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چکیده
های جبران خسارت زنان بزه دیده در فقه و مقررات اسالمی کشور اسـت. در ارش البکاره و مهرالمثل یکی از راه

معضالت بسیاری در جامعه از قبیل تعارض در قوانین و ایجـاد بسـتر فتاوای فقهی باعث شدهاین باره وجود تعارض 
سوء استفاده زنان زناکار، به بار آید. با نگاه دقیق در متون فقهی ریشه اصلی همه تعارضـات در گـرو حـل دو پرسـش 

در زنای مطـاوعی آیـا زن بـه دلیـل -۲آیا ارش البکاره داخل در مهرالمثل است یا ماهیتی جدا از آن دارد ؟-۱است: 
ازاله بکارت حق مطالبه ارش البکاره را دارد؟ در پاسخ به این دو پرسش، تعارضات بسیاری در متون فقهی بـه چشـم 

بـه ابهامـات و ۹۲خورد. این اختالف به مقررات نیز سرایت کرده و قوانین کشور از جمله قانون مجازات اسالمی می
های کشور گشته است. ای که منجر به صدور احکام متعارضی در دادگاهر شده، به گونهتعارضات زیادی دچا

حقوقی این نتیجه به دست آمده که مهرالمثل داخل در ارش البکـاره -های فقهیدر این مقاله با بررسی استدالل
و تقویت گردیـده اسـت، نـه است و در زنای مطاوعی در صورت ازاله بکارت، مطابق دیدگاهی که در این مقاله ارائه 

مهر المثل و نه ارش البکاره هیچ یک قابل مطالبه نیسـتند. در خصـوص امکـان مطالبـه خسـارت معنـوی عـالوه بـر 
به دست آمده که مطالبه خسارت معنوی وجاهت شرعی مهرالمثل و أرش البکاره نیز با توجه به مبانی فقهی این نتیجه 

ندارد.
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مقدمه

های ذهـن همواره خسارات در علم فقه و حقوق موضوع بررسی است و راه جبـران آن یکـی از دغدغـه
دانان است. از جمله این خسارات که موجب لطمه روحـی و جسـمی اسـت، ازالـه بکـارت فقهاء و حقوق

الیل مختلفی داشته باشد و هرگاه مستند بـه رفتـار دیگـری باشـد بایـد باشد. ازاله بکارت ممکن است دمی
های موجود برای جبران خسارت ازاله بکارت که در فقه و قوانین پیش بینـی شـده، جبران خسارت گردد. راه

مهرالمثل و ارش البکاره است.
های عملـی نهادهـای ههای ارائه شده از ارش البکاره در نظام فقهی، تقنینـی و رویـتفسیرها و برداشت

قضایی، گوناگون و در موارد بسیاری متعارض است. این تعارض و تشتط که منشاء آن منابع و فتاوی فقهـی 
باره در قانون مجازات اسالمی های تقنینی و قضایی کامًال انعکاس یافته است. در اینباشد در زیر شاخهمی

این قانون در مورد ۴۹۵و ۴۸۱و ۳۶۷اد از مواد مستند صریح قانونی وجود نداشت و مستف۱۳۷۰مصوب 
جراحات وارد بر غیر از ناحیه سر و صورت که دیه معین ندارد حسب مـورد بـه تعیـین ارش البکـاره اقـدام 

مجلس شورای اسالمی متوجه اهمیت موضوع ۱۳۹۲شد. اما در قانون جدید مجازات اسالمی مصّوب می
از فصل دیات را به ازاله ۱۳گذار صریحًا مبحث وردار گردید و قانونشده و مقررات از شفافیت بیشتری برخ

گـذار ابهامـات رغم این اقدام، در کمـال تعجـب قانونبکارت و جبران خسارت آن اختصاص داد. اما علی
موجود در روایات و آراء فقهاء را به مقررات قانون جدید نیز تسری داده و موجـب بـاقی مانـدن شـبهات در 

ق ارش البکاره در زنای مطاوعی و تمیز آن از مهرالمثل گردیده است. متاسفانه اختالف فتـوای خصوص تعل
تر کرده است.ولی فقیه فعلی یعنی مقام معظم رهبری با ولی فقیه سابق یعنی امام خمینی موضوع را پیچیده

پاسخ ماندن آن بیدر فقه امامیه که منشاء این اختالفات است و معضل سوء استفاده به دلیلدو پرسش
آیا ارش البکاره داخل در مهرالمثل است یا ماهیتی جدا از آن دارد؟ -١باشد بدین قرار است همچنان باز می

در زنای مطاوعی آیا زن به دلیل ازاله بکارت حق مطالبه ارش البکاره را دارد؟-٢
مـاده ۱تبصـره رد شـبه اول در اند و در مودر نصوص قانونی به وضوح شبهات فقهی مذکور تسّری یافته

همچنـان جـای تفسـیرهای متفـاوت را بـاز نمود یافته و»چیزی ثابت نیست«عبارت قانون مجازات ۶۵۸
هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجـام گرفتـه باشـد چیـزی «گذاشته است. به موجب این تبصره 

گذار عام است و شامل تمـامی عنـاوین ور قانونآید این است که آیا منظپرسشی که پیش می» ثابت نیست.
گردد یا اینکـه بـا توجـه بـه ظـاهر صـدر مـاده تنهـا مشـمول مهرالمثل، ارش البکاره و خسارت معنوی می

قانون مسئولیت مدنی بـا الفـاظی ٩شود؟ در شبه دوم نیز ماده شود و ارش ابکاره را شامل نمیمهرالمثل می
حتمال تعلق حقوق مالی به زانیه مطاوعه و بالعکس باشد همچنین نص این تواند حاوی هر دو ادوسویه می
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قـانون مسـئولیت ٩تعارض دارد چـرا کـه در مـاده ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصّوب ٢٣١ماده با ماده 

قانون مجازات اسالمی، با اشاره بـه ٢٣١مدنی خسارات معنوی مورد تصریح قرار داده در حالی که در ماده 
ثل و ارش البکاره، مطالبه خسارت معنوی مطرح نشده است.مهرالم

، اقـدام و... سـعی »المهر لبغـی«در این مقاله با بررسی آراء فقهاء و استدالالت فقهی از جمله قاعده 
خواهیم کرد به ترتیب به این سؤاالت پاسخ مقتضی داده تا هم نظر غالب فقهـی مشـخص شـود و هـم بـه 

انونی متأثر از نظرات فقهاء حل شـود. ایـن نوشـتار در سـه بخـش تنظـیم و کمک آن شبهات و تعارضات ق
نگارش شده. در بخش اول در اثبات نظرات نگارندگان ابتدا بایـد منظـور از ارش البکـاره، عضـو بـودن یـا 
وصف بودن بکارت، ازاله بکارت و رضایت به زنا را به درسـتی مشـخص گـردد. سـپس در بخـش دوم، بـا 

کنیم ارش البکاره داخل در مهرالمثل است یا جدای از آن و شـبهات نخست مشخص میبررسی آراء فقهی
کنیم، در ادامه در بخش سوم رضایت و تـأثیر آن را در حقـوق قانونی موجود را در این خصوص برطرف می

شدید الناس زانیه مطاوعه در فقه و قانون کامًال واکاوی خواهیم کرد و یک به یک موادی که مرجع اختالف 
۱۳۹۲قانون مجازات ۶۵۸و ۲۳۱قانون مسئولیت مدنی، ۹و صدور احکام متفاوت شده است اعم از ماده 

گیری خواهیم پرداخت.کنیم و در نهایت به نتیجهو تبصره آن را حل و فصل می

کلیات
فـاهیم با توجه به عنوان و همچنین طرح مباحث، استدالل و رفع شبهات و تعارضات الزم است ابتدا م

اصلی تشریح گردد تا در ادامه کار منظور نگارندگان برای خواننـده کـامًال مفهـوم و روشـن گـردد. در ایـن 
باشند. در ادامـه بـه طـور الزم به توضیح می» ازاله بکارت«، »ارش و ارش البکاره«خصوص عبارتی چون 

ها اشاره خواهیم کرد.خالصه به آن
. ماهیت ارش و ارش البکاره۱

) و در فقـه ۱۸۶/ ۱دانشنامه حقـوق خصوصـی، ارش به معنی نزاع، اختالف (انصاری و طاهری،واژه 
/ ٢؛ جـوهری، ١١٦/ ٦(فراهیـدی، آمـده اسـت » االرش دیة الجراحة«جزایی امامیه به معنای دیه جراحت 

ف ارش شود، البته بـرای جزئیـات تعریـشود که بر دیه نفس ارش اطالق نمی) از این تعبیر دانسته می٩٩٥
).٥٦اختالفات زیادی در بین فقها وجود دارد (خاوری و همکاران، 

منتها رویه فقهاء به این صورت اسـت کـه بـرای دیـه غیـر باشد. لحاظ ماهیت، ارش غیر از دیه نمیبه
در قانون ) ۳۵، آبادیاحمد حاجی ده(شود.مقدر واژه ارش بکار برده و واژه دیه برای دیه مقدر استعمال می

به بعـد) نیـز از ایـن نظـر تبعیـت شـده ٤٤٨در کتاب چهارم دیات (ماده ١٣٩٢مجازات اسالمی مصّوب 
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» ارش غیر مقـدر«توان ارش را که به آن است. لذا به عنوان یک تعریف جامع و با توجه به سایر تعاریف می

دیـه غیـر مقـّدر «گویند با تکیه بر نصوص فقهی چنین تعریف کـرد: می» حکومت«یا » کومتارش ح«یا 
بـا توجـه تعـاریف ». شـوداعضاء و منافع که بسته به نوع جراحت و کیفیت جنایت توسط قاضی تعیـین می

ا لحاظ نوع و است که میزان آن در شرع معین نشده و دادگاه آن را ب١مذکور ارش البکاره دیه ازاله پرده بکارت
کند.آسیب پرده بکارت و تأثیر آن بر سالمت جسمی و روحی در مقایسه با دیه مقّدر تعیین می

