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  چکیده

تراز با پاکدامنی، شرافت، شایستگی  در سنت اسالمی و ایرانی بکارت امری مطلوب و هم
این پاکدامنی را از ضروریات شروع زندگی رو اغلب مردان، وجود  و نجابت است از این

دانند. هرچند نبود بکارت (ثیبوبت) از عیوب منصوص نکاح در فقه و قانون نیست،  می
اما سوال این پژوهش آن است که فقدان بکارت دارای چه ضمانت اجرای حقوقی 
است؟ نظر فقها در خصوص فقدان این وصف متفاوت است؛ برخی با شرایطی قائل به 

فسخ و بعض دیگر آن را از موجبات کاهش در مهریه دانسته و اعتقاد به عدم حق حق 
ای نیز قائل به تفصیل هستند. قریب به اتفاق حقوقدانان آن را مشمول  فسخ دارند. عده

دانند. با وجود ورود نیافتن اکثریت  قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می 1128ماده 
ف مهریه در صورت عدم فسخ، کاوش در مبانی فقهی نویسندگان حقوقی به بحث تکلی

دهد به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت عدم ایجاد حق فسخ یا عدم  و روایی، نشان می
اعمال فسخ نکاح، تقلیل مهریه به نسبت تفاوت مهرالمثل باکره و ثیبه، اثر فقدان 

ماده یاد شده در  ای بر بکارت است، ایجاد وحدت رویه قضائی نیازمند افزودن تبصره
  خصوص مقدار مهریه در صورت ادامه نکاح است.
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  مقدمه. 1
 با تراز هم و زوجه، صفتی شایسته بکارت ایرانیان، و های مسلمان خانواده سنت در

برای همسر  صفت این بر وجود بیشتر مردان، رو این از است. نجابت و شرافت پاکدامنی،
ویژه با دگرگونی  تأکید دارند، به همین دلیل و به خود به عنوان یک صفت ضروری

ها مردان مدعی  اخالقیات اجتماع، امروزه در بسیاری از اختالفات زناشویی در دادگاه
نت اجرایی وجود گردند، در صورت اثبات این امر، چه ضما عدم بکارت همسر خود می

پردازد. در متون فقهی و  دارد؟ این تحقیق به موضع فقه و قانون در این موضوع می
 این سوال اما نیست، برای فسخ نکاح منصوص عیوب از) ثیبوبت( بکارت قانون، نبود

همسر خود روبرو  بکارت در صورتی که مرد پس از ازدواج با فقدان که است آن پژوهش
تواند  ؟ آیا در دو حالت اشتراط یا شرط نشدن این امر در عقد او میچه حقوقی دارد شود

تواند از مهریه بکاهد؟ هر چند که در عبارات فقها و در میان  عقد را فسخ کند؟ آیا او می
شود؛ اما در  های نویسندگان حقوق خانواده اشاراتی به این مبحث دیده می برخی بحث

ی مستقل در این زمینه انجام نشده است. لذا های صورت گرفته، تحقیق پیشینه پژوهش
بررسی آراء فقهی و حقوقی در این مسأله مبتالبه، و ارائه پاسخی برای رویه قضایی حائز 
توجه است. در این خصوص تنها مقاالتی در باب مفهوم بکارت از منظر حقوقی و پزشکی 

ر برخی کتب حقوق د ]74؛ 42؛5[دیده شد که این تحقیق به آنها استناد نموده است 
هرگاه در یکی از «دارد:  قانون مدنی که مقرر می 1128خانواده، در ذیل مصادیق ماده 

طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف 
حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح  مقصود بوده برای طرف مقابل

، به این صفت اشاره مختصری شده است لیکن »شدآن واقع شده باشده یا عقد متبانیاً بر 
در مبنای حق فسخ اختالف نظر وجود دارد، برخی مبنای حق فسخ را خیار تدلیس و 

دانند. در فقه نیز اختالف نظر وجود دارد برخی از فقها بر  بعضی تخلف از شرط صفت می
ل مهریه هستند؛ لیکن در میزان ای دیگر معتقد به تقلی وجود حق فسخ نظر دارند و عده

گیرد که  تقلیل نیز، اختالف نظر است. در نگارش پیش رو، این امر مورد بررسی قرار می
قانون مدنی باشد یا خیر؟ در صورت  1128تواند از مصادیق ماده  آیا فقدان بکارت می

وارد کند یا ضرر مالی  مثبت بودن پاسخ، آیا صرف امکان حق فسخ برای زوج کفایت می
  نیز باید به طریقی جبران شود؟   -ازجهت پرداخت کل مهریه -بر وی
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  ها، زبان فقیهان و متخصصان نامه مفهوم بکارت در سنت دینی،  واژه. 2
در سنت دینی دوشیزگی صفت کمال است به همین دلیل قرآن کریم در چندین آیه، 

برای درک درست از آن را از صفات بارز زنان و حوریان بهشتی معرفی کرده است 
ی مفهومی بکارت، این آیات و سپس تعدادی از روایات و در نهایت نظرات  دایره
  گردد: شناسان و فقها بیان می واژه

ا جَانٌّ« -1 مْ وَلَ هُ لَ نْسٌ قَبْ نَّ إِ هُ مْ یَطْمِثْ رْفِ لَ اتُ الطَّ رَ نَّ قَاصِ کلمه  ]56الرحمن،آیه[ »فِیهِ
ی بکارت است و معنای  شده است به معنای ازاله از آن مشتق» لم یطمث«که » طَمث«

اند و قبل از همسران، هیچ جن و انسی  آیه این است که حوریان بهشتی دست نخورده
 ] 169،ص80؛ 110، ص56[ی بکارت از ایشان نکرده است  ازاله

2- ». اتٌ فِي الْخِیَامِ ورَ صُ ورٌ مَقْ انٌّ حُ لَا جَ هُمْ وَ لَ نسٌ قَبْ نَّ إِ هُ طْمِثْ و  72الرحمن آیه [» لَمْ یَ
هایند یعنی از دستبرد اجانب محفوظند، زنانی مبتذل  حوریان مقصور در خیمه] 74

تعبیر به مقصورات، ] 187، ص56[ یرشوهران نیز، ایشان را تماشا کنند.نیستند که غ
و پنهان اشاره به این است که آنها تنها تعلق به همسرانشان دارند و از دیگران مستور 

، 80[ اند. ری با آنها تماس نگرفته و دوشیزه، جن و انس دیگهستند و هرگز پیش از این
 ] 184-183صص
طوری  ما زنان بهشتی را همیشه بکر قرار دادیم به ]36آیه  واقعه،[ »أَبْکَارًافَجَعَلْنَاهُنَّ « - 3

