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طبق تعریف، خیانت زناشویی به معنای برقراری رابطه جنسی با فردی غیر از همسر میباشد، خیانت
آن است که برخالف مصلحت دیگری کاری را به طور پنهانی انجام دادن و مصداق بارز خیانت برقراری
ارتباط جنسی با جنس مخالف به طور نامشروع است. مؤید این موضوع تبادر این معنا در اذهان عرف
است این عمل یک حادثه آسیب زا و تکان دهنده بین فردی برای شریک زندگی آسیب دیده است. دالیل

و انگیزهی مردان خیانتکار برای داشتن روابط خارج از رابطه زناشویی تا اندازهای متفاوت از انگیزههای
زنان خیانتکار میباشد. تعارضات حل نشده، عزت نفس پایین، عوامل روانی و شخصیتی، فرهنگی،

محیطی و اجتماعی همگی در پیدایش خیانت نقش دارند و این موضوع دارای عوارض و آثار بسیاری از
منظر فقهی میباشد. همچون تداوم یا عدم تداوم زوجیت و لزوم فسخ یا طالق پس از خیانت و نیز
وضعیت مهریه و نفقه، حضانت فرزندان و سقوط یا عدم سقوط حق تمکین زوج و مباحث دیگری که

همگی الزم است مورد بررسی قرار میگیرد. هرچند در حقوق خانواده به تکلیف وفاداری زن و شوهر
به دلیل بدیهی بودن این تکلیف هیچ اشارهای نشده است. اما از منظر حقوقی این مسئله بدون ضمانت

نیست و در صورت تخلف از آن میتوان به عنوان سو رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی
تعارض دارد و یا در ذیل عسر و حرج درخواست طالق نمود. و از طرفی همسر زیان دیده میتواند

درخواست جبران خسارت مالی و معنوی کند. غیر از این که روابط نامشروع از سوی زنان و مردان
متأهل براساس قوانین جزایی مجازات سختی را در پی خواهد داشت.
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Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

/fa/thesis/bodyView/8027
/fa/thesis/bodyView/8027
http://www.tcpdf.org

