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معیارهای گزینش همسر در آموزههای دینی
پورکریمی
اسالم 

حجتاالسالموالمسلمینعسکری

اشاره

یکى از مسائل بسیار مهم و اساسى قبل از ازدواج ،درنظرگرفتن معیارهایى براى
انتخاب همسر است به جرئت مىتوان گفت بیشترین مشکالتى كه در زنددگى
مشترک به وجود مىآید ،ناشى از رعایتنکردن معیارهاى انتخاب همسر است
اكثر روانشناسان و متخااان خانواده معتقدند :هدر انددازه زن و مدرد قبدل از
ازدواج ،اطالعات صحیح و دقی ترى نسبت به یکددیگر داشدته باشدند ،ازدواج
موف ترى خواهند داشت
به هر حال ،باید توجه داشت كه انتخاب همسر ،مانند انتخداب مبداس و یدا
گز ینش نوكر نیست؛ زیرا شخص با انتخاب همسر مىخواهدد شدریک زنددگى
برگز یند؛ شریکى كه تا پایان عمر همراه و همراز او باشد ازاینرو ،عقدل حکدم
مىكند كه انسان درباره همسر آیندهاش تحقی كند و از شتابزدگى و اغمدا
بپرهیزد در آموزههاى دینى نیدز بده ایدن امدر توجده و یدژهاى شدده اسدت امدام

صادق ۷مىفرماید« :اِنََم ا َْ ْر َأ ُة قِوا َْة َفا ْن ُظ ْر ما َت َنَت َق َّل ُدُ ؛ 1همانا زن همانند گدردن بنددى
است كه به گردن انسان افکنده مىشود؛ دقت كدن چده گدردن بنددى بدر گدردن
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دستور دادهاندد :هنگدام انتخداب

زندگى خود مىافکنى » پیشوایان معاوم

همسر ،ابتدا وضو بگیرید و دو ركعت نماز بخوانید و آنگاه از خداوندد مهربدان
بخواهید ،همسرى شایسته نایب شما گرداند و سدپس سدرا انتخداب همسدر
برو ید

1

اسالم براى گز ینش همسر معیارهاى را معین كرده است كه رعایت و بدهكار
بستن آنها موفقیت تشکیل خانواده را افزایش مىدهد بدىتردیدد یکدى از علدل
شکست خانوادهها ،نادیدهگرفتن معیارهاى دینى اسدت در ایدن نوشدتار سدعى
شده ،معیارها و مالکهاى انتخاب همسر شایسته ،تبیین گردد
معیارها و مالکهای ازدواج

 .1ایمان و تقوامداری

از مهمترین عوامل ازدواج موف  ،همشأنبودن زن و مرد است كده از آن بدا واره
«كفو» یاد مىگردد «كفدو» در مغدت بده معنداى یکسدانى ،برابدرى ،شدباهت،

شایستگى و صالحیت است  2از مهمترین ماداق همكفوبودن ،دیندارى و تقوا

اْلبِی ُّثاّوّنَ لِ ّْلََ بِی َّث ِ
اْلبِی َّث ُ ِ ِ
نی َو َْ
است چنان كه قرآن مىفرمایددَْ « :
ااِ
ااِ َوال َطی َب ُ
ااِ ل ّْلََ بِیّثا َ
نی وال َطیبّوّنَ لِّل َطیب ِ
ِ
اِ ...؛ 3زنان خبی و ناپاک از آن مردان خبی و ناپاكندد! و
َ
لّل َطیبِ َ َ ُ

مردان ناپاک نیز تعل به زنان ناپاک دارند

»

در این كه مراد از «خبیثات» و «خبیثین» و نیز «طیبات» و «طیبین» در این
آیه شریفه چه كسانى هستند ،بدین مفسدران اخدتالف اسدت؛ ومدى در مجمدوع
مىتوان گفت:
 1محمد بن حسن حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۷ص۴۳
 2ر ک :احمد سیاح ،فرهنگ سیاح ،ج ،۱ص.06۴
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مراد از «خبیثات» و «خبیثین» ،مردان و زنانى هستند كه به سدبب نداشدتن
ایمان و تقوا ،به خباثت توصیف شده ،حامتى پلید دارند و به خاطر كفر ،وضعى
ناخوشایند به خود مىگیرند و اگر زنان خبی را به مردان خبی و مردان خبی
را به زنان خبی اختااص داده ،به دمیل یکىبودن مرام آنها است
همچنین مراد از «طیبین» و «طیبات» ،مردان و زنانى هستند كه بده جهدت
ایمان و تقوایى كه دارند ،به پاكى توصیف شدهاند
در روایات كتاب نکاح 1نیز مىخوانیم :یاران ائمه  ،گاه از ازدواج با زندان

«خبیثه» سؤال مىكردند كه با جواب منفى روبهرو مىشددند ،ایدن بیدانگر ایدن
است كه «خبیثه» اشاره به زنان ناپاک است  2طب قرآن كدریم از ازدواج انسدان
ّ
پاک ،یعنى انسان مؤمن با انسان ناپاک منع و به ازدواج با زنان بدا عفدت تأكیدد

شده است
درباره «همكفو و همتا» ،روایات متعددى وجدود دارد كده بده چندد روایدت
بسنده مىكنیم:

رسول اكرم 9مىفرماید« :اَِا جا َئک ْم َم ْن ت َْر َا ّْوّنَ ْیّنَ ُ َو َاما َن َنَت ُ ْ
ّب اِ َلایک ْم َفز َّو ُجاّو ُه
ی ُط ُ
اِّنْ ال َت ْف َع ُّلّو ُه َتک ْن فِ ْنَتّنَة ِِف االْ َْر ِ
ض َو َفساْ کبی؛ 3كسى كه براى خواستگارى نزد شما آمدد

