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كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و طلبه سطح چهارم  -1
 Email:Esamani63@yahoo.comحوزه علميه قم.                                                        

  ها احكام ازدواج دو جنسيتي
  1احسان ساماني

  چكيده
ها عالوه بر وجود مرد و زن، افراد ديگري به نام خنثي (دو  در ميان ما انسان

زنانه. سؤالي جنسيتي) نيز وجود دارند كه هم آلت جنسي مردانه دارند و هم آلت جنسي 
 كه در اين نوشته به دنبال پاسخ دادن به آن هستيم اين است كه اين افراد دو جنسيتي آيا

توانند و در صورتي كه بتوانند ازدواج كنند، حق ازدواج با  توانند ازدواج كنند يا نمي مي
در انتخاب كه  توانند ازدواج كنند يا با مردان و يا اين مي چه جنسي را دارند يعني با زنان

شخصي با فرد خنثايي  چه انهر يك از اين دو مختارند. مطلب ديگر اين است كه چن
كه از چنين حقي  ازدواج كرد، آيا به جهت اين عيب، حق فسخ ازدواج را دارد يا اين

  برخوردار نيست.
شخصي با ديگري عمل  چه انهمچنين در باب محرمات نكاح آمده است كه چن

منافي عفت لواط را مرتكب شود، ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول براي فاعل حرام 
 )واقعيت هرمافرودي( ها خنثاي مشكل است، حال اگر يكي از طرفين و يا هر دوي آن

  باشد؟ مي باشند، حكم و تكليف چه
طبق شرايط باب  )يواقع تهرمافرودي( خنثاي مشكل چه انكه چن مسأله ديگر اين

شود يا خير؟ و مطلب ديگر  مي اي شير دهد، آيا موجب محرميت رضاعي رضاع به بچه
اينكه حق حضانت خنثاي مشكل از سه سال تا هفت سال با چه كسي است. آيا با پدر 

ها همچون  االت، برخي واژهست. البته قبل از پاسخ به اين سؤكه با مادر ا است يا اين
  كل را توضيح خواهيم داد.خنثي، خنثاي مش

  خنثي، مشكل، غير مشكل واژگان كليدي:
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 طرح مسأله

در فقه اسالمي، احكام و تكاليف بر دو قسم هستند. يا احكام و تكاليف 
مشترك هستند مثل نماز، روزه، خمس، زكات و حج .. كه هم بر مردان واجب 
است و هم بر زنان و در اصلِ وجوب اين تكاليف بر آنان، تفاوتي وجود ندارد و 

از و جهاد كه فقط بر يا احكام اختصاصيِ مردان و يا زنان هستند مثل جهر در نم
مردان واجب است و يا پوشش در نماز به غير از صورت و كفين و حيض و نفاس 

  و .... كه اختصاصي زنان است. 
شود،  مي گونه كه از آيات، روايات و بيانات فقها و متخصصين فهميده آن
 ها بر دو قسم هستند مرد و زن. خنثاي مشكل نيز در واقع مرد و يا زن است انسان

ها و داشتن آلت مردانه و زنانه،  ولي به جهت اختالل در تركيب كروموزوم
جنسيت آن بر ما مخفي مانده است. اين افراد در احكام مشترك بين مردان و 
زنان، احكامشان مشخص است، زيرا جنسيت افراد دخالتي در حكم ندارد. اما در 

ل و ابهام هستند. احكام اختصاصي به جهت روشن نبودن جنسيتشان، دچار مشك
فقها در رابطه با اين دسته از احكام افراد خنثاي مشكل گاهي قائل به احتياط 

ما در اين نوشته، اين دسته از احكام خنثاي  اند و گاهي قائل به برائت و... . شده
  مشكل در باب نكاح را مورد بررسي قرار خواهيم داد. 

  تعاريف
  خنثي

(جوهرى، 1تثنيه و تكسرگرفته شده استبه معناي » خَنَث«اين كلمه از 
و عبارت است از فردي كه هم آلت ) 325ص ،4 ج  ،هـ.1414 ؛281، ص: 1 ج  ،هـ1410

لسان «در كتاب  )248ص ،4ج هـ.،1410 (فراهيدى،.داشته باشد 2مردانه و هم آلت زنانه
(ابن  3.»الذی له ما للرجال و النساء جمیعاً «در تعريف خنثي چنين آمده است؛ » العرب
فرمايد: زماني  مي »المصباح المنير«در كتاب » فيومي« )145، ص2ج  هـ.،1414 منظور،
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بي (فيومى، شود. مي كه لين و تكسر در چيزي وجود داشته باشد، به آن خَنثَ اطالق
كه طبق اين بيان به شخص خنثي هم از آن جهت كه صفتي وجود ) 183 ص ،2 جتا، 

شود. البته  مي شود، خنثي گفته مي صان آن نسبت به مرددارد كه باعث تكسر و نق
به فردي كه فاقد آلت مردانه و زنانه باشد نيز خنثي  4ها، در برخي ديگر از كتاب

اما بايد گفت كه معناي مشهور و  )207ص ،3 ج هـ.،1414.(واسطى، اطالق شده است
باشد و اما  مي صحيحِ خنثي، عبارت است از؛ كسي كه داراي آلت مردانه و زنانه

نيز در  5شود. فقهاء مي فردي كه فاقد آلت مردانه و زنانه باشد، به او ممسوح گفته
 6اند و خنثي را فرد داراي آلت مردانه و زنانه بحث ارث اين دو را از هم جدا كرده

 )73 ص ،5 ج هـ.،1420، (عالمه حلّى.اند دانسته

برد؛ اما فردي را كه  مي اند، نصف ارث مرد و زن را كه در مورد آن گفته
اند كه سهم ارث او  اند، و بيان داشته فاقد آلت مردانه و زنانه باشد، ممسوح ناميده

در ارث، پس  7»لواحق«شود و حكم آن را تحت مبحث  مي وسيله قرعه مشخصه ب
، (عالمه حلّىاند از بيان احكام خنثي و قبل از بيان احكام فرد داراي دو سر بيان كرده

تواند مؤيدي بر گفته ما باشد كه خنثي تنها به فردي  مي و اين )81ص ،5 جهـ.، 1420 
  شود كه داراي هر دو آلت مردانه و زنانه باشد. مي گفته

  مشكل
باشد، يعني چيزي كه حقيقت آن  مي 8اين كلمه به معناي مشتبه و پوشيده

 ،3 ج ،هـ.1404،  ؛ بن زكريا248ص ،4جهـ.، 1410(فراهيدى، پوشيده و مردد است. 
از اين رو اطالق مشكل بر خنثي از اين جهت است كه حقيقت مرد يا زن  )204ص

باشد. البته در كتاب لسان العرب در تعريف  مي بودن آن بر ما پوشيده و مشتبه
كه با ) 358ص ،11ج  ،هـ.1414.(ابن منظور، 9»کل مختلٍط مشکل«مشكل گفته شده است 

بر فرد خنثي به دليل مختلط » مشكل«وجه اطالق توجه به اين معنا بايد گفت 
باشد. البته مختلط بودن خصوصيات چون  مي بودن خصوصيات مردانه و زنانه در او
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 شود به آن مشكل گفته مي كه باعث مشتبه و پوشيده شدن حقيقت و واقعيت شيئ
  ديق مشكل است نه معناي دقيق مشكل.شود و لذا مختلط بودن هم يكي از مصا مي

  غيرمشكل
باشد يعني غير مشتبه و غير پوشيده. به عبارت  مي غير مشكل در مقابل مشكل

ديگر چيزي كه حقيقت آن روشن وآشكار است و خنثاي غير مشكل يعني فرد 
داراي آلت مردانه و زنانه كه تشخيص جنسيت آن دشوار و سخت نيست بلكه به 

  توان جنسيت آن را مشخص نمود. مي راحتي
 ها از ديدگاه پزشكان دو جنسيتي

شوند كه  مي ناميده» دو جنسيتي«هاي  در علم روانشناسي افراد خنثي، انسان
از آنان، ) 230-228، ص2(كاپالن و سادوك، ج10»اختالالت دو جنسيتي«تحت عنوان 

ها افراد  شود. اختالالت جنسيتي، شامل انواعي از سندرم است كه در آن مي بحث
فيزيولوژيك بارزي از جنس مقابل دارند كه براي روشن هاي تشريحي و  جنبه

 كنيم: مي شدن موضوع به آن اشاره
 (قبالً سندرم آدرنوژنيتال ناميده ساز مادرزادي آدرنال هيپرپالزي مردانه -1

شد): اين نقص آنزيمي در توليد كورتيزول فوق كليوي كه از دوران جنيني  مي
هاي فوق كليوي و نرينه سازي  د آندروژنشود، منجر به توليد بيش از ح مي آغاز

توان توليد بيش از حد  مي شود. پس از تولد با تجويز استروئيد مي جنين مؤنث
ها از  مردانه شدن ناشي از فزوني آندروژن هاي فوق كليوي را مهار كرد. آندروژن

بزرگي خفيف كليتوريس تا شباهت دستگاه تناسلي خارجي به كيسه بيضه طبيعي، 
ها و آلت تناسلي مردانه، متفاوت است ولي پشت اين آلت تناسلي خارجي،  بيضه

رحم و مهبل مخفي است. اين بيماران از ساير جهات شبيه زنان طبيعي هستند. در 
هنگام تولد اگر دستگاه تناسلي خارجي شبيه آلت مردانه باشد كودك به جنس 

نتيجه آن، احساس  يابد و مي شود و بر اساس اين جنس پرورش مي مذكر منسوب
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واضح مردي و مردانگي فرد خواهد بود. اگر كودك به جنس مؤنث ملحق شود و 
بر اساس آن پرورش يابد احساس زن بودن و زنانگي پديد خواهد آمد. بنابراين 

ها ممكن است به  هاي تربيتي است اما آندروژن هويت جنسي حاصله بازتاب روش
  تعيين رفتار كمك كنند.

