مقالهی پژوهشی ،مطالعات راهبردی زنان /دوره  /24شماره  / 93پاییز  /1400صفحه 113-133
10.22095/JWSS.2022.292161.2712
20.1001.1.20082827.1400.24.93.5.1

doi

کشف خالف واقع در ازدواج
محمد اسحاقی*  ،زهرا غالمی

**

چکیده
عقد ازدواج همانند هر قراردادی شرایطی دارد که طرفین بر وجود و رعایت آنها توافق میکنند.
عقد ازدواج بیش از هر پیمانی بر صداقت استوار است .بااینحال بعد از وقوع عقد در برخی موارد
مشاهده میشــود ،برخالف توافقات انجامشده ،خالف آن کشف میشود .کشف خالف واقع در
عقد ازدواج ،احکامی دارد که شناخت آنها برای زوجین و نظام تقنینی و قضایی بسیار مهم است.
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عقد ازدواج ،اجبار به انجام دادن تعهد ،ادامهی زندگی ،تفکیک اقامتگاه ،جبران خسارت ،تقاضای
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 -1مقدمه و بیان مسئله

امروزه ،افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای رفع نیازها و انجام دادن امور خود انواع پیمانها
و قراردادها را منعقد میکنند .این پیمانها و قراردادها حسب مورد بر اهداف و شرایطی مبتنی
است که طرفین بر وجود و رعایت آنها توافق میکنند و کشف خالف آن ،آثار و پیامدهای حقوقی
و کیفری به دنبال خواهد داشت .یکی از انواع قرادادهای شایع و جاری در جوامع انسانی ،پیمان
و عقد ازدواج بین انسانهاست که فراتر از همهی قراردادها ،این پیمان آسمانی است.
ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایهی روابط پایای جنسی موجب میشود
و مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که موجب مشروعیت روابط جسمانی میشود(مقصودی و

همکاران .)134 :1399،ازدواج با توجه به نزول ادیان مختلف در ادوار متفاوت زندگی بشری تحت تأثیر
قواعد و احکامی که از جانب خداوند نازلشده قرارگرفته است .در شریعت اسالم نیز شرایط خاصی
برای انشا عقد نکاح در نظر گرفتهشده است(نصرتی و همکاران .)90 :1400،خداوند تبارکوتعالی در
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آیه  ۲۱سورهی مبارک روم ،از ازدواج به آیت و نشانهی الهی یاد میکند«:و من ایاته ان خلق لکم

من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون» .به

همین خاطر مقدسترین پیمان و قرارداد ،پیمان و قرارداد ازدواج است که در چهارچوب آموزههای
وحیانی و تعالیم معصومین  -علیهمالسالم  -شرایط و ویژگیهای خاصی برای تشکیل ،تحکیم و
تعالی آن تعیینشده است که رعایت آنها ضامن بقا و پایداری و استحکام بنا و پیمان خواهد شد.
به عالوه ،در چهارچوب اصل آزادی قراردادها و رعایت اخالق حسنه و نظم عمومی ،طرفین هر
قراردادی ازجمله ازدواج میتوانند بر شرایط و ویژگیهایی توافق و عقد ازدواج را بر وجود و رعایت
آنها استوار و مشروط کنند .از سوي ديگر ،در برخي مواقع طرفين بر پيمان خود استوار نبوده و
برخالف واقع ،وجود شرایطی را ادعا میکنند که پس از مدتی خالف آن کشف میشود .در این
میان ،شرع و قانون ازیکطرف ،ضمانتها و احکامی را برای انجام تعهدات طرفین و احراز وجود
شرایط در نظر گرفته است و از سوی دیگر ،رعایت نکردن شرایط عقد و پیمان و کشف خالف واقع
موجب مسئولیت حقوقی و کیفری میشود .امروزه ،به دالیل مختلف همچون ناآگاهی به احکام و
قوانین ازدواج ،پایبند نبودن به اخالقیات ،نداشتن صداقت ،کوتاهی و اهمال زوجین و خانوادهها
برای تحقیق و راستیآزمایی ادعاهای مطرحشده هنگام ازدواج و رسیدن بهواقع ،اعتماد بدون دلیل،
ایجاد و بهرهگیری نامطلوب از رسانههای ارتباطی و شبکههای اجتماعی مجازی و موارد دیگر،
وقوع امور خالف واقع در عقد ازدواج و کشف آنها بیشتر از گذشته محقق میشود .بدیهی است،
کشف امور خالف واقع در امر ازدواج عالوه بر آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ،احکام و آثار
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فقهی -حقوقی نیز دربردارد که شناخت آنها از اهمیت زیادی برای پیشگیری و چگونگی مواجهه
و مدیریت با نقض پیمان و عقد ازدواج دارد .شناخت ،ساماندهی و طبقهبندی احکام خالف واقع
ازدواج ،کمک به جوانان در انعقاد آگاهانهی عقد ازدواج و استحکام بنای خانواده ،پیشگیری از وقوع
خالف واقع در ازدواج و پیامدهای گستردهی آن ،کمک بهنظام تقنینی و قضایی برای تدوین قوانین
مؤثر پیشگیرانه و کاهش دعاوی خانواده بهویژه دادخواست طالق و جدایی و آسیبهای بعدی آن
از اهداف این تحقیق به شمار میرود .این پژوهش  -که از نوع بنیادی و کاربردی است و اطالعات
آن با روش کتابخانهای جمعآوری و تحلیل و بررسی میشود  -در پی پاسخ به این سؤال است که
وقوع امور خالف واقع و کشف آنها در امر ازدواج چه آثار ،احکام و پیامدهای فقهی و حقوقی در
پی دارد؟ در این پژوهش ،تعاریف عملیاتی زیر از واژههای «کشف و خالف واقع» موردنظر است:
الف -کشف :یعنی آشکار کردن و معلوم کردن آگاهانه و اختیاری و مراد از «انکشاف» خودبهخود
آشکار شدن و معلوم شدن بدون انتخاب و اختیار شخصی و بهصورت اتفاقی است .مواردی که
روشن شدن حقیقت و باطن آن ،منشأ اثر فقهی-حقوقی است و اصل عقد ازدواج بین مرد و
زن یا ادامهی آن را دستخوش تغییر قرار میدهد.
ب -خالف واقع :یعنی آنچه خالف نظر و مقصود و مطلوب و موردتوافق زوجین است و مواردی
همچون خالف مقصود و مطلوب زوجین از ویژگیهای صوری ،ظاهری ،شروط زوجین احکام
ازدواج و قوانین و مقررات موضوعهی ازدواج را در برمیگیرد.
 -2احکام کشف خالف واقع