ً
و نسبت به دین و امینبودن وى رضایت داشتید ،حتما زمینه این ازدواج را فراهم

نمایید ،كه منع ازدواج همكفو ،از جانب شدما زمینهسداز فتنده در روى زمدین و
فساد بزرگ است » به نمونه زیر توجه شود
« نج فو ی یبر» جوانى است كه از یمامه به مدینه آمدده و مسدلمان شدده بدود او
مؤمنى متعهد ،ومى در عین حال سیاه پوست ،كوتاه قدد و مسدتمند بدود روزى
 1حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۷ص۱۱۴
 2ناصر مکارم شیرازى ،و جمعى از نویسندگان ،تفسیرنمونه ،ج ،0۷ص۷22
ّ 3
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پیامبر 9به او فرمود« :چرا ازدواج نمىكنىم» عر كرد« :چه كسدى بده ایدن
بینوا زن مىدهدم» فرمود« :اسالم ،هر خوار و ذمیلى را عز یز كرده است » ندزد
ن
«زیاد بن م فبید» كه از اشراف اناار است ،برو و دختدرش را خواسدتگارى كدن
جو یبر نزد زیاد آمد و از قول حضرت دختر او را خواستگارى كرد زیداد گفدت:
«ما دختران خود را تنها به همردیفان خود از اناار مدىدهیم و بدا آنهدا وصدلت
مىكنیم » جو یبر ،نزد پیامبر 9آمد و جریدان را عدر كدرد؛ آنگداه حضدرت
به «زیاد» فرمود« :اى زیاد! جو یبر مؤمن است و هر مرد مؤمنى ،كفو زن مؤمنده
و هر مرد مسدلمانى كفدو زن مسدلمان اسدت » 1در نتیجده ایدن ازدواج صدوت
گرفت
ِ ِ
ِ
ان َاخیا ِ َفی ُق َ
اّوَ ز َّو ْجّناف
امام باقر ۷مىفرماید« :ما م ْن ُرز َْءة َأ َش ُدَ َعَل َع ْب ُد َاّنْ ی ْأتیا ُ ا ْب ُ
َفی ُق َّوَ ال َا ْف َع ُل َأنَا َأغّْنف ِمّنْک؛ 2مایبتى از این شدیدتر نیست كه جوان مؤمنى دختدر
برادر مؤمنش را خواستگارى كند ،و پدر دختر پاسخ دهدد ،مدن از ایدن ازدواج
عذر مىخواهم ،زیرا تو از نظر مامى در رتبه من نیستى!»
بر این اساس در ازدواج ،نباید فقر و غنا و  ،مالک قرار گیدرد ،چدون همده
دختدران و پسدران ،دختدران وپسدران یدک پدددر و مادرنددد ،و امتیدداز ،جددز تقددوا
نیست 3در ضمن در همكفوبودن ،مزومى ندارد كه اگر زن ثروتمند اسدت ،مدرد
ً
اّو َاّنْ یکاّوّنَ َعفیفا ًا َو
نیز حتما ثروتمند باشد؛ از اینرو امام صادق ۷فرمود« :ا ْلک ْف ُ
ِعّنْ ُدَ ُه یساار؛ 4كفوبودن ایدن اسدت كده عفیدف باشدد و بتواندد مخدارج اهلدش را
بپردازد »
1
2
3
4

این حدی به طور مشروح در فروع كافی ،ج ،۵ص ۱۷1آمده است
ّ
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،۴2ص۵۷-۵۱
حجرات ،آیه 0۱
ّ
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۷ص۵2؛ كلینى ،فزروع الکزافی ،ج ،۵ص۱۷۴؛ محمددباقر
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ااء َب ْعا ٍ ؛ 1همدده مددؤمنین و
اامؤْ ِمّنُّوّنَ َب ْع ُّضا ُ
پیددامبراكرم 9فرمودنددد« :ا ْلا ُ
اه ْم َأک َفا ُ
معتقدین به دین اسالم و دستورات آن ،كفو یکدیگرندد » مدذا خداوندد بهتدرین
2
ازدواج را ،وصلت متقیان با یکدیگر مىداند پیامبر اكرم 9نیز مىفرمایدَ « :من
َتز ََو َجها لِ ُدیّنِها َ ََج َع اَّللَ َل َلِک؛ 3كسى كه به خاطر دین و ایمدان زندى ،ازدواج كندد،
خداوند نیز دنیایش را براى او فراهم مىكند »
در روایتى آمده فردى به امدام حسدن ۷عدر كدرد :دختدرى دارم او را بده
ازدواج چه كسى درآورمم حضرت فرمدود« :زَوجهاا ِمان رج ٍ ِ
أل َبهاا
این فإنا ُ إّن َ
َ ُ
ّ ْ
ال تَق إ
أکر َمها وإّن أبغ ََّضها َْ َیظّلِ ْمها؛ 4براى دخترت همسرى باتقوا و مدؤمن انتخداب كدن؛
َ
زیرا اگر او را دوست بدارد ،اكرامش مىكند و اگر از او خوشدش نیایدد ،بده وى
ستم روانمىدارد »
 .2شرافت و اصالت خانوادگی

یکى از اساسىترین مالکهداى ازدواج ،شدرافت و اصدامت خدانوادگى اسدت
منظور از این امر شهرت و ثدروت نیسدت بلکده «نجابدت و پداكى و اسدت
همچنین اصامت به معناى سالمت اعضاى خانواده ،خوشنامبودن آنان است .به
عبارت دیگر آنچه در اصامت خانوادگى اهمیت دارد ،توجه به دو عامل وراثت و
تربیت است از نظر اسالم صفات و خاوصیات وامدین در فرزندان آینده تأثیر
مىگذارد به همین دمیل باید قبل از انتخاب همسدر ،دربداره سدابقه خدانوادگى
همسر و به خاوص مراتب ایمانى و اخالقى آنها ،تحقی الزم صدورت گیدرد؛
زیرا ازدواج ،به معناى پیوند با یک خانواده و فامیدل و نسدل اسدت؛ ازایدنرو در
1
2
3
4

حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۷ص۷۳
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خدود ایدن
انتخاب همسر ،معقول نیست كه انسان بگوید« :من مدىخدواهم بدا ی
شخص ازدواج كنم و به خانواده و خویشان و فامیل او كار ندارم؛ زیرا این فدرد،
جزیى از همان خانواده و فامیل ،است كه بسیارى از صفات اخالقدى ،روحدى،
عقلى و جسمى آن خانواده و فامیل ،از راه وراثت و تربیت به این فرد منتقل شده
است
دكتر آمکسیس كارل مىگو ید« :در علم رنتیک ثابت شده است كه برخى از
صفات پسندیده یا ناپسندیده وامدین ،از طری «رنهایى» كده در «كرومدوزوم»
وجود دارد به فرزندان منتقل مىشود بنابراین فرزندد بده هنگدام گدام نهدادن بده
1
عرصه حیات ،نسخه خل و خوى وامدین خود را همراه دارد »
علم جدید وراثت ثابت كرده است كه خواص موروثى از وامدین بده وسدیله
توزیع «كرومدوزومهدایى» كده در هسدته یاختدهها هسدتند بده فرزنددان منتقدل
2
مىشوند
دكتر آمکسیس كارل در این باره مىگو ید« :هی كدس نبایدد بدا افدرادى كده
ً
نشانههاى بیمارىهاى ارثى دارند ،زناشو یى كند تقریبا تمام بددبختىهداى آدم
3
ناشى از نقایص ساختمان عفونى و روانى و عوامل ارثى اوست »
اسالم قبل از آن كه علم جدید در این باره(انتقال صفات وامدین به فرزندان)
ابراز نظر نماید ،نظر خود را در این خاوص ابراز نموده است .پیدامبر اكدرم9
فرمودَ َ « :تیوا لِّنُ َط ِفکمن َفاّنَ ِ
العر َق َْساس؛ 4براى خود همسر شایسته انتخاب كنید؛
زیرا رنها خاایص وامدین را ،به نسلهاى بعد انتقال مىدهند »
پیامبراكرم 9در اهمیت این موضوع فرمودُ « :ان ُظر ِف أى َش ٍ
فء ت ََّض ُع َو َلا ُدَ ک َفاإِّنَ
1
2
3
4

امکسیس كارل ،انسان موجود ناشناخته ،ترجمه عنایت امله شکیباپور ،ص2۵۱
دكتر ابوامقاسم رضوانى ،بهداشت جسمی و روانی كودک ،ص۴
امکسیس كارل ،انسان موجود ناشناخته ،ترجمه پرویز دبیرى ،ص.۱02
آصف فیضى ،ج ،2ص۵۴۷
نعمان بن محمد مغربى ،دعائم االسالم ،تاحیح :ی
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ِ
الع ْر َق َْساس؛ 1بنگدر كده [نطفده] فرزنددت را در چده جدایى قرارمىدهدى ،زیدرا
« یع ْرق»(رن) بسیار انتقالدهنده است » همچنین فرمودندَ « :تَایوا لِاّنُ َط ِفکم فاإّنَ
أخ ِ
ساء یّلِ ُدْ ّنَ أشبا َه إِ ْخ ِ ِ
ّواِتِ َن؛ 2براى نطفههاى خود گز ینش كنید؛ زیرا ،زندان
ّواَّن َن و ْ
الّن َ
بچههایى همانند برادران و خواهران خود به دنیا مىآورند »
واره « یع ْرق» در مغت به معناى ریشه و اساس یدک پدیدده اسدت ،و اسداس
آفرینش انسان «نطفه» مىباشد و «دساس» به معناى انجدام كدارى مخفیانده و
پنهانى است؛ بنابراین مقاود از « ّ
دساس»بودن نطفده ،ایدن اسدت كده صدفات
موروثى از طری نطفه به طور مخفدى بده فرزندد منتقدل مىگدردد ،ایدن سدخن
پیامبراكرم« 9امع ْرق ّ
دساس» به صورت ضرب اممثل در میان عدرب معدروف
ی
9
است  3پیامبراكرم با این بیان به مسلمانان فهماند كه از قدانون وراثدت غافدل
نباشند و در انتخاب همسر دقت الزم را داشته باشند حضدرت از واره « یعدرق»
استفاده نمود كه امروزه در محافل علمى از آن به واره «رن» تعبیر مىشود
پزشکان امرا روحى ،ثابت كردهاند كه  %11كودكدان مبدتال بده امدرا
4
روحى بیمارى را از مادران خود به ارث بردهاند
خالصه آنكه در خانوادههاى اصیل و شریف كمتر اتفاق مىافتد كه فرزندان
ناصامح پرورش یابند و بدرعکس در خانوادههداى غیراصدیل و ناصدامح ،كمتدر
اتفاق مىافتد كه فرزندان صامح و نجیب ،پرورش یابند
در نهج امبالغه نامهاى اسدت كده امدام علدى ۷در پاسدخ خودسدتایىهاى
«معاو یه» نوشته و طى آن میان دو خانواده بنىهاشم و بنىامیده مقایسده كدرده و
1
2
3
4

شهاب امدین محمد بن احمد ،المستطرف فی كل فن مستظرف ،ج ،2ص20۴
محمد محمدى رى شهرى ،میزان الحکمه ،ج ،۵ص.۳2
ف ْ
ف ف فْ ف
ف َ ف
فْ َ
دامع ْدر نق فد ّس ٌ
داس یمددن امطدرفیددن(ر ک :شدرتونى مبندانى،
ال تخ یطبن یسوى كریم یة معشر *** ف ی
سعید امخورى ،اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد ،ج ،0ماده «دسس» ،ص )0۱۴
مال محسن فیض كاشانى ،المحجة البیضاء ،ج ،۱ص.۳۷
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نشان داده است كه در برابر هدر فضدیلت و امتیداز در خدانواده بنىهاشدم ،یدک
رذیلت و انحطداو در خانددان بنىامیده وجدود دارد حضدرت در فدرازى از آن
مىفرمایدِ ...« :مّنَا الّنَبِی َو ِماّنْک ُم ا ُْکا ّّذ ُب؛ در خانددان مدا «پیدامبر» 9اسدت و در
خاندان شما «ابوجهل» كه كارش تکذیب ح بود » « َو ِمّنَاا َأ َسا ُدُ اَّللَِ َو ِماّنْک ْم َأ َسا ُدُ
ْاْلَ ْل َوا ِف؛ 1و ما «حمزه» شیر خدا داریم و شما ابوسفیان ،شیر پیمانهاى باطدل
دارید » امام حسین ۷نیز عزتمندى خدویش را بده خدانواده خدویش مسدتند
2
نمود
 .3اخالق نیکو

