
 

 

  
  

جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفري «

  » ایران و فقه امامیه
  

  ودیان اصفهانیکامران محم

  محمود مالمیر

  چکیده

در حقوق کیفري ایران وضعیت جبران خسارات ازالۀ بکارت با ابهاماتی 

شود این است که موارد رو است، از جمله مباحثی که مطرح میروبه

البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازالۀ بکارت  پرداخت، و میزان ارش

و   1370تحوالت قوانین جزایی مصوب  چیست؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر

ایم که پردة ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده 1392

در ازالۀ بکارت از طریق زناي به اکراه یا وطی به بکارت دیۀ مقدر ندارد و 

شود، در این مورد میزان البکاره پرداخت می شبهه مهرالمثل و ارش

البکاره که  یۀ کامل زن بیشتر باشد، بر خالف ارشتواند از دمهرالمثل می

دیه کامل زن است اما اگر ازالۀ بکارت از طریق غیر مقاربت  لزوماً  کمتر از

باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل 

تواند از دیۀ کامل زن تجاوز نماید. به عالوه در ازالۀ بکارت ِ غیرعمدي نمی

شود و البکاره پرداخت می فقط ارش 1392قانون مجازات اسالمی مطابق با 

  البکاره ثابت نیست.  در موارد رضایت به ازالۀ بکارت مهرالمثل و ارش

                                                             
 (نویسند مسئول) استادیار گروه حقوق دانشگاه پردیس قم 

                                                                                              Adehabadi@ut.ac.ir    
 شناسی دانشگاه علوم قضایی دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم 

                                                                                        M.jalilzade1364@gmail.com 
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

  

البکاره، مهرالمثل، پردة بکارت، اکراه، زنا،  ازالۀ بکارت، ارش کلید واژگان: 

  مقاربت، جبران خسارت.
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

  

  مقدمه

. در نظر پزشکان قانونی ازالۀ لۀ بکارت ارائه نشده استدر قوانین ایران تعریفی از ازا

سائیدگی، خراشیدگی و پارگی پردة بکارت که با تورم و «بکارت عبارت است از 

ازالۀ بکارت و مباحث پیرامون آن در . 1»مردگی و جاري شدن خون توأم است خون

منتهی به گیرد و از آنجا که قلمرو حقوق جزاي اختصاصی مورد مطالعه قرار می

شود در زمرة جرایم علیه تمامیت جسمانی صدمه به یکی از اعضاء جنس مؤنث می

اي که به گیرد و چنانچه با عنف یا اکراه باشد با توجه به لطمهاشخاص قرار می

شود جزء جرائم علیه تمامیت معنوي اشخاص محسوب علیه وارد می حیثیت مجنی

گردد جزء جرایم علیه عفّت و نیز تلقی می شود و از این منظر که جرم جنسیمی

باشد. با توجه به اینکه پردة بکارت در دختران ایرانی از منظرِ اخالق عمومی می

شود بنابراین هرگونه تعرض که فرهنگی، اجتماعی و مذهبی یک ارزش محسوب می

تواند باعث وارد شدن لطمات باشد می» ازالۀ بکارت غیر همسر«تحت عنوان 

اش گردد و به دنبال علیه در جامعه و خانواده ناپذیري به آبرو و حیثیت مجنی جبران

بایست حمایت گذار می آن پیامدهاي ناگواري داشته باشد که از این منظر قانون

دیدگان را با دقت و صراحت در دستور کار خود قرار دهد ولی  قانونی از این بزه

در این  2سأله و ابهام و پراکندگی قانونیمتأسفانه سکوت قانون در بعضی از فروض م

خصوص باعث ایجاد آراء متناقض و حاکم نبودن یک رویۀ واحد و منسجم شده 

است. بنابراین بررسی جبران خسارات ازالۀ بکارت در جهت حمایت از منافع فردي و 

ها در جهت کمتر شدن تشتّت آراء و  تواند کمک شایانی به دادگاهاجتماعی می

  گان این جرائم بنماید. دیده ز بزهحمایت ا

مکرر  قانون مجازات عمومی براي ازالۀ بکارتی  212قبل از انقالب اسالمی در ماده 

بینی شده بود. به موجب  که حتی با رضایت دختر باشد جبران خسارت معنوي پیش

مکررگردد  208و  207هرکس مرتکب یکی از جرم هاي مذکور در مادة «این ماده: 

علیه که در هر حال کمتر از  بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوي مجنیعالوه 

علیها که فحشاي اخالقی او  شود. به نفع مجنیریال نخواهد بود محکوم می 500

                                                             
سمت، تهران،  ، پزشکی قانونی براي دانشجویان رشتۀ حقوق، چاپ سوم، .گودرزي، فرامرز و مهرزاد کیانی1

  .285، ص1385
قانون  9قانون مدنی، مادة  1099، مادة 1392ق.م.ا.  658و  661،  231.در این مورد نگاه کنید به مواد 2

هاي قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت 7و مادة  1339مسئولیت مدنی مصوب 

  .16/10/1386نمایند مصوب غیر مجاز می
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

 150بعد از انقالب اسالمی در مادة ». مسلّم باشد حکم خسارت داده نخواهد شد...

قانون مجازات  441یقاً مادة که دق 1361قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 

بود، براي ازالۀ بکارت به طور مطلق (با رضایت یا بدون  1370اسالمی مصوب 

از بین بردن بکارت «بینی شده بود. به موجب این ماده:  رضایت) مهرالمثل پیش

دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند عالوه بر دیۀ کامل زن، 

 من افتض بکراً باصبعه«اي است از عبارت این ماده ترجمه». اردمهرالمثل نیز د

با توجه به متنوع . 1»فخرق مثانتها فلم تملک بولها ففیه دیتها و مهر مثل نسائها

هاي زیادي را در بحث بودن مصادیق ازالۀ بکارت تصویب این ماده ابهامات و نارسایی

البکاره و مهرالمثل) ایجاد کرد. از  موارد پرداخت جبران خسارات ازالۀ بکارت (ارش

 2جمله مقید شدن این ماده به واژة انگشت، اطالق ماده از حیث اینکه دختر مکرَه

باشد یا نباشد، تکلیف جبران خسارات ازالۀ بکارت در موارد مقاربت، رضایت به ازالۀ 

و میزان بکارت در موارد مقاربت یا غیرمقاربت، حکم ازالۀ بکارت در موارد غیرعمدي 

در  1392قانون مجازات اسالمی  658البکاره. با تصویب مادة  مهرالمثل و ارش

 441این ماده جایگزین مادة » دیۀ ازالۀ بکارت و افضاء«مبحث سیزدهم با عنوان 

هرگاه «دارد: گردید و بعضی از ابهامات قانون قبلی را برطرف نمود. این ماده بیان می

گشت یا وسیله دیگري و بدون رضایت صورت گرفته باشد ازاله بکارت غیرهمسر با ان

به صراحت  231همچنین قانون جدید در ماده ». موجب ضمان مهرالمثل است

البکاره عالوه بر مهرالمثل را در زناي به عنف و در حکم عنف الزامی  پرداخت ارش

ون بعضی از موارد را که در قان 1392دانسته است. هرچند قانون مجازات اسالمی 

به سکوت و یا ابهام گذشته بود، برطرف نموده اما با این حال  1370مجازات اسالمی 

کماکان ابهامات و مواردي وجود دارد که نیازمند دقت، بررسی و تحقیق است. سؤال 

                                                             
، دوم . موسوي الخمینی، سید روح اهللا ، تحریرالوسیله، چاپ اول، قم، مؤسسه المطبوعات دارالعلم، بی تا ، جلد1

الدین محمدبن جمال الدین [شهید اول]، اللمعه الدمشقیه فی  مکی العاملی، شیخ ابی عبداهللا شمس؛  587ص 

  .282، ص ق 1410، االسالمیه  فقه االمامیه، چاپ اول، بیروت، دار التراث
نون مجازات اسالمی باشد، در قادیده، مکرَه بودن وي می البکاره و مهرالمثل به بزه . یکی از شروط تعلق ارش2

جدید در این مورد آراء  متشتتی وجود دارد تا جایی که در سه مقررة قانونی احکام متفاوتی بیان گردیده؛ در 

دیده شده، در مادة  بودن بزه» مکَره«البکاره و مهرالمثل مشروط و مقید بر  پرداخت ارش1392ق.م.ا.  661مادة 

مورد مقاربت یا غیرمقاربت در ازالۀ بکارت ملحق به عدم رضایت گشته رضایت دختر نابالغ در 1392ق.م.ا.  658

به دختر نابالغ قیود » در حکم عنف«در رابطه با امکان تعمیم حکمِ 1392ق.م.ا.  224مادة  2و نهایتاً در تبصرة 

ها در آمده است؛ از مجموع این مواد به ظاهر متناقض که ناشی از برگردان عبارات فق» فریب«و » اغفال«

توان گفت که صرف ازالۀ بکارت نسبت به دختر نابالغ در همۀ موارد ِ اغفال، فریب، اکراه و  نویسی است می قانون

البکاره و مهرالمثل یا فقط  حتی رضایت، در صورت مقاربت یا غیر مقاربت حسب مورد موجب پرداخت ارش

  مهرالمثل است.    
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

اصلی در مقاله حاضر این است که در صور گوناگون ازالۀ بکارت، موارد پرداخت 

ن از منظر فقه امامیه و حقوق کیفري ایران البکاره و مهرالمثل و میزان آ ارش

در این مقاله در دو بخشِ اصلی، وضعیت و میزان جبران خسارات ازالۀ چیست؟ 

و  1370ایم و از طریق مطالعۀ سیر تحوالت قوانین جزایی بکارت را بررسی نموده

 ایم وو تحلیل نظریات فقهی و آراء قضایی به تجزیه و تحلیل بحث پرداخته 1392

   ایم. در نهایت با روشی توصیفی و تحلیلی به نتایج تحقیق دسترسی پیدا کرده
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

  

  بحث و بررسی

  . بررسی جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفري ایران1

پرداخت جبران خسارات ازالۀ بکارت منوط به تقاضاي دختر و ارائه دادخواست به 

یه شکایت خود را در دادگاه کیفري عل باشد و در مواردي که مجنیدادگاه حقوقی می

نماید، صدور حکم مستلزم دادخواست و هزینۀ دارسی نبوده و صرف مطرح می

  .1تقاضاي شاکیه کافی است

  جبران خسارات ازالۀ بکارت در زناي به اکراه  .1-1

  الف) در فقه امامیه

زالۀ بکارت در ااند. فقها این بحث را در خالل مسألۀ دیۀ شفران و افضاء  مطرح نموده

شود یا عالوه بر از طریق زناي به اکراه در اینکه فقط مهرالمثل پرداخت می

شود میان فقهاي امامیه اختالف نظر است. البکاره نیز پرداخت می مهرالمثل، ارش

. 2اي از فقهاي امامیه بر این اعتقاد هستند که زن فقط مستحق مهرالمثل استعده

                                                             
نمایند مصوب هاي غیر مجاز میی که در امور سمعی و بصري فعالیتقانون نحوة مجازات اشخاص 7. ن.ك: مادة 1

16/10/1386  

.کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا ، سفینه النجاه و مشکاه الهدي و مصباح السعادات. جلد چهارم، 2 

نی االحکام تبریزي، میرزا جواد بن علی، تنقیح المبا؛  113، صق1423چاپ اول، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، 

وحید خراسانی، حسین، ؛  205، صق 1428، (کتاب الدیات)، چاپ اول، قم، دارالصدیقه الشهیده سالم اهللا علیها

فاضل ؛  582، ص ق 1428منهاج الصالحین، جلد سوم، چاپ پنجم، قم، مدرسۀ امام باقر علیه السالم، 

فیاض، محمد ؛  433، صبی تا ، شارات امیر قلملنکرانی،محمد ، جامع المسائل، جلد دوم، چاپ یازدهم، قم، انت

مکارم شیرازي، ناصر ، ؛   739، ص ق 1426اسحاق ، رسالۀ توضیح المسائل، چاپ اول، قم، انتشارات مجلسی، 

، ق1427استفتائات جدید، جلد سوم، چاپ دوم، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السالم، 

؛  543، ص ق 1426، جامع المسائل، جلد پنجم، چاپ دوم، قم، دفتر معظم له بهجت، محمد تقی ،؛   475ص

زهدري حلی،  نجم الدین جعفر ، ایضاح ترددات الشرایع، جلد دوم، چاپ دوم، قم، انتشارات کتابخانۀ آیت اهللا 

کارت محقق کابلی، قربانعلی، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ ب؛  191، ص ق1428مرعشی، 

؛ فاضل لنکرانی، شیخ محمد جواد، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در  4/4/1391توسط نگارندگان، مورخ 

گلپایگانی، سید محمد رضا ، مجمع ؛  3/4/1391، مورخ 46174باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، به شمارة 

طباطبایی الحکیم، سید محمد سعید ؛  327، ص ق1409المسائل، جلد چهارم، چاپ دوم، قم، دارالقرآن الکریم، 

مظاهري، ؛   2/4/1391، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان. مورخ 

، مورخ 19457حسین ،استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، به شمارة 

سید محمد، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ   حسینی شاهرودي،؛  14/6/1391و  3/4/1391

؛  یثربی، آقا میر سید محمد، استفتاء در  911404به شماره  2/4/1391بکارت توسط نگارندگان ، مورخ 

سید  حسینی شیرازي، ؛  24/4/1391خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان ، مورخ 

؛  روحانی،  13/4/1391صوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان .مورخ صادق، استفتاء در خ

. 60775محمد صادق، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان. به شمارة 

 .15/6/1391و  12/6/1391و  1/4/1391مورخ 
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

مالحظۀ بکریت که در مهرالمثل  -1بر چند دلیل است: استدالل این دسته از فقها 

شده است به خاطر اصل برائت و قول امام صادق (ع) از عبداهللا بن سنان است که 

موي زن و بکارت زن در زیبایی زن شریک هستند و هرکدام از بین :«دارد بیان می

طلحه بن زید  در روایت معتبرهدر این روایت و  -2 .1»شودبرود مهر کامل واجب می

از علی(ع) که فرمودند: اگر مردي کنیزي را غصب کند و بکارت او را بردارد باید 

اش را بپردازد. امام در هر دهم قیمتش را بپردازد و اگر زن آزاد باشد باید مهریه یک

دو روایت مذکور در مقام بیان حکم ازاله بکارت بودند و همین مطلب داللت بر عدم 

    اي که به دختر باکره بابت ازاله بکارت او داده ره دارد و مهریهالبکا وجوب ارش

شود در واقع ارش بکارت اوست. بنابراین آن میزان اضافی در اینجا مدنظر قرار می

در مقابل  .3مخالفتی ندارد 2تعدد المسببات بتعدد األسبابگرفته است و با اصل 

در ازالۀ بکارت از طریق زناي با اکراه عالوه اي دیگر از فقهاي امامیه معتقدند که عده

