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چکیده
در نظام حقوقي ایران مواردی وجود دارد که متضمن نفي استحقاق زن بر دریافت مهرالمثل است.
موارد مزبور منوط است به این که زن عالم به حرمت رابطه جنسي مربوط باشد  .عمده نویسندگان
مبنای فقهي چنین حکمي را قاعده «ال مهر لبغي» دانستهاند؛ با این حال ،در خصوص این قاعده و مفاد
آن پژوهش مستقلي صورت نگرفته است  .سؤال اصلي این است که آیا اساساً مي توان حکم مزبور را
یک قاعده فقهي دانست؟ در این صورت ،مفردات قاعده یعني «مهر» و «بغي» به چه معناست و موارد
نفوذ آن در نظام حقوقي ایران کدام است؟ مقاله حاضر به بررسي سواالت مزبور پرداخته و در نهایت
به این نتیجه رسیده است که با توجه به اوصاف قواعد فقهي از جمله کلي بودن و شرعي بودن ،حکم
« ال مهر لبغي» را ميتوان قاعدهای فقهي دانست که مستند به روایات متعدد ،تسالم اصحاب و اجماع
ميباشد  .همچنین مصادیق نفوذ این قاعده در نظام حقوقي ایران از جمله بحث تعلق مهرالمثل و
ارش البکاره به زانیه ،مورد بررسي و تحقیق قرار گرفته است .
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مقدمه
به جرأت می توان گفت قواعد فقه پرکاربردترين بخش فقه در حقوق ايران است .ريشه
بسیاری از مواد قانونی از قواعدی گرفته شده که همگی مستند به منابع فقهی است؛ با اين
حال ،برخالف ساير شؤون فقه ،کمتر بدان پرداخته شده است .برای اثبات اين مدعا کافی
است نگاهی به شمار ک تب اصولی تألیف شده توسط فقها بیندازيم که دهها برابر کتب
قواعد فقه است .آن دسته از کتبی نیز که در زمینه قواعد فقه نگارش يافته است ،عمدتاً
ناظر بر يکسری قواعد معروف و محدود می باشد .در واقع همانطور که يکی از نويسندگان
بهدرستی اذعان داشته است « :با تتبع در کلمات فقها در موارد مختلف فقه و نیز با
مراجعه به رواياتی که در مقام بیان قواعد کلیاند ،می توان تعداد بیشتری از قواعد را
استخراج کرد .فقهای شیعه استناد به اطالق و عموم روايات را بر استخراج قاعده و
استناد به آن ترجیح دادهاند؛ از اينرو تعداد قواعد فقه شیعه در مقايسه با قواعد فقه اهل
سنت ،به ظاهر اندک بهنظر میرسد»(عمید زنجانی ،1931 ،ص .)96بنابراين شمار قواعد فقهی
محدود به آنچه هماکنون در کتب قواعد آمده است ،نمی باشد و بسیار افزون بر آن است.
در نظام حقوقی ايران که عمده قوانین آن ريشه در فقه غنی شیعه دارند ،مطالعه قواعد
فقهی با شناخت مستندات و قلمرو آنها اهمیت بسیاری دارد .در اين بین ،جمعآوری و
بررسی قواعدی که کمتر مورد توجه بوده اند و تاکنون مستقالً مورد مطالعه قرار نگرفتهاند،
اهمیت مضاعفی دارد .به خصوص که در بازنگری و اصالح قوانین موجود ،می توان از
نظرا ت متفاوت فقها پیرامون يک قاعده ،بهره جست.

بیان مسأله
يکی از قواعدی که تاکنون احدی از نويسندگان بهعنوان يک قاعده فقهی مشخص بدان
نپرداخته است ،قاعده «ال مَهر لبَغی» می باشد که در ابواب مختلفی از فقه با همین عبارت
مورد استناد فقها قرار گرفته است و بیانگر اين حکم است که «زن زناکار مستحق مهريه
نیست » .قاعده مزبور در حقوق ما نیز نفوذ کرده و منشأ برخی مواد قانون مدنی و قانون
مجازات اسالمی شده است .لذا بررسی آن بهعنوان يک قاعده فقهی و بیان مستندات و
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موارد استعمال آن دارای اهمیت است.
نگارنده در اين مقاله درصدد پاسخ به چنین سؤاالتی است که آيا اساساً حکم مذکور
می تواند به عنوان يک قاعده فقهی مطرح شود؟ و اگر پاسخ مثبت است ،مفاد اين قاعده
چیست؟ واژههای مهر و بغی در قاعده به چه معناست؟ مستندات اين قاعده کداماند؟ موارد
استعمال آن در قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی چه مواردی است؟
بدين ترتیب ،ابتدا به شناخت «ال مهر لبغی » بهعنوان يک قاعده فقهی و اثبات اين که
حکم مزبور قاعدهای فقهی است ،می پردازيم؛ سپس به تعريف و بیان مفاد و مستندات آن
خواهیم پرداخت و در نهايت موارد استعمال قاعده و نفوذ آن در قوانین موضوعه را
بررسی خواهیم کرد.

مفهومشناسي مصطلحات
قبل از ورود به بحث ،الزم است اصطالحات اصلی تحقیق مفهومشناسی گردد.

1ـ قاعده فقهي
قاعده در لغت به معنای پايه و اساس است(ابن منظور1011 ،هـ ،ج ،11ص  )593و در اصطالح
فقهی ،اصلی کلی است که از طريق ادله شرعی ثابت شده است و بر مصاديق خود انطباق
دارد(مصطفوی1096 ،هـ ،ص .) 3در تعريفی ديگر ،ق واعد فقه احکام عام فقهی هستند که در
ابواب مختلف فقه کاربرد دارند(مکارم شیرازی1051 ،هـ ،ج ،1ص.)11

2ـ مهر
در يک تعريف کلی ،مَهر يا صداق عبارت از مالی است که به واسطه ازدواج ،مرد به زن
می پردازد(سعدی1011 ،هـ ،ج ،1ص  )901و مطابق تعريفی جامع تر ،مهر حق مالی است که در
عقد ازدواج صحیح يا دخول به شبهه يا بعد از عقد فاسد ،قانون گذار مرد را مکلف به
پرداخت آن به زن کرده است(شبلی ،1311 ،ص.)993
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3ـ ارشالبکاره
ارش در لغت معانی متعددی دارد از جمله :آزمند کردن ،خراش ،برانگیختن به سوی
چیزی ،عطا کردن ،خصومت ،اختالف ،ديه ،رشوه و نقصان که در جامعه پیدا میشود
(قدوسی ،1911 ،ص  .)11در اصطالح فقهی ،ارش به تفاوت قیمت صحیح و معیب اطالق میشود
(مسجدسرايی ،1939 ،ص  .)110قانون مجازات اسالمی در ماده  003ارش را اين گونه تعريف
میکند « :ارش ،ديه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با
لحاظ نوع و کیفیت جنايت و تأثیر آن بر سالمت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در
نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ،میزان آن را تعیین میکند».
بکارت به فتح باء در لغت به معنای دوشیزگی است(بستانی ،1913 ،ص  .)06اصطالح
دوشیزه ،باکره يا عذرا در مقابل اصطالح « ثیبه» استعمال میشود .ثیب در لغت بهمعنای
زن يا مردی است که ازدواج کرده است(همانجا) و به زن ازدواج کرده ثیبه گفته میشود.
اصطالح بکارت را با « پرده بکارت» يا آنچه که در فقه به آن «عُذره» گفته میشود ،نبايد
يکی دانست؛ پرده بکارت پرده ای است که در مدخل واژن قرار دارد و در محیط خود به
جدار واژن متصل است(صناعی زاده ، 1935 ،ص  .)591بنابراين پرده بکارت بافت يا عضوی از
بدن دختران است ،در حالی که بکارت وصف دختری است که اين بافت را داراست.
با اين مقدمات ،ارشالبکاره را می توان ديه و خسارت دوشیزگی دختر و يا مابهالتفاوت
باکره و ثیبه دانست.

