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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  زن ازمرد خــواستگارى
  

  خواستگاری :
عبارت  خواستگارى مرحله ای است  كه قبل از ازدواج  صورت مى پذيرد اين مرحله

ميخواهد  با زن مورد  نظرش ازدواج  كند  به  نزد اقارب   از آن است،   زمانيكه مرد
وخويشاوندان  ونزديكان  زن رفته  وخواهش  خويش را   مبنى بر  ازدواج  بيان 

ميدارد،  وبا  ايشان  به بحث وگفتگو  در مورد موافقت  با خواسته  اش  وشرايط آن  
رد  هی کلمات مناسب ودوستانمى پردازد ، که از جانب فاميل دختر قبول ويا هم به ادا

 ميگردد .
در  دختر وپسر ، انعقاد عقد ،بهتر اين است  كه قبل از علماء بدين عقيده اند که 

همديگر  را ببيند  تا دل هاى شان  بسوى هم  جلب  حرام واقع نشوند ، رصورتيکه د
ر مى گذرد  شود ومحبت  وعالقه  در بين  آنان  به وجود آيد ، تا هنگامى كه  كار از كا

  پيشمان نشوند.
عدم رؤيت همسر قبل از ازدواج يکی از اسباب  اين عده از علماء بدين عقيده اند که ،

بخصوص زمانی که مرد متوجه شود که همسرش از  بشمار می رود .جدايی و طالق 
نظر حسن جمال بر خالف آن چيزی است که در موردش با او صحبت کرده اند. 

بنابراين شريعت اسالمی به مرد اين اجازه را داده است که قبل از ازدواج، همسر آينده 
ُ َعلَْيِه   َوَسلََّم می فرمايد َّC إَِذا َخَطَب أََحُدُکْم اْلَمْرأَةَ َفإِْن : « اش را ببيند؛ رسول هللا َصلَّی

ابو  »اْستََطاَع أَْن َيْنُظَر إِلَی َما َيْدُعوهُ إِلَی ِنَکاِحَها َفْلَيْفَعْل، َفإِنَّهُ أَْحَری أَْن يُْؤَدَم َبْيَنُهَما 
(هرگاه يکی از شما از زنی خواستگاری نمود و می توانست به محاسن   )2082داود(

د، اين کار را بکند تا انگيزه ی ازدواجش با اين زن بيشتر شود؛ زيرا نگاه او نگاه کن
کردن به همسر آينده سبب ايجاد الفت و دوستی می شود و در آينده، زندگی موفقی 

  خواهند داشت.)
ُ َعْنهُ روايت نموده اند که ايشان  َّC ترمذی و نسائی و ابن ماجه از مغيرة بن شعبه َرِضَی

ُ َعلَْيِه   َوَسلََّم به ايشان فرمود: از زنی خوا َّC اْنُظْر إَِلْيَها «ستگاری نمود رسول هللا َصلَّی
(به همسر آينده ات نگاه کن؛ زيرا اين کار در ادامه ی » َفإِنَّهُ أَْحَری أَْن يُْؤَدَم َبْيَنُکَما

  .زندگی مشترک بهتر است و بين شما دوستی و موفقيت به ارمغان خواهد آورد)
ُ َعلَْيِه    َّC امام مسلم در صحيح خود روايت می کند که مردی برای رسول هللا َصلَّی

ُ َعلَْيِه   َوَسلََّم از  َّC َوَسلََّم عرض کرد که از زنی خواستگاری نموده است؛ پيامبر َصلَّی
  (آيا او را ديده ای وبه او نگاه کرده ای؟) »أَنََظْرَت إِلَْيَها«او پرسيد: 

جموعه اين احاديث بيانگر اين امر است که نگاه کردن به نامزد قبل از ازدواج، جايز م
است و بايد اين گونه باشد؛ زيرا اين کار موفقيت را برای زندگی به ارمغان می آورد و 

 زندگی را سرشار از موفقيت و شادی می گرداند.
  

