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  چکيده
ن است کـه انتخـاب ناصـحیح یکـی از عوامـل مـؤثر در       اینشانگر  ،آغازین زندگی هايآمار باالي طالق زوجین در سال

ساز در زندگی هر فرد اي سرنوشتشود. بر این اساس، انتخاب همسر مرحلهتفاهم همسران محسوب میناسازگاري و عدم 
یک از شناسان ارائه شده و هرشناسان و جامعههاي متفاوتی از سوي رواندیدگاه ،رود. در خصوص همسرگزینیشمار میبه

 - یفیکـه بـا روش توصـ    ،این پژوهشبنابراین هدف د. انانتخاب همسر را از منظر خاص خود بررسی کرده ،هااین دیدگاه
همسري، فرضیه همانندي، نظریه نیازهاي مکمل و نظریه مبادله معرفی و سپس نظریه همسان ، بررسیانجام شد یلیتحل
ته شده است. نیز به کار گرفمی هاي تجربی، منابع اسالمذکور، عالوه بر استفاده از یافته هايدر نقد دیدگاه .باشدآنها مینقد 

داري و نیـز برخـی خصوصـیات    همسري دینی و هماهنگی در میـزان دیـن  ، بر همسانیدر دیدگاه اسالم رسدبه نظر می
  اخالقی از قبیل پاکدامنی تأکید و بر عدم اهمیت ابعاد دیگر همسانی تصریح شده است.

  .گزینیازدواج، انتخاب همسر، نظریات همسرها: واژهکلید
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  مقدمه
شـود کـه داشـتن    اي مـی وارد رابطه ترین مراحل زندگی انسان است؛ زیرا آدمییکی از مهم ازدواج

اي که اگر همراه با یـک انتخـاب   مسئولیت و تعهد در برابر همسر و فرزند، از لوازم آن است؛ رابطه
 بخش و روبه رشد، و اگر با انتخاب نامناسب همراه باشد، زجرآور و مانع رشـد مناسب باشد، لذت

. بـر ایـن اسـاس،    )500، ص 1386(جاسـبی و همکـاران،   شـود  و شکوفایی استعدادهاي انسان می
ساز در موفقیت ازدواج و سعادت خانواده ایفـا  انتخاب درست همسر نقشی بسیار مهم و سرنوشت

کند. کارشناسان امور خانواده بر این باورند که بسیاري از مشکالت و اختالالت خانوادگی ناشی می
زدگی و عدم انجام مطالعات دقیق در مرحله گزینش، اعتمـاد  رسانی، شتابضعف مجاري اطالعاز 
ها و اطرافیان، جدي نگرفتن برخی نقاط ضعف مهم یا توجیه آنهـا،  نظرهاي واسطهمورد به اظهاربی

کـاري و  توجهی به اوصاف بایسته و در مـواردي فریـب  هاي غیرمهم، کمنمایی برخی ویژگیبزرگ
توان گفت کـه مشـکالت مربـوط بـه     ). بنابراین، می173، ص 1383باشد (بستان، ال آگاهانه میاغف

انتخاب همسر، ناشی از دو ریشه اصلی است: نخست، تعیین نادرست معیارهاي انتخـاب همسـر و   
نظر. در این میـان، تعیـین معیارهـاي    سپس، ناتوانی در تطبیق معیارهاي همسر مطلوب بر فرد مورد

هاي متعددي در این خصـوص از سـوي   برخوردار است و دیدگاه ايهمسر از اهمیت ویژه انتخاب
شناسان اجتماعی ارائه شده است. این مقاله، درصدد است این نظریـات را مـورد   پردازان رواننظریه

هـا براسـاس دیـدگاه    بررسی قرار داده و دیدگاه مورد قبول اسالم را ارائه نماید. بررسی این دیدگاه
شناسـان در ایـن   شناسان و جامعـه هاي رواناسالم، در خصوص همسرگزینی و نیز مطالعه پژوهش

  گیرد.زمینه صورت می

  قيروش تحق
 يهـا هیـ نظر و نقـد  یقرار دارد که هدف آن بررس یلیتحل - یفیقات توصین پژوهش در چارچوب تحقیا

ف یو توصـ  يآورجمـع  یکـ یدارد:  یدو مرحلـه اصـل   ،ن پـژوهش یـ ا است. ینیمطرح در باب همسرگز
ن یـی که مشـتمل بـر تب   یابتدا با مراجعه به منابع مرحله نخست، در آنها. ینقد و بررس يگریها، و ددگاهید

در  یلیحات تکمیر منابع، توضیشده استخراج و با کمک سامطرح يهادگاهیبود، د ینیهمسرگز يهاهینظر
، یدر مرحله دوم، با استفاده از منابع اسالم ف شد.یوصمذکور ت يهادگاهیها ارائه و دهیک از نظریمورد هر

ز مـورد  یـ ن ناره معصومیات، سیات و رواین منظور، عالوه بر آدید. بیگرد یشده بررسارائه يهادگاهید
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ک ی، هریقات تجربیج تحقیاز نتا يریگ، با بهرهیکرد اسالمیات با رویتوجه قرار گرفت. افزون بر نقد نظر
  ل قرار گرفت.یه و تحلیتجز ها موردهیاز نظر

  نظريات همسرگزيني
پذیرد، نظریـات متعـددي ارائـه    هایی صورت میدر مورد اینکه همسرگزینی براساس توجه به چه ویژگی

  شود:در اینجا به چهار نظریه مهم اشاره میاست. شده 

 همسريهمسان. نظرية ۱

همسـري  است. همسـان  يهمسرهمسانه یها در خصوص انتخاب همسر، نظردگاهین دیتریاز اصل یکی
، ص 2003 (بیرکالند و همکاران،دارد معموالً به ازدواج بین همسران از یک گروه اجتماعی یکسان اشاره 

گزینند که آیند، معموالً کسی را براي همسري برمی). براساس این اصل، افرادي که درصدد ازدواج برمی2
همسـري،  ). همسـان 38، ص 1383ن برخوردار باشد (بسـتان،  از بیشترین سطح همسانی و مشابهت با آنا

هاي گونـاگونی تعیـین   به صورت - گونه بوده است و واقعاً هم این - تواندمبتنی بر وابستگی گروهی می
شناختی یا اجتماعی، اي، جمعیتشود؛ به وسیله زمینۀ اجتماعی، گروه نژادي، گروه دینی، پراکندگی منطقه

، 2003 یلی، از طریق گروه منزلتی یا طبقه اجتماعی فعلی (بیرکالنـد و همکـاران،  به لحاظ پیشرفت تحص
افراد مشابه از لحاظ سن، نژاد، مذهب، ملیت، تحصیالت، هـوش، سـالمت، منزلـت، نگـرش، و     ). 2ص 