. دالیل این دسته از فقیهان عبارت است 4شودالبکاره نیز واجب می بر مهرالمثل، ارش

                                                             
البهام عن قواعد االحکام. جلد یازدهم. چاپ اول. قم، دفتر فاضل اصفهانی، محمدبن حسن ، کشف اللثام و ا.  1

  . 401ق، ص  1416انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 
ها هستند یعنی باشند که در اینجا عبارتند از: ازالۀ بکارت و وطی و مسببات نیز معلول. اسباب همان علل می 2

 البکاره به علت ازالۀ بکارت و مهرالمثل به علت وطی است.  راین ارشالبکاره و مهرالمثل. بناب ارش
. خویی، سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، چاپ اول، قم، مؤسسه احیاء آثار االمام الخویی، 3

فرطوسی، حسین ،  التوضیح النافع فی شرح ترددات صاحب الشرایع، چاپ دوم، قم، دفتر ؛  460، صق1422

 .  624، صق 1416نتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، ا
حلی اسدي، جمال الدین احمدبن شمس الدین محمدبن فهد [ابن فهد حلی] ، المهذب البارع فی شرح . 4

،  المختصر النافع، جلد پنجم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم

مجلسی، محمد باقربن محمد تقی [مجلسی ثانی] ، حدود و قصاص و دیات. چاپ اول، ؛  348،ص  ق 1407

خراسانی، علی محمد ، شرح تبصره المتعلمین، جلد دوم، قم، ؛  138، ص بی تا  تهران، مؤسسه نشر آثار اسالمی،

آل یاسین، جلد دوم، چاپ اول، شمس الدین محمدبن شجاع القطّان ،معالم الدین فی فقه ، حلی؛  456بی تا، ص

مجلسی،  محمد تقی [مجلسی اول]، یک دوره فقه ؛   591صق،  1424،  قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم

مرعشی، سید محمد حسن، ؛  213ق، ص 1400کامل فارسی، چاپ اول، تهران، مؤسسه و انتشارات فراهانی، 

 584، ص موسوي الخمینی، پیشین؛  167، ص1376یزان، دیدگاههاي نو در حقوق کیفري اسالم، تهران، نشر م

محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، جلد دوم، الطبعه ؛  

صیمري، مفلح بن حسن، غایه المرام فی شرح شرایع ؛   512، ص 1388الثامنه، تهران، انتشارات استقالل ،

سیوري حلی، جمال الدین مقداد بن ؛  459، ص ق 1420، هارم، چاپ اول، بیروت، دارالهادياالسالم، جلد چ

عبداهللا[فاضل مقداد]، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، جلد چهارم، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانۀ آیت اهللا 

مین فی احکام الدین، عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تبصره المتعل؛  507، ص ق 1404، مرعشی نجفی

عالمه حلی، ؛  203، ص ق 1411، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی

حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر االحکام الشریعه علی مذهب االمامیه، جلد پنجم، چاپ اول، قم، مؤسسه امام 

، حسن بن یوسف بن مطهر ،ارشاد االذهان الی احکام عالمه حلی؛  583، ص ق 1420، صادق علیه السالم

،  ق 1410، االیمان، جلد دوم، چاپ اول، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیه قم
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

البکاره عوض جزیی است که از بین رفته است و مهرالمثل عوض نزدیکی  ارش - 1از: 

ره در مهرالمثل البکا زیرا تداخل ارش 1کنند با آن دوشیزه است و این دو تداخل نمی

      البکاره و مهرالمثل  و اصل عدم تداخل دو حق یعنی ارش 2خالف اصل است

شود از جهت آن است که وطی مالحظۀ بکریت که در مهرالمثل می -2. 3باشدمی

بکر خالف وطی ثیب است، پس حقیقت مالحظه شده است به اعتبار وطی، نه به 

به وجود سبب شرعی و اصالت عدم اهدار  اعتبار جنایت و اما اصل، مخصص است

اي نیست در متقدمین معتضدین به شهرت عظیمه، پس شبهه 4جنایات و اجماعینِ

در این نظر که  - 3. 5وجوب چیزي به ازاء جنایت ازالۀ بکارت و آن با ارش است

این دو  البکاره داخل در مهر المثل باشد اشکال است زیرا موضوع و حکم ارش

کاره و مهرالمثل] تفاوت دارد به دلیل اینکه مهرالمثل به سبب وطی است و الب [ارش

به عبارت دیگر با توجه به اینکه لزوماً وطیِ   6اي با ازاله بکارت ندارد.  وطی مالزمه

گردد مانند اینکه پردة بکارت نداشته یا از ناحیۀ دبر دختر باعث ازالۀ بکارت او نمی

از نوع حلقوي قابل اتساع یا االستیک بوده است از این  وطی شده یا پردة بکارت او

شود رو در این موارد که صرفاً وطی محقق شده است، فقط مهرالمثل پرداخت می

                                                                                                                               
ابن ادریس، محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوي التحریر الفتاوي، جلد سوم، قم، دفتر انتشارت ؛   240ص

طوسی، محمدبن حسن ، المبسوط فی ؛   393، ص ق 1410جامعه مدرسین حوزة علمیه قم،  اسالمی وابسته به

  .150، ص  ق1387، فقه االمامیه ،جلد هفتم ، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه
، چاپ اول، 14سالم، جلد الجبعی العاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]،مسالک االفهام الی تنقیح شرایع اال. 1

  .437، صق 1413، قم، مؤسسه المعارف االسالمیه
اعراج، سید عمیدالدین عبدالمطلب بن محمد [اعراج حسینی]، کنز الفوائد فی حل مشکالت القواعد، جلد . 2

  789، ص ق 1416سوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 
فخرالمحققین، محمدبن حسن بن یوسف بن مطهر حلی ، ایضاح الفوائد فی شرح المشکالت القواعد، جلد . 3

 .702، صق1387چهارم، چاپ اول، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 
طوسی، محمدبن حسن ،المبسوط فی فقه االمامیه، . در مبسوط و سرائر  در این مورد اجماع وجود دارد، ن.ك: 4

ابن ادریس، ؛  150، صق1387، تهران، المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، جلد هفتم، چاپ سوم

محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوي التحریر الفتاوي، جلد سوم، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه 

  .393، صق 1410مدرسین حوزة علمیه قم،  
 189، ص1382، دیات، چاپ اول، قزوین، انتشارات حدیث امروز  برغانی، محمد تقی بن محمد [ شهید ثالث].  5

، ، لبنان، دار احیاء التراث العربی بی تا10؛ عاملی، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، جلد 

 .452ص
ت آیت اهللا ، چاپ چهارم، قم، مؤسسه المنار، دفتر حضر29علی ، مهذب االحکام. جلد سبزواري، سید عبدال.  6

 .236، صق1413، سبزواري
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

توان در مواردي که ازالۀ باشند و نمیزیرا وطی و ازالۀ بکارت دو موضوع متفاوت می

  .  1رالمثل تصور نمودالبکاره را داخل در مه بکارت از طریق وطی صورت گرفته، ارش

شود نظر به مهرالمثل باکره اگر کسانی که قائل هستند فقط مهرالمثل پرداخت می 

البکاره هم واجب  داشته باشند و کسانی که اعتقاد دارند عالوه بر مهرالمثل، ارش

است نظر به مهرالمثل ثیبه داشته باشند، پس اختالف صورت گرفته در اینجا لفظی 

راً  کسانی که معتقدند در ازالۀ بکارت در زناي با اکراه فقط مهرالمثل است، اما ظاه

شود به طور شود در خصوص اینکه مهرالمثل باکره یا ثیبه پرداخت میپرداخت می

رسد که همیشه آن میزان اضافی یا اند. بنابراین به نظر میقطعی نظر نداده

در مورد اخیر فقط مهرالمثل ثیبه گیرد  و ممکن است البکاره مد نظر قرار نمی ارش

پرداخت شود که از این منظر قابل انتقاد است، در حالی که بنابر نظر دوم که معیار 

باشد که نظري منطقی و قابل قبولی است اگر دختر می» وطی«تفاوت باکره از ثیبه 

لبکاره ا براي اولین بار مورد وطی قرار گرفته باشد و ازالۀ بکارت شود عالوه بر ارش

باید مهرالمثل بکر نیز به او پرداخت شود، زیرا زانی به عنف او را از حالت بکریت 

خارج نموده است و این در حالی است که بنابر نظر اول فقط مهرالمثل بکر پرداخت 

طلحه بن زید از امیرالمؤمنین (ع) که قبالً هم اشاره شود. عالوه بر این در روایت می

اطعیت پذیرفت که ازالۀ بکارت از طریق زناي با اکراه فقط توان با قنمیشد، 

مهرالمثل دارد زیرا در نظر بعضی از فقهاي امامیه نزدیکی با اکراه با زن غیرباکره نیز 

                                                             
باشد بعضی از فقهاي امامیه فتاوي . با توجه به اینکه مسئلۀ مطروحه جزء مسائل پیچیده و مشکل فقهی می1

اند به طور مثال عالمۀ حلّی در کتب تبصره المتعلمین، تحریر االحکام متفاوتی را در نظرات خود بیان نموده

ه علی مذهب االمامیه و ارشاد االذهان قائل هستند که اگر زنی که اکراه شده باکره باشد عالوه بر الشرعی

ق، ارشاد  1410عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ، گیرد ن.ك: البکاره نیز به او تعلق می مهرالمثل، ارش

، ین حوزة علمیه قماالذهان الی احکام االیمان، جلد دوم، چاپ اول، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرس

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ، تحریر االحکام الشریعه علی مذهب االمامیه، جلد پنجم، ؛  240ص 

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ،  ؛  583، ص ق 1420چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم، 

ه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد تبصره المتعلمین فی احکام الدین، چاپ اول، تهران، مؤسس

البکاره داخل در مهرالمثل است  ؛  اما ایشان در کتاب تلخیص المرام معتقدند ارش203ق، ص 1411،اسالمی

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ، تلخیص المرام فی معرفه االحکام،چاپ اول، قم، انتشارات دفتر ن.ك: 

در کتاب سرائر » حدود«و » دیات«هاي . ابن ادریس نیز در باب 366ق، ص 1421تبلیغات حوزة علمیۀ قم،

البکاره نیز پرداخت  اند ایشان در باب دیۀ اعضاء معتقدند که عالوه بر مهرالمثل، ارشنظرات متفاوتی را بیان کرده

ادریس ، احمد،  البکاره داخل در مهرالمثل است ن.ك:  ابن شود  اما ایشان در باب حدود معتقدند که ارشمی

السرائر الحاوي التحریر الفتاوي، جلد سوم، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه 

  .  449و  393، صص ق 1410،قم
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

بنابراین پرداخت مهرالمثل در این روایت به جهت  .1موجب ضمان مهرالمثل است

لبکاره از نظر شرعی وجود ا فقط نزدیکی است و در ضمن دلیلی هم براي سقوط ارش

ندارد و در غالب یک اصل کلی هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار 

خاصی به عنوان دیه براي آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش آن را بپردازد. 

  تر است. البکاره عالوه بر مهرالمثل قوي بنابراین قول به پرداخت ارش

  ب) در قانون

مکرر  قانون مجازات عمومی براي ازالۀ بکارتی  212قبل از انقالب اسالمی در ماده 

بینی شده بود. به موجب  که حتی با رضایت دختر باشد جبران خسارت معنوي پیش

مکررگردد  208و  207هاي مذکور در مادة  هرکس مرتکب یکی از جرم«این ماده: 

علیه که در هر حال کمتر از  ي مجنیعالوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنو

علیها که فحشاء اخالقی او  شود. به نفع مجنیریال نخواهد بود محکوم می 500

هاي در حال حاضر براي جبران زیان». مسلّم باشد حکم خسارت داده نخواهد شد...

قانون مسئولیت مدنی استناد نمود. در قوانین بعد از  9توان به مادة معنوي می

در بخش  1361راجع به مجازات اسالمی مصوب قانون  150اسالمی در مادة  انقالب

بود، براي ازالۀ  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  4412دیات که دقیقاً مانند مادة 

این بینی شده بود.  بکارت به طور مطلق (با رضایت یا بدون رضایت) مهرالمثل پیش

د غیر نزدیکی (مهرالمثل) بسنده نموده ماده فقط به بیان حکم ازالۀ بکارت در موار

البکاره عالوه بر مهرالمثل در زناي با اکراه حکمی را  است و در خصوص پرداخت ارش

   بیان نکرده است. 

توانیم می البکاره و مهرالمثل یکی از قوانین خاصی که در رابطه با موارد پرداخت ارش

ه در امور سمعی و بصري قانون نحوه مجازات اشخاصی کبه آن اشاره نمائیم، 

قانون  3 7باشد. در مادة ) می16/10/1386نمایند ( مصوب غیر مجاز می  هايفعالیت

                                                             
حلی اسدي، جمال الدین احمدبن شمس الدین محمدبن فهد[ابن فهد حلی]،المهذب البارع فی شرح . 1

  اول، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، المختصر النافع، جلد پنجم، چاپ

 .  395؛ محقق حلی، پبشین، ص 265؛ خویی، پیشین، ص 348، ص ق 1407
از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند عالوه بر «. به موجب این ماده: 2

  ». ز دارددیۀ کامل زن، مهرالمثل نی
زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حقِّ مطالبۀ ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز «. مطابق این ماده: 3

البکاره،  )  ضمن صدور حکم کیفري، مرتکب را به پرداخت ارش 4مکرَه بودن بزه دیده موضوع صدر مادة (

هرکس با سوءاستفاده از «این قانون:  4مطابق با صدر مادة  ».نماید...مهرالمثل یا هردو (حسب مورد) محکوم می

آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگري، وي را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وي 

  ...». زنا نماید به مجازات زناي به عنف محکوم می شود 
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

کامالً مبهم و » البکاره مهرالمثل یا هردو(حسب مورد)... ارش«..الذکر عبارت  فوق

توان تصور دیده می فرض را با احراز مکرَه بودن بزه 3باشد زیرا فقط نامشخص می

دیده داراي پردة بکارت بوده ولی  بزه -2دیده ازالۀ بکارت شده است. از بزه -1د:نمو

به هر دلیلی از او ازالۀ بکارت نشده مثل اینکه از ناحیۀ دبر با او زناي به عنف صورت 

دیده  دیده اصالً داراي پردة بکارت نبوده است. در فرض اول بزه بزه - 3گرفته است. 

