده می

خانه واقع در  رسیدگی به ایتام وجود داشت، بلدیه وارد عمل شد و با تأسیس اولین یتیم

مختاري (اي از ایتام را گردآوري کرد و تحت سرپرستی خود گرفت  بان ري عدهخیا

  ). 586: 1380اصفهانی، 

تحت حمایت بلدیه، تأسیس مراکز معاینۀ عمومی و مجانی براي اطفال نوزاد، 

در تمام نقاط کشور براي تغذیۀ اطفال نوزاد ) ها دارالرضاعه(تأسیس شیرخوارگاه 

تقسیم شیر بین اطفال فقیر، برپایی مجالس سخنرانی و  بضاعت و هاي بی خانواده

همایش و تبلیغات صحی براي آشنا کردن افراد غنی و فقیر جامعه دربارة اهمیت حفظ 

سالمت و طرز نگهداري و تغذیۀ اطفال نوزاد و در نهایت تصویب قانونی براي 

ورت عمومی و ص کوبی اجباري و تعمیم آگاهی نسبت به معاینۀ اطفال نوزاد به آبله

هاي رفاهی و  هاي نجات جان نوزادان از مرگ در اولویت عنوان مؤثرترین راه مجانی به

  ).138: 1392زاده،  ملک(اجتماعی دولت قرار گرفت 
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یکی دیگر از  1301در سال » جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران«تشکیل 

رالتربیه، تأسیس مؤسسات مهمی بود که همچون بلدیه در راه ایجاد داراالیتام و دا

هاي  دیدگان، انجام درمان و معالجه فقرا و خانواده بیمارستان، کمک و همراهی آسیب

بضاعت، کمک به مستمندان، نگهداري و حمایت از عجزه، کمک به مؤسسات خیریه  بی

ها، با  در این سال). 43: 1372محسنی، (اي نمودند  و امثال آن خدمات ارزنده

شد تا در نخستین گام  سازي زندگی در غرب تالش می هاي بهینه الگوبرداري از برنامه

هاي پیشگیري، کودکان را  به وضعیت بهداشتی کودکان پرداخته شود و با اجراي برنامه

، ادارة کل صحیۀ مملکتی تصمیم گرفت که 1304در سال . از کام مرگ نجات دهند

، جمعیت 1306در سال . دکوبی شون هاي تهران آبله همۀ شاگردان دختر و پسر مدرسه

منظور حمایت از کودکان و نوزادان به تربیت پرستار براي  شیر و خورشید سرخ به

. ها پرداخت که با بهداشت و تندرستی کودکان پیوند داشت ها و درمانگاه بیمارستان

همچنین تشکیل جمعیت حمایت از کودکان کر و الل از سوي جمعیت شیر و خورشید 

  ).45: 1381محمدي و قایینی، (توان و ناتوان بود  به کودکان کمسرخ نشانۀ توجه 

براي نخستین بار نیز در قانون مدنی ایران، کودکان مورد حمایت واقع شدند و   

نامۀ دفتر محجورین و  نظام«17طبق تبصرة مادة . حقوقی برایشان در نظر گرفته شد

ي نگهداري کودکان مقرر شد که برا 1316مرداد سال  13مصوب » تحریر ترکه

بضاعت از محل درآمد اوقاف منابع مالی الزم تأمین شود و عایدات  سرپرست و بی بی

که از سوي اقشار  واسطۀ این چرا که در برخی از شهرها به. اوقافی به مصرف آنان برسد

رفت مساعدت و کمکی و از مشارکت  گونه که الزم است و انتظار می مختلف جامعه آن

نبود، عمالً بودجۀ حکومتی قادر به تأمین مخارج نگهداري و محافظت از ها خبري  آن

هاي وقفی  در نتیجه، از محل عایدات موقوفات و مؤسسات و مکان. نیازمندان نبود

چنانچه در کرمانشاه از محل عایدات دولت از . کردند اعتبار الزم را باید تأمین می

ت وقت بود، اعتبار مورد نیاز براي موقوفات جامی عبدالغنی که تولیت آن با حکوم

، یا در تعامل با سایر )651: 1305شفق سرخ، (المنفعه بلدیه تأمین گردید  کارهاي عام
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شد،  المنفعه مشاهده می منظور تأمین مخارج مراکز عام هایی به هاي دولتی، همکاري ارگان

کرد و  ن فعالیت میاي که با نظارت بهداري اصفها المنفعه مانند پرورشگاه و بنگاه عام

: 1392زاده،  ملک(نمود  روز نگهداري می متجاوز آر صد نفر پسر و دختر یتیم را شبانه

140.(  

عنوان عاملی  ها به همچنین، از اواخر دورة قاجاریه توجه به ورزش در کنار بازي

مهم در سالمت جسم و جان کودکان و راهی براي گذراندن اوقات فراغت مورد توجه 

میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزي از ضرورت گنجاندن درس ورزش در . فتقرار گر

یکی از اسرار بزرگ «زاده  هاي جدید سخن گفت و سید حسن تقی شمار دروس مدرسه

هاي مربوط به آن  را در ورزش بدنی و انواع بازي» غیرمعلومه و غیرمشهور ملل غربی

ماندة آموزش  اي قانون معطلحکومت رضاشاه که با تمام قدرت در جهت اجر. دانست

شمسی،  1306شهریور  4کرد، بر اساس قانون مصوب  عمومی و اجباري تالش می

شمسی،  1312شش سال بعد در سال . ورزش را در مدارس سراسر کشور اجباري کرد

دانشسراي  1318بدنی به نام گیبسن استخدام شد و در سال  مستشار آمریکایی تربیت

همچنان که در . ها افتتاح گردید ر تهران و سپس در شهرستانبدنی د مقدماتی تربیت

شده، ریاست آن  آهنگی ایران تشکیل بدنی و پیش هستۀ مرکزي انجمن تربیت 1313سال 

که آموزش عمومی و اجباري ابتدایی بخشی از  بنابراین، درحالی. به ولیعهد سپرده شد

عنوان  داد، تبلیغ ورزش به میوقت روزانۀ کودکان را در سراسر کشور به خود اختصاص 

ابزاري براي گذراندن اوقات فراغت در کنار فواید دیگر آن مانند سالمت جسم و 

ها و  اي جدید به زندگی روزمره، بازي آموزش روحیۀ جمعی و نظم اجتماعی، چهره

  ).168-169: 1395حاتمی، (بخشید  اوقات فراغت کودکان در دورة رضاشاه می

عنوان یک موسسۀ  شمسی به 1319در سال » مادران و نوزادانبنگاه حمایت از «

هدف از تشکیل این . عمومی و غیردولتی از سوي فوزیه همسر ولیعهد تشکیل شد

هزینۀ این بنگاه از محل . موسسۀ خیریه، حمایت از مادران و نوزادان و بینوایان بود

یاست عالیۀ آن بر البته چون ر. شد کمک و مساعدت و همراهی خیرخواهان تأمین می
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عهدة همسر ولیعهد وقت بود، عمالً این نهاد از خدمات نهادهاي دولتی و مسئوالن 

این . کرد مند بود و از بودجۀ عمومی نیز تا حدودي کمک دریافت می کشور نیز بهره

خانوار بینوا لباس، خوراك،  500براي  -برابر مدعیات رسمی  -بنگاه براي نخستین بار 

جا که موسسه  القاعده از آن ذکر است که علی شایان. یۀ زمستانی تأمین کردسوخت و اثاث

بایست در مجموعۀ نهادهاي دولتی قرار گیرد، ولی  خیریۀ مذکور غیردولتی است، نمی

که این موسسۀ عمومی در عمل متکی به منابع دولتی بود و مدیریت آن نیز  نظر به این

ر داشت، در زمرة نهادهاي عمومی تحت چتر در اختیار دربار و مسئوالن دولتی قرا

  ).167: 1395اکبري، (گیرد  حمایتی دولت قرار می

هایی مانند  توان مربوط به پدیده توجه به کودکان را در دورة پهلوي اول می

در دورة پهلوي . یافتگی در نظر گرفت هاي ملی، ایدئولوژي و توسعه سازي، ارزش ملت

سازان میهن به کانون توجه دولت درآمده و نقش محوري در عنوان آینده اول، کودکان به

ترین  آموزش مهم. یافته بودند... هاي کالن جمعیتی، اقتصادي، بهداشتی و  ریزي برنامه

رشد و گسترش . شد هاي کالنی از طریق آن اجرا می اي بود که چنین سیاست عرصه

. دهد ان میآموزش عمومی در طی دورة حکومت رضاشاه چنین مدعایی را نش

گوید ایجاد نظام واحد آموزشی در کشور یکی از  می) 1389(که آبراهامیان  چنان آن

، شامل 1923/1302آموزان ایران در سال  شمار دانش. اهداف اصالحات بود

ها و مدارس  هاي علمیه، میسیونري آموزان مدارس دولتی و خصوصی، حوزه دانش

ها،  از آن 12000تر از  نفر بود که کم 91000هاي دینی در مجموع کمتر از  اقلیت

مدرسه در کشور  650در مجموع ). 3ایرانشهر، ج (آموزان مدارس دولتی بودند  دانش

 200مدرسۀ میسیونري، و بیش از  47مدرسۀ دولتی،  250وجود داشت که شامل 

 -که همگی در مدارس میسیونري بودند  - آموزان دختر  شمار دانش. شد خانه می مکتب

، تعداد مدارس تحت پوشش دولت به 1941/1320تا سال . نفر بود 1800تر از  کم

آموز از  دانش 21000دبیرستان با  241آموز و  دانش 210000مدرسۀ ابتدایی با  2336

ها و همچنین مؤسسات آموزشی  مدارس میسیونري. آموز دختر رسید دانش 4000جمله 
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هاي دولتی ادغام  ها نیز در نظام دبیرستان انهخ مکتب. اعالم شدند» ملی«هاي دینی،  اقلیت

