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 پیشگفتار

 دربارۀ، اسااا باردار کند میاز زمانی که احساااا    مادر  

به تدرۀج اطدانفان  ،زندمیهاۀی حد جنساااف  ندزند دۀندۀ   د 

 ،ن زاد نام ،کنند و حتّی پفش از ت لّدها به او کمک میدر پفشگ ۀی 

ها و ل ازم م رد نفازش را بد اسا  جنسفتی اسباب بازی و هالبا 

 نماۀند.بفنی شده، انتخاب میکه پفش

در اۀّام بارداری با جنفنی که در رحم دارند       ،اغلب مادران  

را  گ ۀند و اواند، سااخم می بفنی کددهبا عن ان جنساافتی که پفش 

کنند و ۀا با نامی که بد اساااا        طاب می  "پسااادم"ۀا   "د تدم"

 1نماۀند...اند، با او نج ا میبدگزۀده شبداۀ حد 

                                                 

 
 چند ماه پفش از ت لد   جنساااف  جنفم  م ج د، اگدچه امدوزه با ابزارهای     - 1

حد    انجام اۀم عمل ندا بدساااد،  د، ولی عالوه بد اۀم که تا   شااا تعففم می

س ن گدانی،       دن ها ادامه دارد، پس از زدن سط  سف  ت  هم با وج د تعففم جن

  به وۀژه که گاهی    تد ادامه دارد، رنگ ها اگدچه به صااا رم کم   زنی گمانه  باز  
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نقطۀ عطفی در تعففم جنساااف  اوسااا  و به  ،ت لّد ن زاد

جنسف  ن زاد   ،دهد، چ ن در اۀم مدحلهها پاۀان میپفش بفنیۀ هم

 به ص رم عفنی قابل تشخفص اس .

فب و ط  نی     ندگی  گاهی در مسااافد پد نداز و نشااا ز

از دۀد که شاااخص شااا د و م انعی پفش میمشااایالتی اۀجاد می

شده و     ه   د را بکه رسد  به اۀم نتفجه میجنسف    د نا شن د 

ه و عملیدد روانشاانا  بساا ارد تا در روحفّ ص دساا  متخ ااّ 

سی  صالحاتی انجام دهد ۀا به متخ ّ   اش جن شیی مداجعه  ا ص پز

سفتش را تغففد د  وج د دورده کند تا در بدنش تغففداتی ب  .هدو جن

 ت اند منجد به چنفم کاری ش د:د ۀل زۀد می

سف    د   شخص   لف(ا رنتارها و طدز بد  رد صحفح جن

جنساافتش  ا ته و احساااسااام و روحفاتش ب را در اجتماع نفام 

 متناسب نفس ؛

                                                 

 

ساا ن گدانی  نسااف  ن زاد پس از ت لد با ن د ارا ه شااده از ساا ی  اوقام ج

 ش د.متفاوم می
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کند اشتباهی در  لق  بدنی او رخ  ت  ّر می شخص   (ب

خالف می    به جنس م ند و تالش می داده و   د را متعلّق  ند  دا ک

 را شبفه جنسف  دلخ اه   د نماۀد؛ ظاهدش

سلی دارد     شخص   (ج ستگاه تنا شیل ابهام در د ۀعنی  ،م

 اس . (دوجنسه)اصطالحاً  نثی

شدن   شیی اۀم امیان نداهم دمده که   امدوزه با پف علم پز

، شاایل نفزۀیی از جمله عمل جداحی ،درمانی نداۀندانداد در طی 

 -ۀعنی تغففد جنسااف   -بدن   د را تغففد داده و به درزوی   د 

 دس  پفدا کنند.

سف      ،به مجم ع اۀم عملفام صطالحاً عملفام تغففد جن ا

 ش د.گفته می

ۀیی از معدود کش رهاۀی اس  که تغففد جنسف  را    اۀدان 

های  زم در با ت جّه به شاااداۀطی مجاز دانساااته و دسااات رالعمل

  ن صادر شده اس .ؤو   ص دن ت سط مس

  074تعداد   38تا    66بنابد دمار م ج د در اۀدان از ساااا    

نفد بدای انجام عمل تغففد جنساافّ  به سااازمان پزشاایی قان نی   

نفد از اۀشان   اهان تغففد جنسف     044اند که کددهمداجعه تهدان 
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ش ند  اند که مینفد زنانی ب ده 74از مدد به زن و  ستند مدد  ز ا .  ا

با عمل جداحی     عداد  با جداحی    010اۀم ت ق  و  نفد  11نفد م ان

 77ها هم کز اسااتانااند. در مدمخالف  شااده و بقفه پفگفدی نیدده

نفد   اهان تغففد جنسف   83اند که نفد بدای اۀم کار مداجعه کدده

 اند.از مدد به زن ب ده

 ،در اۀدان تنها ۀک جدّاح متخ ااص عمل تغففد جنسااف  

سا      سا  منتهی به  سی،     30طی دوازده  سه   804روی شم دو جن

 .0تغففد جنسف  انجام داده اس  عمل

مل  های دن از ن د نقهی و    و پی  ف تغففد جنسااا ع مد د

فّ  عدّ  ب ده و پدساااش  حق قی دارای اهمّ ، در پی دارددی های مت

 مثل:

شیل ظاهدی ندد  .1 سف     ،دۀا با تغففد  شدعاً هم جن

 ش د؟او تغففد ۀانته حساب می

ص رم انجام اۀم عمل   .0 شدم  تیلففدر  های معا

 اجتماعی اۀم شخص چگ نه   اهد ب د؟

                                                 

 
 به نقل از دکتد مفدجاللی. 0446 ن رۀه  10درشف  ساۀ   بدی حادثه،  - 0
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بدد؟ بد اسااا  چنفم شااخ اای چگ نه ار  می .8

 جنسف  سابق ۀا نعلی؟

دواج کدده باشااد، پس از اگد چنفم شااخ اای از .0

 چفس ؟او تغففد جنسف  تیلفف 

اگد زن و شاا هد با هم تغففد جنسااف  دهند، دۀا   .7

ا ها تغففد کدده ۀها پا بدجاساا  و نقط تیالفف و حق آ دنعقد دن

 عقد باطل اس  و دوباره باۀد صفغۀ عقد جاری ش د؟

 جاۀز اس ؟در کدام ۀک از م ارد زۀد انجام چنفم عملی  .6

 انداد معم لی و در حال  عادی،در م رد  -

در م رد اندادی که ا تال  ه ۀ  جنسی دارند و   -

 هستند،مبتال ی جنسی تبه نارضاۀ

اضااطدار و امیان   دکشاای در صاا رم انجام   -

 نفانتم تغففد جنسف ،

 ،ندهستدر م رد اندادی که دوجنسه  -

 ... و       



 پیشگفتار ............................................................................... 6

 

با اساااتناد به منابع اساااتد لی و علمی  جامع، یجای بحث

 م ض ع در اۀم از س ی نقهای بزرگ ار  نقهی علمی روز و م ادر  

دوزدوزانی مدّظله  دۀ  اهلل الع می حضااادمکه  تا اۀم ، الی ب د

زۀفم الدجل بما ت» بحث پاۀاندر   ۀش نقه در ضمم در   ارج 

ساء و بالعیس  ض ع  « ۀختص بالن ثی و به بحکددند را طدح اۀم م 

  دن پددا تند. دربارهعمفق و علمی 

له       ق  مع م  نه   درو اۀم با م ان که پفش رو  به گ  ای 

شد   ،دارۀد سی  أۀفد ر و تهای میدّو پس از بازنگدی تن فم و بازن ۀ

در ا تفار دانش پژوهان و نضااالی ح زه و دانشااگاه اۀنک نهاۀی، 

 گفدد.قدار می

های علمی و دقفق بدادر اۀم کتاب از مشاااوره نگارشدر 

شنا  و     ،گدامفم ستاد مجتبی دلفد روان س  و    جناب ا س ل ژۀ  سی

جدّاح و ر فس  ،جناب دکتد محمدرضاااا ن روزی  اساااتاد محتدم  

ۀم که جا شاادانجمم تخ اا اای باروری و ناباروری اۀدان بهدمند 

دارد ساا ا  و تشااید  ال ااانۀ   د را از اۀم دو بزرگ ار و نفز   

سفد اۀدج منبدی و    س  عزۀزم جناب دقای  سان  دۀگددو ر ی که دک

ند     نشاااد یاری نم د تاب هم عا    یو از  دا کنم ابداز ، اۀم ک مت

 بداۀشان اجد و ت نفق در   اس  نماۀم.
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سااااده و همه نهم  ،اۀم کتابنگارش بنای ن ۀسااانده در   

دۀگد تا عالوه بد نضاااال و دانش پژوهان محتدم،    ن ۀسااای ب ده 

ر که دبت انند از اۀم درو  اسااتفاده نماۀند، اما اۀم هم   انندگان 

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

 ام،   انندگان محتدم قضاوم   اهند کدد.مق  د دس  ۀانته

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

   اهم درمی از پدوردگار متعا   و  گفددقدار   مقب   درگاه احدۀّ   

از شاااما   تعجفل ندماۀد،    له الفداء  روحی   زمان ، امام  حجتشندج 

ندۀ   تاب           دع م میهم عزۀز   ان نۀ ک بارا عۀ بدد طال به م  ،کنم 

            ب ددازۀد.

 حسم دلفدم                                  

 شهد مقدّ  قم                              

هجدی شمسی 1836بهمم ماه                                



 

 

 لبخش اوّ
 

 

 العات علمیاطّ

 و 

 جنسیت درباره پایه 
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 آن نشانگانجنسیت و 

س     شمندان زۀ سف  را در    دان شنا  چگ نگی تعففم جن

 دانند:می ص رمسه به جانداران مختلف 

 تعففم جنسف  در گدوهی از: تعففم جنسف  رنتاریالف( 

ضی ماهی  ص رم رنتاری جانداران مثل بع س ، به   (BSD)ها به  ا

که در اۀم گدوه ممیم اسااا  پس از معل م شااادن     اۀم معنی 

 جنسف ، وضع جنسف  دنان تغففد ۀابد.

ندارانی       جا ماعی چنفم  ندگی اجت ها را  دن فّ  جنسااا ،ز

د و ند مت لّ  نخسااا دام، بد ی از اۀم م ج  .کند مشاااخص می

سف  دند و بد ی بش  ماده می س س،  ادامه  ،عیس و اۀم تغففد جن

 ۀابد.می

 ها و اکثدپشاا در تمام  ک: محفطیتعففم جنسااف  ب( 

از باروری تخم بد اثد دمای محفط و شداۀط محفطی   پسها تمساح 

 . (ESD)ش دجنسف  تعففم می

سف   ج(  ستاندارن  : ژنتفییتعففم جن س  -در پ  -ان مثل ان

و در زمان باروری تعففم    (GSD)جنساااف  به صااا رم ژنتفیی   

 ش د.می
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شناسان اس  که هد    امدوزه اۀم مطلب م رد اتّفاآ زۀس  

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

قدار دارند، ها کدوم زومهاۀی که روی ژنوراثتی انساان به وسافلۀ   

ق      ند انت به ندز لدۀم  ف  از کدوم زوم  ن ۀاب ا  میاز وا ۀک ج ها  د. 

ففم تدۀم عامل تعحاوی صفام جنسفتی شخص و به ق لی اساسی     

جنسااای  هایها کدوم زومباشاااند که به دنجنساااف  در انداد می

 گ ۀند.می

وم دو کدوم زاۀم نخستفم سل   انسانی از    به عن ان  هنطف

، دۀد می ۀیی از سااا ی پدر و دۀگدی از طدا مادر   که جنسااای 

شیفل می  ص رم  ش د.  ت شند،   XXاگد دو کدوم زوم به  ک دک با

   اهد ب د. مذکّدباشند،  XYو اگد به ص رم  مؤنث

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

باشااد،  Yد تد و اگد  ،باشااد، جنفم X ساال   اولفه شاادک  دارد

 پسد   اهد شد. ،جنفم

در حدود هفتۀ شاشام    (اولفه هایگُنادغدد جنسای اولفه ) 

تۀ دوازدهم در جنفم د تد،     مذکّد و در حدود هف جنفنی در جنفم 

 رود.تخمدان پفش میۀا به سم  تشیفل بفضه و 
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هاۀی تدشّح  در بدن شخص به تناسب جنسف  او ه رم ن   

 گذارند و م جب به وج دد که بد تمام دثار جنسی تأثفد می نش  می

در جنس زن و مدد تفاوم  شااا ند که   دمدن تغففداتی در بدن می  

 .دارند

های ساال   ،کندت لفد می 8هاۀی که هف  تا م  ه رم ن

قدّامی  فد   0هف  نفز  فد         LHرا  بدای ت ل ندۀ ت ل هار کن مل م عا و 

فد های اسااتدو کند که م جب ت لفد ه رم نپدو کتفم تحدۀک می

                                                 

 
های  ( بخشاای در مغز اساا  که نعالف  ypothalamusHهف  تا م   ) - 8

 کند.  دکار ع بی را کنتد  می
های  مغز که ه رم ن کدر پاۀاس  ای غده (ypophysisyH) غده هف  نفز - 0

غده  . اۀمگذاردن تأثفد میدهای و دۀگد نعالف بدن بد رشد   تدشح شده از دن  

ۀم کند. اهای  اکسااتدی ناحفه هف  تا م   نعالف  میتح  ن ارم هسااته

ها در  ای. تنغده  به سه منطقه تقسفم شده اس : منطقه قدامی،  لفی و واسطه     

غدّه وج د دارد که بدداشااتم دن پفش از بل  ، رشااد را  80 هف  نفزلبه قدامی 

ش ند. پس از  می سازد و اعما  دۀگد غدد دا لی هم مت قف ن راً مت قف می

ساز م اد غذاۀی و نق ان اعما        س    و  سم و  بل   م جب ا تال  متاب لف

گددد. از ن د جنساای غدد تناساالی ک چک شااده و صاافام    غدد دا لی می

روند، نفز چد ه   ندۀزی ماهانه در زنان قطع شده و  جنسی ندعی از بفم می 

 رود.ت اناۀی دبستنی از بفم می
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 .شا ند ها میها و دندروژنها، پدوژساتدون جنسای ۀعنی اساتدوژن  

 ه رم ن تست ستدون اس . ،تدۀم دندروژن در جنس مذکدمهم

ستند، از   عالوه بد ه رم ن سی که در دا ل بدن ه های جن

ها، مجاری انزالی و غدّۀ پدوساااتام به عن ان      ها، وازوندان بفضاااه

ندام  های  ها، ل له  های دا لی جنسااای مدد ۀاد شاااده و تخمدان    ا

شمدده    های دا لی جنرحمی، رحم و واژن به عن ان اندام سی زن 

 اند.شده

شااامار ه امّا دنچه در ن زاد نشاااانۀ پساااد ۀا د تد ب دن ب

دل  تناساالی مددانه ۀا زنانه که در همۀ اق ام و  :روند عبارتند ازمی

  د.شمیحیم دن  به پسد ۀا د تد ب ،ملل بد اسا  اۀم دو عالم 

ها، صدای ظدۀف، ص رم   بزرگ شدن سفنه   ،پس از بل  

ۀا     ندامی ظدۀف     بدون م   ندک و ا هاۀی ا تد، وج د چد ۀ   م 

ای هبارداری و ت اناۀی ت لفد شفد از نشان   ندۀزی ماهانه)حفض(،

 ، داشااتمساابفلرۀش و روۀفدن  ، شاامدو رگه و صااداۀی  ،زنان

 دهشمدمددان  هایهنشاناز ، و دنع دن ت لفد اس دم ،تداندامی درش 

 ش ند.می
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فه  ب  صاااو  ای معق  همچنفم مددان روح نان   ال و ز

که در رنتار اۀشاااان کامالً نم د     تد دارند ای عاطفی و مالۀم روحفه 

 دارد.

شانه  شد  هاۀین شخص    مجم عاً معدّ ،که بفان  سف   ا جن

به عن ان مدد ۀا زن هسااتند، اگدچه هد ۀک به تنهاۀی با شاادّم و  

ها م رد به عن ان عالم  ۀیی از جنسااف  ت انندهاۀی میضااعف

ستفاده قدار گفدند، مخ  صاً در عدا که      شخاص  معم  ً ا ظاهد ا

 7باشد.مالک تعففم جنسف  می

 نآ تهویت جنسی و اختالال

سف  و   دربارهچه  بد دن انزون شانه جن شد   هاین دن بفان 

و جنبۀ جساامی و نفزۀ ل ژۀک جنسااف  ب د، به جنسااف  از جنبۀ 

تعبفد به ه ۀّ  جنساای  ،که از دن شااده اساا   پددا ته دنروانی 

 .ش دمی

اندۀشد و  اۀم که شخص در م رد جنسف    ۀش چه می  

ضاوتی   سان متأثّ   دربارهچه ق سف    د دارد و تمام دنچه ان از  دجن

                                                 

 
های جنسف  در انداد  نثی از ن د نقها به اره نشانهدر بخش س م، درب - 7

 ط ر مف ل سخم   اهفم گف .
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تار   ۀش     جنساااف    ۀش در درون   د حس نم ده و در رن

 گددد.دهد، همه به ه ۀ  جنسی او باز میبدوز می

 :اندجنسی گفتهدر تعدۀف ه ۀ  روانشناسان 

ادراک ندد در م رد مدد ۀا زن ب دن   د و تمامی انیار،    »

 6«احساسام و رنتارهای مدتبط با رضاۀتمندی جنسی اس .

شاااماری اسااا  که از ه ۀ  جنسااای، ثمدۀ الگ های بی

های  اطدانفان مثل اعضاااای  ان اده، معلمان، دوساااتان و پدۀده         

 .دۀددر ندد پدۀد میندهنگی 

 اطف احساسام و ع  تد م ارد جنسف  شخص با   در بفش

سفار کمی  همخ انی او چنفم نفس  و شخص    دارد، امّا در م ارد ب

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

شاا د و رنتارهای جنس مقابل را رنتارهای جنس مخالف   د می

 دهد.می بدوز

س   در اۀم حال   سام و ع اط   ممیم ا سا  فاز ن ع اح

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

                                                 

 
 ا تال  ه ۀ  جنسیکتاب ر.ک:  - 6
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لقفام   د را روحفّام و  ُ ،کندروانی، شاخص تالش می حا م 

، ۀعنی زمانی که با جنسفتش هماهنگ نماۀد، امّا در ص رم نخس   

ضی            شن د و را سی   د   سام و ع اطف جن سا شخص از اح

درون ندد مفان جنساااف  جسااامی و ع اطف روحی و     اسااا ،

در اۀم  .دۀدبه وج د میتعارض او احساااسااام و ه ۀّ  جنساای 

شخص از  ستار       حال   س  و   ا ضی ا سف  نفزۀیی   د نارا جن

 باشد. تغففد دن می

گفته  "دگدجنس باور"به چنفم اشاااخاصااای اصاااطالحاً 

 :کننددن را چنفم تعدۀف میش د و می

س ق به جننددی اس  که عقفده دارد متعلّدگد جنس باور، »

مقابل اس . احسا  بفگانگی نسب  به بدن   د داشته و درزوی 

زندگی کددن به عن ان نددی از جنس مقابل را دارد و بدای تغففد و 

 7«کند.به شیل جنس مقابل شدن تالش می

در اصااطالح روانشااناساای چنفم حالتی به عن ان ا تال   

 ش د.نامفده می Transsexualismی جنسفتی ۀا تنارضاۀ

                                                 

 
 ا تال  ه ۀ  جنسیکتاب  ر.ک: - 7
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بنابد دمارهاۀی که ارا ه شده ا تال  ه ۀ  جنسی در مفان   

شاۀع  س .  مددان  ش د تماۀل بدای ب دن در  بددورد میتد از زنان ا

بل در حدود %    قا از  1تد از %از ک دکان پساااد و در کم  8جنس م

سا ن   .ک دکان د تد وج د دارد  ،نمفان مددا هم تقدۀباً دردر بزرگ

ۀی د  ها ۀک م رد در هد مدد و در زن سی هزار ۀک مدد در هد 

مار در ج امع مختلف کمی     زن گزارش شاااده هزار ته اۀم د ، الب

 .متفاوم اس 

هد شخ ی بد اسا  ه ۀّ  جنسی   ۀش دارای گداۀش 

صّی می   س  به جنس مخالف   ش د. جنسی  ا اۀم گداۀش ممیم ا

شد که از دن با عن ان دگدجنس  س  به جنس م انق  گدا، ممیبا م ا

سف   شد که از دن با عن ان همجنس  با جن گدا و ۀا به هد دو   د با

 ش د.گدا از دن ۀاد میجنس باشد که به عن ان دوجنس

س   س ،  به جز م رد نخ و از دو م رد دۀگد  که طبفعی ا

ری و ناهنجاشناسی به عن ان ا تال  ندر روانفز از نارضاۀی جنسی 

سالمی     .ش د ۀاد می شدۀع  ا گداۀی گداۀی و دوجنسهمجنسدر 

 .به شدّم نی هش شده اس 

وج د گداۀش به همجنس و ۀا حتّی دو جنس  در هد حا   

 ممیم اس  عاملی بدای در  اس  تغففد جنسف  گددد.
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 اختالالت جنسیتی

ر د و ۀا دش زمانی که سل   اولفه تشیفل می ممیم اس ،

جاری    ناهن که در     هاۀ طی دوران جنفنی  ۀد  فا ی بدای جنفم پفش ب

 تعففم جنسف  او در دۀنده اثد منفی بگذارد.

های  ممیم اسااا  در کدوم زوم ی جنسااایها ناهنجاری  

سی، ه رم ن  شد   نقط در ها و ۀا جن سلی  ارجی با که هد  دل  تنا

 .دهفمۀک را ت ضفح می

 های کروموزومیناهنجاری

 هاۀی در گ ۀند ممیم اسااا  ناهنجاری    دانشااامندان می 

ها مثل کدوم زوم اشاااخاص پدۀد دۀد که رۀشاااۀ بعضااای بفماری

ندرم دان   پذۀدای     کدوم زوم .اساااا  سااا های جنسااافتی هم 

ها بعضااای اشااایا م   هاۀی هساااتند. در اثد ناهنجاری    ناهنجاری  

  :کنفمها اشاره میدۀد که به دنجنسفتی در انداد پدۀد می

قد ۀیی از      بد ی  - نا یل گفدی کدوم زومی،  در شااا

 Xهای جنساای هسااتند و تنها ۀک کدوم زوم جنساای  کدوم زوم

 تد از حال  طبفعیهای اۀشان ۀیی کمدارند، ۀعنی تعداد کدوم زوم
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های جنسااای غاۀب    کدوم زوم اسااا  و ۀیی از کدوم زوم 55و 

شد می ص رم )   .با د تد  ،( و ن زادxo55شیل کدوم زومی او به 

 اس .

شانگان ت  فته دند، گبه چنفم ا تاللی دۀس ژنزی گ ناد ۀا ن

 ش د.می

ممیم اس  شخص دارای سه کدوم زوم جنسی باشد        -

در اۀم صاا رم ۀا ۀک  .کدوم زوم   اهد داشاا  57که در کل 

 تد دارد.بفش Yو ۀا ۀک کدوم زوم  Xکدوم زوم 

( و xxy57هاۀش به ص رم ) کدوم زوم ، در ص رم اوّ 

 .ی بلندهای ک چک و قدّپسااد   اهد ب د با عالم  بفضااه ،ن زاد

 باشد.در اۀم حال  شخص عقفم و نازا می

ی ژنز به چنفم ناهنجاری اصااطالحاً کالۀم نلتد و ۀا دۀس

 ش د.ت ب  ر گفته می

تد داشته  بفش Yامّا در ص رتی که شخص ۀک کدوم زوم   

شد، کدوم زوم  ص رم ) با س      ،( و ن زادxyy57هاۀش به  سد ا پ

 که قدرم ت لفد مثل   اهد داش .
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 های هورمونیاهنجارین

 و 

 ابهام در آلت تناسلی 

های ه رم نی به عن ان اشااایا م یاتی در    اهنجاری از ن 

 :که عبارتند از ش دس    و ساز نفز نام بدده می

 3اشیا م مدب ط به نشانگان عدم حساسف  دندروژنی     -

 :ۀا بفضۀ زنانه نما

ۀم اشخاص  ا .ش د چنفم وضعفتی نقط در مددان اۀجاد می 

اساالی  ارجی شاابفه زنان دارند و بد همفم اسااا  به  دسااتگاه تن

 ش ند.عن ان د تد تدبف  می

مادرزادی ن آ         - ۀا هف  پالزی  تا   گان ددرن ژنف نشاااان

در پساادها ساابب بل   زودر  و در د تدها م جب ندۀنه  :کلف ی

 ش د.سازی می

 دلفاردوکتاز: چنفم مددانی دستگاه تناسلی مبهم دارند. -

                                                 

 
 اۀجاد صااافام   باعث   که  جنسااای های  ه رم ن(: Androgen)دندروژن  - 3

 .ش ند می - و صدا رۀش مثل -درمدد  جنسی ثان ۀه
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 نتیجه
 

ستگاه       بنابد دن س  ک دکی از ن د د شد ممیم ا چه بفان 

های تناساالی  ارجی ظاهداً پساادانه باشااد، در حالی که کدوم زوم

نباشااند و بدعیس ک دکی ظاهداً د تد باشااد، اما  XYجنساای او 

د، همچنفم م اردی وج د دارد ننباش  XX او های جنسی کدوم زوم

هاۀش که دسااتگاه تناساالی ظاهدی شااخص با شاایل کدوم زوم  

  XYهای او مخ انی ندارند، ۀعنی مثالً با وج د اۀم که کدوم زومه

تأثفد ه رم ن    نه اسااا ، ولی در اثد ع املی همچ ن  ها  ۀعنی مددا

 عیس.ددستگاه تناسلی ظاهدۀش زنانه اس  و ب

شیی  به ط ر کلّی  سانی که دارای ابهام در   ازدر علم پز ک

سف    صطالحاً    جن ستند، ا س به عن ان ه و در علم نقه از  3هدو جن

لتی در ۀک نفد از هد چنفم حاشاا د. عن ان  نثی ۀاد می ااۀشااان ب

 ش د.می هزار نفد دۀده ۀی د و پنجاه

 ند:کنبه دو دستۀ کلّی تقسفم می را هادو جنسه

                                                 

 
3 - Intersex  ۀاHermaphrodite ) اۀنتدسیس ۀا هدماندودۀ( 
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های حقفقی که به اۀشااان در نقه  نثای الف( دو جنسااه

شیل گفته می  سه  م ال م ع هاۀی که به هفچ وجه باش د، ۀعنی دوجن

 ها وج د ندارد.م رد اطمفنان امیان تعففم جنسف  بدای دن

های کایب که در نقه به دنان  نثای غفد ب( دو جنساااه  

 ش ند:ش د و به دو دسته تقسفم میمشیل گفته می

های کایب مؤنث که وضااعف  کدوم زومی دو جنسااه -

 ارند.، ولی ظاهدی کامالً مددانه ددارند زنانه ها مؤنث و طبفع دن

های کایب مذکّد که وضاااعف  کدوم زومی دو جنساااه -

، ولی ظاهدی کامالً زنانه اساا مددانه  اۀشااان طبفع  وها مذکد دن

 دارند.

