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 یمیرکپوراسالمیرکعسحجتاالسالموالمسلمین

 اشاره

 ىبرا یىارهایقبل از ازدواج، درنظرگرفتن مع ىار مهم و اساسیاز مسائل بس ىکی
 ىزنددگ كه در ىن مشکالتیشتریتوان گفت ب ىانتخاب همسر است  به جرئت م

 نکردن معیارهاى انتخاب همسر است  د، ناشى از رعایتیآ ىمشترک به وجود م
از شناسان و متخااان خانواده معتقدند: هدر انددازه زن و مدرد قبدل  اكثر روان

گر داشدته باشدند، ازدواج یدکدیترى نسبت به  یو دق حیازدواج، اطالعات صح
 خواهند داشت  ىتر موف 

ا یده انتخاب همسر، مانند انتخداب مبداس و كد توجه داشت یبه هر حال، با
 ىزنددگ کیخواهدد شدر ىرا شخص با انتخاب همسر میر نیست؛ زكنش نویگز

م کدرو، عقدل ح نیو همراز او باشد  ازاان عمر همراه یه تا پاك ىکیند؛ شریبرگز
و اغمدا   ىزدگ شتابند و از ك  یاش تحق  ندهیه انسان درباره همسر آكند ك ىم

شدده اسدت  امدام  ىا ژهیددینى نیدز بده ایدن امدر توجده و ىها آموزهزد  در یبپره
ة  َفاْنظُْر ما َتنَتََقَّل ُُد : »دیفرما ىم ۷صادق َْ همانا زن همانند گدردن بنددى  1؛اَِنَم ا َْْرَأُة قوِا

ن چده گدردن بنددى بدر گدردن كدشود؛ دقت است كه به گردن انسان افکنده مى
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اندد: هنگدام انتخداب  دستور داده ان معاومیشوایپ« نى کاف زندگى خود مى
گاه از خداوندد مهربدان  عت نماز بخوانید و آنكد و دو ریریهمسر، ابتدا وضو بگ

شما گرداند و سدپس سدرا  انتخداب همسدر ب یسته نایشا ىد، همسریبخواه
  1د یبرو

كار  ه رعایت و بدهكرده است كن یرا مع ىارهاینش همسر معیگز ىاسالم برا
یکدى از علدل  دیدترد ىبد  دهد ىمبستن آنها موفقیت تشکیل خانواده را افزایش 

ن نوشدتار سدعى یدگرفتن معیارهاى دینى اسدت  در ا ، نادیدهها خانوادهشکست 
 سته، تبیین گردد یهاى انتخاب همسر شا کارها و مالیشده، مع

 ازدواج های مالکارها و یمع

 مان و تقوامداریی. ا1
بودن زن و مرد است كده از آن بدا واره  شأن ن عوامل ازدواج موف ، همیتراز مهم

  شدباهت،  سدانى، برابدرى،کیدر مغدت بده معنداى « فدوك  »گردد ىماد ی« فوك»
، دیندارى و تقوا بودن كفو همماداق  نیتر مهماز  2ت است یستگى و صالحیشا

بِ »د: یدفرما ىاست  چنان كه قرآن م بِ یاْْلَ ََ ُِ لِّْل بِ نیَ ّثِایَّثاا بِ ی َواْْلَ ََ ِِ َوالطَ یُّثاّوَّن لِّْل ُِ یَّثاا َباا

...یبُّوَّن لِّلطَ ی َوالطَ نیَ بِ یلِّلطَ  ِِ ندد! و كو ناپا  یخب از آن مردان ک  و ناپایزنان خب 3؛ بَا
  «دارند     کز تعل  به زنان ناپاین کمردان ناپا

ن یا در «نیبیط»و  «باتیط»ز یو ن «نیثیخب»و  «ثاتیخب»ه مراد از كن یا در
ن مفسدران اخدتالف اسدت؛ ومدى در مجمدوع یهستند، بد ىسانكفه چه یه شریآ
 گفت:  توان ىم
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ه به سدبب نداشدتن ك، مردان و زنانى هستند «نیثیخب»و « ثاتیخب»مراد از 
فر، وضعى كد دارند و به خاطر ی، حامتى پل ف شدهی، به خباثت توص و تقوا مانیا

  ی  و مردان خبی  را به مردان خبیرند و اگر زنان خبیگ ند به خود مىیناخوشا
  بودن مرام آنها است ىکی دمیل ، به   اختااص دادهیرا به زنان خب

ه بده جهدت ك، مردان و زنانى هستند «باتیط»و  «نیبیط»مراد از  همچنین
  اند ف شدهیى توصكه دارند، به پاك و تقوایى مانیا

، گاه از ازدواج با زندان ئمهیاران ام: یخوان ىز مین 1احکتاب نكات یدر روا
بیدانگر ایدن ، ایدن شددند مى رو روبهكه با جواب منفى  كردند مىسؤال « هخبیث»

طب  قرآن كدریم از ازدواج انسدان  2است  کبه زنان ناپا اشاره« خبیثه»است كه 
كیدد  پاک، یعنى انسان مؤمن با انسان ناپاک منع و به ازدواج با زنان بدا عّفدت تأ

 شده است 
ت یده بده چندد رواكدات متعددى وجدود دارد ی، روا«فو و همتاكهم»درباره 

 م:ینك ىبسنده م
ْم َفَزّوُجاّوُه کیطُُّب اَِلایْ ماَننَتَُ  ّنَُ  َو اَ یْم َمْن َتْرَاّْوَّن ْکاَِا جائَ »د: یفرما ىم 9رمكرسول ا

ْ  کاِّْن الَتْفَعُّلّوُه تَ  خواستگارى نزد شما آمدد  ىه براكسى ك 3؛ی  بکْن فنَِتّْنَة  ِِف االْ َْرِض َو َفسا
ن ازدواج را فراهم ینه اید، حتمًا زمیت داشتیبودن وى رضا نین و امیو نسبت به د

ن و یسداز فتنده در روى زمد نهیزم فو، از جانب شدماكه منع ازدواج همكد، یینما
 به نمونه زیر توجه شود  « فساد بزرگ است 

