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تعارض استصحاب سببی و مسببی و کاربرد آن در حقوق
موضوعه با رویکردی به نظر امام خمینی

(س)
خدیجه مرادی
میالد خدایی

چکیده :تعارض استصحاب سببی و مسببی به معنای تنافی میاا ماداای استصاحاب
سببی و مسببی است؛ که شک ار یکی ،مسبب از شک ار ایگری است .این بحا
اصولی از زما متأخرین و به وسیلة شیخ طوسی اولین بار مطرح شا و بعا از ایشاا
سایر اصولیو به تحلیل و بررسی آ پرااختن  .ار اینکه استصحاب سببی بار مساببی
مق م میشوا هیچ شکی نیست ،اما اختالف نظر بین اصولیو ار باب علات و مبناای
تق م استصحاب سببی بر مسببی است.
ع های از علمای اصول تق م را از باب حکومت اانسته و معتق ن استصاحاب ساببی
بر استصحاب مسببی حااک اسات و باا اجارای استصاحاب ساببی نوبات باه اجارای
استصحاب مسببی نمیرس  .برخی ایگر تق م را از نوع وروا مایااننا و بعضای بار
این باورن که اگر استصحاب مسببی مق م شوا اور پ ی مای آیا  ،بناابراین جهات
احتراز از اور بای استصحاب سببی بر مسببی مق م گراا .امام خمینی معتق ن  :اگار
استصحاب از نوع عقلی یا عرفی باش  ،استصحاب سببی بار مساببی مقا م نمای شاوا
ولی اگر از نوع شرعی باش  ،الیل اجتهاای که استصحاب سببی موضوع ساز (بساتر
ساز) آ است بر استصحاب مسببی مق م میشوا.
كلیدددژا ههدد  :استصااحاب ،استصااحاب مسااببی ،استصااحاب سااببی ،تعااارض،
حکومت ،وروا.

 .استاایار گروه حقوق اانشگاه رازی،کرمانشاه ،ایرا

kh.moradi@razi.ac.irE-mail:
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مقدمه
استصحاب یکی از مه ترین مسائل اصولی است که ار طول تاریخ اصول فقه همیشه ماورا بحا
واقع ش ه است .اصولیو ار ب و امر استصحاب را ار زمارة االاه عقلای جاای ااانا اماا بعا ها باا
تفکیکی که شیخ انصاری بین االة شرعی و اصول عملیه ایجاا کرا استصحاب را جزء اصول عملیه
قرار ااا .ار این تحقیق ارص ا آنی که با شناخت کافی از استصاحاب ،ارکاا  ،مباانی و شارای
تحقق آ  ،به صور تعارض میا او اصل استصحاب بپراازی و تحلیل کنی که تعارض استصحاب
سببی و مسببی جزء ک ام صور تعارض استصحاب است؟
ارچه صورتی تعارض محقق میگراا؟ و پس از تحقق تعاارض ایان تعاارض چگوناه مرتفاع
میشوا؟ و ار صورت تق م یکی بر ایگری ،الیل این تق م چیست؟
ار پاسخگویی به سداالت فوق سعی بر آ است که ابت ا به طور مختصر شرحی از استصاحاب
و ارکا آ ارائه شوا و پس از تبیین تعارض میا یک استصحاب باا استصاحاب ایگار ،ماوارا و
مصاایق استصحاب سببی و مسببی تحلیل شوا و موارا تعارض استصحاب سببی و مساببی از ساایر
موارا تعارض بین استصحابها تفکیک گراا و ار نهایت باه تحلیال تقا م استصاحاب ساببی بار
مسببی پرااخته شوا که با اجرای استصحاب سببی نوبت به اجرای استصحاب مسببی نمیرس .

 )1تبیین مفاهیم
)1-1مفهوم استصحاب
لغت استصحاب از ریشة صحب گرفته ش ه و باب استفعال رفته و معنی آ طلاب همراهای کارا
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

اساات (جااوهری  121ج  1 :؛ فیااروز آباااای  1ج  ) 81 :از نظاار اصااطالح عل ا اصااول ،تعاااری
متع ای از استصحاب ارائه گرای ه است که ذیالً به مه ترین آنها اشاره میگراا:
مرحوم آخون خراسانی استصحاب را به «الحک ببقااءحک أو موضاوع ذی حکا شاک فای
بقائه» حک به باقی گذاشتن حک یا موضوعی کاه اارای حکمای شارعی اسات ،ار صاورتی کاه
شک ار بقای آ باش
ار تعری

