
  
  

  از استوما شده خارجد شرعی موا طهارت 
  
 2فاطمه منظمی ،* 1مهدی موحدی محب

  )6/9/1400 تاریخ پذیرش مقاله: -25/12/99 (تاریخ دریافت مقاله:
  

  چکیده
شود که به  ای برای دفع زوائد از بدن بوده و برای بیمارانی استفاده می استوما دهانه

ترین  . از مهمشده است ها، روده یا مقعدشان از چرخه دفع، خارج دلیل برخی بیماری
شده از استوما (استومی،  مورد، طهارت یا نجاست مواد خارج مسائل فقهی در این

مستحدث و مبتالبه بودن این مسأله در جامعه  یا ...) است؛ باعنایت به  ایلئوستومی 
مورد، ضرورت بحث از آن روشن  امروز و فقدان تحقیقی مستقل و اجتهادی در این

موضوع، باتحلیل مبانی  توصیفی، ضمن تبیین  رحاضر، با روش تحلیلیشود. نوشتا می
مختلف آن،   رهگذر تبیین و تحلیل جوانب فقهی، دوسوی مسأله را به بحث نشسته و از  

، به نجاستگیری کرده، با نقد اصولی استناد به آیات، روایات و دیگر ادله قول  نتیجه
، ازجمله در مسئلهبررسی اصول عملی  ،و ظاهرتطبیق موضوع با مسأله تعارض اصل 

أصالة الطهارة و به اقتضای توقیفی دانستن مفهوم نجاست شرعی، وابسته بودن مفهوم 
عرف، قول به   داوری لیو تحل و معتادمعمول  از موضععرفیِ غائط به خروج مواد 

 چنین به استناد قاعده نفی عسر وحرج، به عنوان مستند شود؛ هم طهارت، مدلّل می
و رعایت نظافت  و لزومکنیم. اگرچه، ترجیح  حکم ظاهری نیز احکام طهارت را بار می

  ، روشن است.و فطرتنیز به حکم شرع  بهداشت
 

  استومی، تطهیر، اصالة الطهاره، نجاست، فقه پزشکی. واژگان کلیدی:
  

                                                                                                                                                                        
  ؛(نویسنده مسئول). ایرانسمنان، ، دانشگاه سمنان، حقوقدانشیار گروه . 1

Email: movahedi@semnan.ac.ir 
  ؛ایرانسمنان،  ، دانشگاه سمنان،حقوق، گروه میاسال و مبانی حقوق   فقه دانشجوی دکتری. 2

Email: f_monazzami@semnan.ac.ir 

  اسال�ی ��وق �با�ی  و  ��ه
  1400پاییز و زمستان ، دومشمارۀ ، مچهارو پنجاهسال 

  (مقاله پژوهشی) 489-509صص 
   

 

 
Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law 
Vol. 54, No. 2,  Autumn & Winter 2021/2022 
 

 

DOI: 10.22059/jjfil.2021.320139.669134 

mailto:movahedi@semnan.ac.ir
mailto:f_monazzami@semnan.ac.ir


 1400اییز و زمستان پ، دوم، شمارۀ پنجاه و چهارمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     490

  مقدمه
به  استوما شبیه] 1062، ص5[در لغت به معنای دهان، شکاف و چاک است.  1استوما

ها در اثر  شود که روده (بزرگ یا کوچک) آن دهان است که در بیمارانی استفاده می
ای مورد جراحی قرارگرفته و پس از آن، بسته به مورد و تشخیص پزشک،  عارضه

تا  شده گذاشتهمدتی(یا در مواردی برای همیشه) روده یا مثانه از چرخه هضم غذا کنار 
ی شکم بیمار بر رووارد، محل انتهایی روده کوچک را التیام یابند. در این م ها زخم

گذارند تا مواد غذایی که از معده و روده کوچک  سوراخ کرده و انتهای روده را بیرون می
و به  شده خارجگذشته، پیش از ورود به روده بزرگ یا قبل از رسیدن به مخرج، از بدن 

  ی ناحیه روده بزرگ یا مقعد آسیب نرساند.ها زخم
راین، با توجه به مستحدثه بودن موضوعِ پژوهش حاضر و اهمیت رفع دغدغه این بناب

ها از طریق تبیین حکمی روشن در این مورد، ارائه پژوهشی بیماران و اطرافیان آن
، این پژوهش با روش رو نیازارسد. مستقل در این موضوع ضروری به نظر می

کا به مفاهیم مهمی چون طهارت و با ات و مبتنی بر استنتاج منطقی توصیفی تحلیلی
  نجاست انجام شده است.

، 2پرسش اصلی نوشته حاضر این است که آیا موادی که از استوما (استومی
یا طهارت؟ با بررسی و  اند نجاستشوند، شرعاً محکوم به  ) خارج می...یا 3ایلئوستومی

ژه نجاست، گیرد، ضمن توضیح دقیق موضوع و نیز معنای واجستجویی که صورت می
 داتیو مؤکرد. سپس ادله  میخواهی قرار بررسرا به این مفهوم،  هانیو فقرویکرد شارع 

نیز از اصل مورد  و در آخرمجزّا به بحث نشسته  طور بهاین مواد را  و طهارتنجاست 
بندی، مؤیّدات قول به  جمع در مقامگفت. سپس  تردید، سخن خواهیم در مقاماستناد 

این نکته که ترجیح، بلکه لزوم رعایت  با حفظکنیم؛  نی اصولی، تبیین میطهارت را با بیا
   شود. طبع سلیم دانسته می و مطلوبی)، امری فطری و اجتماعنظافت و بهداشت (فردی 

  
  مفاهیم - 1

  پردازیم: ابتدا جهت روشن شدن موضوع بحث به بررسی مفاهیم مرتبط با آن می

                                                                                                                                                                        
1. Stoma 
2. stomy 
3. Ileostomy 
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  استوما - 1- 1
تشکیل استوما یک  ] 1062، ص5[ به معنای دهان یا ورودی است.در اصل  1استوما واژه

برای  شده انجامبه عنوان بخشی از عملیات  2عمل متداول در عمل جراحی کولورکتال
بیمارانی که تحت عمل جراحی استومی قرار  بیماری بدخیم و التهابی روده است.

وما در حقیقت قسمتی از ای به نام استوما دارند. است گیرند، روی شکم خود دهانه می
 زائدو مواد  گردد یشده و توسط بخیه به جدار شکم ثابت م روده است که از شکم خارج

  ] 10ص  ،51[ شود. از طریق آن خارج می (محتویات روده) بدن
گیرند، قادر نیستند  در این صورت افرادی که تحت عمل جراحی استومی قرار می

از  تخلیه محتویات روده باشند؛ بلکهدفع داشته  ی طبیعی،مانند افراد عادی از مجرا
   .ردیگ یطریق استوما صورت م

  
   3کلوستومی - 1- 1- 1

ایجاد  دیواره شکم و پوستکلوستومی، یک گذرای جراحی است که بین روده بزرگ 
را  ها آن. دو نوع کلوستومی وجود دارد: کلوستومی انتهایی وکلوستومی حلقه. شود یم
منجر به ایجاد تغییرات  تواند یمموقت یا دائمی درنظرگرفت. ایجاد کلوستومی  توان یم

 برش محل به بسته گیر در زندگی فرد جراحی شده، گردد. مواد خروجی از استوما، چشم
  ]686، ص52[ .باشد داشته شل یا سفت قوام است ممکن استوما، ریقرارگیو محل  روده
 

