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هادف از اخان سااژوهش تبیاین وباانی نظاری انتخااا  ههسار حاا اساتفاده از احادخاا  و : هیدف

کااافی هااود کجااا  اصاام   :  در اخاان سااژوهش حااه دلیاال آندااه از تحلیاال کیفاای روش .رواخااات 
ود  وفهووی و فرضیه تادوخن نگردخاد  و طبام الااواات اخان روش ، تهاتیک استفاده گردخد
در  ها: یافتیه وعار  گردخاد. «ههسار گیخیای در اساالم چگوناه اسات » سجوا  اصلی سژوهش

حرای هر ندجه خک کاد وعاین گردخاد. ، اخن تحقیم عالوه حر انتخا  ندات کلیدی از رواخات
فهوم که اشاره حه خک زیبه ورترک سدخده انتخاا  ههسار از چید و، سپ  حا وقاخسه کدها

نگاه اسالم داشتید شیاسایی شاد. حاصال وقاخساه هار وفهاوم حاا وفااهین دخگار دساتیاهی حاه 
دهید نتیجه  وی سه گانه تجمری ههسرگیخیی از نگاه اسالم را شدلهای  وقوالتی هود که ساخه

وعیارهای انتخا  و فراخیاد ، ک انتخا کار تدوخن الگمی ههسرگیخیی حر وبیای سه اصل سب
: حاا توزاه حاه اههیات هاووی ساایی الگوهاای ورااوره پایش از گحری نتحجیه حاشد. وی انتخا 

تواند حرای  وی تدوخن اخن الگو  حا نگاه حه دانش ووزود در واخذ اسالوی، ازدواح در کرمر
 دست اندرکاران اخن حمزه وفیدتر حاشد.

 یاصم  کاف ی،اسالو یها آومزه، سرانتخا  هه :ی کلحدیها واژه

 .  دانشجوی دکترای وشاوره خانواده دانشگاه اصفهان.1
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وقدوه
انتخمماب یمم  ویژگممی ونحیممر بممه فممرد انسممان نسممبد بممه سممایر ووجممودات اسممد. بع ممی 

با اههید   سرنوشد ساز   غیر  اب  جبران اند. انتخاب ههسر هن بمرای ، وهنها  انتخاب
کاویمابی زنمدگی  ومی حسماس زنممدگی بمه شمهارهمای  زن   همن بمرای ومرد از دوره آینممده در ر د. 

کاوی، تهمماوی ابعمماد  هممای  بممه انتخمماب درسممد هنگممام ازد اج بسممتگی دارد. بسممیاری از نا
کمه ووفقیمد خمانواده بمه  زندگی زناشویی از فرایند انتخاب نادرسد سروشهه ومی گیمرد ورا

  بم  از ازد اج اسمدهما،  ههسران بستگی دارد   خاستگاه بخشی از این ویژگیهای  ویژگی
 (.  3123، پسندیده)

کننممده فراینممد انتخمماب  داشممتن انتظممارات   باورهممای ونطقممی نسممبد بممه ازد اج تسممهی  
کمه وشمکالت وربموط بمه انتخماب ههسمر ناشمی از د  ریشمه اصملی اسممد؛ ، ههسمر اسمد ورا

نخسد تعیمین نادرسمد وعیارهمای انتخماب ههسمر   سمهس نماتوانی در تطبیم  وعیارهمای 
بهتمرین انتخماب   تمی  (.3123، رانحسمین خمانی   ههکما) وطلموب بما فمرد ومورد نظراسمد

کننمده در  که سب  انتخاب فرد وناسب باشد. سب  انتخاب ههسر عاولی تعیین  اسد 
؛ بممه نقمم  3210) 1نهمماد خممانواده   زنممدگی زناشممویی اسممد. آداوممز، نگممر  نسممبد بممه ههسممر

کمه وشمته  بمر وهمار ورحلمه  وی ( انتخاب ر ج را ی  فرایند پیایده3110، ازووسوی دانمد 
کننممد. در  وممی د  نفممر از ویممان تعمماوالت ووجممود یکممدیگر را انتخمماب، (در ورحلممه ا   3:اسممد

هممای  شخیممید   ارز هممای  ویژگی، هممو ، شممباهد عالیمم ، ایممن ورحلممه جاربممه فیزیکممی
گیمرد  ومی ( در ورحلمه د م وقایسمه ارزشمی صمورت2رفتاری در این انتخماب دخیم  هسمتند.

گفتگوهممای خودآشکارسمماز  بممه کممه بممه دنبمما  آشکارسممازی هویممد هممر د  بممه ی کممدیگر   طممی 
کند وی  جود گر این ورحله جاربه ا لیه را عهی  تر  ( در ورحلمه 1یابد   رابطه اداوه وی، آید. ا
از ههمماهنگی   ههممدلی وتقابمم  را ای  رسممیدن بممه درجممههمما،  کشممف ههمماهنگی نقش، سمموم

یگمر هزینمه جمدایی د، سازد.   تی ههاهنگی   ههدلی وتقاب  تکوین یافد وی اوکان پذیر

1.  Adamz,J.
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کمافی عهیم  شمود  گر جاربه طرفین به  در  بیش از وشکالت   فشارهای با هن بودن اسد. ا
کافی  وی باشند ( در ورحلمه 5شمود. ومی ونجر به استحکام رابطه،   ووانع جدایی به اندازه 

گیرنمد   ازد اج  ومی آنها درباره سازگاری   یا تعهد طوالنی ودت بمه یکمدیگر تیمهین، وهارم
 افتد. وی اتفاق

کممار    زنممدگی خممانوادگی  ۀ( بمما اسممتفاده  از دیممدگاه ورخمم2662)   ههکمماران1ههانممین 
کممرده انممد.  2ت مموری افمم  زناشممویی را بممرای آوممادگی ازد اج در افممراد درآسممتانه بزرگسممالی وطممرح 

کنمد.  ومی عال     دانش فردی نسمبد  بمه ازد اج اشماره، تجربه، اصطالح اف  به وشن انداز
کممه افمم  ازد اج یمم  بزرگسمما  را آنهمما  کردنممد  سممه جممزء بممه هممن وممرتب  اومما وتهممایز را وشممخ  

زومان وطلموب  -2زنمدگی فعلمی فمردهای  اههید نسبی ازد اج در برناومه -3کند.  وی تعریف
کممه فممرد وعتقممد  -1ازد اج در ورخممه زنممدگی وعیارهممای آوممادگی ازد اج یمما نمموع آومماده سممازی 

کمات افمراد در اسد  بم  از ازد اج ومورد نیماز اسم کمه ادرا د.فرض اساسمی ت موری ایمن اسمد 
کتورهمممای اساسمممی در ، آسمممتانه بزرگسمممالی در خیممموص اههیمممد زومممان   آومممادگی ازد اج فا

ای  در وطالعمهها  آنرفتار افراد در خال  این دوره از ورخمه زنمدگی اسمد.های  تعیین تفا ت
کتور ا   ت مموری افمم  زناشممویی ، وطلمموب( پرداختنممد اههیممد   زوممان) کممه بممه بررسممی د  فمما

که اف  زناشویی نسمبتًا نزدیکمی دارنمد که افراد جوانی  یافتند  کمه ازد اج در ا ایم  ) در آنهمایی 
که اف  زناشویی دورتری دارند وی سالگی را وطلوب 26دهه  وانند آنهمایی ) دانند(   افرادی 

  رفتارهمای  داننمد( در ارزشمها ومی سمالگی 26که سن وطلوب ازد اج را ا اسم  یما ا اخمر دهمه 
واهیممد الگوهممای وممورد اسممتفاده   ارزشممهای تشممکی  خممانواده بمما ههممدیگر تفمما ت ، جنسممی

که بزرگساالن با اف  یافتند  بنمد   بمی رفتارهمای جنسمی، زناشمویی نزدیم همای  دارند. آنها در
کهتر   ویزان پایین تر ویرا الک  گمزار ، شراب خواری، بار   وستی   سوءویرا وواد را 

 کنند. وی

                                       
1.  Carroll, J.S. 
2.  Marital Horizon Theory. 



 22 ......................................  های اسالوی حراسا  تحلیل کیفی احادخ  اصم  کافی انتخا  ههسر وبتیی حر آومزه

کمه  جوانمان انتخماب ههسمر را بمه عنموان یم  فراینمد رشمد 2631) 1رنولمدآ  ( وعتقمد اسمد 
کسمممب  ابلید، بمممین فمممردیهای  صممالحید ومممورد نیممماز بمممرای همممای  تعهمممد طممموالنی وممدت   

فمردی شمان در همای  بینند. نگر  آنهما در خیموص ازد اج بمه تفا ت وی ورا بد از یکدیگر
( همممن 2661) 2تشمممکی  خممانواده بسممتگی دارد.کرسممیبمماره خطرپممذیری  بممرای ازد اج   ارز  

وعتقد اسد شک  دادن ر اب  روانتی    یافتن شری  طوالنی ومدت بمرای افمراد بزرگسما  
که در سالود ر ان آنها اترگذار اسد.  اههید اساسی دارد به نحوی 

وتغیرهمای ت تیر  گیرند شدیدًا تحد وی که افراد برای انتخاب ههسر در نظرهایی  والک
رهنگی  رار دارند. به عنوان ودا  افراد جواوع در حا  توسمعه وایم  انمد در انتخماب ههسمر ف

واننمد پماک داونمی   خانمه داری   اهم  فرزنمد   خمانواده همایی  اههیمد بیشمتری را بمه ویژگی
 انتخماب ههسمر بمه  سمیله ومردان   زنمانهمای  بودن بدهند. ههانمین ا لویمد بنمدی والک