خالف واقع ممکن است قبل ،حین و بعد از عقد ازدواج کشف شود .در دو صورت اول ،چون
عقدی منعقد نشده است ،کشف خالف ،آثار و احکام اندکی همچون جبران خسارت و پیگیری کیفری
به خاطر فریب و تدلیس را به دنبال دارد که موضوع این نوشتار نیست ،ولی کشف خالف واقع بعد
از وقوع عقد ،آثار و احکام گستردهای دارد که موضوع این پژوهش است .در صورت کشف خالف
واقع ،افراد ذیصالح و ذینفع میتوانند ،ضمن طرح دعوا و اقامهی دادخواست و ارائهی ادله ،وفق
قوانین و مقررات صدور حکم بطالن نکاح و اعالم آن را تقاضا کنند .افراد ذینفع و ذیصالح حسب
مورد عبارتند از :هر یک از زوجین؛ اقربا و خویشاوندان زوج یا زوجهی متوفی برای محروم کردن
همسر متوفی از ارث (مادی)؛ طلبکار هر یک از زوج و زوجه؛ شوهر سابق زوجهای که قبل از اجرای
طالق به ازدواج مردی درآمده است یا زن متقدم زوج که باوجود علقهی زوجیت ،شوهرش همسر
دیگری اختیار کرده است؛ و همچنین دادستان حق رجوع به حاکم برای اعالم بطالن نکاح را دارند.
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این احکام عبارتاند از :بطالن ،بطالن عقد و حرمت ازدواج بعدی (ابد یا موقت) ،فسخ عقد
ازدواج ،اجبار به انجام تعهد ،ادامهی زندگی ،تفکیک اقامتگاه ،جبران خسارت ،تقاضای زوجه برای
طالق ،عدم نفوذ عقد ،حق ابطال نکاح ،مجازات (حبس ،جریمهی نقدی ،شالق ،اعدام) ،اجرای
حدود الهی ،ممنوعیت ادامهی اشتغال .در ادامه به ترتیب به هر یک از آنها اشاره میشود.
 -1-2بطالن ازدواج

بطالن در لغت به «خالف و نقیض حق» معنا شده است (ابن منظور 1414،ق :ج ،۱ص  )۴۳۲و
در اصطالح فقه و حقوق ،بطالن در مقابل صحت است و موجب از بین رفتن اصل عقد و احکام
و آثار مترتب بر عقد میشود .به عبارت دیگر آن دسته از اعمال حقوقی مغایر با شرع و قانون که
اثر و اعتبار شرعی و قانونی ندارد ،باطل شمرده میشود .در این معنا ،بطالن شامل عقد فاسد و
عقد باطل میشود .عقد فاسد عقدی است که از اساس غیرقانونی و نامشروع باشد و از ابتدا شرایط
صحت را نداشته باشد؛ همانند ازدواج با محارم .عقد باطل عقدی است که به علت امر عارضی،
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اعتبار شرعی و قانونی خود را از دستداده باشد.
عقد ازدواج به دالیلی چون امری بودن احکام ،موافقت با نظم اجتماعی و اخالق حسنه در
صورت بطالن ،تمام احکام و آثار خود را از دست نمیدهد ،بلکه در مواردی آثار ماندگاری بر جای
میگذارد .انتساب فرزند به زوجین (مواد  1158تا  1167ق.م) ،مسترد نشدن نفقهی دوران قبل
از کشف خالف واقع در صورت تمکین زوجه ،تعلق مهرالمثل به زن در صورت جهل زن به فساد
نکاح و وقوع آمیزش (ماده  1098و مواد  875تا  885مربوط به ارث و  )...از احکام و آثار ماندگار
بطالن ازدواج است.
کشف خالف در مواردی به بطالن عقد ازدواج  -که خارج از اختیار زوجین و خانوادهها است
 منجر میشود .نبود شرایط ایجادی نکاح و بهعبارتدیگر ،نبود شروط صحت عقد ازدواج موجبابطال عقد نکاح میشود .این حکم در مواد ( )1062تا ( )1070قانون مدنی منعکسشده است.
در نکاح دائم و موقت کشف نبود شرایط عامهی (بلوغ ،عقل و اختیار) عاقد موجب بطالن عقد
ازدواج میشود .همچنین تعیین زوجین از شرایط صحت عقد است؛ بنابراین اگر هویت زوجین
هنگام ازدواج ،به هر دلیلی مشخص نشود ،عقد ازدواج به دلیل مطابق نبودن ارادهی حقیقی با
آنچه واقعشده است و از بین رفتن توافق اراده ،باطل و بیاثر خواهد بود.
مواردی که در ادامه میآید ،ازجمله مواردی است که در صورت کشف ،به خاطر نبود شرایط
صحت موجب بطالن عقد ازدواج خواهد شد؛ نبود اظهار اراده که با ایجاب و قبول محقق میشود؛
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ال ازدواج صوری به دالیلی چون استفاده از امتیازات
اثبات مطابق نبودن ارادهی باطنی و ظاهری مث ً
تأهل در خدمت سربازی؛ تابعیت کشور بیگانه؛ به دست آوردن بورس تحصیلی و غیره؛ نبود توالی
ال
عرفی ایجاب و قبول؛ وجود شرط خیار در نکاح دائم؛ فقد قصد زوجین در انعقاد عقد ازدواج مث ً
در حال مستی یا از روی شوخی یا خواب مغناطیسی؛ نبود تغایر جنسی (با فرض تغییر جنسیت
در افراد سالم که با صرف هزینههای بسیار ،تحمل درد و مشقت زیاد و پذیرش تبعات آن به این
کار اقدام میکنند؛ یا معرفی شخص خنثی بهعنوان مرد یا زن یا سایر فروض) از شرایط بدیهی
فقهی-حقوقی عقد نکاح در ابتدا و ادامهی زندگی است و عالوه بر بطالن  -اگر در شناسنامهی
طرفین ثبتشده باشد  -برای ابطال آن و سند نکاح و اصالح شناسنامه باید به دادگاه مراجعه شود.
عدم تنجیز عقد ازدواج و تعلیق در عقد نکاح به دلیل اهمیت ،ثبات و استحکام نهاد خانواده
و نبود تناسب و سازگاری ابهام ،تزلزل و تعلیق با اهداف و کارکردهای آن باوجود پذیرش قانونی
کلیت تعلیق در عقود نکاح را از صحت خارج میکند .ازدواج دائم و ازدواج موقت هر یک شروط
اختصاصی دارد و نبود شروط اختصاصی نیز بطالن را ایجاد میکند؛ برای مثال آشکار شدن خالف
واقع ،تعیین نکردن مدت در ازدواج موقت (ماده 1076ق.م) یا تعیین نکردن مهریه در آن (ماده
 1095ق.م) بطالن ازدواج موقت منعقدشده را به دنبال دارد.
همچنین یکی از موارد بطالن ،نکاح با اقارب است که ممنوع و حرام و باطل است؛ بنابراین اگر
بعد از عقد ازدواج معلوم شود که رابطهی محرمیت اعم از نسبی ،سببی ،رضاعی و مصاهره بین
زوجین وجود داشته است ،موجب بطالن عقد نکاح میشود (شبیری زنجانی 1419،ق :ج ،21ص .)۵۰
مواد ()1045تا( )1047قانون مدنی نیز نکاح بین افراد مذکور را ممنوع کرده است.
 -۲-2بطالن عقد و حرمت ازدواج بعدی (ابد یا موقت)

کشف خالف واقع عالوه بر بطالن عقد نکاح ،گاهی موجب حرمت ابدی یا موقت ازدواج بعدی
بین زن و مرد میشود .این عوامل موانع صحت عقد ازدواج محسوب میشوند .وجود این موانع،
عالوه بر بطالن عقد موجب حرمت ابدی یا موقت ازدواج بعدی میشود؛ بنابراین اگر این موانع
بعد از انعقاد عقد کشف شوند ،موجب حرمت ازدواج بعدی میشود .درمجموع ،نه مورد را میتوان
در این دسته از عوامل مؤثر در عقد ازدواج ،در صورت کشف خالف واقع قرارداد.
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 -۱-2-۲اثبات رابطهی نامشروع جنسی قبل از عقد