وصف بکارت   ]124، ص56[ که هربار که همسران ایشان با آنان بیامیزند ایشان را بکر یابند.
 ] 224، ص80[ شود. همیشه برای آنان باقی است و با آمیزش وضع آنان دگرگون نمی

ونٌ« -4 ضٌ مَّکْنُ نَّ بَیْ هُ نَّ أَ نزد آنها همسرانی است که جز به ] 49آیه  صافات،[» کَ
یی از لطافت و سفیدی ورزند و چشمانی درشت و زیبا دارند، گو شوهران خود عشق نمی

همچون تخم مرغهایی هستند که در زیر بال و پر مرغ پنهان مانده و دست انسانی هرگز 
کنایه از محفوظ ماندن آنان از دستبرد دیگران و به » مکنون«آن را لمس نکرده است. 

  ]289، ص94؛280، ص93[عبارت دیگر دوشیزگی ایشان است. 
؛  258، ص6 :نکـ [ا دوشیزگان توصیه شده است. در سنت و روایات نیز به ازدواج ب

،   76؛ 196، ص23؛ 53، ص16؛ 237، ص12؛ 323، ص11؛ 25ص، 10 ؛91، ص9
  ]باب استحباب اختیارالبکر للتزویج 178ص

بکارت در لغت، مصدر ثالثی مجرد از ریشه بکر بوده و کلمه بکر صفت مفرد به 
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است غیر از معنای  ]ذیل بکر 596ص، 26[ 1»مترادف با عَذرا«معنای دست نخورده و 
و البته زنی را که   ]140، ص41[شود  یادشده به فرزند نخست انسان نیز بکر گفته می

با وجود این، داللت  ]285، ص53؛ 596، ص 26[خوانند  تنها یک بار زاییده، نیز بکر می
تر به  نزدیکها و  تر از سایر داللت بر لفظ بکر قوی» تازه، دست نخورده، و غیرمستعمل«

؛ 551، ص2[ تبادر عرفی است. همچنین بکر زنی است که مردی او را لمس نکرده باشد.
  ]600، ص33؛ 289، ص3

اند اما در برخی  فقها در بحث از شرط بکارت به صراحت به مفهوم بکارت اشاره نکرده
نظر  ابواب مانند احصان، مهریه، عنن و والیت پدر در ازدواج باکره بحث شده است. به

توان از آن وحدت مالک  تر است و می رسد عنوان اخیر به موضوع این نگارش نزدیک می
گرفت. در بحث اذن پدر در نکاح دوشیزه، چهار نظر در مورد مفهوم بکارت و ثیبوبت 

  ]865، ص95؛  451، ص 58؛450، ص 16: نکـ [ارائه شده است:  
اعم از آمیزش و غیر  –بین رود  معیار اصلی، پرده بکارت است و به هرطریقی از -1

: نکـ [ثیبوبت محقق است. این نظر طرفداری ندارد.  - آمیزش مانند پریدن، بیماری و...
  ]451، ص58؛ 4054، ص11، ج47

تحقق ثیبوبت و زوال بکارت، مبتنی بر از بین رفتن پرده بکارت با نزدیکی و  -2
مشروع زائل نشده باشد، باکره  دخول شوهر است. کسی که بکارت او با ازدواج و آمیزش

بنابراین اگر بکارت با زنا، وطی به شبهه یا ورزش و پریدن از بین  ]122، ص88[است. 
  رفته باشد، آن شخص در حکم باکره است.

   ]865، ص95[شود.  معیار عدم تزویج است و صرف ازدواج، سبب زوال بکارت می -3
الل) زائل نشده باشد، باکره است. کسی که بکارت او با آمیزش (چه حرام یا ح -4

طبق این نظر اگر بکارت با غیر وطی  ]41، ص18[این معنی استعمال شرعی است. 
، 38[ مانند بیماری، شدت حیض، جهش و ... از بین رفته باشد زن در حکم باکره است.

  ]865،ص95؛  161، ص7،ج65؛ 450، ص58؛ 265، ص24، ج44؛ 220ص
العله برای صدق بکارت و  بود و نبود پرده بکارت را تمام توان دیدگاه کسانی که نمی

طور کلی پذیرفت بلکه نقش اصلی آن، کاشفیت از دخول  اند (نظر اول) به ثیبوبت دانسته
و نزدیکی است. دیدگاه دوم که دخول از راه ازدواج را دخیل کرده، متأثر از فرهنگ 

صورت گرفته است. شاید باور عرفی یا شرعی بوده که ازاله بکارت در ضمن ازدواج 

                                                                                                                                                                        

: العذراءُ.  1 رُ   البِکْ
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اند به این علت است که عادتاً  کسانی که باکره را ازدواج نکرده (دیدگاه سوم) معنا کرده
توان بیان  چنین کسی مورد دخول واقع نشده و پرده بکارتش باقی است. در مجموع می

داشت که نظر چهارم که نظر اکثریت فقها است، در بحث شرط بکارت و مفهوم آن 
تر است ضمن آنکه غالب فقهای معاصر (میرزا جواد تبریزی، سید علی سیستانی،  معجا

اند که، باکره زنی  فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی) نیز در پاسخ به استفتائات بیان داشته
است که با او نزدیکی (اعم از مشروع، نامشروع و به شبهه) نشده باشد و در صورت 

، صص  79[شود.  بماند یا باقی نباشد، زن ثیّبه محسوب مینزدیکی چه پرده بکارت باقی 
که پرده بکارت وی از نوع حلقوی و  –لذا حتی اگر زنی   ]142، 136،139،140
اله  لطف[ بعد از نزدیکی باکره بماند، حکم باکره را ندارد؛ بلکه ثیّبه است. -ارتجاعی باشد

البته در صورتی که  ]140- 139، صص 79صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی به نقل از 
های جسمی، بیماری و مانند آن، بکارت خود را از دست دختر در اثر ورزش، فعالیت

به نقل از عالمه حلی در تذکره [داده باشد، باید وی را مانند دوشیزگان محسوب کرد 
؛ زیرا بکارت تنها در صورت آمیزش با مردان از بین ]146، ص8؛ 2مساله 865، ص95
 ]129، ص10؛ 85، ص66عالمه حلی به نقل از [که در اینجا حاصل نشده است.  رود می