صورت تصادفی یافت شـود، تمایـل بـه ازدواج بـا     شمار دیگر، به مقداري بیش از آنکه بههاي بیویژگی
اند و همکاران اظهار داشتهجاکوبسن عنوان نمونه، ). به326، ص 2002(هاگس و همکاران، ارند یکدیگر د

 %2/97زنان سفیدپوست در ایاالت متحده با مردان سفیدپوست، و  %9/96، 1990که طبق سرشماري سال 
، 2004ن، اند (جاکوبسـن و همکـارا  مردان سفیدپوست ایاالت متحده نیز با زنان سفیدپوست ازدواج کرده

هاي بین نژادي در آفریقاي جنوبی تغییر کرده است، اما ازدواج ). با اینکه قوانین مخالف با ازدواج443ص 
هاي بین نژادي واقعاً استثنایی اسـت (همـان). البتـه برخـی     با افراد همسان آشکارا قانونی مانده، و ازدواج

همسري، رو به کاهش گذاشـته اسـت.   همسان هايها حاکی از آن است که برخی از انواع ازدواجپژوهش
دهد همسـانی بـر حسـب دیـن و نـژاد در      که نشان می) 23، ص 2008مانند مطالعه (فریمل و همکاران، 

کنـد، امـا   استرالیا کاهش یافته است. با اینکه معیارهاي بسیاري در انتخاب یک همسـر ایفـاي نقـش مـی    
 –را در خصـوص نـژاد، دیـن و منزلـت اقتصـادي     همسري و درون همسريهمسانشناسان اغلب جامعه

). در مواردي نیز ازدواج با افراد غیرهمسان ترجیح داده 1998 اند (کالمین،دادهاجتماعی مورد بررسی قرار 
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در خصوص همسانی تحصیلی در نیمه نخست قرن بیسـتم در   هلدالو  بیرکالندشود، چنانچه تحقیق می
هاي ناهمگن، مردان احتماالً بیش از زنان تمایل دارند تا با افراد ازدواجنروژ، حاکی از آن است که در میان 

تر از خود ازدواج کنند. این انعکاس این مطلب است که مردان از پیشـرفت  داراي سطح تحصیالت پایین
. محققـان تـأثیر   )16، ص 2003(بیرکالنـد و همکـاران،   اند تحصیلی برابر یا بیشتر از زنان برخوردار بوده

) خاطرنشان ساخت که 1991( کالمینجمله اند. ازمسانی را بر استحکام زناشویی مورد بررسی قرار دادهه
). البته تأثیر انواع همسانی بـر  5ص  هاي همسان است (همان،تر از زوجپایداري زوجین غیرهمسان پایین

فاوت است: هرچنـد بـه نظـر    آید، گویاي این تباشد. تحقیقاتی که در پی میاستحکام ازدواج متفاوت می
شـناختی  هاي اجتمـاعی مـؤثر واقـع شـود، امـا عوامـل روان      همسري در مورد ویژگیرسد که همسانمی

). 326، ص 2002همچون شخصیت و خلق و خو از تأثیر کمتري برخوردار است (هاگس و همکـاران،  
هـاي  در دو گروه با زبان ) در مورد ارتباط یکپارچگی اجتماعی، ناهمگنی و طالق1997( فینکسبررسی 

اما راجع بـه تـأثیر    ،را کاهش داده مختلف در فناللند نیز نشان داد که همسانی زبانی همسران، نرخ طالق
دهد که تأثیر نیز نشان می نیمانو  کرافتهمسانی سن یا تحصیالت آنان تأییدي یافت نشده است. تحقیق 

د روالق با افزایش اختالف سـنی رو بـه تزایـد مـی    تواند یافت شود: خطر طثابت همسانی براي سن می
. در مقابل، تأثیر ثابت راجع به تحصیالت و حضـور در کلیسـا تنهـا در    )28، ص 2009کرافت و نیمان، (

شود، مانند زوجینی کـه هـر دو همسـر از سـطح تحصـیالت      هاي خاص یافت میمورد افرادي از گروه
  ر مراسم کلیسا حاضر شوند.یا باال برخوردار بوده یا هر دو د ،متوسط

  و بررسينقد 
بر لزوم همسانی زوجین و تأثیر آن در زندگی مشترك تأکید و از همسـانی زوجـین بـا    در منابع اسالمی 

اجتمـاعی، کـه   شناسـی  در روان همسـري همسـان یاد شده است. البته برخالف دیـدگاه   »کفویت«عنوان 
هاي نژاد، دین و منزلت اقتصـادي ـ اجتمـاعی     در عرصهها یا الاقل عرصههمسانی زوجین را در تمامی 

معیار همسانی را هماهنگی سـطح   منابع اسالمی)، 326ص  ،2002لحاظ کرده است (هاگس و همکاران، 
. این منابع لزوم همسانی زوجین را در برخی )337، ص 5، ج 1365(کلینی،  داننددینی طرفین ازدواج می

 کم اممتاند. اهاجتماعی، و حتی برخی از صفات اخالقی نفی کرده –اقتصاديها همچون نژاد، منزلت زمینه
مثابه عاملی براي شناسـایی افـراد   اسالم به نژاد به ،شود که اوالًاسالم به همسانی نژادي از آنجا استفاده می

اي الهی با افرادي از ازدواج اولی ،ثانیاً .)13: حجرات( ملل بر یکدیگر نه امتیاز و برتري اقوام و ،کندنگاه می
، ج ق1403(طبرسی،  پادشاه ساسانی یزدگرددختر  شهربانوبا  نژادهاي دیگر همچون ازدواج امام حسین
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، )313، ص 1390(طبرسی،  که از اشراف عجم بود حمیده مصفاةبا حضرت  صادق امام، )387، ص 3
، ص 2ق، ج 1413بـود (مفیـد،   که کنیزي از اهالی دورتـرین نقـاط مغـرب     تکتمبا حضرت  امام کاظم

انـد،  بـوده  که رومی )9، ص 51، ج ق1403(مجلسی،  نرجسبا حضرت  )، و امام حسن عسکري254
اند که ویژگـی بـارز دو   هایی توصیه کردهپیشوایان دین به ازدواج ،دلیل روایی چنین پیوندهایی است. ثالثاً

بسـتان،  ؛ 344، ص 5، ج 1365لینـی،  ک؛ 207، ص 1370(طبرسـی،  طرف آن تفاوت نژادي بـوده اسـت   
رود. این امـر  شمار نمیاجتماعی نیز معیار همسانی در منابع دینی به –. منزلت اقتصادي)196، ص 1383

