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Abstract
In modern societies, the optimal use of municipal wastewater 

is considered a necessity in urban management. One of the 
concerns of the Islamic society regarding urban jurisprudence 
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is the possibility of consuming polluted and impure water even 
after its treatment. Accordingly, transactions related to municipal 
wastewater, including impure water and urine, have been one of the 
jurisprudential challenges. The consensus of the earlier jurists and 
the disagreement among the later and contemporary jurists regarding 
the prohibition of the sale of sewage containing urine has made this 
issue the subject of controversy. The present study examines and 
analyzes the issue with the aim of explaining the jurisprudential 
decreeon the sale of municipal wastewater and sewage. The findings 
of this study indicate that the purchase and sale of treated municipal 
wastewater containing contaminated water and urine are allowed 
if it is used in applications that are not conditional upon purity 
(ṭahārah), such as industry and agricultural irrigation. The main 
arguments of the earlier jurists in preventing its usage have been due 
to the impossibility of its lawful usage. But today, with the creation 
of cities, the establishment of wastewater treatment plants, and the 
optimal use of wastewater, the lawful (ḥalāl) use of it has become 
possible.

Keywords: Municipal Sewage, Wastewater, Polluted Water, Man, 
Urine, Impure, Contaminated (Mutinajis), Selling.
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در بین متأخران و معاصران دربارۀ آن، این مســئله را محل بحث و جدل قرار داده اســت. 
مقالۀ پیش رو حکم فقهی بیع پساب و فاضالب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می کند. 
یافته های پژوهشــی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضالب شــهرِی تصفیه شده که 
مشــتمل بر آب متنجس و بول نجس اســت، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به 
طهارت نباشد ازقبیِل صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده  ادلۀ فقیهان متقدم در 
ممانعت آن، دلیل ممکن نبودِن انتفاع حالل از آن بوده است؛ امری که امروزه با شهرسازی 
و ایجاد تصفیه خانه های فاضالب و استفادۀ بهینه از پساب، امکان انتفاع حالل از آن میسر 

شده است.
كلید واژه ها: فاضالب شهری، پساب، آب آلوده، بول انسان، نجس، متنجس، بیع.

1- مقدمه
امــروز در دنیــا تصفیۀ فاضالب شــهری و فروش پســاب در راســتای مبارزه با 
خشک ســالی بیش ازپیش موردتوجه واقع شده اســت. از سویی، کشور ایران نیز در 
کمربند خشک جهانی قرار دارد و برای مبارزه با تبعات خشک سالی، از منابع پساب 
در آبیاری محصوالت کشــاورزی و منابع طبیعی و دیگر مصارف استفاده می کند. 
ســؤالی که مطرح می شود این است که آیا فروش پساب نجس با توجه به این که در 
منابــع فقهی از دیــدگاه تمامی فقهای متقدم مورد نهی واقع شده اســت و امروزه نیز 
برخی از معاصران قائل به حرمت خریدوفروش آن شــده اند، جایز است؟ با توجه به 
کدام مبانی فقهی می توان گفت که خریدوفروش آن صحیح است؟ کسانی که قائل 
به تحریم شــده اند به چه ادله ای تمسک کرده اند؟ آیا تغییر شرایط زمانی و مکانی یا 
به تعبیر دیگر، عنصر زمان و مکان در این امر دخیل بوده است که برخی دیگر از فقها 
قائل به جواز شــده اند؟ این اختالف دیدگاه ها سبب می گردد موضوع خریدوفروش 
پساب نیز به یکی از چالش های جدید فقهی تبدیل شود، چه آنکه درمورِد فاضالب 
شهری اگر تطهیر شرعی صورت نگرفته باشد، کماکان نجس است و از این  جهت، 
محــل بحث و چالش خواهد بود. اگر دیــدگاه حرمت خریدوفروش نجس پذیرفته 
شود، قهرًا خریدوفروش آن توسط شهرداری ها و وزارت نیرو که اقدام به تصفیهـ  و نه 
تطهیر ـ آن می کنند، بی اشکال نخواهد بود. اگر دیدگاه جواز خریدوفروش انتخاب 
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شود، در این صورت بیع آن نیز جایز خواهد شد. آنچه مسلم است ظرفیت بی نظیر فقه 
شــیعی است که در تمامی زمان ها امکان پاسخ گویی به مسائل مستحدثه و جدید را 
دارد. در این تحقیق ضمن بررسی اقوال و ادلۀ فقها، به قراردادهای پساب و فاضالب 

شهری خواهیم پرداخت. 
اهمیت و ضرورتی که سبب شده است مسئلۀ صحت و بطالن معامالت راجع به 
پســاب و فاضالب شهری طرح گردد، قوانین خاص مربوط به مدیریت آب آلوده و 
فاضالب شهری است که دربارۀ حکم وضعِی این گونه قراردادها اظهارنظر نکرده اند 
و از سوی دیگر مطالعات اولیه و جست وجوی منابع حقوقی و فقهی حاکی از صحیح 
نبودن بیع نجس اســت. از این  جهت، صحت اعمال حقوقی درمورِد بول و مدفوع 

انسان و فاضالب شهری محل تأمل است. 

2- پیشینۀ تحقیق
اســماعیل اســماعیلی درضمِن چند موضوع متفاوت با محوریت فروش نجس 
مباحثی را مطرح کرده است. مقالۀ »بهره وری از اشیاء نجس« مجلۀ فقه پاییز 1373، 
شمارۀ 1؛ ص193 تا 200 و مقالۀ »خریدوفروش خون«،مجلۀ فقه، پاییز 1373، شمارۀ 
1، ص 148 تا 164 با محوریت موضوع مذکور به رشــتۀ تحریر درآمده است. محور 
نتایج ایشــان درضمِن این تحقیقات حکایت از آن دارد که بهره ورِی حالل اشکالی 
ندارد و نهی های صورت گرفته از خریدوفروش آن به جنبۀ استفادۀ حرام از آن داللت 

دارد.
محمدعلی قاســمی مقاله ای تحت عنوان »بررسی فقهی خریدوفروش خون بند 
ناف« مجلۀ فقه و اجتهاد، بهار و تابســتان 1397، شمارۀ 9 ، صص11 تا 36، تدوین 
کرده است که در برخی از مبانِی مستفاد در بول نجس، مشترک است. ازاین رو در آن 
مقاله موضوِع خریدوفروش نجس را بررســی نکرده است و نتیجه ای که از آن گرفته 

