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هسئلِی حکن هالقی ثب اؼشاف ػلن اجوبلی ،اص قذین هؽشح ثَدُ است ٍ دس هجوَع ػذُّای قبئل ثِ لضٍم
اجتٌبة شذُاًذ ٍ ثشخی ًیض قبئل ثِ ػذم لضٍم اجتٌبة شذُاًذ .هشَْس هیبى هؼبصشیي ػذم لضٍم اجتٌبة
هیثبشذّ ،شچٌذ ثشخی ثب ثیبىّبیی کِ اسائِ کشدُاًذ لضٍم اجتٌبة سا اختیبس کشدُاًذ .اص آًجب کِ ایي هسئلِای
هَسد اثتال هیثبشذ سسیذگی ثِ آى ثِ صَست کبهل ،الصم است.
اگش ثخَاّین ایي هسئلِ سا سیشِای ثشسسی ًوبیین ثبیذ گشیضی ثِ هجبحث فقْی ثضًین ٍ دس ٍاقغ ،ثشخی
هجبحث فقْی ٍ اصَلی دس ایي هسئلِ تذاخل کشدُاًذ .اثتذا ثبیذ کیفیت سشایت ًجبست ثِ هالقی سا اص ثؼعی
اثؼبد ثشسسی کٌین.
دس ایٌکِ فیالجولِ ًجبست ثِ هالقی سشایت هیکٌذ اص هسلّوبت فقِ است ٍ غیش قبثل تشکیک هیثبشذ،
اهّب ایٌکِ حقیقت سشایت چیست ٍ سشایت دس چِ هَاسدی سخ هیدّذ ،هحلّ ثحث است.
اقوال در اصل سرایت
دس اصل سشایت ثشخی قبئلٌذ سشایت جض اص ػیي ًجس ،هحقّق ًویشَد .ثِ ػٌَاى هثبل اگش ثَل ثِ جبیی
سشایت کٌذ آى شیء ًجس هیشَدٍ ،لی ثؼذ اص صٍال ثَل اص آى شیء ّشچٌذ ثِ خشک شذى ثَل ،اگش آى
شیء هتٌجس حتی ثب سؼَثت ثب شیء دیگشی هالقبت کٌذ هالقِی ًجس ًویشَد .الجتِ ایي ًظش دس هیبى
فقْبیی کِ صشیحبً هسئلِ سا هؽشح کشدُاًذ ًظشی غیش هشَْس است.
ثؼعی دیگش قبئلٌذ هتٌجس اٍّل ،هٌجّس است ٍ ّویي ؼَس هتٌجس دٍم ٍ سَم کِ اگش چیضی ثب سؼَثت
ثب آى هالقبت کٌذ ًجس هیشَد .ثؼعی ًیض چٌیي تفصیل دادُاًذ کِ اگش هتٌجس هبیغ ثبشذ هٌجّس است ٍ
اگش غیش هبیغ ثبشذ چٌیي ًیست .اهّب لؼلّ هشَْس هیبى کسبًی کِ دس هسئلِ سا صشیحبً هؽشح کشدُاًذ آى است
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کِ هتٌجس هٌجّس است ٍلَ ثب صذ ٍاسؽِ.
ایي هجحث دس هسئلِی هب تأثیشی ًذاسدّ ،شچٌذ فی ًفسِ ثحث حبئض اّوّیتی است.
معیار کیفیت تنجّس
ثحث دیگش آى است کِ ًکتِی ایٌکِ هتٌجّس ًجس هیشَد چیست؟ ٍ کیفیت تٌجّس ثش اسبس چِ
هؼیبسی است؟ ایي هجحث دس هسئلِی هب کلیذی است ٍ کبهالً هؤثش دس ثحث است .دس هجوَع چْبس ًظشیِ
دس ایي صهیٌِ اثشاص شذُ است.
نظریهیاوّل:سرایتحقیقینجبست 


یک ًظشیِ آى است کِ ًجبست حقیقتبً ثِ هالقِی سشایت هیکٌذ ٍ ثِ تؼجیش دیگش ًجبست دس هالقیٰ ثِ
گًَِای هٌجسػ ٍ پشاکٌذُ هیشَد کِ حتی ثِ هالقیِ آى ًیض هیسسذ؛ چٌبًکِ جَّشی سًگی دس آة هٌجسػ ٍ
پشاکٌذُ هیشَد ٍحتی هوکي است آة سا توبهبً ثِ سًگ خَد دسآٍسد؛ ایي اًجسبغ حقیقی است ٍ رسات
جَّش سًگی دس آة پشاکٌذُ هیشًَذ .دس هَسد سشایت ًجبست ًیض حقیقتبً ًجبست پشاکٌذُ ٍ هٌجسػ هیشَد
لزا حکوی جض حکن هالقیٰ ٍجَد ًذاسد ٍ اهش ثِ اجتٌبة اص هالقیٰ دس لضٍم اجتٌبة اص هالقِی کفبیت
هیکٌذ .ثِ تؼجیش دیگش هالقِی ٍ هالقیٰ صذ دس صذ ػیي ّن ّستٌذ ٍ یک حکن داسًذ.
اگش کسی ایي هجٌب سا ثپزیشد ثِ ًبچبس ثبیذ قبئل شَد هالقِی احذ اؼشاف ػلن اجوبلی ًیض ٍاجت االجتٌبة
است؛ صیشا چیضی جض ّوبى ؼشف هالقیٰ ًیست.
نقدوبررسینظریهیاوّلدرسرایتنجبست 


