
سیر مطالعاتی مطالعات زنان
پیش نیاز: گا م اول 

صفحات انتخاب شدهانتشارات و محل چاپمولفنام کتابسرفصلعنوان

زن در نگاه فمنیسم) ب
بینی پیش: توضیحات

ي دوم از شود مرحلهمی
گام اول سه ماه به طول 

بیانجام

مبانی فکري غرب و ارتباط آن با .1
مباحث زنان 

درآمدي بر نظام شخصیت زن 
در اسالم

 –محمدرضا زیبایی نژاد 
محمدتقی جعفري

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 
قم

بخش اول  24تا ص  15ص 
فصل اول مبانی فکري غرب در 

نگرش به شخصیت زن

واژه و تاریخچه فمینسیم .2
مفهوم برابري 

هاي فمینیسم و دانش
ترجمه و نقد (فمینیستی 

مجموعه مقاالت دایره المعارف 
)؟

مترجم عباس یزدانی، بهروز 
33از اول تا ص جندقی

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 
قم 

1382

تنوع دیدگاههاي فمنیستی و .3
هفت رویکرد عام در این زمینه 
دیدگاههاي برخی رهبران این 

ارزیابی رویکردهارویکردها نقد و 

نابرابري جنسی از دیدگاه 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، )نجفی(حسین بستان اسالم و فمینیسم

70تا ص  40ص 1382

... وندي شلیت و 2003فمینسیم در آمریکا تا 
معصومه محمدي: مترجم

دبیرخانه همایش سراسر زنان 
1383نشر معارف 

شناسی مباحث جریان) ج
زنان در ایران

121تا ص  78ص ابراهیم شفیعی سروستانیجریان شناسیشناسی مباحث زنانجریان

از مجموعه (فمینیسم اسالمی آشنایی با فمینیسم اسالمی 
475تا ص  451ص رضا مستمسک1جلد ) اندیشیمقاالت هم

هاي نهضت اي میان جریانمقایسه
زنان در غرب 

درآمدي بر نظام شخصیت زن 
در اسالم 

نژادمحمدرضا زیبایی
175تا ص  103ص دفتر مطالعات و تحقیقات زنانمحمدتقی سبحانی

تمام جلد دومشوراي زهرا آیت اللهیجریان شناسیآشنایی اجمالی با زن و ) الف



خانواده از 
دیدگاه آیات و 

روایات

معتبرترین اجادیث 
و آیات در باب زن 

خانواده

فرهنگی 
اجتماعی زنان

مباحث مربوط به 
خانواده در آیات و 

روایات از بعد 
اخالقی وظایف 

اخالقی زن در نقش 
مادر و همسر از 

دیدگاه اسالم

فمینیسم 
از (اسالمی 

مجموعه مقاالت 
) اندیشیهم

1جلد 

ج اول و دومابراهیم امینی

درآمدي بر نظام 
شخصیت زن در 

اسالم

دکتر احمد 
بهشتی

زن از ) ب 
دیدگاه برخی 
اندیشمندان 

مسلمان

مبانی طبیعی بودن 
حقوق و سایر 

دیدگاهههاي شهید 
مطهري در بحث 

زنان

نظام حقوق زن 
در اسالم

مرتضی مطهري 
ها فصلصدرا)ره(

1و2و3و4

هاي ناب اندیشه
رهبر انقالب در باب 

زن
در : توضیحات

صورت عدم 
دسترسی کتاب 
امام خمینی و 
الگوهاي دین 

شناختی در مسایل 

امام خمینی تبیان دفتر
)ره(



تواند زنان قم می
.مطالعه شود

مباحث نظري حوزه 
زنان

زن در آیینه 
جمال و جالل

آیت اهللا عبداهللا 
اسديجوادي آملی

فصل اول از 
تا  68هر ص 

95
فصل سوم 

هویت و ) الف
شخصیت 
انسانی ص 

208و ص  199
گفت (دذیاي زن 

و گو با عالمه 
سید 

محمدحسین 
)فضل اهللا

سید 
محمدحسین 

فضل اهللا

واحد ترجمه 
دفتر پژوهش و 
نشر سهروردي، 

1381تهران، 

عالمه زن در قرآن
طباطبایی

دفتر تنظیم و 
نشر آثار عالمه 
طباطبایی قم 

1384

برخی مسائل مهم ) ج 
مرتبط با حوزه زن و 

خانواده
حجاب و   -1

مسئله حجاب 
و پوشش از 

دیدگاه 
اسالمی 

مرتضی مسلئه حجاب
کل کتابصدرا)ره(مطهري 



اخالق جنسی پوشش
در اسالم و 
جهان غرب

مرتضی 
کل کتابصدرا)ره(مطهري 

بازگشت و 
روي آوري 

زنان و 
دختران عربی 

به حجاب و 
عفاف

دختران به 
-روي می عفاف
فمینیسم (آورند 

در ترازوي فقه 
6(

ترجمه سمانه 
مدنی و ندي 
یلت پریسا 

پورعلمداري 
؟؟

نشر معارف 
نهاد نمایندگی (

مقام معظم 
رهبري در 
) دانشگاهها

1388قم، 

آرایش، مد و 
کشی از بهره
مسایل، (زنان 

ها و تحلیل
)دیدگاهها

جوزف هنس، 
ماري آلیس 

واتروز، ایولین 
رید

: ترجمه
افشنگ 
مقصودي

تهران، گل 
1381آذین، 

گرانفروشان به 
مهنا الفتی پورروندبهشت می

سبط النبی 
، قم، )ص(

1387

خشونت  -2

اي مقایسه
بین 

راهبردهاي 
فمینیسم و 

اسالم

نابرابري و ستم 
جنسی 

( حسین بستان
)نجفی

پژوهشکده 
حوزه و 
دانشگاه،

1382قم، 

تا  73ص 
 آخر کتاب

133ص 

همه مقاله نشریه حوراء مقاله خشونت 



مطالعه شود10ي شمارهعلیه زنان

-اسالم و جامعه
شناسی خانواده

( حسین بستان
)نجفی

پژوهشکده 
حوزه و 
دانشگاه،

1382قم، 

فصل 
خشونت 

جنسی در 
خانواده ص 

تا ص  158
168



برخی مسائل مهم مرتبط با ) ج 
خانوادهحوزه زن و 

اشتغال زنان -3

حجت االسالم و مسلمین اشتغال زنان در جامعه: مقالهاشتغال زنان
دکتر مسعود آذربایجانی