وارتري از  اند كيفيت پسر صريحاً به عنوان دختر پرورش يافتهكودكاني كه 
گروه شاهد دارند. اكثر اين دختران گرايش غير همجنس گرايي دارند. برخي از 

شوند و با جنسيت  مي هاي مربوط به هويت جنسي دچار اين كودكان به تعارض
ر دوران تعيين شده خود راحت نيستند. ميزان همجنس گرايي يا دو جنس گرايي د

 بزرگسالي اين افراد باالتر از ساير افراد است.
 اي ناميده (قبالً سندرم تأنيث بيضهسندرم عدم حساسيت به آندروژن  -2

هاي نسوج قادر به  است، سلول xyها  شد): در اين بيماران كه كاريوتيپ آن مي
بدو تولد  ها نيستند. به همين دليل فرد در استفاده از تستوسترون يا ساير آندروژن

شود  مي يابد. هرچند بعدها معلوم مي رسد و مانند دخترها پرورش مي دختر به نظر
 تأثيركند اما بر نسوج هدف  مي اي دارد كه تستوسترون توليد هاي نهفته كه بيضه

ها بسيار كوچك  گذارد. اعضاي جنسي داخلي يا وجود ندارند و يا اندازه آن نمي
زمان بلوغ زنانه هستند چون مقادير كم اما كافي است. صفات جنسي ثانويه در 

شوند. چنين بيماراني  مي استروژن در اثر تبديل تستوسترون به استراديول توليد
پندارند و رفتار زنانه دارند اما برخي از آنان دچار  مي معموالً خود را زن

  شوند. مي هاي ناشي از آن هاي جنسيتي و ناراحتي تعارض
هاي جنسي وجود ندارد و  ر سندرم ترنر يكي از كروموزومد ر:نررم تسند -3

است. كودكان مبتال دستگاه تناسلي مؤنث دارند، كوتاه قد  xكاريوتيپ جنسي 
ي سپر مانند و گردن پرده دارند.  هاي نظير قفسه سينه هستند و احتماالً ناهنجاري



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

 1390، تابستان و پاييز 8 و 7، شمارهسال سوم          فقه پزشكي/  فصلنامه 138

كام
اح

 
واج

ازد
 دو 

تي
نسي

ج
 ها

صفات ثانويه جنسي ها، براي دستيابي به  اين افراد به دليل عملكرد معيوب تخمدان
  نياز به تجويز استروژن دارند. هويت جنسي مبتاليان، مؤنث است.

اضافي وجود دارد و   xدر اين سندرم يك كروموزوم سندرم كالين فلتر: -4
رسند. در  مي است. اين بيماران در بدو تولد مذكر به نظر xxyكاريوتيپ فرد 

نيكوماستي) بروز كند. ها (ژ دوره نوجواني ممكن است بزرگي مفرط پستان
ها كوچكند و معموالً قادر به توليد اسپرم نيستند. اين افراد بلند قد بوده و  بيضه

ها حاكي است كه ميزان اختالل هويت جنسي در  وار دارند. گزارش قامت خواجه
  اين افراد باالتر از جمعيت عمومي است.

يك نقص آنزيمي  ردوكتاز، -آلفا-5در كمبود  :ردوكتاز - آلفا- 5كمبود  -5
شود؛ اين تبديل آنزيمي  مي مانع از تبديل تستوسترون به دي هيدروتستوسترون

براي نرينه سازي دستگاه تناسلي جنين ضروري است. در هنگام تولد نوزاد مبتال 
هاي گذشته  ها مشهود است. در نسل رسد، هرچند برخي ناهنجاري مي دختر به نظر

در دوران كودكي، اين افراد كه به عنوان دختر  و قبل از رواج شناسايي اختالل
شدند و هويت جنسي  مي يافتند، در هنگام بلوغ دچار عاليم نرينگي مي پرورش

هاي بعدي انتظار نرينه سازي وجود داشته و  كرد. در نسل مي شان به مرد تغيير
وجود هايي  اند. اخيراً گزارش برخي از افراد مبتال با جنسيت نامشخص پرورش يافته

هايشان برداشته شده و  دارد كه تعداد اندكي از بيماراني كه در اوايل زندگي بيضه
  اند. اند هويت جنسي زنانه پيدا كرده به عنوان دختر بزرگ شده

سم كاذب تنها تيدر هرمافرودي كاذب: )دو جنسيتيهرمافروديتيسم ( -6
تناسلي خارجي در اين افراد دستگاه  هاي گنادي يك جنس وجود دارد، بافت

هرمافروديتيسم كاذب  ممكن است داراي ابهام بوده و يا از جنس مخالف باشد.
  باشد. مي داراي دو نوع مردانه و زنانه
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بوده ولي دستگاه  XY,46سم كاذب مردانه ،كاريوتايپ افراد تيدر هرمافرودي
سم كاذب تيترين دليل بروز هرمافرودي عمده ها زنانه است. تناسلي خارجي آن

اين شرايط تحت عنوان سندرم زنانگي  مردانه، عدم حساسيت به آندروژن است.
يوتايپ افراد مردانه است ولي ظاهر افراد زنانه و ركا شود، مي اي نيز شناخته بيضه

هاي فالوپ وجود  ها بن بست است و رحم و لوله واژن آن كامالً نرمال است.
اند و با فتق اشتباه  اينگوئينال باقي ماندهها در داخل شكم و يا كانال  بيضه ندارند.
هاي آندروژن در  عدم وجود گيرنده دليل اصلي بروز اين وضعيت، شود. مي گرفته
كه تستوسترون به صورت طبيعي  هاي هدف است به همين دليل با وجود اين بافت
  شوند. مي بلوكه ،شود ولي اثراتي كه بايد در نتيجه ترشح آن ايجاد شود مي ساخته

) ولي XX,46كاريوتايپ زنانه است ( سم كاذب زنانه،تيدر هرمافرودي
ترين  و شايع وضعيت دستگاه تناسلي خارجي ابهام داشته و يا حالت مردانه است.

(كاپالن و سادوك، بي نا، علت آن سندرم آدرنوژنيتال است كه در باال توصيف شد. 
  ) 230-228، ص2ج

در اين  :خنثاي مشكل و يا همان واقعي(دوجنسيتي)  تيسمهرمافرودي -7
يك فرد به صورت همزمان هم بافت بيضه دارد و هم  ،فوق العاده نادر وضعيت
زماني كه  ها مبهم است. هاي تخمدان و وضعيت دستگاه تناسلي خارجي آن بافت

ها بيضه و  گيرند در يك طرف بدن آن مي اين افراد تحت معاينه و آزمايش قرار
هاي  همچنين در برخي موارد بافت شود. مي ن مشاهدهدر طرف ديگر تخمدا

شود كه  مي ها ديده اي به صورت در هم آميخته در گنادهاي آن تخمداني و بيضه
بسياري از بيماران هرمافروديت واقعي  نامند. مي Ovotestisاين وضعيت را 

پدري  أبا منش Xها كروموزوم  دارند و در بسياري از آن XX,46كاريوتايپ 
كند كه در نتيجه كراسينگ اور نابجا  مي را با خود حمل Yقسمتي از كروموزوم 
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پدر (اسپرماتوژنز)  Iاين اتفاق در طول ميوز  به اين كروموزوم متصل شده است.
  دهد.  مي رخ

  نكاح
باب نكاح يكي از ابواب مهم فقهي است كه در آن جاي بحث از احكام 

زن و مرد در اين باب متفاوت است و خنثاي خنثي وجود دارد. چرا كه احكام 
از آن جهت كه مرد و زن بودن آن مشخص نيست،  )واقعيت هرمافرودي(مشكل 

احكام و تكاليف او روشن نيست و جاي بحث دارد، احكامي همچون ازدواج 
  كردن، رضاع و....كه به طور مفصل از آن بحث خواهيم كرد. 

