انتخاب همسر مطلوب و نقش آن در کارآمدی خانواده
حجتاالسالم و المسلمين دكتر محمد مهدی صفورايي پاریزی *

1

انتخاب همسر یکی از حساسترین رویدادهای دوران جوانی است
و معموالً فرد را در تعیین مالکهای معتبر و الزم و تطبیق مالکها
بر فرد مورد نظر و تصمیمگیری نهایی دچار نوعی بحران و تعارض
میکند .معیارها ،مالکها و ویژگیهایی که در انتخاب همسر باید در
نظر گرفته شود دو دستهاند :الف .مالکهایی که جزء ارکان زندگی
سعادتمندانه و خانواده ی کارآمد هستند؛ ب .مالکهایی که شرط
کمال هستند .مالک هایی که در این نوشتار به توضیح آنها پرداخته
شده است ،عبارت اند از .1 :ایمان و باورهای صحیح؛  .2تقوا؛  .3خلق
نیکو؛  .4سالمت جسمانی و روانی؛  .5اصالت خانوادگی؛  .6زیبایی
ظاهری و میل و عالقه؛  .7برخورداری از دانش؛  .8تناسب زن و شوهر
و صفات ویژه ی دختر.

واژگان کلیدی :انتخاب ،همسرگزینی ،مالک و معیار ،ازدواج ،آموزه ی
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چکیده

دینی.

* .عضو هیئت علمی جامعة املصطفی 9العاملیه.
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مقدمه
هیچ سیستمی ناگهانی پدید نمیآید ،بلکه برای شکلگیری هر سیستم ،مقدمات و
مراحلی پیموده میشود و در نهایت ،با کنار هم قرار گرفتن جزییات ،خردهسیستمها و
برقراری تعامل آنها میتوان گفت که مجموعهای مرتبط و هماهنگ به وجود آمده است.
به همین ترتیب ،خانواده نیز مراحل متعددی را پشت سر میگذارد تا «مجموعه» شود.
نخستین مرحله در تشکیل خانواده ،انتخاب و گزینش همسر مطلوب است .این مرحله از
مهمترین مراحل زندگی هر فردی به شمار میرود و الزم است با دقت کافی انجام شود،
زیرا فرد تقریباً تا پایان عمر ،باید پیآمدهای انتخاب خود را بپذیرد و بخش عمدهای از
کارآمدی خانواده ،در گرو انتخابی اصلح و مطلوب است .در عین حال ،انتخاب همسر،
یکی از حساسترین و فشارزاترین رویدادهای دوران جوانی است و فرد را معموالً در
تعیین مالکهای معتبر و الزم و تطبیق مالکها بر فرد مورد نظر و تصمیمگیری نهایی
دچار نوعی بحران و تعارض میکند .به همین دلیل ،امام صادق 7میفرمایند:
کسی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارد ،الزم است خود را در
پناه خدا قرار دهد و دو رکعت نماز بگزارد و حمد و ثنای خدا بگوید
و این چنین دعا کند:
خداوندا ،من تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده گرفتهام .همسری
نصیبم کن که از نظر جسم و اخالق نیکوترین باشد ،دامنی پاک و
بیآالیش داشته و حیثیت وجود خود و مال و دارایی من را نگهدار باشد.
از نظر رزق ،وسعت روزی و از نظر برکت ،فزایندهتر باشد .خداوندا،
از او برای من فرزندی پاکسرشت مقدر فرما؛ فرزندی که برای من در
زندگانی و پس از مرگ ،خلفی شایسته باشد.
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 .1نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،6ص .623

