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بررسی نگاه فمنیسم به حقوق خانواده و تفاوت های آن با نظام حقوقی ایران

یکی از حوزههای مهم حیات اجتماعی، خانواده است که در زندگی انسانها، بخصوص در زندگی زنان،

تأثیر زیادی دارد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و نظریهپردازان مسائل اجتماعی قرار

گرفته است. جریانهای فمینیستی نیز با داعیه دفاع از حقوق زنان در مقابل ستمی که در طول تاریخ بر

آنها روا داشته شده، به حوزه خانواده وارد گشته و درباره کارکردهای آن به نظریهپردازی پرداختهاند. نقش

خانواده در وضعیت عمومی زنان و تأثیر آن در روابط قدرت میان دو جنس، خشونت خانوادگی، کنترل

مردان بر زنان در خانواده، نقش کار زنان در اقتصاد و تأثیر آن در نظام اقتصادی جامعه، استفاده مردان از

کار زنان، نقش دولت در تنظیم روابط درون خانواده، نقش خانواده در بازتولید زنانگی و مردانگی و تقسیم

نگرشهای در  بخصوص  و  خانواده  مطالعات  در  که  مسائلی هستند  از جمله  بر جنسیت،  مبتنی  کار 

فمینیستی مورد توجه قرار گرفتهاند.

یکی از راهبردهای فمینیسم برای برابری زن و مرد، اندیشه آزادی و انقالب جنسی بود. از اینرو، بر مواردی

همچون آزادی سقط جنین، روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده و همجنسگرایی برای نیل به برابری

تأکید داشتند. اما در جامعه آرمانی دینی، به دلیل توجه به ارزشهای اخالقی و محوریت خانواده و ضرورت

حفظ حریم آن، اینگونه کنشها نمیتوانند مورد قبول جامعه اسالمی باشند.
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M.A. Thesis:

A Study of the Look of Feminism on the Rights of the
Family and its Differences with the Legal System of
Iran
One of the important areas of social life is the family, which has a great influence on
human life, especially in women's lives, and has therefore been considered by many social
thinkers and theorists. Feminist movements have also entered the area of the family with a
theory of defending the rights of women against the cruelty that has been spread throughout
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history and about their functions in theory. The role of family in the general situation of
women and its impact on power relations between two sexes, domestic violence, men's
control over women in the family, the role of women in the economy and their impact on
the  economic  system  of  society,  the  use  of  men  from  women's  work,  the  role  of
government in regulating relationships Within the family, the role of the family in the
reproduction of femininity and masculinity and the division of work based on gender are
among the issues that have been considered in family studies and especially in feminist
attitudes.
One of  the feminist  strategies  for  equality between women and men was the idea of
freedom and sexual revolution. Hence, emphasis was placed on issues such as the freedom
of abortion, sexual relations outside the family framework and homosexuality for achieving
equality. But in an ideal religious society, due to the ethical values and family-centeredness
and the necessity of preserving its privacy, such actions can not be accepted by the Islamic
society.
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