بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیشگفتار
مادر از زمانی که احساااا
جنساااف

ندزند دۀندۀ

میکند باردار اسااا  ،دربارۀ

د حد هاۀی میزند ،به تدرۀج اطدانفان

در پفشگ ۀیها به او کمک میکنند و حتّی پفش از ت لّد ،نام ن زاد،
لبا ها و اسباب بازیها و ل ازم م رد نفازش را بد اسا

جنسفتی

که پفشبفنی شده ،انتخاب مینماۀند.
اغلب مادران ،در ا ۀّام بارداری با جنفنی که در رحم دارند
با عن ان جنساافتی که پفشبفنی کددهاند ،سااخم میگ ۀند و او را
"د تدم" ۀا "پسااادم" طاب میکنند و ۀا با نامی که بد اساااا
حد

بداۀش بدگزۀدهاند ،با او نج ا مینماۀند...

 - 1اگدچه امدوزه با ابزارهای م ج د ،جنساااف

1

جنفم چند ماه پفش از ت لد

تعففم میشااا د ،ولی عالوه بد اۀم که تا انجام اۀم عمل ندا بدساااد ،حد
زدنها ادامه دارد ،پس از دن هم با وج د تعففم جن سف

ت سط س ن گدانی،

باز گمانه زنی ها اگدچه به صااا رم کمرنگتد ادامه دارد ،به وۀژه که گاهی
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اوساا

و به

ت لّد ن زاد ،نقطۀ عطفی در تعففم جنساااف

همۀ پفش بفنیها پاۀان میدهد ،چ ن در اۀم مدحله ،جنسف

ن زاد

به ص رم عفنی قابل تشخفص اس .
گاهی در مسااافد پد نداز و نشااا فب و ط نی ز ندگی
مشااایالتی اۀجاد میشاا د و م انعی پفش میدۀد که شاااخص از
جن سف
دساا

د نا شن د شده و به اۀم نتفجه میر سد که
متخ ااّص روانشاانا

د را به

بساا ارد تا در روحفّه و عملیدد

جن سیاش ا صالحاتی انجام دهد ۀا به متخ ّص پز شیی مداجعه
کند تا در بدنش تغففداتی به وج د دورد و جن سفتش را تغففد دهد.
د ۀل زۀد میت اند منجد به چنفم کاری ش د:
الف) شخص رنتارها و طدز بد رد صحفح جن سف

د

را در اجتماع نفام ته و احساااسااام و روحفاتش با جنساافتش
متناسب نفس ؛

اوقام جنسااف
متفاوم میش د.

ن زاد پس از ت لد با ن د ارا ه شااده از ساا ی ساا ن گدانی
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ب) شخص ت
داده و

ّر میکند اشتباهی در لق

بدنی او رخ

د را متعلّق به جنس م خالف میدا ند و تالش میک ند

ظاهدش را شبفه جنسف

دلخ اه

د نماۀد؛

ج) شخص م شیل ابهام در د ستگاه تنا سلی دارد ،ۀعنی
اصطالحاً نثی(دوجنسه) اس .
امدوزه با پف شدن

علم پز شیی اۀم امیان نداهم دمده که

انداد در طی نداۀند درمانی ،از جمله عمل جداحی ،شاایل نفزۀیی
بدن
دس

د را تغففد داده و به درزوی

د  -ۀعنی تغففد جنسااف

-

پفدا کنند.
به مجم ع اۀم عملفام ،ا صطالحاً عملفام تغففد جن سف

گفته میش د.
اۀدان ۀیی از معدود کش رهاۀی اس

که تغففد جنسف

را

با ت جّه به شاااداۀطی مجاز دانساااته و دسااات رالعملهای زم در
ص دن ت سط مسؤو ن صادر شده اس .
بنابد دمار م ج د در اۀدان از ساااا  66تا  38تعداد 074
نفد بدای انجام عمل تغففد جنساافّ

به سااازمان پزشاایی قان نی

تهدان مداجعه کددهاند که  044نفد از اۀشان

اهان تغففد جنسف
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از مدد به زن و  74نفد زنانی ب دهاند که می ا ستند مدد ش ند .از
اۀم ت عداد با عمل جداحی  010نفد م ان ق
مخالف

و با جداحی  11نفد

شااده و بقفه پفگفدی نیددهاند .در مداکز اسااتانها هم 77

نفد بدای اۀم کار مداجعه کددهاند که  83نفد

اهان تغففد جنسف

از مدد به زن ب دهاند.
تنها ۀک جدّاح متخ ااص عمل تغففد جنسااف

در اۀدان،

طی دوازده سا منتهی به سا  30شم سی ،روی  804دو جن سه
انجام داده اس .0

عمل تغففد جنسف

ع مل تغففد جنسااا ف
حق قی دارای اهمّ فّ

و پید مد های دن از ن د نقهی و

ب ده و پدساااش های مت عدّدی در پی دارد،

مثل:
.1

دۀا با تغففد شیل ظاهدی ندد ،شدعاً هم جن سف

او تغففد ۀانته حساب میش د؟
.0

در ص رم انجام اۀم عمل تیلفف معا شدمهای

اجتماعی اۀم شخص چگ نه

 - 0درشف ساۀ

اهد ب د؟

بدی حادثه 10 ،ن رۀه  0446به نقل از دکتد مفدجاللی.
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.8
جنسف

چنفم شااخ اای چگ نه ار

میبدد؟ بد اسااا

سابق ۀا نعلی؟
.0

تغففد جنسف
.7

اگد چنفم شااخ اای ازدواج کدده باشااد ،پس از
تیلفف او چفس ؟
اگد زن و شاا هد با هم تغففد جنسااف

عقد دنها پا بدجاسا
عقد باطل اس
.6

دهند ،دۀا

و نقط تیالفف و حق آ دنها تغففد کدده ۀا

و دوباره باۀد صفغۀ عقد جاری ش د؟
انجام چنفم عملی در کدام ۀک از م ارد زۀد جاۀز اس ؟

-

در م رد انداد معم لی و در حال

عادی،

-

در م رد اندادی که ا تال ه ۀ

جنسی دارند و

به نارضاۀتی جنسی مبتال هستند،
-

اضااطدار و امیان

دکشاای در صاا رم انجام

نفانتم تغففد جنسف ،
-

در م رد اندادی که دوجنسه هستند،
و ...
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جای بحثی جامع ،اساااتد لی و علمی با اساااتناد به منابع
علمی روز و م ادر نقهی از س ی نقهای بزرگ ار در اۀم م ض ع
الی ب د ،تا اۀم که حضااادم دۀ
ارج نقه

در ضمم در

اهلل الع می دوزدوزانی مدّظله

ۀش در پاۀان بحث «تزۀفم الدجل بما

ۀختص بالن ساء و بالعیس» اۀم م ض ع را طدح کددند و به بحثی
عمفق و علمی درباره دن پددا تند.
با م ان ق

مع م له اۀم درو

به گ نهای که پفش رو

دارۀد ،تن فم و بازن ۀ سی شد و پس از بازنگدیهای میدّر و تأۀفد
نهاۀی ،اۀنک در ا تفار دانش پژوهان و نضااالی ح زه و دانشااگاه
قدار میگفدد.
در نگارش اۀم کتاب از مشاااورههای علمی و دقفق بدادر
گدامفم ،جناب ا ستاد مجتبی دلفد روان شنا

و سی س ل ژۀ س

و

اساااتاد محتدم جناب دکتد محمدرضاااا ن روزی ،جدّاح و ر فس
انجمم تخ ا اای باروری و ناباروری اۀدان بهدمند شاادۀم که جا
دارد ساا ا
دو س

و تشااید ال ااانۀ

د را از اۀم دو بزرگ ار و نفز

عزۀزم جناب دقای سفد اۀدج منبدی و دۀگد ک سانی که در

نشاااد اۀم ک تاب هم یاری نم د ند ،ابداز کنم و از دای مت عا
بداۀشان اجد و ت نفق در

اس

نماۀم.
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بنای ن ۀسااانده در نگارش اۀم کتاب ،سااااده و همه نهم
ن ۀسااای ب ده تا عالوه بد نضاااال و دانش پژو هان محتدم ،دۀگد
انندگان هم بت انند از اۀم درو

اسااتفاده نماۀند ،اما اۀم که در

ارا ۀ مطالب علمی و مفاهفم تخ ااّ اای کتاب ،تا چه حد به اۀم
مق

د دس

ۀانتهام،

انندگان محتدم قضاوم

اهند کدد.

در پاۀان امفدوارم اۀم تحفه ،م رد ت جّه صاحب ن دان و
مقب

درگاه احدۀّ

قدار گفدد و از پدوردگار متعا می اهم در

ندج حجتش ،امام زمان روحی له الفداء تعجفل ندماۀد ،از شاااما
ان ندۀ عزۀز هم دع م می کنم به م طال عۀ بدد بارا نۀ ک تاب،
ب ددازۀد.
محسم دلفد
شهد مقدّ

قم

بهمم ماه  1836هجدی شمسی

بخش اوّل
اطّالعات علمی
و
پایه درباره جنسیت
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جنسیت و نشانگان آن
دان شمندان زۀ س

شنا

چگ نگی تعففم جن سف

را در

جانداران مختلف به سه ص رم میدانند:
الف) تعففم جنسف

رنتاری :تعففم جنسف

در گدوهی از

جانداران مثل بع ضی ماهیها به ص رم رنتاری( )BSDا س  ،به
اۀم معنی که در اۀم گدوه ممیم اسااا
جنسف  ،وضع جنسف

پس از معل م شااادن

دنان تغففد ۀابد.

ز ندگی اجت ماعی چنفم جا ندارانی ،جنسااا فّ
مشاااخص میکند .بد ی از اۀم م ج دام ،نخسااا

دن ها را
ند مت لّد و

س س ،ماده می ش ند و بد ی بدعیس و اۀم تغففد جن سف  ،ادامه
میۀابد.
ب) تعففم جنسااف

محفطی :در تمام کپشاا ها و اکثد

تمساحها پس از باروری تخم بد اثد دمای محفط و شداۀط محفطی
جنسف

تعففم میش د(.)ESD
ج) تعففم جن سف

جنساااف
میش د.

ژنتفیی :در پ ستاندارن  -مثل ان سان -

به صااا رم ژنتفیی( )GSDو در زمان باروری تعففم
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امدوزه اۀم مطلب م رد اتّفاآ زۀس شناسان اس
سل

که هد

بدن ان سان از  06کدوم زوم ت شیفل شده و تمام صفام

وراثتی انساان به وسافلۀ ژنهاۀی که روی کدوم زومها قدار دارند،
از وا لدۀم به ندز ند انت قا می ۀاب ند .ۀک ج ف

از کدوم زوم ها

حاوی صفام جنسفتی شخص و به ق لی اساسیتدۀم عامل تعففم
در انداد میباشاااند که به دنها کدوم زومهای جنسااای

جنساااف
میگ ۀند.

نطفه به عن ان نخستفم سل

انسانی از اۀم دو کدوم زوم

جنسااای که ۀیی از سااا ی پدر و دۀگدی از طدا مادر میدۀد،
ت شیفل می ش د .اگد دو کدوم زوم به ص رم  XXبا شند ،ک دک
مؤنث و اگد به ص رم  XYباشند ،مذکّد

اهد ب د.

ب نابد اۀم اگد کدوم زومی که از طدا پدر در ساااا تم
ساال

اولفه شاادک

جنفم ،پسد

دارد  Xباشااد ،جنفم ،د تد و اگد  Yباشااد،

اهد شد.

غدد جنسای اولفه (گُنادهای اولفه) در حدود هفتۀ شاشام
جنفنی در جنفم مذکّد و در حدود هف تۀ دوازدهم در جنفم د تد،
به سم

تشیفل بفضه و ۀا تخمدان پفش میرود.
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در بدن شخص به تناسب جنسف

او ه رم نهاۀی تدشّح

میش ند که بد تمام دثار جنسی تأثفد میگذارند و م جب به وج د
دمدن تغففداتی در بدن میشااا ند که در جنس زن و مدد تفاوم
دارند.
 8ت لفد میکند ،ساال های

ه رم نهاۀی که هف تا م

هف نفز قدّامی 0را بدای ت ل فد  LHو عا مل م هار کن ندۀ ت ل فد
پدو کتفم تحدۀک میکند که م جب ت لفد ه رم نهای اسااتدو فد

 - 8هف تا م

( )Hypothalamusبخشاای در مغز اساا

که نعالف های

دکار ع بی را کنتد میکند.
 - 0غده هف نفز ( )Hypophysisyغدهای اس

در پاۀک مغز که ه رم نهای

تدشح شده از دن بد رشد بدن و دۀگد نعالف های دن تأثفد میگذارد .اۀم غده
تح

ن ارم هسااتههای اکسااتدی ناحفه هف تا م

نعالف

میکند .اۀم

غده به سه منطقه تقسفم شده اس  :منطقه قدامی ،لفی و واسطهای .تنها در
لبه قدامی هف نفز  80غدّه وج د دارد که بدداشااتم دن پفش از بل  ،رشااد را
ن راً مت قف می سازد و اعما دۀگد غدد دا لی هم مت قف می ش ند .پس از
بل

م جب ا تال متاب لف سم و س

و ساز م اد غذاۀی و نق ان اعما

غدد دا لی میگددد .از ن د جنساای غدد تناساالی ک چک شااده و صاافام
جنسی ندعی از بفم میروند ،نفز چد ه
ت اناۀی دبستنی از بفم میرود.

ندۀزی ماهانه در زنان قطع شده و
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جنسای ۀعنی اساتدوژنها ،پدوژساتدونها و دندروژنها میشا ند.
مهمتدۀم دندروژن در جنس مذکد ،ه رم ن تست ستدون اس .
عالوه بد ه رم نهای جن سی که در دا ل بدن ه ستند ،از
بفضاااهها ،وازوندانها ،مجاری انزالی و غدّۀ پدوساااتام به عن ان
اندام های دا لی جنسااای مدد ۀاد شاااده و تخمدان ها ،ل له های
رحمی ،رحم و واژن به عن ان اندامهای دا لی جن سی زن شمدده
شدهاند.
امّا دنچه در ن زاد نشاااانۀ پساااد ۀا د تد ب دن به شااامار
میروند عبارتند از :دل
ملل بد اسا

تناساالی مددانه ۀا زنانه که در همۀ اق ام و

اۀم دو عالم  ،به پسد ۀا د تد ب دن حیم میش د.

پس از بل  ،بزرگ شدن سفنهها ،صدای ظدۀف ،ص رم
بدون م

ۀا م هاۀی ا ندک و ا ندامی ظدۀفتد ،وج د چد ۀ

ندۀزی ماهانه(حفض) ،بارداری و ت اناۀی ت لفد شفد از نشانهای
زنان ،صااداۀی دو رگه و شاام ،روۀفدن رۀش و ساابفل ،داشااتم
اندامی درش تد ،ت لفد اس دم و دنع دن ،از نشانههای مددان شمدده
میش ند.
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همچنفم مددان روح فهای معق

و صاااال ب

و ز نان

روحفهای عاطفی و مالۀمتد دارند که در رنتار اۀشاااان کامالً نم د
دارد.
ن شانههاۀی که بفان شد ،مجم عاً معدّا جن سف

شخص

به عن ان مدد ۀا زن هسااتند ،اگدچه هد ۀک به تنهاۀی با شاادّم و
ضااعفهاۀی میت انند به عن ان عالم
ا ستفاده قدار گفدند ،مخ
مالک تعففم جنسف

ۀیی از جنسااف ها م رد

صاً در عدا که معم ً ظاهد ا شخاص

میباشد.

7

هویت جنسی و اختالالت آن
انزون بد دن چه درباره جن سف

و ن شانههای دن بفان شد

و جنبۀ جساامی و نفزۀ ل ژۀک جنسااف

از جنبۀ

روانی دن پددا ته شااده اساا

ب د ،به جنسااف

که از دن ،به ه ۀّ

جنساای تعبفد

میش د.
اۀم که شخص در م رد جنسف
چه ق ضاوتی درباره جن سف

د دارد و تمام دنچه ان سان متأثّد از

 - 7در بخش س م ،درباره نشانههای جنسف
ط ر مف ل سخم

اهفم گف .

ۀش چه میاندۀشد و

در انداد نثی از ن د نقها به
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ۀش در درون

جنسااا ف

بدوز میدهد ،همه به ه ۀ

د حس نم ده و در رن تار
جنسی او باز میگددد.

روانشناسان در تعدۀف ه ۀ

جنسی گفتهاند:

«ادراک ندد در م رد مدد ۀا زن ب دن

د و تمامی انیار،

احساسام و رنتارهای مدتبط با رضاۀتمندی جنسی اس ».
ه ۀ

ۀش

جنسااای ،ثمدۀ الگ های بیشاااماری اساا

6

که از

اطدانفان مثل اعضاااای ان اده ،معلمان ،دوساااتان و پدۀده های
ندهنگی در ندد پدۀد میدۀد.
در بفشتد م ارد جنسف

شخص با احساسام و ع اطف

او همخ انی دارد ،امّا در م ارد ب سفار کمی چنفم نف س

و شخص

به صاا رم دگاهانه ۀا نا ددگاه دارای احساااسااام ،ع اطف و
رنتارهای جنس مخالف

د میشاا د و رنتارهای جنس مقابل را

بدوز میدهد.
در اۀم حال

ممیم ا س

از ن ع اح سا سام و ع اطف

د را ضی با شد ۀا نه .در ص رم دوم ،ۀعنی عدم

 - 6ر.ک :کتاب ا تال ه ۀ

جنسی

شن دی از
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حا م روانی ،شاخص تالش میکند ،روحفّام و ُلقفام

د را

با جنسفتش هماهنگ نماۀد ،امّا در ص رم نخس  ،ۀعنی زمانی که
شخص از اح سا سام و ع اطف جن سی
اسااا  ،درون ندد مفان جنساااف
احساااسااام و ه ۀّ
حال

د

شن د و را ضی

جسااامی و ع اطف روحی و

جنساای او تعارض به وج د میدۀد .در اۀم

شخص از جن سف

د نارا ضی ا س

نفزۀیی

و

ا ستار

تغففد دن میباشد.
به چنفم اشاااخاصااای اصاااطالحاً "دگدجنس باور" گفته
میش د و دن را چنفم تعدۀف میکنند:
«دگد جنس باور ،نددی اس

که عقفده دارد متعلّق به جنس

بفگانگی نسب

د داشته و درزوی

مقابل اس  .احسا

به بدن

زندگی کددن به عن ان نددی از جنس مقابل را دارد و بدای تغففد و
به شیل جنس مقابل شدن تالش میکند».

7

در اصااطالح روانشااناساای چنفم حالتی به عن ان ا تال
نارضاۀتی جنسفتی ۀا  Transsexualismنامفده میش د.

 - 7ر.ک :کتاب ا تال ه ۀ

جنسی
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بنابد دمارهاۀی که ارا ه شده ا تال ه ۀ

جنسی در مفان

مددان شاۀعتد از زنان ا س  .بددورد می ش د تماۀل بدای ب دن در
جنس مقابل در حدود  8%از ک دکان پساااد و در کمتد از  1%از
ک دکان د تد وج د دارد .در بزرگ سا ن هم تقدۀباً در مفان مددان،
ۀک مدد در هد سی هزار مدد و در زنها ۀک م رد در هد ۀی د
هزار زن گزارش شاااده ،الب ته اۀم د مار در ج امع مختلف کمی
متفاوم اس .
هد شخ ی بد اسا

ه ۀّ

جنسی

ۀش دارای گداۀش

جن سی ا صّی می ش د .اۀم گداۀش ممیم ا س

به جنس مخالف

با شد که از دن با عن ان دگدجنسگدا ،ممیم ا س

به جنس م انق

د با شد که از دن با عن ان همجنسگدا و ۀا به هد دو

با جن سف

جنس باشد که به عن ان دوجنسگدا از دن ۀاد میش د.
به جز م رد نخ س

که طبفعی ا س  ،از دو م رد دۀگد و

نفز از نارضاۀی جنسی در روانشناسی به عن ان ا تال و ناهنجاری
ۀاد می ش د .در شدۀع

ا سالمی همجنسگداۀی و دوجنسگداۀی

به شدّم نی هش شده اس .
در هد حا وج د گداۀش به همجنس و ۀا حتّی دو جنس
ممیم اس

عاملی بدای در اس

تغففد جنسف

گددد.
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اختالالت جنسیتی
ممیم اس  ،زمانی که سل

اولفه تشیفل میش د و ۀا در

طی دوران جنفنی ناهن جاری هاۀی بدای جنفم پفش ب فا ۀد که در
تعففم جنسف

او در دۀنده اثد منفی بگذارد.

ناهنجاریهای جنسااای ممیم اسااا
جن سی ،ه رم نها و ۀا نقط در دل

در کدوم زومهای

تنا سلی ارجی با شد که هد

ۀک را ت ضفح میدهفم.

ناهنجاریهای کروموزومی
دانشااامندان میگ ۀند ممیم اسااا

ناهنجاری هاۀی در

کدوم زوم اشاااخاص پدۀد دۀد که رۀشاااۀ بعضااای بفماریها مثل
سااا ندرم دان اساا ا  .کدوم زوم های جنسااافتی هم پذۀدای
ناهنجاریهاۀی هساااتند .در اثد ناهنجاریها بعضااای اشااایا م
جنسفتی در انداد پدۀد میدۀد که به دنها اشاره میکنفم:
 بد ی در شااا یل گفدی کدوم زومی ،نا قد ۀیی ازکدوم زومهای جنساای هسااتند و تنها ۀک کدوم زوم جنساای X

دارند ،ۀعنی تعداد کدوم زومهای اۀشان ۀیی کمتد از حال

طبفعی
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و  55کدوم زوم اسااا

و ۀیی از کدوم زومهای جنسااای غاۀب

میبا شد .شیل کدوم زومی او به ص رم ( )55xoو ن زاد ،د تد
اس .
به چنفم ا تاللی دۀس ژنزی گ ناد ۀا ن شانگان تدند ،گفته
میش د.
 -ممیم اس

شخص دارای سه کدوم زوم جنسی باشد

که در کل  57کدوم زوم

اهد داشاا  .در اۀم صاا رم ۀا ۀک

کدوم زوم  Xو ۀا ۀک کدوم زوم  Yبفشتد دارد.
در ص رم اوّ  ،کدوم زومهاۀش به ص رم ( )57xxyو
ن زاد ،پسااد
در اۀم حال

اهد ب د با عالم

بفضااههای ک چک و قدّی بلند.

شخص عقفم و نازا میباشد.

به چنفم ناهنجاری اصااطالحاً کالۀم نلتد و ۀا دۀس ژنزی
ت ب ر گفته میش د.
امّا در ص رتی که شخص ۀک کدوم زوم  Yبفشتد داشته
با شد ،کدوم زومهاۀش به ص رم ( )57xyyو ن زاد ،پ سد ا س
که قدرم ت لفد مثل

اهد داش .
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ناهنجاریهای هورمونی
و
ابهام در آلت تناسلی
از ناهنجاری های ه رم نی به عن ان اشااایا م یاتی در
س

و ساز نفز نام بدده میش د که عبارتند از:
 -اشیا م مدب ط به نشانگان عدم حساسف

دندروژنی

3

ۀا بفضۀ زنانه نما:
چنفم وضعفتی نقط در مددان اۀجاد می ش د .اۀم اشخاص
دسااتگاه تناساالی ارجی شاابفه زنان دارند و بد همفم اسااا
عن ان د تد تدبف

به

میش ند.

 نشاااان گان ددرن ژنف تا ۀا هف پالزی مادرزادی ن آکلف ی :در پساادها ساابب بل

زودر

و در د تدها م جب ندۀنه

سازی میش د.
 -دلفاردوکتاز :چنفم مددانی دستگاه تناسلی مبهم دارند.

 - 3دندروژن( :)Androgenه رم ن های جنسااای که باعث اۀجاد صااافام
ثان ۀه جنسی درمدد  -مثل رۀش و صدا  -می ش ند.
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نتیجه
بنابد دن چه بفان شد ممیم ا س

ک دکی از ن د د ستگاه

تناساالی ارجی ظاهداً پساادانه باشااد ،در حالی که کدوم زومهای
جنساای او  XYنباشااند و بدعیس ک دکی ظاهداً د تد باشااد ،اما
کدوم زومهای جنسی او  XXنباشند ،همچنفم م اردی وج د دارد
که دسااتگاه تناساالی ظاهدی شااخص با شاایل کدوم زومهاۀش
همخ انی ندارند ،ۀعنی مثالً با وج د اۀم که کدوم زومهای او XY

ۀعنی مددانه اسااا  ،ولی در اثد ع املی همچ ن تأثفد ه رم ن ها
دستگاه تناسلی ظاهدۀش زنانه اس

و بدعیس.

به ط ر کلّی در علم پز شیی از ک سانی که دارای ابهام در
جن سف

ه ستند ،ا صطالحاً به عن ان دو جن سه 3و در علم نقه از

اۀشااان با عن ان نثی ۀاد میشاا د .چنفم حالتی در ۀک نفد از هد
ۀی د و پنجاه هزار نفد دۀده میش د.
دو جنسهها را به دو دستۀ کلّی تقسفم میکنند:

 Intersex - 3ۀا ( Hermaphroditeاۀنتدسیس ۀا هدماندودۀ )
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الف) دو جنسااههای حقفقی که به اۀشااان در نقه نثای
م شیل گفته می ش د ،ۀعنی دوجن سههاۀی که به هفچ وجه با عال م
بدای دنها وج د ندارد.