وف » ریجن نه آمدده و مسدلمان شدده بدود  او یمامه به مدیه از كجوانى است « بی
 ىوتاه قدد و مسدتمند بدود  روزكاه پوست، ین حال سیدر ع ىمتعهد، وم ىمؤمن
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ن یدبده ا ىسدكچه »رد: كعر  « مىنك ىچرا ازدواج نم»به او فرمود:  9امبریپ
ندزد « رده است كز یرا عز ىلیاسالم، هر خوار و ذم»فرمود: « دهدم ىنوا زن میب

بف یز» ن  كد ىه از اشراف اناار است، برو و دختدرش را خواسدتگارك« دیاد بن من
اد گفدت: یدرد  زك ىاد آمد و از قول حضرت دختر او را خواستگاریبر نزد زیجو

م و بدا آنهدا وصدلت یده ىفان خود از اناار مدیمردما دختران خود را تنها به ه»
 گداه حضدرت رد؛ آنكدان را عدر  یدآمد و جر 9امبریبر، نزد پیجو« م ینك ىم

فو زن مؤمنده ك، ىبر مؤمن است و هر مرد مؤمنیاد! جویز ىا»فرمود: « ادیز»به 
 ن ازدواج صدوتیدجده ایدر نت 1«فدو زن مسدلمان اسدت ك ىو هر مرد مسدلمان

 گرفت 
ََ َزّوْجّناف یِ  فَ یاُ  اِْباُن َاخیاأْتِ یما ِمْن ُرْزَءة َأَش َُد َعَل َعب ُْد َاّْن »د: یفرما ىم ۷باقرامام  ُقاّو

ََ ال اَْفَعُل َأَنا َأْغّنف ِمّنْ یفَ  ه جوان مؤمنى دختدر كست یدتر نین شدیبتى از ایما 2؛کُقّو
ن ازدواج یدند، و پدر دختر پاسخ دهدد، مدن از اكبرادر مؤمنش را خواستگارى 

 «ستى!یرا تو از نظر مامى در رتبه من نیخواهم، ز ىعذر م

قرار گیدرد، چدون همده  کبر این اساس در ازدواج، نباید فقر و غنا و   ، مال
پدددر و مادرنددد، و امتیدداز، جددز تقددوا  کیدددختددران و پسددران، دختددران وپسددران 

ه اگر زن ثروتمند اسدت، مدرد كندارد  ى، مزومبودن كفو همدر ضمن در 3ست ین
فااً َو یّوَّن َعفکایْفاُّو َاّْن کالْ »فرمود:  ۷رو امام صادق ز حتمًا ثروتمند باشد؛ از اینین

ف باشدد و بتواندد مخدارج اهلدش را یده عفكدن اسدت یدبودن ا فوك 4؛ساار  یِعّن َُْدُه 
 «بپردازد 
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همدده مددؤمنین و  1؛َفاااُء َبْعاا ٍ کاْلاااُمْؤِمّنُّوَّن َبْعُّضااُهْم أَ » :فرمودنددد 9پیددامبراكرم
ن یخداوندد بهتدرمدذا « معتقدین به دین اسالم و دستورات آن، كفو یکدیگرندد 

َمن : »دیفرما مىنیز  9رمكامبر ایپ 2 داند مىگر یدکیان با یازدواج را، وصلت متق

ندد، كمدان زندى، ازدواج ین و ایه به خاطر دكسى ك 3؛کّنِها ََجََع اَّللَ لَ  َلِ یَتَزَوَجها ل ُِد
 «ند ك ىش را براى او فراهم میایز دنیخداوند ن

دارم او را بده  ىرد: دختدركدعدر   ۷به امدام حسدن ىآمده فرد ىتیدر روا
اُ  إّن أَلبَهاا »درآورمم حضرت فرمدود:  ىسكازدواج چه  ن فإن  َزّوْجهاا ِمان َرُجاٍل َتِقایإ

َْ َیظّلِْمها ن؛ كدب براى دخترت همسرى باتقوا و مدؤمن انتخدا 4؛أکَرَمها وإّن أبَغَّضها 
د، بده وى یدایند و اگر از او خوشدش نك ىرامش مكرا اگر او را دوست بدارد، ایز

 «دارد  ىستم روانم

 ی. شرافت و اصالت خانوادگ2
ازدواج، شدرافت و اصدامت خدانوادگى اسدت   ىهدا مالک نیتر ىاساسیکى از 

نجابدت و پداكى و    اسدت  »سدت بلکده یمنظور از این امر شهرت و ثدروت ن
به  .بودن آنان است اصامت به معناى سالمت اعضاى خانواده، خوشنامهمچنین 

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 

سدابقه خدانوادگى     به همین دمیل باید قبل از انتخاب همسدر، دربدارهگذارد  ىم
همسر و به خاوص مراتب ایمانى و اخالقى آنها، تحقی  الزم صدورت گیدرد؛ 

در  رو نیدازازیرا ازدواج، به معناى پیوند با یک خانواده و فامیدل و نسدل اسدت؛ 
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بدا خدودی ایدن  خدواهم ىمدمن »انتخاب همسر، معقول نیست كه انسان بگوید: 
و فامیل او كار ندارم؛ زیرا این فدرد، شخص ازدواج كنم و به خانواده و خویشان 

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 
ه برخى از كثابت شده است  کیدر علم رنت: »دیگو ىمدكتر آمکسیس كارل 

« رومدوزومك»ه در كد« ىیهارن»  یده وامدین، از طریا ناپسندیه دیصفات پسند
ن فرزندد بده هنگدام گدام نهدادن بده یبنابراشود  وجود دارد به فرزندان منتقل مى

 1 «خود را همراه داردن یوامدات، نسخه خل  و خوى یعرصه ح
له یه خواص موروثى از وامدین بده وسدكرده است كد وراثت ثابت یعلم جد

هسدتند بده فرزنددان منتقدل  ها اختدهیه در هسدته كد« ىیهدارومدوزومك»ع یتوز
 2 شوند مى

هی  كدس نبایدد بدا افدرادى كده : »دیگو ىمدكتر آمکسیس كارل در این باره 
هداى آدم  تمام بددبختى ى كند  تقریباً یهاى ارثى دارند، زناشو هاى بیمارى نشانه