وشممابه یمما وتفمما ت باشممد. بممه عنمموان ودمما  ، فردگممرا بممودن فرهنممگ توانممد بممر حسممب ویممزان وممی
که نهونه وی شواهد نشان های  در وقایسمه بما نهونمه، از جواوع آسیایی   آفریقاییهایی  دهد 

پممایی در والک  دهنممد وممی جنسممیتی بیشممتری نشممانهممای  انتخمماب ههسممر تفا تهممای  ارو
 (.2661، 3خالد)

ههسرگزینی   نقد آنهما بما تکیمه های  ررسی نظریه( به ب3123) حسین خانی   جان بزرگی
کمه بما ر   توصمیفی  –بر ونمابع اسمالوی   ر ان شناسمی پرداختمه انمد. آنهما در تحقیم  خمود 

نظریممه ، فرضممیه ههاننممدی، ههسممان ههسممریهای  تحلیلممی انجممام شممده بممه بررسممی نظریممه
ه از دیمدگاه اسمالوی نیازهای وکه    نظریه وبادله پرداختند   سهس به نقد آنها بما اسمتفاد

یدنممد. در دیممدگاه اسممالوی بممر ههسممان ههسممری دینممی   ههمماهنگی در ویممزان  وبممادرت ورر
کید   بر عدم اههیمد ابعماد  کداونی ت  دینداری   نیز برخی خیوصیات اخال ی از  بی  پا

 دیگر ههسانی تیریح شده اسد.

                                       
1.  Arnold, A.L. 
2.  Crissey,S.R. 
3.  Khallad,Y. 
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جنسمممیتی در  نسممملی   همممای  ( در پژ هشمممی بمممه بررسممی  تفا ت3122) سممههری   با ریمممان
کممه ریبممایی جسممهانی وهممن تممرین وعیممار پسممران  انتخمماب ههسممر پرداختنممد. نتممایم نشممان داد 
کممه وعیممار دختممران وسمم ولید پممذیری   عاشمم  بممودن پسممر بممود.  بممرای انتخمماب بممود در حممالی 

رشته تحیمیلی   ریبمایی وهمن تمرین وعیمار ومادران در انتخماب عمر س   داوادشمان ، درآود
وقایسممه بمما وادرانشممان توجممه بیشممتری بممه د سممد داشممتن   د سممد داشممته بممود. دختممران در 

شدن   ارتباط  ب  از ازد اج دارند. انتخماب یم  عمر س ریبما وههتمرین وعیمار بمرای پسمران  
 بود.

همای  دختر   پسر وجرد طی تحقی  خمود بما عنموان تفا ت 216( با بررسی 2662) 1فرنهاین
کمممه در دختمممران والکجنسمممیتی در ترجیحمممات انتخممماب ههسمممر نشمممان  ، همممو همممای  داد 

سممازگاری سیاسممی   وممذهبی ، وهارتهممای اجتهمماعی، تحیممیالت،  ممد،  جممدان، اسممتقاود
که جنسیوعنادارتر از وردان بود. نتایم بر اساس تحل شخیمید ،   رگرسیون نیز نشان داد 

ا انتخمماب ههسمر رابطمه دارد. سمازگاری سیاسممی   ومذهبی  ویمًا بممهمای    ایمد ولوژی بما والک
کنندگان رابطه دارد.  ارزشها   باورهای شرکد 

، جنسی   سنی در انتخاب شمری های  ( در تحقی  خود با عنوان تفا ت2632) 2شوارز
یافد وردان اههیمد بیشمتری بمه جمذابید دهنمد. اتمر سمن    ومی فیزیکمی شریکشمانهای  در

 تحییالت بر وعیارهای انتخاب تقریبًا ناویز بود.
پژ هش خمود بمه بررسمی   وقایسمه وعیارهمای انتخماب ههسمر  (در2635) 3ون   جیسون

همممای  در جوانمممان وینمممی   آوریکمممایی پرداختنمممد. نتمممایم تحقیممم  آنهممما نشمممان دادکمممه والک
کممه جوانممان وینممی بممر تممدا م ارز   وممی انتخمماب افممراد از فرهنممگ آنهمما وتمم تر شممود. بممه نحمموی 

بماره ازد اج   انتخماب ههسمر خانواده   انطبماق بما جاوعمه   ارزشمهای ومورد  بمو  دیگمران در
کیمد دارنممد کمه فرهنگممی فردگمرا دارنممد بمر عشمم    ویژگی، ت  کممه جوانمان آوریکمما  هممای  در حمالی 

                                       
1.  Furnham ,A. 
2.  Schwarz,S. 
3.  Chen, R. & Jason, P. 
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کننمده پیونمد کمه های  فردی تسهی   گمرایش داشمتند  کیمد دارنمد. جوانمان وینمی  هیجمانی ت 
کننممد  لمی جوانممان آوریکممایی والک کلمی   انتزاعممی وطممرح   هممای وعیارهایشمان را بممه صممورت 

 کردند. وی وشخ  تری را وطرح
کممما   کسمممی ازد اج»( در تحقیممم  خمممود بممما عنممموان 2635) 1پرا تغییمممر  «کنمممی  ومممی بممما ومممه 

کممه  ترجیحممات انتخمماب ههسممر در  جوانممان هنممدی را نشممان داد. نتممایم تحقیمم  نشممان داد 
کممرده   نقممش  الممدین در فرآینممد انتخمماب ههسممرکن شممده  وعیارهممای ازد اج جوانممان تغییممر 

حاصممم  از انتخممماب شخیمممی افمممزایش یافتمممه   ف مممای بیشمممتری بمممرای همممای  اجاسمممد. ازد 
فردی در فرایند ههسرگزینی فراهن شده اسد.های  انتخاب

وشخیمی های  دین جاوع نگر اسالم در خیوص انتخاب ههسر برناوه   دسمتورالعه 
کممه ظرفید کممرده  های   جممودی   توانهنممدیهممای  دارد. خدا نممد انسممان را بممه صممورتی خلمم  

(. 3122، کوشممکی) شمود وممی در بسمتری بممه نمام ازد اج شمکوفاا   ر حمی   انسمانی   عمماطفی
کممرین زوینممه سمماز ایجمماد آراوممش بخممش تممرین رابطممه   آغممازگر زنممدگی ها  ازد اج در ونطمم   ممرآن 

فرواینمد: همیچ بنیمانی در  )ص( ومیخانوادگی ههراه با وودت   رحهد اسد. پیماوبر اسمالم
 وحبممموب تمممر از ازد اج نیسمممد. ههانمممین در حمممدیث دیگمممر اسمممالم نمممزد خدا نمممد عمممز  جممم 

کسمی را بمه ازد اج دیگمری درآورد سمزا ار  الیمد   وی کند   برای خمدا  که ازد اج  فروایند: هر 
 (. 176ص ، 366ج ، بحار االنوار) د ستی اسد

گرفتمه   د  وسم له بررسمی شمده  در اسالم ووضوع انتخاب ههسر به جد ومورد توجمه  مرار 
(.  3123، پسممندیده) د ممد در انتخمماب   دیگممری وعیارهممای انتخمماب اسممداسممد: یکممی 

کمه ازد اج (پیاوبر کمرده   دربماره وحمد دیتی  ص( در حدیدی بمه نقمش ومرد در زنمدگی اشماره 
کمس از شمها دختمر خمود را  وی برای زن آورد فرووده اسد: ازد اج بنمدگی اسمد؛ بنمابراین همر 

کمه  دختمر خمود را بمه  ا  را به بندگی داده اسد. پس، شوهر بدهد هر ی  از شمها بایمد بنگمرد 
کسی (. پیماوبر خمدا ههسمر شایسمته را 72ص ، 26ج ،  سما   الشمیعه) دهمد ومی بندگی وه 

1.  Prakash, R.
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را بمرای ای  هیچ بهره، بهترین سروایه دنیا   وایه سعادت  ورد  برشهرده   پس از تقوای الهی
شایسمد بمه بمدترین ویمز   دشمهن بهتر از زن شایسته ندانسته اسد. دروقابم  از زن نا، ورد

که ووجمب پیمری ر درس کرده اسد   شمود. ایمن وباحمث نشمان ومی فرد برای ورد با ایهان یاد 
کممه از ونظممر سرنوشممد ههسممران وممی یمم  ضممرورت بممرای ووفقیممد ، د ممد در انتخمماب، دهممد 

 .(3112، افروز) خانواده   رضاید زناشویی اسد
وهن دیگری در انتخاب ههسر اسمد. از  رویکرد، به  جود آوردن   تربید نس  توحیدی

که تربید نس  توحیدی  انتخماب ههسمر اههیمد بیشمتری، از اهداا ازد اج اسد، آن جا 
کیمد  وی کرده   بر د د در انتخاب ت  یابد. وتون دینی نیز با ونین رویکردی به وس له نگاه 

کنید ریمرا )ص( وینهوده اند. پیاوبر خدا ، نسمبد خمونی فروایند: با خانواده خوب  صلد 
انتخماب درسمد ههسمر در تربیمد فرزنمد یم  نکتمه ، تم تیر ت تیرگذار اسمد. در رویکمرد فرزنمد

نکته عهی  تمری اسمد. بمر پایمه ایمن ر ایمد ، اسد   اینکه انتخاب درسد ح  فرزند باشد
کمه در  که وادری خوب   شایسته داشته باشد؛ از ایمن ر  بمر پمدر الزم اسمد  ح  فرزند اسد 