ن ان عتا اۀم جا به عن ان پفش نفاز     با ت جّه به مطالبی که      

حضاادم دۀ  اهلل الع می دوزدوزانی مدظله اسااتاد مع م شااد، 

 ،هدکدنخساا  مسااألۀ تغففد جنسااف  را از ابعاد مختلف بدرساای  
  ها ممیم اسکه بد اسا  دن اندهبدرسی عال می پددا تبه س س 

 در هانشااانهدر صاا رتی که اۀم  .جنسااف   نثی را تشااخفص داد

 اهد  د، از او به عن ان  نثای مشیله ۀاد ن نثی وج د نداشته باش

 شد که احیام مخ  ص   د را دارد.



 

 

 

 

 

 

 بخش دوم
 

 تغییر جنسیت

 

 

 

 



 بخش دوم: تغییر جنسیت ......................................................... 24

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و 

 به نستعین و هو المعین 

 و

  صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین 

 

 مهمقدّ

بحث تغففد جنساااف  امدوزه ۀیی از م ضااا عام روز و 

س  دن را ۀیی از ندوع       س  که ممیم ا سطح جهان ا مبتالبه در 

 بحث تشبّه مدد به زن و زن به مدد دانس .

دم محتۀیی از پژوهشگدان ای از مقاله ،در ۀیی از نشدۀام

ا در سمفناری ب  تغففد جنسف  چاپ شده ب د که دن را   دربارهح زه 

ض ع ارا ه   ض ع بحث روزهای    ده کدهمفم م  س  و چ ن با م  ا

سب دارد  شاره  بدای مقدّمه به بخش ،ا فد در  ما تنا هاۀی از دن ا

 کنفم.می
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 14مفالدی 1384سااا   در ،ناۀدادر  اولفم تغففد جنسااف 

ساله را که    ،اتفاآ انتاد که در طی دن دکتد  لعتبدی سدی هجده   پ

او  نیامشیل رو اۀم ب د و مبتال ا تال  روانی تدانس سیس ا    به 

 .11ددکرا تا سد حدّ   دکشی و انتحار رسانده ب د، تبدۀل به د تد    

 ها کم و بفش وج داز اۀم تارۀخ، تغففد جنسااف  دو جنساای پفش

سالم ب د، چفز       سف  نددی که از ن د ظاهد  ش ، ولی تغففد جن دا

شاااد. اولفم تغففد جنساااف  در و جدۀدی محسااا ب می عجفب

سا      صلۀ  ستان در نا تفاآ انتاد ا 10مفالدی 1303 - 1300های انگل

سف  در         سابقۀ تغففد جن شد.  سد  سف  داد و پ که د تدی تغففد جن

سا    سف   باز می 18مفالدی 1370دمدۀیا به  گددد و اولفم تغففد جن

 .اتفاآ انتاد 10مفالدی 1330در کش ر م د در سا  

                                                 

 
 اۀدان درج شده اس . شمسی 1843های سا   بد اۀم اتفاآ در روزنامه - 14
سا     جداح دلمانی، دکتد از  منابعدر بد ی  - 11 شده که در   1381دبداهام ۀاد 

ۀک دگدجنس     م  ف  را در  باور داده  اولفم گزارش از جداحی تغففد جنسااا

 (کتاب ا تال  ه ۀ  جنسی)رک: اس .

 شمسی 1804 – 06های حدود سا  - 10

 شمسی 1881 حدود سا  - 18
 شمسی 1861 حدود سا  - 10
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ن ۀساااندۀ اۀم مقاله در ادامه حدم  و عدم حدم  اۀم         

اۀم عمل به چند قساام،  تقساافمکند و پس از عمل را بدرساای می

ۀعنی عمل تغففد جنساااف  در مدد و زن حقفقی و در دو جنساااۀ   

ستد   می     د که کنکایب و حقفقی) نثای غفد مشیله و مشیله(، ا

از اۀم اقسام  ندارۀم و اصل دلفلی بد حدم  اۀم عمل در هفچ ۀک 

 .17عدم حدم  اس 

شیارتد می    دربارهبحث  اهمفّ  ض ع زمانی د ش د  اۀم م 

در چند سااا  ا فد اۀدان کان ن های م ج د که بدانفم طبق گزارش

شته      شده تا جاۀی که در بعضی ن  سف  در جهان  ا هعمل تغففد جن

 !س نام بدده شده ا "بهش  تغففد جنسف "از اۀدان به عن ان 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 مهدی کدۀمی نفامحمد  ا سالمنگاهی نقهی به تغففد جنسف ، حجۀ - 17
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 آرای فقهی
 

سش از  س      در بدابد پد سف   ممیم ا ۀیی  نقفهتغففد جن

 ام  زۀد را ابداز کند:ۀاز ن د

باشاااد،        : اوّ جاۀز  قا  ف  مطل که در   چنان تغففد جنسااا

 یکد شده اس ، تحدۀدال سفله

 تغففد جنسف  مطلقا جاۀز نباشد، :دوم

که در ، و عدم دنضاادورم مفان حال  تف اافل  :ساا م

شد، ۀعنی بدای کسانی که بفماری روانی   ص رم ضدورم    جاۀز با

 و روحی داشته باشند جاۀز باشد،

سانی     :چهارم تف فل بفم  نثی و غفد  نثی، ۀعنی بدای ک

 که دوجنسفتی هستند، جاۀز باشد و بدای غفد اۀشان جاۀز نباشد.
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 بحث فقهیمقدمۀ 
 

سف    در بحثبدای اۀم که  ش    لط تغففد جن ، دم ض ع ن

ممیم اس   ، چ نکددبدرسی  جداگانه حال  سهبحث را باۀد در 

 :حیم  اصّ   د را دارا باشد حال هد 

 ها معل م اس ، انجام عمل در کسانی که جنسف  دن   ، اوّ

  د  ه وداتغففد دبخ اهد دن را  ،اس مدد جنسفتش  کسی کهۀعنی 

 عیس،دۀا ب را زن کند و

سف  در  ،دوم سه  تغففد جن سانی  های کایبدوجن ، ۀعنی ک

سلی می  شان به      که دارای ابهام در دل  تنا سف  اۀ شند، ولی جن با

نفم چدر نقه از  که معتبد قابل تشااخفص اساا  هاینشااانهوساافلۀ 

 ،ش دۀاد می  نثای غفد مشیل عن ان اب اندادی

از  در نقههای حقفقی که تغففد جنسف  در دوجنسه   ،س م 

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

 اشد. بهستند که جنسف  دنان با عال م معتبد قابل تشخفص نمی
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 عکسربررسی تغییر جنسیت مرد به زن و ب

 تغففد جنسف  شخ ی که   نخس  به بدرسی   دغاز بحث در

  اهد به جنس جنسااف  مشااخص دارد، مدد اساا  ۀا زن و می 

 بدای رساافدن به نتفجۀ .پددازۀم، میتغففد جنسااف  بدهد ،مخالف

 مدحله انجام   اهفم داد:   د را در سه بحث مطل ب 

صااحفح نقهی شاادعی و از ن د  عملاۀم اصاال دۀا  (الف

 جاۀز اس ؟اس ؟ ۀعنی چنفم عملی 

 ر ط دن –کنفم سی  راۀم عمل، ۀعنی بد بحث تی ۀنی (ب

مدد ش د ۀا زن واقعاً  دۀا مدد واقعاً زن می - اندکه بعضی ادعا کدده 

دا پفط ری به جنس مخالف تغففد  هاجنسااف  دنشاا د؟ ۀعنی می

سف  جدۀد بد  که دثار  کند ش د، ۀعنی  جن ا بمدد هنگامی که دن بار 

 ،تزرۀق هدم ن و عمل جداحی در ظاهد تغففد کدد و  انم شاااد    

و شاا هد  اشاادب انمدد ش نفمی از ار ارثسااهم و د نچادر سااد ک

سف ،  تغ زن اگد در اثدو ۀا ا تفار کند  شد ففد جن و فدد ، زن بگمدد 

 دو بدابد   اهدان   د ار  ببدد و...

سف  و   ج( سی  حیم تغففد جن  و در ندد دن یپفامدهابدر

 اۀم که اۀم عمل درمان قطعی اس  ۀا مُسیّم.
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 جواز یا عدم جوازبحث فقهی: 

 اند:هندم داند، دانستهز ۀجاکسانی که اۀم عمل را 

نابد اۀم      یدلفل ندارۀم، ب  ،بد حدم  یاتی تغففد جنساااف  

صل  س ، چ ن   دنج از  ،ا شیء  »ا لَکَ حَاللٌ حَتّی تَعلَمَ أَنَّه  هو کلُّ 

 .16«حَرامٌ بِعِینِه

رساااد د ۀلی وج د دارد که اما در مقام تحقفق به ن د می

  .نفمبدرسی کرا  هادن، بنابد اۀم باۀد دکنتغففد جنسف  را منع می

 

  

                                                 

 
شیعه   - 16 جواز االنفاق من کسب الحرام:   باب عدم -4، 98، ص11، جوسائل ال

 باشد.که بدانی عفناً حدام می هد چفزی بداۀ  حال  اس  تا اۀم
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 : آیۀ تهلکهلاوّدلیل 
 

وا وال تلق» دۀۀج از تغففد جنساااف   بدای عدم اولفم دلفل

 باشد.می 17«بأیدیکم إلی التّهلکۀ

مح ر  .ن ا تالا وج د دارداددر تفسااافد دۀه مفان مفساااّ

را سببفه و   "باء"گدوهی ، چ ن اس  م ج د در دۀه  "باء"ا تالا 

 اند.دانسته تأکفدیبد ی دن را 

 :ۀ تهلکهمعنای آی در لفرض اوّ

در  ت ان به دن اگد باء را در دۀه ساااببفه بگفدۀم، دۀگد نمی   

ستد   کدد تغففد جنسف   بحث  ، چ ن در اۀم ص رم معنای دۀه  ا

 چنفم   اهد شد:

 «، به هالک  نفندازۀد.ۀش   انبا دست»»

ر مقدّ دندر  ایکلمه باۀد ناچار بدای کامل شدن معنای دۀه 

 ن .گد

                                                 

 
 181 هسوره بقرۀ، آی - 11
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در  «ها= جان  سنفُأَ» اند کلمۀ  ندم ده نامفسااادگدوهی از 

س ،  ر دۀه مقدّ سد مدح م  به ن د میا سدّه   ۀ  اهللدر   ۀی قد  

همفم را  دۀه - قاعدۀ  ضاادربحث در  -در کتاب اصاا     ۀش 

نا می  ۀد  ط ر مع ما فل وقتی می   13،ن م    به همفم دل هد بد حد   ا

دۀه ت اند به اۀم دلفل بفاورد، نمی اصااالی عضاااایضااااۀع کددن ا

ستد   کند و بد  شدع  دن عدم ج از  ایا سّل  به مذاآ  د، ش  میمت 

س  دورده،   د     شدع را از کجا به د شان  اما اۀم که مذاآ  باۀد اۀ

 پاسخ بدهد.

ند،  ادر دۀه گفته   "باء "چه طدنداران ساااببفه ب دن     بنابد دن 

 :ش دچنفم میمعنای دۀه 

 «را به هالک  نفندازۀد. د  های جان، ۀش   انبا دست»

 :اشدکه باء در دۀه سببفه ب دانفممی بعفدبه چند دلفل  :پاسخ

تقدۀد  را در« أنفس»باۀد کلمۀ  ،اگد باء را سببفه بدانفم :او 

 ؛13تقدۀد  الا اصل اس  دانفمدر حالی که میبگفدۀم 

                                                 

 
 706، ص0، جم باح ا ص   - 13
شده که اگد    - 13 ص   نقه اۀم بحث طدح  در نهم کالم گ ۀنده، مخاطب  در ا

ه  مداد گ ۀندو معناۀی دۀگد  ظاهدی را در ن د داشته ۀا معنای شک کند که دۀا  
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ق ا   تل»در « أۀدی»معنای  ،اگد باء را سااببفه بگفدۀم :دوم

 ش د؟می چه« بأۀدۀیم

س    د،     شفد  ۀشدۀا قددن ندم ده با د اگد  ، امارا نی

 !دس  نباشد اشیا  ندارد؟   دکشی با

 ها وج د دارد؟چه وجهی بدای ا ت اص دس 

که از    اگد  ته شااا د  ۀدی »گف نای مجازی م رد ن د   « أ مع

گ نه  همان، باشد می مق ّقدرم و  و دس  به معنای م هد اس ،  

قددن همفم معنا به کار رنته اسااا ، باز       که در بد ی دۀام دۀگد   

 دۀه اۀم، چ ن معنی معنای صااحفحی از دۀه به دساا  نخ اهد دمد

 :ش دمیگ نه 

                                                 

 

  ای بد وق عبه وج د قدۀنه   ت جه کاماًل بدای مخاطب معل م نباشاااد، بلیه با        

 حذنی 

 معنایته باشاااد که گ ۀنده معناۀی غفد از در کالم گ ۀنده احتما  وج د داشااا

اد ای اطمفنان دور، ۀقفم به مدتا وقتی به وساافله قدۀنهرا در ن د گدنته،  ظاهدی

. اصاااطالحاً  گذارند  میگ ۀنده  در کالم حذا  عدم  نشاااده، بنابد   گ ۀنده پفدا  

که از کالم گ ۀنده بدون را ظاهدی و معنای  گ ۀند تقدۀد  الا اصل اس می

س ب می ش د،  زۀاد کددن چفز دۀگدی به دن نهمفده می   د.ننکمداد گ ۀنده مح

 )ر.ک: کتب اص   نقه، مباحث الفاظ( 
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  د را به هالک   هایجانبه سبب قدرم و ق ای   د، »

 «نفندازۀد.

  د او را چط ر دۀا اۀم معنا صحفح اس ؟ قدرم انسان    

 اندازد؟به هالک  می

از بالغ  بد  ردار   ،باشاااد اگد چنفم معناۀی صاااحفح  

س ، همفم  شفم ط ر با دۀام  نف شد که در ندض سازگار نمی  پف  با

 دوم بفان   اهفم کدد.

 در معنای آیۀ تهلکه:فرض دوم 

اسااا ، ۀعنی  تأکفدی  ، در دۀه  "باء " اند ندم دهاکثد علما  

 د.رنقط معنای تأکفد دا

، اب البقاء که ادۀب مغنیهشام در  ، ابمکشاا زمخشدی در  

سی         سفد   ۀش، مدح م طبد س  در تف ستی ه سرّه  زبدد ر دقدّس 

سفد   سرّه  طباطباۀی و عالمه  البفانمجمعتف سفد  در قدّس  و  لمفزاناتف

قا ل به همفم معنا در دۀۀ م رد بحث ن ابسااافاری دۀگد از مفساااد

 اند.بدای باء شده

که در ردّ  فه ب دن   عالوه بد د ۀلی  ۀ  باء سااابب فا ه در د ن ب

باب انعا     از« القاء »اۀم اسااا  که  ب دن دن  تأکفدی  دلفل  کددۀم، 
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که باء   به حدا واساااط تعدۀه     نفازی  ، پسی اسااا متعدّ  و دمده 

شد  شد، مداد از   همان .ندارد ،با  در دۀه به قدۀنۀ« ۀد»گ نه که گفته 
یدیهم  » قالت الیهود ید اهلل مغلولۀ    »و  04«ید اهلل فوق أ قدرم و    01«و 

 .استطاع  اس 

ستند که   ۀ م رد بحث مادۀ پفش ازشاهد اۀم معنا دۀام   ه

شند در باب جهاد می س  در   ،دای نهم بهتد معنای دۀهب .با   ب ا

 . دقّ  کنفم هادن

 ندماۀد:در دۀۀ صد و ن د می

 «.م..کُونَلُقاتِیُ ذینَالَّ اهللِ بیلِی سَوا فِلُوقاتِ»

بد ی در که  چنان، اساا جهاد به معنای  «نی ساابفل اهلل»

 .س ام ج د در دۀۀ زکام به جهاد تفسفد شده « سبفل اهلل»رواۀام 

 ندماۀد:در دۀۀ بعد می

 «م...وهُمُقفتُثَ م حیثُوهُلُاقتُ وَ»

                                                 

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

 «ۀ...تنَنِ  نَیُی   تَتّم حَ هُلُقاتِ وَ»

 دۀۀ م رد بحث ما که -دۀۀ صد و ن د و پنج صدر در  بعد 

 ندماۀد:می - س ا

 «اهللِ بیلِوا فی سَقُنفِاَ وَ»

نه و        ما    د را هزۀ بدای جهاد و تجهفز ق ای جهادی 

 ندماۀد:و در ادامه می انفاآ کنفد

 «ۀکَهلُی التَّلَم إِیدیکُأَوا بِلقُال تُ وَ»

بادا   نه    ۀش ا  مااز ۀعنی م فد و ق ای جهادی    هزۀ نین

 ؛هسااتی و تشاایفالتتان را تلف کنفدهمچنفم   د را از بفم ببدۀد، 

 :ندماۀدرا به نساد بیشانفد، در پاۀان می   ۀش ادا قدرممب

 « إنَّ اهللَ یُحِبُّ المُحسِنین وانُحسِأَ وَ»

 کناردر چ ن اۀم نداز از دۀه  .احساااان کنفد «وَ أَحسِِِنُوا»

 ز ما ابگ ۀفم من  ر اۀم اس  که  ممیم اس   ، قدار گدنته «انفقوا»

إنَّ » چ ن ،و در راه  دا ما    ۀش را هزۀنه کنفد بگذرۀد   ۀش

 «. دا احسان کنندگان را دوس  دارد ؛اهللَ یُحِبُّ المُحسِنین
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دن در راه  دا  کددر م رد انفاآ و هزۀنه   اما باۀد گف  که      

ام اماز رواۀتی . شده اس   ت صفه  وسط   حدّ روی و رعاۀ به مفانه

س  و بد رعاۀ    السالم  علیهصادآ    مفانه رویمؤۀّد همفم مطلب ا

حِبُّ  » تفسااافددر حضااادم  ،کند مید ل   در احساااان  إنَّ اهللَ یُ

 «المُحسِنین

مُ أی» :داۀندممی ل َا ت ِق ِِ   روان،ۀعنی مفانه 22«دینصِ

: نه تمام ام ا  و معتد  باشااافد ۀد:امندمی  داوندپس 

فد     داراۀی   د جب     را در راه  دا صاااادا کن که م 

ش د     شما  شفمانی و ندام   اۀم نه  23«وراًسُ حمَ وماًلُمَ دَقعُتَفَ» پ

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

                                                 

 
شیعه   - 22 ستحباب االقتصاد فی النفقۀ،    -21، 112، ص21جلد  ،وسائل ال باب ا

شی     15، ص4جلد  ،الکافی سیر العیا صد...، تف ضل الق  یۀل همفم ،لج اوّ ،، باب ف

صادآ علفه   س : حمّاد اللّحام از امام  سالم نقل کدده   دۀه. متم رواۀ  چنفم ا ال

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

سب، دۀا  داوند نفدم ده:  س  و نه ا نفی   و از بفم نبدۀدق ای   ۀش را  منا

 روان را.دوس  دارد، ۀعنی مفانه احسان کنفد، همانا  دا محسنفم را
سراء، آیه     - 25 سُطهَا کُلَّ  »: 28سوره ا وَ ال تَجعَل یَدَکَ مَغلُولَۀً إِلَی عُنُقِکَ وَ ال تَب

 «البَسطِ فَتَقعُدَ مَلُوماً مَحسُوراً
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ی که پفش از اۀم دۀه قدار دارند و    دۀات با مالح ۀ   اۀم بنابد  

سد هم    ش   شند  میپ  فمبفنمیصدر و یۀل همفم دۀه  ت جّه به و با

 ندماۀد:میمتعا   ی داکه 

 «سازۀد.ق ای   دتان را به هدر ندهفد و ناسد و ضاۀع ن»

 همان قب   اۀم معنا وج د ندارد، چ ن   جز ای ظاهداً چاره  

فان شاااد،      باء در دن معنای       گ نه که ب فه ب دن  با ندض سااابب ۀه  د

 هماز دن  پفشبا دۀام تفسااافد دۀگد از دۀه و  دهدصاااحفحی نمی

  .س نفسازگار 

بد اۀم اسااا  که دۀه از به هدر دادن و ضاااۀع کددن ق ا  

بفنفم که ۀک وق  ق ا، اجتماعی اسااا  و ۀک       ، مینماۀد  نهی می

س ، مثل از بفم بددن   سان،  وق  ق ای بدنی ا هم ماعضای  نفس ان

بدن، مانند چشم و دس  و پا و ... ۀا از بفم بددن اعضای     و اصلی 

 تناسلی و تغففد جنسف ...

 :گفته ش ددر اۀنجا به ن د بفاۀد و  یممیم اس  اشیال

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

س   و معنای دن از بفم بددن ق ای اجتماعی به دلفل عدم  و جهاد ا
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مثل به دۀگد م ارد را چط ر حیم دن  ،نیددن اساا انفاآ و  دج 

 دهفد؟تعمفم و تسدّی میضاۀع کددن اعضای بدنی و... 

سخ: همان  ضی از مباحث   - پفش از اۀمگ نه که  پا در بع

 00.حیم نفس  عم م ص مخ ّ  ،، شأن نزو  و م رد اۀمدهکدبفان  -

 طبقکه علما  چنان   شااا د،تد رواۀام نهمفده می  اۀم قاعده از بفش  

ۀۀ   همفم قاعده    که در کنار دۀام    را « ممتُنِما غَ نَّإ»در باب  مس د

سب تعمفم  دارد، ظه ر و در غنفم   گدنتهجهاد قدار  به ارباح میا

 وارد نفس . یفم اشیالچن، پس اندو تسدّی داده

کساای حق  ،بد اسااا  همفم دۀه و معناۀی که بفان کددۀم

 یاعضااا ۀا ناب د سااازدندارد کاری کند که قدرم و ق ای   د را 

پنجگانه و ق ای جنسی   د را از بفم ببدد و   د   ا ّر فسه ۀا ح

 فمهمچن .اندرا عقفم کند، بد  الا بعضی که نت ا به ج از دن داده 

سا  همفم دۀه،   سف  داد  بد ا س  تغففد جن طع ق ، چنان کهجاۀز نف

                                                 

 
ی در قددن ۀا سن  حیمی بفان شده باشد، در تمام    ض ع ۀعنی اگد در م  - 00

س ره   حیم جدۀان می ض ع م ادۀق دن م   ۀابد، مثل حیم  مس که در دۀه 

شده و در دن حیم س دی که از جهاد به دس  می     شده انفا  بفان   و دۀد بفان 

  ایکه اۀم حیم در م رد هد سااا د و ناۀده اندکدده ت ااادۀح علما جمعی از 

 جاری اس  و شأن نزو  و م رد که جهاد اس ، مخ ص دن نفس .
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ۀا بفدون دوردن رحم و ی اۀشااان هابفضااهو  انمدد تناساالیدل  

ضاااۀع ها از م ااادۀق جاۀز نفساا ، چ ن تمام اۀم اندان زنمتخ

 ق ا اس . و از بفم بددن اهالک سا تم، 

ن و از مدد به زبد حدم  تغففد جنسااف   ۀ تهلیهدۀ ه:نتفج

 .داردعیس د ل  دب

 : آیۀ تغییر خلقتدلیل دوم

 که بد عدم ج از تغففد جنساااف  د ل  دارد،    دۀۀ دۀگدی  

 باشد.دۀۀ تغففد  لق  می

متعا  دربارۀ  ی دادر دۀۀ صاااد و هجده سااا رۀ نسااااء 

 ندماۀد:میشفطان 

 «لَعَنَهُ اهللُ وَ قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِکَ نَصِیباً مَفرُوضاً»

لعن  کند، او گفته اسااا  که از  شااافطان را   دا»ۀعنی:  

 «.  اهم گدن بدبندگان ت  سهم معفنی 

ۀه در  فان روش       د به ب عد  طان  ب ملع ن در اۀم راه  شاااف

   انفم:پددازد و از زبان او میمی
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وَ لَأُضِلَّنَّهُم وَ لَأُمَنِّیَنَّهُم وَ لَأَمُرَنَّهُم فَلَیُبَتِّکُنَّ ءَاذَانَ األَنعَامِ وَ »

 25«لَأَمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اهللِ

فان می            قدم ب به  قدم  ف    د را  عال طان ن ند شاااف وَ » :ک

 ،  دنان را گمداه و در رنتم به س ی مق د و هدنشان   اوّ «لَأُضِلَّنَّهُم 

دۀز لب پُد وهای دنان را د « وَ لَأُمَنِّفَنَّهُم»، س س کنمدنان را سس  می  

ها از  ها   که  اۀم از  پس ،کنممی درزو ها را در د   ن ها  نددرزو

 «فَلَیُبَتِّکُنَّ ءَاذَانَ األَنعَامِ» دهمها ندمان میبه دن« وَ لَأَمُرَنَّهُم» م،نشاااند
 .گ ش حف انام را ببدند و ۀا بشیانند

دادند در زمان نزو  دۀه، بد ی از مددم حف انام را دزار می

بدۀدند و از تماشای و بدای بازی و سدگدمی گ ش حف انام را می

بددند و به اۀم وساافله م می، لذّحف انالعمل و دردکشاافدن عیس

 .ندکددتفدۀح می

 گ ۀد:رسد و میها میدر قدم بعدی ن ب  به   د انسان

 «وَ لَأَمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اهللِ»

 «هند.دپس دندۀنش  دا را تغففد می ،دهمبه اۀشان ندمان می تحقفقاً»
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دد د که درص نکرنتار و عمل ابلفس را بازگ  می ،دۀه گفتار

از  ین فب سهم و  ک شد  میاغ ای بندگان  داس  و  ندۀب دادن و 

 کند و  از ن د نیدی دنان را گمده می، اوّبگفددبدای   د اۀشااان 

شان می ثبام قدم دن با وعده و وعفد دنان را  س س گفدد، ها را از اۀ

 در اۀم .دهدسااازد و در مدحلۀ عمل به دنان ندمان میمشااغ   می

و قدار د اجا دو امد و ندمان از س ی شفطان به کسانی که تح  تأثف

از  بدۀده وشاا د، ۀیی اۀم که گ ش حف انام را دارند صااادر می

 به تغففد در  لق  ، ساا سدنم ببدچاره لذّبی امحف ان شااینجۀ

 دهد.میدست ر 

غففد ، تتغففد در  لق  از تدتفب دۀام د ل  دارد که مداد     

م انسااان را ندۀب گابه  گامشاافطان  .اساا  هاانسااان دندۀنشدر 

سان در بدن دهد تا به تغففد می سد، کارهاۀی  میها ان مثل   ی  ر

 .که در دن زمان راۀج ب ده اس  هامدد 06کددن

گ نه مددها    ثدوتمندان و طبقام مدنّه جامعه معم  ً اۀم      

گماشتند تا زنانشان را بدای  دم  در اندرون  انۀ   د به کار می

                                                 

 
ضه  .ا ته کددن و  ی کددن:   اجه   - 06 سان   در دوردن بف های حف ان ۀا ان

 .(لغ  نامه دهخدا)مذکد اس  تا حال  ند ب دن او از بفم بدود
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 عادی در دن زمانۀک امد کار اۀم  .از معاشدم س ء در امان باشند   

 .و حتّی تا دو سه قدن پفش ب د

ته  ما  گدوهی  الب به تغففد در دۀم   از عل ق  را  تغففد در  ل

اۀم معنا را به رضااا ان اهلل علفه عالمه طباطباۀی  .اندمعنا کدده دا 

سدّه    ۀی  ۀ  اهللد، ولی نقل کدده «قفل»ص رم    در بحثقدّ  

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

 دهد که اۀم معنا را ا تفار کدده اس .نفز نسب  می

سفد     شاره کدده:  البفانمجمعصاحب تف وَ » نفز به اۀم ن د ا

دربارۀ معنای دن ا تالا شااده  ؛اختُلِفَ فی مَعناه فَقیلَ یُریدُ دینَ اهلل

 «اند ۀعنی دۀم  دا را تغففد دهند.گدوهی گفته .اس 

ن اعبا  و گدوهی از مفسدس س اۀم معنی را به ابم اۀشان

سب  می  ا فِطرَتَ اهللِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَ» دهد و بدای تأۀفد دن دۀۀن

  دورد.را شاهد می  28«لَا تَبدِیلَ لِخَلقِ اهللِ

                                                 

 
شان  گدچه مقدّ -07 ض ان اهلل علفه   -ر اۀ شفه     -دقای ت حفدی ر دۀه را در حا

 (.مصباح الفقاهۀ :ک .)رباشدمطلب ما می بفانگدط ری معنا کدده که 
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 دلیل تفسیر خلقت به دین

شد،  همان شفطان   -ن به اۀم ن د قا الط ر که بفان  که امد 

ۀۀ در  به تغففد در دۀم  داسااا    «فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اهللِ»د ی بدا - ، امد 

فد ن د   د    ۀۀ  تأۀ فاً فِطرَتَ اهللِ الَّتِی فَطَرَ      »د لدِّینِ حَنِی فَأَقِم وَجهَکَ لِ

اند که   و ندم ده را شااااهد دورده   29«النَّاسَ عَلَیهَا لَا تَبدِیلَ لِخَلقِ اهللِ     

ۀه در  چ ن نای دۀم می  اۀم د ن ددر  نفز« خلق اهلل» ،دهد نطدم مع

اۀم  «ق اهلللالتبدیل لخ»معنی  باشااد، پسمی دا دۀه به معنای دۀم 

 .جاۀز نفس  دا دۀم و تغففد در اس  که تبدۀل 

سخ  س  « أَلزِم نطدمَ اهلل» در دۀه«  فِطرَتَ اهللِ» معنای :پا ، ا

شما را بد دن    شفد که  دا  شته، و    ۀعنی ملتزم به نطدتی با لَا » سد

شد، ۀعن می« ال یَتَحَقَّقُ التَّبدیلَ» به معنای« تَبدِیلَ لِخَلقِ اهللِ بق اطمی با

 نهاد   د که قابل تغففد نفس ، حدک  کنفد و ملزم به دن باشفد.