مهرالمثل است ولی در فروض دوم و سوم  فقط مستحق البکاره و  مستحق ارش

قابل تصور است بهتر  7باشد. بنابراین با توجه به سه فرضی که در مادة مهرالمثل می

البکاره و مهرالمثل  به پرداخت ارش«... به این شکل مدون می شد:  7مادة  بود

نماید  ارت محکوم میدرصورت ازالۀ بکارت یا فقط مهرالمثل در صورت عدم ازالۀ بک

 نیز هماهنگ  1392قانون مجازات اسالمی  661و  2311این تفسیر با مواد ...». 

در مادة » در صورتیکه باکره نباشد«الزم به ذکر است که منظور از عبارت باشد. می

، اشاره به عدم ازالۀ بکارت است که در این صورت زن فقط مستحق مهرالمثل 231

شود، یکی اینکه وضعیت جبران خسارت در سئوال مطرح می. در اینجا دو 2است

شود مورد دختري که داراي پردة بکارت است ولی با او از راه دبر زناي به عنف می

چیست؟ دوم اینکه مسئولیت زانی در زناي به عنف با دختري که به طور طبیعی 

باشد ع یا االستیک میپردة بکارت ندارد یا پردة بکارت او از نوع حلقوي و قابل اتّسا

چیست؟ در فروض اول و دوم دختر باکره است و ظاهراً مشمول صدر حکمِ مادة 

شود اما باید توجه داشت که در فرض اول زن با وجود باکره بودن و داشتن می 231

پردة بکارت فقط مستحق مهرالمثل است زیرا ازاله بکارت صورت نگرفته و در فرض 

منظور «شته است: این نظر کمسیون مشورتی باشیم که بیان دا اگر قائل بهدوم هم  

از ازالۀ بکارت اعم است از اینکه مواقعه منتهی به پاره شدن پردة بکارت شود یا 

بنابراین ازالۀ بکارت  3»شدنی نباشد ساختمان پردة بکارت به کیفیتی باشد که پاره

هرچند که دختر از حالت رسد در موارد مذکور  محقق شده است؛ اما به نظر می

بکریت خارج شده است ولی بنا بر تعریف پزشکان قانونی از ازالۀ بکارت و با توجه به 

                                                             
و در حکم آن ، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب عالوه بر  در موارد زناي به عنف«. مطابق با این ماده: 1

شود. در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات  البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میمجازات مقرر به پرداخت ارش

  ». گرددو پرداخت مهرالمثل محکوم می
کارت نشده (زن غیر باکره) قائل به پرداخت . مشهور فقهاي امامیه درمورد زناي با اکراه با زنی هم که ازالۀ ب2

دهد مبناي اصلی مهرالمثل نزدیکی است، نه ازالۀ بکارت، ن.ك: حلّی اند که این خود نشان میمهرالمثل شده

  .395؛ محقق حلی، پیشین،ص  265؛ خویی، پیشین، ص 348اسدي، پیشین، ص 
تی اداره حقوقی وزارت دادگستري در زمینه . محسنی ،مرتضی و مرتضی کالنتریان ، مجموعه نظرهاي مشور3

 . 492، ص1389، مسائل کیفري، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

اینکه پردة بکارت هم مانند عضوي از اعضاء بدن است که در صورت عدم آسیب به 

توان قائل به ازالۀ بکارت بود در نتیجه در این موارد نباید خسارت بدنی یا آن نمی

اي به وجود نیاید بنابراین براي اینکه در این موارد شبهه. 1لبکاره پرداخت شودا ارش

که پرداخت مهر و ارش براي زن باکره است و با توجه به اختالف نظرهایی که در 

، بهتر است در این ماده به جاي عبارت 2مورد تفاوت باکره و غیرباکره وجود دارد

در صورتی که از زن ازالۀ «...ز عبارت دقیق ا» در صورتی که زن باکره باشد...«...

قانون مجازات اسالمی  661و   658استفاده شود این تفسیر با مواد ...» بکارت گردد 

نگاشته شده » ازالۀ بکارت«نیز هماهنگ است زیرا در این مواد هم عبارت  1392

ی مصوب قانون مجازات اسالم 441است، به عالوه باید توجه نمود جرم موضوع مواد 

جرمی مقید به نتیجه یعنی ازاله  1392قانون مجازات اسالمی   658و مادة  1370

سائیدگی، خراشیدگی، هایی مانند بکارت است و تا وقتی که بر پردة بکارت آسیب

البکاره یا  صورت نگرفته باشد مشمول جبران خسارت (ارش خونمردگی و پارگی

  شود. مهرالمثل) نمی

باشد، ازالۀ بکارت نسبت به یگري که در اینجا قابل توجه مییکی از مباحثی د

پردة بکارت «. در این مورد 3دختري است که پردة بکارت خود را ترمیم نموده باشد

 5661و جبران خسارت عضو اصلی را دارد و مادة  4»مانند عضو اصلی محسوب شده

                                                             
البکاره براي از بین رفتن بکر بودن است و نه پارگی حاصل از  ارش«اند : اي عجیب بیان نموده. بعضی در نظریه1

زررخ، احسان، نگرشی نو در  ن.ك:». ارش خاص تعیین نمودتوان براي آن پاره شدن پرده و به نظر اینجانب می

این نظر با توجه به  .44، ص1387: 72البکاره در فقه و حقوق موضوعه، ماهنامۀ دادرسی، شمارة  جایگاه ارش

مبنی بر اینکه ارش به سبب  1392قانون مجازات اسالمی  559و مادة  1370قانون مجازات اسالمی   367مادة 

البکاره به سبب از بین رفتن جزء و مهرالمثل به جهت  است و قول مشهور فقهاي امامیه که ارش جنایت بر عضو

الجبعی العاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی] ، مسالک االفهام انتفاع از بضع است،  قابل انتقاد است.ن.ك: 

 .437ق،  ص 1413یه، ، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف االسالم14الی تنقیح شرایع االسالم، جلد 
. باکره در قوانین ایران تعریف نشده است و در خصوص تمیز بین باکره و غیر باکره اختالف نظر است معموالً 2

قرشی، سید علی اکبر ، قاموس قرآن، .ن.ك: اند هاي لغت معیار باکره بودن را ازدواج نکردن دانستهدرکتاب

معتقدند که باکره کسی است که  بعضی نیز . 322ق، ص1412،  ه، چاپ ششم، تهران، دارالکتب االسالمی1جلد

زنجانی، سید موسی شبیري ، تقریرات درس کتاب نکاح ، جلد یازدهم، چاپ اول، پردة بکارتش باقی است. ن.ك: 

اند اي معیار را دخول یا عدم دخول قرار دادهاما در مقابل عده . 64ق، ص1419  قم، مؤسسه پژوهشی رأي پرداز،

 25، ص1386جعفري لنگرودي، محمد جعفر ، حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، .ك: ن

صفایی، سید حسن و   اند ن.ك:اي دیگر نیز معیار تفاوت باکره از ثیبه را مواقعه به همراه ازاله بکارت دانستهعده

 .77، ص 1385، شر میزاناسداهللا امامی ، مختصر حقوق خانواده، چاپ یازدهم، تهران، ن
البکاره یا مهرالمثل  . در صورتی که دختر بخواهد پردة بکارت خود را ترمیم کند، اگر هزینۀ ترمیم بیشتر از ارش3

 باشد.    کننده می دریافتی باشد به استناد قاعدة الضرر  این هزینه به عهدة ازاله
ه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، به شمارة روحانی، محمد صادق ،استفتاء در خصوص سؤاالت مطروح. 4

 .15/6/1391و  12/6/1391و  1/4/1391، مورخ 60775
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این مورد حتی اگر  نیز مؤید این نظر است. در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

پردة بکارت به صورت نامشروع ترمیم شده باشد تأثیري در ضمان جنایت وارده 

ندارد زیرا نامشروع بودن ترمیم منافاتی با ضمان ندارد و اصل ضمان همچنان باقی 

است. ضمناً قابل ترمیم بودن پردة بکارت تأثیري در جبران خسارات ازالۀ بکارت 

  ندارد. 

 اییج) در رویۀ قض

دیوان عالی کشور در مورد ازالۀ بکارت از طریق زناي با اکراه در دادنامه شمارة  

، نظر 27شعبۀ  5/12/1373و در رأي مورخه  7/4/71به تاریخ  26شعبۀ  1249/26

به پرداخت فقط مهرالمثل داشته است. در این آراء دیوان عالی کشور مطابق با مادة 

رداخت مهرالمثل را قدر متقین براي ازالۀ بکارت پ1370قانون مجازات اسالمی  441

قانون مجازات  441از راه زناي به عنف یا اکراه دانسته است. در حالی که مادة 

باشد و با توجه به اینکه مهرالمثلی که در اسالمی ناظر به موارد غیر نزدیکی می

انتفاع از  شود دیۀ پردة بکارت نیست و به جهتموارد زناي به اکراه پرداخت می

البکاره به سبب  توان براي ازالۀ بکارت در موارد زناي با اکراه ارشاست، می 2بضع

 عالوه بر مهرالمثل تعیین نمود.  3جنایت بر عضو

در  10/5/1379مورخ  4147/7ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظریۀ مشورتی شمارة 

 5تحریرالوسیله مسألۀ  در طبق فتواي امام قدس سرّه«این رابطه اشعار داشته است: 

قانون مجازات  4814و نظر صاحب جواهر رضوان اهللا علیه و اطالق مادة  584صفحۀ 

اسالمی در صورت ازالۀ بکارت به عنف جانی باید ارش بکارت را پرداخت 

و در  6نظریۀ مشورتی فوق از این جهت که پردة بکارت دیۀ معین ندارد.5»نماید...

                                                                                                                               
دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته و مانند عضو «. مطابق با این ماه: 1

  ».میزان دیه عضو اصلی است... شوند به  اصلی داراي حیات می
ضع بالضم معانی متفاوتی دارد از جمله عقد نکاح ، جماع، فرج و مباضعه به معنی مجامعت کردن است. . ب2

ق،  1416، طریحی فخرالدین ، مجمع البحرین، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران، کتاب فروشی مرتضوي ن.ك:

  باشد.. البته در مبحث ما بضع به معنی جماع و مقاربت می300ص
جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، «دارد: بیان می 1392مجازات اسالمی  قانون 387. ماده 3

  »  هاي وارد بر منافع است مانند قطع عضو، جرح و صدمه
در صورتی که آن عضو داراي دیۀ «... دارد: قانون مجازات اسالمی است که بیان می 481. منظور ذیل مادة 4

 ». استمعین نباشد دادن ارش الزم 
. شهري، غالمرضا و دیگران، مجموعۀ تنقیح شدة قوانین و مقررات کیفري، جلد اول، چاپ اول، تهران، 5

 .972، ص 1386، انتشارات، روزنامۀ رسمی کشور
6

مهرالمثل را دیۀ پردة بکارت دانسته و 7/10/1362- 4022/7. ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظریۀ مشورتی شمارة 

نظر به این داشته که پردة بکارت دیۀ معینی ندارد و اشعار  6/4/78مورخۀ  721/2شمارة  نظریۀ مشورتی در
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

البکاره عالوه  زناي به عنف یا اکراه  بنا بر نظر امام (ره) باید ارش ازالۀ بکارت از طریق

شود کامالً صحیح است اما اشکالی که در این نظریۀ مشورتی بر مهرالمثل پرداخت 

وجود دارد این است که ادارة حقوقی قوة قضائیه نظریۀ صاحب جواهر (ره) را به 

البکاره داخل در  وي این است که ارشنظر ق« فرمایند:اشتباه بیان نموده، ایشان می

شود به خاطر مالحظۀ بکریت در مهرالمثل و اصل عدم و اینکه روایات مهرالمثل می

البکاره عالوه بر  در مقام بیان حکم ازالۀ بکارت هستند و دربارة پرداخت ارش

مهرالمثل خالی از نص هستند بنابراین ظاهر این است که بر آن چیزي که در 

گفته شده است اکتفاء گردد و دلیل ما قول امام صادق (ع) از عبداهللا بن روایات 

همانطور که مالحظه شد نظریۀ این فقیه اندیشمند و  .1»سنان در بحث دیۀ مو است

  .البکاره در مهرالمثل است گرامی مبنی بر داخل بودن ارش

  جبران خسارت ازالۀ بکارت با اکراه در موارد غیر مقاربت .1-2

  ه امامیهالف) در فق

اي را ازاله نظر مشهور فقها این است که هرکس با انگشت پردة بکارت دختر باکره

که او نتواند ادرارش را کنترل کند باید عالوه بر  کند و مثانۀ او را پاره کند به طوري

البته بعضی از فقها هم بر خالف نظر  2دیۀ کامل زن مهرالمثل او را نیز بپردازد.

البکاره  یه معتقدند که حکم ازالۀ بکارت در موارد غیر نزدیکی ارشمشهور فقهاي امام

البکاره  ظاهراً کسانی که حکم ازالۀ بکارت در موارد غیر نزدیکی را ارش3است.

   اند معتقدند که پرداخت مهرالمثل منوط به موارد نزدیکی است. به نظر دانسته

البکاره در موارد غیر  خت ارشرسد قول غیر مشهور فقهاي امامیه مبنی بر پردامی

                                                                                                                               
حاکی است هر  70قانون مجازات اسالمی مصوب  481البکاره نظر به صریح مادة  درخصوص ارش«داشته است: 

به نظر ما در ازالۀ ..». گاه جراحتی بر عضوي وارد شود اگر آن عضو داراي دیه معینی نباشد دادن ارش الزم است.

