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چکیده
تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح ،عنوانی است کهه در البهم منهافق فقههی فهداا پرداخههه هده و
مصادیق چند فرای آا فیاا ده است .در حالی که قانوا مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبهرده
و نسبت فه مصادیق و آثار آا سکوت اخهیار کرده است .در مقاله حاضهر افههدا مفههوم تهدلیس از ن هر
فقهی و حقوقی فررسی ده و سپس فا عنایت فه تعاریف مذکور ،رایط و ارکاا تحقّق تدلیس مهورد
فررسی قرار گرفهه و معبوم ده است که فرای تحقّق تدلیس ،نیازی فه رکن معنوی نبوده و همه ارکاا
آا از نوع مادی هسهند.آنگاه فا عنایت فه تحوّالت فه وجود آمده در عبوم و فنهوا مخهبهف فهه فررسهی
فرخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخهه ده و فرخهی از مصهادیق مهورد فحه از دایهره تهدلیس
خارج ده و فرخی دیگر ،مصداق تدلیس هناخهه هده انهد .از ن هر آثهار نیهس تهدلیس ههم در دوراا
نامسدی و هم در دوراا عقد ،مثبت اثر فوده و تهدلیس کننهده افهسوا فهر مسه ولیت مهدنی ،در مهواردی
مس ولیت کیفری نیس خواهد دا ت.
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مقدّمه
صداقت و احهرام فه حسن نیّت طرف مقافل ،اصولی هسهند که رعایت آنهها در عقهد
نکاح فه عنواا تشکیل دهنده فنیاا خانواده ضهرورت دارد .لکهن گهاهی اوقهات طهرفین
عقد یا اطرافیاا آناا ،این اصول را نادیده انگا هه و فا عدم صداقت فه انعقهاد آا اقهدام
می کنند که از آا فه تدلیس تعبیر می ود .تدلیس دراصطالح فه اعمال فریبکارانهه ای
اطالق می ودکه جهت پنهاا کردا عیوب موجود و اظهار صفت کمالی که فرد فاقد
آا است انجام گرفهه و موجبات فریبکاری افراد را فهراهم مهی آورد .تهدلیس الما هطه
نیس عنوانی است که در منافق فقهی از اقسام تجارت های حهرام و مصهداق فهارز تهدلیس
در نکاح فر مرده ده است .عنواا مذکور فه افعهال آرایشهگر کهه جههت فهههر جبهوه
دادا و پو اندا عیوب فرد انجام می گیهرد و موجهم فریهم طهرف مقافهل مهی هود،
اطالق مهی گهردد .از طهرف دیگهر ،امهروزه پیشهرفت عبهوم و فنهوا مخهبهف از جمبهه
پیشرفت عبم پس کی ،موجم پیدایش روش هایی ده است که چه فسها فههواا آنهها را
از مصادیق جدیهد تهدلیس در نکهاح فر همرد .مهواردی هماهوا انهواع جرّاحهی ههای
زیبایی ،کا ت مو ،فوتاکس ،دوخت پرده فکارت ،گریم ها وآرایش های دائمی.
فرخی از این موارد از جمبه اعمال جرّاحی که هر  6ماه یکبار نیهاز فهه تجدیهد عمهل
دارند و مواردی از این قبیل ،همه موجم پیدایش این سؤال در ذههن مهی هودکه آیها
این افعال ،تحت عنواا تدلیس در نکاح می گنجند یا خیر؟ لذا مسهلله مهمهی کهه قافهل
طرح است ناخت مصادیق جدید تدلیس در عقد نکاح در پرتو پیشرفت های عبمی و
پس کی دنیای معاصر می فا د .اهمیّت ناخت این مسلله اید فه ایهن دلیهل فا هد کهه
امروزه مردم و فه ویژه زناا فه دالیل مخهبفی در پی آا هسهند کهه فها افهسار هها و هیوه
های گوناگوا ،چهره و سایر اعضای فدا خود را لیر از آا چه که هست نشهاا دهنهد.
اما این که این افعال تا چه حدّ رعی و قانونی فوده و مصداق تدلیس نمی وند ،سؤال
مهم و اساسی است که در تحقیق حاضر فه دنبال پاسخ آا هسهیم.
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سؤاالت دیگر این که آیا افعال مذکور منجرّ فه تضییق حقوق افراد و تضرّر آنها مهی
ود یا خیر؟ در صورت ایجاد ضرر چه پیامد هایی را فه دنبال خواهد دا ت؟ آیا پیامد
های حاصل ،فقط اخهصها

فهه دوراا فعهد از عقهد نکهاح دارد یها ایهن کهه در دوراا

نامسدی و قبل از عقد نیس فرای خص مهضرر ایجاد حقّ می کند؟
در این پژوهش فا هدف یافهن پاسخ این سؤاالت ،نخست فه فررسهی ماهیّهت و سهاخهار
تدلیس فراساس منافق فقهی و حقوقی و سپس فه فررسی مصادیق قهدیم و جدیهد آا در
عقد نکاح و در نهایت فهه فیهاا آثهار و احکهام آنهها پرداخههه و از فحه

نهیجهه گیهری

خواهیم کرد.

 -2ماهیّت و ساختار فقهي و حقوقي تدلیس
 -2-2تعریف لغوی و اصطالحي تدلیس
فرای تبیین دقیق تر موضوع ،ضرورت دارد در افهدا فهه مفههوم ناسهی واته تهدلیس
فپردازیم تا فهوانیم قضاوتی درست و عادالنه در مورد مصادیق آا در عقد نکهاح دا ههه
فا یم .فه همین من هور مفههوم واته تهدلیس را از من هر عبهم لتهت و از دیهدگاه فقهها و
حقوقداناا مورد فررسی قرار می دهیم.
الف :تدلیس در لغت
در معجم المصطبحات آمده است« :الهدلیس ملخوذ من الدلسهه و ههی ال بمهه و ههو
لته کهماا العیم :تدلیس از دلسهه گرفههه هده و فهه معنهای ظبمهت و تهاریکی اسهت و
تدلیس واته ای است که فه معنای پنهاا کردا عیم است» (عبدالمنعم ،فی تها.)200/1 :
در المنجد نیس نقل ده است :دلهس فهه معنهای فریهم دادا ،دالسهه ،مدالسهه فهه معنهای
فریفهن ،خدعه کردا و ظبم و سههم کهردا اسهت ،تهدلّس فهه معنهای پو هیده دا ههن و
تدلیس فه معنای نیرنگ و فریم است (معبهوف .)05/0 :1980 ،همهین معهانی در سهایر
منافق نیس فا عب ارات و فیاا ههای مخهبهف نقهل هده اسهت (مقهری فیهومی138 :1220 ،؛
آذرنوش916 :1931 ،؛ جعفری لنگرودی.)1155 :1939 ،
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ب :تدلیس در اصطالح فقها
واته «تدلیس» در کهم حدیثی یعه و در منافق فقهی لالباً در فاب فیق و نکهاح فکهار
رفهه است .لکن فرخی از فقها تدلیس در نکاح را تعریف نکرده و از هماا افهدا فهه فیهاا
مصههادیق آا پرداخهههه انههد (حهرّ عههامبی002/01 :1223 ،؛ ههیخ صههدوق66/0 :1223 ،؛
نجفی960/92 :1212 ،؛ هید ثانی193/8 :1219 ،؛ عالمهه حبّهی03/0 :1212 ،؛ محقّهق
کرکی )082/10 :1212 ،که اید دلیهل آا تعریهف خیهار تهدلیس در عقهد فیهق فا هد.
لیکن یخ انصاری در تعریف تدلیس در نکاح گفههه اسهت :تهدلیس عبهارت از اظههار
صفت کمال در زا عبیرلم فقداا صفت مسفور یا پنهاا کردا صفت نقصی در وی می
فا د ( یخ انصاری .)209 :1210 ،ایشاا در تعریف فوق ،از فاب لببه وقوعی مصهادیق
تدلیس در زناا و نیس از آا جهت که اهمیت جمال و ظاهر فرای مهرداا فیشههر از زنهاا
در خصو

همسرانشاا است ،لذا تدلیس را صرفاً فه زوجهه و صهفت پو هالی کمهالی

که در وی پدید می آید ،نسبت داده اند در حالی که مورد خصوصهیّت نهدارد و فهدوا
تردید ،تفاوتی در اصل و ماهیّت تدلیس زا و مرد و آثار آنها وجهود نهدارد .در همهین
راسها صاحم جواهر می گوید :گویی مدلّس هنگامی که تدلیس و خدعه می کند امهر
را فر طرف مقافل می پو اند و اگر کاری کند که خالف آا چه که واقعی است فرای
او نمایاا ود فه واسطه این عمل فرای طرف مقافل حقّ فسخ ثافهت مهی هود (نجفهی،
.)060/92 :1222
فرخی دیگر از فقیهاا ،تهدلیس را در مصهادیقی فراتهر از زوجهه و تهدلیس الما هطه،
مورد فررسی قرار داده اند و در فح