اصل چٌیي هجٌبیی صحیح ًیست؛ صیشا ًجبست یک اهش اػتجبسی ٍ ٍظؼی است کِ تَسػ شبسع اػتجبس
شذُ است ٍ اػتجبس ،تبثغ هقذاس اػتجبس هؼتجِش است ٍ لزا ثحث سشایت حقیقی دس اهَس اػتجبسی ثیهؼٌبست.
الجتِ هیداًین شبسع ثذٍى هالک چیضی سا اػتجبس ًویکٌذ ٍ هالکبت آى تکَیٌی استٍ ،لی هب دقیقبً اص آى
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ًبصجی هالقبت کٌذ ًجس خَاّذ شذ ،اهّب اگش ثب ثذى یک یَْدی هالقبت کٌذ ًجس ًخَاّذ شذ.
احتوبالً هالکبت دس ثؼط ًجبسبت ثِ دلیل هصبلح اجتوبػی است ،هبًٌذ ًجبست خوش کِ داسای ًکتِی
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اجت وبػی است .دس ّش حبل ًجبست ششػیِ اهش اػتجبسی است ًِ تکَیٌی کِ شبسع کبشف آى ثبشذ ،الهحبلِ
تبثغِ هقذاس اػتجبس شبسع است ٍ تشجیِ آى ثِ تکَیٌیبت صحیح ًیست.
نظریهیدوم:عدمتفکیکمیبنحکممالقِیومالقیٰ 


هیپزیشین کِ ًجبسبت هالقِی ٍ لضٍم اجتٌبة اص آى یک حکن تؼجّذی است ،اهّب ایي حکن تؼجّذی غیش
قبثل تفکیک اص حکن تؼجّذی هالقیٰ است ٍ ثِ هجشّد تحقق هالقیّٰ ،وبًؽَس کِ یک «إجتٌت» ًسجت ثِ
هالقیٰ فؼلیت هییبثذ یک «اجتٌت» ًیض ًسجت ثِ هالقِی فؼلیت هییبثذ ،حتی اگش هالقبت دس خبسج هحقّق
ًشذُ ثبشذ .فشظبً ثب تحقّق ثَل دس یک ًقؽِ «إجتٌت» دس هَسد آى فؼلیت هییبثذ ٍ دس ّوبى صهبىّ ،وشاُ ثب
«إجتٌت ػي الجَل»« ،إجتٌت ػي هالقِی الجَل» ًیض فؼلیت هییبثذ ٍلَ اصالً هالقبتی دس خبسج تحقّق ًیبفتِ
ثبشذ .ثٌبثشایي ًتیجِ ایي خَاّذ شذ کِ ّش جب «إجتٌت» داشتِ ثبشین «إجتٌت ػي الوالقِی» ًیض ٍجَد داسد.
ثٌبثش ایي ًظشیِ ،اجتٌبة اص هالقِی اؼشاف ػلن اجوبلی الصم است؛ صیشا ؼجق فشض ،اگش ػلن داشتِ ثبشین
کِ هبیغ «الف» یب هبیغ «ة» ثَل است ثِ هقتعبی ػلن اجوبلی ثبیذ اص ّش دٍ اجتٌبة کشد ٍ چَى «اجتٌت» اص
ّش یک ثِ ّوشاُ یک «إجتٌت ػي هالقیِ» هیثبشذ الهحبلِ ثبیذ اص هالقِی ًیض اجتٌبة کشد ٍ هالقبت خبسجی
ًیض تأثیشی دس فؼلیت ایي «إجتٌت» ًذاسد ،ثلکِ ػلیالفشض حکن قجل اص تحقّق هالقبت فؼلیت یبفتِ است.
نقدوبررسینظریهیدوم 


اصل ایي هجٌب ًیض غلػ است؛ ثِ چِ دلیل ادّػب هیشَد اگش یک رات ًجس پذیذ آهذّ ،وبىؼَس کِ
«إجتٌت ػي الٌجس» فؼلی است حکن اجتٌبة اص هالقیِ آى ًیض فؼلیت داسد؟!
ثذٍى دلیل ٍ ثشّبى ،اثي ادّػب پزیشفتٌی ًیست ٍ دس جبی خَدش تجییي شذُ است کِ احکبهی کِ هتشتت
ثش هَظَػبت هقذسّٓ الَجَد است ،هبداهی کِ هَظَع آى احکبم دس خبسج پذیذ ًیبهذُ است داسای حکن
فؼلی ًویثبشذ ٍ تٌْب دس هشحلِی اًشبء ٍجَد داسد .ثٌبثشایي اگش رات ًجس پذیذ آهذ حکن آى فؼلی
هیگشدد اهّب هبداهی کِ هالقی آى هحقّق ًشذُ است داسای حکن فؼلی ًویثبشذ.
نظریهیسوم:مالقِیازشئونٰمالقیٰ