1

توصیه ی معصومان :به چنین دعایی ،نشان میدهد که انتخاب همسر چندان
ساده نیست و برای آنکه به خوبی انجام شود و زیربنای اساسی خانواده ای کارآمد را
پیریزی کند ،نیازمند یاری خداوند متعال میباشد .همچنین جوان را متوجه میسازد
که الزم است برای انتخاب همسر همهجانبهنگری را فراموش نکند وحتماً جنبههای
مادی و معنوی را در این فرآیند در نظر داشته باشد تا زمینهی سعادت و خوشبختی
دنیا و آخرت فرد فراهم شود.
در آموزههای اسالمی ،توصیههای عملی برای انتخاب مطلوب ارائه شده است که به
مهمترین آنها اشاره میشود .معیارها ،مالکها و ویژگیهایی که در انتخاب همسر باید
در نظر گرفته شود ،دو دستهاند:
الف .مالکهایی که جزو ارکان زندگی سعادتمندانه و خانوادهی کارآمد هستند و
و تخلّف ناپذیر انتخاب همسر است.
ب .مالکهایی که شرط کمال هستند و برای بهتر و کاملتر شدن زندگی و تشکیل
خانوادهی کارآمد مورد توجه قرار میگیرند .این ویژگیها نسبیاند و بیشتر به سلیقه و
موقعیت افراد بستگی دارند؛ ویژگیهایی مانند زیبایی ،علم و سواد ،شرافت خانوادگی،
تناسب فرهنگی ،اقتصادی و مذهبی از این قبیلاند.
سزاوار است به نقش این مالکها در خلق ارزشهایی توجه نماییم که توجه مؤمنان
به آنها ،به منزلهی ارزشها و زیربناهای فکری است و برخورداری هرچه بیشتر از این
مالکها ،به نزدیک شدن به خانواده آرمانی کمک میکند .در حقیقت ،در جامعهی
اسالمی ،دعاها و مالکهای گزینش همسر ،که در آیات و روایات آمده است ،فرهنگ
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شرط مطلق ،الزم و تخلفناپذیر برشمرده میشوند .ایمان و باورهای درست ،شرط الزم

ویژهای به وجود آورده است و در نتیجه ،مالکهای کارآمدی و ایدهآلبودن را در
همسر و به وجود آوردن خانوادهای آرمانی ترسیم و تسهیل میکند .در جوامعی که
چنین مالکهایی رواج ندارد ،خانوادهها به سمت و سوی خاصی جهتگیری نمیکنند
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و در راه و مسیر خاصی رشد نمییابند؛ بنابراین توجه به این میراث گرانبها ،به عنوان
دارایی اجتماعی مؤمنان و عامل شکلدهنده و محرک شکلگیری خانواده به سوی
چنین مالکهایی  -چه هنگام تربیت فرزندان و آماده ساختن آنها توسط والدین برای
تشکیل خانواده و چه از سوی متقاضیان تشکیل خانواده و ازدواج -از اهمیت باالیی
برخوردار است.

مالکهای همسر مطلوب
مالکها در شکلدهی همسر آرمانی و خانوادهی کارآمد در ذهنها و تأثیر عملی آن
در شکلگیری خانواده ،میتواند شاخصی عام در جوامع مختلف برای شکل گرفتن
خانواده ی کارآمد به شمار آید .بر اساس این ،توجه افراد و خرده فرهنگها در فرهنگ
عام اسالمی به این مالکها ،میتواند جهتنمایی برای حرکت به سوی خانوادهای کارآمد
به شمار رودو کارآمدی خانواده را تضمین کند .در آموزههای اسالمی ،مالکهایی برای
انتخاب همسر مطلوب ارائه شده است که به مهمترین آنها اشاره میشود.

 .1ایمان و باورهای صحیح
ایمان 1و باورهای دینی به عنوان نگرش اصلی و محوری ،مستقیم و غیرمستقیم بر
همهی ابعاد شخصیت فرد مانند هدف زندگی ،ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
زندگی و دیدگاههای فرد به شغل ،ازدواج ،تحصیل و حتی جنبههای جزییتری مانند
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 .1ايمان عبارت است از پذيرايي و قبول مخصوصي از ناحيهی نفس نسبت به آنچه قبول كردهاست؛ قبولي
كه باعث شود نفس در برابر آن ادراك و آثاري كه اقتضا دارد ،تسليم شود .عالمت اين تسليم و قبول آن
است كه ساير قوا و جوارح آدمي نيز آن را قبول نموده ،مانند خود نفس در برابرش تسليم شود .هرگاه اين
ايمان نسبت به خدا باشد ،آن را «ايمان به خدا» ميگويند .ايمان به خدا ،كه همان اعتقاد قلبي و انجام
دادن اعمال صالح است ،صفات ديگري را نيز در روح مؤمن به وجود ميآورد و براساس شدت و ضعف
ايمان ،صفات نيز شدت و ضعف پيدا ميكند و همين صفات ،تعيينكنندهی رفتارهاي انسان در زندگی
فردی و اجتماعی و مادی و معنوی هستند( .طباطبايي1380 ،ش)