م رد اطمفنان امیان تعففم جنسف

ب) دو جنساااههای کایب که در نقه به دنان نثای غفد
مشیل گفته میش د و به دو دسته تقسفم میش ند:
 دو جنسااههای کایب مؤنث که وضااعفدنها مؤنث و طبفع

زنانه دارند ،ولی ظاهدی کامالً مددانه دارند.

 دو جنساااههای کایب مذکّد که وضاااعفدنها مذکد و طبفع

کدوم زومی
کدوم زومی

اۀشااان مددانه اسا  ،ولی ظاهدی کامالً زنانه

دارند.
با ت جّه به مطالبی که تا اۀم جا به عن ان پفش نفاز عن ان
شااد ،اسااتاد مع م حضاادم دۀ
نخساا

مسااألۀ تغففد جنسااف

اهلل الع می دوزدوزانی مدظله

را از ابعاد مختلف بدرساای کدده،

س س به بدرسی عال می پددا تهاند که بد اسا
جنسااف

دنها ممیم اس

نثی را تشااخفص داد .در ص ا رتی که اۀم نشااانهها در

نثی وج د نداشته باشند ،از او به عن ان نثای مشیله ۀاد
شد که احیام مخ

ص

د را دارد.

اهد

بخش دوم
تغییر جنسیت
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
و
به نستعین و هو المعین
و
صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

مقدّمه
بحث تغففد جنساااف

امدوزه ۀیی از م ضا ا عام روز و

مبتالبه در سطح جهان ا س

دن را ۀیی از ندوع

که ممیم ا س

بحث تشبّه مدد به زن و زن به مدد دانس .
در ۀیی از نشدۀام ،مقالهای از ۀیی از پژوهشگدان محتدم
ح زه درباره تغففد جنسف

چاپ شده ب د که دن را در سمفناری با

همفم م ض ع ارا ه کدده ا س
ا فد در
میکنفم.

و چ ن با م ض ع بحث روزهای

ما تنا سب دارد ،بدای مقدّمه به بخشهاۀی از دن ا شاره
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اولفم تغففد جنسااف

در اۀدان ،در سااا  1384مفالدی

14

اتفاآ انتاد که در طی دن دکتد لعتبدی ،پ سدی هجده ساله را که
به ا تال روانی تدانس سی س ا مبتال ب د و اۀم م شیل روانی او
را تا سد حدّ

دکشی و انتحار رسانده ب د ،تبدۀل به د تد کدد.11

پفش از اۀم تارۀخ ،تغففد جنسااف
دا ش  ،ولی تغففد جن سف

دو جنساایها کم و بفش وج د

نددی که از ن د ظاهد سالم ب د ،چفز

عجفب و جدۀدی محسااا ب میشاااد .اولفم تغففد جنساااف

در

انگل ستان در نا صلۀ سا های  1303 - 1300مفالدی 10اتفاآ انتاد
که د تدی تغففد جن سف

داد و پ سد شد .سابقۀ تغففد جن سف

در

دمدۀیا به سا  1370مفالدی 18باز میگددد و اولفم تغففد جن سف
در کش ر م د در سا  1330مفالدی 10اتفاآ انتاد.

 - 14بد اۀم اتفاآ در روزنامههای سا  1843شمسی اۀدان درج شده اس .
 - 11در بد ی منابع از جداح دلمانی ،دکتد دبداهام ۀاد شده که در سا 1381
م اولفم گزارش از جداحی تغففد جنسااا ف

اس (.رک :کتاب ا تال ه ۀ

جنسی)

 - 10حدود سا های  1804 – 06شمسی
 - 18حدود سا  1881شمسی
 - 10حدود سا  1861شمسی

را در ۀک دگدجنس باور داده
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ن ۀساااندۀ اۀم مقاله در ادامه حدم

و عدم حدم

اۀم

عمل را بدرساای میکند و پس از تقساافم اۀم عمل به چند قساام،
ۀعنی عمل تغففد جنساااف

در مدد و زن حقفقی و در دو جنساااۀ

کایب و حقفقی( نثای غفد م شیله و م شیله) ،ا ستد
دلفلی بد حدم
عدم حدم
اهمفّ

میکند که

اۀم عمل در هفچ ۀک از اۀم اقسام ندارۀم و اصل

اس .17
بحث درباره اۀم م ض ع زمانی د شیارتد می ش د

که بدانفم طبق گزارشهای م ج د در چند سااا ا فد اۀدان کان ن
عمل تغففد جن سف

در جهان شده تا جاۀی که در بع ضی ن شتهها

از اۀدان به عن ان "بهش

تغففد جنسف " نام بدده شده اس !

 - 17نگاهی نقهی به تغففد جنسف  ،حجۀا سالم محمد مهدی کدۀمی نفا
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آرای فقهی
در بدابد پد سش از تغففد جن سف

ممیم ا س

نقفه ۀیی

از ن دۀام زۀد را ابداز کند:
اوّ  :تغففد جنسااا ف

مطل قا جاۀز باشاااد ،چ نان که در

تحدۀدال سفله یکد شده اس ،
دوم :تغففد جنسف

مطلقا جاۀز نباشد،

ساا م :تف اافل مفان حال

ضاادورم و عدم دن ،که در

ص رم ضدورم جاۀز با شد ،ۀعنی بدای ک سانی که بفماری روانی
و روحی داشته باشند جاۀز باشد،
چهارم :تف فل بفم نثی و غفد نثی ،ۀعنی بدای ک سانی
که دوجنسفتی هستند ،جاۀز باشد و بدای غفد اۀشان جاۀز نباشد.
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مقدمۀ بحث فقهی
بدای اۀم که در بحث تغففد جن سف
بحث را باۀد در سه حال
هد حال

حیم اصّ

لط م ض ع ن ش د،

جداگانه بدرسی کدد ،چ ن ممیم اس
د را دارا باشد:

اوّ  ،انجام عمل در کسانی که جنسف

دنها معل م اس ،

ۀعنی کسی که جنسفتش مدد اس  ،بخ اهد دن را تغففد داده و

د

را زن کند و ۀا بدعیس،
دوم ،تغففد جن سف
که دارای ابهام در دل

در دوجن سههای کایب ،ۀعنی ک سانی

تنا سلی میبا شند ،ولی جن سف

وساافلۀ نشااانههای معتبد قابل تشااخفص اسا

اۀ شان به

که در نقه از چنفم

اندادی با عن ان نثای غفد مشیل ۀاد میش د،
س م ،تغففد جنسف

در دوجنسههای حقفقی که در نقه از

اۀ شان به عن ان نثای م شیل ۀاد می ش د .اۀم ا شخاص ک سانی
هستند که جنسف

دنان با عال م معتبد قابل تشخفص نمیباشد.
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بررسی تغییر جنسیت مرد به زن و برعکس
دردغاز بحث نخس
جنسااف

به بدرسی تغففد جنسف

مشااخص دارد ،مدد اساا

مخالف ،تغففد جنسااف
مطل ب بحث

شخ ی که

ۀا زن و می اهد به جنس

بدهد ،میپددازۀم .بدای رساافدن به نتفجۀ
اهفم داد:

د را در سه مدحله انجام

الف) دۀا اصاال اۀم عمل از ن د شاادعی و نقهی صااحفح
اس ؟ ۀعنی چنفم عملی جاۀز اس ؟
ب) بحث تی ۀنی اۀم عمل ،ۀعنی بدر سی کنفم – دن ط ر
که بع ضی ادعا کددهاند  -دۀا مدد واقعاً زن می ش د ۀا زن واقعاً مدد
میشاا د؟ ۀعنی جنسااف
کند که دثار جن سف

دنها ط ری به جنس مخالف تغففد پفدا

جدۀد بد دن بار ش د ،ۀعنی مدد هنگامی که با

تزرۀق هدم ن و عمل جداحی در ظاهد تغففد کدد و انم شاااد،
چادر سااد کند و سااهم ارثش نفمی از ار

مددان باشااد و ش ا هد

ا تفار کند و ۀا زن اگد در اثد تغففد جن سف  ،مدد شد ،زن بگفدد و
دو بدابد

اهدان

د ار

ببدد و...

ج) حیم تغففد جن سف
اۀم که اۀم عمل درمان قطعی اس

و بدر سی پفامدهای دن در ندد و
ۀا مُسیّم.
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بحث فقهی :جواز یا عدم جواز
کسانی که اۀم عمل را جاۀز دانستهاند ،ندم دهاند:
دلفلی بد حدم

یاتی تغففد جنساااف

ندارۀم ،بنابد اۀم،

ا صل ،ج از دن ا س  ،چ ن «کلُّ شیء هو لَکَ حَاللٌ حَتّی تَعلَمَ أَنَّه
حَرامٌ بِعِینِه».16
اما در مقام تحقفق به ن د میرساااد د ۀلی وج د دارد که
تغففد جنسف

را منع میکند ،بنابد اۀم باۀد دنها را بدرسی کنفم.

 - 16وسائل الشیعه ،ج ،11ص -4 ،98باب عدم جواز االنفاق من ک سب الحرام:
هد چفزی بداۀ

حال اس

تا اۀم که بدانی عفناً حدام میباشد.
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دلیل اوّل :آیۀ تهلکه
اولفم دلفل بدای عدم ج از تغففد جنساااف

دۀۀ «وال تلقوا

بأیدیکم إلی التّهلکۀ» 17میباشد.
در تفسااافد دۀه مفان مفسا اّدان ا تالا وج د دارد .مح ر
ا تالا "باء" م ج د در دۀه اس  ،چ ن گدوهی "باء" را سببفه و
بد ی دن را تأکفدی دانستهاند.

فرض اوّل در معنای آیۀ تهلکه:
اگد باء را در دۀه ساااببفه بگفدۀم ،دۀگد نمیت ان به دن در
بحث تغففد جنسف
چنفم

استد

کدد ،چ ن در اۀم ص رم معنای دۀه

اهد شد:
««با دستان

ۀش ،به هالک

نفندازۀد».

بدای کامل شدن معنای دۀه ناچار باۀد کلمهای در دن مقدّر
گدن .

 - 11سوره بقرۀ ،آیه 181
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گدوهی از مفسااادان ندم دهاند کلمۀ «أَنفُس = جانها» در
دۀه مقدّر ا س  ،به ن د میر سد مدح م دۀ
در کتاب اصاا

اهلل

ۀی قد

سدّه

ۀش  -در بحث قاعدۀ ضاادر  -دۀه را همفم

ط ر مع نا مین ما ۀد 13،به همفم دل فل وقتی می ا هد بد حد م
ضااااۀع کددن اعضاااای اصااالی دلفل بفاورد ،نمیت اند به اۀم دۀه
ا ستد

کند و بدای عدم ج از دن به مذاآ شدع مت سّل می ش د،

اما اۀم که مذاآ شدع را از کجا به د س

دورده،

د اۀ شان باۀد

پاسخ بدهد.
بنابد دن چه طدنداران ساااببفه ب دن "باء" در دۀه گفتهاند،
معنای دۀه چنفم میش د:
«با دستان

ۀش ،جانهای

د را به هالک

نفندازۀد».

پاسخ :به چند دلفل بعفد میدانفم که باء در دۀه سببفه باشد:
او  :اگد باء را سببفه بدانفم ،باۀد کلمۀ «أنفس» را در تقدۀد
بگفدۀم در حالی که میدانفم تقدۀد الا اصل اس 13؛

 - 13م باح ا ص  ،ج ،0ص706
 - 13در ا ص

نقه اۀم بحث طدح شده که اگد در نهم کالم گ ۀنده ،مخاطب

شک کند که دۀا معنای ظاهدی را در ن د داشته ۀا معناۀی دۀگد و مداد گ ۀنده
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دوم :اگد باء را سااببفه بگفدۀم ،معنای «أۀدی» در « تلق ا
بأۀدۀیم» چه میش د؟
دۀا قددن ندم ده با د س
دکشی با دس

د،

ۀش را نی شفد ،اما اگد

نباشد اشیا ندارد؟!

چه وجهی بدای ا ت اص دس ها وج د دارد؟
اگد گف ته شااا د که از «أ ۀدی» مع نای م جازی م رد ن د
اس  ،و دس

به معنای م هد قدرم و ق ّم میباشد ،همان گ نه

که در بد ی دۀام دۀگد قددن همفم معنا به کار رنته اسااا  ،باز
معنای صااحفحی از دۀه به دس ا

نخ اهد دمد ،چ ن معنی دۀه اۀم

گ نه میش د:

ال بدای مخاطب معل م نباشاااد ،بلیه با ت جه به وج د قدۀنهای بد وق ع
کام ً
حذنی
در کالم گ ۀنده احتما وج د داشا اته باشاااد که گ ۀنده معناۀی غفد از معنای
ظاهدی را در ن د گدنته ،تا وقتی به وساافله قدۀنهای اطمفنان دور ،ۀقفم به مداد
گ ۀنده پفدا نشاااده ،بنابد عدم حذا در کالم گ ۀنده می گذارند .اصاااطالحاً
میگ ۀند تقدۀد الا اصل اس

و معنای ظاهدی را که از کالم گ ۀنده بدون

زۀاد کددن چفز دۀگدی به دن نهمفده می ش د ،مداد گ ۀنده مح س ب میکنند.
(ر.ک :کتب اص

نقه ،مباحث الفاظ)
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«به سبب قدرم و ق ای

د ،جانهای

د را به هالک

نفندازۀد».
دۀا اۀم معنا صحفح اس ؟ قدرم انسان چط ر
به هالک

د او را

میاندازد؟
اگد چنفم معناۀی صاااحفح باشاااد ،از بالغ

بد ردار

نف س  ،همفم ط ر با دۀام پف شفم سازگار نمیبا شد که در ندض
دوم بفان

اهفم کدد.

فرض دوم در معنای آیۀ تهلکه:
اکثد علما ندم دهاند " باء" در دۀه ،تأکفدی اسااا  ،ۀعنی
نقط معنای تأکفد دارد.
زمخشدی در کشاا ،ابمهشام در مغنی ،اب البقاء که ادۀب
زبدد ستی ه س

در تف سفد

ۀش ،مدح م طبد سی قدّس سرّه در

تف سفد مجمعالبفان و عالمه طباطباۀی قدّس سرّه در تف سفد المفزان و
بسااافاری دۀگد از مفسااادان در دۀۀ م رد بحث قا ل به همفم معنا
بدای باء شدهاند.
عالوه بد د ۀلی که در ردّ سااابب فه ب دن باء در د ۀه ب فان
کددۀم ،دلفل تأکفدی ب دن دن اۀم اسااا

که «القاء» از باب انعا
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دمده و متعدّی اسااا  ،پس نفازی به حدا واساااط تعدۀه که باء
با شد ،ندارد .همان گ نه که گفته شد ،مداد از «ۀد» در دۀه به قدۀنۀ
« ید اهلل فوق أیدیهم» 04و «و قالت الیهود ید اهلل مغلولۀ»
استطاع

01

قدرم و

اس .
شاهد اۀم معنا دۀام پفش از دۀۀ م رد بحث ما ه ستند که

در باب جهاد میبا شند .بدای نهم بهتد معنای دۀه،
دنها دقّ

باس

در

کنفم.
در دۀۀ صد و ن د میندماۀد:

«وقاتِلُوا فِی سَبیلِ اهللِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُم»...
«نی ساابفل اهلل» به معنای جهاد اساا  ،چنان که در بد ی
رواۀام «سبفل اهلل» م ج د در دۀۀ زکام به جهاد تفسفد شده اس .
در دۀۀ بعد میندماۀد:

«وَ اقتُلُوهُم حیثُ ثَقفتُمُوهُم»...

 - 20سوره فتح ،آیه 10
 - 21سوره مائدۀ ،آیه 64
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س س در دۀۀ صد و ن د و سه ندم ده:

«وَ قاتِلُ هُم حَتّی تَیُ نَ نِتنَۀ»...
بعد در صدر دۀۀ صد و ن د و پنج  -که دۀۀ م رد بحث ما
اس

 -میندماۀد:

«وَ اَنفِقُوا فی سَبیلِ اهللِ»
بدای ج هاد و تجهفز ق ای ج هادی ما

د را هزۀ نه و

انفاآ کنفد و در ادامه میندماۀد:

«وَ ال تُلقُوا بِأَیدیکُم إِلَی التَّهلُکَۀ»
ۀعنی م بادا از ام ا

ۀش هزۀ نه نین فد و ق ای ج هادی

د را از بفم ببدۀد ،همچنفم هسااتی و تشاایفالتتان را تلف کنفد؛
مبادا قدرم

ۀش را به نساد بیشانفد ،در پاۀان میندماۀد:

«وَ أَحسِنُوا إنَّ اهللَ یُحِبُّ المُحسِنین »
«وَ أَحسِِِنُوا» احساااان کنفد .چ ن اۀم نداز از دۀه در کنار
«انفقوا» قدار گدنته ،ممیم اس
ۀش بگذرۀد و در راه دا ما

بگ ۀفم من ر اۀم اس

که از ما

ۀش را هزۀنه کنفد ،چ ن «إنَّ

اهللَ یُحِبُّ المُحسِنین؛ دا احسان کنندگان را دوس دارد».
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اما باۀد گف

که در م رد انفاآ و هزۀنه کددن در راه دا

به مفانهروی و رعاۀ

حدّ وسط ت صفه شده اس  .رواۀتی از امام

صادآ علیهالسالم مؤۀّد همفم مطلب ا س
در احساااان د ل

و بد رعاۀ

مفانه روی

میکند ،حضااادم در تفسااافد «إنَّ اهللَ یُ حِبُّ

المُحسِنین»
می ندم اۀ د  « :أی ال م ُ ق ت َ صِِِ ِ دین » 22ۀعنی مفانه روان،
پس داوند می ند م ا ۀد :معتد باشااافد  :نه تمام ام ا و
د را در راه

داراۀی

پ شفمانی و ندام
که از داراۀی

دا صاااادا کن فد که م جب

شما ش د «فَتَقعُدَ مَلُوماً مَح سُوراً» 23نه اۀم

ۀش هفچ ندهفد که ق ا و قدرم تان از بفم رود.

 - 22وسائل الشیعه ،جلد  ،21ص -21 ،112باب استحباب االقتصاد فی النفقۀ،
الکافی ،جلد  ،4ص ،15باب ف ضل الق صد ،...تف سیر العیا شی ،ج اوّل ،یۀل همفم
دۀه .متم رواۀ

چنفم ا س  :حمّاد اللّحام از امام صادآ علفهال سالم نقل کدده

که ندم دند :اگد شخ ی تمام دنچه در ا تفار دارد ،در راه دا هزۀنه کند ،نه
نفی ا س

و نه منا سب ،دۀا داوند نفدم ده :ق ای

احسان کنفد ،همانا دا محسنفم را دوس

ۀش را از بفم نبدۀد و

دارد ،ۀعنی مفانهروان را.

 - 25سوره ا سراء ،آیه « :28وَ ال تَجعَل یَدَکَ مَغلُولَۀً إِلَی عُنُقِکَ وَ ال تَب سُطهَا کُلَّ
البَسطِ فَتَقعُدَ مَلُوماً مَحسُوراً»
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بنابد اۀم با مالح ۀ دۀاتی که پفش از اۀم دۀه قدار دارند و
پش

سد هم میبا شند و ت جّه به صدر و یۀل همفم دۀه میبفنفم

که دای متعا میندماۀد:
«ق ای

دتان را به هدر ندهفد و ناسد و ضاۀع نسازۀد».

ظاهداً چارهای جز قب

اۀم معنا وج د ندارد ،چ ن همان

گ نه که بفان شاااد ،دۀه با ندض ساااببفه ب دن باء در دن معنای
صاااحفحی نمیدهد و تفسااافد دۀگد از دۀه با دۀام پفش از دن هم
سازگار نفس .
بد اۀم اسااا

که دۀه از به هدر دادن و ضاااۀع کددن ق ا

نهی مینماۀد ،میبفنفم که ۀک وق
وق

ق ا ،اجتماعی اسااا

و ۀک

ق ای بدنی ا س  ،مثل از بفم بددن نفس ان سان ،اع ضای مهم

و اصلی بدن ،مانند چشم و دس

و پا و  ...ۀا از بفم بددن اعضای

تناسلی و تغففد جنسف ...
ممیم اس

اشیالی در اۀنجا به ن د بفاۀد و گفته ش د:

با ت جّه به شأن نزو دۀه و اۀم که دۀه مدب ط به سبفل اهلل
و جهاد ا س

و معنای دن از بفم بددن ق ای اجتماعی به دلفل عدم
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انفاآ و دج نیددن اساا  ،چط ر حیم دن را به دۀگد م ارد مثل
ضاۀع کددن اعضای بدنی و ...تعمفم و تسدّی میدهفد؟
پا سخ :همان گ نه که پفش از اۀم  -در بع ضی از مباحث
 -بفان کددهاۀم ،شأن نزو و م رد ،مخ ّص عم م حیم نفس .

00

اۀم قاعده از بفشتد رواۀام نهمفده میشااا د ،چنان که علما طبق
همفم قاعده در باب مس دۀۀ «إنَّ ما غَنِمتُم» را که در کنار دۀام
جهاد قدار گدنته و در غنفم

ظه ر دارد ،به ارباح میا سب تعمفم

و تسدّی دادهاند ،پس چنفم اشیالی وارد نفس .
بد اسااا

همفم دۀه و معناۀی که بفان کددۀم ،کساای حق

ندارد کاری کند که قدرم و ق ای

د را ناب د سااازد ۀا اعض اای

ر فسه ۀا ح ا ّ پنجگانه و ق ای جنسی

د را از بفم ببدد و

د

را عقفم کند ،بد الا بعضی که نت ا به ج از دن دادهاند .همچنفم
بد ا سا

همفم دۀه ،جاۀز نف س

تغففد جن سف

 - 00ۀعنی اگد در م ض عی در قددن ۀا سن

داد ،چنان که قطع

حیمی بفان شده باشد ،در تمام

م ادۀق دن م ض ع حیم جدۀان میۀابد ،مثل حیم مس که در دۀه س ره
انفا بفان شده و در دن حیم س دی که از جهاد به د س

میدۀد بفان شده و

جمعی از علما ت ااادۀح کددهاند که اۀم حیم در م رد هد سا ا د و ناۀدهای
جاری اس

و شأن نزو و م رد که جهاد اس  ،مخ ص دن نفس .
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دل

تناساالی مددان و بفضااههای اۀشااان ۀا بفدون دوردن رحم و

تخمدان زنان جاۀز نفساا  ،چ ن تمام اۀمها از م ااادۀق ضاااۀع
سا تم ،اهالک و از بفم بددن ق ا اس .
نتفجه :دۀۀ تهلیه بد حدم
بدعیس د ل

تغففد جنسااف

از مدد به زن و

دارد.

دلیل دوم :آیۀ تغییر خلقت
دۀۀ دۀگدی که بد عدم ج از تغففد جنساااف
دۀۀ تغففد لق

د ل

دارد،

میباشد.

در دۀۀ صاااد و هجده ساا رۀ نسااااء دای متعا دربارۀ
شفطان میندماۀد:

«لَعَنَهُ اهللُ وَ قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِکَ نَصِیباً مَفرُوضاً»
ۀعنی « :دا شااافطان را لعن

کند ،او گفته اساا

که از

بندگان ت سهم معفنی بد اهم گدن ».
در د ۀه ب عد به ب فان روش شاااف طان ملع ن در اۀم راه
میپددازد و از زبان او می انفم:
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«وَ لَأُضِلَّنَّهُم وَ لَأُمَنِّیَنَّهُم وَ لَأَمُرَنَّهُم فَلَیُبَتِّکُنَّ ءَاذَانَ األَنعَامِ وَ
لَأَمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ
شاااف طان ن عال ف

اهللِ»25

د را قدم به قدم ب فان میک ند« :وَ

لَأُ ضِلَّنَّهُم» اوّ دنان را گمداه و در رنتم به س ی مق د و هدنشان،
دنان را سس

میکنم ،س س «وَ لَأُمَنِّفَنَّهُم» د های دنان را پُد و لبدۀز

از درزو ها میکنم ،پس از اۀم که ن ها درزو ها را در د دن ها

نشاااندم« ،وَ لَأَمُرَنَّهُم» به دنها ندمان میدهم «فَلَیُبَتِّکُنَّ ءَاذَانَ األَنعَامِ»
گ ش حف انام را ببدند و ۀا بشیانند.
در زمان نزو دۀه ،بد ی از مددم حف انام را دزار میدادند
و بدای بازی و سدگدمی گ ش حف انام را میبدۀدند و از تماشای
عیسالعمل و دردکشاافدن حف ان ،لذّم میبددند و به اۀم وساافله
تفدۀح میکددند.
در قدم بعدی ن ب

به

د انسانها میرسد و میگ ۀد:

«وَ لَأَمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اهللِ»
«تحقفقاً به اۀشان ندمان میدهم ،پس دندۀنش دا را تغففد میدهند».