  موافقت  زن  ..... )از قبيل  پدر ، جد  وبرادر و (الزم است كه ولى وسرپرست ، 
سن بلوغ رسيده  براى ازدواج  با مرد خواستگار بدست  خواستگار   شده را كه  به 
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الثيب آحق بنفسها من وليها  «آورد دراين مورد پيامبر صلى هللا عليه وسلم ميفرمايد : 
بهتر  از ولى وسرپرستش   بيوه زن مصلحت خود را  »(  والبكر تستامر  وإذنها سكوتها

ميداند ،  و دوشيزه  هم بايد براى ازدواج از او اجازه  گرفته شود.  وهمينكه  دو شيزه  
هر يك از طرفين مرد  )واعراض نكرد سكوتش به معنى  اجازه  است  )سكوت نمود 

وزن  بعد از خواستگار ى واعالن موافقت ، ميتواند پيشمان شوند واگر  يكى از آنها 
ه يكديگر  داده اند  وبا قيماندنى است ، مانند طال جات پيشمان  شد  هدايايى  كه ب

وزينت  آالت  بايد مسترد گردد ، اما  چيز هاى كه قابل  دوام  نيست ، مانند شير ينى 
  چيزى  بابت آنها  پرداخت  نميگردد وغذا وعطر هاى  صرف شده 

  نکاح نيمه :
  خواننده محترم !

معمول طوری گرديده است که ، در دوران   در کشور عزيز ما افغانستاندر اين اواخر 
نکاح « نوعی از عقد بين خواستگار وولی دختر انعقاد می يابد که بنام  خواستگاری 

در بين مردم ما  شهرت يافته است ، اين نوع از نکاح نيمه هيچگونه اصل » نيمه 
و بين واساس در شرع اسالمی نداشته واز ديد فهم شرع عمل ناروا وبازکردن راه نار

  دختر وپسر  ميباشد .
يک نوع ايجاب و قبول غلط و ناروا در ت که در  نکاح نيمه  سدراين هيچ جای شک ني

بين وکيل دختر ووکيل پسر صورت ميگيرد،  بادر نظرداشت اينکه در اين پروسه 
ايجاب وقبول دونفر شاهد حضور هم ميداشته باشند ولی ميگويند اين  شاهدان برای 

  امور پروسه خواستگار ی ميباشد. 
روند، بلکه صرف ايجاب و  نميدر اين پروسه ايجاب و قبول شاهد ان به نزد دختر 

قبول غلط ميان پدر عروس يا برادرش و ميان داماد و يا پدر داماد ، آنهم صيغه های 
 .گيرد غير عقد نکاح صورت مي

اين نوع ايجاب و قبول که بنام نکاح نيمه در ميان مردم ما رواج يافته است مخالف 
يعت اسالمي نکاح نيمه هيچ شريعت اسالمي بوده وبا تمام صراحت بايد گفت : در شر

 .وجود نداشته ، در شرع اسالمی ، يا نکاح کامل است و يا هم هيچ نکاح نيست
با تاسف بايد گفت : اين نوع نکاح های نيمه راهي را براي داماد براي انجام اعمال ضد 

که دختر در عقد نکاح صحيح  کند، زيرا از نگاه شريعت اسالمي تا وقتي شرعي باز مي
باشد، ولي آنان  جوان نيامده باشد، با وي اختالط و درخانه تنها نشستن ناروا مي وشرعی

آن »  نکاح نيمه « بخاطر اينکه اين جريمه را براي خود حالل ساخته باشند ،  بنام 
رود، درحاليکه او با وي کامال  جوان به منزل عروس رفته و ياهم با وي به هرجايي مي

 .نامحرم است
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  از مرد :خواستگاری زن 
طوريکه مطابق عروف مروج در جهان اسالم وبخصوص در کشور عزيز ما افغانستان 

مرد ها به خواستگاری ميروند ، در همين است که ، معموآل  در فوق  ياداورشديم : 
برای شريک زندگی را  مورد  اينکه  آيا زن هم ميتواند مانند مرد مراسم خواستگاری

  خويش بعمل ارد ويا خير ؟ 
مورد ، حقوقی وقانونی  قبل از اينکه از فهم شرعیمساله اين  در جواب بايد گفت که :

توضيحاتی در زمينه داده  مساله فرهنگی تحليل وارزيابی قرار گيرد ، بهتر است از ديد 
  شود .