تفریحات ،عالیق و ترجیحات رفتاری در زندگی اثرگذار است؛ 1از این رو ،ایمان و
باورهای دینی درست مهمترین و اساسیترین ویژگی همسر مطلوب به شمار میرود.
این ویژگی مالک مطلق 2و تخلفناپذیر میباشد و در همه ی شرایط ،زمانها و مکانها
ضروری است؛ از این رو ،اگر فردی از ایمان و باورهای دینی در حد مناسب برخوردار
نباشد ،گزینهای مطلوب برای ازدواج نیست و فاقد شرایط به شمار میرود .براساس
آیهی  221سورهی بقره 3،ازدواج با افراد بیایمان ،فرد را از سعادت اخروی بازمیدارد
و چنین ازدواجی نباید انجام شود.
خداوند متعال در این آیهی شریفه میفرماید:
زنان مشرک را تا ایمان نیاوردهاند ،به زنی مگیرید و کنیز مؤمن
بهتر از آزادزن مشرک است ،هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد
بهتر از مرد آزاد مشرک است ،هرچند شما را به شگفت آورد .آنان
شما را به سوی آتش فرامیخوانند و خداوند شما را به بهشت و آمرزش
میخواند. ...

4

طبق مضمون و تفسیر این آیه و روایات 5ائمهی معصوم ، :شرط ایمان در ازدواج
و انتخاب همسر ،مطلق است و هرچند فرد مورد نظر تمام ویژگیهای مطلوب و مثبت
دیگر را داشته باشد ،ولی ایمان نداشته باشد ،فاقد شرط است و ازدواج با او ممنوع
میباشد .کسی که پایبند به دین نیست ،هیچ تضمینی وجود ندارد که پایبند به رعایت
 .1آذربايجاني ،مسعود و دیگران ،روانشناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسالمي ،ص.162
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و به مردان مشرک تا ایمان نیاوردهاند ،زن مؤمن ندهید و بردهی مؤمن
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حقوق همسر و زندگی مشترک باشد .این ویژگی مختص اسالم نیست ،بلکه در همهی
دنیا ،اعتقادات دینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب همسر میباشد ،به طوری که
بیش از  98درصد ازدواجها بین یهودیان 93 ،درصد ازدواجها بین کاتولیکها و بیش
از  74درصد بین پروتستانها ،درون دینی است.

1

البته اگر هر دو زوج بیدین یا به قوانین دینی بیتوجه و بیقید باشند ،ممکن است
بتوانند یکدیگر را براساس ناباوریها و باورهای نادرست خود تحمل کنند و در کنار
هم زندگی نمایند ،ولی زندگی آنان سعادتمندانه و مورد رضایت الهی نخواهد بود،
زیرا فراموش کردن خداوند و دستوراتش سبب میشود که خداوند نیز به انسان توجه
نداشته باشد.

 .2تقوا
حقیقت تقوا ،پرهیز از گناه و نافرمانی خداوند و انجام فرامین و دستورهای الهی است.
امام صادق 7در تفسیر تقوا میفرمایند:
«تقوا انسان را از آنچه خداوند نهی کردهاست ،بازمیدارد و به آنچه خداوند دستور
داده انجام دهد ،عمل میکند».

2

ازدواج با کسی که تقوا ندارد و آشکار مرتکب گناهانی مانند روابط نامشروع جنسی
و شرابخواری میشود ،نادرست است و چنین فردی نمیتواند خانوادهای کارآمد را
بنیان بگذارد .تقوا در ایجاد روابط مطلوب بین همسران و فرزندان تأثیر جدی دارد؛
برای نمونه ،در تعالیم دینی میخوانیم که فرد متقی حتی اگر ناسازگاری هم پیش
بیاید ،به همسر خود ظلم نخواهد کرد 3.این ویژگی مورد توجه جدی تعالیم دینی قرار
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 .1ساروخاني ،باقر ،مقدمهاي بر جامعهشناسي خانواده ،ص.62
 .2قال الصادق 7فی تفسیر التقوی« :ان ال یفقدک اهلل حیث امرک و ال یراک حیث هناک»( .بحاراالنوار،
ج  ،67ص.)285
 .3زوجها ممن یتقی اهلل فان احبها اکرمها و ان ابغضها مل یظلمها( ،فرید تنکابنی ،الحدیث ،ج  ،1ص .)177

گرفته و به مؤمنان توصیه شدهاست در صورتی که فرد از آن برخوردار نباشد ،او را به
همسری برنگزینند.