 - 21سوره نساء ،آیه 118
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دۀه گفتار ،رنتار و عمل ابلفس را بازگ میکند که در صدد
ندۀب دادن و اغ ای بندگان داس
اۀشااان بدای

و میک شد سهم و ن فبی از

د بگفدد ،اوّ از ن د نیدی دنان را گمده میکند و

ثبام قدم دنها را از اۀ شان میگفدد ،س س با وعده و وعفد دنان را
مشااغ

میسااازد و در مدحلۀ عمل به دنان ندمان میدهد .در اۀم

جا دو امد و ندمان از س ی شفطان به کسانی که تح

تأثفد او قدار

دارند صااادر میشاا د ،ۀیی اۀم که گ ش حف انام را بدۀده و از
شااینجۀ حف انام بیچاره لذّم ببدند ،ساا س به تغففد در لق
دست ر میدهد.
تدتفب دۀام د ل

دارد که مداد از تغففد در لق  ،تغففد

در دندۀنش انسااانها اساا  .شاافطان گام به گام انسااان را ندۀب
میدهد تا به تغففد در بدن ان سانها میر سد ،کارهاۀی مثل

ی

کددن 06مددها که در دن زمان راۀج ب ده اس .
ثدوتمندان و طبقام مد نّه جامعه معم ً اۀم گ نه مددها
را بدای دم

- 06
مذکد اس

ی کددن:
تا حال

در اندرون انۀ

د به کار میگماشتند تا زنانشان

اجه و ا ته کددن .در دوردن بف ضههای حف ان ۀا ان سان

ند ب دن او از بفم بدود(لغ

نامه دهخدا).
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از معاشدم س ء در امان باشند .اۀم کار ۀک امد عادی در دن زمان
و حتّی تا دو سه قدن پفش ب د.
الب ته گدوهی از عل ما تغففد در ل ق

را به تغففد در دۀم

دا معنا کددهاند .عالمه طباطباۀی رضا ا ان اهلل علفه اۀم معنا را به
ص رم «قفل» نقل کدده ،ولی دۀ

اهلل

ۀی قدّ

سدّه در بحث

حلق لحفه دن را نفی شمدده 07و به شفخ ط سی ر ض ان اهلل علفه
نفز نسب

میدهد که اۀم معنا را ا تفار کدده اس .
صاحب تف سفد مجمعالبفان نفز به اۀم ن د ا شاره کدده« :وَ

اختُلِفَ فی مَعناه فَقیلَ یُریدُ دینَ اهلل؛ دربارۀ معنای دن ا تالا شااده
اس  .گدوهی گفتهاند ۀعنی دۀم دا را تغففد دهند».
اۀشان س س اۀم معنی را به ابمعبا
ن سب

و گدوهی از مفسدان

میدهد و بدای تأۀفد دن دۀۀ «فِطرَتَ اهللِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا

لَا تَبدِیلَ لِخَلقِ

اهللِ»28

را شاهد میدورد.

 -07گدچه مقدّر اۀ شان  -دقای ت حفدی ر ض ان اهلل علفه  -دۀه را در حا شفه
ط ری معنا کدده که بفانگد مطلب ما میباشد(ر .ک :مصباح الفقاهۀ).
 - 29سوره روم ،آیه 50
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دلیل تفسیر خلقت به دین
همانط ر که بفان شد ،قا الن به اۀم ن د  -که امد شفطان
در د ۀۀ«فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اهللِ» ،امد به تغففد در دۀم داسااا
تأۀ فد ن د

 -بدای

د د ۀۀ « فَأَقِم وَج هَکَ لِ لدِّینِ حَنِی فاً فِطرَتَ اهللِ الَّتِی فَطَرَ

النَّاسَ عَلَیهَا لَا تَبدِیلَ لِخَلقِ

اهللِ»29

را شااااهد دورده و ندم دهاند که

چ ن در اۀم د ۀه نطدم مع نای دۀم میدهد« ،خلق اهلل» نفز در دن
دۀه به معنای دۀم دا میباشااد ،پس معنی «التبدیل لخلق اهلل» اۀم
اس

که تبدۀل و تغففد در دۀم دا جاۀز نفس .
پا سخ :معنای «فِطرَتَ اهللِ » در دۀه «أَلزِم نطدمَ اهلل» ا س ،

ۀعنی ملتزم به نطدتی با شفد که دا شما را بد دن سد شته ،و «لَا
تَبدِیلَ لِخَلقِ اهللِ» به معنای «ال یَتَحَقَّقُ التَّبدیلَ» میبا شد ،ۀعنی مطابق
نهاد

د که قابل تغففد نفس  ،حدک

کنفد و ملزم به دن باشفد.

بنابد اۀم دۀه میندماۀد باۀد ملتزم به شااه م انسااانی که
جز ی از نطدم و لق

 - 03همان

انسان اس  ،باشفد و نباۀد دن را ضاۀع و
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تباه کنفد .می بفنفم که اۀم معنا مؤ ۀّد گفتار ما در دۀۀ تغففد لق
اس .
همچنفم م قاب لۀ «خَلقَ اهلل» در د ۀه با «آذانَ األَن عام» قدۀ نه
اس

بد معناۀی که گفته شد.
البته عم م «خلق اهلل» شااامل غفد انسااان نمیشاا د ،چ ن

قطعاً مداد تغففد در زمفم و ک ه و محفط زۀس

نمیباشد.

بنابد دنچه بفان شااد به ن د میرسااد بهتدۀم تفساافد دۀۀ
«فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اهللِ» همان باشد که گفتفم.
اگد اۀم تفسااافد را قب
بگ ۀفم :دۀه مطلق اس
هم لق

نینفد ،نهاۀ

امد اۀم اسا ا

که

و باۀد معنای جامع بدای دن قا ل ش ۀم که

ظاهدی ۀعنی اع ضای بدن و هم لق

ۀعنی دۀم نطدی را در بد بگفدد.

باطنی و معن ی
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نتیجۀ بررسی آیات
نتفجهای که از بدر سی دۀام به د س

میدۀد اۀم ا س

که

تغففد جنسف  ،چه از زن به مدد و چه بدعیس ،جاۀز نفس  ،چ ن
اۀم عمل ضاۀع سا تم ق اۀی ا س
داده و تغففد در لق

که دا در یام ان سان قدار

اس .

از همفم رو مشااه ر نقها ندم دهاند جاۀز نفساا

انسااان

د را به ط ر دا م عقفم نماۀد ۀا ق ۀ دۀگدی از ق ای

ۀش را

از بفم ببدد ،مثل اۀم که کاری کند دۀ انه ۀا ناشن ا ۀا نابفنا ش د.

امکان تغییر جنسیت
دۀا ممیم اس

در ارج و در عالم تی ۀم تغففد جنسف

محقق ش د؟
بدای پاسااخ ،م ضاا ع را دو گ نه بدرساای میکنفم ،ۀیی
امیان وق ع تغففد جنساااف

از من د قددنی و ا بار دسااامانی و

دۀگدی قطع ن د از قددن و در عالم تی ۀم.
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امکان تغییر جنسیت در قرآن
قددن مجفد در دو دۀه از س رۀ ش ری به پد سش ما پا سخ
میدهد ،دای متعا در اۀم دو دۀه میندماۀد:
«لِلَّهِ مُلکُ السَّمَاوَاتِ وَ األَرضِ یَخلُقُ مَا یَشَآءُ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ
إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَن یَ شَاءُ الذُّکُورَ * أَو یُزَوِّجُهُم ذُکرَاناً وَ إِنَاثاً وَ یَجعَلُ مَن
یَشَاءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ

قَدِیرٌ»30

اگد در مع نای د ۀام د قّ

کن فد ،میبفن فد که قددن کدۀم

میندماۀد :پسد و د تد شدن ندزند در ا تفار بشد نفس  ،داس
که به هد کس بخ اهد پساااد میدهد و به هد کس بخ اهد د تد
میدهد ،بد اۀم ا سا

به ک سانی که میگ ۀند تغففد جن سف

جاۀز

اسااا  ،میگ ۀفم پفش از حیم به ج از ،دۀه امیان چنفم کاری را
نفی میکند و میندماۀد اۀم کار در ا تفار بشااد نفساا  ،چ ن اگد
چنفم عملی ممیم ب د ،انح ااااری که دۀه بفان شاااده ،م قعف
نداشاا

و بدای هبه و بخشااش جنسااف

س ی دا معناۀی باقی نمیماند.

 - 50سوره شوری ،آیات  48و 10

 -مدد و زن ب دن  -از
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اگد قدار ب د با تفغ جدّاحی مدد و زن ب دن تحقّق ۀا بد،
نمی شد بگ ۀفم دا د تد داده ۀا پسد ،بنابد اۀم ظاهد ،بلیه صدۀح
دۀه میندماۀد جنسااف
دس

و د تد و پسااد شاادن دس ا

داس ا

و

بشد از دن ک تاه اس  ،پس کاری که در طی عملفام م س م

به تغففد جنسف

انجام میۀابد ،کاری ص ری و ظاهدی اس .

شاۀد گفته ش د :دۀه می اهد بگ ۀد پسد و د تد شدن و
تعففم جنسااف

در اوّ

لق

در ا تفار داساا

و ساا س قابل

تغففد میبا شد ،مثل ک سی که ک ر به دنفا میدۀد و امیان دارد بعداً
در اثد عمل جداحی بفناۀی

د را به دس

دورد.

پاسخ :مقاۀسۀ اۀم دو صحفح نفس  ،چ ن بحث بد سد
امیان اۀجاد تغففد در ن ع و یام اس  81نه ع ارض .بفناۀی و نابفناۀی
اثدی در تغففد ن ع انسان ندارد و در ص رم بفنا شدن نابفنا ،تغففدی

 - 81ن ع در ا صطالح به کلی گفته می ش د که بد یامهاۀی که دارای حقفقتی
واحد باشاند ،واقع شا د .مثالً در م ضا ع م رد بحث یام تمام انساانها در
حقفق

ۀیی ا س

و مدد و زن ب دن بد اۀم حقفق

تأثفد گذا شته و دن را به

دو ن ع کلّی تقساافم میکند ،در صاا رتی که اعضااا و اندامها و بفماریها و
کا ستیهاۀی که در دنها پفش میدۀد ،ع ار ضی ه ستند که در یام و حقفق
انسان تأثفد ندارند.
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در ن ع او داده نشده ،در حالی که مدد و زن ب دن ،دو ن ع هستند و
دۀۀ م رد بحث میندماۀد تعففم اۀم دو ن ع ،هبه و بخششی از س ی
دوند عالم اس

و قابل تغففد نفستند.

امکان تغییر جنسیت در عالم تکوین
بدای بدرساای امیان تغففد جنسااف

از من د تی ۀنی و در

ارج ،ت جّه شما را به اۀم نیته جلب میکنم که جنسف
سه ن ع عالم

بد اسا

انسانها

قابل تشخفص اس :

 .1نشانههای ظاهدی،
 .0نشانههای باطنی،
 .8نشانههای باطم باطنی(ژنتفیی).
 -1در ت مام ز مان ها ،م یان ها ،اد ۀان و م فان ت مام اق ام
ت شخفص جن سف

ان سان بد ا سا

شیل چهده و ظاهد دن ،دل

ظاهد انجام میگفدد .حال

و

جن سی و غدد جن سی عال م ظاهدی

میباشند.
 -0عال م باطنی را میت ان حفض دۀدن و ت اناۀی بارداری
در زنان و ت لفد اس دم و ت اناۀی بارورسازی در مددان دانس .
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 -8باطنیتدۀم عال م بدای هد جنساااف

کدوم زوم های

جنسی هستند و میت ان گف  :مدد تا سد انگشتانش مدد اس  ،زن
نفز همفنط ر ،چ ن ت مام سااال
در س

های بدن مدد و زن از کدوم زم

شده و در تمام دنها ۀک جف

کدوم زوم جن سی وج د

دارد که ۀا  XXو ۀا  XYه ستند .تمام سل های بدن تا د د عمد
از همفم کدوم زومها درساا

میشاا ند ،ت ضاافح مطلب در دغاز

گفتار کامالً بفان شد.
دۀا در عمل تغففد جن سف  ،د س

اندر کاران در تغففد اۀم

سه گدوه از عال م م نّق هستند؟
در چنفم عمل هاۀی بدای تغففد مدد به زن ،دل

تناسااالی

مدد را قطع و بفضاااهها را ارج میکنند ،سا ا س با قسااامتی از
رودههای شخص ۀا حف انی دۀگد و ۀا ...بداۀش دل

تنا سلی زنانه

میسازند.
در اۀم مدحله با ارج سااا تم بفضااهها بخش اع می از
صااا فام مددا نه م ثل رۀش و ...نفز کاهش می ۀاب ند و با تزرۀق
ه رم نهای زنانه سفنههای اۀشان بدجسته می ش د و ظاهدی زنانه
میۀابند.
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در زنانی هم که بدای مدد شدن اقدام به اۀم عمل جداحی
میکنند ،رحم و تخمدانها را ارج میساااازند و با اساااتفاده از
تناسلی

بخشی از عضالم ۀیی از بازوها و ۀا  ....چفزی شبفه دل

مددانه بداۀشان میسازند و در م اردی با قدار دادن ۀک پدوتز بدای
دل

تناسلی سا ته شده ،حال
به اۀم صا رم

اگدچه دل

نع ظ اۀجاد میکنند.80

اص ظاهدی در شااخص تغففد میکند،

تناسلی مددانۀ چنفم اشخاصی که جنسف

د را مدد

کدده ا ند ،نع ظ طبفعی ندارد و به وساااف لۀ پدوتز در دن نع ظ
م اان عی و حدک
داده و

اۀجاد میشا د .در کسااانی که تغففد جنسااف

د را زن کددهاند ،دل

تناساالی زنانۀ اۀجاد شااده بفشااتد

شاابفه ۀک ساا راخ و حفده اساا  .بهتدۀم تعبفدی که بدای اۀمها
میت ان به کار بدد ،اسباب بازی اس  ،نه عض طبفعی!
در م رد

اصّ باطنی میبفنفم بدای کساااانی که از مدد

ب دن تغففد جنسااف

میدهند و ظاهداً زن میش ا ند ،رحم سااا ته

نمیشااا د ،همفم ط ر چنفم اندادی تخ مک ندار ند و حفض
نمیبفن ند .در کساااانی که از زن ب دن به مددی تغففد جنسااا ف

 -80کتاب ا تال ه ۀ

جنسی و نفز ت ضفحام شفاهی متخ

ان
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میدهند ،بفضااه وج د ندارد و اساا دم ت لفد نمیکنند ،پس در اۀم
مدحله تغفففدی به وج د نمیدۀد.
اما در مدحلۀ س ا م که دن را باطم باطم(ۀا عال م ژنتفیی)
نام نهادۀم تا به حا کسااای نت انساااته تغففدی در کدوم زومهای
جنسی انسان اۀجاد کند.ت ضفح اۀم مطلب پفش از اۀم بفان شد.
کدوم زومها در تمام سل های بدن م ج دام زنده و از
جمله انسااانها وج د دارند .بدای تغففد جنسااف

در اۀم مدحله

باۀد کدوم زومهای جن سی تمام سل ها را تغففد داد که امدی غفد
ممیم اسااا  ،ب نابد اۀم تغففد در اۀم مدح له کامالً غفد ممیم
می باشاااد .تغففداتی که در دۀگد عال م تی ۀنی و ظاهدی ان جام
میگفدد ،همان گ نه که بفان شااد نفمه کاره و ناتمام هسااتند .بهتد
اس

بگ ۀفم چنفم شخ ی نقط عقفم شده و جن سفتش به حا
د باقی اساا  .پزشاایانی که اۀم عمل را انجام میدهند به اۀم

معنا اعتداا دارند ،پس مدد و زن و د تد و پسااد شاادن ۀک ندد،
همان گ نه که دۀام قددن به اۀم مطلب اشاره دارند ،هدۀهای اس
که دا بدای تمام عمد به او میدهد.
معتقدان به ج از اۀم عمل ،گفتهاند عمل تغففد جنساااف ،
مدد را واقعاً زن و زن را واقعاً مدد میکند و بد همفم اساااا

به
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ج از ،حیم دادهاند ،در حالی که با ت جه به بحث قددنی و تی ۀنی
که مالح ه کددۀد ،همفم علما هم نمیت ان ند به ج از عمل تغففد
جنسف

حیم دهند ،چ ن در واقع تغففد جنسف
بد همفم اسا

تحقق نمیۀابد.

حتّی اگد کسی چنفم عملی را انجام دهد،

از ن د جنسااای هفچ تغففدی نیدده و اگد زن ب ده ،زن باقی مانده،
گدچه ظاهدش مددانه شااده باشااد ،چنان که اگد مدد ب ده ،باز مدد
ا س  ،ول اۀم که ظاهدی زنانه پفدا کدده با شد و احیام جن سف
اصلی هن ز هم بد دنها بار میش د.

دلیل سوم :تشبّه به جنس مخالف
با ت جّه به تحقفقی که درباره عدم تحقق تغففد جنساااف
انجام ۀان  ،میت ان به ادلۀ حدم
حدم
جنسف

تغففد جن سف

ا ستد

تشااابّه به جنس مخالف بدای

کدد .بنابد اۀم میگ ۀفم عمل تغففد

ن عی تشبّه به جنس مخالف اس

و تشبه به جنس دۀگد

حدام اس  ،پس انجام عمل تغففد جنسف  ،حدام میباشد.
ممیم ا س

گفته ش د ت شبّه در جاۀی صدآ میکند که

پس از دن ،مشاابّه ،به حا
ب شد و دراۀش مددانه کند و
زن اسا

د باقی باشااد ،ۀعنی زن لبا

مددانه

د را شبفه مدد سازد در حالی که

ۀا بدعیس ،اما ندض در اۀم جا ،تغففد جنسااف

اسا ،
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ۀعنی جنسف

شخص تبدۀل شده و م ض ع از بفم رنته و م ض ع

دۀگدی دمده اس  ،بنابد اۀم نمیت ان حدم
را دلفل بد حدم

تغففد جنسف

تشبفه به جنس دۀگد

گدن .

پاسااخ :همان ط ر که در بحثهای ا فد ثاب

شااد ،تغففد

جنسااف ِ واقعی و حقفقی محا اس ا  ،بله اگد ندض ش ا د واقعاً
تغففد جنسااف

انجام ۀانته و واقعاً مدد ،زن ۀا زن ،مدد شاا د ،مثل

معجزهای که از امام حساام مجتبی علفهالسااّالم نقل شااده ،حدنی
دۀگد اس  ،88ولی عمل جداحی زن را مدد و مدد را زن نمیکند.

 - 88ا ستاد با طدح اۀم سخم میندماۀند که تغففد جن سف

واقعی و حقفقی را

نقط با معجزه میت ان ت ا ا ّر کدد ،همان گ نه که در کتاب مناقب ابمشاااهد
دش ب چنفم معجزهای نقل شده اس  .البته باۀد ت جّه داش
مقام بدرسی رواۀ

و صحّ

که مع م له در

و سقم دن ،به عن ان واقعهای تارۀخی و اعتقادی

نفستند.
کتاب مناقب ابم شهدد ش ب نقل شده« :محمد الفتا النف ساب ری با ا سنادی از
عفسی بم الحسم از امام صادآ علفهالسالم نقل کدده :شخ ی به امام حسم
مجتبی علفهالسااّالم درباره سااختیهاۀی که از ساا ی معاوۀه تحمّل کدده ب د،
مطالبی عدض کدد .حضدم سخنی ندم د که معنای دن اۀم ب د :اگد به درگاه
دای متعا دعا کنم ،عداآ را شااام و شااام را عداآ قدار

اهد داد و زن را

مدد و مدد را زن مینماۀد ،مددی اهل شاااام – که در مجلس حاضاااد ب د -
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بنابد اۀم چنفم عمل جداحی و عملفام پفش و پس از دن
را میت ان به عن ان تشبفه به جنسف

دۀگد حدام دانس .80

گف  :چه ک سی چنفم ت انی دارد؟ ح ضدم رو به او کدد و ندم د :بد فز -
ای زن – دۀا حفا نمیکنی در مفان مددان ن ش ستهای؟ دن مدد ناگاه

د را زن

ۀان !( ...مناقب د ابیطالب علفهالسالم ،ج ،0ص ).3
 - 80جالب ا س

که در عدا اۀم ج امع(تدانس سی س ا ها و دوجن سهها)،

از تغففد جن سف  ،به پ شفدن لبا
جنساااف

تعبفد می ش د و به دو ستان

د که تغففد

دادهاند ،میگ ۀند« :نالنی رنته ت لبا » ۀا «نالنی ت لباساااه».
ما تغففد جنسف

داده اس  .بنابد اۀم در

من رشان اۀم اس

عدا چنفم اندادی اۀم عمل را تشااابّه به جنساااف

دۀگد میدانند ،نه تغففد

جنسف

که نالن دوس

واقعی(.گزارش روزنامه اعتماد/ۀک شنبه 13 ،ندوردۀم  1830شمسی

و دۀگد گزارشهای م ج د در ساۀ های اۀنتدنتی)

 ......................................................... 06بخش دوم :تغییر جنسیت

پیآمدهای تغییر جنسیت
و
نقش اضطرار در جواز تغییر جنسیت؟
حیم ج از و عدم ج از عمل تغففد جن سف
که جن سف

م شخص دارد ،بدر سی کددۀم و حیم عدم ج از را از

د ۀل شاادعی به دس ا
جنسااف

را در ک سی

دوردۀم ،س ا س دربارۀ امیان تغففد واقعی

بحث کددۀم و حاصاال بحث عدم امیان چنفم تغففدی

ب د ،در مدحلۀ سا م میپدساافم :اگد شااخ اای

د را م رد عمل

قدار داد و در ظاهد تغففد شاایل پفدا کدد  -چه تغففد واقعی محقق
ش د و چه نش د  -پیدمدهای عمل او چفس

و دۀا دوام دارند؟

اۀم پد سش از دن رو مطدح می ش د که گدوهی ندم دهاند
چ ن بعضی اشخاص دچار بفماری و ا تال روانی و روحی شده
و حتّی تا حدّ

دک شی پفش میروند ،بدای معالجۀ دنان د س

چنفم عملی میزنفم ،ۀعنی ا تال روانی نارضاۀی جنسی

87

به

اگد به

حدّی ر سفد که اۀجاد ا ضطدار کدد و روان ز شیان ت شخفص دادند

Trans sexualism - 05
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که شاااخص واقعاً از ن د روانی احساااا

تعلّق به جنس مخالف

میکند و در صاا رم عدم تغففد جنسااف

دچار وضااعفتی حاد و

طدناک

اهد شاااد ،به دلفل اضاااطدار به وج د دمده ،حیم به

ج از اۀم عمل میدهفم.
اما حتی پس از اۀم مدحله هم ت اادناً میبفنفم که درامش
به وج د دمده ،در روح و روان شخص دوام ندارد .مطابق تحقفقام
علمی انجام شده از س ی روان شنا سان چنفم ا شخا صی پس از
مدّم ک تاهی از کار

د پشفمان شده و دچار مشیالم شدۀدتد

روانی می ش ند ،به ص رتی که ن د در صد دنان تا دو سا پس از
عمل پشفمان شده و اقدام به

دکشی میکنند.86

بنابد اۀم نمیت ان عمل تغففد جنساااف

را درمان قطعی

ا تال م روانی نارضاۀی جنسی و ا تال تی از اۀم دس
و بد ا سا

دانس

دن و بدای ا ضطدار حا صل شده و درمان دن ،نت ا به

ج از دن داد.
از همگان می اهم هنگام ن شتم ت جه دا شته با شند و
تمام ج انب را مالح ه بفدماۀند.

 - 86کتاب ا تال ه ۀ

جنسی
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صدا اح سا
مخالف جنسفّ

اۀم که شخ ی بخ اهد دارای جن سفّتی

د باشد ،دلفل زن و مدد ب دن نمی ش د .در دنفا

اندادی همجنسگدا هساااتند و احساااا
دا شته و به همجن سان

ه ۀ

د گداۀش دارند .اگد اح سا سام در بفان

حیم معتبد باشااد ،در بدابد رواۀاتی که در مذمّ
گداۀشهاۀی دمده ،چه

جنس مخالف را
و نی هش چنفم

اهفد گف ؟

به ن د میرساااد قلمهاۀی که اۀم مطالب را مین ۀساااند،
مسم م هستند و مطالبی به اۀم گ نه ن ۀسندهها القا میش د.
اح سا سام هفچ گ نه اعتباری در تعففم جن سف

ندارند.

