
  پزشك معالج ضمان بيمار و ؛هايمنوپالستي
  1مسعود بسامي

  چكيده
 و پزشكان دست به غالباً است كه اي يا ترميم بكارت، عمل جراحي »هايمنوپالستي«

اند به منظور بازگشت  با درخواست دختراني كه سابقاً بكارت خود را از دست داده ماماها
باكره جلوه  ،غايت اصلي اين عمل توسط زن. گيرد ريزي بكارت انجام مي توانايي خون
باشد اما اينكه ترميم بكارت از منظر فقه و  فريب شوهر در ازدواج مي گاه دادن خود و

ضمان انجام آن توسط  ،صورت عدم جواز ر و دريا خي استحقوق موضوعه جايز 
باشد كه در اين مقاله بدان پاسخ داده  پزشك و بيمار به چه صورتي است موضوعي مي

باب جواز يا عدم جواز چنين عملي نظر غالب در فقه بر اين است كه  در. شده است
حق فسخ  چنانچه ترميم به منظور تدليس در نكاح باشد جايز نيست و براي زوج ايجاد

قوق موضوعه نيز موضوع از مصاديق در ح. نمايد مي) سقوط آن(نكاح و رجوع به مهريه 
مضافاً آنكه تدليس در . نمايد تدليس در نكاح بوده كه براي زوج ايجاد حق فسخ مي

نيز كه با آگاهي از  شخصيباشد و  و مستوجب مجازات ميشود  مينكاح جرم محسوب 
نمايد با حصول شرايطي به عنوان معاونت در جرم  ارت ميقصد زن مبادرت به ترميم بك
ذكر اين نكته ضرورري است كه هايمنوپالستي گاه با . قابل تعقيب و مجازات است

  .شود مجوز قانوني نيز انجام مي
  

 واژگان كليدي

  .معاون جرم ؛ضمان پزشك ؛ضمان بيمار؛ تدليس در نكاح؛ ترميم بكارت
  
  
  

شناسي  دانشجوي دكتراي حقوق جزا و جرم،مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكيپژوهشگر:مسعود بسامي. 1
 شناسي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه، گروه حقوق جزا و جرم
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  ضمان بيمار و پزشك معالج ؛هايمنوپالستي

 كه درزماني  باشد تا ها مي پزشكي كه رسالت آن درمان و نجات جان انسان علم
با اين  .استهدف خود و اصول اخالقي حركت نمايد مورد احترام بشريت  راستاي

دانش ديگري زماني كه از رسالت خود دور شد نه  حال اين علم مقدس مانند هر
نمايد  زمينه ايجاد معضالتي را فراهم مي است بلكه تنها خدمتي به نوع بشر ننموده

در مواردي نيز منع حقوقي را درپي دارد  بلكه از ديد اخالقي مذموم بوده نه تنها كه
  .گردد وليت براي پزشكان و بيماران ميؤو باعث ايجاد مس

ترميم  ي لهأرواج يافته است مس هامعج يكي از اين معضالت اخالقي كه اينك در
در مواردي توسط ساير  و( ماماها پزشكان و برخي باشد كه توسط پرده بكارت مي
مزدهاي كالن صورت  با دريافت دست )تزريقات درمانگاهول ؤاشخاص مثل مس

ني كه درخواست انجام چنين عملي را دارند غالباً دختراني هستند امراجع. گيرد مي
كه به دليل عدم پايبندي به مسائل اخالقي و مذهبي و داشتن رابطه جنسي نامشروع 

ار مشكل از آنجايي كه براي ازدواج دچ و اند بكارت خود را از دست داده
برخي . شان را دارند خود و فريب همسران آينده نقصاند سعي در پوشاندن  گرديده

اقدام به عمل  رندپزشكي پايبندي ندا نيز كه به اصول اخالق يا ماماها از پزشكان
نحوي با دختران در فريب شوهر همكاري  و به كنند ميجراحي ترميم بكارت 

ك در عنوان و متن اين مقاله از باب غلبه پزش ي ذكر كلمه اًتوضيح( .نمايند مي
ماني توسط پزشك در به عبارت ديگر از آنجا كه غالب اعمال جراحي و .باشد مي

و اين به است گرديده  فادهر استتشود به همين دليل واژه پزشك بيش انجام مي
  .)بكارت از سوي ساير اشخاص نيست معناي عدم امكان انجام ترميم

آثار شرعي و حقوقي چنين عملي و عدم وجود قوانين عدم آگاهي كامل از 
اين  بر. طلبد ، ضرورت انجام تحقيقي را در اين زمينه ميباره صريح و خاص در اين
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اساس در اين مقاله سعي شده است موضوع ترميم بكارت از ديدگاه شرعي و 
االت و ابهامات در اين خصوص ؤحقوقي مورد بحث قرار گيرد و به برخي از س

  .خ داده شودپاس
  

  مفاهيم و مباني :مبحث اول
  كليات :گفتار اول

  تعريف .1
 يوناني دارد و ي ريشه كه باشد مي »پوسته يا پرده«لغت به معناي  در »1هايمن«

يونانيان باستان از اين . گرفته شده است 2ازدواج و عروسي يونانيان ي ههاز نام اال
) پريكارد( كند قلب را احاطه مي اي كه جمله پرده ها از لغت براي انواع پرده

 ياور،( .اما با گذشت زمان كاربرد آن به پرده بكارت محدود شد. كردند استفاده مي
  )»مباحث طبي ـبكارت «

چين نازك غشايي مخاطي به  )تبكار ي پرده(هايمن در اصطالح علمي، 
مهبل متري دهانه  سانتي 4تا  2متر است كه معموالً در فاصله  ضخامت يك ميلي

اين چين فاقد غدد و بافت عضالني بوده از بافت عصبي و عروق خوني . قرار دارد
اي ناكامل  بكارت پرده ي پرده )168، ص 1388سادات حسيني،( .كمي برخوردار است

و داراي سوراخ بوده و برحسب نوع سوراخ وسط آن به اشكال گوناگوني وجود 
  .تاسعبور خون قاعدگي  براياين سوراخ  و دارد
  

  »هايمن«انواع  .2
درصد دختران  60تا  50( مثلثي .1 : انواع مختلفي دارد كه عبارتند از »هايمن«

   )تكه دو( دار پل .4هاللي  .3) اي شبكه( غربالي .2) داراي اين نوع پرده هستند
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برخي ( طور طبيعيه عدم وجود پرده ب .8دار  كنگره .7دار  دندانه .6دار  زبانه .5
در برخي موارد استثنايي پرده : بدون سوراخ .9 ).بكارت ندارند ي پردهمادرزاد 

در . دهد بكارت فاقد سوراخ بوده و به همين علت به خون قاعدگي اجازه عبور نمي
شوند ولي  چنين مواردي دختران تا هنگام بلوغ متوجه وضع غيرعادي خود نمي

رد و عوارض ناشي از هاي قاعدگي در مهبل، و د پس از بلوغ به علت تجمع خون
جراحي  ي هوسيل هدر اين صورت ب. شوند آن ناگزير از مراجعه به پزشك مي

بيند نبكارت دختر آسيب  همشود تا  ظريف، سوراخي كوچك روي پرده تعبيه مي
در اين نوع، : حلقوي .10 .و هم راهي براي خروج خون قاعدگي ايجاد بشود

بكارت نسبتاً بزرگ است و پرده به صورت يك حلقه خودنمايي  ي سوراخ پرده
اي  كند كه اغلب قابل اتساع نيز هست لذا آلت مردانه بدون آنكه به پرده صدمه مي

كند و با وجود دخول كامل و مكرر، پرده  وارد كند از سوراخ قابل اتساع عبور مي
ت يا عدم آن در اين اظهارنظر درمورد بكار. ماند سالم و دست نخورده باقي مي

 .كردتوان اظهارنظر  مورد بسيار مشكل است و با دقت كافي و تجربه فراوان مي
  )283ص ،1386 كياني، گودرزي و(