حاکی از حلیت خریدوفروش آن است. 
در این راستا تحقیق دیگری که انجام گرفته است مقاله ای با عنوان »بحث اجتهادی 
در طهارت و نجاســت«، نقد و نظر زمستان 1373، شــمارۀ 441، صص122 تا 165 
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اســت. در این مقاله نویســنده ضمن بحث لغــوی و اصطالحی دربــارۀ طهارت و 
نجاست، درمورِد اعتباری یا تکوینی بودن نجاست و همچنین قاعدۀ غلبه و کثرت در 
تنجیس و تطهیر مباحثی مطرح کرده است. همچنین طهارت آِب بعد از تصفیۀ صنعتی 
را مطرح کرده است، ولی از صحت خریدوفروش فاضالب نجس سخن نگفته است. 
مقالۀ »جواز اســتفاده از پساب های بازیافت شــده« مرتبط ترین تحقیقی است که در 
این راستا انجام گرفته است، ولی در آن به شروط استفاده از پساب پرداخته شده است 
و به جواز یا عدم جواز فروش فاضالب شــهری مشتمل بر بول نجس نپرداخته است. 
بنابراین با عنایت به نبود پیشــینۀ پژوهشــی در این زمینه و این که در این مسئله جوانب 
مختلفی از حیث نجاست و طهارت، ضرر و مسائل بهداشتی و... مطرح شده است، 
اما این مقاله درپِی بررسی جنبۀ صحت و بطالن معامالت راجع به پساب و فاضالب 
شهری و نیز نقش طهارت و نجاست در مالیت آن است. ازاین رو این پژوهش ابتدا به 
موضوع شناسی و مبانی فقهی پرداخته و سپس حکم وضعی فروش فاضالب مشتمل 

بر آب متنجس و بول نجس را توصیف و تحلیل می کند.

3- موضوع شناسی
 در تمامی ابواب فقهی تبیین و مشخص کردِن موضوع بحث، اصل اساسی تلقی 
می شــود. در فقه شهری نیز که موضوع خریدوفروش پساب محل بحث است از این 
قاعده مســتثنا نیســت و ازاین رو اول باید محل بحث کاماًل روشن و منقح شود. واژۀ 
فاضالب یا پســاب گاهی به یک معنا و گاه متفاوت ازهم بیان شده است. فاضالب 
به لحاِظ منبع تولید به اقســام متعددی تقسیم می شود. فاضالب خانگی کشاورزی و 
صنعتی و... درحقیقت، فاضالب محلولی از انواع آب های آلوده اســت که به لحاِظ 
منشأ، تقسیم شده است. محققان رشــته های محیِط زیستی پساب را غیر از فاضالب 
می دانند و فاضالب تصفیه شده را پساب تلقی می کنند. موضوعی که در این پژوهش 
درصدد بررسی حکم وضعی آن هستیم، فروش فاضالب خانگی است که در آن بول 
و آب های متنجس و آب های کثیــف و آلوده وجود دارد. مناطی که در این تحقیق 
با توجه به آن دنبال حکم مســئله هستیم، مناط مانعیت نجاست است که آیا نجاست 
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مانع خریدوفروش اســت؟ و آیا دلیل حرمت می تواند باشد یا نه؟ و نجاست چه قبل 
از تصفیــه و چه بعد از آن وجود دارد؟ و ازاین جهت فرقی بین قبل از تصفیه و بعد از 
تصفیه نیست؟. تصفیه یا عدم تصفیه تأثیری در طهارت شرعی ندارد. نهایتًا برخی از 
امالح شــیمیایی مضر را از آن خارج می سازند و این سبب طهارت شرعی نمی شود. 
البته برخی تالش کرده اند که طهارت این دسته از آب ها را به وسیلۀ تصفیه ثابت کنند، 
ولی ادله ای که برای آن مطرح شده است مدعا را ثابت نمی کند )ن، ص. 165-22/1373). 
به هر روی، ممکن اســت و می توان مسئله را از آن جهت نیز بررسی کرد. اگر جواز 
خریدوفروِش نجس ثابت شد، می توان این حیث از بحث یعنی حکم فروش نجس قبل 
از تصفیه و بعد از آن را بررسی کرد. چه بسا در فروش آن قبل از تصفیه بتوان تشکیک 
کرد، زیرا به شــهادت اهل خبرۀ محیِط زیســت، فروش آن قبــل از تصفیه زیان های 
قابل توجه زیســت محیطی دارد و  از آن جهت جایز نیست. ولی چنانچه تصریح شد 
این بحث هرچند قابلیت طرح و بررسی دارد، اما موضوع این نوشتار نیست. موضوع 
نوشــتار پیش رو بررسی خریدوفروش فاضالب یا پساب ازحیِث نجاست است. نکتۀ 
دیگری که در موضوع شناسی مســئلۀ پیش رو وجود دارد، عبارت است از این که در 
فاضالب هم آب متنجس وجود دارد و هم بول نجس. پس مقداری از ثمن درمقابِل 
آب هــای کثیف و آلوده و مقــداری از آن در ازای بول نجس و نیز مقداری در مقابِل 
متنجس پرداخت می شــود. از آن جا که دربارۀ متنجس اختالف نظری جدی وجود 
ندارد، به صورت مختصر و از باِب تکمیل بودِن مباحث به آن اشاره می شود. اما مسئلۀ 
اصلی پژوهش فروش فاضالب خواهد بود از آن جهت که مشتمل بر بول نجس است. 
چه آن که در نگاه کالن به فاضالِب شهری بخشی از آن بول نجس انسانی است که 

فروخته می شود و این جهت مورد بررسی این پژوهش است.