چنفم احساساتی ناشی از ا تال م روانی و بفماریهای روحی و
م قّتی هسااات ند .ان جام چنفم عملی ،مسااایّنی بدای اۀم بف ماران
میباشاااد که اثد دن ،دوام ندارد و در مدّتی اندک از بفم میرود و
پشاافمانی در پی دارد .همان گ نه که پفش از اۀم بفان شااد ،درمان
چنفم بفماری ه اۀی با عملی که شااادع ًا حدام و د ال

در لق

اس  ،جاۀز نفس .
ت

ر کنفد شخ ی چنان ک شش و عالقهای به انجام زنا

ۀا ل اط ۀا اسااتمنا دارد که اگد او را از انجام اۀم اعما منع کنند و
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جل ی او را بگفدند،

دکشاای کند .دۀا کساای جدأم میکند اۀم

اعما را بدای او حال کند؟
حا شا و کلّا! گمان نمیکنم ک سی قا ل به ج از دن با شد.
تغففد جن سف

در اندادی که چنفم گداۀشهاۀی دارند ،ب سفار شبفه

به دن اس ا  ،بلیه میت ان گف

عفم دن اس ا  ،چ ن با انجام اۀم

درمان و عمل ،دمفزش او مساحقه و ۀا ل اط می ش د .اۀم پیدمد از
دۀد کسی که با عقل سلفم به مسأله بنگدد ،پنهان نفس .
بد اۀم اسا

بهتدۀم راه بدای چنفم اشخاصی ،به تناسب

مشااایلی که دار ند ،روان در مانی و مداج عه به روانشااا نا

و

کار شنا سان مذهبی و درمان روحی و روانی و ۀا ه رم نی ا س ،
نه عمل تغففد جنسف .
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فروع مسألۀ تغییر جنسیت
از بدرسااایهاۀی که در بخشهای گذشاااته انجام گدن ،
تیلفف شاادعی در هد سااه مدحله روشاام شااد .اکن ن جا دارد در
م رد احیامی که بد اۀم مسأله بار میش د ،بحثی انجام دهفم.
اگد کسااای ظاهد
جنسف

تغففد داد و

د را در اثد ع مل معدوا به تغففد

د را جزو جنس مخالف جنسف

مادرزادی

د ندض میکند ،ۀعنی اگد پفش از عمل مدد ب ده ،اکن ن
زن و اگد پفش از عمل زن ب ده ،حا

د را

د را مدد ح ساب میکند،

از ن د احیام شدعی چه احیامی را باۀد رعاۀ

کند؟

پا سخ :با ت جّه به مبناۀی که بفان کددۀم و گفتفم جن سف
حقفقی شااخص در اثد اۀم عمل تغففد نمیکند ،معل م میش ا د که
حیم چنفم نددی در م رد محدم و نامحدمی و احیام ت صااالی و
تعبدی و ار

و ...همانند جن سف

نمیکند ،پس زنی که ظاهد
بدابد مددان ح جاب

پفش از عمل او س

و تغففدی

د را به شاایل مدد دردورده ،باۀد در

د را ر عا ۀ

ک ند و مددی که ظاهد ًا تغففد

شیل داده و زن شده ،در م رد حفظ محا سم و رۀش گذا شتم و
معاشدم با زنان ،حیم مددان را دارد.
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امّا چند ندع ا س

که پا سخ دادن به دنها کمی م شیل به

ن د میر سد و دن هنگامی ا س
جنسف

که چنفم ا شخا صی پس از تغففد

ازدواج کنند و ۀا بدون ازدواج دمفزش و مجامع
کسااانی که نت ا به ج از عمل تغففد جنسااف

اۀم م ارد جنساااف

نماۀند.
دادهاند ،در

ظاهدی جدۀد را مالک قدار داده و ندم دهاند

چنفم شخ ی با جن سف

د میت اند هم سد ا تفار کند.

جدۀد

حتّی بد ی در ندضی که زوجفم در دنِ واحد تغففد جنسف
ندم دهاند زوجف

دهند،

دنها باطل نمیش د و هد ۀک باۀد به وظاۀف و

تیالفف شدعی جنسف

جدۀد

د عمل کنند.

اما با ت جه به مبنای عدم ج از تغففد جنساااف

و عدم

امیان دن ،باۀد به پدسشهای زۀد پاسخ داد:
اگد کسی که تغففد جنسف

داده با دۀگدی دمفزش کند:

 -1دۀا غسل بد او واجب میش د؟
 -0دۀا روزۀ او باطل میش د؟
 -8دۀا عملی که انجام داده با رعاۀ

ل ازم شدعی جاۀز اس

ۀا اقدام به دمفزش جنسی حدام کدده اس ؟
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 -0اگد چنفم عملی شااادعاً جاۀز نباشاااد ،دۀا انجام دن
م جب حد اس

؟

بدای پاسااخ ۀاددوری اۀم مطلب الی از ناۀده نفسا

که

در بحث نثی ،مشه ر نقها ندم دهاند:
کند ،غسل بد هفچ ۀک واجب نمیش د».

«اگد نثی به زنی د

ما در چنفم مسألهای در باب ص م ن شتهاۀم که از رواۀام
بدداش ا
اسا

میش ا د که مالک ،صاادآ دمفزش اس ا

و چ ن ممیم

عدناً بد اۀم عمل دمفزش اطالآ شا د ،روزۀ اۀشااان احتفاطاً

محی م به بطالن اس .
ممیم ا س

گفته ش د در اۀم جا هم همان حیم جاری

میش ا د ،در حالی که در اۀم بحث باۀد دقّ

داش ا

و ت جّه کدد

که در بحث ،دو ندض وج د دارد که باۀد حیم هد ۀک را جداگانه
بفان نم د:
دل

ندض اوّ  :کسی که زن ب ده و به مدد تغففد جنسف

داده،

م ن عی مددی که جن سف

د

م ن عی

د را وارد دل

را به زن تغففد داده ،نماۀد.
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عضاا زا دی دا ل عضاا زا د

در اۀم ندض در حقفق

دۀگدی شده اس  .ت جّه کنفد که اگد ش هد انگش
منفذی غفد دل

د را وارد

زن نماۀد ،بد دنها نه غساال واجب میشاا د و نه

چفزی دۀگد و نفز روزۀ دنها باطل نمیشااا د ،در اۀم جا هم دلتی
که با عمل جداحی در س

شده ،حیمی بف شتد از انگ ش

ندارد،

چ ن چفزی نفمه مدده اساا  ،پس چنفم عملی نه م جب غساال
میش د و نه روزه را باطل میکند.
ندض دوم :ۀک طدا دارای جنساااف
با شد و دۀگدی تغففد جن سف

حقفقی و اصااالی

داده با شد ،ۀعنی زنی که جن سف

د را به مدد تغففد داده ،با زن حقفقی چنفم عملی انجام دهد و
ۀا بدعیس مددی حقفقی با مدد دۀگدی که

د را با عمل تغففد

جن سف  ،در ظاهد زن کدده ،اۀم عمل را انجام دهد .در اۀم ندض
همانند ندض اوّ  ،چ ن ۀک طدا ع ض ی زا د ا س  ،جز در دو
م رد نمیت ان حیم به وج ب غسل کدد:
الف) م رد نخ س
انزا انجام گفدد ،در اۀم حال
واجب اس

که م سلّم ا س  ،هنگامی میبا شد که
غسااال بد کسااای که انزا کدده،

و روزهاش هم باطل میش د.
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ب) ز مانی که عد ناً بد ع مل ان جام شاااده ،م جام ع
دمفزش صااادآ کند .در اۀم حال
د

بعفد نفسا ا

و

همان ط ر که در

مدد به نثی احتفاط کددۀم ،87بگ ۀفم بنابد احتفاط بد اۀ شان

غ سل واجب و روزۀ اۀ شان باطل ا س  ،چ ن همان گ نه که پفش
از اۀم در د

نثی به زن در بحث روزه گفته شااد ،در بعضاای

رواۀامِ صااا م ،نیاح به عن ان مبطل دمده و در ندضهای مطدح
شده هم نیاح صدآ میکند.83
بنابد اۀم جز در دو م رد اساااتثناۀی که بفان شاااد ،عدم
وج ب غسل در هد دو ندض مسلّم اس .
ام اّا دۀااا چنفم عملی را میت ان در حیم دمفزشهاااۀی
دانس

که شدعاً حدام هستند؟ دۀا حد بد دنها جاری میش د؟

 - 51در متن عروۀ آمده« :اذا دخل الرجل بالخنثی قُبُالً لم یبطل صِِِومه و ال
صِِومها» مع م له در یۀل اۀم ن دۀه ن شااتهاند« :الیخلو عن تأمّل و إشِِکال
لصدق النکاح علیه الوارد فی بعض الروایات».
 - 83اۀم ندض در ص رتی قابل ت
م ن عی طدا مقابل کند.

ّر ا س

که مدد دل

د را دا ل دل
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به ن د ما چ ن حدّاقل ۀک طدا اۀم عمل عضاا ی زا د
اسا  ،حیم زنا ۀا ل اط بد اۀم عمل بار نمیشا د ،امّا مسالّماً اۀم
عمل در حیم ناحشه اس

و انجام دن تعزۀد دارد.

بلی ،گاهی ممیم ا س
دن هنگامی اس

دن را از باب م ساحقه دان س

که زنی تغففد جنسف

و

داده و ظاهداً مدد ش د و با

زن دۀگدی که جن سفتش حقفقی ا س  ،اۀم عمل را انجام دهد ،در
اۀم حال

چ ن هد دو زن هسااتند ،بعفد نفس ا

بگ ۀفم مساااحقه

کددهاند و حیم مساحقه را بد عمل دنها جاری کنفم.
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تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل
در مباحث قبلی گفته شااد که تغففد جنسااف
جن سف

کساای که

حقفقی دارد ،جاۀز نف س  .در چند ن ل به بدر سی دن و

احیام مدب ط به دن پددا تفم ،اکن ن به بدرساای تغففد جنسااف
حال

دوم ،ۀعنی تغففد جنسف

در نثای غفد مشیله میپددازۀم.

در نثای غفد مشیل ،چ ن جنسف

واقعی و تی ۀنی اۀم

ا شخاص قابل ت شخفص ا س  ،دنچه شبفه ع ض جن سف
اس  ،به ن د ما  -بلیه معدوا اۀم اس
و بددا شتم دن نه تغففد لق

در

اس

دۀگد

که دن عض  -زا د اس

و نه ضاۀع سا تم و اهالک

قدرم و ق ای بدن ،بل یه میت ان اۀم کار را اصاااالح ۀا تعففم
جن سف

نامفد که مثل هد عمل دۀگدی که بدای بددا شتم اع ضای

زا د بدن و زۀباۀی دن انجام میۀابد ،جاۀز میباشد.
پس نثای غفد مشایلهای که جنسافتش معل م شاده و با
عال می که در ن لهای بعدی بفان

اهد شد ،نهمفدۀم زن اس

ۀا مدد ،تمام احیامی را که پفش از اۀم در تغففد جنساااف

حال

اوّ بفان شاااد ،دارد .اگد بخ اهد به جنس دۀگد تغففد جنساااف
بدهد ،جاۀز نف س  ،چ ن حیم او حیم ک سی ا س
معل م اس .

که جن سفتش
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تغییر جنسیت در خنثای مشکل
همانط ر که بفان شد نثای م شیل ک سی ا س
ابهام در دل
اسااا
جنسف

تناسلی اس

که دارای

و عالمتی وج د ندارد که تعففم کند زن

ۀا مدد ،به ب فان دۀگد هفچ ۀک از عال م معتبد در تعففم
در او وج د ندارد.
دۀا جاۀز اس

83

در چنفم اشخاصی ۀک عض را بدداش

و

عض دۀگد را باقی گذاش ؟
بعضاای به ط ر کلّی در نثی نت ا به ج از داده و ت جهی
به م شیل و غفد م شیل ب دن دن نیددهاند و بد ی دۀگد دن را در
نثای مشیل جاۀز دانستهاند ،چ ن در غفد مشیل قطع عض زا د
جاۀز اس  ،پس دو احتما در تغففد جنسف

نثای مشیل وج د

دارد که به بدرسی دنها میپددازۀم.

 - 83در بحثهای دۀنده نشانههاۀی را که جنسف
اهفم کدد و
انداد میش د.

اهفم گف

را مشخص میکنند ،بدرسی

در چه جاهاۀی حیم به نثای مشااایله ب دن
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احتمال اوّل
جواز مطلق تغییر جنسیت خنثای مشکل
بنابد دنچه گفته شاااد در م رد تغففد جنساااف
مشیل ۀک احتما اۀم اس

در نثای

که بگ ۀفم:

چنفم عملی در نثای مشاایله مطلقا جاۀز اساا  ،چ ن
جدّاح هد ع ض ی را قطع کند ،معل م نف س
پس اصل عدم حدم
در مقام استد

ع ض زا د ب ده ۀا نه،

و ج از اس .
گفته میش د:

شخ ی که نثای م شیل ا س  ،جدّاح دل

مددانۀ او را

قطع میکند ،دۀا عمل حدامی انجام داده؟
نه! چ ن نمیداند که دل

قطع شده ،ع ض ا صلی ا س .

قددن هم ندم ده اهالک ق ا حدام ا س  ،اما اۀم دل

معل م نف س

از اعضای اصلی باشد که اهالک ق ا و قدرم بد دن صدآ کند.
از طدا دۀگد ،اۀم عمل در نثای مشااایل تغففد لق
هم نفس  ،چ ن مداد از لق  ،لق

ن عفه اس

و معل م نفس

که اۀم شاااخص مدد باشاااد که بگ ۀفم مدد ب دن را زا ل کدده و
عملش جاۀز نباشد.
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ظاهد نتاوای بعضی همفم اس  ،ۀعنی وقتی معل م نفس
شااخ اای مدد اسا
تناسلی او جاۀز

ۀا زن ،عمل جدّاحی و قطع ۀیی از اعضااای
اهد ب د و پس از جدّاحی بد اسا

باقی مانده ،به جنسف

دل

تناسلی

او حیم میکنفم!

در کتاب صداط النّجاۀ همفم گ نه نت ا داده شده ،اگدچه
در ادامه ندم دهاند رعاۀ

احتفاط ،زم اس .

سه م رد سؤا و ج اب در کتاب صداط النجام مدب ط
به اۀم بحث دمده که

اندن و تأمل در ساااؤا ها الی از ناۀده

نف س  04.بدای رو شم شدن م سأله دنها را نقل میکنفم تا بدر سی
کنفم دۀا صاااحفح اساا

و ۀا اشاااتباهی رخ داده و ارتباط دنها با

همدۀگد به چه اندازه اس ؟
در مسأله  048کتاب دمده:
«هل یَجُوزُ إِجراء عَمَلیَّهِ جَراحِیَهِ لِتَبدیلِ األَع ضاءِ التَّنا سُلِیَۀِ وَ
الخارِجِ یَۀِ بَینَ الذَّکَرِ وَ األُنثی؟ و إِن کانَ الجَوابُ مَنفِ یّاً ،فَ ما هو دَلیلُکُم

الَّذی یَرِدُ عَلی مَن یُجیزُ ذلِکَ مِنَ الفُقَهاء المعاصرین؟»

 - 40فقه االعذار و الطب برگزیده فتاوای طبّی صراطالنّجاۀ است.
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در پاسااخ به دلفل اشاااره نشااده و نقط به صاا رم نت ا
ندم دهاند:

«ال یَجُوزُ تبدیل األعضاء التناسلیۀ مطلقاً إِلّا للخُنثَی المُشکِل»
و

گ ۀی در نثای غفد مشاایل چنفم عملی جاۀز نفساا

صاااداحتاً میندماۀد در نثای مشااایل ۀک عضا ا را قطع کددن
اشیالی ندارد ،در حالی که در ط با تد ندم ده تغففد لق

جاۀز

نفس .01
در مساااأله  040کتاب در همفم ندع ندم ده که رعاۀ
احتفاط ،زم ا س

و پس از عمل هم ،شخص ،نه زن ا س

و نه

 - 01پدسش مذک ر چنفم اس :
اذا علم بالفحص أنه فی الواقع ذکر مثالً و إن کان ال شکل شکالً أنوثیاً فهل یجوز
فی هذه الحالۀ إزالۀ عوارض الذکورۀ مثالً و صِِیرورته أنثی خالصِِۀ باعتبار أنه
ربی و هو صِِِغیر علی أنه أنثی ف ذا غیّر إلی ذکر ربما أصِِِابته بعض األزمات
النفسیۀ و تالفیاً لذلک عنه عوارض الذکورۀ أم ال یجوز ذلک؟
ج :إذا لم یکن تغییراً للخلقۀ فال بأس.
مالح ه میکنفد که در ج اب گفته شده« :اگد تغففد در لق
ندارد».

نبا شد ،ا شیا
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مدد .اگد عمل در م رد نثی انجام شاا د .باز در حیم نثی باقی
مانده و به هد دو حیم ،محی م اس .

00

معل م می ش د که از ن د اۀ شان اۀم عمل ناۀدهای نداشته،
گدچه در مسألۀ قبلی به ج از قطع عض نت ا داده اس .

 - 42هناک عملیات تجری لتغییر الجنس مِن ذکر إلی أنثی و بالعکس ،فهل تجوز
هذه العملیۀ؟ و هل یعامل شِِِرع ًا ِمن حیث النظر و اللمس و الزواج و غیرها،
بحسب الحالۀ الجدیدۀ أم قدیمۀ؟
ج :العملیۀ المزبورۀ غیر جائزۀ شِِرعاً ،ولو تحققت فی مورد و أوجبت التغییر فی
الجنس حقیقۀ فالبد مِن اإلحتیاط بالنسِِبۀ إلی أحکام الرجل و المرءۀ کما هو فی
الخنثی المشکل.
فقه االعذار الشرعیۀ و المسائل الطبیۀ ،ص  242و 245
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نقد جواز مطلق تغییر جنسیت
در خنثای مشکل
در ج اب کساااانی که عمل تغففد جنساااف

را در م رد

نثای مشیله مطلقا جاۀز دانستهاند ،عدض میکنفم:
علم اجمالی دارۀم که تیلفف شخص ،قطع نیددن عض ی
اصاالی میباشااد و تغففد ندادن لق

که لق

اصاالی و ن عفه

اساا  ،اکن ن کساای که می اهد ۀیی از اندامهای جنساای او را
قطع کند ،علم اجمالی دارد که دل
اصلی اوس

ۀا دل

تناسااالی مددانه جزء لق

تناسلی زنانه لق

اصلی اس  ،مثل اۀم که

دو ظدا دب داشااته باشاافم و بدانفم دب ۀیی از دو ظدا نجس
ا س  ،در اۀم حال

دب هد دو محی م به اجتناب ه ستند ،اۀم جا

هم ۀک عضاا محی م به عدم ج از قطع اساا

و نمیدانفم کدام

ۀک ا س  ،به همفم دلفل قطع هد دو ع ض جاۀز نف س  .همچنفم
قطع هد ۀک از دنها به تنهاۀی جاۀز نفس

و حدام اس  ،چ ن امد

زا د ب دن ،مفان هد دو عضاا دوران دارد و عضاا زا د از عضاا
اصلی لق

قابل تشخفص نفس .

ممیم ا س
حدم

تغففد لق

گفته ش د حیم دا د مدار واقع نف س  ،چ ن
در جاۀی ا س

که شخص بداند تغففد لق
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میدهد ،از اۀم رو چنفم احتمالی ممیم اس ا

در بفم اۀم دو ندع

پفدا شااا د که در علم اجمالی مفان دو ظدنی که دب نجس دارند،
حیم بد دب نجس بار شااده ،ولی در م رد بحث ما معل م نفس ا
کدام عضاا واقعی اساا

که حیم حدم

تغففد لق

بد دن بار

ش د.
اگد اۀم احتما بدای کسی ق ّم بگفدد ،بعفد نفس

با ن د

صراطالنّجاۀ م انق ش د ،اما به ن د ما احیام الهی مدب ط به ظاهد
نفس

و ن عاً مدب ط به واقع اس

و دانستم و ندانستم تأثفدی در

حیم الهی ندارد.
پس میت ان بدای ج از عماال جداحی و قطع ۀیی از
دل های تناساالی در نثای مشاایله وجهی قا ل شااد ،گدچه اۀم
وجه بساافار ضااعفف اساا  ،در عفم حا کالم فلی بی اسااا
نفس .
چنانچه به عدم ج از قا ل شاادۀم ،اگد کساای چنفم کاری
کدد و ع ض ی از نثای م شیله را قطع کدد ،پس از بددا شتم دل
تناساالی مددانه ،دۀا زن میشاا د و ۀا پس از اۀم که دل

و عال م

زنانه را از بفم بددند ،شااخص مدد میش ا د ۀا هن ز در حیم اولفّه
باقی اس ؟
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به ن د ما هفچ ندقی مفان پفش و پس از عمل جدّاحی در
نثای م شیله اۀجاد نمی ش د و احیام نثای م شیله را

جن سف
باۀد رعاۀ

کند .همان ط ر که در لبا

بدای چنفم شخ ی پ شفدن لبا
نفس

و باۀد لبا

 - 08جالب اس

نثای مشااایل گفتهاۀم،

مختص به مددان و زنان جاۀز

مشتدک ب شد.08

که طبق گزارشهای م ج د ،دوجنسهها ،همفشه همدۀگد را

دو جن سی میدانند .حتّی اۀم امد پس از عمل جدّاحی دو ستان شان هم صدآ
میکند« .ر.ک :روزنامه اعتماد/ۀیشاانبه 13 ،ندوردۀم  1830شاامساای و دۀگد
گزارشهای م ج د در ساۀ های اۀنتدنتی»
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احتمال دوم :حکم به جنسیت خنثای مشکله
بر اساس روحیّات و نقد آن
گدوهی دۀگد حیم را دا د مدار حس کدده و گفتهاند:
اگد پس از تغففد جن سف
دا شته باشد ،مدد شده اس
جنسف

به مدد ،شخص حسّ مددانگی

و میت اند زن بگفدد .اگد پس از تغففد

به زن ،حس زنانگی داشته باشد ،زن شده اس

و میت اند

ش هد کند .چنانچه چنفم اح سا ساتی ندا ش  ،کار بفه ده و عبثی
انجام ۀانته و همانند پفش از عمل جدّاحی ،نثای مشیله اس .
پاسااخ :اگد حیم داۀد مدار احسااا

زنانگی و مددانگی

باشد ،پفش از عمل جدّاحی و پس از دن چه ندقی با هم دارند؟
در اۀم صااا رم پفش از انجام عمل هم باۀد حیم داۀد
مدار اح سا سام ندد با شد ،در حالی که هفچ دلفل شدعی بد معتبد
ب دن اح سا سام در تعففم جن سف

ندارۀم و هفچ اثدی در رواۀام
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از چنفم اعت باری وج د ندارد .در بارۀ اۀم مط لب پفش از اۀم در
بحث " نقش اضطدار در ج از تغففد جنسف " سخم گفتفم.

 - 00ر.ک :بخش پفامدهای عمل تغففد جنسف
جنسف

همفم کتاب ،ص 76

00

و نقش اضطدار در ج از تغففد

بخش سوم
نشانههای جنسیت در افراد خنثی
و
تشخیص خنثای مشکله از غیر مشکله

 .................................... 01بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی

نشانههای جنسیت در افراد خنثی
پس از پاۀان بحث درباره تغففد جنساااف  ،اکن ن ن ب
اۀم م ضا ع میرسااد که اگد کساای دارای ابهام در جنسااف
اصاااطالح نثی ب د ،چگ نه میت ان جنساااف

به
و به

واقعفش را تعففم

کدد؟
ۀیی از ثمدام اۀم بحث ،متماۀز شاادن نثای مشاایله از
غفد مشاایله اس ا  ،چ ن همان ط ر که گفته شااد نثای مشاایله
کسی اس

که هفچ عالمتی ندارد تا معل م ش د مدد اس
نقها نشاااانههای تشاااخفص جنساااف

مختلف بفان ندم ده و ن عاً در کتب نت اۀی

ۀا زن.

نثی را در کتب
د سااه م رد را یکد

کددهاند:
 .1وج د الب  :اگد نثی از ۀک مجدا ادرار کند ،بد اساااا
همان مجدا به جنسااف
نقط از دل

او حیم میشاا د ،ۀعنی اگد ادرارش

مددانه جدۀان ۀابد ،مدد ا س

ادرار کند ،زن اس ؛

و اگد از دل

زنانه
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ارج ش د ،ادرار در

 .0سبق الب  :اگد ادرار از هد دو دل

هد دلتی زودتد جدۀان پفدا کند ،جنسفتش مدب ط به دن اس .
اگد ادرارش اوّ از دل

مددانه بفاۀد ،مدد اس

و بدعیس؛

 .8تأ ّد الب  :در صااا رتی که ۀیی از دو عال م

با در

نثی نبا شد ،پاۀان جدۀان ادرار را مالح ه میکنفم .اگد ادرار
در ۀیی از مجداها زودتد از دۀگدی تمام شاا د ،مشااه ر اۀم
اس

شخص بد ا سا

که جن سف

مجداۀی که جدۀان دۀدتد

در دن پاۀان ۀانته اس  ،تعففم میش د.
مدح م دۀ
عالم

اهلل

ۀی قدّ

اشیا ندم ده که به بفان دن

سدّه در حیم بد ا سا
اهفم پددا

اۀم

.