  3     «وستناشى از نقایص ساختمان عفونى و روانى و عوامل ارثى ا
 (انتقال صفات وامدین به فرزندان)ن بارهید در ایه علم جدكاسالم قبل از آن 

 9اكدرم امبریدپ .ابراز نموده استن خاوص یاد، نظر خود را در یابراز نظر نما
اس   العِرَق  َفاّنَ  منکلِّنُطَفِ  وایَتَ : »فرمود  د؛یكن انتخاب ستهیشا همسر خود ىبرا 4؛َْس 

 «دهند  ىم انتقال هاى بعد نسل به را، نیوامد صیخاا ها رن رایز
َفاإَِّن  کَتَّضُع َوَلا َُد  ُانظُر ِف أى  َشفءٍ »در اهمیت این موضوع فرمود:  9پیامبراكرم
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اس   َْس   زیدرا، دهدى قرارمىى یفرزنددت را در چده جدا [ه ]نطفدهكدبنگدر  1؛الِعْرَق 
ْرق» ا»همچنین فرمودند:  « دهنده است ار انتقالی)رن( بس«عی م فاإَّن کوا لِاّنُطَفِ یَتَ

را، زندان ید؛ زینكنش یهاى خود گز براى نطفه 2؛ّل ُِْدَّن أشباَه إِْخّواَِّنَِن و أْخّواِِتِنَ یالّن ساَء 
 «آورند ا مىیى همانند برادران و خواهران خود به دنیهابچه

ْرق»واره  ده اسدت، و اسداس یدپد کیدشه و اساس یدر مغت به معناى ر« عی
انده و یارى مخفكدبه معناى انجدام « دساس»و  باشد مى« نطفه»نش انسان یآفر

ه صدفات كدن اسدت یدبودن نطفده، ا «دّساس»ن مقاود از یپنهانى است؛ بنابرا
ن سدخن ید، اگدردد مى  نطفه به طور مخفدى بده فرزندد منتقدل یموروثى از طر

ْرق دّساس» 9پیامبراكرم ان عدرب معدروف یاممثل در م به صورت ضرب« امعی
فهماند كه از قدانون وراثدت غافدل  اناین بیان به مسلمانبا  9اكرمپیامبر 3است 

درق»واره حضدرت از  نباشند و در انتخاب همسر دقت الزم را داشته باشند  « عی
 شود   مى تعبیر «رن»واره  آن به كه امروزه در محافل علمى ازاستفاده نمود 

% كودكدان مبدتال بده امدرا  11كه  اند كردهپزشکان امرا  روحى، ثابت 
  4 اند بردهروحى بیمارى را از مادران خود به ارث 

ه فرزندان كافتد  ىمتر اتفاق مكف یل و شریهاى اص ه در خانوادهك خالصه آن
متدر كل و ناصدامح، یراصدیهداى غ ناصامح پرورش یابند و بدرعکس در خانواده

 ابند یب، پرورش یه فرزندان صامح و نجكافتد  ىاتفاق م
 هاى ىیخودسدتادر پاسدخ  ۷ىه امدام علدكداى اسدت  در نهج امبالغه نامه

رده و كدسده یه مقایدام ىهاشم و بن ىان دو خانواده بنینوشته و طى آن م« هیمعاو»
                                                           

  20۴، ص2، جمستظرف فن  المستطرف فی كل  شهاب امدین محمد بن احمد، 1
 .۳2، ص۵، جمیزان الحکمهمحمدى رى شهرى،    محمد2
ر 3 ْعشف ةی مف ریمف وى كف بَن سی ْخطی یددن)ر ک: شدرتونى مبندانى،  ***  ال تف ددنف امَطدرفف ّسداٌس می دْرقن دف داْمعی فف

 ( 0۱۴، ص «دسس»، ماده 0، جاقرب الموارد فی فصح العربیة و الشواردسعید امخورى، 
 .۳۷، ص۱، جالمحجة البیضاءفیض كاشانى، مال محسن   4
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 کیدهاشدم،  ىاز در خدانواده بنیدلت و امتیه در برابر هدر فضدكنشان داده است 
از آن  ىفدرازه وجدود دارد  حضدرت در یدام ىلت و انحطداو در خانددان بنیرذ
اسدت و در  9«امبریدپ»؛ در خانددان مدا ّّذُب کاُم ا ُْ کَو ِماّنْ  یِمّنَا الّنَبِ »...د: یفرما ىم

ْم َأَسا ُُد کَو ِمّنَاا َأَسا ُُد اَّللَِ َو ِماّنْ « »ب ح  بود یذکارش تكه ك« ابوجهل»خاندان شما 

باطدل  هاى مانیر پیان، شیم و شما ابوسفیر خدا داریش« حمزه»و ما  1؛اْْلَْلوَاِف 
 مسدتندمندى خدویش را بده خدانواده خدویش  نیز عزت ۷امام حسین« د یدار

 2نمود 

 وکی. اخالق ن3
ابدد و الزم ی ىش میاز بشر به اخالق افزایند، نك ىرشد م ىنومورکهرچه علم و ت

را، علدم بده یرد؛ زیاست به موازات آن، آموزه و دستورات اسالم مورد نظر قرار گ
جدامع و مفیددى ارائده  ىحلد ها راه و تربیت انسدان ىمدار اخالقدرباره  یىتنها

 دهد  ىنم
ها و   ، شاهد بدر  شدن خانواده ىات، فساد، متالشیش آمار جرائم، جنایافزا

ش اسدتخدام یرا استعمارگران، علم و صدنعت را بده نفدع خدوین ادعا است، زیا
 مسائل عاجز است  ىاند، افزون بر آن علم از شناخت برخ نموده

ش انسان را جهدت دهدد، اخدالق نیدک كتواند روح سر ىكه م ىعامل مهم
 ،منظدورنیسدت، بلکده  ىخلق خوشرویى و  است  امبته اخالق نیک، تنها خنده

ده و مدارا با افراد اسدت  اسداس زنددگى یپسند ىداشتن صفات و خل  و خوها
  3 شود ىمسن اخالق فراهم در پرتو حن  نیز زناشویى،

