ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ از ﻧﮕﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ از ﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(

ﺑﻪ ﮔﺰارش )ﺳﺮوﯾﺲ وﺑﮕﺮدی( ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ،ازدواج در ﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺷﺮط اول؛ اﯾﻤﺎن
در اﺳﻼم ﺷﺮط اول اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﻦ
ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺗﻘﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ
ﺗﻘﻮای ﮐﻤﺘﺮی دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد و آراﻣﺶ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﺷﺮط اول ازدواج از ﻧﮕﺎه اﺋﻤﻪ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺴﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم)ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽ آﯾﺪ و اﺧﻼق
و دﯾﻦ اش ﻣﺎﯾﻪ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ او زن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻓﺘﻨﻪ
و ﻓﺴﺎد زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد) .ﻧﻬﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﻪ  ،ح(247
در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺎ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
 4ﭼﯿﺰ ازدواج ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﺶ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ اش ،دﯾﻨﺪاری اش و اﺻﻞ
و ﻧﺴﺐ ﺧﺎﻧﻮاده اش؛ و ﺗﻮ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ ازدواج ﮐﻦ) .ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل .
ح(44602

ﺣﺲ ﺧﻠﻖ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﻼم درﺑﺎره ﻣﻼک ﻫﺎی ازدواج ،ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮدی در

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد و ﻋﺮض ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ
از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻢ از دﺧﺘﺮم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮده وﻟﯽ اﺧﻼق ﺑﺪی دارد .ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﺪﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮت را ﺑﻪ ازدواج او در ﻧﯿﺎور ) .وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ج،14ص .(54دﯾﻨﺪاری و اﺧﻼق از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼک ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ دو
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در ازدواج ﺑﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد .ﺣﺴﻦ
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن اﺧﻼق ﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺜﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻋﻔﺖ ﮐﻼم ،ﻧﮕﺎه ﭘﺎک،
اﻣﺎﻧﺘﺪاری ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و در ﮐﻨﺎر آن دوری از اﺧﻼق ﻫﺎی ﺑﺪ
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ،ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ،ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺎدت و… را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺻﻠﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ازدواج ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دو ﻧﻔﺮ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺧﺎﻧﻮاده اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد و آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او
داﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ،ﻋﺎدت ﻫﺎ و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را از آﻧﺠﺎ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺳﺎﻟﻢ و اﺻﯿﻞ وﺻﻠﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﻮدن آن ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺛﺮوت و اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ و ﻧﺎم و ﻓﺎﻣﯿﻞ .اﺳﻼم ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﻣﺮاﺗﺐ
اﯾﻤﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای ﻧﻄﻔﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﯿﺪ« .
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( از رﺳﻮل اﮐﺮم )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و
ﺳﻠﻢ( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :از ازدواج ﺑﺎ اﺣﻤﻖ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ او ﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪوه و ﺑﻼﺳﺖ«.

ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻔﻮﯾﺖ در ازدواج ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( و اﺋﻤﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﮐﻔﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ
اﻓﺮاد اﺳﺖ و در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﮑﺮی ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻨﯽ ،ﻇﺎﻫﺮی،
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و… ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﺳﻼم ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی
ﺑﺮ ﮐﻔﻮﯾﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻫﺮ ﻓﺮد درون ﻣﺎﯾﻪ
وﺟﻮدی او را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻀﺎد در اﻋﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی در
زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﯽ دارد .رﺳﻮل ﺧﺪا)ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮد

ﻣۆﻣﻦ ،ﮐﻔﻮ و ﻫﻤﺘﺎی زن ﻣۆﻣﻦ اﺳﺖ؛ و ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻫﻤﺘﺎی زن ﻣﺴﻠﻤﺎن«.
)وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ج ،14ص(.44
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ
)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( را ﺑﺮای
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻔﻮﯾﺖ را ﺷﺎﻣﻞ
اﻋﺘﻘﺎد و دﯾﮕﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻫﻤﺴﺮی دﺧﺘﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت
دو ﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻋﻔﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻤﺎن و
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ.

ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روح در ازدواج ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎم
ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( از رﺳﻮل اﮐﺮم )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ( ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :از ازدواج ﺑﺎ اﺣﻤﻖ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ او ﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪوه و ﺑﻼﺳﺖ) «.ﺟﻌﻔﺮﯾﺎت ،ص (.92

اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( درﺑﺎره ازدواج:
* ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج را آﺷﮑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری را ﭘﻨﻬﺎن ).ﮐﻨﺰ
اﻟﻌﻤﺎل  .ح(44532
*

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ازدواﺟﻬﺎ

ﻫﺎ

آن

اﺳﺖ

ﮐﻪ

آﺳﺎن

ﺗﺮ

اﻧﺠﺎم

ﮔﯿﺮد

).ﻧﻬﺞ

اﻟﻔﺼﺎﺣﻪ  ،ح (248درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ روزی ﭘﺲ از ازدواج اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :زن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛
زﯾﺮا ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدن روزی ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ).ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار .
ج0 103ص(217
* ﻣﺮدان ﻋﺰب ﺧﻮد را زن دﻫﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﻼق آﻧﺎن
را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و روزﯾﻬﺎﯾﺸﺎن را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی
ﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ) .ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار  .ج0 103ص.(222

در اﺳﻼم ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ و
ارﺟﻤﻨﺪ ﺗﺮ از ازدواج ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار  .ج0 103ص(222
ﻫﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﻄﺎﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آورد
ﮐﻪ :وای ﺑﺮ او دﯾﻦ ﺧﻮد را از ﮔﺰﻧﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ).ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل .

ح(44441
دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻔﺘﺎد رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﺰب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ).ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار  .ج0 103ص.(219
ﻣﻨﺒﻊ:ﺗﺒﯿﺎن