نظام آموزشیِ دولتی از سیستم آموزشی فرانسه الگوبرداري شد و بر اساس آن . شدند

  ).158: 1389آبراهامیان، (سالۀ ابتدایی و متوسطه تقسیم شد  مدارس به دو سطح شش

طبقات اجتماعی، همه، تا پایان این دوره، تجربۀ کودکی در میان همۀ اقشار و  بااین

مثال اجراي قانون ازدواج در این دوره خود . شهري و روستایی یکسان و همانند نبود

هاي کودکی  حکایت از یک تجربۀ واحد براي کودکان نبود، بلکه شاید اصطالح دوران

  .تر این دوره باشد مناسب

  

  57دوران پهلوي دوم تا انقالب 

، فصل )شمسی 1320(1941در سال  گیري رضاشاه با لشکرکشی متفقین و کناره

مسکوب، (هاي اجتماعی و سیاست اجتماعی ایران گشوده شد  جدیدي در جنبش

در این دوران، گشایشی در فضاي سیاسی ایجاد شد که بسیاري از ). 309: 1391

هایی از جامعه سعی در برجسته کردن  نیروهاي سیاسی و اجتماعِی نمایاي بخش

) 1389(آبراهامیان . گذاري اجتماعی داشتند هدف سیاست هاي مطالبات و حقوق گروه

عنوان نیروي سیاسی فعال در آن  به[گوید حزب توده  به روایت سفارت بریتانیا می

دست به ترغیب دولت به اجراي نخستین قانون جامع کار در خاورمیانه زد که ] زمان

در مردادماه ). 204: 1389آبراهامیان،(هاي این قانون لغو کار کودکان بود  یکی از وعده

وپرورش عمومی اجباري و  قانون راجع به آموزش«مجلس شوراي ملی،  1322سال 

دولت موظف «بر اساس مادة یک این قانون، . ماده به تصویب رساند 16در » مجانی

ابتدایی را در تمام ) وپرورش آموزش(سال تعلیمات  10تا مدت  1322است از سال 

  .»و اجباري سازد تدریج عمومی کشور به

تأسیس کرد » صندوق تعاون روستایی«1325خرداد  11همچنین، هیأت وزیران در 

ها و  داري و تربیت اطفال یتیم و تهیۀ وسایل کار آن که بخشی از وظایف آن نگاه

ها  ها و دبستان چنین ساختمان و تأسیس کودکستان بضاعت، و هم نگاهداري بیماران بی
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گام  1334مرداد  5مجلس شوراي ملی و مجلس سنا در تاریخ کمیسیون مشترك . بود

دیگري در راستاي توجه به بعضی امور تأمین اجتماعی روستاییان برداشت و قانون 

مادة هفتم این قانون . را تصویب کرد» سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان«

رست و تأمین وسایل سرپ تأمین وسایل بهداشت و نگهداري و تربیت یتیمان بی«به 

  ).50-52: 1383اکبري، (پرداخت  می» ها و مشغول بودن به کارهاي مفید معاش آن

انجمن «، بنا به پیشنهاد دکتر اقبال، وزیر بهداري وقت، 1325در تاریخ اسفند   

بعداً نام این انجمن به سازمان شاهنشاهی خدمات [را تأسیس کرد » خدمات اجتماعی

موجب مادة یکم اساسنامۀ این انجمن، نهاد مزبور تحت نظر و  به]. اجتماعی تغییر یافت

. شود و تولیت اشرف پهلوي در تهران تشکیل می] ولیعهد[ریاست عالیۀ محمدرضاشاه 

توجه به بهداشت : اند از برخی از وظایف این سازمان که مربوط به کودکان بود عبارت

ها، امور مربوط به  ها و پرورشگاه هسرپرست؛ رسیدگی به شیرخوارگا کودکان فقیر و بی

تشکیل «، قانون 1328مرداد سال  4در ). 121-123: 1383اکبري، (وپرورش بود  آموزش

عنوان بخشی از وظایف این  وظایف حمایتی به» ها و انجمن شهرها و قصبات شهرداري

هدف  طور مستقیم بخشی از گروه یکی از وظایف این نهاد که به. نهاد در نظر گرفته شد

تأسیس شیرخوارگاه و پرورشگاه براي «کودکان را مدنظر داشت عبارت بود از 

ها در حدود  صاحب و نگاهداري و تربیت آن بضاعت و بی آوري اطفال بی جمع

اعتبارات شهرداري و مساعدت با اولیاي اطفالی که استطاعت تأمین هزینۀ تربیت اوالد 

  ).59-58: 1383اکبري، (» خود را ندارند

به شکلی آزمایشی و سرانجام در سال  1325خستین طرح قانون کار در سال ن

ترین سن  سال و کم 12ترین سن کار را  صورت رسمی به تصویب رسید و کم به 1328

، با اصالح برخی مواد قانون 1337بعدها در سال . کارآموزي را ده سال تمام تعیین کرد

سال، گام دیگري به سود  16تا  13ان کار از جمله تعیین هفت ساعت کار براي کودک

  ).52: 1381محمدي و قایینی، (حقوق کودکان کارگر برداشته شد 
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هاي فقیر و  با هدف کمک به مادران و کودکان خانواده 1329یونیسف در سال 

سازمان شاهنشاهی . درآمد به یاري سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی شتافت کم

راي مبارزه با بیماري کچلی کودکان درمانگاه ب 1329خدمات اجتماعی در سال 

هاي اکابر توسط نمایندة ایران در یونسکو  کالس 1328در سال . پرتوتابی را بنیان نهاد

ها در این دوران به سود کودکان نوجوانان کارگري  اندازي شد و گسترش این کالس راه

تا سال . نده بودندبهره ما بود که به سبب پیوستن به صف نیروي کار، از آموزش بی

سرپرست را در مرکز  توان ذهنی، دیوانگان، گدایان و کودکان بی افراد کم 1338

، به پیشنهاد سازمان ملل متحد 1338در سال . کردند داري می گردآوري و نگه» آباد امین«

ها از هم آغاز شد و به آنان آموزش  و سازمان خدمات شاهنشاهی، جداسازي این گروه

انجمن خدمات اجتماعی و ). 57-58: 1381محمدي و قایینی، (داده شد  اي جداگانه

هاي  بعدها سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، از نهادهایی بود که نسبت به سازمان

قبل از آن مانند سازمان شیر و خورشید سرخ ایران و بنگاه حمایت از مادران و نوزادان 

انجمن متشکل از مقامات اجرایی رسمی  اي نداشت و عمدتًا هیأت مدیرة جنبۀ خیریه

بود، مانند وزیر دارایی، وزیر یا معاون وزارت بهداري، رئیس بانک ملی ایران، شهردار 

  ... .تهران و 

اي طراحی و اجرا  هاي حمایتی و بیمه اي از سیاست مجموعه 1331از اواسط سال  

اي بر عهده گرفتن را بر» صندوق عمران و تعاون ده و دهستان و بخش«دولت، . شد

در کنار وظایف دیگر، . به تصویب رساند 1331امور حمایتی در روستاها در مهرماه 

سرپرست بود  ها تأمین بهداشت و نگهداري کودکان بی یکی از وظایف این صندوق

در دورة مصدق، قانون شهرداري مورد تجدیدنظر قرار گرفت و ). 89: 1393امیدي، (

به تصویب  1331در تاریخ اول آبان » یحۀ قانونی شهرداريال«متن جدید تحت عنوان 

ها، وظایف حمایتی لحاظ شده بود که  در این قانون به مانند قانون قبلی شهرداري. رسید

ها نسبت  از جمله وظایف شهرداري. گرفتند هایی قرار می کودکان شامل چنین حمایت

قانون تعلیمات اجباري ) 8(مادة » 1«اجراي تبصرة «توان به  به کودکان در این قانون، می
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و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و 

درمانگاه و بیمارستان امراض مسري و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و 

و » هاي اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب کالس

  ).58-59: 1383اکبري، (اشاره کرد » صاحب و سرراهی هداري اطفال بینگ«

براي نخستین بار تحت عنوان کمیتۀ ایرانی » انجمن ملی حمایت کودکان«  

المللی کمک به کودکان سازمان ملل  صندوق بین«استمداد به نفع کودکان وابسته به 

این  1331ماه سال  همندر ب. در ایران تأسیس گردید 1331در سال ) یونیسف(» متحد

خوانده شد و به فعالیت در » انجمن ملی ایرانی حمایت کودکان«کمیته با تغییراتی به نام 