ط یر در محدین تدأثیدم در زنددگى او دارد  ایر مسدتقیتدأثاخالق هر انسانى 
                                                           

  2۴، نامهنهج البالغه    شریف رضى، تاحیح: صبحى صامح،1
  01، ح۴۱، ص۴، ص۷۵ج،األنواربحارمحّمدباقر مجلسى،    2
  ۱6، صشناسی خانواده از نگرش اسالم و روانفر،   محمدرضا ساالرى3
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گر غلبه یرا مسائل عاطفى در خانواده بر مسائل دیتر است؛ ز نیآفر خانواده نقش
ل یط خانواده تبدیمند باشند، مح و بهرهکیدارد ، اگر اعضاى خانواده از اخالقى ن

 امدام به بهشت و در غیر این صورت، به جهّنمدى سدوزان تبددیل خواهدد شدد 
 وکین زندگى اخالقى، خوش با 1؛ُش یالْعَ  ُّب یطی االْ َْخواِق  بُِاْسنِ : »دیفرما ىم ۷على

بِ  اِن ف َالّل ُهمَ : »فرمود ىم 9اسالم امبریپ رو نیا از ،«گردد ىم مطلوب و َُ  ِمنْ ... کَاُعّو

 دنیرس از قبل هك همسرى از برم ىم پناه تو به! ایخدا 2؛بفیَمِش  اَواّنِ  َقبَْل  بُّنفیُتش َزْوَجةٍ 
 بدداخالق افدراد بدا ازدواج از ىاسالم اتیروا در اساس نیبرا «ند ك رمیپ رى،یپ

 سىك: »فرمود 9رمكا امبریپ  است دهیگرد دیكأت ىاخالق خوش به و شده ىنه
 تیرضدا وىبدودن  نیام و نیدد بده نسدبت و آمد شما نزد خواستگارى ىبرا هك

 از فدوك بدا فدوك ازدواج منع هك د،یینما فراهم را ازدواج نیا نهیزم حتماً  د،یداشت
 «است  بزرگ فساد و نیزم روى در فتنه ساز نهیزم شما جانب

 ىى از مواقف حدج بده زندکی، در ۷فرمود: پدرم، امام سجاد ۷باقر امام 
ن زن داراى یدردند اكرد، سؤال كحضرت را جذب « شکیاخالق ن»ه كبرخورد 

ند، ك  یاز حسب و نسب وى تحق هكن یر؛ پدرم بدون ایهمسر استم گفتند: خ
ن خواستگارى منجر به ازدواج شد  فردى از انادار یرد، و اكاز او خواستگارى 

گاه شد، ازدواج به ا ن و گدران آمدد، یار سدنگین سادگى براى او بسدیاز داستان آ
و نسب باشد و سبب سرزنش امدام چهدارم  اصل بىتاور نمود كه آن زن فردى 
« بانیشد»فده یوجو برآمد و معلدوم شدد آن زن از طا شود  مدتى در مقام جست
ه كدان گذاشت یان را با حضرت در مید و جریرس ۷است، خدمت امام چهارم

ل معروف و محترم است، حضرت فرمدود: مدن یر همسر شما از فامکخدا را ش
داندى  ىبند باشى، مگدر نمین امور پایه به اكدانستم  ىن میشما را خردمندتر از ا

                                                           

  2۵۵  عبدامواحد بن احمد تمیمى آمدى، ص1
  ۱۱6، ص0، جمن ال یحضره الفقیه  شیخ صدوق، 2
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ّل به بر وف  خداوند عّز   فرمود، جبران را ها نقص و برداشت ها را ىت اسالم پستكجف
 هدر در مسدلمان کندیا نمدود، دنائدت و پستى نیگزیجا را رامتك و بزرگوارى

  است تیجاهل آنی  از پستى و است محترم باشد، تىیموقع
از بسدتگانم  ىکدیه كدنامده نوشدت  ۷به امام رضا ىن بن بشار واسطیحس

اگدر »بدداخالق اسدت؛ حضدرت فرمدود:  ىخواستار ازدواج با من اسدت، ومد
همسر، نقدش  ىاخالق  بنابرابن، خوش1«ن کازدواج ن ىاخالقش بد است، با و

  خدوش اخالقدى دهدد ىمانسان دارد و به كانون خانواده صفا  ىدر زندگ ىمؤثر
ى زن و شوهر اسدت  از ماادی  مهم آن ارتباو كالم ماداق متعدد دارد، یکى

 زیآم محبدتزیبا  ىها وارهمثاًل اگر زن شوهرش را و بر عکس مرد همسرش را با 
صدا كنند، نتیجه مطلوب خواهد داشت و در غیدر ایدن صدورت نتیجده عکدس 

 زیر را مالحظه فرمایید  ىها نمونهخواهد داد  
دور 19اى همسر  سامه 22مرد   سامه خود را بده علدت ایدن كده وى را خدری كن

ضربه چاقو به قتل رسدانید  وى در دادگداه گفدت: یدک  15بود، با   خطاب كرده
داشدت،  سال پیش باهمسرم ازدواج كردم  در آغاز زندگى، مرا بسیار دوست مى

اّما به زودى تغییر رویه داد و شروع به ناسازگارى كرد  بر سر هر مسوله كوچکى 
هایم كمى چپ است، مرا  شمخاطر این كه یکى از چ كرد و به به من فّحاشى مى

 .كرد خطاب مى «وركخری »با مقب 
كنددد  او چنددان  كددور خطدداب مى وى در روز حادثدده، شددوهر خددود را خددر

ضدربه چداقو از پداى  15شود كه به جان همسرش افتاده و او را با  خشمگین مى
 2آورد  درمى

 رفتار : ناگهان دیگو ىمشته، درباره علت قتل او كه زنش را ك اى سامه 71مرد 
                                                           

  2۱۵، ص01۱، جاألنواربحار  محّمدباقر مجلسى، 1
  ۷0، صآیین همسرداری  ابراهیم امینى، 2
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رمدرد یبدار هدم مدرا پ کیدشد   اعتنا بىرد و به من كر ییمن تغ به همسرم نسبت 
ه دوستم ندارد  من نیز دچدار كن حرف نشان داد یرد و با اكرقابل تحمل صدایغ