هرچه علم و تکنومورى رشد مىكند ،نیاز بشر به اخالق افزایش مىیابدد و الزم
است به موازات آن ،آموزه و دستورات اسالم مورد نظر قرار گیرد؛ زیرا ،علدم بده
تنهایى درباره اخالقمدارى و تربیت انسدانها راهحلدى جدامع و مفیددى ارائده
نمىدهد
افزایش آمار جرائم ،جنایات ،فساد ،متالشىشدن خانوادهها و  ،شاهد بدر
این ادعا است ،زیرا استعمارگران ،علم و صدنعت را بده نفدع خدو یش اسدتخدام
نمودهاند ،افزون بر آن علم از شناخت برخى مسائل عاجز است
عامل مهمى كه مىتواند روح سركش انسان را جهدت دهدد ،اخدالق نیدک
است امبته اخالق نیک ،تنها خندهرویى و خوشخلقى نیسدت ،بلکده منظدور،
داشتن صفات و خل و خوهاى پسندیده و مدارا با افراد اسدت اسداس زنددگى
ن
3
زناشویى ،نیز در پرتو حسن اخالق فراهم مىشود
اخالق هر انسانى تدأثیر مسدتقیم در زنددگى او دارد ایدن تدأثیر در محدیط
 1شریف رضى ،تاحیح :صبحى صامح ،نهج البالغه ،نامه2۴
ّ 2
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار،ج ،۷۵ص ،۴ص ،۴۱ح01
 3محمدرضا ساالرىفر ،خانواده از نگرش اسالم و روانشناسی ،ص۱6
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خانواده نقشآفرینتر است؛ زیرا مسائل عاطفى در خانواده بر مسائل دیگر غلبه
دارد  ،اگر اعضاى خانواده از اخالقى نیکو بهرهمند باشند ،محیط خانواده تبدیل
به بهشت و در غیر این صورت ،به ّ
جهنمدى سدوزان تبددیل خواهدد شدد امدام
على ۷مىفرماید« :بِ ُا ْس ِن االْ َْخ ِ
واق یطی ُّب ا ْل َعی ُش؛ 1با خوش اخالقى ،زندگى نیکو
و مطلوب مىگردد» ،از اینرو پیامبر اسالم 9مىفرمودَ « :الّل ُه َم اِنف َا ُعّو َُبِکِ ...م ْن
ز َْو َج ٍة تُشی ُبّنف َق ْب َل َا ِ
واّن َم ِشیبف؛ 2خدایا! به تو پناه مىبرم از همسرى كه قبل از رسیدن
پیرى ،پیرم كند » براین اساس در روایات اسالمى از ازدواج بدا افدراد بدداخالق
نهى شده و به خوش اخالقى تأ كید گردیده است پیامبر اكرم 9فرمود« :كسى
كه براى خواستگارى نزد شما آمد و نسدبت بده دیدن و امینبدودن وى رضدایت
ً
داشتید ،حتما زمینه این ازدواج را فراهم نمایید ،كه منع ازدواج كفدو بدا كفدو از
جانب شما زمینهساز فتنه در روى زمین و فساد بزرگ است »
امام باقر ۷فرمود :پدرم ،امام سجاد ،۷در یکى از مواقف حدج بده زندى
برخورد كه «اخالق نیکش» حضرت را جذب كرد ،سؤال كردند ایدن زن داراى
همسر استم گفتند :خیر؛ پدرم بدون این كه از حسب و نسب وى تحقی كند،
از او خواستگارى كرد ،و این خواستگارى منجر به ازدواج شد فردى از انادار
از داستان آگاه شد ،ازدواج به این سادگى براى او بسدیار سدنگین و گدران آمدد،
تاور نمود كه آن زن فردى بىاصل و نسب باشد و سبب سرزنش امدام چهدارم
شود مدتى در مقام جستوجو برآمد و معلدوم شدد آن زن از طایفده «شدیبان»
است ،خدمت امام چهارم ۷رسید و جریان را با حضرت در میان گذاشت كده
خدا را شکر همسر شما از فامیل معروف و محترم است ،حضرت فرمدود :مدن
شما را خردمندتر از این مىدانستم كه به این امور پایبند باشى ،مگدر نمىداندى
 1عبدامواحد بن احمد تمیمى آمدى ،ص2۵۵
 2شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،0ص۱۱6
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ّ
خداوند ّ
عز فو فجل به بركت اسالم پستىها را برداشت و نقصها را جبران فرمود،
بزرگوارى و كرامت را جایگز ین پستى و دنائدت نمدود ،ایندک مسدلمان در هدر
موقعیتى باشد ،محترم است و پستى از یآن جاهلیت است
حسین بن بشار واسطى به امام رضا ۷نامده نوشدت كده یکدى از بسدتگانم
خواستار ازدواج با من اسدت ،ومدى بدداخالق اسدت؛ حضدرت فرمدود« :اگدر
اخالقش بد است ،با وى ازدواج نکن »1بنابرابن ،خوش اخالقى همسر ،نقدش
مؤثرى در زندگى انسان دارد و به كانون خانواده صفا مىدهدد خدوش اخالقدى
ماداق متعدد دارد ،یکى از ماادی مهم آن ارتباو كالمى زن و شوهر اسدت
ً
مثال اگر زن شوهرش را و بر عکس مرد همسرش را با وارههاى زیبا محبدتآمیز
صدا كنند ،نتیجه مطلوب خواهد داشت و در غیدر ایدن صدورت نتیجده عکدس
خواهد داد نمونههاى زیر را مالحظه فرمایید
ن
خدر كدور
مرد  22سامهاى همسر  19سامه خود را بده علدت ایدن كده وى را ی
خطاب كرده بود ،با  15ضربه چاقو به قتل رسدانید وى در دادگداه گفدت :یدک
سال پیش باهمسرم ازدواج كردم در آغاز زندگى ،مرا بسیار دوست مىداشدت،
ّاما به زودى تغییر رویه داد و شروع به ناسازگارى كرد بر سر هر مسوله كوچکى
به من ّ
فحاشى مىكرد و بهخاطر این كه یکى از چشمهایم كمى چپ است ،مرا
با مقب «خر كور» خطاب مىكرد.

