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بررسی علل تعارض حقوق فردی و خانوادگی زنان

فعالیتهای اجتماعی که یکی از مهمترین عرصههای فعالیت زنان و زمینه ساز رشد و شکوفایی استعداد

ایشان و همواره مورد عنایت و تأکید آموزه های اسالمی است، گاه در تعارض با برخی از حقوق ناشی از

زوجیت چون حق ریاست مرد بر خانواده و حق استمتاع وی، قرار میگیرد. در برخی از موارد نیز اشتغال زن

به برخی از فعالیتهای اجتماعی، منافی با مصالح خانوادگی و شئون زن بوده و سبب بروز ضرر بر مرد و

سایر اعضای خانواده میگردد. اشتغال زن به فعالیتهای اجتماعی گاه در تعارض با برخی از حقوق ناشی از

زوجیت مانند حق استمتاع مرد و سایر مسئولیتهای زن مانند نظارت بر تربیت فرزندان و... است. محروم

نمودن زن از فعالیتهای اجتماعی به بهانه عدم انجام وظایف، نه تنها با شأن انسانی زن منافات دارد، بلکه

موجب ایراد ضرر بر وی و جامعه است. حقوق فردی خانواده در ایران بر اساس شریعت معتدل و کامل

اسالم شکل گرفته شده است حقوق در بخش خانواده چندان در قلمرو نفوذ اخالق است که گفته می شود

نقش دولت محدود به تضمین قواعد اخالقی حاکم بر خانواده است. اشتغال زن به فعالیتهای اجتماعی، که

الزمه آن خروج از منزل و حضور در جامعه است، در صورتی که با رعایت ضوابط شرعی باشد، تزاحمی با

حقوق مرد ندارد. نتیجه ای که از این تحقیق بدست می آید نشان میدهد که زنان در زمینه حقوق فردی و

حقوق خانواده تعارض هایی دارند که در بیشتر موارد ایثارگری آنان باعث می شود از حق فردی خودش در

جهت سعادت و خوشبختی خانواده بگذرد.
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M.A. Thesis:

Study of the causes and conflicts of individual and
family rights of women
Social activities, which are one of the most important areas of women's activity and the
basis  for  the  growth  and  flourishing  of  their  talents  and  are  always  considered  and
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emphasized by Islamic teachings, are sometimes in conflict with some rights arising from
marriage such as men's right to head the family and their right to enjoy. Takes. In some
cases, women's employment in some social activities is contrary to family interests and
women's affairs and causes harm to men and other family members. Women's employment
in social activities is sometimes in conflict with some rights arising from marriage, such as
the right to enjoy a man and other responsibilities of a woman, such as overseeing the
upbringing of children, and so on. Depriving a woman of social activities under the pretext
of not performing her duties is not only contrary to her human dignity, but also harms her
and society.  Individual family rights in Iran are based on the moderate and complete
Islamic law. Law in the family sector is so much in the realm of moral influence that it is
said that the role of the government is limited to guaranteeing the moral rules governing the
family. Women's employment in social activities, which requires leaving home and being
present in society, does not violate men's rights if it is in accordance with Islamic law. The
results of this study show that women have conflicts in the field of individual rights and
family rights that in most cases, their self-sacrifice causes them to give up their individual
rights for the happiness of the family.
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