پاسخ به نیاز جنسی در چهارچوب موازین شرعی از موهبات و نعمات الهیِ و موجب سعادت
بشر است .از طرف دیگر ،وقوع روابط جنسی غیرشرعی ،بر اساس حکمت الهی مشمول احکام و
قوانینی ازجمله بطالن و حرمت ازدواج میشود.
الف :احراز زنا :زنای سابق با زوجهی فعلی که شوهردار بودهاست-گرچه بعد از زنا زن از
شوهرش با طالق جدا شود یا شوهر او فوت کند -و همچنین زنای سابق زوج با زوجهی فعلی
معتدهی رجعیه ،موجب بطالن و حرمت ابد ازدواج میشود .گفتنی است ،برای ایجاد حرمت
فرقی نمیکند که مرد در زمان رابطهی نامشروع به شوهردار بودن زن آگاهی داشته باشد یا
آگاه نباشد و همچنین تفاوتی ندارد که زن به حرمت این رابطه آگاهی داشته و یا آگاه نباشد.
بعضی از فقیهان امامیه این دو مورد را با هم ذکر کردهاند زیرا زنی که در ایام عدهی رجعی
به سر میبرد ،به زن شوهردار ملحق میشود و احکام یکسان دارند (شریف مرتضی1415،ق:
106 -107؛ طوسی.)۴۵۲ :1400،
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ادلهی فقهی بطالن ،روایات(محدث نوری ،ج  )387 :14و اجماع ( کرکی ۱۴۱۴،ق:ج ،12ص 314؛

فاضل هندی 1416،ق :ج  ،7ص 185؛ شریف مرتضی 1415،ق :ج،10صص 107و  )۴۵۲است .این حکم
شرعی در مادهی ( )1054قانون مدنی منعکسشده است.
ب :تحقق ل ِواط (ایقاب) :پدیدارشدن روابط جنسی نامشروع زوج با برخی اقوام خاص نسبی مذکر
زوجه قبل از عقد نکاح ،با تحقق شرایط فقهی ،ازدواج منعقدهی فاعل با برخی از خویشان نسبی
مفعول را باطل میکند و برای همیشه حرام میشود .دلیل اصلی این مورد ،روایات معصومین(ع)
است .امام صادق (ع) فرمودند« :إذا أَوقب حرمت عليه خته» (حر عاملی :1409،ج،20ص 444؛

کلینی1429،ق :ج ،5ص  )417اتفاق فقهای امامیه مستند دیگر حکم بطالن است (شریف مرتضی،ج
 ،10صص 107و  .)452صاحب جواهر قائل به نقل تواتر اجماع است (نجفی1404،ق :ج ،29ص

 .)447در مورد حکم بطالن ،ازدواج نسبت به خویشاوندان رضاعی دیدگاه فقهی واحد وجود
ندارد .مادهی ( )1056قانون مدنی بازگوکنندهی حکم بطالن و حرمت است.
-۲-2-۲کشف وقوع عقد با معتده یا ذات بعل

در صورت پدیدارشدن انعقاد عقد نکاح بهصورت مطلق (علم و جهل به موضوع و حکم) با
معتده و ذات بعل ،عقد باطل خواهد شد ،ولی با علم و آگاهی ب ه حکم و موضوع یا عقد همراه با
مواقعه ،حرمت دائمی بین آن دو را موجب میشود (همان .)43 :انجام طالق در طهر مواقعه یا ایام
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حیض ،نبود شهادت عدلین و پیدا شدن شوهر مفقود سابق زن از مصادیق تحقق ذات بعل بودن
زن است .آیات  23و  24سورهی نساء ،روایات (حر عاملی 1409،ق :ج،20ص  )450اجماع (همان) و
ضروریات دین اسالم مبانی استنباطی حکم است .مواد( )1050و ( )1051قانون مدنی حرمت
همیشگی ازدواج بین آندو را بیان کرده است .همچنین عالوه بر تعریف عده ،مواد ( )1150تا
( )1157قانون مدنی به موضوع عده اختصاصیافته است.
 -۳-2-۲آگاهی از وقوع عقد هنگام احرام عاقد یا زوجین

اطالع از انعقاد عقد ازدواج دائم یا موقت در حالت احرام بهطور مطلق ،عقد ازدواج را باطل
میکند و با آگاهی به حرمت ،حرمت ابد را ایجاد میکند .ماده ( )1053قاون مدنی مشابه حکم
فقهای امامیه این حرمت را مطلقا ذکر کرده است .
-۴-2-۲کشف لعان سابق

لعان عبارت از این است که مرد با رعایت تشریفات خاص و در برابر حاکم به زن خود نسبت زنا
دهد یا نسب فرزند خود را انکار کند .اجرای لعان نه تنها نکاح بین زن و مرد را منحل میکند ،بین
ال
آنها حرمت ابدی ایجاد خواهد کرد .بر این اساس اگر پس از انعقاد عقد نکاح کشف شود که قب ً
بین این زن و مرد مراسم لعان اجرا شده است ،عقد بین آنها باطل میشود .آیات  ۶تا  ۹سورهی
نور از مبانی بطالن عقد نکاح است .در مادهی ( )1052قانون مدنی از واژهی تفریق استفادهشده
است و بهموجب این قانون نکاح آن دو بعد از لعان ،باطل و موجب حرمت ابدی است.
 -۵-2-۲کشف برخی از روابط خویشاوندی بین دو زوجه

ازدواج با دو خواهر در یکزمان  -چه دائم و چه موقت ،هرچند رضاعی باشند  -حرام است
(خمینی :1392،ج ،۲ص  .)265بر این اساس ،نمایان شدن رابطهی خواهری میان دو زوجهی فعلی
مرد ،موجب بطالن عقد ازدواج و حرمت موقت میشود ،زیرا همزمانی دو زوجهی خواهر بر مرد
حرام است و با خروج یک خواهر از علقهی زوجیت به هر دلیل (فسخ ،بطالن ،فوت ،طالق و )...
مانع ازدواج برطرف میشود .این حرمت بر اساس آیه  ۲۳سورهی نساء «و ان تجمعوا بین االختین
نکاح» است .این حرمت در ماد ه ( )1048قانون مدنی نیز آمده است .ثبت واقعهی ازدواج میتواند
جلوی ارتکاب این نوع از ازدواج حرام را بگیرد .به همین خاطر چنانچه مرد ازدواج دائم را ثبت
نکند  ،بر اساس ماده  ۴۹قانون حمایت خانواده مرد ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای
نقدی درجهی پنج و یا حبس تعزیری درجهی هفت محکوم میشود.
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-۶-2-۲تحقق استیفاء عدد