4ـ افضاء
افضاء مصدر باب افعال و در لغت ،به معنای انتهای چیزی است و هر گاه فاعل آن مرد
و مفعول آن زن باشد ،به معنای مقاربت و جماع آمده است(ابن منظور ،بیتا ،ج ،12ص  .)121اما
در اصطالح ،آن نوع مقاربتی را گويند که منجر به يکی شدن مجرای حیض و بول يا يکی
شدن مجرای حیض و غائط در زن شود(جعفری لنگرودی ،1930 ،ص 61؛ مسجدسرايی،1939 ،

ص .)113در فقه ،حسب مورد افضاء از موجبات ضمان ديه ،مهرالمثل و ارشالبکاره است
و فقها در کتاب الديات عنوان مستقلی را به ديه افضاء اختصاص دادهاند .قانون گذار نیز

تبيين قاعده «ال مهر لبغي» در نظام حقوقي ايران 44 

در کتاب چهارم قانون مجازات(ديات) ،عنوان افضاء را از موجبات ديه مقدر دانسته و در
مادتین  661و  661حکم آن را روشن ساخته است.

اثبات «ال مهر لبغي» بهعنوان یک قاعده فقهي
قبل از هر چیز بايد اين پرسش را پاسخ گفت که آيا اساساً حکم «ال مهر لبغی » را می توان
به عنوان يک قاعده فقهی دانست يا خیر؟ زيرا شمار قواعد فقه محدود به آن چیزی نیست
که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته است؛ بسیاری از «احکام » وجود دارد که قاعده فقهی
به معنای دقیق کلمه نیستند و «ضابطه فقهی » تلقی میشوند .بر اين اساس ،ابتدا بايد
عناصر تشکیل دهنده يک قاعده فقهی را شناخت و قدرت تمییز آن از ضابطه فقهی را پیدا
کرد و پس از آن ،به تطبیق حکم «ال مهر لبغی» با قاعده فقهی دست زد.
با بررسی عمده تعاريفی که فقها از قاعده فقهی ارائه داده اند ،می توان گفت هر قاعده
فقهی بايد دو خصیصه را داشته باشد تا از ساير مفاهیم مشابه شناخته شود و در
صورتی که اين دو ويژگی را نداشته باشد ،قاعده فقهی تلقی نمیشود .به عبارت اخری
اين دو ويژگی اوصاف ذاتی قاعده فقهی است؛  1ـ کلی بودن  5ـ شرعی بودن.
منظور از کلی يا عام بودن قاعده فقهی اين است که بر مصداقهای متعدد قابل انطباق
است(هدايتنیا ،1935 ،ص  . )96بنا بر اين شرط ،قاعده فقهی بايد در بیش از يک باب از ابواب
فقهی استعمال شود(مکارم شیرازی1051 ،هـ ،ج ،1ص .)11البته مراد از کلی بودن اين نیست که
يک قاعده در کلیه ابواب فقهی استعمال شود ،بلکه مهم اين است که استعمال آن صرفاً
محدود در يک باب نباشد(قبلهای خوئی ،1911 ،ج ،1ص .)2با اين ويژگی ،ضابطه فقهی از قاعده
فقهی بازشناخته می شود .ضابطه فقهی به قاعده کلی که در يک باب جريان داشته و
مسائل مختلف آن را در بر دارد ،تعريف شده است(حاجی دهآبادی ،1931 ،ص.)11
به عالوه ،قاعده فقهی يک حکم شرعی است و مانند ساير احکام شرعی به کمک اصول
و قواعد اصول فقه ،از منابع فقه استنباط میشود(هدايتنیا ،1935 ،ص) 96؛ اعم از آن که
بیانگر حکم وضعی باشد يا حکم تکلیفی(حاجی دهآبادی ،1931 ،ص  .)10بنابراين ،يکی از عمده
تفاوتهای قاعده فقهی با قاعده اصولی در همینجاست؛ زيرا قواعد اصولی لزوماً حکم
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شرعی را بیان نمی کنند؛ قواعدی هستند برای استنباط حکم شرعی که نتیجه استفاده از
آنها ممکن است قاعده فقهی باشد.
بايد ادعا کرد که حکم « ال مهر لبغی» اوصاف ذکرشده برای يک قاعده فقهی را
داراست .اگرچه اکثر فقها از حکم مزبور در باب متاجر و ذيل عنوان مستحق للغیر
درآمدن کنیز سخن گفته اند ،اما در ابواب مختلف ديگر مانند متعه ،نکاح و زنا نیز به آن
متمسک شدهاند .شهید ثانی در شرح لمعه به اين حکم در باب متعه و زنا نیز استناد کرده
است .در کتاب کشفاللثام از آن در ذيل متعه بحث شده(فاضل هندی1012 ،هـ ،ج ،5ص )22و
در کتابالحدود و ذيل باب زنا نیز مجدداً به آن استناد شده است (همانجا) .مرحوم محقق
کرکی در کتاب جامعالمقاصد بیشترين استفاده را از اين ع بارت در ابواب مختلف فقهی
کرده است .بنابراين ،حکم «ال مهر لبغی» وصف کلی بودن را داراست و بر مصاديق خود
در ابواب مختلف فقهی انطباق کلی دارد .بهعالوه وصف شرعی بودن را نیز در حکم «ال
مهر لبغی» می توان يافت؛ زيرا صرف نظر از اين که حکم مزبور با استمداد از منابع
شرعی و فقهی چون روايات استنباط شده است ،خروجی و مفاد آن نیز بیانگر حکم
وضعی عدم تعلق مهريه به زن زناکار می باشد که يک حکم شرعی است .بنابراين به نظر
میرسد عبارت «ال مهر لبغی» که در متون فقها رواج پیدا کرده است ،می تواند به عنوان
يک قاعده فقهی مطرح شود و م ورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
اما در پاسخ به اين سؤال که چرا تاکنون اين قاعده در کتب قواعد فقه مطالعه و
بررسی نشده است ،بايد گفت شمار قواعد فقهی زياد است و اين فکر که کلیه قواعد در
يک کتاب نام برده شود و مورد مطالعه قرار گیرد ،در میان فقهای ما وجود نداشته است.
بلکه بیشتر اين قواعد به تناسب باب فقهی که در آن کاربرد داشته اند ،مورد بررسی قرار
گرفته و مبانی آنها ذکر شده است(عمید زنجانی ،1931 ،ص  .)96بدين ترتیب هنوز ده ها قاعده
ديگر باقی مانده که مستقالً و با متدولوژی قواعد فقهی مورد مطالعه قرار نگرفتهاند.