. عضو بودن یا وصف بودن بکارت٢
اگر عضو منفرد باشد دیه کامـل انسـان را ،اند کهدر صورت عضو بودن بکارت فقهاء در بحث دیه قائل

تا هست هر کدام از آن دو نصـف دیـه انسـان را دارد. مثـل چشـم دارد مثل بینی و غیر آن و اگر آن عضو دو
کنیم مثـل انگشـتهای ها تقسـیم مـیوگوش و غیر آن. و اگر آن اعضا بیشتر از دوتا باشند، دیه را بر مقدار آن

). اما در صورت وصف بـودن بکـارت محاسـبه جراحـت و آسـیب ٢٥٣/ ٤٣، صاحب جواهردست و پا (
). ٢٧٧/ ٢٣، صـاحب جـواهر؛ ٢٩٦/ ٣؛ شهید ثـانی، ٣٧٨/ ١٤ت است (العاملی، ای متفاووارده به گونه

شود، و با اختالف آن، قیمـت وصف؛ که عبارت است از هر چیزی که، باعث تمیز و تشخیص آن شیء می
بـرد واگـر ای باشد قیمت حیـوان را بـاال می) اگر وصف حسنه٧٨کند. (تاروت، و ارزش آن شیء فرق می

آورد. مثل نوشتن، حیوان تربیت شده، یا چاقی مناسبی که قیمـت را د قیمت آنرا پایین میوصف قبیحی باش
برد و اگر صفت قبیحی باشد مثل دزدی، سرکشی، عادت به فرار داشتن، سواری ندادن یا زیـاد الغـر باال می

. مثًال اگر نوشتن و آوردآورد. همچنین از بین رفتن صفت حسنه قیمت را پایین میبودن که قیمت را پایین می
آورد.خواندن از یاد رفت قیمت را پایین می

به نظر نگارندگان با توجه به فایده تفکیک عضو یا وصـف بـودن بکـارت جـواب سـؤال مـذکور بـدین 
صورت است: اگر پرده بکارت را عضو منفرد بدانیم، دیه کامل انسان را دارد. چـون بنـابر ضـابطه مـذکور، 

ل دارند. بنابر این ازاله بکارت هم باید دیه کاملی داشته باشد و در وقت عقد ُجدای از اعضای منفرد دیه کام
مهریه، دیه این عضو هم به گردن شوهر باشد. در حالی که نه در تئوری و نه در رویه قضایی بکارت را عضو 

یـه بکـارت هـم دارند و تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است که همراه مهریه بـر عهـده شـوهر دمحسوب نمی
گذاشته باشند و یا این که شوهر را موظف کرده باشند بعد دخول به زوجه خود دیه ازالـه بکـارت پرداخـت 

؛ ٢٧٧/ ٢٣، صـاحب جـواهرداننـد نـه عضـو (نماید، ضمن اینکه فقهاء نیـز بکـارت را وصـف کمـال می
شود سالمت را موجب نمی) همچنین به لحاظ کارکردی بکارت، بود و نبود آن نقصی در ٣٧٣/ ٥انصاری، 

سـخن رفتـه دیـاتوحـدود،شـهادات،نکاح،طهارتیهابکارت (یا دوشیزگی) به معنی پرده دختری داشتن است و از آن در فقه در باب.١
).٦٢دارد (گودرزی، است. این پرده در دهانه مهبل در قسمت تحتانی دهلیز آن قرار 
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باشد که وصف بکر و دختر بودن و عدم وقـوع نزدیکـی را در و گوشتی چسبیده به دهانه دستگاه تناسلی می

توان نتیجه گرفت که بکارت از اعضایی نیست که دیه داشته باشد بلکـه عضـوی کند لذا میذهن متبادر می
گویند ارش البکاره زیـرا کـه دلیل است که میشود و به همین است که به عنوان صفت (وصف) حساب می

بکـار نرفتـه بلکـه » دیـه«اینکـه در عبـارت فقهـاء گیرد و دیه در مقابل عضو.ارش در مقابل صفت قرار می
نیسـت بلکـه از » دیـه دار«به کار رفته است، دلیل بر این است کـه بکـارت جـزء اعضـای » ارش«عبارت 

شود.اعضایی هست که وصف حساب می
زاله بکارت (افتضاض). ا٣

با توجه به انواع بکارت در دختران باکره، باید منظور از پارگی نیز روشن گـردد، البتـه در یکـی از انـواع 
توانـد باعـث پـارگی فیزیکـی شـود امـا دچـار هـای نـوع ارتجـاعی نمیصرف دخول در پرده١پرده بکارت

موارد با معاینه دقیق داخـل واژن کـه شـیارها شود که در بسیاری از شدگی و افتادگی ظاهری بکارت میشل
رسـد بـا از دسـت ) اما به نظر می٨٥دهند قابل تشخیص است، (گودرزی، شکل اولیه خود را از دست می

رفتن مقاومت و شل شدن پرده و زوال شکل ظاهری و اولیه پرده بکارت بتوان در صورت دخول لفظ ازاله را 
دانند.زاله بکارت را ازاله در اثر دخول میبر آن اطالق نمود. چراکه در عرف ا

تـوان در اینجا بحثی تخصصی و پزشکی قابل طرح است که همواره صرف از بین رفتن بکـارت را نمی
نشانه مدخوله بودن دانست، چرا که بدیهی است همواره بکارت به دلیل مقاربت از بین نرفتـه و بـه دالیلـی 

) در این مـوارد نیـز ٨٠شود. (گودرزی، سوانح و تصادفات ازاله میچون ضرب دیدگی، پریدن از ارتفاع یا 
ای در کار نیست تا ازاله شود، اما در صورت دخول جنسی پزشکان با بررسی در صورت دخول هر چند پرده

شدگی دهانه واژن لفظ از بین رفتن بکارت یا دوشیزگی را اطالق نمـوده های داخل واژن و تنگی و فراخچین
).٨٧-٨٥کنند (گودرزی، نبودن دختر را گواهی میو دوشیزه

رابطه مهرالمثل و ارش البکاره
در فقه امامیه مراد از مهرالمثل، کابین امثال و اقران و اقارب زوجه است و مراد از امثال زنانی است کـه 

و صـفاتدر منـزل بـاالخره کلیـه حسـن تـدبیرو ادبو عقـلو ثروتو شرفو بکارتو الجماز حیث 
. در خصـوص رابطـه )۲۲۴/ ۴، تـأثیر دارد نظیـر و ماننـد او باشـد (بحرانـیمهرخصوصیاتی که در مقدار

مهرالمثل و ارش البکاره و اینکه آیا مهرالمثل ارش البکاره را در خود دارد یا خیر شبهات بسـیاری اسـت. در 
مـاهیتی توان بـرای ارشمعناست و در استداللی دیگر میحکم به ارش بییک استدالل با وجود مهرالمثل

پرده هاللی، حلقوی، ارتجاعی، کنگره دار١.
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باشد. لذا در ُجدای از مهرالمثل دانست و حتی در مواردی که مهرالمثل ساقط است، ثبوت ارش ممکن می

ها در رابطه با تفکیک یـا تـداخل ارش این مجال باید این رابطه را تبیین نمود. به همین خاطر ابتدا استدالل
اره خـواهیم کـرد در نهایـت در راسـتای رفـع کنیم سپس موضع قانون را اشالبکاره از مهرالمثل را مطرح می

شبهات به انتخاب موضع فقهی خواهیم پرداخت و به تبـع آن گـره از تعارضـات فقهـی و قـانونی خـواهیم 
گشود.

شـود، به موجب این استدالل تعدد سبب موجب تعدد مسـبب میل:تفکیک ارش البکاره از مهرالمث
؛ ٢٧٦باشـد (صـاحب جـواهر، اره ازاله بکـارت زن میلذا سبب مهرالمثل تفویض بضع و سبب ارش البک

دانیم ارش البکاره خود در برابر از بین رفتن پرده بکارت است و ازالـه ایـن ). همانطور که می٥٢٦خمینی، 
تواند باشد چه در اثر تفویض بضع و نزدیکی و چه بدون مواقعه مانند ازاله بکارت وصف به هر صورتی می

از آلت رجولیت. به همین خاطر اگرچه ممکن است سبب (فعل دخول) واحد باشد با شی یا هرچیزی غیر 
توان به تداخل مسببات (مهرالمثل و ارش البکاره) رأی داد و گفت انجـام یـک مسـبب کـافی بـرای اما نمی

باشد. نوری همـدانی در مجموعـه اسـتفتائات خـویش ارش سقوط مسبب دیگر که ارش البکاره است، می
دانـد. جدای از مهرالمثل دانسته و در صورتی که زنا با عنف و اکراه باشد آن را برای دختـر الزم میالبکاره را 

و اگـر زن بـا میـل «... فرمایند: امام خمینی در تحریر الوسیله، در مورد زنای مطاوعی و اکراهی اینگونه می
زن مکرهه و بـاکره باشـد، آیـا بـرای او شود بدون مهریه ولی اگر اقدام به زنا نماید پس برای او دیه ثابت می

همچنـین . ١»شود؟ در آن تردید است ولی احوط ثبـوت ارش اسـتارش البکاره زائد بر مهر و دیه ثابت می
توان گفت ارش همان دیه غیر مقدر است و فلسفه دیه جبران خسارت و مجـازات ناشـی از جـرم اسـت می

اسـت (فاضـل سارت، عوض بضع و کام جـویی از زن حال اینکه فلسفه مهرالمثل حتی در بحث جبران خ
.٢)٤٧٨٦قضایی: سؤال -لنکرانی، گنجینه آرای فقهی

: به طور کلی غالب فقهاء قائل به تداخل ارش البکاره در مهرالمثـل مهرالمثلتداخل ارش البکاره در 
د کـه ایـن خـود باشـهستند. در تعاریف فقهی نیز وصف بکارت یکی از عوامل تعیین میزان مهرالمثـل می

، کتـاب ۱؛ شهیدثانی، مسالک االفهام، ۲۲۴/ ۴، بحرانیداللت بر تداخل ارش البکاره در مهرالمثل دارد. (
ها که در تداخل ارش البکاره در ترین استدالل). به عقیده نگارندگان یکی از مهم۳۰۳/ ۲نکاح؛ طباطبایی، 