(آخون خراسانی . )129 : 123

ایگری از استصحاب آم ه«« :الحک ببقاء حکا أو موضاوع ذی حکا شاک فای

بقائه من او قیام الیل خاص علیه» :حک کرا بقای حک یا موضوعی که واج حک اسات ار
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(مکارم شیرازی  1 8ج .) 11: 9

مقاله

صورت بروز شک نسبت به باقی بوا آ حک  ،ب و اینکاه الیال خاصای بار آ االلات نمایا »
محک ترین و خالصه ترین تعریفی که ارائه ش ه عبارتن از «:ابقاء ماکا  :باقی گذاشتن آنچه
بواه است» (انصاری

 1ج .) 3 :9

امام خمینی معتق ن که تعری

فوق ار صاورتی پذیرفتاه اسات کاه استصاحاب قاعا ة فقهای

باش  ،نه اصل عملی .بنابراین ایشا با توجه به اینکه استصحاب را اصال با انی یاا امااره ،تعااری
متع ای ارائه میاهن :
ایشا میفرماین  ،اگر استصحاب اماره باش بای ار تعری
الکاش

آ گفات«:الکاو الساابق للشایء

عن بقائه فی زمن الشکّ فیه» :سابق بوا چیزی که ار گذشته وجوا ااشته حاکی از بقای

استصحاب را اصل ب انی  ،تعری

آ

عبارت است از «:الشک المسبوق بالیقین بالشیء» (امام خمینای

 )9 : 1 9استصحاب عبارت از شکی که به انبال یقین نسبت به متعلق آ شک ایجاا ش ه است» لذا
تعری

امام اشکاالتی را که ار سایر تعاری

وجوا اارا مرتفع نمواه است.

 )1-2تعریف استصحاب سببی
گاهی مواقع انسا با او شک مواجه میشاوا کاه یکای از آنهاا علات و سابب بارای ایجااا شاک
ایگری ش ه است و طبیعتاً ار صورت مرتفع ش

شک اول ،شک اوم نیز از بین مایروا کاه باه

استصحابی که ار مورا شک اول جاری میشوا استصحاب سببی میگوین

(موسوی بجنورای : 981

 )911فرض کنی شخصی ه اکنو ایوانه است؛ او ماه پیش خانه خوا را فروخته و معلاوم نیسات
که ار آ زما ایوانه بواه است یا عاقل .اگر سالمت پیشاین او استصاحاب شاوا ،بایا گفات ار
هنگام معامله عاقل بواه و خانه او به خری ار منتقل ش ه است .بار عکاس ،هار گااه بقاای خاناه ار
ملک او استصحاب شوا ،نمیتوا معامله را نافذ شمرا .ولی ،چو شک ار اهلیت فروشن ه سبب
ترای ار انتقال خانه ش ه است و با استصحاب اهلیت سابق او این ترای از میا میروا ،ار اینجاا
استصحاب اهلیت استصحاب سببی است.

( س)

 .ار کتاب اصول فقه مظفر چنین ااعایی ش ه است (مظفر  1 1ج ) 11 :1

تعارض استصحاب سببي و مسببي و كاردبرد آن در حقوق موضوعه با رويكردي به نظر امام خميني

آ اساات ،ار صااورتی کااه شااک ار آ حاااا ش ا ه باش ا (امااام خمیناای  )9 : 1 9و بنااا باار اینکااه
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 )1-3تعریف استصحاب مسببی
هما طور که ار تعری

فوق گفته ش  ،به استصحابی که نسابت باه شاک اوم جااری مایگاراا

استصحاب مسببی گفته میشوا ،به عبارت ایگر هرگاه او شک بارای مکلا

حااا گاراا کاه

یکی از آ او مسبب از ایگری باش  ،اصلی که نسبت به این شاک مساببی اجارا مایگاراا اصال
مسببی یا استصحاب مسببی مایگوینا  .ار مثاال فاوق استصاحاب بقاای خاناه ار ملاک فروشان ه
استصحاب مسببی است.