تعریف قاعده «ال مهر لبغي»
پس از آن که روشن شد حکم «ال مهر لبغی» اوصاف اساسی يک قاعده فقهی را داراست
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و می تواند با روشی که در مطالعه قواعد فقه استفاده میشود ،مورد بررسی قرار گیرد ،به
بیان مفاد اين قاعده و مفردات به کار رفته در آن می پردازيم:

1ـ مفاد قاعده
عبارت «ال مهر لبغی» در ترجمه به زبان فارسی بدين معناست که زن زناکار مهريه
ندارد ،يا هیچ مهريه ای برای زن زناکار نیست .مفاد اين قاعده و آثار آن اجماالً اين است
که اگر زنی با طوع و رضايت و با جمع شرايط عمل زنا ،مرتکب زنا شود ،مستحق هیچ
نوع مهری نیست و مرد نیز مکلف به پرداخت آن نیست و اگر مهری نیز پرداخت شده
باشد ،بايد مسترد گردد؛ بدين گونه يد زن بر مهريه مأخوذه از مصاديق يد ضمانی است.
قاعده مزبور اگرچه در برخی کتب با عبارت «ال مهر لبغیه» نیز استعمال شده است ،لکن
در بحث از مفردات قاعده خواهیم گفت که استعمال لفظ « بغیه » صحیح نمی باشد.
عبارت قاعده عیناً در روايات شیعه ذکر نشده است ،ولی غالب فقها قاعده مزبور را با
همین عبارت و ترکیب به کار بسته اند .ماده قاعده از مصاديق نکره در سیاق نفی است که
وضعاً داللت بر عموم دارد(حیدری ،1931 ،ص  .)151برخی فقها نیز عمومیت اين قاعده را
خاطر نشان شدهاند(جبعی عاملی ،بی تا ،ج ،0ص  )05و برخی ديگر مکرراً به عمومیت آن تمسک
جستهاند(فاضل هندی1012 ،هـ ،ج ، 5ص  .)22بنابراين عمومیت «ال مهر لبغی» مستلزم نفی
استحقاق زانیه به تمام مصاديق مهريه است؛ زيرا نفی ماهیت مستلزم نفی جمیع افراد آن
ماهیت است(حیدری ،1931 ،ص  .)151به عالوه الم داخل در قاعده ،ظاهرش استحقاق است و
سیاق نفی قاعده مستلزم نفی «استحقاق مالکانه » زانیه بر مهريه می باشد(جبعیعاملی،

1011هـ ،ج ،9ص.)951
شرط اصلی اعمال قاعده مورد بحث اين است که زنا صورت گرفته باشد  ،لکن با
تشريح اين شرط می توان سه شرط زير را از شرايط اساسی و کافی اعمال قاعده «ال
مهر لبغی» دانست:
اوالً مقاربت(دخول) صورت پذيرد؛ زيرا عنوان زنا بر غیر مقاربت تحقق پیدا نمیکند.
ثانیاً زن رضايت به مقاربت داشته باشد .با وجود اين شرط ،زنای به عنف يا در حکم آن
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که رضايت زن به هر شکلی مخدوش است ،ذيل حکم قاعده جای نمی گیرد .فقهای امامیه
زنی را که در عمل زنا مکرهه يا فاقد رضايت بوده باشد ،مستحق مهرالمثل دانستهاند.
ثالثاً زن عالم به حرمت مقاربت باشد .با اين شرط ،وطی به شبهه از ذيل حکم قاعده
خارج میشود .اصوالً وطی به شبهه برای فقها محترم بوده و در چنین فرضی حکم به
تعلق مهرالمثل دادهاند .در اين راستا ،ماده  1133قانون مدنی حکم به استحقاق زن به
مهرالمثل در صورت جهل به فساد نکاح و وقوع نزديکی میدهد که چنین فرضی را بايد
از موارد شبهه دانست(محقق داماد ،1939 ،ص.)519

2ـ مفردات قاعده
مفردات قاعده دو واژه «مهر» و « بغی» میباشد که الزم است معانی آنها روشن گردد.

الفـ مَهر
مهريه به انواع مهرالمسمی ،مهرالمثل و مهرالمتعه تقسیم شده است و شق چهارمی
وجود ندارد؛ آنچه برخی نويسندگان (ابراهیمقزوينی ،1931 ،ص136؛ جعفرزاده ،1931 ،ص )510

تحت عنوان مهرالسنه آورده اند ،در واقع نوع مستقل و خاصی از مهريه نیست و ماهیتاً
همان مهرالمسمی است .حال سؤال اينجاست که واژه مهر در قاعده مانحنفیه ،ناظر بر
کدام يک از انواع مهريه است؟ آيا تمام انواع مهريه را شامل میشود يا صرفاً بايد آن را
منصرف به يک قسم از مهريه دانست؟

بـ مهرالمتعه
مهرالمتعه مهری است که در نکاح مفوضهالبضع ،زوج به زوجه مطلقهاش که با وی
نزديکی نکرده است ،می پردازد(جعفری لنگرودی ،1930 ،ص  .)115ماده  1139قانون مدنی در اين
خصوص بیان میدارد« :هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکی و
تعیین مهر زن خود را طالق دهد ،زن مستحق مهرالمتعه است .» ...برای تعیین مقدار
مهرالمتعه ،به اوضاع و احوال مرد از حیث میزان متمول بودن وی نگاه میشود(ماده 1130

تبيين قاعده «ال مهر لبغي» در نظام حقوقي ايران 76 

قانون مدنی) .بر اين اساس ،استحقاق زوجه به مهرالم تعه در موارد طالق است و پرداخت
آن درصورتی ممکن است که نکاحی در میان باشد؛ زيرا انحالل نکاح به وسیله طالق زمانی
معنا دارد که عقدی شرعاً و صحیحاً وجود داشته باشد .بنابراين ،مهرالمتعه تخصصاً از
شمول واژه مهر در قاعده «ال مهر لبغی» خارج است.

جـ مهرالمسمي
مه رالمسمی مهری است که در عقد نکاح ،نوع و مقدار آن معین شده و يا تعیین آن به
عهده شخص ثالثی نهاده شده باشد .مهرالمسمی نیز همانند مهرالمتعه از آثار عقد نکاح
می باشد و نويسندگان نیز عمدتاً آن را ذيل آثار مالی نکاح مطالعه کردهاند .طبیعتاً عقد وقتی
می تواند تولید اثر کند که از نظر حقوقی صحیح واقع شده باشد؛ در حالی که شرط اولیه
قاعده مانحن فیه اين است که زن ،تن به زنا دهد و اساساً فرض قاعده ،مربوط به نکاح
صحیح بین طرفین نیست؛ لذا مهرالمسمی نیز خروج موضوعی از قاعده دارد.
بر اين اساس ،اگرچه ممکن است دو نفر برای فعلی که حقیقتاً زنا تلقی میشود ،بر مال
مشخص و معینی تراضی کنند و حتی بین خودشان بر آن عنوان مهريه نیز قرار دهند ،ولی
با کشف بطالن نکاح و تحقق زنا ،قرارداد تبعی مهر نیز باطل میشود و برای زانیه مهری

نیست(يوسفزاده ،1935 ،ص.)196

دـ مهرالمثل
مهرالمثل عبارت از مقدار مالی است که بهعنوان مهر برای امثال و اقران زن در نکاح معین
میشود و به طور کلی در تعیین مهرالمثل آنچه مورد رغبت و تمايل در ازدواج زن است
ملحوظ میشود(امامی ،1912 ،ج ،0ص  . )013برخالف مهرالمتعه و مهرالمسمی ،موجبات پرداخت
مهرالمثل محدود به نکاح صحیح نی ست .مواردی وجود دارد که بدون آن که نکاحی صحیح
بین زن و مرد باشد ،مرد مکلف به دادن مالی تحت عنوان مهرالمثل به زن است .به عبارتی
ديگر مهرالمثل قبل از آن که اثر عقد باشد ،عوض وطی است(جعفری لنگرودی ،1915 ،ص.)265
بدين ترتیب ظهور واژه مهر در قاعده به معنای مهرالمثل قوت میگیرد؛ زيرا اگر شرط
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اصلی اعمال قاعده يعنی رضايت زن به نزديکی با مرد ،منتفی باشد و يا اگر زن از فساد
نکاح آگاهی نداشته باشد ،وی مستحق مهرالمثل است .ماده  1133قانون مدنی و مواد 591
و  621قانون مجازات اسالمی دقیقاً همین معنا را میرساند .در نتیجه بايد واژه مهر در
قاعده «ال مهر لبغی» را منصرف به مهرالمثل و منصرف از مهرالمتعه و مهرالمسمی دانست.