1

تقوا دارای مراتب گوناگون است و مؤمنان به میزان تالش خود به مرتبهای از آن
دست مییابند؛ دارا بودن پایینترین سطح و مرتبه ی تقوا که انجام واجبات و ترک
محرمات الهی است ،بر همه واجب است و برای انتخاب همسر مطلوب ،که جزو عموم
مردم است نیز واجب و جزو شرایط انتخاب است.

 .3خلق نیکو
بنای مستحکم زندگی ،بر سازگاری ،تفاهم و همکاری ،تعامل مناسب و مدارای 2با
یکدیگر استوار است 3و این رفتارها فقط در پرتو ویژگی حسن خلق شکل میگیرد
پرسیده شد و حضرت 7فرمودند که فردی حسن خلق دارد که:
«با تو رفتار نرم داشته باشد ،خوشکالم باشد و با گشادهرویی با تو برخورد کند».

4

در تعالیم اسالمی آمده است فردی که حسن خلق ندارد ،همسری مطلوب نیست
و به همین دلیل ائمهی طاهرین :ما را به صراحت از ازدواج با افراد بدخلق نهی
کردهاند 5.همچنین در روایات اسالمی ،حسن خلق یکی از ارکان اساسی ایمان و اسباب
کمال برشمرده شده است 6و بداخالقی نشانه ی ضعف ایمان به شمار میآید .اخالق
فان من فعلها فکانّام قادها الیالزنا ( ،بحاراالنوار ،ج ،66ص.)407
.1
الیتزوج شارباخلمر ّ
ّ
 .2حسن خلق یداری به الناس( ،همان ،ج  ،66ص .)386
 .3حسن خلق یعیش به الناس( ،همان  ،ج  ،66ص .)404
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ِ
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کالم َک و تَل َقی
ببرش َح َسن»( .همان  ،ج  ،71ص .)171
َ
تُط ُ
یب َ
تزوجه ان کان
الی و فی خلقه سوء ،قال ال
 ... .5قال کتبت الی ابی احلسن الرضا ّ :7
ّ
ان لی قرابة قد خطب ّ
س ّیئ اخللق ( ،وسائلالشیعه ،ج  ،14ص .)54
کن فیه کمل اسالمه  ...و حسن خلقه مع اهله ( ،بحاراالنوار ،،ج  ،72ص 93؛) ان اکمل املومننی
 .6اربع من ّ
ایامن ًا احسنهم خلق ًا( ،همان ،ج  ،68ص .)389
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و ادامه مییابد .در حدیثی از امام صادق 7دربارهی تعریف فرد دارای حسن خلق
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نامناسب موجب میشود فرد در ویژگی ایمان نیز نقص داشته باشد و سبب بیایمانی
نیز شود .همچنین رسول گرامی اسالم 9ایمان ،دینداری و حسن خلق را در کنار هم
قرار داده و بر ازدواج با کسی که این دو شرط را دارد ،تأکید کرده و فرموده است« :با
کسی که اخالق و دینش مورد پسند باشد ،ازدواج کنید» 1.بنابراین در صورتی که فرد از
حسن خلق برخوردار نباشد ،نمیتواند کارآمدی خانواده را تضمین کند .همچنین اعضای
خانواده در راه رسیدن به کمال و بالندگی دچار اختالل و ضعف میشوند و از رسیدن به
بالندگی و کمال مطلوب بازمیمانند .از نمونهها و مصادیق روشن خلق ناپسند میتوان به
بدزبانی ،حسادت ،سوءظن ،لجاجت ،تکبر ،غرور ،دروغگویی و حرص اشاره کرد.