  4ایلئوستومی - 2- 1- 1
 در. شود می ایجاد جراحی لهیبه وس که است کوچک روده مسیر انحراف ایلئوستومی
 روده اول قسمت. شود می تقسیم بخش دو به 5ایلئوم هیدر ناح باریک روده ایلئوستومی،

بخش . دهد می تشکیل راو استوما  یابد  می راه رونبیو به  شده خارج شکم پوست از
، ایلئوستومی رندیگ یمی از بیمارانی که تحت عمل جراحی سرطان مقعد قرار توجه قابل

 که است کوچک روده مسیر انحراف ایلئوستومی ]294، ص49[. کنند یمموقت دریافت 

                                                                                                                                                                        
1. Stoma 
2. Colorectal 
3. Colostomy 
4. Ileostomy 

5 .Ileum  968، ص50[.است کوچکروده بخش انتهایی از سه بخش که  روده کوچک ستالیقسمت د[  
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 دو به 1ایلئوم هیحدر نا باریک روده ایلئوستومی، در. شود می ایجاد جراحی لهیبه وس
 یابد  می راه بیرونو به  شده خارج شکم پوست از روده اول قسمت. شود می تقسیم بخش

ی از بیمارانی که تحت عمل جراحی توجه قابلبخش . دهد می تشکیل راو استوما 
  ] 294، ص49 [.کنند یم، ایلئوستومی موقت دریافت رندیگ یمسرطان مقعد قرار 
 گوارش دستگاه مانده باقی های بخش باشد،  دائمی ایلئوستومی،  که یحالت افزون بر این، در

 های کیسه از باید ماریو ب شده  خارج استوما از مواد حالت، این در .شود می خارج شکم از نیز
 ارادی استوما ورود مواد به شرایط، این در زیرا کند استفاده آن آوری جمع برای مخصوص

 دارای که نیا به توجهو با  داشتهو نرم  مایع حالت معموالً ایلئوستومی خروجی موادّ .نیست
  ] 175، ص50[است.  آور  زیان استوما اطراف پوست برای است، ای روده های  آنزیم
  

  طهارت -2- 1
چنین به  هم] 505، ص4، ج1[ طهارت، مصدر طهر بوده و آن، نقیض نجاست است.

زاهت نیز به معنای دور شدن از ن] 68، ص3، ج23 [معنای نظافت و نزاهت آمده است.
نیز » قاوةن«چنین آن را به معنای  هم ] 4035، ص16[پاکی معنا شده است.  و بهبدی 
  ] 336، ص9، ج1[. اند گرفته

ث و طهارت از حَدَث. طهارت از خبث یعن  یطهارت بر دو قسم است: طهارت از خَبَ
از  یی معنوها یدیپل تطهیر از یپاك شدن از انواع نجاسات، و طهارت از حدث یعن

شود.  یخروج بول و غائط و امثال آن عارض م جهیدرنت آنچهقبیل جنابت و حیض یا 
طهارت، هم به معنای لغوی و هم به معنای اصطالحی در فقه کاربرد  ] 168، ص26[

ث،  دارد و با توجه به معنایی که برای آن ذکر شد، در این نوشتار طهارت به پاکی از خبَ
دانیم، طهارت ست. البته با توجه به این که خبث را همان نجاسات شرعی میا نظرمورد 
  کند.شود نیز صبغه شرعی پیدا میی که در این نوشتار مطرح میریو تطه

  
  تفاوت نزاهت، نظافت و طهارت- 2-1- 1

چیزی  بسا چهاما  هستند؛لفظ طهارت  هب  کیاز نظر معنا نزد واژگانیو نزاهت،  نظافت
بودن بدن یا لباس نمازگزار به آن، مانع صحت نماز نباشد ولی  و آلودهبوده طاهر  شرعاً

                                                                                                                                                                        
1 .Ileum  50[ .است کوچکروده بخش انتهایی از سه بخش بوده که  روده کوچک ستالید قسمت ،

  .]968ص
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ی پیرامون آن و معانواجد وصف نظافت نباشد. البته برخی طهارت را مربوط به آفرینش 
فالنی  ندیگو یم رو نیازامنافات دارد؛  و نقصاند زیرا آفرینش، با عیب  هم دانسته

پاکیزه و مطهر است. یعنی دربردارنده  مؤمن شود یمگفته  گونه نیهمی است. خو زهیپاک
در پوشش و ...  و تنهای بسیار نیک است. اما نظافت متضاد چرک (دنَس) است ها یژگیو

. برای همین گفته رود ینممورد مفاهیم پیرامون آفرینش، به کار  و دره شد استفاده 
 یبه معنا ،در اصل نیز کلمه نزاهت] 50، ص2[پاکیزه است.  اش چهرهفالنی  شود یم

، 22[ طور استعاره استعمال شده است. بوده، و اگر در طهارت استعمال شود، به یدور
  .کاربردبجای طهارت به  توان ینماز این دو واژه را  کی چیه جهیدرنت ] 210، ص2ج
  
  نجاست -3- 1

 ،39[ ه آمده است.ضد الطهارو نیز  ]226، ص6، ج1[ة القذار ینجاست در لغت به معنا
  . ]  225، ص8، ج23[اند. چنین آن را مرادف رِجس دانسته هم] 529، ص1ج

برطرف کردن  به اجتناب از آن و ،است که شریعت یا یآن پلید ی،در اصطالح شرع
که طهارت آن در هنگام استعمال شرط است، دستور  یآن از جامه و بدن و هر چیز

 ] 92، ص1، ج36[. مانند طهارت جامه و بدن در حال نماز و طواف ؛داده
، 39[که از نظر شرعی، طاهر نیستند.  شود یمدر اصطالح نیز به چیزهایی گفته  
  ] 528، ص1ج
  
  مقایسه نجاست و قذارت  -3-1- 1

ر ونجاست این است که قذر درمقابل نظافت قرار دارد، نه طهارت؛ که  در تفاوت میان قَذَ
د. قذِر درلغت، به معنای کثیف نیز بیان ش و طهارتقبل، تفاوت میان نظافت  قسمت

چنین قاذورت به معنای فعل قبیحی است که خداوند  هم] 474، ص3، ج23[آمده است. 
  ] 81، ص5، ج1[از آن نهی کرده. 

  
  مالک نجاست و طهارت -4- 1

از احکام مبتالبه در زندگي هر مسلمانی است. ناگفته پیدا است که  و نجاستطهارت 
 اءشیا چه بسیاربنابراین  .و قذر قرار دارد، نه در برابر آلودهمفهوم نجس در مقابل طاهر 

از نگاه  ای که پاکیزه به ظاهر ءعکس، شی  هیا ببوده، به لحاظ شرعی طاهر که آلوده، 
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آن در فقه، باید توجه داشت  و کاربرددر مورد طهارت  ] 530، ص39[. نجس باشد ،شرع
واژه،  نیو ااستعمال شده  ثیو احادقرآن  در متونی، و اصطالحهر دو معناي لغوي   که

عالوه بر حقیقت لغوي، حقیقت شرعي یا متشرعی نیز داشته که هر یک، درفقه کاربرد 
  مخصوص به خود را دارد.