مجموعه مقاالت 
کل مقاله2هم اندیشی ج 

دیدگاه کلی اسالم در مورد اشتغال زنان
موانع اشتغال 

تبعیض جنیسی در محیط کار و مبحث کار 
خانگی ب

182تا ص  151فصل ششم ص )نجفی( حسین بستانهاي جنسیتیتفاوتاسالم و 

مرزبندي روشن بین الگوهاي صحیح و ناصواب 
در عرصه فعالیت زنان و ارائه راهکارها با تکیه بر 

منابع دینی 

بررسی تحلیلی الگوي : مقاله
مجموعه مقاالت علیرضا پیروزمندفعالیت زنان در جهان معاصر

هم اندیشی
خشونت جنسی در  فصل

168تا ص  158خانواده ص 

وضعیت خانواده در ) د 
غرب

نقد و بررسی بحران خانواده در غرب با استناد به 
وضعیت جهانی بوجود آمده 

حلهایی براي غلبه یابی معضالت و ارائه راهریشه
بر آنها

ویلیام گاردنرجنگ علیه خانواده
محمديترجمه معصومه 

بخش دوم زنان  11فصل 
رویاروي خانواده
تا  212اشتباه فمینیسم ص 

167ص

ویلیام گاردنرجنگ علیه خانواده
ترجمه معصومه محمدي

ي زبان در جنگ به جبهه
ي ي خانه جهبهنظامی جهبه

کودك 
230تا ص  213ص 

بررسی شبهات) هـ

نگاهی گذرا بر شبهات حقوقی پیرامون مسائل 
هاي اسالمی مرکز پژوهشسید حسین حسینیزنان 

241تا ص  65بخش دوم از ص 1380صدا و سیما 

پاسخ به شبهات : فصل چهارماسديعبداهللا جوادي آملیي جالل و جمالزن در آیینه
357تا ص  273ص 



جامعه ) الف
شناسی

دیدگاههاي اسالمی در مورد 
شناسی خانواده جامعه

اسالم و 
-جامعه

شناسی 
خانواده

و نابرابري جنسی  116فصل دوم کارکردهاي خانواده ص  67ص حسین بستان
153تا ص  117در خانواده ص 

شناسی زنان از زبان یک زن جامعه
شناس غربی است که تحت جامعه
هاي فمینیستی قرار اندیشهتأثیر 

گرفته لذا جهت مطالعه انتخاب شد 
تا پژوهشگر با مقایسه این مباحث 
و مباحث اسالمی در کتاب قبلی به 

.بندي کاملی برسدجمع

-جامعه
شناسی 

زنان

پامالابوت کلرواالس
6و  5و  4فصل منیژه نجم عراقی

روانشناسی زن و ) ب
خانواده

احادیث مرتبط با مباحث 
روانشناسی خانواده د ر یک دسته 

بندي جدید 

خانواده از 
دیدگاه 
اسالم و 

روانشناسی

فرمحمدرضا ساالري

وزارت علوم تحقیقات 
دانشگاه (و فناوري 

)الزهرا
-تهران، دفتر برنامه
ریزي اجتماعی و 

مطالعات فرهنگی،، 
1382

همه کتاب با سرعت مطالعه شود

معروفترین نظریات روانشناسی در 
بحث زنان

تفاوتهاي زن و مرد

مبانی 
روانشناختی 

جنسیت
4و  3و 2و  1هاي فصل1383تهران، افکار، زهره خسروي و همکاران

زنان و مر 
دان با هم 
برابرند؟ 

اصالً چنین 

آلن وبارباراپیز
ترجمه بیژن و پگاه پایدار



.نیست

و حقوق زن ) ج
خانواده

نظام حقوق 
...و مهریه نفقه ارث طالق تعداد زوجات 11، 10، 9، 8فصل صدرامرتضی مطهريزن در اسالم

آشنایی با مواد قانونی مربوط به 
حقوق خانواده

حقوق 
خانواده ج 

نکاح و (اول 
)انحالل آن 

سید حسین صفایی، اسداهللا 
دوم و سومبخش اول و امامی

حقوق مدنی 
شرکت انتشار، تهران، ناصر کاتوزیانخانواده

1375چاپ چهارم 

زن در اسناد بین الملل) د

ي کنوانسیون رفع کلیاتی درباره
تبعیض
ي نقد فقهیکنوانسیون در بوته

کنوانسیون از منظر حقوق داخلی 
جمهوري اسالمی ایران

کنوانسیون و الحاق

نقد 
کنواسیون 

ي رفع کلیه
اشکال 

تبعیض علیه 
زنان

فریبا عالسوند

متن کامل کنوانسیون: 1پیوست 
27تا ص  21فصل سوم ص 
86تا  53فصل پنجم 
111تا  91فصل ششم 

صفحه اول 7فصل هفتم 
132تا ص  125ص 

سند پکن 
)جزوه(

از آنجا که کتابهاي موجود، در 
ي مطلب، فاقد هرگونه کنار ارائه

بودند لذا به مطالعه جزوه نقد 
.بسنده شد


