احکام دوجنسیتیها
در بابحج

احسان سامانی

*

در این نوشته ابتدا خنثی و اقسام آن را تعریف می نماییم .سپس حقیقت جنسیت خنثی را

از دیدگاه آیات قرآن ،فقهای شیعه و سنی و روانپزشکان مورد بررسی قرار می دهیم .همچنین

راههای تشخیص جنیسیت خنثی و قواعد حاکم بر احکام خنثای مشکل از جمله مسائلی است

که به آنها پرداخته خواهد شد .پس از بیان این کلیات ،احکام دو جنسیتیها را در باب حج مورد
بررسی قرار می دهیم.

کلید واژگان :خنثی ،مشکل ،غیر مشکل ،ممسوح

* دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم ودانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت و طلبه سطح

چهار حوزه علمیه قم.
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مقدمه

در میان انسانها عالوه بر وجود مرد و زن ،افراد دیگری نیز وجود دارند که هم اندام مردانه دارند و

هم اندام زنانه ،که به آنان خنثی گفته می شود .پرسشی که همواره وجود دارد این است که آیا این گروه
از افراد مرد هستند و یا زن؟ و یا نه مرد هستند و نه زن ،بلکه جنسیتی ثالث دارند در مقابل زن و مرد؟
با توجه به اینکه هر یک از مرد و زن ،تکالیف و احکام خاص خود را دارند (اگرچه در برخی از موارد
احکامشان مشترک است) این سؤال مطرح می شود که خنثای مشکل چه احکام و تکالیفی دارد؛ آیا
باید به احکام مردان عمل کند و یا به احکام زنان .آیا باید احتیاط کند و یا اینکه می تواند برائت جاری
کند و یا اینکه احکام خاص خود را دارد.
در این نوشته ابتدا خنثی و اقسام آن را تعریف می نماییم .سپس حقیقت جنسیت خنثی را از دیدگاه
آیات قرآن ،فقهای شیعه و سنی و روانپزشکان مورد بررسی قرار می دهیم .همچنین راههای تشخیص
جنیسیت خنثی و قواعد حاکم بر احکام خنثای مشکل از جمله مسائلی است که به آنها پرداخته خواهد
سال اول|شماره اول|تابستان 1393
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شد .پس از بیان این کلیات ،احکام دو جنسیتیها را در باب حج مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه ها :خنثی ،مشکل ،غیر مشکل ،ممسوح
خنثی

تکسر 1گرفته شده است و عبارت است از فردی که هم آلت
این کلمه از َ
«خنَث» به معنای تثنیه و ُّ

مردانه و هم آلت زنانه 2داشته باشد .در کتاب «لسان العرب» در تعریف خنثی چنين آمده است؛ «الذی
له ما للرجال و النساء جمیعا».3

(خنِ ٌث) ِم ْن ب َ ِ
ان
«خنِ َثَ :خنَث ًا فَ ُه َو َ
«فیومی» در کتاب «المصباح المنیر» می فرمایدَ :
اب تَ ِع َب إِذَا َك َ
ين و تَ َك ُّس ٌر َو يُ َع َّدى بالتّ ْض ِع ِ
(خنَّثَ ُه) غ َْي ُر ُه إِذَا َج َع َل ُه َكذل ِ َ
يف فَيُ َق ُ
ك و ْاس ُم ال ْ َفا ِعلِ ُ(م َخن ٌِّث) بال ْ َك ْس ِر
ال َ
فِي ِه ل ِ ٌ

ض َْ
و ْاس ُم ال ْ َم ْف ُع ِ
(خنَاثَةٌ) بِال ْ َك ْسر و الضَّ ِّم قَ َ
الر ُج ُل َك َل َم ُه
الئ ِ َّم ِة َ
اث) و ُ
ال ب َ ْع ُ
ول بِال ْ َف ْت ِح و فِي ِه (انْ ِخنَ ٌ
(خنّ َث) َّ
(الخ ْنثَى) ال َّ ِذى ُخ ِلق له ف َْر ُج
فالر ُج ُل ُ(م َخن ٌِّث) بِال ْ َك ْسرِ .و ُ
بالتَّ ْث ِقيل إذَا َشبَّ َه ُه ب ِ َك َل ِم الن َِّسا ِء لِين ًا و َر َخ َ
ام ًة َّ
الر ُجلِ و ف َْر ُج ال ْ َم ْرأَ ِة و ال ْ َج ْم ُع ِ
اث) ِم ْث ُل ِكتَ ٍ
(خنَاثَى) ِم ْث ُل ُح ْب َلى و َحبَالَى» .4ایشان می فرماید:
اب و َ
(خنَ ٌ
َّ

تکسر در چیزی وجود داشته باشد ،به آن َخنِ َث اطالق می شود که طبق این بیان به
زمانی که لین و ُّ
شخص خنثی هم از آن جهت که صفتی وجود دارد که باعث تکسر و نقصان آن نسبت به مرد می شود،

خنثی گفته می شود.
البته در برخی ديگر از کتابها 5،به فردی که فاقد آلت مردانه و زنانه باشد نیز خنثی اطالق شده است.
صحیح خنثی ،عبارت است از؛ کسی که دارای آلت مردانه و زنانه
اما باید گفت که معنای مشهور و
ِ
باشد .و اما فردی که فاقد آلت مردانه و زنانه باشد ،به او ممسوح گفته می شود .فقهاء 6نیز در بحث ارث

این دو را از هم جدا کرده اند و خنثی را فرد دارای آلت مردانه و زنانه 7دانسته اند که در مورد آن گفته
اند ،نصف ارث مرد و زن را می برد؛ اما فردی را که فاقد آلت مردانه و زنانه باشد ،ممسوح نامیده اند،
و بیان داشته اند که سهم ارث او بوسیله قرعه مشخص می شود و حكم آن را تحت مبحث «لواحق»

8

در ارث ،پس از بيان احكام خنثي و قبل از بيان احكام فرد داراي دو سر بيان كرده اند و این می تواند
مؤیدی بر گفته ما باشد که خنثی تنها به فردی گفته می شود که دارای هر دو آلت مردانه و زنانه باشد.

این کلمه به معنای مشتبه و پوشیده 9می باشد ،یعنی چیزی که حقیقت آن پوشیده و مردد است.
اطالق مشکل بر خنثی از این جهت اســت که حقیقت مرد یا زن بودن آن بر ما پوشیده و مشتبه می

ٍ
مختلط مشکل» .10که با توجه
باشد .البته در کتاب لسان العرب در تعریف مشکل گفته شده است «کل
به این معنا باید گفت وجه اطالق «مشکل» بر فرد خنثی به دلیل مختلط بودن خصوصیات مردانه و
زنانه در او می باشد .البته مختلط بودن خصوصیات چون که باعث مشتبه و پوشیده شدن حقیقت و
واقعیت شيئ می شود به آن مشکل گفته می شود و لذا مختلط بودن هم یکی از مصادیق مشکل است
نه معنای دقیق مشکل.
غیرمشکل

غیر مشکل در مقابل مشکل می باشد یعنی غیر مشتبه و غير پوشیده .به عبارت دیگر چیزی که
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حقیقت آن روشن وآشکار است و خنثای غیر مشکل یعنی فرد دارای آلت مردانه و زنانه که تشخیص
جنسیت آن دشوار و سخت نیست بلکه به راحتی می توان جنسیت آن را مشخص نمود.
ممسوح

تعاریفی که از این واژه در کتب لغت صورت گرفته عبارتند از« :المغیر عن خلقته» 11و «و خصی

ممسوح إذا سلتت مذاکیره» .12البته این واژه در کتب فقهی در بحث ارث استعمال شده است و تعریفی
که برای این واژه صورت گرفته  ،عبارت است از« :الذی لیس له ما للرجال و النساء» .13یعنی فردی
که فاقد آلت مردانه و زنانه باشد .و همانطور که در باال ذکر شد این فرد غیر از خنثی است و حکم او
نیز با حکم خنثی فرق می کند.
انحصار و یا عدم انحصار جنسیت در دو نوع (مرد و زن)
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الف :دیدگاه روانپزشکان

در علم روانشناسی افراد خنثی ،انســانهای «دو جنسیتی» نامیده می شــوند که تحت عنوان

«اختالالت دو جنسیتی» 14از آنان ،بحث می شود .اختالالت جنسیتی ،شامل انواعی از سندرم است
که در آنها افراد جنبه های تشریحی و فیزیولوژیک بارزی از جنس مقابل دارند که برای روشن شدن
موضوع به آن اشاره می کنیم:

 -1هیپرپالزی مردانه ســاز مادر زادی آدرنال (قب ً
ال سندرم آدرنوژنیتال نامیده می شد) :این

نقص آنزیمی در تولید کورتیزول فوق کلیوی که از دوران جنینی آغاز می شود ،منجر به تولید بیش از
حد آندروژن های فوق کلیوی و نرینه سازی جنین مؤنث می شود .پس از تولد با تجویز استروئید می
توان تولید بیش از حد آندروژن های فوق کلیوی را مهار کرد .مردانه شدن ناشی از فزونی آندروژن

ها از بزرگی خفیف کلیتوریس تا شباهت دستگاه تناسلی خارجی به کیسه بیضه طبیعی ،بیضه ها و
آلت تناسلی مردانه ،متفاوت است ولی پشت این آلت تناسلی خارجی ،رحم و مهبل مخفی است .این
بیماران از سایر جهات شبیه زنان طبیعی هستند .در هنگام تولد اگر دستگاه تناسلی خارجی شبیه آلت

مردانه باشد کودک به جنس مذکر منسوب می شود و بر اساس این جنس پرورش می یابد و نتیجه آن،
احساس واضح مردی و مردانگی فرد خواهد بود .اگر کودک به جنس مؤنث ملحق شود و بر اساس
آن پرورش یابد احساس زن بودن و زنانگی پدید خواهد آمد .بنابراین هویت جنسی حاصله بازتاب
روش های تربیتی است اما آندروژن ها ممکن است به تعیین رفتار کمک کنند.

کودکانی که صریح ًا به عنوان دختر پرورش یافته اند کیفیت پسروارتری از گروه شاهد دارند .اکثر

این دختران گرایش غیر همجنس گرایی دارند .برخی از این کودکان به تعارضهای مربوط به هویت
جنسی دچار می شوند و با جنسیت تعیین شده خود راحت نیستند .میزان همجنس گرایی یا دو جنس
گرایی در دوران بزرگسالی این افراد باالتر از سایر افراد است.

 -2سندرم عدم حساسیت به آندروژن (قب ً
ال ســندرم تأنیث بیضه ای نامیده می شد) :در این

بیماران که کاریوتیپ آنها  xyاست ،سلولهای نسوج قادر به استفاده از تستوسترون یا سایر آندروژن
ها نیستند .به همین دلیل فرد در بدو تولد دختر به نظر می رسد و مانند دخترها پرورش می یابد .هرچند
تأثیر نمی گذارد .اعضای جنسی داخلی یا وجود ندارند و یا اندازه آنها بسیار کوچک است .صفات
جنسی ثانویه در زمان بلوغ زنانه هستند چون مقادیر کم اما کافی استروژن در اثر تبدیل تستوسترون
به استرادیول تولید می شوند .چنین بیمارانی معمو ًال خود را زن می پندارند و رفتار زنانه دارند اما

برخی از آنان دچار تعارض های جنسیتی و ناراحتی های ناشی از آن می شوند.
 -3سندرم ترنر :در سندرم ترنر یکی از کروموزوم های جنسی وجود ندارد و کاریوتیپ جنسی x

است .کودکان مبتال دستگاه تناسلی مؤنث دارند ،کوتاه قد هستند و احتما ًال ناهنجاری های نظیر قفسه
سینه ی سپر مانند و گردن پرده دارند .این افراد به دلیل عملکرد معیوب تخمدان ها ،برای دستیابی به
صفات ثانویه جنسی نیاز به تجویز استروژن دارند .هویت جنسی مبتالیان ،مؤنث است.
 -4سندرم کالین فلتر :در این سندرم یک کروموزوم xاضافی وجود دارد و کاریوتیپ فرد xxy

است .این بیماران در بدو تولد مذکر به نظر می رسند .در دوره نوجوانی ممکن است بزرگی مفرط

پستان ها (ژنیکوماستی) بروز کند .بیضه ها کوچکند و معمو ًال قادر به تولید اسپرم نیستند .این افراد
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بلند قد بوده و قامت خواجه وار دارند .گزارشها حاکی است که میزان اختالل هویت جنسی در این
افراد باالتر از جمعیت عمومی است.
 -5کمبود -5آلفا -ردوکتاز :در کمبــود -5آلفا -ردوکتاز ،یک نقص آنزیمی مانع از تبدیل