  ازدواج با خنثي
باشد؛ يكي اصل ازدواج خنثي  مي ثي دو مسأله مطرحدر بحث از ازدواج خن
باشد و يا باطل؟ و مسأله ديگر اين است كه اگر  مي كه آيا ازدواج او صحيح

  شخصي با خنثي ازدواج كرد آيا حق فسخ ازدواج را دارد يا خير؟
گونه كه از كلمات  است: آن )واقعيت هرمافرودي(الف: يا خنثاي مشكل 

خنثاي مشكل حرام است و چنين شخصي حق ازدواج ندارد.  فقها پيدا است ازدواج
چرا كه شرط ازدواجِ با زن، اين است كه شخص مرد باشد و شرط ازدواجِ با مرد، 
اين است كه زن باشد و خنثاي مشكل نه شرط ازدواج با زن را دارد و نه شرط 

  كدام از اين دو شرط ندارد. ازدواج با مرد را. زيرا علم به حصول هيچ
و يحرم «فرمايد:  مي »الجامع للشرائع«(ره) در كتاب » يحيي بن سعيد حلي«

همچنين شهيد ثاني (ره) در  )428ص ،   ه 1405(يحيى بن سعيد حلّى، . 11»الخنثى المشكل
ً تبيّن فساد النكاح«فرمايد:  مي كتاب مسالك  ،  ه 1413(شهيد ثانى، .12»ٔاما لو كان مشكلا

أما لو فرض «فرمايد:  مي »جواهر«(ره) نيز در كتاب » صاحب جواهر« ) 109، ص 8 ج
كونه مشكلا فالنكاح باطل من أصله، لعدم العلم بحصول شرطه، فالأصل بقاء البضع بحاله، و 

سهو من القلم، و  - من أن للزوج إذا كان كذلك نصف النصيبين - ما وقع من الشيخ في المواريث
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گونه كه از كالم اين بزرگان پيداست  آن)  330، ص 30 ج، (نجفى، بي تا. 13»الله العالم
باشد. به عبارت ديگر اين ازدواج هم حرمت  مي ازدواج خنثاي مشكل حرام و باطل

شود  كه اين عقد اصالً واقع نمي تكليفي دارد و هم داراي اثر وضعي است و آن اين
  و از ابتدا باطل است.

باشد و در صورت وقوع نيز از  مي حراماز اين رو چون ازدواج خنثاي مشكل 
باشد چرا كه  باشد، جايي براي بحث از وجود خيار و حق فسخ نمي مي اصل باطل
در اين مورد ازدواج  كه آنها فرع بر صحت ازدواج است و حال  اين بحث

باشد. چرا كه شرط ازدواج با زن اين است كه فرد، مرد باشد و شرط ازدواج با  نمي
كه فرد، زن باشد و خنثاي مشكل نه مرد بودن آن مشخص است و مرد اين است 

نه زن بودن آن. از اين رو چنين شخصي نه حق ازدواج با مردان را دارد و نه حق 
  ازدواج با زنان را.

 »خالف«(ره) در كتاب » مرحوم شيخ«ب: يا خنثاي غير مشكل است: 
اگر فردي خنثي كه حكم به مرد بودن او شده است، با زني ازدواج 14فرمايد:  مي

كرده باشد؛ آن زن حق فسخ ازدواج را به جهت اين عيب ندارد. همچنين اگر 
مردي با خنثايي كه حكم به زن بودن او شده است، ازدواج كند؛ آن مرد حق فسخ 

دليل ) 348 ص ،4 ، ج  ه 1407(ابو جعفر طوسى، اين ازدواج را به جهت اين عيب ندارد. 
شيخ (ره) بر اين مطلب اين است كه صحت وقوع چنين عقدي مورد اجماع فقها 

اي كه با خنثي ازدواج كرده، نياز  است و اثبات خيار بر هر كدام از زوج و زوجه
  به دليل دارد و دليلي هم بر اين مطلب نيست. 

كند كه  مي بيان مرحوم شيخ (ره) در كتاب مبسوط مفصالً حكم اين مسأله را
  باشد: مي به شرح ذيل

كند: در  مي باشد) با او ازدواج مي الف: زوجه با علم به حال زوج (كه خنثي
  اين صورت زوجه، خيار ندارد.
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كند: در اين  مي باشد) با او ازدواج مي ب: زوج با علم به حال زوجه (كه خنثي
  صورت نيز زوج خيار ندارد.

كند: در اين صورت دو  مي ن زوج، با او ازدواجج: زوجه با جهل به خنثي بود
اي زوجه را  اي قائل به حق خيار براي زوجه هستند و عده قول وجود دارد عده
دهد اما در جاي ديگر از  دانند. شيخ (ره) در اينجا نظري نمي داراي چنين حقي نمي

وسى، (ابو جعفر ط.باشد مي فرمايد: اقوي وجود حق خيار براي زوجه مي اين كتاب
اگر چه در كتاب خالف، عدم وجود خيار را اقوي شمرده ) 263 ،، ص4 ج ، ه 1387
  بود.

كند: در اين صورت نيز  مي د: زوج با جهل به خنثي بودن زوجه، با او ازدواج
فرمايد: اقوي اين است كه زوج حق  مي دو قول وجود دارد كه مرحوم شيخ (ره)

  )266 ، ص4 ج ، ه 1387(ابو جعفر طوسى، خيار دارد.
فرمايد: در صورتي كه پس از ازدواج  مي »مهذب«در كتاب » ابن براج«

مشخص شود كه مرد، خنثي (خنثاي ملحق به مرد) بوده است؛ زن حق خيار 
اما ايشان حكم صورتي كه پس از ) 233، ص2 ج،  ه 1407، .(جمال الدين حلّىندارد

شود، را بيان نكرده است.  ازدواج، خنثي بودن زن (خنثاي ملحق به زن) آشكار
دانسته و به بيان يكي اكتفا كرده  مي مگر اينكه بگوييم ايشان حكم هر دو را يكي

اي به اينكه قبل از ازدواج علم به خنثي بودن داشته باشد يا  است. البته ايشان اشاره
 در كالم ايشان ظهور در عدم علم» فٕان بان«نه، نكرده است؛ اال اينكه بگوييم كلمه 

  به حال خنثي قبل از ازدواج دارد.
 در اين خصوص» اصباح الشیعه«در كتاب » قطب الدين كيدري«همچنين 

فرمايد: در صورت علم به خنثي بودن قبل از ازدواج، حق خيار وجود ندارد. اما  مي
(كيدرى، در صورت جهل، حق خيار وجود دارد چه خنثي زوج باشد و چه زوجه. 

  )416ص  ،  ه 1416قطب الدين، 
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فرمايد: در صورتي كه خنثي بودن  مي »شرائع«(ره) در كتاب » محقق حلي«
مرد پس از ازدواج مشخص شود براي زن خيار فسخ وجود ندارد و قول به وجود 

 )263، ص 2 ج،  .ق  ه 1408(محقق حلّى، خيار، با امكان وطي تحكم و بدون دليل است 
ز قائل به عدم وجود خيار براي زن و ني» تحرير«(ره) در كتاب » عالمه حلي. «15

 )533، ص 3 ج ، .ق  ه 1420(عالمه حلّى،مرد در اين مورد است. 
نيز قائل به عدم خيار است به دليل » ايضاح«(ره) در كتاب » فخرالمحققين«

كه اين مورد همانند موردي است كه شخص انگشت اضافي داشته باشد پس  اين
فسخ وجود ندارد، در مانحن فيه نيز خيار فسخ طور كه در آن مورد، خيار  همان

شهيد ثاني (ره) نيز در  )176، ص 3 ج ،  ه 1387(فخر المحققين حلّى، .وجود نخواهد داشت
، ص 8 ج ، ه 1413(شهيد ثانى، .باشد مي مسالك به همين دليل، قائل به عدم خيار فسخ

109 ( 

ي كه روشن فرمايد: در صورت مي »جواهر«صاحب جواهر (ره) در كتاب 
شود كه زوج يا زوجه خنثاي غير مشكل است، براي هيچكدام خيار فسخ وجود 
ندارد، زيرا اوالً اصل، لزوم عقد نكاح است و در موارد مشكوك با استناد به اين 

شود. ثانياً اين مورد همانند  مي اصل، لزوم عقد نكاح و عدم ثبوت خيار فسخ ثابت
بي نيست كه به سبب آن حق فسخ براي زوج چنان عي انگشت اضافي در دست، آن