)2ارکان استصحاب
بح

ایگری که الزم است ار اینجا به آ بپراازی ارکانی است که جاری ش

استصحاب به آ

بستگی اارا.
)2-1یقین
منظور از یقین ار استصحاب یقین قطع نسبت به حالت سابق است ،یعنی مکلا

نسابت باه حالات

سابق ،خواه حک شرعی باش یا موضوع اارای حک شرعی ،یقین ااشته باش ؛ هماین یقاین ساابق
علت استصحاب است (حی ری بیتا ج .) 11 :

)2-2شک
مراا از شک ،ااشتن ترای نسبت به باقی مان

متایقن اسات ،شاک ار اینجاا فقا شاامل معناای

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

حقیقی آ نمیشوا بلکه اع از شک ار معنای حقیقای باه معناای تسااوی باین او احتماال و ظان
گما

غیر معتبر میگراا (مظفر  1 1ج  13 :؛ ذهنی تهرانی .) 1 : 91

)2-3اجتماع یقین و شک در زمان واحد
برای اینکه اصل استصحاب اجرا گراا بای یقین و شک ار یک زما واح ایجاا شون ؛ زیرا اگر
یقین و شک ار آ واح حاصل نشوا ،ار این صورت یقین تب یل به شک ش ه و موجب سرایت
شک به یقین گرای ه که مص اق استصحاب نبواه بلکه قاع ة الیقین نامی
 123ج .) 9 1 :1

ه میشوا (کاظمی خراسانی
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برای اینکه اصل استصحاب جاری گراا الزم است که شک نسبت به موضوع یاا حکمای حااا

مقاله

 )2-4وحدت متعلق یقین و شک
گراا که یقین نیز نسبت به هما حک یا موضوع صورت گرفته باش  .الزم به ذکر اسات کاه ایان
شرط استصحاب را از قاع

ة مقتضی و مانع متمایز میسازا (محم ی 9 8 : 911؛ ملکی بیتا.)919 :

)2-5تعدد زمان متیقن و مشکوک
الزمة وح ت زما یقین و شک این است که زما متیقن و مشکوک واح نباشا ؛ زیارا وحا ت
زما متیقن و مشکوک موجب میگراا که اجتماع یقین و شاک ار شایء واحا پ یا آیا کاه
محال است (مظفر  1 1ج .) 82 :1

همانطور که ار فوق ذکر ش زما متیقن و مشکوک متع ا ش  ،الزم است که زما متیقن قبال از
مشکوک باش  ،یعنی شک به چیزی تعلق بگیرا که قبالً نسبت به وجوا هما چیز یقین ااشتهایا ؛
زیرا اگر غیر از این باش  ،یعنی ار امری که اآل وجواش یقینی اسات شاک نسابت باه ساابقة آ
ایجاا شاوا استصاحاب قهقرایای باواه کاه الیلای بار اثباات و پاذیرفتن آ وجاوا نا

ارا (کااظمی

خراسانی 123ج .)9 1 :1

)2-7فعلیت یقین و شک
برای اینکه بتوا اصل استصحاب را جاری نموا الزم است که یقاین و شاک فعلای باشان « ،یعنای
برای مکل
تق

بالفعل یقین و شک ایجاا شا ه باشا » ،باا فارض یقاین و شاک«یعنای یقاین و شاک

یری»جایی برای استصحاب نیست (کاظمی خراسانی  123ج 9 1 :1؛ حی ری بیتا.)129 :

)3اقسام استصحاب
علمااای علا اصااول بااه اعتبارهااای مختلفاای استصااحاب را تقساای نمااواهانا  .ذیاالً بااه مها تاارین
تقسی بن یهای استصحاب به اختصار اشاره میشوا:

تعارض استصحاب سببي و مسببي و كاردبرد آن در حقوق موضوعه با رويكردي به نظر امام خميني

)2-6تقدم زمان متیقن بر مشکوک

( س)
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)3-1اقسام استصحاب به اعتبار مستصحب
گاهی مواقع مستصحب از امور وجوای است مثل مااة  38قانو آیین ااارسی م نی«:ار صورتی
که حق یا اینی بر عه ة کسی ش ه باش اصل بقای آ است مگار اینکاه خاالف آ ثابات شاوا»
برخی حقوق انا مبنای این مااه را استصحاب اانسته و معتق ن که با وح ت مالک میتوا آ را
به تمام موضوعات وجوای سرایت ااا (امامی  91ج .)1 :

برخی مواقع مستصحب از امور ع می است مثل مااة  913قانو م نی«:هرگاه اخول شیء ار
مبیع عرفاً مشکوک باش  ،آ شیء ااخل ار مبیع نخواه بوا» مبناای ماااة ماذکور نیاز باه اعتقااا
برخی از حقوق انا استصحاب ع م(ع م نقل مالکیت) بیا ش