کنمد در برابممر فرزنممد  ، انتخماب ههسممر کوتمماهی  گمر  بمه حمم  فرزنمد خممود توجممه داشمته باشممد  ا
 وسممم و  خواهمممد بمممود. ونمممین دیمممدگاهی ناشمممی از نگممماه  االی دیمممن بمممه ایمممن ووضممموع اسمممد

 (.3123، اللهی آید)
گیمممری در ورحلمممه انتخممماب ههسمممر الگممموی  یممما « فرزنمممدی_   المممدین»دیمممن بمممرای تیمممهین 

که هر د  در فرایند تیه کنمد   د  دسمته ومالک  ومی گیری نقش دارند را ت ییمد ینوشارکتی را 
ای  کممه الزوممه یمم  زنممدگی سممعادتهندانههممایی  گیممرد: والک وممی را در انتخمماب ههسممر در نظممر

همن ، سمالود جسمن   ر ان، شمرافد خمانوادگی، اخمالق نیکمو، وانند داشتن تدین) هستند
کهما  انمد   بمرای بهبمود   تکاهمایی  کفو بودن(   والک وم  زنمدگی ضمروری بموده   کمه شمرط 

بیشتر به سلیقه   وو عید افراد بسمتگی دارد. ههانمین در خیموص وراسمن  بم  از ازد اج 
کممه ووجممب تعممدی  انتظممارات هایی  نمماوزدی   عقممد   جهیزیممه  برناوممه، از جهلممه وهریممه دارد 
 (.3111، ساالری فر) شود وی افراد از ازد اج
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کره زومین دارد   در تهمام وکاتمب   به  دود پیدایش انساای  ازد اج تاریخاه ن بر ر ی 
ادیان وطرح اسد؛ اوا هیچ وکتبمی بمه انمدازه اسمالم بمرای ایمن ووضموع اههیمد  ا م  نبموده 
کاو  با وسا   وختلف زندگی دارد   اصمواًل در  که دین ارتباط   ههبستگی  اسد. از آنجا 

   گیری ، شممک سممدوطممرح اها  راه سممعادت انسممان، آن اساسممی تممرین وسمم له زنممدگی یعنممی
بمما فرهنممگ بممووی   اعتقممادات ای  تممدا م سممب  زنممدگی وبتنممی بممر اصممو  دینممی در جاوعممه

(. هرونممد بحمممث انتخممماب 3123 ٬پسمممندیده) برخممموردار اسممدای  وممذهبی از اههیمممد ویممژه
گرفتممه اسممد اومما تممدوین های  ههسممر در سمما  کارشناسممان ایممن حمموزه  ممرار  اخیممر وممورد توجممه 

جدی تری اسد؛ بمه ویمژه های  ر این حیطه نیازوند پژ هشنظری   اجرایی دهای  شاخ 
توانمد ر ح تشمنه  ومی اسمالوی انتخماب ههسمرهای  که در جاوعه اسالوی ایمران تمدوین ورلفمه

کنممد. لممذا  گاهانممه   واهرانممه فممراهن  کنممد   بسممتر وناسممبی بممرای انتخمماب آ جوانممان را سممیراب 
کما ی ههسمرگزینی اسمالوی  بمر  وبنمای یکمی از وهمن تمرین   غنمی هدا از پمژ هش حاضمر  ا

کافی کتاب اصو    .باشد وی ترین ونابع حدیدی یعنی 

 شناسی تحقحق روش
که بمرای شناسمایی اجمزاء ههسمرگزینی در اسمالم بهتمر اسمد از نهونمه های  بدیهی اسد 

کمممه حمممدس زده گزاره ومممی اعلمممی اسمممتفاده شمممود  ونطقمممی    همممای  شمممود رخمممایر بیشمممتری از 
گذارنمممد. از ایمممن ر  بمممرای جهمممع آوری  ومممی نی را بمممه نهمممایشحقیقمممی ههسمممرگزیهمممای  ویژگی
کمافی های  داده کتماب اصمو   کتب اربعمه یعنمی  ورتب  با ههسرگزینی اسالوی وتن  یکی از 

گرفمد   از ر   بررسمی اسمناد  که یکی از جاوع ترین ونابع حدیدی شیعه اسد ود نظر  رار 
کمه در خیموص استفاده شد   تهام احادیث ووجمها  برای جهع آوری داده ود در ایمن ونبمع 

گردید. پس از  بما توجمه ، سم وا  پمژ هش گیری شک انتخاب ههسر   ازد اج بود جهع آوری 
، به اینکه وحققان درصدد ارا ه الگوی ههسرگزینی اسالوی بر وبنای آیمات   ر ایمات بودنمد
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کردند.  1ر   طراحی سیستهاتی   را  برای تحلی  تهاتی  انتخاب   پیاده سازی 
کدگمممذاری بمممازطممم کدگمممذاری ، رح سیسمممتهاتی  شممماو  وراحممم   کدگمممذاری وحممموری   
کدگمذاری در  وی انتخابی کردنمد.  کدگمذاری بماز  شود. در ابتدای پژ هش وحققان ا دام بمه 

که در پی یمافتن   وفهموم سمازی ووضموعات  2شکلی از تحلی  وحتوا، ر   تهاتی  اسد 
کممممه در ویممممان انبمممموه داده عمممماتی  جممممود دارنممممد. در حقیقممممد اطالهممممای   ابمممم  بحدممممی اسممممد 

 پژ هشگران در خال  ی  آیه   ر اید به ووضموعات  ابم  بحدمی دربماره پدیمده ومورد بررسمی
 (3111. )دانایی فرد   زنگویی نژاد،رسند وی

کلهمات بمه  سمیله پژ هشمگر    مرار دادن آن در یم  جمد   هما  تفکی  عبمارات   حتمی 
کدگم، گیمرد ومی که طی ی  فرایند صمورت کوتماه تم   ومی ذاری ناویمدهفراینمد  شمود. عبمارت 

کممه هرونممد در ایممن  کممد ناویممده ویشممود. نکتممه وهممن آن اسممد  کلهممات یمم   تمم  عبممارات   
گیممرد اومما ر   تحقیمم  تبعیممد د یمم  از ر   تحلیمم   وممی تحقیمم  وتممون دینممی وممد نظممر  ممرار

کلهات   جهالت وورد استناد  رار  گیرند.  نهی وحتوا نیسد   فرا انی استفاده از 
کدگذاری شدند کلیدی در ر ایات  کدهای حاص  تحلیم    آن دسمته از ،   تی نکات 
گر ه بندی که اشاره به ووضوع وشترکی دارند  شوند. این وحمور وشمترک خمود را در  وی کدها 

کنممار ، سممازد. بعممد از وفهمموم سممازی وممی عنمموانی بممه نممام وفهمموم وتجلممی وفمماهین وشممترک در 
 در نهایمد بمه ظهمور ت موری ونجمرها  وقوله گیری شک دهند.  وی یکدیگر تشکی  ی  وقوله

 شود.  وی

 ها یافته
کلحدی  کدگذاری نکات 

کلیدی برگرفته از احادیث وشخ  کدگذاری نکات  کمه  وی در این نوع  شود. ههانطور 
گممردآوری داده، در بخممش ر   شناسممی رکممر شممد کممافی از همما  ونبممع  کتمماب  در ایممن تحقیمم  

                                       
1.  Systematic design 
2.  content analysis. 



 16 .......................................  های اسالوی حراسا  تحلیل کیفی احادخ  اصم  کافی انتخا  ههسر وبتیی حر آومزه

کممه بیشممتر ر ی وباحممث ازد اج   3) باشممد. در جممد   وممی کتممب اربعممه ( ر ایممات   احممادیدی 
کدگذاری باز شده اند.، انتخاب ههسر تهرکز داشته اند  وطرح   وورد بررسی   

کلحدی از احادیث1 جدول  . نکات 
 گوینده شهاره صفحه کد حدیث ردیف

3 
کمممه آیمممین ومممرا د سمممد بمممدارد بایمممد از ، همممر 

کنمد   از جهلمه سمند ، سند ومن پیمر ی 
کردن اسد، ون  ازد اج 

 پیر ی از سند
، 1ج ، الکافی
 525ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

2 

کممه  کنیممد   تممزویم نهاییممد. بدانیممد  ازد اج 
از خممو  بختممی وممرد وسمملهان ایممن اسممد 
کمممه بمممه زنمممی نفقمممه بدهمممد. همممیچ ویمممز نمممزد 
خدا نمممد در اسمممالم د سمممد داشمممتنی تمممر از 

که با ازد اج آباد شودای  خانه  اسد 

نفقه دادن ووجبات 
، ختی وردخوشب

وحبوبید ازد اج نزد 
 خدا

، 1ج ، الکافی
 121ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

1 
کمممس از ، ههسمممری را ههسمممر بدهمممد بمممی همممر 

کممه خدا نممد در روز  یاوممد  کسممانی اسممد 
 افکند وی به ا  نظر ]لطف[

  ساطد در ازد اج
، 1ج ، الکافی
 113 ص

 )ع(اوام صادق

5 
کممه  پیمماوبر خممدا نهممی فروممود زنممان را از ایممن 

وحمممر م ، نکننمممد   خمممود را از شممموهرازد اج 
 سازند

 نهی از تجرد
، 1ج ، الکافی
 162 ص

 )ع(اوام صادق

1 
 ومممممممردان، پسمممممممد تمممممممرین وردگمممممممان شمممممممها

 ههسرند بی
 نهی از تجرد

، 1ج ، الکافی
 122 ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

0 

آومد. پمدرم  )ع(وردی خمدود پمدرم جعفمر
گفد  خیر :فروود: آیا ههسر داری  
کمممه دنیممما   همممر  فرومممود: ومممن د سمممد نمممدارم 

آنامممه در آن اسمممد از آن ومممن باشمممد؛  لمممی 
 ههسر بگذارنن بی ی  شب را

 نهی از تجرد
وحبوبید ازد اج نزد 

 ا هه

، 1ج ، الکافی
 122 ص
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 گوینده شهاره صفحه کد حدیث ردیف

7 

  همممما  خدا نمممد  صمممملد را وایمممه الفممممد د 
پیوسممممتگی نسممممبی  ممممرار داد.] بممممه  اسممممطه 

خویشما ندی را بمه همن های   صلد[ رشته
وحبمممممممد پیوسمممممممد   ان را وایمممممممه وهمممممممر   

سمممماخد. در ایممممن پدیممممده بممممرای وردوممممان 
] از  درت   رحهد خدا نمد[ هایی  نشانه
 اسد.