همچنين ايشان بر ) 329 -330 ، ص30 جنجفى، بي تا،   (محمد حسنيا زوجه ثابت شود. 
فِي «فرمايد:  مي كند كه حضرت (ع) مي اين مطلب به حديث امام صادق (ع) استناد

َق َبْيَنُهَما َو إَِذا َوَقَع َعَلْيَها َوْقَعًة َواِحَدًة َلْم ُيَفرَّْق َبْيَنُهَما َو أَنَُّه ِعنِّيٌن َلا َيأْتِي النَِّساَء فُرِّ   إَِذا ُعلِمَ   الِْعنِّينِ 
امام صادق عليه السالم در مورد عنّين فرمود: اگر ثابت شد « ».الرَُّجُل َلا ُيَردُّ ِمْن َعْيبٍ 

تواند با زن نزديكى كند ميان آن دو به فسخ نكاح  كه مرد عنّين است و نمي
شود آنان را جدا  ى افكنند، لكن اگر يك بار با زن نزديكى كرده بود نمىيجدا

كه در آخر حديث بيان شده است كه مرد به ». شود كرد، و مرد به عيب رد نمى
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توان به صرف عيب كه در مرد مشاهده شود،  يعنى نمي شود، جهت عيب رد نمي
 ق فسخ فقط از زن گرفتهاما با توجه به اين حديث اوالً ح نكاح را فسخ كرد.

شود. عالو بر  شود اما عكس آن (عدم حق فسخ مرد) با اين حديث ثابت نمي مي
 1429 (محمد بن يعقوب كلينى، باشد.  مي كه از لحاظ سندي نيز اين حديث ضعيف اين
 )798، ص: 10 ج،  ه

شود كه در صورت علم زوج يا زوجه  مي با توجه به مطالب گفته شده، روشن
خنثي بودن همسرش قبل از ازدواج، بدون شك خيار فسخ وجود ندارد به دليل به 

اينكه شخص با علم به وجود اين نقيصه، اقدام به ازدواج كرده است و لذا با اين 
اقدام، حق فسخ را از خود سلب كرده است. اما اگر قبل از ازدواج علم به اين 

ن عيب است و موجب تنفر و نقيصه نداشته باشد، در اين صورت برخي گفتند اي
گويند اين عيب  مي شود از اين رو حق فسخ وجود دارد اما برخي ديگر مي نفرت

چنان نيست كه موجب حق فسخ شود و بر فرض شك نيز اصل بر لزوم عقد نكاح 
  است.

  محرمات نكاح
شخصي  چه ناشود اين است كه چن مي يكي از مسائلي كه در باب نكاح مطرح

نافي عفت لواط را مرتكب شود، طبق نظر فقها، مادر و خواهر و با جواني عمل م
ها را ندارد.  شوند و اين شخص حق ازدواج با آن مي دختر مفعول بر فاعل حرام

شود اين است كه اگر فاعل و يا مفعول،  مي در اين مسأله مربوط به بحث ما چه آن
 چه آنزيرا  خنثاي مشكل باشد كه جنست او بر ما پوشيده است؛ حكم چيست؟

شود؛ انجام عمل منافي  مي موجبِ حرمت مادر و خواهر و دخترِ مفعول بر فاعل
عفت لواط است و وقوع لواط مترتب بر اين است كه طرفين مرد باشند و خنثاي 

  مشكل معلوم نيست كه مرد است و يا زن.
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فرمايد: اگر شخصي  مي پيرامون اين مسأله» قواعد«(ره) در كتاب » عالمه«
جواني و يا مردي زنده (و بلكه حتي مرده با وجود اشكال در اين مورد) لواط  با

 م بر او حراميكند، ازدواج با مادر، خواهر و دختر نسبي آن جوان يا مرد به طور دا
شود اما در مورد حرمت ازدواج فاعل با مادر و خواهر و دختر رضاعي مفعول،  مي

ر باشد، حكم حرمت ازدواج داراي اشكال وجود دارد همچنين اگر فاعل، صغي
 چه نافرمايد: چن مي اشكال است. ايشان پس از بيان برخي جزئيات در اين رابطه،
تر به صواب اين است  فاعل و يا مفعول، خنثاي مشكل باشد، اقرب و قول نزديك

كه چنين لواطي موجب حرمت ازدواج فاعل با مادر، خواهر و دختر مفعول 
  16 )32، ص 3 ج،   ه 1413بن يوسف حلّى،  (عالمه حسنشود.  نمي

 دهد و مي در اين خصوص توضيح بيشتري» كنزالفوائد«در كتاب » عميدي«
فرمايد: وجه و دليل عدم حرمت ازدواج فاعل با مادر، خواهر و دختر مفعول در  مي

اين مورد (كه يكي از طرفين خنثاي مشكل باشد)، اين است كه حرمت متوقف 
دو طرف (فاعل و مفعول) است و ما در اين مورد، علم به مرد بر مرد بودن هر 

بودن خنثاي مشكل نداريم، به دليل اينكه احتمال دارد خنثاي مشكل، زن باشد؛ لذا 
با وجود اين احتمال، براي ما يقين به حصول شرط تحريم (مرد بودن دو طرف) 

مت ازدواج شود. از اين رو ما در مانحن فيه كه شك به حصول حر حاصل نمي
 داريم، با استناد به اصل بقاء حليت ازدواج، باقي بودن حليت ازدواج را استصحاب

كنيم. زيرا قبل از اين عمل لواط، يقين به حليت ازدواج داشتيم و بعد اين عمل،  مي
كنيم. و در صورت شك، با وجود يقين  مي نسبت به بقاء حليت ازدواج شك

 )364، ص2 ج،   ه 1416(سيد عميد الدين عميدى، . شود مي سابق، استصحاب حليت جاري
17 

فرمايد: سبب حرمت  مي نيز» ايضاح الفوائد«(ره) در كتاب » فخرالمحققين«
باشد. اول، ايقاب (دخول) و دوم، مذكر بودن مفعول. و جهل  مي ازدواج، دو چيز
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شود. (زيرا ما در صورت خنثاي مشكل بودن  مي به جزء موجب جهل به كل
اگرچه علم به دخول داريم، اما علم به ذكوريت مفعول نداريم و در صورت  مفعول،

خنثاي مشكل بودن فاعل، اگرچه علم به ذكوريت مفعول داريم اما علم به دخول 
نداريم، زيرا شرط تحقق دخول، ذكوريت فاعل است) و حكم به حرمت ازدواج با 

ه خداوند است و جهل نسبت به تحقق سبب آن، نسبت دادن حكمي بدون علم ب
پس با توجه به عدم ) 15؛ نور/28(اعراف/قرآن صريحاً از اين كار نهي كرده است. 

تحقق سبب حرمت ازدواج از طرفي و وجود اصل اباحه ازدواج از طرف ديگر، 
قول به تحريم ازدواج در اين مورد صحيح نيست. ايشان اگرچه عدم حرمت ازدواج 

 نشان داند اما در نهايت خاطر مي تر به واقع نزديكرا در اين مسأله ترجيح داده و 
كند كه به سه دليل احتمال حرمت نيز در اين مسأله وجود دارد. اول اينكه  مي

كه در تعارض بين  احتياط در مسأله اقتضاي حرمت ازدواج را دارد و دوم اين
د كه اين مسأله شباهت دار حليت و حرمت، حرمت بر حليت غلبه دارد و سوم اين

به مسأله مشتبه شدن زوجه با زن اجنبيه كه در آن مسأله حكم به تحريم شده بود، 
  شود. مي پس در مانحن فيه هم چون شبهه حرمت تزويج است، حكم به تحريم

فرمايد: اقوي عدم جريان  مي فخرالمحققين (ره) در پايان و خاتمه كالمشان،
 خنثاي مشكل باشد)حكم تحريم در اين مورد (صورتي كه يكي از طرفين، 

 )72، ص3 ج،  ه 1387(فخر المحققين حلّى 18باشد. مي
نظر عالمه (ره) را در اين مسأله » جواهر«(ره) در كتاب » صاحب جواهر«

فرمايد: چه بسا بر نظر عالمه (ره) اين اشكال وارد  دهد و مي مورد مناقشه قرار مي
تمام حشفه صورت  شود كه اگر خنثاي مشكل، مفعول باشد و نزديكي با دخول

گيرد، حتي بر فرض زن بودن خنثاي مشكل طبق نظريه نشر حرمت به سبب زنا، 
شود و اگر خنثاي مشكل فاعل باشد، در اين  مادر و دختر مفعول، بر فاعل حرام مي

طور كه خودش نيز بر تمام مردها  ها براي او حرام است همان صورت تمام زن
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ازدواج خنثاي مشكل بيان كرديم كه ازدواج خنثاي باشد. زيرا در بحث  حرام مي
باشد و علت آن نيز بيان شد. پس جايي براي  مشكل با زنان و مردان حرام مي

شك در تحقق سبب حرمت ازدواج وجود ندارد تا بگوييم در صورت شك، اصل 
شود. چرا كه خنثاي مشكل يا مرد است و يا زن و از اين دو حال  حليت جاري مي

  يابد. مي ست و در هر دو صورت نيز با توضيحي كه داديم، حرمت تحققخارج ني
كه  دهد كه: بر فرض اين مي گونه پاسخ ايشان در ادامه به اين مناقشه، اين

شود، اما باز دو  مي بپذيريم به سبب زناي با مادر، دختر او بر زاني و فاعل حرام
  تفاوت با بحث حرمت ناشي از لواط وجود دارد:

مت ناشي از لواط متوقف بر صرف دخول است ولو دخول به بعض الف: حر
حشفه صورت گيرد. اما حرمت ناشي از زنا متوقف بر دخول تمام حشفه است. 