رسد در بحث شرط بکارت در نکاح نیز بتوان از این مالک استفاده کرد و  به نظر می
ویژه که در نظر عرف باکره بودن با پاکدامنی و  حکم به باکره بودن چنین زنی داد به
ی عرفی  رش این نظر با نگاه به مالک و پیشینهعدم اختالط با مردان آمیخته است. پذی

  است؛ زیرا در عرف، مفهوم بکارت با عدم تجربه جنسی و عفیفه بودن ممزوج است.
در خصوص وطی از دبر و تفخیذ نیز در مبحث ازدواج زنان باکره و لزوم اذن ولی، 

؟ صاحب این اختالف وجود دارد که آیا این ارتباط نیز موجب زوال عنوان بکارت است
 شهید  ]242، ص31، ج87[اند.  دانسته حکم باکره در احتیاط بر بنا جواهر چنین زنی را

  ] 144ص ،7، ج65[داند.  می بکارت حکم از زنی خروج چنین عدم بر را اصل نیز ثانی
توان عالمت نبود  را نمیشایان ذکر است از نظر پزشکی، صرف سالمت پرده بکارت 

های اصلی دوشیزگی سه مورد است: اول: سالمت  ا نشانهی جنسی دانست؛ زیر رابطه
سوم: باریکی مهبل، اگر  ی بکارت. دوم: حالت طبیعی در دهانه مهبل و دهلیز آن. پرده

های  شود؛ لذا در پرده هر سه عالمت با هم وجود داشت، دلیل بر دوشیزگی محسوب می
مطرح نیست. در این قابل اتّساع، عدم پارگی پرده بکارت برای تشخیص دوشیزگی 

با این حال برخی از  ]63، ص74[. موارد، وضع مهبل مشخص کننده مدخوله بودن است
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 برخي از تفادهرغم اس عليو معتقدند   نویسندگان در این عالیم نیز تشکیک کرده
 (مانند ،در پزشکي قانوني جنسي ی اثبات سوء استفادهبرای  بکارت ی پرده هاي ویژگي
ه تحتاني لب فاصله همچنین و قدامي فضاي آن، ضخامت و قوام ذ،فه منانداز و شکل

 وجود نوجواني، (پرده) در ندلیل افزایش قابلیت اتساع هایم) به هایمن تا وستیبول
 هاي طبیعي در هایمن،ه بکارت، وجود شکافپرد مادرزادي فقدان ارتجاعي، هاي پرده

ر نزدیکي یا ورود جسم خارجي و دیدگي هایمن در اث علت آسیب تمایز عدم توانایي در
هاي ترمیم پرده بکارت، قطعیت معاینه پرده بکارت در  همچنین پیشرفت تکنیک

 بر این نظرند کهبه بیان دیگر بسیاري از متخصصین  .ول مورد تردید استدخ خیصتش
 يشاخص قابل قبولي براي وقوع رابطه جنس ،نه تنها بررسي شکل ظاهري پرده بکارت

 قابل معاینه این در مقعدي و دهاني يه به اینکه رابطه جنستوج با بلکه نیست مهبلي
ت که معاینه پرده بکارت شاخص مناسبي براي گف توان مي جرأت به تص نیستشخی

    ]29، ص42[ ت.نیس جنسي رابطه فقدان معناي به باکرگي خیصتش
مشروع، مسلم است که  وطی (اعم از توان گفت  بندی از مفهوم بکارت می جمعدر 

کند؛ لذا  منظور  این است که  نامشروع و وطی به شبهه)، زوجه را از حکم باکره خارج می
دختر دارای پرده بکارت سالم باشد و آن را بر اثر دخول (اعم از مشروع، به شبهه و یا 
حرام) از دست نداده باشد ضمناً سایر عالئم دخول در مهبل وی وجود نداشته باشد؛ زیرا 

عدم همبستری زوجه با غیر، از اهمیتی فراوان برخوردار است؛ اغلب مردان در عرف، 
کند که  دوست دارند که همسر آنها سابقه تجربه جنسی را نداشته باشد؛ لذا فرقی نمی

زوجه با همسر سابق تجربه جنسی داشته باشد، یا اینکه از طریق نامشروع (اعم از رضایت 
قرار گرفته باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که ای  یا به عنف) مورد دستبرد غریبه

دهد؛ لذا اگر دختری  عرف، بنای عقد را بر وجود صفت عفت دختر و نه بکارت او قرار می
ی بکارت گردد، عرف این وصف را مغایر با اوصاف  ی سانحه دچار پارگی پرده به واسطه

  ذیرش همین دیدگاه بود.دهد. نظر غالب فقها نیز بر پ مورد نظر در عقد تشخیص نمی
  
 اثر فقدان بکارت از دیدگاه فقها. 3

اگر ضمن نکاح، بکارت شرط شود یا زوجه، موصوف به بکارت شود، اما بعد از عقد روشن 
اند. شایان ذکر  شود که باکره نبوده است فقها در حکم و اثر تخلف از آن ، اختالف نموده

کْمِ«در کتب روایی در باب  ]387، ص11؛165، ص10[دو روایت صحیح است که  نْ حُ  مَ
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جَ وَّ زَ رَأَةً تَ لَ امْ هَا یعَ نَّ رٌ أَ رَتْ بِکْ هَ باً فَظَ وارد شده است که هر دیدگاه، برداشتی متفاوت » ثَیِّ
  شود. دارد که در ادامه به آنها اشاره می

  
  دیدگاه اول: عدم ایجاد حق فسخ

، 4؛ 615،ص1[ .فسخ برای مرد دارند نظر بر عدم ایجاد حق- به ویژه قدما  - برخی از فقها 
، 3، ج67؛  299، ص63؛   428، ص61؛213، ص60؛ 519، ص51؛ 105، ص29؛ 88ص
  کنند: موافقان این نظریه به دو روایت ذیل استناد می ]376، ص86؛ 389، ص69؛543ص

بِ«در نخستین روایت آمده است  نْ أَ لِ عَ ضَیْ نِ الْفُ قَاسِمِ بْ نِ الْ مَّدِ بْ حَ نْ مُ نِ ع عَ حَسَ ي الْ
لَ رْأَةَ عَ جُ الْمَ وَّ زَ لِ یَتَ جُ باً یفِي الرَّ ا ثَیِّ هَ جِدُ یَ رٌ فَ هَا بِکْ نَّ الَ -أَ هَا قَ لَیْ قِیمَ عَ نْ یُ هُ أَ وزُ لَ جُ یَ دْ  -أَ الَ قَ فَقَ