عالوه بد ساااه عالمتی که در م فان نق ها یکد دن ها راۀج
اس  ،م ارد دۀگدی هم به عن ان عالم

بفان شدهاند:

 .0حفض؛
 .7احتالم؛
 .6جماع؛
 .7باردار شدن؛
 .3بُدُوّ الثَّدی (بددمدگی پستان همانند زنان)؛

 .................................... 11بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی

 .3اِنبام لحفه (رۀش دردوردن)؛
 .14تعداد دندهها؛
از جمله کسانی که اۀم نشانهها را یکد کدده ،مدح م شفخ
عبداهلل ممقانی رض ان اهلل علفه در کتاب مناهج المتّقفم اس .
امیان دارد دو عالم

دۀگد را بفانزاۀفم که عبارتند از:

 .11قدعه :اساااتفاده از قدعه بدای تعففم جنساااف

نثی در

بعضی از کتابها دۀده میش د ،ولی فلی نادر اس .
 .10تعففم جن سف

ژنتفیی :بعفد نف س

دانش ژنتفک جنسف

بگ ۀفم با ا ستفاده از

شخص را بت ان تعففم کدد ،ۀعنی با

اسااتفاده از کدوم زمهای جنساای؛ اگد کدوم زومها XY

باشند ،شخص ،مدد و اگد  XXباشند ،زن اس .
بنابد اۀم بدای ت شخفص جن سف
غفد مشیل ممیم اس

دوازده عالم

و تمفز نثای م شیل از
وج د داشته باشد که اعتبار

هد ۀک از دنها را در مباحث دتی بدرسی میکنفم.
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عالمت اوّل و دوم و سوم
چگونگی ادرار :سه عالم

نخس

بدای تشخفص

جنسف  ،مدب ط به ادرار شخص نثی هستند.
اولفم عالم ا

"وج د الب " ب د ،ۀعنی اگد ادرار از

مجدای تناساالی مددان جدۀان بفابد ،حیم به مدد ب دن شااخص و
اگد از مجدای ت ناسااالی ز نان جد ۀان ب فا بد ،حیم به زن ب دن او
میش د.
اکثد رواۀاتی که در اۀم م رد وج د دارند معتبد هساااتند،
اکن ن رواۀ

اوّ  07اۀم باب را بدرسی میکنفم:

 - 07شماره رواۀام بد اسا

شمارهای اس

که در کتاب وسا ل الشفعه دمده،

 ،26ص ،295أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَشِ ِْبَهَهُ -1 ،بَابُ أَنَّهَا تَرِثُ عَلَى الْفَرْجِ
الَّذِی یَبُولُ مِنْهُ فَ ِنْ بَالَتْ مِنْهُمَا فَعَلَى الَّذِی یَ سْبِقُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَ ِنِ ا سْتَوَیَا فَعَلَى الَّذِی
ض َو
ح ْی ُ
ح ِت لَا ُم َو ا ْل َ
ث َف ِ ِن اسِ ِْ َت َو یَا َف َعلَى ا َّلذِی َی ْن َق ِط ُع َأخِیر ًا َو َأ َّن ُه ُی ْع َت َب ُر فِی ِه ا لِا ْ
َی ْن َب ِع ُ
الثَّدْیُ ،ذکر شدهاند.

 .................................... 12بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ 46عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشِِْعَرِیِّ 41عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الْجَبَّارِ 49وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ 48عَنِ

 - 06شفخ کلفنی قدّ

سدّه اۀم رواۀ

 ،177به عن ان حدۀث اوّ از باب مفدا

را در جلد هفتم از کتاب کانی ،صفحه
الخنثی نقل کدده اس .

« - 41ثقۀ ،فقیه ،صحیح الروایۀ» (رجال نجاشی ،الفهرست طوسی)
« - 49ثقۀ» (رجال طوسی)
 - 03شفخ کلفنی ق ّد
روا ۀ

سدّه به وا سطه اۀ شان از ن ضل بم شایان حدود 007

در ک تاب کانی ن قل کدده ،ا ما بفم عل ما ا تالا ن د وج د دارد که

اۀ شان «محمد بم ا سماعفل النف ساب ری البندقی» ا س

ۀا «محمد بم ا سماعفل

البدمیی» معدوا به صاااحب الصِِومعۀ و ۀا «محمد بم اسااماعفل بم بزۀع»،
گدوهی در اۀم م ضااا ع ت قف کدده و ن د ندادها ند .ابم داود در بخش
تنبف هام ک تاب ر جا

د میگ ۀد« :هد گاه رواۀتی از مح مد بم ۀعق ب از

محمد بم اسماعفل بدون واسطه وارد ش د ،صحّ
قب

دن جای بحث دارد ،چ ن

دۀدار اۀشااان مشاایل اس ا  ،پس در عمل – به چنفم رواۀتی – به دلفل

معل م نب دن واسطه مفان اۀشان ت قف میکنفم ،اگدچه هد دو بزرگ ار و م رد

رضاۀ هستند ».امّا مدح م دۀ

اهلل

ۀی و گدوه زۀادی از علما به بدرسی

اۀم م ض ع پددا تهاند و با ت جّه به اۀم که از ن د زمانی بعفد ا س
کلفنی قدّ

سدّه از ابم بزۀع و بدمیی بدون وا سطه نقل رواۀ

مدح م

کدده با شد و

اطمفنان دارۀم که در رواۀام دۀگدی اۀشان از اۀم دو با ۀک ۀا دو واسطه نقل
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الْفَ ضْلِ بْنِ شَاذَانَ 10جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى 11عَنِ ابْنِ
مُ سْکَانَ 12عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَد 15عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهالسم  ،قَالَ :سُئِلَ
عَنْ مَوْلُود وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَکَرٌ ،کَیْفَ یُوَرَّثُ؟ قَالَ :إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنْ ذَکَرِهِ

فَلَهُ مِیرَاثُ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِیرَاثُ الْأُنْثَى».
در اۀم رواۀ

اوّ ت دۀح شده که نثی از هد

به عالم

مجدا ادرار کند ،حیم همان جنسف

رواۀ

را دارد.

کدده ،محمد بم اسااماعفل م ج د در سااند این روایت را که در ابواب

مختلف کانی از او از نضااال بم شاااایان نقل رواۀ

شاااده ،همان محمد بم

اسماعفل نفساب ری البندقی دانستهاند .در هد حا اگد واسطه م ج د در سند
ابم بزۀع و ۀا بدمیی باشد ،بد وثاق

اۀشان در کتب رجا شهادم داده شده،

امّا اگد اۀم دو نفد نبا شد و نف ساب ری البندقی با شد ،بدای ت ثفق او ،عالوه بد
انتخار شاگددی ن ضل بم شایان ،اعتماد مدح م ک شّی و شفخ کلفنی به او و
اۀم که از مشااااۀخ مدح م کلفنی ب ده  ،دلفل دوردهاند که هد ۀک از اۀم ها
میت اند بدای ت ثفق راوی کانی باشد.
« - 10ثقۀ جلیل القدر» (رجال نجاشی ،الفهرست طوسی)
« - 11ثقۀ» (رجال طوسی و نجاشی)
« - 12ثقۀ» (رجال نجاشی و الفهرست شیخ طوسی)
« - 15ثقه از اصحاب امام صادق علیهالسالم» (رجال شیخ طوسی و نجاشی)

 .................................... 14بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی

بع ضی ندم دهاند اۀم رواۀ

نقط در مقام بفان حیم ار

اس  ،در پاسخ میگ ۀفم:
ار
سهما ر

زمۀ عدنی جنساااف

اسااا  .وقتی حیم شااا د

ک سی ،همانند مددان با شد ،معناۀش اۀم ا س

حیم مددان ا س  .اگد حیم ش د سهم ا ر
باشااد ،به اۀم معناساا
رواۀ

ک سی ،همانند زنان

که در حیم زنان اساا  ،بنابد اۀم د ل

بد م ض ع بحث ما به جای
روا ۀ

که در

د باقی اس .

دوم« :عَنْ مُحَ مَّدِ بْنِ یَحْیَى 14عَنْ أَحْ مَدَ بْنِ مُحَ مَّد

11

عَنْ مُحَ مَّدِ بْنِ یَحْیَى 16عَنْ طَلْ حَۀَ بْنِ زَ یْد 11عَنْ أَبِی عَ بْدِ ال لَّهِ
علیهالسالم قال :کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسالم یُوَرِّثُ الْخُنْثَى مِنْ حَیْثُ

یَبُولُ»

«- 14محمد بن یحیی العطار ،قمی ،کثیرالروایۀ ،ثقۀ»( رجال شیخ طوسی و ابن داود)
« - 11احمد بن محمد بن عیسی االشعری القمی ،ثقۀ» (رجال طوسی و نجاشی)
 - 76محمد بم ۀحفی در اۀم سند ممیم اس

ابم سلمان الخثعمی باشد و ۀا

الخزاز که هد دو در کتب رجالی ت ثفق شدهاند.

«- 77از عامه ب ده ،ولی کتابش م رد اعتماد میباشااد(».الفهدساا
رجا ابم داود)

ط ساای و
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رواۀ

سااا م« :وَ عَ نْهُ عَنْ أَحْ مَدَ 19عَنِ ابْنِ فَضِ َِّالٍ 18عَنِ

ابْنِبُکَیْرٍ 60عَنْ بَعْضِ أَ صْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماال سالم فِی مَوْلُود لَهُ
مَا لِلذَّکَرِ وَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى فَقَالَ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْ ضِعِ الَّذِی یَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ
ا لذَّکَرِ وَرِثَ مِیرَاثَ ا لذَّکَرِ وَ إِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِِِعِ ا لْأُنْثَى وَرِثَ مِیرَاثَ

الْأُنْثَى»
سه رواۀ

حیم به م ضع ادرار را ثاب

میکند و مُجمَع

علفه نفز هستند.61
در رواۀ

پنجم باب در وسا ل الشفعه از عف ن ا بار

الدضا نقل شده اس :

 - 73ت ضفح درباره محمد بم ۀحفی و احمد بم محمد در یۀل رواۀ

پفشفم

دمد.
« - 73حسم بم علی بم نضّا  ،ثقه ،ونام  000قمدی»(رجا ط سی)
 - 64بزرگان شااافعه تعدادی از راوۀان را به عن ان اصاااحاب اجماع معدنی
کددهاند ،ولی در اۀنیه معنای اصااحاب اجماع چفساا  ،ا تالا وج د دارد.
قدر متفقم اۀم اساا

که وثاق

و نقاه

د اصااحاب اجماع ،م رد اتّفاآ

میباشد.
 - 61ۀعنی تمامی علما به حیم اۀم سه رواۀ

عمل کددهاند.

 .................................... 16بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ 62فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ 65عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَۀَ 64عَنْ
دَارِمِ بْنِ قَبِیصَۀَ 61عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهمالسالم :أَنَّهُ وَرَّثَ

الْخُنْثَى مِنْ مَوْضِعِ مَبَالِهِ».

66

 - 60ابم باب ۀه معدوا به شفخ صدوآ قدّ

سدّه از بزرگان نقها و محدثان

شفعه ب ده ،کتاب مم ۀح ضده الفقفه از کتب چهارگانه شفعه تألفف اۀ شان

میباشد .تألففام بسفار دۀگدی هم دارد که ۀیی از دنها عف ن ا بار امام رضا
علفهالسالم اس .

 - 68ابم زرۀق البغدادی ال راآ ،از مشااااۀخ صااادوآ اساا ( ...معجم رجا
الحدۀث)
« - 60مضطدب الحدۀث»(نجاشی و ابم داود)
 « - 67ۀؤنس بحدۀثه و ۀ ثق به»(ابم الغضا دی و ابم داود )
 - 66در عف ن ا بار رواۀ

با ا تالا اندکی به اۀم صااا رم دمده « :حدثنا

محمد بن أحمد بن الحسِِِین بن یوسِِِف البغدادی قال حدثنا علی بن محمد بن
عیینۀ قال حدثنا دارم بن قبیصۀ قال حدثنا علی بن موسى الرضا علیهالسالم عن
أبیه عن آبائه عن علی بن أبی طالب علیهمالسِِالم :أنه ورّث الخنثى من موضِِع
مبالته ».در بحارا ن ار نفز رواۀ

از عف ن به همفم ص رم نقل شده اس .

تغییر جنسیت آری یا نه؟ 17 ..........................................................................................

رواۀ

ش شم« :إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّد الثَّقَفِیُّ 61فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ

عَنِ الْحَس َِنِ بْنِ بَکْرٍ الْبَجَلِیِّ 69عَنْ أَبِیهِ قَالَ :کُنَّا عِنْدَ عَلِیٍّ علیهالسِِالم
فِی الرَّحْبَۀِ ،فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَِلَّمُوا ،فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِیٌّ علیهالسِِالم أَنْکَرَهُمْ
فَقَالَ :مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَۀِ؟ قَالُوا :بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ،
مَاتَ أَبُونَا وَ تَرَکَ مَاالً کَثِیراً وَ تَرَکَ أَوْلَاداً رِجَاالً وَ نِسَِِاءو وَ تَرَکَ فِینَا
خُنْثَى لَهُ حَ یَاءٌ کَحَ یَاءِ الْمَرْأَۀِ وَ ذَکَرٌ کَذَکَرِ الرَّ جُلِ ،فَأَرَادَ الْمِیرَاثَ کَرَ جُلٍ
مِ نَّا فَأَبَیْ نَا عَلَ یْهِ  -إِلَى أَنْ قَالَ  -فَ قَالَ عَلِیٌّ علیهالسِِِالم :انْطَلِقُوا إِلَى
صِ َِاحِبِکُمْ فَانْظُرُوا إِلَى مَسِِِیلِ الْبَوْلِ فَ ِنْ خَرَجَ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ
الرَّ جُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَیْرِ ذَ لِکَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسَِِِاءِ فَ بَالَ مِنْ ذَکَرِهِ

فَوَرَّثَهُ کَمِیرَاثِ الرَّجُلِ».
 - 67نجا شی او را چنفم معدنی میکند :ابداهفم بم محمد بم سعفد بم هال
بم عاصم بم سعد بم مسع د الثقفی .اصلش از ک نه ب د و سعد بم مسع د،
بدادر ابی عبفد بم مساااع د ،عم ی مختار ،والی امفدالمؤمنفم علفهالساااالم در
مدا م ب د ...به اصااافهان مهاجدم و در دن جا اقام

کدد .در دغاز زۀدی

مذهب ب د و س س به س ی ما بازگش  ...کتابهای زۀادی تألفف کدده که از
جمله دنها کتاب الغارام اس  .در سا  038قمدی ونام ۀان .
 - 63یکدی از او و پدرش در کتب رجالی نفانتفم .همچنفم تنها همفم رواۀ
در مجم ع کتب رواۀی از اۀشان یکد شده اس .
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تا اۀم جا مطلب رو شم ا س  ،ۀعنی اگد نثی از ۀیی از
مجداها ادرار کند ،اما اگد از هد دو ادرار کند ،گفته شده از هد کدام
زودتد ادرار بفاۀد ،بد اسا

دن حیم می ش د .اکثد بزرگان اۀم ن د

را بدگزۀدهاند.
بعضاای رواۀام بد اۀم مطلب د ل

دارند که از دن جمله

میت ان به رواۀام زۀد اشاره کدد:
صااحفحه هشااام 63که عالوه بد عالم
عالم

هم د ل

دوم ،بد ساا مفم

دارد:

 - 63در علم حد ۀث روا ۀام از ن د اعت بار راو ۀان به چ هار گدوه تقسااافم
میش ند:
الف) رواۀ

صحفحه :به رواۀتی گفته می ش د که متّ ل به مع

م ب ده و

همه راوۀان م ج د در هد ۀک از طبقام راوۀان دن امامی و م ثق ،ۀعنی عاد
باشند.
ب) رواۀ

ح سم :به رواۀتی گفته می ش د که متّ ل به مع

م ب ده و همه

راوۀان م ج د در هد ۀک از طبقام راوۀان دن امامی با شند ،اما همه ۀا بع ضی
از اۀشان ت ثفق صدۀح نداشته باشند.
ج) رواۀ

م ثقه :به رواۀتی گفته می ش د که متّ ل به مع

م باشد ولی همه

ۀا بعضاای از راوۀان م ج د در هد ۀک از طبقام راوۀان دن امامی نباشااند ،اما
همه از س ی علمای امامی ت ثفق شده و م رد اعتماد باشند.
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«مُحَ مَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ 10عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ 11عَنْ أَبِیهِ 12وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى 15عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد 14جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

11

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 16عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ علیهالسالم قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الْمَوْلُودُ
یُو َل ُد َل ُه مَا لِل ِّر جَا ِل َو َل ُه مَا لِلنِّسِ َِا ِء ،قَالَ :یُوَرَّثُ مِنْ حَ یْثُ یَبُولُ مِنْ
حَیْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَ ِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءو فَمِنْ حَیْثُ

د) رواۀ

ضااعفف :به رواۀتی گفته میشا د که همه ۀا بعضاای از راوۀان

م ج د در هد ۀک از طبقام راوۀان دن ،دارای هفچ ۀک از شااداۀط سااه
ن ع رواۀ

صحفح ،حسنه و م ثّقه نباشند.

 - 10ثقۀ االسالم کلینی قدّس سرّه
« - 11ثقۀ فی الحدیث ،ثبت ،معتمد ،صحیح المذهب»(رجال نجاشی)
« - 70اب اسحاآ ،ابداهفم بم هاشم قمی اصلش از ک نه اس  .به قم مهاجدم
کدد .اب عمد کشاای گفته :از شاااگددان ۀ نس بم عبدالدحمان از اصااحاب امام
رضا علفهالسالم ب ده اس  ...میگ ۀند اولفم کسی اس

که حدۀث ک نفان را

در قم نشد داد(».رجا نجاشی)
 -78رج ع کنفد به یۀل رواۀ

دوم از عالم

او تشخفص نثی.

« -70مشتدک» (معجم رجا )
 - 77ابم ابیعمفد ۀیی از اصحاب اجماع اس
دن ت ضفح داده شد.
« - 06ثقۀ ثقۀ» (رجال ابن داود و نجاشی)

که پفش از اۀم پفدام ن معنای

 .................................... 01بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی
یَنْبَعِثُ77»...

رواۀ

هم از ن د سند

و هم از ن د د ل

ب اس

و

دو مطلب از دن نهمفده میش د:
اوّ ً ،اگد ادرار از ۀک مجدا جل تد جدۀان ۀان  ،حیم به
جنسف

بد اسا

دن مجدا میش د .ثانفاً ،اگد از ۀیی منبعث اس ،

حیم به دن منبعث میش د.
مدح م صااااحب ج اهد قدّ

سااادّه و بعضااای دۀگد

اسااتهاند بفدماۀند مداد از «فَمِنْ حَیْثُ یَنْبَعِثُ» مجداۀی اساا

که

ادرار در دن ،د د تمام می ش د« :یَنبَعِث أی یَ ستَدِرّ» اما اۀم تف سفد
م سلّماً الا ظاهد ا س  ،چ ن تف سفد انبعا

به د د تمام شدن

ادرار وجهی ندارد.
معنای دۀگدی بدای انبعا

میت ان یکد کدد و دن کففف

دوج ادرار ا س  ،ۀعنی با ن شار و قدرم بفدون دمدن .ت جّه کنفد

 - 11وسِِائل الشِِیعه ،ج ،26 :ص ،296 :أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَش ِْبَهَهُ-2،
بَابُ حُکْمِ الْخُنْثَى الْمُشْکِلِ الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْکُورَۀِ ،ح اول.
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که ادرار مدد با ن شار و به ص رم ق سی بفدون میدۀد ،ولی ادرار
زنان چنفم حالتی ندارد و بدون انبعا
در هد حا  ،رواۀ

بد عالم

اس .73
دوم –ساابق الب

-د ل

کامل دارد.
رواۀ

چهارم از رواۀام باب اوّ مفدا

نثی نفز د ل

دوم دارد ،ولی سندش ضعفف و مدسله اس :73

بد عالم

«قَالَ الْکُلَیْنِیُّ :وَ فِی رِوَایَۀٍ أُخْرَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهالسالم
جمِیع ًا قَا َل :مِنْ
فِی ا ْل َم ْولُو ِد َل ُه مَا لِل ِّرجَا ِل َو َل ُه مَا لِلنِّسِ َِا ِء َیبُو ُل ِم ْن ُهمَا َ
أَیِّهِمَا سَبَقَ قِیلَ فَ ِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَیِّهِمَا ا سْتَدَرَّ قِیلَ فَ ِنِ

اسْتَدَرَّا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا».

 - 73در لغت نا مه ها واژه «الب عث» به مع نای «اإل ثارۀ» د مده ،ۀعنی بدانگفختم،
«إنبعا » بد وزن انتعا معنای مطاوعه و قب
تفسفد انبعا

بدانگفختگی و اندناع مید هد.

به دوج ادرار با بدانگفختگی ،شدّم و نشار و ق ّم و جستم
نفز م رد تأۀفد ا س  .ر .ک :لغتنامههای عدبی

از مجدای ادراری در کتب لغ
از جمله العفم و لسان العدب.
 - 73عبارتی در رواۀ
اس

اوّ از بحث عالم

مؤۀد حیم اۀم رواۀ

باشد.

دهم :دندهها نقل شااده که ممیم
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در ن قه الدوا ۀه و نهم مع نای دن میگ ۀفم :بع فد نفسااا
«إِ ستَدَرَّ» به معنای زۀاد ب دن و حجم زۀاد ادرار با شد که اگد چنفم
با شد و «انبعا » در رواۀ
دسااا

به دسااا

پفش به معنای ن شار زۀاد با شد ،با هم

میده ند و میت ان گ ف

مجداۀی که حجم

بفشتدی از ادرار از دن میدۀد ،ولی ندۀدم نقها به اۀم معنا عناۀ
دا شته با شند .در هد حا  ،رواۀ
مجداۀی که ادرار از دن سبق
حیم عالم

مثل صحفحۀ ه شام بد حیم به

میگفدد د ل

میکند.

ساا م ،ۀعنی هنگامی که ادرار از هد دو دل

و در ۀک زمان میدۀد ،امّا جدۀان دن از ۀیی زودتد قطع می ش د و
در دۀگدی هن ز جاری اس  ،در رواۀ

چهارم اس

که «قِیلَ فَ ِنِ

اسِِْ تَدَرَّا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَبْ عَدِهِ مَا» ،ۀعنی مجداۀی که جدۀان ادرار
دۀدتد و بعدتد در دن تمام میش د.
جمعی از نقها اۀم حیم را قب
اجماع و عدم الا اساااتد

کدده و بدای دن گاهی به

نم دهاند ،لیم به ن د ما اۀم حیم
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اشاایا دارد چ ن اجماع یکد شااده ،امیان دارد اجماع مدرکی
باشد .عالوه بد اۀم کاشف از ق
نقها بد اساااا

34

امام هم نفس ؛ گدوهی دۀگد از

اعتباری که بدای مدساااله های کلفنی قا لند ،31به

 - 34اجماع ۀیی از منابع نقهی اس

که در نقه شفعه با شداۀطی پذۀدنته شده

اس ا  .اجماع در نقه به اتفاآ ن د علما گفته میش ا د و در نقه شاافعه به اۀم
شدط پذۀدنته شده که کاشف از ن د مع

م علفهالسّالم باشد.

اجماع را به چندۀم ن ع تقسااافم کددهاند که از جمله دن ها میت ان اجماع
مح اااّل و منق

را نام بدد ،اما اجماع مدرکی ۀیی از کم ارزشتدۀم ان اع

اجماع از ن د حجف

به شاامار میرود ،چ ن به اجماعی اطالآ شااده که بد

وج د رواۀ

ۀا

اسااا

دلفلی دۀگد را قب

ۀا دلفلی دۀگد به وج د دمده ،ۀعنی علما چ ن رواۀ
کدده ،بد اسااا

دن نت ا دادهاند .به اۀم صاا رم نت اهای

اۀشان در م رد حیمی که از دن دلفل استنباط نم دهاند ۀیسان شده ،بنابد اۀم
مدرک چنفم اجماعی در د س
همان رواۀ

ۀا دلفل دۀگد ا س

نقفه ا س

و

د میت اند به دن مدرک  -که

 -مداجعه کند و پس از بدر سی دن ،با رد ۀا

قب لش در دن م ض ا ع نت ا بدهد .در اۀم ص ا رم چنفم اجماعی کاشااف از
ق

مع

م نفس .