ندماۀد باۀد ملتزم به شااه م انسااانی که  بنابد اۀم دۀه می

ع و را ضاۀ ی از نطدم و  لق  انسان اس ، باشفد و نباۀد دن     جز

                                                 

 
 همان - 03
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باه کنفد   بفنفم که اۀم معنا مؤّۀد گفتار ما در دۀۀ تغففد  لق          می .ت

 اس .

لۀ   همچنفم  قاب ۀه  « اهلل لقَخَ»م عام األَ آذانَ» با در د نه  « ن قدۀ

 د معناۀی که گفته شد.اس  ب

چ ن  ،شاا دشااامل غفد انسااان نمی« خلق اهلل»البته عم م 

  .باشدنمیو محفط زۀس  تغففد در زمفم و ک ه مداد قطعاً 

  رسااد بهتدۀم تفساافد دۀۀ بنابد دنچه بفان شااد به ن د می
 همان باشد که گفتفم.« فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اهللِ»

امد اۀم اسااا  که  نهاۀ اگد اۀم تفسااافد را قب   نینفد، 

م که ش ۀ  دۀه مطلق اس  و باۀد معنای جامع بدای دن قا ل  :بگ ۀفم

ضای بدن  هم  لق  ظاهدی  و معن ی و هم  لق  باطنی ۀعنی اع

  را در بد بگفدد.نطدی ۀعنی دۀم 
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 نتیجۀ بررسی آیات

ه ک دۀد اۀم اس  دس  می ه ای که از بدرسی دۀام ب نتفجه

جاۀز نفس ، چ ن   ،عیسدتغففد جنسف ، چه از زن به مدد و چه ب 

سان قدار        اۀم عمل  س  که  دا در یام ان سا تم ق اۀی ا ضاۀع 

 اس .و تغففد در  لق  داده 

جاۀز نفساا  انسااان  اندندم دهمشااه ر نقها  رواز همفم 

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

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

 امکان تغییر جنسیت

 جنسف   تغففد عالم تی ۀمو در دۀا ممیم اس  در  ارج  

 ؟محقق ش د

کنفم، ۀیی دو گ نه بدرساای می م ضاا ع را ،بدای پاسااخ

و و ا بار دسااامانی   از من د قددنی امیان وق ع تغففد جنساااف    

  دۀگدی قطع ن د از قددن و در عالم تی ۀم.
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 تغییر جنسیت در قرآنامکان 

ش ری   در دو دۀه از قددن مجفد  پاسخ   ما پدسش به س رۀ 

 د:اۀندممیدر اۀم دو دۀه متعا   ی دا دهد،می

 ءُ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُآوَاتِ وَ األَرضِ یَخلُقُ مَا یَشَالِلَّهِ مُلکُ السَّمَ»

شَاءُ الذُّکُورَ * أَو یُزَوِّجُهُم ذُکرَاناً وَ إِنَاثاً وَ یَجعَلُ مَن   إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَن یَ

  30«یَشَاءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ

نای   اگد در ۀ مع قّ  امد که قددن کدۀم   می ،فد کن  د فد  بفن

  بشد نفس ،  داس ر ا تفارپسد و د تد شدن ندزند د :ندماۀدمی

و به هد کس بخ اهد د تد    دهد که به هد کس بخ اهد پساااد می   

سا   بد اۀم ، دهدمی س به ا سف  جاۀز  انی که میک گ ۀند تغففد جن

دۀه امیان چنفم کاری را  ،ج ازحیم به  از  پفشگ ۀفم اسااا ، می

ۀم کار در ا تفار بشااد نفساا ، چ ن اگد اندماۀد می کند ونفی می

 ، م قعف  دهشاااانح ااااری که دۀه بفان     ،چنفم عملی ممیم ب د
از  -ب دن  زنو  مدد -جنسااف  نداشاا  و بدای هبه و بخشااش  

 ماند.س ی  دا معناۀی باقی نمی
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با تفغ جدّ   ب  ق حقّت ب دن احی مدد و زناگد قدار ب د  ، دۀا

صدۀح   بلیه ،ظاهدبنابد اۀم شد بگ ۀفم  دا د تد داده ۀا پسد،   نمی

د تد و پسااد شاادن دساا   داساا  و  جنسااف  و ندماۀددۀه می

 م م سکاری که در طی عملفام  ، پسدس  بشد از دن ک تاه اس 

 کاری ص ری و ظاهدی اس .  ،ۀابدانجام میبه تغففد جنسف  

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

   لق  در ا تفار  داساا  و ساا س قابل تعففم جنسااف  در اوّ

شد میتغففد  سی که ک ر به دنفا می با عداً دۀد و امیان دارد ب، مثل ک

 در اثد عمل جداحی بفناۀی   د را به دس  دورد.

بحث بد سد پاسخ: مقاۀسۀ اۀم دو صحفح نفس ، چ ن 

 ینابفناۀبفناۀی و  .نه ع ارض 81در ن ع و یام اس امیان اۀجاد تغففد 

تغففدی  ،و در ص رم بفنا شدن نابفنا اثدی در تغففد ن ع انسان ندارد

                                                 

 
صطالح به کلی گفته می  - 81   هاۀی که دارای حقفقتیش د که بد یام ن ع در ا

ها در واحد باشاند، واقع شا د. مثالً در م ضا ع م رد بحث یام تمام انساان    

شته و دن را    س  و مدد و زن ب دن بد اۀم حقفق  تأثفد گذا ه ب حقفق  ۀیی ا

ها و بفماریها و اعضااا و اندامکند، در صاا رتی که دو ن ع کلّی تقساافم می

ستی  ستند که در یام و حقفق      دۀد،ها پفش میۀی که در دنهاکا ضی ه ع ار

 انسان تأثفد ندارند.
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و  دو ن ع هستند زن ب دن،و  مدددر ن ع او داده نشده، در حالی که 

 ی سهبه و بخششی از  ،اۀم دو ن ع ندماۀد تعففممیم رد بحث  ۀدۀ

 .فستندناس  و قابل تغففد وند عالم  د

 تغییر جنسیت در عالم تکوینامکان 

بدای بدرساای امیان تغففد جنسااف  از من د تی ۀنی و در 

ها نانسا جنسف   نم که کت جّه شما را به اۀم نیته جلب می  ، ارج

 :اس  شخفصتقابل سه ن ع عالم  بد اسا  

 ظاهدی، هاینشانه .1

 ،باطنی هاینشانه .0

 .)ژنتفیی(باطم باطنی هاینشانه .8

مان    -1 مام ز یان   در ت مام اق ام       ها، م فان ت ۀان و م ها، اد

سا  ظاهد انجام می      شخفص ت سان بد ا سف  ان حال  و  .گفددجن

سی    شیل   سی و غدد جن عال م ظاهدی چهده و ظاهد دن، دل  جن

 .باشندمی

و ت اناۀی بارداری حفض دۀدن ت ان عال م باطنی را می -0

 دانس . در مددانو ت اناۀی بارورسازی در زنان و ت لفد اس دم 
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های  تدۀم عال م بدای هد جنساااف  کدوم زوم باطنی  -8

زن  ،مدد تا سد انگشتانش مدد اس  :ت ان گف می و جنسی هستند

مام سااال    نفز بدن مدد و زن از کدوم زم   همفنط ر، چ ن ت های 

شده و در تمام دن    س   سی وج د  ها ۀک جف  کدوم زودر م جن

ست  XYو ۀا  XXدارد که ۀا  سل    .نده تا د د عمد های بدن تمام 

، ت ضاافح مطلب در دغاز شاا ندها درساا  میاز همفم کدوم زوم

  .گفتار کامالً بفان شد

سف   س  اندر کاران در تغففد اۀم   ،دۀا در عمل تغففد جن د

 ق هستند؟ م نّ گدوه از عال مسه 

تناسااالی  هاۀی بدای تغففد مدد به زن، دل     در چنفم عمل 

قسااامتی از ، سااا س با کنندمیها را  ارج را قطع  و بفضاااه مدد

شخص ۀا حف انی دۀگد روده سلی زنانه بداۀش دل   و ۀا... های   تنا

 سازند.می

ها بخش اع می از در اۀم مدحله با  ارج سااا تم بفضااه

ک       ثل رۀش و... نفز  نه م فام مددا با تزرۀق  ند و  ۀاب میاهش صااا

ش د و ظاهدی زنانه  می های اۀشان بدجسته  های زنانه سفنه ه رم ن

 ۀابند.می
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جداحی عمل اقدام به اۀم در زنانی هم که بدای مدد شدن  

ساااازند و با اساااتفاده از     ها را  ارج می  کنند، رحم و تخمدان  می

اسلی  تنچفزی شبفه دل    و ۀا ....بخشی از عضالم ۀیی از بازوها   

با قدار دادن ۀک پدوتز بدای در م اردی سازند و داۀشان میمددانه ب

 .80کننداۀجاد می ظ عحال  نتناسلی سا ته شده، دل  

 کند،به اۀم صاا رم   اص ظاهدی در شااخص تغففد می

چنفم اشخاصی که جنسف    د را مدد     تناسلی مددانۀ اگدچه دل  

لۀ پدوتز در دن ن       کدده به وساااف ندارد و  ند، نع ظ طبفعی   ظ عا

 جنسااف تغففد در کسااانی که  .شاا دم اان عی و حدک  اۀجاد می

اۀجاد شااده بفشااتد تناساالی زنانۀ اند، دل    د را زن کددهداده و 

 هاۀمای که بدای تعبفد ۀمبهتد .اساا  حفدهۀک ساا راخ و شاابفه 

 !نه عض  طبفعی ،اس اسباب بازی کار بدد، ه ت ان بمی

بدای کساااانی که از مدد  بفنفم باطنی می  در م رد   اصّ

رحم سااا ته شاا ند، زن میظاهداً و دهند تغففد جنسااف  میب دن 

ند و حفض       شااا د، همفمنمی ندار مک  ط ر چنفم اندادی تخ

ند نمی به مددی تغففد جنساااف        .بفن که از زن ب دن  در کساااانی 

                                                 

 
 و نفز ت ضفحام شفاهی متخ  ان ا تال  ه ۀ  جنسیکتاب  -80
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 پس در اۀم، کننددهند، بفضااه وج د ندارد و اساا دم ت لفد نمیمی

 .دۀدوج د نمیبه  یمدحله تغفففد

 )ۀا عال م ژنتفیی(اما در مدحلۀ ساا م که دن را باطم باطم

 های در کدوم زومتغففدی نام نهادۀم تا به حا  کسااای نت انساااته        

 .ت ضفح اۀم مطلب پفش از اۀم بفان شد.اۀجاد کند انسانجنسی 

سل   کدوم زوم های بدن م ج دام زنده و از ها در تمام 

بدای تغففد جنسااف  در اۀم مدحله  .ها  وج د دارندجمله انسااان

سل    باۀد کدوم زوم سی تمام  ها را تغففد داد که امدی غفد های جن

کامالً غفد ممیم     ، ممیم اسااا   له  نابد اۀم تغففد در اۀم مدح ب

جام      .باشاااد  می ظاهدی ان که در دۀگد عال م تی ۀنی و  تغففداتی 

تد به .هسااتندناتمام نفمه کاره و  گ نه که بفان شااد گفدد، همانمی

س  بگ ۀفم   سفتش به حا        ا شده و جن شخ ی نقط عقفم  چنفم 

دهند به اۀم پزشاایانی که اۀم عمل را انجام می .  د باقی اساا 

، پس مدد و زن و د تد و پسااد شاادن ۀک ندد، معنا اعتداا دارند

ای اس   گ نه که دۀام قددن به اۀم مطلب اشاره دارند، هدۀه  همان

 دهد.به او میکه  دا بدای تمام عمد 

 ،عمل تغففد جنساااف اند هگفت، اۀم عمل به ج از معتقدان

د و بد همفم اساااا  به  کن مدد میمدد را واقعاً زن و زن را واقعاً   
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 بحث قددنی و تی ۀنیبا ت جه به در حالی که اند، دادهحیم  ،ج از

به ج از عمل تغففد    ند ت انهم نمی علما همفم  دۀد، کدکه مالح ه   

 .ابدۀ، چ ن در واقع تغففد جنسف  تحقق نمیدهندحیم جنسف  

بد همفم اسا  حتّی اگد کسی چنفم عملی را انجام دهد،   

زن باقی مانده،     ب ده،زن  و اگد از ن د جنسااای هفچ تغففدی نیدده

باز مدد  ب ده،اگد مدد  چنان که ،ظاهدش مددانه شااده باشااد گدچه

شد و احیام     س ، ول  اۀم که ظاهدی زنانه پفدا کدده با سف   ا جن

 ش د.ها بار میبد دنهن ز هم اصلی 

 تشبّه به جنس مخالفدلیل سوم: 

ف   تغففد جنساااتحقق عدم   درباره با ت جّه به تحقفقی که     

ت ان به ادلۀ حدم  تشااابّه به جنس مخالف بدای       انجام ۀان ، می   

سف    ستد   کدد. بنابد اۀم می حدم  تغففد جن مل تغففد ع گ ۀفما

د و تشبه به جنس دۀگ  اس  جنسف  ن عی تشبّه به جنس مخالف   

 .باشدمیحدام  ،حدام اس ، پس انجام عمل تغففد جنسف 

صدآ می        شّبه در جاۀی  ش د ت س  گفته   کند کهممیم ا

پس از دن، مشاابّه، به حا    د باقی باشااد، ۀعنی زن لبا  مددانه 

شد   سازد در حالی که    ب   شبفه مدد  و دراۀش مددانه کند و   د را 

تغففد جنسااف  اساا ،  ،جا در اۀمندض عیس، اما دزن اساا  ۀا ب
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ۀعنی جنسف  شخص تبدۀل شده و م ض ع از بفم رنته و م ض ع    

ت ان حدم  تشبفه به جنس دۀگد  دۀگدی دمده اس ، بنابد اۀم نمی 

 را دلفل بد حدم  تغففد جنسف  گدن .

تغففد های ا فد ثاب  شااد، همان ط ر که در بحث :پاسااخ

بله اگد ندض شاا د واقعاً ، محا  اساا واقعی و حقفقی  جنسااف ِ

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

السااّالم نقل شااده، حدنی علفهمجتبی ای که از امام حساام معجزه

 کند. مدد را زن نمی، ولی عمل جداحی زن را مدد و 88دۀگد اس 

                                                 

 
ستاد با طدح اۀم سخم می   - 88 ی را واقعی و حقفق ندماۀند که تغففد جنسف  ا

  شاااهدابم مناقبت ان ت ااا ّر کدد، همان گ نه که در کتاب نقط با معجزه می

ای نقل شده اس . البته باۀد ت جّه داش  که مع م له در    دش ب چنفم معجزه 

ای تارۀخی و اعتقادی مقام بدرسی رواۀ  و صحّ  و سقم دن، به عن ان واقعه

 نفستند.

ش ب نقل  ابم مناقبکتاب  ساب ری  »شده:   شهدد سن محمد الفتا  النف از ادی با ا

شخ ی به امام حسم      :هکددالسالم نقل  عفسی بم الحسم از امام صادآ علفه   

هاۀی که از ساا ی معاوۀه تحمّل کدده ب د،  سااختی هالسااّالم دربارمجتبی علفه

حضدم سخنی ندم د که معنای دن اۀم ب د: اگد به درگاه     عدض کدد.مطالبی 

دعا کنم، عداآ را شااام و شااام را عداآ قدار   اهد داد و زن را  متعا  ی دا

 -که در مجلس حاضاااد ب د    –شاااام اهل  نماۀد، مددی   مدد و مدد را زن می
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ن د پفش و پس ازبنابد اۀم چنفم عمل جداحی و عملفام    

 .80ت ان به عن ان تشبفه به جنسف  دۀگد حدام دانس را می
  

                                                 

 

ضدم رو به     سی چنفم ت انی دارد؟  ح  -کدد و ندم د: بد فز او گف : چه ک

سته   دۀا حفا نمی –ای زن  ش ن ای؟ دن مدد ناگاه   د را زکنی در مفان مددان ن

 .(3ص  ،0ج ،السالمعلفه طالبد  ابی مناقب) ۀان !...
س ا      - 80 سی س  که در عدا اۀم ج امع)تدانس  سه جالب ا   ها(،ها و دوجن

شفدن لبا  تعبفد می    سف ، به پ  ستان   د ک  ش د از تغففد جن ه تغففد و به دو

ند جنساااف  داده  ند ، میا با   نالنی » :گ ۀ ته ت  ل باساااه »ۀا  « رن .  «نالنی ت  ل

ۀم در بنابد ا من  رشان اۀم اس  که نالن دوس  ما تغففد جنسف  داده اس .     

 ، نه تغففد دانند عمل را تشااابّه به جنساااف  دۀگد می     اۀم عدا چنفم اندادی 

شمسی  1830ندوردۀم  13/ۀک شنبه، روزنامه اعتمادجنسف  واقعی.)گزارش  

 (های اۀنتدنتیساۀ های م ج د در و دۀگد گزارش
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 تغییر جنسیت یآمدهاپی

 و 

  ؟نقش اضطرار در جواز تغییر جنسیت
 

سف     سی  را حیم ج از و عدم ج از عمل تغففد جن در ک

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

دساا  دوردۀم، ساا س دربارۀ امیان تغففد واقعی ه د ۀل شاادعی ب

جنسااف  بحث کددۀم و حاصاال بحث عدم امیان چنفم تغففدی   

اگد شااخ اای   د را م رد عمل  :پدساافمب د، در مدحلۀ ساا م می

چه تغففد واقعی محقق  -قدار داد و در ظاهد تغففد شاایل پفدا کدد 

 د؟ندۀا دوام دار و دمدهای عمل او چفس پی -چه نش د  ش د و

 اندندم دهگدوهی ش د که  مطدح می رو اۀم پدسش از دن 

چ ن بعضی اشخاص دچار بفماری و ا تال  روانی و روحی شده    

شی پفش می  س  به دناروند، بدای معالجۀ و حتّی تا حدّ   دک  ن د

اگد به   87جنسی زنفم، ۀعنی ا تال  روانی نارضاۀیچنفم عملی می

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

                                                 

 
05 - ualismTrans sex 
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که شاااخص واقعاً از ن د روانی احساااا  تعلّق به جنس مخالف 

وضااعفتی حاد و دچار کند و در صاا رم عدم تغففد جنسااف   می

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

 .دهفممیاۀم عمل ج از 

 که درامشبفنفم اۀم مدحله هم ت اادناً می  پس ازحتی اما 

تحقفقام مطابق  .دوام ندارددر روح و روان شخص  ،به وج د دمده

شده   سان     علمی انجام  شنا س ی روان صی     از  شخا از  پسچنفم ا

شدۀدتد  دچار مشیالم  از کار   د پشفمان شده و   م ک تاهی مدّ

صد     می انیرو ص رتی که ن د در سا   تا  دنانش ند، به  ز ا پسدو 

 .86کنندو اقدام به   دکشی می هشدپشفمان عمل 

نابد اۀم نمی  ت ان عمل تغففد جنساااف  را درمان قطعی     ب

 از اۀم دس  دانس   ا تال تی و  نارضاۀی جنسی  ا تال م روانی 

شده و         صل  ضطدار حا سا  دن و بدای ا دن، نت ا به  درمانو بد ا

 ج از دن داد.

شند و        اهم هنگام می همگاناز  شته با شتم ت جه دا ن 

 تمام ج انب را مالح ه بفدماۀند.

                                                 

 
 ا تال  ه ۀ  جنسیکتاب  - 86
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سا      شخ ی بخ اهد د   صدا اح س  ایرااۀم که   فّتیجن

ا در دنف .ش د دلفل زن و مدد ب دن نمی  د باشد،  جنسفّ   مخالف 

گدا هساااتند و احساااا  ه ۀ  جنس مخالف را اندادی همجنس

سان   د گداۀش دارند    شته و به همجن سام در بفان     .دا سا اگد اح

فم چنو نی هش   حیم معتبد باشااد، در بدابد رواۀاتی که در مذمّ

 هاۀی دمده، چه   اهفد گف ؟گداۀش

 ،ن ۀساااندهاۀی که اۀم مطالب را میرساااد قلمبه ن د می

 ش د.ها القا مین ۀسندهگ نه به اۀم  مطالبیمسم م هستند و 

سام هفچ    سا سف  اح  .  ندارندگ نه اعتباری در تعففم جن

های روحی و چنفم احساساتی ناشی از ا تال م روانی و بفماری   

ند  جام چنفم عملی  .م قّتی هسااات ماران   ،ان مسااایّنی بدای اۀم بف

ود و رمی از بفمدوام ندارد و در مدّتی اندک     ،باشاااد که اثد دن  می

ن درما ،گ نه که پفش از اۀم بفان شااد همان .پشاافمانی در پی دارد

اۀی با عملی که شااادعاً حدام و د ال  در  لق         ه چنفم بفماری 

 نفس . جاۀزاس ، 

شخ ی چنان      شش و عالقه ت  ر کنفد  نا ز انجام بهای ک

منع کنند و   اعمااۀم از انجام را اگد او که  داردۀا ل اط ۀا اسااتمنا 
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کند اۀم دۀا کساای جدأم می .کند  دکشاای  جل ی او را بگفدند،

 حال  کند؟را بدای او اعما  

شا و کلّ  شد   گمان نمی !احا سی قا ل به ج از دن با  .کنم ک

سف  در اندادی که چنفم گداۀش  ش    ،هاۀی دارندتغففد جن سفار  بفه ب

ت ان گف  عفم دن اساا ، چ ن با انجام اۀم به دن اساا ، بلیه می

از دمد پیاۀم  .ش د او مساحقه و ۀا ل اط می  دمفزشدرمان و عمل، 

 پنهان نفس . ،سأله بنگددم بهدۀد کسی که با عقل سلفم 

ب به تناس  ،بدای چنفم اشخاصی   راهبد اۀم اسا  بهتدۀم  

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

سان مذهبی و درمان روحی و روانی     شنا س  کار ، و ۀا ه رم نی ا

 نه عمل تغففد جنسف .
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 تغییر جنسیت  فروع مسألۀ
 

 ،انجام گدن های گذشاااته در بخشهاۀی که از بدرسااای

جا دارد در اکن ن  .در هد سااه مدحله روشاام شاادشاادعی تیلفف 

 بحثی انجام دهفم. ،ش دم رد احیامی که بد اۀم مسأله بار می

به تغففد     اگد کسااای  مل معدوا  ظاهد   د را در اثد ع

 مادرزادی ف جنس مخالف جنس   د را جزو جنسف  تغففد داد و  

کند، ۀعنی اگد پفش از عمل مدد ب ده، اکن ن   د را   د ندض می

ساب می  حا زن و اگد پفش از عمل زن ب ده،  کند،   د را مدد ح

 از ن د احیام شدعی چه احیامی را باۀد رعاۀ  کند؟

سخ  سف   جگفتفم و ه به مبناۀی که بفان کددۀم با ت جّ :پا ن

ه شاا د ک، معل م میدنکمیعمل تغففد ناۀم در اثد شااخص حقفقی 

حیم چنفم نددی در م رد محدم و نامحدمی و احیام ت صااالی و 

س  و تغففدی     سف  پفش از عمل او تعبدی و ار  و... همانند جن

کند، پس زنی که ظاهد   د را به شاایل مدد دردورده، باۀد در نمی

ظاهدًا تغففد          که  ند و مددی  ۀ  ک عا بدابد مددان حجاب   د را ر

شده    شتم    در م ر ،شیل داده و زن  سم و رۀش گذا و د حفظ محا

 حیم مددان را دارد. ،معاشدم با زنان
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سخ دادن به دن    س  که پا شیل به  امّا چند ندع ا ها کمی م

صی       ن د می شخا س  که چنفم ا سد و دن هنگامی ا پس از تغففد ر

 و مجامع  نماۀند. دمفزش ازدواجازدواج کنند و ۀا بدون جنسف  

ر اند، ددادهجنسااف   عمل تغففدکه نت ا به ج از  کسااانی

اند جنساااف  ظاهدی جدۀد را مالک قدار داده و ندم دهم ارد اۀم 

سف  جدۀد   د می     شخ ی با جن سد ا تفار کند چنفم   .ت اند هم

واحد تغففد جنسف  دهند،  حتّی بد ی در ندضی که زوجفم در دنِ

وظاۀف و به ش د و هد ۀک باۀد ها باطل نمیاند زوجف  دنندم ده

 .عمل کنندشدعی جنسف  جدۀد   د تیالفف 

نای عدم ج از         به مب با ت جه  ما  و عدم  تغففد جنساااف   ا

 :های زۀد پاسخ دادپدسشباۀد به  ،امیان دن

 ند:ک دمفزشاگد کسی که تغففد جنسف  داده با دۀگدی 

 ش د؟دۀا غسل بد او واجب می -1

 ش د؟ۀ او باطل میزوردۀا  -0

اس   ۀزاداده با رعاۀ  ل ازم شدعی جکه انجام عملی دۀا  -8        

 ؟ کدده اس  اقدام به دمفزش جنسی حدامۀا 
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باشاااد     -0 انجام دن  دۀا   ،اگد چنفم عملی شااادعاً جاۀز ن