گفت: رابطه میان  توان یو می است. و شرعمفهوم نجاست دارای دو حقیقت لغوی 
نظر مشهور فقیهان، اعیان امامیه، بنابر  در فقهمطلق است.  و خصوصدو، عموم   آن

، 1، ج31؛ 7، ص3، ج14 [آن، پاک و طاهر است.  و جزنجس، منحصر به ده مورد بوده 
شرعی خود  قتیدر حقفقیهان، نجس،  در اصطالح واقع، در] 273، ص5، ج46؛ 389ص
  . ندک یمآن را، شارع، تعیین  قیو مصاد کاررفته به

و  شده شناختها به حکم شارع، نجس ، تنهو مسکراتبرخی از این موارد، مثل خمر 
انسانی  و طبعرخی دیگر، مثل بول و غائط، عالوه بر حکم شارع، پلیدی آن از نگاه عرف ب

زائی که باید از آن دوری جُست، شناخته  عنوان آلودگی نفرت و بههم روشن بوده 
شارع  به گفته و تعبدمالک اوّلی طاهر و نجس را شرع  توان یم. براین اساس، شود یم

عرف است. به این معنا که  برعهدهمصادیق آن،  صیو تشخدانست؛ اگرچه شناخت 
الفاظ را به مواد  نیو ااعیان نجس، عرف بوده  گریو دمالک تشخیص بول، غائط، خون 

  .کند یمخاصی اطالق 
 ،تولید خوردن ودر که  یچیزهای :شده گفتهدیگری از این دو مقوله،  لیدر تحلالبته 

که آن صفات  شود یواقع م یمورد هجوم عوارض یشود، گاه یاده واقع ماستف مورد
 یها رغبت و انسان به آن دادهاست از دست  مزهبو و  ،را که بیشتر رنگ خود زیانگ رغبت

و حالت  طهارت یآن حالت اول .شود یاز آن متنفر م یبلکه طبع آدم ؛کند یپیدا نم
در اشیا  یوجود وصفرت و نجاست دو طها . بنابراین،شود ینجاست نامیده م ،یدوم

و مایه رغبت انسان در آن شد، آن چیز طاهر  بوده یدر چیز یاست که اگر صفت اول
که انسان متوجه این  یاولین بار .پیدا شد، آن چیز پلید است یاست و اگر صفت دوم

بود که در محسوسات به آن برخورد کرد، و آنگاه آن دو را در  هنگامیدو معنا شد، 
عقوالت هم استعمال کرد، و دو لفظ طهارت و نجاست را هم در حوزه محسوسات و هم م

و محسوس، چه طهارت و  یدر حوزه معقوالت به کاربرد، چه طهارت و نجاست ماد
عقاید  ،طهارت در عمل، طهارت در اخالق طهارت حسب و نسب، ،مثالً .ینجاست معنو

  ] 210، ص2، ج22[ ها. و اقوال و نجاست در آن
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ی براساس و حتباید گفت: این نظر، با نگاه تعبّدی به مقوله نجاسات فاصله داشته 
ی عفونی را نیز همانند بول و غائط، نجس بدانیم؛ که التزام بدان، ها زبالهباید  بسا چهآن، 

به دلیل مالزم بودن با توسعه دامنه تکالیف شرعی و تعارض با اصل برائت و طهارت، 
  آسان نیست.
  فقیهان در مورد خروج غائط، از غیر موضع معمولدیدگاه 

یکی از مواردی که در باب طهارت، موجب نقض وضو است، دفع بول یا غائط بوده 
، خروج درواقعشود.  ، مطرح میرمعمولیغکه در ذیل آن، بحث دفع این دو، از موضع 

ع فقیهان در شود. موض دانسته می رمعمولیغمواد زائد از استوما به عنوان دفع از موضع 
ی است. گروهی، معتقد به نجاست این بند دسته، در دو دیدگاه، قابل مسئلهخصوص این 

دانند و دسته دیگر بر این باورند که این  مواد بوده، چنین دفعی را سبب نقض وضو می
مواد، محکوم به طهارت بوده، تنها دفع از موضع معتاد و معمول، موجب نقض وضو 

  .میپرداز یمبررسي هریک از دو نگاه یادشده و مبانی هریک است. در ادامه، به 
  
  دیدگاه نخست: قول به نجاست -2-1

قائالن این دیدگاه معتقدند در دفع بول و غائط، چه از موضع معمول باشد یا از غیر آن، 
اگر از ط، ئبول و غا :شده گفتهدر این مورد  .شود یماحکام نجاست و نقض وضو، بر آن بار 

محل که  باشد، و یا آن ی، اگر به خلقت الهرمعمولیغمحل یا از  باشد ولمحل معم
؛ 27، ص1، ج25؛ 94، ص1، ج47[ شود یم، باعث از بین رفتن وضو مسدود شود معمول

اگر محل خروج  مخصوصاً؛ دانند یمبرخی نیز این نظر را احوط  ] 106، ص1، ج10
گروهی نیز معتقدند:  ] 616ص، 3، ج21[از معده باشد  تر نییپایی درجا رمعمولیغ
یا به علّت  یکه بر اثر بیمار ی،عیرطبیباشد یا غ یخروج بول و غائط، چه از مخرج طبیع«

به  معتاد نشده باشد، ی،عیرطبیاگر مخرج غ یاست؛ ول باعث نقض وضو جادشدهیدیگر ا
 ،غائطخروج بول و  یزمان این معنا که تنها گاهی از اوقات دفع از محل غیرمعمول باشد،

  ] 152، ص1، ج20[ ».باشد یمبطل وضوء است که به دفع طبیع
  

  ادله قول به نجاست - 2-1-1
 قرآن کریم - 1- 2-1-1

کَارَ«سوره مبارکه نساء:  43آیه شریفه  مْ سُ نْتُ أَ ّلَاةَ وَ وا الصَ بُ رَ ا تَقْ وا لَ ا الَّذِینَ آمَنُ ّهَ یُ ا أَ تَّ ییَ  یحَ
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وا لَمُ عْ ونَ تَ ولُ ي إِلَّا اجُنُبً وَلَا مَاتَقُ وا یحَتَّ سَبِیلٍ عَابِرِ نْتُمْ وَ إِنْ  تَغْتَسِلُ رْضَ کُ وْ یمَ لَ أَ رٍ یعَ  سَفَ
وْ دٌ جَاءَ أَ حَ مْ أَ ا  مِنَ مِنْکُ یِّبً ا طَ عِیدً وا صَ یَمَّمُ اءً فَتَ وا مَ جِدُ لَمْ تَ تُمُ النِّسَاءَ فَ وْ لَامَسْ الْغَائِطِ أَ

یْدِیکُمْ  أَ وهِکُمْ وَ جُ وا بِوُ حُ سَ ّا کَانَ اللَّهَ إِنَّفَامْ وً ورً عَفُ   .» اغَفُ
و محلّ خاصی مشخص نشده است.  ذکرشدهمذکور، تنها غائط  هیدر آبه این بیان که 

   ]107، ص1، ج10[وضو خواهدبود.  و ناقضبنابراین، از هرموضعی خارج شود، نجس 
  

  مالحظات:
بوده و تنها در بتوان گفت: اساساً آیه از جهت موضع خروج غائط، ساکت  بسا چه .1

برای تشخیص غائط، قابلیّت استناد نخواهد  رو نیازامقام بیان مبطالت وضو است. 
 داشت.
موضع خروج غائط نجس و مبطل وضو،  در خصوصکه سکوت آیه  به فرض آن. 2

پذیرفته نشود، باید گفت: لفظ غائط در آیه، انصراف به موضع معمول دارد. لذا مانع 
وده و استناد به آن مردود است. بنابراین، غائط، تنها همان است انعقاد چنین اطالقی ب

  .شود یمکه از موضع معتاد خارج 
  

  روایات -2- 2-1-1
، 1، ج10[. اند کردهقائالن به نجاست، همین استدالل را مستند به روایات این باب مطرح 