 1شتم كسوءظن شدم و با دو ضربه تبر، او را 

 . سالمت عقل4
سدر از نظدر دختدر و پ ىعندیمهم ازدواج سالمت عقل است،  ىارهایاز مع ىکی

عدم ، گىز عوامل مؤثر در اختالفات خانوادرا ایفو باشند، زك د همیبا ىرشد عقل
و یکى از عوامل استحکام خانواده رشد عقلى  استن ین زوجیب« عقل»تناسب 

نقص در رشد و تحدول اجتمداعى و عقالندى و بده عبدارتى وبلو  فکرى است  
ط مختلدف ینامناسب بدا شدراده و یگر، عدم پختگى، موجب رفتارهاى نسنجید

ازمندد یز نیدگدران نید ىنش مناسدب بده رفتارهداكدن، وایدشود  افدزون بدر امى
نه اختالف زن و شدوهر را فدراهم یزم ،ن مسولهیافتگى مناسب است  همی تحول

 2 «ندكمى
اخدتالف آنهاسدت  از  ىبدرا اى نهیزم ،اد در بهره هوشى زن و مردیتفاوت ز

ار مؤثر است، فاصله زن و شوهر در آن یرفتار سازگار بسه هوش در انجام كآنجا 
ز در صورت تفاوت یمتقابل ن کن، دری  افزون بر اانجامد مىبه فاصله در رفتارها 

و افدراد در ابدراز واكدنش مناسدب، دچدار تعدار   شدود مىاد دشوار یهوشى ز
 3خواهند شد 

 :فرموده است ۷علىام ام
ْهاِل َو اَل ِماکالَْعْقِل َو اَل َفْقَر کهِ َو اَل ِغّنَف َص ُْدُر الَْعاقِِل ُصّن ُُْدوُق ِِسّ » َِْب َو اَل کااَ  یَ اْْلَ اْْلَ

                                                           

   همان 1
  0۵۷، صآسیب شناسی اجتماعی خانواده و طالقفرجاد، محمد حسین    2
  261، ص ، طالق ی وی اش زن  ی دگ زن،  در ازدواج  روان  ت داش ه ب  ش ق ن عسکرى، حسین   3
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ُْ ِمَن الَْعْقِل َو اَل َعْقَل  ََ َأْعَّو سینه خردمند، صندوق اسدرار اوسدت، هدی   1؛یالنَت َُْدبِ کَما
زى نیست، هی  فقرى مانند نادانى نیست، هدی  میراثدى رردونیازى بسان خی بى

تربیت نیسدت، و هدی  ثروتدى چدون عقدل ثمدربخش نیسدت و هدی   همانند،
  «نگرى و تدبیر نیستخردمندى چون آینده

با هم تفاهم داشدته باشدند و موقعیدت یکددیگر و شدرایط و زن و شوهر اگر 
و ز داشته باشدد یآم تیموفقزندگى  توانند ىمامکانات زندگى را خوب درک كنند 
اختالفات خانواده  بیشتر ، چونفال نمایندبا عقل و درایت مشکالت را حل و 

زندگى، معلول جهامت و ندادانى زن و شدوهر یدا یکدى از آنهدا  ىها كشمکشو 
توانندد همسدردارى كنندد و وسدیله  باشند بهتر مى تر عاقلاست  زوجین هر چه 

دیگر را فراهم سازند و از اختالفات و مشدکالت بکاهندد  یکآسایش و خوشى 
كوچک و جزیدى زنددگى را  ىها بهانهبردبارى دارد و با همسر عاقل، گذشت و 

  2 سازد ىنممتالشى 
ثیر دارد  فرزندان خانواده خدوش أعقل و هوش زن و شوهر در فرزندان نیز ت

 و برعکس، حماقت و نادانى پدر و مادر نیز  شوند ىمزیرک  فهم و با هوش، غامباً 
در تعلیم  تواند ىمو عاقل بهتر  همسر با هوش شود ىمبه فرزند منتقل د   معموالً   د

عقدل و درایدت یکدى از ن اسداس یدبر او تربیت فرزندانش انجام وظیفه نماید  
كده بده هنگدام  شدود ىممحسوب  و تحکیم خانواده ىبخت خوشعوامل باارزش 

 گزینش همسر باید مورد توجه قرار گیرد  
ِْ »فرمودنددد:  9پیددامبراكرم اسدداس  3؛ ُ َن  َِااْن ال َعْقااَل َلاایااقِااَّواُم ا َْااْرِء َعْقُّلااُ ن َوال 

 «ن ندارد یه عقل ندارد دكس كت انسان عقل او است، و آن یموجود
                                                           

  ۳۷، ص0، جبحار األنوارمجلسى،  محمدباقر   1
  012، صانتخاب همسر امینى، ابراهیم   2
 .۳۷، ح۳۷، ص0، جاألنواربحار   محمدباقر مجلسى، 3
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ّنَاةَ : »دیفرما ىم ۷امام صادق ََْخَل اْْلَ ن َو َمْن کاَّن لَُ  ِْین    1؛َمْن کاَّن عاقوِاً کاَّن لَُ  ِْین 
و نیدز  «رود هر كس عاقل باشد، دین دارد و هركس دین داشته باشد بهشت مى

هدر عمدل  ثواب و پداداش 2؛ّواَب َعَّلی َق ُدِر العقلِ اَِّن الّثَ : »دیفرما ىمدر روایت دیگر 
 «عقلش است  كس به اندازه

ه ازدواج بدا كدندد ك ىد مدیدكرى از مشدکالت تأیعت اسالم براى جلوگیشر
مانده است، ه از نظر هوشى عقبككسى است « احم »احم  صورت نپذیرد  

ااُکم و َتاَزُوَج »فرمودند:  9ه پیامبراكرمكچنان  و َوَلا ُُدها  واء  ها َبانَتَ َفاإَّن ُصاابَ  مقااءِ َل أای 

را، مااحبت و زندگى با او بالسدت و یز«! احم »د از ازدواج با یزیبپره 3؛یاع  ِا 
 «شوند  ىز تباه میفرزندانش ن

