
خواستگاری از زن در زمان عده از دیدگاه امامیه و حنفیه
عظمت شاهین 1

چکیده
در ای���ن نوش���تار، دی���دگاه امامی���ه و حنفیه در م���ورد خواس���تگاری از زن ع���ده دار در ابعاد 
مختلف، مانند در عده وفات، طالق باین، طالق رجعی و خواستگاری برای نکاح موقت، 
بیان می ش���ود. این مس���ئله در بعض ابعاد بین امامیه و حنفیه مش���ترک ب���وده و دیدگاه 
کی عبارت اس���ت از:  یکس���انی دارند، اما در برخی دیگر با هم اختالف دارند. موارد اش���ترا
که در عده وفات است، به  خواس���تگاری از زن ش���وهردار حرام است، خواس���تگاری از زنی 
که در ایام  ص���ورت تعریض جایز، و به صورت تصریح، ممنوع اس���ت. خواس���تگاری از زنی 
که ازدواج او با همسرش فسخ شده از سوی زوج تعریض  طالق باین به سر می برد، یا زنی 
و تصریح، جایز بوده، اما از طرف غیر زوج به صورت تعریض، جایز است. از موارد اختالفی 
در نزد امامیه، خواس���تگاری از زنی مطلقه رجعی در ایام عده از جانب غیر ش���وهر، به طور 
صریح و غیر صریح، حرام و ممنوع اس���ت، اما نزد حنفیه دو قول وجود دارد. برخی حرام 

و برخی جایز می دانند. 
کلیدی: خواستگاری، عده، طالق، تعریض.  گان  واژ

1. مقدمه
کش���ورهای اسالمی بوده و بسیاری از  خواس���تگاری از زن عده دار، یکی از مس���ائل مبتال به بانوان در 

کامل ندارند، پس ضرورت دارد در این مس���ئله، تحقیق مس���تقل و  گاهی  زنان از حکم این مس���ئله آ

که مطابق فطرت  جامعی در این مقاله صورت بگیرد. خواستگاری، رسمی دیرینه در میان بشر بوده 

و طبیع���ت انس���ان، امری طبیعی و مقدمه ای مهم بر پیمان زناش���ویی اس���ت. در خصوص ازدواج، 

کند. خواستگاری جایز  که مرد به خواستگاری زن برود، یعنی از زنی درخواست ازدواج  مرسوم است 

که با توجه به آنها، احکام متعددی دارد. خواستگاری، یا به طور صریح و  و مش���روع، ش���رایطی دارد 

کنایه. همچنین خواستگاری ممکن است توسط شوهر سابق از  روش���ن اس���ت و یا به طور تعریض و 

که خواستگاری  که در ایام عده به سر می برد، همچنین ممکن است  زن مطلقه اش باشد، یا از زنی 

کستان. کارشناسی فقه اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از پا 1 . دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان 76-61/1398
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کرده و یا اینکه زنی از مردی خواس���تگاری  که فرد دیگری پیش از او از وی خواس���تگاری  از زنی باش���د 

کند. با وجود این حاالت، احکام آن هم متفاوت است. در این نوشتار، خواستگاری از زن عده دار از 

منظر فقه امامیه و حنفیه بررس���ی می شود. فقهای امامیه و حنفیه در مراحل مختلف این مسئله، 

دیدگاه یکس���انی دارند، اما در برخی از مس���ائل، اختالف در بین آن دو فرقه دیده می ش���ود. در مورد 

کتاب های فقهی امامیه و حنفیه بحث شده و در این زمینه چندین  خواس���تگاری از زن عده دار در 

مقاله نیز نوشته شده است، مانند خواستگاری از زن عده دار در فقه مذاهب پنجگانه اثر دکتر اسداهلل 

کارشناسی ارشد  لطفی و فتح اهلل قربانی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی؟هر؟، دانشجوی 

فقه و مبانی حقوق اسالمی در موضوع موانع خواستگاری هم اشاره ای به موضوع مربوطه دارند. در 

این مقاله، حکم فقهی خواس���تگاری از زن عده دار از دیدگاه فقه مذاهب پنجگانه بررس���ی می شود. 

کات و افتراقات خواس���تگاری از زن در زمان عده از  ای���ن تحقی���ق، حکم فقه���ی و تبیین ادله و اش���ترا

که ماهیت خواستگاری و  کرده پاس���خ گوی این سؤاالت است  دیدگاه فقه امامیه و حنفیه را بررس���ی 

عده از دیدگاه فقه اسالمی چیست؟ احکام خواستگاری از زن عده دار از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه 

کدام است؟ کات و افتراقات حکم خواستگاری از زن عده دار در فقه امامیه و حنفیه  چیست؟ اشترا

2. مفهو م شناسی

2-1. خواستگاری در لغت

 خواس���تگاری در لغت، طلب، خواس���ت، خواهش و طلب زناش���ویی یا به معنای پیش���نهاد ازدواج 

است، یا تقاضای ازدواج کردن از زن یا دختر. )عمید، 1396، ص1350( 

2-2. خواستگاری در اصطالح

 خواس���تگاری مقدمه ازدواج اس���ت، یعنی ش���خص می خواهد به طور رس���می، عالقه مندی خود به 

کند. خواستگاری و خطبه، به معنای پیشنهاد تشکیل خانواده مشترک با دختر و یا  وصلت را بیان 

که برگزیده شده و در قرآن از آن به خطبه النساء تعبیر شده است. )بقره:2( خواستگاری،  زنی است 

کند.  که خالی از موانع ازدواج اس���ت، اظهار  یعن���ی اینکه مرد، می���ل و رغبتش را برای ازدواج ب���ا زنی 

این اظهار رغبت، ممکن اس���ت توس���ط خود مرد یا توس���ط اقوام او یا دیگران انجام شود. در صورت 

موافقت زن یا نایب او با این تقاضا، مرحله خواس���تگاری انجام ش���ده اس���ت )طهماز، 1420، 41/2؛ 

بدران، 1967، 19/1؛ السباعی، 2001، 51/1(. 

برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خود رفته و تمایل 
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خ���ود را ب���رای ازدواج با وی اعالم می کند، پس خواس���تگاری را پیش���نهاد ازدواج از طرف مرد تعریف 

که به عبارت دقیق تر، تقاضای مرد برای ازدواج با زنی معین و خالی از موانع ش���رعی اس���ت.  کرده اند 

که با پذیرش آن از سوی خواستگاری شده  خواس���تگاری، ایجابی اس���ت از سوی خواس���تگار یا مرد، 

گرفته و نامزدی تحقق می یابد. نامزدی یا وعده ازدواج هم توافقی اس���ت  یا زن، وعده نکاح صورت 

ک���ه بین زن و مرد، برای ازدواج در آینده منعقد می ش���ود. بنابراین، نامزدی یک قرارداد اس���ت، ولی 

کنند. )امامی و صفایی، 1374، 31/1( البته انجام  که طرفین می توانند آن را فس���خ  قراردادی جایز، 

خواس���تگاری و پذیرش طرف مقاب���ل و تحقق پیمان مزبور، به معنای تحقق ازدواج و ش���روع رابطه 

زناشویی نیست )کاتوزیان، 1378، 33/1( بلکه همچنان طرفین نسبت به یکدیگر اجنبی و نامحرم 

هستند. وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند. 

2-3. طالق در لغت 

ة: بینونتها عن زوجها«. راغب اصفهانی نیز در 
َ
 ابن منظور در لس���ان العرب می نویس���د: »َطالُق  المرأ

خلیُة من الوث���اق« . از این لحاظ، طالق به معنای آزادکردن،  اَلِق : التاّ کتاب مفردات می نویس���د: »الطاَّ

گذاشتن، مفارقت و جدایی آمده است )ابن منظور، 1997؛ اصفهانی، 1430(  ترک کردن، وا

2-4. طالق در اصطالح فقهی

 واژه طالق در اصطالح ش���رعی، یعنی ازاله قید نکاح بدون عوض با صیغه طالق و ش���بهه آن. طالق، 

کفایت می کند و نیازمند قبول نیست و به  جزء ایقاعات است و جزء عقود نیست و تنها ایجاب در آن 

که  توس���ط مرد یا وکیل مرد اجرا می ش���ود. طالق، یعنی پایان ازدواج و جداشدن همسران از یکدیگر 

که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داش���ته از میان می رود.  در پی آن، حقوق و تکالیف متقابلی 

)نجفی، 1410، 2/32؛ عاملی، 1375، 378/2( 

2-4-1. اقسام طالق

اول( طالق رجعی

کند،  گر مرد رجوع  کند. در طالق رجعی، ا که مرد می تواند در مدت عده، به زن رجوع   طالقی است 

که طالق رجعی  کرده و وظایف خود را به جا آورد؛ زیرا زنی  زن باید در مدت عده از شوهرش تبعیت 

که عده اش تمام ش���ود. منظور از حق رجوع در  داده ش���ده در حکم همس���ر ش���رعی اس���ت، تا زمانی 

که مرد می  تواند در مدت عده، بدون نی���از به عقد مجدد با هر لفظ یا عملی  ط���الق رجعی آن اس���ت 

که او را دوباره به همس���ری خود پذیرفته اس���ت مشروط بر آنکه قصد رجوع  به همس���ر خود بفهماند 

داش���ته باش���د. از منظر قانون، شرط اساس���ی در برقراری مجدد رابطه  زناش���ویی، قصد رجوع است 



64

دن
هاا

خو
ن و 

زهو
ی 
قه
ی ف

هو
ش 

وه
پژ

که م���رد، اراده  واقعی برای  تا امکان س���وء اس���تفاده از زن مطلق���ه از بین برود. قصد رجوع آن اس���ت 

ازس���رگیری رابطه  زناش���ویی و تشکیل مجدد خانواده  خود را داش���ته باشد و بخواهد دوباره با همسر 

که  گر عمل���ی انجام دهد  گر مرد قصد رجوع نداش���ته باش���د، حتی ا کند، پس ا مطلق���ه  خود زندگ���ی 

نش���ان دهنده رجوع باشد، مثل لمس کردن دست همسر یا بغل کردن وی، به صورت قانونی و بنابر 

نظر بیشتر فقها، رجوع واقع نشده است. )مشکینی، 1431، ص357( 

دوم( طالق باین 

که مرد در زمان عده، حق رجوع به زن را ندارد. در طالق باین، مرد بعد   طالق باین، طالقی اس���ت 

کند. ط���الق باین، یعنی در زمان عده، زوج حق رجوع به  از زم���ان ع���ده می تواند دوباره با زن ازدواج 

زوجه را ندارد و چنانچه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه اش باشد، باید تا انقضای مدت عده 

کرده و بعد از آن با عقد نکاح مجدد او را به همسری درآورد. )خمینی، 1424، 529/2(  صبر 

الف( انواع طالق باین 

- طالق خلع

که از شوهر خود دارد در مقابل مالی  کراهتی  که زن به  واس���طه   طالق خلع، نوعی طالق باین اس���ت 

کمتر  که به شوهر می دهد، طالق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا 

که از نوع باین است با ایجاد شرایطی، البته از سوی زوجه، دچار تغییراتی  از مهر باش���د. طالق خلع 

کراهتی  که ضمن آن، زوجه به دلیل  در نوع و ماهیت می شود. طالق خلع از اقسام طالق باین بوده 

ک���ه به او می ده���د از قید زوجیت رها می ش���ود. زوجه  ک���ه نس���بت به زوج خ���ود دارد در مقابل مالی 

می توان���د ت���ا قبل  از طالق  خل���ع  و حتی  بعد از طالق در مدت عده و تا قب���ل از انقضای  آن، به بذل یا 

که در این صورت، طالق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می تواند در زمان عده به  کند  فدیه رجوع 

کند. )شاهرودی، 1392، 482/3(  زوجه رجوع 

- طالق مبارات

 مبارات، مش���تق از برائت و به معنی مفارقت اس���ت و چون زوجین به وس���یله طالق مزبور از یکدیگر 

کراهت از طرفین باش���د، ولی در ای���ن صورت عوض  که  مفارق���ت می کنند، ط���الق مبارات آن اس���ت 

باید زائد بر میزان مهر نباش���د. ش���یوه و صیغه طالق مبارات با طالق معمولی تفاوت دارد. در طالق 

مبارات، پس از آنکه زن یا وکیل او مهریه را بخشید، مرد یا وکیل او صیغه طالق مبارات را می خواند. 