هشت سال بعد با . زمینۀ بهبود زندگی و پرورش استعداد و تندرستی کودکان پرداخت

ت انجمن ملی حمای«تغییراتی که در اساسنامه و مرامنامه انجمن داده شد، نام آن نیز به 

هدف غایی انجمن حمایت از کودکان به معناي اعم، تربیت . تبدیل گردید» کودکان

کادر فنی براي مؤسسات مخصوص نگهداري کودکان، نگهداري و آموزش کودکان 

مانده، مطالعه و تهیۀ طرح در  مانده، بررسی و مطالعه امور مربوط به کودکان عقب عقب

ها در حدود امکانات انجمن بود  طرحجهت بهبود وضع کودکان و اجراي برخی از 

بر طبق پیشنهاد  1331همچنین، هیأت وزیران در سوم آذرماه ). 222: 1395اکبري، (

کمیسیون کمک به مستمندان و به کار «وزیر کشور، تأسیس حمایتی را تحت عنوان 

هاي  المنفعه از جمله دبستان هاي عام احداث ساختمان. تصویب کرد» ها گماردن آن

ط به قانون آموزش اجباري و اختصاص یک ثلث از وجوه عوارض بنزین به بنگاه مربو

اکبري، (حمایت از مادران و نوزادان از جمله اقدامات این کمیسیون براي کودکان بود 

1383 :62-60.(  

تحت ریاست عالیۀ علیاحضرت » جمعیت خیریه فرح پهلوي«1332در سال 

موجب مفاد اساسنامه، نگهداري،  تشکیل آن، بههدف از . شهبانوي ایران تأسیس گردید

پناه شده  پرورش، و آموزش کودکان و نوجوانانی است که به عللی در عرصۀ زندگی بی

در اجراي این هدف، جمعیت . اند و از نعمت سرپرستی مؤثر خانواده محروم مانده
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جمعیت و نگهداري و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان : داراي این وظایف کلی است

متفرقه به نحوي مطلوب و شایسته و آماده ساختن آنان براي زندگی مستقل؛ فراهم 

هاي علمی و فنی و  آوردن تسهیالت الزم براي آموزش کودکان و نوجوانان در رشته

... هاي الزم به آنان، به هنگام لزوم در حدود مقررات و مصوبات جمعیت و  دادن کمک

شده در سال  ن مرکزي کانون کارآموزي کشور، تأسیسسازما). 128: 1382اکبري، (

هایی بود که بخشی از رسالت خود را رسیدگی به امور  شمسی، از دیگر سازمان 1337

اکبري، (کرد  تعریف می) سال به باال 7(سرپرست  خصوص کودکان بی کودکان، به

1395 :225.(  

شیوة رسیدگی اتهامات  کار در زمینۀ ، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه1338در سال 

بینی  البته با توجه به پیش. کودکان و نوجوانان معارض با قانون به تصویب رسید

ساله در تصویب  ضرورت تأسیس کانون اصالح و تربیت در این قانون و تأخیر ده

موجب مادة یکم  زیرا به. نامۀ اجرایی آن، این قانون در عمل امکان اجرا پیدا نکرد آیین

هایی که کانون اصالح و تربیت تأسیس نشده بود، رسیدگی باید  در شهرستان این قانون

ترین  مهم). 25: 1387زادگان،  موذن(شد  طبق قانون مجازات عمومی انجام می

هاي مهم این قانون در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل دادگاه مستقل  ویژگی

؛ لزوم انجام تعقیب، )2مادة (بحر و صالح ؛ انتخاب قضات ویژة مت)1مادة (ویژة اطفال 

بینی تشکیل پروندة شخصیت و  ؛ پیش)6مادة (تحقیقات و دادرسی توسط قاضی دادگاه 

شناسان در پرونده با  اخذ و درج نظریات کارشناسان مددکاري اجتماعی و روان

دة ما(طور مطلق  ؛ غیرعلنی بودن تحقیقات و رسیدگی به)7مادة (تشخیص قاضی دادگاه 

  .بود... و ) 9

وسیلۀ سازمان شاهنشاهی خدمات  به 1327که در سال » آموزشگاه نابینایان رودکی«

اجتماعی ایجادشده بود، به علت عدم تجهیزات کافی و محدودیت قدرت پذیرش 

تصمیم  1340که در سال  تا این. نابینایان نتوانست جوابگوي نیازمندان و مراجعین باشد

آموزشگاه «به نام  1343گرفته شد که در نهایت در سال  به توسعه و گسترش آن
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ساله  5-18وظیفۀ آموزشگاه، آموزش نابینایان . شروع به کار کرد» نابینایان رضا پهلوي

اي در  هاي حرفه در سطح کودکستان، دبستان، دورة راهنمایی، و دبیرستان و آموزش

اکبري، (برنامه بود  صورت فوق بهنویسی و موسیقی  اي، تلفن، برنامه هاي فنی حرفه زمینه

1395 :225.(  

) 1334-1341(و دوم عمرانی ) 1327-1341(هاي اول  در مجموعه قوانین برنامه

، )235: 1383اکبري، (اي دربارة تأمین اجتماعی وجود نداشته  کشور هیچ ماده یا تبصره

ودکان اولی ک طریق گذاري اجتماعی و به هاي هدف سیاست طبیعی است که به گروه

- 1346(در برنامۀ سوم عمرانی ) 236همان، (بنا بر مطالعۀ اکبري . اشاره نشده باشد

اي در خصوص تأمین اجتماعی نبود، فقط در گزارش مقدماتی این برنامه  اشاره) 1341

در فصل هفتم وظایف انجمن شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات 

ان و کودکان و سایر نهادهایی که مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی و بنگاه حمایت از مادر

  .شد پرداخته شد که بخشی از وظایف این نهادها به کودکان مربوط می

ریزي کالن  را باید نقطۀ عطفی در برنامه) 1346-1351(برنامۀ چهارم عمرانی  

ریج تد هدف کلی برنامه آن بود که به. حساب آورد دولتی در موضوع تأمین اجتماعی به

جویی موقت مشکالت و  هاي رفاهی از جنبۀ خیریه و محدود و از چاره کلیۀ فعالیت

صورت یک وظیفۀ عمومی و  به –دردهاي اجتماعی خارج شود و تحت نظارت دولت 

). 239-240: 1383اکبري، (درآید  –یافته و منطبق بر معیارهاي علمی  به شکلی سازمان

. و در قالب برنامۀ عمرانی به کودکان پرداخته شدطور مشخص  در این برنامه بود که به

عنوان گروهی مستقل نگریسته نشد بلکه کودك را ذیل  منتها، در این برنامه به کودکان به

انداز در این برنامه معطوف به کودك در  از این رو، چشم. کرد نهاد خانواده تعریف می

ترین واحد نظام اجتماعی،  نزلۀ اساسیم در این برنامه، خانواده به. قالب نهاد خانواده بود

هایی براي  براي این منظور، برنامه. و دگرگونی آن مبناي تحوالت اجتماعی شناخته شد

از جمله نهادهاي معطوف به کودکان عبارت بودند . خانواده و کودکان تدارك دیده شد

هاي روزانه  نونها، کا ها و مراکز بهداشت مادران و کودکان در همۀ شهرستان از اندرزگاه
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یا مهدهاي کودك، مهدکودك براي کارگران زن، توزیع غذا و بهداشت و خدمات 

مددکاري در مدارس، استخدام مدیرانی براي مراکز رفاه اجتماعی مربوط به کودکان، و 

  .سرپرست هایی براي اطفال بی همچنین برنامه

حمایتی در ، به تصویب قوانین و تشکیل شورهاي 1339وزارت کار در سال  

در پِی آن، شوراي ویژه زنان و . راستاي محدود کردن کار کودکان و زنان پرداخت

ایجاد شرایط مساعد براي وضعیت کار زنان و «کودکان تشکیل شد که هدف آن 

هرمزي و (» هاي کارگر در مورد مسائل مختلف بود کودکان و نیز راهنمایی خانواده

جلس شوراي ملی، قانون تشدید مجازات م 1347در سال ). 75: 1378حاجیها، 

مقرر گردید که کسانی که «موجب آن  کارفرمایان کودکان کارگر را تصویب کرد که به

بافی به کار بگمارند، به  سال تمام را به هر عنوان در کارگاه فرش 12تر از  اطفال کم

  ).108همان، (» سال و پرداخت غرامت محکوم گردند 1ماه تا  6حبس تأدیبی از 

آوري و نگاهداري و تربیت کودکانی که  منظور جمع ، به1344در اسفندماه سال  

ها و  هاي مادي و معنوي سازمان ولی خاص یا سرپرست صالحی ندارند و جلب کمک

مؤسسات و اشخاص خیر و صرف آن در راه اجراي این منظور و ادامۀ فعالیت و 

درآمد جمعیت . تشکیل گردید» سرپرست جمعیت حمایت از کودکان بی«توسعۀ آن، 

کمک دولت، کمک شرکت ملی نفت ایران، : سرپرست از طرق حمایت از کودکان بی

شد  کمک شهرداري تهران و کمک سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی تأمین می

