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Abstract 

The purpose of the present study is to review the necessity of establishing the 

ministry of family in the Islamic Republic of Iran considering its obstacles, challenges, 

and requirements. This research has been conducted in line with the educational purposes 

of the course of “family knowledge and population” using descriptive analysis. The 

results showed that some challenges like the secular and unsystematic outlook of some 

governors, lack of integrity, legislative inflation, and island management are some 

obstacles in the way of establishing the ministry of family. Moreover, some causes such 

as execution of the announced policies and laws, achieving sustainable family, reaching 

to the Islamic-Iranian model of development, reducing social harms, and … confirm the 

necessity of establishing the ministry of family.  
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 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ضرورت تأسیس وزارت خانواده در جمهوری اسالمی ایران با نگاهی به 

در راستای تحقق اهداف آموزشی درس دانش خانواده و ها و الزامات آن است. این پژوهش  موانع، چالش

الری و هایی مانند نگرش سکو نتایج نشان داد چالشتحلیلی انجام شده است.  -روش توصیفیجمعیت و با 

ای، مانع تأسیس  های جزیره مردان، عدم یکپارچگی و تورم قوانین و مدیریت غیر سیستمی برخی از دولت

های ابالغی و قوانین، دستیابی به خانواده  وزارت خانواده هستند. همچنین دالیلی نظیر اجرایی کردن سیاست

اجتماعی و... ضرورت تأسیس وزارت  های ایرانی پیشرفت، کاهش آسیب -پایدار، رسیدن به الگوی اسالمی

 کند.  خانواده تأیید می
 

 وزارت خانواده، جمعیت، زنان، مدیریت خانواده. ها: کلیدواژه

  

                                                           
 12/14/2212 تاری    خ پذیرش: ؛   42/12/2212 تاری    خ اصالح: ؛   42/10/2211 تاری    خ ارسال: . 1

DOI: 10.22034/riet.2022.10515.1089 

 :  http://tarbiatmaaref.cfu.ac.ir © the authors دانشگاه فرهنگیان ناشر



 

 111  ...ضرورت تأسیس وزارت خانواده در جمهوری اسالمی

 . مقدمه1

 ترین ثروت هر کشور، های آن است. مهم جانبه کشورها مبتنی بر سرمایه بقاء، رشد و تعالی همه
بستر افزایش جمعیت، رونق ملی، توسعه و تعالی آحاد سرمایه نیروی انسانی آن بوده و خانواده بهترین 

ترین نهادهای اجتماع بوده که در هر فرهنگ و تمدنی،  شود. خانواده یکی از زیربنایی جوامع محسوب می
ارزش و جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. ارزش و اهمیت ویژه خانواده را در کارکردهای 

کنند. ویلیام اف.  رکردهایی که در همه شئون اجتماع نقش مهمی را ایفا میتوان یافت، کا گوناگون آن می
شش کارکرد اصلی را برای خانواده مطرح کرده است که عبارتند از: تولید مثل، حمایت و مراقبت،  1آگبرن
 .(Schaefer, 1989, p. 324-325) پذیری، تنظیم رفتار جنسی، عاطفه و همراهی، اعطای پایگاه اجتماعی جامعه

البته دیدگاه عالمان اسالمی، کمی متفاوت بوده و برای زندگانی انسان دو بعد دنیایی و آخرتی قائل هستند 
های خود، به هر دو جنبه از حیات انسانی  ها و آموزه رو، مکتب اسالم، در ارائه برنامه از این 2(.1)تحریم، 

یک نهاد تأثیرگذار، در خوشبختی دنیوی و اخروی خانواده به عنوان 3(.00 توجه نشان داده است )قصص،
های اسالم در نگرش به  ای برخوردار است. آموزه انسان، در منظومه معرفتی اسالم، از جایگاه برجسته

های تنش و تضاد و ایجاد  ریزی شده که ضمن از بین بردن زمینه ای طرح خانواده و کارکردهای آن به گونه
 بخشی به افراد، یاری دهد.  اده را در ایفای نقش سعادتنیازهای استحکام، خانو پیش

های موجود در سراسر دنیا ،کلیه تصمیمات و  ریزان حاکمیت گذاران و برنامه بر این اساس، سیاست
دهند. کشورهایی نظیر آلمان،  اقدامات خود را بر مبنای ارتقاء و حفاظت از این نهاد اجتماعی قرار می

گذاری  مشیءهای مختلفی در زمینه سیاست ها و خط یس وزارت خانواده، سیاستبا تأس ترکیه و فنالند،
 کند. برای خانواده دارند و وزارت خانواده به عنوان متولی مقتدری فعالیت می

های  ، فقط چهار درصد کل سیاست80در ایران بر اساس تحقیقات انجام شده، از اول انقالب تا دهه 
(، در حالی که مبتنی بر منابع و متون دین 0933بوده است )فتحی،  جمهوری اسالمی درباره خانواده

 4تر از نهاد خانواده نیست و قانون اساسی کشور نیز طبق اصل تر و مقدس مقدس اسالم، هیچ بنیانی مهم

                                                           

1. William F. Agburn 

اُس َواْلِحَجاَرةُ » .2 ِذیَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُکْم َوَأْهِلیُکْم َناًرا َوُقوُدَها الَنّ َها الَّ  «َیا َأیُّ

اَر اآلِخَرَة . »3 ُه الَدّ ْنَیاَواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك الَلّ  «َواَل َتْنَس َنِصیَبَك ِمَن الُدّ