البکارة در روایات به میان نیامـده اسـت ایـن درحـالی توان به آن اشاره کرد اینکه نامی از ارشمهرالمثل می

لهـایجبهلبکراالمکرههولوکانتالمهردونالدیهفلهامطاوعهلوکانتوالدیهمعمهرالمثلفلهازوجهاغیرمنمکرههالمرأهکانتلو«.١
)٥، مسأله ٥٢٦/ ٢یر الوسیله، تحر(»ذلک.االحوطوترددفیهالدیه؟والمهرعلیزائداالبکارهارش

حـد،بـرعـالوهزانـیبـربلـی«استفتاء: در زنای به عنف آیا زانی عالوه بر حد قتل، الزم است مهرالمثل و ارش البکاره را بدهـد؟ پاسـخ:.٢
»شود.مینیزالبکارهارششاملمهرالمثلباکرهدرولیاست.ثابتنیزمهرالمثل
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است که اگر ارش البکاره ماهیتی مستقل از مهرالمثـل داشـته باشـد شـارع مقـدس از تأسـیس آن فروگـذار 

اگـر مـردی :فرماینـدتوان اشاره کـرد کـه مـیکرد. در تأیید این دیدگاه به حدیثی از امیرمومنان (ع) مینمی
کارتش را از بین ببرد باید یک دهم قیمت کنیز را بپردازد و اگر آن آزاد باشد باید مهر کنیزی را غصب کند و ب

).٣١٧/ ٢٠زن را بپردازد. احادیث دیگر نیز به همین مضمون آمده است (حر عاملی، 
دانـد باشد این است که امام تنها چیزی را که بر عهده مـرد میآنچه از این روایت مدنظر نگارندگان می

تقدم خبر که همان حکم اسـت دال بـر انحصـار -١توان از دو راه فهمید:است. و این انحصار را میمهریه
اطـالق مقـامی؛ اگـر غیـر از مهریـه -۲.»الصداق علیه«و نفرمود: » فعلیه الصداق«است. فرموده است: 

ه امـام در مقـام بیـان فرمودند زیرا کبود امام آن را هم تعیین میچیزی دیگر مثل ارش بکارت برعهده او می
اند.بوده

ممکن است اشکال شود که در روایت نسبت به مهریه سخن به میان آمده است و نسبت بـه ارش امـام 
اگر ارش را جزء مهریه بدانید که با منتفی شـدن مهریـه؛ :اند که در جواب، نگارندگان معتقدندساکت بوده

.١جزء مهریه ندانیم همان اطالق مقامی جواب ماستشود و هو المطلوب و اگر ارش راارش هم منتفی می
از باب مثال در بین فقهای معاصر آیت الله خویی، ایشان در مبانی تکملة المنهاج اصل ارش البکارة را 

آن او است، زیرا اولمهرالمثلاگر بکارت زن آزاد را از بین ببرد، ضامناجنبیدارد:زیر سؤال برده و بیان می
رو عیـین گشـته وجـود نـدارد، و از ایـنکه هیچ دلیلی بر این که برای ازاله بکارت ارشی زائد بر مهر المثل ت

کند. دلیـل دیگـر آن کـه شود، را رد میدارد، تعدد سبب موجب تعدد مسبب میایشان دیدگاهی که بیان می
ِبهمهرالمثل تعیین شده، مهر زن باکره است و از این در آن لحاظ شده اسـت ٢رو میزان تفاوت میان باکره و َثیِّ

/ ٤٢رود. (خـویی، پرده بکارت) که یک منفعت برای دختر اسـت هـدر نمـیو در نتیجه تفویت این جزء (
) و در بین فقهای متقدم، حر عاملی چند روایت در تأیید داخل بودن ارش البکـاره در مهرالمثـل آورده ٤٦١

عبدالله (ع) در مورد زنی که با انگشت جاری خود را شود: صحیحه ابن سنان از ابیکه به دو مورد اشاره می
/ ۲۸. (حـر عـاملی، ٣»ضـربه تازیانـه۸۰برای او مهر المثل قرار دارد و «زاله بکارت کرده بود امام فرمود: ا

با هم به حمام رفتـه که هعبدالله (ع) نقل شده: دو جاری) و روایت معتبری از سکونی که طی آن از ابی۱۴۴

، تبریزی (زر ٣٦١روحانی نیز در مجموعه استفتائات خویش، صانعی نیز در مجموعه استفتائات خویش صفحه در پیروی همین نظر صادق.١
) مکارم و ٩٠٠٩قضایی: سؤال -) محمد تقی بهجت (بهجت، گنجینه آرای فقهی٣٥٩/ مسأله ٣) وحید خراسانی (خراسانی، ٤٤: ١٣٨٧رخ، 

) اعتقاد دارند که ارش البکاره داخل در مهـر المثـل اسـت. همچنـین فقهـای ٩٠٢٥ؤال قضایی: س-جواد تبریزی (تبریزی، گنجینه آرای فقهی
) نیـز طـی ۶۷/ ۳)، شـیخ طوسـی (۱۰۳۷)، محقق حلی ( ۶۸۳)، عالمه حلی( ۴۴۹/ ۳پیشین و متقدم نیز من جمله ابن ادریس (السرائر، 

دانند.مباحث خود ارش البکاره را داخل در مهر المثل می
که بکارت او طی مواقعه مشروع یا نامشروع ازبین رفته یبه ذیل واژه مدخل ثیب در ترمینولوژی حقوق این چنین آمده:...ب: زنیدر تعریف ث٢.

.١٨٨، ص ١٣٨٥باشد.... جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش،
تضت جاریة بیدها، قال علیها المهر وتضرب الحد.ففی امرأة ا٣.
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ده بود شکایت نزد وی بردند و او اینگونـه دیگری را با انگشت ازاله بکارت کردویکی از آندر آنجابودند و 

) که البته آیت الله خویی ۳۵۴/ ۲۹(حر عاملی، ١قضاوت کرد که مسبب باید عقل را به مجنی علیها بپردازد
/ ٤٢گیـرد (خـویی، داند که به از بین رفتن بکارت در غیر جماع تعلق میمراد از عقل را در اینجا مهری می

٤٦١.(
ات اسالمی جدید در خصوص رابطه مهرالمثل و ارش البکاره. موضع قانون مجاز ١

نیز قانونگذار با عنایت بـه حساسـیت و گسـترش روز ١٣٩٢در قانون مجازات اسالمی جدید مصوب 
افزون جرائم جنسی برای اولین بار در موضوع مقاله صراحتًا مداخله و اظهار نظر نمود مع االسف در تدوین 

عمل شده به نحوی که موضع قانونگذار در تفاوت یا یکی بودن ارش البکـاره و نگارش قانون بسیار ضعیف
های گوناگونی شده است. در برخی از مواد ظـاهر در تـداخل با مهرالمثل شفاف نیست و منجر به برداشت

ایـن قـانون ایـن چنـین آمـده: هرگـاه ازالـه بکـارت ٦٥٨دارد و برخی مواد داللت بر تفکیک دارد. در ماده 
مسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشـد موجـب ضـمان مهرالمثـل غیره

قانونگذار در إفضا بدون مقاربت در صورت ازاله بکارت، إفضا شـده ٦٦١است. همچنین در بند الف ماده 
از دادن ٦٦١پ ماده و بند الف و ٢٣١داند اما در سه جا در مواد را عالوه بر دیه کامل مستحق مهرالمثل می

گذار بـا ارش البکاره در صورت ازاله بکارت سوای از مهرالمثل صحبت کرده است. به نظر نگارندگان قانون
نگارش ضعیف در مواد که متأثر از اختالفات در فقه بوده، نتوانسته ایـن موضـوع را بـه صـورت شـفاف در 

رات را جامع و مانع بیان نماید و وجـود اجمـال یـا گذار حکیم باید مقرمقررات تبیین کند در حالیکه قانون
شود علی الخصوص در چنین موضوعاتی که ابهام در قانون بسیار قبیح و موجب اخالل در نظم عمومی می

کند. در چنین وضعی که ابهام قانون مانع از تشخیص حق در دعوا توسط به عرض و ناموس ارتباط پیدا می
در صـورتی کـه «١٣٧٩قانون آئین دادرسـی مـدنی مصـوب ٣و ماده ١٦٧شود به موجب اصل قاضی می

قوانین موضوعه نبوده یا متعارض باشند... قاضی مکلف است به استناد منـابع معتبـر اسـالمی و یـا فتـاوی 
حال آنکه در این قضیه ریشه مشکل اساسًا در فقه است و تعارض قـانون » معتبر حکم قضیه را صادر نماید

افزایـد بـه باشد و رجوع قاضی به نصوص فقهی به این تشویش بیشتر میر فقه امامیه میانعکاس تعارض د
طوری که در کمال تعجب نظر دو ولی فقیه معاصر به امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنـوان بـاالترین 

م مقام فقهی جهان تشیع در خصوص این موضوع تمام در تعارض است و این مسئله منجر به صدور احکـا
های کشورمان گشته است. با این حال در ادامه بـا اسـتفاده از نظـرات فقهـی، کامًال ضد و نقیض در دادگاه

لتی فعلت عقلها) وان المراد من العقل فیهـا هـو الصـداق اداهما االخری باصبعها، فقضی علی جاریتان دخلتا الحمام فاقتضت إحهرفع الی١.
.المترتب علی ذهاب العذرة
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گذار را شفاف خواهیم کرد.عقیده نگارندگان را در رفع ابهام و تعارض از مواد قانونی تشریح و موضع قانون

. نظر نگارندگان در رابطه مهرالمثل و ارش البکاره٢
ی نگارندگان در ابواب فقهی کاشف از این است که در روایات هرگز دو مفهـوم ارش فحص و جستجو