4- بیع متنجس از دیدگاه فقهای امامیه
شــیخ انصاری درمورِد فروش آب متنجس می گوید: معاوضه بر اعیان متنجس 
که قابلیت طهارت ندارد، در صورتی که منافع حالل و معتدٌّ به آن متوقف بر طهارت 
باشــد، حرام اســت. )انصاری،1415ق، 43/1) عبارت مذکور داللت بر این دارد که اواًل 
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متنجس قابلیت طهارت نداشته باشد و از آن جا که آب متنجس به شیوه هایی که در 
فقه گفته شده اســت قابلیت طهارت دارد، از شــمول این حکم خارج است و قابل 
خریدوفروش خواهد بــود. ثانیًا اگر قابلیت طهارت نیز نداشــت ولی منافع باارزش 
آن متوقف بر طهارت نبود، باز هم خریدوفروش آن اشــکال نخواهد داشــت. مثاًل 
آب متنجس فقط برای شــرب انسانی باشــد و به همان منظور خریده شود. در این 
صورت چــون منفعت بــاارزش آن متوقف بر طهارت اســت، خریدوفروش آن نیز 
اشکال خواهد داشت. ولی اگر منفعت باارزش آن متوقف بر طهارت نباشد مثاًل آب 
متنجس برای آبیاری درختان خریده شــود، در این صورت هرچند که نجس است 
ولی خریدوفروش آن اشــکالی ندارد. شــهید اول در دروس می گوید: اگر متنجس 
قابلیت طهارت نداشته باشد، خریدوفروش آن حرام است )شهید اول، 1428ق،  3 /168). 
حال آنکه بیان شد آب متنجس قابلیت طهارت دارد. شهید صدر گفته است: فروش 
مایع متنجس اشکالی ندارد )صدر،1403ق /332) برخی از معاصرین قید امکان طهارت 
را نیز ذکر نکرده اند و امکان انتفاع را به عنوان شرط اصلی ذکر کرده اند. بدیهی است 
که مراد فقها انتفاع حالل اســت، ولی لزومًا انتفاع حالل مالزم با طهارت نیســت. 
همان طور که ذکر شــد می توان آب متنجس را برای آبیاری یا دیگر مصارف صنعتی 
مثل خنک سازی دســتگاه ها در کارخانه های صنعتی استفاده کرد. سید ابوالحسن 
اصفهانی اشــتراط قابلیت طهارت را نیز بیان نکرده و گفته اســت خریدوفروش آن 
مشــروط بر این که امکان انتفاع داشــته باشد، اشــکال ندارد )اصفهانی،1393ق، 4/2). 
خویی دراین باره می گوید: اگر غرض و نفع عقالیی در فروش متنجس وجود داشته 
باشد، خریدوفروش آن اشکالی ندارد )خویی، 1410ق، 114/1). ازاین رو فروش فاضالب 
شهرِی مشتمل بر متنجس اشکالی ندارد، زیرا قابلیت انتفاع باارزشی در امروز جهان 

برای آن متصور است و در بسیاری از صنایع قابلیت استفاده وجود دارد.
5- خریدوفروش فاضالب شهری مشتمل بر بول انسان

تمامی فقهای متقــدم تا مقدس اردبیلی قائل به عدم جــواز خریدوفروش اعیان 
نجسه که بول انسانی یکی از آن ها است، بوده اند. شیخ طوسی در النهایه می گوید: 
تصرف در جمیع نجاسات حرام و اکتساب به وسیلۀ آن ها حرام است و فرقی بین انواع 
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آن ها وجود ندارد و شــامل انواع عذره و بول ها می شــود )طوسی،1400ق /364). عالمه 
حلی، دیگر فقیه شــیعی می نویســد بیع اعیان نجس مثل خمر و فقاع و نبید و آنچه 
که از مایعات نجس شده و غیرقابل طهارت است و نیز میته و سگ ولگرد و خوک 
و ارواث و ابوال، حرام اســت )عالمه حّلــی،1410ق،  357/1). عالمه در کتب دیگر خود 
نیز به همین حکم اشــاره کرده است )عالمه حّلی، بی تا،  160/1). ابن ادریس ذیل عبارت 
شیخ طوسی می گوید: خریدوفروش بول حیوان حرام گوشت حرام است )ابن ادریس 

حّلی،1410ق،   2/ 219). 
محقق حلی، صاحب جواهر و شــهید ثانی نیز همین دیدگاه را مطرح کرده اند. 
اولین فقیهی که در این مسئله نظر مخالف را مطرح کرد، مقدس اردبیلی بوده است. 
بعد از ایشــان نیز برخی رأی ایشــان را پذیرفته اند.البته صاحــب جواهر که متأخر از 
محقق اردبیلی اســت، نظر ایشــان را نپذیرفته و مثل قدما دیــدگاه حرمت را تقویت 
کرده است. محقق اردبیلی بعد از نقل قول فقها می گوید: اگر اجماعی در مسئله بر 
عدم جواز محقق نشود، اصل بر جواز بیع است.)اردبیلی،1403ق،  8/ 39). بعد از ایشان 
فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع همسو با محقق اردبیلی دراین باره گفته است: آنچه 
از دیدگاه من مورد تأیید اســت، جواز خریدوفروش هر آن چیزی است که نفع حالل 
و مورد رغبت عقال داشــته باشد )فیض کاشانی، بی تا،  3 / 51) صاحب جواهر بعد از بیان 
دیــدگاه فقهــای متقدم مبنی بر عدم جواز و بعد از بیــان نظر محقق اردبیلی و فیض 
کاشــانی نظر جواز را رد کرده و دیدگاه قدما را برگزیده است.)نجفی، 1404ق، 22/ 18). 
درمیاِن معاصران نیز برخی قائل به حرمت و برخی قائل به جواز هستند. شیخ انصاری 
می گوید معاوضه درمورِد »بول غیر ماکول اللحم« حرام است )انصاری،1415ق،  17/1). 
ســید یزدی نیز همین دیدگاه را پذیرفته و می گوید: خریدوفروش بول ماکول اللحم 
اشکالی ندارد، ولی خریدوفروش بول غیر ماکول  اللحم جایز نیست.) طباطبایی یزدی، 
1409ق،  1 / 56) مستند به فتوای این دسته از فقها خریدوفروش فاضالب مشتمل بر بول 
انسانی جایز نخواهد بود و حتی برخی از معاصران فتوا به حرمت تکلیفی این معامله 

داده اند. آیت الله شبیری زنجانی می گوید: 
»معامالت ذیل باطل اســت. اول: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. 
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گفتنی است که در برخی از نجاسات عالوه بر باطل بودن معامله، معامله بنابر أقوی یا 
بنابر أحوط حرام نیز می باشد« )شبیری، 1430ق /426)

