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 لِنَبِلُوَهُمِ أَيُّهُمِ أَحِسَهُ عَمَالً

 ﴾7﴿جَعَلٌَْا هَا عَلَى الْأَرِضِ زًٌَِٗٔ لََْا لٌَِبِلََُُّنِ أَُُّْٗنِ أَحِسَيُ عَوَالً إًَِّا •
 
 
 

7: ، اآلية294: ، الصفحة15، الجسء   الكهف  
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 ظهورهاى احراز  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 
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 لغوى
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 معنا

 لغوي

 عرفً

 اصطالحً
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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
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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
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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 ٗندٗگر هعارض باشد، ٗا ّر دٍ بِ عٌَاى ًفر از دٍ قَل اگر •
ٖ مٌٌد مٌٌد  تعارض اّل زباى  ٍ ّر دٍ هربوَ  بوِ ٗول    اظْار ًظر ه

تسواق   مٌٌود ٍ   مِ در اٗي فرض، تعوارض هوى   ّستٌدباشٌد، زهاى 
ٖ شًَد هى زٗرا دٍ ظَْر ذاتى ّستٌد ؛ مٌٌد ٍ ّر دٍ از اعتبار ساق  ه

 . مِ در ٗل رتبِ قرار دارًد ٍ با ّودٗگر ًاسازگارًد
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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

 
جاٖٗ است مِ هي بِ دٍ ًفر از اّل زباى در زهاى خَدم هراجعِ هثل •

دّد ٍ دٗگر ٗول هعٌواى    مٌن  ٍ ٗنٖ از اٗشاى ٗل هعٌا را ارائِ هى
 . آٗد در اٌٗجا اصالً ّ٘چ هعٌاٗى بِ دست ًوى. دٗگر را
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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

موِ سنٌشواى بوا ّون     زبواى  اّل ّا بِ عٌَاى  لغَىدٍ ًفراز اگر اٗي •
دٍ زهاى باشٌد؛ هثالً ٗنٖ بگٌَٗد؛ ٍلٖ براى  هعارض است هربَ  بِ

در اٗوي فورض   . براى قرى چْارم ٍ دٗگرٕ براى قورى ّفوتن باشود   
هوني است اٗي لغت از قرى چْارم تا ّفتن ًقل پ٘دا . تعارضٖ ًدارًد

 . مردُ باشد
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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

تر ٗعٌٖ ّواى مِ بوِ زهواى ًو      چٌ٘ي ٍضع٘تى آى هعٌإ قدٗوىدر •
ٖ آٗد ٍ بِ ّواى هراجعِ هى ًسدٗل مٌ٘ن ٍ از طرٗو    تر است بِ مار ه

دّ٘ن ٍ ظْوَر ًوَعٖ    اش هى قاعدٓ اشتراك ٍ قاعدٓ عدم ًقل تَسعِ
آٍرٗن؛ البتِ بِ فرض اٌٗنِ هعارض دٗگرٕ  زهاى ً  را بِ دست هى

 .ًداشتِ باشد
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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
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تعارض احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

زبان با احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

 زبان

 مورد مراجعه فراوان 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 فراوان مورد مراجعه اندک
هر دو ظهور در يک 
 زمان را بيان می کنند
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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
 ذاتىظهور 

 قاعدۀ اشتراك 
ظهور 

   موضوعى
 قاعدۀ عدم نقل 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

از احراز 
طريق مراجعه 

به موارد 
فراوان ازاهل 

 (يقينی)زبان 

اش  نتيجه
ظهور 

   موضوعى
 قاعدۀ عدم نقل  قاعدۀ اشتراك 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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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 

 فراوان
ظهور دو زمان را 

 بيان می کنند
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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
 ذاتىظهور 

 قاعدۀ اشتراك 
ظهور 

   موضوعى
 قاعدۀ عدم نقل 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

از احراز 
طريق مراجعه 

به موارد 
فراوان ازاهل 

 (يقينی)زبان 

اش  نتيجه
ظهور 

   موضوعى
 قاعدۀ عدم نقل  قاعدۀ اشتراك 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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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
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تعارض احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

زبان با احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

 زبان

 مورد مراجعه فراوان مورد مراجعه فراوان

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 فراوان مورد مراجعه فراوان
هر دو ظهور در يک 
 زمان را بيان می کنند
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

از احراز 
طريق مراجعه 

به موارد 
فراوان ازاهل 

 (يقينی)زبان 

اش  نتيجه
ظهور 

   موضوعى
 قاعدۀ عدم نقل  قاعدۀ اشتراك 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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تعارض احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

زبان با احراز از 
طريق مراجعه به اهل 

 زبان

 مورد مراجعه فراوان مورد مراجعه فراوان

هر دو ظهور در يک 
 زمان را بيان می کنند

ظهور دو زمان را 
 بيان می کنند



36 

تعارض احراز از 
طريق مراجعه به 
اهل زبان با احراز 
از طريق مراجعه 

 به اهل زبان

مورد مراجعه 
 فراوان

مورد مراجعه 
 فراوان

ظهور دو زمان را 
 بيان می کنند
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

از احراز 
طريق مراجعه 

به موارد 
فراوان ازاهل 

 (يقينی)زبان 

اش  نتيجه
ظهور 

   موضوعى
 قاعدۀ عدم نقل  قاعدۀ اشتراك 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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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 قول لغوى

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

احراز از طرٌق 
 مراجعه به قول لغوى

احراز از طرٌق 
 مراجعه به قول لغوى

هر دو ظهور در ٌک 
زمان را بٌان می 

 کنند

ظهور دو زمان را 
 بٌان می کنند
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هاى  تعارض راه
 مشابه ظهور

احراز از طرٌق 
 مراجعه به قول لغوى

احراز از طرٌق 
 مراجعه به قول لغوى

هر دو ظهور در ٌک 
زمان را بٌان می 

 کنند
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 ظهورهاى احراز  تعارض راه

 
اٍل اٌٗنِ ّر دٍ بِ ٗل زهاى ًظر دارًد؛ چِ اٗي زهاى، زهاى صَرت •

خَدشاى باشد ٍ چِ زهاى ً  باشد هثل بعضى از متوا ّواٖٗ موِ    
در اٗي فرض با ّن تعوارض  . ًاظر است بِ هعاًى الفاظ قرآى ّستٌد

 شَد؛  مٌٌد ٍ ّ٘چ هعٌاٖٗ احراز ًوى هى
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

از احراز 
طريق 

مراجعه به 
 لغوی 

اش  نتيجه
ظهور 

   موضوعى

قاعدۀ 
 اشتراك 

قاعدۀ عدم 
 نقل 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   
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هاى  تعارض راه
 مشابه ظهور

احراز از طرٌق 
 مراجعه به قول لغوى

احراز از طرٌق 
 مراجعه به قول لغوى

ظهور دو زمان را 
 بٌان می کنند
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 ظهورهاى احراز  تعارض راه

 
 

تر است  دٍم اٌٗنِ بِ دٍ زهاى ًظر داشتِ باشٌد، آى مِ قدٗوىصَرت •
 .مٌد تر است، تقدم پ٘دا هى ٍ بِ زهاى ً  ًسدٗل
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 ظهورهاى احراز  راه: فصل هشتم

از احراز 
طريق 

مراجعه به 
 لغوی 

اش  نتيجه
ظهور 

   موضوعى

قاعدۀ 
 اشتراك 

قاعدۀ عدم 
 نقل 

ظهور 
موضوعى 
 زمان نص 

.301همان، ص .   