شود، حرمت نوع اول است و  مي پس آن حرمتي كه به وسيله اصل حليت برداشته
  نه نوع دوم.
ول است. شود، ازدواج با دختر مفع مي كه بر اساس لواط حرام چه آنب: 

كه آن را زاييده. به عبارت ديگر  دختري كه آن را به وجود آورده و نه اين
 دختري كه او پدرش است و نه مادرش. اما در بحث زنا، دختر زن بر زاني حرام

شود. يعني دختري كه آن را زاييده و نه آن دختري كه او پدرش است. پس  مي
، 29 ج نجفى، بي تا،  (محمد حسن.19كند مي متعلق حرمت در بحث زنا با بحث لواط فرق

 )448ص 
  نتيجه بحث اين است كه:

الف: يا خنثاي مشكل فاعل است: در اين صورت، اين لواط باعث تحقق 
شود. زيرا خنثاي مشكل از همان  حكم جديدي در مورد ازدواج خنثاي مشكل نمي

، مصاديقي از ابتدا ازدواجش با زنان حرام بود و مادر و خواهر و دختر مفعول نيز
  تمام زنان هستند و از قبل هم ازدواج با آنان براي خنثاي مشكل حرام بود.
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كه خنثاي مشكل، مفعول است: در اين صورت اين لواط باعث  ب: يا اين
شود، زيرا حرمت ازدواج  حرمت مادر و خواهر و دختر خنثاي مشكل بر فاعل نمي

نزديكي. دوم، مرد بودن مفعول. و در باشد؛ اول، دخول و  مي متوقف بر دو شرط
اين مورد، ما يقين به مرد بودن خنثاي مشكل نداريم. پس تحقق سبب حرمت 
ازدواج، مشكوك است و ما با توسل به اصل حليت ازدواج، حالل بودن ازدواج را 

كنيم. بله احتياط در اين مسأله همانطور كه برخي از فقها بيان  مي استصحاب
  حرمت ازدواج را در اين موارد دارد.داشتند، اقتضاي 
  محرميت رضاعي

شود اين است كه آيا با شير دادن خنثي به طفل،  مي بحث ديگري كه مطرح
  شود يا نه؟ مي محرميت رضاعي ايجاد

فرمايد: اگر خنثي، مولودي را با  مي »مبسوط«(ره) در كتاب » مرحوم شيخ«
  متصور است:شرايط الزم در باب رضاع، شير دهد، چند صورت 

الف: فرد خنثاي شير دهنده كسي است، كه با توجه به امارات باب خنثي، 
حكم به مرد بودن آن شده است: در اين صورت شير دادن موجب محرميت 

شود، شير زن است و نه  مي موجب حرمت رضاعي چه آنشود، زيرا  رضاعي نمي
  ثي شده است.جا با توجه به امارات، حكم به مرد بودن خن مرد و در اين

كسي است كه با توجه به امارات باب خنثي،  ؛ب: فرد خنثاي شير دهنده
در اين صورت شير دادن موجب محرميت  ،حكم به زن بودن آن شده است

  شود، چرا كه خنثي در اين مورد حكم زن را دارد. مي رضاعي
، كسي است كه فعالً با توجه به امارات باب خنثي ؛ج: فرد خنثاي شير دهنده

 در اين صورت يا بعداً مرد بودن او روشن ،حكم به مشكل بودن آن شده است
شود كه حكم  مي شود كه حكم مورد الف را دارد و يا بعداً زن بودن او روشن مي

  صورت ب را دارد. 
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شود، شير حاصل  مي باعث محرميت رضاعي چه آنفرمايد:  مي ايشان در پايان
اي متولد شود، يقيناً  وقتي از خنثاي مشكل، بچهاز تولد بچه است، نه هر شيري، و 

باشد چرا كه يكي از امارات زن بودن، حامله شدن خنثاي مشكل است. پس  مي زن
  ) 314، ص 5 ج،  ه 1387( شيخ طوسى، .20در مانحن فيه جاي شك نيست

فرمايد: هرگاه از پستان خنثي و يا خنثاي مشكل، شيري  مي نيز» ابن براج«
شود،  اين شير (با نوشيدن طفل از آن) موجب محرميت رضاعي نميظاهر شود، 

شود كه حاصل از حاملگي و تولد فرزند  مي زيرا آن شيري موجب حرمت رضاعي
باشد نه هر شيري، و فرض ما نيز موردي است كه شير حاصل از تولد بچه نيست. 

و حكم آن  چرا كه اگر حاصل از تولد بچه باشد، آن خنثي قطعاً ملحق به زن است
  ) 198ص،   ه 1411( ابن براج طرابلسى، 21.را دارد

 باعث حرمت رضاعي چه آنفرمايد:  مي عالمه (ره) نيز در كتاب تحرير
شود، شير حاصل از تولد بچه است و اين شرط در صورتي محقق است كه شير  مي

 شود، مي دهنده، زن باشد و اگر شير دهنده، خنثي باشد، نيز موجب حرمت رضاعي
شود. مگر بنابر قول  مي اي از او متولد شود، حكم به زن بودن او كه بچه زيرا همين
كند كه در اين صورت،  مي شود و هم حامله مي خنثي هم حامله :گويد مي شاذي كه

شود كه زن بودن او ثابت شود  مي شير او در صورتي سبب تحقق حرمت رضاعي
  ) 459 ، ص3 ج،   ه 1420حلّى،(عالمه  22.شود ا باعث حرمت رضاعي نميو الّ

سبب حرمت  چه آنفرمايد:  مي همچنين شهيد ثاني (ره) در كتاب مسالك
شود، شير حاصل از ازدواج و تولد بچه است و خنثاي مشكل چون  مي رضاعي

ازداواج آن حرام و غير مشروع است، شير حاصل از ازدواجش داراي اثر نيست. 
 ي (حرمت رضاعي) است كه مشروع باشد.چون آن ازدواجي داراي اين اثر شرع

  )209، ص 7 ج،  ه 1413(شهيد ثانى،  23
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شهيد ثاني (ره) فرمود: چون خنثاي مشكل ازدواجش حرام و غير مشروع 
شود. با توجه به  اش، موجب محرميت رضاعي نمي است، شير حاصل از تولد بچه

ه جهت شبهه نزديكي با خنثاي مشكل ب چه نااين بيان شايد اشكال شود كه چن
دار شود، اين شير حاصل از ازدواج حرام نيست  باشد و بر اثر آن خنثاي مشكل بچه

  تا داراي اثر نباشد، پس بايد موجب حرمت رضاعي شود.
 جا كه شود، آن مي پاسخ اين اشكال از كالم صاحب جواهر (ره) دانسته

كسي  فرمايد: بدون شك شرط در محرميت رضاعي اين است كه شير دهنده مي
باشد كه علم به زن بودن او داشته باشيم و اين شرط در مورد خنثاي مشكل حاصل 
نيست. پس چون زن بودن شرط است همانطور كه در روايات اين باب نيز لفظ 

باشد، زيرا علم به زن بودن  زن آمده است، شير خنثاي مشكل داراي اين اثر نمي
  )267ص  ،29 ج نجفى، بي تا،  (محمد حسن.24آن نداريم

شويم كه با توجه به كلمات فقها در اين مسأله، شرط  مي در پايان متذكر
تحقق محرميت رضاعي اين است كه شير دهنده زن باشد و خنثاي مشكل، زن 

باشد.  كه ازدواج او نيز جايز و صحيح نمي بودن آن مشخص نيست، عالوه بر اين
شود كه آن  مي محرميت فرمايد: شير دادن در صورتي موجب مي البته شيخ (ره)