در صیغه طالق مبارات از فعل بارت استفاده می شود تا مبارات بودن طالق را نشان دهد. )خمینی، 

1424، 535/2( طالق مبارات از اقسام طالق باین است. بنابراین در آن مرد نمی تواند به زن رجوع 



مش
ی ا

ش و 
ویم

ن ای
زو

دح
ز د

ن ا
اح

ن 
زیو

در 
ن 
ز ا
ی ا

 و 
اسم

خا

65

کند )مشکینی، 1431، ص227(.  کند، یعنی نمی تواند بدون خواندن عقد، او را دوباره همسر خود 

2-5. عده در لغت 

گروه، ش���مردن، مدت، س���وگ زن به مرگ  گرفته ش���ده و به معانی مختلف مانند  عده از ریش���ه عدد 

شوهر و ایام حیض یا طهر زن است. )عمید، 1396( 

2-6. عده در اصطالح

ک�ه زن ب�ع�د از طالق و زوال نکاح ی�ا وف�ات،   عده در اصطالح فقها، یعنی تربص یا ح�الت انتظار ش�رع�ی 

ک�ه م�وج�ب عده می شوند  کند.  ام�وری  ک�رده، س�پ�س ش�وه�ر دی�گ�ر اختیار  الزم اس����ت م�دت�ی درن�گ 

عبارتند از: وفات، اقس���ام مختلف طالق، فس���خ عقد به واس���طه ع�ی�ب ها، انفس���اخ به مثل ارتداد یا 

اس���الم و یا ش���یردادن، آمیزش اشتباهی و تمام شدن مدت یا بخشش آن در ازدواج موقت. در همه 

کرده باش���د. )دهخ���دا، 1377، 130/33؛ خمینی؟هر؟،  که آمیزش  اینها غیر از وفات، ش���رط اس���ت 

 )345/2 ،1404

2-6-1. انواع عده

اول( عده طالق

کی طالقش داد، باید به مقداری صبر  گر زن عادت ماهیانه می بیند، بعد از آنکه در پا  همه مراجع، ا

گر عادت  که حیض سوم را دید، عده او تمام است. ا ک شود. هنگامی  که دو بار حیض ببیند و پا کند 

که عادت می بینند، باید بعد از طالق، سه ماه عده نگه دارد. زنی  نمی بیند، ولی در سن زنانی است 

گرفته، باید عده نگه دارد، مگر اینکه ش���وهر با او نزدیکی نکرده باشد، یا قبل از  که از ش���وهرش طالق 

نه س���الگی طالقش دهد، یا زن یائس���ه باشد. زن در این سه صورت، بعد از طالق می تواند بالفاصله 

کند. )خمینی؟هر؟، 1392، ص524(  شوهر 

دوم( عده وفات

که شوهرش مرده باشد، باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد،  که زنی   منظور از عده وفات این است 

کرده باش���د یا نه. حتی زن یائسه و صغیره  خواه ازدواج دائم باش���د یا موقت، ش���وهرش با او نزدیکی 

گر پیش از  گر باردار اس���ت، باید تا هنگام وضع حمل، عده نگه دارد. ا نیز باید عده وفات نگه دارد و ا

گذشتن چهار ماه و ده روز، فرزندش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهر، عده را ادامه 

دهد. امام خمینی؟هر؟ در تحریر الوسیله می فرماید: 

که حامله نباش���د، چهار ماه و ده     روز اس���ت،  کرده در صورتی  که ش���وهرش فوت  عده زنی 
کبیره، یائسه باشد یا غیر یائس���ه، به او دخول شده باشد یا نه،     دائمی باشد یا  صغیره باش���د یا 
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گر حامله باشد، عده اش دورترین     زمان از وضع حمل  منقطعه از صاحبان قرءها باش���د یا نه و ا
و مدت چهار ماه و ده روز است. )خمینی؟هر؟، 1383، 360/2( 

ثر سوم( عده مفقوداال

که نه خبری از وی برسد و نه اثری از او ظاهر شود و  گونه ای باش���د  گم ش���ود و غیبت او به  گر مردی  ا

ج ه�م�سرش خرج  که برای م�خ�ار مرده و زنده بودنش معلوم نباش���د، چنانچه مالی از او باقی باش���د 

که به طور مجانی  کسی باشد  ج همسرش شود، یا  که عهده دار مخار ش���ود، یا ولی و سرپرس���ت دارد 

که  کند و انتظار بکش���د و هرگز جایز نیس���ت  که صبر  ج او را عهده دار ش���ود، بر زن واجب اس���ت  مخار

گ�ر مالی از شوهرش  کند همس���رش مرده، یا وی را طالق داده اس�ت،  ام�ا ا کند، تا اینکه یقین  ازدواج 

که به طور مجانی مخارجش را  ک�س����ی ن�ب�اش���د  که خ�رج�ی او را ب�ده�د و  نمانده، یا سرپرس���تی ندارد 

ع برود و  کم ش���ر کند، پیش حا گ���ر صبر نکند و بخواهد ازدواج  کند، و ا بده���د، ب���از هم می تواند صبر 

ع از تاریخ مراجعه، چهار سال به زن مهلت می دهد و در این مدت از شوهرش جست وجو  کم شر حا

کم به وی  گ�ر م�رد ولی ی�ا وکی���ل دارد، حا می ش���ود، چ�ن�انچ����ه م�رده ی�ا زن�ده ب�ودن او م�ع�لوم ن�ش����د، ا

گر ولی نداش���ته باشد یا  گر اقدام نکرد، او را مجبور می ک�ند و ا که زن را طالق دهد و ا دس���تور می دهد 

کم او را ط�الق م�ی ده�د، س�پ�س زن چ�ه�ار  اقدام نکند و اجبارش هم امکان نداش���ته باش���د، خود حا

کند. )خمینی؟هر؟، 1383، 340/2(  م�اه و ده روز عده وفات نگه می دارد، سپس می تواند ازدواج 

چهارم( عده وطی بالشبهه یا عده آمیزش اشتباهی

که او ش���وهرش  کند، چه زن بداند  گمان اینکه عیال اوس���ت، نزدیک���ی  گ���ر م���رد غریب���ه ای با زنی به  ا

کند ش���وهرش اس���ت، باید عده نگه دارد. م�دت ع�ده آمیزش اشتباهی مانند عده  گمان  نیس���ت، یا 

طالق است. )خمینی؟هر؟، 1392، ص537( 

2-7. تعریض در لغت

گفت���ن و عریض کردن اس���ت و همچنین  کنایه س���خن  کت���اب فرهن���گ معی���ن، تعریض به معنای  در 