تستوسترون به دی هیدروتستوسترون می شود؛ این تبدیل آنزیمی برای نرینه سازی دستگاه تناسلی
جنین ضروری است .در هنگام تولد نوزاد مبتال دختر به نظر می رسد ،هرچند برخی ناهنجاری ها

مشهود است .در نسل های گذشته و قبل از رواج شناسایی اختالل در دوران کودکی ،این افراد که به
عنوان دختر پرورش می یافتند ،در هنگام بلوغ دچار عالیم نرینگی می شدند و هویت جنسی شان به
مرد تغییر می کرد .در نسل های بعدی انتظار نرینه سازی وجود داشته و برخی از افراد مبتال با جنسیت

نامشخص پرورش یافته اند .اخیرا ً گزارش هایی وجود دارد که تعداد اندکی از بیمارانی که در اوایل
زندگی بیضه هایشان برداشته شده و به عنوان دختر بزرگ شده اند هویت جنسی زنانه پیدا کرده اند.
 -6دو جنســیتی کاذب :نوزادان مبتال به این اختالل با ابهام تناسلی متولد می شوند .دو جنسی
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واقعی عبارت است از وجود همزمان بیضه و تخمدان در یک شخص که اختالل نادری است .انتساب
جنسیت بسته به ظاهر آلت تناسلی در بدو تولد ،هویت جنسی را تعیین می کند (مردانه ،زنانه یا دو

جنسی) که به اعتقاد خانواده در مورد جنسیت کودک بستگی دارد  .اخیرا ً روش های درمانی تغییر

کرده اند و بسته به ظاهر دستگاه تناسلی تعیین جنسیت به تعویق می افتد تا زمانی که کودک به سن
نوجوانی برسد و در فرایند تصمیم گیری شرکت کند .دو جنسی کاذب مذکر تمایز ناکافی دستگاه
تناسلی خارجی است .حتی اگر کروموزوم  yوجود داشته باشد .بیضه ها وجود دارند ولی رشد نکرده
اند .دوجنسی کاذب مؤنث عبارت است از مردانه شدن آلت تناسلی خارجی در شخصی که xxاست
و شایعترین علت آن سندرم آدرنوژنیتال است که در باال توصیف شد.
درمان اختالالت دوجنسیتی

از آنجا که این اختالالت در بدو تولد وجود دارند ،درمان باید به موقع انجام شود و برخی پزشکان

معتقدند که این اختالالت فوریتهای طبی واقعی هستند .چون در اختالالت مختلف ظاهر آلت تناسلی

مبهم است ،باید در مورد جنسیت انتسابی (پسر یا دختر) و نحوه تربیت کودک تصمیم گیری شود.
انتساب باید هر چه ســریعتر مورد توافق قرار گیرد تا همه خانواده با شیوه هماهنگ و راحتی
با کودک برخورد کنند .این مسأله بسیار مهم است ،چون بیماران دوجنسیتی ممکن است به دلیل
تأثیرات پیچیده عوامل زیستی و سردرگمی خانواده در مورد جنسیت واقعی آنها دچار مشکالت
هویت جنسی شوند .وقتی اختالالت دوجنسیتی کشف می شــود ،هیئتی مرکب از متخصصین
روانپزشکی ،مجاری ادرار و کودکان معمو ًال بر اســاس معاینات بالینی ،بررسی های ارولوژیک،
اسمیرهای مخاط دهانی ،آنالیز کروموزومی و ارزیابی میل والدین ،جنسیتی را که کودک باید با آن
بزرگ شود ،تعیین می کنند.
آموزش والدین و نشان دادن دامنه انتخابهایی که پیش روی آنها است ضروری است ،چون تصمیم
گیری والدین در مورد اعضای تناسلی کودک ،به شکل گیری هویت جنسی وی کمک می کند .والدین
می توانند برای جراحی سریع رفع ابهام تناسلی نوزاد تصمیم گیری کنند ،ولی دختر یا پسر بودن نوزاد
و تعامل با کودک بر اساس این نقش می توان به والدین آزادی عمل داد تا بتوانند خود را با جنسیت
تعیین شده کودک که وی را یکی از اعضای قطعی آن جنس می سازد ،سازگار کنند.

اگر والدین خواهان عمل جراحی برای طبیعی شــدن ظاهر اعضای تناسلی باشند ،عموم ًا این

عمل قبل از سه سالگی انجام می شود .انتساب جنسیت مؤنث به کودک ساده تر از انتساب جنسیت
مذکر است ،چون روشهای جراحی تغییر اعضای تناسلی مذکر به مؤنث بسیار پیشرفته تر از روشهای
برعکس آن هستند .مع الوصف ،این دلیل به تنهایی برای انتساب جنسیت مؤنث به کودکی که جنسیت
کروموزومی مذکر دارد کافی نیست.

برخی اصو ًال با تمام روشهای جراحی برای اختالالت دوجنسیتی مخالفند .برخی گروهها نظیر

جامعه دوجنسی آمریکای شمالی با این روش مخالفند و معتقدند که این کار فقط یک تغییر ظاهری
است وممکن است بعدا ً در کارکرد جنسی فرد اختالل ایجاد کند .برخی مدافع آن هستند که کنگره

قوانینی تصویب کند تا بر طبق آنها پزشکان از انجام این جراحیها منع شوند چرا که در هنگام جراحی
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کودک قادر نیست موافقت یا مخالفت خود را اعالم کند .هدف درمان این است که دستگاه تناسلی
خارجی با عوامل کروموزومی ،زیستی ،فیزیولوژیک و سایر عوامل ژنتیک هماهنگ باشد و رشد
هویت جنسی سالم بیمار امکان پذیر شود .اگر نتوان این کار را با قطعیت انجام داد ،بهتر است درمان به
تعویق انداخته شود .روشهای جراحی زیبایی برای ابهام تناسلی آنقدر پیشرفت کرده است که خطر بد

شکلی یا فقدان واکنش جنسی در آینده عم ً
ال منتفی است .سرانجام اینکه تصمیم گیری در مورد انجام
یا عدم انجام جراحی در این موارد به عهده والدین است.
نتیجه اینکه فرد دوجنسیتی و یا خنثی ،قسم سومی در مقابل مرد و یا زن برای انسان نیست ،بلکه

ِ
اختالل ِ
ِ
چنین شخصی به دلیلِ
هویت جنسیتی پیدا
اختالالت به وجود آمده در ترکیب کروموزومها،
کرده و این یک بیماری است؛ بیماریی که گاهی فقط روحی و روانی است و گاهی روحی ،روانی و
جسمی اما نه به صورت ظاهری و آشکار (اشکاالت جسمی مربوط به ظاهر بدن نیست ،بلکه سیستم
داخلی و درون جسمی ،اختالالتی دارد) و گاهی هم به صورت روحی  ،روانی و جسمیِ آشکار ( به
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نحوی که هم آلت مردانه دارد و هم آلت زنانه دارد) .از این رو وقتی مشکل ،فقط جسمی نیست نمی

شود صرف ًا با جراحی ،مشکل را حل کرد ،بلکه برای درمان هر دو عامل باید مد نظر باشد؛ هم عامل
جسمی و هم عامل روانی و روحی.
ب :دیدگاه فقهاء

 -1دیدگاه فقهاء شیعه:

اکثر فقهاء شیعه قائل به انحصار جنسیت در دو نوع شده اند و خنثی را نیز دارای یکی از این دو
جنسیت دانسته اند؛ یعنی خنثی در واقع و نفس االمر مرد و یا زن بوده و دارای جنسیت سومی نمی
باشد؛ اگرچه ممکن است جنسیت او بر ما مخفی باشد ،چرا که آیاتی وجود دارد که بر انحصار انسانها
و بلکه تمام حیوانات بین مذکر و مؤنث ،داللت دارد .البته برخی از فقهاء قائل به عدم انحصار شده اند
و خنثی را واسطه بین مرد و زن و دارای جنسیت سومی دانسته اند .ما ابتدا قائلین به انحصار را ذکر
کرده و سپس قائلین به عدم انحصار را بیان می کنیم:

الف  :قائلین به انحصار

 -1ابن ادریس (ره) در كتاب «الســرائر» قائل به انحصار شده اســت و بر این قول به برخی از
آیات 15قرآن استناد کرده اســت و پس از ذکر آیات می فرماید« :أال تری إلی قوله تعالی فی هذه
االیات و وجه االمتنان بها و ذکر التثنیه فی جمیعها من غیر ادخال قسم ثالث فیها» 16که این بیان ایشان
داللت بر انحصار دارد.
 -2ابن عالمه (ره) در کتاب «ایضاح الفوائد» در تعریف خنثی می فرماید« :الخنثی من له فرج
النســاء و فرج الذکران و یشــتبه االصلی منهما بالزائد فإنه الخارج عن الذکر و االنثی و یستحیل
اجتماعهما فی شخص» .17طبق این بیان ایشان خنثی را دارای جنسیت سومی نمی داند بلکه یکی از
دو قسم مذکر و مؤنث می داند لکن به جهت اینکه دارای آلت مردانه و زنانه می باشد ،تشخیص مرد و
یا زن بودن او برای ما مشکل و در پاره ای از موارد غیر ممکن می باشد.
 -3ابن فهد حلی (ره) در كتاب «المقتصر من شــرح المختصر» قائل به انحصار شده است و
این قول استناد به آیاتی 18از قرآن نموده است و در پایان می فرماید« :ففی نفس االمر الینفک عن
احدهما و عندنا مشتبه فجعل الشارع عالمات یستدل بها علی تعیین ما هو فی نفس االمر» 19که این
بیان صراحت در انحصار دارد .ایشان در کتاب دیگرشان به نام «المهذب البارع» در تعریف خنثی
می فرماید« :الخنثی من له فرج النساء و الذکران و احدهما اصلی و االخر زائد فهو إما ذکر أو انثی و
یستحیل اجتماعهما و ال خارج عنهم » .20و بر عدم خروج خنثی از این دو قسم به آیاتی 21از قرآن
استناد می کند.
 -4راشد صیمری در کتاب «غایة المرام» می فرماید« :الخنثی من له فرج النساء و فرج الرجال و
احدهما اصل واالخر زائد فهو إما ذکر و إما انثی و یستحیل اجتماعهما  .22»....که این بیان به صراحت
داللت بر انحصار دارد.
 -5شهید ثانی (ره) در كتاب «مسالک» می فرماید« :الخنثی من له فرج النساء و الذکران و احدهما
اصلی و االخر زائد فهو إما ذکر أو انثی و یستحیل اجتماعهما و ال خارج عنهما لقوله تعالی یهب لمن
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یشاء إناثا و یهب لمن یشاء ذکورا  ..........الی غیر ذلک من اآلیات الداله علی حصر الحیوان فی الذکر
و االنثی» .23که این بیانشان صراحت در انحصار دارد.
 -6مرحوم کاشف الغطاء (ره) در کتاب کشف الغطاء در مورد متعلق احکام می فرماید« :ان متعلق
االحکام فی العبادات و المعامالت و االحکام قسمان ال ثالث لهما فی نوع االنسان ذکر و انثی کما یظهر
من ظاهر الکتاب و االخبار و کالم االصحاب ،و قد یحصل اشتباه فی الحکم الشتباه الموضوع فیهما
احدهما الخنثی  ....ثانیهما الممسوح» .24و این بیان نیز داللت بر انحصار دارد.
 -7صاحب ریاض (ره) در کتاب ریاض المسائل می فرماید« :اعلم إن الظاهر من االیات القرآنیة
انحصار انواع االنسان فی صنفی الذکر و االنثی و یستحیل اجتماعهما کقوله سبحانه “خلق الزوجین
الذکر و االنثی” الی غیر ذلک من االیات الدالة علی ذلک بمعونة المقامات و علی هذا فهو الیخرج
عنهما و یکون احد فرجیه اصلیا و الثانی زائدا کسائر الزوائد فی الخلقة من ید و رجل و نحوهما فإن
امکن إستعالم االصلی من الزائد فهو المعروف بین االصحاب بالخنثی الواضح و اال فهو المشکل» .25و
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منظور ایشان واضح و روشن بوده و نیازی به توضیح ندارد.
 -8صاحب جواهر (ره) در کتاب جواهر الکالم در رابطه با خنثی می فرماید« :الخنثی هی إما ذکر
أو انثی فی الواقع لعدم الواسطة علی الظاهر المستفاد من تقسیم االنسان بل مطلق الحیوان الی الذکر و
االنثی فی جمیع االصناف فی الکتاب و السنة علی وجه ال یستطاع انکاره» .26ایشان طبق این بیانشان
انسانها و بلکه تمام حیوانات را منحصر در دو قسم مذکر و مؤنث می داند.
 -9مرحوم حکیم (ره) در كتاب مستمسک عروة الوثقی می فرماید« :وأما الخناثی فالذی یظهر
من النصوص الواردة فی میراث الخنثی أنه مردد بین الذکر و االنثی و لیس قسما آخر و یشهد له قوله
تعالی :خلق الزوجین الذکر و االنثی».27
 -10مرحوم بجنوردی (ره) در کتاب القواعد الفقهیة می فرماید« :ان االشکال انما هو فی مقام
االثبات و اال ففی مقام الثبوت فال اشکال اذ هو إما فی الواقع رجل أو إمرأة و إنما اشتبه االمر لفقد االمارة
علی تشخیصها أو لتعارضها و تساقطها و ذلک من جهة أن افراد االنسان و طبیعة البشر ال تخلو من احد
هذین إما رجل أو إمرأة و لیس طبیعة اخری و صنف ثالث فی البین» .28سپس ایشان استناد به آیاتی
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نموده و می فرماید :ظاهر این آیات داللت بر انحصار دارد و در ادامه بیان می فرماید« :و من جملة
ما یؤید أنه لیس طبیعة ثالثة بل إما ذکر أو انثی قوله تعالی “یوصیکم اهلل فی أوالدکم للذکر مثل حظ
االنثیین ”30و لو کان هناک طبیعة ثالثة فیرجع الی أن اهلل تبارک و تعالی أهمل قسما و صنفا من االوالد و
لم یبین حکمه مع أن صدر اآلیة أی قوله تعالی “ یوصیکم اهلل فی أوالدکم “ یدل علی أن الوصیة من قبل
اهلل علی عموم األوالد فإن الجمع المضاف یفید العموم فإهمال قسم من األوالد فی کمال اإلستبعاد».31
 -11مرحوم حسین حلی (ره) در کتاب دلیل عروة الوثقی در بحث طهارات ،درمورد خنثی می
فرماید« :فإنها تلحقه به لعدم خروجها فی الواقع عن الذکورة أو االنوثة  .32» ....که این بیانشــان بر
انحصار جنسیت بین مذکر و مؤنث ،داللت دارد.
ب  :قائلین به عدم انحصار