قانون حمایت از «، 1353سال بعد، در اسفندماه سال  9). 221-222: 1395اکبري، (

ماده پس از تصویب مجلس سنا، به تصویب مجلس  17در » کودکان بدون سرپرست

شدن با مشکالت این  این قانون اولین قانون مصوب براي مواجه. شوراي ملی رسید

سرپرست بود و  گرچه در این قانون، تأکید فقط بر کودکان بی. دست از کودکان بود

، کودکان 1392بعد از انقالب، در سال . شد کودکان بدسرپرست را شامل نمی

  .بدسرپرست تحت شمولیت چنین قوانینی قرار گرفتند
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، 1351آبان سال  15، مورخ »تأمین آموزش فرزندان کارگران«موجب قانون  به

هاي  هاي اجتماعی که ضمن تحصیل در دوره فرزندان کارگران مشمول قانون بیمه

ش هاي مربوط، افراد مستعد و باهو ابتدایی یا راهنمایی تحصیلی، از طریق آزمایش

مجموعه قوانین (شوند  اي برخوردار می تشخیص داده شوند، از تسهیالت تحصیلی ویژه

). 98: 1383، به نقل از اکبري، 210-200، روزنامه رسمی کشور، صص 1351سال 

هاي  موجب موادي از این قانون، فرزندان کارگران مشمول قانون بیمه همچنین، به

اي راه یابند یا در  ي یا تعلیمات فنی و حرفهاجتماعی که به دورة تعلیمات متوسطۀ نظر

هاي عالی کشور پذیرفته شوند، هزینۀ تحصیلی و  ها و آموزشگاه امتحانات ورودي دانشگاه

قانون «، 1353در تیرماه سال ). 98همان، ص (کمک الزم به آنان پرداخت خواهد شد 

تصویب مجلس سنا و  ابتدا به» تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

مجموعه قوانین (سپس به تصویب مجلس شوراي ملی با توشیح محمدرضاشاه رسید 

این قانون، تنها قانونی بود ). 1354گذاري بیست و سوم،  مجلس شوراي ملی، دوره قانون

در آن به حمایت  1381در سال » قانون حمایت از کودك و نوجوانان«که تا زمان تصویب 

  ).77: 1382زینالی، (تحصیلی و آموزشی اطفال توجه شده بود کیفري از حقوق 

  

  تا به امروز 57هاي اجتماعی معطوف به کودك پس انقالب  سیاست

ها و نهادهاي حمایتی دوران پهلوي به وزارت  بعد از انقالب، بسیاري از سازمان

 25/4/58وزیران دولت موقت ایران در تاریخ  هیئت. بهداري و بهزیستی واگذار شدند

ها مانند  اغلب این سازمان). 232: 1395اکبري، (اي را به تصویب رساندند  چنین مصوبه

سازمان ملی رفاه خانواده ایران؛ سازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان؛ انجمن 

سرپرست؛ انجمن حمایت معلولین؛  ملی حمایت کودکان؛ جمعیت حمایت از اطفال بی

سرپرست سازمان  هاي بی یان ایران؛ واحد حمایت از خانوادهسازمان ملی رفاه ناشنوا

طور مستقیم یا غیرمستقیم به  شاهنشاهی خدمات اجتماعی؛ سازمان ملی رفاه نابینایان به

  . پرداختند مشکالت مربوط به کودکان می
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ترین اسناد باالدستی، در فصل سوم  عنوان مهم قانون اساسی جمهوري اسالمی به

این قانون در اصل بیست و یکم، دوران بارداري، دوران . اشاره دارد» حقوق ملت«به 

هاي قابل حمایت  سرپرستی کودکان را از موقعیت حضانت، قیمومیت و تربیت و بی

ها را از جمله وظایف دولت به شمار  آمیز در این موقعیت اعالم کرده و دخالت حمایت

گوید که در موارد فقدان  می محتواي بند پنجم اصل بیست و یکم چنین. آورده است

منظور رعایت غبطه کودکان الزم  ولی شرعی، اعطاي قیمومیت به مادران شایسته به

در رابطه با کودکان نیز حق تحصیل یکی از حقوق اساسی کودکان است که در . است

قانون اساسی جمهوري ) 30(اصل . شده است طور صریح به آن اشاره این قانون به

وپرورش رایگان را براي  دولت موظف است وسایل آموزش«: گوید میاسالمی ایران 

همۀ ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، (» طور رایگان گسترش دهد خودکفایی کشور به

  ).ام اصل سی

ن، به دلیلی که هنوز قوه مقننه وزیري مهندس بازرگا در دولت موقت به نخست 

گذاري تشکیل نشده بود و از سویی مجلس شوراي ملی  ترین نهاد قانون عنوان مهم به

ها، تصمیمات و قوانین در حوزة کودکان با هیأت  شده بود، مانند دیگر زمینه تعطیل

 ، هیأت وزیران طرح انتقال مدیریت امور مهدهاي1358در خردادماه سال . وزیران بود

پس . کودك فرزندان زنان کارمند به وزارت بهداري و بهزیستی را به تصویب رساندند

، هیأت وزیران قانون ایجاد شیرخوارگاه و مهدهاي کودك 1358از آن، در مردادماه سال 

مهرماه  12همچنین، در . هاي دولتی و وابسته به دولت را تصویب کردند در کارگاه

ملی شدة شهرستان شهرکرد مجاناً به انجمن ملی حمایت  همان سال، پنج هکتار از منابع

، اساسنامۀ کانون پرورش 1359در اردیبهشت سال . کودکان براي مهدکودك واگذار شد

و  1365هاي  بعدها در سال. فکري نوجوانان و کودکان به تصویب شوراي انقالب رسید

هاي مجلس  پژوهشسایت مرکز (هایی انجام شد  وتعدیل در برخی مواد آن جرح 1389
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هاي پس از  شده بود، اما در سال تأسیس 1344این کانون در سال ). شوراي اسالمی

  .انقالب در آن تغییراتی داده شد

گرچه در . تشکیل شد 1357هایی است که در اسفندماه سال  کمیتۀ امداد از سازمان

ز کودکان نشده اي به کودکان به معناي کلی یا گروه خاصی ا اهداف اصلی سازمان اشاره

هایی است که تا امروزه بخشی از رسالت خود را  حال یکی از سازمان است، بااین

  .کند پذیر تعریف می پرداختن به رفع نیازهاي کودکان در معرض آسیب و آسیب

به تصویب شوراي انقالب  1359خردادماه  24سازمان بهزیستی کشور در تاریخ 

. ن ارائۀ خدمات به کودکان در معرض آسیب بودیکی از اهداف اصلی این سازما. رسید

به دلیلی که رویکرد سازمان بهزیستی حداقلی و پسماندي است، لذا با کودکانی سروکار 

واگذاري فرزند . دارد که به هر علت در معرض مشکالت اجتماعی قرار دارند

 سرپرست در قالب قانون حمایت از کودکان بی 1353که از سال ) فرزندخواندگی(

تحویل . اي به سازمان بهزیستی واگذار شد وجود داشته، پس از انقالب با تغییرات عمده

خانواده  طرح شبه. در کشور در دست اجرا بوده است 1360هاي  موقت کودکان از سال

یافته توسط سازمان بهزیستی مورد پیگیري قرار  طور سازمان به 1379امین موقت از سال 

  .گرفته است

توان به مواردي اشاره  نین کیفري حمایت از کودکان پس انقالب میدر زمینۀ قوا

کننده  کرد که بعضاً برخی از این قوانین در نادیده گرفتن حقوق کودکان نقشی تعیین

هاي  توان به الیحۀ قانونی تشکیل دادگاه در زمینۀ قوانین کیفري شکلی، می. داشتند

هاي مستقل  آن، دادگاه) 12(مادة موجب تبصرة  اشاره کرد که به 1358عمومی سال 

هیأت  64/2/64مورخ  6بر اساس رأي وحدت رویۀ شماره . اطفال منحل گردید

عمومی دیوان عالی کشور، آیین دادرسی خاص ناظر به شیوة رسیدگی به جرائم اطفال 

از نظام قضایی ایران رخت بربست و مقررات شکلی حمایتی کیفري اطفاِل معارض با 

طورکلی  شده بود، به بینی کار پیش هاي اطفال بزه قانون مترقی تشکیل دادگاهقانون که با 

محقق  1304ملغی گردید و از این حیث، نوعی رجعت به قانون مجازات عمومی سال 
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شده بود،  به دلیلی که قبالً مقررات شکلی حمایت از کودکان و نوجوانان منسوخ. شد

نامۀ قانون تشکیل  آیین) 8(تبصرة مادة موجب  گذاري براي رفع این خأل، به قانون

هاي عمومی و انقالب، رئیس قوة قضائیه با استفاده از اختیار قانونی مبادرت به  دادگاه