های مربوط به آن باید در جهت  ریزی . از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه4
 د.آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باش
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 محور باشد.  های دولت باید خانواده دارد که تمام برنامه  مقرر می 401و  01

گذاران  های متفاوت سیاست های موجود و ارزیابی دیدگاه چالش ها و هدف پژوهش حاضر بررسی فرصت
امور خانواده و مقایسه اجمالی آن با کشورهای توسعه یافته است. در این راستا، اهداف آموزشی درس دانش 
خانواده و جمعیت ، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، تحقق اهداف آموزشی درس دانش خانواده و 

 ت که از دروس عمومی دانشگاهیان بوده نیز مورد توجه قرار گرفته است.جمعی

 . بیان مسأله2

های دانشگاهی  ترین دروس معارف اسالمی که در برنامه درسی دوره کارشناسی همه رشته از مهم
ترین مباحث در خصوص این  گذراندن آن الزامی است، درس دانش خانواده و جمعیت است. از چالشی

 دهی و رشد نهاد خانواده بوده و در این درس، بحث ضرورت وجود متولی برای تشکیل، تحکیم، سامان
باشد. از آنجا که تحقق این امر ضروری،  راستا از دیرباز مسأله ضرورت تشکیل وزارت خانواده مطرح می

 باشد:  مستلزم مباحث علمی و تئوریک است، لذا، هدف پژوهش حاضر پاسخ به دو سوال ذیل می
 های تأسیس وزارت خانواده کدامند؟  ( موانع و چالش0
 در کشور چیست؟( الزامات تأسیس وزارت خانواده 4

آوری اسناد  ای و با مراجعه و جمع گیری از روش مطالعات کتابخانه برای رسیدن به این هدف، با بهره
مردان و توجه به نظرات خبرگان و فرهیختگان حوزه مطالعات  ها و تجربیات دولت علمی و تحلیل دیدگاه

گرفته است تا بتواند در تحقق درس دانش خانواده، لزوم تأسیس وزارت خانواده مورد مداقه و تاکید قرار 
 رسان باشد. خانواده و جمعیت یاری

های توسعه منابع انسانی در  از سوی دیگر، بدیهی است که نقش وزارت خانواده در ارتقاء شاخص
هر کشوری بسیار مهم بوده و در شرایطی که توسعه و رشد کشور ما تحت تاثیر عوامل اجتماعی و 

                                                           

قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر  40. اصل 1
 را انجام دهد:

 های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ( ایجاد زمینه0  

 سرپرست. ( حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی4  
 ( ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.9  
 سرپرست. ( ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی0  
 ا در صورت نبودن ولی شرعی.ه ( اعطای قّیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن1  
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اقتصادی موثر بر سالمت جسمی و روانی اعضای خانواده، به مخاطره افتاده است، این پژوهش با 
 ها و تهدیدها، در تغییر نگرش مخالفان تأسیس وزارت خانواده، موثر خواهد بود.  شناسایی فرصت

، یل تحوالت فرهنگیر که نظام خانواده، به دلیاخ یها دهد در سال نتایج مطالعات نشان می
از سّنت ها،  یاریرو شده است؛ تزلزل بس روبه یبا مشکالت متعدد یو ارزش ی، علمی، صنعتیتماعاج

خانواده  یت، استحکام و تعادل خانواده بوده، کارآمدیکه عامل تقو یات، آداب و رسوم و اعتقاداتیاخالق
اده چاپ شده و د کرده است. در این زمینه مقاالت بسیاری در مجالت تخصصی حوزه امور خانویرا تهد

(. بر این اساس، عوامل موثری بر 0939اند )باقری،  پژوهشگرانی مانند شهال باقری به آن پرداخته
مقابله با  یهایی برا ده است که انجام چنین پژوهشیچیاد و پیز یخانواده به قدر یو ناکارآمد یکارآمد

و  ینظام خانواده، تأسیس وزارتخانه خانواده و معرف ینیو د یت ملیزا و حفاظت از هو بیعوامل آس
 ضروری است. ین المللیو ب یو توانمندی خانواده در سطح مل یکارآمد یها آموزش شاخص

باشد،  های جامعه و زندگی افراد می ها و حوزه دهنده به بسیاری از جنبه اگرچه فرهنگ، خود جهت
تواند نقش مهمی در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد.  یتر، این دولت است که م اما در یک گستره وسیع

گیری از سوی دولت و حاکمان  پذیری و جهت تواند تحت نظارت و تعیین به عبارت دیگر، فرهنگ می
قرار گیرد. با توجه به تعریف حداقلی از دولت در نگرش سکوالری، دولت نقشی صرفًا مدیریتی و بعضًا 

ده دارد، اما با توجه به تعریف حداکثری از دولت در دیدگاه اسالمی، گر در عرصه فرهنگ برعه نظاره
سازی، هدایت و کنترل جوانب مختلف فرهنگی جامعه را  دولت عالوه بر نقش مدیریتی، نقش فرهنگ

نیز بر عهده دارد و بر این اساس الزمه اقتدار دولت جمهوری اسالمی، تأسیس وزارت خانواده بوده که 
 شود. دالیل آن واکاوی و تبیین میدر پژوهش حاضر، 

های بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تغییرات زیادی در ترکیب  جمهوری اسالمی ایران طی سال
ترین تعداد، سه وزارتخانه و مربوط به ابتدای  ها ایجاد کرده است. در طول تاریخ ایران، کم وزارتخانه

بدون شک جهت محقق شدن قوانین  1بوده است.وزارتخانه  41دوران قاجار بوده و بیشترین تعداد 
ایرانی  -جمهوری اسالمی و منویات ولی فقیه در حوزه امور خانواده و دستیابی به الگوی اسالمی