 - 31بدای واضح شدن معنای اعتبار مدسلههای کلفنی باۀد به سه سؤا پاسخ
دهفم:
الف) مدسله چفس ؟ رواۀ

را ن د به اۀم که سلسله سند دن تا مع

م

متّ ل با شد ۀا نه ،به دو گدوه تق سفم میکنند :م سند که همه راوۀان در
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سلسله سند یکد شده باشند و مدسله که سلسله سند دن ا ّت ا نداشته
باشااد و در اوّ ۀا مفانه و ۀا د د دن بد ی از راوۀان یکد نشااده باشااند.
معم ً رواۀ

مدساااله را حج

نمیدانند مگد اۀم که دلفلی بد حجفّ

دن قا م ش د و ۀا قدۀنهای دن را تأۀفد نماۀد.
ب) کلفنی کفسااا ؟ ابی جعفد محمد بم ۀعق ب بم اساااحاآ رازی کلفنی،
معدوا به ثقۀا ساااالم کلفنی ،مت نی ساااا  803قمدی ،مؤلف ۀیی از کتب
چهارگانه رواۀی شفعه ،به نام کتاب کانی اس .
ج) اعتبار مد سلههای کلفنی ر ض ان اهلل علفه چگ نه ا س ؟ در مفان ا بارۀ ن
مثل صاحب و سا ل قدّ

سدّه و بد ی از ا ص لف ن م شه ر ا س

که تمام

رواۀام م ج د در کتب چهارگانه رواۀی از جمله کانی صحفح هستند و قطعاً
از ا مه اطهار علفهمالسالم رسفدهاند .اۀشان بدای سخم
کانی به جالل

قدر و مدتبه علمی شااافخ کلفنی و نفز ت ثفق اجمالی رواۀام

کتاب کانی ت سط اۀ شان در دۀباچه دن ا ستد
گفته شااده که شاافخ کلفنی در سااخم
کتاب رواۀ

ۀش درباره رواۀام

کددهاند .امّا در پا سخ اۀ شان

د در دۀباچه ت اادۀح نفدم ده که در

غفد صاااحفح نخ اهد دورد .در عمل هم میبفنفم که در ساااند

بعضی از رواۀام کتاب کانی اندادی وج د دارند که قطعاً میدانفم م رد وث آ
نفسااتند .حتّی بعضاای رواۀام از غفد مع اا م نقل شاادهاند و کالم مع اا م
نفسااتند ،مخالفان اۀم ن دۀه د ۀلی بدای رد اۀم سااخنان یکد کددهاند که بدای
دگاهی از تف فل دنها میت انفد به کتابهای رجالی مداجعه کنفد.
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رواۀ

چهارم که یکد شد ،ا ستد

کددهاند و «أبعد» را به معنای

بعدتد تمام شدن ادرار تف سفد کددهاند ،همان ط ر که در ج اهد و
دۀگد کتابها چنفم اساا  ،امّا بنابد تحقفق رواۀ
نفس

و نمیت ان به رواۀام مدسل استد

مدسااله حج

نم د.

بدای اۀم ن دۀه به صاااحفحۀ هشاااام و کلمۀ «انبعا » نفز
ا ستد

کدده و گفتهاند معناۀش ا ستد سا و ق ّم و کثدم ا س ،

ۀعنی دۀدتد قطع شدن!
اما چنفم معناۀی دور از یهم ا س  ،چ ن اوّ ً «ا ستدر» که
در مد سلۀ کلفنی ه س  ،منا سب انبعا

اس

و پس از دن «نَمِمْ

أَبْ عَدِهِ مَا» د مده و «انب عا » را به مع نای «أب عد» گدنتم ظاهداً با
رواۀام نمی سازد .در هد حا اۀمها همه ت جفه و تأوۀل ا س

«و

المؤو لفس بحجه».30

 - 30تأوۀل در اصاااطالح به تفسااافد کالم بد الا معنای ظاهدی دن و به
معناۀی که م رد احتما با شد ،میگ ۀند .به چنفم کالم تف سفد شدهای مؤو
گفته میشا ا د .رواۀ
نفس .

مؤو به مالح ه تأوۀل دن حج

نب ده و قابل اعتماد
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جمعی از نقها در مسااأله تددۀد کددهاند ،چنان که مدح م
دۀ

اهلل

ۀی اعلی اهلل مقامه ندم دهاند « :ۀخل مم إشیا ».38
ما نفز چ ن دلفل قابل اعت ناۀی وج د ندارد ،مساااأله را

بیاشیا نمیدانفم.

توضیح معنی و بررسی عالئم چهارم تا نهم:
حیض ،احتالم ،جماع ،حمل ،بُدُوّ الثدی و انبات لحیه
از جمله نشانههاۀی که در کتب نقها بدای ت شخفص نثی
و تعففم جنساااف

ندم دهاند :حفض و احتالم و جماع و حمل و

بدوّالثدی و انبام لحفه اس

که در اۀم ن ل به ت ضفح معنای هد

ۀک و بدرسااای دن ها میپددازۀم .در بخش بعدی دن ها را از من د
منابع نقهی و رواۀی بدرسی میکنفم.
حیض و احتالم :اۀم دو عال م

اطمف نان دور هسااات ند،

چ ن مدد هفچ گاه حفض نمیبفند .تخمک های زن وقتی از رحم
جدا شد ،باعث می ش د زن حفض ببفند .همفم ط ر احتالم از دل

 - 38منهاج ال الحفم ،م سأله ...«:1303نإن ت ساوۀا نی ال سبق قفل المدار علی
ما ۀنقطع عنه الب

أ فداً و ۀخل مم إشیا »...
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رج لف  ،دلفل بد مدد ب دن ا س  ،بنابد اۀم ،اۀم دو را میت انفم از
عال م

بدانفم84.

بارداری(حمل) :ظاهداً عالمتی اسااا

که پس از ازدواج

معل م میش د؛ ثانفاً حفض با باردار شدن(حمل) مالزمه دارد.

 - 30در لغتنامه قام

 ،احتالم را «جماع در

اب» معنا کدده و دۀگد لغ

نامههای عدبی همانند العفم و لساااان العدب و ...در اۀم معنا همداهند ،بد اۀم
اسااا

ممیم اس ا

کتاب که در دس

به ن د بدسااد که چدا در رسااالههای عملفه و نفز همفم
دارۀد ،از دوج منی به عن ان احتالم ۀاد شده؟ اۀم اشیا

در بعضاای ن شااتهها ت سااط بد ی بزرگان نفز مطدح شااده اس ا  .در ج اب
میگ ۀفم :ممیم اس

در زبان نارسی استعما اۀم کلمه مقداری تغففد کدده

باشااد .شاااهد ما تعدۀف عالمه دهخدا از احتالم اساا

که در یۀل اۀم کلمه
اب» میگ ۀد:

عالوه بد « اب دۀدن ...،انزا در

اب ،جُنُب شااادن در

«مطلق انزا » بنابد اۀم میت ان گف

حدّاقل در زبان نارسااای از مطلق انزا

منی با عن ان احتالم ۀاد شااده و عالوه بد اۀم چ ن معم ً انزا منی در اوان
بل

با احتالم میباشد ،از اۀم امد به ص رم کناۀی با کلمه «احتالم» ۀاد شده،

چنان که در بساافاری از لغ

نامههای عدبی گفتهاند «احتلم أدرک و بلغ مبالغ

الدجا »(لسان العدب و المنجد) بنابد اۀم اشیالی ندارد بدای دوج اس دم از
مجدای طبفعی دن ،از اۀم عن ان ۀاد شااا د ،نه اۀم که اگد ط ر دۀگدی انزا
انجام گدن  ،عالم

مدد ب دن ۀا بل

در مددان نباشد.
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جماع :اگد من ر از جماع ،مجدد د
دلفل مدد ب دن نمیشا د ،امّا اگد د

و دمفزش باشااد،

همداه با انزا باشااد ،جزء

احتالم میش د.
بُدُوّ الثّدی و اِنبات لحیه :بدوّ الثدی ۀعنی بزرگی ساافنهها
همانند زنان .انبام لحفه ،به معنای رۀش دردوردن ا س  .شاۀد اۀم
دو را نت ان از عال م مدد و زن ب دن دانسااا

چ ن با اۀم که در

جنسف های حقفقی چنفم عال می وج د دارد ،اشخاص نثی هم
هستند.

معم ً دارای هد دو عالم

نشانههای چهارم تا نهم در منابع فقهی و روایی
هنگامی که به جسااتج ی نشااانههای یکد شااده در بخش
پفش  -ۀعنی عال م چ هارم تا نهم  -در م نابع نقهی میپددازۀم،
میبفنفم در کتب نت اۀی متقدمان و علمای معاصااد مثل حضاادام
دۀام

ۀی و حیفم قدّ

اهلل أ سدارهما اۀم عال م یکد ن شدهاند،

اۀم مطلب م جب شاااک در اعتبار اۀم نشاااانهها از ن د رواۀام
میش د.
شاااۀد دلفل اۀم که حفض و احتالم را جزء نشااانهها یکد
نیددهاند ،اۀم با شد که عالم

ب دن دنها م سلّم میبا شد ،اما اۀم
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ۀک حد

اسااا

و باۀد دۀد در رواۀام هم شااااهدی بدای اۀم

نشانهها وج د دارد ۀا نه؟
در دغاز به ن د میرساااد که در رواۀام هم بدی از اۀم
نشانهها نفس ؟ چدا؟ دۀا عالم
علّامه حلّی قدّ

نفستند؟

سا ادّه در کتاب المختلف عبارتی از ابم

ابیعقفل 37نقل ندم ده ،36که در دن به بع ضی از اۀم ن شانهها ا شاره
شده ،عبارم اۀشان چنفم اس :
«قال ابن ابی عقیل :الخنثی عند آل الرسِِول علیهمالسِِالم ف نه
یُنظَر ،ف ن کان ه ناک عال مۀ یتبیّن به ا لذکر من األنثی من بول أو

حیض أو إحتالم أو لحیۀ أو ما أشبه ذلک ف نه یورث علی ذلک».

 - 37اب محمد الحساام بم علی بم ابیعقفل العمانی الحذاء ،نقفه و متیلم ثقه
و از نضاااالی امااامفااه اساااا  ،از جملااه کتااابهااای او می ت ان بااه

المتمسّک(المستمسک) بحبل د الدس

نام بدد(.ر.ک :رجا نجاشی و)....

 - 36ا فداً کتابی به عن ان نقه ابم ابیعقفل چاپ شااده که درای اۀشااان را از
کتب دۀگد علما جمع دوری نم ده و در دن کتاب همفم ن د را که عالمه از
اۀشان نقل کدده ،دوردهاند.
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اۀشااان از چهار عالم
نقل نیدده ا س  ،البته بعفد نف س

م رد بحث نقط بزرگی پسااتان را
عبارم «ما أ شبه ذلک» دن را در

بد بگفدد.
با وج د عبارام ابم ابیعقفل اۀم پدساااش بفشتد مطدح
میشاا د که چط ر شااده ابم ابیعقفل اۀم عالم ها را یکد کدده،
ولی اکثد بزرگان ،بلیه همۀ اۀشان دنها را یکد نیددهاند؟
ممیم اساا
اسا

گفته شاا د که اۀم مطلب ن د ابم ابیعقفل

و در مقام اساتد  ،به عن ان دلفل نمیشا د به دن تمساّک

جس  ،مگد اۀم که بگ ۀفم کالم اۀشان مضم ن رواۀ

اس

چ ن

عبارم «عند د الد س » را دورده و چنفم بد میدۀد بدای عال می
که یکد میکند ،رواۀتی دۀده و به دن اعتماد هم داشاااته که دنها را
به اندان پفامبد صلی اهلل علیه و آله نسب
صاحب و سا ل قدّ

میدهد.

سدّه وقتی کالم ابم ابیعقفل را از

عال مه رضااا ان اهلل ت عالی علفه ما ن قل میک ند ،دن را جزء روا ۀام
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میشااا مارد ،37ولی در هد حا کالم ابم ابیعق فل در حیم بد
واحد و بدون سند اس .
جالب اساا
میبفنفم دو رواۀ

که وقتی به تحقفق و جسااتج میپددازۀم،

دۀگد هم بدای اعتبار اۀم نشانهها دارۀم که ۀیی

بد روضۀ الواعظین و دۀگدی رواۀ

ا اس .

ب نابد اۀم بدای عال م م رد ب حث اۀم بخش ،ساااه دل فل
میت انفم یکد کنفم :کالم ابمابیعقفل ،و دو رواۀ
را نقل و بدرسی

دۀگد که دن ها

اهفم کدد.

روایت اوّل :صاحب و سا ل از رو ضۀالواعظین که مؤلف
دن ابمنتا اس  ،رواۀتی در تأۀفد عال م م رد بحث نقل میکند که
متم دن چنفم اس :

 - 91و سائل ال شیعه ،ج  ،26 :ص  ،295 :ابْوَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَ شْبَهَهُ -1
ق ِم ْن ُه
ت ِم ْن ُهمَا َف َعلَى ا َّلذِی یَسِ ِْ ِب ُ
ج ا َّلذِی َیبُو ُل ِم ْن ُه َف ِ ْن بَا َل ْ
ث َعلَى ا ْل َف ْر ِ
ب َأ َّنهَا َت ِر ُ
بَا ُ
الْبَوْلُ فَ ِنِ اسْتَوَیَا فَعَلَى الَّذِی یَنْبَعِثُ فَ ِنِ اسْتَوَیَا فَعَلَى الَّذِی یَنْقَطِعُ أَخِیراً وَ أَنَّهُ یُعْتَبَرُ
فِیهِ الِاحْتِلَامُ وَ الْحَیْضُ وَ الثَّدْیُ ،ح .1
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«مُحَ مَّدُ بْنُ أَحْ مَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْفَ تَّالُ الْ فَارِسِِِیُّ 99فِی رَوْضَِِِۀِ
الْوَاعِظِینَ عَنِ الْحَسَِِنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهالسِِالم فِی حَدِیث أَنَّهُ سُِِئِلَ عَنِ
ت َفقَا َل ُه َو ا َّلذِی لَا ُی ْدرَى َذ َک ٌر ُه َو َأ ْو ُأ ْنثَى َف ِ َّن ُه ُی ْن َت َظ ُر ِب ِه َف ِ ْن کَا َن
ا ْل ُم ْؤ َب ِ
ذَکَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَى حَاضَِِتْ وَ بَدَا ثَدْیُهَا وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ بُلْ عَلَى
الْحَائِطِ فَ ِنْ أَ صَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَکَرٌ وَ إِنْ تَنَکَّصَ بَوْلُهُ کَمَا یَتَنَکَّصُ
بَوْلُ الْبَعِیرِ فَهِیَ

امْرَأَۀٌ 89».

در رواۀ

سااه عالم

م رد بحث ،ۀعنی احتالم و حفض

و بزرگی ساافنه یکد شااده و پس از دنها چگ نگی ادرار به عن ان
نشااانه بفان شااده اساا  ،به همفم دلفل مفان نقها در م رد مقدّم
داشااتم نشااانههای مدب ط به ادرار ۀا دۀگد نشااانهها و تدتفب دنها
بحث شده که در بخش د د به دن
بدر سی رواۀ

اهفم پددا

.

از ن د سندی :اگدچه دربارۀ نام ن ۀ سندۀ

کتاب رو ضۀ الواعظین که معدوا به ابمنتا ا س  ،ا تالا وج د

 - 99رجال ابن داود« :متکلم جلیل القدر ،فقه ،عالم زاهد ورع»
 - 98وسائل الشیعه ،ج  ،26ص  ،296أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَ شْبَهَهُ-2 ،بَابُ
حُکْمِ الْخُنْثَى الْمُشْکِلِ الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْکُورَۀِ ،ح هفتم.
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دارد ،ولی ت ثفق شده ،اما مشیل رواۀ

بی سند ب دن دن اس  .به

همفم دلفل از دن به عن ان بد ابمنتا ۀاد میش د.
روایت دوم :در کتاب جامع احادۀث شاافعه که به دساات ر
مدح م دۀ

اهلل بدوجددی رض ان اهلل تعالی علفه جمع دوری شده،

رواۀتی در م رد ب حث ما از چ ند منبع ،از جم له مسااا تدرک و
ا  ،یکد شده که به بدرسی دن میپددازۀم.34
رواۀ

ا از ن د سندی صحفح و از ن د متم فلی

لطفف میباشد .سند دن چنفم اس :

 - 80جامع احادیث الشیعۀ ،جلد بیست و نهم
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« حدثنا أبی 81رضِِِی اهلل عنه قال حدثنا علی بن إبراهیم بن
هاشِِِم عن أبیه 82عن عبد الرحمن بن أبی نجران 85عن عاصِِِم بن

حمید 84عن محمد بن قیس 81عن أبی جعفر علیهالسالم»
همۀ راوۀان سااند
رواۀ

ب هسااتند ،به صاا رتی که به اۀم

گاه صحفحه قفس 36اطالآ شده ،اما متم رواۀ :
«عن ابی جعفر علیهالسالم قال :بینما أمیرالمؤمنین علیهالسالم

فی الرح بۀ و ال ناس عل یه متراکمون فمن بین مسِِِت فت و من بین
مسِِتعدی ،إذ قام إلیه رجل ،فقال :السِِالم علیک یا أمیرالمؤمنین و
رحمۀ اهلل و برکاته!

 - 31علی بم الحساافم بم باب ۀه از بزرگان مذهب امامفه و صاااحب تألففام
بسفار ب ده ،او و پسد بزرگ ارش به عن ان صدوآ معدوا هستند.
 - 30درباره او و پدرش پفش از اۀم ن شتفم.
« - 85ثقۀ ثقۀ»(ابن داود و نجاشی)
« - 84ثقۀ عین صدوق»(رجال ابن داود و نجاشی)
« - 81مشترک بین ثقتین»(معجم رجال)
 - 36معنای صحفحه پفش از اۀم در یۀل صحفحه هشام بفان شد.
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فنظر إلیه أمیرالمؤمنین علیهالسِِِالم بعینیه هاتیک العظیمتین
ثم قال :و علیک السالم و رحمۀ اهلل و برکاته مَن أنت؟
فقال :أنا رجل من رعیتک و أهل بالدک،
قال :ما أنت من رعیتی و أهل بالدی و لو سِِلّمت عَلَیَّ یوماً
واحداً ما خفیت علیّ!
فقال :األمان یا أمیرالمؤمنین!
فقال أمیر المؤمنین علیهال سالم :هل أحدثت فی م صری هذا
حدثاً منذ دخلته؟
قال :ال،
قال :فلعلک من رجال الحرب؟
قال :نعم،
قال :إذا وضعت الحرب أوزارها فال بأس،
قال :أنا رجل بعثنی إلیک معاویۀ متغفالً لک أسِِِألک عن
شِِی ء بعث فیه ابن األصِِفر و قال له إن کنت أنت أحق بهذا األمرو
الخلیفۀ بعد محمد فأجبنی عمّا أسِِألک ف نّک إذا فعلت ذلک اتبعتک
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و أبعث إلیک بالجائزۀ فلم یکن عنده جواب و قد أقلقه ذلک فبعثنی
إلیک ألسألک عنها،
فقال أمیر المؤمنین علیهالسِِالم :قاتل اهلل ابن آکلۀ األکباد ما
أ ضله و أعماه و من معه و اهلل لقد أعتق جاریۀ فما أح سن أن یتزوج
بها 81حکم اهلل بینی و بین هذه األمۀ قطعوا رحمی و أضِِاعوا أیّامی و
دفعوا حقّی و صِِِغروا عظیم منزلتی و أجمعوا على م نازعتی عَلَیًّ
بالحسن و الحسین و محمد.89
فأحضِِروا ،فقال :یا شِِامی هذان ابنا رسِِول اهلل و هذا ابنی،
فاسأل أیَّهم أحببت،
فقال :أسأل ذا الوفرۀ،88

 - 37کنفزی دزاد کدده ولی نمی داند چط ر دوباره با او ازدواج کند ،کناۀه از
اۀم اس

که حی م

را به دس

گدنته ولی چگ نگی اداره دن را نمیداند.

 - 33عبارم ا فد در کتاب احتجاج به ص رم" :أجمع ا على منازعتی ،ۀا قنبد!
عَلَیَّ بالحسم "...دمده اس (ج  ،1ص  )067اما در منابع دۀگد به همفم ص رتی
که در متم ثب
 - 33بزرگ

شد ،دمده اس .
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یعنی الحسن علیهالسالم و کان صبیاً،
فقال له الحسن علیهالسالم :سَلنی عما بدا لک،
فقال الشامی ... :و ما المؤنث و ...؟
فقال الح سن بن علی علیهال سالم ... :و أما المؤنث فهو الذی
ال یدرى أذکر هو أم أنثى ف نه ینتظر به ف ن کان ذکر احتلم و إن کانت
أنثى حاضت و بدا ثدیها و إال قیل له بل على الحائط ف ن أصاب بوله
الحِِائط فهو ذکر و إن انتکص بولِِه کمِِا انتکص بول البعیر فهی

امرأۀ»

100

در رواۀ

سه ن شانه از ن شانههای م رد بحث اۀم ن ل

ۀعنی احتالم و حفض و بدوّ ثدی یکد شده اس .
بنابد اۀم اگد کالم ابم ابیعقفل را رواۀ
میت انفم بگ ۀفم که عال م م رد بحث در چند رواۀ
ۀعنی اۀم ن شانهها در رواۀتی که از
شده وج د دارند،

صاً رواۀ

حسااااب کنفم،
یکد شدهاند،

ا و رو ضۀالواعظین ،نقل
ا که سندش معتبد اس .

 - 100الخصال ،ج ،2ص ،440باب عشرۀ أشیاء بعضها أشد من بعض .....
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در هد حا  ،پس از ت حفح سند رواۀ
صاً حفض که عالم

میت ان به دن عمل کدد،

ۀقفنی بدای زن ب دن اس .

امّا در م رد رۀش در اۀم دو رواۀ

سخنی به مفان نفامده،

البته در مفان نشااانههاۀی که در کالم ابم ابیعقفل یکد شااده ب د،
"رۀش" هس

و میت ان گف  :چ ن رۀش داشتم طبفعتاً از عال م

مدد اساا  ،اگد اطمفنان دور باشااد ،بعفد نفساا

از عال م باشااد،

اگدچه به مجدد روۀفدن رۀش ،حیم به مدد ب دن ،الی از اشاایا
نفس .

عالمت دهم :تعداد دندهها
از جمله نشااانههاۀی که بدای تشااخفص زن ۀا مدد ب دن
نثی نقل شده ،تعداد دندههاس  .اۀم بحث ،مهم و مشیلی اس
چ ن اگد قا ل به اعتبار تعداد دندهها در تعففم جنساااف

شا ا ۀم،

دۀگد در دنفا نثای مشیل باقی نخ اهد ماند.
گدوهی از بزرگان قدما و متأ دان مثل سااافد مدتضااای
قدّ

سدّه در انت ار و ابمادرۀس حلّی رحمه اهلل در سدا د و شفخ

مففد اعلی اهلل مقامه در کتاب ا عالم به اعتبار تعداد دنده ها حیم
دادهاند .شاافخ ط ساای قد

سااّده در الحا دۀام تعداد دندهها را
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معتبد دانسااته ،امّا در کتاب الا اۀم حیم را به "رواۀام" و در
نهاۀه به "رواۀ " نسب

داده اس .

ابم ابیعقفل ندم ده :در اۀم م رد رواۀ
رواۀ

وج د دارد ،ولی

صحفح نف س  141،ن د اۀ شان گ ۀا به رواۀ

عطاء ۀا تهذۀب ب ده که ا شیا
صدوآ قد سدّه رواۀ

کتاب اربعفم

سندی دارند ،چ ن با سند شفخ

صحفح میباشد ،همان گ نه که صاحب

ج اهد رض اناهلل علفه به اۀم نیته ت دۀح کدده اس .
صاحب ج اهد ر ض اناهلل علفه نفز تعداد دندهها را معتبد
دانسااته ،اما عجفب اساا
دۀگد در ن شتههای

که دۀ

اهلل

ۀی قدّ

ساادّه و بد ی

د از تعداد دندهها سخنی به مفان نفاوردهاند،

به همفم دلفل هم بد ی بد اۀشاااان اۀداد گدنتهاند که چدا با وج د
رواۀام صحفح اۀم عالم

را یکد نیددهاند ،البته شاۀد دلفل مطلب

در ضمم بحث اۀم بخش مشخص و معل م ش د ،مسأله چفس .

 - 141نقه ابم ابیعقفل ،ص704
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در دو کتاب وسااا ل و جامع ا حادۀث 140چند رواۀ

در

م رد اعتبار تعداد دندهها نقل شاااده که ا تالا عجفبی مفان دنها
دۀده میش د.
از جمله رواۀام باب ،رواۀتی اسا

که اقالً با چهار ساند

نقل شده و سلسلۀ راوۀان هد چهار سند به میسرۀ بن شریح میرسد
که دن را از شدۀح قاضی نقل میکند.
امّا رواۀ

در هد نقلی با نقل دۀگد ا تالناتی دارد.

از جملۀ ا تالنام ،ا تالا در بفان تعداد دندههاساا  .با
مطالعۀ نقل های مختلف رواۀ

میبفنفم که در ۀیی تعداد دنده ها

 7و  ،3در ۀیی  3و  ،3در دۀگدی  11و  10و در نقلی دۀگد 17
و  13یکد شده اس .
اکن ن بااه بدرسااای رواۀ ا
میپددازۀم.

 - 140جلد بفس

و نه

در نقاالهااای مختلف دن
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«وَ بِ ِ سْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَ سَنِ 105عَنْ مُحَمَّد الْکَاتِبِ 104عَنْ
عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَۀَ بنِ مَیْسَرَۀَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
مَیْسَرَۀَ بْنِ شُرَیْحٍ 101قَالَ :تَقَدَّمَتْ إِلَى شُرَیْحٍ امْرَأَۀٌ فَقَالَتْ:
إِنِّی جِئْتُکَ مُخَاصِمَۀً!
فَقَالَ :وَ أَیْنَ خَصْمُکِ؟
فَقَالَتْ :أَنْتَ خَصْمِی!
فَأَخْلَى لَهَا الْمَجْلِسَ ،فَقَالَ لَهَا :تَکَلَّمِی،
فَقَالَتْ :إِنِّی امْرَأَۀٌ لِی إِحْلِیلٌ وَ لِی فَرْجٌ،

 - 105علی بن الحسن التیمی ،ثقۀ فطحی(معجم رجال)
 -140دۀ

اهلل

ۀی قدّ

سدّه در یۀل رواۀ

میندماۀد« :ظاهد اۀم اس

که

محمد الیاتب همان محمد بم تسنفم الیاتب باشد».
 - 147دۀ

اهلل

ۀی رضااا ان اهلل علفه در رجا

د او را با عن ان مهمل

معدنی میکند .درباره علی بم عبداهلل بم معاوۀه و پدر او هم مدح و یمی در
کتب رجالی وج د ندارد و نقط نام دنها یکد شده اس  ،شاۀد به همفم دلفل
دۀ

اهلل

ۀی از او و پدرش به عن ان مجه

نام میبدد.