اما این . هاي عمومی کرد عنوان شعب خاصی از دادگاه هاي ویژة اطفال به تشکیل دادگاه

نداشت شعب، آیین دادرسی خاصی براي رسیدگی به اتهام اطفال در اختیار 

  ).26-27: 1387زادگان،  مؤذن(

نقطۀ  1361در سال » قانون اصالح موادي از قانون مدنی«ها در  تغییرات و بازنگري

تعیین مرز کودکی . عطفی در چرخش رویکردي به کودکی از زاویۀ شرعی و دینی بود

موجب مواد  به. بر اساس سن بلوغ براي دختران و پسران تبلور اصلی این چرخش بود

گذار بدون در نظر گرفتن جنسیت  ، قانون1314قانون مدنی سال  2)1210(و  1)1209(

عنوان سن اهلیت و استیفاء در نظر گرفته و شخص بعد از  سالگی را به فرد، سن هجده

پس از انقالب در . گشت سالگی تمام و اثبات رشد در دادگاه از حجر خارج می پانزده

) 1210(حذف و مادة ) 1209(انون مدنی با فقه، مادة منظور انطباق کامل ق به 1361سال 

عنوان جنون  توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به کس را نمی هیچ«: ترتیب تغییر کرد این به

بر اساس . »شده باشد که عدم رشد یا جنون او ثابت یا عدم رشد محجور نمود مگر آن

م قمري و در دختر نه سال سن بلوغ در پسر پانزده سال تما«همین ماده، » 1«تبصرة 

ها و قوانینی که بعدها  تعیین سن بلوغ براي کودکی در اغلب برنامه. »تمام قمري است

  .صورت چالش نشان داده است در خصوص کودکان به تصویب رسید خود را به

صورت مادة واحده به تصویب رسید،  که به 1365قانون مربوط به حضانت سال 

فري از حکم دادگاه خانواده که حضانت کودکی را به افراد منزلۀ ضمانت اجراي کی به

                                                  
که  ذالک درصورتی هرکس که داراي سن هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است مع«): 1209(ماده - 1

  .»شود بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومیت خارج می

2 - عنوان جنون یا عدم رشد مجبور نمود  یدن به هجده سال تمام بهتوان بعد از رس کس را نمی هیچ«): 1210(ماده

  .»شده باشد که عدم رشد یا جنون او ثابت مگر آن
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واجد صالحیت واگذار کرده است و شخص دیگري هرچند که پدر یا مادر او باشد، از 

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا «اجراي حکم ممانعت کند، مقرر داشته است که 

در و مادر و یا شخص مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهدة کسی قرار گیرد و پ قائم

دیگري، مانع اجراي حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادرکنندة 

نماید و در صورت مخالفت به  حکم، وي را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می

حق حضانت، سایت مرکز  قانون مربوط به(» حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد

، تنها قانونی که در آن به مسئلۀ قاچاق یا 1367تا سال ). هاي مجلس پژوهش

قانون مجازات عبور «خریدوفروش کودکان در عرصۀ حقوق جزا توجه شده بود، 

این قانون، ) 1(ماده » د«بر اساس بند . دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهاي کشور بود

تسهیل و فراهم  عبور دادن غیرمجاز شخصی غیربالغ یا موجبات عبور غیرمجاز او را

شود و فقط در مورد ربودن، مخفی  نمودن، جرم و از موجبات تشدید مجازات تلقی می

قانون  633و  631جاي طفلی دیگر بر اساس موارد  نمودن و قلمداد کردن طفلی به

  ).67: 1382زینالی، (انگاري خاص صورت گرفته بود  مجازات اسالمی جرم

. به تصویب رسید 1371پرست در آبان ماه سر قانون تأمین زنان و کودکان بی

طور  کودکانی که بنا به هر علت و به«سرپرست یعنی  موجب این قانون، کودکان بی به

هاي مالی، فرهنگی و  از حمایت» باشند داده از دستدائم و یا موقت، سرپرست خود را 

مردادماه  11یخ نامۀ اجرایی این قانون در تار آیین. شوند مند می اجتماعی مناسبی بهره

سازمان بهزیستی کشور متولی اجراي این . به تصویب هیأت وزیران رسید 1374

ها از  اصالح شد که برخی سازمان 1386ماه سال  نامه در دي این آیین. نامه بود آیین

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اضافه و هماهنگی اجراي این  جمله سازمان زندان

  .ربط بر عهدة وزارت رفاه و تأمین اجتماعی واگذار شد اي ذيه قانون با دستگاه

قانون «اي به نام  نیز مجلس شوراي اسالمی طی ماده واحده 1372در اسفندماه  

اجازة الحاق به » اجازة الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودك

هاي معطوف به  سیاستاین قانون، در واقع، نقطۀ عطفی در تاریخ . دولت داده شد
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کنوانسیون حقوق کودك مشتمل بر «: بر اساس این ماده واحده. کودك در ایران است

ماده به شرح پیوست تصویب و اجازة الحاق دولت جمهوري اسالمی  54یک مقدمه و 

که مفاد در هر مورد و در هر زمان در تعارض  شود، مشروط بر آن ایران به آن داده می

و موازین اسالمی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوري اسالمی  با قوانین داخلی

هاي فراوانی در  اي تاکنون چالش پذیرش چنین ماده واحده. »الرعایه نباشد ایران الزم

سو، نظام  بدین ترتیب که، از یک. مباحث مربوط به کودکان به وجود آورده است

که مصالح و منافع کودك را در  گذاري به کنوانسیون حقوق کودك پیوسته است قانون

کند که تمام  اي به این قانون اضافه می دهد، و از سوي دیگر، تبصره اولویت قرار می

  . دهد مصالح و منافع کودك را تحت تأثیر قرار می

این کنوانسیون داراي چند پروتکل ماهوي و شکلی الحاقی و تکمیلی است که  

قانون الحاق دولت «توان به  ها می ز جمله آنا. ها پیوسته است ایران به یکی از آن

جمهوري اسالمی به پروتکل اختیاري کنوانسیون حقوق کودك در خصوص فروش، 

می سال  25این الحاقیه در . اشاره کرد 1386در مردادماه » نگاري کودکان فحشا و هرزه

قی کمیسیون قضائی و حقو. المللی قرار گرفت به تصویب این کنوانسیون بین 2000

اختیاري ) پروتکل(نیز تشریفات  1395مرداد  25مجلس شوراي اسالمی در تاریخ 

کنوانسیون حقوق کودك در مورد بکارگیري کودکان در منازعۀ مسلحانه را با اکثریت 

هاي مجلس شوراي اسالمی، گزارش یک شوري،  مرکز پژوهش(آراء به تصویب رساند 

1395.(  

قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام «، 1380آبان ماه سال  23در تاریخ   

نامۀ مکمل آن به تصویب مجلس  و توصیه» فوري براي محو بدترین اشکال کار کودك

ماده، مصوب آذرماه  9در » قانون حمایت از کودکان و نوجوانان«. شوراي اسالمی رسید

در این . تر به حقوق کودکان بود یکی دیگر از نقاط عطف براي نگاه جامع 1381سال 

) 5(بر اساس مادة . سال تمام هجري باشد 18قانون، کودك به کسی اطالق شد که زیر 

عنوان  آزاري به آزاري جنبۀ عمومی پیدا کرده و با اعالم نمودن کودك این قانون، کودك
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آزاري بر عهدة دادستان قرار  هاي کودك جرمی عمومی، وظیفۀ تعقیب و پیگیري پرونده

پیشنهاد اولیۀ این الیحه متعلق به انجمن حمایت از کودکان ). 80: 1382زینالی، (گرفت 

 9وبرگشت داشت و نهایتاً در  بار بین مجلس و شوراي نگهبان رفت 6این قانون . بود

در این قانون نیز تنش مهمی که در پذیرش کنوانسیون حقوق . ماه به تصویب رسید

براي مثال، یکی از ایرادهاي مهم . وجود داشت خود را نشان داد 1372کودك در سال 

که بر  این قانون استثنا کردن والدین و سایر اولیاي قانونی از شمول قانون بود، درحالی