  
  »هايمن«آناتومي  .3

كلي هيچ بخش ورودي به واژن  طور هطول نخستين مراحل رشد جنيني ب در
قبل از تولد  پوشاند مياليه باريك بافتي كه در اين مرحله واژن را . وجود ندارد

 در. آورد اين اليه بعدها پرده بكارت را به وجود مي. شود طور ناقص تقسيم مي هب
 كه در مرحله قبل از تولد، تقسيم اليه به طور كامل صورت گيرد موجب صورتي

مباحث  ـبكارت « ياور،( .دشود بعضي زنان به طور مادرزاد بكارت نداشته باشن مي
  )»طبي
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  »هايمن«دليل بيولوژيكي  .4
 اش، آن مستقيمي بين وجود پرده بكارت و هدف تطبيقي ي تاكنون هيچ رابطه
گفتني است وجود اين اليه . جمله انسان كشف نشده است ازهم به نفع موجودات 

اي از  توان آن را در دسته در دهانه اندام تناسلي منحصر به انسان نيست و مي
ي  به عقيده. پستاندار مانند اسب، وال و كفتار نيز مشاهده كرددار و  جانداران كيسه

هاي مكرر در  برخي پژوهشگران وجود آن در دوران جنيني، جنين را از عفونت
هاي ديگري  برخي اين اليه را همانند اندام. دارد اش محفوظ نگه مي اندام تناسلي

گروهي . روند مي تحليل ريجتد دانند كه به چون آپانديس و انگشت كوچك پا مي
كنند كه پرده  طور تعبير مي نيز كاركرد چنين عضوي را در واژن سگ و االغ اين

بندد و از خروج مني  گيري درب آن را مي به مثابه قفلي است كه پس از جفت
شناسان اين پديده به نفع بقا و تكثير  تكامل ي به عقيده. كند جلوگيري مي

تري مانند انسان و  هاي تكامل يافته در گونه موجودات زنده است اما چرا شكل آن
انجمن درمانگران ايران ( .پاسخ الي است بيؤس است ميمون به صورت امروزي درآمده

  )»پرده بكارت«،
  
  »هايمن«پارگي  .5

  :شود و يا پاره ميآسيب ديده  صورت 2پرده بكارت به 
  )اعم از مشروع و نامشروع(جنسي  ي به دليل رابطه .1

از آنجا كه پرده بكارت دقيقاً در مدخل ورودي واژن قرار دارد طي اولين 
 يبه استثنا( .، حتي اگر مقاربت به طور كامل انجام نشده باشدشود پاره ميمقاربت 

  )هاي حلقوي پرده
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پارگي بكارت در حوادث جز ): حوادث( جنسي ي رد رابطهپارگي در غير مو .2
پذير نيست لذا بكارت به دنبال آسيب  امكان هاي فرج در اثر كشش با پارگي لب

 ،1386 گودرزي وكياني،( .بيند گاه منحصراً آسيب نمي شود و هيچ دهانه مهبل پاره مي
قص و موارد هايي مانند سقوط از ارتفاع، ورزش، ر بنابراين توسل به بهانه )287ص

ا ضايعه مگر آنكه آسيب در ناحيه نشيمنگاه يا پرينه ي مشابه قابل قبول نيست
بردن اجسام و البته با فر( )287ص ،1386 گودرزي وكياني،( .دستگاه تناسلي ايجاد شود

  )به داخل واژن يا خودارضايي نيز امكان پارگي بكارت وجود دارد
 ،ريزي خون و شود ريزي مي هنگام پارگي دچار خون بكارت در ي غالباً پرده

اين عروق خوني به شكل  .ناشي از پاره شدن عروق خوني موجود در پرده است
. تعداد آن بسيار كم استبعضي افراد  هاي بسيار نازكي هستند و در مويرگ

در  ؛ايجاد نكند توجهيريزي قابل  خون ،بنابراين ممكن است پاره شدن اين عروق
و يا  دخترنه عدم بكارت نديدن خون هنگام اولين نزديكي به هيچ وجه نشا نتيجه

  3.عدم پاره شدن پرده نيست
  

  هايمنوپالستي: گفتار دوم
  تعريف .1

بكارت و ارتباط آن با عفت و پاكدامني زن  ي درطول تاريخ عقايدي در زمينه
از آنجا كه در جوامع اسالمي و . باشد در جوامع گوناگون رايج بوده و هنوز هم مي

بكارت  ي شرقي و آمريكاي التين وجود پردهبرخي كشورهاي آسيايي، اروپاي 
ريزي در هنگام نخستين آميزش اهميت اجتماعي و  در شب زفاف و انتظار خون

ريزي به داليل طبيعي در  عدم باكرگي يا حتي عدم خون حتي مذهبي فراوان دارد
شب زفاف در اين جوامع با عوارضي مانند شرم، طرد شدن از خانواده و جامعه، 
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سادات ( .ي مرگ و قتل ناموسي براي حفظ آبروي خانواده همراه استطالق و حت
  )168ص ،1388 ،حسيني

بنابراين افرادي كه پيش از ازدواج به داليل مختلفي باكرگي خود را از دست 
داوطلب استفاده از عمل  طور مادرزادي فاقد پرده بكارت هستند يا به اند داده

  .جراحي ترميم بكارت هستنند
است كه  اي يا ترميم بكارت عمل جراحي 5»هايمنورافي«يا  4»ستيهايمنوپال«
ن زنان و ماماها به منظور بازگشت توانايي اتوسط جراحان و متخصص غالباً
گونه شواهد پزشكي دال  شود و هيچ ريزي بكارت در اولين نزديكي انجام مي خون

خشونت عليه  از لذا اين عمل براي جلوگيري ؛)همان( بر لزوم انجام آن وجود ندارد
مواردي براي ازدواج و به قصد فريب دادن شوهر مبني بر باكره بودن  زنان و در
  .گيرد انجام مي

  
  هايمنوپالستيهاي  روش .2

  :صورت انجام مي شود 2هايمنوپالستي به 
 در اين .گيرد كه بقاياي اين پرده وجود دارد حالت اول زماني صورت مي .1

اثر آميزش يا به هر دليل  طي عمل جراحي بقاياي اين پرده كه بر حالت در
اي شبيه خون است  ديگري از بين رفته با قرار دادن كپسول ژالتيني كه حاوي ماده

هاي خوني در اين ناحيه اين اتصال  دانه اما به دليل فقدان رنگ شود ميبه هم دوخته 
  6.گيرد ه قبل از زفاف صورت ميتر يك هفت موقت بوده براي نتيجه مطلوب

در . شود كه بقايايي از بكارت برجا نمانده است حالت دوم زماني انجام مي .2
. شود تا نقش پرده را بازي كند هايي از دهانه واژن بهم دوخته مي اين حالت بخش

هاي پارگي چون آزاد هستند و به هم اتصال ندارند  مهم اين است كه لبه ي نكته
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خورند و اگر دو تكه پارگي بهم دوخته شوند محل  هم جوش نمي ههيچ وقت ب
به تعبير  6.مشخص خواهد بود ،روشن ي برجسته جوشگاهترميم به صورت يك 

نظر مويرگي چندان كامل و رسا نيست  ديگر از آنجا كه گردش خون هايمن از
برداشتن شود و با  ها و جوش خوردن نقاط پاره نمي دوختن آن موجب التيام زخم

به همين دليل افرادي كه به اين . شود نخ بخيه، پرده در نقاط مذكور از هم باز مي
هاي  ازاله شده، ورقه ي جلو يا پشت پردهزنند با اطالع از اين امر در  كار دست مي

نازكي از مخاط مهبل را جدا كرده آن را در محل پرده ازاله شده به يك ديگر 
كند و اگر  مانع بر سر راه دخول، حكم پرده را پيدا مي دوزند كه به دليل ايجاد مي

حين دخول پاره  شوهر از ازاله بكارت مطلع نباشد اين مانع مخاطي تعبيه شده در
نمايد و شوهر فريب  هاي طبيعي و سالم خونريزي مي شده و چندين برابر پرده

