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چکیده
فسخ یکی از موارد انحالل نکاح است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد .از جمله عوامل
فسخ نکاح ،اختالف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر عالوه بر اختالف دین ،به
قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند .پژوهش حاضر ضمن تبیین مسأله فسخ عقد
نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختالف دارین» ،با رویکرد توصیفی -تحلیلی به این یافته رسیده است
که در موضوع مورد بحث ،دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد :دیدگاه اول ،مطابق با رأی مشهور و
با استناد به ادلّه روایی ،اختالف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ
را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند .دیدگاه دوم ،نظر تعداد اندکی از
فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح ،اختالف دار را
فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است .با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن
با شرایط و مسائل روز ،رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک
زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طوالنی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال
خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان ،ضروری می نماید.
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 -1طرح مسأله
یکی از مسائل مهمّ حقوقی و اجتماعی عصر حاضر ،وقوع روز افزون ازدواج زن ها
و مرد هایی از کشورهای مختلف با نظام های حقوقی و ادیان متفاوت می باشد .این
مسأله مبتلی به کشورهای اسالمی و اشخاص مسلمان نیز بوده و می باشد که منجر به
تبدیل آن به مسأله ای فقهی و حقوقی شده است .در این حالت ،زن و شوهر در قید
نکاح پیرو دو دین متفاوت با دو نظام حقوقی مختلفند که مجرای آن در زندگی
شخصی نیز می باشند ،و به این علّت به طور دائم در حوزه های حقوقی مختلف از هم
قرار گرفته و به قلمروهای حقوقی و سیاسی مختلف تعلّق می گیرند و مفهوم اختالف
دارین تحقّق می یابد .اگر ازدواج را یکی از روابط دو جانبه در نظر بگیریم که مجرای
دو نظام حقوقی متفاوت دو کشور با رویکرد اختالف دارین است باید گفت که در
عمل ،اجرای دو نظام حقوقی متفاوت در روابط خانوادگی و زناشوئی با مشکل مواجه
خواهد بود .این قضیّه مورد بررسی متشرّعین و علمای اسالمی قرار گرفته و در رابطه با
اختالف نظام های حقوقی و تأثیر آن در صحّت و انحالل عقد ازدواج مباحثی را
مطرح نموده اند؛ هدف از تحقیق حاضر شفاف سازی تأثیر اختالف دارین زوجین بر
عقد نکاح آنها از لحاظ فسخ یا استمرار ،از دیدگاه فقهای اسالمی می باشد.
پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا اختالف دارین زوجین منجر به فسخ نکاح
آنها می شود یا نه؟ و آیا فقهای اسالمی در این زمینه متّفق القول هستند یا اختالف نظر
دارند و دلیل آنها برای مخالفت یا موافقت چیست؟
با توجه به افزایش روابط میان دولت ها و ملّت ها ،میزان اختالط و ارتباط افراد
کشورها با حاکمیّت و آئین های متفاوت نیز افزایش یافته است .از طرفی ،این آشنایی
و ارتباط باعث ایجاد پیوندهای خانوادگی و ازدواج هایی بین افراد آنها شده است و از
جهت دیگر ،شاهد انذارها و منع های شریعت اسالم در رابطه با ازواج شخص مسلمان
با افراد دیگر آئین ها و نظام های حقوقی غیر اسالمی نیز هستیم؛ بنابراین ضرورت
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ایجاب می کند که تأثیر این ممانعت بر فسخ ازدواج هایی که زوجین در اثنای زندگی
مشترک دچار اختالف دار شده اند بررسی شود.
ردّ پای این مسأله را می توان در میان غالب کتب اصلی و مرجع فقهی یافت ،اما با
تو جه به مسأله محوری و چالش ایجاد شده تا کنون بررسی و تحقیقی ویژه ای در این
زمینه صورت نگرفته است و این تحقیق را می توان به عنوان اولین بررسی صورت
گرفته در این مبحث عنوان کرد؛ آن هم برای عصر حاضر که تعبیر خانواده جهانی
برای نوع بشر ،سر زبان هاست .روش جمع آوری مطالب این تحقیق کتابخانه ای است.

 -2مفهوم اختالف دارین
«دار»  ،اسم جامع برای عرصه و محلّه و بنا می باشد و جمع آن دیره و دور و دیار است
(طالقانی ،بی تا )770/2 :از نگاه شریعت اسالمی ،جهان به دو اردوگاه اصلی تقسیم
میشود :دار االسالم و دار الکفر (جمعی از نویسندگان )9363/60 :6333 ،که منظور
از اختالف دارین نیز همین است .مقصود از «دار» در چنین عباراتی ،سرزمین ،کشور و