بر اساس ادلهی فقهی 1بر مرد بیش از چهار همسر حرام است .بر این اساس ،اگر مردی که
چهار همسر دارد ،یکی از همسران را طالق دهد و با زن دیگری عقد نکاح منعقد کنند و بعدا ً
معلوم شود که طالق باطل بوده است ،در این صورت عقد زن جدید بهعنوان زن پنجم باطل
خواهد شد؛ بنابراین آشکار شدن خالف واقع کامل شدن چهار زوجه در عقد دائم ازدواج به علت
گوناگون مانند باطل بودن طالق یکی از زنها و غیره عقد ازدواج را باطل میکند و حرمت موقت
با زن پنجم ایجاد میکند (همان )113:و با انحالل یکی از چهار ازدواج سابق به هر دلیلی (فوت،
فسخ ،طالق) حرمت ازدواج با فرد پنجم برداشته میشود .این مورد در قوانین موضوعه بهوضوح
ذکر نشده ،ولی در صورت کشف چنین واقعیتی باوجود نص صریح قرآن ،وحدت فتوایی فقها،
تأسی قانون از فقه امامیه و محدود کردن ازدواج دوم برای مرد و لزوم اخذ اجازه از دادگاه برای
این کار و اختیار کردن بیش از چهار زن غیرشرعی و غیرقانونی خواهد بود و عقد نکاح صحیح
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نیست (امامی و صفایی :1369،ج ،1ص.)110

 -۷-2-۲احراز ارتداد زوجین

ارتداد مانع ازدواج مسلمان با مرتد میشود (نجفی1404،ق :ج ،۳۰ص )۴۷؛ بنابراین هرگاه بعد از
ج و کافر شدهاند ،ازدواج منحل میشود.
عقد ازدواج معلوم شود یکی از زوجین یا هردو از اسالم خار 
حکم متأثر از نوع ارتداد ،ارتداد  -ارتداد زوج یا زوجه  -زمان ارتداد (قبل یا بعد از آمیزش) است.
با کشف ارتداد قبل از آمیزش ،نکاح فورا ً پایانیافته و منحل میشود .ارتداد بعد از آمیزش زوجه از
هر نوع ارتدادی (فطری یا ملی) و ارتداد ملی زوج ،سبب بطالن نکاح است؛ لکن جدایی بین آنها
متوقف بر پایان عده و توبه نکردن است و با توبه نکاح آن دو ادامه مییابد (همان)49 :؛ بنابراین در
ارتداد فطری زن برای همیشه از مرد مرتد جدا میشود و امکان ازدواج مجدد را با همسر سابقش
ندارد ،مگر بنابر قول کسانی که توبهی مرتد فطری را نیز صحیح میدانند که در این صورت
برای ازدواج با همسر سابقش نیاز به عقد جدید دارد( ،طباطبایی یزدی1410،ق :ج ،۱ص  .)۲۷۲در
قانون مجازات اسالمی ،ارتداد جرم است .قانون مدنی نیز در خصوص ارتداد زوجین ساکت است.
بااینحال ،در این موارد بر اساس اصل  ۱۶۷قانون اساسی ،طبق نظر مشهور امامیه عمل میشود.

 .1نساء  ،3 :روایات و اجماع.
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 -۸-2-۲احراز تغایر دینی زوجین
بر اساس ادلهی قطعی (مومنون ) 7،ازدواج با کافران و مشرکان ممنوع است (خمینی:1392،

ج ،۲ص  .)۲۵۴بر این اساس نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان از نظر همهی فقهای مذاهب اسالمی
ممنوع و حرام و باطل است .به دنبال احراز غیرمسلمان بودن مرد ،عقد نکاح منحل میشود و زن
نمیتواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد ،ولی انحالل عقد منوط به انقضاء عدهی زن
(عدهی طالق) است و با اسالم آوردن شوهر ،نکاح باقی میماند .درغیراین-صورت نکاح از همان
لحظهی کشف منحل بوده است .آیات قرآن و روایات وارده از ائمه معصومین  -علیهمالسالم  -و
اجماع در اصل (بحرانی1405،ق :ج ،24ص  )52مستندات این حکم است .قانون مدنی ایران در ماده
( )1059تصریح میکند« :نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» .بر اساس این ماد ه  ،نکاح زن
مسلمان با مرد غیرمسلمان مطلقاً جایز نیست (همان).

مطابق فقه و قوانین حقوقی ،اگر زوجه کافر غیرکتابی باشد ،در کشف غیرمسلمان بودن وی
نکاح مطلقاً (دائم و منقطع) باطل میشود .در مورد اهل کتاب بودن زوجه ،فقیهان در بطالن و نوع
ازدواج واقع شده رویهی یکسان ندارند؛ گرچه مشهور قائل به بطالن ازدواج دائم است .بااینحال،
برخی از فقهای متأخر نکاح دائم با کتابیه را جایز میدانند (خویی :1410 ،ج ،۲ص  .)۲۷۰نظر صریح
قانون در مورد آشکار شدن غیر مسلمه بودن زوجه وجود ندارد.
 -۹-2-۲وقوع تعدد طالق

بر اساس نصوص فقهی (نجفی1404،ق :ج ،۳۲صص ۱۲۸و  )۱۲۹و حقوقی (مواد  1057و 1058ق.م)
کشف عقد ازدواج در پی وقوع سه طالق و نه طالق موجب بطالن ازدواج و حرمت بین زن و مرد
میشود .همچنین وقوع سه طالق ،به حرمت موقت ازدواج منجر میشود .این حرمت ازاینجهت
موقت است که در صورت تمایل زن و مرد برای انعقاد عقد ازدواج در دفعهی چهارم و هفتم باید
قبل از آن زن به عقد مرد دیگری (محلل) درآید و پس از طالق ،میتوانند مجددا ً ازدواج کنند.
طالق رجعی و رجوع در ایام عده از شرایط تحقق حرمت موقت بعد از سه طالق و حرمت دائم
بعد از نه طالق است .البته در عصر حاضر تحقق چنین خالف واقعی و حکم مترتب بر آن نادر
است ،اما کشف ازدواج در پی طالق نهم باوجود دو محلل در سابق ،به حرمت همیشگی ازدواج
مرد با زن منجر میشود .در این حکم اختالفی نیست .همچنین ماد ه ( )1058قانون مدنی حکم
مذکور را تصریح میکند.
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 -3-2فسخ عقد ازدواج

آشکار شدن تدلیس (اعم از سکوت آگاهانه ،کتمان ،تظاهر و اخبار به کذب)؛ وجود عیوب
خاص جنسی و عقلی در مرد و زن و تخلف شرط وصف ،برای متضرر حق فسخ ایجاد میکند.
مبنای فقهی -حقوقی حق فسخ روایات و قواعد فقهی الضرر و الحرج هستند .مواد ( )1120تا
( )1132قانون مدنی به موارد امکان فسخ اشاره میکند.
 -4-2اجبار به انجام تعهد

یکی از ضمانتهای اجرا در خصوص کسانی که از انجام تعهد و تکالیف خودداری می کنند،
الزام و اجبار آنان به انجام تعهد و وظیفه و تکلیف است .این روش تضمین اجرا تعهدات ،در خصوص
کشف خالف واقع در امر ازدواج نیز صادق است که در موارد زیر بکار گرفته میشود.
-1-4-2کشف خالف واقع نسبت به انجام تکالیف و وظایف فقهی-حقوقی زوجین

