
 

 بررسی معیارهای دختران در انتخاب همسر

 *عباس آزاد والمسلمین االسالم حجت

 اشاره

 پیونـد ایـ . اسـت انسـانی جامعه بنای سن  و خانواده ایجاد اولیه هسته ازدواج
برآورده سـاخت  نیازهـای  بهتری  بستر برای تممی  امنیت و آرامش روانی، مبارک،

ــ ، 9عــاطفی، ــی، بقــای نس ــای مــادی و جنس ــممی  نیازه ــکوفایی  ت رشــد و ش
کامـ  شـدن  2در رحمت آسـمانی بـودن، استعدادها، قرار گرفت  در سایه الهی،

توسـعه  5نهـادن، گـام در مسـیر پـاکی 0،پیروی از سنت پیامبر اسالم 3دی ،
                                                                                       

 یاسی . کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی و پژوهشگر موسسه سبک زندگی آل  *
نَّ ». 9  إ 

ةه َو َرْحَمـةه َلیها َو َجَعَ  َبیَنکْم َمـَودَّ َتْسکُنوا إ   ل 
کْم َأْزواجاه ْ  َأْنُفس  ه  َأْن َخَلَق َلکْم م  ْ  آیات     فـیَو م 

َقْوٍم یَتَفکُروَن   (.1۹وم، آیه )ر «.ذل ک َلَیاٍت ل 
ه2 کـاح» :. رسول اللَّ ْنـَد النِّ َع... َو ع  ی َأْرَبع  َمَواض  ْحَمة  ف  الرَّ َماء  ب  ُح َأْبَواُب السَّ الـدی   تاج) «.یَفتَّ

 (.۹5۹ص   ، جامع األخبارشعیری،   محمد
ـه   وُل ُسـَر  اَل اّل قَ إج زوَّ تَ یَ  ول  الّرُس  اب  صَح أ  م   د  َح أ  کُ لم یَ »ال: ه قَ نَّ أ لی  . َع 3  َ  ُمـکَ  اللَّ
 (.۹7۳، ص ۹، ج الحدیت ـ روایات تربیتی)محمدتقی فلسفی،  «.هین  د  
ی»: الله . رسول0 نِّ ی َفَلیَس م  ت 

َ  َعْ  ُسنَّ ی َفَمْ  َرغ  ت 
کاُح ُسنَّ شـعیری،   الـدی  محمـد تاج) «.النِّ

 (.۹5۹، ص جامع األخبار
ه5 راه  هَ اللَّ  َیْلَقی َأْن  َأَح َّ  َمْ  »: . رسول اللَّ راه  َطاه  ،  )محمـدتقی فلسـفی «.ه  وج  َز فلیتعّفف ب   ُمَطهَّ

 (.۴۱۹، ص ۴ ، جالحدیت ـ روایات تربیتی
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 و اولـی  و... اسـت. ازدواج 2عفـت و دوری از گنـاه، یـاری خداونـد 9معیشت،
 است. زندگی خانوادگی چرخه در مرحله تری  مهم

 طـرفی  اسـت کـه الزم ازدواج بـرای اسـتحکام کـه اسـت داده نشـان تحقیقات
 فـردی های ویژگی بررسی به کنند و تعیی  همسر انتخاب برای مناسبی معیارهای

 نداشـت  کـه شـود می متـذکر 3بپردازنـد. ولکـات خـود معیارهای با آن و تطابق
شخصـیتی  هـای ویژگی و خصوصـیات بـه نـدادن اهمیـت و درسـت معیارهای

 های ویژه در سال به طالق، افزایش به رو روند 4طالق است. عمده عل  از همسر
 ئ مسـا در ازدواج داوطلبـان بیـنش نقصـان نشـانگر 5مشـترک، زنـدگی نخست

هـا و  یـا تغییـر در ارزش همسـر و بـه انتخـاب مربـوط امـور ازجملـه گوناگون،
اسـت. از بررسـی  هـای دینـی و فاصـله گـرفت  از آموزه معیارهای همسـرگزینی