شير به سبب تولد فرزند حاصل شود و با تولد فرزند حتماً خنثاي مشكل، زن 
  شود.  مي خواهد بود، لذا شير دادن او موجب حصول محرميت رضاعي

شير دهنده، خنثاي واضحي باشد كه حكم به زن بودن او شده  چه نااما چن
اير شرايط، موجب محرميت باشد، بدون هيچ ترديدي شير دادن او با وجود س

  رضاعي خواهد شد.
  حق حضانت فرزند

مسأله ديگري كه در باب نكاح وجود دارد اين است كه در صورت افتراق و 
داراي فرزند خنثاي مشكلي باشند؛ حق حضانت فرزند  چه ناجدايي پدر و مادر، چن
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مورد حق مادر است. به عبارت ديگر آيا خنثاي مشكل در  با كدام يك از پدر و
  شود و يا ملحق به دختر؟ مي حضانت، ملحق به پسر

فرمايد: در مورد حق حضانت، حكم  مي »قواعد«عالمه حلي (ره) دركتاب 
دختر و خنثاي مشكل يكي است و به عبارت ديگر ايشان خنثاي مشكل را در اين 

و داند از اين رو در هر دو، حق حضانت تا هفت سالگي ( مي مسأله، ملحق به دختر
  .25بنا بر قولي تا نه سالگي) با مادر است

فرمايد: وجه و دليل الحاق خنثاي  مي »كنزالفوائد«در كتاب » عميدي«
مشكل به دختر در اين مسأله اين است كه در ابتدا (از تولد تا دو سال) حق 

كنيم كه آيا اين حق  مي حضانت فرزند براي مادر است. پس از اين مدت شك
كه زائل شده است كه اصل بقا اين حق است  قي است و يا اينهنوز براي مادر با

كه وجود علت زائل كننده اين حق، ثابت شود و در فرض ما چنين چيزي  مگر اين
ثابت نشده است. پس حق حضانت فرزند تا هفت سال (و بنابه قولي تا نه سال) 

  26.براي مادر باقي است
ر خصوص خنثاي مشكل دو فرمايد: د مي شهيد ثاني (ره) در كتاب مسالك

  قول است:
كه تا قبل از اتمام دو  شود؛ به دليل اين مي خنثاي مشكل ملحق به دختر -1

سال، حق حضانت او با مادر است و پس از اتمام دو سال به جهت شك در وجود 
كنيم كه  مي رافع (يعني ذكوريت خنثاي مشكل)، در بقا اين حق براي مادر شك

با اجراي استصحاب، حق حضانت براي مادر پس از دو مجراي استصحاب است و 
  شود. مي سال نيز ثابت

شود؛ زيرا حق حضانت تا دو سال براي  مي خنثاي مشكل ملحق به پسر -2
كه فرزند، دختر باشد و در مورد  مادر است، اما بيش از دو سال منوط است به اين
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ت خنثاي مشكل خنثاي مشكل ما علم به وجود اين شرط نداريم؛ پس حق حضان
  پس از دو سال با پدر است.

فرمايد: اقوي اين است كه خنثاي مشكل را ملحق به دختر  مي ايشان در پايان
  بدانيم زيرا:

خنثاي مشكل در احكام (همچون پوشش و....)، واجب است به احكام  -1
  شود. مي زنان عمل كند؛ پس در ما نحن فيه نيز ملحق به زن

به طور مطلق با مادر » ولد«گويد: حق حضانت  مي عموم اخباري كه -2
شود و از اين عموم تنها پسر (به جهت مناسب  مي است، شامل خنثاي مشكل نيز

بودن پدر براي تربيت وتأديب او) خارج شده است. پس خنثاي مشكل تحت 
  )425، ص8 ج،  ه 1413(شهيد ثانى، 27.ماند مي عموم عام باقي

، ادله شهيد ثاني (ره) را تمام »جواهر«(ره) در كتاب  28»صاحب جواهر«
  فرمايد: مي داند و نمي

اوالً: رعايت احكام زنان هميشه بر خنثاي مشكل واجب نيست؛ بلكه فقط در 
مواردي كه اشتغال يقيني وجود دارد به جهت حصول برائت يقيني، بايد رعايت 

مثالً در حال كند؛ اما در غير اين موارد واجب نيست احكام زنان را رعايت كند. 
خواندن نماز واجب است كه به احكام ستر عمل كند؛ اما در غير نماز چنين 

  اي ندارد. لذا استدالل نخست شهيد ثاني (ره) باطل است. وظيفه
گويد حق حضانت تا هفت سال با  مي گونه كه عموم اخباري كه ثانياً: همان

گويد حق حضانت  مي شود، عموم اخباري كه مي مادر است، شامل خنثاي مشكل
مادر نسبت به ولد مشروط به فطام (شير خوارگي يا دو سال) است، نيز شامل 

شود؛ چرا كه از اين عموم فقط دختر خارج شده است. و عموم ادله سبع  مي خنثي
بر عموم ادله فطام برتري ندارد. پس با اين حال بهتر است به اطالق واليت پدر بر 

اطالق، در مورد واليت بر پسر تا دو سال، و در مورد فرزند رجوع كنيم كه اين 
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واليت بر دختر تا هفت سال تقييد خورده است. از اين رو، خنثاي مشكل تا دو 
سال كه قدر مشترك بين دختر و پسر است، تحت حضانت مادر است اما در 

  بيشتر از دو سال با توجه به اطالق واليت پدر، حضانت او با پدر خواهد بود. 
نتيجه بحث اين كه اكثر فقها خنثاي مشكل را در اين مسأله، به استناد 

اند اما صاحب جواهر (ره) با توجه به دليلي كه  استصحاب ملحق به دختر دانسته
 بيان شد آن را ملحق به پسر دانسته است.

  
  گيري تيجهن

ازدواج خنثاي مشكل، از نظر فقهاي اماميه حرام و باطل است. زيرا مرد فقط 
تواند ازدواج كند و خنثاي  مي تواند ازدواج كند و زن هم فقط با مرد مي با زن

مشكل نه مرد بودن آن قطعي و روشن است و نه زن بودن آن، لذا حق ازدواج با 
هيچكدام از اين دو را ندارد. اما خنثاي غير مشكل، حكم جنسيتي را دارد كه به 

ق ازدواج با مردان را دارد و اگر آن ملحق شده است. اگر به زنان ملحق شده، ح
به مردان ملحق شده، حق ازدواج با زنان را داراست. در رابطه با حق فسخ نيز بايد 
بگوييم كه در صورت علم زوج يا زوجه به خنثي بودن همسرش قبل از ازدواج، 

كه شخص با علم به وجود اين  بدون شك خيار فسخ وجود ندارد به دليل اين
ه ازدواج كرده است و لذا با اين اقدام، حق فسخ را از خود سلب نقيصه، اقدام ب

كرده است. اما اگر قبل از ازدواج علم به اين نقيصه نداشته باشد، در اين صورت 
شود از اين رو حق فسخ  مي برخي گفتند اين عيب است و موجب تنفر و نفرت

ب حق فسخ گويند اين عيب چنان نيست كه موج مي وجود دارد اما برخي ديگر
  شود و بر فرض شك نيز اصل بر لزوم عقد نكاح است.

در بحث حرمت ازدواج ناشي از لواط در مورد خنثاي مشكل دو حالت وجود 
دارد: الف: يا خنثاي مشكل فاعل است: در اين صورت، اين لواط باعث تحقق 
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شود. زيرا خنثاي مشكل از همان  حكم جديدي در مورد ازدواج خنثاي مشكل نمي
كه خنثاي مشكل، مفعول  ابتدا ازدواجش با تمام زنان حرام بوده است. ب: يا اين

است: در اين صورت اين لواط باعث حرمت مادر و خواهر و دختر خنثاي مشكل 
باشد؛ اول، دخول و  مي شود، زيرا حرمت ازدواج متوقف بر دو شرط بر فاعل نمي

ا يقين به مرد بودن خنثاي نزديكي. دوم، مرد بودن مفعول. و در اين مورد، م
  مشكل نداريم بله احتياط در مسأله، اقتضاي حرمت ازدواج را دارد.

محرميت ناشي از رضاع، شرط تحقق آن، اين است كه شير دهنده زن باشد، 
كه ازدواج او نيز جايز  و خنثاي مشكل، زن بودن آن مشخص نيست، عالوه بر اين

فرمايند: شير دادن در صورتي موجب  مي باشد. البته برخي فقها و صحيح نمي
شود كه آن شير به سبب تولد فرزند حاصل شود و با تولد فرزند حتماً  مي محرميت

 خنثاي مشكل، زن خواهد بود، لذا شير دادن او موجب حصول محرميت رضاعي
شير دهنده، خنثاي واضحي باشد كه حكم به زن بودن او شده  چه ناشود. اما چن مي

يچ ترديدي شير دادن او با وجود ساير شرايط، موجب محرميت باشد، بدون ه
  رضاعي خواهد شد. 