 ؟ م جب حد اس 

ۀاددوری اۀم مطلب  الی از ناۀده نفساا  که بدای پاسااخ 

 :اندندم دهمشه ر نقها  ،در بحث  نثی

 .«ش دهفچ ۀک واجب نمی داگد  نثی به زنی د    کند، غسل ب»

 رواۀام ازاۀم که ن شته  در باب ص م  ایمسأله  نفمچما در 

و چ ن ممیم  اساا  دمفزشصاادآ  ،مالکشاا د که بدداشاا  می

احتفاطاً روزۀ اۀشااان  ،اطالآ شاا د دمفزشاساا  عدناً بد اۀم عمل 

 .اس محی م به بطالن 

ش د در اۀم    س  گفته  جاری حیم  همانجا هم  ممیم ا

ت جّه کدد بحث باۀد دقّ  داشاا  و در حالی که در اۀم شاا د، می

جداگانه ا هد ۀک رحیم  ۀدوج د دارد که با ندضدو  ،که در بحث

 :بفان نم د

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

سف    د      دل  م ن عی   د را وارد دل  م ن عی مددی که جن

 .نماۀدرا به زن تغففد داده، 
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 دا ل عضاا  زا د یزا ددر حقفق  عضاا  ندض  در اۀم

ت جّه کنفد که اگد ش هد انگش    د را وارد    اس .  شده  دۀگدی

و نه  شاا دغساال واجب مینه ها بد دنزن نماۀد،  دل منفذی غفد 

دلتی هم جا  شااا د، در اۀممینباطل  ها ۀ دنروز نفزچفزی دۀگد و 

ش         شتد از انگ شده، حیمی بف س   ندارد، که با عمل جداحی در

نه م جب غساال چنفم عملی چ ن چفزی نفمه مدده اساا ، پس 

 کند.ش د و نه روزه را باطل میمی

ۀک طدا دارای جنساااف  حقفقی و اصااالی  :ندض دوم

سف          شد، ۀعنی زنی که جن سف  داده با شد و دۀگدی تغففد جن با

با زن حقفقی چنفم عملی انجام دهد و     ،  د را به مدد تغففد داده 

با عمل تغففد      عیس دۀا ب  که   د را  با مدد دۀگدی  مددی حقفقی 

سف   در اۀم ندض  اۀم عمل را انجام دهد. ،در ظاهد زن کدده ،جن

س      ،اوّهمانند ندض  ض ی زا د ا ، جز در دو چ ن ۀک طدا ع

 :ت ان حیم به وج ب غسل کددم رد نمی

س  که  م رد  (الف سلّ نخ س  م شد میهنگامی  ،م ا که  با

 ،در اۀم حال  غسااال بد کسااای که انزا  کدده     ،انزا  انجام گفدد 

 ش د.میاش هم باطل و روزهاس  واجب 
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مانی  (ب ناً  بد  که   ز جام شاااده   عمل عد ع  و    ،ان جام م

که در ط ر  در اۀم حال  بعفد نفسااا  همان .صااادآ کند دمفزش

ش  ، بگ ۀفم بنابد احتفاط87ددۀماحتفاط ک نثی  هب مددد     ان بد اۀ

شان    سل واجب و روزۀ اۀ س  غ گ نه که پفش  ، چ ن همانباطل ا

از اۀم در د     نثی به زن در بحث روزه گفته شااد، در بعضاای 

های مطدح  صااا م، نیاح به عن ان مبطل دمده و در ندض     رواۀامِ 

 .83کندشده هم نیاح صدآ می

نابد اۀم جز در دو م رد اساااتثناۀی که بفان شاااد      عدم   ،ب

 .مسلّم اس در هد دو ندض وج ب غسل 

هاااۀی دمفزشت ان در حیم چنفم عملی را می امااّا دۀااا

 ؟ش دمیجاری  هابد دندۀا حد ؟ هستند که شدعاً حدام دانس 

                                                 

 
مده:   ۀعرودر متن  - 51 بالخنثی قُبُالً لم یبطل صِِِومه و ال       »آ اذا دخل الرجل 

الیخلو عن تأمّل و إشِِکال » اند:ن شااتهمع م له در یۀل اۀم ن دۀه « صِِومها

 «.لصدق النکاح علیه الوارد فی بعض الروایات
س  که مدد دل      - 83 ص رتی قابل ت  ّر ا   د را دا ل دل   اۀم ندض در 

 م ن عی طدا مقابل کند.
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چ ن حدّاقل ۀک طدا اۀم عمل عضااا ی زا د به ن د ما 

اۀم امّا مساالّماً ، شاا دبد اۀم عمل بار نمی ل اط ۀاحیم زنا اساا ، 

 .در حیم ناحشه اس  و انجام دن تعزۀد داردعمل 

س    ،بلی س  و     دنگاهی ممیم ا ساحقه دان را از باب م

دن هنگامی اس  که زنی تغففد جنسف  داده و ظاهداً مدد ش د و با    

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

اۀم حال  چ ن هد دو زن هسااتند، بعفد نفساا  بگ ۀفم مساااحقه 

  فم.جاری کن هاعمل دناند و حیم مساحقه را بد کدده
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 غیر مشکل یاخنثتغییر جنسیت در 

در مباحث قبلی گفته شااد که تغففد جنسااف  کساای که   

س     سف  حقفقی دارد، جاۀز نف سی دن     .جن  ودر چند ن ل به بدر

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

 دازۀم.پدحال  دوم، ۀعنی تغففد جنسف  در  نثای غفد مشیله می

در  نثای غفد مشیل، چ ن جنسف  واقعی و تی ۀنی اۀم   

سف  دۀگد             ض  جن شبفه ع س ، دنچه  شخفص ا شخاص قابل ت ا

 زا د اس  - بلیه معدوا اۀم اس  که دن عض  - به ن د ما ،اس 

سا تم و اهالک        ضاۀع  س  و نه  شتم دن نه تغففد  لق  ا و بددا

بدن،    یه می قدرم و ق ای  کار را بل ۀا تعففم   ت ان اۀم  اصاااالح 

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

 .باشد، جاۀز میۀابدزا د بدن و زۀباۀی دن انجام می

ا ب و ای که جنسافتش معل م شاده   نثای غفد مشایله  پس

های بعدی بفان   اهد شد، نهمفدۀم زن اس    عال می که در ن ل 

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

بخ اهد به جنس دۀگد تغففد جنساااف     اگد  .دارد ،  بفان شاااد اوّ

سفت       س  که جن سی ا س ، چ ن حیم او حیم ک  شبدهد، جاۀز نف

 .معل م اس 
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 تغییر جنسیت در خنثای مشکل

شد   س  که   نثای مشیل کسی  همانط ر که بفان   دارای ا

زن  ندک تعففمکه  ردنداوج د عالمتی ابهام در دل  تناسلی اس  و 

ۀا مدد،    فان دۀگد   اسااا   معتبد در تعففم ۀک از عال م  هفچ به ب

   83در او وج د ندارد.جنسف  

 و ش  ۀک عض  را بددا در چنفم اشخاصی   دۀا جاۀز اس   

 را باقی گذاش ؟عض  دۀگد 

بعضاای به ط ر کلّی در  نثی نت ا به ج از داده و ت جهی 

شیل     شیل و غفد م ند و بد ی دۀگد دن را در ادن نیددهب دن به م

اند، چ ن در غفد مشیل قطع عض  زا د    نثای مشیل جاۀز دانسته  

، پس دو احتما  در تغففد جنسف   نثای مشیل وج د   جاۀز اس  

  .پددازۀمها میدارد که به بدرسی دن

                                                 

 
  کنند، بدرسیرا که جنسف  را مشخص می هاۀینشانههای دۀنده در بحث - 83

    اهفم کدد و   اهفم گف  در چه جاهاۀی حیم به  نثای مشااایله ب دن        

 ش د.می انداد
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 لاحتمال اوّ

  خنثای مشکلتغییر جنسیت جواز مطلق 

در م رد تغففد جنساااف  در  نثای  دنچه گفته شاااد بنابد  

 :ۀک احتما  اۀم اس  که بگ ۀفممشیل 

مطلقا جاۀز اساا ، چ ن در  نثای مشاایله چنفم عملی 

ض ی را قطع   س  کند، جدّاح هد ع ض  زا د ب ده ۀا نه  معل م نف  ،ع

 حدم  و ج از اس . عدماصل پس 

 ش د: در مقام استد   گفته می

س ، جدّاح د   ی کهخ  ش  شیل ا ل  مددانۀ او را  نثای م

 کند، دۀا عمل حدامی انجام داده؟قطع می

س       نه! چ ن نمی صلی ا ض  ا شده، ع  .داند که دل  قطع 

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

 از اعضای اصلی باشد که اهالک ق ا و قدرم بد دن صدآ کند.

 لق   تغففد اۀم عمل در  نثای مشااایل    از طدا دۀگد، 

هم نفس ، چ ن مداد از  لق ،  لق  ن عفه اس  و معل م نفس  

و  هکه اۀم شاااخص مدد باشاااد که بگ ۀفم مدد ب دن را زا ل کدد     

 عملش جاۀز نباشد.



 19 .......................................................................................... تغییر جنسیت آری یا نه؟

 

  معل م نفس وقتی همفم اس ، ۀعنی ظاهد نتاوای بعضی 

 یو قطع ۀیی از اعضاااجدّاحی ۀا زن، عمل اساا  مدد شااخ اای 

لی تناسبد اسا  دل  پس از جدّاحی و    اهد ب دجاۀز او تناسلی 

 !کنفممیحیم به جنسف  او  ،باقی مانده

شده،  همفم ۀصداط النّجا کتاب در  گدچه ا گ نه نت ا داده 

 . زم اس  ،احتفاطرعاۀ  اند ندم دهدر ادامه 

سؤا  و ج اب در     مدب ط صداط النجام  کتاب سه م رد 

 الی از ناۀده     ها   اندن و تأمل در ساااؤا     که به اۀم بحث دمده    

س   سأله      04.نف شدن م شم  سی  را نقل می هادنبدای رو کنفم تا بدر

ها با ارتباط دن و رخ دادهکنفم دۀا صاااحفح اسااا  و ۀا اشاااتباهی 

 ؟همدۀگد به چه اندازه اس 

 دمده:کتاب  048مسأله در 

ضاءِ األَ بدیلِتَلِ هِیَراحِجَ هِلیَّمَعَ ءجراإِ وزُجُهل یَ» سُ تَّال ع  وَ ۀِیَلِنا

م کُلُلیدَهو ما  فَ ،اًیّ نفِمَ وابُالجَ ن کانَ نثی؟ و إِاألُ وَ رِکَالذَّ  ینَبَ ۀِیَ جِالخارِ 

 «؟ء المعاصرینهاقَالفُ نَمِ کَذلِ جیزُن یُلی مَعَ دُرِذی یَالَّ

                                                 

 
 .است النّجاۀصراطفتاوای طبّی  هبرگزید فقه االعذار و الطب - 40
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نت ا به صاا رم  و نقط شاادهدر پاسااخ به دلفل اشاااره ن 

 اند:ندم ده

 «لشکِی المُنثَخُللا لّإِتبدیل األعضاء التناسلیۀ مطلقاً  وزُجُال یَ»
گ ۀی در  نثای غفد مشاایل چنفم عملی جاۀز نفساا  و 

ندماۀد در  نثای مشااایل ۀک عضااا  را قطع کددن صاااداحتاً می

اشیالی ندارد، در حالی که در  ط با تد ندم ده تغففد  لق  جاۀز 

 .01نفس 

له   رعاۀ    فم ندع ندم ده که  همکتاب در   040در مساااأ

س    ،احتفاط س  و نه   ،شخص  ،از عمل هم پسو  زم ا نه زن ا

                                                 

 
  چنفم اس : پدسش مذک ر - 01

شکالً أنوثیاً فهل یجوز     شکل  اذا علم بالفحص أنه فی الواقع ذکر مثالً و إن کان ال

ِِۀ باعتبار  ِِیرورته أنثی خالص نه أ فی هذه الحالۀ إزالۀ عوارض الذکورۀ مثالً و ص

ته بعض األزمات        ربی و هو صِِِغیر علی أنه أنثی ف ذا غیّر إلی ذکر ربما أصِِِاب

 ه عوارض الذکورۀ أم ال یجوز ذلک؟النفسیۀ و تالفیاً لذلک عن

 ج: إذا لم یکن تغییراً للخلقۀ فال بأس.

شده:  جکه در  کنفدمالح ه می ش    اگد تغففد در  لق» اب گفته  شد، ا یا   نبا

 «ندارد.
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در حیم  نثی باقی باز  .اگد عمل در م رد  نثی انجام شاا د .مدد

 00.اس  محی م، حیمهد دو مانده و به 

شان  ش د که معل م می شته عمل ناۀدهاۀم  از ن د اۀ  ،ای ندا

  اس . دادهنت ا قطع عض  در مسألۀ قبلی به ج از  گدچه

                                                 

 
ن ذکر إلی أنثی و بالعکس، فهل تجوز   هناک عملیات تجری لتغییر الجنس مِ   - 42

عامل شِِِرعًا ِم        النظر و اللمس و الزواج و غیرها،  ن حیث  هذه العملیۀ؟ و هل ی

 بحسب الحالۀ الجدیدۀ أم قدیمۀ؟

ِِرعاً، ولو تحققت فی مورد و أوجبت التغییر فی  ج: العملیۀ المزبورۀ غیر جائزۀ ش

ن اإلحتیاط بالنسِِبۀ إلی أحکام الرجل و المرءۀ کما هو فی الجنس حقیقۀ فالبد مِ

 .الخنثی المشکل

 245و  242، ص لطبیۀفقه االعذار الشرعیۀ و المسائل ا
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 نقد جواز مطلق تغییر جنسیت

 در خنثای مشکل 

در م رد عمل تغففد جنساااف  را   نی که  کساااادر ج اب 

 :کنفم، عدض میاندهستنادجاۀز مطلقا  نثای مشیله 

 عض یقطع نیددن  ،خصش که تیلفف ۀمعلم اجمالی دار

و تغففد ندادن  لق  اصاالی و ن عفه باشااد می لق  اصاالی که 

را های جنساای او از اندام  اهد ۀیی کساای که می اکن ناساا ، 

 لق    ءقطع کند، علم اجمالی دارد که دل  تناسااالی مددانه جز       

اصلی اوس  ۀا دل  تناسلی زنانه  لق  اصلی اس ، مثل اۀم که       

دو ظدا دب داشااته باشاافم و بدانفم دب ۀیی از دو ظدا نجس  

س ،   ستند، اۀم در اۀم حال  دب ا جا  هد دو محی م به اجتناب ه

دانفم کدام و نمی ج از قطع اساا  محی م به عدم عضاا  هم ۀک

س   ض  ه همفم دلفل، بۀک ا س    قطع هد دو ع  همچنفم .جاۀز نف

ها به تنهاۀی جاۀز نفس  و حدام اس ، چ ن امد   قطع هد ۀک از دن

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

 .اصلی  لق  قابل تشخفص نفس 

س    ش د گممیم ا س ، چ ن   دا د مدارحیم  فته  واقع نف

س  که    بداند تغففد  لق شخص  حدم  تغففد  لق  در جاۀی ا
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چنفم احتمالی ممیم اساا  در بفم اۀم دو ندع  از اۀم رودهد، می

پفدا شااا د که در علم اجمالی مفان دو ظدنی که دب نجس دارند،       

ولی در م رد بحث ما معل م نفساا   ،حیم بد دب نجس بار شااده

تغففد  لق  بد دن بار   حیم حدم کدام عضاا  واقعی اساا  که 

 .ش د

ا ن د بعفد نفس  ب ،اگد اۀم احتما  بدای کسی ق ّم بگفدد

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

نفس  و ن عاً مدب ط به واقع اس  و دانستم و ندانستم تأثفدی در     

 .حیم الهی ندارد

جداحی و قطع ۀیی از       عماال  ت ان بدای ج از    پس می  

اۀم گدچه ، در  نثای مشاایله وجهی قا ل شاادهای تناساالی دل 

ضااعفف اساا ، در عفم حا  کالم  فلی بی اسااا    وجه بساافار

 نفس .

اگد کساای چنفم کاری  ،شاادۀمقا ل به عدم ج از  چنانچه

شیله را قطع کدد،    شتم از  پسکدد و عض ی از  نثای م ل  د بددا

شاا د و ۀا پس از اۀم که دل  و عال م دۀا زن می ه،مددانتناساالی 

ه شاا د ۀا هن ز در حیم اولفّرا از بفم بددند، شااخص مدد می هزنان

 باقی اس ؟ 
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از عمل جدّاحی در   پفش و پسبه ن د ما هفچ ندقی مفان    

شیله اۀجاد نمی    سف   نثای م شیله را    جن ش د و احیام  نثای م

م، اۀگفته  ط ر که در لبا   نثای مشااایل     همان  .باۀد رعاۀ  کند     

شفدن لبا  مختص به مددان و زنان جاۀز      شخ ی پ  بدای چنفم 

 .08نفس  و باۀد لبا  مشتدک ب  شد

  

                                                 

 
دۀگد را همفشه هم  ،هادوجنسه  ،های م ج دجالب اس  که طبق گزارش  - 08

سی می  صدآ      پسحتّی اۀم امد  .داننددو جن شان هم  ستان از عمل جدّاحی دو

شاامساای و دۀگد  1830ندوردۀم  13/ۀیشاانبه، روزنامه اعتمادر.ک: »کند. می

 «های اۀنتدنتیساۀ های م ج د در گزارش
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 احتمال دوم: حکم به جنسیت خنثای مشکله

 ات و نقد آنبر اساس روحیّ

 :اندگفته و  حیم را دا د مدار حس کدده گدوهی دۀگد

سف  به مدد  شخص اگد پس از تغففد جن  مددانگی حسّ ، 

فد اگد پس از تغف .ت اند زن بگفددو می، مدد شده اس    شته باشد  دا

 اند تو میجنسف  به زن، حس زنانگی داشته باشد، زن شده اس  

ش ، کار بفه ده و عبث     چنانچه .ش هد کند  ساتی ندا سا  یچنفم اح

 اس . نثای مشیله  ،همانند پفش از عمل جدّاحیانجام ۀانته و 

اگد حیم داۀد مدار احسااا  زنانگی و مددانگی  :پاسااخ

 از دن چه ندقی با هم دارند؟ پسپفش از عمل جدّاحی و باشد، 

ۀد حیم داۀد      در اۀم صااا رم پفش  با از انجام عمل هم 

سام ندد  مدار  سا شد، در حالی که هفچ دلفل  اح بد عتمبد شدعی   با

سام در تعففم جنسف  ندارۀ   ب دن  فچ اثدی در رواۀام ه و ماحسا
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ندارد   باری وج د  لب پفش از اۀم در    .از چنفم اعت بارۀ اۀم مط در

00.سخم گفتفم "نقش اضطدار در ج از تغففد جنسف  "بحث 

                                                 

 
ر.ک: بخش پفامدهای عمل تغففد جنسف  و نقش اضطدار در ج از تغففد  - 00

 76ص همفم کتاب،  جنسف 



 

 

 

 

 بخش سوم
 

 های جنسیت در افراد خنثینشانه
 و

 

خنثای مشکله از غیر مشکله تشخیص 
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 های جنسیت در افراد خنثینشانه

تغففد جنساااف ، اکن ن ن ب  به  دربارهبحث پس از پاۀان 

رسااد که اگد کساای دارای ابهام در جنسااف  و به اۀم م ضاا ع می

ت ان جنساااف  واقعفش را تعففم اصاااطالح  نثی ب د، چگ نه می

 کدد؟

 زا نثای مشاایله متماۀز شاادن  ،بحثاۀم ۀیی از ثمدام 

ط ر که گفته شااد  نثای مشاایله  هماناساا ، چ ن غفد مشاایله 

 د مدد اس  ۀا زن.ش معل م  تاکسی اس  که هفچ عالمتی ندارد 

در کتب را جنساااف   نثی تشاااخفص  هاینشاااانهنقها 

کد یرا سااه م رد ن عاً در کتب نت اۀی   د  و بفان ندم دهمختلف 

 :اندکدده

بد اساااا  ، از ۀک مجدا ادرار کند  نثی اگدالب  :  وج د .1

ۀعنی اگد ادرارش شاا د، میحیم همان مجدا به جنسااف  او 

س  ه جدۀان ۀابدنقط از دل  مددان  هاگد از دل  زنان و ، مدد ا

 ادرار کند، زن اس ؛
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ش د،  الب  :  سبق   .0  درادرار اگد ادرار از هد دو دل   ارج 

 .جنسفتش مدب ط به دن اس    ،کندزودتد جدۀان پفدا هد دلتی 

 عیس؛دبفاۀد، مدد اس  و ب هاز دل  مددان  اوّاگد ادرارش 

با  در     تأ ّد الب  :   .8 که ۀیی از دو عالم   در صااا رتی 

شد،  ار ادراگد  .کنفمرا مالح ه می ادرارجدۀان پاۀان   نثی نبا

زودتد از دۀگدی تمام شاا د، مشااه ر اۀم از مجداها ۀیی در 

س  که   سا     ا د دۀدتجدۀان مجداۀی که جنسف  شخص بد ا

 ش د.تعففم می، اس  پاۀان ۀانتهدر دن 

سدّه    ۀی  ۀ  اهللدمدح م  سا  اۀم  قدّ   در حیم بد ا

 که به بفان دن   اهفم پددا  . ندم دهعالم  اشیا  

ها   در  که  یساااه عالمت بد عالوه فان نق راۀج ها  یکد دنم

   د:انهم به عن ان عالم  بفان شده یرد دۀگدا، م اس 

 حفض؛ .0

 احتالم؛ .7

 جماع؛ .6

 شدن؛باردار  .7

 ؛(بددمدگی پستان همانند زنان)دی الثَّ وّدُبُ .3
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 ؛(رۀش دردوردن)نبام لحفه اِ .3

 ها؛تعداد دنده .14

مدح م شفخ   ،را یکد کدده هانشانه از جمله کسانی که اۀم  

 .اس  قفممناهج المتّکتاب در رض ان اهلل علفه عبداهلل ممقانی 

 امیان دارد دو عالم  دۀگد را بفانزاۀفم که عبارتند از: 

اساااتفاده از قدعه بدای تعففم جنساااف   نثی در      :قدعه  .11

 .ش د، ولی  فلی نادر اس ها دۀده میاز کتاببعضی 

ستفاده از       .10 س  بگ ۀفم با ا سف  ژنتفیی: بعفد نف تعففم جن

دانش ژنتفک جنسف  شخص را بت ان تعففم کدد، ۀعنی با   

 XYها اگد کدوم زوم ؛های جنساایاسااتفاده از کدوم زم

 اس .زن  ،باشند XXمدد و اگد شخص، باشند، 

سف  و تمفز  نثای مشیل      شخفص جن  زابنابد اۀم بدای ت

ار اعتبوج د داشته باشد که دوازده عالم  غفد مشیل ممیم اس  

  .فمکنمیبدرسی ها را در مباحث دتی هد ۀک از دن
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 و سوم ل و دومعالمت اوّ
سه عالم  نخس  بدای تشخفص  :چگونگی ادرار

 به ادرار شخص  نثی هستند.جنسف ، مدب ط 

لب     وج د "اولفم عالماا      ادرار از اگد  ب د، ۀعنی      "ا

حیم به مدد ب دن شااخص و جدۀان بفابد،  انتناساالی مددمجدای 

به زن ب دن او          بد، حیم  فا ۀان ب نان جد ناسااالی ز اگد از مجدای ت

 ش د.می

 ،هساااتند معتبد وج د دارند  ۀم م رد ی که در ا اکثد رواۀات 

 :کنفماۀم باب را بدرسی می 07 اوّاکن ن رواۀ  

                                                 

 
 ،هدمد وسا ل الشفعهکه در کتاب  اس  ایشماره رواۀام بد اسا  شماره - 07

بَابُ أَنَّهَا تَرِثُ عَلَى الْفَرْجِ     -1، أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَشِِِْبَهَهُ  ، 295ص ،26

سْتَوَیَا فَعَلَى الَّذِی   یَبُولُ مِنْهُ فَ ِنْ بَالَتْ مِنْهُمَا فَعَلَى الَّذِیالَّذِی  سْبِقُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَ ِنِ ا  یَ

نَُّه یُْعَتَبُر ِفیِه اِلاْحِتَلامُ َو اْلَحیُْض َو           َیْنَبعُِث فَ ِِن اسَِِِْتَوَیا فَعَلَى الَِّذی َیْنقَطُِع َأِخیرًا َو َأ

 اند.ه، ذکر شدالثَّدْیُ
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ِِْعَرِیِّ 46مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  41عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَش

 عَنِ 48وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ 49عَبْدِ الْجَبَّارِ

                                                 

 
فحه ، صکانیاۀم رواۀ  را در جلد هفتم از کتاب  شفخ کلفنی قدّ  سدّه - 06

 ، به عن ان حدۀث اوّ  از باب مفدا  الخنثی نقل کدده اس .177
 طوسی( الفهرست، نجاشی رجال« )ثقۀ، فقیه، صحیح الروایۀ» - 41
 (طوسی رجال« )ثقۀ» - 49
شایان حدود           - 03 ضل بم  شان از ن سطه اۀ سدّه به وا  007شفخ کلفنی قدّ  

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

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

ِِومعۀمعدوا به صاااحب « البدمیی ،  «محمد بم اسااماعفل بم بزۀع»و ۀا  الص

نداده   ند. ابم داود در بخش  گدوهی در اۀم م ضااا ع ت قف کدده و ن د  ا

جا    د می     تاب ر هام ک ۀد:  تنبف گاه رواۀتی از محمد بم ۀعق ب از   »گ  هد

محمد بم اسماعفل بدون واسطه وارد ش د، صحّ  دن جای بحث دارد، چ ن      

ل به دلف –به چنفم رواۀتی  –قب   دۀدار اۀشااان مشاایل اساا ، پس در عمل 

کنفم، اگدچه هد دو بزرگ ار و م رد ل م نب دن واسطه مفان اۀشان ت قف می  مع

و گدوه زۀادی از علما به بدرسی     ۀی  ۀ  اهللدمدح م امّا « رضاۀ  هستند.  

ض ع پددا ته  س  مدح م   اۀم م  اند و با ت جّه به اۀم که از ن د زمانی بعفد ا

سطه    سدّه از ابم بزۀع و بدمیی بدون وا شد کلفنی قدّ   و  نقل رواۀ  کدده با

اطمفنان دارۀم که در رواۀام دۀگدی اۀشان از اۀم دو با ۀک ۀا دو واسطه نقل   
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شَاذَانَ    ضْلِ بْنِ  عَنِ ابْنِ  11صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى   جَمِیعاً عَنْ 10الْفَ

سْکَانَ  سُئِلَ   :قَالَ، السم  علیهعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  15عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَد  12مُ

لِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَکَرٌ    إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنْ ذَکَرِهِ   :قَالَ  ؟کَیْفَ یُوَرَّثُ ،عَنْ مَوْلُود  وُ

 «.فَلَهُ مِیرَاثُ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِیرَاثُ الْأُنْثَى

 از هد نثی که شده   دۀح    تبه عالم  اوّاۀم رواۀ  در 

 مجدا ادرار کند، حیم همان جنسف  را دارد.