گس���ترش،  گفتن، پهناوری، عریض س���ازی،  کنایه س���خن  کنایه، اش���اره، ایما، به  اس���تعاره، تلوی���ح، 

گفتن آمده است. )عمید، 1396،  کنایه سخن  گفتن و به  پهن کردن، عریض کردن، س���خن سربسته 

معین، 1350؛ دهخدا، 1377( 

2-8. تعریض در اصطالح

که معنای اولیه آن مورد نظر نباشد بلکه معنای ثانوی و  گونه ای است   در اصطالح، آوردن سخن به  

گونه ای می آورد  کالم را به  گوینده نمی خواهد مستقیم بگوید در نظر است. بنابراین،  که  عمیق تر آن 
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که  کنایه ای  کنایه است، اما  گفتن مطلب، صریح حرف خود را نزده باشد. تعریض، نوعی  تا در عین 

گر درس���ت هم باش���د. )عاملی، 1406، 239/5؛ محبتی،  گوینده نیس���ت، حتی ا معنای اولیه، مراد 

1380، ص100( 

3. شرط خواستگاری
که ازدواج با او مشروع و قانونی  الزمه خواستگاری مشروع و قانونی، خواستگاری از دختر یا زنی است 

باشد. بنابراین، خواستگاری هنگامی صحیح است که ازدواج با او حرام نباشد. در صورتی که ازدواج 

با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است، خواه حرمت دائمی باشد مانند حرمت 

ازدواج ب���ا عمه و خاله، یا حرمت موق���ت، مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر 

ضتم به من ِخطبه النس���اء؛ در  قبل���ی منحل ش���ده باش���د. از مفهوم آی���ه »و ال جناح علیکم فیم���ا عراّ

گویید« )بقره: 235(  که در عده وفاتند، بدون صراحت  که هنگام خواس���تگاری زن هایی  س���خنانی 

که ش���وهر آنها وفات یافته، استفاده می شود.  حرمت تصریح به خواس���تگاری در عده وفات از زنانی 

که در عده طالق رجعی به  که شوهر دارد و همچنین از زنانی  پس به طریق اولی، خواستگاری از زنی 

س���ر می برند، حرام اس���ت؛ زیرا مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه است و هنوز علقه زوجیت 

ک���ه زوجین در ایام عده از یکدیگ���ر ارث می برند و بر  کامل از بین نرفته و به این علت اس���ت  ب���ه ط���ور 

کند و ش���وهر س���ابق، حق رجوع به همسر  مرد واجب اس���ت تا مس���کن و نفقه زن را تضمین و تأمین 

هن فی ذلک؛  کریم هم خداوند متعال می فرماید: »و بعولتهن احقاّ برداّ مطلقه خود را دارد. در قرآن 

و شوهرانشان به بازگرداندن آنها سزاوارترند« )بقره: 228(. 

4. انواع خواستگاری

4-1. خواستگاری صریح

که به طور مس���تقیم و صریح و  کلماتی اس���تفاده می کند   در این خواس���تگاری، مرد با خانواده زن از 

کار نمی برد. برای مثال مرد به زن  کرده و هیچ گونه کالم مبهمی به  کنایه از زن تقاضای ازدواج  بدون 

کنم«.  می گوید: »من می خواهم با شما ازدواج 

کنایه 4-2. خواستگاری به صورت تعریض یا 

 در این خواستگاری، مرد و خانواده او، ازخانواده زن یا از خود زن با کلماتی که غیر مستقیم یا کنایه وار 

است، مقصود خود را می رسانند. برای مثال مرد به زن می گوید: »من به تو عالقه مند هستم«. 

این نوشتار در مورد خواستگاری از زن عده دار از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه است. 
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4-3. خواستگاری از زن عده دار از دیدگاه فقهای امامیه و دالیل آن 

4-3-1. خواستگاری از زن شوهردار و مطلقه رجعی

جمهور فقهای مذاهب اس���المی، خواستگاری از همس���ر دیگری را حرام و ممنوع می دانند؛ زیرا آبرو 

و نام���وس مس���لمان، مانند جان و مال وی محترم اس���ت. )نجف���ی، 1401، 119/30( به همین دلیل 

هیچ دینداری چنین اقدام و تعریض ناروایی را به ناموس خویش روا نمی کند. همچنین زن مطلقه 

رجعیه در زمان عده در حکم زوجه اس���ت. بر این اس���اس، فقها بر حرمت خواستگاری مرد اجنبی از 

چنی���ن زن���ی اتفاق نظر دارند. خواس���تگاری دیگران در عده طالق رجعی با حق ش���وهر منافات دارد 

)نجفی، 1401، 119/30(. 

4-3-2. خواستگاری از زن عده دار در طالق باین 

در طالق سوم زوجه، زن به طور موقت بر شوهر قبلی حرام بوده و عقد نکاح در بین آنها حرام است، 

کند. خواستگاری از چنین زنی در  مگر اینکه زن، محلله باشد، آن گاه می تواند با شوهر قبلی ازدواج 

ایام عده به صورت تصریح از سوی هر مردی، حرام و ممنوع است، چه شوهر قبلی باشد و چه مرد 

گرچه  دیگر و خواس���تگاری به صورت تعریض جایز است. دلیل این منع، آیه 235 سوره بقره است، ا

کردند و از آیه،  ج  مفهوم و منطوق آیه عده وفات است، اما فقهای اسالم آن را از این خصوصیت خار

عموم را استفاده می کنند. )نجفی، 1401، 120/30( محقق حلی در این زمینه می فرماید: 

که ش���وهرش او را س���ه بار طالق داده، بر ش���وهر، حرام ابدی نمی ش���ود بلکه بر آن  آن زن 
که زن سه طالقه با مرد دیگری ازدواج می کند، حرمت موقت  مرد حرام موقت است. مادامی 
کند و غیر از شوهر قبلی نیز  برای او از بین رفته و شوهر قبلی می تواند دوباره از او خواستگاری 

کنند. )حلی، 1481، 526/1(  می توانند خواستگاری 

محق���ق حل���ی در علت جواز خواس���تگاری از زن صاحب عده طالق رجعی و ع���ده طالق باین، به 

ص���ورت تصریح می گوی���د: »زیرا در ای���ن هنگام زن در حکم زوجه برای ش���وهرش می ش���ود« )حلی، 