  ] 27، ص1، ج25؛ 106ص
 1....یا بول و  غائطر اثر خروج شود، جز د یوضو باطل نماند: فرموده صادق (ع)امام 

  ] 346، ص1، ج24[
شود، جز در اثر خروج مدفوع یا بول و یا باد  یباطل نم: وضو صادق (ع)امام 

  ] 292- 327، ص1، ج29[....شکم
براساس دیدگاه این عدّه، در این روایات نیز واژه غائط، به صورت مطلق آمده و 

اس، این گروه، معتقد به نجاست آن شده و نسبت به موضع خروج، قیدی ندارد. براین اس

                                                                                                                                                                        
مُ . 1 الَ لسَّ للَّهِ عَلَیْهِ اَ دِ اَ بِي عَبْ نْ أَ ةَ عَ ارَ نْ زُرَ ةَ عَ نِ ُأذَیْنَ رَ بْ نْ عُمَ رٍ عَ ي عُمَیْ بِ نِ أَ نِ اِبْ الَعَنْهُ عَ وجِبُ » :قَ الَ یُ

وْ لٌ أَ وْ وْ بَ ائِطٌ أَ وءَ إِالَّ غَ وُضُ لْ ا اَ هَ ةٌ تَجِدُ رِیحَ سْوَ وْ فَ ا أَ هَ وْتَ عُ صَ سْمَ طَةٌ تَ  ضَرْ
نِ یَحْيَ. 2 دِ بْ نْ مُحَمَّ الَ یوَ عَ مَ قَ نِ آدَ ا بْ رِیَّ نْ زَکَ نِ سَهْلٍ عَ دِ بْ نْ مُحَمَّ دٍ عَ نِ مُحَمَّ حْمَدَ بْ نْ أَ لرِّضَا  :عَ تُ اَ لْ سَأَ

ورِ أَ یَنُْقضُ اَ عَلَیْهِ اصُ لنَّ نِ اَ مُ عَ الَ لسَّ ائِطُ وَ اَلرِّیحُاَ لْغَ لُ وَ اَ لْبَوْ الَثٌ اَ وءَ ثَ وُضُ لْ ا یَنُْقضُ اَ الَ إِنَّمَ وُضُوءَ قَ  . لْ
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و بر این باورند که این مواد، چه از جایگاه معمول خارج شده باشد یا غیرآن، غائط بوده 
  است. نجس

  مالحظات:  
در این روایات نیز لفظ غائط، انصراف به مخرج معمول داشته و روشن است که  الف:

  است.] 547، ص6، ج33[انصراف، مانع از تحقق و انعقاد اطالق لفظ 
تنها باید به  رو نیازادر این روایات، مبطالت وضو به صورت حصری آمده است.  ب:

جزء مبطالت  شوند یم، غائط شناخته نیقی بهقدر متیقّن اکتفا کرده و تنها مواردی را که 
  دانسته، از توسعه آن پرهیز کرد. 

، درواقعشود و  ع معتاد خارج میاز سوی دیگر، غائط، ناظر به موادّی است که از موض ج:
نجاست موادّ خروجی از موضع  در خصوصاطالق این لفظ به این مورد، قطعی است. اما 

طاهر دانست: کلّ شیء طاهر حتی  آن رادیگر، شک داریم. که به حکم أصالة الطهارة، باید 
در س است). ای تردید بدانی که نج که بدون ذرّه ی پاک است تا اینزیهر چتعلم أنه نجس (

است،  و روده، همان شیرابه معده مواد نیا: ظاهراً گفت دیبا، از استوماشده  موادّ خارج مورد
ها، که آن هم، نجس نیست. البته، ممکن است طبع انسان از این  ی آنزیمو برخبه همراه غذا 

باله هم متنفر ی مواد، مانند زاریاز بسنیست که طبع انسان  انکار قابلمواد تنفّر داشته باشد. 
  های عفونی را باید شرعاً از نجاسات دانست؟! است، آیا پسماند و زباله

  
  داوری عرف عام - 3- 2-1-1

است که: حکم شرعی غائط، نجاست است و از  گونه نیا مسئلهاستناد به عرف در این 
سوی دیگر، غائط چیزی است که عرف، آن را غائط بداند. بنابراین، مواد خروجی از 

  1ما هم اگر عرفا غائط باشد محکوم به نجاست است.استو
به استفتائی که نگارنده در همین زمینه انجام داده،  ها پاسخاین دلیل، از برخی از 

  مشهود است: 
شوند، شرعاً  متن استفتاء: آیا موادی که از استوما ( ایلئوستومی یا .. ) خارج می

ها محرز نبوده و طبعاً محکوم به  ای آنکه عنوان نجاست بر اند یا این محکوم به نجاست
  طهارت؟

                                                                                                                                                                        
اگرچه در مقابل، برخی از قائالن به طهارت نیز تشخیص را به عرف واگذارده، براین باورند که عرف، . 1

 ]393، ص1، ج46[شمارد.  این مواد را بول و غائط نمی
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  ] 12[اگر عرفا مدفوع و ادرار محسوب شوند نجس هستند.  پاسخ الف:
. و گوئی معتقد است در داند یماین دیدگاه تشخیص مدفوع و ادرار را امری عرفی 

  تشخیص این دو، حکمی تأسیسی وجود ندارد. 
ن مدفوع بدن است و نجس است و هما درواقعشود  موادی که خارج می پاسخ ب:

  ] 32[ کند. اگر از کیسه و حفره خارج شود و به اطراف ترشح کند، نجس می
  ] 44[ .در صورتی که آلوده به ذرات نجاست باشد نجس است پاسخ ج:

و ظاهراً   واگذارشدهبنابراین در پاسخ نخست، تشخیص بول و غائط بودن، به عرف 
توان  است. در پاسخ دوم این امر را می نشده نجاماقضاوت روشنی هم در این خصوص 

از  شده خارجای پزشکی یا موکول به عرف خاص دانست. پاسخ سوم نیز موادّ  مسئله
؛ که ظاهر آن، تردید در داند یماستوما را در صورت آلوده بودن به ذرات نجاست، نجس 

یقیناً نجس است،  به چیزی که که آننجاست این مواد، بلکه طهارت خود آن است؛ مگر 
  آلوده و با آن، همراه باشد. 

  
  دیدگاه دوم: طهارت -2-2

اگر خروج مواد زائد از مخرج معتاد و معمول نباشد، احکام فقهی بول و  دگاهیدبرابر این 
  از استوما طاهر است.  شده خارجو طبعاً مواد  ] 86، ص1، ج36[غائط بر آن صادق نبوده 

  
  ادله قول به طهارت -2-2-1

  پردازیم:در ادامه به بررسی ادله این دیدگاه می
  

 قرآن کریم -2-2-1-1
نْتُمْ سُکَارَ«سوره نساء: 43آیه  -1 أَ ّلَاةَ وَ وا الصَ بُ رَ ا تَقْ وا لَ ّهَا الَّذِینَ آمَنُ یُ ا أَ تَّ ییَ وا یحَ لَمُ عْ ا تَ  مَ

ونَ ولُ لَا تَقُ ا وَ نُبً ي إِلَّا جُ بِیلٍ عَابِرِ وا یحَتَّ سَ تَسِلُ تُمْ وَإِنْ  تَغْ ضَ کُنْ رْ وْ یمَ لَ أَ رٍ یعَ وْ سَفَ حَدٌ جَاءَ أَ  أَ
مْ مْ  مِنَ مِنْکُ وهِکُ جُ وا بِوُ حُ ا طَیِّبًا فَامْسَ عِیدً وا صَ یَمَّمُ وا مَاءً فَتَ جِدُ لَمْ تَ تُمُ النِّسَاءَ فَ وْ لَامَسْ الْغَائِطِ أَ

