
  فریب در ازدواج ازدیدگاه روانشناسی اجتماعی

  کارشناس ارشد روانشناسی -تهیه کننده: نسرین صرافان

  مقدمه

کسی است که با اقداماتی، واقعیت را از نظرها  سلَدمبه معناي ظلمت و تاریکی، نیرنگ و عیب پوشی است و  تدلیس

معناي اصطالحی تدلیس تمایز آشکاري با معناي لغوي آن شود پوشاند، آنچنانکه تاریکی، چشم را ازدیدن مانع میمی

  ندارد.

  شود.تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف قرارداد می 438مطابق ماده 

هاي متقلبانه و فریب کارانه براي پوشاندن یا کتمان نقص و به معنی توسل به اعمال و شیوه ازدواجتدلیس و فریب در امر 

الواقع فاقد آن فیهاي مرجح به یکی از آن دو که زوجین با انتساب اوصاف کمالی و ویژگیعیب موجود در یکی از 

اي باشد. این پنهان کاري و خالف واقع نمایی اعم از اینکه از سوي یکی از طرفین یا هر دو باشد، باید به گونهاست می

ازدواج تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگر فضاي  خالف انتظار،غیرمتعارف و مسامحه ناپذیر ودر جهت گیري ارادي فرد به

  سازدکه عادتاً امکان تشخیص واقعیت از غیرآن میسر نباشد.بارآلود میغکنش فرد را چنان 

  *انواع صور تدلیس در امر ازدواج

انواع  ،هتدلیس و فریب بر حسب آنچه بعضاً در منابع حقوقی و عمدتاً در نشریات مربوط به امور خانواده از آن سخن رفت

  پردازیم.ترین مصادیق آن میهمراه با برخی از شایع ،متعددي دارد که در ذیل به ذکر عناوین کلی

 تدلیس در شخص طرف قرارداد:-1

این نوع فریب در جایی به کار رفته است که مثالً طرف مقصود در ازدواج با برادر یا خواهر دوقلویش که به جهاتی به او 

  شده باشد.شباهت دارد جایگزین 

 هاي فیزیکی:تدلیس در ویژگی-2

هاي غیرواقعی از چهره هاي جسمانی همچون تصویرسازي مصنوعی و نمایشاظهار یا کتمان نابجا در خصوص ویژگی

هود، وضعیت سالمت و بیماري همچون استفاده از موي شهاي مو کاستی هاعیبظاهري فرد، مخفی سازي یاترمیم 



هاي کلیوي، دندان مصنوعی، سمعک، عینک، جراحی پالستیک یا ابتالي به دیابت، ایدز، بیماريمصنوعی یا رنگ مو، 

هاي غیرمعمول مثل اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و ها و شرطی شدنریوي، پوستی و غیره...، دوشیزگی، عادت

  مشروبات الکلی

 :هاي روحی روانیتدلیس در ویژگی-3

ها (همچون یا کتمان نابجا در خصوص وضعیت روحی روانی فرد، استعدادها و توانمنديشامل اظهار  ، این نوع فریب

  شی، و جنون است.یی همچون صرع، میگرن، روانپرصبها و ابتالئات دماغی و عهوشمندي، بالهت، کودنی)، بیماري

 :تدلیس در ویژگی هاي تربیتی و اخالقی -4

هاي تربیتی مثبت و منفی مثل(سوء ظن، حسن خصوص اوصاف و ویژگیاین نوع فریب شامل اظهار یا کتمان نابجا در 

ظن، بدبینی، خوش بینی، بخل، سخاوت، کذب، صدق، برون گرایی، درون گرایی، خشن بودن، نرم خو بودن، ترسو 

  بودن، شجاع بودن و غیره) است.

  تدلیس در هویت تاریخی:-5

  باشد.هاي پیشین زندگی فرد میسن خود، سوابق و وضعیتاین نوع فریب شامل اظهار یا کتمان نابجا در خصوص 

  تدلیس در وضعیت فرهنگی: -6

این نوع فریب شامل اظهار یا کتمان نابجا در خصوص مذهب خود(و احیاناً دین خود)، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، 

هاي پوشش) و آثار و فعالیتها و نمادها و عالئم ظاهري(مثل الگوهاي آرایش، و آرمان هاها، عقاید، ارزشبینش

  فرهنگی است.