ی
وى در روز حادثدده ،شددوهر خددود را خددر كددور خطدداب مىكنددد او چنددان
خشمگین مىشود كه به جان همسرش افتاده و او را با  15ضدربه چداقو از پداى
2
درمىآورد
مرد  71سامهاى كه زنش را كشته ،درباره علت قتل او مىگو ید :ناگهان رفتار
ّ 1
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،01۱ص2۱۵
 2ابراهیم امینى ،آیین همسرداری ،ص۷0
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همسرم نسبت به من تغییر كرد و به من بىاعتنا شد یدک بدار هدم مدرا پیرمدرد
غیرقابل تحمل صداكرد و با این حرف نشان داد كه دوستم ندارد من نیز دچدار
سوءظن شدم و با دو ضربه تبر ،او را كشتم

1

 .4سالمت عقل

یکى از معیارهاى مهم ازدواج سالمت عقل است ،یعندى دختدر و پسدر از نظدر
رشد عقلى باید همكفو باشند ،زیرا از عوامل مؤثر در اختالفات خانوادگى ،عدم
تناسب «عقل» بین زوجین است و یکى از عوامل استحکام خانواده رشد عقلى
وبلو فکرى است نقص در رشد و تحدول اجتمداعى و عقالندى و بده عبدارتى
دیگر ،عدم پختگى ،موجب رفتارهاى نسنجیده و نامناسب بدا شدرایط مختلدف
مىشود افدزون بدر ایدن ،واكدنش مناسدب بده رفتارهداى دیگدران نیدز نیازمندد
تحولیافتگى مناسب است همین مسوله ،زمینه اختالف زن و شدوهر را فدراهم
مىكند »

2

تفاوت زیاد در بهره هوشى زن و مرد ،زمینهاى بدراى اخدتالف آنهاسدت از
آنجا كه هوش در انجام رفتار سازگار بسیار مؤثر است ،فاصله زن و شوهر در آن
به فاصله در رفتارها مىانجامد افزون بر این ،درک متقابل نیز در صورت تفاوت
هوشى زیاد دشوار مىشدود و افدراد در ابدراز واكدنش مناسدب ،دچدار تعدار
خواهند شد

3

امام على ۷فرموده است:

«ص ُدْ ر ا ْلعاقِ ِل صّنْ ُدُ ُ ِ
ال َو َال ِما َیا َ کا ْاْلَ َْ ِ
اْل ْه ِ
ِس ِه َو َال ِغّنَف کا ْل َع ْق ِل َو َال َف ْق َر ک َْ
ب َو َال
ُ
َ ُ َ
وق ّ
 1همان
 2محمد حسین فرجاد ،آسیب شناسی اجتماعی خانواده و طالق ،ص0۵۷
 3حسین عسکرى ،نقش بهداشت روان در ازدواج ،زندگی زناشویی ،طالق ،ص261
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َم َاَ َأ ْع َّو ُْ ِم َن ا ْل َع ْق ِل َو َال َع ْق َل کالنَتَ ُدْ بِی؛ 1سینه خردمند ،صندوق اسدرار اوسدت ،هدی
بىنیازى بسان یخردورزى نیست ،هی فقرى مانند نادانى نیست ،هدی میراثدى
همانند ،تربیت نیسدت ،و هدی ثروتدى چدون عقدل ثمدربخش نیسدت و هدی
خردمندى چون آیندهنگرى و تدبیر نیست »
اگر زن و شوهر با هم تفاهم داشدته باشدند و موقعیدت یکددیگر و شدرایط و
امکانات زندگى را خوب درک كنند مىتوانند زندگى موفقیتآمیز داشته باشدد و
با عقل و درایت مشکالت را حل و فال نمایند ،چون بیشتر اختالفات خانواده
و كشمکشهاى زندگى ،معلول جهامت و ندادانى زن و شدوهر یدا یکدى از آنهدا
است زوجین هر چه عاقلتر باشند بهتر مىتوانندد همسدردارى كنندد و وسدیله
آسایش و خوشى یکدیگر را فراهم سازند و از اختالفات و مشدکالت بکاهندد
همسر عاقل ،گذشت و بردبارى دارد و با بهانههاى كوچک و جزیدى زنددگى را
متالشى نمىسازد

2

عقل و هوش زن و شوهر در فرزندان نیز تأثیر دارد فرزندان خانواده خدوش
ً
فهم و با هوش ،غامبا زیرک مىشوند و برعکس ،حماقت و نادانى پدر و مادر نیز
ً
د معموال د به فرزند منتقل مىشود همسر با هوش و عاقل بهتر مىتواند در تعلیم
و تربیت فرزندانش انجام وظیفه نماید بر ایدن اسداس عقدل و درایدت یکدى از
عوامل باارزش خوشبختى و تحکیم خانواده محسوب مىشدود كده بده هنگدام
گزینش همسر باید مورد توجه قرار گیرد
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ال َع ْقا َال َل ا ُ ؛ اسدداس
اّوا ُم ا َْا ْارء َع ْق ُّل ا ُ ن َوال ْی ا َن َا ْ
پیددامبراكرم 9فرمودنددد« :قا َ
موجودیت انسان عقل او است ،و آن كس كه عقل ندارد دین ندارد »
3

 1محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج ،0ص۳۷
 2ابراهیم امینى ،انتخاب همسر ،ص012
 3محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج ،0ص ،۳۷ح.۳۷
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امام صادق ۷مىفرمایدَ « :م ْن کاّنَ عاقِ ًوا کاّنَ َل ُ ِْینن َو َم ْن کاّنَ َل ُ ِْین َْ َخ َل َْاْلّنَا َة؛
هر كس عاقل باشد ،دین دارد و هركس دین داشته باشد بهشت مىرود » و نیدز
ِ
ّواب َع َّلی َق ِ
ِ
العقل؛ 2ثواب و پداداش عمدل هدر
 ُدر
در روایت دیگر مىفرماید« :اّنَ ال َّث َ
كس به اندازه عقلش است »
شریعت اسالم براى جلوگیرى از مشدکالت تأ كیدد مدىكندد كده ازدواج بدا
احم صورت نپذیرد «احم » كسى است كه از نظر هوشى عقبمانده است،
ِ
مقااء َفاإّنَ ُصاا َب َنَتها َباواء و َو َلا ُدُ ها
چنان كه پیامبراكرم 9فرمودند« :ایااکُم و تَاز َُو َج أ َل
ِایاع؛ 3بپرهیز ید از ازدواج با «احم »! زیرا ،مااحبت و زندگى با او بالسدت و
فرزندانش نیز تباه مىشوند »