مْ   یْدِیکُ أَ ّا کَانَ اللَّهَ إِنَّوَ وً ورً عَفُ  ».اغَفُ
و معتقدند:   جستهر قول به نجاست، در این دیدگاه نیز به این آیه استناد عالوه ب

 شده خارجکه از جایگاه معمول  کند یمکلمه غائط در آیه شریفه، بر این موضوع داللت 
و انما لم نقل : «شود ینماگر از جایگاه معمول نباشد به این نام خوانده  چراکهباشد 
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  ] 397، ص1، ج46[». ق الغائط علیهبالخارج مما فوق المعدة لعدم صد
  مالحظات:

این استدالل صحیح نیست؛ چه، ابتدا به  کهبر این دیدگاه اشکال شده است  الف:
در  اند دادهو سپس لفظ غائط را به معنای خاصی اختصاص   کردهعموم آیه استناد 

خروج غائط . و أولَی، استدالل به آیه به شود ینمصورتی که در آیه عام و خاصی مشاهده 
  ] 107، ص1، ج10[ هیچ تقیید خاصی. بدون ،استاز هر جایی از بدن شخص 

این مالحظه را در نظر گرفت  توان یمدر این دو دیدگاه  واردشدهی ها استداللبه  ب:
که در هردو، مالک نجس بودن چیزی، تصریح شارع دانسته شده اما تشخیص صغرای 

، اختالف دو قول، در واقع، اختالف در برداشت قضیّه موکول به عرف است. بر این اساس
نظر عرف نسبت به صدق عنوان غائط بر موادّی است که از غیر موضع معمول از بدن 

  شود. خارج می
باید گفت: اگرچه نظر عرف در اینجا روشن است اما به هنگام دقت در  نجایادر  

از کلماتی که در عرف به که در بسیاری  گونه هماندهد.  برخی چیزها اشتباهاتی رخ می
شود، و عرف به برخی از اشیاء که از مقعد  از نظر معنا اشتباهاتی دیده می رود یمکار 

گوید. در صورتی که اگر از مقعد خارج نشده بود، در واقع، مدفوع  غائط می شود یمخارج 
این  در غیر در معده هضم نشده است. کامالًها یا موادّی که  نبود؛ مانند برخی دانه

در  آنچهکند که مخرج غیرمعمول، باالی معده باشد یا پایین آن و از  صورت فرقی نمی
  رود مگر آنکه از محل معمول باشد.  شود که وضو از بین نمی نمایان می شده نقل 1دروس
  

  اجماع محصل و منقول- 2-2-1-2
غائط و ...  میان مسلمانان نبوده است که هیچ اختالفی در این مورد که شده ادعاچنین 

براساس این اجماع، بول و غائط . 2شود ، تنها همان است که از موضع معمول خارج می
                                                                                                                                                                        

 ] 85، ص1، ج27[. .)ق786( اثر شهید اول» شرعیة فی فقه اإلمامیةالدروس ال«کتاب . 1
، کما أنه ال یرد مثل تیقن ة فال یرد ما یوجب الوضوء والغسلوهي أي موجبات الوضوء خاصة ست. «2

، لکون الموجب السابق منهما، وال وجدان الماء الحدث والشک في الطهارة ، وتیقنهما والشک في
حدث خروج البول ونحوه ولو بالحکم به شرعا کالبلل الخارج قبل االستبراء حقیقة في الجمیع هو ال

، بل قیل ال خالف فیه بین المسلمین، ضع المعتاد إجماعا محصال ومنقوالمثال والغائط والریح من المو
». و عند الشک یبنی علی صحة الوضوء وسنة متواترة أو قریبة منه، والمرجع في هذه األشیاء الی العرف

 ] 393، ص1، ج46[
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ع، در صورتی نجس خواهد بود) که از جایگاه  تنها بر موادّی اطالق می بَ شود (و به تَ
  معمول، دفع شود. 

  
  داوری عرف خاص - 2-2-1-3

را بدین صورت  ردبحثموبه عنوان عرف خاص موضوع  موردبحثپزشکان در موضوع 
: در بدن انسان، چرخه گوارش مواد غذایی در روده کوچک و روده بزرگ کنند یمتبیین 

. عملکرد اصلی روده کوچک جذب شوند یمتکمیل و درنهایت، مواد زائد از مخرج خارج 
، غذا را به ذرات شوند یمهایی که در روده کوچک آزاد  آنزیم مواد مغذی و آب بدن است.

ها و ها، ویتامینها، چربیها، کربوهیدراتکه پروتئین صورتی ، بهکنند یمقسیم کوچک ت
که  اما در کلوستومی و ایلئوستومی بسته به این .کندرا جذب می ازیموردنمواد معدنی 

از استوما به شکل  شده خارجشود مواد استوما در چه محلی قرار بگیرد، باعث می
ز پیمودن کامل چرخه گوارش خارج شود. بسته به علت، ا زودترنهایی(مدفوع) نرسیده و 

ایلئوستومی که ممکن است دائمی یا موقتی باشد، طی عمل جراحي، کل روده بزرگ، 
، در ایلئوستومی دائمی، جهیدرنت. شود یمراست روده یا مقعد برداشته یا دور زده 

 ]5، ص50[عملکردهای طبیعی روده بزرگ و راست روده دیگر وجود ندارد.
شود، اما بخشی یا  با ایلئوستومی موقت، تمام یا بخشی از روده بزرگ برداشته می

و  روده برش محل به بسته و مواد خروجی از استوما، مانده یباقتمام راست روده سالم 
 بنابراین، ]5، ص50[.باشد داشته شل یا سفت قوام است ممکن استوما، قرارگیری محل
 که بوده ودرصورتی شل معموالً باشد، یا عرضی عودیص به کولون مربوط استوما اگر

و سفت است اما باید  یافته فرم باشد، معموالً 1سیگموئید ناحیه به مربوط کلستومی
توجه داشت با این وجود نیز چرخه گوارش به صورت کامل طی نشده است و با مدفوع 

  ] 686، ص53[ .متفاوت است
 )digestive contentsاز استوما واژۀ ( شده رجخااز سوی دیگر در کتب علمی برای مواد 

خود گویای این  تواند یمشده است که این مهم  کاربرده بهبه معنای محتویات گوارشی 
مطلب باشد که این مواد، در نگاه عرف خاص (پزشکان) نیز مدفوع نبوده بلکه تنها 

  ه است.محتویات گوارشی است که چرخه کامل را برای تبدیل به مدفوع طی نکرد

                                                                                                                                                                        
1 .Sigmoid 50[ گویند.می تا راست روده اکیلیروده بزرگ از سطح تاج ا ییقسمت انتها به سیگموئید ،

  ]1025ص
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  در مسئلهحکم ثانوی  - 3
نجاست یا طهارت موادّ خروجی از استوما و از موضع  در خصوصتاکنون  آنچه

است. اما در صورت عروض عناوین ثانوی،  مسئلهغیرمعمول گفته شد، حکم اوّلیِ 
عسر و حرج و ...، طبعاً باید به مقتضای آن ملتزم بود؛ که نتیجه آن، عدم لزوم  همچون
  مواد به عنوان نجس شرعی است. نیا ازاجتناب 

  
 قاعده نفی عسر و حرج -1- 3

 یدارا یبوده و به این معنا است که هرگاه تکلیف یعسر و حرج، از قواعد فقه ینف قاعده
و دشوار بوده و  ف سختمکلّ یکه تحمل آن عادتاً برا ،باشد یشدید یمشقت و دشوار

ج و تنگنا   ] 79، ص2، ج37[ .ددگر یساقط م ،است، آن تکلیف موجب حرَ
حکم شرعی اوّلی، که وجود آن موجب حرج بوده و  هرگونهبه موجب این قاعده، 

همیشه به صورت  الحرجاست. بنابراین، قاعده  شده ینفی داشته باشد، ا العاده فوقمشقت 
مقدم است پس باید همواره حکم ثابتی به  ها آنعمومات دیگر بوده، بر  و مخالفمعارض 

، الحرججود داشته و برخی مصادیق آن حرجی باشند تا به موجب قاعده نحو عموم و
  ] 228، ص19[حکم، نسبت به موارد حرجی مرتفع شود. 