 ،1386 ،يگودرزي وكيان( .نمايد خورده را مطمئن به باكره بودن همسر خويش مي
  )286ص

البته نكته قابل ذكر اين است كه اعمال فوق توسط پزشك زنان، ماماها و نيز 
  .گردد پزشكان قانوني قابل تشخيص است و فقط باعث فريب خوردن شوهر مي

با رايج شدن عمل جراحي بكارت آمار  پزشكي بريتانيا ي به گزارش مجله
در مصر طي چند سال اخير به  شان خاطر عدم باكرگي ههاي ناموسي زنان ب قتل

زنان بسياري براي نجات آبرو و  ،مطمئناً .درصد كاهش يافته است 80ميزان 
شان و  دامن جلوه دادن خويش در مقابل شريك آينده حيثيت خود و پاك

در مواردي كه پرده در اثر حوادث از بين ( جا هطور براي فرار از قضاوت ناب همين
اما عالوه بر  زنند اك دست به اين عمل جراحي ميهاي وحشتن و سزادهي) رفته

چند نقشي در ترميم  اند كه هر عمل جراحي بكارت، داروهايي نيز ساخته شده
  .باشند جهت همان مقاصد در ترميم بكارت مي بكارت ندارند لكن در
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پزشكي  ي از مجله لبه گزارش خبرنگاران سايت پزشكان بدون مرز به نق
هاي زنان در  متخصص بيماري »اينه كه فان سومرن« ،»اوترخت« آكادمي

كافي  .يكي از اين داروهاست ي سازنده) هلند( آكادمي پزشكي در شهر اوترخت
اند نيم ساعت قبل از رابطه  است زناني كه اصطالحاً بكارت خود را از دست داده

اين شياف در . طور شياف استعمال كننده جنسي در شب عروسي اين دارو را ب
صورت مايع ه ي دروني بدن، پوسته ژالتيني خود را پاره كرده و محتواي آن بدما

در اين حالت مردان پس از ديدن مايع قرمز . شود قرمز رنگي از واژن خارج مي
  7.ندا كنند زنانشان باكره بوده رنگ در شب زفاف فكر مي

حال حاضر برخي از  شود در كه مالحظه مي با توجه به مباحث فوق چنان
هاي  نمايند كه با مقاصد و انگيزه و زنان اقدام به عمل جراحي بكارت مي شكانپز

در تمام موارد هدف باكره نشان دادن  توان گفت مي اما گيرد مختلفي صورت مي
  .باشد زن برخالف واقع مي
 و در ؟يا خير استعملي از سوي زنان و پزشكان مجاز  حال آيا انجام چنين

اي است كه در  لهأمساين  ؟ه استگونچوليت آن ؤصورت غيرمجاز بودن مس
مبحث بعدي به بررسي آن خواهيم پرداخت و موضوع را از دو بعد فقهي و حقوقي 

  .دكربررسي خواهيم 
  

  ضمان ناشي از هايمنوپالستي: مبحث دوم
باشد  و حقوقي قابل بحث مي) فقهي( موضوع ترميم بكارت از دو جنبه شرعي

  .خواهيم پرداختدو جنبه  كه به تحليل هر
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  )شرع( منظر فقه هايمنوپالستي از: گفتار اول
باب مشروع يا نامشروع بودن ترميم بكارت توسط نويسندگان و فقها  در

  :پردازيم ه گرديده است كه به بيان آنها ميئهايي ارا ديدگاه
برخي نويسندگان موضوع را ذيل دو عنوان جواز يا عدم جواز ترميم : الف

  :باشد به اختصار به شرح ذيل مي اهم ادله آنان اند كه كردهبكارت بررسي 
ل ذيل يبه دالتوان  ميبراي اثبات جواز ترميم بكارت  :آن ي ادله و ديدگاه جواز

  :داستناد كر
براساس اين ديدگاه تا زماني كه تصرف : حق انسان بر تصرف در بدنش .1

انسان در بدنش موجب اضرار به نفس و جسم نباشد تصرف در اعضاي بدن جايز 
  )قاعده تسليط( .است
شك  يعملمنظور اين است كه هرگاه در حليت و حرمت انجام : اصل اباحه .2

  .حالل خواهد بود جايز و عملداشته باشيم اصل بر آن است كه آن 
توان گفت كه عمل ترميم بكارت در  براساس اين قاعده مي: الضرر ي قاعده .3

جاني  شرايط اضطرار يعني هنگامي كه عدم بكارت سبب هتك آبرو يا توجه خطر
چند الزم است ضرر همسر آينده از اين عمل  هر ؛شود امري جايز است به زن مي
  .جبران شود

از آنجا كه حرمت ترميم بكارت در بسياري موارد  :حرج و عسر ي قاعده .4
 ،اش خطر افتادن حيثيت خود و خانواده ضمن در و فتدبيشود زن به سختي  سبب مي

ها همچون ازدواج محروم شود و تحمل چنين حالتي  از استفاده از برخي فرصت
  .توان حكم به جواز ترميم بكارت داد دشوار است مي
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جمله مقررات  لزوم كتمان گناهان ناموسي از: سيضرورت كتمان گناه نامو .5
نظام حقوقي و فقهي اسالم است كه به منظور حفظ حرمت و كرامت انسان وضع 

  )179تا171ص  ،1388 سادات حسيني،( .شده است
  

  ديدگاه عدم جواز و ادله آن
معرض ديد  وجوب پوشاندن اندام جنسي و قرار ندادن آن در: حفظ فروج .1

  .جمله اصول مسلم فقه اسالم است ديگران از
همچون خود ) گناه( در اثم) همكاري( اعانت: حرمت اعانت بر اثم ي قاعده .2

مي يتواند زمينه ارتكاب جرا از آنجا كه انجام ترميم بكارت مي. گناه حرام است
نامشروع را در جامعه فراهم كرده افراد با استفاده از آن موجبات  ي ههمچون رابط
ازدواج را فراهم سازند عمل حرامي است لذا اقدام پزشك نيز براي تدليس در 

  .مطلع است حرام خواهد بود) فريب( هنگامي كه از قصد زن ،ترميم
براساس اين قاعده هيچ شخصي نبايد عورت خود را به : حرمت كشف عورت .3

 سادات حسيني،( .موارد ضرورت مثل درمان و بيماري رديگران نمايان سازد مگر د
  )185تا  179ص ،1388
توجه به ادله موافقين و مخالفين صدور يك قاعده كلي براي عمل  با

  .هايمنوپالستي در تمام شرايط مختلف ممكن نخواهد بود
صورت ديگري مطرح  بهرا ترميم بكارت  ي لهأبرخي ديگر از نويسندگان مس

ه اهم مطالب به ك اند و آن را ذيل دو عنوان مصالح و مفاسد بررسي كرده اند نموده
  :گردد اختصار بيان مي

كشف  )جفحشا  ي اشاعه )بفريب دادن شوهر  )الف :مفاسد ترميم بكارت .1
  عورت
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مصلحت پيشگيري از  )بمصلحت حفظ آبرو  )الف :مصالح ترميم بكارت .2
 ،1387زرگوش نسب ،( .مصلحت پيشگيري از ظن و بدگماني )جانحالل خانواده 

  )78تا  65ص
اثر ضربه و مانند آن از حوادث يا تجاوز به  بكارت در ي كه ازالهصورتي  در

عنف باشد ازآنجا كه دختر در اين حالت معصيت نكرده ترميم جايز است و 
زيرا  است پزشكي كه عمل ترميم را انجام داده است شوهر دختر را فريب نداده

 ب اخالقي نيستعيب يا در بدن است يا در اخالق و ازاله با اسبابي كه ذكر شد عي
يك عيب سبك و بدون اختيار است و با ترميم از اختالفات و  يلحاظ بدن اما از

هاي  بنابراين باتوجه به مصلحت ؛شود مورد دختر پيشگيري مي مورد در توهمات بي
اثر ازدواج قبلي  اما ترميم بكارتي كه در كند عمل ترميم ضرورت پيدا مي ،ترميم