 29در تاریخ . دهند ها رخ می ها درون خانواده آزاري اساس تحقیقات علمی بیشتر کودك

لس شوراي به تصویب مج» قانون نحوة اهداء جنین به زوجین نابارور«، 1382تیرماه 

گرچه هدف اصلی این قانون رفع مشکل ناباروري زوجین بوده، . اسالمی رسید

  .شود که باید حقوقی براي او لحاظ کرد حال، در این میان کودکی متولد می بااین

به تصویب هیأت » نامه ساماندهی کودکان خیابانی آیین«، 1384در مردادماه سال   

نامه، سازمان بهزیستی کشور موظف است با  ن آیینبر اساس مادة دوم ای. وزیران رسید

هاي غیردولتی و نیروي  هاي خیریه، تشکل همکاري و مشارکت شهرداري، انجمن

انتظامی و با استفاده از مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و 

اي ها و در صورت صالحدید شهره توانمندسازي کودکان خیابانی در کلیۀ مراکز استان

  ).1384نامه ساماندهی کودکان خیابانی،  آیین(باالي دویست هزار نفر اقدام نماید 

، شوراي عالی انقالب فرهنگی از سندي با عنوان 1390ماه سال  دي 6در تاریخ  

عنوان کارپایۀ اصلی  پس به رونمایی کرد که ازآن» وپرورش سند تحول بنیادین آموزش«

وپرورش  در آموزش» ایدة تحول بنیادي«تبدیل . فتنظام آموزش عمومی کشور قرار گر

متعاقب . داراي فراز و فرودهاي زیادي بوده است 1390تا سال  1364کشور از سال 

هاي کلی  سیاست«وپرورش، سند دیگري با عنوان  ابالغ سند تحول بنیادین آموزش

د که در ابالغ ش 5/2/1392نیز در تاریخ » وپرورش کشور ایجاد تحول در نظام آموزش

  ).6-8: 1397هاي مجلس،  گزارش مرکز پژوهش(شده است  بند تنظیم 13
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نامۀ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در  ، آیین1388ماه سال  دي 13در تاریخ  

ماه  فروردین 28جمهوري اسالمی ایران در جلسه هیأت وزیران تصویب و در تاریخ 

پس از . ی اصلی این مرجع شناخته شدعنوان متول وزارت دادگستري به. ابالغ شد 1391

ملحق شد، تا سال  1372که جمهوري اسالمی به کنوانسیون حقوق کودك در سال  آن

ها و موارد مربوطه بر  ، پیگیري موضوعات مربوط به حقوق کودك و گزارش1388

نامه و  ، در راستاي این آیین1395در سال . عهدة ستادي در وزارت امور خارجه بود

سال  10تدوین شد که افق آن براي » سند ملی حقوق کودك«ها  بین دستگاههماهنگی 

  .شده است تنظیم 1404یعنی تا سال 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان «1392شهریورماه  31همچنین، در  

طبق . ماده به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید 37در » سرپرست و بدسرپرست بی

سرپرست با  مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی امور«این قانون، ) 2(مادة 

به  1394تیرماه  14نامۀ اجرایی این قانون در تاریخ  آیین. »سازمان بهزیستی کشور است

توان به  اي است می این قانون که همراه با معضالت عدیده. تصویب هیأت وزیران رسید

تبصرة مادة (ها  حرم بودن آنسرپرست و سرپرستان از یکدیگر، نام ارث نبردن کودك بی

گرفته شدن کودکان واگذارشده از طرف والدیِن حقیقی  ، امکان گستردة باز پس)26

). 175-177: 1395شریعتی، (اشاره کرد ) 25(مادة » د«و بند ) 8(مادة » 1«تبصرة (خود 

مواردي که همه حکایت از آن دارند که این قانون عمالً منجر به نادیده گرفته شدن 

مصالح کودك شده و تنشی پیوسته بین رویکرد سنتی و شرعی و کنوانسیون حقوق 

قانون زنان و کودکان ) 4(مادة » 3«بر اساس این قانون، بند . کودك وجود دارد

و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب  8/24/1371سرپرست مصوب  بی

  .گردد لغو می 29/12/1353

نویس  پیش. اشاره کرد» حمایت از اطفال و نوجوانان الیحۀ«در نهایت، باید به  

ماده در قوة قضائیه  86با  1386شروع و در سال  1383ابتدایی این الیحه حدود سال 

آبان همان  28در دولت تصویب و در تاریخ  9/5/90الیحه در تاریخ . به اتمام رسید
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مجلس قرار گرفت و  در دستور کار 91ماده به مجلس فرستاده شد، در سال  49سال با 

کلیات این  97نمایندگان در دوم مردادماه . به کمیسیون قضایی ارجاع شد 92در سال 

بین مجلس ) بار 3(ها  وبرگشت حال، رفت بااین. ماده تصویب کردند 51الیحه را با 

 23که در نهایت در تاریخ  شوراي اسالمی و شوراي نگهبان ادامه داشت تا این

اسفندماه همین  4تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و از تاریخ به  1399اردیبهشت 

ترین مواد الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان  از مهم. االجرا خواهد بود سال الزم

توان به مواردي مانند مقابله با هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجۀ جسمی  می

ها،  اشت روانی و جسمی آنو روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدي سالمت و بهد

کارگیري از  گیري و به ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خریدوفروش کودکان، بهره

  . منظور ارتکاب اعمال خالف اشاره کرد کودکان به

مثالً در مادة . حال، همچنان ابهامات و مالحظاتی در این الیحه وجود دارد بااین

ل، او را فردي که به سن بلوغ شرعی نرسیده است این الیحه، با ارائۀ تعریفی از طف) 1(

سال کامل معرفی کرد و بنا به  18عنوان کرده، یا در همین ماده، نوجوان را فرد زیر 

بنا بر مادة . مالحظاتی سعی دارد تعریف کنوانسیون جهانی حقوق کودك را تکرار نکند

در سایر قوانین و مقررات  االجرا شدن آن، موارد مغایرت این الیحه، از تاریخ الزم) 51(

قانون حمایت از کودکان و  -1: گردد مرتبط با موضوع این قانون و قوانین زیر نسخ می

قانون تأمین وسایل و  -2مجلس شوراي اسالمی؛  25/9/1381نوجوانان مصوب 

تبصرة  -3با اصالحات بعدي؛  1353امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 

قانون ) 12(مادة  -4؛ 28/4/1383نون مبارزه با قاچاق انسان مصوب قا) 3(مادة » 1«

  .15/6/1385جامع کنترل و مبارزة ملی با دخانیات مصوب 

  

  بندي و نتیجه گیري جمع

هاي کودکی در  گیري و خط سیر سیاست متناسب با رویکرد نظري پژوهش تبیین شکل

از (براي این دورة طوالنی طبیعی است که دالیل و عوامل یکسانی . ایران دنبال شد



  

  

  

  

183...     گذاري و نهادي مربوط  بررسی روند تحوالت سیاست  

شدن کودکان و  تا به امروز در مطرح) گیري پارلمان یا مجلس در ایران زمان شکل

اندرکار نبوده و در هر  هاي مربوط به کودکان دست ها و پدید آمدن سیاست نیازهاي آن

.ها بوده است گیري این سیاست دورة تاریخی، مجموعه عواملی باعث شکل

شروطه، به دالیل متعددي از جمله توجه اندیشمندان ایرانی به در آستانۀ جنبش م

آموزش کودکان متأثر از جنبش اصالحی قرن نوزدهم اروپا، حضور بیگانگان و گزارش 

... المللی کار و  ها از وضعیت اسفناك کودکان و توجه سازمان تازه تأسیس بین آن

ها و  سی مشروطه، انجمنهمچنین، قانون اسا. کودکان در مرکز توجه قرار گرفتند

اي اجتماعی و مهم در سپهر  احزاب سیاسی به چندین طریق در تبدیل کودکان به مسئله

نوعی، شرط سنی شرکت در انتخابات یا  به. اندیشۀ اجتماعی ایرانیان یاري رساندند

ها و احزاب، خود تعریف جدیدي از حد رشد، پایان کودکی و آغاز  عضویت در انجمن

  .سابقه بود داد که پیش از آن بی اجتماعی می هاي فعالیت

ومیر و سوءتغذیه  در کنار مسائلِ مبتالبه کودکان در آستانه قرن حاضر مانند مرگ  

چه بیش از همه توجه حاکمیت را پیرامون کودکان جلب کرد،  و کار کودکان، آن

بود  1290در سال » قانون اساسی معارف«اولین قانون مربوط به کودکان . آموزش بود

در این قانون، مدارس غیردولتی نیز . که تعلیمات ابتدایی را براي همه اجباري دانست

پیوستن . به رسمیت شناخته شدند که در صورت کسري باید دولت متقبل هزینه شود

شمسی و دریافت گزارش این سازمان از  1293المللی کار در سال  ایران به سازمان بین

بافی در ایران که داراي هیچ محدودیت  هاي قالی در کارگاهوضعیت اسفناك کارگران 

سال و  8سنی نبودند باعث شد فرمانی صادر شود که بر اساس آن پسران کمتر از 

در این دوران تا پایان پهلوي . ها به کار گمارده نشوند در این کارگاه 10دختران کمتر از 

قیم کودکان را مورد توجه قرار طور غیرمست اول، برخی قوانین به تصویب رسید که به

قوانین دیگري نیز به تصویب رسید که ناظر بر . »قانون مجازات عمومی«داد مانند  می

براي حفظ سالمتی کودکان در » نظامنامه صحیه مدارس«گروه کودکان بود، از جمله 

سال  18سال براي دختران و  16مدارس، قوانین مربوط به ممنوعیت ازدواج کمتر از 
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؛ و »هاي واگیردار هاي آمیزشی و بیماري قانون طرز جلوگیري از بیماري«ي پسران، برا

