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 مَا عِنْذَكُمِ يَنْفَذُ وَ مَا عِنْذَ اللَّهِ بَاقٍ

ػٌِْذٓمُنٕ ٌْٗٓفَذٔ ٍٓ هٓا ػٌِْذٓ اللَِِّ بٓااٍٍ ٍٓ لٌََْٕاضِٗٓيَّ الَّازِٗيَ طٓاوٓشٍُا رَهٕاشَّٔنٕ      هٓا •
 ﴾96﴿بِأَحٕسٓيِ هٓا مَاًَُا ٗٓؼٕوٓلَُىَ 

هٓيْ ػٓوِلَ طٓالِحاً هِيْ رَمَشٍ رٍَٕ رًُْثَى ٍٓ َّٔٓ هٔؤْهِيٌ فَلٌَُحٌَِِّٕ٘٘ٓٔ حٓ٘ٓاآً ََ٘بوٓأً ٍٓ   •
 ﴾97﴿لٌََْٕضٌَِّْٗٓٔنٕ رَهٕشَّٔنٕ بِأَحٕسٓيِ هٓا مَاًَُا ٗٓؼٕوٓلَُىَ 

 

14، الجسء   النحل  
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

هاى  راه: فصل هشتم
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هاى  تعارض راه
 مختلف احراز ظهور

تعارض احراز 
 وجدانى شخصى

احراز از طرٌق 
 مراجعه به اهل زبان

احراز از طرٌق 
مراجعه به قول 

 لغوى

 احراز استداللی

احراز از طرٌق 
 مراجعه به اهل زبان

احراز از طرٌق 
مراجعه به قول 

 لغوى

 احراز استداللی

احراز از طرٌق 
مراجعه به قول 

 لغوى
 احراز استداللی
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 معنا

 لغوي

 عرفً

 اصطالحً
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 إرا تعارض حقيقتان لغويّة و عرفيّة

ٌّا قاػذٓ رطَلّ٘ٔ ٗتفشّع ػلْ٘ا مث٘ش هي هسائل األٗوااى  ٍ  : رقَل( 1)•
ّٖ  رًِّ إرا تؼاسع حق٘قتاى لغَّٗٔ ٍ ػشفّ٘ٔ  فئىّ الحول ػلى الؼشفّ٘أ  

 .فٖ األطحّ  ألىّ الؼشف مالٌاسخ  ٍ لسوق الزّي  ٍ لألطل
  فواا لان   «2»ٍ ق٘ل بالحول ػلى اللغَّٗٔ  لَسٍد الششع بلغٔ الؼاش   •

 ٗثوت ًقل الششع لفظا إلى هؼٌى فَْ باٍ ػلى رطلِ  
 .186  ص 3ج « مٌض الفَائذ»القائل َّ السّ٘ذ ػو٘ذ الذٗي فٖ ( 2)•

 410: ، ص3 غاية المراد في شرح نكت اإلرشاد؛ ج
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 إرا تعارض حقيقتان لغويّة و عرفيّة

ٍ ّْشت اللغَّٗأ  رهّاا إرا ماًات    . ّزا إرا غلوت الؼشفّ٘ٔ ػلى اللغَّٗٔ•
ٗظا٘ش هشاتشما   : اللغَّٗٔ لن تْْش ٍ ّٖ باق٘ٔ ػلى االساتؼوال  فق٘ال  

  ٍ تنَى هواحثِ هواحث الوشتشك فٖ الحوال ػلاى الْو٘اغ رٍ    «3»
 ػلى رحذّوا بقشٌٗٔ ػلى الخالف  

 .لن ًؼثش ػلى قائلِ( 3)•
 

 411: ، ص3 غاية المراد في شرح نكت اإلرشاد؛ ج
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 إرا تعارض حقيقتان لغويّة و عرفيّة

ٍ ّزُ الوسألٔ هي هضئّ٘ات ّزُ القاػذٓ  فئىّ الوٌاا  إرا ريا٘   إلاى    •
الوتنلّن رٍ غ٘شُ اقتضى لغٔ إٗقاػِ هواششٓ حق٘قأ  فائىّ األطال فاٖ     

 .إسٌاد الفؼل إلى فاػل رى ٗنَى فؼال لزلل الفاػل
بٌ٘ات ب٘تاا رٍ بٌاا فاالى  ٍ إى مااى قاذ       : رهّا فٖ الؼشف  فئًِّ ٗقالٍ •

ٍ قذ ٗغلب هذّا فاال  . استأهش الوٌّا  رٍ رهشُ حتّى لن ٗفْن غالوا إلّا ّزا
 .ٗفْن غ٘شُ مضش  السلطاى ٍ قتل

 411: ، ص3 غاية المراد في شرح نكت اإلرشاد؛ ج
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هاى  تعارض راه
 مشابه ظهور

احراز از طرٌق 
 مراجعه به اهل زبان

احراز از طرٌق 
 مراجعه به اهل زبان

احراز از طرٌق 
 مراجعه به قول لغوى

احراز از طرٌق 
 مراجعه به قول لغوى
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هاى  تعارض راه
 مشابه ظهور

احراز از طرٌق 
 مراجعه به اهل زبان

احراز از طرٌق 
 مراجعه به اهل زبان
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احراز از طريق 
 مراجعه به اهل زبان

 مورد مراجعه اندک

مورد مراجعه 
 فراوان
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تعارض احراز 
از طرٌق 

مراجعه به اهل 
زبان با احراز 

از طرٌق 
مراجعه به اهل 

 زبان

مورد مراجعه 
 اندک

مورد مراجعه 
 اندک

مورد مراجعه 
 فراوان

مورد مراجعه 
 فراوان

مورد مراجعه 
 اندک

مورد مراجعه 
 فراوان
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تعارض احراز 
از طرٌق 