 .4سالمت جسمانی و روانی
برخورداری از سالمت جسم و روان ،از شرایط الزم همسر مناسب است و اگر فردی به
بیماری جسمی درمان ناپذیر و یا اختالل روانی شدید مبتال باشد ،گزینش او به عنوان
همسر نادرست است ،زیرا بیماری جسمی یا روانی عمیق و درمان ناپذیر ،همیشه
همراه انسان است و مانع ایفای کامل نقش همسری و مادری میشود و کارآمدی
خانواده را به شدت دچار اختالل میکند .به همین دلیل ،در احکام اسالمی وجود
بسیاری از نقصهای جسمی و روانی ،مجوز فسخ ازدواج میشود 2و در صورتی که فرد
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ترضون ُخلقه و دینَه فزوجوه» ( .وسائل الشیعه ،ج  ،14ص .)59
« .1اذا جاءکم َمن
َ
 . 2اگر مرد پس از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد ،میتواند عقد را به هم بزند.1 :
دیوانگی؛  .2مرض خوره؛  .3مرض برص؛  .4کوری؛  .5شل بودن ،به طوری که معلوم باشد؛  .6آن که افضا
شده باشد یعنی راه بول و حیض و یا راه حیض و غایط یکی شده باشد؛  .7آن که گوشت یا استخوانی یا
غدهای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود.
اگر زن پس از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است یا آلت مردی ندارد و نمیتواند وطی و نزدیکی کند یا
تخمهای او را کشیدهاند ،میتواند عقد را به هم بزند.
اگر مرد یا زن به واسطهی یکی از عیبهایی که در دو مسئلهی پیش گفته شد ،عقد را به هم بزند ،باید
بدون طالق از هم جدا بشوند(.خمینی ،سیدروحاهلل ،توضیح المسائل ،مسئلهی .)2382-2380

فریب خورده باشد یا پس از عقد کشف شود ،به شخص اجازه داده شده است که عقد
ازدواج را یکطرفه فسخ کند ،بدون اینکه هیچ چیزی بر او باشد 1.در آموزههای دینی،
مسلمانان از ازدواج با بیماران و کسانی که فاقد عقل و شعور هستند ،به شدت نهی
شدهاند؛ امیرمؤمنان ،علی ،7در این باره میفرمایند:
«از ازدواج با احمق بپرهیزید ،زیرا مصاحبت و زندگی با او بالست است و فرزندانش
تباه خواهند شد».

2

شریک زندگی احمق نمیتواند کارآمدی خانواده را تضمین کند و خانواده را از
مسیر کمال و بالندگی خارج میسازد.

 .5اصالت خانوادگی

کمال ،بالندگی و کارآمدی برشمرده میشود .فرزند خانواده ،جزیی از آن و شاخهای از
آن درخت است و از ریشههای این درخت اصیل و شریف تغذیه کرده است .بسیاری از
صفات رفتاری ،اخالقی ،شخصیتی ،اجتماعی و ...خانواده ،از راه وراثت ،تربیت و محیط
آن به فرزند منتقل میشود و در زندگی آیندهی وی تأثیرگذار است .پیامبر گرامی
اسالم 9در این باره میفرمایند:
«از خانوادههای شایسته زن بگیرید ،زیرا نطفه و ژنها تأثیرگذارند».

3

و مضمون روایت دیگری از آن حضرت این است :
نیک بنگر که چه کسی را برای مادری یا پدری فرزندت انتخاب
 .1در قانون مدنی در موارد  1125 - 1120نیز به این نقصها اشاره شده است .همچنین در عقدنامههای
رسمی جمهوری اسالمی نواقص آورده شده است.
ِ
احل ِ
َزویج َ
یاع»( .وسائلالشیعه ،ج  ،14ص
مقاء َّ
بالء َو َولدَ ها ض ٌ
أمریا ُملؤمننی«7ا ّیاکُم و ت َ
فان ُصح َبتها ٌ
.2قال ُ
.)56
« .3تزوجوا فی احلجر الصالح ،فان العرق دساس»( .طبرسی ،مکارماالخالق ،ص.)198
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در انتخاب شریک زندگی ،اصالت ،تعادل و شرافت خانوادگی وی مزیت است و شرط
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میکنی ،زیرا ویژگیهای ارثی پنهانی منتقل میشود و بر فرزندانت
تأثیرگذار است.