ه است (امامی  91ج .)1 :

گاهی مستصحب موضوعی از موضوعات خاارجی اسات مثال ماااه  81قاانو ما نی«:اماوال
غایب مفقوااالثر تقسی نمیشوا مگر بع از فوت یا انقضای م تی که عااتاً چناین شخصای زنا ه
نمیمان » که حک به تقسی کرا اموال غایاب مفقاوا االثار باا استصاحاب حیاات غایاب منتفای
میگراا.
بعضاً مستصحب حکمیاز احکام است اع از وضعی یا تکلیفی .استصحاب حک تکلیفی مثال
استصحاب وجوب نفقة زوجه بر زوج ار جایی که نسبت به نشوز زوجه شاک حااا شا ه باشا
(قافی و شریعتی  93ج  .) 8 :9و استصحاب حک وضعی مثل شک ار صحت معامله ار وضعیتی کاه
یکی از متعاملین اارای جنو ااواری است ،که برخی از علمای عل اصاول بار اساا

ماااة 9

قانو م نی با اجرای استصحاب بقای جنو متعامل قائل به ع م صاحت معاملاه شا ه ،مگار اینکاه
افاقه ثابت شوا (کاتوزیا

.)93 : 91

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

)3-2اقسام استصحاب به اعتبار شک الحق
شک الحقی که بر مستصحب عارض میگرااگاهی ار مقتضی است و گاهی ار رافع.
استصحاب ار شک ار مقتضی مانن جایی است که شخصی یک چراغ نفتی را روشن کراه و
پس از گذشت م ت زمانی شک میکن که هما چراغ روشن است یاا خیار ،و ایان شاک او باه
الیل ترای ی است که ار مق ار نفت چراغ برایش حاا ش ه است ،یعنی شک میکن که چراغ
قابلیت اوام روشنایی را اارا یاا خیار (محقاق اامااا  981ج  )98 :9ماااه 1

قاانو ما نی کاه مقارر

 .برخی از بزرگا عل اصول اصل ع م را هما استصحاب ع می میاانن (ر.ک :انصاری

 1ج )112 :
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مقاله

میاارا « :اگر از ق ی سرتیر عمارتی روی ایوار مختصی همسایه بواه و سابقة این تصارف معلاوم
تصرف معلوم نباش بای به حال سابق باقی بمان و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آ  ،سار تیار
برااشته شوا صاحب عمارت می توان آ را تج ی کن و همسایه حق ممانعت نا ارا مگار اینکاه
ثابت نمای وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاا ش ه بواه است» نیز متضمن استصحاب شک ار
مقتضی است ب ین معنا که ترای ار بقای حق ارتفاق ناشی از آ است که ماا نمایاانای مقتضای
ایجاا این حق اذ بواه است یا عق الزم؛ اگر مقتضی عق الزم بواه است اکنو حق باقی است و
اگر مقتضی آ اذ

بواه است این حق با خرابی عمارت از بین رفته است (ر.ک به :جعفاری لنگاروای

.)9 1 : 912

میگراا که مستصحب اقتضای بقا و استمرار را اارا اما شک ار این است که آیاا اماری موجاب
گرای ه تا مستصحب از بین بروا یا خیر؟
شخصی مفقوا میگراا و پس از گذشت شش ماه حیات او مورا شک واقع میگراا که این
شک ار تحقق رافع است؛ یعنی آیا رافعی برای مانعیت ااامة حیات حاا ش ه یا خیر.
گاهی نیز شک ار رافعیت الموجوا است؛ یعنی مستصحب اقتضای باقی مان

را اارا و مانعی

ه ایجاا ش ه ،اما شک میکنی که آیا مانع ایجاا ش ه میتوان رافع مستصحب باش یا خیر؟
مثالً به استناا بن  1مااة 829ق .م تغییر ار عین موهوبه حق رجوع واهب را ساق میکن حال
اگر واهب زمینی را هبه نمواه و متهب زراعتی ار زمین بکن  ،آیا زراعت تغییر محسوب مایشاوا
یا خیر؟ با ترای ار اینکه زراعت مانع حاق رجاوع اسات یاا خیار؟ بقاای حاق رجاوع استصاحاب
میگراا (قافی و شریعتی .)91 : 93