 ی یبای. ز5
گر از یکى از معیارهاى دیگر ازدواج زیبایى است  این امر در كنار معیارهاى دی

  افزون بر این زیبایى عامل مهم شود ىمعوامل مهم استحکام خانواده محسوب 
  گردد ىم ىچران چشمحفظ عفت و ضامن جلوگیرى همسر از انحراف و 

 ى درخور توجه است:یبایته درباره زکه چند نكناگفته نماند 
تدوان  ىى ظداهر و تناسدب انددام را در انتخداب همسدر نمیبایامف  گرچه ز

ار ازدواج یدن هددف و معیتدر د به عنوان بزرگین مسوله نبایا ىده گرفت، ومیناد
ه ایدن کامشعاع قرار دهد، بلارها را تحتیگر معیه دك ىا محسوب شود، به گونه

ا، و    مد نظر قرار گیرد  یمان، تقوا، حید در كنار معیارهاى دیگر مانند: ایامر با
، ازاین رو باشد ىمیار اصلى ازدواج متأسفانه باور عمومى آن است كه زیبایى مع

است كه د در هنگام انتخاب همسر د اومین سؤال از زیبایى دختر و پسر اسدت؛ 
                                                           

  00، ص0، جاصول الکافی  كلینى، 1
  ۷1، ص0، ج وسائل الشیعهعاملى،    حر2
 .۷16ص، ۴، جتهذیب االحکامطوسى، شیخ   3
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ل اسدت، بده دینددارى توجده یداّما اسالم ضمن این كه براى زیبدایى اهمیدت قا
أَْفَّضاُل نِسااِء أَُمنَتاف أَْصابَُاُهَن َوْجهااً »فرمدود:  9امبر اسالمیپخاصى نموده است  

شدتر و صدداقش یاش ب یىبدایه زكن زنان امت من زنى است یبرتر 1؛َمْهراً  َأَقُّلُهنَ  وَ 
َمَِلان رأى   َمن َتَزَوَج : »دیفرما مى 9رمكامبر ایپ« متر باشد ك  2؛َرهُ کیَ ها ما یف )إْمَرأًة... ِْلَ
ند یندد، در او امدور ناخوشداكى زنى بدا او ازدواج یبایه )فقط( به خاطر زكسى ك

 « د یخواهد د
ََ اَّللَِ َو ما َخّْض ی»َل: ین ق«نِ اَء ال ُّدمَ ارَخّْض  وَ  مْ کُ ایّ إ»ن فرمود: یهمچن « اُء الا ُّدَمِن ارا َرُسّو

 ََ ثافدات( كان یدده در مییاه رویاز خضراء امدمن )گ 3؛الُسّوءِ  بِِت ّناُء ِف َمّنْ اَلْس  ةُ  أ: ا َرْ قا
فرمددود: زن سددتم ید  گفتدده شددد: اى رسددول خدددا! خضددراء امدددمن چیددزیبپره

 «رده است كاى فاسد رشد ه در خانوادهكى یبارویز
جهت   نیهمچنین زیبایى باید در كنار اصامت خانوادگى محاظ گردد  به هم

آمدد و در امدر ازدواج مشدورت  9رمكدامبر ایخدمت پ ىشخا ىه وقتكاست 
ِِ ال ُّد  کیَعّلَ »رد، حضرت به او فرمود: ك ه همسدر كدبر تدو بداد  4؛َک  ُدایَ  ْت بَ ن َتریبِّذا
 « ازمند خداوند باد یت نیها نى، دستكار یندار اختید

ه در انتخاب همسر، اصامت ك ىه رهبران اسالم، به افرادكن است یجامب ا
د: یدفرما ىم ۷اند  امدام صدادق دهند، وعده مال و جمال داده ىندارى میرا به د

َمَِلا أو  ِاَِلا وُ  اَِا َتَزَوَج الَرُجُل ا َرأةَ » ََ َوا ااَ ّنِها َرَزَقُ  اَّللُین َوإَا َتَزَوَجها ل ُِدکَل إىل َلِ ک  ِْلَ  5؛اَْلَم
                                                           

  ۱۷۴، ص01۱، جاألنواربحار  محّمدباقر مجلسى، 1
   ۵0، ص21، جوسائل الشیعهعاملى،    حر2
 ،۵، جمیزززان الحکمززهمحمدددى رى شددهرى، محمددد ؛ ۱۱2، ص۵، جفززروع الکززافی  كلیندى، 3

  ۳۱، ص۱، جمحجة البیضاء؛ فیض محمدمحسن كاشانى، ۴۴۵۴، ح2261ص

روضزة المتقزین فزی شزرح مزن محمدد تقدى مجلسدى، ؛ ۱۱2، ص۵، جفروع الکافی  كلینى، 4
  00۷، ص۴ج، الیحضره الفقیه

  ۱۱۱، ص۵، جفروع الکافییعقوب كلینى،  بن    محّمد5
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ند، به همان واگذار یى و ثروتش به همسرى برگزیبایهرگاه مرد، زنى را به خاطر ز
ى و مال، یبایند، خداوند زینش به همسرى برگزیشود و هرگاه او را به خاطر د ىم

 «سازد  ىروزى او م
د یدده است و در انتخداب همسدر بایهرى، امرى پسندى ظایبایگرچه ز ب 

ل کمشد»ند و به صدورت كد از حد معمول تجاوز یرد، اّما نبایمورد توجه قرار گ
 د و انسان را از ازدواج به موقع باز دارد  یدرآ« پسندى

ن، یت وامددیج  بهتر است زن و مرد در مراسم خواستگارى، با اجازه و رضا
 ند  یها را به هم بگو تینند و واقعیگر را ببیدکی

در مراسددم » تواننددد مىن یاز زوجدد کیددهددر »فرمددود:  نددىیامددام خم 
ن یده اكنند، مشروو به آنك  یگر درباره هم تحقیدکیمًا از یمستق« خواستگارى

ط یگرى را با شرایتوانند بدن د ىن میاز زوج کی  مستلزم حرام نباشد  هر یتحق
 نند: یر ببیز