گـذار ها بود حکمـت قانونرسد اگر شارع قائل به تفکیک آناند لذا به نظر میالبکاره و مهرالمثل ُجدا نشده
ناموسی و بسیار فرمود تا مکلفین در این موضوع کرد که مفهوم و مصادیق هر یک را تبیین میالهی اقتضا می

حساس دچار ابهام نگردند. مضافًا اساسًا نیازی به جداکردن ارش البکاره از مهرالمثل نیست زیرا به هنگـام 
گذاری، باکره یا ثیبه بودن زن است. شـایان ذکـر اسـت های مؤثر در قیمتمحاسبه مهرالمثل یکی از مالک

) در حالیکه پـس ۳(ابوعطا، شمس الهی، معیب که مفهوم ارش عبارت است از ما به تفاوت قیمت سالم و 
شود زیرا بکارت همانطور که گفته شده وصف است و عضو نیست و ازالـه از ازاله بکارت عیبی حادث نمی

باشد. و برخالف دیگر مـواردی آن موافق میل طبیعی بشر است و جهت تداوم نسل بشر الزم و ضروری می
نند مو و ناخن، بکارت در هـر زمـان و شـرایطی حسـن محسـوب که در حسن و زیبایی زن مؤثر هستند ما

مند بود که بکارت مثل مو یا ناخن هیچ گاه از بین نرود برای مثال ازالـه شود و گرنه بایستی شوهر عالقهنمی
مو یا ناخن توسط غیر، وقتی با اذن زن باشد مستوجب پرداخت ارش توسط فاعل نیست و حتی باید گفـت 

نیست بلکه یک نشانه و عالمت است لذا اگر بکارت بر اثر غیر از آلت رجولیت مثـل که بکارت حسن هم
شود.پریدن یا تصادف از بین برود عیب و نقص برای زن محسوب نمی

گذار واژه مهرالمثل لزومًا به عنوان عوض تسلط بر بضع به عالوه نظر به احادیث متعدد و رویکرد قانون
توانـد برای عوض تفویت منفعت و زوال صفت نیز به کار رود یعنی مهرالمثل میتواندزن به کار نرفته و می

به چند معنی و مفهوم از جمله ارش البکاره داللت کند. در تأیید همین نظر در روایتـی از امـام صـادق (ع) 
ل برای آن ها از بین برود مهر کامآمده:... موی زن و بکارتش در زیبایی او شریک هستند و اگر هر یک از آن

و بنـد ٥٧٧١). همچنین در قانون مجازات اسـالمی جدیـد مـواد ٣٣٥/ ٢٩شود (حر عاملی، زن ثابت می
گـذار بـرای جبـران زوال وصـف بکـارت از واژه نیز گواه بر این موضوع اسـت چـون قانون٦٦١٢الف ماده 

ت نگرفته که بحث عـوض مهرالمثل استفاده کرده است. این در حالی است که در مورد اصًال نزدیکی صور
تسلط بر بضع و متعاقبًا ثبوت مهرالمثل مطرح گردد. و در این مواد حکم بـه ثبـوت مهرالمثـل از بـاب زوال 

وید، موجـب مهرالمثـل کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، درصورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بر-٥٧٧ماده ١.
است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکَره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، -ترتیب ذیل موجب ضمان است: الفافضای غیرهمسر، به-٦٦١ماده ٢.
البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشـد، دیـه کامـل زن و ه بکارت، ارشعالوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، درصورت ازال
درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.
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وصف زیبایی و بکارت است نه تسلط بر بضع، در نتیجه این مواد گواه بر این هستند که ارش البکاره داخـل 

در مهر قرار دارد.
مچنین نظریه تداخل و روایات ذیل آن و ضعف ادله مثبته دال بر تفکیک با توجه به استدالل مذکور و ه

ارش البکاره از مهرالمثل حکم به احتیاط و عدم تفکیک در این مسائل رویه فقهاست. و همچنـین از جمـع 
نگارندگان مقاله نیز قائل به همین نظر است، ٦٦١و بند پ ماده ٢٣١با ماده ٦٦١و بند الف ٦٥٨بین مواد 

باشد زیرا بنابر آراء فقهاء مهرالمثـل ا اینکه ارش البکاره جزئی از مهر المثل لحاظ شود، نظری منطقی میلذ
به خاطر تسلط زانی بر بضع است در حالی که در پارگی ناشی از تصادفات بضع زن در تسلط دیگری قـرار 

کـارت صـورت گرفتـه و زن نگرفته تا به تبع تسلط، حکم به پرداخت مهر المثل شـود. لکـن چـون ازالـه ب
بکارتش را از دست داده و این خود نوعی تفویت منفعت برای زن است لذا باید این تفویت منفعـت جبـران 

گذار در پذیرد. لذا تصریح قانون) که این امر نیز با تعلق ارش البکاره به آن زن صورت می٤٦گردد (زر رخ، 
باشد زیرا این مواد در قیاس ب تاکید بر جبران جراحت میقانون مجازات اسالمی از با٦٦١و ٢٣١دو ماده 
باشـد ها نیز ازاله بکارت صورت گرفته خصوصیتی را دارا نمیکه در آن٦٦١٢و بند الف ماده ٦٥٨١با مواد 

که موجب شود حکم به ارش البکاره مختص این مواد باشد.

تأثیر رضایت زانیه در حقوق الناس ناشی از زنا
ازیکیعمل،این)۳۸۴اصفهانی،(راغباستزنبامردشرعیعقدبدونو٣نامشروعبتمقارزنا؛

وتعیـینشـرعدرآنباشـد و مجـازاتمشمول هر دو جنبه حق الله و حق الناس میکهاستحدیجرائم
مـادة.)۴۵۵/ ۲خمینـی،؛۴/۱۳۶شرائع اإلسالم، (حلی،زناازفقهاءتعریفاساساست. برمقدر شده

زنـی کـهبامرداجماعازعبارت استزنا«پردازد:میآنتعریفاسالمی این چنین بهمجازاتقانون۲۲۱
زنـاآیـد،میبـرفوقتعریفازچهچنان». شبهه نیز نباشدبهموارد وطیها نبوده و ازعلقه زوجیت بین آن

، توجهی، توکل پورشود (مینزناتحققسببمعاشقهصرفوصورت بگیرددخولکهشودمیمحققوقتی
۱۰۳.(

زنای مطاوعی کـه زانـی و زانیـه بـا -۱توان تقسیم کرد: زنا را از نظر رضایت مرتکبین آن به دو قسم می

هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صـورت گرفتـه باشـد موجـب ضـمان مهرالمثـل -٦٥٨ماده .١
است.

ترتیب ذیل موجب ضمان است:افضای غیرهمسر، به-٦٦١ده ما٢.
هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکَره بوده و ... به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.-الف

سف اشاره نمودسوره یو۲۴سوره فرقان و ۶۹و ۶۸سوره اسراء، ۳۲توان به آیات در خصوص حرمت زنا می٣.
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زنای اکراهی، که یکـی از دو طـرف بـا اکـراه و -۲نماید. اختیار و میل و رغبت خود، اقدام به این عمل می

). در خصـوص ۳/۳۰معاونت آموزش و تحقیقـات قـوه قضـائیه، شود (بدون اختیار، مرتکب این عمل می
گونه آمده:تأثیر رضایت و طوع زانیه در حقوق وی در روایات این

/ ۵(کلینـی، » انواع بسیاری دارد از جمله آن است: اجرت بدکاران...١سحت«امام باقر (ع) فرمود: -۱
۱۲۶(

(همان).» ت.مهریه زنا... حرام اس«... امام صادق (ع) فرمود: -۲
(همان)» سحت انواع زیادی دارد از جمله... اجرت زنا کار...«امام صادق (ع) فرمود: -۳

را »المهر لبغی«تحقیق نگارندگان حکایت دارد که فقهاء نیز به تبع از روایات و حرمت فعل زنا قاعده 
گذار اسالمی هم به تبعیت از انونباشند. قدانند و برای زانیه قائل به حقی نمیمستنبط از حرمت فعل زنا می

هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و «دارد: اشعار می۶۵۸ماده ۱شرع همین رویکرد را اتخاذ کرده است. تبصره 
بدین ترتیب رضایت زانیه به ارتکاب زنا، اگرچه در سلب ». با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست

توانـد قـدر متـیقن بـا توجـه بـه برد امـا میت و عدوان را از بین نمیوصف کیفری فعل زانی بدون تأثیر اس
ای که در خصوص این ماده است مانع ثبوت مهرالمثل گردد و زانی صرفًا در ازای فعل زنا و نـه نتیجـه شبهه

). زیـرا ممنوعیـت فعـل زنـا ۵۷گردد (صادقی، حاصل از آن (ازاله بکارت و کام جویی) محکوم به حد می
شود در حالی که مهرالمثل حقی است که به زانیـه تعلـق حکم الهی است که با رضایت ساقط نمیناشی از 

/ ۴؛ ابـن عابـدین، ۲۱-۲۰؛ مدنی کاشانی، ۶۵شود (صادقی، گیرد و از این رو با رضایت وی ساقط میمی
۲۱۵.(

٢. بررسی ارش البکاره در زنای مطاوعی١

ل اینکه ارش البکاره جدای از مهرالمثل نیسـت دوم اینکـه تا این قسمت پژوهش به دو نتیجه رسیدیم او
طبق مستندات فقهی و قانونی زانیه مطاوعه قدر متیقن حقی بر مهرالمثل ندارد. اکنون هنگام پاسخ گویی به 
پرسش و شبهه اصلی است. یعنی اینکه ممنوعیت زانیه مطاوعه از مطالبه مهرالمثل شامل ارش البکـاره هـم 

هست یا خیر؟
میت این بحث هم بر کسی پوشیده نیست زیرا تعلق ارش البکاره در زنای مطاوعی به زانیه باکره آثار اه

بسیاری دارد چرا که در صورت تأسیس حق برای زن باید مشروعیت آن را نیز استدالل نمود و به تـبعش بـه 
ر ادامه با مفـروض دانسـتن وسیله قانون آن را به اجرا گذاشت و ناقضین آن را مجازات و بازخواست نمود. د