مشخص شد که دختران دو معیار را در انتخاب همسـر بیشـتر  6تحقیقات متعدد،
                                                                                       

ه  قاَل  .9
ـْم َو » :َرُسوُل اللَّ ه  ی َأْرَزاق  ُع َلُهْم ف  ْم َو یَوسِّ ه  ی َأْخاَلق  ُ  َلُهْم ف  َه یْحس  نَّ اللَّ ُجوا َأیاَماکْم َفإ  َزوِّ
ی ُمُر  یُدُهْم ف  میز  ه  ات   (.۴۱، ص  النوادر للراوندیالله الرواندی،  )سید فض  «.وَّ

ه  2
ه   َعَلی َحق  : ». َقاَل َرُسوُل اللَّ

َماَس  َنکَح  َمْ   َعْوُن  اللَّ ا اْلَعَفا    اْلت  مَ  َعمَّ ـهُ  َحرَّ )ابوالقاسـم  .«اللَّ
 (.۳۳8، ص نهج الفصاحهپاینده، 

3 .Wolcott. 
های ازدواج )اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،  ای مالک هبررسی مقایس»محمد بهشتیان،  .0

، «های آنها در ازدواج اول ازدواج دوم با مالک های در شرف ظاهری و دموگرافیک( زوج
 .1ص  ،1ی، ش فرهنگ یپژوه جامعهمجله 

. محزون )مدیرک  دفتر آمار و اطالعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشـور( بـا بیـان اینکـه 5
های ثبت شده مربوط به سال اول ازدواج است، گفت: نزدیک بـه نیمـی از  طالق درصد از ۹۳4۹
 های ثبت شده مربوط به پن  سال اول زندگی مشترک بوده است. طالق

ای همسـرگزینی در دختـران جـوان شـهر  ای مالکه بررسی مقایسه». ر.ک: مهناز دهکردی، 6
یزدجـردی، مـریم محمـدی،    میمنـت حسـینی، محسـ 77ص ، 15دنشور رفتار، ش ، «اهواز

کننـده بـه مراکـز بهداشـتی  بررسی معیارهای انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه»
فصلنامه پرستاری و مامایی، ش ، «های علوم پزشکی شهر تهران درمانی شهری تابعه دانشگاه
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ماننـد شـغ  و   . وضعیت مـادی و اقتصـادی همسـر،9دهند:  مورد توجه قرار می
داری و پایبندی مذهبی. ای  مقاله درصـدد بررسـی تـمثیر ایـ   . دی 2درآمد او  

 های دینی است. خانواده از منظر آموزه معیارها در استحکام یا تزلزل

 دختران و انتخاب معیارها

 در. اسـت حسـاس زن، بسیار برای هم و مرد برای هم همسر، ازدواج و انتخاب 
ای شـده اسـت،  توجـه ویـژه سـ  مناسـ  ازدواج دختـران در های دینی به آموزه

ارتقـاء  کـردن، خـود را وقـف امـور خیـر عبـادت و بنـدگی خـدا، ای کـه گونه به
وکار و اسـتقالل مـالی،  های اجتمـاعی و فرهنگـی، کسـ  دغدغـه تحصیالت،

حضرت  تواند جایگزی  امر ازدواج و یا حتی علت تمخیر آن باشد. کدام نمی هیچ
َکاَر  ِإن  »فرماید:  می باره اهمیت ازدواج دختراندر رسول بأ َ ِزلَ  اْلأ َمِر  ةِ ِبَمنأ  َعَلـی الث 
َجِر  َرَک  ِإَذا الش  دأ

َ
َتَنی َفَلمأ  َثَمُرهُ  أ هُ  ُیجأ َسَدتأ فأ

َ
ُس  أ مأ هُ  َو  الش  َیـاُ   َنَثَرتأ ِلَ   َو  الرِّ ََ َکـاُر  َکـ بأ َ  اْلأ

َن  ِإَذا َرکأ دأ
َ
ِرُک  َما أ َساُء  ُیدأ ُبُعولَ  ِإّل   َدَواء   َلُهن   َس َفَلیأ  النِّ َمنأ  َلمأ  ِإّل   َو  ةُ الأ ِهن   ُیؤأ َفَسـادُ  َعَلـیأ  الأ

ُهن   ن  های درختان هستند که در زمان رسیدن بایـد    دختران جوان مانند میوهَبَشر   ِْلَ
کنـد. دختـران نیـز  می تباهشـان بادها وزش و خورشید حرارت آنان را چید وگرنه
یابند )نیازهای عـاطفی و جنسـی( یافتنـد و نیـاز بـه  ها درمی زنهرگاه آنچه را که 