گر زنی توس���ط طالق خلع از ش���وهرش جدا ش���ده باش���د، عده آن زن، عده طالق  1481، 526/1(. ا

باین اس���ت. در طالق باین، شوهر برای بازگش���ت به زندگی مشترک منتظر بماند تا عده طالق تمام 

کند، پس در زمان عده، شوهر سابق می تواند  شود. بعد از اتمام عده، می تواند دوباره با آن زن نکاح 

کند، اما بیگانه در ای���ن دوران نمی تواند به  کنایه از زوجه مطلقه خواس���تگاری  ب���ه ص���ورت صریح یا 

کنایه از آن زن  کند، البته بیگانه هم می تواند به صورت تعریض و  صورت تصریح از وی خواستگاری 

کند )نجفی، 1401، 20/30(.  خواستگاری 
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4-3-3. خواستگاری از زن مطلقه در ایام عده و عده وفات 

کرد. خواس���تگاری به ص���ورت تصریح و  خواس���تگاری از زن مطلق���ه را می توان ب���ه دو صورت تبیین 

کنایه یا تعریض. در این دو صورت، حکم خواستگاری مطابق با طالق رجعی  خواستگاری به صورت 

که در عده رجعی است با تصریح  و باین فرق دارد؛ زیرا به لحاظ شرعی و قانونی، خواستگاری از زنی 

گر آن زن  که در عده رجعی اس���ت، هنوز در حکم زوجه اس���ت، ولی ا کنایه، حرام اس���ت؛ زیرا زنی  یا با 

در عده باین باشد، هر چند خواستگاری از وی با تصریح جایز نیست، ولی به طور تعریض و با اشاره 

کرده باش���د، باید به م���دت چهار م���اه و ده روز از زمان فوت  که ش���وهرش فوت  اش���کالی ن���دارد. زنی 

همسرش عده نگه دارد، پس به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی 

در دوران ع���ده ممنوع اس���ت، ولی با توجه به آیه 235 س���وره بقره، خواس���تگاری به صورت تعریض 

کاظم  کنایه از چنین زنی فاقد نهی و منع اس���ت. )نجف���ی، 1401، 123/30( مرحوم عالمه محمد  ی���ا 

کانت عدة الطالق بائنة أو  طباطبایی می فرماید: »الیجوز التزویج فی عدة الغیر دوامًا أو متعة س���واء 

رجعیة أو عدة الوفاة أو عدة و طی الشبهة« )طباطبایی، 1409، 817/2(. ازدواج دائم یا موقت با زنی 

که در عده دیگری است، چه عده طالق باین، طالق رجعی، عده وفات یا عده وطی به شبهه، جایز 

نیست. امام خمینی؟هر؟ می فرماید: »در این تحریم فرق نمی کند، زن در عده با همسر اولش عقد 

گلپایگانی و  دائم یا موقت داش���ته اس���ت« )خمینی؟هر؟، 1404، 281/2(. مرحوم س���ید محمد رضا 

سید حسن امامی می فرماید: 

کنایه،  به لحاظ شرعی و قانونی، خواستگاری از زنی که در عده رجعی است با تصریح یا با 
گر آن زن در عده  حرام است؛ زیرا زنی که در عده رجعی است، هنوز در حکم زوجه است، ولی ا
باین باشد، هر چند خواستگاری از وی با تصریح جایز نیست، ولی به طور تعریض و با اشاره، 

اشکالی ندارد. )گلپایگانی، 1409، 256/2؛ امامی، بی تا، 270/4( 

4-3-4. خواستگاری از نامزد دیگر

در مذهب امامیه در این خصوص اختالف نظر وجود دارد. جمعی از فقها از جمله ش���یخ طوس���ی و 

گرفته  کرده و مورد موافقت قرار  که مرد مس���لمانی از او خواستگاری  ش���هید اول، خواستگاری از زنی 

است، حرام و ممنوع دانسته اند؛ زیرا هم روایاتی در حرمت این نوع خواستگاری وجود دارند و هم 

اینکه چنین خواستگاری، موجب آزار و اذیت و باعث دشمنی می شود. عده ای دیگر، مانند شهید 

ثانی و محقق حلی، چنین خواستگاری را مکروه دانسته و در تحلیل نظر خود آورده اند: اصل بر عدم 

که  حرمت است، به عالوه اینکه وعده ازدواج، علقه ای بین زن و مرد ایجاد نمی کند، پس همان طور 

طرفین حق بر هم زدن نامزدی را دارند، خواستگاری دیگران نیز بالمانع است. هر چند روایات این 
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باب، ظهور در حرمت دارند، ولی س���ند روایات مذکور ضعیف است. )فخر المحققین، 1389، 3/10؛ 

کرده، ولی هنوز  که مرد دیگری از او خواستگاری  عاملی، 1406، 242/5( در مورد خواستگاری از زنی 

آن زن یا ولی او جوابی نداده اند، بیشتر فقها نظر به جواز داده اند )عاملی، 1406، 242/5(؛ زیرا اصل 

لت بر منع دارند، به لحاظ ضعف س���ندی، توانایی  که دال بر حلیت و عدم تحریم اس���ت و احادیثی 

ب���ر هم زدن اصل جواز را ندارند، همچنین صرف پذیرش خواس���تگار و وع���ده ازدواج، هیچ علقه ای 

ک���ه فاطمه بنت قیس را  بی���ن زن و م���رد ایجاد نمی کند. در فقه امامیه، به اس���تناد فعل پیامبر؟ص؟ 

کرد با وجود آنکه پیش از آن، معاویه و ابوجهل از او خواس���تگاری  برای اس���امه بن زید خواس���تگاری 

کرده بودند، اما آن زن موافقت خود را اعالم نکرده بود، این حالت از خواستگاری را جایز دانسته اند 

)حلی، 1481، 570/2(. 

