بررسی معیارهای دختران در انتخاب همسر
حجتاالسالموالمسلمین عباس آزاد

*

اشاره

ازدواج هسته اولیه ایجاد خانواده و سن بنای جامعه انسـانی اسـت .ایـ پیونـد
مبارک ،بهتری بستر برای تممی امنیت و آرامش روانی ،برآورده سـاخت نیازهـای
عــاطفی 9،تــممی نیازهــای مــادی و جنســی ،بقــای نس ـ  ،رشــد و شــکوفایی
استعدادها ،قرار گرفت در سایه الهی ،در رحمت آسـمانی بـودن 2،کامـ شـدن
دی  3،پیروی از سنت پیامبر اسالم  0،گـام در مسـیر پـاکی نهـادن 5،توسـعه
* کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی و پژوهشگر موسسه سبک زندگی آلیاسی .
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ه َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ه َ َ ْ َ ه َّ
َ « .9و م ْ آیاته أن خلق لکم م أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و جع بینکم مـودة و رحمـة إن فـی
َ ْ ََ ُ َ
کرون»( .روم ،آیه .)1۹
َیات لق ٍوم یتف
ذلک َل ٍ
َ
َ
َّ
َ
الله َ « :یف َّت ُح أ ْب َو ُ
اب َّ
الس َماء ب َّ
الر ْح َمة فی أ ْر َبع َم َواض َعَ ...و ع ْنـد ِّالنکـاح»( .تاجالـدی
 .2رسول
محمد شعیری ،جامع األخبار ،ص .)۹5۹
َ َ َّ ّ َ َ َ ُ ُ َّ
َّ َ
َُ َ
َ
ُ َ
َ
ُ
ّ
 .3علی أنه قال« :لم َیک أحد م أصحاب الرسول یتزوج إال قال رسـول اللـه کمـ
دینه»( .محمدتقی فلسفی ،الحدیت ـ روایات تربیتی ،ج  ،۹ص .)۹7۳
کاح ُس َّنتی َف َم ْ َرغ َ َع ْ ُس َّنتی َف َل َ
 .0رسولالله ِّ « :الن ُ
یس م ِّنی»( .تاجالـدی محمـد شـعیری،
جامع األخبار ،ص .)۹5۹
َّ
ّ
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ه ُ َ َّ ه
َ
 .5رسول الله « :م أح أن یلقی الله طاهرا مطهرا فلیتعفف بزوجه»( .محمـدتقی فلسـفی،
الحدیت ـ روایات تربیتی ،ج ،۴ص .)۴۱۹
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معیشت 9،عفـت و دوری از گنـاه ،یـاری خداونـد 2و ...اسـت .ازدواج اولـی و
مهمتری مرحله در چرخه زندگی خانوادگی است.
تحقیقات نشـان داده اسـت کـه بـرای اسـتحکام ازدواج الزم اسـت کـه طـرفی
معیارهای مناسبی برای انتخاب همسر تعیی کنند و به بررسی ویژگیهای فـردی
و تطابق آن با معیارهای خـود بپردازنـد .ولکـات 3متـذکر میشـود کـه نداشـت
معیارهای درسـت و اهمیـت نـدادن بـه خصوصـیات و ویژگیهـای شخصـیتی
همسر از عل عمده طالق است 4.روند رو به افزایش طالق ،بهویژه در سالهای
نخست زنـدگی مشـترک 5،نشـانگر نقصـان بیـنش داوطلبـان ازدواج در مسـائ
گوناگون ،ازجملـه امـور مربـوط بـه انتخـاب همسـر و یـا تغییـر در ارزشهـا و
معیارهای همسـرگزینی و فاصـله گـرفت از آموزههـای دینـی اسـت .از بررسـی
تحقیقات متعدد 6،مشخص شد که دختران دو معیار را در انتخاب همسـر بیشـتر
َ
َ
َ
َ ِّ ُ َ َ ْ َ َّ َّ
ُ َّ
َ
ََْ
الل َه ْ
یحس ُ ل ُه ْم فی أخالقه ْم َو َیو ِّس ُع ل ُه ْم فی أ ْر َزاقه ْـم َو
 .9قال َر ُسول الله « :زوجوا أیاماکم فإن
ُ
یز ید ُه ْم فی ُم ُر َّواتهم»( .سید فض الله الرواندی ،النوادر للراوندی ،ص .)۴۱
َّ
ُ َّ
َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ
اس ال َعفا َع َّما َح َّر َم الل ُـه»( .ابوالقاسـم
 .2قال َر ُسول الله « :حق علی الله عون م نکح التم
پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .)۳۳8

3 .Wolcott.