1

بنابراین ،کسانی که به دنبال تشکیل خانوادهای کارآمد و بالنده هستند ،الزم است
همسر خود را از خانوادهای انتخاب کنند که اعضای آن خانواده بدنام ،پست و فرومایه
نباشند تا مورد نهی رسول گرامی اسالم 9قرار نگیرند؛ آن حضرت فرمودند:
«ای مردم ،از گیاهانی که بر مزبلهها میروید ،اجتناب کنید» .سؤال شد که مقصود
شما از گیاه و سبزی که برمزبله میروید ،چیست؟ آن حضرت پاسخ دادند« :زن زیبایی
که در خانوادهی پست و فرومایه پرورش یافته باشد».

2

 .6زیبایی ظاهری و میل و عالقه
زیبایی و جذابیت ظاهری در همسر ،مزیت واقعی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
این ویژگی یکی از مالکهای مهم در پیوند ازدواج و ادامهی آن میباشد .مرد دوست
دارد با همسری زیبا ازدواج کند .همچنین زن دوست دارد با مردی خوشقیافه و زیبا
پیوند زناشویی برقرار سازد .جذابیت و کشش زیبایی ،ویژگی طبیعی است که در متون
دینی و اسالمی برای آن شواهد متعددی وجود دارد .توجه به آن ،مورد مخالفت واقع
نشده و برعکس به آن ترغیب شده است .رسول خدا 9فرمودند:
«خوبی را نزد خوبرویان بجویید ،زیرا اعمال و رفتار آنان برای نیکویی شایستهتر
است».

3

به همین دلیل ،اسالم به مرد اجازه داده است که پیش از ازدواج ،زنی را که قصد
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دساس»( .عالءالدین هندی ،کنزالعمال ،ج ،16ص.)295
ای شیء تصنع ولدکّ ،
« .1انظر فی ّ
فان العرق ّ
« .2اهیا الناس ایاکم و خرضاء الدمن قیل یا رسولاهلل و ما خرضاء الدمن؟» قال« :املراة احلسناء فی منبت
السوء»( .وسائلالشیعه ،ج  ،14ص .)29
« .3اطلبو اخلری عند حسان الوجوه فان فعاهلم احری ان یکون حسن ًا»( .بحاراالنوار ،ج  ،71ص .)187

دارد با او ازدواج کند ،به خوبی ببیند و اگر مورد پسند واقع شد ،از او خواستگاری نماید.
نگاهکردن مرد به صورت زنی که میخواهد با او ازدواج کند ،جایز
است ،به شرط آن که بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نیست و
احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول میکند و احتمال بدهد که با
این نگاه کردن اطالع تازهای پیدا میکند .با این شرایط ،نگاه کردن
فقط برای این مرد جایز است ،اگر چه چند مرتبه باشد ،بلکه چنین
نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع پس از عقد مستحب نیز هست و
اجازه ی زن هم در آن الزم نیست و بنا بر اظهر نگاه کردن به مو و
محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است و وجهی دارد که
زن هم بتواند به مردی که میخواهد با او ازدواج کند ،با شرایطی که
اگر در ازدواج میل و عالقه وجود نداشته باشد ،از ابتدای تشکیل خانواده نارضایتی
خود را نشان میدهد؛ بنابراین ،عالقه و میل فردی که قصد ازدواج دارد ،بسیار بااهمیت
است و بر میل و نظر والدین ترجیح مییابد 2.تأکید آموزههای دینی بر این پدیدهی
روانشناختی ،یعنی گرایش عاطفی به طرف مقابل در زن و مرد 3در آستانهی ازدواج،
به این دلیل است که هدف مهم ازدواج ،یعنی عالقه و دوستی زن و شوهر نسبت به
یکدیگر و آرامش روانی به دست آید؛ بنابراین ،توجه به زیبایی و جذابیت ظاهری،
زمینهی اساسی میل و عالقهی دو طرف به یکدیگر را فراهم میآورد و زمینهساز
استمرار عواطف مثبت بین زن و شوهر میشود.

 .1بنی هاشمی ،سید محمدحسین ،رساله توضیح المسائل مراجع ،احکام نگاه کردن.
 .2تزوج التی هویت و دع التی هیوی ابواک( ،همان  ،ج  ،100ص .)235
 .3خیر الجواری ما کان لک فیها هوی و کان لها عقل و ادب( ،وسائلالشیعه ،ج  ،14ص .)13
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گفته شد ،نگاه کند.