شوهر داشتند، اگر ازدواج نکنند، احتمال فسـاد و تبـاهی آنـان وجـود دارد  زیـرا 
   9«.ها هم بشر هستند آن

                                                                                                                  
زینی در بررسی معیارهای همسـرگ»آبادی،  رضا زارع شاه آبادی، علی   اکبر زارع شاه1۹ص ، 5۴

  مهرنـوش فرودسـتان، ۱۳ص ، ۳5و  ۴۱مجلـه جمعیـت، ش ، «بین دانشجویان دانشگاه یزد
معیار انتخاب سطح تحصیالت همسر و مقایسه آن در »حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری، 

 .115ص ، ۴۴مجله رفاه اجتماعی، ش ، «دانشجویان دختر و پسر
 .۱۹، ص 15، ج وسائل الشیعه. شیخ حّر عاملی ، 9
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 زندگی در شادکامی و موفقیت در ازدواج و رسیدن به سعادت به دستیابی دختران
های مناس  برای انتخاب همسـر اسـت   زناشویی مستلزم داشت  معیار و مالک

 ممکـ  سوز باشـد. ایـ  انتخـاب ساز یا سرنوشت تواند سرنوشت انتخابی که می
 توانـد می اینکـه آن را متالشـی کنـد  یـا بسـازد و را فرد و شخصیت وجود است

 و افسردگی باشد. عام  شکست یا و اخالقی شود های جنبه باعث رشد

 . وضعیت اقتصادی1

هـای اساسـی و  مناس  از اولویت یقات شغ ، درآمد و آینده مالیاساس تحق بر
 دهـه و شصـت دهه های ازدواج مقایسه 1اصلی دختران در انتخاب همسر است.

اند، اهمیت  ازدواج کرده نود دهه دخترانی که در برای که است آن دهنده نشان نود
 آینـده شـت در مقابـ  دا یافتـه و کـاهش بودن قیافه خوش و ارتقاجویی کوشایی،

 اهمیت آینده مـالی همسـر، ای  افزایش در 2است. اهمیت پیدا کرده خوب مالی
ای از  توانـد نشـانه قیافه، کوشا و ارتقا جو بودن، می همراه با کاهش اهمیت خوش

ها باشد که تمکید آن بر به دست آوردن منابع  آمدن نوع جدیدی از ارزش به وجود
دسـت آمـده   بدون تـالش بـه ای  منابع بیشتر گرایی بیشتر است که بیشتر و مادی

                                                                                       
کید دارند.  نشان می ۹۴۱5. پژوهش کنعانی و همکاران در سال 9 دهد که زنان بر شغ  و ثروت تم

( و رجبـی و ۹۴87زاده و دیگـران ) های مالی و مادی از نظر زنان با پژوهش عباس اولویت ویژگی
نی گرایـا ( برای انتخاب همسر مطابقت دارد. عالوه بر ای ، مطـابق بـا آرای تکام ۹۴۱5دیگران )

( و کارول و دیگـران 15۹۹(، کارول )1555(، خالد )۹۱۱۴(، باس واسمیت )۹۱۱۳مانند باس)
هـای اجتمـاعی ـ اقتصـادی حاصـ   ( زنان بر نقش حمایتی مـردان کـه از طریـق ویژگی15۹1)

کید دارند می انتخاب همسر و معیارهای آن: »فر،  مهدی حمیدی و)محمد امی  کنعانی .شود، تم
 (.155- 11۱صص، «ن مردان و زنان ازدواج کرده ی شهررشتای در بی مطالعه

هـای انتخـاب همسـر  تفاوت مالک»زاده محمدی، محمود حیدری،  . هاشم جبرائیلی، علی2
 .۹۱5ـ۹۱۳ صص، «بین دو جنس
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متمسـفانه  نگرنـد، چیز از دریچه اقتصـادی و مـالی می که به همه است. دخترانی
از مـالک قـرار دادن ثـروت بـرای  انـد. آنـان بعـد برای مادیات ارزش فراوان قائ 

انتخاب همسر، باال بودن مهریه و برگزاری جش  عقـد و عروسـی در تاالرهـای 
 1گیرند. دانند و در ای  زمینه بسیار سخت ت را خوشبختی میقیم گران