با انعقاد نکاح هر یک از زوجین عهدهدار تکالیف و برخوردار از حقوق و وظایفی میشوند.
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حسن معاشرت با یکدیگر ،معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان ،ریاست مرد بر
خانواده ،نفقهی زن و فرزندان ،انتخاب شغل بر اساس مصالح خانوادگی و حیثیات خود و دیگری
و اختیار اقامتگاه واحد (مواد 1102تا1119ق.م) و وفاداری (کاتوزیان:1392 ،ج ،1صص  134و)197

در زمرهی تکالیف قرار دارد و بر اساس تکالیف ،حقوقی متقابل برای هر یک از زوجین ایجاد
میشود .پدیدار شدن کشف خالف واقع نسبت به انجام دادن تکالیف و تضییع حقوق بدون عذر
موجه فقهی -قانونی-عرفی ،احکام و آثار فقهی -حقوقی دارد .فقه و قانون متخلف را به انجام تعهد
اجبار میکند .شاید در مقام عمل توسل به این شیوه در حفظ و احیاء کانون خانواده خیلی اثرگذار
نباشد ،ولی استفاده از این ضمانت اجرا قبل از طالق با توجه به شرایط زوجین و مقتضیات زمانی
و مکانی توصیه میشود .در صورت ممکن نبودن اجبار ،طالق برای مرد و تقاضای طالق برای زن
بنا بر قوانین موردی و قانون عسروحرج محفوظ است.
-۲-4-۲آگاهی بعد از ازدواج نسبت به تخلف از شرط فعل و نتیجه

بر اساس اصل حاکمیت اراده بر قراردادها ،طرفین عقد و قرارداد میتوانند مطابق قوانین
شروطی را تعیین کنند .شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص
خارجی شرط شود .شرط نتیجه نیز آن است که تحقق امری در خارج شرط شود (ماده ۲۳۴
ق.م)؛ برای مثال ممکن است در عقد ازدواج شرط شده باشد ،یکی از طرفین کاری را انجام دهد؛
همانند اینکه زوجه سکونت در مکان و شهر معینی را شرط کرده باشد و یا شرط کنند که زن در
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مواردی وکالت در طالق داشته باشد ،یا مرد وکالت داشته باشد که اموال زن را اداره کند .در این
موارد تخلف از شرط ،حق فسخ را برای مشروطله به وجود میآورد؛ بنابراین در تخلف از شرط
فعل و نتیجه باوجود توانایی زوج یا زوجهی متخلف ،آنها به انجام عمل یا ترک عمل مشروط
مجبور میشوند و نپذیرفتن تعهد ،آثاری به دنبال دارد و متخلف از برخی حقوق و امتیازات محروم
میشود .شرط زوجه برای سکونت در مکان معین و تخلف زوج از شرط ،موجب سقوط نفقهی زن
به دلیل عدم تمکین نمیشود .آثار آن در حضانت فرزندان ،محرومیت از همزیستی با فرزندان و
غیره نمود پیدا میکند.
 -5-2ادامهی زندگی

در مواردی که عقد ازدواج باطل نمیشود ،ولی حق فسخ ایجاد میشود ،زوجین میتوانند
علیرغم وقوع خالف واقع به زندگی مشترک خود ادامه دهند و هیچ مانع فقهی و حقوقی برای
ادامهی زندگی آنها وجود ندارد ،اما در مواردی محبت ،عالقه و نشاط از منظومهی خانوادگی
رخت برمیبندد.
-6-2تفکیک اقامتگاه

بر اساس آیهی شریفه «عاشروهن بالمعروف» (نساء )19:زوجین مکلف به سکونت در مسکن
مشترک هستند .از طرفی ،سکونت مشترک زوجین تکلیف و حق متقابل زوجین است .تعیین
منزل مشترک ابتدا ً (بدون شرط خاص و بدون عذر) با زوج است و مرد باید زوجه را در منزل
مشترک پذیرش کند و زوجه هم باید تمکین کند ،ولی دلیل موجه ،مجوز ترک تکالیف و حقوق
متقابل است .هرگاه بعد از ازدواج زوجه متوجه ضرر جسمی یا مالی یا شرافتی از ناحیهی زوج با
سکونت مشترک شود ،میتواند مسکن مشترک را ترک کند و قانون از وی حمایت میکند و به
بازگشت به اقامتگاه مشترک ملزم نمیشود (ماده ۱۱۱۵ق.م) و درعینحال از حقوق خود مانند نفقه
محروم نمیشود .تعالیم دینی و ادلهی عقلی از قبیل وجوب حفظ جان ،دفع ضرر احتمالی ،تکلیف
متناسب با طاقت نیز در صورت نبود مستند فقهی و قانونی ،ترک منزل را ضروری میسازد .در
حقیقت بهموجب قاعدهی الضرر زن میتواند در آن منزل سکونت نداشته باشد (محقق داماد:1379،

 .)۳۱۱البته به لحاظ قانونی زن اختیار کامل انتخاب مسکن را ندارد و در ابتدا با تراضی زوجین
و خویشان آنها و نظر دادگاه محل سکونت زن تعیین میشود) مواد  1114تا  1116ق.م) .امکان
وقوع این خالف واقع در مورد زوج هم وجود دارد.
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-7-2جبران خسارت

در مواردی از پدیداری خالف واقع در ازدواج از شخص متضرر به گونههای مختلف حمایت
میشود؛ برای مثال در خالف واقع ناشی از تدلیس :صرفنظر از حرمت تدلیس و اعمال حق فسخ،
زیاندیده حق رجوع به مُدل ِس را برای جبران خسارت مادی و معنوی دارد (عاملی جبعی:1403 ،

ج،5ص397؛ میرزای قمی :1371،ج،2ص .)173دربارهی چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح
ح شده است (انصاری 1416،ق399:؛ نجفی1404،ق :ج ،10
در اثر تدلیس ،آرا و اقوال گوناگونی مطر 

صص 854-855؛ کرکی1414 ،ق :ج ،13صص305ـ303؛ امامی و صفایی :1369،ج،1ص .)249شماری از
فقها ،تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانستهاند (موسوع ه فقهیـه :1407،ج .)11

تدلیس در ازدواج یا نسبت به عیوبی است که موجب ثبوت خیار میشوند ،مانند دیوانگی،
نابینایی و عنن یا نسبت به دیگر کاستیها مانند یکچشم بودن یا ناقص بودن بعضی اعضای
بدن و یا نسبت به صفات کمال است؛ مانند زیبایی ،حسب و نسب عالی و دوشیزه بودن که زن
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یا شوهر ِ فاقد آنها خود را بدان متصف کند.
ثبوت خیار فسخ در فرض اول  -که در متن فوق گفته شد  -از آثار عیب است نه تدلیس ،لیکن
حرمت تدلیس و استحقاق کیفر بر آن از آثار تدلیس به شمار میروند .در این فرض با تحقق دخول،
اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد ،شوهر بعد از فسخ عقد  -درصورتیکه با همسرش نزدیکی کرده
باشد -باید تمام مهر را به زن بپردازد ،لیکن میتواند آن را از تدلیس کننده بگیرد ،ولی اگر تدلیس
کننده خود زوجه باشد مستحق مهر نخواهد بود (خمینی:1392،ج ،۲صص ۲۹6و۲۹5؛ سبزواری:1388،

ج ،۲۵صص  .)۱۳2-۱۳5این حکم بهموجب ماده( )1قانون مسئولیت مدنی قطعی است.
-8-2تقاضای زوجه برای طالق

در صورت کشف خالف واقع ،زوجه میتواند درخواست طالق کند.
-1-8-2وجود عسروحرج برای زوجه در زندگی مشترک

در صورت احراز و اثبات عسروحرج برای زوجه حسب موارد مختلف ،زن میتواند تقاضای
طالق کند و دادگاه نیز میتواند زوج را اجبار به طالق کند و در صورت ممکن نبودن اجبار،
زوجه با اجازهی دادگاه طالق داده میشود .کشف اعتیاد زوج که مخل اساس خانوادگی باشد،
محکومیت قطعی زوج به حبس  5سال ،ضرب و شتم و سوء رفتارتحملناپذیر ازلحاظ عرفی،
ابتال به بیماریهای صعبالعالج روانی یا مسری مختلکنندهی زندگی مشترک و غیره از مصادیق
موجه و قانونی عسروحرج منطوق ماد ه ( )1130قانون مدنی است.