                                                 

 

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

مختلف کانی از او از نضااال بم شاااایان نقل رواۀ  شاااده، همان محمد بم 

در هد حا  اگد واسطه م ج د در سند    اند.اسماعفل نفساب ری البندقی دانسته   

ابم بزۀع و ۀا بدمیی باشد، بد وثاق  اۀشان در کتب رجا  شهادم داده شده،      

شد، بدای ت ثفق او، عالوه بد       ساب ری البندقی با شد و نف امّا اگد اۀم دو نفد نبا

شفخ کلفنی به او و          شّی و  شایان، اعتماد مدح م ک ضل بم  شاگددی ن انتخار 

فل دورده اۀم که از مشااا  ند که هد ۀک از اۀم   اۀخ مدح م کلفنی ب ده ، دل ها   ا

 ت اند بدای ت ثفق راوی کانی باشد.می

 طوسی( الفهرست، نجاشی رجال« )جلیل القدر ثقۀ» - 10
 و نجاشی(  طوسی رجال« )ثقۀ» - 11
 شیخ طوسی( الفهرستو  نجاشی رجال« )ثقۀ» - 12

 و نجاشی( شیخ طوسی رجال« )السالمثقه از اصحاب امام صادق علیه» - 15
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ضی ندم ده    اردر مقام بفان حیم اند اۀم رواۀ  نقط بع

 گ ۀفم:میپاسخ  در، اس 

حیم شااا د وقتی  .ار   زمۀ عدنی جنساااف  اسااا    

شد   سهم  سی، همانند مددان با س  که  ،ا ر  ک در  معناۀش اۀم ا

س   انحیم مدد ش د  اگد  .ا سی، همانند  حیم  ان زن سهم ا ر  ک

، بنابد اۀم د ل  اساا  اندر حیم زن ، به اۀم معناساا  کهباشااد

 .م ض ع بحث ما به جای   د باقی اس  رواۀ  بد

ۀ  دوم:  مَّدِ بْنِ یَحْیَى » روا مَّد    14عَنْ مُحَ مَدَ بْنِ مُحَ  11عَنْ أَحْ

مَّدِ بْنِ یَحْیَى  یْد     16عَنْ مُحَ حَۀَ بْنِ زَ لَّهِ     11عَنْ طَلْ بْدِ ال عَنْ أَبِی عَ

ثُ یُوَرِّثُ الْخُنْثَى مِنْ حَیْ السالمعلیهکَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  السالم قال:علیه

 «یَبُولُ

                                                 

 
 (اودابن د و شیخ طوسیرجال  )«، ثقۀقمی، کثیرالروایۀ، محمد بن یحیی العطار»- 14

 طوسی و نجاشی( رجال« )االشعری القمی، ثقۀ احمد بن محمد بن عیسی» - 11
محمد بم ۀحفی در اۀم سند ممیم اس  ابم سلمان الخثعمی باشد و ۀا        - 76

 .نداکتب رجالی ت ثفق شده درالخزاز که هد دو 

  وط ساای  الفهدساا ).«باشاادمی داعتمم رد ا شکتاب ولی ،ه ب دهعاماز »- 77

 (ابم داود رجا 
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مَدَ  » رواۀ  سااا م:  نْهُ عَنْ أَحْ َِِّالٍ 19وَ عَ  عَنِ 18عَنِ ابْنِ فَضِ

صْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا   60بُکَیْرٍابْنِ سالم عَنْ بَعْضِ أَ فِی مَوْلُود  لَهُ  علیهماال

ضِعِ الَّذِی یَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ   مَا لِلذَّکَرِ وَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى فَقَالَ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْ

لْأُنْثَى وَرِثَ مِیرَاثَ       بَالَ مِنْ مَوْضِِِِعِ ا لذَّکَرِ وَ إِنْ  لذَّکَرِ وَرِثَ مِیرَاثَ ا ا

 «الْأُنْثَى

ضع ادرار     ع جمَکند و مُرا ثاب  میسه رواۀ  حیم به م 

 .61ندعلفه نفز هست

ا بار  عف ناز  الشفعه وسا لباب در در رواۀ  پنجم 
 :نقل شده اس  الدضا

                                                 

 
 مپفشفمحمد بم ۀحفی و احمد بم محمد در یۀل رواۀ   دربارهت ضفح  - 73

 دمد.
 (ط سی رجا )«قمدی 000، ونام حسم بم علی بم نضّا ، ثقه» - 73
معدنی  اصاااحاب اجماع   تعدادی از راوۀان را به عن ان    بزرگان شااافعه    - 64

حاب اجماع چفساا ، ا تالا وج د دارد. صاااند، ولی در اۀنیه معنای اکدده

قدر متفقم اۀم اساا  که وثاق  و نقاه    د اصااحاب اجماع، م رد اتّفاآ  

 باشد.می
 .اندعمل کددهاۀم سه رواۀ  به حیم ۀعنی تمامی علما  - 61
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فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ  62مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ»

عَنْ  64عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَۀَ 65بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ

أَنَّهُ وَرَّثَ  :السالملیهمعَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع 61دَارِمِ بْنِ قَبِیصَۀَ

  66«.الْخُنْثَى مِنْ مَوْضِعِ مَبَالِهِ

                                                 

 
سدّه از      - 60 صدوآ قدّ   شفخ  ن  انقها و محدثبزرگان ابم باب ۀه معدوا به 

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

ا  عف ن ا بار امام رض ها تألففام بسفار دۀگدی هم دارد که ۀیی از دن  .باشد می

 اس . السالمعلفه
معجم رجا   ) مشااااۀخ صااادوآ اسااا ...ابم زرۀق البغدادی ال راآ، از  - 68

 (الحدۀث

 ابم داود( نجاشی و«)مضطدب الحدۀث» - 60
 ابم الغضا دی و ابم داود («) ۀؤنس بحدۀثه و   ۀ ثق به» - 67

حدثنا   »به اۀم صااا رم دمده:   با ا تالا اندکی   رواۀ    عف ن ا بار در  - 66

محمد بن محمد بن أحمد بن الحسِِِین بن یوسِِِف البغدادی قال حدثنا علی بن 

س لیهعیینۀ قال حدثنا دارم بن قبیصۀ قال حدثنا علی بن موسى الرضا ع    عن  المال

ِِالملیهمأبیه عن آبائه عن علی بن أبی طالب ع ِِع أنه ورّ :الس ث الخنثى من موض

 نقل شده اس .به همفم ص رم  عف نرواۀ  از نفز  بحارا ن اردر  .«مبالته
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شم  ر ش الْغَارَاتِ کِتَابِ  فِی 61إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّد  الثَّقَفِیُّ» :واۀ  

 السِِالملیهکُنَّا عِنْدَ عَلِیٍّ ع :عَنْ أَبِیهِ قَالَ 69عَنِ الْحَسَِِنِ بْنِ بَکْرٍ الْبَجَلِیِّ

مْ أَنْکَرَهُ السِِالملیهفَلَمَّا رَآهُمْ عَلِیٌّ ع ،فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَِِلَّمُوا ،فِی الرَّحْبَۀِ

 ،بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ :قَالُوا ؟هْلِ الْجَزِیرَۀِمِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَ :فَقَالَ

وَ نِسَِِاءو وَ تَرَکَ فِینَا  کَثِیراً وَ تَرَکَ أَوْلَاداً رِجَاالً مَاتَ أَبُونَا وَ تَرَکَ مَاالً

یَاءِ الْمَرْأَۀِ وَ ذَکَرٌ کَذَکَرِ الرَّجُلِ      یَاءٌ کَحَ  فَأَرَادَ الْمِیرَاثَ کَرَجُلٍ   ،خُنْثَى لَهُ حَ

یْهِ      نَا عَلَ فَأَبَیْ نَّا  قَالَ عَلِیٌّ ع  -إِلَى أَنْ قَالَ   -مِ  انْطَلِقُوا إِلَى :السِِِالملیه فَ

صَِِِاحِبِکُمْ فَانْظُرُوا إِلَى مَسِِِِیلِ الْبَوْلِ فَ ِنْ خَرَجَ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ     

بَالَ مِنْ ذَکَرِهِ      َِِاءِ فَ لِکَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسِ جُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَیْرِ ذَ الرَّ

 «.فَوَرَّثَهُ کَمِیرَاثِ الرَّجُلِ

                                                 

 
شی او را چنفم معدنی می  - 67 سعفد بم هال   کند: انجا بداهفم بم محمد بم 

  ،اصلش از ک نه ب د و سعد بم مسع د    .بم عاصم بم سعد بم مسع د الثقفی   

ر الساااالم دبدادر ابی عبفد بم مساااع د، عم ی مختار، والی امفدالمؤمنفم علفه

به اصااافهان مهاجدم و در دن      قام      مدا م ب د...  در دغاز زۀدی    .دکدجا ا

زۀادی تألفف کدده که از  هایبامذهب ب د و س س به س ی ما بازگش ... کت

 قمدی ونام ۀان . 038در سا   .اس  الغارامها کتاب جمله دن
تنها همفم رواۀ   همچنفم .یکدی از او و پدرش در کتب رجالی نفانتفم - 63

 در مجم ع کتب رواۀی از اۀشان یکد شده اس .
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س ، ۀعنی    جا مطلب  تا اۀم شم ا از ۀیی از  نثی  اگدرو

مجداها ادرار کند، اما اگد از هد دو ادرار کند، گفته شده از هد کدام 

 ن د اۀم بزرگاناکثد  .ش د ، بد اسا  دن حیم می زودتد ادرار بفاۀد

 .اندبدگزۀدهرا 

بعضاای رواۀام بد اۀم مطلب د ل  دارند که از دن جمله 

 :کددت ان به رواۀام زۀد اشاره می

بد ساا مفم عالوه بد عالم  دوم، که  63صااحفحه هشااام 

 عالم  هم د ل  دارد:

                                                 

 
هار گدوه تقسااافم           در علم  - 63 به چ ۀان  بار راو ۀام از ن د اعت ۀث روا حد

  ش ند:می

صحفحه: به رواۀتی گفته می  ش د که متّ ل به مع  م ب ده و      الف( رواۀ  

همه راوۀان م ج د در هد ۀک از طبقام راوۀان دن امامی و م ثق، ۀعنی عاد         

 باشند.

سم: به رواۀتی گفته می  مه ب ده و ه ش د که متّ ل به مع  م     ب( رواۀ  ح

ضی    شند، اما همه ۀا بع راوۀان م ج د در هد ۀک از طبقام راوۀان دن امامی با

 از اۀشان ت ثفق صدۀح نداشته باشند.

ش د که متّ ل به مع  م باشد ولی همه     ج( رواۀ  م ثقه: به رواۀتی گفته می

ۀا بعضاای از راوۀان م ج د در هد ۀک از طبقام راوۀان دن امامی نباشااند، اما  

  مه از س ی علمای امامی ت ثفق شده و م رد اعتماد باشند.ه
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مَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ » یهِ  11عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ 10مُحَ وَ عَنْ  12عَنْ أَبِ

 11جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ  14عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد     15مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى 

دُ الْمَوْلُو :قُلْتُ لَهُ :قَالَ السالم لیهعَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع 16عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ  

َِاءِ        َما ِللنِّسِِ لَُه  َجاِل َو  َما ِللرِّ لَُه  َلُد  یْثُ یَبُولُ مِنْ  :قَالَ  ،یُو   یُوَرَّثُ مِنْ حَ

 حَیْثُ حَیْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَ ِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءو فَمِنْ 

                                                 

 

شاا د که همه ۀا بعضاای از راوۀان  د( رواۀ  ضااعفف: به رواۀتی گفته می

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.

 قدّس سرّه ثقۀ االسالم کلینی - 10
 (نجاشی رجال«)فی الحدیث، ثبت، معتمد، صحیح المذهبثقۀ » - 11

به قم مهاجدم   .اب اسحاآ، ابداهفم بم هاشم قمی اصلش از ک نه اس     » - 70

ام ام اب عمد کشاای گفته: از شاااگددان ۀ نس بم عبدالدحمان از اصااحاب .کدد

گ ۀند اولفم کسی اس  که حدۀث ک نفان را   السالم ب ده اس ... می  رضا علفه 

 (نجاشی رجا )«.نشد داددر قم 
 .یۀل رواۀ  دوم از عالم  او  تشخفص  نثیرج ع کنفد به  -78

 رجا ( معجم« )مشتدک» -70
که پفش از اۀم پفدام ن معنای   عمفد ۀیی از اصحاب اجماع اس   ابم ابی - 77

  .دن ت ضفح داده شد
 ابن داود و نجاشی( رجال« )ثقۀ ثقۀ» - 06
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 77«...یَنْبَعِثُ

س   سند   رواۀ  هم از ن د  ود ل  از ن د و هم   ب ا

 ش د:ن نهمفده میداز دو مطلب 

حیم به   جدۀان ۀان ،    جل تد  مجدا از ۀک ادرار اگد  ، ًاوّ

 ،اگد از ۀیی منبعث اس   ،ثانفاً .ش د مجدا میدن جنسف  بد اسا    

 ش د.می دن منبعث هبحیم 

و بعضااای دۀگد قدّ  سااادّه  مدح م صااااحب ج اهد  

ه کمجداۀی اساا  « فَمِنْ حَیْثُ یَنْبَعِثُ» د ازادمۀند فدمااند ب  اسااته

سفد  «رّدِستَ ی یَأث عِنبَیَ» :ش د تمام مید د  ،ادرار در دن  اما اۀم تف

سلّ  س   ماًم سفد انبعا  به   الا ظاهد ا شدن  ، چ ن تف د د تمام 

 .ادرار وجهی ندارد

  کففف و دن  ت ان یکد کددمیبدای انبعا   معنای دۀگدی  

س ، ۀعنی  درار ا دوج  شار و قدرم  ا  ت جّه کنفد .ندمدبفدون با ن

                                                 

 
 -2،أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَشِِْبَهَهُ،  296ص:  ،26ج:  ،وسِِائل الشِِیعه - 11

 ، ح اول.ابُ حُکْمِ الْخُنْثَى الْمُشْکِلِ الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْکُورَۀِبَ
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شار و  که  ص رم  ادرار مدد با ن سی  به   ولی ادرار ،دۀدمیبفدون ق 

 .73اس و بدون انبعا   داردچنفم حالتی ن انزن

د ل   -ساابق الب   –رواۀ  بد عالم  دوم  ،در هد حا 

 .داردکامل 

  مفدا   نثی نفز د ل   از رواۀام باب اوّ  رواۀ  چهارم   

 :73اس و مدسله  ولی سندش ضعفف دارد،عالم  دوم بد 

 المالسلیهوَ فِی رِوَایَۀٍ أُخْرَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع :قَالَ الْکُلَیْنِیُّ»

مِنْ  :فِی الْمَْولُوِد لَُه َما ِللرَِّجالِ َو لَُه َما ِللنِّسَِِِاءِ َیبُوُل ِمْنُهَما جَِمیعًا َقالَ        

سْتَدَرَّ   سَبَقَ قِیلَ فَ ِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَیِّهِمَا ا نِ قِیلَ فَ ِ أَیِّهِمَا 

 «.اسْتَدَرَّا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا

                                                 

 
مه  لغتدر  - 73 عث »واژه  ها نا نای   « الب ثارۀ »به مع مده « اإل  بدانگفختم،  ۀعنی ،د

هد.  دبد وزن انتعا  معنای مطاوعه و قب   بدانگفختگی و اندناع می      « إنبعا  »

تفسفد انبعا  به  دوج ادرار با بدانگفختگی، شدّم و  نشار و ق ّم و جستم      

س . ر. ک: لغتنامه    های عدبیاز مجدای ادراری در کتب لغ  نفز م رد تأۀفد ا

 . لسان العدبو  العفماز جمله 
ممیم ها نقل شااده که عبارتی در رواۀ  اوّ  از بحث عالم  دهم: دنده - 73

 اۀم رواۀ  باشد.حیم اس  مؤۀد 
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قه  نای دن می   در ن ۀه و نهم مع فد نفسااا  گ ۀفم: الدوا   بع

شد ادرار زۀاد ب دن و حجم زۀاد به معنای  «رَّدَستَ إِ»  اگد چنفم که با

شد و   شار  به معنای  پفشدر رواۀ  « انبعا »با شد، با ه ن م زۀاد با

به دسااا  می   ند و  دسااا   که حجم   میده ف  مجداۀی  ت ان گ

  عناۀ   نقها به اۀم معنا   ندۀدم   ولی  ،دۀد میاز دن تدی از ادرار بفش

شند    شته با شام بد حیم به   صحفحۀ رواۀ  مثل  ،در هد حا  .دا ه

 کند.گفدد د ل  میمجداۀی که ادرار از دن سبق  می

از هد دو دل  هنگامی که ادرار  ، ۀعنیعالم  ساا محیم 

ش د و  از ۀیی زودتد قطع میجدۀان دن ا امّ ،دۀدمیو در ۀک زمان 

قِیلَ فَ ِنِ »دۀگدی هن ز جاری اس ، در رواۀ  چهارم اس  که    در

مَا       عَدِهِ قَالَ فَمِنْ أَبْ عاً  تَدَرَّا جَمِی که  «اسِِِْ جدۀان ادرار  ، ۀعنی مجداۀی 

 ش د.دۀدتد و بعدتد در دن تمام می

 هب گاهی   دنبدای و  اۀم حیم را قب   کددهاز نقها  جمعی 

به ن د ما اۀم حیم  لیماند، هنم داساااتد     الااجماع و عدم 
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 34مدرکیاجماع امیان دارد  یکد شااده، اجماعدارد چ ن   اشاایا

ز ادۀگد ؛ گدوهی نفس  هم  اۀم کاشف از ق   امام  عالوه بد .باشد 

 هب ، 31های کلفنی قا لند   بد اساااا  اعتباری که بدای مدساااله    نقها  

                                                 

 
اجماع ۀیی از منابع نقهی اس  که در نقه شفعه با شداۀطی پذۀدنته شده       - 34

شاا د و در نقه شاافعه به اۀم گفته می اتفاآ ن د علمااساا . اجماع در نقه به 

 .السّالم باشدشف از ن د مع  م علفهشدط پذۀدنته شده که کا

به چندۀم ن ع تقسااافم کدده     ند که از جمله دن   اجماع را  ت ان اجماع   ها می ا

ان اع  تدۀم اما اجماع مدرکی ۀیی از کم ارزش   ، نام بدد را مح اااّل و منق   

، چ ن به اجماعی اطالآ شااده که بد رودبه شاامار می از ن د حجف  اجماع

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

اند. به اۀم صاا رم نت اهای  ، بد اسااا  دن نت ا دادهدلفلی دۀگد را قب   کدده

اند ۀیسان شده، بنابد اۀم   اۀشان در م رد حیمی که از دن دلفل استنباط نم ده  

س  و   د می    س  نقفه ا که   -ت اند به دن مدرک مدرک چنفم اجماعی در د

س    سی دن، با رد ۀا    -همان رواۀ  ۀا دلفل دۀگد ا مداجعه کند و پس از بدر

قب لش در دن م ضاا ع نت ا بدهد. در اۀم صاا رم چنفم اجماعی کاشااف از 

 ق   مع  م نفس .
خ  باۀد به سه سؤا  پاس    های کلفنیبدای واضح شدن معنای اعتبار مدسله     - 31

  :دهفم

م که سلسله سند دن تا مع  م     رواۀ  را ن د به اۀ مدسله چفس ؟  الف( 

سفم می      شد ۀا نه، به دو گدوه تق سند که همه راوۀان در  متّ ل با کنند: م
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سلسله سند یکد شده باشند و مدسله که سلسله سند دن اّت ا  نداشته              

باشااد و در اوّ  ۀا مفانه و ۀا د د دن بد ی از راوۀان یکد نشااده باشااند.  

ند مگد اۀم که دلفلی بد حجفّ   دانمعم  ً رواۀ  مدساااله را حج  نمی

  ای دن را تأۀفد نماۀد.دن قا م ش د و ۀا قدۀنه

ابی جعفد محمد بم ۀعق ب بم اساااحاآ رازی کلفنی،    کلفنی کفسااا ؟ ب( 

قمدی، مؤلف ۀیی از کتب   803ا ساااالم کلفنی، مت نی ساااا  معدوا به ثقۀ

 اس . کانیچهارگانه رواۀی شفعه، به نام کتاب 

سله اعتبار ج(  ض ان اهلل علفه  های کلفنی مد س ؟ ر ن  در مفان ا بارۀ  چگ نه ا

صاحب   سا ل مثل  س  که تمام        و شه ر ا ص لف ن م سدّه و بد ی از ا قدّ  

صحفح هستند و قطعاً    کانیم ج د در کتب چهارگانه رواۀی از جمله  رواۀام

ۀام  اۀشان بدای سخم   ۀش درباره روا  اند.السالم رسفده  از ا مه اطهار علفهم

به جالل  قدر و مدتبه علمی شااافخ کلفنی و نفز ت ثفق اجمالی رواۀام         کانی 

ستد   کدده     کانیکتاب  شان در دۀباچه دن ا سط اۀ شان   ت  سخ اۀ   اند. امّا در پا

گفته شااده که شاافخ کلفنی در سااخم   د در دۀباچه ت اادۀح نفدم ده که در 

که در ساااند    بفنفمکتاب رواۀ  غفد صاااحفح نخ اهد دورد. در عمل هم می    

وث آ   دانفم م رداندادی وج د دارند که قطعاً می کانیبعضی از رواۀام کتاب 

اند و کالم مع اا م نفسااتند. حتّی بعضاای رواۀام از غفد مع اا م نقل شااده 

بدای   اند کهنفسااتند، مخالفان اۀم ن دۀه د ۀلی بدای رد اۀم سااخنان یکد کدده

 های رجالی مداجعه کنفد.ت انفد به کتابها میدگاهی از تف فل دن
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شد،  ستد   کدده  رواۀ  چهارم که یکد  عنای مرا به  «بعدأ»اند و ا

شدن   سفد کدده ادرار بعدتد تمام  و  ج اهدط ر که در  همان ،اندتف

، امّا بنابد تحقفق رواۀ  مدسااله حج  اساا چنفم  هابادۀگد کت

 .ت ان به رواۀام مدسل استد   نم دنفس  و نمی

نفز  «انبعا »کلمۀ صاااحفحۀ هشاااام و  هب بدای اۀم ن دۀه

ستد   کدده و گفته  سا   ا ستد  ،س  ا م و کثدمو ق ّ اند معناۀش ا

 !ۀعنی دۀدتد قطع شدن

س   دورفم معناۀی اما چن ستدر »  ً، چ ن اوّاز یهم ا که  «ا

سلۀ کلفنی ه در  س      ،س  مد سب انبعا  ا نَمِمْ »و پس از دن منا

مَا    عَدِهِ مده و   «أَبْ عا  »د نای     «انب به مع عد أ»را  با  ظاهداً  گدنتم  «ب

س   و تأوۀل ها همه ت جفه در هد حا  اۀم .سازد رواۀام نمی  و»ا

 .30«  لفس بحجهوالمؤ

                                                 

 
تأوۀل در اصاااطالح به تفسااافد کالم بد  الا معنای ظاهدی دن و به          - 30

شد، می  شده    .گ ۀندمعناۀی که م رد احتما  با سفد  ؤو  ای مبه چنفم کالم تف

نب ده و قابل اعتماد  حج  رواۀ  مؤو  به مالح ه تأوۀل دن  .شااا دگفته می

 نفس .
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 که مدح م ، چناناندد کددهۀدر مسااأله تدداز نقها جمعی 

 .38«  ۀخل  مم إشیا » :اندندم دهاعلی اهلل مقامه   ۀی  ۀ  اهللد

ندارد،       ما نفز   ناۀی وج د  بل اعت قا فل  له را   چ ن دل مساااأ

 دانفم.اشیا  نمیبی

 :چهارم تا نهم توضیح معنی و بررسی عالئم
 حیض، احتالم، جماع، حمل، بُدُوّ الثدی و انبات لحیه

شانه از جمله  نثی   شخفص که در کتب نقها بدای ت هاۀین

اند: حفض و احتالم و جماع و حمل و    و تعففم جنساااف  ندم ده 

بدوّالثدی و انبام لحفه اس  که در اۀم ن ل به ت ضفح معنای هد    

از من د ها را  دندر بخش بعدی   .پددازۀمها می دن ۀک و بدرسااای 

 فم. کنمیبدرسی  و رواۀی منابع نقهی

م اۀم دو  :حیض و احتالم ند،      عال نان دور هسااات اطمف

ند گاه حفض نمی  چ ن مدد هفچ های زن وقتی از رحم  تخمک  .بف

ط ر احتالم از دل   همفم .بفندبزن حفض  ش د ، باعث میجدا شد 

                                                 

 
سأله     - 38 سبق قفل المدار علی     :»...1303منهاج ال الحفم، م ساوۀا نی ال نإن ت

 «ما ۀنقطع عنه الب   أ فداً و   ۀخل  مم إشیا ...
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س ، بنابد اۀم، اۀم دو را می  ،رج لف  فم از ت اندلفل بد مدد ب دن ا

 84.عال م بدانفم

عالمتی اسااا  که پس از ازدواج  ظاهداً   :بارداری)حمل(  

 .مالزمه دارد (حملباردار شدن)حفض با  ثانفاً ؛ش دمعل م می

                                                 

 
معنا کدده و دۀگد لغ     «جماع در   اب »احتالم را  ،قام   لغتنامه   در  - 30

و... در اۀم معنا همداهند، بد اۀم  العدب لساااانو  العفمهای عدبی همانند نامه

و نفز همفم  های عملفهکه چدا در رساااله دسااداسااا  ممیم اساا  به ن د ب

از  دوج منی به عن ان احتالم ۀاد شده؟ اۀم اشیا    ،در دس  دارۀد  که کتاب

  در ج اب اساا . بد ی بزرگان نفز مطدح شااده ت سااطها در بعضاای ن شااته

ممیم اس  در زبان نارسی استعما  اۀم کلمه مقداری  تغففد کدده      گ ۀفم:می

ۀم کلمه  اکه در یۀل  اساا تعدۀف عالمه دهخدا از احتالم باشااد. شاااهد ما  

  گ ۀد:می« ب شااادن در   ابنُ  اب دۀدن،... انزا  در   اب، جُ»عالوه بد 

ت ان گف  حدّاقل در زبان نارسااای از مطلق انزا       بنابد اۀم می « مطلق انزا »

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

اد شده،   ۀ« احتالم»، از اۀم امد به ص رم کناۀی با کلمه  باشد میبل   با احتالم 

احتلم أدرک و بلغ مبالغ  »اند های عدبی گفتهچنان که در بساافاری از لغ  نامه

ز ا  دوج اس دم  اشیالی ندارد بدای بنابد اۀم  ( المنجدو  لسان العدب «)الدجا 

د، نه اۀم که اگد ط ر دۀگدی انزا     شااا ۀاد  از اۀم عن ان ،مجدای طبفعی دن

 عالم  مدد ب دن ۀا بل   در مددان نباشد. ،انجام گدن 
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 ،باشااد و دمفزش مجدد د    ،اگد من  ر از جماع :جماع