هاي توجه به مسائل  همچنین نهادها و مؤسساتی تأسیس شد که برخی از رسالت

  . کودکان بود

یکی از این نهادها بلدیه بود که تحت حمایت آن تأسیس مراکز معاینۀ عمومی و  

در تمام نقاط کشور براي ) ها دارالرضاعه(س شیرخوارگاه مجانی براي اطفال نوزاد، تأسی

بضاعت و تقسیم شیر بین اطفال فقیر، برپایی مجالس  هاي بی تغذیۀ اطفال نوزاد خانواده

سخنرانی و همایش و تبلیغات صحی براي آشنا کردن افراد غنی و فقیر جامعه دربارة 

د و در نهایت تصویب قانونی اهمیت حفظ سالمت و طرز نگهداري و تغذیۀ اطفال نوزا

صورت عمومی و  کوبی اجباري و تعمیم آگاهی نسبت به معاینۀ اطفال نوزاد به براي آبله

هاي رفاهی و  هاي نجات جان نوزادان از مرگ در اولویت عنوان مؤثرترین راه مجانی به

، 1301تشکیل جمعیت شیر و خورشید در سال در سال . اجتماعی دولت قرار گرفت

از دیگر نهادهایی بود که در دوران  1319ه حمایت از مادران و نوزادان در سال بنگا

  .پهلوي اول تشکیل شدند

در دوران پهلوي اول، اگرچه قوانینی براي حمایت از کودکان به تصویب رسید  

ها و امور وقفی  اما دولت سعی داشت که عمدتًا نیازهاي کودکان را در قالب خیریه

ها و مؤسساتی که در این دوره تشکیل شدند به شکل پراکنده و  نگاهاغلب ب. پاسخ دهد

اي بود  ترین حوزه آموزش مهم. هایی از کودکان فعالیت داشتند غیرمنسجم براي بخش

سازي و  ها مورد توجه قرار گرفت که ریشه در رویکرد ملت که بیشتر از سایر عرصه

سازان میهن به کانون توجه  ن آیندهعنوا بر این اساس، کودکان به. هاي ملی داشت ارزش

  .دولت درآمدند

با رفتن رضاشاه، گشایشی در فضاي سیاسی حاصل شد و بسیاري از نیروهاي   

شده و توجه به حقوق اجتماعی افراد، خواسته یا ناخواسته،  اجتماعی فعال-سیاسی

غیب حزب لغو کار کودکان یکی از اقداماتی بود که به تر. ها شد بخشی از مطالبات آن

شده  به مانند پهلوي اول، بسیاري از قوانین و نهادها و مؤسسات تأسیس. توده انجام شد
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طور مشخص براي رفع نیازهاي کودکان نبودند بلکه بخشی از رسالت  در این دوران به

در سال » صندوق تعاون روستایی«. کردند رسانی به کودکان تعریف می خود را خدمت

داري و تربیت اطفال یتیم و تهیۀ وسایل  ی از وظایف آن نگاهتأسیس شد که بخش 1325

ها و  بضاعت، و ساختمان و تأسیس کودکستان ها و نگاهداري بیماران بی کار آن

نهادهایی مانند سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، سازمان . ها بود دبستان

قصبات، جمعیت خیریه  ها و انجمن شهرها و شاهنشاهی خدمات اجتماعی، شهرداري

و همچنین مجموعه قوانینی در این دوره ... فرح پهلوي، آموزشگاه نابینایان رودکی و 

  .تصویب شد

در برنامۀ اول و دوم اساساً . هاي عمرانی شکل گرفت در دورة پهلوي دوم، برنامه 

قدماتی به مقولۀ تأمین اجتماعی پرداخته نشد و تنها در برنامۀ سوم بود که در گزارش م

ها به کودکان  آن به وظایف برخی نهادها و مؤسساتی پرداخت که بخشی از وظایف آن

ریزي کالن  عمرانی نقطۀ عطفی در برنامه) 1346-1351(برنامه چهارم . مربوط بود

تدریج کلیۀ  هدف کلی این برنامه آن بود که به. دولتی در زمینه تأمین اجتماعی بود

جویی موقت مشکالت و دردهاي  خیریه و محدود و از چارههاي رفاهی از جنبۀ  فعالیت

صورت یک وظیفۀ عمومی و به شکلی  به –اجتماعی خارج شود و تحت نظارت دولت 

منتها، در این برنامه به کودکان . درآید -یافته و منطبق بر معیارهاي علمی  سازمان

. کرد اده تعریف میعنوان گروهی مستقل نگریسته نشد بلکه کودك را ذیل نهاد خانو به

قانون تأمین وسایل و «و » قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست«متعاقب این برنامه، 

  .تصویب شد 1353امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی سال 

اگرچه در دورة پهلوي دوم همچنان مؤسسات و نهادهاي خیریه سعی در رفع   

هاي عمرانی  گیري برنامه به دلیل شکل حال، برخی نیازهاي کودکان داشتند، بااین

هاي رفاهی از جنبۀ  تدریج فعالیت تالش بر آن بود که به) بخصوص با برنامه چهارم(

در این دوره . تر درآیند یافته صورت سازمان شده و به هاي موقت خارج حل خیریه و راه

کارگري و  هاي اي از عوامل مانند توجه نیروهاي اجتماعی فعال و جنبش نیز مجموعه
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المللی کار در  المللی از جمله سازمان بین هاي بین همچنین تحوالت جهانی و سازمان

  .هاي اجتماعی معطوف به کودکی تأثیر به سزایی داشتند گیري و گسترش سیاست شکل

ها و نهادهاي حمایتی که عمدتاً در قالب  پس از انقالب اسالمی، بسیاري از سازمان

در سطحی باالتر، . ند به وزارت بهداري و بهزیستی واگذار شداي فعالیت داشت خیریه

دهد که در اصل  قانون اساسی جمهوري اسالمی فصلی را به حقوق ملت اختصاص می

ام که حق  اصل سی. پردازد پذیر می بیست و یکم آن به حمایت از کودکان آسیب

داد امام که در کمیتۀ ام. شناسد صورت رایگان به رسمیت می تحصیل را براي همه به

تأسیس شد یکی از وظایف آن پرداختن به امور کودکان در معرض آسیب و  1357سال 

شکل گرفت؛ سازمانی که  1359پس از آن، سازمان بهزیستی در سال . دیده است آسیب

وجود داشت اما به گستردگی سازمان » جمعیت بهزیستی«قبل از انقالب تحت عنوان 

ها و نهادهاي دولتی و  نار این دو نهاد عمده، برخی سازماندر ک. بهزیستی امروز نبود

قوانین . کنند غیردولتی مانند شهرداري تهران وجود دارد که در این زمینه نقش ایفا می

پذیر  هاي آسیب متعدد و متنوعی پس از انقالب تأسیس شد که عمدتًا ناظر بر گروه

یب رسید که نقطۀ عطفی در فرایند ، قوانینی به تصو70با آغاز دهۀ . کودکان بوده است

پیوستن به کنوانسیون حقوق کودك سازمان . گذاري مربوط به کودك بوده است قانون

رخداد بعدي مهم پیرامون کودکان . یکی از این قوانین بود 1372ملل متحد در سال 

این قانون براي اولین بار . است 1381قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آذرماه 

  .آزاري را به رسیمت شناخت و آن را جرمی عمومی اعالم کرد كکود

نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك به تصویب  بود که آیین 1388در سال 

نامه، وزارت امور خارجه  تا زمان تصویب این آیین 1372از سال . هیأت وزیران رسید

، 1388از سال . ودها به کنوانسیون ب مسئول پیگیري مربوط به حقوق کودك و گزارش

قانون حمایت از کودکان و «1392در سال . این امور به وزارت دادگستري واگذار شد

به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید که به » سرپرست و بدسرپرست نوجوانان بی

الیحۀ «در نهایت، باید به . بود 1353پرست سال  روز شدة قانون حمایت از کودکان بی
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نویس ابتدایی این الیحه حدود سال  پیش. اشاره کرد» وجوانانحمایت از اطفال و ن

الیحه در تاریخ . ماده در قوة قضائیه به اتمام رسید 86با  1386شروع و در سال  1383

ماده به مجلس فرستاده  49آبان همان سال با  28در دولت تصویب و در تاریخ  9/5/90

به کمیسیون قضایی  92ر سال در دستور کار مجلس قرار گرفت و د 91شد، در سال 

ماده تصویب  51کلیات این الیحه را با  97نمایندگان در دوم مردادماه . ارجاع شد

بین مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان ) بار 5(ها  وبرگشت حال، رفت بااین. کردند