درمقابــل، برخی دیگــر از معاصران گفته اند: خریدوفــروش نجس در صورتی 
که دارای نفع عقالیی باشــد و اســتفادۀ حالل از آن متوقف بر طهارت نباشد، هیچ 
اشــکالی ندارد و ادلۀ ذکرشــده حرمت تکلیفی یا وضعی را ثابت نمی کند. خویی 
دراین باره گفته است هیچ یک از ادلۀ ذکرشده در مورد خریدوفروش نجاست، حرمت 
تکلیفــی یا وضعی را ثابت نمی کنند.)خویی، بی تا،  1/ 33  )امام خمینی نیز قائل به جواز 
خریدوفروش و هرگونه انتفاع از تمامی نجاسات شده  است، مشروط به این که منفعت 
عقالیی برای آن درنظر گرفته شود.)خمینی، 1415ق،  1/ 56). فرزند ایشان سید مصطفی 
خمینی نیز همین دیدگاه را پذیرفته و می گوید: اقوی جواز بیع اســت )یزدی طباطبائی، 
1418ق/ 83). مستند به فتوای این گروه از فقها، خریدوفروش فاضالب مشتمل بر بول 
نجس در صورتی که انتفاع حالل از آن صورت بگیرد، اشــکالی نخواهد داشــت. 
آنچه در این بین اهمیت دارد، بررســی ادله است، زیرا همان طور که از نقل برخی از 
آرا مشخص شد، مسئله درمیاِن فقهای متقدم مورداتفاق بوده است و خریدوفروش آن 
را حرام می دانســته اند و بعد از مقدس اردبیلی قول به جواز مطرح شده است. امروزه 
درمیاِن معاصران کمــاکان این اختالِف دیدگاه وجــود دارد. علت اصلی اختالف 
دیدگاه ها باید بررســی شود. در ادامه ادلۀ مسئله بررسی می شود و سپس راهکارهایی 
برای تصحیح معامالت حتی درصورِت قول به حرمت ارائه خواهد شد. فقهایی که 
معتقد به حرمت بیع اعیان نجس شده اند به آیات و روایات و اجماع استناد کرده اند. 
برای روشن شــدِن حکم خریدوفروش فاضالب شــهرِی مشتمل بر بول نجس باید 
قاعدۀ کلی درمورِد بیع اعیان نجس را مورد بحث قرار دهیم. چه آن که دلیلی خاص 
بــر حرمت بول نجس به غیــر از این قاعدۀ کلی وجود ندارد. فقط یک دلیل دربارۀ 
عدم امکان انتفاع حالل وجود دارد که امروزه امکان انتفاع حالل هســت. ازاین رو 
مطرح کردن آن ضرورت هم ندارد. به خالف بول انسان که دلیل خاص بر حرمت 
آن وجود ندارد، دربارۀ عذره و مدفوع روایات خاصی ذکر شده که از خریدوفروش 

آن نهی کرده است. 
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برخی از فقها قائل هســتند که مستند به بعضی از ادلۀ فقهی می توان دربارۀ اعیان 
نجــس قاعده ای کلی اســتنباط کرد. هرچنــد اصل اولی در عقود بــا تکیه بر »احل 
اللــه البیع« و »أوفوا بالعقــود« و »تجارًة عن تراٍض« بر جواز اســت، ولی از این اصل 
کلی، فروش اعیان نجس اســتثنا شده است، مگر مواردی که دلیل بر عدم حرمت آن 
داشته باشــیم، مثل خریدوفروش سگ شــکاری )قّمی، 1423ق، 231/4) یعنی اصل در 
خریدوفروش اعیان نجس بر حرمت اســت، مگر مواردی که استثنا شده باشد و اگر 
استثنا شده مورد شک واقع شود، به اصل کلِی حرمت اعیان نجس تمسک می جوییم 
و قائل به حرمت خریدوفروش آن خواهیم شد. ازاین رو اگر اصل مزبور یعنی حرمت 
خریدوفــروش اعیان نجس ثابت باشــد، در این صورت اگر درمــورِد خریدوفروش 
فاضالِب مشــتمل بر بول انســانی نیز شک داشته باشــیم، باز به همان اصل اولی که 
حرمت خریدوفروش اعیان نجس است استناد می کنیم و حرمت آن ثابت خواهد شد. 
ولی اگر اصل مزبور مورد خدشه واقع شد و درمورِد خریدوفروش فاضالِب مشتمل بر 
نجاست نیز شک داشته باشیم، به اصل جواز در معامالت تمسک خواهیم کرد و جواز 
خریدوفروش این دسته از فاضالب ها ثابت می شود. بنابراین، قدم اوْل بررسی صحت 
قاعدۀ کلی درمورِد حرمت خریدوفروش اعیان نجس است تا از این رهگذر حرمت 

یا عدم حرمت خریدوفروش فاضالب شهرِی مشتمل بر بول انسانی نیز روشن شود.

4- قاعدۀ حرمت خریدوفروش اعیان نجس
شــیخ طوسی در کتاب النهایه می گوید: تصرف در تمامی نجاسات حرام است 
)طوســی،1400ق/364). عالمه حلی در تذکره می گویــد: در معقوٌدعلیه )مورِدمعامله( 
طهارت اصلی شــرط اســت. ســپس بر این اصل کلی یعنی اشــتراط طهارت در م 
معقوٌدعلیــه فروعی را مطرح می کند. )حلــی،1414ق، 25/10) صاحب جواهر نیز همین 
دیــدگاه را می پذیــرد. )نجفــی، 1404ق، 8/22)برخی از معاصران نیــز نظریۀ مذکور را 
پذیرفته اند)مکارم،1426ق/29).  بر این مدعا ادله ای مطرح شده است که هیچ یک از آن ها 
صالحیت اثبات مدعا را ندارد. قبل از ورود به ادله و بررسی آن، ذکر این نکته ضروری 
است که در عبارات فقها ادله بیش از آن است که در این نوشتار آمده است، ولی به این 
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جهت که از دیدگاه نگارنده تمسک به آن ها تمام نیست، از ذکر تمامی آن ها خودداری 
می شــود. دلیل اولی که برای اشــتراط طهارت در معقودٌ علیه و حرمت اعیان نجس 
می توان بیان کرد، عبارت است از اجماع فقها بر حرمت خریدوفروش اعیان نجس.