بکارت از طریق غیر مقاربت مهرالمثل دیۀ غیر مقدر پردة بکارت است و در زناي با اکراه مهرالمثل دیه نیست 

  شود.   زیرا به سبب نزدیکی پرداخت می
، چاپ هفتم، بیروتف دار 43نجفی، محمد حسن [صاحب جواهر]، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، جلد  1

 .276، صق1404یاء التراث العربی، اح
الجبعی العاملی، زین الدین بن علی [ شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح ؛  282مکی العاملی، پیشین، ص 2

؛  514؛ محقق حلی، پیشین، ص  252، صق 1410اللمعه الدمشقیه، جلد دهم، چاپ اول، کتابفروشی داوري، 

، الوسیله،جلد دوم، چاپ اول، قم، مؤسسه المطبوعات دارالعلم، بی تا موسوي الخمینی، سید روح اهللا، تحریر

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر االحکام الشریعه علی مذهب ؛  519؛ حلی، پیشین ، ص  518ص

؛ برغانی، پیشین،  583، صق 1420االمامیه، جلد پنجم، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم، 

 . 191ص
  . حسینی شاهرودي، پیشین.3
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

و فقه  1نزدیکی قابل قبول باشد زیرا مبناي اصلی پرداخت مهرالمثل در قانون مدنی

  .2باشد که در این مورد انتفاع از بضع منتفی استامامیه انتفاع از بضع می

شود این است که در مورد ازالۀ بکارت با اکراه بحث دیگري که در اینجا مطرح می 

شود یا مهرالمثل باکره. فقهاي امامیه  د غیر زنا، مهرالمثل ثیبه پرداخت میدر موار

نظر دارند. بعضی  معتقدند که باید مهرالمثل باکره  در خصوص این مسأله اختالف

. 4. در مقابل بعضی دیگر معتقدند که مهرالمثل ثیبه باید پرداخت شود3پرداخت شود

اکت است. منشأ این اختالف در بیان تفاوت قانون مجازات اسالمی در این رابطه س

باشد. به هر حال هر نظري را که در تفاوت باکره از ثیبه در نظر باکره از ثیبه می

، براي 5بگیریم اعمِّ از اینکه معیار تفاوت باکره از ثیبه وطی باشد یا وجود پردة بکارت

بل از وقوع ازالۀ بکارت در پرداخت مهرالمثل باکره یا ثیبه باید زمان وضعیت دختر ق

نظر گرفته شود، به عبارت دیگر شخصی که دختر را از حالت باکره بودن خارج 

نموده موظف است که مهرالمثل باکره را به او پرداخت نماید مگر اینکه آن دختر 

 قبل از وقوع جنایت باکره نبوده باشد که در این صورت مهرالمثل ثیبه پرداخت 

  شود. می

  قانونب) در 

حکم ازالۀ بکارت در موارد غیر  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  441مادة  

از بین بردن بکارت «داشت: نزدیکی را مهرالمثل بیان نموده بود. این ماده اشعار می

دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند عالوه بر دیۀ کامل زن، 

                                                             
صفایی، سید حسن و  اسداهللا امامی، بنابر قول فقهاي امامیه نزدیکی شرط استقرار مهرالمثل است ن.ك: . 1

ضمن با امعان نظر به مواد قانون . در 164، ص 1385مختصر حقوق خانواده، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان، 

) شرط وقوع            1100 ، 1087،1099ت تعیین مهرالمثل (موادشویم که در هر چهار حالمدنی، متوجه می

پوالدي، ابراهیم، مهریه و تعدیل آن ( محاسبۀ مهریه به نرخ روز)، چاپ  ن.ك:باید وجود داشته باشد » نزدیکی« 

  .93، ص1388دوم، تهران، نشر دادگستر، 
تقد است که در ازالۀ بکارت از طریق غیر مع 27شعبۀ  12/6/73-67. دیوان عالی کشور  نیز در رأي شمارة 2

شود، البته این رأي با توجه به البکاره باید پرداخت شود و در دخول مهرالمثل گرفته می دخول یا انگشت ارش

  قابل انتقاد است.  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  441مادة 
سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت  روحانی، محمد صادق ، استفتاء در خصوص. موسوي اردبیلی، پیشین ؛ 3

 .15/6/1391و  12/6/1391و  1/4/1391، مورخ 60775توسط نگارنده، به شمارة 
، 1387، مظاهري، حسین ، تقریرات درس خارج از فقه کتاب دیات، اصفهان، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا .4

 .7ص
شبیري زنجانی، سید موسی، تقریرات ی است ن.ك:  . بعضی معتقدند که باکره کسی است که پردة بکارتش باق5

اي اما در مقابل عده 64، صق1419درس کتاب نکاح، جلد یازدهم، چاپ اول، قم، مؤسسه پژوهشی رأي پرداز ، 

جعفري لنگرودي، محمد جعفر ، حقوق اند ن.ك: معیار  تفاوت باکره از ثیبه را وطی یا عدم وطی قرار داده

 .26 ، ص1386تهران، کتابخانۀ گنج دانش، خانواده. چاپ چهارم، 
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

نه که بیان شد حکم مذکور در این ماده منطبق است همان گو». مهرالمثل نیز دارد

قانون  441ها و ابهاماتی که در مادة با نظر مشهور فقهاي امامیه. یکی از پیچیدگی

است. اصوالً » انگشت«مجازات اسالمی وجود دارد مقید شدن این ماده به واژة 

ر همسر با هر و ازالۀ بکارت غی 1وسیله تأثیري در جبران خسارت یا مجازات ندارد

اي (وطی یا غیر وطی) اگر با اکراه صورت بگیرد موجب ضمان است. اگر قائل وسیله

باشیم که وسیله نقشی در حکم ازالۀ بکارت ندارد بنابراین ازالۀ بکارت با اکراه در 

موارد نزدیکی و یا غیر نزدیکی مانند انگشت موجب پرداخت فقط مهرالمثل است. 

قانون مجازات  441ذکر کلمۀ انگشت در ماده «ه است: در این رابطه گفته شد

.  این 2»اسالمی خصوصیتی ندارد زیرا اختالف آلت جنایت مؤثر در مقدار دیه نیست

نظر از این جهت که آلت جنایت مؤثر در میزان دیۀ پاره شدن مثانه نیست کامالً 

با توجه به  قانون مجازات اسالمی که ارش 449صحیح است، ولی با توجه به مادة 

گردد آلت جنایت می تواند مؤثر در میزان ارش نوع و کیفیت جنایت مشخّص می

البکاره هم باشد،  تواند مؤثر در تعیین مهرالمثل یا ارشالبکاره باشد، همچنین می

البکاره و مهرالمثل است  زیرا ازالۀ بکارت در موارد زناي با اکراه موجب پرداخت ارش

قانون مجازات اسالمی موجب پرداخت  441یکی به استناد مادة و در موارد غیر نزد

کند که مر تکب با انگشت پردة فرقی نمی«باشد، پس این نظر که فقط مهرالمثل می

قابل تأمل است. دیوان عالی کشور 3»اي غیر از آن بکارت را دریده باشد یا با وسیله

البکاره در جایی  ارش«اشعار داشته است:  27شعبه  12/6/73-  67در رأي شمارة 

بکارت زایل شود ولی در دخول  4است که با انگشت و امثال آن به غیر دخول

در این رأي که دیوان ». شود و در افضاء نیز دیه اخذ خواهد شدمهرالمثل گرفته می

عالی بین دخول و غیر دخول (انگشت) تفاوت قائل شده اگر منظور این باشد که به 

 441شود، مخالف نص صریح مادة طی مهرالمثل گرفته نمیغیر دخول یعنی غیر و

البکاره به موردي که  باشد و دلیل اختصاص دادن ارشقانون مجازات اسالمی می

فقط با انگشت و امثال آن ازالۀ بکارت صورت گرفته از لحاظ قانونی قابل انتقاد است. 

با اشاره به عبارت  1392قانون مجازات اسالمی   658گذار در ماده  خوشبختانه قانون

                                                             
شود مانند آدم ربایی که مطابق با . در مورد برخی جرائم استفاده از وسایل خاصی موجب تشدید مجازات می 1

سال تمام شمسی،  15در سه حالت (کمتر بودن سن مجنی علیه از  1375قانون مجازات اسالمی  621مادة 

  سیب جسمی یا حیثیتی به قربانی) مجازات شخص آدم ربا تشدید شده است.استفاده از وسیلۀ نقلیه، ورود آ
 .195، ص1380، گرجی، ابوالقاسم ، دیات، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران. 2
  .634، ص1389،  .حجتی، مهدي ، قانون مجازات در نظم حقوق کنونی، چاپ اول،تهران، دادستان 3
رسد زیرا دخول اعمِّ از وطی (آلت تناسلی) و غیر وطی (انگشت) ظر نمی. واژة دخول در این رأي صحیح به ن 4

  باشد.می
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

بسیاري از اشکالت را برطرف » بدون رضایت«و قید »گشت یا با وسیله دیگري...ان«...

در مقام بیان حکم ازالۀ » هر وسیله«نموده است. ظاهراً این ماده با اشاره به قید 

 231بکارت در موارد نزدیکی و غیر نزدیکی بوده است، ولی باید توجه نمود که مادة 

انون که حکم ازالۀ بکارت در موارد زناي به عنف را بیان نموده، تخصیصی است این ق

، در نتیجه ازالۀ بکارت به اکراه در موارد غیر وطی مطابق با 658بر حکم عام مادة 

موجب پرداخت فقط مهرالمثل است؛ به هرحال هرچند که نظر  658مادة 

ره در ازالۀ بکارت به اکراه در البکا غیرمشهور فقهاي امامیه مبنی بر پرداخت ارش

به  1392و  1370موارد غیر مقاربت قابل دفاع می باشد، ولی قوانین جزایی مصوب 

تبعیت از نظر مشهور فقهاي امامیه براي ازالۀ بکارت به اکراه در موارد غیر وطی قائل 

  .1اندبه مهرالمثل شده

  ازالۀ بکارت به صورت غیرعمدي .1-3

  الف) در فقه امامیه 

  2اصالتاً در مقام بیان موارد خطاء و شبه خطاء است» دیات«ا توجه به اینکه کتاب ب

پس بنابر قاعده باید حکم جبران خسارت ازالۀ بکارت غیرعمدي را در این کتاب 

هر کس با «اند: مطرح نموده» دیات«جستجو نمود. مشهور فقهاي امامیه در باب 

ه طوري که مثانۀ او پاره شود و نتواند بول خود انگشت ازالۀ بکارت دختري را نماید ب

. بنابر آنچه گفته 3»را نگه دارد عالوه بر دیۀ کامل زن باید مهرالمثل او را نیز بدهد

اي از فقهاي عدهشد ظاهراً حکم ازالۀ بکارت غیرعمدي مهرالمثل است، با این وجود 

البکاره  ب ثبوت ارشمعاصر ازالۀ بکارت غیرعمدي را در موارد غیر مقاربت موج

                                                             
گیرد و موجب پرداخت . باید توجه نمود در مواردي هم که ازالۀ بکارت از طریق غیر مقاربت صورت می1

مسئولیت قانون  9تواند عالوه بر مهرالمثل تقاضاي خسارت معنوي نیز مطابق با مادة مهرالمثل است دختر می

شود جایگزینی براي دیه و جبران خسارت بدنی مدنی بنماید، زیرا مهرالمثلی که در اینجا به دختر پرداخت می

  است.
 . 275. مکی العاملی، پیشین، ص2
الجبعی العاملی، زین الدین بن علی [ شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ؛  282. پیشین، ص3

موسوي الخمینی، ؛  514؛ محقق حلی، پیشین ، ص 252 ق، ص 1410اپ اول، کتابفروشی داوري، جلد دهم، چ

حلی، ؛  518 سید روح اهللا، تحریر الوسیله، چاپ اول، قم، مؤسسه المطبوعات دارالعلم، بی تا ،جلد دوم ،ص

قم، مؤسسه امام  شمس الدین محمدبن شجاع القطّان ، معالم الدین فی فقه آل یاسین، جلد دوم، چاپ اول،

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ، تحریر االحکام الشریعه علی ؛  519، صق 1424صادق علیه السالم، 

؛ برغانی، پیشین،  583ق ، ص 1420مذهب االمامیه، جلد پنجم، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم ،

؛  785، صق1413کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید،  مفید، محمدبن نغمان ، المقنعه، چاپ اول، قم،؛  191ص

حائري،ف سید علی بن محمد طباطبایی، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع، جلد سوم،چاپ اول، قم، 

روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، جلد ؛  785، صق 1409، انتشارات کتابخانۀ آیت اهللا مرعشی نجفی

  .301ص، ق 1412ادق علیه السالم، ، قم، دارالکتاب، مؤسسه امام ص26
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

به نظر  2انداي دیگر در این مورد مهرالمثل را ثابت دانستهدر مقابل عده 1انددانسته

روایاتی که در این مورد باشد و البکاره در این مورد موجه می ما قول به پرداخت ارش

در باشند، اند ناظر به موارد عمدي و اکراه میبراي پرداخت مهرالمثل وارد شده

قَالَ علَیها  - فی امرَأَه افتضَّت جارِیه بِیدها:«یت ابن سنان از امام صادق آمده است روا

زنی که با دستش بکارت دختري را زایل کرده بود «. یعنی 3»مهرُها و تُجلَد ثَمانینَ

این  مانند ».خورد فرمودند بر عهدة اوست که مهریه او را بپردازد و هشتاد تازیانه می

روایت، روایت دیگري است ولی در آن روایت به جاي  تجلد ثمانین، تضرب الحد 

. در روایت دیگري نیز از ابن سنان از امام صادق 4زنندآمده است یعنی بر او حد می

دو دختر که به حمام رفته بودند و یکی از دیگري با انگشت ازالۀ بکارت «آمده است: 

که آن دختر که این کار را انجام داده باید مهرالمثل را نموده بود امام قضاوت کردند 

روایت دیگري نیز از عبداهللا بن سنان هست که به امام صادق(ع) گفتند: ».5بدهد

جانم فدایتان مجازات مردي که روي زنی پریده (به زور) موي سرش را تراشیده 

لمانان زندانی شود و در زندان مساست چیست؟ فرمودند تازیانه به او محکم زده می

شود تا زمانیکه موي زن رشد کند. اگر مو رویید، از او به اندازة مهر زنانشان می

شود. پرسیدم: چطور اگر  شود و اگر نرویید، از او یک دیۀ کامل گرفته مى گرفته مى

گیرند]؟ حضرت فرمودند: اى ابن  مویش رویید به اندازة مهر زنانشان [از وى مى

ة بکارتش در زیبایى زن مشترکند و اگر یکى از این دو از بین سنان، موى زن و پرد

بنابر نظر بعضی از فقها داللت ذیل این روایت  .6»برود، مهر کامل براى زن ثابت است

                                                             
حسینی شیرازي، سید صادق،پیشین ؛  روحانی، محمد صادق، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب . 1

سید محمد ؛   15/6/1391و  12/6/1391و  1/4/1391، مورخ 60775ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، به شمارة 

  مد یثربی، پیشین.حسینی شاهرودي، پیشین  ؛  آقا میر سید مح
مظاهري، حسین، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، به شمارة  .2

  ؛ موسوي اردبیلی، پیشین ؛ طباطبایی الحکیم، پیشین. 14/6/1391و  3/4/1391، مورخ 19457
  316، صق 1409لیهم السالم. ،چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت ع20عاملی، حر، وسائل الشیعه، جلد  .  3
 171ق، ص 1409، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، 28. عاملی، حر ، وسائل الشیعه، جلد   4
5  .ع یرْقالْب دمحنِ مب دمنْ أَحوبٍ عبحنِ مب یلنِ عب دمحنْ مع هنَادنِ بِإِسسنُ الْحب دمحنِ نِ النَّمع یفَلو