حرام و هر کسب بد که موجب عار و ننگ باشد. (منتهی االرب) (اقرب الموارد) (ترجمان القرآن) (دهـار) (منتهـی االرب) (اقـرب سحت١.
ج، اسحات. (اقرب الموارد) فرهنگ آنالین دهخدا». اتطعمونی السحت«الموارد). و منه الحدیث: 

م بوده یعنی اینکه وی بالغ، عاقل، مختار و از روی طوع اقدام نموده است.فرض بر این است که رضایت زانیه سال٢.
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دهیم و شـبهات های موافق با تعلق ارش البکـاره را مـورد اشـاره قـرار مـینتایج قبلی به طور دقیق استدالل

قانونی را از این منظر مورد بررسی قرار خواهیم داد. سـپس در رد تعلـق ارش البکـاره بـه زانیـه مطاوعـه بـه 
گذار را در خصوص عـدم از دیدگاه نگارندگان موضع قانوناستدالالت فقهی خواهیم پرداخت و در نهایت 

تعلق ارش البکاره در فقه و قانون مجازات و قانون مسئولیت مدنی شفاف خواهیم کرد.
یه تعلق ارش البکاره به زانیه مطاوعه : این نظریه با قبول عدم مشروعیت رضایت بر جنایـت ایـن نظر

ت به زنا مالزمتی با رضایت دادن بـه ورود جراحـت بـر جسـم رضای-۱چنین بر دو استدالل استوار گشته: 
ندارد لذا اگر زانیه بالغه به زنای مادون ازاله بکارت رضایت داده باشد مانند زنای از دبـر وی مسـتحق ارش 

داند با این توصـیه استدالل دوم که ارش البکاره را جدای از مهرالمثل می-۲باشد. ازاله بکارت خویش می
لمثل عوض بضع است و چون زانیه با رضایت به زنا تن داده مهرالمثل وی ساقط است، اما رضایت که: مهرا

به وقوع جنایت به دلیل فساد و نامشروع بودن چنین رضایتی موجب برطرف شدن حق زانیـه بابـت مطالبـه 
اظر به مهر است ) و همچنین که قاعده المهر لبغی ن۱۱۱گردد (آقایی، خسارتی که بر بدن وی وارد شده نمی

ولـی فقیـه سـابق کـه نظـر ایشـان در -و نه ارش. در تأیید همین نظرات در آراء فقهاء این چنین آمده: امام 
فرمایـد: کـه جـانی بایـد ارش در تحریر الوسیله می-جایگاه فصل الخطاب، امروزه نیز مالک اعتبار است

ناظر بـه مهـر »المهر لبغی«ختر باشد زیرا قاعده البکاره را بپردازد حتی در صورتی که زنا با رضایت خود د
) محمد فاضل لنکرانی و حسین نوری همدانی نیز در نظراتـی کـه ۵۴۸/ ۵است و نه ارش (خمینی، مسأله 

در استفتائات خویش بیان داشتند قائل به تعلق ارش البکاره به زانیه باکره که بـا رضـایت مرتکـب زنـا شـده 
١باشند.است می

ها در تعلق های آنگارندگان در بعد قانونی نیز این نظریه طرفدارانی دارد که اهم استداللطبق تحقیق ن
قـانون مجـازات اسـالمی اسـت بـه ٦٥٨ارش البکاره به قرار زیر است. یکی از موارد مورد اخـتالف مـاده 

» زی ثابت نیست.هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چی«این ماده ۱تبصره موجب 
منشاء اختالف شـده و برخـی بـه اطـالق عبـارت متوسـل » چیزی ثابت نیست«در این ماده عبارت مطلق 

داننـد و گونه حقی اعم از مهرالمثل و ارش البکاره نمیاند و زانیه مطاوعه را علی االطالق مستحق هیچشده
گویند که به موجب این ان مهرالمثل بوده و میدر مقابل گروهی اعتقاد دارند که این عبارت صرفًا در مقام بی

تواند ارش البکاره را مطالبـه کنـد زیـرا حکـم ماده زانیه مطاوعه اگرچه حق مطالبه مهرالمثل را ندارد اما می
گذار نیز در مـاده ای به ارش نشده است و قانونفقط متعلق به مهر است، و هیچ اشاره»المهر لبغی«قاعده 

نیز صراحتًا قائل به تفکیک مهرالمثل از ارش البکاره است پـس ١٣٩٢اسالمی مصوب قانون مجازات٢٣١

.٢٨/ ٢معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی امور کیفری، انتشارات جنگل، ١.
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تنها مهرالمثل است و دلیلی بر سـقوط ارش البکـاره وجـود نـدارد. مضـافًا » هیچ چیز«منظور در تبصره از 

قانون مجـازات اسـالمی، رضـایت زمـانی مسـقط ٣٦٥مطابق نظر مشهور و همچنین بر اساس نص ماده 
د ضربه و وقوع جنایت باشد و رضایت قبل از عمل تـأثیری در قصـاص و و دیه است که پس از وروقصاص 

دیه ندارد، بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تنها مهـر را در زنـای بـا رضـایت سـاقط دانسـت. امـا در 
توانـد آن خصوص ورود آسیب به بکارت، ارش البکاره قابل مطالبه خواهد بود. هرچند بعدًا مجنی علیه می

گردد چراکه در موارد وطی به شـبهه تقویت می٦٦١ببخشد. همچنین این برداشت با توجه به بند پ ماده را
نیز در صورت ازاله بکارت ارش البکاره ثابت دانسته شده است. بدیهی است وطی به شبهه همراه با رضایت 

طرفین است ولی ارش البکاره قابل مطالبه دانسته شده است.
قی قوه قضائیه و هم چنین نظریه دادستانی کل کشور که در آن بـه فتـوای امـام خمینـی نظریه اداره حقو

باشند و قضاتی که به دنبال کشـف اشاره شده است در تحلیل قوانین موضوعه نیز تأیید کننده همین نظر می
ی بـر نظـرات اند چرا که نظر ولی فقیـه اولـواقع در منابع و مستندات فقهی هستند به همین نظر بسنده کرده

در مـورد ازالـه بکـارت «) به موجب نظریه اداره حقوقی قـوه قضـاییه: ١٣٥باشد. (صمدی، دیگر فقهاء می
صـفحه ٥چنانچه به عنف و اکراه صورت گرفته باشد طبق فتوای حضرت امـام در تحریـر الوسـیله مسـاله 

قـانون ٤٧٧(منظـور مـاده قـانون دیـات١٨٧الله علیه) و اطالق ماده و نظر صاحب جواهر (رضوان٥٨٤
است) جانی باید ارش بکارت را پرداخت نماید و در صورتی که بدون عنف و اکراه و با میـل دختـر ١٣٧٠

تحقق یافته باشد نیز ارش بکارت باید پرداخت شود. زیرا هرچند مجنی علیه مرتکب زنـا شـده اسـت و بـه 
غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سـقوط ارش گیرد ولی مهر مهری به او تعلق نمی» ال مهر لبغی«حکم 

رضـایت بـه زنـا «اظهار داشته اسـت: ١٠/٨/١٣٧٣دیوان عالی کشور نیز در رأی مورخه ١»بکارت نیست.
). در رویه قضایی نیز شـاهد ایـن نگـرش ١٣٨(صمدی، » مسقط مهر المثل بوده ولی مسقط ارش نیست.

زانیـه در زنـای غیـر «دارد: مقـرر مـی۱۱/۴/۱۳۷۴خه باشیم در این خصوص دادستان کل کشور درمورمی
). طبـق ٤٦(زر رخ، » محصنه مستحق ارش البکـاره اسـت هرچنـد کـه عمـل زنـا بـا رضـایت وی باشـد

و ١٠/٥/٧٦مـورخ ٤١٤٧/٧و ٣/١١/٦٨مـورخ ٣١٧٧/٧های های مشورتی اداره حقـوقی بـه شـمارهنظریه
چه زنا با اکراه و چه با رضایت دختـر باشـد زانـی بایـد که اعالم داشته که ٢٩/٧/٨١مورخ ٤٨٨٥/٧نظریه 

.٢ارش البکاره بپردازد
یه عدم تعلق ارش البکاره به زانیه مطاوعه : این نظریه که فقهای موافق آن در اکثریت هستند و به نظر

اداره حقوقی۳/۱۱/۶۸–۳۱۷۷/۷نظریه ١.
2. http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=4761
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خصوص ولی فقیه عصر حاضر مقام معظم رهبری بر خالف حضرت امام خمینی ولی فقیه سابق نیز موافق 

به استناد قاعـده -۱کنیم: ها اشاره میهای متعددی استوار است که به اهم آنباشد، بر استداللنظر میاین 
اقدام، اذن در زنا اذن در ازاله بکارت را نیز در ضمن خود به همراه دارد لذا زانیه خود داوطلب به ورود زیـان 

ل است و نه ارش البکاره و در رد اسـتدالل و ازاله بکارت خود گردیده و بدین ترتیب وی نه مستحق مهرالمث
توان گفت که در اصل و در ظهور عرفی لفظ زنـا بـه نزدیکـی از گونه میاول قائلین به تعلق ارش البکاره این

شود و در مورد تحقق زنا از دبر اختالف نظر است و بـر فـرض محقـق دانسـتن زنـا از دبـر، قبل اطالق می
فرض مذکور که زانیه رضایت به زنـا از دبـر داده مـانع از ایـن نیسـت کـه در کند و اثباتشی نفی ماعدا نمی

در رد اسـتدالل دوم نیـز -۲صورت رضایت به زنا از قبل حق وی از بابت مطالبه ارش البکاره ساقط گردد. 
توان اینچنین آورد که میان حرمت و عدم مشروعیت اذن زانیه و عدم رفع ضمان مهرالمثل و ارش البکارهمی

ای وجود ندارد زیرا برائت از ضمان مهرالمثـل و ارش البکـاره مطـابق قاعـده سـلطنت و اذن از زانی مالزمه
باشد و از این جهت اگرچه این اذن حرام است اما موجـب ای که ضمان را به دنبال نیاورد میدرشی به گونه

