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  چکیده

 دهند و در مسایل سیاسی،را تشکیل میبه طور معمول نیمی از جمعیّت آن جامعه ای هر جامعهدر زنان 

بوده به طوری که بسیار قابل توجّه  ، اسالم این امر در صدر . اجتماعی و... تأثیر فراوان و به سزایی دارند ، فرهنگی

 . گیری نهال نوپای اسالم خدمات شایانی انجام داده و در تاریخ ماندگار شدنددر شکل

و امیرمؤمنان   )ص(سیاسی و فرهنگی در زمان پیامبر ، تأثیرات زنان در تحوّالت دینی ، در این تحقیق

 ، خدمات زنان در این برهه از زمان شود تا ضمن ذکربررسی می ، ای سنّتی و دیجیتالبه شیوه کتابخانه)ع(علی

؛ زیرا زنان امروز بیش از زمان های دیگر به شناخت چنین مناسبی برای زنان امروز معرفی گردد نمونه های 

باید همانند زنان صدر اسالم از دین و آرمان انقالب اسالمی ایران ؛حفظ زنان امروز برای  الگوهایی نیازمندند .

ت بدون ذکر جنسیّ ، اسالم با دیده تکریم به زنان می نگرد و جایگاهی خاص ؛ و بدانندهای دینی دفاع نمایند 

 . برای آنان در نظر دارد

پیشینه  ضرورت انجام تحقیق ،،  تبیین مسأله شامل :بررسی می گردد که ات ؛ کلیّابتدا در  در این تحقیق ؛

اسالم کلی : تاریخچه ای از شرایط زندگی زنان در گذشته )قبل از اسالم (و نظر ادامه در  . می باشد تحقیق و...

ی در مورد  نظر قرآن و روایات  نسبت به زنان آمده است  و در دو فصل سپس، . ذکر گردیده است، نسبت به زنان 

، در عصر  ز رحلت ایشانپس ا و ,نمونه هایی از زنان و تالشهای مثبت و منفی آنها در زمان پیامبر  ؛پایانی  فصل

ت های آنان در زمینه های گوناگون بسیار وسیع تر از موارد نام برده بوده هرچند فعالیّ ؛ می باشدحضرت علی)ع( 

 . بسنده شده است ، و در این تحقیق به ذکر گزیده هایی محدود

 . عرصه ، تأثیرات سیاسی ، تأثیرات فرهنگی ، زنان : ها کلید واژه
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