هـ بَغي
ريشه (بغی) در اصل به معنای خواستن ،به چیزی رغبت پیدا کردن ،سرپیچی کردن،
تجاوز کردن و تعدی کردن است(بستانی ،1913 ،ص )09؛ در معنای «خواستن» ،در باب افتعال
استعمال شده است؛ اما در معنای تجاوز و تعدی ،رايج تر است و از همین معنا اسم فاعل
آن(باغی) ساخته میشود که جمع آن «بغاه» است .باغی در ماده  511قانون مجازات
اسالمی نیز در همین معنا استعمال شده است .اما صفت مشبهه آن بر وزن فعیل(بغی) ،در
لغت به معنای زن بدکاره ،روسپی و فاحشه است(همو ،1913 ،ص  )00و جمع آن « بِغاياء» و
مصدر آن « بِغاء» مترداف با زنا است؛ ولی منظور زنايی است که زن انجام میدهد و بر
زنای مرد اين واژه استعمال نمیشود .بر اين اساس« ،بَغی» وصف مختص جنس زن است
و به کار بستن آن در مورد جنس مرد صحیح نمی باشد(ابنمنظور ،بیتا ،ج ،10ص.)11
واژه بغی در معنای مزبور در قرآن کريم نیز استعمال شده است؛ در آيه  51سوره
مريم ،حضرت مريم خطاب به خداوند بیان میدارد « :گفت چگونه مرا پسرى باشد با آن
که دست بشرى به من نرسیده و بدکار نبودهام»  .1همچنین در آيه  51اين سوره آمده
است :؛ « اى خواهر هارون پدرت مرد بدى نبود و مادرت [نیز] بدکاره نبود» .5
بدين ترتیب واژه بغی(بر وزن فعیل) حقیقت در معنای زن زناکار است و کنايه دانستن
آن(روشن ،1911 ،ص )23از اين معنا صحیح بهنظر نمیرسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ قَالَتْ أَنى يَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَلَمْ أَکُ بَغِیا
2ـ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا کَانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا کَانَتْ أُمکِ بَغِیا
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3ـ مستندات قاعده
هر قاعده فقهی الجرم بايد متکی و مبتنی بر يکسری منابع فقهی باشد؛ در غیر اين
صورت ،قاعده فقهی توصیف نمیشود .مستندات فقهی قاعده « ال مهر لبغی » را می توان
روايات ،تسالم اصحاب و اجماع دانست که در ادامه به بیان هريک از آنها می پردازيم:

الفـ روایات
مهم ترين پشتوانه فقهی قاعده «ال مهر لبغی» ،روايات زيادی است که در اين موضوع به
حد تواتر رسیدهاند .بهاستثنای معتبره سکونی از امام صادق

که در کتابالنکاح ذکر شده

است ،عمده اين روايات در کتابالتجاره و ذيل ابواب ما يکتسب به در کتاب وسائلالشیعه آمده
است .البته همان گونه که بیشتر فقها متذکر شدهاند ،عبارت «ال مهر لبغی» عیناً در مجامع
روايی شیعه ذکر نشده است(موسوی عاملی1051 ،هـ ،ج ،1ص563؛ نجفی ،بیتا ،ج ،01ص )561؛ اما در
کتاب سنن بیهقی اين عبارت عیناً از پیامبر اسالم

منقول است(همو ،بیتا ،ج ،91ص.)513

ـ معتبره سکوني از امام صادق  :سکونی از امام صادق
اسالم

نقل می کند که پیامبر

فرمود« :اگر زن آزادی با عبدی بدون اذن گرفتن از موالی آن عبد نکاح کند،

خود را مباح ساخته و مهريهای برای او نیست» ( 1عاملی ،بیتا ،ج ،51ص.)112
اين روايت مهم ترين سندی است که مستقیماً دال بر موضوع و محتوای قاعده «ال مهر
لبغی» است .همین روايت را شیخ صدوق و شیخ مفید نیز نقل کردهاند .منطوق روايت
مزبور اگرچه دال بر نکاح حره با عبد است ،ولی خصوصیتی در آن نیست تا مانع تعمیم
روايت به ساير مصاديق گردد .نکته حايز اهمیت در اين روايت ،تع لیلی است که معصوم
برای نفی استحقاق زانیه به مهر ذکر کرده است و آن عبارت است از اين که زن فرج خود
يا بضعش را مباح ساخته است .اين تعلیل نظری را تقويت می کند که ماهیت مهرالمثل را
عوضالوطی يا عوضالبضع میداند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عن ابیعبداهلل
صداق لها.

قال :قال رسولاهلل ايما امراه حره زوجت نفسها عبدا بغیر اذن موالیه فقد اباحت فرجها و ال
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دسته دوم از روايات ،رواياتی نیست که موضوع آن منحصراً مهرالبغی باشد؛ بلکه در
اين روايات ،معصوم درصدد برشمردن مصاديق ثروتهای حرامی است که از وی مسألت
شده است .در اين بین ،مهرالبغی نیز از مصاديق ثروت حرام آورده شده است .البته در
برخی از اين روايات به جای استفاده از واژه مهر ،از واژه «أجر» يا «أجور» استفاده شده
است که مانع داللت روايت بر موضوع مانحنفیه نمیشود؛ زيرا يکی از معانی أجر در لغت

عرب ،همان مهريه است(محقق داماد ،1939 ،ص.)513
در روايتی که ابوبصیر از امام صادق

نقل می کند ،حضرت به نقل از رسولاهلل
1

مهرالبغی را از مصاديق ثروت حرام و باطل میشمرد (عاملی ،بیتا ،ج ،11ص  .)30در روايتی
ديگر که سماعه از امام صادق

نقل می کند ،أجرالزانیه از مصاديق ثروت حرام ذکر

شده (5همو ،بیتا ،ج ،11ص  )35و در روايتی ديگر نیز که عمار بن مروان از امام باقر

نقل

می کند ،أجورالفواجر بهعنوان ثروت حرام و باطل آمده است (9همانجا).
به هر حال روايات با چنین مضمونی زياد بوده که به حد تواتر رسیده و در اينجا از
ذکر موارد بیشتر چشم پوشی میکنیم.

بـ تسالم اصحاب
منظور از تسالم اصحاب اين است که تمام فقهای امامیه بلکه فقهای اهل سنت در
موارد متعددی به اين قاعده عمل کرده و طبق آن فتوا دادهاند .اگرچه اکثر فقها متذکر
شدهاند که عبارت ال مهر لبغی » را عیناً در روايات شیعه نديدهاند (نجفی ،بیتا ،ج ،01ص561؛

موسوی عاملی1051 ،هـ ،ج ،1ص  )563اما اختالفی در مفاد قاعده نداشتهاند تا مانع عمل کردن
آنها به اين قاعده گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عن ابیعبداهلل فی حديث أن رسولاهلل قال :ثمنالخمر و مهرالبغی و ثمنالکلب الذی ال يصطاد منالسحت.
 5ـ قال ابوع بداهلل

 :السحت أنواع کثیره منها کسبالحجام إذا شارط و أجرالزانیه و ثمنال خمر و أما الرشا

فیالحکم فهوالکفر باهللالعظیم.
 9ـ سالت أ باجعفر

عنالغلول ،فقال  :کل شی غل منا المام فهو سحت و أکل مالالیتیم و شبهه سحت و

السحت أنواع کثیره منها أجورالفواجر و ثمنالخمر و النبیذ و المسکر و الربا بعد البینه...
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جـ اجماع
اجماع را نیز میتوان از ديگر داليل اين قاعده دانست؛ زيرا فقیهی نیست که دست رد به
سینه اين قاعده زده و مفاد آن را انکار کرده باشد .مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب

مجمعالفائده

و البرهان ،يکی از مستندات اين قاعده را اجماع فقها میداند (اردبیلی ،بیتا ،ج،11

1

ص. )203

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ـ عالوه بر آن چه بهعنوان منابع فقهی ذکر شد ،می توان موارد زير را نیز به عنوان م بانی حقوقی حکم
قاعده ال مهر لبغی بیان کرد:
 1ـ نظم عمومي و اخالق حسنه :تعريف نظم عمومی ساده نیست و عناصر مختلفی در اين مفهوم نقش دارند؛
ولی بهطور کلی ،قواعد مربوط به نظم عمومی را پايههای حکومت و تمدن و اخالق هر جامعه دانسته اند که
اشخاص توان تجاوز از آن ها را ندارند(کاتوزيان ، 1935 ،ص .)69اخالق حسنه نیز قواعدی است که در زمان و
مکان معین ،توسط اکثريت يک اجتماع ،رعايت آن الزم شمرده میشود يا عمل به آنها ن یکو تلقی میشود و
فاقد ضمانت اجرا میباشد(جعفری لنگرودی ، 1930 ،ص .)51اخالق حسنه خود چهره خاصی از نظم عمومی است
که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است(کاتوزيان ، 1935 ،ص .)210بدين
ترتیب بار کردن اثر حقوقی بر عمل زنا که همواره در تاريخ مورد تنفر همه جوامع بوده است ،بالخصوص
جامعه اسالمی که شريعت آن سختترين کیفرها را برای زنا تعیین کرده است ،خالف نظم عمومی و اخالق
حسنه میباشد  .بدين ترتیب حکم قاعده «ال مهر لبغی » دال بر اين که زن زناکار مستحق مهرالمثل نیست ،کامالً
موافق با نظم عمومی و اخالق حسنه است و اين دو مفهوم را میتوان يکی از مبانی حکم مزبور برشمرد.
 2ـ لزوم مشروعیت نفع :يکی از اوصاف نفع قابل مطالبه ،مشروع بودن آن است  .نفع مشروع يعنی نفعی که
قانون آن را منع نکرده و عرف و اخالق عمومی نیز آن را تايید نموده ،در حکم حق است و تجاوز به آن
موجب مسؤولیت خواهد بود(صفايی ،رحیمی ، 1931 ،ص .)113همین مساله در کتب مسؤولیت مدنی تحت عنوان
مشروع بودن ضرر قید شده است و منظور از مشروع بودن ضرر اين است که عامل زيان بايد به حقی که
قانون از آن حمايت می کند ،تعدی کرده باشد(حیاتی ، 1935 ،ص .)101در ماده يک قانون مسؤولیت مدنی ،قید
«بدون مجوز قانونی » مويد اين شرط است .لزوم مشروعیت نفع و يا ضرر را از آنجا میتوان مبنای قاعده
مانحنفیه دانست که قانون و شرع هیچ گاه از عمل زنا حمايت نمی کند تا متعاقباً حقی بر آن بار شود  .بنابراين،
زانیه در صورتی که مطالبه مهرالمثل نمايد ،ادعای وی مستند به مشروع نبودن نفعش مسموع نخواهد بود؛
ولو اين که بهواسطه عمل زنا ضرری نیز به او وارد آيد و هدف او از مطالبه مهرالمثل جبران زيان وارد شده
باشد .
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قاعده «ال مهر لبغي» در نظام حقوقي ایران
در حوزه حقوق کیفری امکان استعمال «قاعده ال مهر لبغی» بیشتر در مبحث ازاله
بکارت و استحقاق ارش البکاره و همچنین بحث استحقاق مهرالمثل در افضای غیرهمسر
بوده است .در قانون مدنی نیز مفهوم مخالف ماده  1133و آثاری که به تبع آن حاصل
می شود ،از جمله يد ضمانی زانیه بر مهريه مأخوذه بیان گر نفوذ اين قاعده در نظام
حقوق مدنی ماست .در ادامه به بررسی و تحلیل اين موارد خواهیم پرداخت.

1ـ ارشالبکاره
موجب پرداخت ارش البکاره ازاله بکارت است که در فقه از آن به «افتضاض» ياد
میشود (نوبهار ،1913 ،ص) 112؛ در اين بین تفاوتی نمی کند که ازاله از طريق مقاربت باشد يا
غیرمقاربت .ازاله بکارت در هر يک از فروض مقاربت يا غیرمقاربت ممکن است با
رضايت زن يا بدون رضايت وی صورت گیرد .بنابراين فروض ،امکان استحقاق
ارشالبکاره به چهار فرض تقسیم میشود .اما از اين چهار فرض ،تنها يک فرض موضوع
بحث ماست و آن حالتی است که افتضاض از طريق مقاربت(دخول) و با رضايت زن
صورت گرفته باشد؛ زيرا از شروط اصلی قاعده «ال مهر لبغی» تحقق نزديکی توأم با
رضايت زن است .بنابراين ،فروض ديگر تخصصاً از قاعده خارج است و بحث درباره
آنها لغ و می شود؛ اين درحالی است که برخی نويسندگان در کمال تعجب ،عدم استحقاق
زن به ارش البکاره در فرض ازاله بکارت با رضايت و بدون مقاربت را مستند به قاعده «ال

مهر لبغی» دانستهاند(محموديان اصفهانی ،مالمیر ،1935 ،ص.)196
اما در فرض مختار نیز ممکن است اين ايراد گرفته شود که ارشالبکاره ماهیتاً با
مهرالمثل که موضوع قاعده مانحنفیه می باشد ،متفاوت است؛ زيرا ارشالبکاره از جنس ديه
است؛ ولی مهرالمثل از جنس مهريه می باشد .محل بحث نیز همینجاست؛ زيرا بسیاری از
فقها در موارد پرداخت مهرالمثل ،حکم به پرداخت ارشالبکاره ندادهاند و آن را داخل در
مهرالمثل حساب کردهاند(فاضل هندی1012 ،هـ ،ج ،11ص011؛ موسوی خمینی1055 ،هـ ،ج ،9ص13؛

خوئی1055 ،هـ ،ج ،05ص061؛ کاشفالغطاء1059 ،هـ ،ج ،0ص 119؛ فاضل لنکرانی ،بیتا ،ج ،5ص.)099
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استدالل اين دسته از فقها بر چند دلیل است1 :ـ مالحظه بکريت که در مهرالمثل شده است،
بهخاطر اصل برائت و قول امام صادق

از عبداهلل بن سنان است که بیان میدارد« :موی

زن و بکارت زن در زيبايی زن شريک هستند و هرکدام از بین برود مهر کامل واجب
میشود»(فاضل هندی1012 ،هـ ،ج ،11ص 5 .)011ـ در اين روايت و در روايت معتبره طلحه بن
زيد از امام علی

که فرمود :اگر مردی کنیزی را غصب کند و بکارت او را بردارد ،بايد

يکدهم قیمتش را بپردازد و اگر زن آزاد باشد ،بايد مهريهاش را بدهد .امام در هر دو
روايت مذکور در مقام بیان حکم ازاله بکارت بودند و همین مطلب داللت بر عدم وجوب
ارشالبکاره دارد و مهريه ای که به دختر باکره بابت ازاله بکارت او داده میشود ،در واقع
ارش بکارت اوست .بنابراين آن میزان اضافی در اينجا مدنظر قرار گرفته است و با اصل