پیشرفت، ضرورت تأسیس وزارت امور خانواده، کاماًل مشهود است و پژوهش حاضر ضرورت آن را 
پژوهش، به بررسی موانع تأسیس وزارت گویی به سواالت  سازد. در ادامه، ضمن پاسخ روشن می

 شود. خانواده و الزامات آن پرداخته می
                                                           

1. http://tarikhirani.ir/fa/news/743 
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 های تأسیس وزارت خانواده . چالش3

موانع بسیاری وجود دارد که در طول تاریخ انقالب اسالمی ایران، تأسیس وزارت خانواده را به تعویق 
ها و قوانین حمایتی  ان نموده و طرحهای حمایت از خانواده را دچار چالش و بحر انداخته، تشکیل سازمان

توان به موارد  از زنان، جوانان، کودکان، سالمندان و معلوالن عملیاتی و اجرایی نشده است که از جمله می
 ذیل اشاره کرد:

های فراوانی را برای  های سکوالری به قوانین اسالم، چالش متأسفانه امروزه نگرش :نگرش سکوالری
 یس وزارت امور خانواده ایجاد کرده است. رسیدن به تصویب و تأس

توان مطرح کرد: یکی رویکرد معرفتی که بیشتر جنبه  بحث اسالم و سکوالریسم را با دو رویکرد می
شود، بررسی  شناختی. آنچه در این فرصت بیان می فلسفی، کالمی و فقهی دارد و دیگری رویکرد جامعه

شناختی  الر برای جامعه ایران اسالمی با رویکرد جامعهسکوالریسم در ایران و تهدیدهای دنیای سکو
. امام خمینی با انقالبی که با هّمت مردم ایران و خون شهداء برپا نمود، معادله مطرح در است

 شناسی غرب را که بحث سکوالریسم و سکوالریزاسیون بود، به هم ریخت. جامعه

شناسی درآمده بود، اما به  جزء مسّلمات جامعهگیری انقالب اسالمی ایران، سکوالریسم  پیش از شکل
راه افتادن حرکت انقالبی مردم ایران، که بر پایه دین اسالم بود، قطعیت این بحث را زیر سؤال برد و سبب 

 شناسی قرار گیرد. های مهم جامعه شد دین و کارکردش در حیات اجتماعی، در جایگاه یکی از بحث

ومت اسالمی ایران دنیای سکوالر است. این دنیای سکوالر از همۀ با وجود این، دنیای پیرامون حک
کند. حوادث و پیامدهای این  قدرت خود برای ضربه زدن به جامعه و حکومت دینی ایران استفاده می

هایی برای  حل کند که اگر به موقع رصد نشوند و راه دنیا تهدیدهایی برای نظام اسالمی ایران ایجاد می
کنند و این نوع نگرش را در طرح و  ناپذیری را به پیکره این نظام وارد می د، ضربات جبرانها پیدا نشو آن

تنظیم الیحه تأسیس وزارت خانواده و عملکردهای نظام روانشناسی، بهزیستی، امور زنان و آنچه مربوط 
 توان مشاهده نمود. ها است، می به امور خانواده

ان نظام سیاسی کشور و متولیان امور خانواده، با نگرش پردازبرخی از نظریه نگرش غیرسیستمی:
شود، تحجر،  غیرسیستمی به دین مبین اسالم و با نگاه سّنتی ِصرف، باعث استبداد رأی و اندیشه می

 دهد.ای، قالبی و ایستا را در سیستم خانوادگی و جامعه بسط میتفکر کلیشه

گذاران امور خانواده است که موجب  استبه طور کلی، جزءنگری دینی و سیاسی نگرش برخی سی
ت یهای حمایتی خانواده را درپی دارد که در نها الت و سازمانیتشک یشود و فرسودگانحصارطلبی می

انجامد. خانواده یک سیستم اجتماعی است و باید به موضوع  های مربوطه می اهداف سازمان یبه نابود
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به موضوعاتی اعم از کودک، نوجوان، جوان، زن و خانواده  خانواده نگاه سیستمی داشت، در این نوع نگاه
شود. تشکیل، تحکیم، توسعه و تعالی خانواده باید مد  به صورت یک مجموعه مرتبط با هم پرداخته می

های مربوط به نهاد  نظر قرار گیرد و نگاه کامل و جامعی به آن وجود داشته باشد. متاسفانه اکنون حلقه
ها  گذاری ها و سیاست ریزی ارتباط با یکدیگر در برنامه هایی بی و به صورت جزیره خانواده جدای از هم

گیرند. به عنوان نمونه برای کودکان، سازمان تعلیم و تربیت کودک و برای نوجوانان،  مورد توجه قرار می
 کانون پرورش فکری تحت نظر وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده است، امور جوانان نیز زیر نظر
معاونت جوانان وزارت ورزش قرار دارد و برای زنان و خانواده هم معاونت زنان و خانواده زیر نظر رئیس 

 جمهور ایجاد شده است. 