دلیل اول: اجماع
صاحب جواهر می گوید: از عبارات فقها دربارۀ روغن متنجس این گونه فهمیده 
می شــود که اجماع بر عدم جواز انتفاع از نجس به صورت مطلق وجود دارد. سپس 
ایشــان به عبارت برخی از فقها اســتناد کرده و می گوید: فخرالمحققین در شــرح 
االرشــاد و فاضل مقداد در تنقیح گفته اند که خرید روغن متنجس حرام است، زیرا 
حرمت انتفاع درمورِد آن وجود دارد و هر چیزی که انتفاع آن حرام باشد، بیع آن نیز 
صحیح نخواهد بود. )نجفی، 1404ق، 9/22) در تحلیل و بررسی داللت اجماع بر حرمت 
بیــع اعیان نجس، باید گفت همان طور که در اصول فقه مطرح شده اســت، اجماع 
در صورتی حجت اســت که کاشــف از رأی معصوم؟ع؟ باشد و اتفاق دیدگاه فقها 
نسبت به یک مسئله در صورتی که کاشف از رأی معصوم؟ع؟ نباشد حجیت ندارد. 
با این مقدمه دربارۀ دلیل اجماع می توان خدشه وارد کرد. زیرا اجماعی که کاشف از 
رأی معصوم؟ع؟ باشد، محقق نیست. چراکه اجماعی کاشف است که تعبدی باشد 
و با وجود برخی از روایات در مقام احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد یعنی احتمال 
دارد که مســتند اجماع کنندگان همین روایات باشــد. در این صورت اجماع تعبدی 
نخواهد بود که کشف از رأی معصوم؟ع؟ داشته باشد. خویی گفته است با توجه به 
وجود مســتندات قرآنی و روایی بر حرمت تکسب به اعیان نجسه، اجماع ادعاشده 
قابلیت کشف از رأی معصوم؟ع؟ را ندارد، چراکه اطمینان حاصل می شود که دلیل 
فتوای فقهای متقدم همین مستندات بوده است و به اصطالح، اجماع آن ها مدرکی و 
سندی است و تعبدی نیست. ازاین رو کشف مستقلی از رأی معصوم؟ع؟ نمی کند.1 

1. أما الجماع و ان نقله غیر واحد و من أعاظم األصحاب إال أن إثبات اإلجماع التعبدي هنا مشکل جدا لالطمئنان بل العلم 
بأن مستند المجمعین إنما هو الروایات العامة المتقدمة، و الروایات الخاصة المذکورة في بیع األعیان النجسة، و الحکم بحرمة 

االنتفاع بها، مضافا الی ان المحصل منه غیر حاصل و المنقول منه غیر حجة )خویی،بی تا، 33/1).
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)خویی، بی تا،  1/ 33 ) اگر اطمینان نیز حاصل نشــود که مســتند اجماع کنندگان همین 
روایاتی اســت که ذکر خواهد شــد و احتمال آن نیز مطرح باشــد، باز هم در بطالن 
تمسک به اجماع کافی است، زیرا در حجیْت قطع الزم است و با وجود احتمال، این 

قطع ازبین خواهد رفت.

دلیل دوم: روایت تحف العقول
دلیل دومی که ایشــان ذکر می کنند برخی از روایات اســت که در تمامی اعیان 
نجس قابلیت تطبیق دارد. در کتاب تحف العقول راوی از انواع کسب های حالل و 
حرام سوال کرده است و امام صادق؟ع؟ در پاسخ فرموده اند: هر چیزی که در جهتی 
از جهات آن، وجه صالحی وجود داشــته باشد، خریدوفروش و هبه و نگهداری و 
اســتعمال و عاریه دادن  آن حالل اســت. اما خریدوفروش های حرام هر آن چیزی 
است که در آن فساد وجود داشته باشد. اموری که از خوردن یا نوشیدن یا کسب یا 
نکاح یا تملیک یا نگهداری یا هبه یا عاریۀ آن نهی شده اســت... یا چیزی از وجوه 
نجس که تمام آن ها حرام است، چراکه در تمامی این موارد از خوردن و آشامیدن و 
پوشــیدن و مالک شدن و نگهداری کردن و تصرف در آن نهی شده است. ازاین رو 
هرگونــه تصرفی در آن حرام خواهد بود )حر عاملی، 1409ق،  83/17)1 مســتند به روایت 
مذکور، صاحب جواهر و برخی دیگر مثل سید یزدی حکم به حرمت داده اند )نجفی، 

1404ق، 9/22؛ یزدی طباطبایی، 1418ق/ 107).
اشــکالی که دربارۀ روایت وجود دارد، مرسله بودن آن است. سید یزدی درمورِد 

ْن َیِبیَع 
َ
ِتي َیُجوُز ِلْلَباِئِع أ َجاَراِت- الَّ اِدِق:... َو ُوُجوِه اْلَحاَلِل ِمْن َوْجِه التِّ 1. اْلَحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُشْعَبَة ِفي ُتَحِف اْلُعُقوِل َعِن الصَّ

ا ُهَو ِغَذاٌء ِلْلِعَباِد- َو ِقَواُمُهْم ِبِه ِفي  ُموٍر ِبِه ِممَّ
ْ
ا اَل َیُجوُز َلُه- َفُکلُّ َمأ ِذي َیُجوُز َلُه ِشَراُؤُه ِممَّ ا اَل َیُجوُز َلُه- َو َکَذِلَك اْلُمْشَتِري الَّ ِممَّ

ُکُلوَن َو َیْشَرُبوَن- َو َیْلَبُسوَن َو َیْنِکُحوَن َو َیْمِلُکوَن َو َیْسَتْعِمُلوَن- ِمْن 
ْ
ا َیأ ِذي اَل ُیِقیُمُهْم َغْیُرُه ِممَّ اَلِح- الَّ ُموِرِهْم ِفي ُوُجوِه الصَّ