).۱۱۶-۱۱۵سقوط ضمان زانی خواهد بود (آقایی نیا، عالمی طامه، 
تأیید این نظر عالوه بر سه روایتی که ذیل مبحث تأثیر رضایت زانیه در حقوق الناس مطرح شد اشاره در 

کنیـزیهـر«فرمـود:(ص)پیامبراکرمفرمایند:می(ع)صادقامامبه این روایت نیز مفید فایده خواهد بود: 
اوبـرایصـداقیواسـتهکـردمبـاحرافرجشآورددرعبدیازدواجبهراخودشموالیشاجازهبدونکه

آناطالقازکهماست،بحثزمینهدراحادیثترینمهمازیکیاین روایت )٥/٤٩٧(کلینی،»باشد.نمی
ندارد.ارشزانیهکهشودمیبرداشت

بـاوباشدمیهردوبکرغیروبکرشاملکه»کنیزیهر«درروایتاطالقبهتوجهبانگارندگاننظربه
بـهدادنتـنبـازنیچنین«فرماید:میحضرتکه»کردهمباحراخودفرجپس«درروایتقاطالبهتوجه

کـهمـوردیشاملواستمطلقحضرتکالمدراباحهاینو«کردهمباحرافرجشدرتصرفازدواج،این
ارشنـهوداردصـداقنـهزنیچنینکهکرداستفادهتوانمیبنابراینشود؛میبودههمبکارتازالهموجب
بایسـتمیوداشـتبیـانبـهنیـازبـود،میثابـتالبکارهارشزن،برایبودن،بکرفرضدراگروالبکاره

فقـد«کالمیچنینعرفیظهوردیگرعبارتبهگرفت.میقرارتقییدموردحضرتدرکالمموجود»اباحه«
نظیراست،محتملکهاموریازاح،نکاینبارابطهدرچیزیهیچزناینبرایکهاستآن»فرجهااباحت

ندارد.وجودمطلقاً البکاره،ارشومهر
بلکـهمسـاواتقیـاسبـهزانیـهدرنباشـد،ثابـتالبکارهارشزنی،چنیندروقتینگارندگانباوربه

ونـداردخصوصـیتیاینجـادرمولیاذنعدموبودنعبدکهاستروشنزیرانیست.ثابتچیزیاولویت
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عقـدمـولی،اذنعدمباوباشدمیعبدمقابل،طرفکهامریچنینازاطالعبازنکهاستاینتهنکتمام
اباحـهبـراقـدامرازناقدامازمقدارهمینمقدسشارعواستکردهازدواجاینبهاقدامنیست؛نافذآنان

عیننیست؛اوبرایحقیهاباحاینازبعدلذاو»فرجهااباحتفقد«استفرمودهودانستهفرجشمطلقه
بیـانبـهنیازواستروشنمالکدرمماثلتدارد.وجودفیهمانحندراولیواشدنحوبهبلکهمالکاین

بـرایراهـیواسـتقطعـیزنـایسـؤال،فرضبنابرفیهمانحنکهباشدمیجهتآنازاولویتوندارد،
قاطبـهدهد.نمیراعملاینتصحیحوصحتمالاحتهمزنونداردوجودنامشروع،ارتباطاینتصحیح

١هستند.دیدگاهاینپیرونیزفقهاء

و بـا توجـه بـه -همـانطور کـه گذشـت-از بعد قانونی اکنون با توجه بـه نظـر مشـهور فقهـای عظـام
د هایی که خواهد آمد به نقد آراء موافقین به تعلق ارش البکاره خواهیم پرداخت. در ایـن راسـتا بایـاستدالل

تـوان بـر اسـاس قـوانین بررسی کرد که آیا قانون تاب تفسیری متفاوت از آنچه که گذشـت را دارد و آیـا می
موجود خالف نظری که در فوق آمد در زنای با رضایت هردو مهرالمثل و ارش البکاره را ساقط دانست؟ بـه 

تا در اثبـات نظـر نگارنـدگان بـه رد همین خاطر باید با نگاهی متفاوت قانون را مد نظر قرار داد. در این راس
گـذار در خصـوص تعلـق ارش البکـاره آورده شـد هایی که در قسمت قبل در تبیین موضـوع قانوناستدالل

خواهیم پرداخت.
اند در روایـات مسـتحق چیـزی در رد استدالل اول به نظر نگارندگان زنانی که با رضایت تن به زنا داده

کید به آن فروع گذاری نمیاند و اگر ارش جددانسته نشده کـرد. نظـر ای از مهرالمثل بود شارع مقدس از تأ
مشهور فقهاء نیز همانطور که در مبانی تکمله المنهاج گفته شده است در زنای با رضایت، مهرالمثل و ارش 

) و نظر سایر فقهـاء ١٢٦/ ٤٢گیرد و نظر خالف بسیار ضعیف دانسته شده است (خویی، البکاره تعلق نمی
نماید. همچنین نویسندگان این نوشتار نیز هیچ روایتی را پیدا نکردنـد کـه مهـر نیز همین موضع را تأیید می

گـذار موضع قانون٢٣١المثل و ارش البکاره را جدا نموده و در دو مفهوم به کار برده باشد. لذا در مورد ماده 
کید میبندی رابطه مهرالمثل و ارش اهمان طور که قبًال در بخش جمع باشـد و منـافی لبکاره آمده از باب تأ

این مسئله نیست که ارش البکاره را داخل در مهرالمثل بدانیم.
تـوان آن را یـک در رد استدالل دوم نیز نگارندگان بر این باورند که اساسًا بکـارت وصـف اسـت و نمی

باشـندمیزنـابـهراضـیزانیـهبـهالبکارهآرشومهرالمثلتعلقعدمبهمعتقدادریسابنوحلی،محققجواهر،صاحبمتقدمینبیندر.١
شـیرازیمکـارمعظـامآیاتنیزمعاصرفقهایبیندرو)٣/٤٥٠السرائر،حلی،؛٤/١٠٣٧اإلسالم،شرائعحلی،؛٤٢/٥٣،جواهرصاحب(

صـافی)،٤١٨٨سـؤالقضـایی:-فقهـیآرایگنجینـهای،(خامنـهایخامنـهسـیدعلی)،١٤٠٠سؤال/٢جدید:استفتائاتیرازی،ش(مکارم
بهجتقضایی)،-فقهیآرایگنجینهاردبیلی(موسویاردبیلیموسوی)١٨٩سؤالقضایی:-فقهیآرایگنجینهگلپایگانی،(صافیگلپایگانی
-فقهیآرایگنجینه(سیستانی،سیستانیقضایی)،-فقهیآرایگنجینه(تبریزی،تبریزی)٩٠٠٩سؤالایی:قض-فقهیآرایگنجینه(بهجت،
باشند.میفوقفروضدرالبکارهآرشومهرالمثلتعلقعدمبهقائلنیزقضایی)



110شمارةفقه و اصول24
عالمت یا به عبارت دقیـق عضو از اعضای بدن دانست، و ازاله آن را مستحق خون بها دانست. بکارت یک

گوید دختر پاک دامن بوده و قبل از ازدواج بکارتش بـه نامشـروع از تر وصف است، یک نشانه است که می
بین نرفته است. حال بکارت نیز در صورتی که با عنف و اکراه از بین رفت باید خسارات جبـران شـود ولـی 

بها و ارش باشد و اساسًا از بین نرفته که مستحق خونرسد عضوی از بدن زن اگر با رضایت باشد به نظر می
برای برداشته شـدن بکـارت دلیلـی » ازاله«شود. از طرف دیگر خود بیان لفظ ازاله آن جنایت محسوب نمی

توانسـتند الفـاظی را کـه در مـورد گذار اسالمی و فقهـاء میاست بر عضو نبودن، در غیر این صورت قانون
شد، به کار گیرند.های بدن استفاده میر قسمتجراحات و صدمات به سای

باشـد نگارنـدگان پاسـخ گویند رضایت بـر جنایـت مسـقط دیـه نمیهمچنین در پاسخ ادعایی که می
دهند که اصًال ازاله بکارت جنایت نیست که بحث رضایت در آن مطرح گردد. چـرا کـه بکـارت ارزش می

دانیم بقای زندگی ممکن نیست مگر با ازاله بکارت و این و میبرد جدا ندارد، بلکه ارزش معنوی را باال می
توان یک جنایـت عمـدی ازاله هم از باب لذت جویی است و هم از باب مصلحت، لذا ازاله بکارت را نمی

یا غیر عمدی موجب دیه دانست بنابراین وقتی ازاله بکارت را از اساس جنایت محسوب نکنیم آنگـاه خـود 
شـود. نکتـه دیگـر گویند رضایت بر جنایت مسقط دیه و قصاص نیسـت داده میه میبخود پاسخ کسانی ک

اینکه که به هنگام ازاله بکارت در وقت مقاربت اساسًا قصد و هدف طرفین از بین بردن بکارت نیست بلکه 
شود لـذا از ایـن جهـت نیـز جنایـتمندی جنسی است که در این مسیر اتفاقًا بکارت ازاله میمقصود بهره

دانستن ازاله بکارت فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. اما بدیهی است هر دو طـرف از بـاب گنـاهی کـه 
اند مستحق حد الهی هستند ولی برای ازاله بکارت خسارتی ثابت نیست. همانطور که اگر مرد برای زنا کرده

واهرات سوراخ کند دیه ندارد نامحرمی موی زنی را با رضایت خودش کوتاه کند یا گوش یا بینی او را برای ج
اما از باب عقاب لمس نامحرم هر دو مستحق کیفر هستند. 