های سیاسی کشور، با نگرش خطی و سطحی، دیدگاه خود را پردازان نظامتوضیح آنکه، برخی از نظریه
کنند و های فکر مدیریتی تخریب می گیری و اتاق متبیین و اعمال کرده و مخالفان خود را در جلسات تصمی

اختالف در یک کشور وسعت گیرد و  ۀپردازد. هنگامی که دامنطرفداران هر یک، به سرکوبی دیگری می
عمیق شود، مسلمًا تزلزل و سرنگونی یک حکومت را به دنبال دارد و جنگ، خونریزی و فساد را درپی 

سوره روم به آن اشاره دارد:  32و  31ترین عذاب دنیوی است و قرآن کریم در آیه  خواهد داشت که بزرگ
ِذ مِ  * َن یَواَلَتُکوُنوا ِمَن اْلُمْشرِکِ »...  ُقوا دِ یَن الَّ  «.ِهْم َفِرُحوَن یًعا ُکلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَد یَنُهْم َوَکاُنوا ِش یَن َفرَّ

تر ست و خطرناكین یتحجر فقط مذهب»اند:  این تهدید و خطر را مقام معظم رهبری نیز گوشزد کرده
رند، در ظاهر یگیمکنند و امکان فکر کردن را از انسان یعمل م ییایرا مافیاست، ز یاسیاز آن تحجر س
)مقام معظم « کنندیکنند و آنچه را خود قبول دارند، عمل میکنند و در باطن عمل نمیافکار را قبول م

 (.7/9/1381رهبری، 

ای از عقاید و باورهای  واره است از نظام  فرهنگ عبارت استیالء فرهنگ منحط جاهلی سّنتی و مدرن:
دار و پایا که اقدامات، رفتارها و مناسبات جامعه را  ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه اساسی، ارزش

شود، ریشه در دین مبین  دهد. بخشی از فرهنگ که اعتقادات، باورها و اخالقیات را شامل می شکل می
گرفتن حقوق زن و ظلم  های فرهنگ منحط تاریخ گذشته، نادیده  ترین شناسه مهماسالم دارد و یکی از 

خصوصیت »فرمایند:  به او در شئون مختلف حیات بشری بود که رهبر انقالب در این خصوص می
طور نبود که گاهی یک نفر ظلم کند.  جاهلیت سّنتی، نظام ظالمانه بود. ستمگری، عرف رایج بود. این

اکنون  هم«. عه بر ظلم و تبعیض و زورگویِی قوی به ضعیف بود، زورگویِی مرد به زن بودبنای نظام جام
های جاهلیت منحط رایج است. از سوی دیگر، امروزه نیز جامعه با  ها در فرهنگ نیز در برخی از خانواده

چالش فرهنگ منحط جاهلیت مدرن مواجه است. مقام معظم رهبری دو عنصر اصلی این جاهلیت را 
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اند. ایشان با اشاره به بازتولید جاهلیت دوران قبل از اسالم در عصر  برشمرده« غضب»و « شهوت»
منطق و  رانی بی کنند که امروز نیز شاهد شهوت ، تاکید می«غضب»و « شهوت«  کنونی، بر همان دو پایه

نه مجهز به سالح حدومرز هستیم؛ با این تفاوت که جاهلیت کنونی متأسفا مهار و قساوت و کشتار بی بی
 (.41/4/0930 تر است )مقام معظم رهبری، علم و دانش شده و بسیار خطرناک

خوش تغییرات  رو، در طول یک دوره تاریخی، به دنبال تغییرات فرهنگی، خانواده دست از این
اساسی و بنیانی شده که از عوامل مختلفی چون تغییر شیوه زندگی، نوع معیشت، تکنولوژی، مصرف و 

ییر نگرش نسبت به زندگی متأثر است. حول این تغییرات، رویکردهای مختلفی در مورد خانواده تغ
مدرن است که با انتقاد از عقالنیت مدرن و وضعیتی  اند. از جمله این نظریات، نظریه پست شکل گرفته

های ماقبل خود در پردازد و به این وسیله رویکرد که به وجود آورده، به تشریح مفاهیمی مانند خانواده می
مدرن به خانواده، هرچند باعث دامن زدن  کشد. هجوم فرهنگ غربی پست مورد خانواده را به چالش می

نظمی در روند زندگی خانوادگی شده است، افول و سقوط خانواده را درپی داشته  به آشفتگی و ایجاد بی
های  انی و طالق و ایجاد آسیبهای خیاب های اجتماعی از جمله افزایش بچه و باعث افزایش آسیب

گرایانه نسبت به وضعیت موجود خانواده  ها شده است، در عین حال، ایجاد دیدگاهی واقع روانی در آن
های اجتماعی موجود در خانواده را  در جامعه جدید را نیز به دنبال داشته است. این رویکرد، بحران

توان به واقعیت آنچه در  دهد که به وسیله آن می ه میهای کاربردی و عملی ارائ حل یابی کرده و راه علت
  (.210، ص1390حال وقوع است، پی برد )برناردز، 

بر اساس درک وضعیت موجود، مقام معظم رهبری الزم دیدند مبتنی بر مبانی و اصول اسالمی و 
آن را الگوی  فرهنگ پر افتخار ایرانی، یک راهکار مناسبی برای ساختن آینده کشور طراحی شود و اسم

سازی و همانندسازی  ایرانی پیشرفت گذاشتند. در این راستا، جهت طراحی، ساخت و فرهنگ -اسالمی
های متعالی  های پست به ارزش ایرانی پیشرفت که هدف آن رشد و ارتقای ارزش -مدل الگوی اسالمی

 های دیگر وجود دارد. دستگاهای مقتدر، یکپارچه و هماهنگ با  است، در حوزه خانواده نیاز به وزارتخانه

به عنوان  1توان به تعبیر کارن برگ اشنایدر سیاست خانواده را می عدم یکپارچگی و تورم قوانین:
های دولت که در جهت حمایت از خانواده و ارتقای سطح بهزیستی اعضای آن  مجموعه فعالیت