یا میهن است ( ) ikhtilaf al-daray2062:2در قلب دکترین سیاسی اسالم ،امّت و
جامعه اسالمی جای دارد که صرفاً رشته های ایمانی آنها را به هم پیوند می دهد و مرز
های سیاسی در دیدگاه اسالم اعتبار نداشته و تشکیالت داخلی امّت هم بر اساس ایمان
دینی مشترک استوار است (لمبتون.)09 :6739 ،
 -2-1دار االسالم
برای شناسایی مفهوم فقهی کشور اسالمی که با تعبیر دار االسالم شناخته می شود،
معیار هایی وجود دارد که عبارتند از :اجرای احکام اسالمی و آزادی شعائر اسالمی
(عمید زنجانی ،)277 :6737 ،وجود اکثریت جمعیّت مسلمان ،معیار مالکیّت سرزمینی
(طوسی6733 :797 ،؛ حموی ،بی تا )23 :معیار حاکمیّت سیاسی و قلمرو حکومت
(سرخسی60 :6336 ،؛ الزحیلی ،بی تا630-613/6 :؛ کرمی .)63-63 :6733 ،در واقع
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می توان بیان داشت در این کشور باید جمع سه عنصر جمعیت و اجرای احکام و
حکومت مسلمین وجود داشته باشد (غمامی.)673 :6736،
 -2-2دار الکفر
دار الکفر ،که گاه دار الشرک نیز نامیده می شود و گاه با دار الحرب نیز هم معنا می
باشد سرزمینی است که بیشتر ساکنان آن غیر مسلمان و حاکمیّتش در اختیار کفّار می
باشد (قلعه جی و دیگران )631 :6903 ،برخی در تفسیر دار االسالم و دار الکفر گفته
اند :در اضافه دار به اسالم و کفر ،خود اسالم یا کفر ،مدّ نظر نمی باشد  ،بلکه منظور
امن و خوف می باشد و مبنای اجرای احکام ،بر امان و ترس است ،نه بر اسالم و کفر
(کاسانی.)676-670 :6331 ،

 -8فسخ عقد نکاح
 -1-8عقد نکاح
عقد ،جمع آن عقود و در لغت به معانی مختلفی آمده است :گره بستن ،استوار و
محکم گردانیدن ،جمع بین اطراف چیزی ،بستن چیزی به دیگری به گونه ای که جدا
شدن یکی از دیگری سخت باشد (راغب اصفهانی031 :6962 ،؛ جمعی از نویسندگان،
633-633 :6739؛ مشکینی )731 :6733 ،و در اصطالح شرع عقد ازدواج ،جماع و
همبستر شدن است (جمعی از نویسندگان .)931/66 :6739 ،عقد نکاح ،از عقود الزم
است؛ یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را به میل خود و بدون رضایت دیگری
فسخ کند ،مگر در موارد خاصی که معیّن شده است (جعفری لنگرودی:6733 ،
 2102/6و .)2100
 -2-8فسخ
فسخ که به آن انحالل ارادی قرار داد نیز گفته می شود ،در اصطالح حقوقی عبارت
از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث
است .فسخ نکاح یکی از موارد انحالل نکاح در ماده  6620قانون مدنی ایران است که
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با تحق ق شرایط آن و با اجرای آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد .تفاوت فسخ با
انفساخ این است که فسخ با اراده یکی از زوجین صورت می گیرد ولی در انفساخ
اراده ای وجود ندارد (یزدی771-770 :6732 ،؛ محقّق داماد )773 :6739 ،تفاوت
فسخ با بطالن این است که بطالن از اعتبار ساقط کردن ،محو و نابود کردن یک عمل
حقوقی که نسبت به بعض یا کلّ آن عمل باطل بوده ،می باشد .در بطالن نکاح ،تنفیذ
صریح یا ضمنی عقد ممکن نیست؛ یعنی عقد باطل را نمی توان صحیح دانست اما در
فسخ نکاح ،عقد غیر نافذ یا قابل فسخ را می توان تنفیذ نمود (صفائی و دیگران:6730 ،
.)290

 -4اختالف دارین و فسخ نکاح
مسأله ترادف و تفاهم دین و قلمرو حقوقی زوجین ،در کتب فقهی در مبحث نکاح،
در باب شروط صحّت نکاح ،کفائت زوجین و موانع نکاح مطرح شده است .در
مبحث شروط بیشتر امر متوجه قبل از عقد نکاح است و در مبحث کفائت نیز دین نه
شرط صحّت نکاح و نه شرط لزوم نکاح است و این مماثله بین زوجین به خاطر دفع
عار در امور خاصّی است که باعث افزایش استقرار و ثبات زندگی مشترک می شود
(دسوقی ،بی تا2/293 :؛ بهوتی ،بی تا13/0 :؛ الشربینی231/9 :6339 ،؛ دمشقی:6332 ،
33/7؛ الزحیلی )261/3 :2003 ،اما در رابطه با تأثیر وقوع اختالف دارین بین زوجین بر
فسخ نکاح آنها در بین فقها دو دیدگاه به شرح ذیل وجود دارد:
 -4-1قائلین به فسخ و ادلّه آنها
قریب به اتفاق فقهای اسالمی ،وقوع اختالف دار مابین زوجین را موجب فسخ نکاح
آنها می دانند .این اختالف ممکن است با مسلمان شدن یکی از زوجین غیر مسلمان و
یا مرتدّ شدن یکی از زوجین مسلمان حاصل شود؛ البته شرایطی از طرف فقها ذکر
شده است که وقوع فسخ را نظامند نموده است؛ از جمله تقدّم زن یا مرد در ایجاد این
اختالف ،انقضای عدّه ،حضور زوجین در دار االسالم یا دار الکفر و موارد دیگری که
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در صور آن ،توسط فقها تشریح شده است .مبنای رأی و نظر فقها در این زمینه ،آیات
و روایاتی است که عنوان می شود.