در اين جای شکی نيست که در بخشی از جوامع بشری از جمله در کشور بزرگی 
يل  دختر به فاميل پسر پيشنهاد ازدواج را ارائه مينمايد هندوستان مرسوم است كه فام

ويا هم  از طرف خانواده دختر پيشنهاد مى شود كه ما آمادگى داريم كه دخترخويش  را 
به ازدواج پسر شما درآوريم. در چنين فرهنگ هايى خواستگارى زن از مرد از منزلت 

فى باشد باعث سرشكستگى زن کم نمی کندو حتى اگر جواب از طرف خانواده مرد من
لحاظ  روانى براى دختر نوعی از ازجواب رد ، ولی فاميل دختر هم محسوب نميگردد 

  شکست بحساب می ايد .
و حضرت  )عليه الّسالم  (داستان دختران حضرت شعيب در تاريخ اسالم از جمله در 

  و گفت: پيشنهاد کرد)عليه الّسالم (موسی در می يابيم که : حضرت شعيب به موسي 
من مي خواهم يكي از دو دخترم را به همسري تو در آورم به شرط آن كه هشت «  

سال براي من كار كني و اگر تا ده سال كار خود را افزايش دهي، محبّتي از طرف 
توخواهد بود ، من نمي خواهم كار سنگيني بردوش تو نهم، ان شاء هللا مرا از شايستگان 

  ».خواهي يافت
 موافقت كرد. )عليه الّسالم (با پيشنهاد شعيب  )يه الّسالم ـعل(و موسي  

براي ازدواج  )عليه الّسالم (همان طور كه بيان شد، از شرطي كه حضرت شعيب 
 )عليه الّسالم  (با صفورا، دخترش قرار داد و حضرت موسي  )عليه الّسالم  (موسي 

از قبل خواستار ازدواج  )عليه الّسالم  (هم اين شرط را قبول نمود، برمي آيد كه موسي 
بوده است و گرنه زير بار چنين شرطي نمي رفت:  )عليه الّسالم (با دختر شعيب نبي 

از اين كه در اين مورد دو پيامبر حضور دارند. از طرفي ديگر حضرت موسي   گذشته
دند و زندگي كر )عليه الّسالم  (مدت زيادي در خانة حضرت شعيب )عليه الّسالم (

از صفات اخالقي مثبت و روحيات حضرت موسي خبر  )عليه الّسالم (حضرت شعيب 
داشتند و مي دانستند كه حضرت موسي با دخترشان تناسب هاي زيادي با هم دارند و 

باالترين آنها تناسب در ايمان و دينداري بود. حضرت موسي نيز داراي سجايا و صفات 
خواستند با دختر حضرت شعيب ازدواج كنند حتماً به اخالقي وااليي بودند و اگر نمي 

شكلي منطقي برخورد مي كردند كه از نظر روحي آسيبي به دختر حضرت شعيب 
دخترانشان   نخورد؛ نيز احتمال دارد كه حضرت شعيب اين مسأله را دور از نظر

  .مطرح كرده اند؟! اگر جواب منفي باشد به آنها ضربه اي نخورد
مبدل يک امر عرفی به در جوامع امروزی خواستگاری مرد از زن ولی بصورت کل 

امر خواستگاری زن از مرد  ه ممانعتی درنوگگرديده است ،اما از لحاظ شرعی هيچ
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وبر زندگی مشترک ميتواند از مرد مورد نظر خويش خواستگاری  وجو نداشته زن
  خويش ادامه دهند .
  خواننده محترم ! 

) اگر  3سورة النساء/) (َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثَُالَث َوُرَباعَ َفاْنِكُحوا َما « درايه 
توجه بعمل بياوريم با صراحت خاصی در می يابيم که در ايه متبرکه پروردگار با 

  .ور نکاح را به مرد اعطا کرده استعظمت به مرد خطاب نموده وبه اصطالح زمام ام
ر همانطوريکه آغاز آنرا به مرد سپرده وختم انجام وحتی در موارد طالق هم زمام امو

  ...» َوإَِذا َطلَّْقتُُم النََّساء  « آنرا که طالق است به مرد سپرده است طوريکه ميفرمايد : 
بصورت کل ديده ميشود که مرد  همانطوريکه در موقع بنآ سوره بقره )ْ   231( آيه  

وامور خانوادگی را ترتيب وسر وسامان  وخواستگار ميکند  ازدواج به دنبال زن ميرود
 ز مام امور طالق را نيز پروردگار با عظمت بدست مرد سپرده است می بخشد 

الطالق بيد من أخذ بالساق؛ طالق به دست کسی است که در «  طوريکه فقها ميفرمايند :
  ».ابتدای ازدواج دست زن را گرفت (با او ازدواج کرد

جهت قانون طبيعت نيز چنين است که از ابتدای خلقت هميشه ناگفته نبايد گذاشت که از 
بر اساس فطرت خدادادی، مردان به دنبال ازدواج با زنان و به خواستگاری آنان 

  مردان طالب و زنان مطلوب بودند. ميرفتند. به تعبير ديگر:
ولی طوريکه متذکر شديم شرع اسالمی وقانون شرعی هيچ مانعی را در آن نمی بيند که 

وقار زنانه مانع از اقدام آشکار زن از مرد مورد نظر خويش خواستگاری نمايند .ولی 
همچنان در الفاظ عقد نکاح وازدواج اگر نظر به اندازيم  زنان در اين باره می گردد. 