اسحاقی و غالمی،کشف خالف واقع در ازدواج

-۲-8-۲کشف خالف شرایط مندرج در عقدنامهی رسمی ازدواج

در صورت امضاء شرایط مندرج در عقدنامهی رسمی ازدواج و کشف خالف شرایط مذکور،
حق قانونی طالق به شکل وکالت یا توکیل برای زن پذیرفتهشده است .کشف محکومیت شوهر
بهحکم قطعی به مجازات  5سال حبس یا بیشتر ،محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و
اجرای هرگونه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه اعم از حد و تعزیر ،آگاهی زوجه به وجود
زن دیگر در زندگی زوج ،آگاهی به اجرا نشدن عدالت بین همسران مرد نمونههایی از آن است.
-9-2عقد غیرنافذ

وقوع خالف واقع در مواردی که عمدتاً اجازه و رضایت حین انعقاد ازدواج منتفی باشد ،موجب
بطالن ازدواج نیست ،ولی عقد ازدواج غیر نافذ و فاقد اثر است ،زیرا اجازه ،شرط نفوذ و تأثیر عقد
ازدواج است (ماد ه 1070ق.م) .اکنون بهاختصار بیان میشود.
-1-9-2نبود رضای زوجین هنگام انعقاد ازدواج

آشکار شدن نبود رضایت به انعقاد ازدواج حین عقد در اثر فشار مادی یا معنوی نامشروع بر
هریک از زوجین موجب غیر نافذ شدن عقد ازدواج میشود ،زیرا رضایت در نکاح  -مانند سایر
عقود  -شرط نفوذ عقد است .قانونگذار در ماد ه ( )1070قانون مدنی مقرر میدارد «رضای زوجین
شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکرَه بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه
به درجهای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».
-۲-9-۲وجود رابطهی برادرزادگی یا خواهرزادگی بین دو زوجه

کشف ازدواج مرد با خواهرزاده و برادرزادهی زن فعلی  -از دیدگاه فقه  -موجب عدم نفوذ
عقد نکاح است؛ هرچند فقها در این باره آراء متفاوتی دارند و تشتت دیدگاه آنها ناشی از اختالف
روايات است (عاملی جبعی1403 ،ق :ج ،7ص  .)289قول حرمت مطلق ازدواج و قول بهتفصیل با دو
شرط وارد شدن خواهرزاده و برادرزاده بر خاله و عمه و نبود رضایت از آن جمله است (حلی 1410،

ق :ج،2ص )288که برگرفته از روایات حضرات معصومین (ع) است .در حقوق نیز طبق مادهی
( )1049قانون مدنی این عقد غیرنافذ است  .ماده ( )1049مقرر میدارد «:هیچکس نمیتواند
دختر برادر و یا دخترخواهر زن خود را بگیرد ،مگر با اجازهی زن خود».
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-3-9-2تعدی وکیل از محدودهی وکالت ،نوع وکالت و رعایت نکردن مصلحت متعارف موکل

هرگاه بعد از عقد نکاح روشن شود که وکیل از محدودهی اختیارات خود و نوع وکالت فراتر
عمل کرده است( ،در اموری چون شخص ،مهریه ،سن و غیره) :صحت عقد بر اساس ماد ه ()1073
قانون مدنی منوط به تأیید موکل است و تمام آثار عقد از لحظهی انعقاد واقع میشود .همچنین
اگر بعد از عقد نکاح آشکار شود که وکیل ،موکله را به ازدواج خود درآورده  -درحالیکه وکالت
از نوع مطلق بوده و بهصورت عام و تصریح ازدواج با موکله نبوده است  -نکاح واقعشده مطابق
ماد ه ( )1072قانون مدنی ،فضولی و غیر نافذ است .همچنین چنانچه مصلحت عرفی موکل در
زمینههای مالی و غیرمالی رعایت نشود ،عقد منعقدشده غیر نافذ است .ماد ه ( )1074قانون مدنی
این مورد را تقریر کرده است.
-4-9-2نبوداجازهی ولی یا جد پدری در عقد ازدواج دوشیزه

در مورد عقد ازدواج دوشیزه بدون اجازهی ولی یا جد پدری ،فقها مبانی و نظرات مختلف بیان
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کردهاند که از طرح آن اجتناب میشود .در قانون مدنی ،نبود اجازهی ولی هنگام عقد ازدواج دوشیزه
(با وصف دوشیزگی) ،موجب عدم نفوذ عقد میشود .ماده(  )1043قانون مدنی به آن تصریح دارد.
-10-2حق ابطال نکاح

در برخی موارد حکم عدم نفوذ عقد در خالف واقع از قبیل عقد دوشیزه بدون اذن ولی برای
ولی و نبود رضایت وکیل به تعدی موکل در ازدواج برای ولی نسبت به دوشیزه (با وصف دوشیزگی)
و وکیل حق ابطال نکاح در نظر گرفتهشده است .رأی وحدت رویهی هیئت عمومی دیوان عالی
کشور مورخ  1363/3/29تصریح میکند که اگر ولی عقد را تنفیذ نکند ،ابطال نکاح امکانپذیر
است (امامی و صفایی :1369،ج،1ص .)97اگر بین زوجین مواقعه ایجادشده باشد ،والیت پدر و جد
پدری ساقط میشود .همچنین به نظر میرسد ،بنابر ماده ( )1060قانون مدنی آگاهی از وقوع
ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی ،غیرنافذ است و دولت حق ابطال آن را دارد.
 -11-2مجازات (حبس ،جریمهی نقدی ،شالق ،اعدام)

وقوف به مواردی بعد از ازدواج  -عالوه بر آثار حقوقی پیشگفته  -مستوجب مجازات خواهد بود.