گذاری در امور  ارند که سیاست طراحی شده، تعریف کرد. کارشناسان امور خانواده در کشور اذعان د
ها  های دولتی زیرمجموعه وزارتخانه خانواده، ابعاد گسترده و فراگیری دارد که از عهده متولیان و دستگاه

                                                           
1. Karen Berg Schneider  
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های  ها از سوی سازمان ها، با تورم قوانین و طرح گذاری آید و به دلیل عدم یکپارچگی در سیاست برنمی
تواند با ارائه خطوط اساسی و  حالی که وزارت خانواده می متعدد امور خانواده، مواجه هستیم. در

ها و اقدامات را مشخص کند و از تورم قوانین بکاهد و با درک  گیری برنامه اندازهای آتی، جهت چشم
عمیق از شرایط اجتماعی موجود، به تعالی، عّزت و مصلحت خانواده در همه وجوه تأمینی، رفاهی، 

. یکی از کارشناسان امور زنان و خانواده معتقد است: از معضالت امروز حمایتی و هدایتی بیاندیشد
جامعه، تورم و پراکندگی قوانین بوده و همین نکته باعث شده که به سختی بتوان قانون حاکم را یافت. 

تنها قوانین کافی و جامع درباره  این معضل در حوزه زنان و خانواده مشهودتر است. به این دلیل که نه
ها و تناقضات مواجه ق زنان و خانواده موجود نیست، بلکه همان اندک نیز با مشابهات، مغایرتحقو

های یکسان و نداشتن  دهد نداشتن سازمان، سیاست ها نیز در حوزه خانواده نشان می پژوهش1است.
ری گذا رسد، سیاست ها، از مواردی است که به نظر می مکانیزم همکاری و هماهنگی بین این سیاست

در حوزه خانواده ناموفق بوده است. برای رسیدگی به این عوامل، نیازمند متولی قانونگذاری، اجرایی، 
 رصد و راهبری هستیم که جز در بستر وزارت خانواده محقق نخواهد شد.

فعاالن حوزه خانواده بر این باورند که تودرتویی نهادی، یعنی واگذاری یک  ای: های جزیره مدیریت
شود که همراه با تورم  کاری، سبب هدر رفتن منابع کشور می به چند سازمان و موازی مأموریت

ها در حوزه خانواده  گذاری، یعنی وجود قوانین متفاوت و بعضًا متعارض، مسبب بسیاری از چالش قانون
است. مباحث مربوط به آموزش خانواده زیر نظر شورای اجتماعی کشور در سه حوزه پیش از ازدواج 

مسئولیت با وزارت ورزش و جوانان(، حین ازدواج )وزارت بهداشت( و بعد از ازدواج )سازمان )
بندی شده است و به طور کلی مسائل امور خانواده در کشور، به صورت  بهزیستی و قوه قضاییه( تقسیم

زشکی، پراکنده، زیر نظر چهار وزارتخانه )وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ
 شود.  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری( بررسی و حل وفصل می

های اخیر، این موضوع را مطرح کردند که از امکانات  بر این اساس، مقام معظم رهبری در سال
زیگزاگی های  ها خاتمه یابد، حرکت تری استفاده کرد تا چند سویی توان به نحو مطلوب کشور چگونه می

کشور متوقف شود و اقدامات مسئوالن در جهت صحیح خود هدایت شده و همه امکانات کشور و 
 گردد. منابع انسانی در جامعه همسو شوند، و این مهم تنها در بستر وزارت خانواده محقق می

ه در های حمایت از خانواد طرح مذکور پیشینه زیادی دارد که با نگاهی گذرا به سیر تشکیل سازمان
                                                           

1. https://www.hawzahnews.com/news/959182 
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 شود.  ایران و جهان، ضرورت تأسیس وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان، بیش از پیش نمایان می

 . الزامات تأسیس وزارت خانواده 4

جهت دستیابی به خانواده تراز جمهوری اسالمی ایران، برشماری الزامات تأسیس وزارت خانواده 
 مشهود است:

های پژوهشی و موسسات  در کشور ما نهادها، سازمان وانین:های ابالغی و ق اجرایی کردن سیاست
آموزش عالی زیادی وجود دارد که در ابعاد مختلف خانواده مانند توسعه فردی و تحکیم خانواده، 

های فردی و اجتماعی و... فعالیت بسیای دارند، اما متاسفانه  فرزندپروری، پیشگیری و درمان آسیب
سازی  ده وجود ندارد که از دستاورد محققان و پژوهشگران در مدلدستگاه دولتی قوی مثل وزارت خانوا

 ایرانی پیشرفت بهره ببرد.  -الگوی اسالمی
خزعلی )رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی( در این زمینه 

عه و نهاد اجرایی قوی مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد یک مجمو 33معتقد است، در مرداد ماه سال 
های متعددی به هم وصل شوند و در این مجموعه متمرکز و منسجم و هماهنگ  تاکید کردند، که دستگاه

خزعلی تاکید دارد که در حوزه .ها هم به آن نهاد داده شود  ها و قوانین موجود اجرایی شده و بودجه سیاست
خواهد که تصمیم به اجرای  ، ولی فقط یک دولتی میها و قوانین خوبی وجود دارد خانواده و زنان، سیاست

 1ها داشته باشد. برنامه

خانواده در ایران از قدیم، از غنای فرهنگی و ارزشی و  دستیابی به خانواده پایدار در تراز تمدن اسالمی:
ه داده که قداست برخوردار بوده است. نظام جمهوری اسالمی ایران الگوی ویژه و متفاوتی از خانواده را ارائ