 پای درس اسالم

 های جنبـه بـه اسـالم کـه کنـد می آشـکار را حقیقـت ای  دینی منابع به مراجعه 
هـا اشـاره  دارد که در ادامه بـه برخـی از آن ای ویژه نگاه همسر، انتخاب اقتصادی

 کنیم. می
 مـالک نبایـد دارد، قـرار ازدواج آستانه در همردی ک اقتصادی توان دی  نگاه از .9 

 شایسـتگی شـرط را مالی تمک  تنها کریم، نه قرآن که چنان باشد  رد یا و گزینش
 و اسـتغنا موجـ  کـافی، درآمـد فاقد و فقیر افراد برای را ازدواج بلکه نداده، قرار

َیاَمی َوَأنکُحوا»اسـت   دانسته الهی فض  از برخورداری َ اِلِحیَن َو  ِمنکمأ  اْلأ  ِمنأ  الصَّ
ِنِهُم  ُفَقَراءَ  َیکوُنوا ِإن َوِإَماِئکمأ  ِعَباِدکمأ  ه ُ  ُیغأ هِل ِ  ِمهن اللَّ ه ُ  َفضأ   َعِلهیم   َواِسه    َواللَّ

ــران بی ــود همس ــان و خ ــزان و غالم ــتکارتان کنی ــر را درس ــد همس ــر. دهی  اگ
 خــدا و کــرد خواهــد نیــاز بی خــویش فضــ  از را آنــان خداونــد اند، تنگدســت
 2«.داناست گشایشگر

 و مـالی مسائ  از نگرانی بدون ایشان حاکی از ای  است که دی  پیشوایان .سیره2
                                                                                       

های سـنگینی  . با ای  تصور که پس از طالق مهریه مانع استیصال و پریشانی زن اسـت، مهریـه9
دهد بانوانی که به علت اختال  خـانوادگی  شود  اما تحقیقات نشان می میبرای دختران قرار داده 

اند، نهایتاه به بذل و بخشش مهریه در ازای طالق خلعـی مبـادرت  به اجرای مهریه خود اقدام کرده
تقویـت ، «بررسی تمثیر حقوق مالی بانوان در استحکام خـانواده»پاک مقدم،  اند)ناهید دام  کرده

 (.11۱، ص ۹، جشناسی آن آسیبنظام خانواده و 
 .۴1. نور، آیه 2
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 را خـویش بضـاعت بی یاران الهی، رحمت و فض  به کام  اعتماد با و اقتصادی
 مسـائ  کردنـد می توصـیه نیـز دختـران والـدی  به و فرستادند می خواستگاری به

: فرمایـد می صـادق امـام. ندهنـد رارقـ دخترانشـان، ازدواج مانع را اقتصادی
. کـرد شـکایت ایشـان به تنگدستی از و آمد خدا پیامبر نزد انصار از جوانی»

 م : گفت و برخورد او به انصار از مردی سپس! ک  ازدواج: فرمود او به حضرت
 پـس. درآورد جـوان آن ازدواج بـه را خـویش دختـر آنگاه. دارم زیباروی دختری

 را ایشـان و آمد پیامبر نزد جوان پس از آن، داد. گشایش او زندگی به خداوند،
 ازدواج بـاد شما بر! جوانان ای: فرمود خدا پیامبر. ساخت خود آگاه وضع از

 1«.کردن
 اساسـی معیاری اقتصادی، همسانی که آید می دست به اسالمی های آموزه از .3

 حضـرت بـا اسـالم پیـامبر ازدواج در کـه نیسـت  چنان همسـر انتخاب در
 ذلفـا، بـا رجـویب ازدواج مانند پیامبر یاران از برخی های ازدواج و خدیجه
 بــا حارثــه ب  ازدواج زید و عبــدالمطل  دختــر ضــباعه بــا اســود  ب  مقداد ازدواج
 همسـانی نـوع ایـ  گرفتـه، صـورت دیـ  اولیـای توصیه با که جحش بنت زین 

  2شود. نمی مشاهده
 سـوی از اقتصـادی همسـانی دانسـت  الزم می،اسال روایات اساس بر همچنی 

 گنـاهی بنـده برای»فرمود:  صادق امام. است شمرده شده گناه ثروتمند، افراد
[ دختـرت بـا] مرا بگوید و برود او نزد[ اش ایمانی] برادر پسر که نیست آن از بدتر