اجتٌبة اص هالقیِ ًجس اص شئَى اجتٌبة اص خَدِ ًجس ٍ اص تجؼبت لضٍم احتشاص اص اصل ًجس است؛ ثِ
ایي هؼٌب کِ اگش کسی اص هالقی ِ ًجس اجتٌبة ًکٌذ حقیقتبً اص خَد ًجس اجتٌبة ًکشدُ است .ثِ ػٌَاى
هثبل کسی کِ فشصًذِ ػبلوی سا احتشام ًکٌذ دس ٍاقغ خَدِ ػبلن سا اکشام ًکشدُ است؛ صیشا ػشف چٌیي تلقّی
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هیکٌذ کِ اکشام ٍاثستگبى ػبلن ،اکشامِ خَد ػبلن است .دس اجتٌبة اص ًجس ًیض ٌّگبهی اجتٌبة اص اصل
ًجس هحقّق هیشَد کِ اص هالقیِ آى ًیض اجتٌبة شَد ،الهحبلِ فشقی ثیي هالقیٰ ٍ هالقِی ٍجَد ًذاسد.
ثٌبثش ایي ًظشیِ ًیض ثبیذ اص هالقیِ احذ اؼشاف ػلن اجوبلی اجتٌبة کشد؛ صیشا دس غیش ایي صَست حقیقتبً
اص خَد هالقیٰ اجتٌبة ًشذُ است ،الهحبلِ اجتٌبة اص هالقیِ شجِْی هحصَسُ الصم است.
ثِ ػٌَاى هثبل ٍقتی یکی اص دٍ إًبء «الف» یب «ة» ًجس ثبشذ ٍ شبسع ثگَیذ «إجتٌت ػي الٌجس» ،دس
حقیقت ثِ هؼٌبی «إجتٌت ػي الٌجس ٍ ػي هالقیِ» هیثبشذ؛ ثِ ایي هؼٌب کِ ثب اجتٌبة اص هالقیِ ًجس
اجتٌبة اص ًجس هحقّق هیشَد.
وجوهیدرمدلّلسبختننظریهیسوم 

دٍ ٍجِ دس هذلّل سبختي اصل هذّػب اسائِ شذُ است:
وجه اوّل :ثب سجَع ثِ کتبة ؼْبست ٍ ثحث ًجبسبت ٍ کیفیت تؽْیش یب هسبئلی اص ایي قجیل ،هَاجِ
هیشَین کِ هثالً دس غَسل ،جشیبى آة الصم است ٍ ًعح کبفی ًیست ،یب اگش آثی اص ثبال ثِ پبییي ثشیضد تٌْب
ًقؽِی اتّصبل ًجس هیشَد ٍ ًجبست ثِ ثبال سشایت ًویکٌذ ٍ ثلکِ دس هثل فَّاسُ گفتِ شذُ است حتی
اگش آة قلیل ثبشذ ٍلی ثب سشػت ثِ شیء ًجس دس ثبال ثشخَسد کٌذ تٌْب ًقؽِی هالقبت آى آة ًجس
هیشَدّ ،وچٌیي ایٌکِ گفتِ هیشَد دس تؽْیش اشیبء ثبیذ ػشفبً گفتِ شَد ًجبست پبک شذُ است ٍ ایٌکِ
اگش ًقؽِای اص یک هبیغ ًجس شَد هبًٌذ سٍغي سٍاىّ ،وِی آى ًجس خَاّذ شذ ثِ خالف جبهذ.
اص ّوِی ایيّب کشف هیشَد ًجبسبت ششػیِ دس خیلی اص هَاسد ثِ ػشف ٍاگزاس شذُ است .لضٍم
اجتٌبة اص ًجس ًیض اهش ػشفی است ٍ ػشف دس قزاسات ػشفیِ چٌیي ًظش هیدّذ کِ اجتٌبة اص هالقِی،
اجتٌبة اص خَد قَزِس است؛ هثالً اگش کسی ثب دست آلَدُ ثِ ػزسُ کِ ػیي آى ػزسُ سا پبک کشدُ ٍلی تؽْیش
ًکشدُ ،غزا ثخَسد گفتِ هیشَد ایي شخص اص ػزسُ اجتٌبة ًکشدُ است ،ثب ایٌکِ ػیي ػزسُ ٍجَد ًذاسد؛
صیشا دس ًظش ػشف ،اجتٌبة اص هالقِی اجتٌبة اص خَدِ قزس است.
لزا ػشف اص آًجب کِ اجتٌبة اص هالقیِ قزاسات ػشفیِ سا اجتٌبة اص ّوبى قزس هیداًذ ،دس ًجبسبت ششػیِ
ًیض اجتٌبة اص هالقیِ ًجبسبت سا اجتٌبة اص ّوبى ًجبسبت هیداًذ ٍ دس ًتیجِ اجتٌبة اص هالقِی ،چیضی جض
اجتٌبة اص خَدِ ًجبسبت ًیست.
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