شد، خداوند آن باموجب عسر و حرج  یاوّل یاگر عمل به حکم شرعبراین اساس، 
 بنابراین،. دآن خواهد شجانشین  ،یحکم ثانوبرداشته و عسر و حرج  فرضتکلیف را در 

که از  یشدید یا روزه ماه رمضان در حق مریض یا پیر در صورت یغسل کردن در سرما
  ] 616، ص3، ج21[ .ها فراتر باشد، واجب نیست آن یتحمل عاد

نیز فردی که استوما داشته و کیسه مخصوص به او متصل  موردبحثدر موضوع 
ر باید در نماز، کیسه که بیما است، در صورت قول به نجاست این موادّ، با عنایت به این

خود دهانه (استوما) و اطراف آن  که آنحاوی این مواد را به همراه داشته باشد، ضمن 
آید که بدن  تر حالتی پیش می ، کمناچار بهنیز بنا به فرض، نجس خواهد بود، باید گفت: 
ما تر موارد، خروج مواد از استو که در بیش و لباس این نمازگزار، نجس نباشد. چه این

ی دیگری از  وهیش تواند ینمی دیگر، به دلیل بیماری، شخص از سواختیاری هم نیست. 
ند و از مجرای معمول، دفع داشته جدا کیا کیسه را از خود  گرفته شیپزندگی را در 

باشد. براین اساس باید قائل به بطالن تمامی نمازهای او شد. در این شرایط، به استناد 
ع، ترتّب آثار حکم  قاعده نفی عسر و حرج، باید گفت: لزوم اجتناب از این مواد و به تبَ

  جعل نشده است.  شرعاًنجاست آن، برای چنین فردی 
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  در آیه ذیل: ازجمله. کند یمآیات، روایات، اجماع و عقل بر حجّیت این قاعده، داللت 
آرنج) (ها را تا مرفق  ای اهل ایمان، چون خواهید برای نماز برخیزید صورت و دست«

ب هستید پاکیزه شوید (غسل  بشویید و سر و پاها را تا برآمدگی پا مسح کنید، و اگر جُنُ
کنید) و اگر بیمار یا مسافرید یا یکی از شما را قضاء حاجتی دست داده و یا با زنان 

و به  دیای روی آور اید و آب نیابید در این صورت به خاک پاک و پاکیزه مباشرت کرده
سختی  گونه چیخواهد ه ها را مسح کنید (تیمّم کنید). خدا نمی و دستآن خاک صورت 

خواهد تا شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما  می کنیبرای شما قرار دهد، ول
  ] 6/ ۀمائد[» .دیتمام کند، باشد که شکر او به جای آور

ها است، نه  دگیکه مراتب طهارت، به دلیل پاکیزگی فرد از آلو کند یماین آیه بیان 
  سختی و حرج شخص. 

 یگوید که به زمین افتاده و ناخن و یم) ع(به امام صادق  ی، راویعلروایت عبداألدر 
) ع(امام؟ چگونه باید وضو بگیرد ،حال ؛بسته است چیزی انگشت خود را با جداشده و

ما : » دهخداوند فرمو؛ شود یحکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن م د:فرمای یم
   ] 327، ص1، ج9[ 1سپس فرمودند: روی آن مسح کن.» جعل علیکم فی الدین من حرج

در مسائل دیگر از  تواند یمو  شده انیبحکم این روایت به عنوان یک قاعده کلی 
امام (ع) در روایت فرموده:  که آن، مورد استناد قرار گیرد. ضمن موردبحث مسئلهجمله 
؛ بنابراین، حتی در فرض نجاست مواد خروجی از استوما، به »این قضیه و نظائر آن...«

عنوان حکم اولی نیز، باید گفت: بیماری که با چنین وضعیتی روبرو شده، نباید با این 
پدیده برخوردی حرجی داشته و در بیان حکم شرعی برای او، وی را دچار عسر و حرج 

ت مشترک با خانواده و برخورد نمود.با توجه به ضرورت نگهداری از بیمار و محل زیس
پرستاران و اطرافیان  در موردناگزیر پرستار یا اطرافیان بیمار، با این مواد، همین قاعده 

بیمار نیز صادق بوده و مشروط به فراهم بودن موضوع (گرفتاری در عسر و حرج)، شامل 
  آنان نیز خواهد بود.

  
  اصل قابل استناد -4

است که در مقام تردید میان حکم به طهارت یا در واقع، پرسش این مقام آن 

                                                                                                                                                                        
السّالم عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مرارة فکیف اصنع بالوضوء؟ قال  قلت ألبي عبداللّه علیه«. 1

 .»مِنْ حَرَجٍ، امسح علیه الدِّینِ فِي عَلَیْکُمْ جَعَلَ اللّه مشباهه من کتاب اللّه عزّوجلّ: قال اأیعرف هذا و 
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، کدام رتیاز حیی رهانجاستِ مواد خروجی از استوما، اصل عملیِ مورد استناد، برای 
  است؟

  . مییآزما یم مسئلهپاسخ، تطبیق چند اصل را با  در مقام
، اصل طهارت شود یممطرح  مسئلهیکی از اصولی که در این  اصل طهارت: -4-1

ای آن در فرض تردید در نجاست یا طهارت چیزی، طهارت آن است. است که اقتض
براساس نظر مشهور فقیهان امامی این قاعده هم در شبهات حکمی و هم در شبهات 

؛ 356، ص5، ج6[موضوعی کاربرد داشته و در اعتبار آن، اختالفی میان فقیهان نیست. 
یکی از موارد نمود آن، است که  ریآسان گشریعت اسالم شریعتی سهل و  ] 157، ص40

اصل طهارت است. که بر اساس آن هر چیزی که دلیلی بر نجاست آن نداشته باشیم 
  ] 348، ص1، ص4؛ 96، ص18[شود. طاهر و پاک محسوب می

 مسئلهممکن است استصحاب نیز به عنوان اصل جاری در  استصحاب: -4-2
ه شدن و حتی حضور در یی هنگام خوردغذاحاضر مطرح شود. به این بیان که، مواد 

. شاهد آن هم این است که، اگر این مواد در اثر قی اند طهارتمعده شخص، محکوم به 
الریب في طهارته لألصل «کردن، به خارج پرتاب شود، محکوم به طهارت است: 

حال که وارد روده شده  ] 28، ص3، ج43؛ 84، ص6، ج46[» والعمومات والسیرة وغیرها
های مختلف تبدیل  ای همراه با آنزیم یش از تکمیل آن، به شیرابهو در مسیر هضم و پ