 -4-1-1قائلین به فسخ
غالب فقهای امامیه و اهل سنّت ،قائل به فسخ نکاح با وقوع اختالف دارین زوجین در
اثنای نکاح هستند .از نظر فقهای امامیّه ،عوامل مؤثر در این فسخ ،تبدیل دین از طرف
یکی از زوجین و تقدّم و تأخر زن و یا شوهر در تبدیل دین و همچنین ارتباط جنسی
زوجین بر این قضیّه مؤثر می باشد ،و صوری که بیانگر این عوامل است توسّط فقها
بدین قرار آمده است :هرگاه مرد کتابی مسلمان شود و زن کتابی بماند ،بنا بر اجماع،
بدون خال ف نکاحشان باقی خواهد بود ،اما اگر مشرک باشند فقط تا پایان عدّه
نکاحشان باقی است؛ اگر زن مسلمان شود و سپس مرد قبل از انقضای عدّه اسالم را
بپذیرد همچنان زن و شوهر هستند و اگر تا پایان عدّه مسلمان نشود بینونت کبری
حاصل می شود (نجفی ،بی تا )00/70 :و اگر زن قبل از نزدیکی مسلمان شود به علّت
حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر عقد فسخ می شود ،پس بینشان جدایی حاصل
شده و مهر به او تعلّق نمی گیرد ،چون فسخ از جانب او بوده است .اگر مرد کتابی به
تنهایی و بدون زنش مسلمان شود نکاحش باقی خواهد بود  -قبل نزدیکی و بعد از
آن -و چه نکاح دائمی باشد یا منقطع و یا این که مرد در ابتدا کتابی یا وثنی بوده باشد
باز هم باقی خواهد بود ،ولی اگر قبل از نزدیکی باشد نکاح منفسخ می شود بدون این
که چنین نکاحی مهر داشته باشد؛ و اگر با هم مسلمان شوند نکاحشان فسخ نمی شود،
و اگر مرد کتابی باشد موقوف به انقضای عدّه است و اگر عدّه تمام شود و مرد
مسلمان نشود عقد نکاح فاسد می شود و مرد باید مهر المسمّی یا مهر المثل را بپردازد
و اگر در زمان عدّه مسلمان شود نکاح باقی خواهد بود؛ اما غیر کتابی ها هر کدامشان
قبل از نکاح کامل مسلمان شوند نکاح فوراً فسخ می شود (طوسی )273/9 :6733 ،و
اگر با هم مسلمان شوند نکاحشان باقی است ،و اگر فقط زن مسلمان شود و مرد نیز تا
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پایان عدّه مسلمان شود نکاحشان باقی است و گرنه نکاح باطل خواهد بود .و اگر یکی
از زوجین قبل از نزدیکی مرتدّ شود عقد فوراً فاسد می شود ،و اگر بعد از ازدواج
کام ل باشد موقوف به اتمام عدّه است .ارتداد از هر کدام از طرفین باشد مهر ثابت
است مگر در ارتداد فطری مرد که در این صورت ،فوراً نکاح باطل می شود هرچند
ازدواج کامل باشد و مهر نیز واجب است (علّامه حلّی73-71/9 :6967 ،؛ نجفی ،بی تا:
93/70؛ محقّق حلّی .)273/2 :6903 ،زنی که در دار الکفر اسالم آورد و به هر
منظوری ،به دار االسالم پناهنده شود ،دولت اسالمی چنین پناهنده ای را می پذیرد و
در صورتی که شوهر و بستگان او ،یا دولت آنان خواهان بازگرداندن او شود ،خواست
آنان برآورده نمی شود .صاحب شرائع می نویسد« :فلو هاجرت و تحقّق اسالمها لم
تعد :یعنی اگر زن مهاجرت کرده و اسالمش محقّق شود به دار الکفر برگردانده نمی
شود (محقّق حلّی )777/6 :6903 ،اگرزنی به دار االسالم مهاجرت نماید و اسالم
آورده باشد به دار الکفر برگردانده نمی شود .صاحب جواهر فتوای یاد شده را در میان
فقهای شیعه اجماعی می داند (نجفی ،بی تا.)707/26 :
فقهای حنفیه تأکید دارند که تنها تبدیل دین به اسالم و پایبندی به دین های مختلف،
مستلزم ابطال ازدواج نیست بلکه شرایط دیگری مثل حضور در دار االسالم یا دار
الکفر نیز در این امر دخیل است :اگر شوهر به اسالم گرویده و همسر او یک کتابی
باشد ،ازدواج آنها معتبر است ،اما اگر زن به اسالم بگرود ولی همسرش نه ،این امر به
ابطال ازدواج منجر می شود؛ در این صورت ،ابطال ازدواج حالّ و فوری خواهد بود
مشروط به این که عدّه به صورت کامل تمام شود (سرخسی )01/0 :6336 ،اگر یکی
از آنها اسالم را پذیرفته و دیگری بعد از او مسلمان شود در این رابطه اختالف نظر
وجود دارد :ابوحنیفه می گوید هر کدام که قبل از دیگری اسالم را پذیرفت ،اگر در
دار االسالم بودند اسالم بر آن یکی که اسالم نیاورده است عرضه می شود و اگر
پذیرفت بر همان نکاح می مانند و اگر ابا کرد مفارقت بین آنها واقع می شود و در این
صورت ،عدّه ای وجود ندارد .این جدایی و فسخ ،طالق محسوب می شود .ابویوسف
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می گوید اگر زوجه مجوسی باشد این جدایی فسخ است نه طالق ،زیرا مجوسی ،اهل
طالق محسوب نمی شود بر خالف ذمّی (دمشقی )633/7 :6332 ،و اگر در دار الحرب
باشند و زن با اس الم و یا به صورت معاهد به دار االسالم بیاید لحظه رسیدن به دار
االسالم وقوع جدایی محسوب می شود نه قبل از آن؛ و اگر از دار الحرب خارج نشد
با سه بار حیض شدن مفارقت او حاصل می شود ،و از نظر ابو یوسف ،این مفارقت
فسخ می باشد و اگر دیگری قبل از اتمام سه حیض اسالم را پذیرفت بر همان نکاح
می مانند (جوزیه.)633/7 :6963 ،
نزد شافعی ،این حکم شرعی تحت تأثیر دوگانگی دار الحرب یا دار االسالم یعنی بود
و نبود شخص در دار االسالم قرار نمی گیرد مانند حنفیه ،و این امر متأثر از ازدواج
کامل و تبدیل دین است؛ شافعی معتقد است که اگر همسر قبل از ازدواج کامل به
اسالم گروید ،با تبدیل دین ،نکاح فسخ و لغو می شود اما اگر پس از ازدواج کامل،
تبدیل دین رخ داده باشد ،ازدواج او با پایان عدّه باطل می شود .اگر زن بت پرست
بوده و یا زن مسلمان شود و مرد کتابی یا بت پرست باشد منجر به بطالن نکاح می
شود  .قبل از نزدیکی نکاح باطل می شود و بعد از نزدیکی موقوف به انقضای عدّه
است ،و اگر قبل از انقضای عدّه مسلمان شود بر همان نکاح باقی خواهند بود و اگر تا
انقضای عدّه مسلمان نشود نکاح باطل می شود؛ و هیچ فرقی بین تقدم اسالم مابین آنها
نیست ،خواه اسالم در دار الحرب صورت گرفته باشد یا دار االسالم (ماوردی:6963 ،
 ) 211/7جدایی و فرقت به خاطر اختالف دین ،فسخ است زیرا این جدایی خالی از
لفظ طالق و نیّت طالق است؛ پس فسخ است مانند سایر فسخ ها (نووی ،بی تا:
 )230/61و کسی که مرتدّ به دین شود نکاحش صحیح نیست (همان.)267/61 :
ن زد حنابله اختالف دار قبل از نزدیکی باعث فسخ آن می شود اما بعد از ازدواج کامل
اگر در زمان عدّه طرف غیر مسلمان ،مسلمان شود نکاحشان باقی خواهد بود (بهوتی،
بی تا .)663/0 :اگر زن کتابی مسلمان شود و یا یکی از زوجین غیر کتابی قبل از
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نزدیکی مسلمان شود نکاح منفسخ می شود و این فسخ ،طالق محسوب نمی شود و در
این صورت ،اگر زن در پذیرش اسالم مقدّم شود مهر نخواهد داشت و اگر مرد مقدّم
شود زن نصف مهر را می گیرد (حجاوی ،بی تا.)209/7 :
نزد مالکیه هم تبدیل دین و ازدواج کامل و همچنین حضور و عدم حضور در دار
االسالم در این قضیه مؤثر است؛ مالک می گوید اگر مرد مسلمان شود و زن مسلمان
نباشد مرد اسالم را بر زن عرضه می کند؛ اگر زن پذیرفت بر نکاحشان باقی خواهند
بود و اگر زن ابا کرد از پذیرش اسالم در لحظه ابا کردن نکاح فسخ می شود (جوزیه،
)199/2 :6963؛ اسالم یکی از زوجین طالق نیست بلکه فسخ است (مالک بن انس،
) 267/2 :6960همچنین مالک گفته است اگر مرد قبل انقضای عدّه زنش مسلمان شود
و زنش بعد از اسالم مهاجرت کرده باشد در بازگشت به زن و زندگی با زن مستحقّ
تر است (همان) 220/2 :؛ مالک می گوید اگر مرد مرتدّ شود طالق بائن حاصل شده
است و اگر در زمان عدّه مسلمان شود حقّ رجوع ندارد (همان )221/2 :اگر زوجین با
هم مرتدّ شوند و یکی قبل از دیگری مسلمان شود ،چون ردّه موجب تعجیل در فساد
نکاح می شود نکاح فسخ می شود و اگر یکی از زوجین غیر مسلمان ،مسلمان شود در
این صورت ،اگر در دار االسالم باشند فسخ متوقّف بر حکم قاضی است و در دار
الحرب هر کدامشان مسلمان شوند فسخ نکاح متوقّف بر انقضای عدّه است (شیبانی،
.)760-703/6 :6901
همان طور که از آراء فقهای دو فرقه پیداست با تبدیل دین یکی از زوجین فسخ
حاصل می شود ،اگرچه در برخی شرایط آن را منوط به پایان عدّه یا خروج از دار
الحرب و یا ورود به دار االسالم و حتی نظر حاکم اسالمی را دخیل دانسته اند ولی در
نهایت ،اگر تا پایان عدّه توافق دینی مابین زوجین ایجاد نشود عقد نکاح آنها منفسخ
خواهد بود.
 -4-1-2ادلّه قائلین به فسخ
قائلین به فسخ برای دیدگاه خود به آیات و روایات در این باب استناد نموده اند:
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 -6عمده دلیل قائلین به فسخ نکاح آیه ای است که خداوند می فرماید« :و التَنْکِحُوا
الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ  ...أُولئک یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّهِ وَ الْمَغْفِرَه بِإِذْنِهِ
وَ یُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ :زنان مشرکه را تا ایمان نیاورده اند به زنی مگیرید و
کنیز مؤمنه بهتر از آزاد زن مشرکه است ،هرچند شما را از او خوش آید و به مردان
مشرک تا ایمان نیاورده اند زن مؤمنه مدهید و بنده مؤمن بهتر از مشرک است ،هرچند
شما را از او خوش آید ،اینان به سوی آتش دعوت می کنند و خدا به جانب بهشت و
آمرزش و آیات خود را آشکار بیان می کند ،باشد که بیندیشید» (بقره .)226 :آنجا که
خداوند می فرماید«یدعون الی النار» ،بیانگر یکی از حکمت های تحریم این نوع
ازدواج است؛ چراکه همسران کافر و مشرک ،همسران مؤمن و مسلمان خود را به
اسباب ورود به جهنم که همان شرک و کفر است دعوت می نمایند .عالمه طباطبایی
ذیل آیه شریفه می گوید« :فسق و فجور ملکه انسان مشرک است و هر گفتار و عملی
که از او سر می زند مبتنی بر شرک و کفر است ،در نتیجه با گفتار و کردارش دیگران
را به کفر و شرک دعوت می کند» ( طباطبایی .)202 :6963 ،در کتاب وسائل آمده
است :قبل از آیه  226سوره بقره مسلمانان با اهل کتاب از یهود و نصاری ازدواج می
کردند تا این که آیه نازل شد ،سپس خداوند این آیه را با آیه  0سوره مائده «و َطَعَامُ
الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلّ لَکُمْ وَ طَعَامُکُمْ حِلّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ
الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ :چیزهاى پاکیزه براى شما حالل شده و
(همچنین) طعام ا هل کتاب ،براى شما حالل است و طعام شما براى آنها حالل و (نیز)
زنان پاکدامن از مسلمانان ،و زنان پاکدامن از اهل کتاب ،حاللند» نسخ نمود و ازدواج
با آنها را مباح نمود ولی باز با آیه  60سوره ممتحنه «وَ التُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِر» این را
نیز نسخ نمود (حرّ عاملی ،بی تا .)966/69 :آیه «ال هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ ال هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنّ»
(ممتحنه ) 60 :داللت دارد که اگر بین زوجین اختالف دار پیش بیاید جدایی حاصل
می شود ،زیرا عدم حلّ ،با رفع و زوال نکاح ایجاد خواهد شد؛ همچنین «وَ التُمْسِکُوا
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بِعِصَمِ الْکَوَافِر» بر وجوب فرقت بین زوجین به خاطر اختالف دار داللت دارد ،زیرا
خداوند مؤمنین را از عصمت کافر ها منع نموده است ،و منظور از عصمت در اینجا
نکاح است .جصاص می گوید این آیه نمونه هایی دالّ بر وقوع فرقت بین زوجین با
اختالف دار است ،و اختالف دارین این است که یکی از زوجین از اهالی دار حرب
باشد و دیگری اهل دار السالم باشد (جصاص.)723/0 :6900 ،
 -2خداوند می فرماید« :لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً :خداوند هرگز
برای کافران به زیان مسلمانان راهی نگشوده است» (نساء )96 :چراکه در ازدواج،
نوعی والیت است علی الخصوص اگر زن مسلمان باشد و مرد غیر مسلمان ،که
استمرار ازدواج این دو منجر به والیت کافر بر مسلمان خواهد شد ،پس برای
جلوگیری از ایجاد این سلطه و والیت ،در صورت وقوع اختالف دار مابین زوجین،
حکم به فسخ ازدواج آنها داده شده است.