وَةِ زْ نَ النَّ بِ وَ مِ رْکَ نَ الْمَ رُ مِ بِکْ قُ الْ  ]1705، ح428،ص61؛ 26945،  ح 223، ص28[» تُفْتَ
پرسد اگر شرط بکارت شود اما مشخص شود که زن ثیّبه است  امام معصوم میراوی از 
فرمایند: گاه بکارت در اثر سواری بر  کرد؟ حضرت می اقامه دعویاو  رعلیهتوان ب آیا می

 زندگی کرد؟توان با او  اند که آیا می (برخی تعبیر کردهرود.  مرکب یا جهیدن از بین می
   .)ق بهتر استاما تعبیر فو ]377، ص4، ج36[

: «در روایت دوم بیان شده  زَّكٍ قَالَ نِ جَ حَمَّدِ بْ نْ مُ رٍ عَ عْفَ نِ جَ هِ بْ نْ عَبْدِ اللَّ هُ عَ نْ وَ عَ
تُ إِلَ بُ یکَتَبْ جِ لْ یَ باً هَ هَا ثَیِّ جَدَ وَ راً فَ یَةً بِکْ ارِ جَ جَ وَّ زَ لٍ تَ جُ نْ رَ هُ عَ لُ أَ سْ نِ ع أَ حَسَ بِي الْ ا  أَ هَ لَ

افِی اقُ وَ : ینتقصالصَّدَ الَ ؟ قَ صُ تَقِ مْ یَنْ ای از امام هادی (علیه السالم)  راوی در نامه» اً أَ
یابد که وی  پرسیده است، مردی زنی باکره را به عقد خود درآورده است، سپس در می

شود؟  ثیّبه (غیرباکره) است، آیا باید تمام مهر به او پرداخته شود یا از مهر کاسته می
   ]1706، ح 428، ص61؛ 26946، ح223، ص28[شود.    حضرت فرمودند: کاسته می

  دالیلی که برای این دیدگاه ارائه شده عبارتند از: 
 ]376، ص30، ج87:نکـ [است. اصل لزوم و اصل احتیاط، مقتضی ثبات عقد نکاح . 1
ی عیوب موجب فسخ  آید و گرنه از دسته . ثیبوبت به تنهایی عیب به شمار نمی2

  ]389، ص69؛ 88، ص4[ شد. نکاح شمرده می
. زوال بکارت همواره بر اثر وطی نیست، چه بسا بروز حوادثی مانند افتادن، پرش یا 3

 ]266ص ،31[ بیماری موجب زوال بکارت باشد.
. روایت دوم که در آن به کاسته شدن مهریه تصریح شده است، دلیل بر عدم ایجاد 4

   ] 279، ص37[است.حق فسخ و لزوم تنقیص مهریه 
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تواند کسر  چند که برخی از قائلین به این دیدگاه معتقدند زوج از مهریه نیز نمیهر
و با عقد تمام مهر ثابت شده و  ]389، ص69؛ 88، ص4[کند چون ثیبوبت عیب نیست 

اما اکثریت بر تقلیل مهریه نظر دارند. در خصوص  ]296، ص4[ اصل بقای آن است.
  مطرح شده است:میزان تقلیل مهریه نیز نظریاتی متفاوت 

، 62[ شود؛ چون شرع مقدار را تعیین نکرده است. الجمله کسر می الف) مقداری فی
  ]486ص

به  361، ص2الدین راوندی شرح النهایه، ج قطب[شود.  ب) مقدار سدس کسر می
  ]378، ص30ج، 87ل ازنق

، 7؛ 303، ص1[ شود. ج) نسبت مهر بکر به ثیب از مهرالمسمی کسر می
اله صافی و  آیات عظام فاضل لنکرانی و لطف ]543، ص3، ج67؛ 124، ص48؛489ص

تومان 1000برای مثال اگر مهرالمسمی  ]137، ص79[ سیستانی نیز بر همین نظرند.
تومان  50تومان و در فرض ثیب بودن  100باشد و مهرالمثل زوجه بر فرض باکره بودن

 . ]532، ص22[ ومان می شود.ت 500باشد، نسبت آنها  نصف است بنابراین مهریه  زوجه 
   ]379، ص32[ شود. د) ارجاع به حاکم می

   ]378ص ، 30، ج87: نکـ [ شود. ) تنصیف میـه
این دیدگاه (عدم حق فسخ)، نظر بیشتر فقهای متقدم است. یکی از فقهای معاصر 

گوید که قبل از محقق کرکی، برای نمونه یک نفر هم پیدا نکردم که قائل به  نیز می
محقق کرکی نیز نظر قدما را بر عدم فسخ چنین  ] 6722، ص21، ج47[باشد. فسخ 

توجیه نموده است، که این نظر مخصوص حالتی است که اعتقاد و یا گمان به بکارت 
اند که در  اند و نگفته باشد، اما قدما صورتی را که شرط بکارت شده باشد، در نظر نگرفته

پاسخ باید بیان داشت که این توجیه مورد این صورت حق فسخ برای زوج نیست. در 
؛ ] 6710، ص21، ج47[گیرد  قبول نیست؛ چون عبارت فقها  هر دو صورت را در برمی

ها«زیرا تعبیر  در عبارت قدما هم صورتی را که بکارت شرط شده باشد، شامل  1»علی أنّ
   ]6711، ص21، ج47[شود و هم جایی که عقد مبنی بر آن واقع شده باشد.  می

  

                                                                                                                                                                        
هرچند که برخی از » هااً لم یکن ردّها بکراً فوجدها ثیباذا تزوج امراه علی انّ« چنین است: عبارت قدما. 1

و لو تزوج : «تحریراالحکام که بیان داشته عالمه در اند مانند شرط نیز استفاده نموده ی واژهآنها از 
  ]31، ص2، ج67[ ...»شرط البکاره، فخرجت ثیباً لم یکن له الفسخ 
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  دیدگاه دوم: حق فسخ
، 84؛ 465، ص68 ؛399 - 400ص، 64 ؛483ص ،59؛408ص، 17[برخی دیگر از فقها 

معتقدند بر این اساس که هرگاه در نکاح مشخص  ]376، ص30، ج87؛137- 136ص
شود یک طرف فاقد وصف مشروط است، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت. فقدان 

رسد بعد از مرحوم عالمه، مشهور  ه نظر میب شود. بکارت نیز از اسباب فسخ محسوب می
 ]6723، ص 21 ،  ج47[و اکثریت قائل به ایجاد حق فسخ هستند. 