بینی اسالمی است.  شناسی و جهان شناسی، هستی ها و فلسفه وجودی مبتنی بر معرفت دارای ارزش
کند و هدف تهاجمات فرهنگی غرب  خانواده در ایران در فرایند جهانی شدن، تحول عظیمی را تجربه می

نوع آسیبی بر فرد و جامعه،  قرار گرفته است. توجه به این نکته ضروری است که اولین مرکز بروز و ظهور هر
های  خانواده است. ناامیدی نسبت به آینده، دوری از معنویات، گرایش به ابتذال، سست شدن بنیان

گرایی، تغییر الگوها و  خانواده، ایجاد شکاف بین والدین و فرزندان، بحران هویت، گسترش اعتیاد، تجمل
والت است. در اثر این تغییرات تأثیر تهاجم فرهنگی نهایتًا بحران ارزشی، هم عامل و هم معلول این تح

محور است و خانواده در فرهنگ کشور، مفهوم  دشمن حتمی خواهد بود. ساختار جامعه ایرانی، خانواده
                                                           

1. https://www.isna.ir/news/1400070704196 
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مندی در قالب ساختارهای نظام جمهوری  مقدسی دارد؛ اما متاسفانه نهاد خانواده فاقد ساختار نظام
ابی به خانواده پایدار در تراز تمدن اسالمی، نیاز به تأسیس وزارت خانواده اسالمی ایران است و برای دستی

 1.باشد کاماًل مشهود می
جای بسی شگفتی است در کشوری که هم بدنه  رسیدن به الگو توسعه و پیشرفت در سطح جهانی:

بر اهمیت های دینی  ورزان و ُمصلحان اجتماعی و هم قانون اساسی و آموزه عمومی جامعه و هم سیاست
کید می و بی کنند، امور خانواده به صورت مستقل و مهم در پیکره دولت جایگاهی  مانند بودِن خانواده تأ

ای هم در  ها قرار ندارد. در نتیجه وزارتخانه ها و برنامه محوری در رأس تمام سیاست نداشته و خانواده
دهد در کشورهایی  ت میدانی نشان میبینی نشده است. در حالی که مطالعا ساختار نظام برای آن پیش

مانند آلمان، فنالند، سوئد و... وزارت خانواده تأسیس گردیده و اهداف آن وزارتخانه تأمین نیازهای 
ترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روحی و روانی اعضاء،  مادی و روانی اعضای خانواده بوده و مهم

 ورده ساختن نیازهای عاطفی آنان است. پرورش نسل، اجتماعی کردن فرزندان و برآ
تر و  های کار و رفاه دولت آلمان همواره بخشنده دهد سیاست نتایج تحقیقات میدانی نشان می

تر از سایر کشورهای اروپایی عمل کرده است. نقش زنان به ویژه زنان تحصیلکرده، در حال  سخاوتمندانه
ساعت در  91 تر از افزایش است، اما بیشتر حضور زنان در مشاغل پاره وقت و مشاغلی با ساعت کار کم

 (.1398 پور، باشد )کریم هفته می
مردان کشور ما نیز برای رسیدن به الگوی توسعه و پیشرفت در سطح جهانی، شایسته است با  دولت

برداری از تجربیات جهانی در طراحی ساختار وزارت خانواده در سطح ملی، در حوزه برخی از امور  بهره
های ِصرف از  از آن بهره ببرند. البته تجربه نشان داده الگوبرداریمانند کودک، جوان، زنان و سالمندان، 

ها  اسالمی، تنها هدر رفتن انرژی و مصرف شدن هزینه -کشورهای غربی، بدون تطبیق با فرهنگ ایرانی
 را درپی دارد.

های اجتماعی هر جامعه برآیندی از سطح سالمت و توسعه میزان آسیب های اجتماعی: کاهش آسیب
شود. جامعه ایران نیز از این  ی آن است؛ معضلی که در جوامع در حال گذار به فراوانی مشاهده مییافتگ

های اجتماعی بسیاری  ای که قدم در مسیر توسعه گذاشته، با آسیب قاعده مستثنی نبوده و در دو دهه گذشته
گیری و کاهش آن، های اجتماعی در جامعه ایران و تالش برای پیش رو شده است. افزایش آسیب روبه

 گردد. نیازمند توجه به برخی امور کلیدی بوده که در بستر وزارت مقتدر خانواده میسر می
                                                           

1. https://www.isna.ir/news/1400022920604 
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ای نظیر افزایش نرخ ارتکاب به جرائم با توجه به رشد جمعیت، افزایش  عالئم هشداردهنده زنان:
جرائم علیه اخالق و  تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب به جرائم در میان زنان، ارتکاب علنی بسیاری از

دهد که سنگ بنای اجتماع یعنی خانواده و نیز قشر زنان به عنوان مادران آینده و  عفت عمومی نشان می
، 1388ها و تهدیدات جدی هستند )رستمی تبریزی،  دهندگان نسل آتی، در معرض آسیب پرورش

زن و مرد، که منجر های جنسی، جسمی و عاطفی میان  (. از طرف دیگر، وجود تفاوت317-279ص
شود، از جمله مسائلی است که در موضوع خشونت و تبعیض علیه  های حقوقی بین آن دو می به تفاوت

 مطرح است.  زنان،
با نگاهی گذرا به سیر تحولی تاریخچه حمایت از زنان در ایران، لزوم رسیدگی به امور زنان در بستر 

های زنان در ایران، به جنبش مشروطه  پیدایش سازمان گردد. تاریخچه ای مقتدر نمایان می وزارتخانه
گردد. دو سازمان مهم، در دوران پادشاهان اول و دوم پهلوی، یعنی کانون بانوان و سازمان  ایران بازمی