 3«.ثروتمندترم تو از م  کنم  چراکه نمی را کار ای : بگوید او و بده ازدواج
                                                                                       

 .۴۴5، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 9
 .۴۴۱. همان، ص 2
 .171، ص مشکاة اننوار. طبرسی، 3
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 از برخورداری است، شده مرسوم ما کنونی جامعه در آنچه برخال  آنکه حاص 
 نیسـت  شـرط خـانواده تشکی  در اقتصادی همسانی و مناس  اقتصادی شرایط

 هرچنـد البته مهم است. حالل روزی کس  برای تالش و کار انگیزه داشت  بلکه
 کمـک آنـان شتربی سازگاری به اقتصادی امور در مرد و زن همسانی است ممک 

 1انتخاب همسر باشد. برای الزم مالک تواند نمی را امر ای  ولی کند،
بختی را ثروت بدانند و به خـاطر تری  مالک برای خوش اولی  و اصلی اگر دختران

مال ازدواج کنند، دو پیامد به وجود خواهد آمد: اول اینکه اخـالص در محبـت و 
شـود  که محبت بی  زوجی  ناپایدار میرود و دوم این صمیمیت زوجی  از بی  می

شود. محبت و صمیمیت رکـ  رضـایتمندی و  و تداوم آن وابسته به وجود مال می
کم باید دو ویژگی داشته باشد: خلوص و پایداری.  پایداری خانواده است و دست

شـود، بـه دلیـ  ناپایـداری  ای  دو ویژگی، در روابطی که بر اساس مال ایجاد می
 2ندارد. مادیات، وجود

 داری و باورهای مذهبی  یند. 2

های معنوی  در بی  دختران، توجه به جنبه یکی دیگر از معیارهای انتخاب همسر 
و مذهبی است. البته در ای  زمینـه دو دسـته تحقیـق وجـود دارد  برخـی از ایـ  

 ها حاکی از توجه کم به ای  مـالک در انتخـاب همسـر از سـوی بـانوان پژوهش
هـا  د بـه مسـائ  دینـی را از اولویتمـذهبی بـودن و تقّیـ یقات دیگرو تحق 3دارد

                                                                                       
 .۱۳، ص ازدواج و خانواده ،3 سبک زندگی رضوی. محمدتقی فّعالی، 9
 .87، ص رضایت زناشویی. عباس پسندیده، 2
قی به ای  نتیجه رسیدند که زنان در شر  ازدواج به نقش و . میمنت حسینی و همکاران در تحقی3

ها نسـبت بـه سـایر  اهمیت شاخص فرهنگی مذهبی و اقتصادی ـ اجتماعی در استحکام خانواده
تواند تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و  اند که عل  آن می ها توجه کمتری نشان داده شاخص
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 همسـر از بـی  انتخاب معیارهای به مربوط نتای  پژوهشداند. برای نمونه  می

اولویـت نشـان داد کـه  9311تهران در سال  های دانشجوی دختر دانشگاه 610
 بـه اندختـر عالقـه .است مرد بودن مذهبی و مذهبی مسائ  دختران انتخاب اول

 کننـد تصـور دختـران است که ممک  باشد علت بدان شاید همسر بودن مذهبی
 بر ایـ ، عالوه دهند. می نشان زندگی نسبت پایبندی بیشتری و تعهد مذهبی افراد

 و فـردی زنـدگی در تمثیرگـذار یـک عامـ  عنوان به مذه  و دی  نقش به توجه با
 افـراد ایـ  بـه نسـبت یشـتریب اعتماد دختران است ایران، ممک  مردم اجتماعی

 1داشته باشند.

 پای درس اسالم

چنانچـه امـام دانند  یمداری و تقوا را یکی از معیارهای انتخاب همسر  ی داسالم 
ازدواج دختـر خـود بـا  دربـارهدر پاسخ به سؤال شخصـی کـه  حس  مجتبی

ها» ایشان مشورت کرد، فرمودند: جأ َهـاأَح  إن َتِقـی  َفنّنـهُ  َرُجل   ِمن َزوِّ  وإن أکَرَمهـا ب 
ها َلم أبَغَضها  داشته دوست را تو دختر اگر زیرا ده  شوهر باتقوا مردی به را او  َیظِلمأ

 2«.کند نمی ستم وی به باشد نداشته دوستش اگر و دارد می گرامیش باشد
                                                                                                                  

رواج شهرنشـینی، و اشـاعه فرهنـ  غـرب در سـطح همچنی  نوگرایی، تغییر ساخت اقتصادی و 
بررسی معیارهای انتخاب همسـر زنـان در شـرف »، و همکاران میمنت حسینی)جامعه باشد. 