ُ
أ

ُه َحاَلٌل َبْیُعُه َو ِشَراُؤُه-  اَلُح ِمْن ِجَهٍة ِمَن اْلِجَهاِت- َفَهَذا ُکلُّ ِتي اَل ُیِقیُمُهْم َغْیُرَها- َو ُکلُّ َشيْ ٍء َیُکوُن َلُهْم ِفیِه الصَّ َجِمیِع اْلَمَناِفِع الَّ
ا ُهَو َمْنِهيٌّ َعْنُه ِمْن  ْمٍر َیُکوُن ِفیِه اْلَفَساُد- ِممَّ

َ
َراِء- َفُکلُّ أ ا ُوُجوُه اْلَحَراِم ِمَن اْلَبْیِع َو الشِّ مَّ

َ
ُتُه- َو أ َو ِإْمَساُکُه َو اْسِتْعَماُلُه َو ِهَبُتُه َو َعاِریَّ

ْو َشيْ ٍء َیُکوُن ِفیِه َوْجٌه ِمْن ُوُجوِه اْلَفَساِد- َنِظیِر 
َ
ِتِه أ ْو َعاِریَّ

َ
ْو ِهَبِتِه- أ

َ
ْو ِإْمَساِکِه أ

َ
ْو ِمْلِکِه أ

َ
ْو ِنَکاِحِه أ

َ
ْو َکْسِبِه أ

َ
ْو ُشْرِبِه- أ

َ
ْکِلِه أ

َ
ِجَهِة أ

ْو 
َ
ِو اْلَخْمِر أ

َ
ْو ُجُلوِدَها- أ

َ
ْیِر أ َباِع- ِمْن ُصُنوِف ِسَباِع اْلَوْحِش َو الطَّ ْو ُلُحوِم السِّ

َ
ْو َلْحِم اْلِخْنِزیِر أ

َ
ِم أ ِو الدَّ

َ
ِو اْلَبْیِع ِلْلَمْیَتِة- أ

َ
َبا أ اْلَبْیِع ِبالرِّ

ِب  َقلُّ ْکِلِه- َو ُشْرِبِه َو ُلْبِسِه َو ِمْلِکِه َو ِإْمَساِکِه َو التَّ
َ
ُه َمْنِهيٌّ َعْن أ نَّ َذِلَك ُکلَّ

َ
ٌم أِل ُه َحَراٌم َو ُمَحرَّ ِجِس- َفَهَذا ُکلُّ َشيْ ٍء ِمْن ُوُجوِه النَّ

ِبِه ِفي َذِلَك َحَراٌم.  ِفیِه- َفَجِمیُع َتَقلُّ
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روایت تحف العقول می گوید: 
»ظاهرًا راوی نقل به معنا کرده است. چون با اغتشاشی که در متن روایت وجود 
دارد، بعید اســت الفاظ آن نیز از امام معصوم؟ع؟ باشــد. این روایت شریف هرچند 
که مرســل اســت و بین علما در این اعصار مشهور است، ولی چون در میان علمای 
قدیم شهرت نداشته است، جابری نیز برای آن وجود ندارد. چون جابر ضعف روایت، 
شهرت آن در میان علمای متقدم می باشد. ولی درنهایت می فرماید مضامین آن مطابق 
بــا قواعد بوده و در آن امارات صدقی وجود دارد. ازاین رو اشــکالی در عمل به آن 

نیست« )یزدی طباطبائی، 1421ق، 2/1).
نتیجه آن که ســید یزدی به روایت مذکور عمل می کند و مستند به آن در العروة 
الوثقی حکم به تحریم بیع بول نجس می نماید )یــزدی طباطبائی، 1409ق، 57/1). درمقابل 
خویی می گوید: هرچند کتاب شــریف تحف العقول باارزش و مشتمل بر گوهر و 
یاقوت است، ولی روایت های آن مرسل است و این روایت نیز مبتال به اشکال ارسال 
اســت )خویی، بی تا، ج5/1). ازاین جهت اشــکالی به سید یزدی وارد نمی کنند، چراکه 
او نیز معتقد بوده اســت که فقهای متقدم بدان عمل نکرده اند. درنهایت، سید یزدی 
مدعی شــد که امارات صدقی در آن وجود دارد و قائل به حجیت آن شد. خویی به 
این کالم او اشــکال می کند و می گوید: آثار صدقی در روایت نیست. چون روایت 
غموض و اضطراب دارد. جمله ها و کلمات آن دائمًا تکرار می شود، ضمائر آن بیش 
از حد است و همچنین مشتمل بر احکامی است که هیچ یک از اصحاب به آن فتوا 
نداده اند، حتی اهل ســنت نیز معتقد به آن نیســتند. ازاین رو روایت اواًل مرسل است 
و جابر ضعفی هم ندارد. برفرض هم که داشــته باشد ایشان جبران ضعف روایت با 
شــهرت را نمی پذیرند و ثانیًا به دلیل اضطراب متــن و کثرت ضمایر و غموض و... 
امــارات صدقی در آن وجود نــدارد و برای همین از دیــدگاه خویی روایت مذکور 
نمی تواند مســتند حکم فقهی قرار بگیرد)خویی، بی تا، 6/1). امام خمینی نیز می گوید: 
روایت به لحاظ ســندی ضعیف است و قابل استناد نیســت )خمینی،1415ق، 32/1). در 
تحلیل و بررســی داللت روایت تحف العقول باید گفت که ممکن است گفته شود 
با قطع نظر از ســند روایت، در آن غموضی نسبت به مدعا وجود ندارد و داللت این 
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روایت بر بطالن بیع اعیان نجس روشن و واضح است. ولی امام خمینی در داللت آن 
تشکیک می کند و می گوید: در صدر روایت این گونه وارد شده است که هر چیزی 
که در آن وجهی از وجوِه صالح باشــد، تجارت در آن جایز و تکّســب به آن مطلقًا 
صحیح است، هرچند که در آن برخی از وجوه فساد نیز باشد، زیرا صدر آن اطالق 
دارد. از سویی، مقتضای اطالق در ذیل آن با قطع نظر از صدر روایت، داللت بر این 
دارد که هر چیزی که در آن جهتی از جهات فساد باشد، تجارت با آن حرام است. 
بنابراین صدر روایت فرمود اگر صالحی در آن باشدـ  هرچند وجوهی از فساد نیز در 
آن باشــد ـ تجارت با آن صحیح است و دلیل این برداشت اطالق روایت بوده است. 
ذیل آن نیز فرمود هر چیزی که فسادی در آن باشد، حرام است. ازاین رو در موردی 
که مشــتمل بر صالح و فساد هست، تعارض به وجود می آید که خریدوفروش آنچه 
حکمی دارد؟ این تعارض بدوی را در موردی که شامل جهت فساد و صالح است، 
به این صورت می توان جمع عرفی کرد که اگر تصرف به جهت صالح باشد، حالل 
اســت و اگر تصرف به  جهت فساد باشــد، حرام خواهد بود. بلکه مناسبت حکم و 
موضوع و فهم عرف و عقال از روایت، این است که جهت فساد سبب حرمت معامله 
می شــود، زیرا فساد بر آن مترتب است. گذشــته از آن، عبارِت »جمیع تصرفات در 
آن حرام اســت« ظهور در این دارد که »تصرف در این شی در آن وجه حرام، حرام 
می باشــد« و احتمال این که معنای آن »تصرف در چیزی که مشتمل بر فساد است، 
حرام می باشد«، بعید است )خمینی، 1415ق، 39/1و40). در تأیید این ظهور می توان گفت 
اگر قرار باشــد هر چیزی که مشتمل بر فساد باشــد خریدوفروش آن نیز حرام تلقی 
شــود، دربارۀ خیلی از موارد باید قائل به حرمت خریدوفروش شد. برای مثال چاقو 
دارای وجه فســاد نیز هست، چراکه می توان با آن آدم کشت، ولی هیچ کس قائل به 