نْ أَبِیهفَرٍ ععنْ جع یکُونالس اممخَلَتَا الْحتَانِ دارِیج هإِلَی عفاً ع ریلا -أَنَّ عهعبا الْأُخْرَى بِإِصماهدإِح اقْتَضَّت و- 

، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم 21د  عاملی، حر، وسائل الشیعه، جل.ن.ك: فَقَضَى علَى الَّتی فَعلَتْه عقْرَها 

طوسی، محمدبن حسن ، ترجمۀ عقرها در این روایت به معنی مهرالمثل است ن.ك:  303ق، ص  1409السالم، 

النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي، ترجمۀ سید محمد باقر سبزواري، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه 

 .476، ص1362،  تهران
؛  334 ق، ص 1409، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، 29عاملی، حر، وسائل الشیعه، جلد  .  6

، ق 1407، طوسی، محمد بن حسن ، تهذیب االحکام، جلد دهم، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب االسالمیه
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

داراي اشکال است زیرا وجه تشابه موي زن به بکارت زن از این جهت که دوباره 

ناً در این روایت گفته روید، ضمبروید صحیح نیست و بکارت برخالف موي زن نمی

شده مهر کامل داده شود در حالی که باید مهرالمثل پرداخت شود و مسلّماً آنچه که 

شویم؛ . از بررسی روایات مذکور متوجه می1باید پرداخت شود مهریۀ کامل نیست

توان آمده است. بنابراین به طور قطع نمی» جاریه«اوالً: در روایات ابن سنان لفظ 

هایی که ذکر شد ازالۀ  را مشمول دختر آزاد دانست. ثانیاً: در تمامی روایت این روایات

کننده تعزیر در نظر  بکارت به وسیلۀ انگشت صورت گرفته است و در بعضی براي ازاله

گرفته شده که این خود گویاي عمدي بودن ازالۀ بکارت است. بنابراین با توجه به 

باشد بهتر است در تفاع از ُبضع یا نزدیکی میاینکه مبناي اصلی پرداخت مهرالمثل ان

مورد جرایم غیرعمديِ منجر به ازالۀ بکارت مانند تصادفات رانندگی قائل به پرداخت 

  البکاره باشیم. فقط ارش

  ب) در قانون 

حکم ازالۀ بکارت غیرعمدي را در باب  1370قانون مجازات اسالمی  441مادة  

زیرا در این مورد فرقی بین عمد و غیرعمد نبود.  دیات، مهرالمثل تعیین نموده بود،

هرگاه ازاله بکارت «بیان داشته است:  658در مادة  1392قانون مجازات اسالمی 

غیر همسر با انگشت یا وسیله دیگري و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب 

م آید این است که آیا در جرایسؤالی که در اینجا پیش می». ضمان مهرالمثل است

استناد نمود و دوشیزه را  658توان به ماده غیرعمدي مانند تصادفات رانندگی می

در ماده » بدون رضایت«توان گفت قید مستحق مهرالمثل دانست؟ از یک جهت می

اعم است از اینکه ازاله بکارت با عنف و اکراه یا بدون عنف و اکراه باشد و شامل  658

هم که در اثر تصادف رانندگی یا معاینۀ پزشک شود و کسی جرایم غیرعمدي هم می

ازالۀ بکارت شده بدون رضایت او بوده است و دلیل استفادة  قانون گذار از عبارت 

به جاي واژگانِ عنف یا اکراه این است که در یک مادة  کلّی به بیان » بدون رضایت«

داخت حکم ازالۀ بکارت در جرایم عمدي و غیرعمدي بپردازد زیرا از جهت پر

خسارت فرقی میان جرایم عمدي و غیرعمدي وجود ندارد. اما هرچند که این 

» بدون رضایت«توان هم گفت آنچه که از مفهوم عبارت استدالل قوي است ولی می

شود عنف و یا اکراه است و اساساً در موارد غیرعمدي بحثی از متبادر بر اذهان می

                                                                                                                               
هران، دارالکتب االسالمیه، کلینی، ابو جعفر محمدبن یعقوب، الکافی، جلد هفتم، چاپ چهارم، ت؛  262ص

 .261، صق1407
، 1387. مظاهري، حسین، تقریرات درس خارج از فقه کتاب دیات، اصفهان، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا،  1

  .6 ص
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

مهرالمثل به جهت ازالۀ بکارت در رضایت یا عدم رضایت نیست. ضمناً پرداخت 

جرایم جنسی نوعی جبران خسارت معنوي است و در ازالۀ بکارت آنچه که بیشتر  

باشد، زیرا صرف ازالۀ بکارت نقشی در اهمیت دارد جبران خسارت معنوي می

سالمت جسمانی جنس مؤنث ندارد؛ بنابراین در یک اتفاق غیرعمدي مانند تصادفات 

نۀ پزشک هتک حیثیتی از دختر نشده است و پرداخت خسارت رانندگی یا معای

کارت مبنی بر ازالۀ معنوي از این جهت توجیهی ندارد و در این موارد گواهی پردة ب

شود. بنابراین با این تفسیر بهتر است که در ازالۀ بکارت میغیرعمدي صادر 

و ماده  نی باشیمالبکاره براي جبران خسارت بد غیرعمدي قائل به پرداخت فقط ارش

را ناظر به مواردي بدانیم که ازاله بکارت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  658

قانون  231گذار در مادة  با عنف یا اکراه صورت گرفته باشد به خصوص اینکه قانون

نیز پرداخت مهرالمثل را به جهت نزدیکی و  1392مجازات اسالمی مصوب 

بکارت در نظر گرفته است، این تفسیر با توجه به زیاد بودن البکاره را براي ازالۀ  ارش

  هاي امروزي با عدالت و انصاف نیز سازگارتر است. میزان مهریه

  . ازالۀ بکارت در وطی به شبهه1-4

-البکاره پرداخت نمی کسانیکه معتقدند در ازالۀ بکارت در زناي به عنف یا اکراه ارش

به طریق اولی معتقدند در ازالۀ بکارت از طریق شود گردد و فقط مهرالمثل داده می

اگر قائل به این نظر باشیم که در  1وطی به شبهه فقط مهرالمثل باید پرداخت شود.

البکاره عالوه بر مهرالمثل پرداخت  ازالۀ بکارت از طریق زناي به عنف یا اکراه ارش

قائل به همین نظر  شود بنابراین در ازالۀ بکارت از طریق وطی به شبهه نیز بایدمی

البکاره به جهت ازالۀ بکارت و  باشیم، زیرا در هر دو صورت زن زانیه نبوده و ارش

شود زیرا تفاوتی از این لحاظ در عمد مهرالمثل به جهت انتفاع از بضع پرداخت می

یا غیرعمد وجود ندارد. در مواردي هم که دختر، مرد را فریب داده و مرد به تصور 

باشد با دختر نزدیکی نموده و از او ازالۀ بکارت نماید در این می اینکه همسرش

الیحۀ  633صورت دختر مستحق دریافت هیچ گونه خسارتی نیست. در مادة 

به سبب وطی به شبهه  در صورتی که ازالۀ بکارت«مجازات اسالمی اشاره شده بود: 

به دلیل ایراد شوراي این ماده ».شودالبکاره هر دو ثابت می باشد، مهرالمثل و ارش

                                                             
حسن بن یوسف بن مطهر عالمه حلی ، تلخیص المرام فی معرفه االحکام. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر .  1

؛ موسوي اردبیلی، پیشین ؛ مظاهري، حسین،استفتاء در خصوص  366ق، ص 1421،تبلیغات حوزة علمیۀ قم

؛  14/6/1391و  3/4/1391، مورخ 19457سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان. به شمارة 

 .طباطبایی الحکیم، پیشین
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 661حذف گردید ولی در نهایت در بند پ مادة  7/8/1390در اصالحیۀ  1نگهبان

افضاي ناشی از وطی به «به صراحت مقرر گردید:  1392قانون مجازات اسالمی 

  ».البکاره است شبهه عالوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازالۀ بکارت ، موجب ارش

  ت. رضایت به ازالۀ بکار1-5

  . رضایت به ازالۀ بکارت در موارد مقاربت1-5-1

  الف) در فقه امامیه

در صورتی که زن راضی به زنا باشد مستحق دریافت مهرالمثل نیست و بین فقهاي 

. مبناي فقهی عدم تعلق 2امامیه در این خصوص هیچ گونه اختالفی وجود ندارد

ي متعددي است که همگی ها مهرالمثل براي کسی که راضی به زنا بوده است روایت

بهاي «در روایت سکونی از امام صادق آمده است: . دارد» 3المهرلبغی«داللت بر 

ناشی از فروش حیوان مرده و سگ و شراب انگور و مهر ناشی از زن فاجره و رشوه 

  . 4»در صدور حکم و مزد کاهن حرام و ناروا است

فقهاي امامیه در خصوص شود این است که اي که در این مبحث مطرح میمسأله

البکاره براي زانیۀ مطاوعه اختالف دیدگاه دارند. بعضی معتقدند که  استحقاق ارش

در مقابل بعضی دیگر از فقها  5اگر باکره رضایت به زنا داشت چیزي ثابت نیست

                                                             
اطالق مهرالمثل در بند :« ود نسبت به این ماده بدین شرح ب 1/9/1389. ایراد شوراي نگهبان در جلسۀ مورخ 1

منصرف به مهرالمثل مذکور در باب نکاح خالف نظر مقام  663آن و همچنین در مادة  2و تبصرة  662الف مادة 

  باشد باید مطابق فتواي معظم له اصالح شود.رهبري در جواب استفتاء معموله می
؛ محقق حلی، پیشین،  138پیشین، ص ؛ مجلسی ، 507؛  سیوري حلی، پیشین، ص419. اردبیلی، پیشین، ص2

، 14الجبعی العاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم، جلد ؛  512ص

نجفی، محمد حسن ؛  584؛ حلی، پیشین، ص 437ق، ص 1413چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف االسالمیه، 

، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 43یع االسالم، جلد[صاحب جواهر]، جواهرالکالم فی شرح شرا

 .264؛ خویی، پیشین، ص 266ق، ص1404
مشاهده ننمودند اما احادیث دیگري وجود دارد که » ال مهرلبغی«. نویسندگان این تحقیق حدیثی به عبارت 3

عنْ مهرِ  -نَهى عنْ خصالٍ تسعه«داللت بر همین معنا دارند مانند روایتی از حضرت رسول(ص) که فرمودند:

...یغو همچنین روایتی از امام صادق(ع) که فرمودند:»  الْب»...یغرُ الْبهم و ...تحعاملی، حر، وسائل ن.ك: ».الس

  .97و  93ق، صص 1409، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، 17الشیعه،جلد 
کلینی، ؛  93ق، ص 1409، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، 17الشیعه، جلد عاملی، حر، وسائل . 4

؛  127 ق، ص1407ابوجعفر محمدبن یعقوب، الکافی،جلد پنجم،چاپ چهارم، تهران، دارالکتب االسالمیه، 

مؤسسه الطبع  ،چاپ اول، بیروت، لبنان،100مجلسی، محمد باقربن محمد تقی [مجلسی ثانی]، بحار االنوار، جلد 

  .42، ص ق1410، و النشر
فاضل اصفهانی، محمدبن حسن، کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام، جلد ؛  449. ابن ادریس، پیشین، ص 5

؛  401ق، ص  1416یازدهم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 

اهللا موسوي الخمینی، استفتائات، جلد سوم، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات صافی گلپایگانی، پیشین ؛ روح 

  .89، صق 1422، اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیه قم
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

بعضی از فقها نیز اسقاط  1البکاره ساقط نیست معتقدند که در این مورد ارش

رسد از جهت انصاف و عدالت بهتر است . به نظر می2اندمل دانستهالبکاره را محت ارش

بین کسی که راضی به ازاله بکارت بوده و کسی که راضی به ازاله بکارت نبوده 

البکاره  اي را که رضایت به ازالۀ بکارت داده مستحق ارشتفاوت قائل شویم و زانیه

از نظر فقهی  ود اقدام کرده است. ثانیاً:ندانیم زیرا اوالً: زانیه در ازالۀ بکارت علیه خ

دریافت خسارت از سوي زانیه در این حالت مصداق اکل مال بالباطل است. در ضمن 

تفاوتی هم وجود ندارد که رضایت به ازالۀ بکارت از راه فریب به ازدواج، وعدة پول، 

شروع او باشد و عمل نامکار یا هر چیز دیگر باشد. در این موارد شخص زانیه می

نباید مورد حمایت قانون قرار بگیرد زیرا در حالتی که عاقل و بالغ بوده و تصورِ 

  . 3منفعت و ضرر عمل ارتکابی را نموده، رضایت به زنا و ازالۀ بکارت داده است

  ب) در قانون 

قانون مدنی نیز استنباط می  1099از مفهوم مخالف مادة «از نظر مبناي قانونی      

در صورت علم به فساد نکاح حقی بر مهرالمثل ندارد و از نظر رعایت  شود که زن

اصولی نیز زن در این صورت زانیه است و نزدیکی در چنین شرایطی براي زن حقّی 

. بنابراین مسلّماً زانیه مستحق مهر المثل نیست اما بحث اصلی این 4»ایجاد نمی کند

البکاره  یق زنا  آیا زن مستحق ارشاست که در صورت رضایت به ازالۀ بکارت از طر

در این مورد حکمی را بیان   1370باشد یا خیر؟ قانون مجازات اسالمی مصوب می

، اما با توجه به قانون مسئولیت مدنی ارش البکاه و مهرالمثل براي زانیۀ نکرده بود

مطاوعه ثابت نیست زیرا مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران زیانی را 

                                                             
، چاپ هفتم، بیروت، دار 41نجفی، محمد حسن[صاحب جواهر]، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، جلد.  1

اضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، چاپ ؛ ف 276ق، ص1404احیاء التراث العربی، 

  .189؛ برغانی پیشین، ص 203، صق1418اول، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم، 
بهجت، محمد تقی،استفتائات، جلد چهارم، چاپ اول، قم، دفتر حضرت آیت اهللا ؛  419.  اردبیلی، پیشین، ص 2

  .45، صق1428بهجت، 
در جهت تأئید نظر موافق با نگارندگان مقاله و در پاسخ به این سئوال که اگر زنا با فریب وي مبنی بر وعدة .  3

اي، سیستانی، صافی گلپایگانی و البکاره چیست؟ آیات عظام خامنه قطعی ازدواج و... محقق شود تکلیف ارش

نیست. ن.ك: مؤسسه آموزشی و  موسوي اردبیلی معتقدند که در این صورت زانیه مستحق دریافت چیزي