  تدلیس در وضعیت اجتماعی: -7

این نوع فریب شامل اظهار یا کتمان نابجا در خصوص قومیت(بویژه در موقعیتی که طرف مقابل در خصوص آن 

ن یا حساسیت داشته باشد)، محل تولد و زندگی، موقعیت و وضعیت خانوادگی و شبکه خویشان و بستگان، ازدواج پیشی

  باشد.ها و فعالیتهاي اجتماعی فرد میفرزندان ناشی از ازدواج پیشین خود و وضعیت نقش

  :تدلیس در وضعیت اقتصادي-8



این نوع فریب شامل اظهار یا کتمان نابجا در خصوص طبقه و جایگاه اقتصادي، نوع شغل، رتبه سازمانی، سابقه اشتغال، 

  باشد.می هونت شخص و غیرسطح درآمد، میزان ثروت ودارایی، محل سک

  تدلیس در وضعیت سیاسی: -9

جزئی، وابستگی گروهی، پیشینه و سوابق فعالیتهاي سیاسی و روابط با  یاین نوع فریب شامل اظهار یا کتمان نابجا در تلق

  باشد.اربابان قدرت می

  راهکارهاي مهار و کنترل تدلیس و فریب در امر ازدواج:

عمل ناپسند فریب در امر ازدواج و با مقابله با آن در صورت وقوع مجموعه اي از تدابیر  براي عدم ابتالي افراد به

  فرهنگی، اجتماعی ضروري به نظر می رسند که مشتملند بر:

ح و واصالح و تنظیم نظام هنجاري متناسب با سطح انتظارات و اقتضائات محیطی و پوشش دهی هنجاري به همه سط●

  هاي تعامل اجتماعیعرصه

ها، هنجارها، قواعد و الگوهاي پذیرفته شده هاي مناسب براي تعلیم و تربیت مطلوب و درون ریزي ارزشایجاد زمینه ●

  اجتماعی در ساختار شخصیت افراد

  ر به آنهامهاي اخالقی بویژه اخالقیات اجتماعی و ایجاد زمینه براي شیوع و ارجاع مستانیتقویت بن●

  هاي اجتماعی افراد در قبال یکدیگرو مسئولیت به تعهداتتوجه دادن مستمر ●

  توجه دادن مستمر و مکرر به تبعات سوء پیامدهاي منفی فردي و اجتماعی این سنخ اقدامات در سطوح وسیع ●

هاي ناشی از ها و کاستیتقویت نظام کنترل رسمی و غیررسمی براي مهار و کنترل تمایالت کجروانه و میزان هزینه ●

  در سطح فردي و اجتماعی  این اقدامات

طراحی و تصویب قوانین مناسب و کارآمد و تالش براي اجراي درست آن در جهت برخورد قاطع با کجروان و ●

  .کنند متخلفان و افرادي که از اعتماد دیگران به نفع خویش سوء استفاده می

هاي ناشی از وقوع این نوع انحرافات در سطح هاي حقوقی براي کاهش و میزان هزینهآموزش مناسب بویژه آموزش●

  فردي. 



زیرا در تحقیقات انجام شده، پیرامون این ماده مشاهده گردید، اکثر مردم به خصوص  1128آگاه نمودن بانوان از ماده 

قاضاي نسبت به این ماده قانونی آگاهی ندارند، لذا در اکثر موارد تخلف زنان در جهت پیگیري حقوق خویش، ت ، بانوان

در دوام  ج)رحر و سع ناتوانی مالی مرد ( طالق را وابسته به اثباتکه  1130کنند از ماده دهند و سعی میطالق می

توانند دشوار است نمی جرحر و سداند، بهره ببرند تا از شوهر خویش جدا شوند، اما به جهت آن که اثبات عمی ازدواج

همه باید سعی کنند، آگاه بدین جهت باشند تا پسران و دختران با توجه به  از حقوق خودشان بهره ببرند. واضح است که

  تبعات حقوقی کتمان عیوب یا ابراز صفت کمال دروغین، از برخورد غیرصادقانه در امر ازدواج پرهیز کنند.

هاي مخصوص در حضور مراجع رسمی شناسایی و اطالع اف مشروط توسط زوجین در فرمصثبت و ضبط دقیق او

ها و مراکز آموزش هاي مصونیت از آن (بویژه از طریق رسانهسانی دقیق در خصوص شگردهاي انحرافی رایج و راهر

و تحریک افکار عمومی براي مواجهه با آن در هر سطح  اتفرهنگی) ایجاد حساسیت منفی عمومی نسبت به وقوع انحراف

ممکن، زمینه سازي جهت آموزش متناسب و انتقال تجارب به افراد در شرف ازدواج باهدف ارتقاء سطح واقع بینی و 

 گیري مناسب افراد در شرف ازدواج از تجارب والدین، خویشاوندان، دوستان،امکان یابی بیشتر براي انتخاب بهتر بهره

هاي محیطی و اعمال درجاتی از بی اعتمادي همکاران، مشورت با کارشناسان و متخصصان و توجه اکید به حساسیت

تالش افراد و  .اي جهت انجام مطالعات دقیق فرد و کسب اطالعات بیشترمقدماتی در خصوص افراد ناآشنا به عنوان زمینه

گیري از همه مجاري اطمینان بخش در خصوص افراد تی و بهرههاي آنها در جهت انجام مطالعات دقیق مقدماخانواده

متقاضی ازدواج بویژه افرادي که سابقه آشنایی با آنها وجود ندارد، توجه اکید به آثار و تبعات منفی ناشی از رفتارهاي 

  هاي مترتب به سهل انگاري مقدماتی در مراحل اولیه ازدواج.انحرافی و هزینه

 