خنثاي مشكل باشد اكثر فقها آن را به  چه نااما در بحث حضانت فرزند چن
اند اما صاحب جواهر (ره) آن را ملحق به  استناد استصحاب، ملحق به دختر دانسته

  پسر دانسته است.
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 ها نوشت پي

جال: من الُخْنثى ؛٣٢٥ص ،٤ ج  ،»اللغة في المحيط«١ ُجل ما له الرِّ أة، ما و للرَّ  و الُمَخنَُّث، اْشتُقَّ  منه و للَمْر
يَ  ِره.؛ ُسمِّ َكسُّ ِتَ رُ  الاْختِناِث: أَصلُ  و١٤٦ ص ،٢ ج ،»العرب لسان« ل نِّي؛ و التََّكسُّ ثَ تاج اللغة  -الصحاح « التَّ

ر  ٢٨١، ص: ١ ؛ ج»و صحاح العربية  الانِْخَناُث: التثنِّى و التكسُّ
 سمي بل يقال: و الُمَخنَُّث. أُِخذَ  منه و أنثى، لا و بذكر ليس الذي هو و الُخْنثَى: ؛٢٤٨ص ،٤ج ،»العین« ٢

و  ٢٨١، ص ١ ؛ ج»تاج اللغة و صحاح العربية -الصحاح «؛ عطفته إذا الجوالق و السقاء َيْخنَثُ  كما لتكسره
  الَىالُخْنَثى: الذى له ما للرجال و النساء جميعاً، و الجمع الَخَناَثى مثل الَحبَ 

  ١٤٥ص ،٢ج ،»العرب لسان« ٣
ثَى: َرُجلٌ  ؛٢٠٧ص ،٣ ج ،»القاموس جواهر من العروس تاج« ٤ رِ  ما له ُخْن كَ ُٔنْثَى. و لِلذَّ  المصباح: في و الا
. فَْرجُ  و الرُّجلِ  فَْرجُ  له ُخلِقَ  الذي هو ِة أَ : عند و شيُخنا: قال الَمْر َقَهاِء  َعِدمَ  َمنْ  أَو مالَُهَما، لَهُ  َمنْ  هو الُف

نُّهمْ  معاً، الَفْرَجْينِ  ِنّه قالُوا: فٕاِ ْرَجاِن، له َمن َحِقيَقةً  الُخْنثَى قال بعُضُهم و ُخْنثَى، إ لِّيَّةِ  له فَْرجَ  لا َمنْ  و فَ  بالكُ
ثَى أَلِْحقَ  ل مجازاً، ُخْنثَى فهو أَحكاِمه، في بالُخْن تأَمَّ  فَ
 الذي هو و ح،الممسو و النساء و الرجال فرج له الذي هو و  الخنثى؛ ؛٣٨ص ،١ ج ،»الفقهية العناوين« ٥
 منهما ء شي له ليس
 الرجال فرج له من الخنثى ؛٧٣ ص ،٥ ج ،»الحديثة) -  (ط الٕامامية مذهب على الشرعية الأحكام تحرير« ٦
 النساء و
 - الفرجين فقد من السادس:« ٨١ص ،٥ ج ،»الحديثة) -  (ط الٕامامية مذهب على الشرعية الأحكام تحرير« ٧
بوة ناتئة لحمة إلّا قبله في له ليس وجد شخص عن نقل كما  و قبل، له ليس و رشحا، منها البول يرشح كالرّ
 و قبل، لا مخرج له ليس آخر عن و يبول، منه و يتغّوط، منه المخرجين، بين واحد مخرج إلّا له ليس آخر عن
ٔ  إنّما و دبر لا نّه - يشربه [ما] و يأكله ما يتقايا  سهم على و ،اللّه عبد سهم على تكتب بأن بالقرعة، يرث فٕا
ّه أنت اللّهم فتقول: تعالى اللّه تدعو و نظرك عن تسترها و المبهمة، بالرقاع تمزجهما و اللّه، أمة آخر  لا الل
 المولود هذا أمر لنا بيّن يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت الشهادة، و الغيب عالم أنت إلّا إله
  .»خرج ما على فتعمل سهما، خرجت ثمّ  كتابك. في له فرضت ما يورث حتّى
 من و ِمثله. أى هذا، ِشكل هذا تقول:« ٢٠٤ص ،٣ ج ،»اللغة مقائيس معجم« ؛ ٢٩٦ص ،٥ج ،»العین« ٨

هَ  هذا أى ُمشتبِه، أمر يقال كما ُمْشِكل، أمرٌ  يقال ذلك    .»هذا ِشكل فى دخل هذا و هذا، شابَ
لِطٍ  كل و«٣٥٨ص ،١١ج ،»العرب لسان«  ٩ ٌل: َحْرف و ....... لٌ ُمْشكِ  ُمْختَ بِهٌ  ُمْشكِ بِس ُمْشَت   ».ملتَ
 228-230، ص2ج روانپزشكي باليني ترجمه دكتر فرزين رضاعي،، خالصه روانپزشكي علوم رفتاري 10
 ٤٢٨؛ ص »الجامع للشرائع« ١١
  ١٠٩، ص  ٨ ، ج»مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الٕاسلام« ١٢
  ٣٣٠، ص ٣٠ ، ج»جواهر الكلام في شرح شرائع الٕاسلام« ١٣
 ٣٤٨، ص ٤ ؛ ج»الخلاف« ١٤
 ٢٦٣، ص ٢ ؛ ج»شرائع الٕاسلام في مسائل الحلال و الحرام« ١٥
 ٣٢، ص ٣ ؛ ج»قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام«  ١٦
 ٣٦٤، ص٢ ؛ ج»كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد« ١٧
 ٧٢، ص٣ ؛ ج»مشكلات القواعدإيضاح الفوائد في شرح « ١٨
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و لو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب «و في القواعد « ٤٤٨، ص ٢٩ ؛ ج»جواهر الكلام في شرح شرائع الٕاسلام« ١٩

و لعله للأصل مع الشك في السبب، و ربما نوقش بأنه إن كان مفعولا و كان الٕايقاب بٕادخال تمام الحشفة » عدم التحريم
ى واطئة بناء على نشر الزنا الحرمة، و إن كان فاعلا فالنساء جميعها حرام عليه، كما أنه هو حرام حرمت الام و البنت عل
بأن المراد نفي الحرمة من  -بعد تسليم شمول الأم التي تحرم ابنتها بالزنا بها له بالنسبة إلى ما يلده -على الرجال، و قد يدفع

الحشفة فيه، لا من حيث الزنا، و لا من حيث الشك في ذكورته و حيث الٕايقاب الذي ستعرف عدم اعتبار دخول تمام 
أنوثته، على أن كلامهم في باب إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يقضي بجوازه، و أيضا فالذي يحرم بالٕايقاب 

کند اما  می اقشه در این حکمایشان نیز اگر چه در ابتدا من». ما يتولد منه لا ما يلده، و في الزنا ما يلده، فاختلف موجبهما
 ».کند می در نهایت این مناقشه را رد

 ٣١٤، ص ٥ ؛ ج»المبسوط في فقه الٕامامية« ٢٠
أو من هو مشكل، لبن، فارضع به مولودا، هل ، إذا ظهر من ثدي خنثى«؛ ١٩٨؛ ص: »العقائد الجعفرية -جواهر الفقه« ٢١

انما تكون له حرمة بأن يكون لبن ولادة، و اما ان كان على غير  يكون له حكم أم لا؟ الجواب: لا حكم لذلك، لأن اللبن
 ».ذلك، فلا ينشر الحرمة، فلم يثبت للرضاع حكم

قد بّينا أّن الرضاع انّما يستتبع أحكامه «٤٥٩، ص ٣ ؛ ج»الحديثة) -تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الٕامامية (ط «  ٢٢
لو حصل اللبن عن ولادة، و هو إنّما يتحقق في المرأة، فالخنثى إذا ولدت حكم بأنّها امرأة إلّا على ما يروى في الشواذ: اّن 

الحرمة إن كانت امرأة، و إن كانت ذكرا لم ينشر، و إن كان مشكلا، وقف المولود على  خنثى ولدت و أولدت فينشر لبنها
  ».ما ينكشف منه، فٕان كان رجلا لم ينشر و إلّا نشر

» أن يكون اللبن صادرا عن نكاح«و قد استفيد من قوله: «؛ ٢٠٩، ص ٧ ؛ ج»مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الٕاسلام« ٢٣
مة، و لا للبن الرجل، و لا للبن الخنثى المشكل أمره، لتحريم نكاحه. و كّل ذلك عندنا موضع وفاق، أنّه لا حكم للبن البهي