خریهد و فهروش هرگونهه کهاالیی ،آا را مطهرح

نموده اند؛ چناا که صاحم مسالک ،تدلیس را اینگونه تعریهف کهرده انهد« :المهراد فهه
اخفاء عیم السبعه» یعنی من ور از تدلیس ،پنهاا کردا عیم کهاال اسهت ( ههید ثهانی،
.)030/9 :1219
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در مصباح الفقاهه نیس آمده اسهت :تهدلیس عبهارت اسهت از پو هاندا عیهم کهاال از
مشهری و اخفاء آا از او فا اظهار کردا صهفاتی کهه آا صهفات در کهاال وجهود نهدارد
(خوئی ،فی تا.)020/1 :
ج :تدلیس در حقوق موضوعه ایران
در قانوا مهدنی کبمهه تهدلیس در فهاب نکهاح اسههعمال نشهده و قانونگهذار از خیهار
تدلیس در عقد نکاح نام نبرده است .لیکن در ماده  298ق.م در تعریهف تهدلیس مقهرّر
کرده است :تدلیس عبارت است از عمبیاتی که موجم فریهم طهرف معامبهه هود .در
همین راسها حقوقداناا در تبیین مهاده مسفهور و وفهق آا فها تهدلیس در نکهاح ،تعهاریف
مهفاوتی را از تدلیس در نکاح ارائه داده اند:
 -1تدلیس در نکاح آا است که فا اعمال مهقبّبانه ،نقص یها عیبهی را کهه در یکهی از
زوجین است پنهاا دارند یا او را دارای صفت کمالی معرّفی کننهد کهه فاقهد آا اسهت
(صفایی ،امامی.)139 :1988 ،
 -0تدلیس عبارت است از عمبیات مهقببانه ای که از جانم یکی از زوجین یها اولیهاء
آناا واقق ود فه طوری که اگر آا عمبیهات نبهود ،آا عقهد واقهق نمهی هد (جعفهری
لنگرودی.)001 :1986 ،
 -9فرای تحقّق تدلیس یکی از زوجین فاید فه عمد طرف دیگهر را ففریبهد؛ یعنهی فها
پو اندا معایبی که دارد یا نمایاندا صفاتی که در او نیست دیگری را مترور و راضهی
فه نکاح سازد (کاتوزیاا.)086 :1953 ،
از این تعاریف فر می آید که جهت تحقق تدلیس فایسهی عمبیهاتی انجهام فگیهرد ،در
حالی که این امر فا ماهیّت تدلیس و مبانی فقهی آا چنداا سازگار نیست؛ زیرا در ایهن
صورت ،فرخی از عیوب و فیمهاری ههایی کهه نشهانه ظهاهری ندارنهد از قبمهرو تهدلیس
خارج می وند در حالی که در خصو

این دسهه از عیوب نیاز فه انجام هیچ عمبیاتی

نبوده و صِرف عدم اظهار آا فرای تحقق تدلیس کفایت می کند.
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در یک جمق فندی می تواا گفت« :تدلیس عبارت است از فه ا هباه انداخهن طهرف
مقافل از طریق وانمود کردا اوصاف کمالی که فرد فاقد آا است و پو اندا عیهم فها
عدم اظهار عیم یا سکوت کردا درفاره آا ،فه نحوی که اثرگهذار در رلبهت انگیهسی
طرف مقافل فه ازدواج فا د».
 -1-2ارکان و شرایط تحقّق تدلیس
در لالم منافق حقوقی ،دو رکن مادی و معنوی فرای تحقّق تدلیس ذکر ده است،
در حالی که فا عنایت فه منافق فقهی و تعاریف مذکور فه ن ر مهی رسهد ارکهاا تهدلیس
همه از نوع مادی فوده و رکن معنوی در تحقبق تدلیس جایگاهی ندا هه فا هد .من هور
از رکن معنوی ،دا هن قصد فریم در خص مدلِّس (فا کسره الم) می فا هد کهه طبهق
منافق جسایی ،ازطریق چگونگی رفهار افراد و مهناسم فا هر جرمی مهی تهواا فهه قصهد و
نیّت درونی آنها پی فرد .لکن فا عنایت فه این کهه اطّهالع از نیّهت درونهی افهراد فهه ایهن
آسانی میسّر نبوده و از طرف دیگر همواره وجوه فهرار فهرای کسهی کهه فخواههد نیّهت
واقعی خود را پنهاا یا کهماا کند فراهم است ،لهذا فهر خهالف ن هر فرخهی از فسرگهاا
(کاتوزیاا086 :1953 ،؛ جعفری لنگرودی001 :1986 ،؛ صهفایی ،امهامی)139 :1988 ،
فه ن ر می رسد رکن معنوی در تحقّق تدلیس محبی از اعراب نخواهد دا هت؛ هرچنهد
در البم موارد و در واقق امر ،نیت فریم و الواسهازی وجهود دارد ولهی فهه ههر حهال،
معطّل ساخهن صدور حکم تدلیس فه اثبات وجود نیت فریم ،امری لیر ممکن اسهت و
این خیار را عمالً از حیّس انهفاع ساقط می کند و ظاهراً می تواا ادعا دا ت که این خیار
نیس فه مانند خیار عیم یا تخبّف از وصف ،نیازی فه رکهن معنهوی و اثبهات وجهود نیّهت
فریبکارانه ندارد .توضیح فیشهر آا که خیهار تهدلیس ماهیهّه ًا تفهاوتی فها خیهار تخبّهف از
وصف ندارد و صرفاً یکی از مصادیق خیار تخبّف از وصف است و مطرح هدا خیهار
تدلیس در عرض خیار تخبّف از وصف نیس ،صرفاً فه دلیل اهمیت زائد الوصهف مسهائل
خانوادگی و مقوالت مرفوط فه ازدواج و اسهحکام و تداوم نهاد خانواده است .از من هر
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حقوقی نیس افسوا فر ماده  298ق.م که فه تعریهف تهدلیس پرداخههه اسهت ،مهی تهواا از
ماده 1108ق.م نیس که ناظر فه خیار تخبّف از رط صفت است مفهوم تهدلیس در نکهاح
را فردا ت کرد؛ زیرا ماده  1108مرفوط فه ت اهر فه دا هن وصفی اسهت کهه فهرد فاقهد
آا است ،لذا این ماده مسهند قانونی خیار تدلیس نیس هست و در نهیجهه ههر دو خیهار در
حدود ماده  1108ق.م ایجاد می ود.
فر این اساس ،ارکاا تدلیس که از تعاریف صورت گرفهه فه دست می آید عبارتند از:
 -2تغییر در واقعیّت :فدین معنی که تتییری در واقق االمر صورت فگیرد ،خواه فها
رفق عیم و خواه فا آراسهن فه صفهی و فه فیاا دیگر پنهاا دا هن یها پنههاا مانهدا یهک
عیم از طرف مقافل و یا نشهاا دادا عهروس یها نشهاا داده هدا عهروس فها وصهفی و
صفهی که در اصل ندارد؛ البهه فه رطی که عیم مذکور و یا وصف مورد ن هر ،معهنهی
فه از ن ر عرف فوده و در رلبت دا هن فه قبول زوجیّت و یها ردّ آا مهوثر در ن هر زوج
فا د و فالعکس.
گفهنی است در این تتییر واقعیت ،یکی از طرفین عقد فوداِ تتییردهنده ،رط نیست
و چناا نیست که اگر مدلّس ،یکی از طرفین عقهد نبا هد تهدلیس اثبهات نشهود ،لهذا فها
مراجعه فه منافق فقهی می فهمیم که تدلیس امل انجام آا ،هم فه وسیبه طهرف عقهد و
هم فه وسیبه ا خا

دیگر می ود ،چناا که در فرخی روایات فاب تدلیس در نکاح،

تصریح ده است که اگر زوجه ،خود تدلیس کننده فا د و دخول نیس واقق ده فا د،
مهری نخواهد دا ت و اگر زوج مهر را پرداخت کرده فا د می توانهد آا را از زوجهه
پس فگیرد ولی اگر ولیّ زوجه یا خص دیگری تدلیس کرده فا هد در ایهن صهورت،
مهر فر عهده تدلیس کننده خواهد فود و اگر زوج مهر را فه زوجه پرداخت کرده فا هد
می تواند فه تدلیس کننده مراجعه کند (عامبی )035-036/5 :1229 ،فقههای امامیهه نیهس
فر اساس روایات یاد ده ،تدلیس را فه طرفین عقد اخهصا

نداده اند (محقّق کرکی،

082/10 :1211؛ هید ثانی 122/8 :1216 ،عالمه حبّی ،فی تها .)92/0 :تنهها تفهاوت آا
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است که تدلیس از جانم ا خا

ثال

موجم حق فسخ نخواهد فود .لیکن قانونگذار

وفق ماده  293ق.م تلثیر تدلیس را منوط فه عمبیات یکی از طرفین عقد فیق کرده است.
فنافراین فا توجه فه این که تدلیس از جمبه خیهارات ذکهر هده اسهت و اثهر اصهبی و
اولیه آا ایجاد حق فسخ فرای طرف مهضرّر است ،نمی تواا فه واسطه عمهل فریبکارانهه
خص ثال  ،طرف مقافل را فه وسیبه فسخ عقد محکوم کرد .فه خصو
توسط خص ثال

کهه تهدلیس

در عقد نکاح فه وفور اتفاق مهی افههد .فهه طهور مثهال ،افهرادی کهه

واسطه ازدواج دخهر و پسری می وند ،لالباً فرای رسیدا فه ههدف ،اوصهافی را فهرای
دخهر و پسر ذکر می کنند که موجم تدلیس و فریم طرف مقافل می وند و ایهن کهه
در چنین مواقعی فرد فریم خورده حق فسخ نکاح را پیدا کند ،حکمی ناروا فهوده و در
واقق منجر فه مهضرّر دا کسی می ود که هیچ نقشی در فریم خوردا طرف مقافهل
ندا هه است .البهه اگر تدلیس خص ثال