هاي کیفري محاکم، جلد دوم، باقري،  هاي تحقیقی به پرسش) پاسخ3پژوهشی قضاء، پرسمان فقهی قضایی(

  .153 -171، 1390م، قم، نشر قضاء، البکاره در زناي با تراضی و نحوة محاسبۀ آن، چاپ دو ابراهیم، ارش
،  1388کنونی، چاپ بیست و سوم، ویرایش سوم، تهران، میزان،  کاتوزیان، ناصر،  قانون مدنی در نظم حقوق. 4

 .663ص 
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. بنابراین هرگاه 1وان خواست که ناشی از لطمه به حقوق مشروع و قانونی باشدت می

شخصی لطمه به وضع دیگري بزند در حالی که آن وضع از نظر قانون رسمیت ندارد 

مانند اینکه دختر داراي اهلیت،  2باشدزننده مسئول نمی و شناخته شده نیست زیان

شروع بدهد و در نتیجه از او ازالۀ بکارت خودش با رضایت کامل تن به همخوابگی نام

تواند به خاطر  ضرري که به او وارد شود در این صورت خودش هم مجرم بوده و نمی

قانون مسئولیت  9شده جبران خسارت بخواهد. این تفسیر با مفهوم مخالف مادة 

آمره البکاره از زانیه منافاتی با  باشد. به عالوه اسقاط ارشمدنی نیز هماهنگ می

بودن قواعد حقوق جزا ندارد زیرا در این صورت با رضایت زانیه مجازات حدي یا 

قانون مجازات اسالمی مصوب  658تبصره یک ماده  شود.تعزیري از وي ساقط نمی

هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت «در این خصوص اشعار داشته است:  1392

عدم » چیزي ثابت نیست«. منظور از عبارت »انجام گرفته باشد چیزي ثابت نیست

البکاره و مهرالمثل است، زیرا عدم تعلق مهرالمثل براي کسی که رضایت  تعلق ارش

جدید کامالً واضح بوده و  658به ازاله بکارت داشته است از مفهوم مخالف ماده 

تبصره مالك دریافت . این 3نیازي به ذکر مجدد آن در تبصره وجود نداشته است

قرار داده است بدون اینکه تفاوتی » عدم رضایت«بران خسارت در موارد مقاربت را ج

قرار  1، وعدة پول، کار و رضایت بدون اغفال4بین رضایت ناشی از فریب به ازدواج

   داده باشد.

                                                             
. در مخالفت با این نظر بعضی معتقدند: فعل زیان بار اعم از اینکه مشروع یا نامشروع باشد، ضمان آور است 1

 .91، ص1389،  باریکلو، مرتضی ، مسئولیت مدنی. چاپ سوم. تهران: نشر میزانن.ك: 
 .100، ص1379لیرضا ، حقوق مدنی قلمرو مسئولّت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر ادبستان، یزدانیان، ع. 2
. ذکر این تبصره در این ماده با توجه به  تعمیم دایرة شمول این ماده نسبت به موارد غیر نزدیکی داراي اشکال 3

 شد.این قانون آورده می 231است و الزم بود این تبصره در مادة 
جزایی اردن، لبنان، سوریه ازالۀ بکارت از راه فریب به وعدة ازدواج بر خالف حقوق جزاي ایران جرم در قوانین . 4

اي را که .هرکس دختر باکره1«قانون جزاي اردن در این خصوص بیان داشته است:  304انگاري شده است. مادة 

بین ببرد، چنانچه این عمل، مستوجب  بیش تر از پانزده سال دارد با وعدة ازدواج فریب داده و بکارت او را از

شود و خسارت ازالۀ بکارت را نیز باید مجازات شدیدتري نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می

هرکس دختري « دارد: قانون جزاي لبنان نیز اشعار می 518). مادة 2002(قانون العقوبات االردنی، ». بپردازد... 

هد و بکارت او را از بین ببرد به حبس تا شش ماه و جزاي نقدي تا حداکثر دویست را به وعدة ازدواج فریب د

قانون جزاي  504). مادة 1943(قانون العقوبات اللبنانی، ». شود...هزار لیره، یا یکی از دو مجازات محکوم می

زایل نماید، در  .هرکس دختري را به وعدة ازدواج فریب دهد و بکارت او را1«سوریه نیز بیان داشته است: 

صورتیکه این عمل مستوجب مجازات شدیدتري نباشد به حبس تا پنج سال و جزاي نقدي تا حداکثر سیصد 

). در حقوق جزاي ایران 1949(قانون العقوبات السوري، ». لیره یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد..

به ازدواج باشد یا نباشد وجود ندارد ولی اگر مرد او را فریب تفاوتی بین اینکه رضایت به ازالۀ بکارت از راه فریب 
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

 . رضایت به ازالۀ بکارت در موارد غیر مقاربت1-5-2

  الف) در فقه امامیه 

شود این است آیا دختري که رضایت به ازالۀ می سئوالی که در اینجا مطرح     

 2باشد یا خیر.بکارت از طریق غیر نزدیکی داده است مستحق دریافت مهرالمثل می

بعضی از فقها حکم اسقاط مهرالمثل در موارد نزدیکی را مشمول موارد غیر نزدیکی 

مقابل بعضی در  3دانند و معتقدند که ال مهرلبغی مربوط به مورد فقط زنا است.نمی

نیز معتقدند که المهر لبغی ناظر به دخول است و در نتیجه در رضایت به ازالۀ 

اختالف نظر فقهاي امامیه در این  4بکارت با انگشت  هم مهرالمثل ثابت نیست.

در لغت باشد. ظاهراً با توجه به اینکه بغی می» بغی«خصوص ناشی از تفسیر کلمۀ 

تقیید آن به موردي که فقط زنا را  5زن فاجره آمده استزناکار، پلیدکار و به معناي 

رسد همانگونه که بعضی در بر بگیرد باشد خالی از اشکال نیست. بنابراین به نظر می

اند رضایت به ازالۀ بکارت در موارد غیر نزدیکی موجب هیچ از فقهاي معاصر فرموده

الۀ بکارت از طریق غیر نباید کسی را که راضی به از 6باشدگونه ضمان مالی نمی

وطی بوده مستحق مهرالمثل دانست. این تفسیر با دالیلی که قبالً در مورد عدم 

  البکاره به زانیه گفتیم نیز هماهنگ است. تعلق ارش

  ب) در قانون

                                                                                                                               
البکاره است زیرا زن نسبت به ازالۀ بکارتش رضایت  کند، زن مستحق دریافت ارشداده که بکارت او را زایل نمی

 نداشته است. 
1

دارد: عفّت بیان میقانون مسئولیت مدنی در مقام بیان جبران خسارات مادي و معنوي در موارد منافی  9مادة . 

دختري که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن حاضر براي همخوابگی نامشروع «

را » حیله«الزم است دایرة شمول ». تواند از مرتکب عالوه از زیان مادي مطالبه زیان معنوي هم بنمایدشده می

ر رضایت به ازالۀ بکارت ندارد مانند اینکه با وعدة ازدواج به دختر قول در این ماده ناظر به مواردي بدانیم که دخت

 کند. دهد که بکارت او را زایل نمیمی
 . با این فرض که مطابق با نظر مشهور در ازالۀ بکارت از طریق غیر مقاربت با اکراه فقط مهرالمثل ثابت است. 2
سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، فاضل لنکرانی، شیخ محمد جواد، استفتاء در خصوص . 3

 3/4/1391، مورخ  46174به شمارة 
 . حسینی شیرازي، پیشین.4
، 1337، دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد یازدهم، تهران، چاپخانۀ مؤسسۀ انتشارات چاپ دانشگاه تهران. 5

لد چهاردهم، چاپ سوم، لبنان، بیروت، دار ابن منظور، جمال الدین محمدبن مکرم، لسان العرب، ج؛  177ص

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، جلد اول، چاپ سوم، ؛  77، صق1414، الفکر للطباعه و النشر و التوزیع

  .53، صق 1416، تهران، کتاب فروشی مرتضوي
االت مطروحه مظاهري، حسین، استفتاء در خصوص سؤ. موسوي اردبیلی، پیشین ؛ طباطبایی الحکیم، پیشین ؛ 6

  .14/6/1391و  3/4/1391، مورخ 19457در باب ازالۀ بکارت توسط نگارنده، به شمارة 
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

در خصوص رضایت به ازالۀ بکارت در 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  441مادة 

از جمله مشکالتی که در تقنین منابع « نکرده بود.مقاربت حکمی را بیان  موارد غیر

فقهی رخ می دهد این است که گاه قانونی بر اساس حکم فقهی که عام یا مطلق 

شود اما این حکم فقهی خاص یا مقیدي دارد که مورد غفلت است وضع و نگارش می

طور مثال  . به1»گذار قرار گرفته است و در قانون از خاص یا مقید اثري نیست قانون

قانون مجازات اسالمی را از باب دیات اخذ نموده است در  441گذار حکم ماده  قانون

شده » ال مهر لبغی«هاي دیات و نکاح اشاره به حالی که در احادیث مختلفی در باب

قانون   441گذار بدان توجهی نداشته است به عبارت دیگر در ماده  و قانون 2است

لق (با اکراه یا بدون اکراه) براي ازالۀ بکارت مهرالمثل در مجازات اسالمی بطور مط

غفلت کرده و » بدون رضایت«گذار از قید  نظر گرفته شده بود در حالی که قانون

قانون مجازات  441مادة«.....به اشتباه تصور کنند که ي اهمین امر سبب شد که عده

ختر بدون اینکه الزمۀ این مشعر بر آن است که با ازالۀ بکارت از د 1370اسالمی 

. بنابراین تسلیم به 3»ازاله اجبار یا اکراه باشد حق مطالبه مهرالمثل وجود دارد....

انگاري بود و حکم به پرداخت مهرالمثل  ساده 1370مصوب  441ظاهر و اطالق مادة 

قانون مجازات اسالمی ناظر به مواردي بود که ازالۀ بکارت بدون  441در مادة 

قانون  658با توجه به مفهوم مخالف ماده . در حال حضر ورت گرفته باشدرضایت ص

ماند که مهرالمثل در این موارد دیگر جاي شک باقی نمی 1392مجازات اسالمی 

  شود. پرداخت نمی

اي که در پایان این مبحث باید به آن اشاره نمائیم این است که باید توجه نکته 

خود مختاري شخصی «چه حدي بوده است و  نمود دایرة شمول رضایت دختر در

گیرد که شخص آزادانه و با آگاهی کامل در تنها در صورتی مورد حمایت قرار می

. براي مثال 4»مورد اوضاع و احوال، نسبت به اقدام مورد نظر اعالم رضایت کرده باشد

بکارت کسی که در هنگام روابط نامشروع غیر از زنا به طور غیرعمدي یا عمدي ازالۀ 

دختري را نماید در حالی که دختر فقط راضی به تقبیل و مضاجعه بوده و راضی به 

ازاله بکارت نبوده است باید جبران خسارت دختر را بنماید زیرا دختر در این حالت 

                                                             
آبادي، احمد، بایسته هاي تقنین با نگاهی انتقادي به قانون مجازات اسالمی، چاپ اول، تهران، ده حاجی . 1

 .263، ص1383، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 96و 93، صصق 1409، ،چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم 17حر ، وسائل الشیعه، جلد ی،عامل. 2
معاونت آموزش قوة قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفري، جلد پنجم، مسعود امامی، ازالۀ . 3

 .114 -121،صص 1388بکارت در اثر معاینات پزشکی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل،
کریستوفر کالرکسون، تحلیل مبانی حقوق جزاي عمومی، ترجمۀ حسین میرمحمد صادقی، چاپ اول، تهران، .4

  .127، ص1390انتشارات جنگل، جاودانه
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

فقط به تقبیل و مضاجعه رضایت داده است و به ازالۀ بکارت رضایت نداده و مرتکب 

البکاره و مهرالمثل را بپردازد و در  بایست ارشدر این فرض در صورت وطی می

البکاره  حالت غیر وطی در صورت عمدي  مهرالمثل و در موارد غیرعمدي ارش

  پرداخت گردد.

  .  جبران خسارت ازالۀ بکارت زوجه1-6

 658در مادة  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  441گذار، برخالف مادة  قانون

از مواردي که » غیر همسر«با اشاره به قید  1392وب قانون مجازات اسالمی مص

شود احتراز نموده است زیرا زوج در این حالت ازالۀ بکارت توسط زوج انجام می

فعلى که فاعل بوسیلۀ آن حق قانونى خود را اعمال «یعنی شده » مجاز«مرتکب فعل 

پردة بکارت  باشد این است که اگر زوج. بحثی که در اینجا مطرح می1»نموده است

توان ضامن دانست؟ زوجۀ خود را با عنف یا اکراه ازاله نموده باشد آیا زوج را می

بعضی از فقهاي معاصر در این خصوص معتقدند که ازالۀ بکارت توسط همسر حتی 

دلیل این دسته از فقها این است که مرد  2اگر با عنف یا اکراه هم باشد مانعی ندارد

تواند هرگونه استمتاعی را از باشد و زوج میبضع زن می به مجرد عقد نکاح مالک

اگر زوج بکارت زنش را با «اند: زوجۀ خود بنماید، اما بعضی دیگر از فقها بیان نموده

اند تعزیر شده و همۀ انگشت ازاله نماید مرتکب کار حرامی شده است و برخی گفته

توانیم الم این دسته از فقها می.  از ظاهر ک3»شود فتأملمهرالمسمی را زن مالک می

به چند نکته پی ببریم. اوالً هرگونه رفتار جنسی با زن به بهانۀ مالکیت بضع زن 

دهندة این است که ازالۀ  حالل نیست. ثانیاً اعمال مجازات تعزیري براي زوج نشان

واج بکارت توسط زوج همراه با اکراه بوده است. بنابراین هرچند که زوج به موجب ازد

رضایت به رابطۀ جنسی با شوهر خود داده است ولی این رضایت شامل رضایت به 

رابطه جنسی با اکراه نیست و در این خصوص هرچند قانون مجازات اسالمی جدید، 

از ضمان ازالۀ بکارت همسر احتراز جسته است ولی ضمان مالی و مجازات زوج در 

  گذار قرار بگیرد.  رد توجه قانوناین موارد بدون زمینۀ شرعی نبوده و باید مو

                                                             
  .399، صتا، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات اسالمیه، بیحسن  امامى،.  1
الروحانی، محمد صادق، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در ن، . صافی گلپایگانی، پیشین ؛ یثربی، پیشی 2