در نهایت نگارندگان پس از بررسی ادله چهارگانه شرعیه یعنی کتـاب، سـنت، اجمـاع و عقـل بـه ایـن 
رسد که در قرآن چیـزی در خصـوص ارش البکـاره در زنـای مطـاوعی نیامـده و در سـنت و بندی میجمع

نیز هرگز تجویزی ذکر نشده و از طرفی قطعًا اجماع هم در ایـن موضـوع منتفـی اسـت و امـا عقـل روایات
های مقاله قید شد مؤید این است که وقتی زانیه خود اذن بـه زنـا داده و ها و تحلیلهمانطور که در استدالل

امجویی و رسـیدن بـه توانـد بعـد از کـچه بسا حتی ابتدا تقاضا و میل به زنا از طرف وی مطـرح شـده نمی
مطلوب، معترض گردد و ادعای مطالبه خسارت نماید و اصل برائت و عدم اشتغال ذمـه مـرد بـه پرداخـت 

نماید همانند اینکه اگر صاحب اتاقی به دیگـری اذن در تصـرف و خسارت نیز نظر نگارندگان را تقویت می
گردد.تواند در آینده مدعی مطالبه اجرت یا خسارتاستفاده داده نمی
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تحلیـل ١شود که قضات با توجه به نکته دقیق فوق و با مراجعه به مبانی فقه بتواننددر نتیجه پیشنهاد می

تری از قانون در مورد زنای با رضایت در خصوص مطالبه ارش البکاره انجام دهند. بنابراین تبصره ماده دقیق
تواند می» ا رضایت انجام گیرد، چیزی ثابت نیستهرگاه ازاله بکارت با مقاربت و ب«دارد: که بیان می٦٥٨

تاب این تفسیر را داشته باشد که مراد از چیزی ثابت نیست، در واقع و حقیقتًا این است که هیچ چیزی اعم 
از مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست نه اینکه فقـط مهرالمثـل ثابـت نباشـد و ارش البکـاره تعلـق گیـرد. 

کید بر کلمه اشاره به این دارد که زن نیز دنبال کامجویی » تجاوز«نیز برخالف کلمه » مقاربت«همچنین تأ
توان یـک جنایـت دانسـت تـا آن را مسـتحق خـون بهـا بـدانیم. بنـابراین بـه نظـر بوده و اساسًا ازاله را نمی

ه و هـردو ارش البکاره و مهرالمثل داخـل در یکـدیگر بـود٦٥٨نویسندگان مقاله با توجه به تبصره یک ماده 
توان چنین تفسیر و تحلیلی را به عنوان نظر کلی قانون مجازات اسـالمی منطبـق بـا فقـه ساقط هستند و می

اسالمی و واقعیات جامعه ارائه داد.
خالی از فایده نیست که در مقاله حاضر پس از مشخص شدن موضع قانون مجازات اسالمی این سؤال 

توانـد، خسـاراتی بر مهرالمثل و ارش البکاره، مجنی علیـه بـاز هـم میمهم را نیز پاسخ بدهیم که آیا عالوه
مانند خسارات معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید؟ و چه مقررات قانونی در این خصوص وجود دارد؟

. امکان مطالبه خسارت معنوی عالوه بر ارش البکاره و مهرالمثل در فقه و بررسی تعارض قوانین۲
اسی که بین فقهاء و حقوقدانان بستر مجادالت فراوانی را ایجاد نموده اسـت امکـان یکی از شبهات اس

مطابه ضرر و زیان معنوی مازاد بر دیه و ارش است که البته متقدمین از فقهاء قائل به چنین خساراتی عـالوه 
ارد و کلیـه باشند و اعتقاد دارند که شارع مقدس تجویزی در خصوص چنین خساراتی ندبر دیه یا ارش نمی

بینی نموده و البته اقلیتی از فقهای متـأخر قائـل بـه امکـان خسارت مجنی علیه را در قالب دیه یا ارش پیش
مطالبه ضرور و زیان معنوی عالوه بر ارش و دیه هستند که البته مقالـه حاضـر صـرفًا در محـدوده موضـوع 

کاره پـس از بررسـی ابـواب فقـه و نظـرات مقاله یعنی بررسی خسارت معنوی مازاد بر مهرالمثل و ارش الب
صاحبان فتوی، اظهار نظر یا تأییدی در روایات یا منابع فقهی در خصوص تعلق خسارت معنوی عـالوه بـر 
مهرالمثل مشاهده نگردید. نتیجًا به نظر نگارندگان شارع مقدس حکیم که در مقام بیان احکام برای مکلفین 

داد لـذا بـا توجـه بـه سـکوت کامـل و آن را مورد اشاره قرار مـیاست در فرض وجود چنین خساراتی حتماً 
توان حکم بـه امکـان تحقـق خسـارت معنـوی مـازاد بـر همچنین با توجه به در مقام بیان بودن شارع، نمی

مهرالمثل و ارش البکاره در زانیه مطاوعی داد. خصوصًا که سبک و سیاق روایات سابق الذکر و تفسیر ارائـه 

به فقه مراجعه نموده و حکم قضـیه را توانندق.م.آ قضات در مواردی حدودی که در قانون ذکر نشده است می۲۲۰و ماده ۱۶۷مطابق اصل ١.
آنجا بیابند.
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ارندگان حاکی از این مسئله است که اساسًا هیچگونه حقی برای زانیه مطاوعی متصور نیست شده توسط نگ

داند و متن مـاده ظاهرًا زن را مستحق خسارت معنوی می۱۳۳۹قانون مسئولیت مدنی مصوب ۹لکن ماده 
دسـت بـودن دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء اسـتفاده از زیـر«دارد مذکور چنین اشعار می

تواند از مرتکب عالوه از زیـان مـادی مطالبـه زیـان معنـوی هـم حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می
حال سؤال این است که آیا این ماده قائل به حقوقی فراتر از مهرالمثل و ارش البکاره هست؟» بنماید.

الذکر و قانون مجازات سـال نگارندگان برای برطرف نمودن این معضل قانونی و تعارض بین ماده فوق 
و موازین فقهی که ممکن است باب سوء استفاده زنان مرتکب زنای مطاوعی را باز بگذارد قائـل بـه ۱۳۹۲

) را ۱۳۹۲توان قانون مؤخر (قانون مجـازات مصـوب نسخ قانون مسئولیت مدنی هستند به عبارت دیگر می
نست علی الخصـوص اینکـه قـانون مسـئولیت ) دا۱۳۳۹ناسخ قانون مقدم (قانون مسئولیت مدنی مصوب 

ها قبل از انقالب اسالمی و در زمان حکومت غیر اسالمی تصویب شده و طبعـًا بـه مبـانی فقـه مدنی سال
۱۳۹۲اســالمی در تصــویب آن چنــدان التفــاتی نشــده در حالیکــه در قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 

ن قانون بوده است.های حاکم بر فقهای اسالمی، پایه و اساس تدویدیدگاه
شایان ذکر است طبق واکاوی نگارندگان اگر قول به نسخ را انتخـاب نکنـیم و بـه اسـتناد قاعـده فقهـی 

تـوان چنـین درصدد حل تعارض بوسیله توجیـه و تفسـیر باشـیم می»الجمع مهما امکن اولی من الطرح«
شود سه صورت را ذکر کـرده نیه میاستدالل نمود که این ماده برای زنایی که موجب پرداخت خسارت به زا

گـذار ایـران قبـل از انقـالب در قـانون سوء استفاده از زیر دست بودن. قانون-۳تهدید -۲اعمال حیله -۱
ای را از تصویب گذرانده که از لحاظ تاریخی متأثر از حقوق فرانسـه و فضـای آن دوره مسئولیت مدنی ماده

) بحث سوء استفاده از زیـر دسـت در فضـاهای ۱۳۳۹اردیبهشت ۷ایران بوده زیرا که در آن زمان (مصوب
شغلی به دلیل مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ زیـاد بـوده اسـت و یکـی از دالیـل تصـویب چنـین 

تواند این موضوع باشد. اما در رویه فقهای امامیه و عامه علی االصول بحث رضایت در زنـا بـه ای میمقرره
کراهی مطرح گشته است. با نگاهی دقیق متوجه خواهیم شد در حقیقت دو صـورت دو قسمت مطاوعی و ا

دیگری که در این ماده ذکره شده (اعمال حیله و سوء استفاده از زیـر دسـت بـودن) از ایـن دو قسـم خـارج 
نیست. زیرا اعمال حیله به این صورت است که زانی برای دست یافتن به خواسته خود به زنی وعـده ازدواج 

دهد و آن زن برای رسیدن به این امور به اختیار خود اقدام دهد یا به او وعده پرداختن اموال و مانند آن میمی
گیرد اما اگر اعمال حیلـه منجـر بـه ایجـاد تهدیـد و نماید که این موارد ذیل زنای مطاوعی قرار میبه زنا می

کین به همخوابگی در ایـن صـورت داخـل در اجبار گردد مانند استفاده از اسلحه قالبی جهت تهدید به تم
خواهد بود. همچنین سوء استفاده از زیر دسـت بـودن نیـز از ایـن دو صـورت -زنای اکراهی-صورت دوم
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ترسد و این تـرس، در حـدی اسـت کـه او را بـه خارج نیست، زیرا گاهی به لحاظ زیر دست بودن از او می

و انتظـارات از او و جلـب رضـایت و رسـیدن بـه مقاصـد آورد و یا اینکه به لحاظ طمع صورت مکره درمی
شود، از جمع مطالب مذکور ایـن چنـین دهد و به اختیار خود مرتکب خالف میمادی، تن به این عمل می

های شـهوانی و یـا بـرای مطـامع نفسـانی، شود که زانیه هرگاه با اختیار و رضایت برای خواسـتهاستنباط می
شود و استحقاق مهرالمثل و حق مطالبه زیان مـادی و معنـوی را نـدارد و میمرتکب زنا شود بغیه محسوب 

هرگاه عمل او از روی اکراه، اجبار یا اضطرار باشد، استحقاق مهرالمثل را خواهد داشت. در نهایت بـه نظـر 
حقوقی های سال قبل و در فضای متأثر از نظام۵۰نگارندگان با توجه به اینکه قانون مسئولیت مدنی بیش از 

سکوالر غربی و بی توجه به مبانی فقهی و احکام شریعت وضع گردیده اسـت و نیـز بـا عنایـت بـه تفـاوت 
گذار بعد از انقالب اسالمی و عدم اشاره قانون مجازات اسالمی جدید بـه خسـارت معنـوی، نگرش قانون

قول به نسخ ترجیح دارد.