فا تبانی طرف قرارداد انجام ود یها تهدلیس

کننده ،نماینده طرف قرارداد فا د ،مانند تدلیس خود او است و طهرف فریهم خهورده
حق فسخ پیدا می کند (کاتوزیاا.)933 :1930 ،
 -1موقّتي بودن تغییر واقعیّت :فا این توضیح کهه رفهق عیهم و یها آراسههن فهه
صفت ،موقهی فوده و فعدا زائل ده و واقعیت قببی فازگشهت کنهد ،لهذا اگهر ایهن رفهق
عیم و یا آراسهن جنبه همیشگی و واقعیت فه خود فگیرد ،احهمال زیاد از دایره تهدلیس
فیروا خواهد رفت ،مگر این که تفاوت فاحشی از ن ر عرف ،فین سالم فاالصل و سهالم
فا رفق عیم ،وجود دا هه فا د .مثال اگهر کسهی آپانهدیس دا ههه فا هد و عمهل کنهد و
مشکبش مرتفق ود فا کسی که چنین مشکبی ندا ههه چنهداا تفهاوتی نهدارد و ههر دو
کامالً سالم فه حساب می آینهد ولهی اگهر سهرطاا دا ههه فا هد و فها هیمی درمهانی از
سرطاا نجات یافهه فا د ،هرچنهد ا ا سهالمت خهود را فهاز یافههه ولهی از من هر عهرف
احهماالً فه مثافه خص سالم فاالصل نبا د! فی الواقق در صورتی که موقّهی نبا د فها در
ن ر دا هن مالح ه مذکور ،اساساً تتییری در واقعیت صورت نگرفهه است؛ زیرا دا ههن
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وصف و یا ندا هن عیبی که دائمی اسهت در واقهق فهه فخشهی از واقعیهت وجهود انسهاا
تبدیل ده و همواره مالزم انساا است.
اگر کّ کنیم که از من ر عرف چنین تفاوتی وجهود دارد یها نهه؟ اصهل فرعهدم آا
خواهد فود.
 -2عدم اطالع طرف مقابل از تغییر واقعیّت :فاید رفق عیم یا آراسههه هدا
فه آا چه در واقق نیست ،از خص مقافل پنهاا فوده و آ کار نبا د .لذا اگهر عیبهی فها
یک عمل جرّاحی پالسهیک مرتفق ود ولی در معرض دید فا د و یها وصهفی کهه در
اصل نیست فه خص اضافه ود ولی فرای فرد مقافل آ کار فا هد (فهه طهوری کهه در
حالت عادی و مهعارف ،هر فردی مهوجه این پو یده دا عیم یا اضافه هدا وصهف
فا د) در چنین صورتی ادّعای عدم اطالع از عیم یا ندا هن وصهف ،مسهموع نخواههد
فود ،مانند لنگ فودا یا کابی؛ البهه فه رطی که مانعی از ظهور و فروز اا نبا د.
الزم فه ذکر است که تهدلیس ممکهن اسهت فها لفهو و نو ههه انجهام فگیهرد؛ فهه ایهن
صورت که یکی از زوجین خود را دارای فالا موقعیّهت اجهمهاعی معرفهی کنهد ،یها فها
انجام افعال خدعه آمیس تحقّق یافد ،مثل تدلیس مشاطه کهه فها آرایهش ،عیهوب زا را از
مرد مخفی کند و گاهی فا سکوت انجام می ود .در خصهو

ایهن کهه سهکوت مهی

تواند تدلیس محسوب ود یا خیر؟ فین فقها اتفاق ن هر وجهود نهدارد .فرخهی از ایشهاا
مجرّد سکوت را تدلیس نمهی داننهد (خمینهی 199/9 :1200 ،؛ فاضهل لنکرانهی:1989 ،
 .)935/1هماناا که از فرخی تعاریف گفهه ده فرای تدلیس  -که ذکر آا گذ ت -
چنین فر می آید که جهت تحقق تدلیس فایسهی عمبیاتی انجام فگیرد ،لکهن اکثهر فقهها
مجرّد سکوت را نیس موجم تدلیس دانسهه و آثهار و احکهام تهدلیس را در رافطهه فها آا
جاری و ساری دانسههه انهد (محقّهق ثهانی000/19 :1212 ،؛ حکهیم039/0 :1212،؛ افهن
ادریههس610/0 :1212 ،؛ حههائری000/1 :1209 ،؛ هههید ثههانی030/9 :1219 ،؛ گیالنههی
فومنی53/0 :1208 ،؛ مکارم یرازی .)129/0 :1202 ،در مههن روایهات نیهس سهکوت از
اسباب تحقق تدلیس فر مرده ده است .از جمبه در روایهی ،عبداهلل فن فکیهر از یکهی
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از دو امام صادق یا امام فاقر عبیهما السالم روایت کرده که آا حضهرت در مهورد مهرد
اخهه ای که از عیم خود سکوت کرده و فه عنهواا مهرد سهالم فها زا مسهبمانی ازدواج
کرده است فرمودند :زا اگر فخواهد می تواند نکاح را فسخ کند ( یخ صدوق:1223 ،
 .)66/0فنافراین اگر مثالً یک زنی یا مردی یک نارسایی یا ز هی قافل توجّهی (از من ر
عرف) در فدا خود فه کبی پو یده دا هه فا د ،این وضعیت متایر فها آا واقهق اسهت
که مهبادر فه ذهن می د و ناخودآگاه تتییری و البهه فه کل تکوینی صهورت گرفههه
است و هخص عیهم دار نیهس فها نگفههن و پنههاا دا ههن آا ،ایهن تتییهر و متهایرت را
رسمیّت و فعبیّت از حی

تدلیس فخشیده است .در همین رافطه و در ن ری کار ناسهی

آمده است :در فسهیاری از عیهوب و فیمهاری هها فخصهو

در فیمهاری ههای روحهی و

روانی که جنبه ظاهری ندارند فرد معیوب یا فیمهار ،نیهاز فهه ههیچ عمبیهاتی فهرای پنههاا
کردا آا ندارد و صِرف عدم اظهار آا فرای تحقّق تدلیس کفایت می کنهد (سهکوتی
نسیمی.)015 :1932 ،
 -1تغییرات صورت گرفته نسـتت بـه واقعیـتا دارای اهمیـت از ن ـر
عرف باشد :فاید تتییرات آنقدر مهم فا ند که در رلبت انگیسی طرف مقافل مبنی فر
قبول ازدواج و عدم آا نقش فسسایی دا هه فا د و مبرهن دا ایهن عیهوب یها صهفات
درولین ،تلثیر عبیحده در پذیرش و عدم پهذیرش عبقهه زوجیّهت دا ههه فا هد؛ وگرنهه
پو یده ماندا فخشی از عیوب هر فرد فرای طرف مقافل در عقد ازدواج ،امری قطعی و
کامالً عادی است و چناا نیست کهه زوجهین از تمهام نقهاط ضهعف و عیهوب همهدیگر
مطّبق فا ند ،خصوصاً عیوب اخالقی و رفهاری که نوعاً عرف فه اینگونه عیهوب چنهداا
وقعی نمی نهد و فرض را فر تحقیق و اطالع یافی از چنین مسهائل و ویژگهی ههایی مهی
داند .همانین است در مورد عیوب جسئی از فیسیهک جسهمانی فهدا ماننهد کهن فهودا
یکی از انگشهاا یا ش انگشهی فودا.
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فرخی از فقها و حقوقداناا فه این موضهوع توجهه نمهوده و فها پهذیرش محقهق هدا
تدلیس فا سکوت  -در صورت وجود سایر ارکهاا  -عنهواا دا ههه انهد :ایهن امهر نبایهد
موجم سوء اسهفاده فرخی افراد سود جو ده ،فه این صورت که سهکوت از ههر عیبهی
ولو فی اهمیت ترین و جسئهی تهرین عیهم ،افهساری فهرای فسهخ نکهاح تبقّهی هود .لهذا
سهکوت ،زمهانی تههدلیس محسهوب خواههد ههد کهه عیهم مخفههی هده مههم فا ههد ...
(موسوی فجنوردی02 :1985 ،؛ گیالنی فهومنی53/0 :1208 ،؛ مکهارم هیرازی:1202 ،
129/0؛ کاتوزیاا.)220 :1930 ،
در نهیجه ،تدلیس زمانی تلثیر گذار فوده و مجوز فسهخ عقهد نکهاح خواههد فهود کهه
مواردی از قبیل اخفای عیم موجود یا اظهار وصهف کمهالی مفقهود ،موجهم خدعهه و
فریم طرف مقافل ده ،فه گونه ای که اگر این فریبکاری انجهام نمهی گرفهت ،طهرف
مقافل حاضر فه ازدواج نمی د .لذا اگر خدعه و نیرنگ انجام ده ،نقهش محهرّک در
تراضی طرف مقافل و اقدام فه انعقاد عقد ندا هه فا د یا فقط نقش تشدید کننده دا ههه
فا د ،مانند این که مردی خواهاا ازدواج فا دخهری فا د و دخهر فرای این کهه تصهمیم
مرد را جهت ازدواج فا خود اسهوارتر کند خود را دارای فهالا وصهف کمهالی معرّفهی
کند ،در چنین مواقعی قطعاً تدلیس اثر گذار نبوده و مجوّز فسخ عقد نخواهد فود .البههه
در تشخیص این که تدلیس انجام گرفههه ،در آا زمینهه نقهش تشهدید کننهده دا ههه یها
موجم انعقاد عقد نکاح ده است امری د وار فوده و فه ن ر می رسد فهرای تشهخیص
آا فاید از ضافطه نوعی اسهفاده کرد و دید آیا در ن ر نهوع مهردم اینگونهه تهدلیس اثهر
تشدیدی دارد یا اثر محرّک (سکوتی نسیمی.)013 :1932 ،