اسحاقی و غالمی،کشف خالف واقع در ازدواج

-1-11-2کشف انعقاد آگاهانهی عقد ازدواج با معتده یا زن شوهردار

در قانون مدنی و مجازات اسالمی آثار و پیامدهای حقوقی و کیفری ازدواج با زن شوهردار
و معتده باهم ذکرشده و همسان است .ماد ه ( )644قانون مجازات اسالمی برای عالم بهحکم یا
موضوع ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار بدون مواقعه ،مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا
از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی تعیینشده است و از حیث مجازات فرقی بین مرد و
زن لحاظ نشده است.
اگر زوجین یا یکی از آن دو عاقد و دفتردار ازدواج هم باشند ،بر اساس مواد ( )643و ()644
قانون مجازات اسالمی به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیونتا هیجده میلیون ریال
جزای نقدی و تا ( )74ضربه شالق محکوم میشود.
-۲-11-۲حکم احراز خالف واقع نسبت به تغایر دینی مذهبی زوجین

خالف واقع دینی یا مذهبی زوج یا زوجه که در قسمت بطالن آورده شد ،اگر همراه با اهانت به
مقدسات مذهبی باشد ،مجازاتی در چهارچوب قانون مجازات اسالمی به دنبال دارد .ماده ( )513قانون
مجازات اسالمی مقرر میدارد « :هرکس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین
(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سابالنبی باشد ،اعدام میشود و
در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد» ،در صورت ارتداد فطری شوهر
بعد از عقد نکاح و بعد مواقعه ،امکان فقهی توبه و پشیمانی وجود ندارد و مرتد فطری کشته میشود.
-3-11-2کشف خالف واقع نسبت به سن زوجه در عقد ازدواج

کشف خالف واقع نسبت به سن زوجه در عقد ازدواج در ماد ه ( )646قانون مجازات اسالمی
تعیین تکلیف شدهاست .این ماده مقرر میدارد«:ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است
چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخالف مقررات مادهی  1014قانون مدنی و
تبصرهی آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد».
-4-11-2کشف خالف واقع در مورد فریب و ادعای کذب

چنانچه هر یک از زوجین در انعقاد عقد ازدواج نسبت به امور تحصیلی ،تمکن مالی ،موقعیت
اجتماعی ،شغل و سمت خاص ،تجرد و غیره مرتکب خالف واقع شود ،به لحاظ نص صریح ماده
( )647قانون مجازات اسالمی مشمول محکومیت حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال خواهد
شد .مجازات حبس ماد ه ( )498قانون مجازات اسالمی شامل خالف واقع به همراه جرائم ضد
امنیت داخلی و خارجی میشود.
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همچنین اگر توسل به خالف واقع همراه با جعل ،غصب عناوین و مشاغل باشد ،ماد ه ()555
قانون مجازات اسالمی مجازات آن را حبس اعالم کرده است .تشکیل جمعیت و دسته و ادارهی
آن با هدف برهم زدن امنیت کشور که محارب شناخته نشود ،به حبس از دو تا ده سال محکوم
میشود که مجازات تعیینی ماد ه ( )498قانون مجازات اسالمی است.
کشف خالف واقع درمورد ادعای کذب تنگدستی در پرداخت نفقهی همسر و فرزندان ،مشمول
مجازات حبس سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر در ماده ( )642قانون مجازات اسالمی خواهد بود.
 -5-11-2نبود اجازهی دولت برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

با آشکار شدن نبود اجازهی دولت برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نظر به ماد ه ()17
قانون ازدواج مصوب  1316ش ،هر خارجی که بدون اجازهی دولت با زن ایرانی ازدواج کند ،به
حبس جنحهای از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد .بر اساس مقررات ،در صورت معاونت
زن در جرم ،وی نیز مجازات خواهد شد.
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 -6-11-2عدم ثبت واقعه نکاح

ثبت نکاح در دفاتر اسناد رسمی وسیلهی اثبات تعهد است و عقد را تسجیل میکند .ثبت
نمودن امر ازدواج و همچنین ثبت نمودن عقد موقت در برخی موارد؛ همجون باردار شدن زوجه،
توافق کردن طرفین و وجود شرط ضمن عقد مبنی بر ثبت رسمی عقد و ازدواج موقت ،الزامی می
باشد و ثبت نکردن آن جرم تلقی می شود .ماده  20قانون حمایت خانواده مقرر میدارد« :ثبت
نکاح دائم ،فسخ و انفساخ آن ،طالق ،رجوع و اعالم بطالن نکاح یا طالق الزامی است» .همچنین
در ماده  ۴۹همین قانون ،درصورتیکه آشکار شود عقد ازدواج ثبتنشده است ،برای جرم ثبت
نکردن واقعه ازدواج مجازات مشخص تعیین شد ه است .ماده  ۴۹قانون حمایت از خانواده در
خصوص مجازات جرم عدم ثبت واقعه ازدواج اینگونه مقرر میدارد« :اگر زوج بدون ثبت نمودن
در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم ،طالق یا فسخ نکاح نماید یا پس از رجوع ظرف مدت یک ماه
آن را ثبت ننماید یا در مواردی که برای ثبت واقعه ازدواج موقت الزام وجود دارد ،از آن خودداری
نماید ،عالوه برا ملزم شدن به ثبت رسمی عقد ،به حبس تعزیری با درجه  ۷و همچنین پرداخت
جریمه نقدی با درجه  ۵محکوم خواهد شد».
بر طبق این مقرره قانونی ،مردی که از ثبت ازدواج دائم یا ازدواج موقت در موارد الزامی
خودداری کند به موارد زیر محکوم می شود-۱ :الزام به ثبت ازدواج؛ -۲جزای نقدی درجه پنج
(از  80میلیون ریال تا  180میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه هفت (از  91روز تا شش ماه)
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 -12-2اجرای حدود الهی

احراز خالف واقع بعد از ازدواج که همراه با وقوع جرم و جنایت باشد ،به آبرو و حیثیت
خانوادگی آسیب وارد میکند و اجرای حدود ،قطعی است و امکان عفو و گذشت وجود ندارد؛
برای مثال در مورد روابط نامشروع جنسی زنا و لواط با تحقق شرایط فقهی و قانونی ،عالوه بر
احکام مذکور بطالن ازدواج ،مستوجب و اجرای حدود الهی میشود .همچنین اگر زوج یا زوجهی
متخلف ،محارب و مفسد فیاألرض تشخیص داده شوند ،بر اساس مواد ( )190و ( )191قانون
مجازات اسالمی حد محارب اجرا میشود.
 -13-2ممنوعیت ادامهی اشتغال

در برخی موارد کشف خالف واقع ازنظر حقوقی و در جهت مصالح اجتماعی موجب ممنوعیت
از اشتغال خواهد شد.
-1-13-2کشف خالف در عدم رعایت قوانین توسط عاقد و سردفتردار ازدواج و طالق

اگر بعد از عقد مشخص شود ،زن شوهر داشته و یا در عدهی دیگری بوده است ،عقد باطل
خواهد بود .بااینحال ،اگر کسی با علم و آگاهی از شوهردار بودن یا معتده بودن این عقد را
منعقد کند ،اعم از اینکه یکی از زن و مرد باشد یا عاقد و یا دفتردار ازدواج و طالق ،حسب مورد
به مجازات حبس ،شالق و جریمهی نقدی مقرر در مواد ( )643و ( )644قانون مجازات اسالمی
محکوم خواهند شد و سردفتر هم برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.
-۲-13-۲کشف شغل برخالف مصالح خانوادگی و شئون زوجین

