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 اسالم پیامبر های ازدواج بررسی و تحلیل
 

 3، حمیده برهانیان2، سید علی میرآفتاب1رضا مختاریعلی

 فسا واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت 1

 قم قرآنی علوم دانشکده کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه علمی هیئت 2

 فسا واحد اسالمی دآزا دانشگاه حدیث و قرآن علوم گرایش الهیات ارشد کارشناسی 3

 

 چکیده

ایشان  های آله و اثبات این مطلب است که ازدواج و علیه اهلل های پیامبر گرامی اسالم صلی هدف از این پژوهش، بیان اهداف ازدواج

ز چنین در این نوشتار، ضمن بررسی تعدد زوجات در طول تااری  و نیا   رانی نبوده است. هم دوستی و شهوت باهلل از روی زن نعوذ

در ادیان آسمانی گذشته، به بررسی شخصیت زن از دیدگاه اسالم پرداخته و ثابت شده که با توجه به بیاان دیان مباین اساالم     

ی ازدواج، در چنین شارایطی، تعادد زوجاات، خادمت      مبنی بر جایز بودن تعدد زوجات در شرایط فزونی نسبی عدد زنان آماده

آلاه پرداختاه شاده و در پایاان، ن ارات       و علیاه  اهلل های پیامبر اکرم صلی رسی ازدواجباشد. همچنین به بر بزرگی به جنس زن می

هاای آن حرارت مطار      هاای نااروایی در ماورد ازدواج    ورزی یا جهالت، شبهات و نسابت  برخی از مستشرقان که از روی غرض

توان در این پاژوهش باه ایان نتیناه نیاز       می اند، مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته و نادرست بودن آن شبهات ثابت گردیده. نموده

هاایی در   گری بیشتری قرین شده، لاذا تعادی    شناسان در قرن بیستم با پژوهش شناسی شرق رسید که با توجه به این که اسالم

 های پیامبر گرامی اسالم صورت گرفته است. ی ازدواج های آنان درباره دیدگاه
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