 -1مصادیق تدلیس در عقد نکاح در گذر زمان
فا عنایت فه این که مبنای تحقق تدلیس نوعی فهوده و عهرف ،معیهار اسههنباط و
قضاوت عنهاوین فریبکارانهه و تهدلیس مهی فا هد ،ایهن دیهدگاه نهاگسیر موجهم تتییهر
مصادیق تدلیس فه مرور تتییر عادات و رسوم و عرف جوامهق هده و سهبم مهی هود
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فرخی از عناوین در گذر زماا از مصداق تدلیس فودا خارج هده و عنهاوین دیگهری
در دایره تدلیس قرار فگیرند .لذا در ایهن قسهمت فهه صهورت مجهسّا فهه فررسهی فرخهی
مصادیق قدیم و جدید تدلیس در عقد نکاح می پردازیم:
 -1-2مصادیق قدیم تدلیس در عقد نکاح
مواردی هسهند که از گذ هه فنافر عرف موجود ،مصداق تهدلیس محسهوب هده و
فرای طرف فریم خورده ،مثبت حقوقی می دند؛ لذا قدیمی فودا آنهها فهدین معنهی
نیست که این موارد در قدیم فودند و االا خبری و اثری از آنها نیست ،فبکه من ور آا
است که قدمت آنها فه گذ هه فرمی گردد و جدید ال هور نیسهند و از قدیم تا فه امروز
در خصو

تدلیس در آنها و تحت رایطی ،حکم صادر می هده اسهت؛ عمهده ایهن

موارد عبارتند از:
الف :تدلیس الماشطه
ازجمبه مصادیقی که از قدیم االیام در البم منافق فقهی از مصادیق فهارز تهدلیس در
نکاح فر مرده هده اسهت ،عنهواا « تهدلیس الما هطه» مهی فا هد« .ما هطه» فهه معنهای
آرایشگر زا فوده و فه کارهایی از قبیل آرایش و سرخاب کردا و امثال آا که جههت
فههر جبوه دادا زناا یا پو اندا ایراد های آنها فرای رالم هدا مهرداا فهه ازدواج فها
اینها انجام می گرفت ،اطهالق مهی گردیهد (محقهق حبّهی90/0 :1228 ،؛ عالمهه حبّهی،
63/0 :1213؛ فخر المحقّقین.)236/1 :1985 ،
آرایش کردا توسط خود فرد و یا آرایشگر ،نسهبی اسهت و میهساا و درجهه آا دارای
مراتم است و لذا چناا نیسهت کهه ههر مرتبهه ای از آرایهش را فههواا مصهداق تهدلیس
دانست؛ اگر فا عمل آرایشگر ،تتییر در واقعیت انجام گرفهه و اثر آا موقّهی فوده و ایهن
تتییر در واقعیت ،فرای طرف مقافل ،گمراه کننده و پو هاننده واقعیهت فهوده فا هد و از
ن ر عرف نیس معهنی فا د ،عنواا مسفور از مصادیق تدلیس محسوب خواهد د و گرنهه
و حهی در صورت تشکیک ،اصاله الصحّه در عقد و اصاله البّسوم در عقد نکاح جهاری
خواهد د.
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ب :عدم بکارت دختر
از موارد دیگری که در اکثر منافق فقهی مصداق تدلیس در عقد نکاح فر مرده ده
است ،عدم فکارت دخهر و وانمود کردا او فهه عنهواا دخههر فهاکره مهی فا هد (محقهق
حبّی106/1 :1218 ،؛ هید ثانی933/0 :1212 ،؛ محقّق ثانی .)006/19 :1212 ،در ایهن
خصو  ،روایهی از امام موسی کاظم(ع) نقل ده است :راوی مهی گویهد از امهام(ع)
درفاره مردی سؤال کردم که فا زنی ازدواج می کند فنا فر این که او فاکره اسهت امها او
را ثیّم می یافد؛ آیا مرد می تواند عبیه زا اقامهه دعهوی کنهد؟ امهام فرمودنهد :فکهارت
ممکن است فا پیاده دا از مرکم یا پرش از فین رفهه فا د (کبینهی.)822/12 :1203 ،
پاسخ امام حاکی از آا است که مرد صرفاً زمانی می تواند عبیهه زا فهه خهاطر تهدلیس
اقامه دعوی کند که ثافت ود عدم فکارت فه واسطه وطی از فین رفهه است ،و در لیهر
این صورت ،حقّی فرای مرد نیست.
گفهنی است در اینجا محلّ نساع دیگری نیس وجود دارد و آا این که ،فرخی معهقدنهد
فا عنایت فه این که عرف ،فکارت را صفت کمهالی مهی دانهد و عهدم فکهارت را عیهم
محسوب می کند ،لذا چه ضمن عقد سخنی از فکارت دخهر گفهه ود یا گفههه نشهود،
وقهی دخهر و پسری فا هم ع قد می کننهد فنها فهر فکهارت دخههر عقهد منعقهد مهی گهردد
(مکارم یرازی .)02/2 :1202 ،لذا اگر فعداً معبوم ود کهه فکهارت قبهل از عقهد و فهه
دلیل وطی از فین رفهه است ،فا توجه فه این که پنههاا مانهدا ایهن عیهم از دیهد عهرف،
مهم فوده و در واقق تمامی ارکهاا الزم فهری تحقهق تهدلیس موجهود هسههند ،ایهن امهر
مصداق تدلیس خواهد فود .ولهی فرخهی دیگهر از فقهها ن ر هاا فهر ایهن اسهت کهه در
صورت عدم رط فکارت یا عدم توصیف دخهر فه فاکره فودا ،عدم فکارت مصهداق
تدلیس نخواهد فود (خمینهی003/9 :1200 ،؛ سهبسواری122/00 :1219،؛ محقّهق ثهانی،
.)00/2 :1212
فه ن ر می رسد ن ر اول صحیح تر فا د؛ زیرا فا عنایهت فهه عهرف امهروز جامعهه کهه
فکارت و دو یسه فودا دخهر را اصل می دانند و عدم آا را عیم محسوب می کننهد و
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از طرف دیگر ،رعایت مسائل اخالقی و نیس داوری عرف ایجاب می کند که سهخنی از
آا گفهه نشود ،لذا حهی در صورت عدم رط و حهی عدم وصف دخهر فه فاکره فهودا
نیس ،عدم فکارت ،تدلیس تبقّی می ود؛ البهه فهه هرطی کهه ثافهت هود عهدم فکهارت
دخهر ،قبل از زماا عقد و در اثر وطی از فین رفهه است والّا فنهافر روایهت یهاد هده ،در
صورت عدم احراز این امر ،عدم فکارت مصداق تد لیس نخواهد فود.
ج :فقدان موقعیت اجتماعي و خانوادگي شرط شده
مورد دیگری که از گذ ههه ،مصهداق تهدلیس در نکهاح محسهوب مهی هد ،هرط
موقعیت اجهماعی و موقعیت خانوادگی آنانانی یا وانمود کهردا و وصهف کهردا ههر
کدام از دخهر و پسر فه این اوصاف می فا د .فه طور مثال ،اگر پسر یا دخههری وانمهود
کند از خانواده ای ثروتمند یا خهانواده ای مههدیّن یها دارای تحصهیالت عالیهه یها دارای
فالا تل و امثال آا می فا ند ،هر کدام از این موارد ،اگر ضمن عقد هرط هوند یها
فدوا رط کردا ،عقد فنا فر وجود آنها منعقد گردد ،تدلیس رخ داده و همسهر فریهم
خورده جواز فسخ عقد را خواههد دا هت (محقّهق ثهانی006/19 :1212 ،؛ ههید ثهانی،
936/0 :1212؛ تبریسی901/0 :1206 ،؛ خمینی .)009/0 :1200 ،در مهن روایهات نیهس از
امام صادق(ع) درفاره مردی پرسیده ده است که ادّعا می کند مهن پسهر فالنهی هسههم
در حالی که اینانین نیست؛ امام در جواب می فرمایند زا می تواند نکاح را فسخ کنهد
(حرّ عامبی .)002/01 :1223 ،یا در روایت دیگری از امام صادق(ع) درفاره زنی سهؤال
می ود که ولد السنا است و لیر از ولیّ دخهر هیچ کهس از آا اطهالع نهدارد ،امهام در
جواب می فرمایند :اگر مرد فخواهد می تواند فه ولیّ زا رجوع کهرده و مهریّهه را از او
فگیرد چوا او تدلیس کرده است (کبینی .)539/12 :1203 ،این روایت فیانگر آا است
که حالل زاده فودا ،جسو رایط اصبی عقد اسهت؛ یعنهی اگرچهه در ضهمن عقهد ههم
رط نشده فا د ،فنای طرفین فر حالل زاده فودا طرف مقافل است .لذا زمانی که ولهیّ
زوجه فا عبم فه این امر ،آا را مخفی کرده و در مورد آا سکوت می کنهد ،تهدلیس از
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جانم او محقّق ده و مرد فه واسطه ضرر اخالقی و حیثیهی که فهه او وارد هده اسهت،
مسهحقّ دریافت مهریه می ود .در این مورد نیس فه دلیل این که تتییر صورت گرفهه در
واقعیت ،از ن ر عرف ،دارای اهمیت فوده و واقعیت از طرف مقافل پنههاا فهوده اسهت،
ارکاا تدلیس کل می گیرد و می تواا آا را مصداق تدلیس دانست.
 -1-1مصادیق جدید و نوظهور تدلیس
مواردی که فیاا دند از گذ هه فنافر عرف موجود ،مصداق تدلیس محسوب هده
و فرای طرف فریم خورده ،مثبت حقوقی می دند ،هرچند درفاره آثار و پیامد ههای
آنها فین فقها اتفاق ن ر وجود ندارد .لکهن امهروزه فها پیشهرفت عبهوم و فنهوا مخهبهف،
مخصوصاً پیشرفت عبم پس کی ،عمبیاتی روی اعضای مخهبهف فهدا انسهاا انجهام مهی
گیرد که اید فهواا آنها را از مصادیق جدید تدلیس تبقّی کهرد .از جمبهه ایهن مهوارد،
کا ت مو ،جرّاحی های زیبایی ،فوتاکس ،آرایش های ماندگار و دائمهی ،گهریم هها و
دوخت یا ترمیم پرده فکارت هسهند که فه صورت مجسّا فه فررسی هر یک می پردازیم:
الف :کاشت مو و جرّاحي های زیتایي
از مواردی که امهروزه در فهین جوانهاا فسهیار رواج پیهدا کهرده اسهت کا هت مهو و
جرّاحی های زیبایی است که معموالً روی صورت و گاهی اوقات روی سهایر اعضهای
فدا انجام می گیرد و لالباً خص فرای پنهاا کردا عیوب خود از قبیل کابی ،تاسهی
و ناموزوا فودا اعضای صورت و فدا خود اقدام فه چنین عمل هایی می کند .حال در
مورد این که کابی و تاسی را عرف عیهم محسهوب مهی کنهد و فهردی کهه اقهدام فهه
کا ت مو می کند یا فردی که فه طور مثال ،فه دلیل دا هن فینی ناموزوا ،اقدام فه عمل
زیبایی کرده و صاحم فینی دلخواه می ود ،آیا مرتکم تدلیس هده اسهت یها خیهر؟
سؤال پیش می آید که در جواب فاید گفت:
اوالً ،در خصو