را مالك کرامت افراد در نزد خود  اسو، خداوند در قرآن تقوباشد. از یکنیز مستند به شواهد متعددي می
، ص 3ق، ج 1403(طبرسـی،  هاي اولیاي دین بـا کنیزانـی   دواج. از سوي دیگر، از)13(حجرات: داند می

تـرین موقعیـت اجتمـاعی    ، از نـازل )6، ص 1380(خسـروي،   و معنوي که با وجود رفعت علمی ،)388
عامـل بسـیار مـؤثري در موفقیـت      ،برخوردار بودند، نشانگر این مطلب است که همسانی طبقه اجتماعی

بـود،   با کنیزي که از آن امـام حسـن   ،العابدینز این موارد، امام زینرود. در یکی اشمار نمیازدواج به
اي به حضرت نوشت که تو شـوهر  در نامه يرسید. و بن مروانعبدالملکازدواج کرد. این خبر به گوش 

همانا خداوند به وسیله اسالم، پستی را بلندي بخشیده و «به او نوشت:  العابدیناي! امام زینکنیزان گشته
 ،اقص را کامل گردانیده و از فرومایگی، به ارجمندي رسانیده است. بنابراین، هیچ مسلمانی پست نیستن

اش را [از قوم خود] زن داد و با کنیـزش  ، خود، بندهبلکه پستی واقعی پستی جاهلیت است. پیامبر خدا
هایی که طـرفین  زدواجکه وساطت اولیاي الهی در ا). همچنان346، ص 5، ج 1365(کلینی، » ازدواج کرد

ـ  آن برخاسته از طبقات متفاوت اجتماعی بوده نمونـه،   راياند، گواه آشکاري بر این دیدگاه اسالم اسـت. ب
شـده توسـط حضـرت    اي آزادکـه بـرده   ،حارثـه  بـن زیدخوانده خود، در امر ازدواج فرزند رسول اکرم

قریش بود، وساطت نمودند. خداونـد  که از اشراف  جحشبود، با دختر عمه خود، زینب بنت  خدیجه
اي زینـب را از  به دلیل اخـتالف پایگـاه اجتمـاعی آنـان، در آیـه      ،متعال نیز پس از مشاهده کراهت زینب
خط بطـالن بـر ضـرورت همسـانی      ،به این ترتیب .)36(احزاب:  مخالفت با حکم پیامبر بر حذر داشت

، ج 1365(کلینی، الوه بر روایاتی که گذشت زوجین در طبقه اجتماعی کشید. در خصوص مورد اخیر، ع
نامه نوشت و در آن نظر  ، حدیث زیر نیز گویاست. شخصی براي امام جواد)344، و 341، 339، ص 5

یابـد، جویـا   ن خودش] نمیأشحضرت را درباره ازدواج دختران خود و اینکه هیچ کس را همانند [و هم
چه را در مورد دخترانت بیـان کـردي و اینکـه کسـی را     آن«شد. حضرت در پاسخ چنین مرقوم فرمودند: 

یابی، دانستم؛ اما ـ خدایت رحمت کند ـ این امر را معیـار و شـرط ازدواج دخترانـت    همانند خودت نمی
پسندید به خواستگاري نـزد  هرگاه کسی که اخالق و دیانت او را می«فرمود:  قرار نده؛ زیرا رسول اکرم

۳۶    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

» فتنه و فساد بزرگی زمین را در برخواهد گرفت ،؛ چراکه در غیر این صورتشما آمد، به وي همسر دهید
بر وجود برخی خصوصیات اخالقـی ماننـد   ). در عین حال، تأکید منابع اسالمی 196، ص 1383(بستان، 

، نشانگر آن است که همسانی زوجین )124البالغه، کلمات قصار(نهجغیرت در مردان و نفی آن در زنان 
  عاد اخالقی نیز از دیدگاه اسالم روا نیست.در همه اب

جانبه به همسانی را شناسی اجتماعی نیز گرایش همههاي روانشده در حوزههاي متعدد انجامپژوهش
و  نـاکس )، 2009( هتفیلدو  اسپرچرتوان به تحقیقات می ،کشد. در این میاندر همسرگزینی به چالش می

  ) اشاره کرد. 1390خانی نائینی () و حسین2002( هاگس)، 1958( وینچ)، 2009( شاچت

  فرضيه همانندي. ۲

کند. ما دوستی و معاشرت با افـراد جـذاب را بـر    گزینی ایفاي نقش میجذابیت بدنی نیز در همسر
و  ثورنهیل، گنگستاد). از نظر 326، ص 2002دهیم (هاگس و همکاران، افراد غیرجذاب ترجیح می

انگیز نیز با تقارن تطبیـق  تر است. شاید رایحه دلک چهره متقارن جذاب)، ی2005(  گارورـ اپگارل
گـذاري، زنـان بـوي مردانـی را کـه از تناسـب       ها حاکی از آن است که در زمـان تخمـک  کند. یافته

) و 1976و 1972، (مورسـتین ). امـا، بـه عقیـده    2009دهند (دیبیر، بیشتري برخوردارند، ترجیح می
ظاهر محـدود اسـت، در   العاده زیبا و خوشکه به دست آوردن همسرانی فوقآنجا) از1988(فینگلد 

زندگی واقعی به آن تمایل داریم که همسرانی برگزینیم که از نظر جذابیت ظاهري شبیه به ما باشند 
بـه  هـاي عمـومی،   ). نگاهی اجمالی بـه زوجـین در موقعیـت   326، ص 2002(هاگس و همکاران، 

شود که افراد مایلند با کسانی پیوند برقرار کنند که از نظر جـذابیت بـدنی   مشاهده این امر منجر می
کنند، حال آنکه قیافه و زن جذاب، با هم قرار گذاشته و ازدواج میشبیه خودشان باشند. مرد خوش

). در یـک پـژوهش،   2009کننـد (اسـپرچر و هتفیلـد،    تر نیز با اقران خود ازدواج میهمتایان زشت
گیري کردنـد. آنهـا   یک از دو طرف زوجین واقعی را اندازهاجتماعی سطح جذابیت هرشناسان روان

هاي مختلف انجام دادند، اما سعی کردند تا حد امکان عینی باشد. این کار اغلب این کار را به شیوه
بـراي فرضـیه    بـاره، شـواهد محکمـی   صـورت گرفـت... در ایـن   » داور«با پرسیدن از بیش از یـک  

فت شد. بین زوجین واقعی، شباهت میان سطح جذابیت جسـمانی همسـران تشـخیص    همانندي یا
  داده شد (همان).