  ».و إنّما خالف فيه بعض العاّمة، فحكم بنشر الحرمة بجميع ذلك على اختلاف بينهم فيه
بالامرأة في الحرمة،  و كيف كان فلا ريب في اعتبار العلم«٢٦٧، ص ٢٩ ؛ ج»جواهر الكلام في شرح شرائع الٕاسلام« ٢٤

فلو ارتضع من خنثى مشكل و إن كان قد وطئت بالشبهة لم ينشر حرمة، لتخصيص عمومات الرضاع بما ذكرناه، فٕانه لا 
لا يحرم من رضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو «قول الباقر عليه السلام:   يكاد يشك من لحظ النصوص، خصوصا نحو

و نحوه مما كان ظاهره إرادة القيدية من جميع ما يذكر فيه ظهورها في اعتبار » ة واحدةخمس عشرة رضعة متواليات من امرأ 
الأنوثة، لا أن الخارج الذكر خاصة كما يشهد له أيضا ما عساه يظهر من بعضهم من دعوى الوفاق على عدم النشر بالرضاع 

 ».منها
كانت أنثى، أو خنثى على الأقرب فالأم  و إن«١٠٢، ص٣ ؛ ج»قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام«  ٢٥

أحّق بها إلى سبع سنين من حين الولادة، و قيل: إلى تسع، و قيل: ما لم تتزّوج، ثّم يصير الأب أولى. هذا إذا لم 
. فٕان تزّوجت سقطت حضانتها عن الذكر و الأنثى، و يصير الأب أولى. فٕان طلّقت عادت ولايتها إن  تتزّوج الأمّ

 ».إلّا بعد العّدة. فٕان مات فالأمّ أحّق بالذكر و الأنثى من كّل أحد، وصيّا كان أو غيره، إلى أن يبلغاكان بائنا و 
المسألة الثانية: لو كان الولد خنثى فالأقرب عند  ٥٢٩ -٥٣١، ص٢ ؛ ج»كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد«  ٢٦

المصنّف اّن حكمه حكم البنت في استحقاق الامّ لحضانتها الى سبع سنين. و وجه القرب أّن الحضانة تثبت للامّ ابتداء، و 
 ».ت فكان حّق الامّ من الحضانة باقيا الى السبعالأصل بقاء الحّق ما لم يثبت المسقط، و لم يثب

لو كان الولد خنثى ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان «؛ ٤٢٥، ص٨ ؛ ج»مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الٕاسلام« ٢٧
، و كون يتحّقق  منشؤهما استصحاب الام حّق الحضانة الثابت قبل تمام الحولين، للشك في المزيل، إذ هو الذكوريّة و لم

استحقاقها مشروطا بالأنوثّية و لم يعلم. و الأقوى إلحاقه بالأنثى، لوجوب جريان أحكامها عليه من الستر و نحوه، و دخوله 
 ». في عموم الأخبار الدالّة على استحقاقها الولد مطلقا، خرج منه الذكر لمناسبة تربيته و تأديبه فيبقى الباقي

أما الخنثى المشكل ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان، « ٢٩٢، ص ٣١ ؛ ج»الٕاسلامجواهر الكلام في شرح شرائع « ٢٨
منشؤهما استصحاب حق حضانة الأم الثابت قبل تمام الحولين، للشك في المزيل، إذ هو الذكورة و لم تتحقق، و كون 
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وب جريان أحكامها عليها من الستر و الأقوى الأول لوج«استحقاقها مشروطا بالأنوثية و لم يعلم. و في المسالك و غيرها 

و » نحوه، و دخوله في عموم الأخبار الدالة على استحقاقها الولد مطلقا، خرج منه الذكر لمناسبة تربيته و تأديبه فيبقى الباقي
يس بأولى من فيه منع وجوب الستر عليها في غير متيقن الشغل، كالصلاة المحتاجة إلى البراءة اليقينية، و عموم أخبار السبع ل

الأنثى منه، فالمتجه حينئذ الرجوع إلى إطلاق ولاية الأب على   عموم أخبار التعليق على الفطام الذي لم يعلم خروج غير
ولده المقتصر في تقييده على خصوص الحولين في حضانة الذكر و السبع في حضانة الأنثى، فيبقى الخنثى في غير القدر 

  ».لاقالمشترك أي الحولين تحت الٕاط
  فهرست منابع

 قرآن كريم

دار ،  ، سوم ، احمد فارس صاحب الجوائب ، لسان العرب ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم
  . ق  ه 1414،  لبنان ،، بيروت دار صادر ،الفكر للطباعة و النشر و التوزيع

، اول، انتشارات دفتر  السالم محمد هارون، عبد  معجم مقائيس اللغة،  ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا
  . ق  ه 1404، ايران، ، قم تبليغات اسالمى حوزه علميه قم

، دار العلم  ، اول ، احمد عبد الغفور عطار تاج اللغة و صحاح العربية ،، الصحاح جوهرى، اسماعيل بن حماد
  . ق  ه 1410، لبنان ،بيروت  للماليين،

، ابراهيم الحديثة) -تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الٕامامية( ط،  مطهر اسدى حلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن
   .ق  ه 1420،  ايران ،، قم مؤسسه امام صادق عليه السالم  اول،   بهادرى،

، گروه پژوهش دفتر  قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام،  حلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى
،  ايران ،، قم ، اول، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىانتشارات اسالم

  . ق  ه 1413
، سيد حسين  ، إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف

 .ق  ه 1387،  ايران -، قم ، اول عبدالرحيم بروجردى ،پناه اشتهاردى على ،موسوى كرمانى

، عبد الحسين محمد على  شرائع الٕاسلام في مسائل الحلال و الحرام،  حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن
  .ق  ه 1408،   ايران ،، مؤسسه اسماعيليان، قم ، دوم بقال

 مؤسسة سيد ، ، اول حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، جمعى از محققين تحت إشراف شيخ جعفر سبحانى
  . ق  ه 1405 ، ايران -قم ، الشهداء العلمية

،  ، عالم الكتاب ، اول ، محمد حسن آل ياسين المحيط في اللغة،  ، اسماعيل بن عبادكافى الكفاةصاحب بن عباد، 
   .ق  ه 1414، لبنان -بيروت

 ،الجواهر في الفقه ،، جواهر الفقه طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن ،طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز
، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه  ، اول ، ابراهيم بهادرى العقائد الجعفرية

  .ق  ه 1411،  ايران ،، قم قم
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مجتبى  ،مهدى طه نجف ،سيد جواد شهرستانى ،، على خراسانى الخالف طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 

 . ق  ه 1407،  ايران ،شارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، دفتر انت ، اول عراقى

، المكتبة المرتضوية  سومسيد محمد تقى كشفى،   ، المبسوط في فقه الٕامامية طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 
 . ق  ه 1387،  ايران ،، تهران لٕاحياء الآثار الجعفرية

،  مؤسسة المعارف الٕاسلامية،  ، اول مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الٕاسلام ، ن علىعاملى، شهيد ثانى، زين الدين ب
   .ق  ه 1413، ايران ،قم

 ،، محى الدين واعظى كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد،  عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى
، اول، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه  جالل اسدى ،حاج كمال كاتب

  .ق  ه 1416،  ايران ،قم  قم، 

 ،، قم ، نشر هجرت ، دوم ، دكتر مهدى مخزومى و دكتر ابراهيم سامرائى ، العين فراهيدى، خليل بن احمد
   .ق  ه 1410، ايران

 ،، قم ، منشورات دار الرضي ، اول المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالمصباح ،  فيومى، احمد بن محمد مقرى
  .، بي تا ايران

، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  ، اول العناوين الفقهية ، مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى
  .ق  ه 1417، ايران ،، قم مدرسين حوزه علميه قم

،  على آخوندى -، عباس قوچانى جواهر الكلام في شرح شرائع الٕاسلام ، حسن نجفى، صاحب الجواهر، محمد
  .بي تا ، لبنان -بيروت  ، دار إحياء التراث العربي، هفتم

،  ، على شيرىتاج العروس من جواهر القاموس،  واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى
 . ق  ه 1414،  لبنان ،، بيروت زيعدار الفكر للطباعة و النشر و التو،  اول

 ايران، ،تهران ،دار الكتب الٕاسلامية جلد، 8 ،)الٕاسلامية - ط( الكافي يعقوب، بن محمد جعفر، ابو كلينى،
  ق.  ه 1407 چهارم،

  .230-228، ص2دكتر فرزين رضاعي، بي نا، ج :كاپالن و سادوك، ترجمه
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