تعددالمسببات بتعدداالسباب مخالفتی ندارد(خوئی1055 ،هـ ،ج ،05ص.)061
در مقابل دستهای ديگر از فقها ارشالبکاره را داخل در مهرالمثل لحاظ نکردهاند و حکم به
پرداخت هر يک از آنها در کنار ديگری دادهاند(حلی ،1911 ،ج ،5ص215؛ حلی1051 ،هـ ،ج ،2ص.)219
داليل اين دسته از فقیهان عبارت است از1 :ـ ارش البکاره عوض جزيی است که از بین رفته
است و مهرالمثل عوض نزديکی است و اين دو تداخل نمی کنند؛ زيرا تداخل آنها خالف اصل
است و اصل نیز عدم تداخل است(فخرالمحققین1911 ،هـ ،ج ،0ص5 .)115ـ مالحظه بکريت که در
مهرالمثل می شود ،از جهت آن است که وطی بکر خالف وطی ثیبه است .پس حقیقت مالحظه
شده است به اعتبار وطی ،نه به اعتبار جنايت؛ و اما اصل ،مخصص است به وجود سبب
شرعی و اصالت عدم اهدار جنايات و اجماعین متقدمین معتضدين به شهرت عظیمه؛ پس
شبهه ای نیست در وجوب چیزی به ازای جنايت ازاله بکارت و آن ارش است(عاملی ،بیتا ،ج،11

ص025؛ برغانی ،1915 ،ص 9 .)113ـ در اين نظر که ارشالبکاره داخل در مهرالمثل باشد ،اشکال
است؛ زيرا موضوع و حکم اين دو تفاوت دارد .به دلیل اين که مهرالمثل به سبب وطی است و

وطی مالزمه با ازاله بکارت ندارد(سبزواری1019 ،هـ ،ج ،53ص.)596
در نتیجه ،طبق قول مشهور فقها که به استناد داليل ياد شده ،ارشالبکاره را داخل در
مهرالمثل میدانند ،می توان مبنای عدم استحقاق زن به ارشالبکاره در موارد ازاله بکارت از
طريق مقاربت و با رضايت را قاعده فقهی «ال مهر لبغی» دانست(قدوسی ،1911 ،ص10؛ محموديان

اصفهانی ،مالمیر ،1935 ،ص.)199
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نظر مختار در قانون مجازات اسالمي
قانون مجازات اسالمی سابق(مصوب  )1911در اين خصوص حکمی نداشت و اختالف
نظر فقهی درباره مالحظه يا عدم مالحظه ارش البکاره در مهرالمثل به رويه محاکم نیز
نفوذ کرده بود و در نهايت موجب اختالف نظر حقوقدانان و تشتت آرای قضايی شده
بود .با اين حال شکی نبود که به شخصی که مطاوعاً تن به مقاربت داده باشد ،چیزی اعم
از مهرالمثل يا ارشالبکاره تعلق نمی گیرد؛ زيرا چنین رابطهای زنا توصیف میشود و
زانیه نفع مشروع در مطالبه مهرالمثل يا ارشالبکاره خود ندارد.
اين خأل در قانون مجازات اسالمی مصوب  1935برطرف شده است و ماده  621اين
قانون مقرر میدارد« :هر گاه ازاله بک ارت غیرهمسر با مقاربت يا به هر وسیله ديگری و
بدون رضايت صورت گرفته باشد ،موجب ضمان مهرالمثل است ».روشن است که مقنن
در اين ماده ،از نظر آن دسته فقهايی تبعیت کرده که ارشالبکاره را داخل در مهرالمثل
میدانند .با قبول اين امر ،تبصره يک ماده مذکور را می توان متضمن قاعده «ال مهر لبغی»
دانست .در اين تبصره آمده« :هر گاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته
باشد ،چیزی ثابت نیست » .منظور از «چیزی ثابت نیست » عدم تعلق ارشالبکاره و
مهرالمثل است؛ زيرا عدم تعلق مهرالمثل برای کسی که رضايت به ازاله بکارت داشته
است ،از مفهوم مخالف صدر اين ماده کامالً واضح بود و نیازی به ذکر مجدد آن در

تبصره نداشت(محموديان اصفهانی ،مالمیر ،1935 ،ص.)192
بر اين اساس ،تبصره يک ماده  621قانون مجازات اسالمی که برای رد هرگونه نظر
مخالف مبنی بر تعلق ارشالبکاره به زانیه آمده و عیناً مفهوم مخا لف منطوق صدر ماده
است ،مبتنی بر قاعده فقهی «ال مهر لبغی» است؛ زيرا مقنن در صدر ماده از آن نظر فقهی
پیروی کرده است که ارش را داخل در مهرالمثل میداند؛ بنابراين ،عدم تعلق ارش از
آنجا که جزئی از مهرالمثل است ،داخل در قاعده میشود.
اين رويکرد قانون گذار قابل تحسین است و با مبانی نظام حقوقی ما در مورد مهرالمثل و
ضوابط تعیین آن همخوانی دارد .به موجب ماده  1131قانون مدنی ،در تعیین مهرالمثل بايد
حال زن از حیث شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و
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اقارب و غیره در نظر گرفته شود .بدون ترديد يک ی از اوصاف زن که در تعیین میزان
مهرالمثل قابل توجه است ،وصف بکارت اوست .لذا با تعیین میزان مهرالمثل توسط
کارشناس ،در واقع اين وصف از زن مورد لحاظ قرار گرفته است و حکم به پرداخت
مهرالمثل در کنار ارش البکاره موجب دارا شدن بالجهت زن می گردد .به عبارتی ديگر اگر
قائل باشیم که مهرالمثل بايد در کنار ارشالبکاره پرداخت گردد ،زن را دو بار مستحق
مهرالمثل دانسته ايم ،در حالی که موجب استحقاق وی(وطی) يک بار اتفاق افتاده است؛ مگر
آن که قائل به عدم لحاظ بکارت در تعیین میزان مهرالمثل باشیم که اين نظر با مالک ماده
 1131قانون مدنی در تعارض است.

2ـ افضاء
موضوعیت بحث از قاعده در باب افضاء ،مسأله پرداخت مهرالمثل توسط مرد به
مفضاه(زن افضاءشده) می باشد .همانطور که قانون مجازات درخصوص افضاء قائل به
تفکیک شده است ،بايد احکام افضای همسر در بستر زناشويی و افضای غیرهمسر را
جدا ساخت .حکم موضوع ماده  661قانون مجازات اسالمی راجع به افضای همسر در
بستر زناشويی است؛ بنابراين اين ماده تخصصاً از فرض قاعده «ال مهر لبغی» خارج
میشود .اما درباره افضای غیرهمسر ،مقنن در ماده  661سه فرض را مطرح ساخته
است که مبنای آن ها را بهطور کلی می توان وجود رضايت به مقاربت و فقدان رضايت يا
مخدوش بودن آن دانست.
در بند پ ماده مزبور بحث از افضای ناشی از وطی به شبهه است و در آن حکم به
پرداخت مهرالمثل توام با ديه شده است .همانطور که قبالً نیز اشاره کرديم ،وطی به
شبهه عنوان مستقلی در کنار زنا است و حقیقتاً زنا تلقی نمیشود؛ لذا در اين جا نیز شرط
اصلی اعمال قاعده مانحنفیه(تحقق زنا) منتفی است.
فرض ديگر ماده  661قانون مجازات اسالمی در بند الف ،مسأله افضای نابالغ يا
شخص مکره است .در شخص مکره يا نابالغ نیز عنصر رضايت به عمل مقاربت مخدوش
و کمرنگ است و نمی توان آن را در کنار زنا دانست .بنابراين در اين فرض نیز حکم به
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پرداخت مهرالمثل در کنار ديه شده و قاعده «ال مهر لبغی » در اينجا نیز مستند قانونگذار
تلقی نشده است.
اما مطابق بند ب ماده  661که می توان مستند آن را قاعده «ال مهر لبغی» دانست« :هر گاه
افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد ،تنها پرداخت ديه کامل زن
ثابت خواهد بود» .همانطور که گفته شد ،در افضای غیرهمسر ،استحقاق زن به دريافت
مهرالمثل همواره در کنار ديه بوده است؛ اما اين فرض صرفاً به پرداخت ديه کامل به زن
حکم دارد که عدم پرداخت مهرالمثل در اين فرض را می توان از باب قاعده «ال مهر لبغی»
دانست؛ زيرا شرط عمده و اصلی اعمال اين قاعده(تحقق مقاربت با رضايت زن) در اين
فرض موجود است .همین حکم مأخوذ از کالم فقهاست که اگر مقاربت بهنحو مطاوعی بوده