حرمت آن نشده است، بلکه خرید چاقو برای کشتن آدم اشکال دارد.

دلیل سوم: روایت عوالی الآللی
روایت دیگری که مســتند حرمت خریدوفروش اعیان نجس واقع شــده روایت 
معروفی اســت که از ابن عباس نقل شده اســت که در آن پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: 
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وقتی که خداوند چیزی را حرام کرد، ثمن آن را نیز حرام می کند.1 این روایت را شیخ 
طوسی در کتاب الخالف ضمن مســئلۀ 308 ذکر کرده است )طوسی،1407،  184/3). 
البته در مســتدرک الوســائل به صورت متفاوت نقل شده است و در آن جا به صورت 
دیگری نقل شده است. روایت در مستدرک به این صورت است: وقتی که خداوند 
خــوردن چیــزی را حرام کرد، ثمن آن را نیز حــرام می کند2)نوری، بی تــا، 73/13) و با 
زیادت »خوردن« در آن جا نقل شده است. خویی دراین باره گفته  است: اصل روایت 
از عامه هســت و ایشــان ثابت می کنند که روایت مشــتمل بر کلمۀ »اکل« است و 
می نویسند: اطمینان حاصل نمی شود که آنچه در کتب فقهی نقل شده است روایت 
باشــد، تا چه رسد به جبران ضعف ســندی آن با عمل مشهور، زیرا آنچه آن ها ذکر 
کرده اند مشتمل بر کلمۀ »اکل« است و حال آن که روایت منقول بدون کلمۀ »اکل« 
است )خویی، بی تا، 23/1). شیخ طوسی نیز اگر نقل کرده است به این دلیل است که در 
کتب عامه ذکر شده است و عادت او نیز این بوده است که اگر روایتی را هرچند که 
اعتقاد هم نداشــته باشد، ازباِب مماشات با اهل سنت آن را ذکر کرده است. بنابراین 
این روایت به لحاظ ســند، هیچ حجیتی نخواهد داشــت. گذشته از سند، داللت آن 
نیز مورد اختالف است، چراکه می توان گفت داللت آن جهتی است یعنی اگر اکِل 
چیزی حرام باشــد، فروش آن شــی برای اکل نیز حرام خواهد بود، ولی اگر فروش 
به جهت استفادۀ حالل باشد، چه بســا مدلول روایت نباشد. ضعف سندی روایت تا 
حدی اســت که نیازی به بیان دیگر اشکاالت داللتی نیست و اگر داللت آن نیز تام 
باشد، ضعف سندی با توجه به آنچه بیان شد، جبران نمی شود. چراکه فقها در اصل 

روایت بودِن آن تشکیک کرده اند )قّمی، 1429ق، 18/1).

دلیل چهارم: روایت فقه الرضا؟ع؟
روایت دیگر در کتاب فقه الرضا مطرح شده اســت. دربــارۀ کتاب فقه الرضا و 

1. »إذا حّرم الّله شیئا حّرم ثمنه«.
2. عوالي الآللي : عن النبي؟ص؟ قال : »لعن الله الیهود ، حّرمت علیهم الشحوم فباعوها وأکلوا ثمنها، وإّن الله تعالی إذا حرم 

علی قوم اکل شيء ، حّرم علیهم ثمنه«.
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انتساب آن به امام رضا؟ع؟ اختالف دیدگاه وجود دارد و انتساب آن به امام؟ع؟ مورد 
تردید اســت )کاشــف الغطا،1432ق /24). امام خمینی می گوید: احتمال این که کتاب 
برای فقیهی باشــد که بین روایات جمع کرده است وجود دارد، مگر در مواردی که 
به امام معصوم؟ع؟ نسبت داده است که در این صورت نیز مرسله است و قابل اعتماد 

نیست)خمینی،1415، 32/1).