 .0محمد بهشتیان« ،بررسی مقایسهای مالکﻫای ازدواج (اجتماعی ،فرﻫنگی ،اقتصادی،
ظاﻫری و دموگرافیک) زوجﻫای در شرف ازدواج دوم با مالکﻫای آنها در ازدواج اول»،
مجله جامعهپژوهی فرهنگی ،ش  ،1ص .1
 . 5محزون (مدیرک دفتر آمار و اطالعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشـور) بـا بیـان اینکـه
 ۹۳4۹درصد از طالق های ثبت شده مربوط به سال اول ازدواج است ،گفت :نزدیک بـه نیمـی از
طالقهای ثبت شده مربوط به پن سال اول زندگی مشترک بوده است.
 .6ر.ک :مهناز دهکردی« ،بررسی مقایسهای مالکهای ﻫمسـرگزینی در دختـران جـوان شـهر
اﻫواز» ،دنشور رفتار ،ش  ،15ص  77میمنـت حسـینی ،محسـ یزدجـردی ،مـریم محمـدی،
«بررسی معیارﻫای انتخاب ﻫمسر زنان در شرف ازدواج مراجعهکننـده بـه مراکـز بهداشـتی
درمانی شهری تابعه دانشگاهﻫای علوم پزشکی شهر تهران» ،فصلنامه پرستاری و مامایی ،ش

بررسی معيارهای دختران در انتخاب همسر
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مورد توجه قرار میدهند .9 :وضعیت مـادی و اقتصـادی همسـر ،ماننـد شـغ و
درآمد او  .2دی داری و پایبندی مذهبی .ای مقاله درصـدد بررسـی تـمثیر ایـ
معیارها در استحکام یا تزلزل خانواده از منظر آموزههای دینی است.
دختران و انتخاب معیارها

ازدواج و انتخاب همسر ،هم برای مرد و هم برای زن ،بسیار حسـاس اسـت .در
آموزههای دینی به ازدواج دختـران در سـ مناسـ توجـه ویـژهای شـده اسـت،
بهگونهای کـه عبـادت و بنـدگی خـدا ،خـود را وقـف امـور خیـر کـردن ،ارتقـاء
تحصیالت ،دغدغـههای اجتمـاعی و فرهنگـی ،کسـ وکار و اسـتقالل مـالی،
هیچکدام نمیتواند جایگزی امر ازدواج و یا حتی علت تمخیر آن باشد .حضرت

َ
َ
أَ َ
رسول درباره اهمیت ازدواج دختران میفرمایدِ « :إن اْل أبک َار ِب َم أن ِزل ِة الث َم ِر َعلـی
َ
َ
َ
الش َجر إ َذا أ أد َر َک َث َم ُر ُه َف َل أم ُی أج َت َنی أ أف َس َد أت ُه الش أم ُس َو َن َث َر أت ُه ِّالر َیـا ُ َو َک َـَل َ أاْل أب َک ُ
ـار
ِ
ِ ِ
إ َذا َأ أد َر أک َن َما ُی أدر ُک ِّالن َس ُاء َف َل أی َس َل ُهن َد َواء إّل أال ُب ُع َول ُة َو إّل َل أم ُی أؤ َم أن َع َل أـیهن أال َف َسـادُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ََ
ِْلنهن بشر دختران جوان مانند میوههای درختان هستند که در زمان رسیدن بایـد

آنان را چید وگرنه حرارت خورشید و وزش بادها تباهشـان میکنـد .دختـران نیـز
هرگاه آنچه را که زنها درمییابند (نیازهای عـاطفی و جنسـی) یافتنـد و نیـاز بـه
شوهر داشتند ،اگر ازدواج نکنند ،احتمال فسـاد و تبـاهی آنـان وجـود دارد زیـرا

آنها هم بشر هستند».