هـای علـوم پزشـکی  ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشـگاه
 (.15، ص «شهر تهران

)راضـیه  .ل دختران در انتخاب همسـر اسـتاولویت او« مذهبی بودن». بر اساس ای  پژوهش 9
معیارهـای فیزیکـی انتخـاب همسـر در دانشـجویان »زاده طباطبایی،  نصیرزاده، کاظم رسول

-۳۹، صـص 88 بهار  ،۳۹ ، پیاپی۹ ش ، ۹۹  دوره روانی، بهداشت اصول، «های تهران دانشگاه
55.) 

 .15۳، ص مکارم األخالق. طبرسی، 2
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تردیـد دارنـد، زن  یتب اه  دربارهدر برخی روایات، تمکید شده از کسانی که 
زن  خوار شـرابهمچنـی  آمـده اسـت کـه بـه  1آنان زن ندهیـد.بگیرید، ولی به 

 قطـع رحـمید و ای  ازدواج موج  ا دادهاو را به سمت ناپاکی سوق  زیرا 2ندهید 
 3خواهد شد.

دار نقش مهمـی در  ی ددهند که انتخاب مرد  یمو موارد مشابه نشان  ها نمونهای  
 ه دقت فراوانی داشت.باید به چند نکت سرنوشت دختران دارد. در ای  زمینه

در  اسـت. شایسـته و دائـم ازدواج تحقـق شرط دینی همسانی دینی اندیشه . در9
. اسـت رسیده اثبات به خانواده بنیان استحکام در داری ی د اهمیت نیز تحقیقات

. مذه  اسـت تمثیر تحت زناشویی خشنودی که اند کرده بیان پژوهشگران برخی
 4دهـد. کـاهشدرصـد  پنجاه تـا را طـالق میزان تواند می آن به پایبندی و مذه 
 نتیجـه ایـ  بـه کالیفرنیا، در مذه  نقش خصوص در خود مطالعهدر  5سالیوان

 تحکـیم در تری یطـوالن اثـر معیارهـا، سایربرخال   مذهبی، باورهای که رسید
 بسیاری انجام از را همسران دینی، مشترک وجه ی  داشت همچن و 6دارد زناشویی

                                                                                       
ه  9

ی َعْبد  اللَّ کاک » :َقاَل  . َأب  ی الش  ُجوا ف  َهـا َو   َتَزوَّ ـْ  َأَدب  َزْوج  نَّ اْلَمْرَأَة َتْمُخـُذ م 
َ

ُجوُهْم أل  َو اَل ُتَزوِّ
ه ین   (.۳58، ص ۴ ، ج من ن یحضره الفقیه)شیخ صدوق،   «.یْقَهُرَها َعَلی د 

ـُه َفَلـ»: . پیامبر خدا2 َمَهـا اللَّ َب اْلَخْمَر َبْعـَد َمـا َحرَّ َج َمْ  َشر  َمْهـ   َأْن یـَزوَّ َذا َخَطـ   یَس ب    «.إ 
 (.15۳، ص مکارم األخالق)طبرسی، 

ُب »  :. امام الصادق3 َد َفـاَل   َشار  ْن َشـه  ْن َمـاَت َفـاَل َتْشـَهُدوُه َو إ  َ  َفاَل َتُعوُدوُه َو إ  ْن َمر  اْلَخْمر  إ 
نَّ مَ  ُجوُه َفإ  َلیکْم َفاَل ُتَزوِّ ْن َخَطَ  إ  َب ُتَزکوُه َو إ  َج اْبَنَتُه َشار  َنـا َو َمـْ    ْ  َزوَّ َلـی الزِّ َما َقاَدَها إ  اْلَخْمر  َفکَمنَّ

َمَها ه  َفَقْد َقَطَع َرح  ین  فاه َلُه َعَلی د  َج اْبَنَتُه ُمَخال  ، ۳، ج مـن ن یحضـره الفقیـه)شـیخ صـدوق،  «.َزوَّ
 (.58ص

 .۴5، ص دینداری و رضامندی خانوادگی. مجتبی حیدری، 0
5. Sullivan. 