دلیل پنجم: روایت دعائم االسالم
روایت دیگر در کتاب دعائم االســالم از امام صادق؟ع؟ اســت که فرموده اند: 
معامله های حالل معامله هایی هســتند که خوردن و آشامیدن آن حالل است یا امور 
دیگری که قوام مردم و صالحشــان در آن است و انتفاع از آن نیز مباح خواهد بود. 
ولی اموری که اصل آن حرام و مورد نهی واقع شده باشد، خریدوفروش آن نیز جایز 
نخواهد بود1)مغربی،1385ق، 19/2). تبریزی درمورِد روایت دعائم االســالم می گوید: 
روایت مرســل اســت. هرچند از دیدگاه نویســندۀ کتاب روایت صحیح باشد، ولی 
»صحت« در کالم قدما داللتی بر توثیق راوی ندارد. نهایتًا بر اعتبار روایت از دیدگاه 
کسی که آن را صحیح می داند خواهد داشت )تبریزی، 1416ق، 1 /12-13). خویی دربارۀ 
ســند روایت می گوید: اواًل قاضی نعمان هرچند مســتبصر شد و از مذهب مالکی 
به مکتب شــیعی گروید و شــیعۀ امامی شــد، ولی در این که دوازده امامی بود یا از 
فرقۀ اسماعیلیه، شاهد قطعی که اطمینان حاصل شود، به دست نرسیده است. برفرِض 
وثاقت او و دوازده امامی بودن او هم، روایات او مرســل است و قابلیت استناد ندارد. 
اگر پذیرفتیم که او توثیق دارد و در این صورت هم باز پذیرفته ایم که کتاب ایشان نیز 
حجیت و اعتبار دارد، زیرا در اول کتاب می گوید که در این کتاب بر روایات صحیح 
تکیه می کنیم و فقط آن ها را نقل می نماییم، و این ســبب توثیق راویانی می شود که 
آن ها را حذف کرده اســت، ولی این نیز سبب حجیت روایات نمی شود، زیرا ممکن 

1. رواه القاضي نعمان المصري في کتابه »دعائم اإلسالم« عن أبي عبد الّله علیه الّسالم أّنه قال: »الحالل من البیوع کّلما هو 
حالل من المأکول و المشروب و غیر ذلك مّما هو قوام للناس و صالح و مباح لهم االنتفاع به، و ما کان محّرما أصله منهي 

عنه لم یجز بیعه و ال شرائه.
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است او مبنایی در صحیح شمردن روایت داشته باشد که ما آن را نداشته باشیم و ثبوت 
صحت روایت برای او ســبب ثبوت صحت آن در نزد ما نمی شود )خویی، بی تا، 19/1). 
سپس خویی به لحاظ داللت نیز در روایت تشکیک کرده است و داللت آن بر مدعا 
را نپذیرفته است. ایرادی که خویی مطرح کرده عبارت است از این که مفاد روایت آن 
است که اگر اصل چیزی فقط از یک جهت حرام باشد، دیگر قابلیت خریدوفروش 
نخواهد داشت، در حالی که قطعًا این گونه نیست و ممکن است درمورِد یک شیء 
جهتی برای حرمت وجود داشته باشد، ولی از جهات دیگر خریدوفروش آن اشکال 
نداشــته باشــد )خویی، بی تا، 22/1).  در تأیید دیدگاه خویی می توان گفت برای مثال، 
خوردن ِگل حرام اســت ولی ممکن است خریدوفروش برخی از انواع خاص آن که 
در مصالح ساختمانی خریدوفروش می شود، اشکال نداشته باشد. بنابراین داللت آن 
بر عموم مدعا نیز قابل تصحیح نیست. مقدس اردبیلی مثل دیگر فقیهانی که قائل به 
جواز در اعیان نجس هستند، به ادلۀ عمومی مثل »أحّل الله البیع و تجارًة عن تراٍض« و 
»أوفوا بالعقود« تمسک کرده و بیان داشته اند اصل اولی بر اباحه است، مگر این که با 
قطعی ثابت شود که موردی از این اصل اولی خارج شده است و ادلۀ ذکرشده اعیان 

نجس را از اصل اباحه خارج نمی کنند )اردبیلی، 1403ق،  8/ 39). 
بنابراین هیچ یک از ادلۀ بیان شده صالحیت بر بطالن اکتساب به اعیان نجس را 
نــدارد. ازاین رو حکم خریدوفروش فاضالب مشــتمل بر آب متنجس و بول نجس 

تحت عمومات و اطالقاتی که بیع را صحیح شمرده اند، قرار می گیرد.  

5- نتیجه گیری
در فقه شــهری فروش فاضالب و پســاب مشــتمل بر متنجس و نجس به اتفاق 
فقهای متقدم دارای اشکال بوده است و امروزه نیز میان معاصران همواره محل بحث 
و چالش است. ازاین رو این مسئله یکی از ضروریاتی بود که به سبب آن این پژوهش 
صورت گرفت تا به این سوال در فقِه شهری پاسخ دهد که آیا خریدوفروش فاضالب 
مشتمل بر آب متنجس و بوِل نجس حرام است یا جایز است؟ نتایج تحقیق نشان داد 
که مشهور فقیهان متقدم و تمامی فقیهان معاصر دربارۀ آب متنجس قائل به این هستند 
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که اگر قابلیت طهارت داشته باشد، اشکالی ندارد. برخی دیگر مثل سید ابوالحسن 
اصفهانی، امام خمینی و خویی تصریح کرده اند که اگر قابلیت طهارت هم نداشته 
باشد و اســتفادۀ حالِل آن متوقف بر طهارت نباشد، اشــکالی در خریدوفروش آن 

وجود ندارد.

دربارۀ بیع فاضالِب مشتمل بر بول نجس، تمامی فقیهان به عدم جواز و حرمت 
آن قائــل بوده اند، اما بررســی ادلۀ مانعین حکایــت از ناتمام بــودِن آن ها در اثبات 
مدعایشــان داشــت. ازاین رو فروش فاضالب مشتمل بر بول انسانی تحت عمومات 
وفوا بالعقود« یا »تجارة عن تراض« قرار گرفته است و در صورتی 

َ
»أحل الله البیع« و »أ

که منافع حالل و معتٌدبه )باارزش( عقالیی داشــته باشــد، اشکالی در خریدوفروش 
آن ها وجود ندارد. بررســی تطبیقی دیدگاه مجوزین و مانعین با بررسی ادله، کمک 
شــایانی در حکم شناســی مصادیق مشــابه خواهد کرد. فروش لجِن فاضالب یکی 
دیگر از مصادیقی است که مبانی مشترکی با پژوهش مذکور دارد و پیشنهاد می شود 
اندیشمندان فقه شهری موضوع مذکور را نیز بررسی کنند. پیشنهاد دیگری نیز دربارۀ 
حکم فروش فاضالِب خام قبل از تصفیه اســت و ازجهِت فقهی نیز قابلیت بررسی 
تفصیلی دارد و پیشــنهاد می شــود فقه پژوهان و حقوق داناْن این جنبه از مسئله را نیز 

بررسی نمایند.
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