9

 ،5۴ص  1۹اکبر زارع شاهآبادی ،علیرضا زارع شاهآبادی« ،بررسی معیارﻫای ﻫمسـرگزینی در
بین دانشجویان دانشگاه یزد» ،مجلـه جمعیـت ،ش  ۴۱و  ،۳5ص  ۱۳مهرنـوش فرودسـتان،
حمیدرضا عریضی ،ابوالقاسم نوری« ،معیار انتخاب سطح تحصیالت ﻫمسر و مقایسه آن در
دانشجویان دختر و پسر» ،مجله رفاه اجتماعی ،ش  ،۴۴ص .115
 .9شیخ ّ
حر عاملی  ،وسائل الشیعه ،ج  ،15ص .۱۹
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دستیابی دختران به موفقیت در ازدواج و رسیدن به سعادت و شادکامی در زندگی
زناشویی مستلزم داشت معیار و مالکهای مناس برای انتخاب همسـر اسـت
انتخابی که میتواند سرنوشتساز یا سرنوشتسوز باشـد .ایـ انتخـاب ممکـ
است وجود و شخصیت فرد را بسـازد و یـا اینکـه آن را متالشـی کنـد میتوانـد
باعث رشد جنبههای اخالقی شود و یا عام شکست و افسردگی باشد.
 .1وضعیت اقتصادی

بر اساس تحقیقات شغ  ،درآمد و آینده مالی مناس از اولویتهـای اساسـی و
اصلی دختران در انتخاب همسر است 1.مقایسه ازدواجهای دهه شصـت و دهـه
نود نشاندهنده آن است که برای دخترانی که در دهه نود ازدواج کردهاند ،اهمیت
کوشایی ،ارتقاجویی و خوشقیافه بودن کـاهش یافتـه و در مقابـ داشـت آینـده
مالی خوب اهمیت پیدا کرده است 2.ای افزایش در اهمیت آینده مـالی همسـر،
همراه با کاهش اهمیت خوشقیافه ،کوشا و ارتقا جو بودن ،میتوانـد نشـانهای از
به وجود آمدن نوع جدیدی از ارزشها باشد که تمکید آن بر به دست آوردن منابع
بیشتر و مادیگرایی بیشتر است که ای منابع بیشتر بدون تـالش بـه دسـت آمـده
 .9پژوهش کنعانی و همکاران در سال  ۹۴۱5نشان میدهد که زنان بر شغ و ثروت تمکید دارند.
اولویت ویژگیهای مالی و مادی از نظر زنان با پژوهش عباسزاده و دیگـران ( )۹۴87و رجبـی و
دیگران ( )۹۴۱5برای انتخاب همسر مطابقت دارد .عالوه بر ای  ،مطـابق بـا آرای تکام گرایـانی
مانند باس( ،)۹۱۱۳باس واسمیت ( ،)۹۱۱۴خالد ( ،)1555کارول ( )15۹۹و کارول و دیگـران
( )15۹1زنان بر نقش حمایتی مـردان کـه از طریـق ویژگیهـای اجتمـاعی ـ اقتصـادی حاصـ
میشود ،تمکید دارند( .محمد امی کنعانیو مهدی حمیدیفر« ،انتخاب ﻫمسر و معیارﻫای آن:
مطالعهای در بین مردان و زنان ازدواج کرده ی شهررشت» ،صص.)155- 11۱
 .2هاشم جبرائیلی ،علیزاده محمدی ،محمود حیدری« ،تفاوت مالکﻫـای انتخـاب ﻫمسـر
بین دو جنس» ،صص ۹۱۳ـ.۹۱5
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است .دخترانی که به همهچیز از دریچه اقتصـادی و مـالی مینگرنـد ،متمسـفانه
برای مادیات ارزش فراوان قائ انـد .آنـان بعـد از مـالک قـرار دادن ثـروت بـرای
انتخاب همسر ،باال بودن مهریه و برگزاری جش عقـد و عروسـی در تاالرهـای
گرانقیمت را خوشبختی میدانند و در ای زمینه بسیار سختگیرند.