  .15/6/1391و  12/6/1391و  1/4/1391، مورخ 60775باب ازالۀ بکارت توسط نگارنده، به شمارة 
فاضل اصفهانی، محمدبن حسن، کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام، جلد دهم، چاپ اول، قم، دفتر .  3

نجفی محمد حسن [صاحب ؛  401ق، ص  1416بسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، انتشارت اسالمی وا

ق، 1404، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 41جواهر]، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، جلد

  .371ص
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

  . میزان جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفري ایران2

  . میزان مهرالمثل2-1

در خصوص این مسأله که آیا مهرالمثلی که به جهت جبران خسارت ازالۀ بکارت 

 1370تواند از دیۀ کامل زن تجاوز نماید، قوانین جزایی مصوب شود میپرداخت می

اند و ظاهراً در این خصوص منعی وجود ندارد اما حکمی را بیان نکرده 1392و 

فقهاي امامیه در خصوص این مسأله اختالف نظر دارند. بعضی از فقهاي معاصر 

. در مقابل 1تواند از دیۀ کامل زن تجاوز نمایدامامیه معتقدند که مهرالمثل نمی

. دلیل کسانی که 2زن مانعی ندارد بعضی دیگر معتقدند تجاوز مهرالمثل از دیۀ کامل

معتقدند مهرالمثل نباید از دیۀ کامل زن تجاوز نماید این است که مطابق با یکی از 

قواعد حاکم بر دیات دیۀ هیچ عضوي نباید از دیۀ کامل تجاوز نماید، بنابراین با 

 تواند از دیۀ کامل زن تجاوزتوجه به اینکه مهرالمثل دیۀ پردة بکارت است نمی

تواند از دیۀ کامل زن تجاوز نماید. در مقابل دلیل کسانی که معتقدند مهرالمثل می

رسد در این مورد باید میان ازالۀ بکارت نماید، دیه نبودن مهرالمثل است. به نظر می

از طریق زناي با اکراه و ازالۀ بکارت از طریق غیر مقاربت قائل به تفکیک شویم زیرا 

باشد و دیه شود به دلیل انتفاع از بضع میبا اکراه پرداخت می مهرالمثلی که در زناي

و در بعضی از موارد منطبق با جبران خسارت معنوي  3نیست و احکام دیات را ندارد

است زیرا اگر دیۀ پردة بکارت را در این مورد مهرالمثل فرض کنیم امکان اخذ 

ي به عنف وجود ندارد زیرا البکاره و مهرالمثل براي ازالۀ بکارت از طریق زنا ارش

                                                             
ن، به شمارة مظاهري، حسین، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگا.  1

الروحانی، محمد صادق، استفتاء در ؛ حسینی شاهرودي، پیشین ؛  14/6/1391و  3/4/1391، مورخ 19457

و  1/4/1391. مورخ 60775خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، به شمارة 

  .  15/6/1391و  12/6/1391
استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط  شبیري زنجانی، سید موسی،. یثربی، پیشین ؛  2

   .1391/ 9/4نگارنده از معظم له، مورخ 
3

اي به عنف ازالۀ بکارت (به زنا) در صورتیکه صغیري از صغیره« حضرت امام (ره) در پاسخ به این سوال که .  

اند: مهرالمثل بر د پرداخت نماید؟ فرمودهنموده باشد پرداخت مهرالمثل به عهدة خود صغیر است یا عاقلۀ وي بای

عهدة شخص صغیر است که باید از مال او پرداخت شود یا بعد از بلوغ خودش بپردازد ولی عالوه بر مهرالمثل 

» البکاره نیز به احتیاط واجب ثابت است که در مورد سوال از جهت مکلّف نبودن جانی باید عاقلۀ او بپردازد ارش

، 18ش و تحقیقات قوه قضاییه، ویژه نامۀ قوانین و مقررات ضمیمه نشریه پیام آموزش، شماره ن.ك: معاونت آموز

. همانطور که مالحظه شد حضرت امام نیز معتقدند مهرالمثل در زناي به 91، ص1389چاپ اول، قم، نشر قضا، 

ر خالف ارش (دیه غیر شود بعنف دیه نیست و احکام دیه را ندارد. زیرا مهرالمثل از مال صغیر پرداخت می

  کند.   مقدر) که عاقله پرداخت می
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

امکان جمع بین دیه و ارش براي یک عضو وجود ندارد. بنابراین در این مورد 

تواند از دیۀ کامل زن تجاوز نماید اما مهرالمثلی که در ازالۀ بکارت از مهرالمثل می

تواند از دیۀ کامل زن تجاوز نماید زیرا شود نمیطریق غیر مقاربت پرداخت می

اهیت و احکام  مهرالمثل و دیه کامالً متفاوت است ولی بنابر حکمی هرچند که م

گذار به تبعیت از فقه امامیه مهرالمثل را جایگزینی براي دیۀ پردة بکارت  خاص قانون

مانند ازبین بردن موي زن که اگر بروید موجب  1در این مورد خاص قرار داده است،

قانون  369مالك از تبصرة مادة .  همچنین با وحدت 2پرداخت مهرالمثل است

بریم که هم پی می 1392ق.م.ا.  577و تبصرة مادة  1370مجازات اسالمی 

در این تبصره اشاره شده مهرالمثل نباید در این مورد از دیۀ کامل زن تجاوز نماید. 

اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن «است که 

  .   »پرداخت می شود

  البکاره  . میزان ارش2-2

-البکاره از شیوة عبدانگاري استفاده نموده بعضی از فقهاي امامیه براي محاسبۀ ارش

اند به این نحو که دوشیزه را امه فرض نموده و او را در دو حالت باکره و غیرباکره 

د که . بعضی نیز معتقدن3البکاره خواهد بود قیمت گذاري کرده و مابه تفاوت آن ارش

. ظاهراً نظر این دسته از افراد این است که مراد 4البکاره به میزان مهرالمثل است ارش

. اگر بپذیریم آنچه را که امام در روایات و 5البکاره همان مهرالمثل است از ارش

البکاره بوده است، این نظر صحیح  اند میزان ارشگذار از مهرالمثل بیان نموده قانون

  658و  441گذار در مواد   تر گفتیم و قانون در روایاتی که پیش است اما امام (ع)

اند، نه میزان حکم. بنابراین به در مقام بیان حکم بوده 1392و 1370قوانین جزایی 

                                                             
و لو وطئ زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر فالولد و تحدان و یلزمها أي الموطوءه ضمان مهر المثل للبکر . «1

ن.ك: الجبعی العاملی، زین الدین بن علی [ شهید ثانی]، ...»دیتها مهر نسائهاألنها سبب فی إذهاب عذرتها، و 

 .161ق، ص 1410روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد نهم، چاپ اول، کتابفروشی داوري، ال
.  دراین مورد نگاه کنید به روایت ابن سنان از امام صادق (ع) که در بخش ازالۀ بکارت غیر عمدي اشاره شد و 2

  است. 1392ق.م.ا.  557مبناي مادة 
، چاپ هفتم، بیروت، دار 43هرالکالم فی شرح شرایع االسالم، جلدنجفی، محمد حسن [صاحب جواهر]، جوا. 3

فاضل اصفهانی، محمدبن حسن، کشف اللثام ؛  417اردبیلی، پیشین، ص؛  276ق، ص1404احیاء التراث العربی، 

و االبهام عن قواعد االحکام، جلد یازدهم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة 

 .401ق، ص  1416لمیه قم، ع
و  18البکاره از دیدگاه فقهی، حقوقی و پزشکی. فصلنامۀ آراء. سال ششم. شمارة  قدوسی، آرش و دیگران، ارش. 4

  .74،ص 1387، 19
، 11/24/4168، کالسۀ پرونده: 859/11، شماره دادنامه: 1372/ 25/12. در این مورد نگاه کنید به رأي مورخ:  5

  ان عالی کشور.شعبۀ یازدهم دیو
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  محمود مالمیر –کامران محمودیان اصفهانی 

البکاره را  دلیل عدم نص و دلیل در این مورد جاي تأمل است که میزان ارش

قانون  446مادة مطابق با البکاره  کنندة ارش مهرالمثل قرار دهیم. مقام محاسبه

در ضمن عامل زوال بکارت در میزان است. » دادگاه« 1392مجازات اسالمی 

البکاره مؤثر است مثل اینکه ازالۀ بکارت در اثر نزدیکی بوده یا تصادف و میزان  ارش

البکاره در مواردي که با دخول و با اکراه یا عنف صورت گرفته بیشتر از موردي  ارش

ثر یک جنایت غیرعمدي مثل تصادف رانندگی باشد. در این خصوص است که در ا

دادگاه با «... بیان نموده است که  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  449مادة 

نماید. نحوة محاسبۀ میزان ارش را تعیین می» لحاظ نوع و کیفیت جنایت...

ین صورت است که قانون مجازات اسالمی به ا 495البکاره نیز مستند به مادة  ارش

گردد. بنابراین  تعیین می» با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و جلب نظر کارشناس...«...

البکاره، اوالً نباید از میزان دیه کامل زن تجاوز نماید و ثانیاً نباید بر  میزان ارش

  مبناي مهرالمثل محاسبه گردد.
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  جبران خسارت از اله بکارت در حقوق کیفري ...

  نتیجه

ه و با مطالعۀ سیر تحوالت قوانین نهایتاً با تحلیل نظرات فقهاي متقدم و متأخر امامی

ایم که پردة بکارت در قانون مجازات به این نتیجه رسیده 1392و  1370جزایی 

محسوب شده است و براي آن در قانون و شرع » عضو«اسالمی ایران به عنوان یک 

البکاره در موارد نزدیکی و مهرالمثل در موارد غیر نزدیکی)  دیۀ غیرمقدر (ارش

قانون مجازات اسالمی  661و  631،  658جرم موضوع مواد  ردیده است.بینی گ پیش

جرمی مقید به نتیجه یعنی حداقل صدمه وارد به صورت سائیدگی( ازاله  1392

در ازالۀ بکارت از طریق زناي به اکراه یا وطی به شبهه در اینکه فقط بکارت) است. 

شود میان لبکاره نیز پرداخت میا شود یا عالوه بر مهرالمثل، ارش مهرالمثل ثابت می

بریم قولِ به با بررسی نظرات مختلف پی می فقهاي امامیه اختالف نظر است.

قانون مجازات  231باشد و مادة تر میالبکاره همراه با مهرالمثل قوي پرداخت ارش

مشهور فقهاي امامیه نیز از این نظریه پیروي نموده است. بنابر نظر  1392اسالمی 

باشد و نظر غیرمشهوري نیز در ازالۀ بکارت در موارد غیر نزدیکی، مهرالمثل میحکم 

تر است. مادة  البکاره وجود دارد که این نظر موجه این خصوص مبنی بر پرداخت ارش

به  1392قانون مجازات اسالمی  658و مادة  1370قانون مجازات اسالمی  441

  اند.پرداخت مهرالمثل شدهتبعیت از نظر مشهور در این مورد قائل به 

اند مشهور فقهاي امامیه حکم ازالۀ بکارت در باب دیات را مهرالمثل بیان نموده

اي از فقهاي عدهبنابراین حکم ازالۀ بکارت غیرعمدي مهرالمثل است ولی در مقابل 

البکاره  معاصر ازالۀ بکارت غیرعمدي را در موارد غیر مقاربت موجب ثبوت ارش

باشد زیرا روایاتی که در این مورد براي پرداخت تر مید که این قول موجهاندانسته

 441باشند. مطابق با مادة مهرالمثل وجود دارند ناظر به موارد عمدي و اکراه می

حکم ازالۀ بکارت در موارد غیرعمدي مهرالمثل است و  1370قانون مجازات اسالمی 

این قانون منصرف از موارد  658که مادة به دلیل این 1392در قانون مجازات اسالمی 

در صورتی البکاره است. به عالوه  غیرعمدي است، حکم ازالۀ بکارت غیرعمدي ارش

که زن راضی به زنا باشد مستحق دریافت مهرالمثل نیست و بین فقهاي امامیه در 

این خصوص هیچ گونه اختالفی وجود ندارد. اما فقهاي امامیه در خصوص استحقاق 

توان شده می البکاره براي زانیۀ مطاوعه اختالف دارند که از مجموع نظرات بیان شار

در ضمن تفاوتی هم وجود ندارد که البکاره نیست و  گفت که زانیه مستحق ارش

 رضایت به ازالۀ بکارت از راه فریب به ازدواج، وعدة پول، کار یا هر چیز دیگري باشد.

محدود به زنا » المهر لبغی«شمول قاعدة فقهی  با توجه به اینکه دامنۀهمچنین 
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رضایت به ازالۀ بکارت در موارد غیر نزدیکی نیز موجب هیچ گونه ضمان باشد، نمی

میزان مهرالمثل در موارد مقاربت ممکن است از دیۀ کامل زن تجاوز  مالی نیست.

مثلی که در نماید زیرا در این مورد مهرالمثل به جهت انتفاع از بضع است، اما مهرال

تواند از دیۀ کامل زن تجاوز شود نمیازالۀ بکارت از طریق غیر مقاربت پرداخت می

نماید زیرا در این مورد خاص مهرالمثل دیۀ غیر مقدر پردة بکارت است و میزان 

باشد. با توجه به آنچه که به البکاره نیز در هر حال کمتر از دیۀ کامل زن می ارش

گذار تعریفی کامل و دقیق از ازالۀ بکارت  گردد که قانونیتفصیل گذشت پیشنهاد م

در صورتی که از «...عبارت  1392قانون مجازات اسالمی  231در مادة  ارائه نماید و

نماید » در صورتیکه زن باکره باشد...«...را جایگزین عبارت » زن ازالۀ بکارت شود...

-ره و مهرالمثل براي زن باکره میالبکا تا این شبهه به وجود نیاید که پرداخت ارش

دیدگان جرایم جنسی و  براي جلوگیري از تضییع حقوق بزه به عالوه الزم استباشد؛ 

قانون نحوة مجازات اشخاصی  7تشتّت آراء قضایی و پراکندگی قوانین جزایی مادة 

نمایند نسخ گردد. ضمناً  غیر مجاز می  هايکه در امور سمعی و بصري فعالیت

البکاره قرار  گذار حکم ازالۀ بکارت غیرعمدي را بدون هیچ گونه ابهامی ارش قانون

دهد و میزان مهرالمثل را در موارد مقاربت و غیر مقاربت به صراحت معین نماید و 

شود یا ثیبه. از این مشخص گردد که در این موارد مهرالمثل باکره پرداخت می

ات ازالۀ بکارت زوجه توسط زوج در ضمان مالی و مجازبا توجه به اینکه  گذشته

صورتی که به اکراه باشد بدون مبناي شرعی نبوده، الزم است این مسأله  مورد توجه 

البکاره و مهرالمثل به دختر  گذار قرار بگیرد و نهایتاً در خصوص پرداخت ارش قانون

ف قیودي متفاوت و متنقاض را در صور مختل 1392نابالغ قانون مجازات اسالمی 

گردد در یک ماده، صرف ازالۀ بکارت  ازالۀ بکارت بکار برده است که پیشنهاد می

نسبت به دختر نابالغ و همچنین مجنون در تمام موارد اغفال، فریب، اکراه و حتی 

  البکاره و یا مهرالمثل) باشد. رضایت موجب ضمان (ارش
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  فهرست منابع

  الف: فارسی

  تا.چاپ اول، تهران، انتشارات اسالمیه، بی امامى، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، -

 .1389باریکلو، مرتضی، مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان،  -

بازگیر، یداهللا، قصاص عضو و دیه اعضاء، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل،  -

1386. 