، رضاشاه کانون بانوان ایران را تحت ریاست افتخاری 1314زنان ایران، تشکیل شد. در اردیبهشت 
و با همکاری و مراقبت وزارت معارف ایجاد کرد. در این کانون، دخترش، شاهزاده شمس پهلوی 

بضاعت و  های آموزشی و ایجاد موسسات خیریه برای امداد به مادران بی خدماتی چون برگزاری کالس
شد. اما هدف اصلی تشکیل آن پیگیری ترویج اندیشه سکوالری و  سرپرست ارائه می اطفال بی

 (.154-126ص ،1380ستیزی بود )توانا،  اسالم

تأسیس شد، سازمان دولتی در ایران بود که به مسایل زنان در  0901سازمان زنان ایران که در سال 
ای داشت و مراکز رفاه خانواده برای  های سازمان زنان، بیشتر جنبه خیریه پرداخت. فعالیت سطح کشور می

ای، تسهیالت بهداشتی آموزش  زنان طبقه پایین شهری، امکانات آموزشی سوادآموزی و آموزش حرفه
داری و تنظیم خانواده و کارهای منظم توزیع وسایل پیشگیری از بارداری، مشاوره حقوقی و مهد کودک  بچه

 کرد. ایجاد می
باال بردن دانش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  0910هدف این سازمان طبق آخرین اساسنامه سال 

فرهنگی زنان بوده است و هرچند پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی نوین را به همراه داشت و زنان 
های سیاسی و اجتماعی  پای مردان در صحنه های مشروع خود برسند و هم توانستند تا حدودی به آزادی

های فرهنگی را در جامعه  اشتند و تفکرات سکوالری ارزشظاهرشوند؛ ولی گرایش فمینیستی افراطی د
 های تمدن فرهنگ، مدرنیته غالب شد. کمرنگ نمود و با شعار رسیدن به دروازه

توان از جهات مختلف  عوامل اقتصادی موثر در ضرورت تأسیس وزارت خانواده را می رونق ملی:
 بررسی نمود:
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ریزی برای  وانند به اقتصاد خانواده کمک کنند و برنامهت . زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور می1
پژوهشگران با نگاهی به سرگذشت زنان در  (.13-03، ص0933آنان، نیاز به وزارتخانه دارد )علیزاده، 

گرفتند.  طول تاریخ، دریافتند که در جوامع ابتدایی، زنان را تنها برای فرزندآوری و تربیت نسل در نظر می
رسید. اما به تدریج با توسعه جوامع،  استعدادهای زنان، چندان ضروری به نظر نمی رو، کشف از این

 توانستند حضور زنان در اجتماع، به یک الزام بدل شد. این در حالی بود که جوامع مردساالر گذشته، نمی
رای پذیرفتن های الزم را ب باور کنند که زنان بسان مردان، در کنار وظایف اصلی خود، استعداد و توانایی

هایی میان زن و مرد وجود دارد. اما  های اجتماعی دارند. هرچند در حوزه مسائل اقتصادی، تفاوت نقش
آفرینی باشند، کار تولید کنند، کارآفرین باشند، ثروت  اقتصاد، دارای نقش  توانند در عرصه زنان هم می

 .پدید بیاورند و در رفع فقر و محرومیت بکوشند
 شناسان، های جمعیت شناسی و دیدگاه بر اساس مطالعات جمعیت صادی از پنجره جمعیتی:وری اقت بهره

به صفر  0001 - 1420های  در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال
سال آینده به سمت سالخوردگی  41خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در 

شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط  دیگر، متخصصان جمعیت خواهد رفت. از سوی
وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره  0931فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال 

شود. بنابراین، باز بودن این پنجره برای اقتصاد و  بسته می 0041ماند و در سال  دهه باز می 0حدود 
سازی امکانات حمایتی برای جوانان  رمان، یک فرصت طالیی است و در صورت فراهمتوسعه کشو

توان بهره الزم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه برد.  )ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و...( می
رود. البته باید توجه  شمار می های جمعیتی، امری کاماًل ضروری به بنابراین، ضرورت تدوین سیاست

تر  گیرد و مستلزم نگاه جامع های کنترل موالید را در بر نمی های جمعیتی، فقط بحث ه سیاستداشت ک
به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و... است و در سایه وزارت 

 (.1396ای قدرتمند، توسعه کشور محقق خواهد شد )محزون،  خانواده
خالفان تأسیس وزارت خانواده بر این باورند که تشکیل وزارتخانه جدید، برخی از م ها: کاهش هزینه

تواند با فعال نمودن زنان که  کند؛ در حالی که وزارت خانواده می بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می
وری از پنجره جمعیتی،  دهند، به رونق ملی کمک کند و بهره نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می

توان نتیجه گرفت که فقدان مدیریت یکپارچه  ی توسعه است. بر این اساس، به طور کلی میفرصت طالی
های  ای و همسو نبودن متولیان امور خانواده در کشور، باعث هدر رفت انرژی و هزینه و مدیریت جزیره

تولیان ای مقتدر در حوزه خانواده و یکپارچه شدن م که این مهم با تأسیس وزارتخانه شود بسیاری می



 

 0410، 3، شماره 2پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره  111

 یابد. ها کاهش می امور خانواده، بخشی از هزینه
نهاد،  های مردم سازمان یا سمن، المللی: نهاد تا سطح بین های مردم نظارت و حمایت از سازمان