در مذهب امامیه اکثر فقهاء قائل به انحصار جنسیت در مذکر و مؤنث شده اند و خنثی را در واقع
و نفس االمر یکی از این دو قسم می دانند .اما عده ای از فقهاء می فرمایند انسانها منحصر در مذکر
آن دسته از افرادی هستند که دارای آلت مردانه و زنانه بوده و أمارات و نشانه هایی را که برای تعیین
جنسیت تذکیر و تأنیث آنها در مبحث ارث خنثی گفته شده ،دارا نیستند .این گروه از فقهاء در توجیه
آن دسته از آیات قرآن که تنها مذکر و مؤنث را ذکر می نمایند ،می فرمایند این آیات بیانگر نوع غالب
و شایع انسان هستند و داللتی بر انحصار ندارند .البته این افراد آنگونه که از سخنانشان آشکار است
به طور صریح قائل به عدم انحصار نشده اند بلکه ادله انحصار را نپذیرفته و می فرمایند امکان قسم
سومی غیر از مذکر و مؤنث می باشد این فقهاء عبارتند از:
 -1فاضل مقداد (ره) در کتاب «التنقیح الرائع»  ،در توجیه آیات دال بر انحصار می فرماید ذکر
شیئ مستلزم نفی ما عداه نیست لذا امکان دارد قسم سومی باشد که در قرآن ذکر نشده است .همچنين
در توجيه و رد ادله مخالفين مي فرمايد« :و في هذه الوجوه نظر :أما األول :فالن ذكر الشيء ال يستلزم
نفي ما عداه ،فجاز أن يكون قسما ثالثا لم يذكره .و أما الثاني :فلمنع صحة الخبر ،فان رجاله غير معلومي
العدالة .و أما الثالث :فالن رجوع الشيخين ممنوع ،و على تقدير حصوله لزوم اإلجماع ممنوع أيضا ،ألن
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عدم العلم بالمخالف ال يستلزم العلم بعدم المخالف».33
 -2شهید اول (ره) در کتاب «الدروس» در پاســخ استدالل به آیات دال بر انحصار می فرماید:
«لکن اآلیة التدل علی الحصر ألنها خرجت مخرج االغلب» .34که این بیان داللت دارد بر اینکه ایشان
انحصار جنسیت در مذکر و مؤنث را نپذیرفته است.
 -3مرحوم نراقی (ره) در کتاب «مستندالشیعة» در مورد قرعه انداختن برای تعیین جنسیت خنثی
می فرماید« :و هو حسن لو ثبت اإلنحصار فی الذکر و االنثی فهو فی نفس األمر احدهما فیستخرج
بالقرعة و فی اإلنحصار نظر لجواز الطبیعة الثالثة» .35که قسمت پایانی کالم ایشان داللت بر این دارد
که انحصار را نپذیرفته است.
 -2دیدگاه فقهاء اهل سنت:

فقهاء اهل سنت نیز همانند فقهاء شیعه اکثر آنان قائل به انحصار جنسیت در مذکر و مؤنث شده اند

و خنثی را نیز در واقع و نفس االمر مذکر و یا مؤنث می دانند اگر چه ممکن است تشخیص آن برای ما
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مشکل باشد .البته جناب «الحطاب الرعینی» 36در کتاب «مواهب الجلیل» بیان می کند :عده ای از اهل
سنت قائلند به اینکه خنثای مشکل در خارج اص ً
ال وجود ندارد و آن افراد خنثایی که در خارج وجود
دارند قابل تشخیص هستند ولذا به گفته این اشخاص ،افراد خنثی همانگونه که در مقام ثبوت یکی از
دو قسم مذکر و مؤنث هستند و هیچ اشکالی در این رابطه وجود ندارد ،در مقام اثبات نیز خنثی یا مذکر
است و یا مؤنث و خنثایی که جنسیت آن برای ما مشکل و غیر ممکن باشد وجود ندارد« .الحطاب
الرعینی» در کتاب «مواهب الجلیل» می گوید :جمهور فقهاء اهل سنت قائل به انحصار هستند و خنثی
را یکی از دو قسم مذکر و مؤنث می دانند اگر چه در مقام اثبات گاهی برای ما تشخیص جنسیت خنثی
مشکل می باشد .براي توضيح بيشتر در ذيل به برخي از قائلين به انحصار و همچنين برخي از قائلين
به عدم انحصار اشاره مي كنيم:
الف  :قائلین به انحصار

« -1محمد بن احمد بن ابی سهل» در کتاب «المبسوط» می فرماید« :ا ْع َلم ب ِ َأ َّن َّ
اللَ تَ َعالَى َخ َل َق بَنِي
ْ
ورا َوإِنَاثًا َكما قَ َ َّ
اء } َوقَ َ
اء إنَاثًا
آ َد َم ُذ ُك ً
َ
ال تَ َعالَى { يَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ
يرا َون ِ َس ً
ال اللُ تَ َعالَى { َوب َ َّث ِم ْن ُه َما ِر َج ًال َكثِ ً

ور } ثُ َّم بَيَّ َن ُح ْك َم ُّ
اء ُّ
الن َ ِ
الذ ُكو ِر َو ُح ْك َم ْ ِ
اث فِي ِكتَاب ِ ِه َول َ ْم يُبَيِّ ْن ُح ْك َم َش ْخ ٍ
ص ُه َو َذ َك ٌر
الذ ُك َ
َويَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ
ص َو ِ
َوأُنْثَى ف ََع َر ْفنَا ب ِ َذل ِ َ
اح ٍد َو َك ْيف يَ ْجتَ ِم َع ِ
ك أَن َّ ُه َل يُ ْج َم ُع ال ْ َو ْص َف ِ
ان فِي َش ْخ ٍ
ان َوب َ ْينَ ُه َما ُم َغايِ َر ٌة َع َلى َسبِيلِ
ال ْ ُم َضا َّدةِ ».37ایشان می فرماید آیات قرآن داللت بر انحصار انسانها بین دو جنس مرد و زن دارد و

عالوه بر این ،اینکه خداوند حکم زن و مرد را بیان کرده و اشاره ای به تکلیف و وظیفه شخص دیگری
که هم مذکر و هم مؤنث است ،نکرده است؛ خود دلیل بر این است که خنثی قسم سومی برای انسان
در مقابل مرد و زن نمی باشد.

الر َج ِ
ال َوالن َِّسا ِء
« -2ابوبکرالکاسانی» در کتاب «بدایع الصنایع» می فرماید« :فَال ْ ُخ ْنثَى َم ْن ل َ ُه آل َ ُة ِّ
ص ال ْ َو ِ
ون أُنْثَى» .38خنثی نمی
َ ،و َّ
ون َذ َك ًرا َ ،وإِ َّما أَ ْن يَ ُك َ
ون َذ َك ًرا َوأُنْثَى َح ِقي َقةً ،فَ ِإ َّما أَ ْن يَ ُك َ
اح ُد َل يَ ُك ُ
الش ْخ ُ
تواند هم مرد و هم زن باشد بلکه یا مرد اســت و یا زن (اگر چه برای ما جنسیت آن قابل تشخیص
نباشد).

زن و مرد را بیان کرده و اشاره ای به تکلیف و وظیفه شخص دیگری که هم مذکر و هم مؤنث است،
نکرده است؛ و این دلیل بر این است که خنثی قسم سومی برای انسان در مقابل مرد و زن نمی باشد.
« -4ابن عابدین» در کتاب «رد المختار على الدر المختار» می فرمایدَ « :وا ْع َلم أَ َّن َّ
اللَ تَ َعالَى َخ َل َق
ْ
اء } َ -وقَ َ
ورا َوإِنَاثًا َك َما قَ َ
اء إنَاثًا َويَ َه ُب
بَنِي آ َد َم ُذ ُك ً
ال  { -يَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ
يرا َون ِ َس ً
ال { َوب َ َّث ِم ْن ُه َما ِر َج ًال َكثِ ً
ور } َ -وقَ ْد بَيَّ َن ُح ْك َم ُك ِّل َو ِ
اء ُّ
اح ٍد ِم ْن ُه َما َول َ ْم يُبَيِّ ْن ُح ْك َم َم ْن ُه َو َذ َك ٌر َوأُنْثَى  ،ف ََد َّل َع َلى أَن َّ ُه َل
الذ ُك َ
ل ِ َم ْن يَ َش ُ
يَ ْجتَ ِم ُع ال ْ َو ْص َف ِ
ان فِي َش ْخ ٍ
ص َو ِاح ٍد َ ،و َك ْي َف َوب َ ْينَ ُه َما ُم َضا َّد ٌة » . 40ایشان نیز به همان دو دلیل فخرالدین که
در باال ذکر شد منکر جنس ثالث بودن خنثی می باشد.

« -5أبو الحسن علي بن محمد» در کتاب «الحاوي في فقه الشافعي» می فرماید« :قَ َ
الشافِ ِع ُّي :
ال َّ
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« -3فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» در کتاب «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» می فرماید:
«ا ْع َلم أَ َّن َّ
اء } َوقَ َ
اللَ تَ َعالَى َخ َل َق الْبَ َش َر َذ َك ًرا َوأُنْثَى َك َما قَ َ
ال تَ َعالَى { َوب َ َّث ِم ْن ُه َما ِر َج ً
ال َع َّز
يرا َون ِ َس ً
ْ
ال َكثِ ً
ور } َوقَ ْد بَيَّ َن ُح ْك َم ُك ِّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما َ ،ول َ ْم يُبَيِّ ْن ُح ْك َم َم ْن
اء ا ُّلذ ُك َ
اء إنَاثًا َويَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ
َو َج َّل { يَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ
ص َو ِاح ٍد ف ََك ْي َف يَ ْجتَ ِم َع ِ
ُه َو َذ َك ٌر َوأُنْثَى ف ََد َّل أَن َّ ُه َل يَ ْجتَ ِم ُع ال ْ َو ْص َف ِ
ان فِي َش ْخ ٍ
انَ ،و ُه َما ُمتَ َضا َّد ِان» .39ایشان
می فرماید او ًال آیات قرآن داللت بر انحصار انسانها بین دو جنس مرد و زن دارد و ثانی ًا خداوند حکم
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ال ْ ُخ ْنثَى تعريفه ُه َو ال َّ ِذي ل َ ُه َذ َك ٌر َكا ِّلر َج ِ
ون ل َ ُه ثُ ْق ٌب يَبُ ُ
ول
ون ل َ ُه َذ َك ٌر َو َل ف َْر ٌج َويَ ُك ُ
ال َوف َْر ٌج َكالن َِّسا ِء  ،أَ ْو َل يَ ُك ُ
ان ُم ْش َك ُل ال ْ َح ِ
ون َذ َك ًرا أَ ْو أُنْثَى» .41که طبق نظر ایشان خنثی یا مرد
س يَ ْخ ُلو أَ ْن يَ ُك َ
ِم ْن ُه َ ،و ُه َو َوإ ِْن َك َ
ال فَ َل ْي َ
است و یا زن و از یکی از این دو حال خارج نیست.