به تصویب مجلس  1399اردیبهشت  23که در نهایت در تاریخ  ادامه داشت تا این

  .االجرا خواهد بود اسفندماه همین سال الزم 4المی رسید و از تاریخ شوراي اس

هاي کودکی  با روي کار آمدن نظام جمهوري اسالمی ایران تا به امروز، سیاست 

توان به  بخشی از این تحوالت را می. تحوالت بیشتري را پشت سر گذاشته است

ی از زاویۀ دینی و شرعی اي که حاکمیت سیاسی به مقولۀ کودک بودگی و دغدغه مسئله

هاي بین رویکردهاي سنتی و مذهبی با  کشمکش و چالش. دارد مربوط دانست

برانگیز کرده  رویکردهاي مدرن به کودکی، این دوره و نیازهاي متناظر با آن را بحث

هاي معطوف به کودکی در ایران  ها و سیاست ها تقریباً در تمام برنامه است و این چالش

ها و  کنندة ماهیت اغلب سیاست توان گفت که تعیین از این رو، می .وجود دارند

ها و  هاي معطوف به کودکی پس از انقالب اسالمی تا به امروز همین چالش برنامه

سو، ایران به  از یک. هاي بین نگاه سنتی یا دینی و مدرن به کودکی است کشمکش

اراي الزامات خود بوده و از المللی حقوق کودك پیوسته است که د هاي بین کنوانسیون

هاي فقهی یا دینی معینی از کودکی و  سوي دیگر، رویکردها، یا به تعبیري، خوانش

تا جایی که، در بسیاري موارد، چنین تنش و کشمکشی منجر به . نیازهاي آن وجود دارد

قانون . هاي خاص کودکان شده است کم، برخی از گروه محروم شدن کودکان، یا دست

ن حاصل از مادران ایرانی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون حمایت از فرزندا

اي از قوانینی هستند که تأخیر و تعلیق  پاره... سرپرست و بدسرپرست و  کودکان بی

هاي  ها، به دلیل وجود چالش مزبور، سبب محرومیت کودکان یا برخی از گروه آن
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اید در اولین گام از تشتت رویکردي به نظام حکمرانی ب. ها شده است خاص از آن

کودکی خارج شده و اقتضائات و ملزومات جامعه ایران و کودك ایرانی را مدنظر قرار 

  .دهد

تري مانند سازمان بهزیستی، کمیتۀ امداد امام  ها و نهادهاي رسمی همچنین، سازمان 

ا کودکان هاي اصلی خود را سروکار داشتن ب گرفته است که یکی از مأموریت شکل

حال، رویکرد حاکم به کودکی در این نهادها پسینی و عمدتاً  بااین. اند تعریف کرده

ها، عمدتًا به کودکانِ  گذاري در قانون. پذیر کودکان است هاي آسیب معطوف به گروه

. شود سرپرست و بدسرپرست توجه می پذیر از نوع بی داراي شرایط خاص و آسیب

، 1371مصوب سال » سرپرست قانون زنان و کودکان بی«ن به توا ازجملۀ این قوانین می

اشاره  1392مصوب » سرپرست و بدسرپرست قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی«

ابعاد بیشتري از حقوق و رفاه کودکان مورد » سند ملی حقوق کودك«گرچه در . داشت

مین رویکرد پسینی یا گیرد، اما نگاه اصلی در این سند نیز معطوف به ه توجه قرار می

به این معنا قوانین مربوط به کودکان . هاي اجتماعی است ترمیمی و از زاویۀ آسیب

رسد باید  در این زمینه، بنظر می. دیده بوده است هاي آسیب عمدتًا معطوف به گروه

در این چارچوب، تمام . گرایی و اقدامات ایجابی در خصوص کودك اتخاذ شود فعال

دیدگی یا عدم  شوند و مالك آسیب ها دیده می د متنوع نیازها و حقوق آنکودکان و ابعا

  .هاي آن نخواهد بود برخورداري مالی کودك و خانواده
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  منابع

، جلد ریزي دولتی در حوزة تأمین اجتماعی ایران بررسی برنامه،)1382(.محمدعلیاکبري،-

  .نخست، انتشارات موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،چاپ اول

، جلد دوم، ریزي دولتی در حوزة تأمین اجتماعی ایران بررسی برنامه، )1383(.محمدعلیاکبري،-

.انتشارات موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول

موسسه عالی پژوهش تأمین  :، تهرانرفاه اجتماعی در ایران معاصر، )1395(.محمدعلیاکبري،-

  .اجتماعی، چاپ اول

مطالعۀ قانون نظام جامع رفاه و (گذاري اجتماعی در ایران  ، تحلیل سیاست)1393(.رضاامیدي،-

  .، دانشگاه عالمه طباطبائیرسالۀ دکتري رشته رفاه اجتماعی، )تأمین اجتماعی

نشر نی، چاپ : محمدابراهیم فتاحی، تهران :، ترجمهتاریخ ایران مدرن،)1389(.یرواندآبراهامیان،-

  .دوم

ارتباطات بین رشد اقتصادي، توزیع درآمد و فقر «،)1393(.اهللا درس، ولیصادق و فریابختیاري،-

  .87، سال بیست و دوم، شماره اقتصاد کشاورزي و توسعه، »در مناطق روستایی ایران

).1304ماه  دي(، شماره 3، ج ایرانشهر، »تعلیم و تربیت در ایران«نام،  بی-

: تهران،ر تحول و تطور فرشبافی در ایرانسی: تاریخ فرش،)1392(.اهللا فضلحشمتی رضوي،-

  .انتشارات سمت، چاپ اول

انتشارات آگاه، چاپ : ، تهراندرآمدي بر مطالعات کودکی در ایران،)1395(.ذکایی، محمد سعید-

  .اول

  .مرداد 28، نظامنامه صحیه مدارس، )1310.(روزنامه اطالعات-

هاي فراروي آن، کودکان و نوجوانان و چالشهاي قانون حمایت از  نوآوري،)1382(.حمزهزینالی،-

  .7، سال دوم، شماره رفاه اجتماعی

  .501اردیبهشت، شماره  16سال پنجم،،)1305(.شفق سرخ-

شناختی پژوهش اسنادي در علوم  مبانی روش،)1394(.منش، ایمان صادقی فسایی، سهیال و عرفان-

  .29، شماره 4، دوره راهبرد فرهنگه ایرانی، شدن بر خانواد تأثیرات مدرن: اجتماعی؛ مورد مطالعه

:تهرانابوالقاسم سري،:ترجمه،هاي کارگري و قانون کار در ایران اتحادیه،)1371(.فلور، ویلم-

.نشر توس

  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-
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نشر : تهرانعلیرضا کرمانی،:ترجمه،درآمدي بر مطالعات کودکی،)1396(.کیلی، مري جین-

  .الث، چاپ اولث

 16شهریور تا  9، گذاري بیست و سوم مجموعه قوانین، دورة قانون، )1354(.مجلس شوراي ملی-

.شهریور، جلد دوازدهم

، وزارت دادگستري، )نشریه روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ایران(،)1351(.مجموعه قوانین سال-

  .تا جا، بی بی

  .نشر طهوري، چاپ چهارم: ، تهرانی و بهداشتشناسی پزشک جامعه،)1372(.محسنی، منوچهر- 

 1320- 1300(هاي بلدي، تجار و اصناف سنادي از انجمنا،)1380(.رضامختاري اصفهانی،-

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول: ، جلد اول، تهران)ش

  .، سرشماري نفوس و مسکن)1395(.مرکز آمار ایران-

، معاونت وپرورش بررسی سند تحول بنیادین آموزش،)1397(.هاي مجلس مرکز پژوهش-

  .210فرهنگی، کد موضوعی  - هاي اجتماعی پژوهش

  .قانون مربوط به حق حضانت) 1365(.هاي مجلس شوراي اسالمی مرکز پژوهش-

اقتصاد سیاسی و سیاست :گرایی مشروطیت، تجدد و اسالم«،)1391(.مسکوب، محمود-

اکبر تاج  علی:، ترجمه)1391(.ناس، مسعود و مقدم، ولنتاین، در کارش»اجتماعی در ایران

.مزینانی و همکاران، انتشارات دانشگاه امام صادق

موسسه راهبردهاي :تهران،1405جمعیت سالمند ایران در سال ،)1398(.محمودمشفق،-

.بازنشستگی صبا، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوري، چاپ اول

  .نامۀ ساماندهی کودکان خیابانی آیین،)1384(.مصوبات هیأت وزیران-

نشر تاریخ :تهران،بهداشتی در دوره رضاشاه-مؤسسات خیریه رفاهی،)1392(.زاده، الهام ملک-

  .ایران، چاپ اول

سیر تحول قوانین کیفري حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ،)1387(.حسینعلیزادگان، موذن-

  .63- 63دوره جدید، شماره  ،مجلۀ حقوقی دادگستريایران، 

.انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: تهران،حکایت دختران قوچان،)1381(.آبادي، افسانه نجم- 

مهدي ابراهیمی و  :ترجمه ،سیاست اجتماعی و توسعه،)1388(.هال، آنتونی و جیمز، میجلی-

.شناسان، چاپ اول انتشارات جامعه :علیرضا صادقی، تهران



  

  

  

  

191...     گذاري و نهادي مربوط  بررسی روند تحوالت سیاست  

هاي فقر کودکان در بین جمعیت  محاسبه شاخص،)1389(.ه، محدثه و راغفر، حسینیزدان پنا-

  .35سال نهم، شماره ،رفاه اجتماعی،)1363- 1386(روستایی و شهري 
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