مراجعه به اهل 
زبان با احراز 

از طرٌق 
مراجعه به اهل 

 زبان

مورد مراجعه 
 اندک

مورد مراجعه 
 اندک

مورد مراجعه 
 فراوان

مورد مراجعه 
 فراوان

مورد مراجعه 
 فراوان
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تعارض احراز از 
طرٌق مراجعه به اهل 

زبان با احراز از 
طرٌق مراجعه به اهل 

 زبان

هر دو ظهور در ٌک 
 زمان را بٌان می کنند

ظهور دو زمان را 
 بٌان می کنند
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تعارض احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

زبان با احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

 زبان

 مورد مراجعه اندک

 مورد مراجعه اندک

هر دو ظهور در يک 
 زمان را بيان می کنند

ظهور دو زمان را 
 بيان می کنند

 مورد مراجعه فراوان

هر دو ظهور در يک 
 زمان را بيان می کنند

ظهور دو زمان را 
 بيان می کنند

 مورد مراجعه فراوان مورد مراجعه فراوان

هر دو ظهور در يک 
 زمان را بيان می کنند

ظهور دو زمان را 
 بيان می کنند



17 

تعارض احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

زبان با احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

 زبان

 مورد مراجعه اندک مورد مراجعه اندک

هر دو ظهور در يک 
 زمان را بيان می کنند

ظهور دو زمان را 
 بيان می کنند
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تعارض احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

زبان با احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

 زبان

 مورد مراجعه اندک مورد مراجعه اندک
هر دو ظهور در يک 
 زمان را بيان می کنند
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 ظهوراحراز هاى مشابه  تعارض راه

لغَى با ٗنذٗگش هؼاسع باشذ  ٗا ّش دٍ بِ ػٌَاى ًفش اص دٍ قَل اگش •
ٖ مٌٌذ مٌٌذ  تؼاسع اّل صباى  ٍ ّش دٍ هشباَ  باِ ٗال    اظْاس ًظش ه
تسااق   مٌٌاذ ٍ   مِ دس اٗي فشع  تؼااسع هاى   ّستٌذباشٌذ  صهاى 
ٖ شًَذ هى صٗشا دٍ ظَْس راتى ّستٌذ ؛ مٌٌذ ٍ ّش دٍ اص اػتواس ساق  ه

 . مِ دس ٗل ستوِ قشاس داسًذ ٍ با ّوذٗگش ًاساصگاسًذ
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

از احراز 
طريق مراجعه 
به موارد اندک 

) ازاهل زبان 
احراز به خبر 

 (  واحد ظنی

اش  نتيجه
 ظهور ذاتى

 قاعدۀ اشتراك 
ظهور 

   موضوعى
 قاعدۀ عدم نقل 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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 ظهوراحراز هاى مشابه  تعارض راه

 
هاٖٗ است مِ هي بِ دٍ ًفش اص اّل صباى دس صهاى خَدم هشاهؼِ هثل •

دّذ ٍ دٗگش ٗال هؼٌااى    مٌن  ٍ ٗنٖ اص اٗشاى ٗل هؼٌا سا اسائِ هى
 . آٗذ دس اٌْٗا اطالً ّ٘چ هؼٌاٗى بِ دست ًوى. دٗگش سا
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تعارض احراز از 
طريق مراجعه به 
اهل زبان با احراز 
از طريق مراجعه 

 به اهل زبان

 مورد مراجعه اندک مورد مراجعه اندک
ظهور دو زمان را 

 بيان می کنند
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 ظهورهاى احراز  تعارض راه

ماِ سخٌشااى باا ّان     صبااى  اّل ّا بِ ػٌَاى  لغَىدٍ ًفشاص اگش اٗي •
دٍ صهاى باشٌذ؛ هثالً ٗنٖ بگٌَٗذ؛ ٍلٖ بشاى  هؼاسع است هشبَ  بِ

دس اٗاي فاشع   . بشاى قشى چْاسم ٍ دٗگشٕ بشاى قاشى ّفاتن باشاذ   
هوني است اٗي لغت اص قشى چْاسم تا ّفتن ًقل پ٘ذا . تؼاسيٖ ًذاسًذ
 . مشدُ باشذ
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

از احراز 
طريق مراجعه 
به موارد اندک 

) ازاهل زبان 
احراز به خبر 

 (  واحد ظنی

اش  نتيجه
 ظهور ذاتى

 قاعدۀ اشتراك 
ظهور 

   موضوعى
 قاعدۀ عدم نقل 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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 ظهورهاى احراز  تعارض راه

تش ٗؼٌٖ ّواى مِ باِ صهااى ًاض     چٌ٘ي ٍيؼ٘تى آى هؼٌإ قذٗوىدس •
ٖ آٗذ ٍ بِ ّواى هشاهؼِ هى ًضدٗل مٌ٘ن ٍ اص َشٗاق   تش است بِ ماس ه

دّ٘ن ٍ ظْاَس ًاَػٖ    اش هى قاػذٓ اشتشاك ٍ قاػذٓ ػذم ًقل تَسؼِ
آٍسٗن؛ الوتِ بِ فشع اٌٗنِ هؼاسع دٗگشٕ  صهاى ًض سا بِ دست هى

 .ًذاشتِ باشذ
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 ظهورهاى احراز  تعارض راه

 
 

تش است  دٍم اٌٗنِ بِ دٍ صهاى ًظش داشتِ باشٌذ  آى مِ قذٗوىطَست •
 .مٌذ تش است  تقذم پ٘ذا هى ٍ بِ صهاى ًض ًضدٗل