فرضیه همانندي عبارت از این اندیشه است که ما نوعاً زمانی بیشترین نتیجه و کمترین هزینه را تجربه 
اگس و (هـ وجوي همسرانی داراي میزانی از جذابیت بدنی در حد خودمان باشـیم  کنیم که در جستمی
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شـوند کـه در آن بسـیاري از    ). اما افـراد گـاهی اوقـات در روابطـی وارد مـی     353، ص 2002همکاران، 
تواند فقدان جذابیت را با یـک شخصـیت فریبنـده،    فرد میکنند. یک هاي مطلوب را پیشکش میویژگی

فقدان جذابیت را با ارائه  توانندکه افراد گهگاه می ،مهربانی، موقعیت، پول و مانند آن جبران کند. این تصور
شناسـان  کـه روان نامیده شـده اسـت. آنچنـان   » همانندي پیچیده«هاي مطلوب جبران کنند، سایر خصلت

تر، با یک زن کنند، نوع سنتی جور شدن آن است که یک مرد ثروتمند موفق مسننشان میاجتماعی خاطر
  ).2009 (اسپرچر و هتفیلد،جذاب جوان ازدواج کند 

  بررسي نقد و

ترین نقدي که بر این فرضیه وارد است، فرو کاستن اهـداف ازدواج بـه بعـد نـاچیزي از ابعـاد      مهم
هاي مهم ازدواج، تحصـیل آرامـش روانـی و    ازدواج، یعنی جذابیت بدنی است. حال آنکه از هدف

سکون قلبی زن و شوهر در سایه برقراري روابط عاطفی و اجتماعی بسـیار نزدیـک بـا هـم اسـت      
کنـد:  ). خداوند متعال در آیات متعددي به این کارکرد ازدواج اشاره مـی 52، ص 1385فر، (ساالري

هاي خداوند این است که از نوع خودتان، همسرانی بـراي شـما آفریـد تـا در کنـار آنـان       از نشانه«
 از را شـما ) همـه ( کـه  است خدایی او«و  )21(روم: » آرامش یابید و میانتان رحمت و دوستی نهاد

 آنهـا «و  )189(اعراف: » بیاساید او کنار در داد، تا قرار او جنس از نیز را همسرش و آفرید؛ فرد یک
نشانگر آن است که عوامـل  . بررسی منابع اسالمی )187(بقره: » آنها لباس شما و هستند؛ شما لباس

  گذار است:زیر در ایجاد آرامش روانی میان همسران تأثیر
نقص و نیاز، وحدت جنس زن و شوهر، ایجاد مودت و رحمـت در میـان    تکامل ناشی از رفع

). تشکیل خانواده داراي کارکردهاي دیگري 37-36، ص 1390خانی،همسران، و پوشندگی (حسین
پذیري، تأمین پایگاه اجتماعی، مشروعیت، کنترل اجتماعی، و کارکردهاي اقتصـادي  همچون جامعه

تـر  چنین تشکیل خانواده رابطه افـراد را بـا خداونـد نزدیـک    ). هم83، ص 1383(بستان، نیز هست 
دهد کـه مسـیحیان، یهودیـان و مسـلمانان در     نشان می دوالهایتو  گودمنکند. چنانچه تحقیق می

ص  ،2006 انـد (گـودمن و دوالهایـت،   تر شدن به خدا از طریـق ازدواج سـخن گفتـه   مورد نزدیک
هـاي ظـاهري   ب همسر را صرفاً برخـورداري وي از جـذابیت  توان انگیزه انتخا). بنابراین، نمی146

کنـیم کـه در   ما نوعاً زمـانی بیشـترین نتیجـه و کمتـرین هزینـه را تجربـه مـی       «دانست و گفت که 
ضـمن آنکـه نتـایج    ». وجوي همسرانی داراي میزانی از جذابیت بدنی در حد خودمان باشیمجست

دهد تفـاوت مـردان و زنـان در خصـوص     می)، نشان 180، ص 1390( خانی نائینیحسینپژوهش 

۳۸    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

در هاي جسمانی در ازدواج معنادار است. مردان اهتمام بیشتري به معیارهـاي جسـمی   نقش ویژگی
) است کـه  1990( فینگلدهایی همچون بررسی انتخاب همسر دارند. این تحقیق مورد تأیید پژوهش

). 250، ص 1382گیرند (آذربایجـانی،  می دهد مردان بیشتر از زنان تحت تأثیر زیبایی قرارنشان می
هاي جسمانی و رابطـه  کند که براي مردان عامل جذابیت) بیان می1993( جیمبالوهمچنین پژوهش 
و  مردانی. پژوهش )1385(حفاظی طرقبه و همکاران، مندي دارد تري در رضایتجنسی، نقش مهم

هنرآمــوزان دختــر نســبت بــه یــابی نگــرش دانشــجویان و ) در خصــوص زمینــه1381همکــاران (
دهد که ظاهر و قیافه پسـران از دیـدگاه دختـران، تنهـا از     همسرگزینی و آینده ازدواج نیز نشان می

توان مدعی شد کـه هـر   ها برخوردار است. بر این اساس، نمینسبت به سایر مؤلفه %3اهمیتی برابر 
  دهند.نتخاب همسر بها میدو گروه مردان و زنان، به میزان یکسان به جذابیت بدنی در ا

  هاي مکملنظريه نياز. ۳

دارد که ما به انتخاب همسرانی تمایل داریم که نیازهاي آنان مخـالف  نظریه نیازهاي مکمل بیان می
). نظریـه نیازهـاي مکمـل، بـه دو     182ص  ،2009کننده نیازهاي ماست (ناکس و شاچت، و تکمیل

یکدیگرند و آنگاه که به هـم ملحـق شـوند، نـوعی      خصلت شخصیتی متفاوت اشاره دارد که نظیر
پـذیر  جو با افراد سـلطه ). افراد سلطه326، ص 2002سازند (هاگس و همکاران،تکامل را فراهم می
یابنـد. جـذابیت بـین    یابند و افراد پرحرف، خود را مجذوب شنوندگان خوب میارتباط تکاملی می

کند و متقابالً، چگونه با نتظارات دیگري را تأمین میفردي بستگی به آن دارد که هر همسر چگونه ا
کنـد کـه   هاي مکمل به این نکته اشاره مییابد (همان). این نیازخود را می» تناسب نقش«خرسندي 