استصحاب، که نزد  انیبا جرشده، تردید داریم که آیا کماکان طاهر است یا خیر؟ 
، باید ]385، ص4؛ 240، ص2، ج42[شود  مشهور فقیهان متأخر، اصل عملی دانسته می

، در نظر عرف، بسا چهع. زیرا طهارت را نتیجه گرفت؛ البته مشروط به عدم تبدّل موضو
و روشن است  جادشدهیامحتویات معده با محتویات روده متفاوت بوده و تبدّل موضوع 

که با تبدّل موضوع، ارکان استصحاب کامل نبوده و طبعاً جریان نخواهد داشت. اما اگر 
ا به یی بداند که پیش از هضم کامل و بنغذاذرات غذا در آن مشهود بوده و عرف، آن را 
و هم به  ظاهر حالشود، باید گفت: هم بنا به  ضرورت پزشکی، از بدن شخص خارج می

  حکم استصحاب، طاهر است.
رو  پیش مسئله در خصوصاصل دیگری که ممکن است  اصل احتیاط: - 4-3

در واقع به حکم احتیاط، در ظرف شک، احکام نجاست  مطرح باشد، اصل احتیاط است. 
  که مراد، اثبات نجاست باشد. ؛ نه آنمیبه دورباشنجس واقعی  کنیم تا از را بار می

بیانجامد، به استناد  و حرجی که نجس دانستن این مواد، به عسر در صورتاگرچه 
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کنیم، اما احتیاط درحدّ میسور  حکم ثانوی، احکام طهارت را بارمی از بابو  قاعده الحرج
که  س، جریان داشته باشد. چه ایناز وسوا زیو پرهاعتدال  تیبا رعا تواند یمنیز، 
توان گفت  یسبب عسر و حرج شود (نه اختالل نظام) نم، تنها اگر احتیاط: شده گفته

زیرا  .احتیاط الزم نیست جهیقاعده عسر و حرج بر وجوب احتیاط، حاکم است و درنت
 گرفتهنشأت بلکه، از حکم عقل  ؛نشده یاین احتیاط از ادله اوّلیّه (علم به تکالیف) ناش

را  ها از آن یبه وجود واجبات و محرّمات دارد و بعض یعلم اجمال ،مکلّف . زیرااست
  ] 357، ص4، ج34[است. کم به احتیاط اح، تشخیص نداده است لذا عقل

، فرد، ملزم به رعایت همه قواعد طهارت نیست؛ اما و حرجبه دلیل عسر  اگرچه رو نیازا
، تا مرز امکان باید به ] 157، ص40[» بالمعسور المیسور الیسقط«به حکم قاعده فقهی 

  بگیرد. شیدر پاین راه، با دوری از وسواس، احتیاط را  و درانجام تکالیف خود کوشیده 
  
  تعارض اصل و ظاهر - 5
   مسئلهاقوال در  - 1- 5

است. اهم این اقوال  ابرازشدهی گوناگونی ها دگاهیددر حلّ تعارض اصل و ظاهر 
، تقدّم ظاهر بر اصل، تقدّم اصل بر ظاهر و ترجیح هریک، و توقّفقط از: تسا اند عبارت

  حسب مورد.
که برای یکی  مقتضای قاعده در دیدگاه نخست، تساقط هر دو و توقف است؛ مگر آن

دیدگاه دوم، ظاهر را بر اصل ] 189، ص19، ج7[مرجّحی وجود داشته باشد.  ها آناز 
، هنگام طالق، ازآن صورت گرفته و پس یخلوتکه میان زوجین،  . مثل آنداند یممقدم 

را و تمام مهر مدّعی وقوع آن بوده زوجه میان آنان، در وقوع مباشرت، اختالف شود. 
ظاهر  مقتضایفیه  در مانحن ی تنصیف مهر است.و مدّعآن و زوج منکر  کند طلب می

ای  عدّه ] 89، ص6، ج45[، عدم آن است. اصل (اصالت العدم)مباشرت، و اقتضای  ،حال
، 3، ج11؛ 43، ص1، ج8[. دارند یمی علم کند آن را مقدم  افادههم در صورتی که اصل، 

دیدگاه دیگر معتقد است که معیار تقدیم اصل بر ظاهر، عام نبوده و در هر  ] 273ص
مقدم  بر ظاهر، اجماع وجود دارد که اصل مواردی از در برخمورد، متفاوت است. 

غصب و ... ؛ هرچند، مدعی، درغایتِ عدالت باشد.  و احتمالیع ، مانند ادعای بشود یم
چه، در اختالف بر سر خرید چیزی، اصل بر عدم انعقاد عقد جدید  ] 140، ص1، ج28[

است؛ اما ظاهر در صورت عدالت شخص این است که فرد، دروغ نگفته و عقد، 
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، 1، ج28[. شود یم باشد. البته در برخی از موارد نیز ظاهر بر اصل مقدّم منعقدشده
  ] 140، ص1، ج 29؛ 304، ص8؛ 43ص

  
  موردبحثدر  و ظاهرتعارض اصل  - 5

 رشیموردپذیک از اقوال موجود،  ، کدامو ظاهرکه در مسئله تعارض اصل  نظر از این صرف
 با مسئلهتطبیق آن،  در مقامطلبد،  واقع شود، که بحث تفصیلی از آن مجال دیگری می

  خروجی از استوما، باید گفت:طهارت یا نجاست موادّ
، ظاهر هم ممکن است داللتی در مسئلهاصل قابل جریان  در مقابلرو،  پیش در بحث

از استوما آن  شده خارجبسا ادّعا شود که ظاهر ازموادّ  داشته باشد. به این بیان که چه
ی واز سگفت: همان غائط است.  توان یو م واردشدهاست که این مواد از معده به روده 

در ، رو نیازااین مواد دارد.  بر طهارتترِ فروض، داللت  یا بیش در همهدیگر، اصل، 
  مواجهیم. و ظاهرحکم موادّ خارج شده از استوما، با مسئله تعارض اصل  خصوص

در باید گفت:  و ظاهرتعارض اصل  با بحثآن  قیو تطبپیش رو  مسئله در خصوص
ای جز  عمل، چاره در مقامباشیم،  ظاهر واصل  و تساقطی که قائل به تعارض صورت

سو با قول به طهارت  نیست؛ که نتیجه آن نیز، هم ] 358، ص4[رجوع به اباحه کلّیّه 
نیز روشن است که قول به طهارت،  بر ظاهرپذیرش تقدم اصل  در صورتخواهد بود. 