گیرينتیجه
ائم جنسی بحث جبران خسارات زنان بزه دیده و به ویژه صدمات با شیوع ابتذال فرهنگی و به تبع آن جر

ها است. متاسـفانه قـوانین دربـاره جسمی و لطمات روحی ناشی زنا در صدر موضوعات دعاوی در دادگاه
امکان مطالبه ارش البکاره در زنای مطاوعی توسط زانیه به تعارضات و ابهامات بسیاری مبـتال هسـتند کـه 

های کشورمان گشته و این موضوع را به یـک معضـل جـدی تمامًا ضدونقیض در دادگاهمنجر به صدور آراء
گـردد کـه در آنجـا نیـز شـاهد تبدیل کرده است. ریشه این اختالفات به عقبه فقهی مقررات کشورمان برمی

نوان باشیم. به طوری که حتی نظر دو ولی فقیه فعلی و قبلی کشور به عاختالفات در سطح بسیار باالیی می
باشد.مرجع اصلی فتاوی فقهی در این خصوص کامًال متعارض می

های فقهی و مسـتندات قـانونی در این تحقیق در جهت رفع این اختالفات، نظر به آراء فقهاء، استدالل
ای به ارش البکاره در روایات نشده و همچنین نظر به عقیده اکثـر فقهـاء به این نتیجه رسیدیم که هیچ اشاره

لبکاره داخل در مهرالمثل است و همین نظر نیز در تفسیر قوانین مرتبط که دارای تعارض اسـت بایـد ارش ا
رعایت گردد.

در فقه نیز در خصوص رضایت زانیه به زنا به عقیده جمهور فقهاء قدر متقین این است که بـا توجـه بـه 
ره بـه زانیـه دو دیـدگاه اسـت. مهرالمثل ساقط است، اما در خصوص تعلق ارش البکا» المهر لبغی«قاعده 

دیدگاه اول که نظر اقلیت است به تبعیت از نظر برخی چون صـاحب جـواهر در مـورد مطاوعـه البکـر کـه 
شـود. موجب سقوط ارش نمی»ان االذن فی الجنایه من المجنی علیه الیسقط ارشهابناء علی«فرماید: می
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المهـر «ندگان انتخاب و تقویت شده با توجه به قاعـده اما دیدگاه دوم که در اکثریت قرار دارد و توسط نگار

میان حرمت و عدم مشروعیت اذن زانیه و عدم رفع ضمان مهرالمثل و ، قاعده اقدام و این استدالل که »لبغی
هم مهـر المثـل و هـم ارش البکـاره سـاقط هسـتند کـه قـوانین ای وجود نداردارش البکاره از زانی مالزمه

قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی تـاب ایـن تفسـیر را دارنـد. در ٦٥٨ماده ١به تبصره موضوعه نیز با توجه 
قـانون ٩خصوص خسارت معنوی مـازاد بـر ارش البکـاره و مهرالمثـل در زنـای مطـاوعی تعـارض مـاده 

این چنین قابل حل اسـت کـه دو عبـارت ١٣٩٢مسئولیت مدنی با آراء فقهی و مواد قانون مجازات مصوب 
قانون مسئولیت مدنی نیز خـارج از دو فـرض زنـای ٩در ماده » حیله«و » از زیر دست بودنسوء استفاده«

باشد لذا نباید ایـن دو عبـارت را عـالوه اکـراه و مطاوعی و یا زنای اکراهی که در فقه ما مصطلح است نمی
قائـل شـویم رسد بهتر است شود دانست و مضافًا به نظر میتهدید تأسیسی جدید که موجب برائت زن می

که قانون مسئولیت مدنی با قانون مؤخر یعنی قانون مجازات اسالمی نسخ گردیده است.

منابع 
یر الفتاویابن ادریس، محمد بن احمد،  ق.١٤١٠، مؤسسة النشر اإلسالمیقم، ، السرائر الحاوی لتحر

ق.١٤١٥دارالفکر، بیروت، ، حاشیه رد المختارابن عابدین، محمد امین، 
ق.۱۴۰۴، قم، چاپ عبدالسالم محمد هارون، معجم مقاییس اللغةرس، احمدبن فارس، ابن فا

ق.۱۴۱۲، بیروت، چاپ علی شیری، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
، شـماره مطالعات فقه و حقوق اسالمی، »تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش«ابوعطا، محمد و عطیه شمس الهی، 

١٣٩٠، ٥.
.١٣٧٧، تهران، نشر میزان، چاپ اول، حقوق جزای عمومید علی، اردبیلی، محم

.١٣٧٣، تهران، انتشارات اسالمیه، چاپ چهاردهم، حقوق مدنیامامی، حسن، 
ق.۱۴۲۲، قم، نشر اسالمی، چاپ دوم، مکاسبمرتضی بن محمد امین، انصاری،

.١٣٨٦دوم، ، تهران، چاپ دانشنامه حقوق خصوصیانصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، 
.١٣٨٥، تهران، انتشارات سخن، چاپ سوم، فرهنگ فشرده سخنانوری، حسن، 

حقـوق ، »تأثیر رضایت پیشین مجنی علیه در سقوط قصاص و دیـه«آقایی نیا، حسین و محمد مهدی عالمی طامه، 
.١٣٩٠، ٢٩، شماره اسالمی

فصلنامه پژوهش حقوق و ، »مدنی ایرانجبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت«بابائی، ایرج، 
.١٣٨٩، ٢٨، شماره سیاست

.١٣٦٣، ، قم، موسسه النشر االسالمیالحدائق الناضرهبحرانی، یوسف بن احمد، 



29…از منظر یمطاوعيدر زناي، مهرالمثل و خسارت معنوارش البکارهگاهیجا1396پاییز
ق.۱۴۱۵، نشر مطابع مدخل (دمام)، چاپ اول، معجم الفاظ فقه جعفریتاروت، احمد فتح الله، 

کید بر شیوه اثباتوجوه«پور، توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکل پژوهش نامـه ، »تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأ
.١٣٩٠، ١٢، شماره حقوق اسالمی

.١٣٨٤پانزدهم،دانش، چاپگنجکتابخانهتهران،،حقوقترمینولوژیمحمدجعفر، لنگرودی،جعفری
ق.١٤٠٧، بیروت، دارالعلم للمالیین، چاپ چهارم، الصحاحجوهری، اسماعیل بن حّماد، 

، ٤، شـماره فصلنامه حقوق اسـالمی، »قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت«حاجی ده آبادی، احمد، 
.٧٠-٣١، صص ١٣٨٤

ق.١٤١٤علیهم السالم إلحیاء التراث،مؤسسة آل البیتقم، ، وسائل الشیعةحر عاملی، محمد بن حسن، 
ق.١٤١٩السالم، سة االمام الباقر العلوم علیه، فتاوای مراجع، قم، مدرمنهاج الصالحینخراسانی، وحید، 

یرالله،روحخمینی، ق.١٣٩٠،اآلدابمطبعةاشرف،نجف،الوسیلةتحر
یر الوسیله__________،  .١٣٧٤، قم، انتشارات مؤسسه دارالعلم، تحر

ق.۱۴۲۲، قم، انتشارات موسسه امام خویی، ۴۲، جلد مبانی تکمله المنهاجخویی، ابوالقاسم، 
ق.١٤١٠، (فتاوای مراجع)، قم، مدینة العلم، منهاج الصالحین_________، _

یب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  ق.١٤١٢دارالعلم، ، بیروت، المفردات فی غر
.١٣٨٧، ٧٢، شماره دادرسی، »نگرشی نو در جایگاه ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه«زر رخ، احسان، 

ق.۱۴۱۹، قم، مؤسسه المعارف االسالمیه، مسالک االفهام، زین الدین بن علی، شهید ثانی
.١٣٦٨، طهران، دار الکتب اإلسالمیة، جواهر الکالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

.٧٢-٥٧، صص ١٣٨٢، ١، شماره فصلنامه حقوقی مدرس، »رضایت به جنایت«صادقی، محمد هادی، 
یات قضایی دادستان کل کشورصمدی، محمد هاشم،  .١٣٧٨انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران،،نظر

یاض المسایل فی بیان االحکام بالدالیلباطبایی کربالیی، علی بن محمد علی، ط ، قم، موسسه آل البیت علـیهم ر
.١٣٨٢السالم الحیاء التراث، 

ینطریحی، فخرالدین بن محمد،  .١٣٧٥، تهران، انتشارات مرتضوی، مجمع البحر
ق.۱۳۸۷، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، المبسوط فی فقه اإلمامیةطوسی، محمد بن حسن، 

ق.١٤٣٠، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، مفتاح الکرامةعاملی غروی، جواد بن محمد، 
تا. جا، بی، بیقواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرامی، حسن بن یوسف، عالمة حل

ق.١٤٠٢دار الهجره، ة، قم، موسسالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد، 
کبر غفاری، طهران، دار الکتب اإلسالمیة، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .١٣٦٧، علی أ

ق.١٤٠٣، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، نواربحار األمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 



110شمارةفقه و اصول30
، قـم، انتشـارات مؤسسـه اسـماعیلیان،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحراممحقق حّلی، جعفر بن حسن، 

ق.١٤٠٨
ق.١٤٠٩، قم، انتشارات استقالل، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل والحرام___________________، 

ق.١٤٠٥، قم، المطبعه العلمیه، القصاص، للفقها و الخواصرضا، مدنی کاشانی، آقا 
یممصطفوی، حسن،  .١٣٧٤، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد، التحقیق فی کلمات القرآن الکر

آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی، قـانون مسـئولیت مـدنی و قـانون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 
.١٣٨٨نتشارات جنگل، ، تهران، اآئین دادرسی مدنی

، تهـران، انتشـارات جنگـل، مجموعه نظرات مشورتی فقهی امور کیفریمعاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 
١٣٨٩.

.١٣٩٢، تهران، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، جرائم علیه اشخاصمیرمحمد صادقی، حسین، 