خواهد ولی نعمـت  شخصی عالقمند به برخورداري از مراقبت دیگري است. حال آنکه دیگري می
تواند بـا ایـن مـوارد سـروکار داشـته باشـد:       ي مکمل میهاي دیگر نیازهاچنین خیري باشد. نمونه
در برابـر نظـم (نـاکس و    نظمـی  نشناسی، اصالح در برابر آشوبگري، و بیمسئولیت در برابر وظیفه

 12سـتی از  فهرمکمل نه مشابه، هاي و همکارانش براساس ویژگی وینچ). 182، ص 2009شاچت، 
کـان انتخـاب همسـر مناسـب را بـا توجـه بـه        روانی سـاختند کـه ام   نیاز اصلی و سه خصوصیت

 نمونـه،  عنـوان . بـه )326، ص 2002 (هاگس و همکاران، کردخصوصیات روانی هر فرد توصیه می
اگر شوهر متمایل به فرماندهی باشد، بهتر است زنی را انتخاب کند که داراي خصلتی مطیع باشد و 

گري آرام و متعادل باشد، واالّ احتمـال  یا اگر یکی از زوجین عصبی، حساس و پرخاشگر باشند، دی
برخورد بیشتر و شکنندگی قرارداد زوجیت در صورت ازدواج دو فـرد عصـبی بـا یکـدیگر بیشـتر      



  ۳۹ شناسيگزيني و نقد آنها با تکيه بر منابع اسالمي و روانهاي همسربررسي نظريه

نفـر از   28000) در مطالعه خود بـر روي  2009( هلن فیشر. )101، ص 1376(اعزازي،  خواهد بود
اب همسر بودند، شـواهدي را بـراي   ) به دنبال انتخchemistry.comکنندگانی که در پایگاه (شرکت

» هـا کارگردان«). بر حسب شخصیت، 182، ص 2009نیازهاي مکمل کشف کرد (ناکس و شاچت، 
وجـو  نگـر، کالمـی، شـهودي) را جسـت    (درون» وگوکننـده گفـت «(تحلیلی، قاطع، متمرکز) افـراد  

نیـز دارد   والرو  ستروسا، کتسینحامیان دیگري از قبیل  وینچغیر از  ،این نظریه کردند (همان).می
 و داننـد که ارضاي نیازهاي مختلف زوجین توسط یکدیگر را یک نوع اشباع و استقالل عاطفی می

  پیوندد.این همان چیزي است که دو همسر را به نحوي پایدار به هم می

  نقد و بررسي

ده است: نخست آنکه، با آنکه این نظریه شواهد و طرفدارانی دارد، اما نقدهاي جدي آن را به چالش کشی
براي انتخاب براساس تفاوت وجود دارد، شواهد زیاد دیگـري نیـز وجـود دارد کـه     در کنار شواهدي که 

) طبـق  2000( جاکوبسـن و  هیتـون کند. براي نمونـه، بـه گـزارش    انتخاب بر مبناي همسانی را تأیید می
مـردان   %2/97ن سفیدپوست، و زنان سفیدپوست در ایاالت متحده با مردا %9/96، 1990سرشماري سال 

ص ، 2004انـد (جاکوبسـن و همکـاران،    سفیدپوست ایاالت متحده نیز با زنان سفیدپوست ازدواج کرده
هاي بین نژادي در آفریقاي جنوبی تغییر کرده است، اما ازدواج بـا  ). با اینکه قوانین مخالف با ازدواج443

اي بین نژادي واقعاً استثنایی است (همان). البته ممکن است هافراد همسان آشکارا قانونی مانده، و ازدواج
جمله ها ازهاي شخصیتی دانسته و آن را به سایر حوزهها را محدود به خصلتطرفداران این نظریه، تفاوت

هـاي  شوند که این رویکـرد، تنهـا خصـلت   هاي اجتماعی تعمیم ندهند، اما با این اشکال مواجه میحوزه
ازدواج در نظر گرفته و از سایر ابعاد مهم همچون ابعاد خانوادگی، اقتصـادي، جسـمی    شخصیتی را براي

  و... غفلت ورزیده است.
خـود   و همه باید از نیازهـاي روانـی خـود آگـاهی یابنـد     نکه طبق این نظریه اینقد دیگر این دیدگاه 

). البته 1385داودخانی، ( پذیردحال آنکه گزینش همسر با آگاهی و تخصص صورت نمی ،باشند گرتحلیل
ي آگاهی و اشراف اهر فردي نسبت به برخی خصوصیات شخصیتی خویش آگاهی دارد، ولی این به معن

هاي متعدد شخصیت وجود نداشت. کامل به تمامی ابعاد شخصیتی خویش نیست، وگرنه نیازي به آزمون
است، پس ممکن نیست کـه دو نفـر    چون نیازهاي ما متفاوت«گوید: نیز در مقام نقد این نظریه می وایت
هـاي متعـدد   ). به این معنا که هر فرد باید بـراي ویژگـی  183ص  ،2009 (ناکس و شاچت،» بمانندبا هم 

۴۰    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

گرفته و او را براي همسري انتخـاب کنـد. تحقـق    هاي مقابل آنها را در طرف مقابل در نظر خود، ویژگی
  .استچنین امري نیز به غایت دشوار 

که تأمین نیازهاي : آیا همچنانازجملههایی در خصوص این نظریه مطرح شده است. همچنین پرسش
نیست؟ آیا افراد پذیر هایی غیر از روابط زوجین امکانشخصیتی از طریق انتخاب همسر میسر است، از راه

  کنند؟ (همان).در طول زمان تغییر نمی
  شواهدي بر ضعف این نظریه ارائه کرد: توانبا بررسی دیدگاه اسالم در خصوص همسرگزینی نیز می

، 2تـا، ج  الف. اسالم همسانی دینی را شرط الزم براي تحقق ازدواج دائم دانسته (موسوي خمینی، بی
؛ 221دارد (بقـره:  ) و مسلمانان را از برقراري پیوند زناشویی بـا مشـرکان و کـافران برحـذر مـی     285ص 

تراز از لحاظ میزان دینـداري  که افراد براي ازدواج، همسرانی هم داند). عالوه بر این، الزم می10ممتحنه: 
  ).339، ص 5، ج 1365انتخاب کنند (کلینی، 

طور مطلق مورد اهتمام اسالم قرار گرفته و صرف نظـر از اینکـه   ب. برخی معیارهاي همسرگزینی به
را در انتخاب همسر لحاظ کند.  هاگر وجود دارد یا نه، تأکید شده که این ویژگیاین معیار در فرد انتخاب

، 1365توصیه شده همسرانی برگزینند که از خصوصیات زیر برخوردار باشند: حسن خلق (کلینـی،   ،مثالً
گـري  )، آرامـش 25؛ نسـاء:  5ورزي (مائـده:  )، عفت48تا، ص )، شکرگزاري (راوندي، بی563، ص 5ج 