این که کابی را عرف عیم و نقص تبقّی مهیکنهد یها خیهر ،فایهد

گفت :در لالم منافق فقهی (محقّق حبّی90/0 :1228 ،؛ عالمه حبّی63/0 :1213 ،؛ فخر
المحقّقین )236/1 :1985 ،گذا هن کاله گیس از مصادیق تدلیس الما طه عنواا هده
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است و این امر نشاا دهنده آا است که کابی و تاسهی از قهدیم االیّهام عیهم و نقهص
تبقّی می ده است که فهرد اقهدام فهه مخفهی کهردا آا مهی کهرد .فنهافر عهرف جامعهه
امروزی نیس می تواا آا را خصوصاً فرای زناا عیم و نقص تبقّی کرد؛ چراکهه زیبهایی
ظاهری زناا معموالً فرای مرداا دارای اهمیّت فسیار است و دا هن مو در زیبهایی آنهاا
نقش فسسایی دارد و لالباً مرداا تمایبی فه ازدواج فا زنانی که مبهال فهه کابهی یها تاسهی
هسهند ندارند ،هرچند در خصو

مرداا کمهر دیده می ود که کابی آناا فه عنهواا

عیم ،مانق تراضی زناا فرای ازدواج فا د.
اما این که کا ت مو و پنهاا کردا کابی یا تاسهی فهه وسهیبه آا ،مصهداق تهدلیس
محسوب می ودیا خیر؟ و نیس جرّ احهی ههای زیبهایی در ایهن خصهو

چهه وضهع ّیهی

دارند؟ در نگاه اول فه ن ر می رسد نباید چنین اقداماتی را مصداق تدلیس تبقّهی کهرد،
چراکه فا این عمبیات ،خصی که اقدام فه کا ت مو کرده است دیگر کاهل نبهوده و
دارای موهایی تقریباً مثل موهای طبیعی خود ده است؛ یا فردی که عمل زیبایی فینهی
انجام میدهد فعد از عمل ،فینی جدید جسو صورت او می ود و اثری از حالهت قببهی
وجود ندارد .در واقق اید فهواا گفت فا این اقدامات ،عیوب فرد کامالً فرطهرف هده
و نباید او را مهّهم فه معیوب فودا و تدلیس کرد؛ فا این حال فه ن ر می رسهد مسهلله را
فاید فا دقّت فیشهری مورد فررسی قرار داد؛ زیرا ن ر عرف نسبت فه موی واقعی و مهوی
کا هه ده چه فسا یکساا نبا د و نیس این که این عمهل ههای پس هکی چقهدر تضهمین
فرای ماندگاری دا هه فا ند ،ممکن است روی ن ر عهرف در تهدلیس صهورت گهرفهن
اثرگذار فا د .در حالهت کبّهی و وفهق مطالهم فیهاا هده در ارکهاا تهدلیس ،اگهر اثهر
تتییرات صورت گرفهه در رفق کابی فنافر تلییدات پس کی ،موقّهی نبهوده و قافهل زوال
نیس نبا د و جنبه همیشگی و واقعیت فه خود فگیرد ،مصداق تدلیس در نکهاح محسهوب
نشده و احکام تدلیس در مورد آنها جاری و ساری نخواهد فود .خالصه آا که در ایهن
فرض ،اساساً تتییری در واقعیت ،صورت نگرفهه تا گفهه ود که فا اطالع طهرف مقافهل
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فوده یا نه؟ از ن ر عرف مهم فوده یا نه؟ زیهرا فخشهی از واقعیهت و اصهل وجهود طهرف
مقافل ده است .ولی آیا واقعاً و فنافر عبم پس کی امروز و خصوصاً فا ن ر فه عمل های
جرّاحی ناموفّقی که فعضاً دیده می ود و آثار اا نیس فعدها و نه فه زودی ،مبرهن مهی
ود آیا می تواا چنین فرضی  -یعنی ماندگاری و همیشگی فهودا تتییهرات فهه هکل
مطبوب آا را  -در ن ر گرفت؟!
در لیر این صورت ،یعنی تشکیک در همیشگی فودا تتییرات حاصهل از ایهن عمهل
های جرّاحی ،خصوصا اگر موجم فه هم ریخهگی چهره و فینی هده و عمهل جرّاحهی
ناموفّق فا د ،فعید نیست که فهواا حکم تدلیس را صادر کهرد ،زیهرا ارکهاا آا محقّهق
است ،مگر این که گفهه ود طرف مقافهل نسهبت فهه عمهل جرّاحهی فینهی کهه یکهی از
اعضای قافل رؤیت در دیدارهاست ،عبم دا هه و نسبت فه نهاموفق فهودا آا در فرخهی
موارد نیس واقف فوده و فا وجود اینها ،عقد را پذیرفهه ،لذا عمالً از خود سبم حق خیهار
تدلیس کرده است.
ن ر نگارنده فر این است که مطافق مشاهدات میدانی و گسار هات رسهانه ای در ایهن
خصو  ،البم عمل های جرّاحی فینی ،خصوصهاً در سهال ههای اخیهر موفّقیهت آمیهس
فوده اند و مشکل پیدا کردا فرخی از موارد آا ،فسیار کم و اید نادر است ،فه طوری
که ترس از چناا عاقبهی ،مانق افرادی که میخواهند چناا عمبی انجام دهند نمی هود.
لذا معهنی فه نیست و کالعدم است و فه مانند افههالء فهه سهایر امهراض دیگهر در زنهدگی
است مانند سهرطاا و تصهادف و  ...کهه مبههال نشهدا فهه آنهها قطعهی نیسهت و همهواره
درصدی از افراد جامعه که ازدواج می کنند در معرض آنها هسهند ،لهیکن در مهواردی
که این مشکالت و امراض فرای افرادی رخ مهی دههد ،ههیچ وقهت طهرف مقافهل حهق
تدلیس ندارد .در اینجا نیس خصی که فینی خود را عمل می کند در واقق این مشکل یا
مریضی خود را تمام ده قبمداد می کند و فه مانند کسی است که فینی اش از افههدا فهه
همین کل است و این که فعداً مشکبی پهیش فیایهد در واقهق ،جهسو اتّفاقهات ناخواسههه
محسوب می ود که تدلیس در مورد آا معنی ندارد و فعد از عقد حاصل ده است.

تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمي و پزشکي 298

ب :بوتاکس
مورد دیگری که در حهال حاضهر فخصهو

در میهاا زنهاا فسهیار رواج پیهدا کهرده

است ،انجام فوتاکس و درواقق تسریق تل فه صورت جهت جواا سازی و از فین فهردا
چین و چروک های صورت است که معموالً تلثیر آا دوام ندا هه و در فواصل زمهانی
مخهبف نیاز فه تجدید عمل دارد .یعنی فهرد فعهد از مهدت کوتهاهی ،دارای صهورتی فها
هماا چین و چروک های قببی ده و اثر تل تسریقی از فین می رود .در خصو

ایهن

که آیا عمل مسفور را می تواا مصداق تدلیس تبقّی کرد یا خیر؟ فایسههی فها عنایهت فهه
ارکاا و رایط تحقق تدلیس ،حکم آا را مورد فررسی قرار دهیم .فه ن ر می رسهد فها
توجه فه این که اثر این عمل ،همیشگی نبوده و فرای تداوم اثر در فواصل زمانی مهعدد،
نیاز فه تجدید عمل وجود دارد و از طرف دیگر ،تتییرات صورت گرفهه احهماالً معهنهی
ال قافهل
فه از ن ر عرف فا د و این تتییر فهه گونهه ای اسهت کهه آ هکار نبهوده و معمهو ً
تشخیص نیست ،فه ن ر می رسد می تواا آا را مصداق تدلیس دانست .البهه چنهاا کهه
مالح ه د ،از ن ر نگارنده ،معهنی فه فودا چین و چروک از من هر عهرف ،در رلبهت
انگیسی فرای پذیرش یا عدم پذیرش نکاح ،محلّ تلمّل است و نیاز فهه فررسهی فیشههری
دارد ،لکن در صورت فروز بهه در هر یک از ارکاا و رایط تحقق تدلیس فهه دلیهل
عدم جواز تمسّک فه عامّ در بهات موضوعیه و فه دلیهل اصهل اسهصهحاب و یقهین فهه
ک و تردید در وجهود مهانق مرتفهق کننهده تهداوم عقهد و اصهاله
ّ
لسوم و تداوم عقد و
البسوم ،عمل مسفور از دایره تدلیس خارج خواهد د.
ج :گریم
مورد دیگر ،انجام انواع گریم ها است که معموالً توسط آرایشگر ها انجام می گیرد
و فه ن ر می رسد عنهواا «تهدلیس الما هطه» را کهه در گذ ههه فهه آرایهش و امثهال آا
اطالق می د فهواا فه گریم امروزی تسرّی داد و هر آا چه در مورد آرایهش و نسهبی
فودا آا و مشروط فودا اثبات تدلیس فه وجهود دا ههن ارکهاا تهدلیس گفههه هد در
اینجا نیس ساری و جاری دانست ،فا این تفاوت که اید فهواا گریم را نوعاً مرتبهه قهوی

 299ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  21ـ شماره  12ـ پاییز و زمستان 99

و دید از آرایش در ن ر گرفت ،هرچند گریم های معمولی نیس وجود دارد؛ فه خهاطر
این که مفهوم گریم فا تتییر چهره افراد گره خورده و انجام انواع گریم ها موجم تتییر
کامل چهره فرد ده و صورت و چهره واقعی فرد زیر گهریم پنههاا مهی هود .لهذا در
چنین صورتی فا عنایت فه این که انجام گریم موجم تتییر چهره ده و اثر آا دائمهی
ال آ هکار نبهوده و قافهل
و همیشگی نبوده و قافل زوال اسهت و ایهن تتییهر چههره معمهو ً
ناسایی نیست و نیس از جهت این که تتییر صهورت گرفههه از ن هر عهرف ،قافهل توجهه
است ،لذا اگر این امر ،طرف مقافل را فریم داده و موجهم تراضهی او فهه انعقهاد عقهد
ود ،فه ن ر می رسد مصداق تدلیس خواهد فود مگر این کهه در ههر یهک از ارکهاا و
رایط تحقّق تدلیس ،بهه فه وجود فیاید که در ایهن صهورت ،ایهن مهورد نیهس هماننهد
مورد قببی فه دالیل مذکور از دایره تدلیس خارج خواهد د.
د :آرایش های دائمي و ماندگار
از موارد دیگری که تدلیس فهودا یها نبهودا آا قافهل فررسهی اسهت ،آرایهش ههای
دائمی و ماندگار است .چیسی که امهروزه در مهورد آرایهش زنهاا معمهول اسهت ،ایهن
است که قافل پاک دا فوده و حهی در صورت پاک نکردا نیهس فعهد از چنهد سهاعت
اثر آنانانی از آا فاقی نمهی مانهد ،در حهالی کهه آرایهش ههای دائمهی ،روی صهورت
ماندگار فوده و قافل پاک دا نیسهند .زمانی که مردی ،زنی را فا چهره آرایهش کهرده
می فیند تبقّی او فا توجه فه آا چه که در جامعه معمول است ،این است کهه آرایهش او
موقّهی فوده و قافل پاک دا است.
فا ذکر این نکهه که فخش اع می از این آرایش هها و حههی گهریم ههای مهذکور در
مورد قببی ،فه دلیل مانق دا فهین پوسهت فها آب ،مهانق از صهحّت وضهو مهی هوند و
اجهناب از آنها الزم است ،قافل ذکر است که این مورد فهه ماننهد آا فخهش از جرّاحهی
های زیبایی مانند جرّاحی فینی است که همیشگی هسهند ،لذا ههر آا چهه در آنجها و فها
تفصیبی که گفهه د ،در مورد این هم تقریباً جاری است و نیازی فه ذکر تفصهیل ههای
پیش گفهه نیست.
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ه :دوخت یا ترمیم پرده بکارت
در مطالم قببی فیاا د که عدم فکارت دخهر البهه فه رطی که ثافت هود فکهارت
او قبل از عقد و فه دلیل وطی از فین رفهه است ،از مصادیق تدلیس تبقّی مهی هود .لهذا
در وحبه اول فه ن ر می رسد می تواا فه آسانی عمبیات دوخت یا ترمیم پهرده فکهارت
را مصداق تدلیس دانست ،لکن فا عنایت فه روایهی که از امام صادق(ع) نقل د ،یعنهی
محهمل فودا ازاله فکارت از طرق دیگر ،فه طور مطبق نمی تواا عمل مسفور را مصداق
تدلیس تبقّی کرد ،ولو این که خص در واقق ،اقدام فه عمل خالف رع کهرده فا هد.
در واقق ،چنین اقدامی هرچند معصیت فوده و عقوفهت اخهروی دارد و موجهم مشهتول
الذّمه فودا زا نسبت فه همسرش می ود ،لیکن حسم ظاهر فه دلیل عدم ثبهوت ازالهه
فکارت از طریق وطی ،حکم فه عدم تدلیس و ادامه زندگی مهی هود .فهه فیهاا دیگهر،
هرچند ارکاا تدلیس در خصو

مورد مسفهور ،قافهل ناسهایی اسهت ،یعنهی تتییهر در

واقعیهی صورت گرفهه است که از ن ر عرف دارای اهمیّهت فهوده و ایهن تتییهر آ هکار
نیست ،لیکن فه دلیل اصل اسهصحاب و یقین فه لسوم و تداوم عقد و عدم حصهول یقهین
مبنی فر ازاله فکارت فهه دلیهل وطهی و محهمهل فهودا ازالهه آا از طهرق دیگهر و اصهاله
البسوم ،نمی تواا حکم فه تدلیس در خصهو

آا داد .تنهها چیهسی کهه مهی مانهد ایهن

است که آیا زوج حقّ درخواست معاینه پس کی فرای تعیین هدا چنهین امهری را دارد
یا نه؟ که فه دلیل اصاله الصحه و اتّهام ناخواسهه ای که مهوجّه زوجه می هود ،پهذیرش
آا را از السام خارج می سازد.
جمق فندی این فخش چنین اسهت کهه همهاا طهور کهه مالح هه مهی هود مصهادیق
تدلیس در عقد نکاح ،در گذر زماا و فا عنایت فهه تحولّهات و پیشهرفت عبهوم و فنهوا
مخهبف ،تتییر اساسی کرده و این امر ،توجه ویژه قانونگذار را در خصو
در این زمینه می طببد.

خأل قانونی
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 -2احکام و آثار تدلیس در عقد نکاح
فعد از ناخت و فررسی مصادیق تدلیس در عقد نکاح ،فاید فبینیم پیامهد تهدلیس در
عقد نکاح چیست؟ آیا حق فسخ نا ی از خیار تدلیس ،در عقد نکاح نیهس جریهاا دارد؟
در صورت جریاا دا هن ،اثر تدلیس در دوراا نامسدی و قبل از عقد چه خواههد فهود؟
آیا عالوه فر حق فسخ ،خص فریم خورده ،حق درخواست خسارات احهمالی اعم از
خسارات مادی و معنوی را نیس دارد؟ فرای پاسهخ فهه ایهن سهؤاالت فایسههی پیامهد ههای
تدلیس را در دو فخش مجسّا مورد فررسی قرار دهیم.
 -2-2احکام و آثار تدلیس در دوران نامزدی
دوراا نامسدی فه دوراا قبل از عقهد ،اطهالق مهی گهردد کهه دخههر و پسهر تعهّهد فهه
ازدواج در آینده می کنند و تا زمانی که عقد کنند نامسد هناخهه مهی هوند ،لهیکن در
حقوق اسالم و در منافق فقهی ،تلسیسی فه نام دوراا نامسدی وجود ندا هه و فه رسهمیّت
ناخهه نشده است .فا این حال ،قانونگذار در قانوا مدنی در فاب خواسههگاری از مهاده
 1290الی ماده  1222فه اجمال فه فح
از زوجین یا خص ثال