فحشا و فريب  ي كشف عورت و اشاعه ي توجه به مفسده يا زنا زايل شده باشد با
  )81ص، 1387 زرگوش نسب،( .شوهر حرام است

  
  مورد ترميم بكارت نظرات فقها در: ب

   محمد فاضل لنكرانياهللا آيت
 صورت ضرورت توسط پزشك زن و در معاينه براي بررسي بكارت در .1ـ1

تحقق ضرورت صورت نبودن پزشك زن توسط پزشك مرد جايز است ولي 
  .نسبت به چنين امري بسيار نادر و مشكل است

 دليل زايل شده باشد اگر مستلزم فعل حرامي از ترميم بكارت كه به هر .1ـ2
  .قبيل لمس و نظر اجنبي نباشد مانعي ندارد

  .تدليس است و جايز نيست ،ترميم بكارت براي ازدواج .1ـ3
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 بر ،حفظ آبرو و حيثيتبودن ف ووقمصورت ضرورت  ترميم بكارت در .1ـ4
فاضل ( باشد مانعي نداردقبيل لمس و نظر اجنبي  ولو مستلزم عمل حرامي از آن

  .)129ص ،لنكراني
  
   ناصر مكارم شيرازياهللا آيت
صورتي كه پزشكان و بيماران واقعاً ضرورتي براي ترميم بكارت احساس  در

 عليان نژادي،( .نداردكنند و قصد تدليس نداشته باشند جراحي فوق شرعاً اشكال 
  )207ص

  
   يوسف صانعياهللا آيت

بلكه براي جلوگيري از تضييع آبرو و  ،ترميم بكارت مانعي ندارد و جايز است
  )صانعي( .اد الزم است و تركش غير جايز استفس

  
  منظر حقوق هايمنوپالستي از: گفتار دوم

چنانچه بيمار و خواهيم به بررسي اين موضوع بپردازيم كه  در اين گفتار مي
 )باشد كار بردن عنوان پزشك از باب غلبه ميه چنانكه ذكر شد ب( پزشكي

وليت حقوقي و كيفري آنان به چه ؤمبادرت به عمل ترميم بكارت نمايند مس
  ؟باشد صورت مي

 باشد جهت انجام ازدواج مي توان گفت كه غايت اصلي در ترميم بكارت در مي
دامني زنان و عدم  جوامع اسالمي عفت و پاكبرخي از جوامع مانند  زيرا در
است نظر مذهبي و هم عرفي بسيار مهم  جنسي قبل از ازدواج هم از ي رابطه

اي كه مردان از ازدواج با زني كه سابق بر ازدواج به طور نامشروع رابطه  گونه به
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ج مواردي نيز منع مذهبي در ازدوا عالوه دره ورزند؛ ب امتناع مي است جنسي داشته
كه بين وجود بكارت و عدم رابطه  بنابراين از آنجا ؛با چنين زناني وجود دارد
چند كه اين مالزمه صددرصد و مطلق نيست و در  هر(جنسي مالزمه وجود دارد 

مواردي  گيرد و همچنين در جنسي در غير واژن صورت مي ي برخي موارد رابطه
 ي عدم رابطهبا وجود داده دست  اثر حادثه از بكارت خود را در دخترينيز كه 

جهت  اند در زناني كه بكارت خود را ازدست داده )باشد جنسي فاقد بكارت مي
جهت جلوگيري از توهمات  مواردي در دامن جلوه دادن خود و در ازدواج و پاك

نمايند لذا باتوجه به مباحث فوق  جا و ناروا اقدام به عمل ترميم بكارت مي هناب
گردد عمل جراحي هايمنوپالستي را بايد در ذيل عنوان تدليس و  مشخص مي

  .قرار دادبحث مورد فريب در نكاح و ضمان ناشي از آن 
  
  بررسي فقهي تدليس در نكاح ـ الف

بكارت عيب  ي پردهنداشتن اي كه بايد متذكر آن شد اين است كه  نكته
قانون مدني . اند نمودهشود و اين موضوع را فقها در آثار خود تصريح  محسوب نمي

بكارت را جز  ي پرده نبودموارد امكان فسخ نكاح به دليل عيوب زنان،  نيز در
  .موارد عيب و فسخ نكاح ندانسته است

مصاديقي را چون آرايش  ،باب تدليس در معامالت مرحوم محقق حلي در
موي اي كه برخالف واقع زيبا جلوه كند و نيز گذاشتن  گونه به) كنيز( صورت زن

صورتي كه شرط بكارت شده باشد از مصاديق  بر سر و همچنين عدم بكارت را در
 در اما )338ص ه ق،1428 محقق حلي،( ل استيحق فسخ قابراي مرد تدليس دانسته و 

اذا تزوج امراة و «: فرمايند ايشان مي .دنمتفاوت دار يباب تدليس در نكاح نظر
وكان له ينقص مهرها ما بين  ...له الفسخ شرط كونها بكراً، فوجدها ثيباً، لم يكن
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اگر مردي با زني ازدواج : يعني )641صه ق، 1428محقق حلي، ( ».مهرالبكر والثيب
است براي ) غيرباكره( كند به شرط اينكه باكره باشد ولي مشخص گردد كه ثيبه

مرد حق فسخ نكاح نيست لكن براي او حق كاستن از مهريه به نسبت تفاوت بين 
  .باكره و ثيبه وجود داردمهر 

ولو « :فرمايند ايشان مي .دنبرخالف مرحوم محقق، شهيد اول نظر متفاوتي دار
اگر شرط : يعني» .العقد یعل شرطها بكراً فظهرت ثيباً فله الفسخ اذا ثبت سبقه

صورتي كه  كرده باشد كه زن باكره باشد و آنگاه معلوم شود كه ثيبه است، در
 .تواند عقد نكاح را فسخ كند ثيبه بوده است شوهر مي ثابت شود قبل از عقد

فسخ  در: فرمايند موارد تدليس مي باب مهريه در همچنين در )86ص ،1379 شيرواني،(
پس از نزديكي مهريه ثابت است و شوهر براي پس گرفتن آن به كسي كه او را 

او رجوع كند و اگر زوجه او را فريب داده باشد به  فريب داده باشد رجوع مي
  )طبق قاعده غرور()83ص ، 1379شيرواني، ( .كند مي

خصوص عدم بكارت و حق  شود بين برخي فقهاي متقدم در چنانكه مشاهده مي
موضوع از فقهاي متأخر نيز  ي بارهدر. اختالف نظر وجود دارد ،فسخ ناشي از آن

  :باشد تي صورت گرفته است كه به شرح ذيل ميائاستفتا
  

  لنكراني فاضل اهللا آيت
  .ازدواج جايز نيست ترميم بكارت تدليس است و در ـ1
تواند عقد را فسخ كند  اگر بعداز عقد معلوم شود زن باكره نيست مرد نمي ـ2

تواند عقد را فسخ  مگر اينكه از اول شرط بكارت كرده باشد كه در اين حالت مي
بگيرد و همچنين  كند يا اينكه مقدار تفاوت مهر زن باكره و غير باكره را از او

  .است اگر زن بكارت نداشته و آن را ترميم كرده است
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   مكارم شيرازياهللا آيت
  شود؟ مينكاح آيا نبودن بكارت در دختر، باعث جواز فسخ عقد : الؤس

صورتي كه شرط بكارت كرده باشد شوهر حق فسخ دارد و معموالً  در: جواب
ضمني و ازپيش توافق شده هاي ما شرط بكارت به عنوان يك شرط  در محيط

  .باشد مي
بنابراين هرگاه زوجه و كسان او طوري وانمود كنند  ؛ترميم بكارت تدليس است

را فسخ كند نكاح تواند عقد  ثابت شود شوهر ميآن كه زن سالم است بعد خالف 
هري نيست لكن اگر دخول كرده باشد تمام مهر ثابت و اگر دخول نكرده باشد م

آن را از تدليس كننده بگيرد و اگر تدليس كننده زوجه باشد مهر  تواند است و مي
  .تاو ساقط اس