ر، اگر طور که گفته شد، اصل، بر طهارت است؛ اما از سوی دیگ ترجیح دارد؛ چه، همان
قول، اصل طهارت،  نیبنابراگفته شود: ظاهر، حکایت از نجاست دارد، در این صورت، 

. اما به فرض پذیرش قول به تقدّم ظاهر بر اصل نیز خواهیم گفت: با خواهد بودمقدّم 
معنائیِ طهارت ونجاست شرعی، گفته شد،  و چارچوبدر تبیین مفهوم  آنچهعنایت به 
 انیو جرتردید داریم؛ که نتیجه آن در این فرض، تنها حضور  ظاهرِ ادّعائی در تحقّق

، قائل به قول و ظاهرتعارض اصل  در مسئلهی هم که در صورتاصل طهارت خواهد بود. 
اخیر باشیم، باید گفت: ادلّه موجود، ازجمله اجماع، برای تقدّم اصل طهارت برظاهرِ 

  نیست. و مسلّم، چندان روشن که، نفس وجود ظاهر نیز ادّعائی، کافی است؛ گو این
  

  بندی  نتیجه و جمع
بررسی ادله اقوال موجود و بیان مالحظات وارد بر هریک،  در مقام آنچهافزون بر 

  رسد: ، به نظر میدر مجموع، شده گفته
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وجود تردید در طهارت موادّ خروجی از استوما، محرز بوده و با وجود شک در طهارت  .1
م اصولی، راهی جز رجوع به اصالة الطهارة و حکم به طهارت چیزی، براساس قواعد مسلّ

  .] 356، ص 5 ، ج6 ؛ 157، ص 40[تفصیل، گذشت.  طور که به شرعی آن نیست؛ همان
مقوله طهارت و نجاست، عناوینی شرعی و مناسکی هستند، که در مواردی چون  .2

نه مقوالتی  ] 48، ص8، ج46[لزوم طهارت بدن و لباس نمازگزار، اهمیت ویژه دارند. 
و وابسته به طبع آدمی؛ همانند تلقّی عرف از مواد آلوده، غیربهداشتی  و تنهاعرفی 

ی عفونی هم با همین و پسماندهاها  طبع انسان. چه، در این صورت، زباله منزجرکننده
که کسی ملتزم به چنین نگاهی نبوده وهم شرع  مالک، باید نجس دانسته شوند؛ حال آن

دانند؛  را از بهداشت، جدا می و طهارتان، مفهوم نجاست را از آلودگی، و هم متشرع
و طاهر، تمیز  ءیو شی، ربهداشتیو غگونه است که شیء نجس، ناپاک  این نوعاًاگرچه 
  شود. ی هم دانسته میبهداشت
نجاست، محدود به تشخیص موضوع بوده و با وجود  صیدر تشخمرجعیّت عرف  .3

اطالق این دو عنوان، عرفاً بر آن مسلّم باشد،  آنچه، هر و غائطجعل حکم نجاست بر بول 
، باید گفت: اطالق موردبحث مسئله در خصوصمحکوم به نجاست نیز خواهد بود. اما 

ابراز تردید نسبت به  وعیو شعنوان غائط بر مواد خروجی از استومی، عرفاً محرز نبوده 
این وضعیّت، موقّت بوده و با مداخله  هک یهنگام خصوصاًآن، شاهدی بر این مدّعا است؛ 

. درواقع، صحت عرفی اطالق عنوان و مادرزادطبیعی  طور بهباشد، نه  جادشدهیادرمانی 
و ، به نحو وثیقی وابسته به خروج از موضع مخصوص از بدنبرموادّخروجی  و غائطبول 
اخله بشری، آن بوده، با تغییر موضع خروج، آن هم در راستای معالجه و با مد معتاد

، ریو ناگزها محلّ تردید بوده  ، بر آناند نجاستاطالق این عناوین که شرعاً محکوم به 
ی برای صحت و مسلّمعرف، مرز مشخص  در نگاهکه  اصل طهارت، حاکم. ضمن آن

که گفته شود: مواد خروجی از کمر یا معده به  اطالق این عناوین وجود ندارد؛ مثل این
و این حدود  دانستن اریمعشود؛ که باید گفت: بر  دانسته می و غائط پائین یا ... ، بول

  ی ملموس، دلیل روشنی نداریم.ها شاخص
برخی از فتاوا از جمله فتوا به وابسته بودن جنابت و وجوب غسل، به لزوم خروج  .4

منی از مجرای مخصوص، سبب تقویت و تأیید این نگاه توقیفی به احکام شرعی طهارات 
گردد. براساس فتوای فقیهان، در صورتی که فرد، با وجود انزال و  فقیهان میاز سوی 

حرکت منی، حتی به صورت فیزیکی، از خروج آن جلوگیری کند، غسل جنابت بر او 
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؛ حتی اگر دیگر آثار انزال را داشته ] 352 مسئله، 212، ص1 ، ج13[واجب نخواهد بود. 
 و مصداقرو نیز نباید توسعه مفهوم  پیش همسئلباشد. براساس این نگاه توقیفی، در 

چنین، فراتر از مصرّحات شرعی، باید  هایی این ، روا بوده و در مقولهو غائطنجاست بول 
  به اصل طهارت روی آورد.

تسرّی حکم نجاست بول و غائط (موادّ زائدی که از موضع معمول در بدن خارج  .5
اد تنفّر طبع یا به هر علّتی که گمان بدان شود) به موادّ خروجی از استوما، به استن می

باشد، چیزی جز قیاس مستنبط العلّة، که بطالن آن مورد اتفاق فقیهان امامی است، 
  نخواهد بود. ] 300، ص35[

اثبات آن است، طهارت شرعی موادّ خروجی از  درصددصاحب این قلم  آنچه .6
زوم رعایت بهداشت بر اساس استوما است، نه بهداشتی بودن کامل این مواد و عدم ل
که عالوه بر لزوم رعایت طهارت  طبع سلیم آدمی و تمایل فطری او به رعایت آن. گو این

ث است  –در بدن و لباس نمازگزار  رعایت  –که از آثار و احکام شرعی طهارت از خَبَ
های  ی براساس آموزهو حتّ و الزمبهداشتی نیز شرعاً امری پسندیده  و اصولنظافت 

  ] 211، ص6، ج38[ینی، جزئی از ایمان دانسته شده است. د
گذشته از پسندیده بودن فطری رعایت بهداشت و تأثیر بدیهی آن در سالمت  .7

های دینی، ناپسند و مورد نکوهش  بیمار، پرستاران و اطرافیان او، وسواس نیز در آموزه
ی است و با درمان روانی و بوده و البته در موارد حادّ و شدید، نیازمند مداخالت بالین

اسالم به مقوله طهارت و نجاست (األمر فی النجاسة و الطهارة  ریگسهلعنایت به نگاه 
ی باشد که با این ا گونه به، ترسیم و بیان احکام طهارت و نجاست، نباید  7، ص3[سهلة) 

  معرّفی شود.از طاقت،  و فراتردین، دشوار  و احکامداری  نگاه در تنافی قرارگرفته و دین
در باب تعارض اصل طهارت با ظاهر دالّ بر نجاست نیز باید گفت: چنین ظاهری  .8

ای  ادلّه با وجودرسد؛ به ویژه  به نظر نمی بر آنی و مسلّممحلّ تردید بوده و دلیل روشن 
  ، گذشت. لیتفص بهقول به طهارت،  دییدر تأکه 

ه شد، مربوط به حکم  اوّلی حکم مواد خروجی از استوما گفت در خصوص آنچه .9
یا اضطرار)،  و حرجعُسر  همچونعروض عناوین ثانوی ( در صورتبوده و روشن است که 

به حکم قواعد مربوط به آن، عدم لزوم شرعی پرهیز از این مواد، در قالب احکام ثانوی، 
نجاست بدانیم. اگرچه ممکن است این شرایط،  آن رامسلّم است؛ حتی اگر حکم اوّلی 

  او، حسب مورد، متفاوت باشد.  انیو اطراف هر فردبرای 
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. لزوم رعایت بهداشت و نقش روشن آن در سالمت، در کنار قول به طهارت شرعی 10
. خواهد داشتی در پاین موادّ، رفتاری متعادل و توأم با آرامش را برای بیمار و اطرافیان او 

سلوک دینی او را ترسیم کرده و  و درواقع، حکم به طهارت، تنها، راهبرد شخص درعبادت
  کاهد. وهللا العالم. او می انیو اطرافمورد بر بیمار  روانی بی و فشار  وسواساز 
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