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 زادهدکتر عبدالهادی فقهی

 استاد دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قدیم به: همسر مهربانمت

 زندگی را آموختم. ، معنایچشمداشتش یب دریغ وبی یها محبتکه در سایۀ 

 مترجم



 

 فهرست مطالب
 

 9 ------------------------------------------- (ویراست دوم) مترجم ۀمقدم

 13 --------------------------------------------- )چاپ اول(مترجم  ۀمقدم

 15 --------------------------------------------------------- پیش گفتار
 

 23 ---------------------- فصل اول: جایگاه زن در فقه و حقوق اسالمی

 24 -------------------------------- در مقام گفتگوخطّ قرمز  فقدان

 26 ----------------- مبنای قرائت ما از جایگاه زن در فقه و حقوق اسالمی

 28 --------------------------شرعی تکالیفیکسان بودن زن و مرد در 

 31 ----------------------------------- از اشکاالت به بعضی خپاس

 31 ---------- «الرجال قوّامون علی النساء»قوّامیّت مرد بر زن بر طبق آیۀ  ۀلأمس

 34 --------------------------------------------- موضوع ارث

 36 ---------------------------- به لحاظ مبناپذیرفته بودن گواهی زن 

 37 -------------------------- ای گشوده یا بسته؟قضاوت زن ... دروازه

 42 ---------------------------------- تعلّق کاخ حیات به زن و مرد
 

 45 -------------------- به زن مانده عقبجاهالنه و فصل دوم: نگرش 

 46 --------- های غلط؟!الت زن مسلمان؛ نصوص شرعی یا فرهنگمنشأ مشک

 50 -------------------------- زن در جامعه ۀلأمسدرک و تلقّی غلط از 

 52 -------------------- کلّی مسائل در قوانین موضوعههای  جنبهانعکاس 
 

 57 -------------------- فصل سوم: رشد و تکامل زن دوشادوش مرد

 58 ---------------------- مسألۀ حضور زن در بازار کار و تولید اقتصادی
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 61 ------------------ ری و عملی[احکام شرع، نیازمند انقالبی ]فکاجرای 

 62 -------------- ماندگی در مرد و زنجهل و عقب عواملاثرگذاری یکسان 

 62 ------------------------- کفایت گواهی یک زن در برخی از مسائل

 64 --------------------------------------------- موضوع دیه

 64 -------------- تر در مسألۀ دیهمطرح نبودن ارزش اقتصادی باالتر یا پایین

 65 ------------------ حرمت شرعی فشار به زن برای بخشیدن مهریۀ خود

 66 --------------------- وعی و کلّی، تابع مصالح و مفاسد نیگذار قانون

 67 -------------------------------  مسألۀ نشوز در زندگی زناشویی

 69 ------------------------------- زناشویی مسائلحق زن در دایرۀ 

 70 ---------------------- عدالت میان آنان و مراعات یچندهمسرمسألۀ 

 72 --------------------------- مسألۀ برابری گواهی دو زن با یک مرد

 73 --------------------------------- مسألۀ نقصان یا کمال عقل زن

 77 -------------------------- داری زنحکومتمسألۀ مرجعیت دینی و 

 81 ----------------------------- مسألۀ قضاوت زن و مناصب وابسته

 82 -------------------------------------- مسألۀ کار و اشتغال زن

 85 -------------- قوّامیّت مرد و مسألۀ مشارکت زن در تأمین مخارج خانواده

 88 -------------------------- پیوند زناشویی و مسألۀ تکامل مرد و زن

 89 --------------------- مسألۀ اختالط زن و مرد در محیط کار و تحصیل

 93 ------------------------- االرثمسألۀ محروم کردن دختران از سهم

 95 ------------------------ یا دروازۀ بردگی؟! تیحرآزادی زن؛ پنجرۀ 

 97 ------------------------------------------ بلوغ دخترانسنّ 

 99 ----------------------- چرایی تقدّم ذکر مردان بر زنان در قرآن کریم

 



 7  فهرست مطالب 

 103 ----------------- های تمدّن معاصرفصل چهارم: آزادی زن و چالش

 104 -----------------------------------حدّ و مرز آزادی در اسالم

 107 --------- یخدائ ریغ دوبندیقبندگی انسان در برابر خدا و رهایی او از هر 

 110 --------------------------- هاافکار و اندیشه دادن قرار فشار تحت

 112 ----------------------------- مفهوم انسان بودنتکامل تدریجی 

 114 ------------------------------- مسؤولیت انسان در قبال آزادی

 118 --------------------- کشورهای اسالمیدر  تیحاکمآزادی انسان و 

 120 ---------------------------------- ها تزاحم مفاهیم و برداشت

 122 ---------------------------------- نه دادنی ؛حق گرفتنی است

 126 ---------------------- یاخروجزای  و اختیار انسان و مسألۀ پاداش

 128 ------------------------ های تبلیغات جهانی و زن مسلماندستگاه

 130 ---------------- یِ حجاب اسالمی در دورۀ معاصرهای سیاسزمینهپیش

 134 ----------------------- زن مسلمان و تبلیغات وسیع رقبای فرهنگی

 135 --------------------------------------- مفهوم صحیح تحوّل

 137 -------------------------------------- ظاهر و باطن پرسمان

 140 ------------------------------ مسألۀ آزادی و گسترش گمراهی

 143 ------------------------- حجاب و مسألۀ کارایی یا عدم کارایی آن

 146 ---------------------------------------- فلسفۀ احکام دینی

 

 149 ------------------------------------------- فهرست آیات

 153 ----------------------------------------- فهرست احادیث

 155 ------------------------------------------- فهرست منابع