1

پای درس اسالم

مراجعه به منابع دینی ای حقیقـت را آشـکار میکنـد کـه اسـالم بـه جنبـههای
اقتصادی انتخاب همسر ،نگاه ویژهای دارد که در ادامه بـه برخـی از آنهـا اشـاره
میکنیم.
 .9از نگاه دی توان اقتصادی مردی که در آستانه ازدواج قـرار دارد ،نبایـد مـالک
گزینش و یا رد باشد چنانکه قرآن کریم ،نهتنها تمک مالی را شـرط شایسـتگی
قرار نداده ،بلکه ازدواج را برای افراد فقیر و فاقد درآمـد کـافی ،موجـ اسـتغنا و

ََ ُ أَ
َ أ
َّ
اْل َی َ
امی م أ
نکم َوالص ِال ِحین ِمن
برخورداری از فض الهی دانسته اسـت «وأنکحوا
ِ
َ
َّ
أ
َ أ َ َ أ َ ُ ُ َ َ َ ُ أ ُ َّ ُ
ُ َ
َ
اسه َع ِلهیم
ِعب ِادکم و ِإم ِائکم ِإن یکونوا فقراء یغ ِن ِهم الله ِمهن فض ِهل ِ والله و ِ

بیهمســران خــود و غالمــان و کنیــزان درســتکارتان را همســر دهیــد .اگــر

تنگدســتاند ،خداونــد آنــان را از فض ـ خــویش بینیــاز خواهــد کــرد و خــدا
گشایشگر داناست».

2

.2سیره پیشوایان دی حاکی از ای است که ایشان بدون نگرانی از مسائ مـالی و
 . 9با ای تصور که پس از طالق مهریه مانع استیصال و پریشانی زن اسـت ،مهریـههای سـنگینی
برای دختران قرار داده میشود اما تحقیقات نشان میدهد بانوانی که به علت اختال خـانوادگی
ه
به اجرای مهریه خود اقدام کردهاند ،نهایتا به بذل و بخشش مهریه در ازای طالق خلعـی مبـادرت
کردهاند(ناهید دام پاک مقدم« ،بررسی تمثیر حقوق مالی بانوان در استحکام خـانواده» ،تقویـت
نظام خانواده و آسیبشناسی آن ،ج ،۹ص .)11۱
 .2نور ،آیه .۴1
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اقتصادی و با اعتماد کام به فض و رحمت الهی ،یاران بیبضـاعت خـویش را
به خواستگاری میفرستادند و به والـدی دختـران نیـز توصـیه میکردنـد مسـائ
اقتصادی را مانع ازدواج دخترانشـان ،قـرار ندهنـد .امـام صـادق
«جوانی از انصار نزد پیامبر خدا

میفرمایـد:

آمد و از تنگدستی به ایشـان شـکایت کـرد.

حضرت به او فرمود :ازدواج ک ! سپس مردی از انصار به او برخورد و گفت :م
دختری زیباروی دارم .آنگاه دختـر خـویش را بـه ازدواج آن جـوان درآورد .پـس
خداوند ،به زندگی او گشایش داد .پس از آن ،جوان نزد پیامبر
از وضع خود آگاه ساخت .پیامبر خدا
کردن».

آمد و ایشـان را

فرمود :ای جوانان! بر شما بـاد ازدواج

1

 .3از آموزههای اسالمی به دست میآید که همسانی اقتصادی ،معیاری اساسـی
در انتخاب همسـر نیسـت چنانکـه در ازدواج پیـامبر اسـالم
خدیجه

و ازدواجهای برخی از یاران پیامبر

بـا حضـرت

مانند ازدواج جـویبر بـا ذلفـا،

ازدواج مقدادب اســود بــا ضــباعه دختــر عبــدالمطل و ازدواج زیدب حارثــه بــا
زین بنتجحش که با توصیه اولیـای دیـ صـورت گرفتـه ،ایـ نـوع همسـانی
مشاهده نمیشود.