  اهم استدالل این گروه به شرح زیر است: 
  ]483، ص59؛ 335، ص14[ ادله لزوم شرط و وجوب وفای به آن.. 1
بیند.  مه میتراضی به عقد بر مبنای وصف بوده است و با فقدان وصف، تراضی لط. 2

  ]140، ص25، ج44[
مخالف حدیث اول، این است که اگر احتمال زوال بکارت به عللی چون  مفهوم. 3

پرش و سوار شدن بر مرکب نباشد و قطع حاصل شود که بکارت قبل از عقد از بین رفته 
 بوده است خیار ثابت است.

اب بیع ارش مربوط به گونه که در ب حدیث دوم نیز داللت بر ارش دارد؛ زیرا همان. 4
گونه است و در کنار  جایی است که یکی از طرفین خیار دارد، در باب نکاح نیز همین

(ع) توسط معصومارش خیار فسخ نیز وجود دارد و دلیل صدور حکم کاسته شدن مهریه 
 ]103، ص29: نکـ [همین نوع خیار بوده است. 

است، در حالی » حقی«ه لزوم بیع، بر استدالل چهارم نیز این انتقاد وارد شده است ک
از  ]103، ص29[الفارق است.  ؛ لذا این استدالل، قیاس مع1است» حکمی«که لزوم نکاح 

طرفی پیوستگی ارش به حق فسخ در خیار عیب حکم خاص بیع است و قابل تعمیم به 
  سایر عقود نیست.  

ن حق مشروط بـه ایـن   اکنون که استدالل قائلین به حق فسخ بیان شد، باید افزود که ای
است که اوالً شرط بکارت شده باشد؛ ثانیاً از طریق اقرار زوجه یا بینـه یـا قـرائن، معلـوم     
شود که بکارت قبل از عقد نکاح زائل شده باشد؛ وگرنه آنان نیز قائل به عدم حـق فسـخ   

    ]530، ص22[هستند. 

                                                                                                                                                                        
بیع یک حکم تکمیلی است  پایداری و قابل فسخ نبودن در ،لزوم به این معناست که حقی بیع  . لزوم1

، به هم زنند اما لزوم نکاح ونند کعقد الزم را به تعبیری جایز  ،خیار باتوانند  نه امری و دو طرف می
  خیار کرد.بینی  پیش ،در نکاحتوان  ؛ لذا نمینه حق و تکمیلی است و امری یحکم
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تمام مهریه مستقر  اند که اگر فسخ بعد از نزدیکی باشد، پیروان این دیدگاه گفته
شود و چنانچه تدلیس شده باشد، زوج حق رجوع به مدلّس را دارد. اگر زوجه مدلس  می

؛  483، ص59؛408، ص17[گیرد.  باشد، اقل مهر یا مهرالمثل یا چیزی به او تعلق می
ای از قائلین فسخ نیز معتقدند  البته عده ]376، ص30، ج87؛ 465، ص68؛ 400، ص64

، 87؛ 483، ص59؛ 296، ص34[تواند از مهریه کسر نماید.  خ نکند، میکه اگر زوج فس
  ]377، ص87[ که این نظر به مشهور نسبت داده شده است. ]377ص
  

  دیدگاه سوم: تفصیل 
این گروه معتقدند در سه فرضی که: در ضمن عقد نکاح، شرط یا وصف بکارت ذکر شده 

حبت شده و عقد مبنی بر آن منعقد شده باشد و یا در مذاکرات پیش از عقد در مورد آن ص
مانند زمانی که زوج به گمان  –صورت  باشد؛ در صورت تخلف، خیار وجود دارد و در غیر این

، 25، ج44؛ ؛ 530، ص22؛387، ص11[خیار ندارد  –و یا اعتقاد به بکارت عقد کرده
ثیب کسر  ولی از مهر او به نسبت مهر باکره به ]460، ص86؛ 161، ص35: نکـ ؛ 140ص
؛ نظر آیات عظام سیستانی، اراکی، 141، ص25، ج44؛ 302، ص35؛  260، ص29[شود  می

های درونی  ؛ زیرا مجرد بنای قلبی و انگیزه]2444، مساله 493، ص35خویی، صافی در 
بسیاری از فقهای معاصر نیز بر  ]140، ص25، ج44؛ 161 ، ص35: نکـ [اثری در عقد ندارد. 
بکارت دختر در خواستگاری و در ضمن عقد به سکوت گذاشته شود و  این نظرند که اگر

تواند مقداری از مهر  سپس معلوم شود که زوجه باکره نیست، در چنین حالتی زوج تنها می
، 21؛ 206، ص13[  اند. ها این حالت را ملحق به شرط ندانسته را کاهش دهد. آن

، 57؛40، ص55؛140، ص25، ج44؛ 110، ص39؛ 279، ص37؛ 320، ص30؛351ص
        ]316، ص91؛ 376، ص30،ج87؛ 459، ص86؛ 55، ص70؛ 294ص

ما، شرط بکارت به عنوان یک شرط  یها البته برخی بر این نظرند که معموالً در محیط
گرچه در متن عقد و یا قبل  ]153، ص82؛ 208، ص81[و از پیش توافق شده است.  یضمن

؛ زیرا بکارت در ]123، ص83[ر تخلّف شرط وجود دارد؛ از آن ذکر نشود که در اینجا هم خیا
؛ 493، 35نظر آیه هللا فاضل لنکرانی در [عرف عام به صورت ضمنی بر دختران شرط است. 

اند که بکارت از لوازم عرفی عقد نکاح محسوب  اکثر حقوقدانان نیز اشاره نموده ]162، ص43
ن مستتر است و موردی برای تصریح وجود شود؛ زیرا در ازدواج با دختر، شرط باکره بود می

ندارد. ممکن است طرفین در هنگام عقد مأخوذ به حیا شوند و نتوانند چنین شرطی را به 



  453  حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح -تبیین فقهی

صراحت در ضمن عقد بیاورند. شرط کردن دوشیزه بودن دختر از نظر اخالقی چندان 
، 15[دهد.  اعتمادی و بدگمانی را به خانواده دختر نشان می پسندیده نیست چون نوعی بی

  ]141، ص90؛ 291، ص73؛ 157، ص40؛472ص
  
  تأثیر سکوت در خصوص فقدان بکارت بر عقد نکاح  .4

جا دو موضوع سکوت زوج در شرط نمودن این صفت و همچنین سکوت زوجه در  در این
شود. در حالتی که زوج در زمان عقد نکاح و یا قبل از آن  اعالم فقدان بکارت  بررسی می

ری در خصوص بکارت سکوت کند، اگر بعد از عقد مشخص شود که زوجه در خواستگا
ثیبه است، آیا تخلف از شرط بنایی و یا تدلیس محسوب شده و زوج صاحب حق فسخ 

  است یا اینکه این امر تنها بر مهریه اثرگذار است؟
تر بیان شد در این حالت،  گونه که پیش از دیدگاه اغلب فقها (دیدگاه سوم) همان

تواند از مهرالمسمی به نسبت کسر کند، ضمن  دارای حق فسخ نیست، بلکه تنها میزوج 
  آنکه در این حالت تدلیس نیز محقق نشده است.