ازد اج ووجب الفد 
 دلها

، 1ج ، الکافی
 )ع(اوام هادی 171 ص

1 

گر دربماره ازد اج    صملد ر شمن ای  آیمه، ا
کتمماب خممدا[   سممنتی پیممر ی شممده ]از  ]از 

گهمان ]آتمار  ، بیپیاوبر[   اخبار فرا ان نبود
کردن به خویشا ند   ، برکاتی وون[ نیکی 

  ،   نزدیمممم  سمممماختن افممممراد دور یکممممدیگر
  در همممن هممما،  الفمممد بخشمممیدن ویمممان د 

  افممممممز دن جهعیممممممد   ، تنیممممممدن حقمممممموق
یمممممارویی بممممما[  انمممممد ختن فرزنمممممد بمممممرای ]رو

روزگمار   پیشماودهای زوانمه] های  سمختی
، کممممه خدا نممممد در ازد اج  ممممرار داده اسممممد

کممه خردونممد کممافی بممود  دانمما بممه ایممن  خممود[ 
کار رغبد نهاید   انسمان ره یافتمه درسمد 

 اندیش به آن بشتابد.

، الفد یافتن دلها
یاد شدن جهعید   ر

، 1ج ، الکافی
 171 ص

 
 )ع(اوام رضا
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گوینده شهاره صفحه کد حدیث ردیف

2

که وورد نیماز ]انسمان[  خدا ند هر ویزی را 
باشمممممد بمممممه پیممممماوبر  آووختمممممه اسمممممد. از 
که بمه پیماوبر  آووخمد  جهله ویزهایی 

که روزی ح رت بمر ونبمر رفمد  این اسد 
ای    پممممس از حهممممد   تنممممای الهممممی فروممممود:

وممممردم جبر یمممم  از سمممموی خممممدای لطیممممف 
گمماه نممزد وممن آوممد   فروممود: د شممیزگان بممه ، آ

گمممماه ای  سممممان ویمممموه کممممه هممممر  بممممر درختنممممد 
آفتماب آن را ، برسد   ویده نشمودا   ویوه
کنمممممده ومممممی تبممممماه ا   گردانمممممد   بادهممممما پرا
سممممازند. د شممممیزگان نیمممز ونممممین انممممد؛  ومممی

کمممممه زنمممممانای  هرگممممماه بمممممه ورحلمممممه  برسمممممند 
رسند] سمن بلموغ[ برایشمان دارویمی جمز  وی

کممردن  جممود نممدارد  گرنممه از فسمماد در  شموهر 
که آنان هن بشر ند. اوان نیستند؛ ورا

در اوان واندن از 
فساد با ازد اج

، 1ج ، الکافی
)ع(اوام صادق 217 ص

36

یوسف پسر یعقوب در دیدار با برادر  بمه 
گفممممد: بممممرادرو وگونممممه توانسممممتی ]   ای  ا  

کممه[ پممس از وممن ازد اج  دلممد راضممی شممد 
 کنی 

گفممد: پممدرم بممه وممن دسممتور داد    بممرادر  
گر توانستی فرزندانی داشمته باشمی  فروود: ا
کنمده  گمویی ]خمدا[ آ که زوین را از تسمبیح 

کار را بکن، سازند  این 

تسبیح خدا با 
ازد اج

، 1ج ، الکافی
کرم 111 ص )ص(پیاوبر ا

33

، هممرکس از تممرس فقیممر شممدن ازد اج نکنممد
گهمان بمد بمرده اسمد. خدا نمد  به خدا ند 

گر تنگ دسد انمد وی خمدا آنمان ، فرواید: ا
کرد بی را از ف   خویش  نیاز خواهد 

توسعه رزق   روزی با 
 ازد اج

، 1ج ، الکافی
کرم 113 ص )ص(پیاوبر ا

32
کممار روزی  ؛زن بگیریمد کمه ایممن  بممه درسممتی 
توسعه روزی کند وی شها را بیشتر

، 1ج ، الکافی
کرم 122 ص )ص(پیاوبر ا
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31 

وردی نزد پیاوبر اود   از تنگ دستی به ا  
کممرد. پممس پیمماوبر فروممود: ازد اج  شممکاید 
گشممممایش  کممممرد   بممممه  کممممن. آن وممممرد ازد اج 

 رسید.

گشایش   توسعه 
 روزی

، 1ج ، الکافی
 116 ص

 )ع(اوام صادق

35 

بممه نقمم  از عبممد الیممهد بممن بشممر: زنممی نممزد 
گفد: اومام بمه سمالود  اوام صادق آود   
بادو ون زنی تارک دنیا هستن. اوام فرومود: 

 تارک دنیا ویسد  
کسمممممب  کممممار در پممممی  گفممممد: بمممما ایممممن  گ 

 ف یلد هستن.
کممار ف ممیلتی  گممر در ایممن  کممه ا فروممود: برگممرد 

هممر آیینممه فاطهممه از تممو بممه آن سممزا ارتر ، بممود
کمه در ف میلد بمر بود. هیچ  کمس نیسمد 

گیرد.فد کنن. اومام  نهی ازد اج :ا  پیشی 
 گفد: ورا 

 

کراه از ازد اج به  ا
گاهی از  دلی  ناآ

 دین

، 1ج ، الکافی
 157 ص

 
 الکافی

31 

هرگمماه وممردی بمما زنممی بممه خمماطر ریبممایی یمما 
کنممممممدا   دارایممممممی بممممممه ههممممممان ] ، ازد اج 

گذار شمود   هرگماه  وی ریبایی یا دارایی[  ا
کنمدبه  ریبمایی ، خاطر دیمنش بما ا  ازد اج 

 کند ا  وی   دارایی نیز روزی

 توجه به دینداری
نهی از ازد اج بخاطر 

 ریبایی

، 1ج ، الکافی
 111 ص

 
 )ع(اوام صادق
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30 

بمه ومن  )ع(به نق  از ابو بییر: اوام صمادق
کممممه یکممممی از شممممها ازد اج  فروممممود: زوممممانی 

گفتن، کند وی  دانن. نهی وه باید بکند  
گرفممد کممار  ، فروممود: هرگمماه تیممهین بممه ایممن 
د  رکعممممممد نهمممممماز بگممممممزارد   ]سممممممهس[ از 

گمممممماه ، خدا نممممممد کنممممممد. ان  سهاسممممممگزاری 
کمنن.  وی بگوید: خدایا ون خمواهن ازد اج 

کمه پماک داومن  کمن  پس زنی را نییب ون 
تر اسد   نسبد به خمود   اوموا  ومن نگمه 
دارنده تر   پر روزی تمر   پربرکمد تمر اسمد. 

کممممه در   بمممراین فرزنممممد ی پمممماک وقممممدر فرومممما 
زندگی   پس از ومردنن جانشمینی شایسمته 

  رار  دهی.

 دعا  ب  از ازد اج
، 1ج ، الکافی
 512 ص

 
 الکافی

37 
خمممود ]ههسمممر شایسمممته[ های  بمممرای نطفمممه

کمممه دایمممی کنیمممد؛ ورا یکمممی از د  ، گمممزینش 
 هن بستر اسد.

 د د در انتخاب
گزینش ههسر 
 شایسته

، 1ج ، الکافی
 112 ص

 
کرمپیاوبر   )ص(ا

31 
داشمممممتن ههسمممممر ، از خمممممو  بختمممممی ومممممرد

 شایسته اسد
انتخاب ههسر 
 شایسته

، 1ج ، الکافی
 127 ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

32 
بهتممر از ای  وممرون پممس از تقمموای الهممی بهممره

 نبرده اسد، ههسر شایسته
انتخاب ههسر 
 شایسته

، 1ج ، الکافی
کرم 127 ص  )ص(پیاوبر ا

26 

دربممماره  وممردی نممزد پیمماوبر آومممد   بمما ایشممان
کمممرد. پیممماوبر خمممدا بمممه ا  ، ازد اج وشمممورت 

کممن   بممر تمو بمماد ازد اج بمما زن  فرومود: ازد اج 
 وتدین. خدا ند به تو خیر بدهدو

 ازد اج با زن وتدین
، 1ج ، الکافی
 112 ص

 
 )ع(اوام با ر

23 

کنیممممد کره ازد اج  ریممممرا آنممممان ، بمممما زنممممان بمممما
سممینه هایشممان شمممیر ، دهانشممان خوشممبوتر

اخال شمممممان نیکممممموتر   رحمممممن ، افشمممممان تمممممر
 هایشان بازتر اسد.