 -7در روایت است که امیر المؤمنین (ع ) به شوهر زن مجوسی ای که قبل از نزدیکی،
زن مسلمان شده بود گفت « :أسلم فأبى زوجها أن یسلم ،فقضى لها علیه نصف
الصداق ،و قال  :لم یزدها االسالم إلّا عزّا» (حرّ عاملی ،بی تا )922/69 :و بین آنها
جدایی افکند ،و همچنین روایت« :إذا أسلمت امرأه و زوجها على غیر االسالم فرّق
بینهما» (حرّ عاملی ،بی تا)922/69 :؛ در این روایت ،حکم به فرقت زوجینی که دچار
اختالف دار شده اند به وضوح صادر شده است.
 -9امام صادق از پیامبر (ص) نقل نموده است که« :المرء علی دین خلیله و قرینه :انسان
همکیش دوست و رفیق خویش است» (کلینی ،)192/2 :6710 ،و با توجه به این که
زوجین دوست و رفیق اند ممکن است همسر مسلمان از آئین و دین خود دست
برداشته و به دین و آئین همسر غیر مسلمان در آید؛ پس با فسخ نکاح آنها این امکان
نیز منتفی است.
 -4-2قائلین به عدم فسخ نکاح و مباني نظری آنها
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در میان فقها تعدادی آرای معدود وجود دارد که به عدم فسخ در صورت وقوع
اختالف دار مابین زوجین رأی داده اند ،در زیر این دیدگاه و ادلّه آنها ذکر می شود.
 -4-2-1قائلین به عدم فسخ
ابن تیمیه می گوید« :و أما القول بأنّه بمجرّد إسالم أحد الزوجین المشرکین تحصل
الف رقه قبل الدخول أو بعده ،فهذا قول فی غایه الضعف  :...اما این قول که به محض
اسالم یکی از زوجین مشرک ،جدایی حاصل می شود چه قبل از دخول یا بعد از
دخول ،در نهایت ضعف بوده و مخالف شریعت اسالم است زیرا مسلمانانی که مشرّف
به اسالم شدند در گفتن شهادتین از همدیگر سبقت می گرفتند ،گاهی مرد مسلمان می
شد و مدتی بعد زن مسلمان می شد و بر عکس ،همان طور که بسیاری از زنان قریش
قبل از مردها مسلمان شدند و نکاحشان فاسد نشد ،همچنین می گوید :إنّ إسالم أحد
الزوجین قبل اآلخر یوجب تعجیل الفرقه قبل الدخول أو بعده ،فقوله مقطوع بخطئه،
ز یرا پیامبر(ص) از کسی که مسلمان می شد نپرسید آیا با زنت نزدیکی کردی یا نه،
بلکه مرد مسلمان می شد و زنش بعد ها اسالم را می پذیرفت و بدون تجدید نکاح با
هم زندگی می کردند ،و اگر زن مسلمان می شد و مرد همچنان کافر بود و بعداً اسالم
می آورد و نزدیکی و عدم نزدیکی ربطی به این قضیّه نداشت و نکاحشان همچنان
باقی بود؛ زیرا در این کار مصلحت محض وجود دارد (جوزیه133/2 :6963 ،؛ حرانی،
 )632/9 :6963و همچنین در ارتداد ،رأی به مفارقت فوری زوجین ندادند ،زیرا
خالف سنّت رسول خدا (ص) و همچنین خلفای راشدین است؛ چراکه در زمان آنها
بسیاری مرتدّ شدند در حالی که زنانشان مرتدّ نشدند و با برگشتن به اسالم زنهایشان
نزدشان رفتند و خبری نیامده که به یکی از آنها گفته شده باشد عقد نکاحش را
تجدید کند با علم به این که ممکن است مرتدّ در زمانی بیشتر از مدت زمان عدّه به
اسالم بازگردد و با علم به این که بسیاری از زنانشان مرتدّ نمی شدند و پیامبر(ص) و
صحابه از شخص مرتدّ جویای این نبودند که آیا قبل از انقضای عدّه زنش به اسالم باز
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می گردد یا پس از آن؟ اگرمرتدّ به ارتدادش ادامه می داد کشته می شد و اگر به
اسالم باز می گشت زن و مالش سر جای خودش بود ،پس مال و زنش موقوف بودند،
زیرا در صورت تعجیل و فوریّت بر جدایی نوعی تنفّر نسبت به بازگشت به اسالم در
مرتدّ ها ایجاد می شد در حالی که هدف اسالم تألیف قلوب می باشد (جوزیه:6963 ،
 .)130/2همچنین روایتی در مورد اسالم آوردن سفیان و حکیم نزد پیامبر(ص) موجود
است در حال ی که زنهایشان مشرک و در مکّه بودند ،رسول خدا ابو هریره را پیش هند