 و پسر دانشجویان دیدگاه از همسر انتخاب معیارهای اولویت بررسی» رضا رشیدی، علی. 6
ش،  ۹۴۱۹ بهـار ،1ش  دوم، سـال اسـالمی، دانشـگاه در فرهنـ  نشریه ،«رازی دانشگاه دختر

 .۹58ص
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 دارد.  یبازم ال خ اعمال از
 را داری یـ د مراتـ  در آنـان همسانی زوجی ، دینی همسانی بر عالوهاسالم  .2

 و مـؤم  زنشـمن  هـم را مؤم  مرد اکرم رسول. است داده قرارتوجه  مورد نیز
 شـده تمکیـد روایـات برخـی در 1اند. مسلمان دانسـته زن همتای را مسلمان مرد

 بـا ازدواج بـرای ها انسـان میـان در یهمتـای نبود، علی حضرت اگر که است
 2شد. نمی یافت زهرا حضرت

 امـام. ترنـد مهم اقتصـادی، وضـعیت ماننـد مالک نسبت بـه معیارهـایی ای  .3
 را او اخـالق و دیـ  و آمـد تـو نزد خواستگاری برای مردی اگر»فرمود:  رضا

 خـدای. شـودن کـار ای  از تو مانع اش ناداری و فقر و ک  ازدواج او با پسندیدی،
 را آنـان خـود کـرم و فضـ  از خداوند باشند، دست تهی اگر: است فرموده متعال
 بـرای عـاملی ایمـان، و داری ی د به توجه در روایتی دیگر نیز عدم 3«.کند توانگر

 4زمی  دانسته شده است. در فتنه ایجاد و تباهی و فساد
تـوان  یممذهبی بودن  داری و ی ددر تبیی  و تحلی  اهمیت و جایگاه ویژه مالک 

 ابعـاد همـه محـوری، و اصـلی نگـرش یـکعنوان  به داری ی د و ایمان گفت که
 اجتمـاعی، ابعـاد زنـدگی و هـد . دهـد می قـرار تـمثیر تحـت را فرد شخصیت
. او اسـت اعتقـادی هـای ارزش نظـام و باورها از متمثر انسان اقتصادی فرهنگی و

 های جنبـه حتـی و تحصـی  ازدواج، شـغ ، بـه نسـبت فرد های دیدگاه در ایمان
 اثرگـذار ،زنـدگی در رفتـاری ترجیحـات و عالیـق تفریحـات، ماننـد تری جزئی

                                                                                       
 .۴۳۹، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 9
 .۴۱۴، ص ۴، ج  من ن یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 2
 .۴71، ص ۹55، ج بحاراننوارمه مجلسی، . عال3
 .5۹۱، ص األمالی. شیخ طوسی، 0
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 کـریم قـرآن 9.دارنـد زیـادی تمکید ایمان شاخص بر اسالم تعالیم رو ی ازا است 
د  : »فرماید می ِمن   َوَلَعبأ ِرک ِمنأ  َخیر   ُمؤأ َجَبکمأ  َوَلوأ  ُمشأ  از ن،باایما برده مسلماه  و  َأعأ
   2«.آورد شگفت به را شما اگرچه و است بهتر مشرک،( پرست   بت آزاد) مرد

پس از داشت  اسالم، ایمـان و اعتقـاد برای همسر  تری  شرط همم در آیات متعدد
شـود.  است  زیرا ایمان و اعتقاد داشت  به خداوند و قیامت، سب  تعهـد فـرد می

زیـرا ایمـان واقعـی، منشـم همـه  گذارد  فرد متعهد حقوق همسرش را زیر پا نمی
ــاوری، از  ســت. از اینجــا روشــ  میا هــا خوبی شــود کــه خداپرســتی و معادب

اعتقـاد و ایمـان،  انـدازه به چیـزی هیچو  3اسـت هـا در زنـدگی پایدارتری  ارزش
 د.کن های آن پایبند نمی شخص را به زندگی و مسهولیت

های نخسـت  ویـژه در سـال در پایان گفتنی است که با توجه به رشد طـالق ـ بـه
های دینی کمـک  گیری از آموزه زندگی ـ آموزش تخصصی انتخاب همسر با بهره

 سازی دختران و در نتیجه استحکام و تعالی خانواده دارد. شایانی در آگاه
 

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