کره  انتخاب زن با
، 1ج ، الکافی
کرم 115 ص  )ص(پیاوبر ا

22 
کنیمممد ریمممرا ایمممن  بمما زنمممان وشمممن زاغ ازد اج 

 زنان خو  یهن اند
انتخاب زنان وشن 

 زاغ
، 1ج ، الکافی
 121 ص

کرم  )ص(پیاوبر ا
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21 

کنیممممد   های  بممممرای نطفممممه گممممزینش  خممممود 
نهاییممد. بممر شممها بمماد ههسممران را انتخمماب 

کمممه لگمممن بمممزرگ دارنمممد ریمممرا اینمممان  زنمممانی 
 زایاترند

انتخاب زنان با لگن 
 بزرگ

، 1ج ، الکافی
 115 ص

 
کرم  )ص(پیاوبر ا

25 

از ، کممافی بممه نقمم  از احهممدبن ابممی عبممداهلل
کممه سممند آن ، یکممی از شممیعیان در حممدیدی 

گفمممد:  را بمممه اهممم  بیمممد رسمممانده اسمممد: 
ی ازد اج خواسممد بمما زنمم وممی پیمماوبر هرگمماه

فرستاد تا ا  را ببیند   بمه  وی کسی را، کند
گممردنش را بببمموی.  وممی آن فرسممتاده فروممود: 

گردنش خمو  بمو بمود گر  بمدنی خمو  بمو ، ا
گمممممر  کمممممن. ا دارد.     ممممموزک پمممممایش را نگممممماه 

شمممممممممروگاهش ]نیممممممممممز[ ، گوشمممممممممتالو بممممممممممود
 گوشتالوسد

گوشتالو  انتخاب زن 
   خو  بو

، 1ج ، الکافی
 111 ص

 
 الکافی

21 
کممممه از زنممممی از  سممممعادت وممممرد ایممممن اسممممد 

 سیهین بر جاوه برگیردو
انتخاب زن سیهین 

 بر
، 1ج ، الکافی
 111 ص

کاظن  )ع(اوام 

20 

ای  پیاوبر  خدا بمه خطابمه ایسمتاد   فرومود:
ریبمممای بمممدگهر( ) ومممردمو از خ مممرای دومممن

 بپرهیزید.
پیممماوبر خمممداو خ مممرای دومممن ای  گفتنمممد:

یشمممگاه  ویسممد  فرومممود: زن ریبممار  در رو
 بد

نهی از ازد اج با زن 
ریبا با خانواده 
 ناشایسد

، 1ج ، الکافی
 112 ص

 
 )ع(اوام صادق

27 
کممممممودن بپرهیزیممممممد؛ ریممممممرا  از ازد اج بممممما زن 
ههنشممممممینی بمممممما ا  وایممممممه رنممممممم اسممممممد   

کفتار صفد هستند  فرزندانش 

نهی از ازد اج با زن 
 کودن

، 1ج ، الکافی
کرم 111 ص  )ص(پیاوبر ا

21 

کمممودن زن بدهیمممد؛ کمممودن  بمممه ومممرد  اوممما زن 
کودن فرزنمد بماهو  بمه  نگیرید؛ ریرا از ورد 

کممممودن فرزنممممد ، آیممممد وممممی دنیمممما  لممممی از زن 
 آید نهی باهو  به دنیا

نهی از ازد اج با زن 
 کودن

، 1ج ، الکافی
 115 ص

 
 )ع(اوام صادق
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22 
کنیمد وبما زن ریبمای  ه زا ازد اج  کره با  با با
نازا ازد اج نکنیمد؛ ریمرا ومن در روز  یاومد 

 بالن وی ]جهعید[ شها بر دیگر اوتهابه 
کره باه زا  ازد اج با با

، 1ج ، الکافی
 111 ص

 
کرم  )ص(پیاوبر ا

16 

گفمممد: ای  ومممردی نمممزد پیممماوبر خمممدا آومممد   
کمممممه  پیممممماوبر خمممممداو دختمممممر عهمممممویی دارم 
ریبمممممممممایی   نیکمممممممممویی   دینمممممممممداری ا  را 
پسندیده ام؛ اوا نازاسد.  پیاوبر فروود: بما 

 ا  ازد اج وکن

ازد اج با زن نهی از 
 نازا

، 1الکافی: ج 
 111 ص

 
 )ع(اوام صادق

13 

کمه بمدن را ویمران کنمد    ومی سه ویز اسمد 
گوشمد نهم   ومی وه بسا کشمند: خموردن 

گندیممده   ، حهممام رفممتن بمما شممکن پممر، سممود 
 ازد اج با پیر زنان

نهی از ازد اج با 
 پیرزن

، 0ج ، الکافی
 135 ص
 

 )ع(اوام صادق
 

12 

نبایممممد بممممه ، بیهممممار شممممدشممممرابخوار هرگمممماه 
ا   عیممممادتش رفممممد   در تشممممییع جنممممازه

کرد   هرگماه شمهادت داد ا  ، نباید شرکد 
کممرد  را ت ییممد نکنیممد   هرگمماه خواسممتگاری 
بممممه ا  زن ندهیممممد   ا  را بممممر اوممممانتی اوممممین 

ید[ ید ]   اواند به ا  وسهار  وشهار

نهی از ازد اج با ورد 
 شرابخوار

، 0ج ، الکافی
 120 ص

 
کرم  )ص(پیاوبر ا

11 

که خدا نمد شمراب را بمه  هر کس بعد از آن 
، شمممراب بنوشمممد، ربمممان ومممن حمممرام فروممموده

که هرگاه خواسمتگاری  شایسته آن نیسد 
 کرد به ا  زن بدهند

نهی از ازد اج با ورد 
 شرابخوار

، 1ج ، الکافی
 151 ص

 
کرم  )ص(پیاوبر ا

15 
گر شرابخوار بمه خواسمتگاری آومد ا  را زن   ا

 ندهید
کردن  خواسنتگار رد 

 شرابخوار
، 1ج ، الکافی
کرم 151 ص  )ص(پیاوبر ا

11 
کممس دختممر  را بممه شممرابخوار بدهممد ، هممر 

 پیوند خویشا ندی ا  را بریده اسد
کراهد ازد اج با 
 شرابخوار

، 1ج ، الکافی
 157 ص

 
 )ع(اوام صادق

10 
که وهریه بسیار   ا   شووی زن این اسد 

 رحهش ستر ن باشد
یاد وایه  وهریه ر

 شووی
، 1ج ، الکافی
 101 ص

 )ع(اوام صادق
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17 
کمممن  کمممه  از خجسمممته بمممودن زن ایمممن اسمممد 
خممرج   آسممان زا باشممد   از شممووی زن ایممن 

که پرخرج   دشوار زا باشد  اسد 

کن وایه  وهریه 
 خجستگی

، 1ج ، الکافی
 105 ص

 )ع(اوام صادق

11 
کمممن ، برتممرین زنممان اومممد وممن خمموبر ترین   
 وهریه ترین آنان اسد

زنان کن وهرترین 
 برترین زنان اود

، 1ج ، الکافی
کرم 125 ص  )ص(پیاوبر ا

12 
عممر س هایتممان را در شممب بممه خانممه بخممد 

 ببرید   هنگام روز  لیهه بدهید
 عر سی در شب
 دادن  لیهه در روز

، 1ج ، الکافی
 100 ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

56 

کمممردن در شمممب از سمممند اسمممد؛ ، ازد اج 
داده ریرا خدا ند شمب را وایمۀ آراومش  مرار 

   زنان در حقیقد ههان وایۀ آراوش اند
 

 ازد اج در شب 
، 1ج ، الکافی
 100 ص

 )ع(اوام رضا

53 

گنمدوگون کنید با زنان   دختران  ، ازد اج 
یمممم ، درشممممد وشممممن ، ویممممان  ممممد، کهربار
گممممممر خوشممممممایندتان نبمممممممود، وهارشممممممانه ، ا

 به عهده ونا   وهریه

ازد اج با زنان 
کهر  گندوگون   

 باری 

 ،1ج ، الکافی
 111 ص

 )ع(ح رت علی

52 

 دور باشممممممممید از ازد اج بمممممممما زن احهمممممممم   
گرفتاری اسد    بی که ویاحبد ا   خرد 

ضمممایع   تبممماه ، فرزنممد حاصممم  از آن ازد اج
 شده اسد

نهی از ازد اج با زن 
 احه 

،  1ج ، الکافی
 115 ص

 )ع(ح رت علی

51 
هممممرکس از تممممرس فقممممر   عیمممما   اری تممممرک 

کنمممد خدا نمممد حتهمممًا نسمممبد بمممه ، ازد اج 
 بدگهان شده اسد.، عزیز   جلی 

 اعتهاد به ف   خدا
نهی از ترک ازد اج به 
 دلی  ترس از فقر

، 1ج ، الکافی
 113 ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

55 

کجمما  ممرار دهممی   وممه  وممی بنگممر جانممد را 
 کسمممممممی را در وممممممما    داراییمممممممد شمممممممری 

سممازی   وممه فممردی را بممر دیممن   رازت  وممی
گمممماه گممممر تیممممهین بممممه  وممممی آ ازد اج کنممممی. ا
کممممه بمممه خیممممر   ای  د شمممیزه، داری برگمممزین 

 نیکی   حسن خل  ونسوب باشد

 د د در انتخاب
توجه به نیکی   
 حسن خل 

، 1ج ، الکافی
 )ع(اوام صادق 121 ص
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کفو زن وسلهان 51 کفو باشد وی ورد وسلهان  انتخاب هن 
، 1ج ، الکافی
111 ص