فرستاد و بر او قرآن خواند و اسالم عرضه کرد؛ او ابتدا ابا کرد و سپس پذیرفت ،و زن
حکیم نیز نزد پیامبر(ص) مسلمان شد .پیامبر نکاح آنها را تأیید نمود هرچند مردهایشان
پیشتر اسالم آورده بودند .حظر برای زن مسلمان از حظر برای مرد مسلمان بیشتر است؛
چون مرد کتابی برای زن مسلمان حالل نیست ولی زن کتابی برای مرد مسلمان حالل
است؛ پس وقتی در فسخ نکاح زن مسلمان با مرد کافر عجله ای نبوده ،عدم تعجیل
برای فسخ نکاح مرد مسلمان با زن کافر أولی می باشد .و همچنین آیه قرآن نیز دلیلی
برای آن محسوب نمی شود ،زیرا ممنوعیّت در آیه تمسّک به عصمت زن در دوران
کفر -قبل از نکاح -است در حالی که تمسّک به عصمت ،بعد از مسلمان شدن یکی از
طرفین در قید زوجیّت مشکلی ندارد (ماوردی .)203/3 :6963 ،ابن ابی شیبه می گوید
معتمر بن سلیمان از معمر از زهری نقل نموده که اگر زن مسلمان شود و شوهرش
مسلمان نشود ،تا زمانی که حاکم بین آنها مفارقت حاصل نکرده است برهمان نکاح
باقی هستند (صنعانی ،بی تا )630/2 :داود بن علی می گوید اگر زن ذمّی اسالم آورد و
شوهرش اسالم نیاورد زن نزد مرد می ماند ولی مرد با او نزدیکی نکند؛ منظور و هدف
فقها این است که عصمت در این نکاح باقی است و نفقه و سکنی برای زن واجب
است ولی مرد ،حقّ نزدیکی با زن را ندارد ،چنان که جمهور فقها در مورد امّ ولد ذمّی
ای که اسالم را پذیرفته همین نظر را دارند (جوزیه.)193/2 :6963 ،
 -4-2-2ادلّه قائلین به عدم فسخ
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 -6روایت :عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  -رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -قَالَ «رَدَّ النَّبِیُّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -
ابْنَتَهُ زَیْنَبَ عَلَى أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِینَ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ ،وَلَمْ یُحْدِثْ نِکَاحًا:
پیامبر(ص) دخترش را که از مکّه به مدینه آمده بود بعد از  1سال باهمان نکاح اوّلی
پیش ابوالعاص برگرداند (صنعانی ،بی تا )630/2:و اختالف دین آنها باعث فسخ
نکاحشان نشده بود .بیهقی از شافعی از عده ای از اهل علم نقل می کند« :أَنَّ أَبَا سُفْیَانَ
أَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَامْرَأَتُهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَه کَافِرَهٌ بِمَکَّه ،وَ مَکَّهُ یَوْمَئِذٍ دَارُ حَرْبٍ وَ کَذَلِکَ
حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ ،ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَتَانِ بَعْدَ ذَلِکَ وَأ َقَرَّ النَّبِیُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ -
النِّکَاحَ» قَوْلُهُ( :بَعْدَ سَنَتَیْنِ) وَ فِی الرِّوَایَهِ الثَّانِیَهِ «بِسِتِّ سِنِینَ» وَ وَقَعَ فِی رِوَایَهٍ« :بَعْدَ ثَلَاثِ
سِنِینَ» (شوکانی )637/1 :6337 ،طبق این دو روایت بر حسب وقوع اختالف دار ما بین
زوجین حکم به فسخ نکاح آنها نشده است و با وجود گذر زمان مدید و اختالف
دارین آنها ،همچنان نکاحشان پابرجا بوده است.
 -2عمل صحابه :به وسیله علی و معاذ و ابوموسی افراد زیادی مسلمان شدند و مردان و
زنان زیادی قبل از همسرانشان مسلمان شدند و به کسی نگفتند باید تو و زنت همزمان
اسالم بیاورید وگرنه نکاحتان فسخ می شود ،و بین کسی که با زنش یا بدون زنش
مسلمان شد جدایی نینداختند و همچنین آن را محدود به سه قرء نکردند تا بعد آن
نکاح را فسخ کنند (جوزیه.)137/2 :6963 ،
 -7مصلحت ملزمه :ابقای نکاح زوجین مختلف الدار به خاطر مصلحت راجح در دین
و دنیای زوجین جایز است.