های داوطلبانه  به صورت مستقل از دولت، به فعالیت 1945های غیر انتفاعی هستند که از سال  گروه
 دوستانه و اهداف انسان اهداف شوند که برای اهداف مختلفی تشکیل میها سازمان پردازند. این می

 کنند. بسیاری آن را دنبال می نهاد های مردم سازمان دو نمونه از اهدافی هستند که زیست محیطی

های  انواع سازمان از ها، دفاع از حقوق انسان سازمان های امدادگر،سازمان های صنفی،سازمان
 (Gawin & Glinski, 2006باشند ) یم NGOیا  نهاد مردم

توان در تحقق اهدافی چون نوآوری  ها در ایران و جهان را می ترین هدف ایجاد و تقویت سمن مهم
 های سازی بخش سازی دولتی، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدتر اجتماعی، کوچک

های جامعه  ها و پر کردن شکاف ها، مقابله با آسیب سازی و عملیاتی شدن برنامه مختلف نظام، بهینه
ها از  گری، ارائه خدمات به خانواده گری، تسهیل گذاری، تنظیم دانست. بر این اساس، جهت سیاست

ده، کاماًل مشهود نهاد، نیاز به مدیریت متمرکز در بستر وزارت خانوا های دولتی و مردم طریق سازمان
تر عمل  تر و منظم مند کنند که هرچه یک سازمان نظام های متمرکز با این فرض عمل می است. سازمان

 کند، احتمال دستیابی به اهداف بیشتر خواهد بود.

 گیری . نتیجه5

های اجرایی نشدن طرح تأسیس وزارت  ترین موانع و چالش بر اساس نتایج تحقیق حاضر، مهم
 بارتند از:خانواده ع

 مردان به قوانین اسالم؛ ( نگرش سکوالری برخی از دولت1
 پردازان نظام سیاسی و متولیان امور خانواده؛ ( نگرش غیر سیستمی نظریه2
 ( استیالء فرهنگ منحط جاهلی سّنتی و مدرن؛ 3

 ( عدم یکپارچگی، پراکندگی و تورم قوانین در حوزه امور خانواده؛4

 کاری و قوانین متفاوت و متعارض؛ ای، موازی های جزیره ( مدیریت5

 ها و قوانین حمایتی خانواده. ( عملیاتی و اجرایی نشدن برخی از طرح6

 توان به عنوان الزامات تأسیس وزارت خانواده برشمرد: از طرف دیگر، موارد ذیل را می

 ( گستردگی ابعاد امور خانواده؛1

 ن امور خانواده؛های ابالغی و قوانی ( اجرایی نمودن سیاست2
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 ( دستیابی به خانواده پایدار در تراز تمدن اسالمی؛3
 های اجتماعی؛ ( کاهش آسیب4

 زایی بانوان؛ های کارآفرینی و اشتغال ریزی و اجرای طرح ( رونق ملی با برنامه5

 وری از پنجره جمعیتی جوان؛ ( بهره6

 نهاد. های مردم ( نظارت و حمایت از سازمان7

گذاران، متولیان و پژوهشگران امور خانواده حاکی از آن  های سیاست گزارش  ررسیبه طور کلی، ب
 است که:

 ( دیدگاه و دالیل مخالفان تأسیس وزارت خانواده، بسیار سست و ضعیف است.1
( با گذشت چهل و اندی سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران، فقدان وزارت خانواده، در پیکره 2

 است.دولت کاماًل مشهود 
( تأسیس وزارت خانواده، انتظارات مقام معظم رهبری، عموم جامعه و متولیان امور خانواده را 3

ها ی خاورمیانه، کشورهای  گیری برآورده خواهد ساخت و به دلیل قرار گرفتن ایران در کانون تصمیم
 اسالمی نیز تحت تاثیر ثمرات این تحول سازنده خواهند بود.

اف آموزشی درس دانش خانواده و جمعیت، منوط به تأسیس وزارت خانواده ( بدون شک تحقق اهد4
های درس  بوده و ضمانت اجرایی آموزش تشکیل و تحکیم خانواده، رشد و تنظیم جمعیت که از سرفصل

 باشد، در گرو تأسیس وزارت خانواده است. دانش خانواده و جمعیت می
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

 .25، مطالعات راهبردی زنانگذاری اجتماعی در عرصه ملی و فرا ملی.  (. خانواده و سیاست1383باقری، شهال )
 ترجمه حسین قاضیان. تهران: نشر نی. درآمدی به مطالعات خانواده.(. 1390برناردز، جان )

 . تهران: انتشارات برگ زیتون.زن در تاریخ معاصر ایران(. 1380توانا، مرادعلی )
 قابل دسترس در: .بیانات در دیدار با دانشجویان (.0/3/0930ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1008 
 قابل دسترس در: دیدار با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی.بیانات در (. 15/9/1381ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11730 

 . 317-279، ص50، تحقیقات حقوقیشناسی.  (. درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم1388رستمی تبریزی، لمیا )
 .13-03، ص(1)4،زن و فرهنگنقش اشتغال زنان در توسعه؟. (. 0933علیزاده، مرجان )

 تهران: پژوهشکده آمار ایران. و آینده جمعیت ایران.نگاهی به گذشته، حال (.  1399فتحی، الهام )
تهران: دفتر مطالعات فرهنگی،  گذاری زنان و خانواده در سایر کشورها. ها و ساختار سیاست سیاست (.0933پور، نگار )  کریم

 های مجلس شورای اسالمی. مرکز پژوهش
انداز سود جمعیتی اول و دوم در ایران.  (. پنجره جمعیتی، انتقاالت اقتصادی نسلی و چشم1396محزون، علی اکبر )
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