)4صور تعارض دو استصحاب
گاهی بین نتیجة حاصال از اجارای او استصاحاب تعاارض پایش مایآیا  ،ار چناین وضاعیتی او
استصحاب متعارض یا ار عرض همن یا ار طول ه قرار اارن .
اگر او استصحاب متعارض ار عرض ه باشن  ،ار اینصورت امکا عمل به هراو استصحاب
محقق نیست ،البته این وضعیت را بای تزاح او استصحاب نامی و طبق قواع تزاح بای ارجح را

تعارض استصحاب سببي و مسببي و كاردبرد آن در حقوق موضوعه با رويكردي به نظر امام خميني

استصحاب ار شک ار رافاع نیاز گااهی ار وجاوا رافاع اسات ،ایان وضاعیت زماانی حااا
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مق م نموا و ار صورت فق ا ترجیح بین او استصحاب ار عمل مخیر میشوا باه یکای از آ او
عمل کن (بروجرای بیتاا ج 11 :؛ بروجارای عبا ه  ) 11: 91ماثالً وارا مساج مایشاوا و مایاانا
مسج نجس بواه و اآل شک ار نجاست میکن لذا استصحاب نجاست اارا و از طرفی شک ار
نماز خوان

میکن  ،لذا استصحاب بقای نماز اارا و وقت ه ضیق است پس استصحاب نجاست

با استصحاب نماز تزاح اارا .استصحاب بقای وجوب نماز جاری میشوا و استصاحاب نجاسات
ه جاری میشوا ،با ه تزاح اارن و بای به مرجحات بااب تازاح رجاوع شاوا اگار مرجحای
باش به آ اخذ میکنی و اال مخیر است به یکی مشغول شوا و ایگری وجاوبش سااق مایشاوا
(خویی  1 1ج .) 28 :9

ار صورتی که او استصحاب متعارض ار طول ه باشن  ،سه حالت قابل تصور است که ذیاالً
به آنها میپراازی :
ال )هر او شک ناشی از عامل ثال  :مانن اینکه او ظرف اارای آب ااری که میاانی قطرة
نجسی ار یکی از آ او ریخته است ،ولی نمیاانی ار ظارف اول «مشاکوک اول» ریختاه یاا ار
ظرف اوم«مشکوک اوم» و شک فعلی ما ناشی از مسبب ثالثی«قطاره نجسای» اسات .ایان قسا از
تعارض ،از نوع تعارض استصحاب سببی و مسببی است .اکثر علمای اصول معتق ن ایان او اصال
استصحاب با ه تعارض نمواه و هر او ساق میشون و با توجه به عل اطراف شبه محصاوره باه
اصل احتیاط عمل میشوا (نائینی  1ج111 :1؛ انصاری

921 : 1؛ مرکز اائرة المعارف بزرگ اسالمی 981

ج . )12 1 : 1

ب)یکی از او شک مسابب از ایگاری اسات ولای ار عمال هار او اصال قابال امتثالنا  :ایان
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

وضعیت را توافق او استصحاب مینامن  ،مانن اینکه شاک ااریا کاه آب پااک اسات یاا خیار؟
استصحاب طهارت آب را نموای و سپس پیراهنی را ار آ آب شستی  ،حال شک مایکنای کاه
آ پیراهن پاک است یا خیر؟ استصحاب طهارت پیراهن نیز قابل اجراست اما با اجرای استصحاب
طهارت آب «اصل سببی»ایگر نیازی به اجرای استصحاب طهارت پیاراهن «اصال مساببی» نیسات؛
زیرا با اجرای اصل سببی ایگر جایی برای اجرای اصل مسببی باقی نمیمان .
ج)یکی از او شک مسبب از ایگری است ولی امکا عمل به هراو اصل نیست:
این صورت را «تعارض او استصحاب سببی و مسببی» مینامن  .مانن اینکه آب کری ااری که
مشکوک الطهارة است ،پیراهن نجسی را ار آ میشویی  ،پس از آ این شک ایجاا میشوا کاه
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آیا آب مزبور پاک بواه؟ «شک سببی» و آیا این پیراهن ار برخورا با آب کار پااک شا ؟«شاک
ماایشااوا کااه مقتضااای آ طهااارت پیااراهن شسااته شاا ه ار آ آب اساات ،امااا ار شااک اوم
«مسببی»اجرای استصحاب اقتضای نجاست پیراهن را اارا .اینجاست کاه استصاحاب طهاارت آب
که مقتضی آ طهارت پیراهن است با استصحاب نجاست پیراهن تعارض اارن  .همة علمای اصول
باالتفاق معتق ن که استصحاب طهاارت آب «وجاوا اصال ساببی اسات» بار استصاحاب نجاسات
پیراهن«اصل مسببی است» مق م است و با اجرای استصحاب سببی جایی بارای اجارای استصاحاب
مسببی باقی نمیمان (خمینای  911ج ) 18 :8اما نسبت به علت این تق م ای گاهها متفاوت اسات کاه
ذیالً به نظریات پیرامو حق تق م استصحاب سببی و مسببی میپراازی .