1

 .5ز یبایی

یکى از معیارهاى دیگر ازدواج زیبایى است این امر در كنار معیارهاى دیگر از
عوامل مهم استحکام خانواده محسوب مىشود افزون بر این زیبایى عامل مهم
حفظ عفت و ضامن جلوگیرى همسر از انحراف و چشمچرانى مىگردد
ناگفته نماند كه چند نکته درباره زیبایى درخور توجه است:
امف گرچه زیبایى ظداهر و تناسدب انددام را در انتخداب همسدر نمىتدوان
نادیده گرفت ،ومى این مسوله نباید به عنوان بزرگتدرین هددف و معیدار ازدواج
محسوب شود ،به گونهاى كه دیگر معیارها را تحتامشعاع قرار دهد ،بلکه ایدن
امر باید در كنار معیارهاى دیگر مانند :ایمان ،تقوا ،حیا ،و مد نظر قرار گیرد
متأسفانه باور عمومى آن است كه زیبایى معیار اصلى ازدواج مىباشد ،ازاین رو
است كه د در هنگام انتخاب همسر د اومین سؤال از زیبایى دختر و پسر اسدت؛
 1كلینى ،اصول الکافی ،ج ،0ص00
 2حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،0ص۷1
 3شیخ طوسى ،تهذیب االحکام ،ج ،۴ص.۷16

11
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ّاما اسالم ضمن این كه براى زیبدایى اهمیدت قایدل اسدت ،بده دینددارى توجده
ال ن ِ ِ
خاصى نموده است پیامبر اسالم 9فرمدودَ « :أ ْف َّض ُ
سااء ُأ َمنَتاف َأ ْصا َب ُا ُه َن َو ْجها ًا
َو َأ َق ُّل ُه َن َم ْهر ًا؛ 1برترین زنان امت من زنى است كه زیبدایىاش بیشدتر و صدداقش
2
كمتر باشد » پیامبر اكرم 9مىفرماید« :من َتزَوج إمرأةًِْ َ ...ل ِ
َمَلان رأى( فیها ما َیک َر ُه؛
َ َ َْ
َ
كسى كه (فقط) به خاطر زیبایى زنى بدا او ازدواج كندد ،در او امدور ناخوشدایند
خواهد دید »
همچنین فرمود« :إ ّیا ُک ْم َو َخ ّْضار َاء ال ُدّ َم ِن»ن قی َل« :یا َر ُس َ
ّوَ اَّللَِ َو ما َخ ّْضار ُاء الا ُدّ َم ِن »
ت الس ِ
السّناء ِف مّنْبِ ِ
َ
ّوء؛ 3از خضراء امدمن (گیاه رو ییده در میدان كثافدات)
ُ
قاَ :ا َ ْرأ ُة َ ْ ُ َ

بپرهیز یدد گفتدده شددد :اى رسددول خدددا! خضدراء امدددمن چیسددتم فرمددود :زن
زیبارو یى كه در خانوادهاى فاسد رشد كرده است »
همچنین زیبایى باید در كنار اصامت خانوادگى محاظ گردد به همین جهت
است كه وقتى شخاى خدمت پیامبر اكدرم 9آمدد و در امدر ازدواج مشدورت

كرد ،حضرت به او فرمود« :ع َّلیک بِ ِ
ّذاِ ال ُدّ ین تَر َب ْت َی ُدا َک؛ 4بر تدو بداد كده همسدر
َ

دیندار اختیار كنى ،دستهایت نیازمند خداوند باد »
جامب این است كه رهبران اسالم ،به افرادى كه در انتخاب همسر ،اصامت
را به دیندارى مىدهند ،وعده مال و جمال دادهاند امدام صدادق ۷مىفرمایدد:
5
«اَِا َتزَوج الرج ُل ا َرأ َة َ ِْل ِ
َمَلا أو ِ ِاَلا ُوک َل إىل َلِکن َوإَا َتز ََو َجها لِ ُدیّنِها َر َز َق ُ اَّللُ َاْل ََمَ َوا ااَ؛
َ َ َ ُ
1
2
3
4
5

ّ
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،01۱ص۱۷۴
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،21ص۵0
كلیندى ،فززروع الکززافی ،ج ،۵ص۱۱2؛ محمددد محمدددى رى شددهرى ،میززان الحکمززه ،ج،۵
ص ،2261ح۴۴۵۴؛ فیض محمدمحسن كاشانى ،محجة البیضاء ،ج ،۱ص۳۱
كلینى ،فروع الکافی ،ج ،۵ص۱۱2؛ محمدد تقدى مجلسدى ،روضزة المتقزین فزی شزرح مزن
الیحضره الفقیه ،ج ،۴ص00۷
ّ
محمدبن یعقوب كلینى ،فروع الکافی ،ج ،۵ص۱۱۱
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هرگاه مرد ،زنى را به خاطر زیبایى و ثروتش به همسرى برگز یند ،به همان واگذار
مىشود و هرگاه او را به خاطر دینش به همسرى برگز یند ،خداوند زیبایى و مال،
روزى او مىسازد »
ب گرچه زیبایى ظاهرى ،امرى پسندیده است و در انتخداب همسدر بایدد
مورد توجه قرار گیردّ ،اما نباید از حد معمول تجاوز كند و به صدورت «مشدکل
پسندى» درآید و انسان را از ازدواج به موقع باز دارد
ج بهتر است زن و مرد در مراسم خواستگارى ،با اجازه و رضایت وامددین،
یکدیگر را ببینند و واقعیتها را به هم بگو یند
امددام خمینددى فرمددود« :هددر یددک از زوجددین مىتواننددد «در مراسددم
ً
خواستگارى» مستقیما از یکدیگر درباره هم تحقی كنند ،مشروو به آنكه ایدن
تحقی مستلزم حرام نباشد هر یک از زوجین مىتوانند بدن دیگرى را با شرایط
زیر ببینند:
 1نگاه به قاد مذت و ریبه نباشد؛  2ازدواج متوقف بدر ایدن نگداه باشدد؛
 3مانعى از ازدواج این دو در میان نباشد؛  4بهتر است این دیدن از روى مباس
نازک باشد؛  5باید این نگاه آخرین تحقیقى باشد كه هر یک از زوجدین انجدام
مىدهند و