1
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 .7برخورداری از دانش
دانش و سواد برای انسان ،کمال واقعی است و در سعادت انسان تأثیر بسیاری دارد و
آموختن آن بر هر زن و مرد مسلمان واجب است 1.این ویژگی در انتخاب و گزینش
همسر نیز مورد توجه میباشد و برای همسر مزیت برشمرده میشود و برای تکامل و
انجام وظایف همسری و تربیت فرزند الزم است .با همسری که از دانش کافی برخوردار
است ،بهتر میتوان به تفاهم رسید .چنین همسری مصالح خانواده را بهتر میشناسد و
درک میکند و در تعلیم و تربیت فرزندان توانمندتر و معاشرت با او لذتبخشتر است.
البته باید توجه داشت که هنگام انتخاب همسر تحصیالت و سواد به تنهایی
نمیتواند مزیت تلقی شود ،بلکه به کارگیری دانش بیش از اصل دانش اهمیت دارد.
افزون بر این ،اگر چنین شخصی واجد شرایط دیگر ،مانند ایمان و دینداری ،عقل و
اخالق و عفت و شرافت خانوادگی نباشد ،نمیتواند کارآمدی خانواده را تضمین کند.
پس ضرورت دارد که همهجانبه و به تمامی شرایط انتخاب همسر توجه و آنگاه به
ازدواج اقدام شود.

 .8تناسب زن و شوهر
با ازدواج ،سیستم جدیدی به نام خانواده تشکیل میگردد و پدید میآید؛ اجزای
اصلی و اولیهی آن ،زن و مرد هستند و هر قدر بین این دو جزء و عنصر ،هماهنگی،
همفکری ،سنخیت و تناسب بیشتر باشد ،استوارتر ،مستحکمتر ،پرثمرتر ،شیرینتر،
لذتبخشتر و جاودانهتر خواهد بود و هرچه از تناسب بین اجزا کاسته شود ،زندگی
مشترک و ارتباط بین اجزای خانواده سستتر ،تلختر ،کمثمرتر و ناپایدارتر خواهد بود و
امیدی به کارآمدی چنین سیستمی نیست .زن و مردی که در کنار هم قرار میگیرند و
میخواهند عمری با هم زندگی کنند و با اشتراک در امور و اتخاذ تصمیمهای مشترک،
82

 .1طلب العلم فریضة علی کل مسلم( ،کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1کتاب فضل العلم ،ح .)1

به تربیت فرزندان خود بپردازند و زمینهی سعادت خود و فرزندان را فراهم آورند ،حتماً
باید هماهنگ و همسنخ و از تناسب مطلوب برخوردار باشند.
تعالیم اسالم نیز در گزینش همسر ،بر اصل تناسب ،همتایی و همانندی پسر و
دختر با عنوان اصل کفویت تأکید دارد و توصیه میکند که بهتر است زن و مرد در
ویژگیهای مناسب برای ازدواج ،مشابه و تقریباً همتا 1باشند .این شرط ،که در سخنان
اولیای دین :مورد تأکید قرار گرفته ،بر قاعدهی همسان همسری در جامعهشناسی
خانواده مطابق است .البته این همسانی بیشتر دربارهی ایمان تأکید گشته و زن و مرد
به سبب ایمان ،همتای یکدیگر دانسته شدهاند 2.پس از همانندی و تشابه زن و مرد
در ایمان و باورهای دینی ،تشابه مراتب ایمان ،تقوا و ویژگیهای اخالقی نیز باید مورد
توجه قرار گیرد .گفته شده است اگر حضرت علی7نبودند ،همتا و همانندی برای
و ویژگیهای اخالقی اشاره دارد.
تصریح قرآن به تعلق افراد پاک و وارسته به افراد پاک 4،دلیل دیگری بر همتایی زن
و مرد در تقوی ،دوری از گناهان و دینداری است 5.در نظرسنجی از دانشجویان ،تفاهم
اخالقی و تشابه در باورهای دینی ،یکی از مالکهای همسر ایدهآل اعالم شده است.