 جزء ،اگد د    همداه با انزا  باشااد ، امّاشاا دنمیمدد ب دن دلفل 

 . ش داحتالم می

ها هۀعنی بزرگی ساافن الثدی بدوّ :نبات لحیهو اِ بُدُوّ الثّدی

س   .همانند زنان  اۀمشاۀد   .انبام لحفه، به معنای رۀش دردوردن ا

نت ان از عال م مدد و زن ب دن دانسااا  چ ن با اۀم که در   دو را 

 هم ی نثاشخاص   وج د دارد، عال میحقفقی چنفم  هایجنسف  

 .هستندعالم  هد دو دارای معم  ً 

 چهارم تا نهم در منابع فقهی و روایی هاینشانه

یکد شااده در بخش  هاینشااانههنگامی که به جسااتج ی 

تا نهم     -پفش  هارم  نابع نقهی می   -ۀعنی عال م چ  ،پددازۀمدر م

دام حضاان و علمای معاصااد مثل ابفنفم در کتب نت اۀی متقدممی

شده    دۀام سدارهما اۀم عال م یکد ن  ،اند  ۀی و حیفم قدّ  اهلل أ

 امرواۀ  از ن د ها نشاااانه اۀم  در اعتبار اۀم مطلب م جب شاااک   

 د.ش می

یکد  هانشااانه ءشاااۀد دلفل اۀم که حفض و احتالم را جز

شد که   ،اندنیدده سلّم  ها عالم  ب دن دناۀم با شد میم اۀم  ، امابا
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ی بدای اۀم ۀک حد  اسااا  و باۀد دۀد در رواۀام هم شااااهد       

 ؟ۀا نه دارد وج د هانشانه

 بدی از اۀم هم رساااد که در رواۀام   در دغاز به ن د می  

 نفس ؟ چدا؟ دۀا عالم  نفستند؟ هانشانه

 عبارتی از ابم مختلفالدر کتاب قدّ  سااادّه حلّی علّامه 

شانه که در دن به بعضی از اۀم   ،36نقل ندم ده 37عقفلابی شاره   هان ا

 عبارم اۀشان چنفم اس : ، شده

 نه ف السِِالمعلیهمالخنثی عند آل الرسِِول  :قال ابن ابی عقیل»

ف رنظَیُ م    ،  ناک عال کان ه لذکر  ب  بیّنیت ۀ ن  ثی من بول أو نن األمه ا

 «.أو ما أشبه ذلک ف نه یورث علی ذلک ۀحتالم أو لحیإحیض أو 

                                                 

 
قه نقفه و متیلم ث ،عقفل العمانی الحذاءاب محمد الحساام بم علی بم ابی - 37

ت ان بااه  هااای او می ، از جملااه کتاااب  و از نضاااالی امااامفااه اساااا    

 (.نجاشی و... رجا نام بدد.)ر.ک:  بحبل د  الدس  ( المستمسک)المتمسّک
عقفل چاپ شااده که درای اۀشااان را از  ابی ابم نقها فداً کتابی به عن ان  - 36

عالمه از  که  ن د را کتاب همفم  ن دو در نم ده کتب دۀگد علما جمع دوری   

 اند.، دوردهاۀشان نقل کدده
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م رد بحث نقط بزرگی پسااتان را عالم  از چهار اۀشااان 

س   س    البته ،نقل نیدده ا شبه ذلک »عبارم بعفد نف  را در دن« ما أ

 .بد بگفدد

 دحتد مطبفش پدساااشعقفل اۀم  با وج د عبارام ابم ابی  

 یکد کدده،ها را اۀم عالم  عقفلابم ابیچط ر شااده  شاا د کهمی

 ؟اندرا یکد نیدده هابلیه همۀ اۀشان دن بزرگان،ولی اکثد 

 عقفلابم ابی ن دمطلب اۀم ممیم اساا  گفته شاا د که  

به دن تمساّک   شا د دلفل نمیبه عن ان  ،اسا  و در مقام اساتد    

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

س   »عبارم  دۀد بدای عال می بد میچنفم را دورده و « عند د  الد

ها را رواۀتی دۀده و به دن اعتماد هم داشاااته که دن ،کندکه یکد می

 دهد.نسب  می صلی اهلل علیه و آله به  اندان پفامبد

سا ل صاحب   سدّه وقتی کالم   و  را از عقفلابم ابیقدّ  

مه  ما    عال عالی علفه قل می  رضااا ان اهلل ت ند،  ن ۀام   ءدن را جزک روا
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مارد می حا   ولی ، 37شااا فل ابم ابیکالم در هد   بد در حیم  عق

 .اس سند بدون واحد و 

 ،پددازۀممی جسااتج جالب اساا  که وقتی به تحقفق و 

یی دارۀم که ۀ هانشانهبدای اعتبار اۀم دۀگد هم بفنفم دو رواۀ  می

 اس .   ا و دۀگدی رواۀ   روضۀ الواعظین  بد

نابد اۀم بدای عال  حث اۀم بخش  م ب فل    ،م رد ب ساااه دل

ها  دۀگد که دن عقفل، و دو رواۀ    ابیکالم ابم :ت انفم یکد کنفممی

 .دکدرا نقل و بدرسی   اهفم 

سا ل صاحب   :لروایت اوّ ضۀ  از و که مؤلف  الواعظینرو

 که ندکنقل میدر تأۀفد عال م م رد بحث رواۀتی  ،نتا  اس دن ابم

 :چنفم اس  دنمتم 

                                                 

 
شیعه    - 91 سائل ال شْبَهَهُ  بْا، 295ص :  ،26ج :  ،و   -1وَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَ

َباُب أَنََّها َترُِث عَلَى اْلَفرْجِ الَِّذی َیُبوُل ِمْنهُ فَ ِْن َبالَتْ ِمنُْهَما فَعَلَى الَِّذی َیسِِِْبُِق ِمْنهُ           

نَّهُ یُعْتَبَرُ عَلَى الَّذِی یَنْقَطِعُ أَخِیراً وَ أَالْبَوْلُ فَ ِنِ اسْتَوَیَا فَعَلَى الَّذِی یَنْبَعِثُ فَ ِنِ اسْتَوَیَا فَ  

 .1، ح فِیهِ الِاحْتِلَامُ وَ الْحَیْضُ وَ الثَّدْیُ
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تَّالُ    » مَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْفَ مَّدُ بْنُ أَحْ فَارِسِِِِیُّ مُحَ َِِۀِ  99الْ فِی رَوْضِ

َِِنِ بْنِ عَلِیٍّ ع ُِِئِلَ عَنِ  السِِالملیهالْوَاعِظِینَ عَنِ الْحَس فِی حَدِیث  أَنَّهُ س

الْمُْؤَبتِ َفَقالَ هَُو الَّذِی َلا ُیدْرَى َذَکرٌ هَُو َأْو ُأْنثَى َفِ نَّهُ ُیْنتََظرُ بِِه َف ِْن کَانَ           

َِِتْ وَ بَدَا ثَدْیُهَا وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ بُلْ عَلَى  ذَکَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَى حَاض

صَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَکَرٌ وَ إِنْ تَنَکَّصَ بَوْلُهُ کَمَا یَتَنَکَّصُ   الْحَائِطِ فَ ِنْ أَ

 89«. بَوْلُ الْبَعِیرِ فَهِیَ امْرَأَۀٌ

احتالم و حفض  ۀعنی ،م رد بحثدر رواۀ  سااه عالم  

به عن ان  ادرار چگ نگیها ندو پس از  یکد شااده و بزرگی ساافنه

م در م رد مقدّبه همفم دلفل مفان نقها ، اساا  شااده بفان نشااانه

ا هو تدتفب دن هانشااانهدۀگد ۀا مدب ط به ادرار  هاینشااانهداشااتم 

 .که در بخش د د به دن   اهفم پددا  بحث شده 

سی رواۀ  از ن د   سندۀ   :سندی بدر اگدچه دربارۀ نام ن ۀ

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

                                                 

 
 «متکلم جلیل القدر، فقه، عالم زاهد ورع»ابن داود:  رجال - 99

شْبَهَهُ  أَبْوَابُ مِیرَاثِ،  296 ص ،26 ج ،وسائل الشیعه   - 98 ابُ بَ-2 ،الْخُنْثَى وَ مَا أَ

 ، ح هفتم.حُکْمِ الْخُنْثَى الْمُشْکِلِ الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْکُورَۀِ



 103 ....................................................................................... تغییر جنسیت آری یا نه؟

 

به  .سند ب دن دن اس   دارد، ولی ت ثفق شده،  اما مشیل رواۀ  بی  

 ش د.نتا  ۀاد میهمفم دلفل از دن به عن ان  بد ابم

که به دساات ر  جامع احادۀث شاافعهدر کتاب  :روایت دوم

 ،جمع دوری شده رض ان اهلل تعالی علفه بدوجددی اهللۀ  مدح م د

ما    رواۀتی حث  ند از در م رد ب له  از  ، منبع چ تدرک جم و  مسااا

 .34پددازۀمه که به بدرسی دن میدش، یکد   ا 

سندی  رواۀ    ا     فلی و از ن د متم صحفح  از ن د 

 اس : سند دن چنفم باشد.میلطفف 

                                                 

 
 ، جلد بیست و نهمجامع احادیث الشیعۀ - 80
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نا أبی  » نا علی بن إبراهیم بن     رضِِِی اهلل عنه  81حدث قال حدث

عن عاصِِِم بن   85عن عبد الرحمن بن أبی نجران  82هاشِِِم عن أبیه  

 «السالملیهعن أبی جعفر ع 81عن محمد بن قیس 84حمید

اۀم صاا رتی که به به  هسااتند،  ب سااند همۀ راوۀان 

 :، اما متم رواۀ اطالآ شده 36صحفحه قفسگاه رواۀ  

 السالملیهعبینما أمیرالمؤمنین  قال: السالملیهع عن ابی جعفر»

فت و من بین        یه متراکمون فمن بین مسِِِت ناس عل بۀ و ال فی الرح

السِِالم علیک یا أمیرالمؤمنین و  :فقال ،إذ قام إلیه رجل ،مسِِتعدی

 !رحمۀ اهلل و برکاته

                                                 

 
علی بم الحساافم بم باب ۀه از بزرگان مذهب امامفه و صاااحب تألففام   - 31

 او و پسد بزرگ ارش به عن ان صدوآ معدوا هستند. ،ب دهبسفار 

 او و پدرش پفش از اۀم ن شتفم.باره در - 30

 و نجاشی( ابن داود)«ثقۀ ثقۀ» - 85

 و نجاشی( ابن داود رجال)«ثقۀ عین صدوق» - 84

 (رجال معجم«)مشترک بین ثقتین» - 81

 معنای صحفحه پفش از اۀم در یۀل صحفحه هشام بفان شد. - 36
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ین بعینیه هاتیک العظیمت    السِِِالملیه عفنظر إلیه أمیرالمؤمنین  

 ؟ن أنتاهلل و برکاته مَو علیک السالم و رحمۀ  :ثم قال

 ،أنا رجل من رعیتک و أهل بالدک :فقال

ِِلّ :قال  یوماً یَّلَمت عَما أنت من رعیتی و أهل بالدی و لو س

 !ما خفیت علیّ واحداً

 !األمان یا أمیرالمؤمنین :فقال

سالم لیهعفقال أمیر المؤمنین   صری هذا   :ال هل أحدثت فی م

 ؟منذ دخلته حدثاً

 ،ال :قال

 ؟فلعلک من رجال الحرب :قال 

 ،نعم :قال

 ،إذا وضعت الحرب أوزارها فال بأس :قال

لک أسِِِألک عن    أنا رجل بعثنی إلیک معاویۀ متغفالً      :قال 

ء بعث فیه ابن األصِِفر و قال له إن کنت أنت أحق بهذا األمرو شِِی

ِِألک ف نّالخلیفۀ بعد محمد فأجبنی عمّ  ک إذا فعلت ذلک اتبعتکا أس
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بالجائزۀ فلم یکن عنده جواب و قد أقلقه ذلک فبعثنی       و أبعث إلیک   

 ،إلیک ألسألک عنها

ِِالملیهعفقال أمیر المؤمنین  قاتل اهلل ابن آکلۀ األکباد ما  :الس

سن أن یتزوج  ض أ له و أعماه و من معه و اهلل لقد أعتق جاریۀ فما أح

ِِاعوا أیّ 81بها امی و حکم اهلل بینی و بین هذه األمۀ قطعوا رحمی و أض

نازعتی عَ فعوا حقّد  یًّلَی و صِِِغروا عظیم منزلتی و أجمعوا على م

 .89بالحسن و الحسین و محمد

 ،یا شِِامی هذان ابنا رسِِول اهلل و هذا ابنی :فقال ،فأحضِِروا

 ،هم أحببتفاسأل أیَّ

 ،88أسأل ذا الوفرۀ :فقال

                                                 

 
با او ازدواج کند، کناۀه از        کنفزی دزاد کدده ولی نمی - 37 ند چط ر دوباره  دا

 داند.دس  گدنته ولی چگ نگی اداره دن را نمیه اۀم اس  که حی م  را ب
 !بدۀا قن ،أجمع ا على منازعتی" :ه ص رمدر کتاب احتجاج بعبارم ا فد  - 33

اما در منابع دۀگد به همفم ص رتی  (067ص  ،1)ج دمده اس  "بالحسم... یَّلَعَ

 که در متم ثب  شد، دمده اس .
 بزرگ - 33
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 ،و کان صبیاً السالملیهعیعنی الحسن 

 ،بدا لکلنی عما سَ :السالملیهعفقال له الحسن 

 ؟...و ما المؤنث و  ... :فقال الشامی

سن بن علی   سالم لیهعفقال الح و أما المؤنث فهو الذی  ... :ال

ذکر هو أم أنثى ف نه ینتظر به ف ن کان ذکر احتلم و إن کانت ال یدرى أ

أنثى حاضت و بدا ثدیها و إال قیل له بل على الحائط ف ن أصاب بوله   

بولِِه کمِِا انتکص بول البعیر فهی       الحِِائط فهو ذکر و إن انتکص        

  100«امرأۀ

سه   شانه در رواۀ   شانه از  ن م رد بحث اۀم ن ل   هاین

 اس . یکد شدهثدی بدوّ ۀعنی احتالم و حفض و 

 ،رواۀ  حسااااب کنفمرا  عقفلابم ابیکالم اگد بنابد اۀم  

، اندیکد شدهچند رواۀ  ت انفم بگ ۀفم که عال م م رد بحث در می

شانه ۀعنی اۀم  ض  و   ا  از در رواۀتی که  هان  ، نقلالواعظینۀرو

 .  ا  که سندش معتبد اس    رواۀ      صاً  وج د دارند، شده  

                                                 

 
 عشرۀ أشیاء بعضها أشد من بعض .....  ، باب440ص  ،2، جالخصال - 100
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سند     پس ،ر هد حا د  ،ت ان به دن عمل کددمیرواۀ  از ت حفح 

 .اس دای زن ب دن بۀقفنی عالم  حفض که     صاً

 ،در اۀم دو رواۀ  سخنی به مفان نفامده رۀش در م رد امّا 

عقفل یکد شااده ب د، که در کالم ابم ابی هاۀینشااانهالبته در مفان 

 طبفعتاً از عال مرۀش داشتم  چ ن  :گف ت ان هس  و می  "رۀش"

، ، اگد اطمفنان دور باشااد، بعفد نفساا  از عال م باشااد مدد اساا 

 الی از اشاایا   ،حیم به مدد ب دنبه مجدد روۀفدن رۀش، گدچه ا

 .نفس 

 ها دندههم: تعداد دعالمت 

بدای تشااخفص زن ۀا مدد ب دن   که هاۀینشااانه از جمله 

 اس   یمهم و مشیل ، بحث اۀم .هاس  تعداد دنده ، نثی نقل شده 

 ،مشااا ۀها در تعففم جنساااف  تعداد دندهاگد قا ل به اعتبار  چ ن

 .دۀگد در دنفا  نثای مشیل باقی نخ اهد ماند

ن مثل سااافد مدتضااای    اقدما و متأ د    بزرگان دوهی از گ

شفخ   سدا د در  رحمه اهلل حلّیادرۀس ابمو  انت ار در سدّه  قدّ  و 

فد  مه   مف قا نده      عالما در کتاب   اعلی اهلل م عداد د بار ت  ها حیم به اعت

ها را تعداد دنده ۀامحا دالاند. شاافخ ط ساای قد  سااّده در  داده
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 و در "رواۀام"به اۀم حیم را   الا کتاب معتبد دانسااته، امّا در

 نسب  داده اس . "رواۀ "نهاۀه به 

در اۀم م رد رواۀ  وج د دارد، ولی  :ندم ده عقفلبم ابیا

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

شیا   ب ده  تهذۀبۀا عطاء  شفخ  سند  ا چ ن ب د،ندارسندی  که ا

گ نه که صاحب   ، همانباشد میسدّه رواۀ  صحفح   صدوآ قد  

 .اس  دهکداهلل علفه به اۀم نیته ت دۀح ج اهد رض ان

ض ان احب ج اهد ص  ها را معتبد نفز تعداد دندهاهلل علفه ر

و بد ی قدّ  ساادّه   ۀی  ۀ  اهللدعجفب اساا  که دانسااته، اما 

 ،دانسخنی به مفان نفاورده هادندهتعداد های   د از در ن شتهدۀگد 

اند که چدا با وج د هگدنتبد ی بد اۀشاااان اۀداد  به همفم دلفل هم

طلب م دلفلشاۀد  ، البتهاندیددهنیکد را اۀم عالم  صحفح رواۀام 

 .مسأله چفس  ،مشخص و معل م ش دث اۀم بخش در ضمم بح

                                                 

 
 704عقفل، صابیابم نقه  - 141
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چند رواۀ  در  140جامع ا حادۀثو  وسااا ل کتابدو ر د

ا همفان دنعجفبی ا تالا  که دهشااانقل ها اعتبار تعداد دنده م رد

 . ش ددۀده می

چهار ساند  با اقالً که اسا   رواۀتی ز جمله رواۀام باب، ا

رسد می بن شریح ۀمیسر  هد چهار سند بهو سلسلۀ راوۀان  نقل شده

 ند.کرا از شدۀح قاضی نقل می دن که

 .ا تالناتی داردبا نقل دۀگد  یهد نقلمّا رواۀ  در ا

 با .ساا هاتعداد دندهز جملۀ ا تالنام، ا تالا در بفان ا

ها   دنده تعداد  در ۀیی بفنفم که  می های مختلف رواۀ   مطالعۀ نقل   

 17 گدۀنقلی ددر و  10و  11ی گدۀددر  ، 3و  3ۀیی در ، 3و  7

 .یکد شده اس  13و 

هااای مختلف دن     در نقاال  رواۀاا بااه بدرسااای  کن ن   ا

 .پددازۀممی

                                                 

 
 جلد بفس  و نه - 140
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سَنِ  » سْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَ عَنْ  104عَنْ مُحَمَّد  الْکَاتِبِ 105وَ بِ ِ

 نِ مَیْسَرَۀَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ب عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَۀَعَلِیِّ بْنِ 

 :تَقَدَّمَتْ إِلَى شُرَیْحٍ امْرَأَۀٌ فَقَالَتْ :قَالَ 101یْسَرَۀَ بْنِ شُرَیْحٍمَ

 !نِّی جِئْتُکَ مُخَاصِمَۀًإِ

 ؟صْمُکِوَ أَیْنَ خَ :قَالَفَ

 !أَنْتَ خَصْمِی :قَالَتْفَ

 ،تَکَلَّمِی :فَقَالَ لَهَا ،أَخْلَى لَهَا الْمَجْلِسَفَ

 ،إِنِّی امْرَأَۀٌ لِی إِحْلِیلٌ وَ لِی فَرْجٌ :قَالَتْفَ

                                                 

 
 رجال( معجمثقۀ فطحی) ،علی بن الحسن التیمی - 105
ظاهد اۀم اس  که  »ندماۀد:   ۀی قدّ  سدّه در یۀل رواۀ  می  دۀ  اهلل -140

  «محمد الیاتب همان محمد بم تسنفم الیاتب باشد.

با عن ان مهمل       دۀ  اهلل  - 147   ۀی رضااا ان اهلل علفه در رجا    د او را 

 می درو پدر او هم مدح و ی   ه. درباره علی بم عبداهلل بم معاوۀ    کند معدنی می

ها یکد شده اس ، شاۀد به همفم دلفل    کتب رجالی وج د ندارد و نقط نام دن

 .بدد  ۀی از او و پدرش به عن ان مجه   نام می دۀ  اهلل
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سّالم لیهقَدْ کَانَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع :قَالَفَ ضِیَّۀٌ وَرَّثَ   ال فِی هَذَا قَ

 ،مِنْ حَیْثُ جَاءَ الْبَوْلُ

 ،ءُ مِنْهُمَا جَمِیعاًإِنَّهُ یَجِی :الَتْقَ

 ؟مِنْ أَیْنَ یَسْبِقُ الْبَوْلُ :قَالَ لَهَافَ

یَجِیئَانِ فِی وَقْت  وَاحِد  وَ   ،ءٌ یَسِِِْبِقُلَیْسَ مِنْهُمَا شَِِِیْ  :الَتْ قَ 

 ،حِد یَنْقَطِعَانِ فِی وَقْت  وَا

 !إِنَّکِ لَتُخْبِرِینَ بِعَجَبٍ :قَالَ لَهَافَ

تَزَوَّجَنِی ابْنُ عَمٍّ لِی وَ  ،أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا    :قَالَتْ  فَ

َما ِجْئُتَک            َها َو ِإنَّ  لِمَا وُلِدَ لِی لِتُفَرِّقَ بَیْنِی وَ  َأْخدََمنِی َخاِدمًا فََوِطْئُتَها َفَأْوَلدُْت

 ،زَوْجِی بَیْنَ

ضَاءِ فَدَخَلَ عَلَى عَلِیٍّ ع فَ سّ لیهقَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَ هُ فَأَخْبَرَ المال

َِِأَلَهَا عَمَّا  ِِِی فَقَالَتْبِمَا قَالَتِ الْمَرْأَۀُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ س  هُوَ :قَالَ الْقَاض

 ،الَّذِی أَخْبَرَکَ

 ،فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا ابْنُ عَمِّهَا :الَقَ
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هَذِهِ امْرَأَتُکَ وَ ابْنَۀُ     الم:السِِِّلیه قَالَ لَهُ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع  فَ

 ؟عَمِّکَ

 ،نَعَمْ :الَقَ

 ؟قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ :الَقَ

 ،نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا :الَقَ

 ؟ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ :الَقَ

 ،الَ نَعَمْقَ

، 106لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِِِی الْأَسَِِدِ السِِاّلم:لیهالَ لَهُ عَلِیٌّ عقَ

 ،وَ بِمَرْأَتَیْنِ -وَ کَانَ مُعَدَّلًا  - 101عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ

                                                 

 
راه  مشاااغ   چداندن گلّه گاوی ب د،گفته شاااده مدد چ پانی ها در مثل -146

ای  ددهک چه کار به دنجا انتاد. وقتی اۀم من ده را دۀد، از چ پان پدسفد: شفدی  

با   .همدببفا نشااان   :گف چ پان اند، حف انام به اۀم بزرگی رام ت  شااده که

 کدد. ا تهرا  اودس  و پای او را بس  و ای حفله
و از او با عن ان صااحابی  ب ده و ارزۀاب شااخ اای ب ده که مق ّم   نام  - 147

  معجم.)اساا السااالم و م رد وث آ حضاادم نام بدده شااده امفدالمؤمنفم علفه

 رجا (
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نَتِ امْرَ       :قَالَ فَ کَا هَذِهِ الْمَرْأَۀَ إِنْ  تاً وَ     خُذُوا  هَا بَیْ فَأَدْخِلُو أَۀً 

ِِْلَاعَ جَنْبَیْهَا  ُِِوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ عُدُّوا أَض  فَفَعَلُوا ثُمَّ ،أَلْبِس

سَرِ  وَ الْجَنْبِ الْأَیْعَدَدُ الْجَنْبِ الْأَیْمَنِ اثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً    :خَرَجُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا لَهُ

 ،رَ ضِلْعاًأَحَدَ عَشَ

 ،اللَّهُ أَکْبَرُ ایتُونِی بِالْحَجَّامِ :قَالَ عَلِیٌّفَ

وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ أَخَذَ مِنْ شَِِعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءو وَ حِذَاءو فَ

 :الزَّوْجُ

یه ا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عیَ  هَا    السِِِالمل نَۀُ عَمِّی أَلْحَقْتَ امْرَأَتِی وَ ابْ

 ؟مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقَضِیَّۀَ !بِالرِّجَالِ

قَتْ مِنْ ضِِِِلْعِ آدَمَ    :قَالَ فَ هَا مِنْ أَبِی آدَمَ وَ حَوَّاءَ خُلِ إِنِّی وَرِثْتُ

هَا وَ عَدَدُ أَضْلَاعِ عٍ وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْ     السّالم لیهع

 !أَضْلَاعُ رَجُلٍ

 109 «.أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا وَ

                                                 

 
ذی لم یتبین أمره ال  باب الخنثی المشِِِکل   -2، 26ج  ،وسِِِائل الشِِِیعه   - 109

 291ص  ،5بالعالمات المذکورۀ، ح 
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 :143اس  دهشچنفم نقل  مم  ۀحضده الفقفهرواۀ  

ِِِمُ بْنُ حُمَیْد » عَنْ أَبِی  111عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ 110وَ رَوَى عَاص

سالم لیهجَعْفَرٍ ع ضَاءِ      :قَالَ ال ضِیَ بَیْنَمَا هُوَ فِی مَجْلِسِ الْقَ شُرَیْحاً الْقَا إِنَّ 

 :إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَۀٌ فَقَالَتْ

 !یُّهَا الْقَاضِی اقْضِ بَیْنِی وَ بَیْنَ خَصْمِیأَ

 ؟وَ مَنْ خَصْمُکِ :قَالَ لَهَافَ

                                                 

 
اگد از اشااایا م متنی اۀم رواۀام که اساااتاد در ضااامم بحث مطدح  - 143

م تنها اۀ ،واقعه شدۀح از چهار رواۀ  اۀم باب در بفان   اهد ندم د بگذرۀم، 

سندی   شده     میمعتبد رواۀ  دارای  صحفحه نام بدده  شد که از دن به عن ان  با

، چ ن  انددانسته تغففد جنسف  ۀا شبفه دن    را دلفلی بد وق عاس  و بد ی دن  

شدۀح مداجعه      شده و هم   ادّ ،ده ب دکدشخ ی که به  ش  که هم باردار  عا دا

 .ت انسته زنی را باردار سازد

 عالوه بدکه   کنمپاساااخ ت جّه   اننده گدامی را به اۀم دو نیته جلب می       در

سی که             شنا س   شخص با عل م زۀ س ی دن  شده از  مخالف  ادّعای مطدح 

عمالً هم السااالم امفدالمؤمنفم علی علفهم رد اتّفاآ ن د دانشاامندان اساا ،  

 . ه اسدندم ملحق شخص مدّعی را به مددان و  نته ذۀدنرا  ی اوعاادّ

 ی(نجاش رجال)«ثقۀ العین صدوق» - 110

 .نقل کددۀم که او مشتدک بفم ثقتفم اس  دجا المعجم از  - 111
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 !أَنْتَ :الَتْقَ

لَ     ،أَفْرِجُوا لَهَا  :الَقَ   ؟مَا ظُلَامَتُکِ    :تْ فَقَالَ لَهَا  فَأَفْرَجُوا لَهَا فَدَخَ