) و تمایل جنسی (همـان، ص  323(همان، ص  )، زیبایی333، ص 5، ج 1365)، زایایی (کلینی، 20(روم: 
324.(  

گونه افراد تنها اجازه داده که با همتایـان  ن با افراد آلوده را ممنوع کرده و به ایناج. اسالم ازدواج مؤمن
 ).26و  3ن ازدواج نمایند (نور: اخود یا مشرک

  نظريه مبادله. ۴

زیابی فردي است که بیشترین پـاداش را در قبـال   کند که انتخاب همسر مبتنی بر ارنظریه مبادله تأکید می
  کند:کند. این پنج مفهوم به تبیین فرایند مبادله کمک میکمترین هزینه ارائه می

نگـرد)، کلمـاتی (دوسـتت دارم)،    ها رفتارهایی (طرف شما به دیده عشق به شـما مـی  ها: پاداش. پاداش1
، آپارتمان، و پول)، و خدماتی (غذا پختن یا تایپ کردن منابعی (زیبا یا دلپذیر بودن، داشتن وسیله نقلیه

کند، و شما به خاطر این امـور کـه برایتـان ارزشـمند     براي شما) است که طرف مقابل شما فراهم می
  بخشید.است، ارتباط را تداوم می
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همسر خود را  هاي مرتبط با دچار شدن بهاند. یک زن هزینههاي نامطبوع روابطها جنبهها: هزینه. هزینه2
سـاعت دور از خانـه بـه سـر      9کند، شاغل نیسـت،  او مواد مخدر مصرف می«کند: چنین معرفی می

او مـرا  «پردازد، شامل این موارد اسـت:  در ارتباط با او میهایی که همسر چنین خانمی هزینه». بردمی
خواهـد  ازدواج کنـیم، او مـی  که ما با هـم  صورتیدر«، و »پسندددهد، او روابط جنسی را نمیآزار می

هاي مختلف را با ) میزان همبستگی خصلت2003و همکاران ( اینگلدزباي». مادرش با ما زندگی کند
). 2003انـد (اینگلـدزباي و همکـاران،    کـرده کاهش جذابیت یک فـرد در موقعیـت ازدواج بـرآورد    

داشتن، الکل یا مواد مخدر عالقگی به جنس مخالف، مشکالت ترین خصایص عبارتند از: بینامطلوب
  بیماري مسري جنسی، و تنبلی.

ها غلبه کند. زوجین محتمالً به روابط خود ها بر هزینهافتد که پاداش. منفعت: منفعت آن هنگام اتفاق می3
آیند که ارتباط با او سـود تضـمین شـده بـاالتري     وجوي فرد دیگري برمیدهند و در جستپایان می

  نکه آنان به دریافت منفعتی از باقی ماندن با هم اشاره کنند.ایداشته باشد، مگر 
  ها غلبه کند.ها بر پاداشدهد که هزینهروي می . زیان: زیان هنگامی4
  کند.شده باالتري ارائه می. جایگزین: فرد دیگري است که اینک در دسترس است و منفعت تضمین5
بخش متقابل به تبادل رفتارهایی راد درگیر در ارتباط رضایتد که افکنطور خالصه، نظریه مبادله بیان میبه

زن و مرد براسـاس  ). 326، ص 2002 (هاگس و همکاران،پردازند که هزینه اندك و سود سرشار دارد می
هایی را به همـراه آورد  آنها پاداشتواند براي یابند که تشکیل خانواده میمینیازهاي اجتماعی و درونی در

مانند محبت و احترام  ،ذاتی و معنوي باشدتواند درونها میاین پاداش .شودیافت نمیدیگري  جايکه در 
 مستقل و استقالل مادي. ۀخان ،مانند مهریه و جهیزیه ،ذاتی باشدتواند برونیا می ،و عشق و تفاهم و تعالی

 ،اي بـرآورده گـردد  تههـا بـه نحـو شایسـ    چنانچه این پاداش .شوندافراد جذب یکدیگر می ،بر این اساس
 ،گذارنـد کـه زن و مـرد در اختیـار یکـدیگر مـی      ،هاییجنس پاداش یابد.خانواده تشکیل شده و دوام می

) 1987و همکاران ( هاوارد) و 1999( وودو  ایگلی)؛ 1986( بارنزو  باس). 1389(بصیري،  متفاوت است
اراي قدرت کمتر و دسـتیابی کمتـر بـه منـابع     شوند که دهایی واگذار میمعتقدند در جامعه، زنان به نقش

وجو جستاست. زنان براي دستیابی به قدرت و دسترسی به منابع، خصوصیاتی را در همسر آینده خود 
اند، اموري از قبیـل زیبـایی جسـمی، بـاروري و     کنند. به نوبت، زنان در مقابل کاالیی که دریافت کردهمی

  ).36، ص 2007 الیزابت، کنند (شومیک ولذت جنسی را ارائه می

۴۲    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

  نقد و بررسي

این نظریه بر این فرض استوار است که زنان از دستیابی به قـدرت و دسترسـی بـه منـابع محـروم      
ویـژه در جوامـع امـروز، بخـش     که بـه حالیباشند و صرفاً براي رفع این محرومیت ازدواج کنند. در

نیـاز از ازدواج  در عـین حـال، خـود را بـی     اي از زنان از قدرت و امکانات الزم برخوردارند.عمده
گزینـی  نیـز نشـانگر آن اسـت کـه      یابی نگرش دختران نسبت به همسردانند. ضمن آنکه زمینهنمی

برخـوردار اسـت (مردانـی و     %4وضعیت اقتصادي پسران در نظر دختران، تنها از اهمیتی بـالغ بـر   
تنها به انگیزه دریافت اموري چون زیبـایی   ). از سوي دیگر، این نکته نیز که مردان1381همکاران، 

جسمی، فرزندآوري و لذت جنسی اقدام به ازدواج کنند، قابل تردید است؛ زیرا اوالً، دریافـت ایـن   
توانند آنها را از ارتباطات خارج از چارچوب خـانواده نیـز   امور منوط به ازدواج نیست و مردان می

نتایج دیگري همچون آرامش، تکامـل و... کـه از قبیـل امـور      تحصیل کنند. ثانیاً، مردان با ازدواج به
، میـانگین  خـانی نـائینی  حسـین هاي پـژوهش  ظاهري نیستند، نیز خواهند رسید. البته براساس یافته