6

به جز تناسب در ایمان ،باورهای دینی ،اخالقی و تقوا ،که مورد تأکید روایات اسالمی قرار
گرفتهاست،بهتناسبهایموردنیازونسبیدیگریمیتواناشارهکرد.اینتناسبهاعبارتانداز:
 .1همتایی و هماهنگی فرهنگی و فکری؛  .2تناسب در سطح تحصیالت؛  .3همتایی
 .1انکحوا االکفاء و انکحوا فیهم و اختارو النطفکم( ،وسائلالشیعه ،ج  ،20ص .)48
 .2املؤمن کفو املؤمنة واملسلم کفو املسلمة( ،همان ،ص .)44
« .3لوال َا ّن اهلل خلق فاطمة لعلی ما کان هلا علی وجه االرض کفو ،آدم فمن دونه»( .همان ،ج  ،14ص .)49
ون لِل َّطيب ِ
َ« .4ال َّطيب ُ ِ
ات»:.نور.26 :
ات لل َّط ِّيبِ َ
ني َوال َّط ِّي ُب َ ِّ َ
ِّ َ
 .5طباطبايي ،سيدمحمدحسين ،تفسير الميزان ،ج ،15ص.115
 .6حقدوست1374 ،ش ،به نقل از ساالریفر ،محمد رضا ،خانواده در نگرش اسالم و روانشتاسی ،ص.35
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ازدواج با حضرت زهرا در انسانها یافت نمیشد 3که به همانندی در مراتب ایمان
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جسمی و جنسی؛  .4تناسب در زیبایی؛  .5تناسب سنی؛  .6تناسب اقتصادی؛  .7تناسب
خانوادگی؛  .8تناسب سیاسی؛  .9تناسب اجتماعی؛  .10هماهنگی روحی و روانی؛ .11
هماهنگی نگرشها؛  .12تشابه در امور روانشناختی ،مانند هوش و عواطف.
توجه به این نکته ضروری است که کفو بودن و همانندی زن و شوهر ،با وجود
اهمیت زیاد ،از مالکهای نسبی است .مفهوم کفو ،نسبی می باشد ،بدین معنا که
دارای مراتب متعددی است و همتایی دو نفر در جمعبندی همهی مالکها باید در
نظر گرفته شود .ممکن است فردی در مقایسه با فرد مورد نظر برای گزینش همسری،
در جنبههایی باالتر باشد ،در حالی که همسر او در جنبههای دیگری از او باالتر است.
در کلمات اولیای دین :آمده است :همتا و همشأن به این است که فرد ،پاکدامن و
زندگی با او همراه با آسایش باشد 1.در جایی دیگر ،امام رضا 7میفرمایند:
الً
اگر ما میخواستیم اعضای خانوادهی خود را به افرادی که کام 
همتا و همشأن ما باشند ،به همسری بدهیم ،بدون همسر میماندند....

2

از مجموع این روایات روشن میشود که همتایی در ازدواج ،نسبی و الزم است و در
برخی شرایط ،از آن صرف نظر می شود .با این حال ،از این نکته نباید غفلت کرد که
اختالف زیاد بین زن و شوهر و نبود تناسب ،موجب تفاوتهایی در رفتارهای مختلف
آنان میشود و امکان بروز بحران در خانواده را به دنبال دارد 3.بنابراین ،مالک تناسب
در جمعبندی مالکهای همسر مناسب ،دارای وزن اهمیت شایانی است.

 .9صفات ویژهی دختر
براساس تعالیم اسالم ،برای گزینش زن ویژگیهای منحصر به فرد این جنس نیز
مورد توجه قرارگرفته است و از مزیتهای زن و شرایط کمال ازدواج به شمار میرود.
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 .1الکفو َان یکون عفیف ًا و عنده یسار( ،مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،10ص .)372
 .2همان ،ج  ،75ص .367
.3ساروخانی ،باقر ،مقدمهاي بر جامعهشناسي خانواده ،ص.63

فرزندآوری 1،دوشیزه بودن 2،زیبایی چهره 3،فروتنی در برابر همسر 4،سهلگیری و
نرمخویی 5،امانتداری 6،سپاسگزاری از همسر 7،مهربانی و عشق به فرزندان 8،مهارت
در ادارهی خانه ،کم بودن مهریه 9و کم بودن هزینهی ازدواج و سایر مخارج شخصی،

10

از مواردی است که به صراحت در روایات به آنها اشاره شده است.
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