ذكورا
« -6صالح بن فوزان» دركتاب «الملخص الفقهي» می فرماید« :وقد خلق اهلل آدم بني آدم ً
َ
س َو ِ
اس ات َّ ُقوا َرب َّ ُك ُم ال َّ ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن ن َ ْف ٍ
اح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َوب َ َّث
وإناثا؛ قال تعالى { :يَا أيُّ َها النَّ ُ
ِم ْن ُهما ِر َجا ًال َكثِيرا ً َونِساء}  ،وقال تعالى َّ ِ :
ات َو ْ َ
او ِ
{ل ِ ُم ْل ُ
ال ْر ِ
اء
ك َّ
الس َم َ
َ
اء يَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ
ض يَ ْخ ُل ُق َما يَ َش ُ
َ ً

ور} .وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما ،ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى،
اء ا ُّلذ ُك َ
إِنَاث ًا َويَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ

فدل على أنه ال يجتمع الوصفان في شخص واحد ،وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة ؟!».42ایشان نیز

می فرماید با توجه به آیات قرآن و همچنین بیان فقط احکام زنان و مردان نه قسم دیگری ،خنثی قسم
ثالثی برای انسان نمی باشد.
« -7عبدالکریم رافعی» در کتاب «فتح العزیز» در مبحث نماز می گوید« :هذا تمام قسم االخالل و
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ان لم یخل فال یخلو اما ان یکون رجال او امراة او خنثی مشکل فاما الرجل فیصح اقتداء الرجال و النساء
به و اما المرأءة فیصح اقتداء النساء بها والیصح اقتداء الرجل بها لما روی انه صلی اهلل علیه و سلم .....و
الیجوز اقتداء الخنثی بها ایضا لجواز ان یکون رجال و اما الخنثی فیجوز اقتداء المرأة به النه اما رجل
او مرأة و اقتداؤها بالصنفین جائز» .43ایشان می فرماید :زن می تواند به خنثی اقتدا کند زیرا خنثی در
واقع یازن است و یا مرد و در هر صورت نماز او صحیح است.
ب  :قائلین به عدم انحصار

«1زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» در کتاب « البحرالرائق» می فرماید« :و َل يَ ْخ َفى أَ َّن َّاللَ يَ ْخ ُل ُق
َ
اء فَيَ ْخ ُل ُق َذ َك ًرا فَ َق ْط أَ ْو أُنْثَى فَ َق ْط أَ ْو ُخ ْنثَى» .44ایشان می فرماید خداوند هر چه اراده کند ،خلق
َما يَ َش ُ

می کند ،از این رو گاهی مرد خلق می کند ،گاهی زن و گاهی خنثی.

« -2الحطاب الرعینی» در کتاب «مواهب الجلیل» می گوید« :عقبانی» در «شرح الحوفی» قائل
به عدم انحصار شده است و گفته است خنثی ،مرد و زن نبوده و بلکه صنف ثالثی می باشد« .الحطاب
الرعینی» می گوید« :السادس :في أن الخنثى المشكل خلق ثالث مغاير للذكر واألنثى أو هو أحدهما

{وأَن َّ ُه َخ َل َق ال َّز ْو َج ْينِ ال َّذ َكر َو ْ ُ
النْثَى} [النجم ]45:فلو كان
لكن أشكل علينا واستدل على ذلك بقولهَ :
َ

هناك ثالث لذكره؛ ألن اآلية سيقت لالمتنان ،قال العقباني ولقائل أن يقول :إن اآلية إنما سيقت للرد على
الزاعمين أن هلل تعالى ولدا فمنهم من زعم أن له ولدا ذكرا ،ومنهم من زعم أن له بنات فرد اهلل عليهم بأنه
خلق النوعين فكيف يكون له منهما ولد ،وهو الخالق لهما ولم يزعم أحد أن له ولدا خنثى فلم يحتج في

اء} [النساء :من اآلية}1
الرد عليهم إلى ذكر الخنثى ،واستدل أيضا بقولهَ :
{وب َ َّث ِم ْن ُه َما ِر َجا ًال َكثِيرا ً َون ِ َس ً
اء ُّ
ور} [الشورى :من اآلية ]49قالوا :فلو كان هناك
الذ ُك َ
اء إِنَاث ًا َويَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ
وبقوله{ :يَ َه ُب ل ِ َم ْن يَ َش ُ

خلق ثالث لذكره انتهى .والجواب الواضح هو ما يأتي في السابع من أن الجمهور على أن الخنثى من أحد
الصنفين ولكن خفيت علينا عالمته فتأمله وخرج العقباني في شرح الحوفي من القول بأنه ال ميراث له
إنه صنف ثالث ،قال :إذ لو كان ال يخلو عن أن يكون ذكرا أو أنثى لما حرمه الميراث ولو لم يكن إال أقل
الميراثين؛ ألنه مقطوع باستحقاقه غير أن هذا القول نقل ابن حزم اإلجماع على خالفه وظاهر كالم األئمة
أنه ليس خلقا ثالثا انتهى» .45ایشان می گوید :العقبانی از اینکه خنثای مشکل ارث نمی برد نتیجه گرفته
ج :آیات و روایات

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که فقط از جنس مذکر و مؤنث و یا مرد و زن صحبت می کند و
هیچ سخنی از قسم سوم به نام خنثی به میان نیامده است.آیاتی که داللت بر انحصار خلقت در دو
جنس می نماید عبارتند از:
 -1خلق الزوجین الذکر و االنثی «نجم :»45/این آیه فقط ازخلقت مرد و زن سخن می گوید و اگر
خلقتی غیر از مرد و زن صورت گرفته بود هر آینه بیان می شد واین سکوت و عدم بیان بر محصور
بودن خلقت به مرد و زن داللت دارد.

بث منها رجا ًال کثیرا ً
 -2یا ایها الناس إتقوا ربکم الذی خلقکم من ٍ
نفس واحدة و خلق منها زوجها و ّ

نساء «نساء :»1/این آیه نیز داللت برخلقت مرد و زن می نماید وهیچ اشاره ای به مخلوقی غیر از
و ً
این دو نمی نماید.

 -3یهب لمن یشاء إناث ّا ویهب لمن یشاء الذکور«شوری .»49/
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که خنثای مشکل صنف ثالثی می باشد.
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إناثا «شوری :»50/یا در یک رحم فرزندان دختر و پسر قرار می دهد؟
 -4أو ّ
یزوجهم ذکران ًا و ً

 -5وما خلق ّ
الذکر و األنثی «لیل :»3/و قســم به مخلوقات عالم که خدا همه را جفت نر و ماده
آفرید .این آیه از خلقت انسان فراتر رفته و می فرماید :تمام مخلوقات را خداوند نر و ماده خلق کرده
است؛ یعنی این انحصار فقط در مورد انسان نیست بلکه تمام حیوانات به صورت مذکر یا مؤنث خلق
شده اند و نه غیر از این دو.
وآیات دیگری از جمله« :اصطفی البنات علی البنین» «صافات « ،»153/ألکم الذکر و له األنثی
تلک إ ًذًا قسم ٌة ضیزی» «نجم 21/و »22و «ام له البنات و لکم البنون» «طور . »39/که این آیات همه
به جنس مذکر و مؤنث اشاره دارد و هیچ سخنی از قسم سوم به میان نیاوردند.

همچنین موافقین و مخالفینِ واسطه بین مرد و زن ِ
بودن خنثای مشکل ،به روایاتی نیز برای اثبات

ادعای خود استناد کرده اند؛ همچون موثقه «هشام بن سالم» 46و روایتی که حضرت امیر (ع) برای

تشخیص زن و یا مرد ِ
ِ
بودن خنثی ،امر به شمردن اضالع خنثی می کند .47که داللت آنها کامل نمی باشد
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اگرچه برخی از این ادله از جهت سندی نیز مشکل دارد.
برخی فرموده اند که آیات داللت بر حصر ندارد بلکه از باب غلبه اســت ،یعنی غالب انسانها و
حیوانات که مذکر و مؤنث هستند را بیان می کند و در مقام بیان انحصار جنسیت بین مذکر و مؤنث
نیست و لذا نمی شود به آیات استناد کرد و دلیلشان بر وجود قسم سوم به نام خنثی این است که خداوند
فیاض اســت وفیض و رحمت الهی اقتضا دارد هر چه را که امکان وجود آن هست  ،بوجود آورد و
چون امکان وجود موجودی بین مرد و زن وجود دارد آن را خلق کرده است.
اما باید گفت که:

او ًال :اگر خنثی قسم سومی بود شایســته بود ذکر می شد وعالوه بر ذکر وجود شئ ،باید احکام

خاص او نیز ذکر می شد که آیا احکام او احکامی متمایز از مرد و زن است یا....تا این افراد اگر چه
اندک هستند از سردرگمی و حیران بودن خارج می شدند چرا که هدف از خلقت عبودیت و تسلیم در
مقابل دستورات و احکام خداوند است و سعادت و کمال این افراد هم در مرحله ی نخست در گرو
شناخت وظیفه شان است.

ثانی ًا :روایاتی داریم در مورد افراد خنثای مشکل که در پی این است که به نحوی آنها را به مرد و

زن ملحق کند و آنها را از این مردد بودن بین زن و مرد خارج کند و احکامی که در مورد خنثای مشکل

داریم در برخی موارد احتیاطی است و طبق اصول عملیه ثابت شده نه اینکه احکام خاص او باشد و
حال آنکه اگر قسم ثالثی بود باید احکام خاص او ذکر می شد همانگونه که در مورد زن و مرد بیان
شده است.

ثالث ًا :آنگونه که امروزه ثابت شده  ،این نوعی اختالل جنسیتی است .به عبارت دیگر نوعی نقصان

است که بر اثر اختالل در ترکیب کروموزمها و اختالالتی از این قبیل ،شخص به صورت دو جنسیتی
متولد می شود و امروزه پزشکان سعی در برطرف کردن چنین اختالالتی دارند تا شخص دو جنسیتی
را از این ابهام وســردرگمی خارج کرده وهویت او را مشخص کنند و لذا اینکه بگويیم فیاض بودن
خداوند اقتضای خلقت این افراد را دارد ،این سخنی درست نیست بلکه خلق شدن خنثی نیز مثل خلق
شدن افراد فلج یا ناقص العضو است که بر اثر برخی عوامل طبیعی است که مقتضای طبیعت است نه
است ،و در برخی موارد به سبب برخی علل طبیعی ،ترکیب کروموزمها به هم خورده و انسان خنثي
«دوجنسیتی» به وجود می آید.
نشانه های تشخیص جنسیت خنثی

همانگونه كه قبال ذكر نموديم افراد انسان منحصر در دو نوع مرد و زن هستند و خنثي قسم سومي