کرم )ص(پیاوبر ا

50

نمزد هر کس برای خواستگاری دختمر شمها 
شمممها آومممد   از نظمممر دیانمممد   اوانمممد ومممورد 
گرنمه  پسند بود به ا  پاسمخ ودبمد دهیمد   
در ر ی زوممممین فسمممماد   آشمممموبی بممممزرگ رخ 

 خواهد داد

توجه به دیاند  
اوانتداری

، 1ج ، الکافی
157 ص

)ع(اوام با ر

57
نگمممماه بممممه  یممممد ازد اج   حتممممی د ممممد در 

یند اشکالی ندارد  وواضع ر
نگریستن به زن 
هنگام خواستگاری

، 1ج ، الکافی
101 ص

)ع(اوام صادق

51
کممس بممه دلیم  تممرس از تمم وین خممانواده ، همر 

کند به تحقیم  بمه خدا نمد ، ازد اج را ترک 
 گهان بد برده اسد

اعتهاد به ف   خدا 
هنگام ازد اج

، 1ج ، الکافی
116 ص

)ع(اوام صادق

52
کممار روزی شممها را  کممه ایممن  ههسممر بگیریممد 

 دهد وی افزایش
افزایش روزی با 

ازد اج
، 1ج ، الکافی
122 ص

کرم )ص(پیاوبر ا

16

کمممه از ازد اج  پیممماوبر خمممدا زنمممان را از ایمممن 
کننمممد    جمممود خمممود را بیهممموده  خمممودداری 

کننممممد نهممممی ، بگذراننممممد   ازد اج را تممممرک 
 فروود

گزینی   نهی از تجرد 
گذرانی عهر بیهوده 

، 1ج ، الکافی
)ع(اوام صادق 162 ص

13

کنیممد   پسممران   دختممران وجممرد را  ازد اج 
ههسر دهید. نشانه نی  بختمی وسملهان 
کمردن زنممی را  کممه وخمارج شمموهر  ایمن اسمد 
بممممه عهممممده بگیممممرد   ویممممزی نممممزد خدا نممممد 

کممممه در ای  عز جمممم  وحبمممموب تممممر از خانممممه
 اسالم به سبب نکاح آباد شود نیسد

وحبوبید ازد اج نزد 
ازد اج نشانه ، خدا

 نی  بختی

، 1ج ، الکافی
کرم 121 ص )ص(پیاوبر ا

12
کنیممممد ریممممرا پیمممماوبر خممممدا فروممممود: ، ازد اج 

که د سد دارد از سند ون پیمر ی  کسی 
 ازد اج نیز از سند ون اسد، کند

ازد اج سند پیاوبر
، 1ج ، الکافی
)ع(اوام علی 122 ص

کمه ویمان دها  بهترین  ساطد 11 این اسد 
نفر در اور ازد اج  ساطد شود

، 1ج ، الکافی ازد اجساطد در 
113 ص

)ع(اوام علی
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15 

کممه اسممتعداد زاییممدن در  کره  بمما دختممران بمما
کنیدو   بما زن خوشمر  ها  آن هسد ازد اج 

کمممه نمممازا   عقمممین اسمممد ازد اج ،   ریبمممایی 
نکنیممد ریممرا وممن بممه شممها افممراد اوممد در روز 

 کنن وی وباهاتها   یاود بر دیگر اود

ازد اج با دختران 
کره  با

، 1ج ، الکافی
 111 ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

11 

کمه بامه زاسمد  با زن زشد ر  در صمورتی 
کممنو   بمما زن ریبمما ر    خممو  ر  در  ازد اج 

کمممه نازاسمممد ازد اج وکمممن؛ ریمممرا ، صمممورتی 
هما  ون در روز  یاود به شها بمر دیگمر اود

که فرزنمدان  نهی کنن. وگر وی افتخار دانی 
در ریمممممر عمممممر  خمممممدا بمممممرای پدارنشمممممان از 

نهاینممممد.  وممممی بخشممممایش خدا نممممد طلممممب
 ابمممممراهین خلیممممم  آنهممممما را در داومممممان خمممممود

 آنهما را تربیمد، ههسمر ا ، پمرورد   سماره ومی
که ههمه، کند وی کوهی  از وشم    ا   در 

 عنبر   زعفران اسد

 ازد اج با زن باه زا
 نهی از ازد اج با نازا

، 1ج ، الکافی
 115 ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

10 

کمه  )ع(اوام صادق در پاسمخ بمه شخیمی 
دربمممممممممماره ازد اج خممممممممممواهر  از ایشممممممممممان 

کممممرده بممممود فرواینممممد: از ا   وممممی نظرخممممواهی 
کمممرد  گمممر سمممکوت  نظرخمممواهی شمممود. پمممس ا
گممممر نهمممممذیرفد  نشممممانه پممممذیر  اسمممممد   ا
گفمد "ومرا بمه عقمد  گر  ازد اجش ندهید   ا
فالنمی در بیماور" ا  را بمما هرکمه از ا  رضمماید 
کمممه در  دارد ازد اج دهیمممد   دختمممر یتیهمممی 

کسممی اسممد تنهمما بمما رضمماید خممود  خانممه 
 دختر ازد اج داده شود

نظرخواهی از دختر 
 هنگام ازد اج

، 1ج ، الکافی
 121 ص

 
 )ع(اوام صادق

17 
کممن سممن    کممه  کننممد در حممالی  گممر ازد اج  ا

 گیرند وی به سختی الفد، سا  هستند
نهی از ازد اج در 
 سنین پایین

، 1ج ، الکافی
 121 ص

کاظن  )ع(اوام 
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گوینده شهاره صفحه کد حدیث ردیف

11

با اوام رضا نوشمتن: ومن خویشما ندی دارم 
کممممرده مممما ، کممممه از دختممممرم خواسممممتگاری  او 

گمممر  بمممداخالق اسمممد. اومممام رضممما فرومممود: ا
 بداخالق اسد به ا  زن نده

نهی از ازد اج با 
بداخالق

، 1ج ، الکافی
1601 ص

حسین بن بشار 
 اسطی

12

کنممد؛  بممر زن الزم اسممد خممود  را خوشممبو 
بپوشمد؛ بمه بهتمرین را همایش  بهترین لباس

کنممد   بمما ونممین  ضممعی بمما  ینممد  شممک  ر
 شوهر  وال ات نهاید

کیزگی   رسیدگی  پا
به  ضعید ظاهری 

زن

کافی ، 1ج ، اصو  
کرم 161 ص )ص(پیاوبر ا

اطعام در ازد اج از سند پیاوبران اسد 06
اطعام دادن در 

ازد اج
کافی ، 1ج ، اصو  
107 ص

کرم )ص(پیاوبر ا

03

که  کنمد   هر وسلهانی  بما وسملهانی دیمدار 
خممممدای ، در برخممممورد  ا  را شممممادوان سممممازد

وتعا  نیز ا  را خوشحا    وسمرور خواهمد 
 ساخد

شادی در ازد اج
کافی ، 2ج ، اصو  
22 ص

)ع(اوام صادق

02

کمممه ههتممما   همممن شممم ن یکمممدیگر  کسمممانی را 
که ههتا  کسانی  هستند ازد اج دهید   از 
 تما،   ههش ن شمها هسمتند ههسمر بگیریمد
برای فرزندانتان وادر وناسبی باشند

ازد اج با ههتا   هن 
ش ن

، 1ج ، کافی
112 ص

کرم )ص(پیاوبر ا

01

اوممام صممادق از ابابیممیر پرسممید: هممر یمم  از 
گفممد: وممی شممها هنگممام ازد اج وممه  کنممد  

کمه  نهی دانن. آن ح رت فروود: هنگاوی 
کند د  رکعد نهماز  کسی خواسد ازد اج 

کنممد   بگویممد: بخوانممد    خدا نممد را  حهممد 
کمنن. خمدایا  ومی خمدایا ومن خمواهن ازد اج 

کممه از ههممه زنممان  بممرای وممن زنممی وقممدر فرومما 
خو  خلم  تمر   عفیمف تمر باشمد   ، ریباتر

از ههه بیشتر خود    والن را براین حفمح 
یممادتر   برکممد ا  ا   کنممد   روزی از ههممه ر

برای ون بیشتر باشد. براین فرزنمدی خموب 
جانشمممین صمممالحی در   صمممالح بیممماورد تممما 

زندگی   بعد از ورگن باشد

دعا خواندن  ب  از 
ازد اج

513 ، ص1ج ، کافی
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05 
کممممه  بپرهیزیممممد از ازد اج بمممما زنممممان احهمممم  
 ههنشینی با ا  سمبب ضمایع شمدن شموهر

کفتارهاسد وی  شود   فرزند ا  وون 

نهی از ازد اج با زن 
 احه 

، 1ج ، کافی
 111 ص

کرم  )ص(پیاوبر ا

01 
کمممممه ا  را بهتممممرین  ههسممممر آن زنمممممی اسممممد 

د سممد داشممته باشممی   عا مم    فرهیختممه 
 باشد

توجه به عا لی   
فرهیختگی ههسر   
 د سد داشتن ا 

 122 ، ص1ج ، کافی
  121 

کاظن  اوام ووسی 

00 

فرد ورون بما زن ناصمبی   زن ومرون بما ومرد 
ناصمبی ازد اج نکنمد   زن ومرون بما ومردی 
کمممه از نظمممر دینمممی ضمممعیف اسمممد ازد اج 

 نکند

کیش  ازد اج با هن 
، 1ج ، کافی
 152 ص

 )ع(اوام صادق

 گحری وفاهحن شکل
کمد  وی کد پیر ی از سند از حدیث ا   ونتم کلیمدی دیگمر بما ایمن  شمود. ههمه نکمات 