داري گویان دختر و پسر تفاوت معناهاي اخالقی، خانوادگی، اقتصادي و جسمانی بین پاسخویژگی
هاي اخالقی، خانوادگی و اقتصادي، دختـران نمـره   . در ویژگی)180، ص 1390خانی، دارد (حسین

اند، اما ایـن  هاي جسمانی، پسران نمره بیشتري دریافت نمودهاند و در ویژگیباالتري دریافت نموده
کند. بنابراین، امر صرفاً اهمیت بیشتر پسران به امور جسمی، و دختران به امور اقتصادي را ثابت می

دهنـد،  و دختران تنها به امـور اقتصـادي بهـا مـی    که پسران تنها به امور جسمی برداشت این مطلب 
پوشی از کارکردهاي معنوي ازدواج، تنهـا کـارکرد آن   رسد. این رویکرد با چشمنادرست به نظر می

هاي پژوهش مذکور حـاکی از ایـن اسـت کـه     که یافتهحالیرا تبادل امکانات مادي دانسته است. در
گیـرد  مـی ق بخش ناچیزي از کارکردهاي تشکیل خانواده از دیـدگاه اسـالم را در بـر   فوکارکردهاي 
بخشـی، پـرورش   منابع اسالمی، کارکردهاي مهم دیگري همچـون آرامـش   ). در28ـ20(همان، ص 

فرزند، و تقویت ارتباطات اجتماعی نیز براي تشـکیل خـانواده مطـرح شـده اسـت کـه تمرکـز بـر         
  سازد.فی میمبادالت صرفاً مادي را منت

  گيريبحث و نتيجه
ترین نظریات مربوط به همسرگزینی مورد بررسی قرار گرفت. نخستین چهار نمونه از مهم ،در این تحقیق

آیند، معموالً کسی را میصدد ازدواج برافرادي که در ،همسري بود. براساس این اصلنظریه دیدگاه همسان
طح همسانی و مشابهت با آنـان برخـوردار باشـد. امـا منـابع      گزینند که از بیشترین سبراي همسري برمی
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لزوم همسانی زوجین را  ،دانند. این منابعمعیار همسانی را هماهنگی سطح دینی طرفین ازدواج میاسالمی 
اند. اجتماعی، و حتی برخی از صفات اخالقی نفی کرده –ها همچون نژاد، منزلت اقتصاديدر برخی زمینه
جانبه بـه  شناسی اجتماعی نیز گرایش همههاي روانشده در حوزههاي متعدد انجامژوهشعالوه بر این، پ

  کشد.همسانی را در همسرگزینی به چالش می
یعنی فرضیه همانندي عبارت از این اندیشه است که ما نوعاً زمانی بیشترین نتیجه  ،دیدگاه دوم

انی داراي میزانی از جذابیت بـدنی در حـد   وجوي همسرکنیم که در جستو کمترین هزینه را تجربه می
ترین نقدي که بر این فرضیه وارد است، فرو کاستن اهداف ازدواج به بعد نـاچیزي از  خودمان باشیم. مهم

هاي انجام گرفته در این زمینه نیز نشان ابعاد ازدواج یعنی جذابیت بدنی و تأمین نیاز جنسی است. پژوهش
هاي جسمانی در ازدواج معنادار است و مردان ن در خصوص نقش ویژگیدهد که تفاوت مردان و زنامی

  در انتخاب همسر دارند. اهتمام بیشتري به معیارهاي جسمی
گـاه  نظریه نیازهاي مکمل به دو خصلت شخصیتی متفاوت اشاره دارد که نظیر یکدیگرند و آن

س، افـراد در همسـرگزینی در   سـازند. بـر ایـن اسـا    نـوعی تکامـل را فـراهم مـی     ،که به هم ملحق شوند
وجوي مواردي هستند که داراي خصوصیات شخصیتی متفاوت و در عین حال مکمل آنها باشند. جست

با آنکه این نظریه شواهد و طرفدارانی دارد، اما در کنار شواهدي که براي انتخاب براساس تفاوت وجـود  
کنـد. نقـد دیگـر ایـن     ي همسانی را تأیید مـی دارد، شواهد زیاد دیگري نیز وجود دارد که انتخاب بر مبنا

 .باشند گرتحلیلخود  و همه باید از نیازهاي روانی خود آگاهی یابند ،ن است که طبق این نظریهایدیدگاه 
. در پذیردصورت نمی هاي شخصیتیدر خصوص ویژگی حال آنکه گزینش همسر با آگاهی و تخصص

شـأنی دو همسـر بـر مبنـاي     چراکه از نظر اسالم اساسـاً هـم   مقبول نیست؛نیز این نظریه دیدگاه اسالمی 
صـورت  هاي همسر شایسته از دیدگاه اسـالم بـه  شود، ضمن آنکه برخی ویژگیهمسانی دینی توجیه می

  گر وجود دارد یا نه، مورد تأکید قرار گرفته است.نظر از آنکه این خصوصیت در انتخابمطلق و صرف
کند که انتخاب همسر مبتنی بر ارزیابی فردي است که بیشترین پاداش را میباالخره نظریه مبادله تأکید 
شوند که داراي قدرت کمتر و هایی واگذار میکند. در جامعه، زنان به نقشدر قبال کمترین هزینه ارائه می

ر دستیابی کمتر به منابع است. زنان براي دستیابی به قدرت و دسترسی به منابع، خصوصیاتی را در همسـ 
اند، امـوري از قبیـل زیبـایی جسـمی،     کنند و در مقابل کاالیی که دریافت کردهوجو میآینده خود جست

پوشـی از کارکردهـاي معنـوي ازدواج، تنهـا     کنند. این رویکرد با چشمباروري و لذت جنسی را ارائه می
ش ناچیزي از کارکردهاي بخ ،که کارکردهاي فوقحالیکارکرد آن را تبادل امکانات مادي دانسته است، در
گیرد. همچنین این نظریه بر این فرض استوار است برمیتشکیل خانواده از دیدگاه اسالم و مسیحیت را در

۴۴    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

دستیابی به قدرت و دسترسی به منابع محروم باشند و صرفاً براي رفع این محرومیـت ازدواج   که زنان از
در  .اي از زنان از قدرت و امکانات الزم برخوردارندعمدهویژه در جوامع امروز، بخش که بهحالیدر .کنند

دانند. از سوي دیگر، این نکته نیز که مردان تنها به انگیزه دریافت نیاز از ازدواج نمیخود را بی ،عین حال
  اموري چون زیبایی جسمی، فرزندآوري و لذت جنسی اقدام به ازدواج کنند، قابل تردید است.