برغانی محمد تقی بن محمد[ شهید ثالث]، دیات، چاپ اول، قزوین، انتشارات  -

 .1382روز، حدیث ام

 ق. 1426بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، جلد پنجم، چاپ دوم، قم،  -

 ق.1428بهجت، محمد تقی، استفتائات، جلد چهارم، چاپ اول، قم،  -

پوالدي، ابراهیم، مهریه و تعدیل آن ( محاسبۀ مهریه به نرخ روز)، چاپ دوم،   -

 .1388تهران، نشر دادگستر، 

ه هاي تقنین با نگاهی انتقادي به قانون مجازات آبادي احمد، بایستده حاجی   -

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، پ اول، تهران، سازمان انتشارات اسالمی چا

1383. 

حجتی، مهدي، قانون مجازات در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، دادستان،  -

1389. 

باب ازالۀ  حسینی شاهرودي سید محمد، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در -

به  18/6/1391و   911404به شماره  2/4/1391بکارت توسط نگارندگان، مورخ 

 .912107شمارة 

حسینی شیرازي، سید صادق، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ  -

 .13/4/1391بکارت توسط نگارندگان، مورخ 

کتابخانۀ  جعفري لنگرودي،  محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران، -

 .1386گنج دانش، 

 خراسانی، علی محمد، شرح تبصره المتعلمین، جلد دوم، قم، بی تا.  -

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد یازدهم، تهران، چاپخانۀ مؤسسۀ انتشارات چاپ  -

 .1337دانشگاه تهران، 

الروحانی، محمد صادق، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت  -

و  12/6/1391و  1/4/1391، مورخ 60775نگارندگان، به شمارة توسط 

15/6/1391. 
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، »البکاره در فقه و حقوق موضوعه نگرشی نو در جایگاه ارش«احسان،  ،زررخ -

 .1387، 43 - 46: 72ماهنامۀ دادرسی، شمارة 

شبیري زنجانی، سیدموسی، تقریرات درس کتاب نکاح ، جلد یازدهم، چاپ اول،  -

 ق.1419هشی رأي پرداز، قم، مؤسسه پژو

شبیري زنجانی، سید موسی، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ  -

 .9/4/1391بکارت توسط نگارندگان از معظم له ، مورخ 

شکري، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی، چاپ  -

 .1385پنجم، تهران، انتشارات مهاجر، 

و دیگران، مجموعۀ تنقیح شدة قوانین و مقررات کیفري، جلد شهري، غالمرضا  -

 .1386اول، چاپ اول، تهران، انتشارات، روزنامۀ رسمی کشور، 

صافی گلپایگانی، شیخ لطف اهللا، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب  -

 .1391/ 21/4،  مورخ 91/4/130ازالۀ بکارت توسط نگارندگان به شماره 

و  امامی، اسداهللا ، مختصر حقوق خانواده، چاپ یازدهم، صفایی، سید حسن  -

 .1385تهران، نشر میزان، 

 .1387صناعی زاده، حسین، پزشکی قانونی، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر،  -

طباطبایی الحکیم، سید محمدسعید، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در  -

 .2/4/1391باب ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، مورخ 

اطبایی یزدي، سید محمد کاظم، الغایه القصوي فی ترجمه العروه الوثقی، طب -

ترجمۀ شیخ عباس قمی، جلد دوم، چاپ اول، قم، منشورات صبح پیروزي، 

 ق.1423

طوسی، محمدبن حسن، ترجمۀ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي، ترجمۀ سید  -

 .1362انشگاه تهران، محمد باقر سبزواري، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات د

فاضل لنکرانی، شیخ محمد جواد، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب  -

 .3/4/1391، مورخ 46174ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، به شمارة 

، »البکاره از دیدگاه فقهی، حقوقی و پزشکی ارش«قدوسی، آرش و دیگران،  -

  .1387 ،68 -80: 19و  18فصلنامۀ آراء، سال ششم، شمارة 

، چاپ ششم، تهران، دارالکتب 1قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، جلد -

 ق.1412االسالمیه، 

کاتوزیان،  ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، ویرایش  -

 .1388سوم، تهران، میزان، 
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کالرکسون، کریستوفر، تحلیل مبانی حقوق جزاي عمومی، ترجمۀ حسین  -

 .1390دقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه،میرمحمد صا

 .1380گرجی، ابوالقاسم، دیات، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران،  -

گودرزي، فرامرز و کیانی، مهرزاد، پزشکی قانونی براي دانشجویان رشتۀ حقوق،  -

 .1385چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، 

،چاپ  100ی]، بحار االنوار، جلد بن محمد تقی [مجلسی ثان مجلسی محمد باقر -

 ق.1410اول، بیروت، لبنان: مؤسسه الطبع و النشر، 

ـــــــــــــــ ، حدود و قصاص و دیات، چاپ اول، تهران، مؤسسه نشر آثار  -

 اسالمی، بی تا.

مجلسی محمد تقی [مجلسی اول]، یک دوره فقه کامل فارسی، چاپ اول، تهران،  -

 ق. 1400مؤسسه و انتشارات فراهانی، 

محسنی، مرتضی و کالنتریان، مرتضی، مجموعه نظرهاي مشورتی اداره حقوقی  -

وزارت دادگستري در زمینه مسائل کیفري، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 

 .1389جاودانه،

محقق کابلی، قربانعلی، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت  -

 .4/4/1391توسط نگارندگان، مورخ 

هاي نو در حقوق کیفري اسالم، تهران، نشر  مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه -

 .1376میزان، 

مظاهري، حسین، تقریرات درس خارج از فقه کتاب دیات، اصفهان، مؤسسه  -

 .1387فرهنگی مطالعاتی الزهرا، 

مظاهري، حسین، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت توسط  -

 .14/6/1391و  3/4/1391، مورخ 19457مارة نگارنده، به ش

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ویژه نامۀ قوانین و مقررات ضمیمه نشریه  -

 .1389، چاپ اول، قم، نشر قضا، 18پیام آموزش، شماره 

مکارم شیرازي ، ناصر، استفتائات جدید، جلد دوم و سوم، چاپ دوم، قم، انتشارات  -

 ق. 1427ی طالب علیه السالم، مدرسه امام علی بن اب

هاي تحقیقی ) پاسخ3مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضاء، پرسمان فقهی قضایی( -

 .1390هاي کیفري محاکم، جلد دوم، به پرسش

موسوي اردبیلی سید عبدالکریم، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب  -

 .3/6/1391، مورخ  0006397ازالۀ بکارت توسط نگارندگان، به شماره
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موسوي الخمینی، روح اهللا، استفتائات، جلد سوم، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات  -

 ق. 1422اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیه قم، 

نوري همدانی حسین، استفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ بکارت  -

 .1391/ 23/5توسط نگارندگان، مورخ 

تفتاء در خصوص سؤاالت مطروحه در باب ازالۀ یثربی، آقا میر سید محمد،اس -

 .24/4/1391بکارت توسط نگارندگان، مورخ 

یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی قلمرو مسئولّت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر  -

 .1379ادبستان، 

 ب: عربی

ابن ادریس، محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوي التحریر الفتاوي، جلد سوم،  -

  ق. 1410ارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم،قم، دفتر انتش

ابن منظور،  جمال الدین محمدبن مکرم، لسان العرب، جلد چهاردهم، چاپ سوم،  -

 ق.1414لبنان، بیروت،: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 

 اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، جلد  -

چهاردهم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 

 ق.1403علمیه قم،

اعراج، سید عمیدالدین عبدالمطلب بن محمد [اعراج حسینی]، کنز الفوائد فی  -

حل مشکالت القواعد، جلد سوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به 

 ق. 1416جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 

تبریزي، میرزا جواد بن علی، تنقیح المبانی االحکام (کتاب الدیات) ، چاپ اول،  -

 ق. 1428قم، دارالصدیقه الشهیده سالم اهللا علیها، 

الجبعی العاملی، زین الدین بن علی [ شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح اللمعه  -

 ق. 1410الدمشقیه، جلد دهم، چاپ اول، کتابفروشی داوري، 

الجبعی العاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، مسالک االفهام الی تنقیح  -

 ق. 1413، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف االسالمیه، 14شرایع االسالم، جلد 

حلی اسدي، جمال الدین احمدبن شمس الدین محمدبن فهد [ابن فهد حلی]،   -

اپ اول، قم، دفتر انتشارات المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، جلد پنجم، چ

 ق. 1407اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، ارشاد االذهان الی احکام االیمان، جلد   -

دوم، چاپ اول، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیه 

 ق. 1410قم،
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طهر، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، چاپ عالمه حلی، حسن بن یوسف بن م -

اول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، 

 ق.1411

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد  -

، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه 9

 ق.1413قم،

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر االحکام الشریعه علی مذهب  -

 ق. 1420االمامیه، جلد پنجم، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم، 

عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تلخیص المرام فی معرفه االحکام، چاپ  -

 ق. 1421اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزة علمیۀ قم، 

حلی، شمس الدین محمدبن شجاع القطّان، معالم الدین فی فقه آل یاسین، جلد  -

 ق. 1424دوم، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم، 

خوانساري، سید احمد، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، جلد ششم، چاپ   -

 ق. 1405دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 

نی تکمله المنهاج، جلد دوم، چاپ اول، قم، مؤسسه خویی، سید ابوالقاسم، مبا  -

 ق.1422احیاء آثار االمام الخویی، 

، قم، دارالکتاب، مؤسسه امام 26روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، جلد  -

 ق. 1412صادق علیه السالم، 

زهدري حلی، نجم الدین جعفر، ایضاح ترددات الشرایع، جلد دوم، چاپ دوم، قم،  -

 ق. 1428ابخانۀ آیت اهللا مرعشی، انتشارات کت

، چاپ چهارم، قم، مؤسسه 29سبزواري، سید عبداالعلی، مهذب االحکام، جلد  -

 ق.1413المنار، دفتر حضرت آیت اهللا سبزواري، 

سیوري حلی، جمال الدین مقداد بن عبداهللا [فاضل مقداد]، التنقیح الرائع  -

ات کتابخانۀ آیت اهللا مرعشی لمختصر الشرایع، جلد چهارم، چاپ اول، قم، انتشار

 ق. 1404نجفی، 

صیمري، مفلح بن حسن، غایه المرام فی شرح شرایع االسالم، جلد چهارم، چاپ  -

 ق. 1420اول، بیروت، دارالهادي، 

طباطبایی حائري، سید علی بن محمد، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع،  -

 ق. 1409مرعشی نجفی،  اهللا جلد سوم، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانۀ آیت

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، جلد اول، چهارم و پنجم، چاپ سوم، تهران،  -

 ق. 1416کتاب فروشی مرتضوي، 
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طوسی ، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه االمامیه ،جلد هفتم ، چاپ سوم،  -

 ق.1387تهران، المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، 

، تهذیب االحکام، جلد دهم، چاپ چهارم، تهران، طوسی، محمد بن حسن -

 ق. 1407دارالکتب االسالمیه، 

، چاپ اول، قم، مؤسسه 29و  28و  21و  20و  17عاملی، حر، وسائل الشیعه، جلد -

 ق. 1409آل البیت علیهم السالم، 

، لبنان: 10عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، جلد  -

 ء التراث العربی، بی تا.دار احیا

فاضل اصفهانی، محمدبن حسن، کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام، جلد  -

دهم و یازدهم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین 

 ق. 1416حوزة علمیه قم، 

فاضل لنکرانی، محمد ، جامع المسائل ، جلد دوم، چاپ یازدهم، قم، انتشارات  -

 امیر قلم، بی تا.

ــــــــــــــ ، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، چاپ اول، قم، مرکز   -

 ق.1418فقهی ائمه اطهار علیهم السالم، 

فخرالمحققین، محمدبن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد فی شرح  -

 .ق1387المشکالت القواعد، جلد چهارم، چاپ اول، قم، مؤسسه اسماعیلیان،

فرطوسی ، حسین، التوضیح النافع فی شرح ترددات صاحب الشرایع، چاپ دوم،  -

 ق. 1416قم، دفتر انتشارت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 

فیاض، محمد اسحاق، رسالۀ توضیح المسائل، چاپ اول، قم، انتشارات مجلسی،  -

 ق. 1426

نه النجاه و مشکاه الهدي و کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا، سفی -

 ق.1423مصباح السعادات، جلد چهارم، چاپ اول، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء،

کلینی، ابو جعفر محمدبن یعقوب، الکافی، جلد پنجم و هفتم، چاپ چهارم،  -

 ق.1407تهران، دارالکتب االسالمیه، 

ارالقرآن گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، جلد چهارم، چاپ دوم، قم، د -

 ق.1409الکریم، 

محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، شرایع االسالم فی مسائل  -

 .1388الحالل و الحرام، جلد دوم، الطبعه الثامنه، تهران، انتشارات استقالل، 

مفید، محمدبن نغمان، المقنعه، چاپ اول، قم، کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید،  -

 ق.1413
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ابی عبداهللا شمس الدین محمدبن جمال الدین[شهید اول]،  مکی العاملی، شیخ  -

اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامیه، چاپ اول، بیروت: دار التراث، 

 ق. 1410داراالسالمیه،

موسوي الخمینی، سید روح اهللا، تحریر الوسیله، جلد دوم، چاپ اول، قم، مؤسسه  -

 المطبوعات دارالعلم، بی تا.

تحریر الوسیله (کتاب الحدود)، چاپ اول، تهران،  مبانیمومن قمی، محمد،  -

 ق. 1422مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 

نجفی، محمد حسن[صاحب جواهر]، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم،  -

 ق.1404، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی،43و  41جلد

جلد سوم، چاپ پنجم، قم، مدرسۀ وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین،   -

 ق. 1428امام باقر علیه السالم، 

 

 

 

   