براي انسان نيست بلكه خنثي نيز در واقع يا مرد است ويا زن ،كه به جهت اختالالت به وجود آمده در
كروموزمها ،حقيقت آن براي ما آشكار نيست؛ هرچند بيشتر افراد خنثي «خصوصا با پيشرفت علم در
عصر حاضر» با كمي دقت،جنسيت آنان براي ما روشن مي شود.
از آنجا كه تكاليف و حقوق مرد و زن در موارد زيادي با هم تفاوت دارند و براي انجام تكاليف و
رعايت حقوق ،علم به تكاليف و حقوق ضرورت دارد  ،روشن شدن جنسيت خنثي ضرورت مي يابد
به اين جهت كه  :اوال خود شخص خنثي ،از اين سردرگمي و حيران بودن رهايي يابد و ثانيا ديگران
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وظيفه خود را در قبال او بدانند كه چه تكليفي در مقابل او دارند.
فقهاي اماميه براي تشخيص جنسيت خنثي برخي عالئم و نشانه ها را ذكر كرده اند كه در صورت
دارا بودن آن عالئم و نشانه ها جنسيت او روشن خواهد شد كه آن عالئم و نشانه ها عبارتند از:
 -1همه فقهاي اماميه 48به اتفاق مي فرمايند :اولين عالمت و نشانه تشخيص خنثي اين است كه؛
فرجي كه از آن بول مي كند اصلي بوده و جنســيت او بر اساس آن مشخص مي شود؛ يعني شخص
خنثي كه داراي دو آلت تناسلي بوده ،يكي اصلي و ديگري زائد است و در صورتي كه از يكي از دو
آلت ادرار مي كند ،آن آلتي كه از آن ادرار مي كند اصلي و ديگري زائد است و جنسيت او براساس
آلت اصلي او مشخص مي شود.
 -2در صورتي كه فرد خنثي از هر دو آلت خود ادرار مي كند اكثر فقهاء آن آلتي را اصلي مي دانند
كه زودتر از ديگري از آن بول كند و جنسيت فرد خنثي بر اساس آن مشخص مي شود اگرچه برخي
گفته اند 49سبقت در بول اعتباري ندارد بلكه آن آلتي اصلي است كه از آن بيشتر بول كند و بر اساس
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آن جنسيت او مشخص خواهد شد.
 -3در صورتي كه فرد خنثي از هر دو آلت خود هم زمان ادرار مي كند چند قول است:
الف :اكثر فقهاء مي فرمايند آن آلتي اصلي است كه؛ به هنگام بول كردن ديرتر از ديگري قطع شود.
ب :قاضي ابن براج 50مي فرمايد :آن آلتي اصلي است كه به هنگام بول كردن زودتر از ديگري قطع
شود( .همانگونه كه در ابتداء به بول ،هر كدام سبقت داشته باشد اصلي است ،به هنگام انقطاع نيز هر
كدام سبقت داشته باشد همان اصلي خواهد بود).
ج :جماعتي (صدوق ،ابن جنيد و مرتضي) 51فرمودند :دير قطع شــدن بول اعتباري ندارد .و در
صورت هم زمانيِ ابتدا به بول ،ابن جنید( 52ره) و مرتضی( 53ره) می فرمایند :براي تشخيص جنسيت
اضالع دو پهلوي او مساوي ( هجده عدد ) باشد ،زن و
خنثي بايد اضالع او را شمرد و در صورتي كه
ِ

در صورت عدم تساوي (هفده عدد بودن) ،مرد خواهد بود.

انقطاع
 -4آن دسته از فقهاء كه تأخير در انقطاع را معتبر مي دانند در صورت تساوي و همزماني در
ِ

در بول اختالف نظر دارند:

الف :برخي او راخنثاي مشكل مي دانند و براي رفع تحيّر قاعده قرعه را مي پذيرند همچون شيخ

انقطاع در
(ره) كه در كتاب «خالف» در مبحث «ارث» مي فرمايد در صورت تساوي و همزماني در
ِ

بول ،با قرعه انداختن ،تكليف او را مشخص مي كنيم به دليل اينكه "انها لكل امر مشتبه" و اين مورد
از موارد شبهه است و برخي ديگر همانند شيخ (ره) در «مبسوط»« ،نهايه» و «ايجاز» و همچنين اكثر
متأخرين در مبحث «ارث» مي فرمايند نصف نصيب زن و مرد را مي برد.54
ب :برخي ديگر او را خنثاي مشــكل نمي دانند همانند مرتضي  ،مفيد و ابن ادريس (ره)؛ و مي
انقطاع در بول ،با شمردن اضالع  ،جنسيت او را مشخص
فرمايند :در صورت تساوي و همزماني در
ِ

مي كنيم.55

جنسيت خنثي در صورت تعارض عالئم و نشانه هاي تشخيص

همانگونه كه بيان شد فقهاء براي تشخيص جنسيت افراد خنثي عالئم و نشانه هايي را متذكر شده

مي آيد كه برخي ازعالئم با برخي ديگر از عالئم معارضه مي نمايند و انسان را در تشخيص جنسيت
اين افراد دچار مشكل مي نمايند ،براي برون رفت از اين شك و ترديد برخي از فقهاء براي اين عالئم
و نشانه ها ترتيب و اولويت قائل شده اند كه در صورت تعارض ،آن عالمت ونشانه اي مقدم خواهد
بود كه بر ديگر عالئم اولويت داشته باشد« .سيد مير عبد الفتاح مراغى» در کتاب «العناوین» 56می
فرماید بنابر قول به اعتبار مطلق ظن در ترجیح یک طرف ،مرجحات اینگونه خواهد بود:
 -1مرجحات مرد بودن :ريش ،عدم تفلك ثدي ،احتالم ،شدت رغبت به زنان براي جماع ،احبال،
عفونت وغلظت مني ،خروج عظم حلقوم و نقص اضالع.
 -2مرجحات زن بودن :ريش نداشتن ،تفلك ،حبل ،حيض ،رقت مني ،تساوي اضالع ،و عدم
خروج عظم حلقوم.
ایشــان در ادامه می فرماید :اگر يكي از اين مرجحات وجود داشت بدون اينكه مرجحي براي
مرجح موجود حكم مي شود؛ اما اگر بين
طرف مقابل باشد وظيفه و تكليف روشن است كه بر طبق آن
ِ

سال اول|شماره اول|تابستان 1393

اند كه با توجه به آن عالئم و نشانه ها  ،جنسيت اين افراد روشن خواهد شد اما در اين ميان گاهي پيش

35

مرجحات تعارض وجود داشته باشد دراين صورت حاالت مختلفي قابل تصور است:
تعارض محاسن وريش با تفلك در اين صورت ترجيح با محاسن و ريش است چرا كه امكان
وجود تفلك در مرد بسيار بيشتر از امكان وجود ريش و محاسن در زن مي باشد بلكه بسيار نادر
اتفاق مي افتد كه زني داراي ريش باشد.
تعارض ريش با حيض :ترجيح با حيض است چرا كه گاهي در ميان زنان ديده مي شود كه زني
داراي ريش باشد بر خالف مردان كه هيچگاه ممكن نيست مردي حيض شود.
تعارض ريش با حبل :ترجيح با حبل است زيرا گاهي اتفاق مي افتد كه زني ريش داشته باشد بر
خالف حبل كه براي مردان امكان ندارد.
تعارض ريش با امارات منصوصه چهارگانه ( بول ،سبقت در بول ،تأخير در انقطاع بول ،شمردن
اضالع پهلو) در صورتي كه اين امارات داللت بر زن بودن داشته باشند :ترجيح با امارات است و براي
ترجيح زن بودن خنثي يكي از اين امارات كفايت مي كند چه برسد به وجود هر چهار اماره منصوصه.
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تعارض ريش با رقت مني يا با كمي رغبت به زنان و يا با عدم عظم حلقوم :در اين موارد ترجيح
با ريش است.
تعارض احتالم با حيض :ترجيح با حيض است.
تعارض احتالم با حبل :ترجيح با حبل است.
تعارض احتالم با منصوصات چهارگانه :ترجيح با منصوصات است.
تعارض احتالم با عدميات (كمي رغبت به زنان  ،عدم عظم حلقــوم  ،رقت مني) :كه ترجيح با
احتالم است.
تعارض احتالم با تفلك :در اين مورد در ترجيح هر كدام بر ديگري نظر است.
تعارض احبال با تفلك :قول قويتر ترجيح دادن احبال است.
تعارض احبال با حبل :در اين مورد هيچكدام بر ديگري ترجيحي ندارد.
تعارض احبال با حيض :در اين صورت رجحان با حيض است.
تعارض احبال با منصوصات چهارگانه :منصوصات قويتر اند.

تعارض عظم با تفلك :در اين صورت ترجيحي وجود ندارد.
تعارض عظم با حبل يا حيض :ترجيح با حبل ياحيض است.
تعارض عظم با يكي از منصوصات چهارگانه :ترجيح با منصوصات است.
تعارض سبق در بول با تأخير در انقطاع :ترجيح با سبق در بول است به جهت تقدم آن در نص و
در اعتبار.
تعارض بول و يا سبق در بول با عد اضالع :ترجيح با سبق در بول ويا بول است به جهت داللت
موثقه و روايت بر آن.
تعارض انقطاع با عد اضالع :ترجيح با انقطاع اســت به دليل اينكه موثقه از جهت سند و عمل

اصحاب قويتر از خبر است .و همانگونه که قب ً
ال بیان شد خبر از حیث سندی ضعیف می باشد.
وجوه موجود در رابطه با حكم خنثاي مشكل
مشکل چندین وجه متصور است که عبارتند از:

 -1حاكم بودن قاعده قرعه :يعني هم در احكام عبادي و هم در احكام وضعي وظيفه و تكليف

خنثاي مشكل به وسيله قرعه مشخص مي شود ،به دليل عام بودن ادله قرعه همانند «ان القرعه لكل امر
مشكل» به نحوي كه شامل خنثاي مشكل نيز مي شود و همچنين وجود روايتي در باب ارث در مورد
وظيفه ممسوح كه داللت بر قرعه مي كند و عدم فرق بين ممسوح و خنثي چرا كه هر دو  ،جنسيت آنها
مبهم و نا مشخص است و از طرف ديگر فرقي بين باب ارث و ديگر ابواب فقه نمي باشد.
 -2حاكم بودن قاعده اشتغال :چون ما مي دانيم كه خنثي در واقع يا مرد است و يا زن و غير از اين

دو نيست؛ لذا احكام او نيز يكي از اين دو دسته احكام خواهد بود .پس در اين مورد ،علم به تكليف
وجود دارد و شــك در مكلف به؛ چرا كه ما مي دانيم و علم داريم كه بر شخص خنثي يك تكليفي
واجب است ،لكن ترديد و شك در اين است كه اين تكليف آيا تكليف و وظيفه مردان است و يا تكليف
و وظيفه زنان ،كه با اين اوصاف اين مقام ،مجراي قاعده اشتغال مي باشد .زيرا ما يقين به وجود تكليف
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داريم و به عبارت ديگر ما يقين به اشتغال ذمه خنثي داريم و اشتغال يقيني  ،برائت يقيني مي خواهد
و برائت يقيني با احتياط نمودن حاصل مي شود .پس بر خنثي الزم است كه چه در احكام عبادي و
چه در احكام وضعي با انتخاب طريقه احتياط برائت يقيني براي خود حاصل نمايد .بله مواردي كه
اجراي قاعده اشتغال در طرفي معارض باشــد با جريان قاعده اشتغال در طرف ديگر ،همانند باب
ميراث و قضاء و شهادات  ،مجراي قاعده اشتغال نيست و در اين موارد مرجع ،دليل و روايت خاص
و يا صلح قهري مي باشد.
 -3حاكم بودن قاعده برائت :يعني در تمام احكام اعم از عبادي و وضعي قاعده برائت جاري است

مگر در موارد تعارض همان گونه كه در قسم قبلي ذكر شد .زيرا در مواردي كه حكم به خصوص مرد
و يا زن تعلق گرفته ،شمول حكم ،فرد خنثي را مشكوك و مورد ترديد است زيرا حكم روي خصوص
زن و يا خصوص مرد رفته و فرد خنثي مرد و يا زن بودنش مشكوك است پس تكليف داشتن او نيز
مشكوك است؛ لذا شك در تكليف است و در مورد شك در تكليف ،برائت جاري مي شود .اما در
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مواردي كه تكليف به صورت مجمل ثابت است و در وجوب خصوصيت زائدي شك و ترديد است
مثل وجوب اجمالي نماز و شك در وجوب جهر در آن ،در رابطه با خصوصيت زائده ،اصالة العدم
جاري مي شود .پس آنچه بر خصوص مرد و يا بر خصوص زن حرام و يا مكروه است براي خنثي
مباح مي باشد و آنچه بر خصوص مرد و يا خصوص زن واجب و يا مستحب است از فرد خنثي ساقط
است .نتيجه اينكه در مواردي كه تكليف مشترك بين مرد و زن است خصوصيت خنثي نفي شده و
تأثيري ندارد چرا كه خنثي نيز يكي از اين دو است و در هر حال تكليف او يكي است ،اما در مواردي كه
تكليف مرد و زن باهم فرق مي كند فرد خنثي بين انتخاب يكي از اين دو حكم مخير است و در مواردي
كه حكم به خصوص مرد و يا خصوص زن تعلق گرفته  ،نسبت به خنثي اصل برائت جاري مي شود.
 -4در هر بابي از ابواب فقه به اصلي كه آن باب اقتضا دارد رجوع مي شــود چه آن اصل ،اصل
وجودي باشد و چه اصل عدمي  ،پس:
الف :در آن مواردي كه حكم به عنوان مرد و يا عنوان زن تعلق گرفته اســت؛ مثل وضو ،نماز و
پوشيدن طال و حرير و  ،......اصل در مقام با توجه به نظراتي كه در علم اصول وجود دارد ،اصل برائت