 -3تحلیل و ترجیح
طبق آرای ذکر شده توسّط قائلین به فسخ ،علّت اعالم فسخ سریع و نهایتاً بعد از
عدّه این نکاح ،عالوه بر دالیل روایی ذکر شده ،عامل سیاسی و حکومتی و یا عدم
سلطه کفر بر اسالم نیز دخیل است ،چراکه در صور ذکر شده دیده می شود که
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حضور زوجین در دار االسالم یا دار الکفر در تسریع آن مؤثر بود و یا این که اگر
حاکم اسالمی و سلطان بخواهد می تواند بین آنها مفارقت ایجاد کند و یا جدایی را
تعویق بیندازد (جوزیه )100/2 :6963 ،پس می توان عمده دلیل حکم به فسخ را
تسلّط و استیالی جانب کفر بر شخص مسلمان و به تبع آن ملّت و دولت اسالمی
دانست .با توجه به نظرات و آرای فقها در زمینه انحالل و ابقای رابطه زوجیّت ما
بین زوجین مختلف الدار و همچنین با توجه به شرایط کنونی دنیای اسالم ،عدم
فسخ فوری و استمرار زوجیّت چنین زوج هایی را می توان متناسب دانست ،همان
طور که در روایات نقل شده ،می توان فرصتی ایجاد کرد تا تمایل و گرایش به
سوی اسالم از طرف همسری که مسلمان نیست افزایش یابد .امام صادق از
پیامبر(ص)نقل نموده است« :المرء علی دین خلیله و قرینه :انسان هم کیش ،دوست
و رفیق خویش است» (کلینی ، )192/2 :6710 ،و باتوجه به این که زوجین ،دوست
و رفیقند م مکن است از آئین و دین خود دست برداشته و به دین وآئین همسر در
آیند .طبق این حدیث ،امکان رجوع زوجین به آئین دیگری وجود دارد؛ پس اگر
شخصی که مسلمان شده است در تعریف و اعمال درست آئین اسالم برآید بعید
نیست طرف غیر مسلمان را به اسالم جذب نماید و همان طور که در روایات دیدیم
فرصت های دو ساله ،سه ساله و حتی شش ساله برای پذیرش اسالم تجویز شده
است :فَإِنَّ النِّکَاحَ بِالْإِسْلَامِ یَصِیرُ جَائِزًا بَعْدَ أَنْ کَانَ لَازِمًا ،فَیَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ یُعَجِّلَ
الْفُرْقَهَ ،وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَعْرِضَ الْإِسْلَامَ عَلَى الثَّانِی ،وَ یَجُوزُ إِبْقَاؤُهُ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ
یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ التَّرَبُّصُ بِهِ إِلَى أَنْ یُسْلِمَ ،وَلَوْ مَکَثَتْ سِنِینَ ،کُلُّ هَذَا جَائِز لَا مَحْذُورَ فِیهِ
(جوزیه )100/2 :6963 ،و قَوْلُهُ( :بَعْدَ سَنَتَیْنِ) وَ فِی الرِّوَایَهِ الثَّانِیَهِ «بِسِتِّ سِنِینَ» وَ وَقَعَ
فِی رِوَایَهٍ« :بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِینَ» (شوکانی .)637/ 1 :6337 ،همچنین قاعده فقهی بیان می
دارد« :یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فی االبتداء» (سبکی )623/6 :6966 ،بـه این معنا
که آن چه در ابتدا قابل گذشت و تسـامح نیسـت در ادامـه از آن چشـم پوشـی می
شود؛ پس می توان از اختالف دار حادث شده که در ابتدا نبوده است و در اثنای
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نکاح به وجود آمده است چشم پوشی نمود .همچنین در ابقای زوجیّت ،ضرورت و
مصلحت ملزمه وجود دارد؛ علمای معاصر بر این نظرند که ضرورت و احتیاج ،دو
موض وع اصلی در اجتهاد برای امور فقهی و صدور یک حکم است .فقهاء بر این نظرند
که ضرورت ،باالتر از احتیاج است .عالمه مصطفی الزرقاء که از مجتهدین معاصر
مذهب حنفی است در کتاب خود به نام «فتاوی» در باب ضرورت و حاجت می
نویسد :در فقه ،رخصت یا اجازه ،یک حکم استثنائی مقیّد به حالت اضطراری و
احتیاج آن می باشد و زمانی که حاجت به منزلت و مقام ضرورت برسد رخصت یا
اجازه آن به درجه مباح می رسد ،نه به درجه واجب»؛ استاد فهمی هویدی می نویسد:
می توان در این بحث از دو مبادی یاد کرد :اول -مصلحت که میزان می شود بین
مصلحت و عدم مصلحت ،یا بین مفسده و مصلحت یا ترجیح بین دو مصلحت و یا
ترجیح بین دو مفسده ،و قبول مفسده ای کوچک به صورت موقّت تا از یک مفسده
بزرگ نجات یافت ،زیرا این خفیف ترین ضررها می باشد؛ دوم -قبول زندگی
مسالمت آمیز تا زمانی که مسلمانان در دینشان فتنه پیش نیاید؛ به عبارت دیگر ،اگر
حقوق مسلمانان و کرامتشان حفظ شود و برای آنها امکان زندگی در جوامع غیر
اسالمی میسّر باشد پس به مصلحت اسالم است که مسلمانان در بالد غیر اسالمی
زندگانی کنند تا نمونۀ از اسالم و مسلمانان در انجا حضور داشته باشند و همچنان از
مصالح دعوت اسالمی است که مسلمانان در دار الکفر باشند؛ دالئل فوق ،مسأله
مصلحت را نسبت به هر موضوع دیگر رجحت می دهد ،زیرا موجود بودن مسلمانان
در جهان غرب و به عبارتی دار الکفر ،فرصت و شانس خوب برای تبلیغ و نشر اسالم
است (جمعی از نویسندگان )333 :6330 ،این مصلحت در زندگی زوجینی که دچار
اختالف دار شده اند نیز وجود دارد و حتی اگر آن را جزو مفاسد هم بدانیم حکم به
ابقای زوجیّت حکم به مفسده أخفّ نسبت به مفسده أشدّ ،یعنی فسخ و جدایی زوجین
می باشد؛ زیرا در مطالب بعدی مضرّات و مفاسد جدایی زوجین بیان شده است که
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مفسده های فسخ و جدایی بسی بیشتر از مفسده استمرار نکاح زوجین مختلف الدار
است ،پس ضرورت حکم به اباحه استمرار زندگی مشترک همواره وجود دارد.