 ..................................002بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی

فَقَالَ :قَدْ کَانَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهال سّالم فِی هَذَا قَ ضِیَّۀٌ وَرَّثَ
مِنْ حَیْثُ جَاءَ الْبَوْلُ،
قَالَتْ :إِنَّهُ یَجِیءُ مِنْهُمَا جَمِیعاً،
فَقَالَ لَهَا :مِنْ أَیْنَ یَسْبِقُ الْبَوْلُ؟
قَالَتْ :لَیْسَ مِنْهُمَا شَِِیْ ءٌ یَسِِْبِقُ ،یَجِیئَانِ فِی وَقْت وَاحِد وَ
یَنْقَطِعَانِ فِی وَقْت وَاحِد،
فَقَالَ لَهَا :إِنَّکِ لَتُخْبِرِینَ بِعَجَبٍ!
فَقَالَتْ :أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا ،تَزَوَّجَنِی ابْنُ عَمٍّ لِی وَ
ک لِمَا وُلِدَ لِی لِتُفَرِّقَ بَیْنِی وَ
ج ْئ ُت َ
خ َد َمنِی خَادِم ًا َف َو ِط ْئ ُت هَا َف َأ ْو َل ْد ُت هَا َو ِإ َّن مَا ِ
َأ ْ
بَیْنَ زَوْجِی،
فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَ ضَاءِ فَدَخَلَ عَلَى عَلِیٍّ علیهال سّالم فَأَخْبَرَهُ
بِمَا قَالَتِ الْمَرْأَۀُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَِِأَلَهَا عَمَّا قَالَ الْقَاضِِِی فَقَالَتْ :هُوَ
الَّذِی أَخْبَرَکَ،
قَالَ :فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا ابْنُ عَمِّهَا،
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فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسِِّالم :هَذِهِ امْرَأَتُکَ وَ ابْنَۀُ
عَمِّکَ؟
قَالَ :نَعَمْ،
قَالَ :قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ؟
قَالَ :نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا،
قَالَ :ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ؟
قَالَ نَعَمْ،
قَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیهالس ِّالم :لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاص ِِی الْأَس َِدِ،106
عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ - 101وَ کَانَ مُعَدَّلًا  -وَ بِمَرْأَتَیْنِ،

 -146در مثلها گفته شاااده مدد چ پانی مشاااغ

چداندن گلّه گاوی ب د ،راه

شفدی به دنجا انتاد .وقتی اۀم من ده را دۀد ،از چ پان پدسفد :چه کار کددهای
که حف انام به اۀم بزرگی رام ت شاادهاند ،چ پان گف  :بفا نشااان
حفلهای دس

و پای او را بس

بدهم .با

و او را ا ته کدد.

 - 147نام شااخ اای ب ده که مق ّم و ارزۀاب ب ده و از او با عن ان صااحابی

امفدالمؤمنفم علفهالسااالم و م رد وث آ حضاادم نام بدده شااده اسا (.معجم
رجا )

 ..................................004بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی

فَ قَالَ :خُذُوا هَذِهِ الْمَرْأَۀَ إِنْ کَا نَتِ امْرَأَۀً فَأَدْخِلُو هَا بَیْ تاً وَ
أَلْبِسُِِوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ عُدُّوا أَضِِْلَاعَ جَنْبَیْهَا ،فَفَعَلُوا ثُمَّ
خَرَجُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا لَهُ :عَدَدُ الْجَنْبِ الْأَیْمَنِ اثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً وَ الْجَنْبِ الْأَیْسَرِ
أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً،
فَقَالَ عَلِیٌّ :اللَّهُ أَکْبَرُ ایتُونِی بِالْحَجَّامِ،
فَأَخَذَ مِنْ ش َِعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءو وَ حِذَاءو وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ
الزَّوْجُ:
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عل یهالسِِِالم امْرَأَتِی وَ ابْ نَۀُ عَمِّی أَلْحَقْتَ هَا
بِالرِّجَالِ! مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقَضِیَّۀَ؟
فَ قَالَ :إِنِّی وَرِثْتُ هَا مِنْ أَبِی آدَمَ وَ حَوَّاءَ خُلِ قَتْ مِنْ ضِِِلْعِ آدَمَ
علیهالسّالم وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَ عَدَدُ أَضْلَاعِهَا
أَضْلَاعُ رَجُلٍ!

وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا».

109

 - 109وسِِِائل الشِِِیعه ،ج  -2 ،26باب الخنثی المشِِِکل الذی لم یتبین أمره
بالعالمات المذکورۀ ،ح  ،5ص 291
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رواۀ

مم ۀحضده الفقفه چنفم نقل شده اس :143

«وَ رَوَى عَاصِِِمُ بْنُ حُمَیْد 110عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ 111عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ علیهال سالم قَالَ :إِنَّ شُرَیْحاً الْقَا ضِیَ بَیْنَمَا هُوَ فِی مَجْلِسِ الْقَ ضَاءِ
إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَۀٌ فَقَالَتْ:
أَیُّهَا الْقَاضِی اقْضِ بَیْنِی وَ بَیْنَ خَصْمِی!
فَقَالَ لَهَا :وَ مَنْ خَصْمُکِ؟

 - 143اگد از اشااایا م متنی اۀم رواۀام که اساااتاد در ضااامم بحث مطدح
اهد ندم د بگذرۀم ،از چهار رواۀ
رواۀ
اس

اۀم باب در بفان واقعه شدۀح ،تنها اۀم

دارای سندی معتبد میبا شد که از دن به عن ان صحفحه نام بدده شده
و بد ی دن را دلفلی بد وق ع تغففد جنسف

شخ ی که به شدۀح مداجعه کدده ب د ،ادّعا دا ش

ۀا شبفه دن دانستهاند ،چ ن
که هم باردار شده و هم

ت انسته زنی را باردار سازد.
در پاساااخ ت جّه
مخالف

اننده گدامی را به اۀم دو نیته جلب میکنم که عالوه بد

ادّعای مطدح شده از س ی دن شخص با عل م زۀ س

شنا سی که

م رد اتّفاآ ن د دانشاامندان اساا  ،امفدالمؤمنفم علی علفهالسااالم هم عمالً
ادّعای او را ن ذۀدنته و شخص مدّعی را به مددان ملحق ندم ده اس .
« - 110ثقۀ العین صدوق»(رجال نجاشی)
 - 111از معجم الدجا نقل کددۀم که او مشتدک بفم ثقتفم اس .
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قَالَتْ :أَنْتَ!
قَالَ :أَفْرِجُوا لَ هَا ،فَأَفْرَجُوا لَ هَا فَدَخَلَتْ فَقَالَ لَ هَا :مَا ظُلَامَتُکِ؟
فَقَالَتْ :إِنَّ لِی مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ!
قَالَ شُرَیْحٌ :فَ ِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسالم یَقْ ضِی عَلَى الْمَبَالِ،
قَالَتْ :فَ ِنِّی أَبُولُ بِهِمَا جَمِیعاً وَ یَسْکُنَانِ مَعاً،
قَالَ شُرَیْحٌ :وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا،
قَالَتْ :وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا!
قَالَ :وَ مَا هُوَ؟ قَا لَتْ :جَامَعَنِی زَوْجِی فَوَ لَدْتُ مِ نْهُ وَ جَامَ عْتُ
جَارِیَتِی فَوَلَدَتْ مِنِّی!
فَ ضَرَبَ شُرَیْحٌ إِحْدَى یَدَیْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً ثُمَّ جَاءَ إِلَى
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسالم فَقَالَ:
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَقَدْ وَرَدَ عَلَیَّ شَیْءٌ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهُ ثُمَّ
قَصَّ عَلَیْهِ قِصَِِّۀَ الْمَرْأَۀِ فَسَِِأَلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسِِالم عَنْ ذَلِکَ
فَقَالَتْ هُوَ کَمَا ذَکَرَ فَقَالَ لَهَا :وَ مَنْ زَوْجُکِ؟
قَالَتْ :فُلَانٌ،
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فَبَعَثَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ :أَ تَعْرِفُ هَذِهِ؟
قَالَ نَعَمْ هِیَ زَوْجَتِی،
فَسَِِأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیهالسِِالم:
لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاکِبِ الْأَسَدِ حَیْثُ تُقْدِمُ عَلَیْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ!
ثُمَّ قَالَ :یَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَیْتاً مَعَ امْرَأَۀٍ فَعُدَّ أَضْلَاعَهَا،
فَ قَالَ زَوْجُ هَا :یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا آمَنُ عَلَیْ هَا رَجُ لًا وَ لَا أَئْتَمِنُ
عَلَیْهَا امْرَأَۀً!
فَقَالَ عَلِیٌّ علیهالسالم :عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ ،وَ کَانَ مِنْ صَالِحِی
أَهْلِ الْکُوفَۀِ وَ کَانَ یَثِقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ:
یَا دِینَارُ أَدْخِلْهَا بَیْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْزَراً وَ عُدَّ
أَضْلَاعَهَا،
فَفَعَلَ دِینَارٌ ذَلِکَ وَ کَانَ أَ ضْلَاعُهَا سَبْعَۀَ عَ شَرَ تِ سْعَۀٌ فِی الْیَمِینِ
وَ ثَمَانِیَۀٌ فِی الْیَ سَارِ فَأَلْبَ سَهَا عَلِیٌّ علیهال سالم ثِیَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْ سُوَۀَ
وَ النَّعْلَیْنِ وَ أَلْقَى عَلَیْهِ الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ،
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فَ قَالَ زَوْجُ هَا :یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ابْ نَۀُ عَمِّی وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّی تُلْحِقُهَا
بِالرِّجَالِ؟
فَقَالَ علیهالسِِالم :إِنِّی حَکَمْتُ عَلَیْهَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ
اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَیْ سَرِ الْأَقْ صَى وَ أَ ضْلَاعُ

الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ».
رواۀ

112

س م در ارشاد مففد دمده« :و روى الحسن بن علی العبدی

 - 110مم ۀحضده الفقفه ،ج  ،0باب مفدا
 -118شفخ مففد قدّ

115

الخنثی ،ح ،0ص 803

سدّه از حسم بم علی العبدی همفم ۀک رواۀ

را دارد

که ابم شهددش ب دن را در کتاب مناقب نقل کدده و او هم همفم ۀک رواۀ
را از او دارد .مدح م صاادوآ قدّ

ساادّه دو رواۀ

از او نقل کدده ،ۀیی در

امالی ،مجلس چهل و دو که او را با کنفه اب ساااعفد ۀاد میکند و دۀگدی در
اااا  ،باب اعطی النبی صااالی اهلل علفه و دله نی علی تساااع

اااا که

میندماۀد معدوا به ابم القارئ اساا  .ن ۀساانده کتاب اعیان الشِِیعۀ پس از
ت ضااافحاتی که درباره نساااب

او (ۀعنی العبدی) میدهد ،از کتاب انسااااب

سمعانی نقل میکند که اۀم ن سب به عبدالقفس در قبفله نزار میر سد ،س س
میندماۀد در کتابهای رجا یکدی از او نفساا  .ما نفز در کتابهای رجالی
یکدی از او نفانتفم.
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عن سعد بن طریف 114عن األصبغ بن نباتۀ:111
قال بینا شریح فی مجلس الق ضاء إذ جاءه شخص فقال :یا
أ با أم یۀ! أخلنی ف نّ لی حا جۀ قال فأمر من حو له أن یخفوا ع نه
فان صرفوا و بقی خا صۀ من ح ضر فقال له :اذکر حاجتک؛ فقال :یا أبا
أمیۀ! إنّ لی ما للرجال و ما للنسِِاء فما الحکم عندک فیّ؟ أ رجل أنا
أم امرأۀ؟ فقال له :قد سِِمعت من أمیر المؤمنین علیهالس ِّالم فی ذلک
قضِِ یۀ أ نا أذکر ها خبرنی عن البول من أی الفرجین یخرج؟ قال
الشِِخص :من کلیهما؛ قال :فمن أیهما ینقطع؟ قال :منهما معا! فتعجب
شِِریح فقال الشِِخص :سِِأورد علیک من أمری ما هو أعجب! قال
شریح :و ما ذاک؟ قال :زوجنی أبی على أننی امرأۀ فحملت من الزوج
و ابتعت جاریۀ تخدمنی فأفضِِِیت إلیها فحملت منی! قال :فضِِِرب
شِِِریح إحدى یدیه على األخرى متعجباً و قال :هذا أمر ال بد من

« - 110حدۀثه ۀعدا و ۀنید  ...نی حدۀثه ن د» (ابم داود و نجاشی)
«صحفح الحدۀث»(رجا ط سی)
دۀ

اهلل

ۀی رضااا ان اهلل عل فه پس از مطدح کددن ن د های مختلف و

بدرسی دنها وثاق

او را میپذۀدد.

 - 117الفهدس « :اصبغ بم نباته از اصّان امفدالمؤمنفم علفهالسالم ب د»...
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إنهائه إلى أمیر المؤمنین علیهالسِِّالم فال علم لی بالحکم فیه فقام و
تب عه الشِِِخص و من حضِِِر م عه حتى د خل على أمیر المؤمنین
علیهالسِِّالم؛ فقص علیه القصِِِۀ فدعا أمیر المؤمنین علیهالسِِّالم
بالشِِخص فسِِأله عما حکاه شِِریح فأقرّ به فقال له :و من زوجک؟
قال :فالن بن فالن؛ و هو حاضِِر فی المصِِر فدعی و سِِئل عما قال
فقال :صدق! فقال أمیر المؤمنین علیهالسالم:
ألنت أجرا من صائد األسد حین تقدّم على هذا الحال،
ثم دعا قنبراً مواله فقال:
أدخل هذا الشخص بیتاً و معه أربع نسوۀ من العدول و مرهن
بتجریده و عُد أضالعه بعد االستیثاق من ستر فرجه،
فقال الرجل یا أمیرالمؤمنین:
ما آمن على هذا الشخص الرجال و النساء،
فأمر أن یشِِِدّ عل یه ت بّان و أخاله فی ب یت ثم ول جه ف عدّ
أضالعه ،فکانت من الجانب األیسر سبعۀ و من الجانب األیمن ثمانیۀ،
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فقال :هذا رجل و أمر بطم شعره و ألبسه القلنسوۀ و النعلین و

الرداء و فرق بینه و بین الزوج».
رواۀ

116

چهارم در کتاب مساااتدرک از کتاب اربعفم عطاء

نقل شده اس :
«وَ مِنْ کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ ،لِل سَّیِّدِ عَطَاءِ اللَّهِ بْنِ فَ ضْلِ اللَّهِ 111رُوِیَ
عَنِ الْحَس َِنِ الْبَصِِْرِیِّ 119قَالَ أَتَتِ امْرَأَۀٌ إِلَى شُِِرَیْحٍ الْقَاضِِِی فَقَالَتْ:
أَخْلِنِی ،فَأَخْلَاهَا فَقَالَتْ :أَنَا امْرَأَۀٌ وَ لِی فَرْجٌ وَ إِحْلِیلٌ،
فَقَالَ :مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ الْبَوْلُ سَابِقاً؟ قَالَتْ :مِنْهُمَا جَمِیعاً،
فَ قَالَ :لَ قَدْ أَخْبَرْتِ بِعَ جَبٍ! فَ قَا لَتْ :وَ أَعْ جَبُ مِ نْهُ أَ نَّهُ تَزَوَّجَنِی
ابْنُ عَمِّی وَ أَخْدَمَنِی جَارِیَۀً وَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا!

 - 116اإلرشاد ،ج  ،1ص 010
 - 111معجم رجال« :قال الشِِیخ الحر فی تذکرۀ المتبحرین السِِید عطاء اهلل بن
فضل اهلل الحسینی :عالم فاضل له کتاب االربعین»
 - 113از او به عن ان ۀیی از دشمنان سد سخ
شده اس .

امفدالمؤمنفم علفهالسالم ۀاد
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فَدُهِشَ شُِِرَیْحٌ فَقَامَ وَ دَخَلَ عَلَى عَلِیٍّ علیهالسِِالم فَأَخْبَرَهُ
فَا سْتَدْعَى بِزَوْجِهَا فَاعْتَرَفَ فَقَالَ علیهالسالم لِامْرَأَتَیْنِ :أَدْخِلَاهَا الْبَیْتَ وَ
عُدَّا أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَتَا فَوَجَدَتَا فِی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ ثَمَانِیَۀَ عَشَرَ ضِلْعاً وَ فِی
الْأَیْسَرِ سَبْعَۀَ عَشَرَ فَأَخَذَ شَعْرَهَا وَ أَعْطَاهَا حِذَاءو وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقِیلَ
لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ علیهالسالم :أَخَذْتُ هَذَا مِنْ قِ صَّۀِ حَوَّاءَ فَ ِنَّ أَ ضْلَاعَهَا
کَانَتْ س َِبْعَۀَ عَش َِرَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَ أَض ِْلَاعُ الرَّجُلُ تَزِیدُ عَلَیْهَا بِض ِِلْعٍ
فَلِهَذَا أَلْحَقْتُهَا

بِالرِّجَالِ»

118

گذشته از رواۀ

مستدرک از اربعفم سفد عطاءالدۀم  -که

در دن تعداد دندهها را ظاهداً  17دنده در طدا چپ و  13دنده در
و قابل

طدا راساا

بدای مدد بفان کدده و مساالماً اشااتباه اساا

ت جفه نفس ا

 -دۀگد نقلها اشاایا تی دارند که به بدرساای دنها

میپددازۀم.
ا شکال اول :تعارض اۀم رواۀام با علم تشدۀح اس  .در
دنها گفته شااده تعداد دندههای ۀک طدا مددان از طدا دۀگد و

 -118مسِِتدرک الوسِِائل ،ج  ،11 :ص - 2 ،220 :بَابُ حُکْمِ الْخُنْثَى الْمُشِِْکِلِ
الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْکُورَۀِ ،ح 6
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از دندههای زنان کمتد اساا  ،مثالً در ۀیی دمده که در ۀک طدا
مدد تعداد دندهها ۀازده و در طدا دۀگد دوازده دنده اسا ا  ،در
حالی که دانشااامندان علم تشااادۀح میگ ۀند دندههای زن با مدد
مساوی اس .
اۀم تعارض ،مطلب تازهای نفساا  ،بلیه حدود سااه قدن
پفش در کتابهای مفتاحالیدامه و ج اهد به دن ا شاره شده ا س .
امدوزه هم در کتابها و ن شتهها گفته میش د که زن و مدد دوازده
دنده دارند.
دۀا راهی بدای جمع مفان رواۀام و ن د دانشمندان تشدۀح
وج د دارد؟
صاحب ج اهد قدّ

سدّه وقتی به اۀم مطلب میرسد که

علمای تشدۀح گفتهاند دندههای زن و مدد مساوی اس  ،میگ ۀد:
جز عمل به رواۀام چارهای نفس  .چ ن رواۀ
دن عمل میکنفم و طبق رواۀ

صحفح اس  ،به

حیم میدهفم ،اۀشان میندماۀد:

«نعم ال ریب فی عدم تی سّره غالباً علی وجه تطمئن به النفس
بمعرفت ذلک خصوصاً فی الجسم الثمین و لذا ذکروا علیهمالسالم غیر
ذلک من األمارات و حکموا باعطاء نصف النصیبین لعلمهم بعدم تی سّر
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معرفت هذه العالمۀ لغیرهم علیهمالسِِِالم و من هنا ظنّ بعض الناس
س مدعی ًا أنه اختبر ذلک غیر مرّۀ فلم یتحقّقها
مخالفۀ هذه العالمۀ للح ّ
بل قیل إن اهل التشِِِریح یدّعون التسِِِاوی بین الرجل و المرءۀ فی
االضالع إال أنه کما تری بعد صحّۀ

الروایۀ»120

اۀشااان از روی ناچاری اۀم سااخنان را ندم دهاند به اۀم
معنی که اگد امام علفهال سالم ب د ،راه را ن شان میداد و میدان س
چط ر بشمارد ،اما حا که نفس

ما بلد نفستفم چط ر بشمارۀم.

پا سخ :در رواۀام دمده که

د امام علفهال سالم دندهها را

نشااامدده ،بلیه کساااان دۀگدی مثل "دۀنار" و زنان به امد امام
علفهالسالم اۀم کار را انجام دادهاند.
ن ۀسااانده کتاب مفتاحالیدامه رضااا ان اهلل علفه پس از
بدرسی مسأله ندم ده:
«و عدّ األ ضالع مخالف أل صل الت شریح حیث لم یفرّقوا بین
ا لذّکر و األنثی – ثم قال – و للحسّ ف نّا کثیراً ما اعتبر نا ذ لک فلم

 - 104ج اهد ،ج  ،83ص 030

تغییر جنسیت آری یا نه؟ 115 .......................................................................................

نزدد إلّا شِِبهۀً اللّهم إلّا أن یکون معصِِومٌ فیُعیّن األضِِالع و یُبیّن لنا
کیفیت

العدّ121»...

از سخنان بزرگان بخ بی روشم می ش د که اقالً سه چهار
که درباره اۀم م سأله بحث شده ،بنابد اۀم جای تعجب

قدن ا س

ندارد که مدح م دۀ

اهلل

ۀی قدّ

س ادّه از اۀم عالم

اساامی

نبددهاند.
ا شکال دوم :م شیلی در رواۀ
اۀم اسااا

 -که قابل حل نف س

-

که واقعه و حیم دن چهار گ نه نقل شاااده و راوۀان

ر داد را به ص رمهای مختلف یکد کددهاند.
بزرگ تدۀم ا تالنی که در ن قل روا ۀ
مختلف دن دۀده میشااا د ،ا تالا در بفان عالم

در سااا ند های
اسااا  ،ۀعنی

تعداد دنده ها که در هد کدام از نقل ها تعداد دنده ها به صااا رتی
متفاوم با دۀگدی گفته شده ،ۀعنی در ۀک رواۀ
دو و نفم بدابد رواۀ

دۀگد من ر کدده اس .

 - 101مفتاح الیدامه ،ج  ،3ص 016

تعداد دندهها را
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ا تالا دۀگدی در متم چهااار نقاال وج د دارد و دن
ضدبالمثلی ا س

که از زبان امفدالمؤمنفم علفهال سالم نقل شده،

راوۀان ۀک ضدبالمثل را سه گ نه نقل کددهاند« :راکب ا سد» و
« اصی ا سد» و «صا د ا سد».
جالب اس

بدانفم رواۀاتی که در دنها تعداد دندهها معتبد

دان سته شده ،همه از " شدۀح" از امام علی علفهال سّالم رواۀ

شده

و از دۀگد ا مه علفهمال سالم رواۀتی که تعداد دندهها را معتبد بداند
رواۀ

نشااده ،شاااۀد به همفم دلفل گدوهی ندم دهاند که رواۀ ،

«قضیۀ فی واقعۀ» 122و مخ
اس

ص حضدم امفدالمؤمنفم علفهالسالم

و حضدم در اۀم م رد وۀژه چنفم حیم ندم دهاند.
پا سخ :چنفم حدنی جا ندارد ،چ ن در رواۀ

دن شخص

از حضدم میپدسد:
«اۀم حیم را از کجا دوردهای؟»
حضدم میندماۀد :از پدرم ددم...

 - 100به م اردی "قضِِِیۀ فی واقعۀ" گفته میشااا د که ۀیی از مع ااا مان
علفهم ال سالم در م رد واقعه ا صی حیم مخ

صی صادر ندم ده با شد که

به دلفل شداۀط اص دن واقعه ،در دۀگد م ارد قابل تعمفم نباشد.
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تعلفل در ج اب نشان میدهد که در تمام زنان باۀد تعداد
دندهها بفشتد از مددان باشد.
بعضی میندماۀند :اۀم نقلها ،در اصل چند رواۀ

هستند

و از چند واقعۀ مختلف نقل شاااده و هد ۀک اتّ فاآ جداگانهای
اس  ،ولی باۀد گف

چ ن همۀ نقلها

چنفم سخنی صحفح نفس

– همان ط ر که پفش از اۀم اشاااره شااد  -نقل داسااتان "شاادۀح"
اساا  ،عالوه بد اۀم چط ر قابل جمع اساا
دندهها را هف

که در ۀک جا تعداد

و در ۀک جا هفده دنده بگ ۀد؟

ا شکال سوم :در سه نقل از رواۀ  ،گفته شده زن ۀک
د نده بفشتد از مدد دارد ،در حالی که در روا ۀ

اربعفم سااا فد

عطاءالدۀم عیس دن گفته شااده ،ۀعنی مدد ۀک دنده بفشااتد از زن
دارد.
در کتابهای پزشاایی بفشتد ب دن تعداد دندههای مدد از
زن را به ارساااط نساااب

دادهاند که چندۀم قدن پفش از اساااالم

زندگی میکدده ،از اۀم جا اۀم احتما پفش میدۀد که بعضااای در
رواۀام د ل و ت دا کدده باشند.
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از ار سط دو مطلب نقل شده :در بع ضی جاها گفته زن و
مدد هشااا

دنده دارند ،اما در جای دۀگد گفته دندههای مدد ۀک

دنده از زن بفشتد اس  108مثل رواۀ

اربعفم سفد عطاءالدۀم.