2

همچنی بر اساس روایات اسالمی ،الزم دانسـت همسـانی اقتصـادی از سـوی
افراد ثروتمند ،گناه شمرده شده است .امام صادق

فرمود« :برای بنـده گنـاهی

بدتر از آن نیست که پسر برادر [ایمانیاش] نزد او برود و بگوید مرا [بـا دختـرت]
ازدواج بده و او بگوید :ای کار را نمیکنم چراکه م از تو ثروتمندترم».
 .9شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .۴۴5
 .2همان ،ص .۴۴۱
 .3طبرسی ،مشکاة اننوار ،ص .171

3
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حاص آنکه برخال آنچه در جامعه کنونی ما مرسوم شده است ،برخورداری از
شرایط اقتصادی مناس و همسانی اقتصادی در تشکی خـانواده شـرط نیسـت
بلکه داشت انگیزه کار و تالش برای کس روزی حالل مهم است .البته هرچنـد
ممک است همسانی زن و مرد در امور اقتصادی به سازگاری بیشتر آنـان کمـک
کند ،ولی ای امر را نمیتواند مالک الزم برای انتخاب همسر باشد.

1

اگر دختران اولی و اصلیتری مالک برای خوشبختی را ثروت بدانند و به خـاطر
مال ازدواج کنند ،دو پیامد به وجود خواهد آمد :اول اینکه اخـالص در محبـت و
صمیمیت زوجی از بی میرود و دوم اینکه محبت بی زوجی ناپایدار میشـود
و تداوم آن وابسته به وجود مال میشود .محبت و صمیمیت رکـ رضـایتمندی و
پایداری خانواده است و دستکم باید دو ویژگی داشته باشد :خلوص و پایداری.
ای دو ویژگی ،در روابطی که بر اساس مال ایجاد میشـود ،بـه دلیـ ناپایـداری
مادیات ،وجود ندارد.

2

 .2دینداری و باورهای مذهبی

یکی دیگر از معیارهای انتخاب همسر در بی دختران ،توجه به جنبههای معنوی
و مذهبی است .البته در ای زمینـه دو دسـته تحقیـق وجـود دارد برخـی از ایـ
پژوهشها حاکی از توجه کم به ای مـالک در انتخـاب همسـر از سـوی بـانوان
دارد 3و تحقیقات دیگر مـذهبی بـودن و ّ
تقیـد بـه مسـائ دینـی را از اولویتهـا
 .9محمدتقی ّفعالی ،سبک زندگی رضوی  ،3ازدواج و خانواده ،ص .۱۳
 .2عباس پسندیده ،رضایت زناشویی ،ص .87
 .3میمنت حسینی و همکاران در تحقیقی به ای نتیجه رسیدند که زنان در شر ازدواج به نقش و
اهمیت شاخص فرهنگی مذهبی و اقتصادی ـ اجتماعی در استحکام خانوادهها نسـبت بـه سـایر
شاخصها توجه کمتری نشان دادهاند که عل آن میتواند تغییرات سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و
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میداند .برای نمونه نتای پژوهش مربوط به معیارهای انتخاب همسـر از بـی
 610دانشجوی دختر دانشگاههای تهران در سال  9311نشـان داد کـه اولویـت
اول انتخاب دختران مسائ مذهبی و مذهبی بودن مرد است .عالقـه دختـران بـه
مذهبی بودن همسر شاید بدان علت باشد که ممک است دختـران تصـور کننـد
افراد مذهبی تعهد و پایبندی بیشتری نسبت زندگی نشان میدهند .عالوه بر ایـ ،
با توجه به نقش دی و مذه بهعنوان یـک عامـ تمثیرگـذار در زنـدگی فـردی و
اجتماعی مردم ایران ،ممک است دختران اعتماد بیشـتری نسـبت بـه ایـ افـراد
داشته باشند.

1

پای درس اسالم

اسالم دی داری و تقوا را یکی از معیارهای انتخاب همسر میدانند چنانچـه امـام
حس مجتبی

در پاسخ به سؤال شخصـی کـه دربـاره ازدواج دختـر خـود بـا

ایشان مشورت کرد ،فرمودندَ « :ز ِّو أجها ِمن َر ُجل َت ِقـی َف ّنن ُـه إن َأحب َهـا َ
أکر َمهـا وإن
َ َ َ َ
ظل أمها او را به مردی باتقوا شوهر ده زیرا اگر دختر تو را دوست داشته
أبغضها لم ی ِ

باشد گرامیش میدارد و اگر دوستش نداشته باشد به وی ستم نمیکند».