قانون مدنی به صراحت بر اعتبار شرط بنایی تاکید  1128از منظر حقوقی، ماده  
ر گرفت: در توان به کا نموده است. از دیدگاه حقوقدانان، شرط بنایی را به دو مفهوم می

معنی خاص، تعهدی تبعی است که پیش از انشای قرارداد مورد گفتگو قرار گرفته ولی 
، 20[شود  شود، اما عقد مبتنی بر آن منعقد می در هنگام انشای عقد به آن تصریح نمی

؛ 43، ص71؛ 250، ص54؛ 40، ص50؛ 341، ص49؛ 39، ص45؛ 200، ص25؛ 175ص
در معنی عام، عالوه بر پوشش دادن معنی  ]165، ص77؛ 37، ص 75؛ 43، ص3، ج72

خاص، شامل شروطی است که هیچ سخنی راجع به آنها میان دوطرف تبادل نشده و هر 
اند که با  گفته ]39،ص45[نماید.  طرف با آگاهی از ضمیر دیگری قرارداد را منعقد می

عرف و مورد لحاظ انس جامعه و از قرائن و اوضاع و احوال، وجود این شرط معهود در 
طور مطلق هم انشاء شود، وجود این شرط  ای که اگر عقد به شناسایی است به گونه

، 75؛ 277،ص77؛ 250، ص54؛ 44و41، ص50[یابد.  ضمنی در ذهن عرف انعکاس می
شرط بنایی یکی از مالحظات شگرف فقهی است که در ادبیات فقهی از آن به  ]؛37ص
 ]283، ص77:نکـ [اند.  نیز یاد کرده» شرط ارتکازی«

اشتراط » دوشیزه«بسیاری اوقات، بکارت در تشریفات عقد با توصیف زوجه به 
آید؛ که در  شود  و گاه در گفتگوهای مقدماتی، به صراحت از آن سخن به میان می می
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این حالت شرط بنایی مسلم است. اما اغلب حتی در گفتگوهای مقدماتی نیز از آن 
را ظاهر آن است که چنین شرطی وجود دارد و چندان رود؛ زی سخنی به میان نمی

مودبانه نیست که چنین گفتگویی به صراحت به میان آید. با این حال در این صورت نیز 
جا نیز شرط ضمنی بنایی  با نظر به عرف کنونی ایران اعتقاد حقوقدانان آن است که این

اند که براساس ماده  گفتهلذا  ]291، ص73؛ 157، ص40؛ 472، ص15[وجود دارد. 
 ]141، ص90[طور ضمنی این شرط وجود دارد که دختر باکره است.  ق.م. به 1128

به تاریخ  9309970906801226دیوان عالی کشور نیز طی رای شماره  8شعبه 
بین هر پسر و دختری حسب  ،چون در ازدواج اول«همین نظر را ابراز کرده است:   6/12/93

ول در جامعه ایران باکره بودن دختر به عنوان وصف کمال، مقصود پسر عرف مسلّم و متدا
د که عقد نکاح مبنیاً بر آن واقع شو بوده و به عنوان یک شرط مبنائی نانوشته محسوب می

خواه دوشیزه نبوده و  زوجه  به هنگام ازدواج با فرجام ،که معلوم شود و درصورتی... شود  می
مابین محسوب  تواند از مصادیق تدلیس در ازدواج فی ن امر میای ،فاقد صفت کمال بوده است

  ]96: سایت پزوهشگاه قوه قضاییه، بانک داده آراء به نشانینکـ [ ...»گردد 
دهد که از نظر  اند، نشان می بررسی دیدگاه حقوقدانانی که به این بحث اشاره نموده

زدواج با دختر، شرط باکره شود. در ا آنان، بکارت از لوازم عرفی عقد نکاح محسوب می
بودن مستتر است و موردی برای تصریح وجود ندارد؛ لذا هرگاه پس از عقد کشف شود 

  تواند نکاح را فسخ نماید.  که زن فاقد صفت بکارت است مرد می
رسد نظر فقها ارجحیت دارد؛ زیرا اوالً؛ در عقد نکاح، لزوم  نظر می لیکن در مجموع به 

پذیر است از انحالل آن  در اولویت است و باید تا آنجا که امکانحفظ کانون خانواده 
؛ صرف دادن حق فسخ نمی تواند بهترین ضمانت اجرا برای زوج باشد به  پرهیز نمود. ثانیاً

تواند از حق طالق استفاده  این دلیل که چنانچه وی تمایل به انحالل داشته باشد می
مهریه در فرض وقوع نزدیکی است که   کند، لیکن  موضوع مهم برای وی پرداخت کل

شود. ثالثاً؛ اگر بپذیریم  اگر قائل به تقلیل مهریه شویم، این مشکل نیز تا حدی رفع می
 647شود، رخ داده است، وفق ماده  که تخلف شرط که به نوعی تدلیس نیز محسوب می

داشت؛ حال ضمانت اجرای کیفری را نیز برای زوجه در برخواهد  1قانون مجازات اسالمی
                                                                                                                                                                        

وجین قبل از عقد ازدواج طرف چنانچه هر یک از ز«قانون مجازات اسالمی بیان می دارد:  647ماده  .1
اجتماعي، شغل و سمت  خود را به امور واهي از قبیل داشتن تحصیالت عالي، تمکن مالي، موقعیت

ها واقع شود مرتکب به حبس  خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبناي هر یک از آن
  ».گردد محکوم مي  تعزیري از شش ماه تا دو سال
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تواند  عنوان فعل منفی (عنصرمادی جرم) نمیآنکه در مباحث کیفری، سکوت به
جایگاهی محکم داشته باشد. از سویی دیگر نیز باید توجه داشت که روند تحوالت 
اجتماعی به سویی است که در برخی از جوامع شهری دیگر ارتکاز محکمی نسبت به 

  دوشیزگی بانوان وجود ندارد.
د در خصوص سکوت زوجه است، که آیا سکوت وی با علم به فقدان بکارت سوال بع

شود؟ به اعتقاد برخی فقها، اگر بکارت در عقد شرط شود، یا زوجه  تدلیس محسوب می
به آن توصیف شود، یا قبل از عقد به آن توصیف شود و زوجه سکوت کند، تدلیس 

زوج به اعتقاد بکارت تزویج کرده و محقق است. لیکن اگر امور ثالثه مذکور نباشد؛ مثالً 
شود و زوج حق فسخ  زوجه سکوت نموده، مجرد سکوت زوجه تدلیس محسوب نمی

تواند از مهریه به نسبت مابه التفاوت مهر باکره و ثیب از مهرالمسمی  ندارد، لیکن می
 ]141و  136- 135، ص25، ج44 ؛260، ص29[کسر نماید. 