نامسدی و آثار آا ا اره کرده است .اگر یکهی

فا تبانی طرف عقد یا فدوا تبانی طرف عقد ،تدلیس کهرده و

تدلیس او موجم ترلیم طرف مقافل فهه نهامسدی و تعهّهد فهه ازدواج یها وعهده ازدواج
ود ،فا عنایت فه این که حق فسخ نا ی از خیار تدلیس ،در دوراا نامسدی موضهوعیّهی
ندارد لذا فقط می تواا خص فریم خهورده را فهرای رجهوع فهه فهرد تهدلیس کننهده
جهت جبراا زیاا های وارده اعمّ از مادی و معنوی ،مُحقّ دانست.
قانونگذار در ماده 1295ق.م در صورت فهم خوردا نامسدی من ور مقرّر کرده است
هدایایی که فه طرف مقافل یا افوین داده ده قافل مطالبه است و در صورت نبودا ایهن
هدایا ،قیمت آنها فاید پرداخت ود اگر تبف آنها عمدی فوده فا هد .مهاده مهذکور فها
این که در خصو

فهم خوردا نامسدی و پس گرفهن هدایا فه طور قاطق حکهم کهرده

است ،فا این حال ،این ماده در خصو

زیاا های وارده فهه طهرف مهضهرّر ،حکمهی را

فیاا نکرده است؛ فه ویژه این که عمده خسهارتی کهه فهه فهرد فریهم خهورده در دوراا
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نامسدی وارد می ود فارغ از خسارات مادی ،خسارات معنهوی و لطمهه وارد هدا فهه
آفرو و حیثیّت اجهماعی و خانوادگی و صدمات روحی می فا د.
ممکن است ا کال ود در ماده  1290ق.م مقرّر هده اسهت کهه ههر یهک از زا و
مرد تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده می توانند از وصبت امهناع کنند و طرف دیگهر
نمی تواند فه هیچ وجه او را مجبور فه ازدواج کرده یا از جهت صِرف امهناع از وصهبت
مطالبه خسارتی کند .وفق این ماده ،نامسدی و وعده ازدواج ،السام آور نبهوده و فهه ههیچ
وجه نمی تواا طرف مقافل را مجبور فه ازدواج کرد ،لذا فهه ن هر مهی رسهد تهدلیس در
دوراا نامسدی ،نمی تواند فرای خص فریم خوده مهضهمّن حقهوقی فا هد .در پاسهخ
این ا کال فاید گفت مواد  1و  12ق.م.م از جهت جبراا خسارت مادی و معنهوی وارد
ده ،مطبق فوده و آا را فه دوره و زماا خاصّی مقید نکرده است؛ چناا که اطالق فنهد
 1ماده  2قانوا جدید حمایت خانواده ،هرگونه خسارت نا ی از فههم خهوردا نهامسدی
از جمبه خسارت مادی و معنوی را در فر می گیرد .لذا فا عنایت فه اطالق مهواد مسفهور،
در دوراا نامسدی نیس اگر کسی موجم ورود آسیم (اعمّ از آسیم مادی و معنوی) فهه
طرف عقد ود ،ضامن فوده و مبسم فه جبراا خسارت خواهد فود کهه میهساا ،طریقهه و
کیفیّت آا فا توجه فه اوضاع و احوال قضیّه تعیین خواهد د (مواد  0و 9ق.م.م).
 -2-1آثار و احکام تدلیس در عقد نکاح
تدلیس ،جرمی است که قانونگذار فرای آا هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضهمانت
اجرای کیفری پیش فینی کرده است .لذا اگر تدلیس ،موجم فریم یکهی از زوجهین و
ترلیم او فه عقد نکاح ود ،تدلیس کننده محکوم فه مجازات مدنی و کیفری خواههد
د.
فسخ عقد نکاح ،جنبه مدنی مجازات فوده و طرف فریم خورده می تواند افههدائاً فهه
واسطه فسخ عقد ،جبراا ضرر کند که روایات تدلیس در موارد صدق عرفی تهدلیس و
قاعده الضرر ،حق فسخ در عقد نکاح را ثافت مهی کننهد (صهفایی و همکهاراا:1935 ،
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 .)002البهه فسخ نکاح در صورتی امکاا پذیر خواهد فود کهه تهدلیس کننهده ،یکهی از
طرفین عقد فا د و در لیر این صهورت ،نمهی تهواا فهه واسهطه تهدلیس هخص ثاله ،
طرف مقافل فرد فریم خورده را فها انحهالل نکهاح محکهوم کهرد .لهذا در مهواقعی کهه
تدلیس فه وسیبه خص ثال

اتفاق می افهد ،طرف فریم خورده می تواند طبهق قاعهده

لرور ،فه تدلیس کننده رجوع کرده و زیاا های وارده را از طریق او جبراا کنهد .الزم
فه ذکر است که تدلیس ،زمهانی مجهوّ ز فسهخ عقهد خواههد فهود کهه موجهم ا ههباه در
خصیّت طرف عقد نبوده فا د؛ چراکه در چنین حالهی ،عقد فاطل یا لیر نافهذ خواههد
فود (ماده  021ق.م؛ کاتوزیاا .)635 :1981 ،در منافق فقهی نیس حهق فسهخ نکهاح فهرای
طرف مهضرّر ،صراحهاً فیاا ده و گفهه ده است اگهر تهدلیس کننهده ،هخص ثاله
فا د طرف فریم خورده فرای جبراا ضرر می تواند فه او رجوع کند.
اما نکهه مهم این است که در صورت فسخ نکاح از سوی زوج یا زوجهه ،آیها مهریهه
ای فه زوجه تعبّق می گیرد یا خیر؟ آا چه کهه منهافق فقههی فهه آا اذعهاا دارنهد (فخهر
المحقّقین153/9 :1985 ،؛ افن ادریس610/0 :1212 ،؛ کبینی588/12 :1203 ،؛ خمینی،
000/9 :1200؛ سهبسواری )121/00 :1219 ،و قانونگههذار نیههس در مههاده  1121ق.م مقهرّر
کرده است اگر فسخ نکاح قبل از دخول فا د هیچ مهریه ای فه زا تعبّق نمی گیهرد در
لیر از فیماری عنن؛ اما اگر فسخ نکاح فعد از دخول فا د در چنین حالهی فاید فهین ایهن
که تدلیس کننده ،یکی از زوجین فا د یا خص ثال  ،تفاوت گذارد.
اگر خص ثال  ،مرتکم تدلیس ده فا د فدوا هیچ اخهالف ن ری مهریه فهه زا
تعبق خواهد گرفت ،لکن فرای جبراا زیاا های وارده از جمبه گرفهن مهریه ای که فهه
زا پرداخت ده است ،زوج فاید فه مدلِّس (فا کسره الم) رجوع کند.
اگر تدلیس کننده زوج فا د ،فدوا هیچ کّ و بهه ای زوجه مالهک تمهام مهریهه
خواهد فود .لیکن اگر تدلیس ،توسط خود زوجه انجام گرفهه فا هد در منهافق فقههی در
این خصو

اتفاق ن ر وجود ندا هه و قانونگذار نیس در این فاب حکمی را فیاا نکهرده

است .در فرخی روایات نقل ده است که زوج می تواند فرای گرفهن مهریه فهه زوجهه
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رجوع کند ،از جمبه در روایهی از رفاعه فن موسی نقل ده است که می گوید :از امهام
صادق(ع) در مورد فر

زوجه سؤال کردم ،امام فرمودند :عبی(ع) در مهورد زنهی کهه

ولیّ او وی را تسوین کرده فود در حالی که زا فیماری فهر

دا هت ،قضهاوت کهرده

فودند که مهریه مهعبّق فه زا است چوا فضق خهود را فهرای مهرد حهالل کهرده اسهت و
مهریه فر عهده ولیّ اوست که تدلیس کرده است و اگر ولیّ زوجه از فاطن حال زوجهه
خبر ندا هه است چیسی فر عهده او نیست و مرد می توانهد مهریهه را از زا پهس فگیهرد
(کبینی 588/12 :1203 ،؛ یخ طوسهی202/5 :1225 ،؛ هیخ طوسهی.)025/9 :1932 ،
در لالم کالم فقها نیس فیاا ده است که اگر تدلیس کننده زوجه فا هد ،مهریهه ای فهه
او تعبّق نمی گیرد و در صورتی که زا مهریه را دریافت کرده فا د ،مرد فرای فاز پهس
گرفهن آا می تواند فه زا رجوع کند (افهن ادریهس610/0 :1212 ،؛ سهبسواری:1219 ،
120/00؛ تبریسی901/0 :1206 ،؛ خمینی000/9 :1200 ،؛ فاضل لنکرانی.)013 :1206 ،
اما در فرخی دیگر از روایات ،حهی در صورت مدلّس فودا زوجه ،او فه دلیل دخهول و
انجام نسدیکی ،مالک تمام مهریه ناخهه ده است .در روایهی از محمد فن یحیی نقهل
ده است که امام صادق (ع) فرموده اند :هرچند زوجه مدلّس است چوا فضق خود را
فرای مرد حالل کرده و دخول انجام ده است مهریه مهعبّق فه اوست و مرد حقّ رجوع
ندارد (کبینی532/12 :1203 ،؛ حرّ عامبی.)016/01 :1223 ،
دیدگاه دیگری که در این خصو