کشف مغایرت شغل زوج) ماد ه  18قانون حمایت از خانواده مصوب  (1353یا زوجه (ماد ه 18
قانون حمایت از خانواده مصوب 1353؛ ماد ه 1117ق.م) با مصالح خانوادگی و حیثیات و شئون
خود زوج یا زوجه یا دیگری با اثبات در دادگاه موجب منع قانونی از ادامهی شغل زوج میشود
منوط به اینکه درصورتیکه اختالل در امر معیشت خانواده یا زوجه ایجاد نشود.
-3-13-۲وقوف به ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان

بهموجب قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دیماه ،1345
ال در اثر ازدواج به تابعیت ایران
ازدواج کارمندان این وزارتخانه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قب ً
درآمدهاند ،ممنوع شده است .این ممنوعیت تنها به دلیل مصالح سیاسی و مملکتی است .هر
زمان بعد از عقد نکاح معلوم شود که زوج یا زوجه کارمند وزارت امور خارجه است و بدون کسب
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اجازه از دولت با فرد بیگانه پیوند ازدواج برقرار کرده است ،به دلیل خطرات و زیانهای احتمالی
امنیتی و اطالعاتی برای کشور ،طبق بند آخر مادهواحد ه مصوب  1345از خدمت منفصل میشود.
بحث و نتیجهگیری

کشف خالف واقع در عقد ازدواج ،احکام و آثار فقهی و حقوقی متعددی دارد که شناخت آنها
عالوه بر افراد در آستانهی ازدواج و بعدازآن ،برای سیاستگذاران ،قانونگذاران و نظام قضایی
اهمیت بسیاری دارد .احکام فقهی-حقوقی کشف خالف واقع در ازدواج نسبت به اصل انعقاد عقد
ازدواج و  ،...گسترهای از تداوم زندگی تا بطالن عقد ازدواج و حرمت ابدی ازدواج ،تفکیک اقامتگاه
زوجین ،حق ابطال نکاح ،انفصال از شغل ،مجازات ،اجرای حدود و  ...را در بردارد.
در صورت نبود شرایط ایجادی و اختصاصی نکاح و کشف آن همچون نبود شروط صحت
عقد نکاح ،نبود شرایط عامه تکلیف در عاقد ،نبود اظهار اراده ،اثبات عدم تطابق ارادهی باطنی و
ظاهری ،نبود توالی عرفی ایجاب و قبول ،وجود شرط خیار در نکاح دائم ،فقد قصد زوجین هنگام

130

انعقاد عقد نکاح ،نبود تغایر جنسی ،تعلیق عقد نکاح ،تعیین نکردن مدت و مهریه در ازدواج موقت
و نکاح با اقارب عقد نکاح باطل میشود.
برخی از موارد نیز بهعنوان موانع صحت ازدواج نظیر احراز زنای درگذشته با زوجه فعلی-
درحالیکه شوهردار بوده است ،کشف وقوع عقد با معتده یا زن شوهردار ،وقوع عقد هنگام احرام
عاقد یا زوجین ،کشف لعان سابق ،کشف برخی از روابط خویشاوندی بین دو زوجه همچون خواهری،
تحقق استیفا عدد در تعداد زوجات ،احراز ارتداد زوجین ،احراز تغایر دینی زوجین و وقوع تعدد طالق
سهطالق و نهطالق موجب بطالن عقد و حرمت ازدواج بعدی بهصورت ابدی یا موقت میشوند.
در صورت آشکارشدن تدلیس ،وجود عیوب خاص جنسی و عقلی در مرد و زن و تخلف شرط
وصف ،عقد نکاح فسخ خواهد شد .همچنین ،کشف خالف واقع نسبت به انجام تکالیف و وظایف
فقهی-حقوقی زوجین و آگاهی بعد از ازدواج نسبت به تخلف از شرط فعل و نتیجه موجب الزام
و اجبار به انجام تعهد از سوی مستنکف خواهد شد.
در مواردی که عقد ازدواج باطل نشود و زوجین برخالف حق فسخ به ادامهی زندگی تمایل
داشته باشند ،میتوانند به زندگی خود ادامه دهند .همچنین در صورت بروز خسارت ،زیاندیده
حق مطالبهی جبران خسارت و زیان و ضرر وارده را دارد و نیز چنانچه زوجه پیببرد که حضور
در مسکن مشترک برای او خطر و ضرر دارد ،زوج موظف به تهیهی مسکن جداگانه برای همسرش
است .در برخی از موارد ،همچون کشف خالف واقع و وجود عسروحرج برای زوجه در زندگی
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مشترک  -کشف خالف شرایط مندرج در عقدنامه رسمی ازدواج  -زوجه میتواند تقاضای طالق
کند .مواردی چون کشف نبود اجازه و رضایت ،وجود رابطهی برادرزادگی یا خواهرزادگی بین دو
زوجه ،تعدی وکیل از محدودهی وکالت موجب عدم نفوذ عقد میشود و برای ذینفع حق ابطال
نکاح عقد به وجود میآید.
کشف خالف واقع در برخی موارد همچون کشف انعقاد آگاهانهی عقد ازدواج با معتده یا
زن شوهردار ،احراز خالف تغایر دینی و مذهبی زوجین ،کشف خالف واقع نسبت به سن زوجه
و نبود اجازهی دولت برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و عدم ثبت نکاح اثر کیفری دارد و
موجب مجازات (حبس ،جریمهی نقدی ،شالق ،اعدام) خواهد شد .در برخی موارد کشف خالف
واقع همانند رعایت نشدن قوانین از سوی عاقد و سردفتردار ازدواج و طالق ،کشف شغل برخالف
مصالح خانوادگی و شئون زوجین و یا وقوف ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان ازنظر
حقوقی و در جهت مصالح اجتماعی موجب ممنوعیت از اشتغال خواهد شد.
در مقایسهی تطبیقی فقه و حقوق ،برخی احکام و قوانین خالف واقع مشترک و پارهای جزء
اختصاصات فقه و حقوق موضوعه است .قوانین خالف واقع سن زوجین ،نبود شرایط مرتبط به
تابعیت زوجین ،ثبت نکردن واقعهی ازدواج و طالق در زمرهی اختصاصات حقوقی است .عواملی
همچون جهل و نادانی ،اعتماد بیشازحد و بدون مبنا ،عمد و تقصیر ،پایبند نبودن به آموزههای
دینی ،اخالقی ،فقهی و قوانین بسترساز وقوع خالف واقع در امر ازدواج است .شناخت این عوامل
و ریشههای بروز و وقوع خالف و تالش برای پیشگیری از آن با راهکارهای فرهنگی ،اجتماعی،
تقنینی و قضایی اهمیت زیادی دارد .پرهیز از سادهانگاری ،شتابزدگی و تعجیل ناموجه در انعقاد
ازدواج ،تالش برای رسیدن بهواقع و آگاهی از قوانین و مقررات و اخذ مشاورههای بههنگام و
همچنین گسترش کمی و کیفی آموزشهای پیش و هنگام عقد و ازدواج و نیز تداوم و استمرار آن
در طول دوران زندگی مشترک  -که در سالهای اخیر در حال انجام است  -و تصریح و مکتوب
کردن توافقات و گفتوگوهای التزامی در متن عقد به همراه بینه  -به خصوص در مواردی که
طرفین ازدواج عرف واحد و مشترکی ندارند  -نقش زیادی در پیشگیری و نیز اقدام درست و
بهموقع و کاهش آسیبها دارد.
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