دادنامه  تجدیدنظر استان تهران به شمارهدادگاه  30در رأی صادره از شعبه 
اگر چه «.... نیز چنین استدالل شده است که:  29/8/92مورخ  920997022300140

 ،لیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ نکاح باشد گردد و این امر تدلیس محسوب می
یعنی صفت مذکور در باشد؛ مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از انحای ثالثه  ؛نیست

ا اینکه در گفتگوهایی مقدماتی یضمن عقد نکاح صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد و 
 .سپس عقد نکاح مبنیاً بر آن توافق قبلی اجرا و واقع شود ،مطرح و بر آن توافق نمایند

در حالی که وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای 
نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با  مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح

: سایت نکـ [ ...»قانون مدنی که مورد استناد قرار گرفته است انطباق ندارد  1128ماده 
   ]96وهشگاه قوه قضاییه، بانک داده آراء ،ژپ

  
  اثر فقدان بکارت از دیدگاه  حقوقدانان. 5

مانت اجرای آن، بر این نظرند که برخی از حقوقدانان در خصوص شرط بکارت و ض
تواند به  شود و او صرفاً می تخلف از این شرط سبب پیدایش حق فسخ برای زوج نمی

ای دیگر معتقد  نویسنده ]251، ص46[جای مهرالمسمی، مهرالمثل پرداخت نماید. 
تواند عقد  است که اگر شرط بکارت شود و خالف آن رخ دهد، زوج دو راه دارد: یا می

را فسخ کند یا اینکه نکاح را فسخ نکند لکن مهرالمسمی را فسخ کند و در این  نکاح
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صورت به شرط وقوع دخول، به نسبت تفاوت مهر ثیب و بکر از مهرالمسمی، مهریه 
، 52؛ 382، ص27[اما اکثریت، نظر بر حق فسخ نکاح دارند  ]219، ص24[بدهد. 

بدون اینکه  ]156ص ،85؛ 58، ص78؛  287، ص73؛ 188، ش234، ص54؛155ص
  ای به تقلیل مهریه داشته باشند. اشاره -به جزء دکتر صفایی –آنها 

برخی از قائلین این گروه مبنای خود را برای ایجاد حق فسخ، تخلف از وصف عنوان 
، 52[و تعدادی دیگر به خیار تدلیس اشاره دارند.  ]156، ص85؛ 58، ص78[ اند نموده
اند، سکوت طرفین در  چنین گفته هم ]287، ص73؛  188، ش246، ص54؛ 155ص 

شود؛ بنابراین چنانچه زن  مورد باکره بودن زن، به معنای تایید اقتضای مزبور تلقی می
   ]155، ص52[عنوان نکند که باکره نیست از مصادیق تدلیس است. 

ای را به خیار تدلیس در نکاح اختصاص نداده است، اما  هرچند قانون مدنی، ماده
قانون مدنی که تخلف  از اوصافی را که  1128ندگان حقوق، از قسمت اخیر ماده نویس
کند، خیار تدلیس را  موجب حق فسخ ذکر می» عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد«

، 73؛  743، ش344، ص46؛ 157، ص40؛ 471- 470، صص15[اند.  استنباط نموده
   ]156، ص92؛  258ص

اند. چنانچه  را به هم آمیخته» تخلف از شرط صفت«و » ستدلی«فقهای امامیه طور کلی  به
اند که مشعر به تخلف از شرط  در ذیل بحث مربوط به تدلیس، فروعی فقهی را ذکر نموده

دلیل این امر آن است که خیار تدلیس مبنایی جدای از  ]30، ص2، ج67: نکـ [صفت است. 
خیار تخلف وصف است. البته و یکی از متفرعات  ]283، ص73: نکـ [تخلف وصف ندارد 
اند که حوزه تدلیس از شرط صفت جداست؛ زیرا تحقق تدلیس نیازمند دو  برخی متذکر شده

رکن مادی و معنوی است. تدلیس به مفهوم نیرنگ و عملیاتی است که موجب فریب طرف 
لذا بر خالف تخلف وصف، تدلیس نیازمند عنصر معنوی است.   ]325، ص5، ج72[ شود؛ می
تفاوت در مسئولیت کیفری موثر است؛ زیرا سوء نیّت امری است که در تحققِ جرم  این
قانون مجازات اسالمی) تاثیر دارد. با این همه در حقوق  647(ماده » فریب در ازدواج«

  خصوصی مبنای تدلیس، چیزی جز تخلف شرط نیست. 
با عمل جراحی یکی از مصادیق بارز تدلیس، هایمنوپالستی یا بازسازی پرده بکارت 

است و فرآیندی است که طی آن، بقایای پرده بکارت که بر اثر آمیزش یا هر دلیلی دیگر 
عوامل از بین رفتن پرده بکارت  ]202، ص89[شود.  آسیب دیده است به هم دوخته می

شامل داشتن آمیزش جنسی، ورزشهای سنگین یا خشن، وقوع حوادثی که منجر به 
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ی از جمله غشا و فرآیندهای غشایی شود؛ مثل سقوط از دیدگی ناحیه تناسل آسیب
] 203همان،  ص [بلندی، تصادف و برخورد با برخی اشیای سخت و عفونت واژن است. 

لذا ترمیم  ]141- 140، صص 19: نکـ [دانند.  ای از فقها نیز این عمل را جایز نمی عده
ده، از مصادیق فعل مثبت پرده بکارتی که با دخول (اعم از مشروع و غیرمشروع) زائل ش

  و رکن مادی تدلیس و جرم فریب در ازدواج است.
  