و يا اشتغال و يا  ...مي باشد.
ب :در مواردي كه حكم منوط و مشروط به مرد بودن شده است؛ مثل نماز جمعه  ،جهاد  ،قضاء ،
شهادت و  ....در مورد خنثي ،اصل عدم وجوب آن حكم جاري مي شود.
ج :در مواردي كه حكم روي عموم رفته و از آن حكم فقط زن اســتثناء شده است؛ مثل حرمت
پوشش لباس دوخته براي محرم ،حرمت افاضه قبل از فجر  ،وجوب نماز جمعه و جهاد و .....در اين
موارد غير از زنان بقيه افراد و از جمله افراد خنثي تحت عموم عام باقي هستند.
با توجه به مباحثی که مطرح شد ،چنانچه جنسیت خنثی ،از طریق راههای تشخیص که بیان شد،
روشن شود؛ احکام و تکالیف او مشخص و روشن است؛ چرا که اگر به مردان ملحق شود ،احکام و
تکالیف مردان را خواهد داشت و اگر به زنان ملحق شود ،احکام و تکالیف زنان را خواهد داشت ،و
در این مورد اختالف و ابهامی وجود ندارد .آنچه که مورد مناقشه و اختالف است؛ صورتی می باشد
که جنسیت خنثی از طریق راههای تشخیص ،مشخص نشود ،و به عبارت دیگر خنثای مشکل باشد؛
رابطه با احکام و تکالیف آن ابهاماتی وجود دارد و در بین فقهاء نیز اختالف نظراتی وجود دارد .البته
این اختالفات و ابهامات منحصر می شود به احکام و تکالیفی که بین زن و مرد متفاوت می باشد.
احکام دوجنسیتیها در بابحج
ختان

اگر محرم ،مرد باشد براي اينكه طواف او صحيح باشد شرط است كه مختون باشد چه در طواف

مستحبي و چه در طواف واجب« .صاحب جواهر» (ره) بر اين مطلب ادعا مي كند كه نظر مخالفي
نديدم و مي فرمايد بلكه «حلبــي» ادعاي اجماع بر اين مطلب دارد عالوه بــر رواياتي كه در اين
خصوص وارد شده است .بر زنان ختان واجب نمي باشد اما در مورد خنثاي مشكل «صاحب جواهر»
(ره) مي فرمايد« :أما الخنثى المشكل فالمتجه بناء على األعمية عدم الوجوب لألصل ،و الوجوب على
القول بأنها اسم للصحيح ،تحصيال ليقين الخروج عن العهدة إال على القول بجريان األصل فيها على هذا
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التقدير أيضا» .58ايشان مي فرمايد در مورد خنثاي مشكل دو فرض است :
الف :يا ما قائل به اين هستيم كه الفاظ در عبادات براي اعم از صحيح و باطل وضع شده است؛ كه در
اين صورت متجه عدم وجوب ختان بر خنثاي مشكل است به جهت جريان اصل برائت.
ب :و يا قائل به اين هستيم كه الفاظ در عبادات فقط براي عبادات صحيح وضع شده است؛ كه در
اين صورت بر خنثاي مشكل به جهت اينكه يقين به برائت ذمه حاصل كند واجب است كه مختون
باشد مگر اينكه بگوييم در اين صورت نيز اصل برائت جاري مي شود.
تراشيدن سر

يكي از اعمال واجب بر محرم  ،حلق و يا تقصير است كه شخص مخير بين انجام يكي از اين دو است
اگرچه حلق افضل است« .صاحب جواهر» (ره) در كتاب «جواهر» مي فرمايد :در مخير بودن محرم
بين انجام يكي از اين دو نظر مخالفي نديدم بلكه «عالمه» (ره) در «تذكره» ادعاي اجماع بر آن كرده
و در «منتهي» نفي علم به خالف در اين مسأله كرده است عالوه بر رواياتي كه در اين خصوص است.
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مگر در مورد سه گروه كه برخي قائل به وجوب حلق بر آنان مي باشند و برخي قائل به استحباب مؤكد
حلق بر آنان شده اند كه اين افراد عبارتند از:
 -1حاجي صرورة :كسي كه اولين مرتبه است كه اعمال حج به جا مي آورد.
 -2معقوص الشعر :كسي كه موهاي خود را به هم بافته است.
 -3ملبد :كسي كه موهاي سرش را به وسيله عسل و يا شيره به هم چسبانده به جهت اينكه سرش
شپش نزند.
ايشان در ادامه مي فرمايد :اما بر زنان حلق واجب نيست نه واجب تعييني و نه واجب تخييري
بلكه «عالمه» (ره) در كتاب «تحرير» و «المنتهي» ادعاي اجماع بر اين را دارد و اين اجماع بعد از
وجود روايات در اين خصوص حجت است بلكه حلق بر زنان حرام است و در اين مسأله من نظر
مخالفي نديدم بلكه «عالمه» (ره) در كتاب «مختلف» ادعاي اجماع كرده است .پس بر زنان تقصير
واجب تعييني است .و اما در مورد خنثاي مشكل مي فرمايد« :و الخنثى المشكل تقصر إذا لم تكن أحد
الثالثة ،بل و إن كانت على القول بالتخيير أيضا ،اما على القول بالوجوب فيتعين عليها فعلهما مقدمة بناء

على أن حرمة الحلق على النساء تشريعية كما هو الظاهر ،فتسقط لالحتياط و إال كان المتجه التخيير،
و اهلل العالم».59
ايشان مي فرمايد :خنثاي مشكل در مورد اين مسأله چند صورت دارد:
 -1خنثاي مشكل از هيچكدام از سه گروه مذكور در باال ( صروره  ،ملبد و معقوص ) نمي باشد؛ در
اين صورت خنثاي مشكل بايد تقصير كند چون بر فرض اينكه حتي مرد باشد باز هم بر او حلق واجب
نيست اما اگر زن باشد حلق بر او حرام است پس احتياط در اين است كه تقصير كند.
 -2خنثاي مشكل از يكي از سه گروه مذكور است :كه در اين صورت دو نظر وجود دارد:
الف :بنابر قول به تخيير حجاج و معتمرين به طور مطلق (حتي سه گروه مذكور) بين حلق و تقصير،
خنثاي مشكل بايد تقصير كند چون بر فرض اينكه حتي مرد باشد باز هم بر او حلق واجب نيست ،اما
اگر زن باشد حلق بر او حرام است؛ پس احتياط در اين است كه تقصير كند.
ب :بنابر قول به وجوب حلق بر سه گروه مذكور در باال ،خنثاي مشكل از باب مقدمه تحصيل يقينيِ
و به جهت احتياط اين حرمت از خنثاي مشكل ساقط مي شود اما اگر اين را نگوييم بهتر است در اين
مورد خنثاي مشكل مخير بين يكي از اين دو باشد.
پوشيدن لباس دوخته

بر مردان در حال احرام پوشيدن لباس دوخته حرام است اما بر زنان اشكالي ندارد  .اما خنثاي
مشكل كه جنسيت او بر ما پوشيده است و نمي دانيم كه مرد است و يا زن  ،چه حكمي دارد آيا وظيفه
اش عمل به احكام مردان است و يا عمل به احكام زنان و آيا بايد در اين موارد بايد احتياط كند و يا
اينكه برائت جاري مي كند .آنچه از سخنان «عالمه حلي» (ره) در كتاب «تحرير» ظاهر است اين
است كه خنثي مخير بين عمل به وظيفه مردان و يا زنان است اما اگر در مسأله اي به وظيفه زنان عمل
كرد در مسأله ديگر نمي تواند به وظيفه مردان عمل كند مثال در مورد پوشش اگر لباس مخيط پوشيد
اشكالي ندارد اما اگر جمع كند بين پوشيدن لباس مخيط و پوشيدن صورت در اينجا مرتكب حرام
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شده است چون خنثي در واقع يا مرد است و يا زن و در اين مورد كه در مسأله اي به حكم مردان عمل
كرده و در مسأله اي ديگر به حكم زنان عمل كرده يقينا مخالفت از تكليف صورت گرفته است  .ايشان
أن الخنثى المشكل ال تجب عليه اجتناب المخيط» .60اما در
در كتاب «تحرير» مي فرمايد« :و الوجه ّ

قسمتي ديگر از كتاب مي فرمايد« :الخنثى المشكل ال يجوز له تغطية رأسه و ان يغ ّطي وجهه  .و لو جمع

بينهما لزمته الفدية .و كذا لو غ ّطى رأسه و لبس المخيط» .61كه جمع بين اين دو سخن همان مطلبي است
كه در باال بيان كرديم .ايشان در كتاب «تذكره» مي فرمايد« :الخنثى المشكل ال يجب عليه اجتناب
المخيط ،ألصالة البراءة».62
شهيد اول (ره) در كتاب دروس مي فرمايد« :و الخنثى تجتنب المخيط و الحرير .و فدية المخيط شاة

اضطر ،و ال فدية على الخنثى ّإل أن تجمع بين المخيط و تغطية الوجه» .63ايشان اگرچه مي فرمايد:
و لو ّ

خنثاي مشكل بايد از پوشيدن لباس مخيط و حرير اجتناب كند اما وجوب كفاره را متوقف بر جمع

بين پوشيدن لباس مخيط و پوشيدن صورت مي داند يعني خنثاي مشكل اگر در محرمات احرام در
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مسأله اي به حكم مرد عمل كرد و در مسأله اي به حكم زن عمل كند در اين صورت بايد كفاره بدهد
چون يقين ًا تخلف از تكليف صورت گرفته است.

«صاحب جواهر» (ره) در كتاب «جواهر» مي فرمايد« :و أما الخنثى المشكل فقد صرح الفاضل و
غيره بالجواز لها لألصل بعد عدم العلم بكونها رجال ،و فيه انه يمكن إرادة الجنس من المحرم في النصوص،
فيشمل الخنثى حينئذ ،و تختص المرأة بالخروج ،و لكن يمكن منعه ،كمنع اقتضاء قاعدة الشغل بعد القول
باألعم» .64يعني همانند منع اقتضاي قاعده اشتغال در صورت قائل شدن به حقيقت بودن الفاظ عبادات
در اعم از صحيح و باطل .ايشان دو احتمال مي دهد يكي اينكه احتمال دارد از كلمه المحرم كه در روايات
آمده ،اراده جنس شده باشد كه در اين صورت شامل همه افراد محرم مي شود مگر آنچه كه تخصيص
خورده كه فقط زن مي باشد پس خنثاي مشكل تحت عموم عام باقي است و پوشيدن لباس مخيط در
حال احرام بر او حرام است .و احتمال دارد بگوييم براي خنثاي مشكل پوشيدن لباس مخيط در حال
احرام مشكلي ندارد و كلمه المحرم شامل خنثاي مشكل نمي شود همانند منع اقتضاي قاعده اشتغال در
صورت قائل شدن به حقيقت بودن الفاظ عبادات در اعم از صحيح و باطل.