ن نگداه باشدد؛ ید  ازدواج متوقف بدر ا2به نباشد؛ یر   نگاه به قاد مذت و1
دن از روى مباس ین دی  بهتر است ا4ان نباشد؛ ین دو در میمانعى از ازدواج ا 3

ن انجدام یاز زوجد کیه هر كقى باشد ین تحقین نگاه آخرید ای  با5باشد؛  کناز
 1 «دهند و     ىم

  یلیو تحص ی. تناسب سن  6
مسدوله مهمدى اسدت و عددم  یىجسمى در زناشدوبه طور كّلى، تناسب سنى و 

دارد  سن زن و مدرد در ازدواج از دو جنبده  ىرا در پ ىتوجه به آن عواقب ناگوار
 ت است:یداراى اهم

ن مختلف، داراى یند رشد از نظر روانى، در سنیروانى: انسان در فرآ   جنبه1
                                                           

  2۴ )كتاب امنکاح(، مسوله تحریرالوسیله  سیدروح امله موسوى امخمینى، 1
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 باشد  ىمتفاوت م هاى ژگىیو
ز جنسى خود یهاى روانى، ارضاى غراجنبهى: عالوه بر کیوموریزیجنبه ف  2

 مسوله مهم است 
مى مختلف، متفاوت است  معمدواًل یى و اقلیایط جغرافیسن ازدواج در شرا

وهستانى است  مهم كر و یتر از مناط  سردسنییر، سن بلو  پایدر مناط  گرمس
ه فدرد احسداس كن است یشود، مسوله مهم ا ىه فرد در چه سنى بامغ مكست ین

ص زمان مناسب یاز به ازدواج دارد  تشخیى و روانى نکیوموریزیه از نظر فكند ك
ن مورد، یل است  در اکن از سوى افراد تازه بامغ، مشیازدواج و فاصله سنى زوج

 است  ىن و مشاوران خانواده ضروریوامد هاى ىیراهنمااستفاده از 
ى است  بدا در مجموع آنچه از دیدگاه اسالم مهم است بلو  فکرى و جسم

 20امدى 11 ن سدن ازدواج بدراى دختدرانیقات انجام شدده، بهتدریتوجه به تحق
ن فاصدله سدنى، یترباشد و مناسب ىسامگى م 23امى 18 سامگى و براى پسران

امى کسال است و اگر هم، سدن آنهدا مسداوى باشدد، اشد  امى 1 نیدر ازدواج ب
دادن  ریمان و شیباردارى و زاها در اثر  ه زنكن جهت است ین تفاوت بدیندارد  ا

ش را از دست یشوند و طراوت و شادابى خو ىر می، غامبًا از مردها زودتر پکودك
تواندد  ىشدترى میتر باشد، مدت ب کوچكدهند  زن اگر چند سامى از شوهر  ىم

الت روحى، رواندى و جنسدى او را ارضدا یند و تماكنظر شوهر را به خود جلب 
انون كدشه صلح، صفا، دوستى، عشد  و محبدت در یهمجه، براى ید؛ در نتینما

 م خواهد شد كگرم خانوادگى حا
در اسدالم مطدرح  ىه در امر ازدواج شدرو سدنكن است یان توجه ایته شاکن

نداشدتند، عقدد باطدل  ىن توافد  سدنیه اگر زوجكست یگونه ن نیا ىعنیست، ین
را تجربده یدن تفاوت فاحش داشدته باشدد؛ زید سن زوجین حال نبایباشد، در ع

از تفداوت فداحش  ىها و اختالفات ناشد ىریاز درگ ىاریه بسكنشان داده است 
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سدن نتواندد  ىمدكن بده خداطر یاز طدرف ىکین زن و مرد است  چه بسا یب ىسن
برخوردار اسدت، از محداظ  یىه از سن باالكانًا آن یا احیند و كرا تحمل  ىگرید

اسدت، ارضدا و اشدباع  ىقدوه كدرا  ىگریف باشد و نتواند دیضع ىزه جنسیغر
آورد و اسداس  ىن است زن بده اعمدال خدالف عفدت روکن رو ممید، از اینما

را در معر  خطر قرار دهد   ىا فهیا طایت خانواده یثیزد و حیر  خانواده را درهم
وا در صددد یو تحل ىهومت سنكانًا ثروتمندان در دوران یه احكن یرو، ا نیا از  ل قن

هم به طمع مال و ثروت آنان حاضر  ىزگانیند و دوشیآ ىم بر ىا زهیازدواج با دوش
ه كقات نشان داده است یست و تحقین ىحیار صحكشوند،  ىبه ازدواج با آنان م

داشته است؛  ىدر پ یىها مفاسد و خطرها ازدواج گونه نیا ىدر موارد قابل توجه
 ز شود  یها جدًا پره ن ازدواجید از ایپس با

معیارهایى كده بایدد در ازدواج در نظدر گرفتده شدود، ن یکى دیگر از یهمچن
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 

 ىكه تحایل كرده اسدت، صدالح نیسدت بدا فدرد ىا مردین، زن یباشند؛ بنابرا
د  امبته در موارد خاص ممکن است با وجود عدم یزدواج نمارده، اكل یرتحایغ

 باشد، اما این امر محدود است  زیآم تیموفق، ازدواج ىتناسب تحایل

 ت از آلودگی شرابی. مصون7
توانست  ىاست، مذا م ىدار نی  دیاز مااد ىکی ىت از شرابخواریگرچه ماون

ل یشود، اما به دم ىبررس (ىمان و تقوامداریار اول ازدواج )این موضوع در معیا
 ىن موضدوع را جداگانده بررسدیبه شراب، ا ىات بر اجتناب از آمودگید روایكتأ

 ىه وكدط الزم در انتخاب همسر، آن است ین اساس از جمله شرایم؛ بر اینمود
  نباشد  ىلکآموده به مشروبات ام

اومیدداى گرامددى اسددالم بددراى آن كدده جامعدده را از خطددر موامیددد معلددول و 
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امخمر  كه با شارب اند كردهدارند، به پیروان خود توصیه  امخلقه ماون نگاه صناق
 .خود را به همسرى افراد امکلیست در نیاورند کازدواج نکنند و دختران پا