4-3-5. خواستگاری از انواع زن ها 

که خواستگاری، جایز و مستحب است، اما در حاالت معینی حرام می شود.  جمهور فقها می گویند 

طبق فقهای امامیه، خواس���تگاری زمینه مناس���ب برای آغاز زندگی زناش���ویی است. عالمه حلی در 

گونی دارد«.  گونا که خواستگاری، شقوق  کالم ایشان این است  تذکره الفقها می فرماید: »خالصه 
که خالی از نگاه و عده است، تصریح و تعریض هر دو جایز است؛ - خواستگاری از زنی 

- خواستگاری از زن شوهردار، تعریض و تصریح هر دو ممنوع و حرام است؛

که مطلقه اس���ت و در ایام عده به سر می برد از جانب غیر شوهر، به صورت  - خواس���تگاری از زنی 

کنایه، حرام و ممنوع است؛ صریح و 

کنایه و تعریض جایز  که در عده س���ه طالقه است از س���وی زوج، به صورت  - خواس���تگاری از زنی 

است، اما به صورت تصریح، زوج و دیگران حق خواستگاری از این زن را ندارند؛

که در عده وفات است، به صورت تعریض، جایز و به صورت تصریح، ممنوع  - خواستگاری از زنی 

است؛

که ازدواج او با همسرش فسخ شده  که در ایام طالق باین به سر می برد، یا زنی  - خواستگاری از زنی 

باشد از سوی زوج، تعریض و تصریح جایز است، اما از طرف غیر زوج به صورت تعریض جایز است؛

که به علت لعان یا علت دیگر در ایام عده به سر می برد، به صورت صریح و  - خواستگاری از زنی 

کنایه از سوی زوج حرام است. )حلی، 1404، 572/2( 
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5. ادله خواستگاری

5-1. خواستگاری در قرآن

خواستگاری در قرآن و سنت پیامبر؟ص؟ مشروع است. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: 

ُکْم  ّنَ
َ
نُفِس���ُکْم َعِلَم الُل أ

َ
ْکَننُتْم فِی أ

َ
ْو أ

َ
َس���اِء أ ْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة الّنِ  ُجَناَح َعَلْیُکْم ِفیَما َعّرَ

َ
َو ال

َکاِح َحتَی    َتْعِزُموْا ُعْقَدَة الّنِ
َ

ْعُروًف���ا َو ال  ّمَ
ً

ن َتُقوُلوْا َقْوال
َ
 أ

َّ
ا ِإال  ُتَواِعُدوُهّنَ ِس���ّرً

َّ
ِکن ال

َ
َس���َتْذُکُروَنُهّنَ َو ال

ّنَ الَل َغُفوٌر َحِلیم. 
َ
نُفِسُکْم َفاْحَذُروُه َو اْعَلُموْا أ

َ
ّنَ الَل َیْعَلُم َما فِی أ

َ
َجَلُه َو اْعَلُموْا أ

َ
َیْبُلَغ اْلِکَتاُب أ

گویید یا قصد ازدواج با  که هنگام خواستگارى زن ها بدون صراحت و وضوح  در سخنانی 
آنان را در دل پنهان دارید، گناهی بر ش���ما نیس���ت. خدا می داند که ش���ما به زودى آنان را ]یاد 
خواهید کرد، ولی با آنان در پنهانی و خلوت قرارداد ازدواج نگذارید، جز آنکه گفتارى پسندیده 
بگویید و هرگز تصمیم بس���تن عقد ازدواج نگیرید تا عده وفات به پایان رس���د و بدانید که خدا 
آنچ���ه در دل داری���د می دان���د. بنابراین از او بپرهیزی���د و بدانید که خدا بس���یار آمرزنده و بردبار 

است. )بقره: 235( 

در آیه دیگر آمد: 

ْتَمْمَت 
َ
ُجَرنِی َثَمنِی  ِحَج���ٍج َفِإْن أ

ْ
ن َتأ

َ
نِکَحَک ِإْحَدى اْبَنت���َی  َهَتیْن  َعلَی أ

ُ
ْن أ

َ
ِری���ُد أ

ُ
َق���اَل ِإنّی  أ

ِلِحین.  ُشّقَ َعَلْیَک َسَتِجُدنِی ِإن َشاَء الُل ِمَن الّصَ
َ
ْن أ

َ
ِریُد أ

ُ
َعْشًرا َفِمْن ِعنِدَک َو َما أ

گفت، می خواهم یکی از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم، به ش���رط آنکه هش���ت س���ال 
گر ده س���ال را تمام کردى، اختیارش با خود توس���ت و من نمی خواهم بر تو  اجیر من باش���ی و ا

گیرم و به خواست خدا مرا از شایستگان خواهی یافت. )قصص: 27(  سخت 

5-2. خواستگاری در سنت

در روایات آمده: 

ْضُتْم ِبِه  - َو ال ُجناَح َعَلْیُکْم ِفیما َعّرَ
َ

���ُه َقاَل: ِفی َقْوِل الِل َعّزَ َو َجّل ّنَ
َ
ٍد ع أ َع���ْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ

َة 
َ
ْن َیْخُطَب الَمْرأ

َ
ُجِل أ  َیْنَبِغی ِللّرَ

َ
 َمْعُروفًا َفَقاَل ع ال

ً
ْن َتُقوُلوا َق���ْوال

َ
 أ

َّ
س���اِء ِإَلی َقْوِلِه  ِإال ِمْن ِخْطَبِة الّنِ

ِتَها. 
َ

ِفی ِعّد

از امام جعفر صادق؟ع؟ نقل ش���ده امام در مورد این فرمان خدا که فرمود: »س���زاوار نیست 
که آن زن در عده باشد« بیان نمود، یعنی سزاوار نیست  کند  که از زنی خواستگاری  برای مرد 

کند. )ابن حیون ، 1385، 203/2(  مرد از زن در دوران عده خواستگاری 

کتاب اهلل علیکم  کریم بیان ش���ده است: »والمحصنات من النس���اء اال ماملکت أیمانکم  در قرآن 

که مالک آنها شده اید. این  کنیزانی  وأحل لکم ماوراء ذلکم. زنان شوهردار بر شما حرام است به جز 

حکم خدا بر شماست و آنچه غیر این باشد، برای شما حالل است«. )نساء: 24( از امام صادق؟ع؟ 
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نقل ش���ده: »عن ابی بصیرعن ابی عبداهلل؟ع؟ فی المحصنات من النساء اال ما ملکت أیمانکم قال: 

ه���ن ذوات االزواج؛ ام���ام ص���ادق؟ع؟ در م���ورد محصنات در آیه ف���وق فرمود: منظور زنان ش���وهردار 

گر ازدواج با علم مرد و زن به عده و حرمت واقع ش���ود، چه  هس���تند« )مجلس���ی، 1410، 340/100(. ا

دخول انجام شود یا نشود، حرمت ابدی بین زن و مرد واقع می شود و باید از هم جدا شوند. حلبی 

به نقل از امام صادق؟ع؟ می فرماید: 

اذا ت���زّوج الرج���ل الم���رأة فی عدتها و دخل بها ل���م تحل له ابدًا عالم���ًا کان أو جاهاًل و ان لم 
یدخل بها حّلت للجاهل ولم تحل لإلخر. 