باشد ،زن صرفاً مستحق ديه بدون مهرالمثل است(موسوی خمینی1090 ،هـ ،ج ،5ص.)259
نظر قانون مجازات در اين خصوص با آنچه در حقوق ،قاعده اقدام خوانده میشود،
همخوانی دارد .زنی که با رضايت و آگاهانه تن به رابطه نامشروع و زنا میدهد ،در واقع
علیه بضع خود اقدام کرده و مستحق گرفتن عوض آن(مهرالمثل) نیست .اما حکم قانونگذار
به پرداخ ت ديه کامل نیز با قاعده اقدام تعارضی ندارد؛ زيرا اگرچه زن تن به رابطه
نامشروع زنا میدهد و علیه بضع خود اقدام می کند ،اما هیچ زنی علیه سالمت خود اقدام
نمی کند و راضی به ورود ضرر و آسیب بدنی به خود نیست .به عبارتی ديگر ،زانیه تن به
رابطه نامشروع مترادف میدهد نه رابطه نامشروع توام با خشونت که منجر به افضای وی
گردد .نتیجه اين که رضايت زن به زنا را نمی توان مترادف با رضايت به ورود خسارت
بدنی به وی تحلیل کرد.

3ـ مفهوم ماده  1911قانون مدني
اگرچه قاعده «ال مهر لبغی» بیانگر حکم وضعی عدم تعلق مهرالمثل به زانیه می باشد ،با
اين حال قانون مدنی در مقام بیان موارد استحقاق مهرالمثل منطوقی در اين خصوص
ندارد .با وجود اين حقوق دانان از مفهوم مخالف ماده  1133قانون مدنی حکم قضیه را
استنباط کردهاند و بر اين اساس ،می توان ادعا کرد که مفاد قاعده «ال مهر لبغی» در نظام
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حقوق مدنی ما نیز وارد شده است.
ماده  1133قانون مدنی مقرر میدارد« :در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع
نزديکی ،زن مستحق مهرالمثل است ».توضیح اين که ماده مزبور در مقام احترام به وطی
شبهه ،زنی را که جاهل به فساد نکاح بوده و در نهايت به شبهه با مردی نزديکی کرده
باشد ،مستحق مهرالمثل میداند .منطوق اين ماده در قالب گزاره شرطی است که به اعتقاد
اکثر اصولیان مفهوم آن حجیت دارد(حیدری ،1931 ،ص  .)115نويسندگان حقوقی نیز به
حجیت مفهوم ماده  1133اشاره کرده و از آن نفی استحقاق مهرالمثل يا عوض وطی را

به زانیه استنباط کردهاند(جعفری لنگرودی ،1916 ،ص121؛ محقق داماد ،1939 ،ص.)519
يکی از حقوقدانان در مقام تعلیل حکم منطوق ماده مذکور بیان میدارد« :جهل زن به
حرمت رابطه جنسی ،نقصی را که در اثر نبودن رابطه زوجیت به وجود آمده است،
جبران می کند؛ بنابراين ،مردی که از نزديکی با او متمتع شده است ،بايد عوض آن را که
مهرالمثل است ،به زن بدهد(».امامی ،1912 ،ج ،0ص  .)051مراد از جهل به فساد نیز اعم از
جهل به حکم و جهل به موضوع شناخته شده است .جهل به حکم مثل اين است که زن
نداند شرعاً و قانوناً با برادر رضاعی خود نمی تواند ازدواج کند و جهل به موضوع مثل
اين است که نداند زوج مورد انتخاب وی با او رابطه رضاعی داشته است(محقق داماد،

 ،1939ص.)510
برخی نويسندگان مبنای مفهوم ماده  1133را تبعی بودن قرارداد مهر دانسته و
استدالل کرده اند که چون عقد نکاح باطل است ،مهر نیز به تبع آن باطل است و زن
استحقاقی به آن ندارد(يوسفزاده ،1935 ،ص  .)196برخی ديگر نیز مبنای عدم استحقاق زانیه
به مهرالمثل را قاعده اقدام دانستهاند؛ با اين پیش فرض که پرداخت مهرالمثل در فرضی که
زن جاهل به فساد نکاح باشد ،از باب استفاده بالجهت است ،و درصورتی که زن عالم به
فساد نکاح باشد ،علیه خود اقدام کرده است و مستحق چیزی نیست (امیرمحمدی،1911 ،

ص00؛ ديانی ،1911 ،ص .)111همچنین برخی ديگر به قاعده «مايضمن» نیز بهعنوان مبنای

حکم ماده مزبور اشاره کردهاند (امیرمحمدی ،1911 ،ص.)00
داليل مذکور همگی می توانند بهعنوان مبانی مفهوم ماده مزبور قرار گیرند؛ اما برخی
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ديگر قاعده «ال مهر لبغی » را بهعنوان منشأ اين حکم ذکر کردهاند (محقق داماد ،1939 ،ص519؛

ابراهیمقزوينی ،1931 ،ص . )501بنابراين در قانون مدنی نیز می توان نفوذ قاعده «ال مهر لبغی»
را ادعا کرد.
در تحلیل اين حکم قانون مدنی بايد به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی توجه کرد؛ زيرا
اگرچه حقوقدانان مهرالمثل را از اقسام مهريه ذکر کردهاند ،ولی مهرالمثل موضوع ماده
 1133در فرضی تعلق می گیرد که رابطه زوجیت صحیحی وجود نداشته است .بدين ترتیب
اگر برای بضع زن قائل به مالیت باشیم و مهرالمثل را عوض آن توصیف نمايیم ،نمی توان
زنی را که بضع خود را با رضايت و علم در اختیار ديگری قرار داده است ،مستحق
مهرالمثل دانست .اين تحلیل مبتنی بر نظری است که ماهیت مهرالمثل را استیفای از بضع
غیر میداند .در استیفا يکی از شرايط تعلق اجرت که در اينجا مهر خوانده میشود ،عبارت
است از اين که عمل مشروع و مباح باشد(کاتوزيان ،1935 ،ص)511؛ در حالی که عمل زنا نه تنها
مشروع نیست ،بلکه دارای مجازات سنگین کیفری نیز می باشد .بنابراين ،مفهوم ماده 1133
قانون مدنی از لحاظ اصول حقوقی به درستی اختیار شده است و قاعده فقهی «ال مهر
لبغی» نیز آن را تقويت میکند.