 !إِنَّ لِی مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ :فَقَالَتْ

 ،لِیَقْضِی عَلَى الْمَبَا  السالم لیهفَ ِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع :قَالَ شُرَیْحٌ 

 ،فَ ِنِّی أَبُولُ بِهِمَا جَمِیعاً وَ یَسْکُنَانِ مَعاً :قَالَتْ

 ،وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا :الَ شُرَیْحٌقَ

 !وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا :الَتْقَ

عْتُ       :قَالَتْ   ؟وَ مَا هُوَ  :الَقَ  نْهُ وَ جَامَ لَدْتُ مِ جَامَعَنِی زَوْجِی فَوَ

 !جَارِیَتِی فَوَلَدَتْ مِنِّی

شُرَیْحٌ إِحْدَى یَدَیْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً    فَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى ضَرَبَ 

 :فَقَالَ السالملیهأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

ءٌ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهُ ثُمَّ ا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَقَدْ وَرَدَ عَلَیَّ شَیْیَ

َِِأَلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع  َِِّۀَ الْمَرْأَۀِ فَس ِِالملیهقَصَّ عَلَیْهِ قِص عَنْ ذَلِکَ  الس

 ؟وَ مَنْ زَوْجُکِ :تْ هُوَ کَمَا ذَکَرَ فَقَالَ لَهَافَقَالَ

 ،فُلَانٌ :الَتْقَ
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 ؟أَ تَعْرِفُ هَذِهِ :بَعَثَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَفَ

 ،الَ نَعَمْ هِیَ زَوْجَتِیقَ

َِِأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عفَ ِِالملیهس  :الس

 !لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاکِبِ الْأَسَدِ حَیْثُ تُقْدِمُ عَلَیْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ

 ،یَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَیْتاً مَعَ امْرَأَۀٍ فَعُدَّ أَضْلَاعَهَا :مَّ قَالَثُ

هَا  فَ لًا       :قَالَ زَوْجُ هَا رَجُ لَا آمَنُ عَلَیْ أَئْتَمِنُ وَ لَا  یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ 

 !عَلَیْهَا امْرَأَۀً

ی وَ کَانَ مِنْ صَالِحِ ،عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ :السالملیهقَالَ عَلِیٌّ عفَ

 :أَهْلِ الْکُوفَۀِ وَ کَانَ یَثِقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ

 زَراً وَ عُدَّوَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْ ا دِینَارُ أَدْخِلْهَا بَیْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِیَابِهَا یَ

 ،أَضْلَاعَهَا

سْعَۀٌ فِی الْیَمِینِ     فَ شَرَ تِ سَبْعَۀَ عَ ضْلَاعُهَا  فَعَلَ دِینَارٌ ذَلِکَ وَ کَانَ أَ

سَهَا عَلِیٌّ ع   سَارِ فَأَلْبَ سالم لیهوَ ثَمَانِیَۀٌ فِی الْیَ سُوَۀَ  ثِیَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْ ال

 ،الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِوَ النَّعْلَیْنِ وَ أَلْقَى عَلَیْهِ 
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هَا  فَ نَۀُ عَمِّی    :قَالَ زَوْجُ وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّی تُلْحِقُهَا    یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ابْ

 ؟بِالرِّجَالِ

إِنِّی حَکَمْتُ عَلَیْهَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ  :السِِالملیهقَالَ عفَ

ضْلَاعُ       صَى وَ أَ سَرِ الْأَقْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَیْ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ 

 112«.الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ

  115الحسن بن علی العبدی و روى» :مففد دمده ارشادواۀ  س م در ر

                                                 

 

 803ص  ،0ح ،باب مفدا  الخنثی ،0 ج، الفقفه  ۀحضدهمم - 110
همفم ۀک رواۀ  را دارد  از حسم بم علی العبدی مففد قدّ  سدّه  شفخ   -118

نقل کدده و او هم همفم ۀک رواۀ    مناقبکتاب که ابم شهددش ب دن را در   

دو رواۀ  از او نقل کدده، ۀیی در قدّ  ساادّه مدح م صاادوآ  .را از او دارد

و دۀگدی در کند  ۀاد می کنفه اب ساااعفد   او را با   که  ، مجلس چهل و دو امالی 

  فه و دله نی علی تساااع   اااا  که، باب اعطی النبی صااالی اهلل عل  اااا 

از  پس اعیان الشِِیعۀ ن ۀساانده کتاب .ئ اساا ابم القارندماۀد معدوا به می

 انساااابدهد، از کتاب ت ضااافحاتی که درباره نساااب  او )ۀعنی العبدی( می

سب به عبدالقفس در قبفله نزار می سمعانی نقل می  س   کند که اۀم ن سد،   س ر

های رجالی از او نفساا . ما نفز در کتاب های رجا  یکدیندماۀد در کتابمی

 یکدی از او نفانتفم.  
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  :111عن األصبغ بن نباتۀ 114عن سعد بن طریف

ضاء     شریح فی مجلس الق شخص فقال  قال بینا  ا ی :إذ جاءه 

یۀ   با أم ف نّ  !أ نه          أخلنی  له أن یخفوا ع فأمر من حو قال  جۀ  حا لی 

ضر فقال له     صۀ من ح صرفوا و بقی خا ا أبا ی :فقال ؛اذکر حاجتک :فان

ِِاء فما الحکم عندک فیّ إنّ !أمیۀ أ رجل أنا  ؟لی ما للرجال و ما للنس

فی ذلک  السِِّالملیهقد سِِمعت من أمیر المؤمنین ع :فقال له ؟أم امرأۀ

ها خبرنی عن البول من أی الفرجین یخرج     نا أذکر یۀ أ قال   ؟قضِِِ

فتعجب  !منهما معا :قال ؟فمن أیهما ینقطع :قال ؛من کلیهما :الشِِخص

ِِخص  ِِریح فقال الش ِِأورد علیک من أمری ما هو أعجب :ش قال  !س

زوجنی أبی على أننی امرأۀ فحملت من الزوج  :قال ؟و ما ذاک :شریح 

ب فضِِِر :قال !و ابتعت جاریۀ تخدمنی فأفضِِِیت إلیها فحملت منی       

قال  شِِِریح إحدى یدیه على األخرى متعجباً     بد من    :و  هذا أمر ال 

                                                 

 
  و نجاشی( ابم داود) «حدۀثه ۀعدا و ۀنید ... نی حدۀثه ن د» - 110

 ط سی( رجا «)صحفح الحدۀث»

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

 پذۀدد.ها وثاق  او را میبدرسی دن
 ..«السالم ب د.اصبغ بم نباته از  اصّان امفدالمؤمنفم علفه» :الفهدس  - 117
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لی بالحکم فیه فقام و    فال علم  السِِِّالملیه إنهائه إلى أمیر المؤمنین ع  

خل على أمیر المؤمنین      عه حتى د عه الشِِِخص و من حضِِِر م تب

 السِِِاّلملیه فقص علیه القصِِِۀ فدعا أمیر المؤمنین ع    ؛السِِِّالملیه ع

 ؟و من زوجک :به فقال له بالشِِخص فسِِأله عما حکاه شِِریح فأقرّ

و هو حاضِِر فی المصِِر فدعی و سِِئل عما قال  ؛فالن بن فالن :قال

 :السالملیهفقال أمیر المؤمنین ع !صدق :فقال

 ،م على هذا الحالنت أجرا من صائد األسد حین تقدّأل

 :مواله فقال م دعا قنبراًث

و معه أربع نسوۀ من العدول و مرهن   دخل هذا الشخص بیتاً أ

 ،د أضالعه بعد االستیثاق من ستر فرجهبتجریده و عُ

 :قال الرجل یا أمیرالمؤمنینف

 ،الشخص الرجال و النساءا آمن على هذا م

ِِدّف  بّ   أمر أن یشِ یه ت عدّ    عل جه ف یت ثم ول  ان و أخاله فی ب

 ،فکانت من الجانب األیسر سبعۀ و من الجانب األیمن ثمانیۀ ،أضالعه



 111 ....................................................................................... تغییر جنسیت آری یا نه؟

 

هذا رجل و أمر بطم شعره و ألبسه القلنسوۀ و النعلین و  :قالف

  116«.الرداء و فرق بینه و بین الزوج

 ءعطا  اربعفمکتاب  از  مساااتدرک  در کتاب واۀ  چهارم   ر

 : ه اس دشنقل 

ضْلِ اللَّهِ  » رُوِیَ  111وَ مِنْ کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ، لِلسَّیِّدِ عَطَاءِ اللَّهِ بْنِ فَ

ُِِرَیْحٍ الْقَاضِِِی فَقَالَتْ 119عَنِ الْحَسَِِنِ الْبَصِِْرِیِّ  :قَالَ أَتَتِ امْرَأَۀٌ إِلَى ش

 ،أَنَا امْرَأَۀٌ وَ لِی فَرْجٌ وَ إِحْلِیلٌ :فَأَخْلَاهَا فَقَالَتْ ،أَخْلِنِی

 ،مِنْهُمَا جَمِیعاً :قَالَتْ ؟مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ الْبَوْلُ سَابِقاً :قَالَفَ

جَبٍ   :قَالَ فَ قَدْ أَخْبَرْتِ بِعَ لَتْ   !لَ قَا نَّهُ تَزَوَّجَنِی     :فَ نْهُ أَ جَبُ مِ وَ أَعْ

 !تُهَا فَأَوْلَدْتُهَاابْنُ عَمِّی وَ أَخْدَمَنِی جَارِیَۀً وَطِئْ

                                                 

 
 010ص  ،1ج ، اإلرشاد - 116
ِِیخ : »معجم رجال - 111 ِِید عطاء اهلل بن  تذکرۀ المتبحرینفی الحر قال الش الس

 «االربعینفضل اهلل الحسینی: عالم فاضل له کتاب 

اد ۀالسالم امفدالمؤمنفم علفه  به عن ان ۀیی از دشمنان سد سخاز او  - 113

 شده اس .
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فَأَخْبَرَهُ  السِِالملیهدُهِشَ شُِِرَیْحٌ فَقَامَ وَ دَخَلَ عَلَى عَلِیٍّ عفَ

یْتَ وَ أَدْخِلَاهَا الْبَ :لِامْرَأَتَیْنِ السالم لیهفَاسْتَدْعَى بِزَوْجِهَا فَاعْتَرَفَ فَقَالَ ع 

 الْأَیْمَنِ ثَمَانِیَۀَ عَشَرَ ضِلْعاً وَ فِی   عُدَّا أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَتَا فَوَجَدَتَا فِی الْجَانِبِ 

الْأَیْسَرِ سَبْعَۀَ عَشَرَ فَأَخَذَ شَعْرَهَا وَ أَعْطَاهَا حِذَاءو وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقِیلَ 

سالم لیهلَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ ع ضْلَاعَهَا    :ال صَّۀِ حَوَّاءَ فَ ِنَّ أَ أَخَذْتُ هَذَا مِنْ قِ

بْعَۀَ عَشَِِرَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَ أَضِِْلَاعُ الرَّجُلُ تَزِیدُ عَلَیْهَا بِضِِِلْعٍ کَانَتْ سَِِ

 118«فَلِهَذَا أَلْحَقْتُهَا بِالرِّجَالِ

 که - سفد عطاءالدۀم اربعفماز  مستدرک رواۀ ذشته از گ

دنده در  13دنده در طدا چپ و  17ها را ظاهداً  در دن تعداد دنده  

طدا راساا  بدای مدد بفان کدده و مساالماً اشااتباه اساا  و قابل  

ا هکه به بدرساای دن دندار تیاشاایا  هادۀگد نقل - ت جفه نفساا 

 .پددازۀممی

علم تشدۀح اس . در   با  اۀم رواۀامتعارض  اول: شکال ا

و از طدا دۀگد مددان ۀک طدا های ها گفته شااده تعداد دندهدن

                                                 

 
ِِتدرک -118 ِِائلمس ِِْکِلِ   - 2 ،220ص:  ،11ج : ، الوس بَابُ حُکْمِ الْخُنْثَى الْمُش

 6، ح الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْکُورَۀِ
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مثالً در ۀیی دمده که در ۀک طدا  اسااا ، تدکمهای زنان از دنده

در ، اسااا  دنده دوازده ۀازده و در طدا دۀگد  ها مدد تعداد دنده

های زن با مدد   گ ۀند دنده  تشااادۀح می دانشااامندان علم  حالی که  

 .مساوی اس 

 ه قدنحدود ساابلیه  ،نفساا  ایمطلب تازه، تعارضۀم ا

شده    دنبه  ج اهدو  الیدامهمفتاح هایدر کتابپفش  شاره  س .  ا  ا

ش د که زن و مدد دوازده ها گفته میو ن شته هاباامدوزه هم در کت

 .دنده دارند

تشدۀح  دانشمندان ن دم و اجمع مفان رواۀ بدای یراهۀا د

 ؟وج د دارد

رسد که  می مطلب احب ج اهد قدّ  سدّه وقتی به اۀم ص 

 :گ ۀدمساوی اس ، می  های زن و مدد اند دندهعلمای تشدۀح گفته 

چ ن رواۀ  صحفح اس ، به    .ای نفس  چارهجز عمل به رواۀام 

 ندماۀد:دهفم، اۀشان میکنفم و طبق رواۀ  حیم میدن عمل می

نعم ال ریب فی عدم تیسّره غالباً علی وجه تطمئن به النفس  »

م غیر السالبمعرفت ذلک خصوصاً فی الجسم الثمین و لذا ذکروا علیهم   

األمارات و حکموا باعطاء نصف النصیبین لعلمهم بعدم تیسّر     ذلک من
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السِِِالم و من هنا ظنّ بعض الناس   معرفت هذه العالمۀ لغیرهم علیهم   

هذه العالمۀ للحسّ مدعیاً أنه اختبر ذلک غیر مرّۀ فلم یتحقّقها         ۀمخالف  

بل قیل إن اهل التشِِِریح یدّعون التسِِِاوی بین الرجل و المرءۀ فی      

 120«أنه کما تری بعد صحّۀ الروایۀاالضالع إال 

اند به اۀم  را ندم ده سااخناناۀشااان از روی ناچاری اۀم  

سالم ب د معنی که اگد امام علفه شان می  ،ال س   د و میادراه را ن دان

 حا  که نفس  ما بلد نفستفم چط ر بشمارۀم. ، اماچط ر بشمارد

سخ پ سالم دنده امام علفه  د  دمده کهدر رواۀام  :ا ها را ال

ثل     ،نشااامدده نار "بلیه کساااان دۀگدی م مام     "دۀ به امد ا نان  و ز

 .انداۀم کار را انجام دادهالسالم علفه

مه مفتاح   ۀسااانده کتاب  ن رضااا ان اهلل علفه پس از   الیدا

 بدرسی مسأله ندم ده:

شریح حیث لم یفرّقوا بین     » صل الت ضالع مخالف أل و عدّ األ

لذّکر و األنثی   قال   –ا م    و للحسّ –ثم  نّا کثیراً  نا عا اف  لک ف  تبر لم ذ
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ِِبهۀً اللّهم إلّا أن یکون معصِِومٌ فیُعیّن األضِِالع و یُبیّن لنا   نزدد إلّا ش

 121«...کیفیت العدّ

ش د که اقالً سه چهار   ز سخنان بزرگان بخ بی روشم می  ا

س  که   شده، بنابد اۀم  جای تعجب    دربارهقدن ا سأله بحث  اۀم م

  ۀی قدّ  ساادّه از اۀم عالم  اساامی  ۀ  اهللندارد که مدح م د

 اند.نبدده

شیلی   :شکال دوم ا س    -در رواۀ  م  -که قابل حل نف

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

 اند.های مختلف یکد کددهرا به ص رم ر داد

های         زرگب ند ۀ  در سااا قل روا که در ن تدۀم ا تالنی 

بفان عالم  اسااا ، ۀعنی در شااا د، ا تالا مختلف دن دۀده می

 یها به صااا رت  تعداد دنده  ها  از نقل هد کدام  ها که در   تعداد دنده  

ا را ه، ۀعنی در ۀک رواۀ  تعداد دندهشده  گفته اوم با دۀگدیمتف

 دو و نفم بدابد رواۀ  دۀگد من  ر کدده اس .
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و دن وج د دارد   تالا دۀگدی در متم چهااار نقاال         ا

س ضدب  شده،     که از زبان امفدالمؤمنفم علفهالمثلی ا سالم نقل   ال

ضدب  سه  راوۀان ۀک  سد »اند: نقل کدده گ نهالمثل را   و« راکب ا 

 «.صا د ا سد»و «  اصی ا سد»

 ها معتبدها تعداد دندهالب اس  بدانفم رواۀاتی که در دنج

شده   سته  سّ از امام علی علفه "شدۀح "همه از  ،دان شده ال  الم رواۀ  

سالم رواۀتی که تعداد دنده از دۀگد ا مه علفهمو  د ها را معتبد بدانال

 ،رواۀ  که اندرواۀ  نشااده، شاااۀد به همفم دلفل گدوهی ندم ده 

السالم  و مخ  ص حضدم امفدالمؤمنفم علفه   122«ۀقضیۀ فی واقع »

 اند.چنفم حیم ندم ده وۀژهاس  و حضدم در اۀم م رد 

سخ پ شخص  چنفم حدنی جا ندارد، چ ن  :ا در رواۀ  دن 

 :پدسداز حضدم می

 «ای؟اۀم حیم را از کجا دورده»

 ندماۀد: از پدرم ددم...ضدم میح

                                                 

 
ن اشااا د که ۀیی از مع ااا م   گفته می  "قضِِِیۀ فی واقعۀ  " به م اردی  - 100

شد که          علفهم صادر ندم ده با صی حیم مخ  صی  سالم در م رد واقعه  ا ال

 در دۀگد م ارد قابل تعمفم نباشد. ،به دلفل شداۀط  اص دن واقعه
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دهد که در تمام زنان باۀد تعداد علفل در ج اب نشان میت

 تد از مددان باشد.ها بفشدنده

د نهست ، در اصل چند رواۀ   هانقلاۀم  :ندماۀندمیعضی  ب

ع او و از چند  قل  مختلف  ۀق نه     ۀک اتّ  هد و شااادهن گا  ایفاآ جدا

 هاقلۀ ناس ، ولی باۀد گف  چنفم سخنی صحفح نفس  چ ن هم    

 "شاادۀح"داسااتان  نقل -ط ر که پفش از اۀم اشاااره شااد  همان –

تعداد جا  چط ر قابل جمع اساا  که در ۀک عالوه بد اۀم ،اساا 

 ؟ بگ ۀد هفده دنده جا هف  و در ۀکها را دنده

سه   :ومس  شکال ا ش گ ،رواۀ نقل از در  زن ۀک  هدفته 

نده   ۀ       ،دارد تد از مددبفشد که در روا حالی  فد   اربعفمدر  سااا

زن  از بفشااتدمدد ۀک دنده  ، ۀعنیگفته شاادهعیس دن  عطاءالدۀم

 .دارد

 های مدد ازتد ب دن تعداد دندهبفش پزشاایی هایبار کتد

اند که چندۀم قدن پفش از اساااالم به ارساااط  نساااب  دادهزن را 

دۀد که بعضااای در ۀم احتما  پفش میا جا از اۀم، کددهزندگی می

 .باشند رواۀام د ل و ت دا کدده
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شده: در بعضی جاها گفته زن و    ا  ز ارسط  دو مطلب نقل 

مدد ۀک  های  دنده گفته  دۀگد  یدر جا  ، اما مدد هشااا  دنده دارند  

 .سفد عطاءالدۀم اربعفممثل رواۀ   108تد اس دنده از زن بفش

 هایاند که چدا اقالً دندهن به ارسااط  اشاایا  گدنتهاقدتنم

 زن   دش را نشمدده تا ببفند چنفم ن دی صحفح نفس ؟

قدۀنۀ دۀگدی نفز بد جعل اۀم ا بار وج د  شکال چهارم: ا

م حیها بد اعتبار دنده  که   رواۀتیالم الساااّعلفهماز دۀگد ا مه   :دارد

نقل شاااده،  دامدن حضااادر رواۀتی که از  ، بلیهوج د نداردکند 

 که پفش از اۀم از یحتی در رواۀ  دۀگد ،عال م دۀگد گفته شااده

سّ امفدالمؤمنفم علفه در دن پاسخ را به امام  حضدم   والم نقل شد  ال

ای به تعداد هفچ اشااااره ،الم ح اله دادندالساااّحسااام مجتبی علفه

 ها نشده اس .دنده

کال  ا ۀ      که   وج د داردرواۀتی  :پنجم شکک فل روا با تعل

 عفاشی: تفسفدمتم رواۀ  به نقل از  .تناقض دارد "شدۀح"
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 :قال 126عن أبیه 121المقدامعن عمرو بن أبی 124عیاشی»

 ؟ء خلق اهلل حواءشی من أیّ :السّالملیهأباجعفر ع ألتُس

 ؟ء یقولون هذا الخلقشی أیّ :قالف

 اهلل خلقها من ضلع من أضالع آدم، یقولون إنّ :لتق

 ؟کذبوا أ کان اهلل یعجزه أن یخلقها من غیر ضلعه :قالف

 ؟ء خلقهاشی جعلت فداک یا ابن رسول اهلل من أیّ :قلتف

                                                 

 
محمد بن مسعود العیاشی، من اهل سمرقند، و قیل: انه من بنی    : »الفهرست  - 124

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...

 (ابن داود )«دوحمم» - 121

ِِی الحدادی، مهمل و فیه غمز ذکر الجله » - 126 ثابت بن هرمز ابوالمقدام الفارس

 (ابن داود)«فی الضعفاء
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 لهآولیهعاهلللیص أخبرنی أبی عن آبائه قال قال رسول اهلل :قالف
ضۀ من طین فخلطها بیمینه و کلتا یدیه   إنّ اهلل تبارک و تعالى قبض قب

 121«یمین فخلق منها آدم و فضلت فضلۀ من الطین فخلق منها حواء

مه    مدح م مجلسااای  قا قل اۀم  بد  پساعلی اهلل م ، از ن

ۀام دۀگد    را  دنتضااااد  ناهمگ نی و  ند میوری ددۀا با روا و  ک

شفم » :گ ۀدمی  ا از اۀم که حش ند و ۀا  حمل بد تقفه می ،ا بار پف

 103«های او دندۀده شده اس .ای از دندهگِل دنده

 تقفه کدد؟حمل بد ت ان اۀم رواۀام را دۀا می مّاا

                                                 

 
 116ص، 11ج ،االنواربحار - 121
فضل آدم و حوا و   -1، ابواب قصص آدم و حوا...، باب  11بحاراالنوار، ج - 129

 .46تسمیتهما...، ح علل 

 -7باب   ،در همفم جلد از کتاب بحار   قدّ  سااادّه  مجلسااای عالمه  مدح م 

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

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

السالم دندۀده شده و بد ی از رواۀام ما هم بد دن د ل  ددم علفه ۀح ّا از دند

ۀام دۀگدی بد نفی و رد دن د ل  می     دارند   ۀ  و روا مّا اۀم روا ند، پس  ا کن

ۀم کنفم و ۀا به احمل باۀد به تقفه  ،اندکه م انق با عامّه وارد شاادهرا رواۀاتی 

 «های ددم دندۀده شده اس .گِل دنده ۀکه ح ا از باقفماند



 131 ....................................................................................... تغییر جنسیت آری یا نه؟

 

الم لسّارسد رواۀاتی که از امفدالمؤمنفم علفهعفد به ن د میب

شده  شد    ،نقل  سا  تقفه با صادآ  را رواۀاتی  بله، ،بد ا که از امام 

 ،اندالسااالم نقل شااده و حضاادم به امفدالمؤمنفم اسااناد داده علفه

 تقفه کدد.حمل بد ممیم اس  

درباره ساخم   د   اعلی اهلل مقامهاۀد مدح م مجلسای  شا 

 ندم ده: کهگدنته باشد قدّ  سدّه طفن  را از شفخ صدوآ 

نَۀِ الَّتِی      » لَۀِ الطِّی قَتْ مِنْ فَضِِِْ هَا آدَمُ  إِنَّ حَوَّاءَ خُلِ خُلِقَ مِنْ

وَ کَانَتْ تِلْکَ الطِّینَۀُ مُبْقَاۀً مِنْ طِینَۀِ أَضِْلَاعِهِ لَا أَنَّهَا خُلِقَتْ   السِالم لیهع

سْرَى فَخُلِقَتْ       ضْلَاعِهِ الْیُ ضِلْعٌ مِنْ أَ ضِلْعِهِ بَعْدَ مَا أُکْمِلَ خَلْقُهُ فَأُخِذَ  مِنْ 

جُهَّالُ لَکَانَ لِمُتَکَلِّمٍ مِنْ أَهْلِ التَّشِِِْنِیعِ طَرِیقٌ    مِنْهَا وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُ الْ   

إِلَى أَنْ یَقُولَ إِنَّ آدَمَ کَانَ یَنْکِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ هَکَذَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

ضْلَۀِ طِینَۀِ آدَمَ ع  سالم لیهالنَّخْلَۀَ مِنْ فَ کَ ذَلِوَ کَذَلِکَ الْحَمَامُ فَلَوْ کَانَ  ال

کُلُّهُ مَأْخُوذاً مِنْ جَسَدِهِ بَعْدَ إِکْمَالِ خَلْقِهِ لَمَا جَازَ أَنْ یَنْکِحَ حَوَّاءَ فَیَکُونَ  

ضاً وَ لَا جَازَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ التَّمْرَ لِأَنَّهُ کَانَ یَکُونُ قَدْ أَکَلَ     ضُهُ بَعْ قَدْ نَکَحَ بَعْ
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ی فِ لّی اللّه علیه و آلهلِکَ قَالَ النَّبِیُّ صِِِبَعْضَِِِهُ وَ کَذَلِکَ الْحَمَامُ وَ لِذَ

 129«اسْتَوْصُوا بِعَمَّتِکُمْ خَیْراً :النَّخْلَۀِ

السّالم از دن  لق شده   ماندۀ گِلی که ددم علفهح ا از باقی»

 های او ب د.ب د، دندۀده شد و دن گل، باقفماندۀ گِل دنده

 اشاز دنده  ،ه اۀم که پس از کامل شااادن دندۀنش ددم    ن 

های چپ او  گدنته شاااده و ح ا از دن     ای از دنده و دنده دندۀده  

شد    شده با گ ۀند ب د، بدای اگد اۀم ط ر که انداد جاهل می . لق 

سمتی از ددم  با   ای از بدگ ۀان راهی باز میگ ۀنده شد که بگ ۀد ق

قسااام  دۀگدش ازدواج کدده اسااا . همچنفم  داوند عزّوجل     

سالم دندۀد و همفم فماندۀ گل ددم علفهدر   نخل را از باق  ط ر ال

ها پس از کامل شااادن دندۀنش ددم از    کب تد را، پس اگد تمام اۀم 

جساادش گدنته شااده ب دند، جاۀز نب د با ح ا ازدواج کند، چ ن  

کدد و بداۀش جاۀز نب د عضاا ی از او با عضاا ی دۀگد ازدواج می

همفم ط ر  .  رد دما بخ رد، چ ن عضااا ی از بدن   د را می  

اساا  در م رد کب تد و به همفم  اطد نبی اکدم صاالی اهلل علفه و 
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ۀعنی  اسااات صااا ا بعمتیم  فداً: دله در م رد در   نخل ندم د   