»

1

 .6تناسب سنی و تحصیلی

ّ
به طور كلى ،تناسب سنى و جسمى در زناشدو یى مسدوله مهمدى اسدت و عددم
توجه به آن عواقب ناگوارى را در پى دارد سن زن و مدرد در ازدواج از دو جنبده
داراى اهمیت است:
 1جنبه روانى :انسان در فرآیند رشد از نظر روانى ،در سنین مختلف ،داراى
 1سیدروح امله موسوى امخمینى ،تحریرالوسیله (كتاب امنکاح) ،مسوله 2۴
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و یژگىهاى متفاوت مىباشد
 2جنبه فیز یومور یکى :عالوه بر جنبههاى روانى ،ارضاى غرایز جنسى خود
مسوله مهم است
ً
سن ازدواج در شرایط جغرافیایى و اقلیمى مختلف ،متفاوت است معمدوال
در مناط گرمسیر ،سن بلو پایینتر از مناط سردسیر و كوهستانى است مهم
نیست كه فرد در چه سنى بامغ مىشود ،مسوله مهم این است كه فدرد احسداس
كند كه از نظر فیز یومور یکى و روانى نیاز به ازدواج دارد تشخیص زمان مناسب
ازدواج و فاصله سنى زوجین از سوى افراد تازه بامغ ،مشکل است در این مورد،
استفاده از راهنمایىهاى وامدین و مشاوران خانواده ضرورى است
در مجموع آنچه از دیدگاه اسالم مهم است بلو فکرى و جسمى است بدا
توجه به تحقیقات انجام شدده ،بهتدرین سدن ازدواج بدراى دختدران  11امدى20

سامگى و براى پسران  18امى 23سامگى مىباشد و مناسبترین فاصدله سدنى،
در ازدواج بین  1امى سال است و اگر هم ،سدن آنهدا مسداوى باشدد ،اشدکامى
ندارد این تفاوت بدین جهت است كه زنها در اثر باردارى و زایمان و شیردادن
ً
كودک ،غامبا از مردها زودتر پیر مىشوند و طراوت و شادابى خو یش را از دست
مىدهند زن اگر چند سامى از شوهر كوچکتر باشد ،مدت بیشدترى مىتواندد
نظر شوهر را به خود جلب كند و تمایالت روحى ،رواندى و جنسدى او را ارضدا
نماید؛ در نتیجه ،براى همیشه صلح ،صفا ،دوستى ،عشد و محبدت در كدانون
گرم خانوادگى حاكم خواهد شد
نکته شایان توجه این است كه در امر ازدواج شدرو سدنى در اسدالم مطدرح
نیست ،یعنى اینگونه نیست كه اگر زوجین توافد سدنى نداشدتند ،عقدد باطدل
باشد ،در عین حال نباید سن زوجین تفاوت فاحش داشدته باشدد؛ زیدرا تجربده
نشان داده است كه بسیارى از درگیرىها و اختالفات ناشدى از تفداوت فداحش
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سنى بین زن و مرد است چه بسا یکى از طدرفین بده خداطر كمدى سدن نتواندد
ً
دیگرى را تحمل كند و یا احیانا آن كه از سن باالیى برخوردار اسدت ،از محداظ
غریزه جنسى ضعیف باشد و نتواند دیگرى را كده قدوى اسدت ،ارضدا و اشدباع
نماید ،از این رو ممکن است زن بده اعمدال خدالف عفدت روى آورد و اسداس
خانواده را درهم ریزد و حیثیت خانواده یا طایفهاى را در معر خطر قرار دهد
ً
ن
از اینرو ،این كه احیانا ثروتمندان در دوران كهومت سنى و تحلیل قوا در صددد
ازدواج با دوشیزهاى برمىآیند و دوشیزگانى هم به طمع مال و ثروت آنان حاضر
به ازدواج با آنان مىشوند ،كار صحیحى نیست و تحقیقات نشان داده است كه
در موارد قابل توجهى اینگونه ازدواجها مفاسد و خطرهایى در پى داشته است؛
ً
پس باید از این ازدواجها جدا پرهیز شود
همچنین یکى دیگر از معیارهایى كده بایدد در ازدواج در نظدر گرفتده شدود،
تناسب تحایلى است بسیار شایسته است كه زن و شوهر از نظر معلومدات و
تحایالت علمى ،در یک سطحى نزدیک به هم باشند و فاصله زیادى نداشدته
باشند؛ بنابراین ،زن یا مردى كه تحایل كرده اسدت ،صدالح نیسدت بدا فدردى
غیرتحایل كرده ،ازدواج نماید امبته در موارد خاص ممکن است با وجود عدم
تناسب تحایلى ،ازدواج موفقیتآمیز باشد ،اما این امر محدود است
 .7مصونیت از آلودگی شراب