کند در صورت علم به حرمت یا جهل به آن، حرمت ابدی  گر مردی با زنی در عده ازدواج  ا
گر عقد از روی علم واقع شود، حرمت  بین زن و مرد ایجاد می ش���ود و در صورت عدم ازدواج، ا
ابدی محقق می شود، اما در صورت جهل به حرمت عقد، حرمت ابدی محقق نخواهد شد. 

)حرعاملی، 1414، 450/20( 

در روایت دیگر آمده: 

عن اس���حاق بن عمار قال قلت البی ابراهیم؟ع؟ بلغنا عن ابیک أن الرجل اذا تزّوج المرأة 
ف���ی عدته���ا لم تحل له ابدًا فقال ه���ذا اذا کان عالمًا فاذا کان جاهاًل فارقه���ا و تعتدثم یتزوجها 

نکاحًا جدیدًا. 

گر مردی با  اس���حاق بن عمار به امام کاظم؟ع؟ می گوید از قول پدرتان برای ما نقل شده ا
کند، بر او حرام ابدی می شود. امام فرمود: »این حکم در مورد کسی است  زنی در عده ازدواج 
گر جاهل بود از زن جدا می ش���ود و پس از اتمام عده،  که عالم )به حکم و موضوع( باش���د، اما ا

کند«. )حر عاملی، 1375، 453/20(  زن می تواند با وی دوباره ازدواج 

ع���ن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالل؟ع؟ قال س���ألته عن الرجل یتزوج المرأة فی 
عدته���ا بجهال���ة أهی ممن التحل له اب���دًا؟ فقال؟ع؟: ال اما اذا کان بجهال���ة فلیتزوجها بعد ما 
تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک فقلت بای الجهالتین یعذر 
بجهالت���ه أن ذلک محرم علیه أم بجهالته أنها فی ع���دة؟ فقال؟ع؟: إحدی الجهالتین أهون 
م���ن االخ���ری الجهالة بأن الل حّرم ذلک علیه و ذلک بأن���ه الیقدر علی االحتیاط معها فقلت: و 
هو فی االخری معذور؟ قال؟ع؟: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی أن یتزوجها فقلت: فان 
کان احدهما متعمدًا واآلخر بجهل؟ فقال؟ع؟: الذی تعّمد الیحل له أن یرجع الی صاحبه ابدا. 

که از روی جهالت با  کرد  عبدالرحم���ن بن حجاج از امام صادق؟ع؟ در مورد مردی س���ؤال 
گر از روی  زن���ی در ع���ده ازدواج می کند. آیا زن و مرد حرام ابدی می ش���وند؟ امام فرم���ود خیر، ا
جهال���ت ب���وده، بعد از پایان ع���ده می تواند ب���ا وی ازدواج کند و مردم در م���وارد جهالت، حتی 
در مس���ائلی بزرگ تر از این مس���ئله، معذور هس���تند. راوی می گوید: »بر اس���اس کدام یک از دو 
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جهالت معذور اس���ت، جهالت نسبت به حکم تحریم یا جهالت نسبت به در عده بودن زن«؟ 
ام���ام فرم���ود یکی از دو جهالت از دیگری آس���ان تر اس���ت. در جهل نس���بت به حک���م، قادر به 
احتی���اط نیس���ت. راوی می گوید این فرد در جهالت دیگر معذور اس���ت؟ ام���ام فرمود بله، پس 
گر یکی از زن و مرد از روی  از اتم���ام ع���ده زن، مرد می تواند با وی ازدواج کند. راوی می گوی���د ا
عمد و دیگری از روی جهالت، اقدام به چنین ازدواجی کند حکمش چیست؟ امام می فرماید: 
ع به دیگ���ری را ندارد«. )حر عاملی،  ک���ه از روی عمد چنین کاری کرده، هرگز حق رجو »کس���ی 

1375، ص451( 

6. خواستگاری از زن عده دار از دیدگاه فقهای حنفیه و ادله آن
فقهای حنفیه، نس���بت به خواس���تگاری از زن عده دار در برخی از ش���قوق با امامیه دیدگاه یکس���انی 

دارند، اما در برخی دیگر شقوق، این دو فرقه با هم اختالف نظر دارند. 

6-1. خواستگاری از شوهردار و مطلقه رجعی

جمه���ور فقهای مذاهب اس���المی، خواس���تگاری از همس���ر دیگری را ح���رام و ممن���وع می دانند؛ زیرا 

آبرو و ناموس مس���لمان، مانند جان و مال وی محترم اس���ت. فقهای حنفیه نیز در مورد این بحث 

در برخی از ش���قوق با امامیه متحد بوده و نظر یکس���انی دارند، اما در برخی دیگر از ش���قوق، دیدگاه 

وی���ژه ای نی���ز دارن���د. در این نوع از خواس���تگاری، دیدگاه فقه���ای حنفیه دو صورت اس���ت. برخی با 

امامیه یکی هس���تند. آنها همچنین خواس���تگاری را ممنوع و حرام می دانند، چه به صورت تعریض 

باش���د و چ���ه به صورت تصریح، هر دو صورت را حرام می دانند. )ب���دران، 1967، ص20( برخی دیگر، 

تعریض به خواستگاری از چنین زنی را جایز می دانند )حصیری، 1406، 35/1(. برخی دیگر، این نوع 

که حق زوج، مانع از خواستگاری دیگران است.  خواستگاری را حرام دانسته و می گویند 

6-2. خواستگاری از زن عده دار در طالق باین 

فقهای حنفیه در این مس���ئله با فقهای امامیه متحد بوده و دیدگاه یکس���انی دارند، اما حصری در 

کتاب النکاح و القضایاء دیدگاه ویژه ای دارد. وی می فرماید: 

که در عده طالق باین به س���ر می برد، به صورت تصریح  خواس���تگاری شوهر از همس���رش 
کنایه جایز بوده و نمی تواند غیر شوهر به  جایز است، اما برای غیر شوهر، به صورت تعریض و 