  

  اردبيلي  عبدالكريم موسوياهللا آيت
عقد نكاح  موجب فسخ نيست ولي اگر بكارت به نحوي در عيبِ ،عدم بكارت

  .توان نكاح را فسخ نمود جهت تدليس مي شرط شده باشد از
  

   ميرزا جواد تبريزياهللا آيت
و معلوم است چنانچه شخصي با زني به عنوان اينكه باكره است ازدواج كرده 

شود كه زن ثيبه بوده دراين صورت شوهر حق فسخ نكاح را ندارد لكن از مهر 
  .گردد تفاوت بين مهر باكره و ثيبه كسر ميال تعيين شده مابه

  

   صافي گلپايگانياهللا آيت
اگر درعقد نكاح شرط بكارت شده باشد يا  وليمجرد عدم بكارت عيب نيست 

برآن واقع شده باشد و معلوم شود كه زوجه فاقد بكارت است زوج حق  اًنيعقد متبا
يا باشد د اگر دخول واقع نشده نفسخ دارد و در اين صورت چنانچه زوج فسخ ك
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تدليس اگر  مهريه ندارد و اشدخود زوجه ب ه باشد و تدليس كننده،دخول واقع شد
تواند  زوج بايد مهرالمسمي را به زوجه بپردازد و مياست ديگري بوده  ،كننده

  8.دريافت كندتدليس كننده معادل آن را از 
  

   صانعياهللا آيت
 ي و سابقه) خالف شرعبرچه مشروع چه ( بكارت گرديده ي زني كه ازاله :الؤس

نظر ازدواج،  صورتي كه به طريق پزشكي پرده را ترميم كند از نزديكي دارد در
  ؟طالق و مهريه حكم باكره را دارد

نسبت به عقد و مهر و فسخ تابع شرط و قرارداد قولي و عملي است؛ يعني  ....
بكارت اوليه شده باشد چون بكارت ترميمي، بكارت ثانويه است تخلف  ،اگر شرط

نگفته نماند كه معموالً و .... حق فسخ ثابت است ،حاصل و براي مرد ،شرط
  .متعارفاً عنايت و نظر بكارت اوليه است نه ترميمه

صفت كمالي مانند بكارت و مدخوله نبودن و مطلقه  تدليس اظهار عملي و قوليِ
به شرط آنكه بناي عقد قوالً يا  .است حالي كه زن فاقد آن بوده نبودن است در

كسي ( وجود شرط باشد حق فسخ نكاح براي مدلس عليه تاً برعمالً يا عرفاً و عاد
  .)صانعي(باقي است  )كه در حق او تدليس شده است

 اند و در گردد غالب فقها ترميم بكارت را تدليس دانسته كه مالحظه مي چنان
لند و چنانچه زوج يشرط شده باشد براي زوج حق فسخ قاصورتي كه در عقد 

پس بگيرد و اگر نپرداخته تدليس كننده تواند آن را از  يمهريه را پرداخته باشد م
نقصان مهريه و عدم فسخ  البته نظرات مخالف نيز ذكر شد كه بر( .مهر ساقط است

  )داللت دارند
كه برخي فقها  همچنان كهاين اول ي نكته :استاينجا قابل ذكر  در دو نكته

پيش توافق شده  و ازاند در جوامع ما شرط بكارت يك شرط ضمني  تصريح نموده
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عبارتي  به ؛باشد باشد و شرط آن درعقد به صورت صريح، معمول و متعارف نمي مي
فرض عدم بكارت  رببنابراين  ؛شود وجود بكارت واقع مي اً برينديگر عقد متبا

چند به صورت صريح و به  هر ؛براي زوج حق فسخ و رجوع به مهريه وجود دارد
  .نشده باشدعقد توافق  شكل يك شرط در

اينكه مراد از باكره بودن چيست  ي بارهاين است كه بين فقها در دوم ي نكتهاما 
يا اينكه مراد وجود  ؟آيا مراد عدم رابطه جنسي است .اختالف نظر وجود دارد

  باشد؟ نام بكارت مي هپرده خاصي ب
  :پردازيم جهت روشن شدن موضوع به بيان نظرات برخي از فقها مي

ر زمان عقد معلوم گردد زوجه داراي پرده بكارت است وليكن اگر د :الؤس
طر نوع پرده با نزديكي زايل ولي به خااست ثابت شود قبالً با او نزديكي شده 

  آيا زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟ نشده
  

  جواد تبريزي  ميرزااهللا آيت
جهت شرط مزبور  فرض مذكور زوج حق فسخ نكاح را ندارد لكن از در
را از  يبتفاوت بين مهرالمثل باكره و مهرالمثل ثال تواند به نسبت مابه مي

  .مهرالمسمي پس بگيرد
  

  علي سيستانيسيد اهللا آيت
مخصوص  ي بستگي به نظر عرف در اين تعبير دارد و ظاهراً منظور داشتن پرده

اين اساس در فرض مذكور زوج  نيست و منظور عدم آميزش جنسي است و بر
  .داردحق فسخ 

  
  
  



 

 

مي
بسا

ود 
سع

م
 

1389زمستان ، پانزدهمسال چهارم، شماره  فصلنامه حقوق پزشكي/  147

   محمد فاضل لنكرانياهللا آيت
ال حق فسخ ثابت ؤچون چنين شرطي به معني عدم نزديكي است لذا درفرض س

عرفاً از . دختر استحقاق مهرالمثل را دارد است است ولي اگر دخول صورت گرفته
 ي واسطه حال چه به ؛بكارت ي شود نه داشتن پرده بكارت عدم نزديكي فهميده مي

دومرتبه به حالت اول بازگشته باشد و حتي عرفاً اگر  ،اتساعي بودن يا جراحي
  .ل شده باشد چندان مهم نيستيمرض يا امر ديگري غير از نزديكي زا ي واسطه به

  

   ناصر مكارم شيرازياهللا آيت
مخصوص  ي معموالً درعرف منظور از بكارت داشتن پرده. زوج حق فسخ ندارد
  .كر شد حكم باكره را دارداست و از جهتي كه ذ

  

   عبدالكريم موسوي اردبيلياهللا آيت
منظور از بكارت . اگر ثابت شود با زوجه نزديكي شده زوج حق فسخ دارد

  .بستگي به نيت شرط كننده است ولي ظاهراً و غالباً منظور عدم دخول است
  

   حسين نوري همدانياهللا آيت
  .بكارت است ي ظاهراً منظور از بكارت داشتن پرده .زوج حق فسخ نكاح را دارد

  

  صافي گلپايگاني اهللا آيت
اگر شرط بكارت . بكارت و عدم آميزش جنسي است ي ظاهراً منظور عدم ازاله

گونه آميزش جنسي واقع نشده يا انجام  ل شده است درحالي كه هيچيشده و پرده زا
8.داردشده و پرده سالم است، درهردومورد زوج حق فسخ 
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   يوسف صانعياهللا آيت
اگرچه معيار در شرط بكارت، نظر عرف و عادت است اما عمده در بكارت عدم 

پس اگر  ؛عدم آن مي باشد بكارت ازنظر مردم اماره بر ي مواقعه است و پرده
خاطر اتساع باقي باشد حق  هكشف خالف شود و مواقعه ثابت گردد ولو پرده ب

همچنين ايشان درفرضي كه پرده دراثر حادثه طبيعي . استفسخ براي زوج ثابت 
چون مراد : كه اين دارد عقيده بر هديگرد و با عمل جراحي ترميم است ل شده يزا

از بكارت عدم آميزش است لذا در اين حالت چون هم پرده وجود دارد و هم 
 .عفت دختر بنابراين تخلف از شرط بكارت محسوب نشده و حق فسخ نيست

  )عيصان(
كه اين است  گردد كه نظر غالب فقها بر توجه به نظرات فوق مالحظه مي با

 ي منظور از باكره بودن دختر، عدم رابطه جنسي و آميزش است نه داشتن پرده
باشد چرا كه در عرف آنچه مهم است نداشتن  مخصوص و اين نظر هم صحيح مي