منتقدان به ارسااط اشاایا گدنتهاند که چدا اقالً دندههای
زن

دش را نشمدده تا ببفند چنفم ن دی صحفح نفس ؟
ا شکال چهارم :قدۀنۀ دۀگدی نفز بد جعل اۀم ا بار وج د

دارد :از دۀگد ا مه علفهمالساااّالم رواۀتی که بد اعتبار دندهها حیم
کند وج د ندارد ،بلیه در رواۀتی که از دن حضا ادام نقل شاااده،
عال م دۀگد گفته شااده ،حتی در رواۀ

دۀگدی که پفش از اۀم از

امفدالمؤمنفم علفهال سّالم نقل شد و حضدم در دن پاسخ را به امام
حسااام مجتبی علفهالسااّالم ح اله دادند ،هفچ اشاااارهای به تعداد
دندهها نشده اس .
اشکک کال پنجم :رواۀتی وج د دارد که با تعل فل روا ۀ
"شدۀح" تناقض دارد .متم رواۀ

 - 108مداجعه ش د به ندهنگنامه دهخدا

به نقل از تفسفد عفاشی:
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«عیاشی 124عن عمرو بن أبیالمقدام 121عن أبیه 126قال:
سألتُ أباجعفر علیهالسّالم :من أیّ شیء خلق اهلل حواء؟
فقال :أیّ شیء یقولون هذا الخلق؟
قلت :یقولون إنّ اهلل خلقها من ضلع من أضالع آدم،
فقال :کذبوا أ کان اهلل یعجزه أن یخلقها من غیر ضلعه؟
فقلت :جعلت فداک یا ابن رسول اهلل من أیّ شیء خلقها؟

 - 124الفهرست« :محمد بن مسعود العیاشی ،من اهل سمرقند ،و قیل :انه من بنی
تمیم یکنی ابا النضِِر ،جلیل القدر ،واسِِع االخبار ،بصِِیر بالروایۀ مطلع علیها ،له
کتب کثیرۀ تزید علی مائتی مصِِنف ،ذکر فهرسِِت کتبه ابن اسِِحاق الندیم ،منها:
کتاب التفسیر»...
« - 121ممدوح»( ابن داود)
« - 126ثابت بن هرمز ابوالمقدام الفارسِِی الحدادی ،مهمل و فیه غمز ذکر الجله
فی الضعفاء»(ابن داود)
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فقال :أخبرنی أبی عن آبائه قال قال رسول اهلل صلیاهللعلیهوآله

إنّ اهلل تبارک و تعالى قبض قب ضۀ من طین فخلطها بیمینه و کلتا یدیه

یمین فخلق منها آدم و فضلت فضلۀ من الطین فخلق منها حواء»

121

مدح م مجلسااای اعلی اهلل م قا مه پس از ن قل اۀم بد،
ناهمگ نی و تضااااد دن را با روا ۀام دۀگد ۀاددوری میک ند و
میگ ۀد« :ا بار پف شفم ،حمل بد تقفه می ش ند و ۀا اۀم که ح ا از
گِل دندهای از دندههای او دندۀده شده اس ».

103

امّا دۀا میت ان اۀم رواۀام را حمل بد تقفه کدد؟

 - 121بحاراالنوار ،ج ،11ص116
 - 129بحاراالنوار ،ج ،11ابواب قصص آدم و حوا ،...باب  -1فضل آدم و حوا و
علل تسمیتهما ،...ح .46
مدح م عالمه مجلسااای قدّ

سااادّه در همفم جلد از کتاب بحار ،باب -7

تزوۀج ددم و ح اء ،...یۀل حدۀث اوّ نفز درباره ا تالا مفان اۀم دو گدوه
رواۀ

ندم ده اس « :بدان که مفان م رّ ان و مفسدان عامّه مشه ر اس

که

ح ّا از دندۀ ددم علفهالسالم دندۀده شده و بد ی از رواۀام ما هم بد دن د ل
دارند ا مّا اۀم رواۀ

و رواۀام دۀگدی بد نفی و رد دن د ل

میکنند ،پس

رواۀاتی را که م انق با عامّه وارد شاادهاند ،باۀد به تقفه حمل کنفم و ۀا به اۀم
که ح ا از باقفماندۀ گِل دندههای ددم دندۀده شده اس ».
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بعفد به ن د میرسد رواۀاتی که از امفدالمؤمنفم علفهالسّالم
نقل شده ،بد ا سا

تقفه با شد ،بله ،رواۀاتی را که از امام صادآ

علفهالسااالم نقل شااده و حضاادم به امفدالمؤمنفم اسااناد دادهاند،
ممیم اس

حمل بد تقفه کدد.

شااۀد مدح م مجلسای اعلی اهلل مقامه ساخم
طفن

را از شفخ صدوآ قدّ

د درباره

سدّه گدنته باشد که ندم ده:

«إِنَّ حَوَّاءَ خُلِ قَتْ مِنْ فَضِِْ لَۀِ الطِّی نَۀِ الَّتِی خُلِقَ مِنْ هَا آدَمُ
علیهالسِالم وَ کَانَتْ تِلْکَ الطِّینَۀُ مُبْقَاۀً مِنْ طِینَۀِ أَضِْلَاعِهِ لَا أَنَّهَا خُلِقَتْ
مِنْ ضِلْعِهِ بَعْدَ مَا أُکْمِلَ خَلْقُهُ فَأُخِذَ ضِلْعٌ مِنْ أَ ضْلَاعِهِ الْیُ سْرَى فَخُلِقَتْ
مِنْ هَا وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُ الْجُ هَّالُ لَکَانَ لِمُتَکَلِّمٍ مِنْ أَهْلِ التَّشِِْنِیعِ طَرِیقٌ
إِلَى أَنْ یَقُولَ إِنَّ آدَمَ کَانَ یَنْکِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ هَکَذَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
النَّخْلَۀَ مِنْ فَ ضْلَۀِ طِینَۀِ آدَمَ علیهال سالم وَ کَذَلِکَ الْحَمَامُ فَلَوْ کَانَ ذَلِکَ
کُلُّهُ مَأْخُوذاً مِنْ جَ سَدِهِ بَعْدَ إِکْمَالِ خَلْقِهِ لَمَا جَازَ أَنْ یَنْکِحَ حَوَّاءَ فَیَکُونَ
قَدْ نَکَحَ بَعْ ضُهُ بَعْ ضاً وَ لَا جَازَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ التَّمْرَ لِأَنَّهُ کَانَ یَکُونُ قَدْ أَکَلَ
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بَعْضَِِهُ وَ کَذَلِکَ الْحَمَامُ وَ لِذَلِکَ قَالَ النَّبِیُّ صِِلّی اللّه علیه و آله فِی
النَّخْلَۀِ :اسْتَوْصُوا بِعَمَّتِکُمْ خَیْراً»

129

«ح ا از باقیماندۀ گِلی که ددم علفهال سّالم از دن لق شده
ب د ،دندۀده شد و دن گل ،باقفماندۀ گِل دندههای او ب د.
نه اۀم که پس از کامل شااادن دندۀنش ددم ،از دندهاش
دندۀده و دندهای از دنده های چپ او گدنته شاااده و ح ا از دن
لق شده با شد .اگد اۀم ط ر که انداد جاهل میگ ۀند ب د ،بدای
گ ۀندهای از بدگ ۀان راهی باز می شد که بگ ۀد ق سمتی از ددم با
قسااام
در

دۀگدش ازدواج کدده اسااا  .همچنفم داوند عزّوجل
نخل را از باقفماندۀ گل ددم علفهال سالم دندۀد و همفم ط ر

کب تد را ،پس اگد تمام اۀم ها پس از کامل شااادن دندۀنش ددم از
جساادش گدنته شااده ب دند ،جاۀز نب د با ح ا ازدواج کند ،چ ن
عضاا ی از او با عضاا ی دۀگد ازدواج میکدد و بداۀش جاۀز نب د
دما بخ رد ،چ ن عضااا ی از بدن
اس ا

د را می رد .همفم ط ر

در م رد کب تد و به همفم اطد نبی اکدم صاالی اهلل علفه و

 - 103مم ۀحضده الفقفه ،ج ،0ص807
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دله در م رد در

نخل ندم د :اسااات صااا ا بعمتیم فداً ۀعنی

نخل».
عجفب اساا

که شاافخ صاادوآ قدّ

ساادّه پس از اۀم

ساااخنان ،رواۀام مخالف دن را که میگ ۀند ح ا از دنده ددم
دندۀده شده اس  ،بدون هفچ ت جفهی نقل میکند.
با وج د تمام مطالبی که بفان شد و اشیا تی که بد د ل
رواۀام وارد ب د و با وج د رواۀام مساااتففضاااه ،184ۀعنی هف
رواۀ

که چهار رواۀ  ،داستان "شدۀح" اس

با اشاایا تی که داش ا

و دن را پفش از اۀم

اندۀم .همچنفم با ت جّه به اۀم که مفان

اۀم ا بار ،رواۀام صااحفح هم م ج د اساا  ،دۀا میت ان به دنها

 - 184رواۀام را از ن د تعداد راوۀان دنها در هد طبقه به سه دسته تقسفم کددهاند:
الف) رواۀ

مت اتد :راوۀان دن در هد طبقه به حدی زۀاد باشاااند که ت انق

اۀشاااان بد درو و کذب عادتاً محا و ۀقفم دور باشاااد .ت اتد را به دو گدوه
لف ی و معن ی تقسفم کددهاند.
ب) رواۀ

م ستفف ضه :راوۀان دن در هد طبقه بفش از دو ۀا سه نفد با شند .در

اۀم تعداد بفم علما ا تالا وج د دارد،
ج) بد واحد :از ن د تعداد راوۀان به حدّ مستففضه ندسد.
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ملتزم شاااد و بد اساااا

دن ها به اعتبار تعداد دنده ها در تعففم

جنسف  ،حیم داد؟
پفشتد ،از ن ۀساانده مفتاحالکرامۀ نقل کددۀم که

د امام

علفهالسّالم باۀد حاضد باشد و بگ ۀد چیار کنفم.181
رواۀام م ج د را نه رد میکنفم و نه قب  ،ولی با وج د
تمام مشیالتی که بفان شد ،نمیت انفم بد اسا

دنها نت ا بدهفم.

بنابد اۀم ،دلفل اۀم که بزرگانی در اۀم م رد سی م کدده
و نامی از رواۀ

نبددهاند ،کامالً معل م میش د.

قرعه
بعضااای ندم دهاند اگد هفچ ۀک از عال م بفان شاااده بدای
تشخفص جنسف
نب د ،ن ب

و تمفز نثای غفد مشیل از نثای مشیل م ج د
نثی را باۀد با قدعه مشخص

به قدعه میرسد و جنسف

کدد.

در باب ار  ،رواۀاتی ه س

که در دنها حیم شده ار

با قدعه مشااخص میشاا د ،امّا دۀا حیم قدعه نقط در ار

 - 181مداجعه کنفد به صفحه  108همفم کتاب

جاری
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اس ا

ۀا با اس اتفاده از اطالقام و رواۀام باب ار

در تمام م ارد جاری سا

میت ان دن را

؟

از سخم بعضی نقها بد میدۀد که با قدعه میت ان شخص
نثی را به جنسف

مدد ۀا زن ،ملحق کدد .میت ان بدای استفاده از

قدعه به دو ن ع دلفل استد

نم د:

دالیل عام :در مضم ن تعدادی از رواۀام دمده که «القرعۀ
لِکلّ أمر مجهول» یا «لِکلّ أمر مشِِِکل» ،180میت ان گف

که اطالآ

رواۀام در م رد قدعه ،شامل بحث ما هم میش د.
دالیل خاص :در باب ار

چند رواۀ

ندم دهاند اگد ندانفم شاااخص زن اسااا

هس

که در دنها

ۀا مدد ،قدعه را به کار

میگفدۀم.

 - 152همان ند روایت « :کل مجهول فف یه القرعۀ» ب حاراالنوار ،ج ،101ص521
باب القرعۀ و روایت« :کل أمر مشِِکل فیه القرعۀ» عوالیالآللی ،ج ،2ص 115و
نیز «فی کل امر مشکل القرعۀ» همان کتاب ،ج ،2ص.291
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صاحب وسا ل ،اۀم رواۀام را یکد کدده

188

که به بدرسی

دنها میپددازۀم.
روایت اوّل از مدح م شفخ کلفنی قدّ

سدّه ا س « :قال

مُحَمَّدُ بْنُ إِسِْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضِْلِ بْنِ شَِاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشِْعَرِیُّ عَنْ
ن
ن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِ
حیَى َع ْ
ن َی ْ
ن صِ َِ ْفوَا َن ْب ِ
جمِیع ًا َع ْ
ج بَّا ِر َ
ن َع ْب ِد ا ْل َ
ح َّم ِد ْب ِ
ُم َ
مُسْکَانَ 154عَنْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِیِّ 151قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ یَعْنِی أَبَاعَبْدِاللَّهِ

 - 155وسِِائل الشِِیعه ،ج -4 ،26باب أن المولود اذا لم یکن له ما للرجال و ما
للنساء حکم فی میراثه بالقرعۀ
 - 180در یۀل رواۀ

نخس ا

راوی منتهی به اۀشان و

درباره عالم

او تشااخفص نثی درباره پنج

د او مطالبی یکد شد.

 - 187بد الا ن سخهای که از کتاب کانی در ا تفار ما قدار دا ش

و در دن

از اسحاآ با عن ان «الفزاری» ۀاد شده ،در وسا ل از او با عن ان «العدزمی» ۀاد
کدده که به ن د میر سد همفم صحفح با شد ،چ ن از ک سی با لقب «ا سحاآ
الفزاری» در کتب رجا نام بدده نشاااده ولی «اساااحاآ العدزمی» را در کتب
رجا به عن ان صحابی امام صادآ علفهال سالم ثب

کددهاند .صاحب الجامع

نی الدجا میندماۀد« :له ن ع اعتماد ۀمیم عدّه نی الح سم» اما در کتابهای
کانی ،تهذۀب و اسااتب ااار ،جمعاً هف
راوی به نام ا سحاآ رواۀ

رواۀ

از عبداهلل بم مساایان از چند

شده ،در دو رواۀ

از او با لقبهای «المدادی» و

«الفزاری» ۀاد شده و ۀیی از دنها رواۀ

م رد بحث ماس  ،پنج رواۀ

دۀگد
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علیهالسِِِالم عَنْ مَوْلُود وُ لِدَ وَ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَیْسَ لَهُ إِ لَّا دُبُرٌ
کَیْفَ یُوَرَّثُ ،قَالَ :یَجْلِسُ الْ ِمَامُ وَ یَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَیَدْعُو اللَّهَ وَ یُجِیلُ
ال سِّهَامَ عَلَى أَیِّ مِیرَاث یُوَرَّثُ مِیرَاثِ الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَى فَأَیُّ ذَلِکَ
خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَیْهِ ،ثُمَّ قَالَ :وَ أَیُّ قَضِِِیَّۀٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِِِیَّۀٍ یُجَالُ عَلَیْهَا

بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ».

156

روایت دوم از کانی اس :
« ع ِ ِ د َّ ۀ ٌ م ِ ِ ن ْ أ َ ص ْ ح َاب ِ ِ ن َ ِ ا ع َ ن ْ س َ ه ْ ل ِ ب ْ ِ ن ِ ز ِ ی َاد

151

اۀ شان از «ا سحاآ بم عمار» ا س  .در کتب رجالی از مفان ا ساتفد رواۀ

او

تنها از «اسحاآ بم عمار» به عن ان استاد اۀشان نام بدده شده که نام «اسحاآ»
داشاااته و معدوا به «ال ااافدنی» ،از اصاااحاب امام صاااادآ و امام کاظم
علفهماالسالم ،نطحی و ثقه اس .
 - 156الکافی ،ج  ،1ص 119
 - 187ابم داود از او چنفم ۀاد میکند« :سِِِهل بن زیاد االدمی ابوسِِِعید الرازی،
ضعیف ،فا سد الروایۀ و کان احمد بن محمد بن عی سی اخرجه من قم و نهی الناس

عن ال سماع عنه...ی شهد علیه بالغلو و الکذب »...نجا شی نفز همفم مطالب را در
رجا

د دورده و شفخ ط سی نفز بد ضعف او در الفهد س

ا مّا در مقابل او را در رجا
رازی» مدح م دۀ

اهلل

شهادم داده،

د ت ثفق کدده و ندم ده« :یکنی اباسِِِعید ،ثقۀ،

ۀی قدّ

سدّه پس از نقل ن دام رجالف ن و نقهای

 ..................................001بخش سوم :عالئم تعیین جنسیت در خنثی

وَ مُحَ مَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْ مَدَ بْنِ مُحَ مَّد 159جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

158

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ 140عَنْ فُ ضَیْلِ بْنِ یَ سَارٍ 141قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
علیهالسالم عَنْ مَوْلُود لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ،
قَالَ :یُقْرِعُ ا لْ ِ مَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ یَکْ تُبُ عَلَى سَِِهْمٍ عَ بْدَ ال لَّهِ وَ
عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَۀَ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْ ِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ:

مذهب درباره او و مطدح کددن ن د ا فد شفخ ط سی و نفز قدار داشتم او در
ا سناد تف سفد علی بم ابداهفم قمی میندماۀد...« :من الظاهر أنه ال یمکن االعتماد
علیهما فی قبال ما عرفت بل المظنون قویاً وقوع ال سهو فی قلم ال شیخ او أن التوثیق
من زیادۀ الن سخ و یدل علی الثانی خلو ن سخۀ ابن داود من التوثیق و قد صرّح فی
غیر موضع بأنه رأی نسخۀ الرجال بخط الشیخ قدّس سرّه و الوجه فی ذلک أنه کیف
یمکن أن یوثقه الشیخ مع قوله :ان اباسعید االدمی ضعیف جداً عند نقّاد االخبار»...

 -183پفدام ن احمد بم محمد و محمد بم ۀحفی به یۀل رواۀ

دوم از عالم

او تشخفص نثی رج ع کنفد.
 - 183پفش از اۀم درباره ا صحاب اجماع ن شتفم ،ح سم بم محب ب نفز ۀیی
از اصحاب اجماع اس .
«- 140علی بن رئاب الکوفی ،ثقۀ جلیل القدر ،له اصل کبیر»(ابن داود)
«- 101نضفل بم ۀسار ،ب دی ،ثقه» (رجا ابم داود و شفخ ط سی)
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ت
ب َو الشِ َِّ هَا َد ِۀ َأ ْن َ
ت عَا ِل ُم ا ْل َغ ْی ِ
ت ال َّل ُه لَا ِإ َل َه ِإ لَّا َأ ْن َ
« ال َّل ُه َّم َأ ْن َ
ن َل نَا َأ ْم َر َهذَا ا ْل َم ْولُو ِد
خ َت ِلفُو َن َف َب ِّی ْ
ک فِی مَا کَانُوا ِف ی ِه َی ْ
ن ِع بَا ِد َ
ح ُک ُم َب ْی َ
َت ْ
کَیْفَ یُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی الْکِتَابِ»
ثُمَّ یُطْرَحُ ال سَّهْمَانِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَۀٍ ثُمَّ تُجَالُ ال سِّهَامُ عَلَى مَا

خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ».
رواۀ

142

س م و چهارم هم دارای همفم مضم ن اس .

بد ا ستد

به اۀم رواۀام ا شیا شده که در م رد نثی

نفسااا  ،بلیه در م ردی اسااا

که نه دل

مددانه دارد و نه دل

تناسلی زنانه.
پاساااخ :حیم به قدعه را با عناۀ
دانس

به یۀل رواۀ

میت ان

که امام علفهالسّالم ندم ده« :أی قضیۀ اعدل »...و چ ن م رد

مخ ص نفس  ،108حیم شامل م رد و غفد دن میش د.
در بدابد استد
تعففم جنسف

به اۀم رواۀام میگ ۀفم :اگد قدعه بدای

معتبد ب د ،چدا در رواۀام متعدد حضدام مع

 - 100الیانی ،ج  ،7ص 173
 - 108درباره اۀم اصطالح پفش از اۀم ت ضفحاتی بفان شد.

مفم
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علفهمالسّالم حیم کددهاند که به نثای مشیله حقّ ن ف مدد و
ن ف زن را میدهند ،معل م میش د که اۀم حیم مخ

ص همفم

م رد اس .
ب نابد اۀم ه مان ط ر که اکثد عل ما به قد عه در تعففم
نثای مشاایله اعتنا نیددهاند ،قدعه در اۀم بحث اعتبار

جنسااف

ندارد و اۀم نهاۀ

چفزی اسااا

که میت ان در م رد قدعه بفان

داش .

تعیین جنسیت ژنتیکی
در اثد ک شفهای ژنتفیی و زۀ س
حا ضد به د س

شنا سی که در ع د

دمده ،معل م شده در سل های بدن هد ان سان

کدوم زوم هاۀی وج د دارد که دو ج ف

از اۀم کدوم زوم ها را

کدم زوم جنساای مینامند .گفته شااده جنسااف

انداد بد اسااا

کدوم زومها تعففم میشا د ،به اۀم شاایل که کدوم زومهای مدد
 XYو کدوم زومهای زن  XXاس .
اگد ساال های بدن نثای مشاایله را بدرساای کددند و
دۀدند کدوم زومهای جن سی او مثل کدوم زومهای جن سی مدد و
ۀا زن ا س  ،دۀا میت ان بد اۀم ا سا
ۀا زن کدد؟

او را ملحق به جن سف

مدد
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به ن د ما ممیم اس

ن ع کدوم زومها جنسف

بد اسا

شخص را مشخص و تعففم کنفم .چنفم حیمی بعفد نفس .
البته در بعضااای مقا م تحقفقی گفته شاااده ان اعی از
نثی ها وج د دارند که ۀک شاااخص در تمام عال م ظاهدی و
باطنی زن اس

و کامالً در شخ ف

مادر و همسد ب دن

د نفز

م نق اس ا  ،اما باردار نمیش ا د ،ولی وقتی وی را از ن د ژنتفیی
بدرسای میکنند ،معل م میشا د که کدوم زومهای او  XYاسا ،
همچنفم بدعیس اۀم حال

هم وج د دارد ،ۀعنی شااخص از ن د

ظاااهد و دۀگد عال م مدد اساااا  ،ولی از ن د ژنتفیی دارای
کدوم زومهای  XXمیباشااد ،چنفم وضااعی را تضاااد در لق
107 100

مینامند .

اگد اۀم ادعا صااحفح باشااد ،دۀگد حیم به بعفد نب دن از
م فان میرود و نمیت انفم به دز ماۀش های ژنتفیی اعت نا کنفم و بد
اسا

کدوم زمها حیم به تعففم جنسف

نماۀفم.

 - 100کتاب راهنمای کامل تشخفص ا تال م جنسی
 - 107در دغاز کتاب ،درباره ا تال م جن سی که ممیم ا س
در ندد پفش بفاۀد ،ت ضفح داده شد.

از ن د ژنتفیی
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نتیجه بحث
در بحثهای گذ شته اعتبار تعداد دندهها و قدعه در تعففم
جنسااف

و تمفز نثای مشاایل از غفد مشاایل ثاب

تعففم جنسااف

بد اسااا

نشااد .دربارۀ

کدوم زومها ،رۀش ،بددمدگی ساافنه هم

جای شاااک باقی ما ند ،گد چه در روا ۀ

ا مام حسااام مجتبی

علفهالسااّالم بددمدگی ساافنه یکد شااده ،ولی اکثد نثاها بددمدگی
سفنه دارند و حیم دادن بد اسا
بد اعتبار دن حیم ندادهاند.

دن مشیل اس

و اکثد علما هم
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ترتیب عالئم
در م رد تدتفب عال م ت شخفص جن سف

نثی ،دنچه در

مفان علما معدوا اساا  ،مقدّم ب دن عال م مدب ط به چگ نگی و
کففف

دوج ادرار اس .
از کالم صاحب ج اهد بدمیدۀد که تمام عال م من

و غفد من

ص را معتبد دانسته و ندم ده هد عالم

نثی را غفد مشیله میسازد ،گدچه عالم

ص

قابل اعتمادی

ظنی باشد.

106

به ن د ما وج د هد ۀک از عال م اطمفنان دور در تشخفص
کانی اس

و تدتفب مفان دنها معنا ندارد.

 - 106ج اهد الیالم ،ج  ،83ص031
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