4ـ ید ضماني زانیه بر مهریه
گفته شد که قاعده «ال مهر لبغی» استحقاق مالکانه زانیه بر مهرالمثل را نفی می کند و
بیانگر حکم وضعی بطالن چنین پرداختی است .بنابراين ،درصورتی که زانیه مهريه را
اخذ کرده باشد ،چون يد او نسبت به مهريه يد مالکانه يا امانی نیست ،يد ضمانی تلقی
شده ،آثار آن بر وی بار میشود .ماده  911قانون مدنی اثبات يد بر مال غیر بدون مجوز
را هم در حکم غصب دانسته است .بنابراين ،زانیه مکلف به رد مهر پرداخت شده و منافع
آن به مرد است؛ ولو آن که استیفای منفعت نکرده باشد .درصورتی هم که مهريه عین
بوده و تلف شده باشد ،بايد مثل يا قیمت آن را بدهد(ماده  911قانون مدنی) .بهعالوه
زانیه مسؤول هر نوع نقص و عیبی است که به مال تحت يد او وارد میشود؛ هر چند
مستند به فعل او نباشد(ماده  912قانون مدنی).
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در خصوص تکلیف زانیه به رد مهريه مأخوذه ،قول مشهور فقهای امامیه همان است
که اشاره شد که از عمومات قانون مدنی نیز قابل استنباط است .با اين حال ،نظر مخالف
اين حکم نیز در فقه وجود دارد؛ شیخ طوسی در کتب تهذيب و نهايه خود معتقد است که
هر گاه بعد از نزديکی ،بطالن عقد مکشوف گردد ،آن چه که زن از مهريه دريافت داشته
است ،مسترد نخواهد شد؛ ولی نسبت به آن چه تا آن لحظه دريافت نشده حق مطالبه
ندارد؛ اعم از اين که زن عالم به فساد نکاح بوده باشد يا جاهل .مستند ايشان روايت
حفص از امام صادق

است که حاوی هم ین مضمون است(محقق داماد ، 1939 ،ص  .)519با

اين حال مشهور فقها با توسل به ادله متعددی مثل قاعده «ال مهر لبغی» ،ضمن رد نظر
شیخ طوسی ،نظر خود مبنی بر عدم استحقاق زانیه بر کل مهر و يد ضمانی وی بر قدر
مأخوذ را اثبات کردهاند.

یافتههای پژوهش
 1ـ تاکنون در کتب قواعد فقه ،قاعده «ال مهر لبغی» بهعنوان يک قاعده مستقل مطالعه و
مطرح نشده است؛ اما با توجه به اوصاف اساسی قاعده فقهی يعنی کلی بودن و شرعی
بودن ،می توان اين اوصاف را در قاعده «ال مهر لبغی» نیز پیدا کرد و اين قاعده را در
عداد قواعد فقه قرار داد؛ زيرا فقها با اس تعمال اين قاعده در ابواب مختلف فقهی مانند زنا،
متعه ،نکاح مهر تأيیدی بر وصف کلی بودن آن زدهاند و نظر به اين که مستندات اين قاعده
روايات متعددی است که در اين موضوع وارد شده است ،می توان قاعده «ال مهر لبغی » را
دارای وصف شرعی بودن نیز دانست.
 5ـ مفاد اين قاعده بیان گر اين است که به زانیه مهريه تعلق نمی گیرد و درصدد نفی حکم
وضعی تملک زانیه بر مهر است .مهريه در مفردات اين قاعده به معنای مهرالمثل و منظور از
بغی نیز زن زناکار است .مستندات اين قاعده عالوه بر روايات متعددی که در اين خصوص
به حد تواتر رسیده است ،تسالم اصحاب و اجماع فقها می باشد.
9ـ مطابق ماده  621قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1935پرداخت مهرالمثل و
ارش البکاره قابل جمع نیست .اين رويکرد برگرفته از نظر آن دسته فقهايی است که
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ارشالبکاره را جزئی از مهرالمثل میدانند و مستند به قاعده فقهی «ال مهر لبغی» است.
نظری که قانون مجازات اسالمی جديد برگزيده است ،قابل تحسین است؛ زيرا مطابق ماده
 1131قانون مدنی ،در تعیین میزان مهرالمثل زن ،اوصاف او از جمله باکره بودن لحاظ
می شود و در صورتی که قائل به قابل جمع بودن پرداخت مهرالمثل و ارشالبکاره باشیم،
در واقع مابهالتفاوت ثیبه و باکره بودن زن را دو بار محاسبه کردهايم که اين امر با اصل
برائت منافات دارد .همچنین حکم به عدم پرداخت مهرالمثل به زنی که راضی به برقراری
رابطه جنسی بوده است ،با اصل لزوم مشروع بودن نفع و قاعده اقدام همخوانی دارد.
 0ـ نفی استحقاق زن بر مهرالمثل در م واردی که وی عالم به حرمت رابطه جنسی بوده
باشد ،از مفهوم مخالف ماده  1133قانون مدنی قابل استنباط است که مبنای فقهی آن قاعده
«ال مهر لبغی » می باشد .اين حکم قانون مدنی قابل احترام است و با مبانی حقوقیای همچون
لزوم مشروع بودن نفع و حتی قاعده اقدام سازگاری دارد .اين امر در مواردی که افضای
زن با مقاربت و در غیر از بستر زناشويی صورت می گیرد ،نیز صادق است.
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عاملی ،محمد بن حسن ،وسائلالشیعه (بی تا) ،بیروت ،مؤسسه آلالبیت علیهمالسالم
عمید زنجانی ،عباسعلی ،قواعد فقه ( ،)1931تهران ،میزان ،چاپ چهارم
فاضل لنکرانی ،محمد ،جامعالمسائل (بی تا) ،قم ،امیرقلم ،چاپ يازدهم
فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشفاللثام عن قواعداالحکام ( 1012هـ) ،قم ،مکتبه
السیدالمرعشیالنجفی ،چاپ اول
فخرالمحققین ،محمد بن حسن ،ايضاحالفوائد فی شرحالمشکالتالقواعد ( 1911هـ) ،قم،
مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ اول
قبلهای خوئی ،خلیل ،قواعد فقه ،1911 ،تهران ،سمت ،چاپ سوم
قدوسی ،آرش« ،ارش البکاره از ديدگاه فقهی ،حقوقی و پزشکی» (  ،)1911فصلنامه آراء،
سال ششم ،شماره  11و 13
کاتوزيان ،امیرناصر ،اعمال حقوقی ( ،)1935تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ دهم
ـــــــــــــ ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ( ،)1935تهران ،میزان ،چاپ سی و نهم
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کاشفالغطاء ،احمد بن علی ،سفینهالنجاه و مشکاهالهدی و مصباحالسعادات (1059هـ)،
نجف ،مؤسسه کاشفالغطاء ،چاپ اول
محققداماد ،سیدمصطفی ،بررسی فقهی حقوق خانواده (  ،)1939تهران ،مرکز نشر علوم
اسالمی ،چاپ هفدهم
محموديان اصفهانی ،کامران و محمود مالمیر« ،جبران خسارت ازاله بکارت در حقوق
کیفری ايران و فقه امامیه» (پايیز  ،)1935مجله حقوقی دادگستری ،سال هفتاد و
هفتم ،شماره 19
مسجدسرايی ،حمید ،ترمین ولوژی فقه ( ،)1939تهران ،روايت نو ،چاپ دوم
مصطفوی ،سیدمحمدکاظم ،القواعد (1096هـ) ،قم ،مؤسسهالنشراالسالمی ،چاپ دهم
مکارم شیرازی ،ناصر ،القواعدالفقهیه ( 1051هـ) ،قم ،مدرسهاالمام علی بن ابیطالب ،چاپ
دوم
موسوی خمینی ،سیدروحاهلل ،استفتائات ( 1055هـ) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم
ـــــــــــــ ،تحريرالوسیله ( 1090هـ) ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ دوازدهم
موسوی عاملی ،سیدمحمد بن علی ،نهايهالمرام فی شرح شرايعاالسالم ( 1051هـ) ،قم،
مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ دوم
نجفی ،محمدحسن بن باقر ،جواهرالکالم فی شرح شرايعاالسالم (بی تا) ،تهران ،دارالکتب
االسالمیه
نوبهار ،رحیم ،اهداف مجازات در جرايم جنسی (  ،)1913قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی ،چاپ اول
هدايتنیا ،فرجاهلل ،عناوين ثانوی و حقوق خانواده (  ،)1935قم ،سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمی ،چاپ اول
يوسفزاده ،مرتضی ،حقوق مدنی خانواده (  ،)1935تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ دوم