2

همچنی نوگرایی ،تغییر ساخت اقتصادی و رواج شهرنشـینی ،و اشـاعه فرهنـ غـرب در سـطح
جامعه باشد( .میمنت حسینی و همکاران« ،بررسی معیارﻫای انتخاب ﻫمسـر زنـان در شـرف
ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشـگاهﻫـای علـوم پزشـکی
شهر تهران» ،ص .)15
 .9بر اساس ای پژوهش «مذهبی بودن» اولویت اول دختران در انتخاب همسـر اسـت( .راضـیه
نصیرزاده ،کاظم رسولزاده طباطبایی« ،معیارﻫـای فیزیکـی انتخـاب ﻫمسـر در دانشـجویان
دانشگاهﻫای تهران» ،اصول بهداشت روانی ،دوره  ،۹۹ش  ،۹پیاپی  ،۳۹بهار  ،88صـص -۳۹
.)55
 .2طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .15۳
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در برخی روایات ،تمکید شده از کسانی که درباره اه بیت تردیـد دارنـد ،زن
بگیرید ،ولی به آنان زن ندهیـد 1.همچنـی آمـده اسـت کـه بـه شـرابخوار زن
ندهید  2زیرا او را به سمت ناپاکی سوق دادهاید و ای ازدواج موج قطـع رحـم
3
خواهد شد.
ای نمونهها و موارد مشابه نشان میدهند که انتخاب مرد دی دار نقش مهمـی در
سرنوشت دختران دارد .در ای زمینه باید به چند نکته دقت فراوانی داشت.
 .9در اندیشه دینی همسانی دینی شرط تحقـق ازدواج دائـم و شایسـته اسـت .در
تحقیقات نیز اهمیت دی داری در استحکام بنیان خانواده به اثبات رسیده اسـت.
برخی پژوهشگران بیان کردهاند که خشنودی زناشویی تحت تمثیر مذه اسـت.
4
مذه و پایبندی به آن میتواند میزان طـالق را تـا پنجاهدرصـد کـاهش دهـد.
سالیوان 5در مطالعه خود در خصوص نقش مذه در کالیفرنیا ،بـه ایـ نتیجـه
رسید که باورهای مذهبی ،برخال سایر معیارهـا ،اثـر طـوالنیتری در تحکـیم
زناشویی دارد 6و همچنی داشت وجه مشترک دینی ،همسران را از انجام بسیاری
َ
َ
َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
َّ
َ َ َ
وه ْم ألن ال َم ْرأ َة تمخـذ مـ ْ أ َدب َز ْوج َهـا َو
 .9أبی َع ْبد الله قال «:ت َز َّو ُجوا فی الشکاک و ال تزوج
ََ
ْ
یق َه ُر َها علی دینه»( .شیخ صدوق ،من ن یحضره الفقیه ،ج  ،۴ص .)۳58
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ
َ َ َ
یس ب َم ْهـ َأ ْن َ
الل ُـه َف َلـ َ
یـز َّو َج إذا خطـ ».
 .2پیامبر خدا « :م شرب الخمر بعـد مـا حرمهـا
(طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .)15۳
َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ
 .3امام الصادق « :شارب الخمر إن مر فال تعودوه و إن مـات فـال تشـهدوه و إن شـهد فـال
ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ
کم َّن َما َق َاد َها إ َلـی ِّ
الز َنـا َو َمـ ْ
تزکوه و إن خط إلیکم فال تزوجوه فإن م زوج ابنته شارب الخمر ف
َ َ هَ ََ
ََ ْ َ َ
َز َّو َج ْابن َت ُه ُمخالفا ل ُه علی دینه فقد قط َع َرح َم َها»( .شـیخ صـدوق ،مـن ن یحضـره الفقیـه ،ج ،۳
ص.)58
 .0مجتبی حیدری ،دینداری و رضامندی خانوادگی ،ص .۴5

5. Sullivan.

 .6علیرضا رشیدی« ،بررسی اولویت معیارﻫای انتخاب ﻫمسر از دیدگاه دانشجویان پسر و
دختر دانشگاه رازی» ،نشریه فرهنـ در دانشـگاه اسـالمی ،سـال دوم ،ش  ،1بهـار  ۹۴۱۹ش،
ص.۹58
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از اعمال خال بازمیدارد.
 .2اسالم عالوه بر همسانی دینی زوجی  ،همسانی آنـان در مراتـ دیـ داری را
نیز مورد توجه قرار داده است .رسول اکرم

مرد مؤم را هـمشـمن زن مـؤم و

مرد مسلمان را همتای زن مسلمان دانسـتهاند 1.در برخـی روایـات تمکیـد شـده
است که اگر حضرت علی
حضرت زهرا

نبود ،همتـایی در میـان انسـانها بـرای ازدواج بـا

یافت نمیشد.