وجود دارد ،عبارت است از ن ر فرخهی از فقهها

که گفهه اند اگر زوجه ،مدلّس فا د زوج فرای گرفهن مهریه فه زوجه رجهوع مهی کنهد
مگر فه کمهرین مقداری که می تواند فه عنواا مهریه محسوب هود ،فهه دلیهل ایهن کهه
وطی محهرم نباید خالی از عوض فاقی فماند ( هید ثهانی021/9 :1212 ،؛ محقّهق ثهانی،
008/19 :1212؛ فخر المحقّقین.)153/9 :1985 ،
در جمق فندی این اقوال فه ن ر می رسد قول اخیر ،منطقهی تهر فهوده و صهحیح تهر از
سایر دیدگاه ها می فا د؛ لذا روایاتی که حق رجوع فه مهریه را فرای مرد قائل ده اند
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فاید حمل فر این معنا وند که زا فه عبّت تدلیس ،نه مالک مههر المسهمّی و نهه مالهک
مهر المثل ،نخواهد فود ،فبکه فقط مالک کمهرین میساا آا خواهد فهود و روایهاتی کهه
زوجه را فه جهت دخول ،مسههحقّ مهریهه دانسههه انهد فقهط فهه اسههحقاق زا نسهبت فهه
کمهرین مقدار مهریه ،حمل می هوند .در نهیجهه ،اگهر زوجهه ،تهدلیس کننهده فهوده و
دخول انجام گرفهه فا د فه دلیل تدلیس ،مهرالمسمّی یها مهرالمثهل فهه او تعبّهق نخواههد
گرفت ،مگر کمهرین مقداری که امکاا مهریه قرار دادا آا فا د.
اما در خصو

این که من ور از مهریه ،مهر المسمّی است یا مهرالمثل؟ فایهد گفهت

که اگر مهریه تعیین نشده فا د ،مهرالمثل فهه زا تعبّهق مهی گیهرد و در صهورت تعیهین
قببی ،مهرالمسمّی فاید فه زا پرداخت ود؛ چراکه فا انجام نسدیکی ،زوجه مالهک کهلّ
مهریه ده است و پس از فسخ نمی تواا حقّ سافق او را از فین فهرد .چهوا فسهخ عقهد،
موجم فطالا نکاح از افهدا نمی ود تا این که فهواند آثهار نا هی از آا را کهه قبهل از
فسخ فه وجود آمده است ،فاطل کند.
الزم فه ذکر است مدلّس موظّف است کبّیه خسارات مادی و معنوی هخص فریهم

خورده را نیس جبراا کند (مواد  12-3-8-9-0-1ق.م.م).
در رافطه فا ضمانت اجرای کیفهری تهدلیس ،قانونگهذار در مهاده  859ق.م.ا مصهوّب
 1930مقرّر کرده است« :چناا چه هر یک از زوجین قبل از عقهد ازدواج طهرف خهود
را فه امور واهی از قبیل دا هن تحصیالت عالی ،تمکّن مالی ،موقعیّت اجهماعی ،تل و
سمت خا ّ ،تجرّد و امثال آا فریم دهد و عقد فر مبنای هر یهک از آنهها واقهق هود
مرتکم فه حبس تعسیری از ش ماه تا دوسهال محکهوم مهی گهردد ».وفهق ایهن مهاده،
ضمانت اجرای کیفری تعیهین هده ،اخهصها

فهه مهوردی دارد کهه یکهی از زوجهین

مرتکم تدلیس ده فا د ،لیکن اگر تدلیس توسط خص ثاله

انجهام هده فا هد فها

توجه فه قواعد حاکم فر مس ولیت کیفری از جمبه تفسیر مضهیّق قهوانین و اصهل قهانونی
فودا جرائم و مجازات ها ،امکهاا تعقیهم کیفهری هخص ثاله
ا کال فر ماده مسفور وارد است.

وجهود نهدارد و ایهن
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گفهنی است حق فسخ نا ی از تدلیس فعد از عبم فه آا فوری فوده و اگر فرد فریهم
خورده فعد از اطالع فه عبّ ت فسهخ ،اقهدام فهه فسهخ نکنهد خیهار او از فهین رفههه و قافهل
فازگشت نخواهد فود .این مطبم هم در منافق فقهی و هم در منهافق حقهوقی مهورد فیهاا
قرار گرفهه است .از جمبه در روایهی از امام صادق(ع) نقل ده است کهه فرمهوده انهد:
اگر زوج فه عیم و فریم همسرش عبم پیدا کند و دخول کنهد ،یعنهی فهه آا رضهایت
داده است و حهقّ فسهخ نهدارد (کبینهی532/12 :1203 ،؛ محقّهق حبّهی185/1 :1218 ،؛
محقّق ثانی.)023/19 :1212 ،
قانونگذار نیس در ماده  222ق.م مقرّر کرده است« :خیهار تهدلیس فعهد از عبهم فهه آا
فوری است ».همانین در ماده  1191ق.م فیاا کرده است« :خیهار فسهخ فهوری اسهت و
اگر طرفی که حق فسخ دارد فعد از اطالع فه عبت فسخ ،نکهاح را فسهخ نکنهد خیهار او
ساقط می ود فه رط این که عبم فه حق فسخ و فوریّهت آا دا ههه فا هد ».وفهق ایهن
ماده ،در صورتی که فرد فریم خورده از حق فسخ و فوریّت آا ،مطّبق نبا هد خیهار او
هماناا فاقی می ماند و نمی تواا حکم فه از فین رفهن خیهار او کهرد؛ چراکهه ایهن امهر
موجم تضرّر او خواهد د .از طرف دیگر ،اگر فردی فعد از اطّالع فه عبّهت فسهخ ،از
خیار خود اسهفاده نکند ،قانونگذار حق فسخ او را مبتی اعالم کرده و این امر فهه عبّهت
حفو کیاا خانواده و جبوگیری از تضرّر طرف مقافل ،مقرّر ده است.

نتیجه گیری
نهایجی که از این تحقیق فر می آید فه رح ذیل است:
 -1فا عنایت فه تعاریف صورت گرفهه و ارکانی که فیهاا هدند ،تعریفهی کهه فهرای
تدلیس می تواا فیاا کرد عبارت است از :فه ا هباه انداخهن و یا فه ا هباه افههادا طهرف
مقافل از طریق الف :پنهاا نمودا یا پنهاا ماندا عیم هایی که در اصهل وجهود دارد و
فه صورت موقهی مرتفق ده طوری که فعدا فاز خواهند گشهت .ب :وانمهود کهردا یها
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وانمود دا اوصاف کمالی که در اصل وجود ندارد و همیشگی نیست و فرد فاقهد آا
وصف ها و عیم ندا هن ها است؛ فرقی هم نمی کند که این فه ا هباه انهداخهن و یها فهه
ا هباه افهادا ،از طریق قول فا د یا فعل یا تقریر یا عدم و ترک هر کدام از اینها.
البهه فه رطی که دارای اهمیت از ن ر عرف فا د ،فه نحوی کهه در رلبهت انگیهسی
طرف مقافل ،مبنی فر قبول ازدواج یا عدم آا نقش فسسایی دا هه فا د.
 -0فا توجه فه این که اطالع از قصهد و نیّهت درونهی افهراد فهه راحههی میّسهر نبهوده و
همواره وجوه فرار از آا فراهم اسهت ،لهذا رکهن معنهوی در تحقّهق تهدلیس جایگهاهی
ندا هه و تمامی ارکاا آا از نوع مادی هسهند.
 -9فرای تدلیس در عقد نکاح از قدیم االیام در منافق فقهی ،مصادیقی فیاا هده کهه
موارد مهذکور در صهورت احهراز تمهامی ارکهاا و هرایط الزم فهرای تحقّهق تهدلیس،
هماناا مصداق تدلیس ناخهه می وند.
 -2گذر زماا و تحولّات فه وجود آمده در عبهوم و فنهوا مخهبهف ،موجهم تهروین
اموری در فین مردم ده که فرخی از آنها مثل فوتاکس و گریم ها تحت هرایطی مهی
توانند مصداق تدلیس محسوب وند و فرخهی دیگهر هماهوا دوخهت پهرده فکهارت،
کا ت مو و جرّاحی های زیبایی و آرایهش ههای دائمهی فهه دلیهل عهدم احهراز ارکهاا
تدلیس از دایره تدلیس خارج می فا ند.
 -0هرگاه در مصادیق تدلیس تردید فه وجود آمده و تشکیک ود در ایهن کهه آیها
ارکاا تدلیس در خصو

موردی صادق است یا خیر؟ فه اسهناد عدم جواز تمسّک فهه

عامّ در بهات موضوعیّه و اصل اسهصحاب و اصاله البّسوم ،فاید حکم فه عهدم تهدلیس
داد.
 -6تدلیس در نکاح هم از سوی زوجین و هم از سهوی ا هخا

ثاله

قافهل تحقّهق

است؛ فا این تفاوت که اگر خص ثال  ،موجم تدلیس و فریم یکی از زوجین هده
فا د و این امر فدوا اطالع و تبانی یکی از طرفین عقد فا د ،همسر فریم خهورده حهق
فسخ نکاح را نخواهد دا ت و فقط فرای جبراا ضرر و زیاا ههای وارده مهی توانهد فهه
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خص ثال

مراجعه کند ،اما اگر تدلیس توسط یکهی از زوجهین انجهام گرفههه فا هد،

همسر فریم خورده حق فسخ عقد را خواهد دا ت ،افسوا فر آا که فرای جبهراا همهه
خسارت های مادی و معنوی نیس می تواند فه او رجوع کند.
 -5اگر تدلیس کننده یکی از طرفین عقد فا د وفهق مهاده  859ق.م.ا مصهوّب 1930
عالوه فر مس ولیت مدنی ،مس ولیت کیفری نیس خواهد دا ت و دادگاه می تواند او را فه
حبس تعسیری از ش ماه تا دو سال محکوم کند.
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