دین اسالم ،دین آسان گیری است« :وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حجّ:
 )33در دین (اسالم) کار سنگین باری و سخت گیری بر شما قرار ندارد .دین اسالم به
مسلمان ها توصیه دارد که «ادْعُ إِلَى سَبِیل رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جَادِلْهُمْ
بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» (نحل .)620 :به استناد این آیه شریفه ،بیشتر عدم رأی فسخ سریع و
ایجاد فرصت برای تصمیم گیری صحیح زوجین در این زمینه ،از آن برداشت می
شود .و این عالوه بر رفع اختالف حاصله مابین زوجین ،کمک به پذیرش سریع تر
اسالم از جانب شخص غیر مسلمان خواهد بود ،و قطعاً تبعات مثبت بین المللی و ایجاد
روابط حسن ه مابین حکومت اسالمی و سایر حکومت ها را نیز در پی خواهد داشت .با
در نظرگرفتن این قضیّه تحولّاتی هم در مواد قانونی ای که محدود و مضیّق هستند
نسبت به این قضیّه ایجاد خواهد شد.
خانواده اولین و مهمّ ترین نهاد اجتماعی است که همواره بخش قابل توجهی از
اشتغاالت ف کری انسان را به خود اختصاص می دهد؛ در دین مبین اسالم نیز خانواده
دارای جایگاه واال ،و اصل و اساس جامعه است و خانواده را مهمّ ترین وسیله جهت
اصالح جامعه معرفی می نماید .جدایی ،یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی
است که ارکان خانواده را در هم ریخته و بیشترین اثرات مخرّب خود را بر روی
فرزندان بر جای می گذارد .نمی توان آثار سوئی که جدایی بر فرد و خانواده و
اجتماع می گذارد را نادیده گرفت؛ مثالً در بُعد فردی ،باعث ایجاد ترس از آینده در
زوجین یا یکی از آنها می شود ،این ترس های واقعی ناشی از تردید های واقع بینانه
در باره مسائل مالی ،بازار کار ،مشکالت بزرگ کردن فرزندان به تنهایی و تغییر در
زندگی فردی و اجتماعی است (فوروارد 770 :6733 ،و )790و همچنین احساس گناه،
بیم از آینده ای مبهم برای خود و فرزندان ،احساس گناه را شدّت می بخشد (تایبر،
 )601 :6713و یا انزوای اجتماعی و اختالل در هویّت اجتماعی را باعث می شود ،زیرا
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روحیه بعضی جوامع به گونه ای است که شخصیّت زن را در چارچوب خانواده می
بیند ،لذا با شکستن این کانون ،شخصیّت و هویّت خانوادگی زن دستخوش اختالل می
شود (ادیب )33 :6739 ،در بعد خانوادگی نیز آثار منفی در پی خواهد داشت از جمله:
تأثیر بر فرزندان و ارتکاب جرم و بزهکاری .به طور مثال ،در روانشناسی جنایی ،بروز
انحرافات اجتماعی یا جامعه زدگی و تشکیل گروه آسیب دیدگان اجتماعی ،ثمره
جراحت عاطفی کودکان در خانواده های طالق تشخیص داده می شود (کی نیا،
 )931 :6737از سوی دیگر ،جامعه هرگز نخواهد توانست نقش پدر و مادر را برای
طفل ایفا کند و همه نیازهای عاطفی و روانی و معنوی او را تأمین نماید (گواهی،
 ) 600 :6737در بُعد اجتماعی ،جدایی پدیده ای است به تمام معنا اجتماعی و همانند
نهاد اجتماعی عمل می کند .زمانی که جامعه در معرض آسیب های بنیادی است،
روابط اجتماعی بیمار می باشد و فساد گوشه گوشه جامعه را در برگرفته است .طالق
یک معلول است ،از آنرو که تابع شبکه پیچیده و به هم پیوسته ای از عوامل اجتماعی
است (ساروخانی )620 :6731 ،با توجه به بررسی های اجتماعی و روانشناختی مسأله
جدایی ،به آثار منفی و مخرّ ب جدایی می توان واقف بود و چشم پوشی از این آثار
که هم به ضرر فرد و هم خانواده و هم جامعه است امکان ناپذیر است؛ پس تا جایی
که ممکن است باید مانع از وقوع ضرر شد.

نتیجه گیری
 -6فقهای اسالمی در رابطه با فسخ نکاح بوسیله اختالف دارین دو رای متفاوت دارند:
در دید گاه مشهور که اکثر فقها نیز موافق این رأی هستند ،اختالف دارین زوجین از
عوامل فسخ نکاح است ،این فسخ گاهی فوری و نهایتاً به پایان عدّه موکول می شود.
این گروه از فقها برای نظر خود به آیات و روایات استدالل نموده اند .در این دیدگاه،
با وقوع اختالف در دین و قلمرو حقوقی زوجین بین آنها مفارقت ایجاد می شود.
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دیدگاه دوم که قول شاذ تعدادی از فقها می باشد ،با استناد به روایات موجود درباره
این موضوع و سنّت عملی پیامبر(ص) و صحابه ،رأی به عدم فسخ دادند .در این
دیدگاه ،بیشتر مصلحت زوجین و زندگی مشترک مابین آنها لحاظ شده است.
 -2أولی بودن دیدگاه دوم نسبت به دیدگاه اول ،در تالش برای استمرار زوجیّت و
عدم ایجاد آثار منفی فسخ و جدایی بر فرد و خانواده و جامعه ،و توسعه و تعریف
اسالم به جهانیان واضح تر و کارآمدتر است.
 -7رأی راجح این پژوهش ،نظر قائلین به عدم فسخ نکاح زوجین مختلف الدار را به
منصّه ظهور نشانده است تا جایی که در تحقیقات و قوانین پیشین و حاضر ،چنین نظری
اصالً بیان نشده است ،و این خود دیدگاهی جدید نسبت به عدم صدور حکم سریع به
فسخ و انحالل نکاح زوجینی است که دچار اختالف دار شده اند ،و گشایش راهی
است برای تحقیق و تفحّص بیشتر؛ و به تصویب رساندن مواد قانونی ای که حکم به
فسخ چنین ازدواج هایی را ندهند ،تا این که استمرار زوجیّت در چنین مواردی را
هرچند تا مدت زمانی نسبتاً طوالنی قوّت بخشد.
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