2

 .3ای مالک نسبت بـه معیارهـایی ماننـد وضـعیت اقتصـادی ،مهمترنـد .امـام
رضا

فرمود« :اگر مردی برای خواستگاری نزد تـو آمـد و دیـ و اخـالق او را

پسندیدی ،با او ازدواج ک و فقر و ناداریاش مانع تو از ای کـار نشـود .خـدای
متعال فرموده است :اگر تهیدست باشند ،خداوند از فضـ و کـرم خـود آنـان را
توانگر کند» 3.در روایتی دیگر نیز عدم توجه به دی داری و ایمـان ،عـاملی بـرای
فساد و تباهی و ایجاد فتنه در زمی دانسته شده است.

4

در تبیی و تحلی اهمیت و جایگاه ویژه مالک دی داری و مذهبی بودن میتـوان
گفت که ایمان و دی داری بهعنوان یـک نگـرش اصـلی و محـوری ،همـه ابعـاد
شخصیت فرد را تحـت تـمثیر قـرار میدهـد .هـد زنـدگی و ابعـاد اجتمـاعی،
فرهنگی و اقتصادی انسان متمثر از باورها و نظـام ارزشهـای اعتقـادی او اسـت.
ایمان در دیدگاههای فرد نسـبت بـه شـغ  ،ازدواج ،تحصـی و حتـی جنبـههای
جزئیتری ماننـد تفریحـات ،عالیـق و ترجیحـات رفتـاری در زنـدگی ،اثرگـذار
 .9شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .۴۳۹
 .2شیخ صدوق ،من ن یحضره الفقیه  ،ج  ،۴ص .۴۱۴
 .3عالمه مجلسی ،بحاراننوار ،ج  ،۹55ص .۴71
 .0شیخ طوسی ،األمالی ،ص .5۹۱
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است ازای رو تعالیم اسالم بر شاخص ایمان تمکید زیـادی دارنـد 9.قـرآن کـریم
ه
میفرمایدَ « :و َل َع أبد ُم أؤمن َخیر م أن ُم أشرک َو َل أو َأ أع َج َب أ
کم و مسلما برده باایمان ،از
ِ
ِ
ِ
مرد (آزاد بتپرست) مشرک ،بهتر است و اگرچه شما را به شگفت آورد».

2

در آیات متعدد مهمتری شرط برای همسر پس از داشت اسالم ،ایمـان و اعتقـاد
است زیرا ایمان و اعتقاد داشت به خداوند و قیامت ،سب تعهـد فـرد میشـود.
فرد متعهد حقوق همسرش را زیر پا نمیگذارد زیـرا ایمـان واقعـی ،منشـم همـه
خوبیهــا اســت .از اینجــا روش ـ میشــود کــه خداپرســتی و معادبــاوری ،از
پایدارتری ارزشهـا در زنـدگی اسـت 3و هیچچیـزی بهانـدازه اعتقـاد و ایمـان،
شخص را به زندگی و مسهولیتهای آن پایبند نمیکند.
در پایان گفتنی است که با توجه به رشد طـالق ـ بـهویـژه در سـالهای نخسـت
زندگی ـ آموزش تخصصی انتخاب همسر با بهرهگیری از آموزههای دینی کمـک
شایانی در آگاهسازی دختران و در نتیجه استحکام و تعالی خانواده دارد.

 .9محمدتقی ّفعالی ،سبک زندگی رضوی  ،۴ازدواج و خانواده  ،ص.۳5
 .2بقره ،آیه .11۹
 .1غالمعلی افروز ،ﻫمسران برتر ،ص .۱۱