گرچه ماونیت از شرابخوارى یکى از ماادی دیندارى است ،مذا مىتوانست
این موضوع در معیار اول ازدواج (ایمان و تقوامدارى) بررسى شود ،اما به دمیل
تأ كید روایات بر اجتناب از آمودگى به شراب ،این موضدوع را جداگانده بررسدى
نمودیم؛ بر این اساس از جمله شرایط الزم در انتخاب همسر ،آن است كده وى
آموده به مشروبات امکلى نباشد
اومیدداى گرامددى اسددالم ب دراى آن كدده جامعدده را از خطددر موامیددد معلددول و
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ناقصامخلقه ماون نگاهدارند ،به پیروان خود توصیه كردهاند كه با شاربامخمر
ازدواج نکنند و دختران پاک خود را به همسرى افراد امکلیست در نیاورند.
پیامبر اسالم 9مىفرماید« :إِّنَ َش ِار َب َْاْل ْم ِر َال ُیز ََو ُج إِ ََا َخ َط َّب؛ 1شرابخوار اگدر
خواستگارى كرد ،به او دختر داده نمىشود »
همچنین آن حضرت فرمودندَ « :م ْن ز ََو َج کری َم َنَت ُ ِم ْن َش ِار ِ
ب َْ
اْل ْم ِر فکأنََم سا َقها إِلای
الزّنا؛ 2هر كس دختر خود را به همسرى شاربامخمر در آورد ،مانند آن است كه
وى را به راه زنا و بى عفتى سوق داده باشد »
امام رضا ۷نیز مىفرمایدَ « :و اِیا َک َاّنْ ُتز َّو َج ِ
شاار َب ا ْلااََ ْم ِرن َفااِّنْ ز ََو ْجنَتَا ُ َفکا َأنََم
ُق ُدْ َ َِ اِ َىل الزّنا؛ 3بترس از این كه دختر به شرابخوار بدهى ،كده اگدر او را بده چندین
تبهکارى شوهر دهى ،گو یا آن عفیفه كریمه را به زنا دادهاى!!» امام صادق ۷نیز
مىفرمایدَ « :م ْن ز ََو َج ک ِری َم َنَت ُ ِم ْن َش ِار ِب َْاْل ْم ِر َف َق ُدْ َق َط َع َر ِ َْح َها؛ 4كسى كه دخترش را بده
شرابخوار بدهد ،با این كار خود قطع رحم كرده است »
شاید مراد از قطع رحم در این روایت این باشدد كده بدا ایدن ازدواج سدبب
نازایى او شده است و یا مراد این است كه او را از یدک پیوندد درسدت و ازدواج
محکم و استوار محروم ساخته است
بدینسان؛ آن كس كه پاى بند به واجبات امهدى نیسدت ،و از فسد و فجدور
پرهیز ندارد ،اهلیت ندارد كه دخترى پاک و مؤمنه كه امانت امهدى اسدت بده او
سپرده شود ،كه نه تنها دختر ضایع مىگردد ،بلکه فرزندان آنها متأثر از آثار سوء
1
2
3
4

كلینىّ ،
محمدبن یعقوب ،فروع امکافى ،ج ،۵ص۱۷۴؛ حدر عداملى ،وسدائل امشدیعه ،ج،0۷
ص ،۵۱ح2
نورى ،حاج میرزا حسین ،مستدرک اموسائل و مستنبط اممسائل ،ص0۳0
ّ
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،۴۳ص0۷2
كلینىّ ،
محمدبن یعقوب ،فروع امکدافى ،ج ،۵ص۱۷۴؛ شدیخ حدر عداملى ،وسدائل امشدیعه،
ج ،0۷ص۵۱
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وجددودى آن شددوهر خواهنددد شددد دادههدداى علم دى نی دز نشددان مىدهددد ك ده
شرابخورى وامدین در خلقت فرزند اثر مىگذارد؛ چهبسا فرزند در اثر آمودگى
وامدین بده شدراب ،ناقصامخلقده متومدد شدود؛ حضدرات معادومین

ایدن

حقیقت را اعالم فرمودهاندَْ « :
نی ِِف ُ
الّذ ّریا ِة؛ 1آثدار حدرام در نسدل آشدکار
الرا ُم َیبا ُ

مىگردد!» از این روایات مىتوان فهمید كه چون شرابخوار ،هتک حرمت فرمان
خداوند كرده و به آن بىاعتنایى نمود و دست به سركشدى و طغیدان زده اسدت،
نسبت به همسر و فرزندانش نیز چنین خواهد كرد ،حرمتشان را خواهدد دریدد؛
حقوقشان را ادا نخواهد كرد و موجبات آزار و اذیتشان را فراهم خواهد ساخت و
صفات رذیله و ناپسند او به همسر و فرزندانش منتقل شده و فطدرت پاكشدان را
آموده خواهد كرد
گفتنى است :یکى از مشکالت جدى جامعه مدا ،افدراد معتداد بده مدواد مخددر
است :مذا این سؤال پیشرو است كه آیا دختران را مىتوان به عقدد معتادهدا درآوردم
در جواب باید گفت :گرچه عدم اعتیاد از معیارهاى ازدواج نیست ،اما نبایدد از ایدن
امر غافل بود ،زیرا اعتیاد سبب اختالل در نظام خانوادگى مىگردد متأسفانه معتادان
خود را پایبند به هی مقرراتى نمىدانند و به خاطر تأمین نیازشان به هر كارى زشدت
دست مىزنند؛ ارزشهاى خانوادگى را زیر پا مىگذارند و حقوق همسر و فرزنددان
ّ
را رعایت و ادا نمىكنند ،ازاین رو ،ازدواج با اینگونه افدراد ،ازدواج مدوفقى نخواهدد
بود امروزه نقش زیانبار این آمودگىها در و یرانى خانوادهها و نابودى نسل جدوان بدر
همگان روشن است و در ضمن ،آثار زیانبار اینهدا در تومدد فرزنددان ناقصامعقدل و
عقبافتاده نیز ثابت شده است
بنابراین ،به صالح انسان نیست كه با شخص فاسد  ،مشدروبخوار ،قماربداز،
 1حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۴باب ،0ص۴0
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معتاد ،ازدواج کند ،گرچه ثروت مند و داراى جاه و مقام باشد ،ز ید را ازدواج بدا
چنی ن افرادى هم به حیثی ت و آبروى انسان مطمده وارد مى سدازد ،هدم موجدب
ناراحتى و اختالف و ناسازگارى مى گردد  ،و به طور خالصده ازدواج بدا چندین
افرادى هم به دی ن و آخرت انسان لطمه مىزند ،هم سعادت و آرامش خدانوادگى
را سلب مىكند

1

 1ر ک :ابراهیم امینى ،جوان و همسر گزینی ،ص0۱۵