  .رابطه جنسي و عفت دختر است
شود كه ترميم بكارت و باكره جلوه  از مجموع مباحث فوق مشخص مي :نتيجه

ايجاد حق فسخ  ،تدليس است كه براي زوج ،دادن دختر در راستاي ازدواج
گردد و چنانچه زوج مهر را  مي) يا حداقل نقصان آن( نمايد و باعث سقوط مهر مي
  .كند رجوع مي كننده سيدلتخت نموده باشد جهت دريافت آن به پردا
  
  بررسي حقوقي تدليس در نكاح ـ ب

را در باب تدليس در نكاح از جنبه  وليت بيمار و پزشكؤدر اين قسمت مس
  .يميوليت مدني و كيفري بررسي نماؤمس
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  وليت مدنيؤمس .1
 :كند تدليس را چنين تعريف مي ،قانون مدني در مبحث خيارات 438 ي ماده

  ».طرف معامله شود تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب«
  :دارد باب انحالل نكاح مقرر مي قانون مدني نيز در 1128 ي ماده

صفت خاصي شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم  طرفدو يكي از  هرگاه در«
 ؛شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف حق فسخ خواهد بود

  ».اً برآن واقع شده باشدنيخواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد يا عقد متبا
  :براي تحقق خيار تدليس دو شرط الزم است 438 ي با توجه به ماده

عمليات يكي  ي نتيجه. عمليات ممكن است گفتار يا افعال باشد: انجام عمليات .1
. موضوع عقد موجود نيست نماياندن صفتي كه در )الف: امر ذيل خواهد بود از دو
  .درموضوع عقدپنهان نمودن نقصي  )ب

 .ل و رغبت به انعقاد عقد پيدا شودبه سبب عملياتي كه طرف نموده است مي .2
  )514ص ،1 ج امامي،(

آن طرف  ي نتيجه گيرد كه در بنابراين در تدليس معموالً عملياتي صورت مي
موضوع عقد ابهاماتي ايجاد  در كننده سيدلتخورد و درحقيقت  فريب مي عقد
  .غيرواقعي جلوه دهدند تا آن را ك مي
الذكر فهميده  باب تدليس در نكاح مفاد فوق نيز در 1128 ي از مفاد ماده«
يكي از زوجين وجود صفت  توسطتوضيح آنكه تدليس در نكاح با  ؛شود مي

حال يا اين صفت به صراحت در عقد نكاح تصريح شده يا است؛ خاصي شرط شده 
اي كه  گونه د آن صفت واقع شده بهاينكه تصريح نگرديده لكن عقد برمبناي وجو

لكن يكي از زوجين برخالف واقع  گرديد اگر صفت موجود نبود عقد واقع نمي
اي كه طرف مقابل فريب  گونه به است خود را واجد آن صفت قلمداد نموده
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بنابراين براي تحقق تدليس در نكاح  ؛دگرد خورده و به انعقاد عقد ترغيب مي
مخاطب  .3عقد  ي جاري شدن صيغه .2فريب  .1 :وجود سه شرط ضروري است
اما ) بداغي واحمديه: ،به نقل از 432،ص 2امام خميني ،ج ( توصيف زوج يا زوجه باشد

 ي و انعقاد عقد رابطه) آميز خدعه( ست كه بايد بين فعل غرورآميزا مهم آن ي نكته
 بين گرفت سبب عقد از يعني چنانچه فعل صورت نمي ؛سببيت برقرار شود

  )احمديه بداغي و: ، به نقل از254ص شيخ طوسي،( .رفت مي
سوادي  بي: اند تدليس در نكاح دانسته هاي قاددانان موارد ذيل را از مص حقوق

دار بودن مرد، وقتي برخالف  زوجه يا زوج، باكره نبودن دختر، عقيم بودن مرد، زن
براي طرف  ها به طرف ابراز شده باشد از مصاديق تدليس است و حق فسخ آن

  )291ص ،1372 ،كاتوزيان( و) 451ص امامي،( .وجود دارد
 27/07/1367 مورخ 1082 ي شماره استعالم به پاسخ در يهيقضا ي هقو حقوقي ي اداره

  :تي خود را چنين اعالم داشته استمشور ي نظريه .ش. هـ
زوجي كه هنگام ازدواج شرط بكارت نموده  ،قانون مدني 1128ي با توجه به ماده

چند بكارت سالم و  باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود كه با زوجه جماع شده هر
موجود باشد و از نوع حلقوي باشد زوج داراي حق فسخ خواهد بود زيرا منظور از 

اكراه زن و زايل شدن بكارت .اول همان عدم نزديكي است ي بكارت در درجه
عنف هم باشد تأثيري در قضيه نخواهد داشت و كماكان زوج حق فسخ اگر به 

همين كه معلوم شد زوجه فاقد بكارت است حق فسخ براي زوج  .خواهد داشت
كند كه فقدان بكارت در اثر افتادن از بلندي باشد يا  كند و فرق نمي تحقق پيدا مي

تأثيري  ،له قبل از عقدأدختر نيز از اين مس ي اطالع يا عدم اطالع خانواده .بيماري
عدم اطالع خود دختر از اين موضوع نيز تأثيري در تحقق حق فسخ . در حكم ندارد
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بودن بكارت براي دختر ازدواج  براي زوج نخواهد داشت چون زوج با شرط دارا
  .نموده است

. ش. هـ1/4/74 مورخ 5763/33 ي شماره آراي در كشور عالي ديوان شعب از يكي
عدم بكارت زوجه موجب است اعالم داشته . ش. هـ2/12/72مورخ  4142/33و

  :دارند مذكور چنين مقرر مي يآرا .فسخ نيست مگر آنكه شرط شده باشد
ضمن عقد،  صفت كمال در كردن شرطدليس در فقدان صفت كمال يا تحقق ت

اين شرط بنا شود  يا اينكه اگر قبل از عقد صفت كمال ذكر شود و عقد هم بر
شرطي نشود تدليس  ،ليس است اما اگر نسبت به آن صفات كماليهموجب تد
اي كه عالم به فقدان كمال است ساكت باشد و به  چه زوجه گردد اگر محقق نمي

  )377و 374ص ،1378 بازگير،( .شدابنظر  نظر زوج، زوجه داراي صفت كمال مورد
قضايي  ي و رويه دانان قانون مدني و نظرات حقوق 1128و  438با توجه به مواد 

گردد چنانچه زوجه كه بكارت خود را از دست داده برخالف واقع  مشخص مي
خود را باكره معرفي نمايد اعم از اينكه اقدام به ترميم بكارت نموده باشد يا خير، 

توضيح . چنانچه بكارت شرط شده باشد براي زوج حق فسخ نكاح وجود دارد
ما تصريح  ي هامعه در جك ح داده شدر صفحات قبل توضيكه د نكه همچناناي

صورت صريح معمول نيست و خالف عرف و ادب ه نمودن بكارت در عقد ب
دامني و عدم رابطه جنسي  عفت و پاك( اً بر بكارت زوجهنيباشد لكن عقد متبا مي
قانون  1128 ي شود لذا چنانچه خالف آن ثابت شود به حكم ماده واقع مي) قبلي

قانون مدني ساكت است ولي  ،مدني حق فسخ وجود دارد اما درباب وضعيت مهريه
زوج به زوجه  ي ليت مدني منعي درجهت مراجعهوؤتوجه به عموم و اطالقات مس با

خصوصي  حقوق ي حوزه در كه آنجايي از آنكه بر عالوه .ندارد وجود مهريه جهت
 167قانون آيين دادرسي مدني و اصل  3 ي صورت سكوت قانون به حكم ماده در
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قانون اساسي، قضات موظفند حكم قضيه را با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي 
وي مشخص اتوجه به اينكه حكم بحث ما در فقه و فت معتبر صادر نمايند بنابراين با

  .گرديده لذا مشكل باقي نخواهد ماند
 يا هر زوجه بود اما اينكه آيا پزشكوليت مدني ؤباب مس آنچه ذكر گرديد در