به تزويج در آوردم تو «زوجتک يعنی  در می يابيم که حتی اين کلمات والفاظ به کلمه 
  زن نسبت به مرد خطاب می شود. شروع شده که از طرف» را

همچنان در مورد مهر قرآن عظيم الشان ميفرمايد :  واتوا النسا ء  صد قاتهن نحلة فإن 
  »طبن لكم عن شي منه فكلوه هنيٱ مرئيٱ 

ومهريه  هاي زنان را  به عنوان  هديه اي  خالصانه   )(  ۴ :نسا ء آيه   (سوره
پس اگر  با رضايت خاطر چيزي از مهريه خود را  به  .وفريضه اي خدايانه  بپردازيد

حالل وگوارا  مصرف كنيد).بادرنظر  )دريافت  داريد و  (شما  بخشيدند ، آن  را 
داشت اينکه مهر حق زن است ولی اعطای آن به مرد که خواستگار است تعلق گرفته 

  است .
ان به عنوان مرد طوريکه متذکر شديم همين است که عرف جامعه امروزی  ولی 

مفسرين ميفرمايند ، نمايندو از آنها تقاضای همسری می  روند خواستگاری نزد زن می 
يکی از تدابير حکيمانه و شاهکارهای خلقت است که در غريزه مرد نياز و  اين هم که :

  طلب و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است.
ضعف جسمانی زن را در مقابل نيرومندی جسمانی مرد،با اين وسيله جبران کرده و

  است. 
البته سرشت وطبيعت زن و مرد اموری نيستند که بخواهيم تحت عنوان دفاع از حقوق ، 
آن را کنار گذاشته و به زن بودن و مرد بودن خود با تمام خصوصيات جسمی و روحی 

ن خصوصيات به سمت جنس مخالف داشته باشيم! به پشت کنيم و حتی سعی در تغيير اي
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اين مساله بيانی روشن بايد گفت خالف حيثيت و مقام زن است که به دنبال مرد برد.ولی 
است که از زنی هم برای مرد قابل تحمل برای مرده ساده واسانی تلقی ميشود و

واب رد بشنود و از زن ديگری خواستگاری کند و ج منفی خواستگاری کند و جواب 
را به همسری با او اعالم کند،اما برای زن که  يش بشنود تا باالخره زنی رضايت خو

می خواهد محبوب و معشوق باشدقابل تحمل و موافق غريزه نيست که مردی را به 
  همسری خود دعوت کند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگری برود.

عالقه، عوارضى دارد كه در نهايت از  همچنان خواستگارى مستقيم زن از مرد مورد
نظر روانى و شخصيتى و حيثيت اجتماعى و خانوادگى به ضرر زن تمام مى شود. 
بخصوص اگر زن در خواستگاری خويش از مرد جواب منفی در يافت بدارد زيرا  
زنان از نظر عاطفى و هيجانى در عين حال كه در سطح باالتری از مردها  ميباشند 

  .ظ شكنندگى آنها هم به همين ميزان از نظر عاطفى بيشتر از مردهاستولی از لحا
بنابراين زيباترين شکل خواستگاری در تمامی فرهنگ ها و مذاهب تقاضای مرد از زن 

  است.
اين موارد  مخصوص جامعه ما نيست که طبق رسم و عادت قديمی، خانواده پسر به 

در تاريخ هزاران ساله بشريت دارد. خواستگاری دختر می روند. حتی اين سنت  ريشه 
گيرد و مرد هميشه خواهان  خواستگاری پسر از دختر از فطرت مرد و زن نشأت می

  . است و زن خوانده
ولی در تاريخ اسالمی حاالتی هم وجود دارد که زن شخصآ خواستار ازدواج شده اند از 