 . اثر فقدان بکارت بر مهریه6

چنانچه به دلیل فقدان بکارت، با شرط بکارت، نکاح قبل از دخول فسخ شود، مهر به 
؛ 141، ص25، ج44؛ 148، ص8، ج43[. اجماع و به دلیل روایات وارد شده ساقط است

اعم از اینکه - اما اگر نزدیکی رخ داده باشد و اقدام به فسخ نشود   ]148، ص8، ج65
زوج تمایل به فسخ نکاح نداشته باشد و یا حق فسخ وجود داشته، ولی فوریت آن از بین 
رفته باشد یا  اینکه اساساً طبق نظر برخی از فقها در چنین حالتی حق فسخ وجود 

ط یا تدلیس رخ داده باشد (بر فرض نداشته باشد، یا حتی در فرضی که تخلف از شر
 تواند از باب غرامات به مدلّس مراجعه نماید.   یکسان بودن این دو عنوان) زوج می

به جز سه  - هرچند در کتب حقوقی، بحث تقلیل مهریه، مورد استقبال حقوقدانان 
ز است، اما نباید ا قرار نگرفته - از آنها  ] 234، ص54؛ 251، ص46؛ 219، ص  24[ -تن

آن غفلت کرد؛ زیرا چه بسا در مواردی زوج تمایل به فسخ نکاح نداشته باشد، لیکن نیاز 
به حمایت قانونی در زمان پرداخت مهریه داشته باشد؛ پس نباید ضمانت اجرای فقدان 

مراجعه به فقه راهگشا است. از بکارت را منحصر به فسخ نکاح دانست. در این موضوع 
اول فقها در خصوص فقدان بکارت و میزان مهریه  ت دیدگاهمیان نظریاتی که در قسم

مطرح شد، نظریات تنصیف، سدس و کسر مقداری از مهریه، وجاهتی نداشت و بهترین 
نظر همان نظر مشهور است که بر اساس آن، از مهرالمسمی به نسبت تفاوت میان 

مالک عقالیی موجود  توان از شود؛ زیرا این مورد را می مهرالمثل دوشیزه و ثیبه کاسته 
  در ادله خیار عیب و نحوه محاسبه ارش دریافت. 

تواند مهرالمسمی را به زوجه بپردازد و تفاوت را از مدلّس  در فرض تدلیس، زوج می
دریافت نماید. در فرضی که مدلّس خود زوجه باشد زوج ملزم به پرداخت کل 

ه یکی از فقها معتقد است در مهرالمسمی نیست و حق تقلیل را به روش فوق دارد. البت
امثال آن زن دارد تعلق  ی این حالت به زوجه کمترین چیزی را که صدق عنوان مهریه

  این نظر نیز وجهی ندارد.  ]400، ص 64[گیرد.  می
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، 46: نکـ [چنین روشن است که رجوع به مهرالمثل که یکی از حقوقدانان  هم
مهرالمثل مربوط به مواردی است که مهریه  اند، توجیهی ندارد؛ زیرا کرده بیان ] 251ص

  یا نکاح  باطل باشد.
  
  . نتیجه7
در جامعه کنونی ایران در نظر اکثر مردان رابطه مستقیم بین بکارت و پاکدامنی . 1

وجود دارد. منظور از بکارت این است که دختر دارای پرده بکارت سالم باشد و آن را بر 
و یا حرام) از دست نداده باشد و در ضمن سایر عالئم  اثر دخول (اعم از مشروع، به شبهه

دخول در مهبل وی وجود نداشته باشد؛ لذا چنانچه بکارت از طریق پرش، سقوط، 
فعالیتهای ورزشی، بیماری یا بطور مادرزادی زائل شده باشد چون عفت زن خدشه دار 

د. زیرا فقدان نشده است اثری در عقد نکاح ندارد، هرچند وجود بکارت شرط شده باش
 شرط از این مورد انصراف دارد.

- چنانچه بکارت در ضمن عقد شرط شود یا زوجه به این وصف توصیف شود . 2
یا اگر در گفتگوهای  - شود یاد می» دوشیزه«گونه که هنگام خطبه نکاح از زوجه به  همان

ماده  گمان فقدان این وصف به استناد قبل از نکاح از آن سخن گفته شده باشد، بی
شود.  قانون مدنی، موجب پیدایش خیار تخلف از وصف (و تدلیس) برای زوج می 1128

در این موارد افزون بر حق فسخ، از باب قاعده غرور، رجوع به مدلّس نیز برای زوج جهت 
آید. چنانچه  مطالبه مهریه پرداختی در فرض نزدیکی و سایر خسارات وارده بوجود می

در فرض فسخ نکاح توسط زوج، چیزی به عنوان مهرالمتعه به خود زوجه مدلّس باشد، 
گیردژ ولی اگر وی ادامه زندگی زناشویی را انتخاب کند، از مهرالمسمی به  او تعلق می

 شود. نسبت تفاوت مهر باکره و ثیبه کاسته می
اگر در ضمن عقد یا قبل از آن، گفتگویی در خصوص وجود این صفت به میان . 3

که غالباً عرف جامعه از نظر اخالقی، گفتگو در این مورد را پسندیده - نیآمده باشد 
و مسئله به سکوت گذاشته شود و سپس ثیّبه بودن زوجه محرز شود، طبق  -داند نمی

عقد «نظر اکثر حقوقدانان با توجه به عرف رایج و اوضاع و احوال و همچنین عبارت 
محسوب  و قانون مدنی شرط بنایی  1128مصرح در ماده » شود متبانیاً بر آن واقع می

زوج حق فسخ دارد؛ لیکن براساس نظر بسیاری از فقها در چنین حالتی زوج حق فسخ 
رسد این نظر فقهی، بیشتر با مبانی  یابد که به نظر می ندارد و صرفاً مهریه تقلیل می

  حفظ لزوم خانواده سازگاری دارد.
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ض عدم اعمال فسخ و اختیار ادامه در مواردی که حق فسخ وجود دارد، در فر .4
زندگی توسط زوج، باید تقلیل مهریه را در کنار آن مورد توجه قرار داد، این نظری است 

قانون مدنی  1128ای بر ماده  که مشهور فقها بر آن تصریح دارند؛ لذا افزودن تبصره
یشنهاد برای خروج از انحصار ضمانت اجرای شرط فقدان بکارت  به فسخ، بدین صورت پ

تبصره: در خصوص شرط بکارت در صورت عدم اختیار فسخ نکاح و بقای «شود  می
  »شود. زندگی، از مهرالمسمی به نسبت تفاوت مهر باکره و ثیبه کاسته می
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