داري و نیز برخـی خصوصـیات   همسري دینی و هماهنگی در میزان دینر همساندر دیدگاه اسالم، ب
اخالقی از قبیل پاکدامنی تأکید و بر عدم اهمیت ابعاد دیگر همسـانی تصـریح شـده اسـت. دو پـژوهش      

) به تفصیل، معیارهاي همسرگزینی از دیدگاه 44- 21، ص 1389؛ 74- 40، ص1390(نائینی خانی حسین
  قرار داده است.یت هریک را مورد بررسی اسالم و میزان اهم
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  ترجمۀ ناصر مکارم شیرازي، قم، مؤسسه مطبوعاتی هدف.، تابی ،البالغهنهج

  .روشنگران و مطالعات زنانتهران، ، شناسی خانوادهجامعه، 1376 ،اعزازي، شهال
  ، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.اسالمی شناسی اجتماعی با نگرش به منابعروان، 1382آذربایجانی، مسعود و دیگران، 

 ، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.شناسی خانوادهاسالم و جامعه، 1383 ،بستان، حسین

  http://anthropology.ir/node/7540<، مثابۀ فراگرد مبادلهخانواده و زناشویی به)، 1389بصیري، هدي، (آبان 
در: » بررسی رابطه بین میزان صمیمیت در خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان« ،1386جاسبی، منیژه و همکاران، 

  ..و پژوهشی امام خمینی شناسی آن، قم، مؤسسۀ آموزشیمجموعه مقاالت تقویت نظام خانواده و آسیب
نامـه دکتـري،   پایان ،ز دیدگاه اسالم و ساخت مقیاس آنمعیارهاي انتخاب همسر ا، 1390 ،هاديخانی نایینی، حسین

  .قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی شناسی تربیتی،روان
 .44- 21، ص 4، ش هاي تربیتیاسالم و پژوهش، »معیارهاي انتخاب همسر از دیدگاه اسالم« ،1389،  ـــــ

مجله دانشگاه علوم ، »مندي زوجـی ن اجزاء عشق و رضایتبررسی ارتباط بی«، 1385 حفاظی طرقبه، میترا و همکاران،
  .109ـ99، ص 54، ش پزشکی مازندران

  ، تهران، اسالمیه.موسی الرضابنزندگانی حضرت علی، 1380 ،خسروي، موسی
  aspx.17ـsocial82.blogfa.com/catگرفته از: ، برشناسی همسریابیجامعه، 1385 ،خانی، محسنداود

  .الکتاب، قم، دارالنوادر للراونديتا، بی ،هللاراوندي، سیدفضل
  ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسیخانواده در نگرش اسالم و روان، 1385، فر، محمدرضاساالري
  ، قم، جامعه مدرسین.المیزان فی تفسیر القرآنتا، بی ،ی، سیدمحمدحسینئطباطبا

  الدین احمد غفاري مازندرانی، تهران، مرتضوي.، ترجمۀ نظاملجاجاالحتجاج علی اهل الق، 1403علی، بنطبرسی، احمد
  ، تهران، اسالمیه.اعالم الوري باعالم الهدي، 1390، حسنبنطبرسی، فضل
 ، قم، مؤسسه در راه حق.تفسیر نور، 1376 ،قرائتی، محسن

  ، قم، چاپخانه علمیه.التفسیر لکتاب اهللا المنیرق، 1402 ،حویزي، محمدکرمی
  الکتب االسالمیه.، تهران، دارکافی ،1365 ،یعقوببنمحمد کلینی،

  الوفاء. مؤسسۀ، بیروت، االنواربحارق، 1403 ،مجلسی، محمدباقر
یابی نگرش دانشجویان و هنرآموزان دختر نسبت به همسرگزینی و بررسی و زمینه«، 1381مردانی، صدیقه و همکاران، 

ها، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص دانشجویی راهکارها و چالشدر: خالصه مقاالت ازدواج » آینده ازدواج
  .28ـ27

۴۶    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

، تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندري، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی اخالق در قرآن، 1384 ،تقیمصباح، محمد
  .امام خمینی

 نگره شیخ مفید.، قم، کاهللا علی العبادحجج معرفۀاإلرشاد فی ق، 1413 ،بن نعمانبن محمدمفید، محمد

  ، قم، اسماعیلیان.الوسیلهتحریرتا، بی ،اهللاموسوي خمینی، سیدروح
Birkelund, & et al, 2003, Who Marries Whom? Educational Homogamy in Norway. 

DEMOGRAPHIC RESEARCH.VOLUME 8. ARTICLE 1. P. 1-30. Retrieved from 
http:// www. oekonomi. uio. no/ memo/ memopdf/ memo 2800. p 

Dibear, 2009, Factors In Human Mate Selection, Barrels of Information & How to 
Guides. Retrieved from www.infobarrel.com/ Factors In Human M. 

Finnks, Fjalar, 1997, Social Integration, Heterogeneity, and Divorce: The Case of the 
Swedish  ــ speaking Population in Finland, Finland ActaSociologica,v 40, N 3, p. 

 .277ـ263
Frimmel, & et al, 2008, Assortative Mating and Divorce in Austria, 

�JohannesKeplerUniversit at Linz, www.oeaw.ac.at/vid/download/col091020rw.pdf. 
Goodman, Michael. A. & David, C. Dollahite, 2006, How Religious Couples Perveive 

the Influence of God in Their Marriage. Review of Religious Research, v 48, N 2, p. 
 .155ـ141

Hughes, & et al, 2002, Sociology: the core. New York, McGrawـ Hill Higher Education. 
Ingoldsby, Bron. B., & et al, 2003, Mate Selection Across Cultures explores. Sage 

Publications. 
Jacobson, C. K., & et al, 2004, Inter Racial Marriages in South Africa. Contributors, 

Journal of Comparative Family Studies, v 35, P. 443. 
Kalmijn, Matthijs, 1998, Intermarriage And Homogamy: Causes, Patterns,Trends, 

Annual Review of Sociology,v 24, p. 395 421. 
Knox, David. &Carolin. Schacht, 2009, Choices in Relationships: An Introduction to 

Marriage and the Family. Wadsworth: Cengage Learning. Inc. 
Kraft, Kornelius.,& Stefanie. Neimann, 2009, Impact of Educational and Religious 

Homogamy in Marital Stability.Discussion Paper. 
Shoemake, & Elizabeth. G, 2007, Human Mate Selection Theory: An Integrated 

Evolutionary and Social Approach, Journal of Scientific Psychology, p. 35-41. 
Sprecher, S. & Hatfield, E, (in press/2009), Matching hypothesis. In H. Reis & S. 

Sprecher (Eds.) Encyclopedia of human relationships, New York: SAGE. 