إِِنّی َلِفی اْلقَْوِم ِعْنَد « جمله در حديثی سهل بن سعد ساعدی رضی هللا عنه ميگويد: 
ِ ! إِنََّها َقْد َوَهَبْت  َّC صلی هللا عليه وسلم ، إِْذ َقاَمِت اْمَرأَةٌ َفَقاَلْت : َيا َرُسوَل ِ َّC َرُسوِل

 ِ َّC إِنََّها َقْد َنْفَسَها لََک ، َفَر ِفيَها َرأَْيَک . َفَلْم يُِجْبَها َشْيئًا . ثُمَّ َقاَمْت َفَقاَلْت : َيا َرُسوَل ! 
ْد َوَهَبْت َوَهَبْت َنْفَسَها لََک ، َفَر ِفيَها َرأْيََک . َفَلْم يُِجْبَها َشْيئًا . ثُمَّ َقاَمِت الثَّاِلثَةَ َفَقالَْت : إِنََّها َق 

ِ أَْنِکْحِنيهَ  َّC ا . َقاَل َهْل ِعْنَدَک ِمْن َنْفَسَها لََک ، َفَر ِفيَها َرأَْيَک . َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل : َيا َرُسوَل
َشیٍء ؟ َقاَل : الَ . َقاَل : اْذَهْب َفاْطلُْب َولَْو َخاتًَما ِمْن َحِديٍد . َفَذَهَب فََطَلَب ثُمَّ َجاَء َفَقاَل : َما 

ی ُسوَرةُ َوَجْدُت َشْيئًا َوالَ َخاتًَما ِمْن َحِديٍد . َفَقاَل : َهْل َمَعَک ِمَن اْلقُْرآِن َشیٌء ؟ َقاَل : َمعِ 
) باب 5149بخاری (» َکَذا َوُسوَرةُ َکَذا . َقاَل : اْذَهْب َفَقْد أَْنَکْحتَُکَها ِبَما َمعََک ِمَن اْلقُْرآنِ 

اْنَطِلْق َفَقْد « ). وفی روايٍة َقاَل َلهُ : 1425: التزويج علی القرآن . ورواه مسلم (
ْجتُکها فََعِلّْمها ِمَن القُْرآن ». أَملَکنّاَکَها بَما َمَعَک ِمَن القُْرآنِ « للبخارِیّ :  وفی رواية». َزوَّ

ُ َعْنهُ َقاَل :  َّC َقاَل : ُسورةَ الَبَقَرة والتی » َما تْحَفُظ؟ « وألبی داوَد َعْن أَبی ُهَرْيَرة َرِضَی
  ».قُْم، فََعِلّْمَها ِعْشريَن آَية«  : تليها، َقالَ 

: ای پيامبر خدا، من، نفس  عليه وسلم آمد وگفتزنی به حضور پيامبر صلی هللا «يعنی: 
: ای  ، مردی برخاست و گفت گذشت ، آن زن برخاست و مدتی از آن خود را به توبخشيدم

، او را به عقد نکاح من درآور، پيامبر صلی هللا  رسول خدا اگر خود بدان نيازی نداری
: جز اين جامه چيزی  ؟ اوگفت : چيزی داری که مهريه او قرار دهی عليه وسلم گفت

، تو بدون جامه  ات را به وی بدهم : اگر جامه . پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ندارم
، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:  يابم : چيزی نمی گفت  ، چيزی ديگر بجوی نشينی می

ره چيزی را پيدا کن ولو اينکه يک حلقه انگشتری فلزی باشد. او جستجوکرد و باالخ
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؟  ای . پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: آيا چيزی از قرآن را يادگرفته چيزی نيافت
ام و نام آنها را برد. پيامبر صلی هللا  ... را يادگرفته : فالن سوره و فالن سوره اوگفت

که  : او را به ازدواج تو درآوردم و مهريه او را آنقدر قرآن قرار دادم عليه وسلم فرمود
  . . به روايت بخاری و مسلم »که به وی بياموزی ای تهيادگرف

برو او را به ازدواج تو در آوردم ، پس تو چيزی از «و در يک روايت مسلم آمده : 
  ».قرآن به او ياد بده

آنچه از قرآن ياد  بدلتو را مالک او گردانيدم در «و در يک روايت بخاری آمده :  
  . متفق عليه و لفظ مسلم است». داری

گفت: سوره » چقدر از قرآن حفظ داری؟«و در روايت ابو داود ازابوهريره آمده :  
  ».برخيز بيست آيه به او آموزش بده« بقره و سوره بعد از آن را حفظ دارم، فرمود: 

  پايان     
 