کمدهای ریمر  وی وقایسه کمدهای وشمابه بما آن  جمود دارنمد یما خیمر.  شوند تا وشخ  شود آیا 
 دارای نقطه وشترکند:
افممزایش تسممبیح ، در اوممان وانممدن از فسمماد بمما ازد اج، نهممی از تجممرد، ، " پیممر ی از سممند
کمدها ضمرورت ازد اج ، گویان خمدا بما ازد اج ازد اج سمند پیماوبر". وشخیمه وشمترک ایمن 

که از در ن داده کلیمدی  وی ظهور پیداها  اسد   این نخستین وفهووی اسد  کنمد. نکمات 
باشمند.  ومی نیمز دارای نقطمه وشمترکوحبوبیمد ازد اج نمزد خمدا ، ازد اج ووجب الفد دلهما

کمممدها بمممه  گرفتمممه انمممد. ترکیمممب ایمممن  کمممه البتمممه در ونمممدین حمممدیث وشمممابه ومممورد توجمممه  مممرار 
 شود. وی وفهوم حکهد ازد اج ونجر گیری شک 

کممدها بمما یکممدیگر بممرای یممافتن وحممور وشممترک وفمماهین از  گیری شممک بممه ، فراینممد وقایسممه 
 آورده شده اند. 2شود. این وفاهین در جد    وی کدها ونجر
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 گحری وفاهحن از کدها در احادیث و روایات شکل  .2جدول 
 وفاهحن کدها

افزایش ، در اوان واندن از فساد با ازد اج، نهی از تجرد، ، پیر ی از سند
گویان خدا با ازد اج  ازد اج سند پیاوبر، تسبیح 

 ضرورت ازد اج

 حکهد ازد اج وحبوبید ازد اج نزد خدا ، ازد اج ووجب الفد دلها
یاد شدن جهعید نفقه ، نیکو شدن خل ، توسعه رزق   روزی با ازد اج، ر

 ، دادن ووجبات خوشبختی ورد
 برکات ازد اج 

گاهی از دین کراه از ازد اج به دلی  ناآ نهی از ترک ازد اج به دلی  ترس از ، ا
 ازد اج بخاطر رضای خدا، نهی از ازد اج بخاطر وا ، فقر

 انگیزه ازد اج

، انتخاب ههسر شایسته، نهی از ازد اج بخاطر ریبایی، توجه به دینداری
کفو، ازد اج با زن وتدین ازد اج ، توجه به دیاند   اوانتداری، انتخاب هن 

کیش  با هن 
 ویژگی اخال ی   وذهبی

کره ، انتخاب زنان با لگن بزرگ، انتخاب زنان وشن زاغ، انتخاب زن با
گوشتالو   خو  بو کره باه ، انتخاب زن سیهین بر، انتخاب زن  ازد اج با با

گندوگون ، نهی از ازد اج با پیرزن، نهی از ازد اج با زن نازا، زا ازد اج با زنان 
کهر باری  کیزگی   رسیدگی به  ضعید ظاهری زن ،     پا

 ویژگی جسهانی   ظاهری

 ویژگی خانوادگی  نازد اج با ههتا   هن ش، نهی از ازد اج با زن ریبا با خانواده ناشایسد
کودن توجه به نیکی   ، نهی از ازد اج با ورد شرابخوار، نهی از ازد اج با زن 

توجه به عا لی   فرهیختگی ههسر ، نهی از ازد اج با بداخالق، حسن خل 
کردن خواسنتگار شرابخوار،   د سد داشتن ا   رد 

 ویژگی شخییتی   ر ان شناختی

د سد داشتن  ب  از ، ج در سنین پاییننهی از ازد ا، ازد اج به وو ع
کردن    ساطد در ازد اج، ازد اج  نظرخواهی 

  ب  از ازد اجهای  بایسته

دعای  ب  از ، انتخاب زوان وناسب، نگریستن به زن هنگام خواستگاری
 بیان حقیقد، اطالع از ریبایی وو   رخید نگاه، خواستگاری

 جلسه خواستگاریهای  بایسته

یاد وایه شووی، زنان برترین زنان اودکن وهرترین  کن وایه ، وهریه ر وهریه 
 ، خجستگی

 وهریه

جشن   ، اطعام دادن در ازد اج،  لیهه دادن در عر سی، عر سی در شب
 دعای هنگام عر سی، شادی در ازد اج

 جشن ازد اج
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 ها وقوله
کمه  وی وحورهای وشترک دیگری یافد، از طری  وقایسه هر وفهوم با وفاهین دیگر شمود 

کارگیری فن وقایسه وستهر وی عنوان وقوله به خود وفاهین ی  وقولمه یما ، گیرد. از طری  به 
که در جد     .ارا ه شده اسد 1ووضوع وشترک به دسد آود 

 از وفاهحن وستخرج از کدهاها  وقوله گحری شکل. 4جدول  
 وفاهحن وقوله

 سب  انتخاب

 حکهد ازد اج
 ضرورت ازد اج

 ازد اج فواید
 انگیزه ازد اج

 وعیارهای انتخاب 

 خانوادگی   اجتهاعیهای  ویژگی
 شخییتیهای  ویژگی
 اخال ی   وذهبی های  ویژگی
 جسهانی   رفتاری های  ویژگی

 فرایند انتخاب

  ب  از ازد اج های  بایسته
 جلسه خاستگاری های  بایسته

 وهریه
 جشن ازد اج

 الگوی ههسرگزینی دینی از نگاه الکافی گحری شکلتحقحق: های  یافته
الگمموی ههسممرگزینی شممک  ،   بررسممی پیونممدهای بممین وفمماهینها  بمما پیونممد دادن وقولممه
فراینممد انتخمماب ، سممب  انتخمماب ههسممر»عبارتنممد از ها  وقولممه، 1گرفممد. بممر اسمماس جممد   

 ح ریمممر. الگممموی ههسمممرگزینی از نگممماه اسمممالم بمممه شمممر«ههسمممر   وعیارهمممای انتخممماب ههسمممر
کلمی بمه ر ح الهمی ووجمود در انتخماب ههسمر اشماره  وی باشد. سب  انتخاب ههسر به طور 

کننده در نگر  نسبد به ههسر نهماد خمانواده   ، دارد. سب  انتخاب ههسر عاو  تعیین 
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کمممه شاخیمممه سمممب   زنمممدگی زناشمممویی اسمممد   بممما فراینمممد انتخممماب وتفممما ت اسمممد.آناه 
کمه دالیم  وتنموعی بمرای آن انتخاب ههسر اسالوی اسد حکهد   ضرو رت ازد اج اسمد 

گسمممتردگی بحمممث را در دیگمممر سمممب  گردیمممده   ایمممن   انتخممماب ههسمممر وشممماهدههای  وطمممرح 
کمه بمرای  نهی کسمانی  کنین. ازد اج در ههه ادیان از تقدس خاصی برخوردار اسمد. از نگماه 

گیممری از تهتعمما، خممانواده  داسممد  ا مم  نیسممتند هممدا اصمملی از تشممکی  خممانواده ت بهممره 
  هممما  جنسممی اسممد اومما از نگممماه  ممرآن   احادیممث اسمممالوی تشممکی  خممانواده دارای حکهد

اجتهممماعی   دینمممی اسمممد. پمممس از ر شمممن شمممدن ضمممرورت ، اخال مممی، دالیممم  وتنممموع ر انمممی
وعیارهممای انتخمماب اسممد. بممرای انتخمماب بایممد وعیمماری در ، وسمم له وهممن دیگممر، انتخمماب

گممزینش دسممد، دسممد داشممد تمما بتمموان بممر پایممه آن زد. ههانممین الزوممه تشممکی  خممانواده  بممه 
بمر اسماس ایمن الگمو ابتمدا بایمد ضمرورت   حکهمد  .سالن فرایند ههسرگزینی وناسب اسد

کرد گرفتن برکات ازد اج انگیزه .ازد اج را درک  صحیحی بمرای ازد اج ونظمور های  با در نظر 
گممردد   در ایممن فر گممزینش ههسممر طبمم  دسممتورالعه  دیممن لحمماظ  اینممد از کممرد تمما وعیارهممای 

که دیمن بمه عنموان ومراغ راه در اختیمار وما های  بایسته  ب  از ازد اج تا بعد از ازد اج هر آناه 
 رار داده اسد را سرلوحه ازد اج  رار داد.