نمايد  نيز كه با اطالع به قصد زوجه اقدام به ترميم بكارت او مي شخص ديگر
رسد از  به نظر مي. دارد يا خير بحث ديگري است) مدني( وليت حقوقيؤمس

اول اين خود زوجه است كه مخاطب زوج قرار گرفته و  ي لههآنجايي كه در و
واقع مباشر و  مستقيم و عليت برقرار است و در ي هج رابطبين فعل او و فريب زو

وليت مدني صرفاً برعهده اوست و پزشك در ؤبنابراين مس استعامل اصلي 
عبارت ديگر ازآنجا كه زوجه مباشر در فريب است و  هب .مسؤوليتي ندارد باره اين

مباشر ب، اين بدر فقه و حقوق ما در جايي كه هم مباشر وجود داشته باشد هم س
 رسد در بحث ما ضمان مدني بر پزشك است كه مسؤوليت دارد لذا به نظر مي

  .ثابت نيست
  

  مسؤوليت كيفري .2
قانون مجازات اسالمي مقرر  647ي  سوي زوجين ماده باب تدليس در نكاح از در
چنانچه هريك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي « :دارد مي

ن تحصيالت عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت از قبيل داشت
ها واقع شود  يك از آن خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هر

  ».گردد به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال محكوم مي ،مرتكب
  :شود نكات ذيل برداشت مي 647 ي از ماده

اين ماده اختصاص به زوجين دارد لذا شامل اشخاص ديگرازجمله پدر و مادر  .1
  .زوجين نمي گردد
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 ؛عنصر مادي جرم، عبارت است از فريب دادن طرف مقابل به امور واهي .2
طريق گفتار باشد يا  كند از توسل به امور واهي فرقي نمي ي نحوه :بنابراين اوالً

توجه به نحوه نگارش ماده عمل فريب دادن با توسل  با :ثانياً .ها نوشتار يا غير آن
تواند عنصر مادي اين  گيرد لذا سكوت و ترك فعل نمي به فعل مثبت صورت مي

  .جرم باشد
 با شده عنوان مصاديق امور واهي ذكره مذكور ب ي ماده مصاديقي كه در .3

مذكور  ي لذا ماده است تمثيلي بوده »امثال آن«و  »قبيل از« توجه به عبارت
  .منحصر به موارد ذكر شده نيست

اهي و به عبارتي بين امور و ؛كاح برمبناي امور واهي واقع گرددبايد عقد ن .4
وقوع  گويي كه نقش چنداني در واال صرف دروغ وقوع عقد رابطه سببيت باشد

  .مرقوم نيست ي عقد ندارد مشمول ماده
  .توسل به امور واهي و فريب طرف مقابل بايد قبل از عقد باشد .5
 طرف مقابل بايد نسبت به امور واهي جاهل باشد به نحوي كه فريب خورده .6
اي كه با اطالع از دروغ طرف مقابل اقدام به انعقاد عقد  لذا زوج يا زوجه باشد
  .نمايد از حمايت قانون محروم است مي

عقد نكاح بكارت خود را  اي كه سابق بر آيا زوجه :ال كهؤاما در پاسخ به اين س
نمايد مشمول  و ازدواج ميكرده است از دست داده و سپس اقدام به ترميم آن 

  :حالت متصور است دوبايد گفت  ؟گردد يا خير مي 647 ي ماده
گواهي خالف  ي گونه عمل مثبتي مانند ارائه حالت اول زماني است كه هيچ .1

نزده  زوجه جهت باكره معرفي نمودن خود سر ي واقع يا گفتار دروغ از ناحيه
از يك . است و فقط سكوت اختيار نموده و از بيان واقعيت خودداري نموده است

جهت فريب شوهر صورت نگرفته است  توان گفت چون عمل خارجي در سو مي
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اين حالت زماني است كه مردي  شبيه .باشد مرقوم نمي ي مشمول ماده ،عمل زوجه
د و زوجه به دوم از بيان اين امر خودداري ورزدر زمان ازدواج  باشد اماداراي زن 

توان گفت زوج زوجه را به  حال آيا مي. خيال اينكه مجرد است با او ازدواج نمايد
توان گفت وقتي زن اقدام به  از سوي ديگر مي ؟داشتن تجرد فريب داده است

مقابل زوج باكره معرفي كرده و  واقع خود را در دراست ت نموده ترميم بكار
فريب  ي آنكه نحوهعالوه بر  كند؛ زوج نيز با اين قصد و خيال با او ازدواج مي

فريب  ي الزمه ،شغلو  تمكن ،تحصيالت عالي مثل مواردي در .دادن متفاوت است
فريب دادن  ي در موردي مثل فقدان بكارت الزمه اما بيان خالف واقع است ،دادن

همين كه  ؛خود را باكره معرفي نمايد ،حتماً اين نيست كه زوجه با بيان دروغين
 را د و با باكره جلوه دادن خود امرايبا قصد فريب شوهر اقدام به ترميم بكارت نم

ه ن راستا بچند هيچ لفظ و گفتاري در اي هر ؛كند به نمايد كفايت ميشتبراي او م
  .كار نبرده باشد

اما حالت دوم زماني است كه زوجه با توسل به يك عمل خارجي خود را  .2
ه دهد يا اينكه به ئنمايد مانند آنكه گواهي خالف واقع پزشك ارا باكره معرفي مي
 647 ي در اين حالت عمل زوجه بدون شك مشمول ماده. پردازد بيان دروغ مي

  .باشد مي
كه اقدام به ترميم  هر شخص ديگري و مسؤوليت كيفري پزشكاما درباب 
حقوق كيفري ايران قانوني كه به نحو خاص به  نمايد بايد گفت كه در بكارت مي

اين موضوع اختصاص يافته باشد وجود ندارد بلكه بايد با توسل به ساير مواد 
  .حكم قضيه را استخراج نمود، قانوني
يك شخص به  دست بهبه صورت انفرادي و دانيم گاه جرم  طور كه مي همان

گيرد و گاه نيز اشخاص ديگري به صور گوناگون در ارتكاب  مباشرت صورت مي
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يكي از اين اشكال همكاري معاونت در ارتكاب . جرم با مباشر همكاري دارند
معاون جرم كسي است كه شخصاً در ارتكاب عنصر مادي قابل استناد . جرم است

بلكه از طريق تحريك، ترغيب، تهديد و تطميع  باشد نداشته به مباشر جرم دخالت
طريق دسيسه و فريب و نيرنگ يا ايجاد تسهيالت الزم در وقوع  مباشر جرم يا از
در  ،طريق ارتكاب جرم به مباشر ي هئل ارتكاب جرم، يا ارايوسا ي جرم و يا تهيه

  .ارتكاب رفتار مجرمانه با وي همكاري و دخالت دارد
يد توجه داشت كه براي تحقق معاونت بايد بين معاون جرم و مباشر البته با

كه  وحدت قصد باشد يعني آنكه معاون همان قصدي را داشته باشد كه مباشر دارد
 ،واال فرض معاونت در جرم استدر بحث ما تدليس در نكاح و فريب شوهر 

  .منتفي است
تدليس را كه همان در تدليس در نكاح مباشر جرم، زوجه است كه عنصر مادي 

دهد كه پزشك در اين  فريب دادن شوهر و باكره جلوه دادن خود است انجام مي
قبل از اين  ي و عمل پزشك در ترميم بكارت در مرحله مرحله دخالتي ندارد

در اين مرحله زن . يعني زماني كه هنوز نكاحي واقع نشده است ؛جريان قرار دارد
حال يا پزشك را  ؛به پزشك مراجعه كرده از وي درخواست ترميم بكارت را دارد

نمايد و پزشك نيز با اطالع از اين قصد اقدام به  مطلع مي) ازدواج( از قصد خود
كه در اين حالت  ندك ميقصد مطلع ن نمايد يا اينكه پزشك را از ترميم بكارت مي
  قصد دختر مطلع است يا خير؟ يا پزشك خود از