ْمِر اَل »د: یفرما ىم 9امبر اسالمیپ ا َخطََّب یُ  إَِّن َشاِرَب اْْلَ ََ شرابخوار اگدر  1؛َزَوُج إِ
 « شود  ىدختر داده نمد، به او رك ىخواستگار

ْمِر فکأَنَم ساَقها إِلای یرکَمْن َزَوَج »همچنین آن حضرت فرمودند:  َمنَتَُ  ِمْن َشاِرِب اْْلَ

امخمر در آورد، مانند آن است كه  هر كس دختر خود را به همسرى شارب 2؛الّزنا
 « وى را به راه زنا و بى عفتى سوق داده باشد 

ْمِرن َفااِّْن َزَوْجنََتاُ  فَ اَاّْن ُتَزّوَج شااِرَب اْلا َک ای  اِ  وَ »د: یفرما ىز مین ۷امام رضا أََنَم کاََ

ن یه اگدر او را بده چندكده دختر به شرابخوار بدهى، كن یبترس از ا 3؛اىَِل الّزنا َِ ُق ُْد َ
ز ین ۷امام صادق« اى!! مه را به زنا دادهیركفه یا آن عفیارى شوهر دهى، گوکتبه

ْمِر َفَق ُْد َقطََع َرِْحََهایرِ کَمْن َزَوَج »د: یفرما ىم ه دخترش را بده ك ىسك 4؛َمنَتَُ  ِمْن َشاِرِب اْْلَ
 «رده است كار خود قطع رحم كن یشرابخوار بدهد، با ا

ن ازدواج سدبب یده بدا اكدن باشدد یت این رواید مراد از قطع رحم در ایشا 
وندد درسدت و ازدواج یپ کیده او را از كن است یا مراد ایى او شده است و ینازا
 م و استوار محروم ساخته است کمح

سدت، و از فسد  و فجدور یبند به واجبات امهدى ن ه پاىكس كنسان؛ آن یبد
اسدت بده او  ىه امانت امهدكو مؤمنه  که دخترى پاكت ندارد یز ندارد، اهلیپره

ه فرزندان آنها متأثر از آثار سوء کگردد، بل ىع میه نه تنها دختر ضاكسپرده شود، 
                                                           

، 0۷جعداملى، وسدائل امشدیعه،  ؛ حدر۱۷۴، ص۵یعقوب، فروع امکافى، ج بن    كلینى، محّمد1
  2، ح۵۱ص

  0۳0  نورى، حاج میرزا حسین، مستدرک اموسائل و مستنبط اممسائل، ص2
   0۷2، ص۴۳، جبحاراألنوار  محّمدباقر مجلسى، 3
عداملى، وسدائل امشدیعه،  ؛ شدیخ حدر۱۷۴، ص۵یعقوب، فروع امکدافى، ج بن    كلینى، محّمد4

  ۵۱، ص0۷ج
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ه كدددهددد  ىز نشددان میددن ىعلمدد ىهددا خواهنددد شددد  داده  وجددودى آن شددوهر
 ىبسا فرزند در اثر آمودگ گذارد؛ چه ىن در خلقت فرزند اثر میوامد ىخور شراب

ن یدا نیامخلقده متومدد شدود؛ حضدرات معادوم ن بده شدراب، ناقصیوامد
ر»اند:  قت را اعالم فرمودهیحق ار کآثدار حدرام در نسدل آشد 1؛ةِ یا ِِف الُّذرّ نیُ بایَ اُم اْلَ

حرمت فرمان  که چون شرابخوار، هتكد یتوان فهم ىات مین روایا  از« گردد! ىم
ان زده اسدت، یدو طغ ىشدكنمود و دست به سر یىاعتنا ىرده و به آن بكخداوند 

د؛ یدرد، حرمتشان را خواهدد دركن خواهد یز چنینسبت به همسر و فرزندانش ن
تشان را فراهم خواهد ساخت و یرد و موجبات آزار و اذكحقوقشان را ادا نخواهد 

شدان را كله و ناپسند او به همسر و فرزندانش منتقل شده و فطدرت پایصفات رذ
 رد كآموده خواهد 

جامعه مدا، افدراد معتداد بده مدواد مخددر  ىالت جدکاز مش ىکیاست:  ىگفتن
توان به عقدد معتادهدا درآوردم  ىا دختران را میآ هكرو است  شین سؤال پیاست: مذا ا
ن یدد از ایدست، اما نبایازدواج ن ىارهایاد از معید گفت: گرچه عدم اعتیدر جواب با

گردد  متأسفانه معتادان  ىم ىاد سبب اختالل در نظام خانوادگیرا اعتیامر غافل بود، ز
زشدت  ىاركازشان به هر ین نیدانند و به خاطر تأم ىنم ى  مقرراتیبند به هیخود را پا
گذارند و حقوق همسر و فرزنددان  ىر پا میرا ز ىخانوادگ ىها زنند؛ ارزش ىدست م

نخواهدد  ىگونه افدراد، ازدواج مدوّفق نین رو، ازدواج با اینند، ازاك ىت و ادا نمیرا رعا
نسل جدوان بدر  ىها و نابود خانواده ىرانیها در و ىن آمودگیانبار ایبود  امروزه نقش ز

امعقدل و  نهدا در تومدد فرزنددان ناقصیانبار ایهمگان روشن است و در ضمن، آثار ز
 شده است  ز ثابتیافتاده ن عقب

، قماربداز، خوار مشدروبه با شخص فاسد ، كست یبنابراین، به صالح انسان ن
                                                           

  ۴0، ص0، باب0۴، جوسائل الشیعهعاملى،    حر 1
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را ازدواج بدا یدو داراى جاه و مقام باشد، ز مند ثروتند، گرچه کمعتاد، ازدواج 
، هدم موجدب سدازد مىت و آبروى انسان مطمده وارد یثین افرادى هم به حیچن

ن ی، و به طور خالصده ازدواج بدا چندگردد مىناراحتى و اختالف و ناسازگارى 
، هم سعادت و آرامش خدانوادگى زند مىطمه ن و آخرت انسان لیافرادى هم به د

 1 كند ىمرا سلب 
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