گحری نتحجهبحث و 
کا ی ههسرگزینی دینی اسد. در این پمژ هش عمال ه بمر تحلیم   هدا از این پژ هش  ا

از ر   تحلیمممم  تهاتیمممم  بممممرای ، کدگممممذاری بمممماز وحتمممموای ر ایممممات وعیممممووین در ورحلممممه
بمه ، استخراج اصو  وبنایی انتخاب ههسر اسمالوی اسمتفاده شمده اسمد. در ایمن پمژ هش

کلی  گرفتنمد.  بمه صمورت  00طور  ر اید وربوط به ووضوع انتخاب ههسر وورد وطالعمه  مرار 
کدگمذاری بماز کدگمذاری در سمه ورحلمه  د تحلیمم  وحموری   انتخمابی ومور، دسمتی   بما ر   

گرفد.  وقوالت شناسایی شده بمرای تشمکی  الگموی ههسمرگزینی اسمالوی بما عنماوین   رار 
گذاری شدند. ، سب  انتخاب  وعیارهای انتخاب   فرایند انتخاب نام 

کلمی بمه ر ح الهمی ووجمود در انتخماب ههسمر اشماره دارد.  سب  انتخاب ههسر بمه طمور 
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کممالوازد اج در ههممه ادیممان از تقممدس خاصممی برخمموردا ؛ بممه نقمم  از حسممین 3270) 1ر اسممد. 
کممردن ودلممث عشمم  وتعممالی یعنممی زن3126، خممانی شمموهر   وعنویممد بممه در نظممر ، ( بمما وطممرح 

کممه عقایممد انجیمم  در ارتبمماط بمما  کممرده اسممد. ا  وعتقممد اسممد  گممرفتن تقممدس ازد اج اشمماره 
د  ممانون ازد اج بایممد وطممرح شممود   ازد اج طبمم  برناوممه خممدا انجممام شممود. ههانممین افممراد بایمم

کنند:  کشف  هروه در یکهاروگی    حمدت ازد اج نقمش ودبتمی دارد در »طالیی ازد اج را 
تطمماب  بمما برناوممه الهممی اسممد   هممر آناممه  حممدت   تبممات ازد اج را بممه خطممر انممدازد در جهممد 

کهمم های  ا  در برناوممه« برناوممه الهممی نیسممد. کنممد تمما تقممدس    وممی پممیش از ازد اج بممه افممراد 
که وعنوید ازد اج برای آنها وه وفهووی دارد. برکات ازد اج ر یابند  کنند   در  ا درک 

کمرده   وحبموب تمرین  دین وقدس اسمالم بمرای تمرویم ازد اج آن را سمند پیماوبر وعرفمی 
کمه در دیمن اسمالم بمه فلسمفه  جمودی  وی اوور نزد خدا ند داند. این جنبه وعنوی   ومذهبی 
که برای آن وطرح شده اسد به نظمر هایی  ت  ضرورها  شود    حهکد وی ازد اج بخشیده

کردن   الگوسازی آن که وطرح  توانمد  وی وحققین بیانگر سب  انتخاب ههسر دینی اسد 
 در تشوی    هداید جوانان به سهد ر ی آوردن به ازد اج وفید  ا ع شود.

وعیارهممای انتخمماب اسممد. ، وسمم له وهممن دیگممر، پممس از ر شممن شممدن ضممرورت انتخمماب
گمزینش دسمد زد. در ، بایمد وعیماری در دسمد داشمد تما بتموان بمر پایمه آن بمرای انتخماب بمه 

کلممی   یمم  سممری وعیارهممای وشممخ  بممرای ، ووضمموع انتخمماب ههسممر گیممری  یمم  جهممد 
کلی وعیارهما گیری   ههماهنگی آن بما دیمن دربماره ازد اج اسمد، انتخاب  جود دارد. جهد 

 (.3126، پسندیده)
کمه در اسمال کافی نشان داد  م وعیارهمای اننتخماب ههسمر در  المب وهمار تحلی  اصو  

 _جسممهانی ، خممانوادگی، اخال ممی   خیوصممیات ر ان شممناختی، دینممیهممای  دسممته والک
گرفتمه اسمد. اسمالم بمرای وعیارهمای وختلمف وزن یکسمانی در نظمر  رفتاری وورد توجمه  مرار 
گون پرداختممه اسممد. در راسممتای  گونمما نگرفتممه   بممه نمموعی ا لویممد بنممدی در وممورد وعیارهممای 
                                       
1.  Calvo.P. 
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کرافد   نیهان، دینیهای  اههید والک ( 3126، ؛ به نق  از حسمین خمانی2662) 1پژ هش 
کمه بما توجمه بمه ههسانی تحییت تیر  در خیوص لی   دینی بر استواری زناشمویی نشمان داد 

کلیسا که همر د  وی یافدهایی  استواری زناشویی تنها در ر ج، ت تیر ووضوع ح ور در  شود 
 در وراسن وذهبی ح ور یابند.

رسممد  وممی اومما الزوممه تشممکی  خممانواده سممالن فراینممد ههسممرگزینی وناسممب اسممد   بممه نظممر
کمه های  سب  انتخاب ههسر از ریشه گرفتمه اسمد ورا اصی  ایرانی   اسالوی خود فاصمله 

کممه نتیجممه آن گسممتر  یافتممه اسممد   انتظممارات   باورهممای غیرونطقممی فرا انممی دربمماره ازد اج 
کممه فراینممد انتخمماب ههسممر اوممروزی اسممدهممای  تبمماتی ازد اج بممی . نتممایم تحلیمم  نشممان داد 

نظرخمواهی   د سمد داشمتن ، عازد اج بمه وو م) ازد اجهای  بایستههای  وقیاس خردهشاو  
وهریممممه   جشممممن ازد اج ، خواسممممتگاریهای  بایسممممته،  سمممماطد در ازد اج(،  بمممم  از ازد اج

 اسد. 
کهی ت و  در ومتن ر ایمات ر شمن کیمدات فرا انمی بمر اومر وهمن انتخماب  ومی با  کمه ت  شمود 

که عه  به آنها ضاون سالوتی افراد جاوعه گردیده اسد  بمه باشمد. اساسمًا توجمه  وی ههسر 
تشممکی  خممانواده   اوممر ازد اج یکممی از عواومم  پویممایی   نشمماط در جاوعممه   وقدوممه سممعادت 

گممرایش نسمم  جمموان بممه ایممن وهممن  وممی جاوعممه بشممری باشممد   ایممن اوممر جممزء بمما تممرویم ازد اج   
 تحق  نخواهد یافد.

وعنممموی   اخال مممی در همممای  بممما توجمممه بمممه اینکمممه پژ هشمممها بمممر اههیمممد عواوممم    وهارت
کید دارند ضرورت پرداختن جدی بمه ومداخالتی بما وحمور دیمن   ازبینی  پیش د اج ووف  ت 

 شممود. تحقیقممات نشممان وممی پممیش از ازد اج احسمماسای  وعنویممد در رویکردهممای وشمماوره
کممه داشمتن صمدا د ومی توجمه بمه وسمما   وعنموی   پمای بنممدی بمه خممانواده   ، ایهممان، دهنمد 

حسمین ) نقمش بسمیار وههمی دارنمد باورهای وذهبی در جهد دسمد یمابی بمه ازد اج ووفم 
سمازوان تبمد ک )وشمتر ینخسمد زنمدگ یها د طمالق در سما یم(. ر ند ر  به تزا3126، خانی

1. Kraft,K. & Neiman,S.
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گون از جهلممه اوممور ینش دا طلبممان ازد اج در وسممایممانگر  نقیممان بیممب، (3125، احمموا  گونمما   
رار وربوط به سب  انتخماب ههسمر اسمد. خدا نمد وتعما  ازد اج را وایمه آراومش زن   ومرد  م

اومما تحقمم  ایممن نتممایم را بممه در نظممر ، داده اسممد   بممین آنممان وممودت   رحهممد بر ممرار نهمموده
کممردن فراینممد درسممد انتخمماب ههسممر   داشممتن وعیارهممای صممحیح انتخمماب ههسممر   طممی 

کرده اسد. اسالم ا ، نمدک ین ومیه سمعادت انسمان را ت مهکمبخش  اتیتب حکن ویونوط 
گونمممه بمممه ازد اج در خیممموص سمممب  انتخممماب ههسمممر دیمممدگاهی دارد  کمممه جنبمممه تقمممدس 

بخشممد   آن را از یمم  ورحلممه عممادی زنممدگی بممه یمم  رسممالد الهممی بممرای رضممای خممدا    وممی
که توانمد فوایمد   برکمات بیشمهاری بمرای نسم  انسمان بمه دنبما   ومی رسولش جلوه داده اسد 

سمازوان تبمد ) داشته باشد   صرفا برای ارضای وی  جنسی نیسد.طب  اوار ساید فمالن
 ا (.احو

کشمور در سما   کمه  ومی نشمان  3125آوار اعالم شمده از سموی سمازوان تبمد احموا   دهمد 
کشممور) افتمد وممی سمما  ا   زنممدگی اتفمماق 1در همما  عهمده طالق ، سمماید سممازوان تبممد احمموا  

که  یکی از دالی  وهن آن3125 گاهانمه باشمد. از ایمن ر    بما توجمه بمه  وی (  تواند انتخماب ناآ
کهممم  بممه شناسممایی وراحممم   نبممود الگممویی جمماوع در خیممموص سممب  انتخمماب ههسممر   

ای  توانمد  بمه تمدوین بسمته ومی انجام ونین تحقیقمی، وختلف ههسرگزینی از دیدگاه اسالم
کنمد.  که   آووزشی در جهد وداخالتی در حیطه  وشاوره پیش از ازد اج با رویکرد دینی 

کمماربردی بممودن دسممتورالعه  زنممدگی خممانوادگی  دیممن اسممالم در خیمموصهای  بمما توجممه بممه 
کمه پژ هشمهای  سمیع تمری بما وشمارکد حموزه   دانشمگاه در زوینمه وسم له  وی پیشنهاد شود 

گیرد.  ازد اج   انتخاب ههسر انجام 

 ونابع
 ن: ورسسه علهی فرهنگی دارالحدیث.رضاید زناشویی(.  3123. )ع، پسندیده  . 
 ههسمرگزینی   نقمد آنهما بما تکیمه بمر ونمابع اسمالوی   های  (. بررسمی نظریمه3123) م.، جان بزرگی، هم.، حسین خانی

 ره(.).ورسسه آووزشی   پژ هشی اوام خهینی50-13، (3) 7،   دین شناسی ر انشناسی.  ر ان
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