چنانچه پزشك از قصد دختر مبني بر ازدواج و فريب شوهر مطلع باشد و با 
ند، از آنجايي كه قصد دختر فريب كآگاهي از اين قصد اقدام به ترميم بكارت 

هد عمل د شوهر است و پزشك نيز با اقدام خود دختر را در اين امر ياري مي
باشد چرا كه اوالً بين دختر و پزشك  معاونت در جرم تدليس نكاح مي ،پزشك
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ثانياً پزشك با عمل  ،باشد وحدت قصد وجود دارد كه همان فريب شوهر مي
 726 ي لذا مستند به ماده ؛ترميم، وقوع جرم تدليس در نكاح را تسهيل نموده است

م تعزيري يات معاونت در جرامجاز«: دارد قانون مجازات اسالمي كه مقرر مي
توجه به اينكه  حداقل مجازات مقرر در قانون براي مباشر همان جرم است و با

بنابراين مجازات پزشكي كه  ؛باشد ماه حبس مي 6حداقل مجازات تدليس در نكاح 
  .ماه حبس است 6نمايد  به شرح فوق اقدام به ترميم بكارت مي

رسد چون  لع نباشد دور از ذهن به نظر ميقصد دختر مط پزشك از طبيعتاً اينكه
بنابراين بهتر  است؛غايت اصلي در ترميم بكارت همان ازدواج و فريب شوهر 

چند در قوانين ما الزامي براي  هر ؛ال نمايدؤاز دختر سباره  است پزشك در اين
  .پزشك از اين جهت وجود ندارد

ترميم بكارت و ضمان بيمار باب  پايان بايد گفت كه قوانين كيفري ايران در در
توجه به اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و  باشد و با و پزشك ناقص و مجمل مي

بنابراين مقنن بايد به صراحت  ؛حال شك، راه فرار از مجازات وجود دارد تبرئه در
  .به تعيين تكليف قضيه و بازنگري در قوانين بپردازد
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  نتيجه
انجام  گونه دليل پزشكي دال بر د هيچش كه مالحظه  چنانجه به مباحث فوق تو با

ن نيز از باب امراجعه بيمار ب ي و اطالق واژهاست عمل هايمنوپالستي وجود نداشته 
چند كه  هر ؛انجام چنين عملي وجود نداردبراي ضرورتي شرعي نيز  استمسامحه 

نف از دست مواردي كه دختري بكارت خود را در اثر حوادث يا تجاوز به ع در
دامني او پابرجاست جلوگيري از توهمات ناروا و  داده است و عفت و پاك

توجه  در ساير موارد با اما نمايد و حرج جواز عمل را توجيه مي جلوگيري از عسر
به حرمت كشف عورت و تدليس در نكاح و لزوم حفظ فروج، ضرورتي بر انجام 

حرمت برخوردار است و استناد و عمل از  ردآن توسط بيمار و پزشك وجود ندا
چرا كه دختر آگاهانه و با  ؛چنين مواردي مصداق ندارد حرج در و به عسر

طبق ( ه باشدرضايت خود اقدام نموده است لذا بايد عواقب آن را نيز درنظر گرفت
فحشا و  ي بنابراين شيوع و جواز چنين عملي باعث اشاعه ؛)اقدام ي قاعده
حال حاضر قوانين جمهوري اسالمي ايران  در. گردد بندوباري در جامعه مي بي

براي باكره جلوه دادن دختر  قوانينبلكه مطابق  ددان ميچنين عملي را جايز ن
كه عالوه بر ايجاد حق فسخ براي است تدليس در نكاح  هاي قاازدواج از مصد

و پزشك نيز  دختربراي ي هاي با جمع شرطشوهر و رجوع به مهريه يا سقوط آن، 
باب ضمان مدني و  البته بايد توجه داشت در كند؛ يجاد مسؤوليت كيفري ميا

و با تمسك به ساير  يستقوانين از صراحت كامل برخوردار ن ،كيفري پزشك
لذا وجود اين موضوع  ؛گردد مواد قانوني و اصول حقوقي حكم قضيه استنباط مي

ترميم  ي لهأمس ي رهو خاص دربا روشنطور  هضرورت تدوين قوانين و مقرراتي ب
و پزشك از عواقب عمل خود آگاه  دخترطلبد كه با آگاهي از آن  بكارت مي

توجه به مفاسد اخالقي و اجتماعي عمل جراحي ترميم  گردند و بايد توجه داشت با
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مواردي نيز  انگاري تدوين گردند و در بكارت لزوماً قوانين بايد در راستاي جرم
دهد گواهي پزشك و پزشك  دست مي حوادث از كه دختر بكارت خود را در اثر

  .سازد مي برطرفاثر حادثه لزوم ترميم را  ل شدن بكارت دريقانوني مبني بر زا
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  ها نوشت پي
1- Hymen 
2- Hymenaus (God Hymen) 

 www.Iran Healers.com بنگريد بهبراي آگاهي بيشتر ـ  »بكارت ـ مباحث طبي« ـ3

4- Hymenoplasty 
5- Hymenoraphy 

براي آگاهي بيشتر  ،»شناخت كامل پرده بكارت«و » پرده بكارت«ـ  انجمن درمانگران ايرانـ 6
 www.salamatIranHealers.Parastari.com بنگريد به

 www.Iran–Forum.irبرگرفته شده از سايت ـ 7

  »پرده بكارت«ن درمانگران ايران، انجم: استفتائات فوق به نقل از ي كليه ـ8

  
  منابعفهرست 

  انتشارات دارالكتب اسالميه ،4چ  ،4 و 1ج  ،)شش جلدي( حقوق مدنيـ  امامي، حسن
  انتشارات فردوسي ،تهران ،حقوق خانواده در آيينه آراي ديوان عالي كشور ،)1378( ـ ر، يداهللايبازگ

  21ش  ،مجله كتاب زنان ،م عليه خانواده در پژوهش ميدانييجرا ـ احمديه، مريم ؛بداغي، فاطمه
 :الناشر ،االولي هالطبع ،القسم االول ،و الحرام ع االسالم في مسائل الحالليشرا ،.)ق1428( ـ حلي، محقق

  .منشورات رشيد
فقه  ي فصلنامه ،بررسي احكام ترميم بكارت و تكليف پزشك معالج ،)1387( ـ زرگوش نسب، عبدالجبار
  13 ش ،سال چهارم ،و مباني حقوق

  اول  ش ،اول سال ،پزشكي فقه ي فصلنامه ،پزشكي بكرنمايي از منظر فقه ،)1388( ـ عباس حسيني، سادات
  دارالفكر: ناشر ،قم ،16 چ ،2ج  ،)علي شيرواني: ترجمم( ،دمشقيه هلمع ،)1379( ـ شهيد اول

  مندرج در سايت ،»شناخت كامل بكارت«
www.Baba Fars.com 

  مندرج در سايت ،مجمع المسائل ـ صانعي، يوسف
www.Fegh.org 

  مندرج در سايت ،احكام پزشكان و بيماران ـ فاضل لنكراني، محمد
www.mohsenzadeeh.blogFa.com 

  انتشارات بهمن برنا ،تهران ،3 چ ،1 ج ،حقوق مدني خانواده ،)1372(ـ كاتوزيان، ناصر 
 ،تهران ،4 چ ،حقوق ي پزشكي قانوني براي دانشجويان رشته ،)1386( ـ كياني، مهرزاد ؛گودرزي، فرامرز

  .انتشارات سمت
  مندرج در سايت ،1 ج ،مكارم شيرازيت آيت اهللا ناصر اائاستفت ـ عليان نژادي، ابوالقاسم

www.Rase khoon.net/Library/content/415 
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  مؤلف ي يادداشت شناسه
  

دانشجوي دكتراي حقوق جزا و ، پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي :مسعود بسامي
  شناسي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه، گروه حقوق جزا و جرم ـ دانشگاه آزاد اسالميشناسي  جرم

  
  masoodbassami@yahoo.com :الكترونيكي نشاني
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