کند. )حصیری، 1406، 35/1(  صورت تصریح از آن زن خواستگاری 

6-3. خواستگاری در عده وفات 

که آیه 235 سوره بقره در مقام بیان عده وفات است؛ زیرا پیش از این آیه،  فقهای حنفیه معتقدند 
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کرده است. در قرآن آمده:  که شوهرشان فوت  سخن در مورد زنانی است 

ش���ْهٍر َو َعْش���ًرا َفِإَذا َبَلْغَن 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
نُفِس���ِهّنَ أ

َ
ْصَن ِبأ ْزَواًجا َیتَرّبَ

َ
���ْوَن ِمنُکْم َو َیَذُروَن أ

َ
ِذی���َن ُیَتَوّف

َ
َو اّل

نُفِسِهّنَ ِباْلَمْعُروِف َو الُل ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیر. 
َ
 ُجَناَح َعَلْیکُم  ِفیَما َفَعْلَن فِی أ

َ
َجَلُهّنَ َفال

َ
أ

و کسانی از شما که می میرند و همسرانی باقی می گذارند، باید همسران، چهار ماه و ده روز 
انتظار برند، پس چون به پایان مدتش���ان رس���یدند در آنچه درباره خودشان به طور شایسته و 

گاه است.  گناهی نیست و خدا از آنچه انجام می دهید، آ متعارف انجام دهند، بر شما 

6-4. خواستگاری از نامزد دیگر

که توسط مرد دیگر خواستگاری  در فقه حنفیه به اس���تناد برخی روایات نبوی، خواس���تگاری از زنی 

کرم؟ص؟ نقل  کرده، حرام و ممنوع است. در روایتی از قول پیامبر ا شده و آن زن موافقت خود را اعالم 

که در معامله برادر مؤمنش وارد شود و همچنین  ش���ده: »مؤمن، برادر مؤمن اس���ت و حالل نیس���ت 

کند، مگر اینکه او به هم بزند«.  کرده، خواستگاری  که برادر دینی او خواستگاری  حالل نیست از زنی 

رسول خدا؟ص؟ در جای دیگر می فرماید: »هیچ یک از شما، زنی را که مرد دیگری از او خواستگاری 

کرده، خواستگاری نکنید تا اینکه از ازدواج منصرف شود« )زحیلی، 1418، 6500/9(. به نظر می رسد 

ادله امامیه، قوی تر باشد؛ زیرا خواستگاری براین آنها تنها وعده ازدواج است و اصل، بر اباحه است 

که عقد نکاح بین طرفین  و جواز خواس���تگاری با آزادی اراده طرفین بیش���تر س���ازگار اس���ت و مادامی 

منعقد نشده، طرفین در انتخاب همسر آزاد هستند. 

7. نتیجه گیری
که مس���تحب اس���ت. هر م���ردی می توان���د از زنی  خواس���تگاری، ام���ری عادی در فقه اس���المی بوده 

خواستگاری کند، اما برخی اوقات مرد نمی تواند از زن خواستگاری کند، چه به صورت تعریض باشد 

و چه به صورت تصریح؛ زیرا برای خواستگاری موانعی وجود دارد. فقه اسالمی، خواستگاری را جایز 

و مس���تحب قرار داده به ش���رط اینکه موانع خواس���تگاری وجود نداشته باش���د. در این نوشتار انواع 

گون خواس���تگاری از زن عده دار از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه بررس���ی ش���د. فقهای امامیه و  گونا

حنفیه نسبت به خواستگاری از زن مطلقه و عده دار در برخی از شقوق متحد بوده و دیدگاه یکسانی 

گفتار تقسیم شده است.  دارند، اما در برخی دیگر با هم اختالف دارند. محتوای این نوشتار، به دو 

گفتار دوم، دیدگاه فقهای حنفیه و ادله آن بیان ش���ده  گفت���ار اول، دی���دگاه امامیه و ادله آن و در  در 

کی عبارت  ک و افتراق هم شده اس���ت. مباحث اشترا اس���ت. همچنین اش���اره ای به مباحث اش���ترا

است از: خواستگاری زن شوهردار به عقد دائم یا موقت نه اشاره و نه تصریح به ازدواج جایز نیست، 
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که در عده باین، مانند خلع،  کند. زنی  هرچند اشاره و یا تصریح را معلق بر زمان جداشدن از شوهر 

که همسر سابق وجود  وفات، فس���خ و. . . به سر می برد، اش���اره برای همسر سابق، غیر از عده وفات 

ندارد و غیر او اش���کال ندارد، ولی تصریح به ازدواج، فقط از طرف ش���وهر س���ابق جایز اس���ت. از موارد 

که در نزد امامیه، خواس���تگاری از زن مطلقه رجعی در ایام عده از جانب غیر  گفت  اختالفی می توان 

کنایه، حرام و ممنوع اس���ت، اما نزد حنفیه دو قول وجود دارد، برخی  ش���وهر، به صورت صریح و با 

حرام، و برخی جایز می دانند. پاسخ دادن زن نیز تابع احکام پیشنهاد خواستگار است. 

ب���ه لحاظ اهمیت و حساس���یت خواس���تگاری، س���زاوار اس���ت در خصوص حکم و قلم���رو، نظر به 

که قصد ازدواج با وی اس���ت، به طور مشخص و مدون،  همس���ر آینده، مانند نگاه کردن به اندام زنی 

اطالع رسانی مناسب صورت گیرد تا محدوده شرعی روشن شود و راه بر سوء استفاده یا برداشت های 

که در فقه بحث ش���ده و به آن توجه شده، به طور مجمل و  ناروا مس���دود ش���ود. موانع خواستگاری 

کنند و مناسب است این  گذرا به آن اشاره شده و الزم است حقوق دانان به این مهم توجه بیشتری 

موارد به صورت مشخص در قانون احصاء شده و ضمانت اجرای آن نیز بیان شود. 

که تقاضای ازدواج دیگری را پذیرفته، به لحاظ رعایت  چون خواس���تگاری از نامزد دیگری و زنی 

که این مورد از جمله موانع خواستگاری باشد، همچنین  حق دیگری ممنوع اس���ت، مناسب است 

کنونی مورد ابتال اس���ت و به جهت قباحت آن و تعرض به حریم  که در جامعه  خواس���تگاری ضررآمیز 

خصوصی افراد و مشتمل بودن بر ایذاء و مزاحمت، برخالف دیدگاه شریعت اسالمی است، مناسب 

که در ردیف موارد منع خواستگاری باشد.  است 
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