پوشيدن لباس حرير

بر مردان پوشيدن لباس حرير حرام است چه در حال نماز و چه در حال احرام و چه در غير اين
دو .ولي بر زنان پوشيدن لباس حرير در غير حالت احرام اشكالي ندارد و در حالت احرام برخي
قائل به جواز و برخي قائل به عدم جواز هستند« .صاحب جواهر» (ره) در كتاب «جواهر» مي
فرمايد« :و هل يجوز اإلحرام في الحرير للنساء؟ قيل و القائل المفيد في كتاب أحكام النساء و ابن
إدريس في محكي السرائر و الفاضل في القواعد و غيرهم ،بل نسب إلى أكثر المتأخرين نعم ،لجواز
لبسهن له في الصالة فيندرج في خبري حريز السابقين ،مضافا إلى األصل...... ،و قيل و القائل الشيخ
و الصدوق ال يجوز ،بل هو ظاهر ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد و السيد  ،لقول الصادق (عليه
السالم) في صحيح العيص «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» .و
ال ريب في أن االجتناب هو األحوط و إن كان التدبر في النصوص و لو بمالحظة «ال ينبغي» و «ال
يصلح» و لفظ الكراهة و نحو ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص ،بل هي فيه أشد
الخالص من وجوه.
و هل يلحق الخنثى فــي ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر كما في المســالك من تعارض األصل و
االحتياط ،بل اإلشكال في أصل جواز لبسه لها ،و إن كان قد يقوى األول  ،ألن االحتياط ما لم يكن
واجبا للمقدمة ال يعارض األصل ،فتأمل» .65ايشان مي فرمايد :در مورد حكم پوشش لباس حرير در
حال احرام براي خنثاي مشكل  ،اشكال و نظر وجود دارد به جهت اينكه اصل برائت و احتياط تعارض
با هم دارند در ادامه ايشان مي فرمايد بلكه در اصل پوشش لباس حرير چه در حال احرام و نماز و
چه در غير اين دو در مورد خنثاي مشكل اين اشكال وجود دارد هرچند قول به وجود اشكال فقط
در مورد حكم پوشش حرير درحال احرام توسط خنثاي مشكل قوي تر است چون وجوب احتياط
مادامي كه به خاطر تحصيل مقدمه واجب نباشد معارض با اصل برائت نيست .پس در مورد نماز و
احرام به جهت اينكه پوشش مقدمه واجب است تعارض و در نتيجه ابهام وجود دارد اما در غير نماز
و احرام اين اشكال وجود ندارد.
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رمل در طواف

رمل عبارت است از آن نحوه و نوع از راه رفتن كه از مشي سريعتر و از دويدن ( عدو) آهسته تر
باشد به عبارت ديگر رمل حالتي بين مشي و عدو است .طبق نظر برخي از علماء رمل در سه شوط
نخست طواف استحباب دارد و اين عمل براي مردان مستحب است مادامي كه موجب اذيت ديگران
نشود« .مرحوم شيخ» (ره) در كتاب «مبسوط» مي فرمايد« :و يستحب أن يرمل ثالثا و يمشي أربعا
في الطواف ،و هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي صلى اهلل عليه و آله ألنه كذلك فعل رواه جعفر
بن محمد عن أبيه عن جابر عن جده و ليس على النساء و المريض رمل ،و ال على من يتحمله أو يتحمل
الصبي و يطوف به»« .66ابن حمزه» (ره) نيز دركتاب «الوسيله» مي فرمايد« :و تتعلق بالطواف أفعال
مفروضة و مسنونة و محظورة و مكروهة و مبطلة و أحكام  .فالمفروضة سبعة أشياء النية و االبتداء
في الطواف بالحجر و الختم به  .......و المسنونة ستة عشر شيئا استالم الحجر في كل شوط و التقبيل
له و اإليماء إليه بذلك و رفع اليدين عنده بالدعاء عند عقد الطواف و الصالة على النبي (ص) و استالم
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األركان كلها باليمين و خاصة الركن اليماني .......و الرمل في ثالثة األشواط األول إال للنساء و العليل
ف الزيارة و االضطباع و المشي بين
و الصبي و من يطوف بهما و المشي في األربعة و خاصة في طوا 
السرع و اإلبطاء و .67» ....
همچنين «عالمه حلي» (ره) در كتاب «مختلف» پس از بيان قول موافقينِ اســتحباب رمل در
طواف همچون «شيخ» (ره) و «ابن حمزه» (ره) و بيان قول مخالفيني مثل «ابن ابي عقيل» (ره) و «ابن

األول ،لما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال  :سألت أبا عبد ّ
الل -عليه
جنيد» (ره) مي فرمايد« :و األقرب ّ
السالم -عن الطواف فقلت :أسرع و أكثر أو أمشي و أبطئ؟ فقال  :مشي بين المشيين و ألنّه أشهر».68

رمل در طواف براي زنان استحباب ندارد و اما در مورد خنثاي مشكل «شهيد اول» (ره) در كتاب

«دروس» مي فرمايد « :ال رمل على المرأة و ال الخنثى و ال المريض».69
پوشاندن سر و صورت

پوشيدن سر در حال احرام بر مردان حرام است ولي بر زنان مشكلي ندارد  .اما خنثاي مشكل كه

جنسيت او بر ما پوشيده است و نمي دانيم كه مرد است و يا زن در اين مورد چه وظيفه اي دارد« .شهيد
اول» (ره) در كتاب «دروس» مي فرمايد« :و الخنثى تغ ّطي ما شاءت من الرأس أو الوجه و ال كفارة ،

و لو جمعت بينهما ك ّفرت» .70يعني خنثاي مشكل در اين مورد مخير بين عمل به وظيفه مرد و يا عمل

به وظيفه زن است و نمي تواند در يكي به وظيفه مرد عمل كند و در ديگري به وظيفه زن عمل كند.

«صاحب جواهر» (ره) در كتاب «جواهر» مي فرمايد« :و في الدروس و الخنثى تغطي ما شاءت
من الرأس أو الوجه ،و ال كفارة ،و لو جمعت بينهما كفرت ،و تبعه في المسالك ،و فيه أن المتجه وجوب

كشــفهما مقدمة لحصول اليقين باالمتثال و إن كان ال كفارة إال مع الجمع ،و ّ
الل العالم» .71ايشان مي
فرمايد :اگرچه «شهيد اول» (ره) و «شهيد ثاني» (ره) قائل به جواز پوشش يكي از سر و يا صورت
براي خنثاي مشكل هستند اما قول متجه اين است كه بگوييم خنثاي مشكل هم سر و هم صورت را
نبايد بپوشاند به جهت حصول يقين به امتثال تكليف اگرچه كفاره فقط در صورت ارتكاب هر دو بر
خنثاي مشكل واجب مي شود .خالصه اينكه طبق نظر ايشان وجوب كفاره بر خنثاي مشكل متوقف
بايد هر دو را ترك كند تا يقين به انجام تكليف پيدا كند.
جماع

چنانچه كسي در حال احرام با همسرش مجامعت كند چه از قبل و چه از دبر با عمد و علم به تحريم

 ،حج او فاسد است و براو واجب است كه اتمام كند حج خود را و دوباره حج به جا آورد و همچنين بر
او كفاره بدنه واجب مي باشد« .صاحب جواهر» (ره) مي فرمايد :في الجمله در اين مسأله نظر مخالفي
نديدم و ادعاي اجماع به هر دو قسم آن بر اين مطلب مي كند .ايشان در مورد حكم زنا نيز مي فرمايد:
«ثم إن الظاهر وفاقا للفاضل و غيره ،ترتب الحكم على الزنا و وطء الذكر ال ألنهما أفحش فباالفساد و
العقوبة أولى ،إذ لعل أفحشيته تمنع من التكفير له بناء على أن البدنة و الحج ثانيا أو أحدهما تكفير ،بل
لصدق الجماع ،و جماع النساء المفسر به الرفث المصرح بإفساده الحج ،و ما في النصوص من التعبير
بإتيان األهل مبني على الغالب أو المتعارف أو الذي ينبغي وقوعه ال أن المراد خصوص وطء األهل مع
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احتماله ،لألصل و قاعدة االقتصار على المتيقن ،و لعله لذا لم يوجب الحلبي فيما حكي عنه في اللواط
إال البدنة ،و عن الشيخ و ابن زهرة حكايته أحد القولين ،لكن فيه أن المتجه عدم وجوبها أيضا بناء على
عدم تناول هذه النصوص ،و إال وجبت اإلعادة أيضا ،مع أنه ال خالف في وجوب البدنة به ،فتلخص من
ذلك كله أن األحوط و األقوى ترتب الحكم عليهما» .ايشان در ادامه در مورد حكم نزديكي با خنثاي
مشكل مي فرمايد« :و حينئذ فلو وطأ الخنثى المشكل في الدبر ترتب الحكم بخالف ما لو وطأها في
القبل خاصة لألصل» .72ايشان مي فرمايد :نزديكي و دخول خنثي اگر از دبر باشد هم حج باطل است
و بايد تمام كند و دوباره انجام دهد و هم كفاره بُدنه بر او واجب است چون خنثاي مشكل يا زن است

كه در اين صورت يا جماع است و زنا؛ و يا مرد است كه در اين صورت لواط است و در هر سه صورت
حكم واحد است؛ اما اگر از جلو به خنثاي مشكل دخول كند در اين صورت نه حج باطل است و نه
كفاره بدنه دارد؛ به جهت اينكه احتمال دارد خنثاي مشكل مرد باشد و فرج او زائد باشد ،از اين رو در
اين مورد اصل برائت جاري مي شود.
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پی نوشت ها:

الم َخنَّ ُث ،و ُس ِّم َي
« 1المحيط في اللغة» ،ج ،4ص 325؛ ُ
للم ْرأة ،و منه ْاش ُ
الخ ْنثى من ِّ
الرجال :له ما َّ
ــت َّق ُ
للر ُجل و ما َ
االختِ ِ
لِتَ َك ُّسرِه.؛ «لسان العرب» ،ج ،2ص146 :و أَ ُ
ناث :التَّ َك ُّس ُر و التَّثَنِّي؛ «الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربية»؛
صل ْ

التكسر
ج ،1ص 281 :االنْ ِخنَ ُ
اث :التثنِّى و ُّ

« -2العین» ،ج ،4ص248؛ ا ُلخ ْنثَى :و هو الذي ليس بذكر و ال أنثى ،و منه أُ ِخذَ ا ُلم َخنَّ ُث .و يقال :بل سمي لتكسره كما

الخ ْنثَى :الذى له ما للرجال
يَ ْخنَ ُث السقاء و الجوالق إذا عطفته ؛«الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربية»؛ ج ،1ص 281 :و ُ
الحبَالَى
و النساء جميع ًا ،و الجمع َ
الخنَاثَى مثل َ
« -3لسان العرب» ،ج ،2ص145

« -4المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» ،ج ،2ص 183

« -5تاج العروس من جواهر القاموس» ،ج ،3ص207؛ َر ُج ٌل ُخ ْنثَى :له ما لِل َّذ َك ِر و ُ
األنْثَى .و في المصباح :هو الذي
شيخنا :و عند ال ُف َق َها ِء :هو َم ْن ل َ ُه مال َ ُه َما ،أَو َم ْن َع ِد َم ال َف ْر َج ْينِ مع ًا ،ف ِإن ّ ُه ْم قالُوا :إِنّه ُخ ْنثَى،
ُخلِ َق له ف َْر ُج ا ّلر ُجلِ و ف َْر ُج ا َلم ْرأَ ِة .قال ُ
الخ ْنثَى َح ِقي َق ًة َمن له ف َْر َجانِ ،و َم ْن ال ف َْر َج له ُ
بالخ ْنثَى في أَحكا ِمه ،فهو ُخ ْنثَى مجازاً ،ف ََتأ َّمل
بالك ِّليَّ ِة أَل ْ ِح َق ُ
بعض ُهم قال ُ
و ُ
« -6العناوين الفقهية» ،ج ،1ص 38؛ الخنثى؛ و هو الذي له فرج الرجال و النساء و الممسوح ،و هو الذي ليس له

شيء منهما

« -7تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية (ط  -الحديثة)» ،ج ،5ص 73؛ الخنثى من له فرج الرجال و النساء

« -8تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية (ط  -الحديثة)» ،ج ،5ص« 81السادس :من فقد الفرجين -كما

كالربوة يرشح البول منها رشحا ،و ليس له قبل ،و عن آخر ليس له
نقل عن شخص وجد ليس له في قبله ّإل لحمة ناتئة ّ

يتغوط ،و منه يبول ،و عن آخر ليس له مخرج ال قبل ،و ال دبر و إنّما يتقايأ ما يأكله
ّإل مخرج واحد بين المخرجين ،منه ّ
الل ،و على سهم آخر أمة ّ
و [ما] يشربه -فإنّه يرث بالقرعة ،بأن تكتب على سهم عبد ّ
الل ،و تمزجهما بالرقاع المبهمة ،و
الل تعالى فتقول :ال ّلهم أنت ّ
تسترها عن نظرك و تدعو ّ
الل ال إله ّإل أنت عالم الغيب و الشهادة ،أنت تحكم بين عبادك فيما
ثم تخرج سهما ،فتعمل على ما خرج».
كانوا فيه يختلفون ،بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابكّ .

« -9العین» ،ج ،5ص296؛ «معجم مقائيس اللغة» ،ج ،3ص« 204تقول :هذا ِشكل هذا ،أى ِمثله .و من ذلك يقال

أمر ُم ْش ِكل ،كما يقال أمر ُمشتبِه ،أى هذا شاب َ َه هذا ،و هذا دخل فى ِشكل هذا».
ٌ

« -10لسان العرب» ،ج ،11ص«358و كل ُم ْختَلِ ٍط ُم ْش ِك ٌل  .......و َح ْرف ُم ْش ِك ٌلُ :م ْشتَبِ ٌه ملتَبِس».
« -11لسان العرب» ،ج597 ،2

« -12لسان العرب» ،ج ،2ص594

« -13العناوين الفقهية» ،ج ،1ص« 38الخنثى؛ و هو الذي له فرج الرجال و النساء و الممسوح؛ و هو الذي ليس له

 -14خالصه روانپزشکی علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی ترجمه دکتر فرزین رضاعی،ج ،2ص230-228
« -15نساء» « ، 1/شوری» « ، 49/طور» « ، 39 /صافات» « ، 153 /نجم» « ، 21-22/قیامت» 39 /

« -16السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی» ،ج، 3ص 280

« -17ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القوائد» ،ج  ،4ص249
« -18شوری» 49/؛ «نجم» 45/

« -19المقتصر من شرح المختصر» ،ص 371

« -20المهذب البارع فی شرح مختصرالنافع»،ج ، 4ص424

« -21شوری» 50- 49 /؛ «نجم»45/؛ «انعام» 143-144 /

« -22غایة المرام فی شرح شرایع االسالم» ،ج ، 4ص195

« -23مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم» ،ج ،13ص 241

« -24کشف الغطاء عن مبهمات» ،ج  ،1ص233

« -25ریاض المسائل فی تحقیق االاحکام بالدالئل» ،ج  ،14ص448
« -26جواهرالکالم» ،ج  ،39ص277

« -27مستمسک عروة الوثقی» ،ج ،7ص3
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« -28القواعد الفقهية (للبجنوردي ،السيد حسن)» ،ج ،2ص70 :
« -29شوری» 49 /؛ «نجم» 45/

« -30نساء» 11 /

« -31القواعد الفقهیة» ،ج ، 2ص 70

« -32دلیل عروة الوثقی» ،ج 2ص 321

« -33التنقیح الرائع لمختصرالشرایع» ،ج  ،4ص212
« -34الدروس» ،ج ،2ص379

« -35مستندالشیعة فی احکام الشریعة» ،ج ،19ص228
« -36مواهب الجلیل» ،ج  ، 8ص611
« -37المبسوط» ،ج ،33ص174

« -38بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » ،ج ، 7ص 124

« -39تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ،ج 18ص 298

« -40رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة» ،ج 29ص231
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« -41الحاوي في فقه الشافعي» ،ج  ، 8ص167

 -42الملخص الفقهي ج 2ص287

 -43فتح العزيز  ،ج ، 4ص320

« -44البحرالرائق شرح كنزالدقائق» ،ج ،24ص404

« -45مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» ،ج 8ص 611
َ
يم َع ْن أبِي ِه َو َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ
« -46وسائلالشيعة» ،ج ،26صُ ]33014[ 286؛م َح َّم ُد بْ ُن يَ ْع ُق َ
وب َع ْن َعلِ ِّي بْنِ إِبْ َرا ِه َ
الل ِ بْنِ ُم َح َّم ٍد َج ِميع ًا َعنِ ابْنِ أَبِي ُعمي ٍر َع ْن ِه َشا ِم بْنِ سال ِ ٍم َع ْن أَبِي َعب ِد َّ
يَ ْحيى َع ْن َعب ِد َّ
الل ِ ع قَ َ
ال قُ ْل ُت ل َ ُه ال ْ َم ْولُو ُد يُول َ ُد ل َ ُه َما
َ
ْ
َْ
ْ
َ
لر َج ِ
ال يُ َو َّر ُث ( ِم ْن َح ْي ُث يَبُ ُ
ال َو ل َ ُه َما لِلن َِّسا ِء قَ َ
ول) ِم ْن َح ْي ُث َسبَ َق ب َ ْول ُ ُه فَإ ِْن َخ َر َج ِم ْن ُه َما َس َو ًاء فَ ِم ْن َح ْي ُث يَ ْنبَ ِع ُث فَإ ِْن َكانَا
ل ِ ِّ
الر َج ِ
اث الن َِّسا ِء
ير َ
ير َ
اث ِّ
ال َو ِم َ
َس َو ًاء َو ِر َث ِم َ
افرادی که به این روایت استناد کردند ،می فرمایند :اینکه ارث خنثی ،نصف ارث زن و مرد است دلیل بر این است که

خنثی نه زن است و نه مرد بلکه جنس ثالث می باشد.اما همانگونه که روشن است؛ این روایت اگرچه از حیث سندی
مشکلی ندارد ،اما چنین داللتی از این روایت استفاده نمی شود و در حد احتمال می باشد ،چرا که این حکم به جهت جمع

بین حقین می باشد و نه به این جهت که خنثای مشکل جنس ثالث می باشد.

«و بِإ ِْسنَا ِد ِه َع ْن َعلِ ِّي بْنِ ال ْ َح َسنِ َع ْن ُم َح َّم ٍد ال ْ َكاتِ ِب َع ْن َعلِ ِّي بْنِ
« -47وسائلالشيعة» ،ج ، 26ص]33016[ 287؛ َ
َعب ِد َّ
ك ُم َخ ِ
ال تَ َق َّد َم ْت إِلَى ُش َريْ ٍح ْام َرأَ ٌة فَ َقال َ ْت إِن ِّي ِج ْئتُ َ
الل ِبْنِ ُم َعاوِيَ َة بْنِ َم ْي َس َر َة بْنِ ُش َريْ ٍح َع ْن أَبِي ِه َع ْن َم ْي َس َر َة بْنِ ُش َريْ ٍح قَ َ
اص َم ًة
ْ

َ
َ
ال َو أَ ْي َن َخ ْص ُم ِ
ال ل َ َها تَ َكلَّ ِمي فَ َقال َ ْت إِن ِّي ْام َرأَ ٌة لِي إ ِْحلِ ٌ
يل َو لِي ف َْر ٌج فَ َق َ
س فَ َق َ
فَ َق َ
ال
ك فَ َقال َ ْت أنْ َت َخ ْص ِمي فَأ ْخ َلى ل َ َها ال ْ َم ْجلِ َ
اء الْبَ ْو ُل قَال َ ْت إِن َّ ُه يَ ِجي ُء ِم ْن ُه َما َج ِميع ًا فَ َق َ
ال ل َ َها ِم ْن أَيْ َن يَ ْسبِ ُق
قَ ْد َك َ
ان ِ َل ِمي ِر ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين ع فِي َهذَ ا قَ ِضيَّ ٌة َو َّر َث ِم ْن َح ْي ُث َج َ

ء يَ ْسبِ ُق يَ ِجيئَانِ فِي َو ْق ٍت َو ِاح ٍد َو يَ ْن َق ِط َعانِ فِي َو ْق ٍت َو ِاح ٍد فَ َق َ
ِين ب ِ َع َج ٍب فَ َقال َ ْت
ال ل َ َها إِن َِّك لَتُ ْخبِر َ
س ِم ْن ُه َما َش ْي ٌ
الْبَ ْو ُل قَال َ ْت ل َ ْي َ
أُ ْخبِ ُر َك ب ِ َما ُه َو أَ ْع َج ُب ِم ْن َهذَا تَ َز َّو َجنِي ابْ ُن َع ٍّم لِي َو أَ ْخ َد َمنِي َخا ِدم ًا ف ََو ِط ْئتُ َها ف ََأ ْول َ ْدتُ َها َو إِن ََّما ِج ْئتُ َ
ك ل ِ َما ُول ِ َد لِي لِتُ َف ِّر َق ب َ ْينِي
ال ال ْ َق ِ
س ال ْ َق َضا ِء ف ََد َخ َل َع َلى َعلِ ٍّي ع ف ََأ ْخبَ َر ُه ب ِ َما قَال َ ِت ال ْ َم ْرأَ ُة ف ََأ َم َر ب ِ َها ف َُأ ْد ِخ َل ْت َو َس َأل َ َها َع َّما قَ َ
ام ِم ْن َم ْجلِ ِ
اضي
َو ب َ ْي َن َز ْو ِجي فَ َق َ
َ
ك َو ابْنَ ُة َع ِّم َ
ين ع َه ِذ ِه ْام َرأَتُ َ
ال ن َ َع ْم قَ َ
ك قَ َ
ال ف َُأ ْح ِض َر َز ْو ُج َها ابْ ُن َع ِّم َها فَ َق َ
فَ َقال َ ْت ُه َو ال َّ ِذي أَ ْخبَ َر َك قَ َ
ال
ير ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ال ل َ ُه َعلِ ٌّي أ ِم ُ
ال ثُ َّم َو ِط ْئتَ َها ب َ ْع َد َذل ِ َ
ال ن َ َع ْم قَ َ
ك قَ َ
ال ن َ َع ْم قَ ْد أَ ْخ َد ْمتُ َها َخا ِدم ًا ف ََو ِطئَ ْت َها ف ََأ ْول َ َدتْ َها قَ َ
ان قَ َ
ال ل َ ُه َعلِ ٌّي ع َ َلنْ َت أَ ْج َرأُ ِم ْن
قَ ْد َعلِ ْم َت َما َك َ
اصي ْ َ
َخ ِ
ان ُم َع َّد ًل َو ب ِ َم ْرأَتَ ْينِ فَ َق َ
ال ُخذُوا َه ِذ ِه ال ْ َم ْرأَ َة إ ِْن َكان َ ِت ْام َرأَ ًة ف ََأ ْد ِخ ُلو َها ب َ ْيت ًا َو أَلْبِ ُسو َها
ال َس ِد َع َل َّي ب ِ ِدينَا ٍر ال ْ َخ ِص ِّي َو َك َ
ن ِ َقاب ًا َو َج ِّر ُدو َها ِم ْن ثِيَاب ِ َها َو ُع ُّدوا أَ ْض َل َع َج ْنبَ ْي َها فَ َف َع ُلوا ثُ َّم َخر ُجوا إِل َ ْي ِه فَ َقالُوا ل َ ُه َع َد ُد ال ْ َج ْن ِب ْ َ
ال ْي َمنِ ا ْثنَا َع َش َر ِض ْلع ًا َو ال ْ َج ْن ِب
َ
َ
َ
َ
َّ َ
َْ
ِ
ِ
َ
ِ
الر َجال فَ َق َ
اليْ َس ِر أَ َح َد َع َش َر ِض ْلع ًا فَ َق َ
ال
ذَاء َو أل ْ َح َق َها ب ِ ِّ
ال َعلِ ٌّي اللُ أ ْكبَ ُر ايتُونِي بِال ْ َح َّجا ِم فَأ َخذَ م ْن َش ْع ِر َها َو أ ْعطا َها ِر َد ًاء َو ح ً
َ
َ
ين ع ْام َرأَتِي َو ابْنَ ُة َع ِّمي أَل ْ َح ْقتَ َها بِا ِّلر َج ِ
ذْت َه ِذ ِه ال ْ َق ِضيَّ َة فَ َق َ
(و) َح َّو َاء
ال ِم َّم ْن أَ َخ َ
ير ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ال إِن ِّي َو ِر ْثتُ َها ِم ْن أبِي آ َد َم َ
ال َّز ْو ُج يَا أ ِم َ
الر َج ِ
ال أَقَ ُّل ِم ْن أَ ْض َل ِع الن َِّسا ِء ب ِ ِض ْل ٍع َو َع َد ُد أَ ْض َل ِع َها أَ ْض َل ُع َر ُجلٍ َو أَ َم َر بِه ِْم ف َُأ ْخر ُِجوا»
ُخلِ َق ْت ِم ْن ِض ْل ِع آ َد َم ع َو أَ ْض َل ُع ِّ
استناد به این روایت به این نحو است که؛ طبق این روایت که تعداد اضالع را نشانه جنسیت می داند ،جنسیت خنثی

دارد؛ که در این صورت زن خواهد بود ،و حالتی غیر از این دو صورت متصور نیست.

این روایت از حیث سند مشکل دارد و ضعیف می باشد چرا که افرادی همچون َعلِ ِّي بْنِ َعب ِد َّ
الل ِ بْنِ ُم َعاوِيَ َة بْنِ َم ْي َس َر َة
ْ

بْنِ ُش َر ْي ٍح و پدرش و َم ْي َس َر َة بْنِ ُش َر ْي ٍح که در سند این روایت هستند ،مجهول می باشند .همچنین بر فرض قبول آن ،این
روایت داللتی بر مطلوب ندارد چرا که روایت فقط شامل جایی می شود که عدد اضالع مساوی و یک طرف به تعداد

یک ضلع کمتر باشد ،اما در تمام موارد اینگونه نیست؛ تا گفته شود طبق این قاعده در تمام موارد جنسیت خنثی مشخص
می شود و ملحق به یکی از مرد و یا زن می شود ،بلکه در برخی از موارد اختالف به ضلع ناقص و کمتر از یک ضلع است

که این مورد از مصادیق خنثای مشکل خواهد بود و تحت این روایت نمی باشد.
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