 «.نخل

از اۀم  پس قدّ  ساادّه شاافخ صاادوآجفب اساا  که ع

که می    ، ساااخنان  ۀام مخالف دن را   نده ددم   روا ند ح ا از د گ ۀ

 .کندمینقل  ت جفهیهفچ بدون  ،دندۀده شده اس 

 و اشیا تی که بد د ل  تمام مطالبی که بفان شد  وج د ا ب

، ۀعنی هف   184رواۀام مساااتففضاااه با وج د   ورواۀام وارد ب د  

دن را پفش از اۀم  واس   "شدۀح"داستان  ،رواۀ  که چهار رواۀ 

فان مبا ت جّه به اۀم که همچنفم  .با اشاایا تی که داشاا    اندۀم

ها ت ان به دنمیدۀا رواۀام صااحفح هم م ج د اساا ،  اۀم ا بار،

                                                 

 
 اند:ها در هد طبقه به سه دسته تقسفم کددهرواۀام را از ن د تعداد راوۀان دن - 184

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

دو گدوه   ت اتد را به .اۀشاااان بد درو  و کذب عادتاً محا  و ۀقفم دور باشاااد

 .اندلف ی و معن ی تقسفم کدده

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

 اۀم تعداد بفم علما ا تالا وج د دارد،

 از ن د تعداد راوۀان به حدّ مستففضه ندسد. بد واحد:  (ج
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در تعففم ها  به اعتبار تعداد دنده    ها   ملتزم شاااد و بد اساااا  دن 

 ؟دادحیم  ،جنسف 

مام ا   دنقل کددۀم که  ۀالکراممفتاح ن ۀسااندهاز  ،تدفشپ

 .181بگ ۀد چیار کنفم والم باۀد حاضد باشد السّعلفه

با وج د   ، ولیکنفم و نه قب   رد مینه  را م ج د واۀام  ر

 دهفم.نت ا بها بد اسا  دنت انفم نمیتمام مشیالتی که بفان شد، 

 که بزرگانی در اۀم م رد سی م کدده دلفل اۀم ،نابد اۀمب

 ش د.معل م میکامالً  ،اندنبدده رواۀ و نامی از 

 قرعه

بفان شاااده بدای   عال م ۀک از   هفچاند اگد  عضااای ندم دهب

 ج د متشخفص جنسف  و تمفز  نثای غفد مشیل از  نثای مشیل     

ص باۀد با قدعه مشخ و جنسف   نثی را رسدمیقدعه  به ن ب ، نب د

 .کدد

س  که در دن  یتار باب ار ، رواۀد شده ار   ه ها حیم 

ار  جاری در نقط قدعه حیم دۀا  شاا د، امّامیبا قدعه مشااخص 

                                                 

 
 همفم کتاب 081جعه کنفد به صفحه امد - 181



 135 ....................................................................................... تغییر جنسیت آری یا نه؟

 

 را دنت ان میباب ار  رواۀام تفاده از اطالقام و ۀا با اساااساا  

  ؟ا سجاری در تمام م ارد 

 ت ان شخص دۀد که با قدعه میبد می نقهاز سخم بعضی   ا

ه از بدای استفاد ت ان می .، ملحق کددزن ۀامدد به جنسف   را  نثی 

 :نم داستد    دو ن ع دلفل قدعه به

 ۀالقرع» کهتعدادی از رواۀام دمده مضم ن در  :الیل عامد

اطالآ  ت ان گف  که، می180«مر مشِِِکلأ کلّلِ»یا  «مر مجهولأ کلّلِ

 ش د.هم می بحث ماشامل  ،ۀام در م رد قدعهروا

ها که در دنس  هار  چند رواۀ   بابدر  الیل خاص:د

کار  ه قدعه را ب   ،اند اگد ندانفم شاااخص زن اسااا  ۀا مدد    ندم ده

 گفدۀم.می

                                                 

 
ند    - 152 یت:  همان یه القرعۀ   »روا حاراالنوار، ج « کل مجهول فف  521، ص101ب

و  115، ص2، جالآللیعوالی« کل أمر مشِِکل فیه القرعۀ»و روایت:  باب القرعۀ

 . 291، ص2همان کتاب، ج« فی کل امر مشکل القرعۀ»نیز 
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به بدرسی  که  188رواۀام را یکد کددهاۀم ، وسا ل احب ص 

 پددازۀم.ها میدن

سدّه  کلفنی شفخ  مدح م از  لوایت اوّر س  قدّ    قال» :ا

مُحَمَّدُ بْنُ إِسِِْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضِِْلِ بْنِ شَِِاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشِِْعَرِیُّ عَنْ 

لَِّه بِْن         ْبِد ال بَّاِر جَِمیعًا عَْن صَِِِفْوَاَن بِْن َیْحیَى عَْن َع ْبِد اْلَج ُمَحمَِّد بِْن َع

دَهُ یَعْنِی أَبَاعَبْدِاللَّهِ قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْ 151عَنْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِیِّ 154مُسْکَانَ

                                                 

 
باب أن المولود اذا لم یکن له ما للرجال و ما  -4، 26ج  ،وسِِائل الشِِیعه - 155

 للنساء حکم فی میراثه بالقرعۀ

 پنج دربارهدر یۀل رواۀ  نخساا  درباره عالم  او  تشااخفص  نثی  - 180

 لبی یکد شد.امطراوی منتهی به اۀشان و   د او 

سخه بد  الا  - 187 ش  و در دن   کانیای که از کتاب ن در ا تفار ما قدار دا

  ۀاد« العدزمی»از او با عن ان  وسا ل در ۀاد شده،  « الفزاری»از اسحاآ با عن ان  

سی با لقب       کدده که به ن د می شد، چ ن از ک صحفح با سد همفم  سحاآ »ر  ا

ب  را در کت« اساااحاآ العدزمی»در کتب رجا  نام بدده نشاااده ولی « الفزاری

صادآ علفه    صحابی امام  سالم ثب  کدده رجا  به عن ان   الجامعصاحب   .اندال

سم »ندماۀد: می نی الدجا    هایبااما در کت «له ن ع اعتماد ۀمیم عدّه نی الح

، جمعاً هف  رواۀ  از عبداهلل بم مساایان از چند اسااتب ااارو  تهذۀب، کانی

شده    سحاآ رواۀ   و « المدادی»های ا لقبدر دو رواۀ  از او ب ،راوی به نام ا

ها رواۀ  م رد بحث ماس ، پنج رواۀ  دۀگد ۀاد شده و ۀیی از دن« الفزاری»
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لَّا دُبُرٌ       السِِِالملیه ع لَهُ إِ لَا أُنْثَى وَ لَیْسَ  بِذَکَرٍ وَ  لِدَ وَ لَیْسَ  عَنْ مَوْلُود  وُ

یَجْلِسُ الْ ِمَامُ وَ یَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَیَدْعُو اللَّهَ وَ یُجِیلُ       :قَالَ  ،کَیْفَ یُوَرَّثُ

سِّهَامَ عَلَى أَیِّ مِیرَ  اث  یُوَرَّثُ مِیرَاثِ الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَى فَأَیُّ ذَلِکَ ال

وَ أَیُّ قَضِِِِیَّۀٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِِِِیَّۀٍ یُجَالُ عَلَیْهَا  :ثُمَّ قَالَ ،خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَیْهِ

 156«.ینَبِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِ
 اس : کانیاز  وایت دومر

«ِ ِِع ٌ م ۀ ابِدَّ حَ صْ َ أ َِِنْ  ِْن ب لِ  هْ نْ سَ اد ِا عَ َ ی    151نِ زِ

                                                 

 

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

« اسحاآ »به عن ان استاد اۀشان نام بدده شده که نام    « اسحاآ بم عمار »تنها از 

، از اصاااحاب امام صاااادآ و امام کاظم      « ااافدنیال»و معدوا به   داشاااته 

 .علفهماالسالم، نطحی و ثقه اس 
 119 ص ،1 ج ،الکافی - 156
سِِِهل بن زیاد االدمی ابوسِِِعید الرازی،    » کند: داود از او چنفم ۀاد می ابم  - 187

سی اخرجه من قم و نهی الناس       سد الروایۀ و کان احمد بن محمد بن عی ضعیف، فا

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

ضعف او در      شفخ ط سی نفز بد  شهادم داده،   الفهدس  رجا    د دورده و 

یکنی اباسِِِعید، ثقۀ،    »مقابل او را در رجا    د ت ثفق کدده و ندم ده:    امّا در  

  ۀی قدّ  سدّه پس از نقل ن دام رجالف ن و نقهای   دۀ  اهللمدح م « رازی
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مَّد      مَدَ بْنِ مُحَ مَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْ  158جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ  159وَ مُحَ

سَارٍ    140عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ضَیْلِ بْنِ یَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   141عَنْ فُ قَالَ 

 ،عَنْ مَوْلُود  لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ السالملیهع

بْدَ اللَّهِ وَ        :الَقَ  تُبُ عَلَى سَِِِهْمٍ عَ مَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ یَکْ لْ ِ یُقْرِعُ ا

  :الْ ِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَۀَ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ

                                                 

 

دن ن د ا فد شفخ ط سی و نفز قدار داشتم او در    کدمذهب درباره او و مطدح 

سفد علی بم ابداهفم قمی می   سناد تف اد ر أنه ال یمکن االعتممن الظاه»... ندماۀد:ا

شیخ او أن التوثیق     سهو فی قلم ال علیهما فی قبال ما عرفت بل المظنون قویاً وقوع ال

صرّح فی       سخۀ ابن داود من التوثیق و قد  سخ و یدل علی الثانی خلو ن من زیادۀ الن

غیر موضع بأنه رأی نسخۀ الرجال بخط الشیخ قدّس سرّه و الوجه فی ذلک أنه کیف     

 «یوثقه الشیخ مع قوله: ان اباسعید االدمی ضعیف جداً عند نقّاد االخبار...یمکن أن 
یۀل رواۀ  دوم از عالم   بهپفدام ن احمد بم محمد و محمد بم ۀحفی  -183

  .رج ع کنفداو  تشخفص  نثی 
شتفم، حسم بم محب ب نفز ۀیی      دربارهپفش از اۀم  - 183 صحاب اجماع ن  ا

 از اصحاب اجماع اس .

 (ابن داود)«بن رئاب الکوفی، ثقۀ جلیل القدر، له اصل کبیرعلی »- 140
 (ط سی داود و شفخ ابم رجا )« نضفل بم ۀسار، ب دی، ثقه»- 101
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ْنتَ             » َهادَِۀ َأ ْیِب َو الشَِِِّ َعاِلُم الَْغ ْنَت  لَّا َأ لََه ِإ َلا ِإ لَُّه  ْنَت ال اللَُّهمَّ َأ

َهذَا الْمَْولُودِ          َنا أَْمَر  یِه َیْخَتلِفُوَن َفَبیِّْن َل َکانُوا ِف َما  َباِدَک ِفی َتْحُکُم َبیَْن ِع

 «فَرَضْتَ لَهُ فِی الْکِتَابِکَیْفَ یُوَرَّثُ مَا 

سِّهَامُ عَلَى مَا      ثُ سِهَامٍ مُبْهَمَۀٍ ثُمَّ تُجَالُ ال سَّهْمَانِ فِی  مَّ یُطْرَحُ ال

 142«.خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ

 همفم مضم ن اس . چهارم هم دارایواۀ  س م و ر

شده که     ب شیا   ستد   به اۀم رواۀام ا م رد  نثی در د ا

نه دل  مددانه دارد و نه دل    اسااا  که  در م ردینفسااا ، بلیه  

 تناسلی زنانه.

 ت انحیم به قدعه را با عناۀ  به یۀل رواۀ  می   :اساااخپ 

م رد  و چ ن« اعدل... ۀأی قضی» :السّالم ندم دهدانس  که امام علفه

 ش د.، حیم شامل م رد و غفد دن می108مخ ص نفس 

دای ب قدعهاگد  :گ ۀفممیاستد   به اۀم رواۀام ر بدابد د

  مفم مععدد حضدام متچدا در رواۀام  ،ب دتعففم جنسف  معتبد 

                                                 

 
 173 ص ،7 ج ،الیانی - 100
 بفان شد. یت ضفحات پفش از اۀماۀم اصطالح  درباره - 108
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 و مددن ف  حقّبه  نثای مشیله اند که حیم کددهالسّالم علفهم

ش د که اۀم حیم مخ  ص همفم دهند، معل م میرا می زنن ف 

 .م رد اس 

مان  نابد اۀم ب ما     ه که اکثد عل عه در تعففم    ط ر  به قد

اند، قدعه در اۀم بحث اعتبار اعتنا نیددهجنسااف   نثای مشاایله  

فان   ندارد و اۀم نهاۀ  چفزی اسااا  که می      ت ان در م رد قدعه ب

 داش .

 تعیین جنسیت ژنتیکی

شف  ر اثدد سی که در ع د       ک شنا س   های ژنتفیی و زۀ

س  دمده    ضد به د شده   ،حا سان  سل    درمعل م  های بدن هد ان

ف  از اۀم کدوم زوم   ی ۀها کدوم زوم که دو ج ها را  وج د دارد 

 گفته شااده جنسااف  انداد بد اسااا    .نامندکدم زوم جنساای می

مدد  هایکدوم زوم به اۀم شاایل کهشاا د،  ها تعففم میکدوم زوم

XY زن  هایو کدوم زومXX . اس 

را بدرساای کددند و   نثای مشاایلههای بدن گد ساال  ا

سی او مثل کدوم زوم دۀدند کدوم زوم سی مدد و  های جن های جن

س ، دۀا می  سف     ۀا زن ا سا  او را ملحق به جن د مدت ان بد اۀم ا

 کدد؟ۀا زن 
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ها جنسف   کدوم زومن ع بد اسا   ممیم اس   ه ن د ما ب

 .چنفم حیمی بعفد نفس  .شخص را مشخص و تعففم کنفم

ته در  ا قا  بعضااای لب ته شاااده ا تحقفقی  مم ز ا یعان گف

ند   نثی مام عال م   شاااخصۀک  که   ها وج د دار ی و ظاهد در ت

 نفزو کامالً در شخ ف  مادر و همسد ب دن   د     اس  زن  باطنی

را از ن د ژنتفیی  ویولی وقتی  ،شاا دباردار نمی اما، م نق اساا 

، اسا   XYهای او م زومشا د که کدو معل م می ،کنندبدرسای می 

از ن د شااخص ، ۀعنی وج د داردهمچنفم بدعیس اۀم حال  هم 

دارای ولی از ن د ژنتفیی         ،ظاااهد و دۀگد عال م مدد اساااا        

چنفم وضااعی را تضاااد در  لق    ،باشاادمی XXهای کدوم زوم

 100.107دنناممی

بعفد نب دن از  حیم بهدۀگد  ،گد اۀم ادعا صااحفح باشااد ا

فان می  ماۀش  نمیرود و م به دز نا کنفم و  های ژنتفیی  ت انفم  د باعت

 ها حیم به تعففم جنسف  نماۀفم.اسا  کدوم زم

                                                 

 
 راهنمای کامل تشخفص ا تال م جنسیکتاب  - 100
س  از ن د ژنتفیی     درباره ،در دغاز کتاب - 107 سی که ممیم ا ا تال م جن

 داده شد.ت ضفح  ،در ندد پفش بفاۀد
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 بحث هنتیج

شت بحث رد  در تعففمقدعه  و هادندهتعداد اعتبار  ههای گذ

ارۀ درب .ثاب  نشاادغفد مشاایل  ازجنسااف  و تمفز  نثای مشاایل 

م ه بددمدگی ساافنه ،رۀشها، تعففم جنسااف  بد اسااا  کدوم زوم

ند،    جای شاااک    ما چه  باقی  مام حسااام مجتبی    گد ۀ  ا  در روا

، ولی اکثد  نثاها بددمدگی یکد شاادهبددمدگی ساافنه  السااّالمعلفه

بد اسا  دن مشیل اس  و اکثد علما هم    حیم دادن سفنه دارند و  

  اند. بد اعتبار دن حیم نداده
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 ترتیب عالئم

سف   نثی،    د شخفص جن در  دنچهر م رد تدتفب عال م ت

چگ نگی و م ب دن عال م مدب ط به مقدّمفان علما معدوا اساا ، 

 ادرار اس .کففف   دوج 

صاحب  ا دۀد که تمام عال م من  ص  بدمی ج اهدز کالم 

و غفد من  ص را معتبد دانسته و ندم ده هد عالم  قابل اعتمادی   

 106.عالم  ظنی باشد ، گدچهسازد نثی را غفد مشیله می

 خفصشدر تاطمفنان دور از عال م ۀک هد ه ن د ما وج د ب

  ها معنا ندارد.ندکانی اس  و تدتفب مفان 
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 قددن کدۀم -

زنامه اعتماد به نقل رو، گزارشی از افراد دوجنسی و مشکالت آنان -

 شمسی 1594فروردین  19یک شنبه، درج شده در تاریخ  از سایت خبری حادثه،

عوالی  ق(،1401الدین)، محمد بن زین بن ابی جمهور االحسائیا

 ، قم: انتشارات سید الشهداالآللی

، قم: مرکز حیاۀ ابن عقیل و فقههق(، 1415بن ابی عقیل، حسن بن علی)ا

 معجم فقهی

قم: دفتر ، السرائر الحاویق(، 1410بن ادریس حلی، محمد بن منصور)ا

 انتشارات اسالمی

انتشارات ، تهران: رجالق(، 1595بن داود، حسن بن علی حلی)ا

 دانشگاه تهران

قم: مؤسسه المناقب، ق(، 1518، محمد بن علی)بن شهرآشوبا

 انتشارات عالمه

، بیروت: دارالفکر لسان العربق(، 1414بن منظور، محمد بن مکرم)ا

 للطباعۀ و النشر

 هدا الشالسیدقم: مکتبۀ مغنی اللبیب، بن هشام انصاری، جمال الدین، ا
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ریاض:  ،التبیان فی اعراب القرآن)بی تا(، ابوالبقاء، عبداهلل بن حسِِین 

 بیت االفکار الدولیۀ

 دارالتعارف للمطبوعات، بیروت: اعیان الشیعۀق(، 1406مین، سید محسن)ا

بیروت:  منهاج الصالحین، ق(،1410کیم، سید محسن طباطبایی)ح

 دارالتعارف للمطبوعات

، قم: مؤسسه تحریر الوسیلۀمینی، سید روح اهلل موسوی)بی تا(، خ

 مطبوعات دارالعلم

فقه ق(، 1421تبریزی، شیخ جواد) –ویی، سید ابوالقاسم موسوی خ

 ، قم: دارالصدیقۀ الشهیدۀاالعذار الشرعیۀ

قم: نشر  منهاج الصالحین، ق(،1410موسوی)ویی، سید ابوالقاسم خ

 مدینۀ العلم

قم: ، معجم رجال الحدیث (،ق1415ویی، سید ابوالقاسم موسوی)خ

 مؤسسه احیاء آثار االمام الخویی

سید )مقرر  مصباح االصول،ق(، 1422)ویی، سید ابوالقاسم موسویخ

 (، قم: مؤسسه احیاء آثار االمام الخوییمحمد سرور واعظ بهسودی

)مقرر شیخ محمدعلی مصباح الفقاهۀق(، 1415یی، سید ابوالقاسم)وخ

 توحیدی(،  بی جا: بی نام

 چاپ سیروستهران: لغت نامه دهخدا ،  ش(،1541)هخدا ، علی اکبرد
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، اختالل هویت جنسیش(، 1595ئیسی، فیروزه و ناصحی، عباسعلی)ر

 تهران: تهران صدا

، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق(، 1401مخشری، محمود)ز

 الکتاب العربی بیروت: دار

 قم: چاپخانه پیروز الجامع فی الرجال،ق(، 1584نجانی، شیخ موسی)ز

قم: دفتر ، االنتصارق(، 1411ریف مرتضی، علی بن حسین موسوی)ش

 انتشارات اسالمی

راهنمای کامل تشخیص اختالالت ش(، 1591، حمیدرضا)یرمحمدیش

 ، تهران: جامعه نگرجنسی

ش(، االمالی، تهران: انشارات کتابخانه 1562)دوق، محمد بن بابویهص

 اسالمیه

، بی السالمعیون اخبار الرضا علیه(، ق1519دوق، محمد بن بابویه)ص

 جا: انتشارات جهان

 ، قم: ناشر جامعه مدرسینالخصالق(، 1405دوق، محمد بن بابویه)ص

، قم: ناشر جامعه من الیحضره الفقیهق(، 1415دوق، محمد بن بابویه)ص

 مدرسین

 : نشر مرتضیمشهد ،االحتجاجق(، 1405علی)احمد بن  برسی،ط
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، تهران: مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 1512برسی، فضل بن حسن)ط

 انتشارات ناصر خسرو 

 بیروت: دارالکتب العربی ،النهایۀق(، 1400وسی، محمد بن حسن)ط

 قم: دفتر انتشارات اسالمی، الخالفق(، 1401وسی، محمد بن حسن)ط

 اسالمیقم: دفتر انتشارات ، رجال ق(،1421)وسی، محمد بن حسنط

 نجف: المکتبۀ الرضویۀ ،الفهرست، (بی تاوسی، محمد بن حسن)ط

ضمن  چاپ شده در) المسائل الحائریه )بی تا(،وسی، محمد بن حسنط

 : جامعه مدرسینقم؛ (رسائل العشر

تفصیل وسائل الشیعۀ الی ق(،  1408املی، محمد بن حسن حر)ع

 قم: مؤسسه آل البیت  تحصیل مسائل الشریعۀ،

مفتاح الکرامۀ فی شرح (، ق1418املى، سید جواد بن محمد حسینى)ع

 اسالمیقم: دفتر انتشارات ، قواعد العالّمۀ

قم: دفتر ۀ، مختلف الشیعق(، 1415المه حلی، حسن بن یوسف)ع

 انتشارات اسالمی

فی تفسیر  المیزان ش(،1514حسین) محمد المه طباطبایی، سیدع

 دمحمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات اسالمیسی ترجمه:، آنالقر

 ، تهران: چاپخانه علمیهتفسیرق(، 1590یاشی، محمد بن مسعود)ع
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 ، قم: نشر هجرتکتاب العینق(، 1410راهیدى، خلیل بن احمد)ف

، بیروت: دار القاموس المحیطیروزآبادی، محمد بن یعقوب)بی تا(، ف

 احیاء التراث العربی

ق نشریه اف، نگاهی فقهی به تغییر جنسیّت، ش(1596)ریمی نیا، مهدیک

 شمسی. 1596مهر  21 :165حوزه، شماره 

 ، تهران: دارالکتب االسالمیۀالکافیش(، 1561لینی، محمد بن یعقوب)ک

بیروت: ناشر مؤسسه ، بحاراالنوارق(، 1404جلسی، عالمه محمدباقر)م

 الوفاء

 ، قم: )؟(جامع احادیث الشیعۀعزی مالیری، شیخ اسماعیل)؟(، م

هزاره : کنگره قم، االرشاد(، ق1415، محمد بن محمد بن نعمان)فیدم

 شیخ مفید

قم: کنگره هزاره ، االعالم (،ق1415، محمد بن محمد بن نعمان)فیدم

 شیخ مفید

 ، قم: مؤسسه آل البیتالمتقینمناهج ق(، 1404مقانی، شیخ عبداهلل)م

قم: مؤسسه آل البیت الحیاء  ،تنقیح المقالش(، 1594مقانی، عبداهلل)م

 التراث

 قم: دفتر انتشارات اسالمی ،رجالق(، 1401جاشی، احمد بن علی)ن
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، بیروت: دار احیاء التراث جواهر الکالمق(، 1404جفی، محمدحسن)ن

 العربی

مستدرک الوسائل و مستنبط ق(، 1409وری، میرزا حسین طبرسی)ن

 ، قم: مؤسسه آل البیتالمسائل

، بیروت: العروۀ الوثقی ق(،1408طباطبایی)زدی، سید محمدکاظم ی

 مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات

 

  



 فهرست مطالب ....................................................................001

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 1 ........................................................................................................................ شگفتاریپ

 و تیجنس تیجنس درباره هیپا و یعلم اطّالعات :اوّل بخش

 1 ................................................................................................................ آن نشانگان

 13 ........................................................................... آن اختالالت و یجنس تیهو

 11 ................................................................................................. یتیجنس اختالالت

 11 .................................................................................... یکروموزوم یهایناهنجار

 10 ..................................... یتناسل آلت در ابهام و یهورمون یهایناهنجار

 11 ............................................................................................................................. جهینت

 13 ............................................................................ تیجنس رییتغ: دوم بخش

 15 ............................................................................................................................ مقدّمه

 17 .................................................................................................................. یفقه یآرا

 11 .................................................................................................. یفقه بحث ۀمقدم

 19 ............................................ برعکس و زن به مرد تیجنس رییتغ یبررس

 30 ......................................................................... جواز عدم ای جواز: یفقه بحث

 31 .............................................................................................. تهلکه یۀآ: اوّل لیدل

 31 ....................................................................... :تهلکه یۀآ یمعنا در اوّل فرض

 35 .......................................................................:تهلکه یۀآ یمعنا در دوم فرض



 151 ....................................................................................... تغییر جنسیت آری یا نه؟

 

 50 ............................................................................... خلقت رییتغ یۀآ: دوم لیدل

 55 ................................................................................ نید به خلقت ریتفس لیدل

 51 ................................................................................................ اتیآ یبررس ۀجینت

 51 ............................................................................................ تیجنس رییتغ امکان

 57 ......................................................................... قرآن در تیجنس رییتغ امکان

 59 ........................................................... نیکوت عالم در تیجنس رییتغ امکان

 53 ................................................................. مخالف جنس به تشبّه: سوم لیدل

 51 .............. ت؟یجنس رییتغ جواز در اضطرار نقش و تیجنس رییتغ یآمدهایپ

 10 ................................................................................ تیجنس رییتغ ۀمسأل فروع

 11 .......................................................... مشکل ریغ یخنثا در تیجنس رییتغ

 17 ................................................................... مشکل یخنثا در تیجنس رییتغ

 11 ..................... مشکل یخنثا تیجنس رییتغ مطلق جواز: اوّل احتمال

 71 ........................................................................ تیجنس رییتغ مطلق جواز نقد

 71 .................................................................................................... مشکل یخنثا در

 75 ........................................ مشکله یخنثا تیجنس به حکم: دوم احتمال

 75 ............................................................................... آن نقد و اتیّروح اساس بر

 77 ..................... یخنث افراد در تیجنس یهانشانه: سوم بخش

 11 .....................................................................................سوم و دوم و اوّل عالمت

 11 .......................................................................................................... :ادرار یچگونگ

 91 .............................................:نهم تا چهارم عالئم یبررس و یمعن حیتوض

 91 .................................... ییروا و یفقه منابع در نهم تا چهارم یهانشانه



 فهرست مطالب ....................................................................002

 

 

 101 .............................................................................. دندهها تعداد: دهم عالمت

 135 ............................................................................................................................ قرعه

 150 .................................................................................... یکیژنت تیجنس نییتع

 151 ............................................................................................................. بحث هجینت

 153 ............................................................................................................عالئم بیترت

 155 ........................................................................................................................... منابع

 150 ......................................................................................................مطالب فهرست

 


