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 چکیده

قرآن کریم  به جنبه های گوناگون زندگی زنان توجه خاصی دارد از دیدگاه قرآن کریم بسییار اهمیید دارد    

قرآن تنها به جهد بیان تاریخ به این مسئله اشاره ندارد  بلکه شیوه زندگی درسد یا نادرسد را بیه جامهیه بیه    

دهد تا زنان عبرت آموزی را پیشه زندگانی خود سیازند  از ایین روق قیرآن بیرای بیه کمیا        زنان نشان میویژه 

رساندن استهدادهای زنانق به ارائه نمونه هایی می پردازد تا ایشان با قدم نهادن در این مسیرق راه سیهادت را بیا   

 د  اطمینان بپیمایند  ارائه الگوق فرایند تربید را سهل تر می ساز

در این تحقیق برخی از مصادیق زنان هداید یافته و ویژگیهای آنان بررسی شده اسد  هدف از این پژوهش 

روشن ساختن برخی ابهاد شخصید زنان نمونه ای همچونق آسیهق مریمق هاجر و بلقیس و حضرت زهیرا س(   

ی ایشان از دیدگاه قرآن این منبی   هایی صالح و تجزیه و تحلیل گذرایی از زندگبه عنوان اسوه های قرآنی و زن

عظیم تربیتی بوده اسد  این تحقیق براسا( روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلییل اجمیالی از جملیه تیاسییر و     

مناب  ناظر به جایگاه و منزلد زن در قرآن مانند زن در آیینه جال  و جما  تدوین گردیده اسد  نتایج بررسیی  

ؤمنین برخی زنان را مثا  آورده تا نشان دهد که زنان با مردان یکسان هستند  نشان می دهد که خدا برای همه م

رستگاری و هداید تنها منوط به ایمان خالص به خدا و رسو  و حسن اطاعد از پروردگار و زنان در پیشیگاه  

وت در تواند دلیل بیر تییا  الهی در وصو  به مقامات مهنوی در شرایط یکسان هستند و اختالف در جنسید نمی

  انسانید باشد 

های زنیان  این تحقیق افزون بر واژه شناسی زنق اسوهق آموزهق آموزه تربیتیق هداید و تربید به مهرفی آموزه

های تربیتیق تربید الگویی زنان در ابهاد اجتماعیق اقتصادی و سیاسیی در  اسوهق شأن و مقام زنق شاخصه آموزه

 قرآن پرداخته اسد  

 زنق تربیدق هدایدق اسوهق آموزهق آموزه تربیتی :کلید واژه ها
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