)5-1نظریة ورود
آخون خراسانی معتق ن که به او الیل اصل سببی بر اصل مسببی تق م اارا:
ال ) اگر قائل شوی به اینکه اصل سببی مق م است ار ناحیة مسبب نقض یقین به یقین حاا
ش ه است ،یعنی یقین را با یقین نقض کراهای  .برای مثاال اگار استصاحاب طهاارت آب را مقا م
کنی نسبت به لبا

که میگویی پاک است ،یقین را با یقین نقض نمواه ای  .اما اگر به عکاس آ

عمل کنی و استصحاب مسببی را مق م نمایی و بگویی این لبا

نجس است ار ناحیة سبب نقض

یقین به یقین نکراه ای  ،بلکه یقین را با شک نقض نماواه ایا  .پاس اگار کسای اصال را ار سابب
جاری کراه و بگوی که آب طاهر است و اآل ه کاه طهاارت آب باه قاوت خاوا بااقی اسات،
«طهارت لبا » نقض یقین به یقین است و نتیجه این میشوا که این لبا

نجس نیست بلکاه پااک

است؛ بنابراین با گرفتن اصل سببی و رها کرا اصل مسببی نقض یقین به یقین ش

ه اسات (آخونا

خراسانی .)123 : 123

اما اگر عکس این قضیه را عمل نمایی  ،یعنی به اصل مسببی عمل نمایی و بگویی که نجاسات
لبا

به قوت خوا باقی است الزمهاش این است که نسبت به آب نقض یقین به شک ش ه و حاال

آنکه هیچگاه یقین با شک نقض نمیشوا؛ زیرا طبق روایات متعا ا نقاض یقاین باه شاک ممناوع

( س)

است ،چو اگر بگویی که آب پاک است الزمة طهارت آب این است که «النجس المغسول بماء

تعارض استصحاب سببي و مسببي و كاردبرد آن در حقوق موضوعه با رويكردي به نظر امام خميني
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طاهر فهو طاهر» ،آ وقت اگر کسی بگوی که این لبا
ار جواب اینکه چرا لبا

پاک است کسی حق اعتراض ن ارا؛ زیرا

پاک است گفته خواه ش که هر چن که لباا

نجاس باواه چاو باا

آب پاک«مستحب الطهاره» شسته ش ه پس پاک است .ار اینجا یقین به نجاست با یقین به طهارت
نقض ش ه است ولی اگر قائل شوی به اینکه لبا

همچنا بر نجاست خوا باقی است ،از طهاارت

آب رفع ی نمواه ای و این رفع ی از طهارت آب ب و الیل است ،یعنی ب و اینکه الیلی ااشاته
باشی از طهارت آب است برااشتهای

(بروجرای بیتا ج .)111 :

ب) بیا ایگری از مرحوم آخون خراسانی بارای تقا م اصال ساببی بار اصال مساببی مطارح
نمواهان این است که این تق م نیاز به قی و شرط ن ارا؛ یعنی اینکه اصال ساببی بار اصال مساببی
وارا است .اما اگر اصل مسببی را بر اصل سببی مق م کنی «ال تنقض»را ار ناحیة ساببی تخصای
بزنی این تخصی

متوق

نسبت به اصل مسببی متوق

بر اور است؛ زیرا حجیت اصل سببی بر مخصا
است ،از طرفی ایگر مخص

باوا اصال مساببی

باوا ها  ،متوقا

بار حجیات اصال

مسببی است ،یعنی تا اصل مسببی حجت نباش  ،نمیتوان اصل سببی را تخصی

بزن  .الیل اینکاه

تق م اصل سببی بر مسببی نیاز به قی و شرط ن ارا ،این است که چو اصل سببی بر اصال مساببی
وروا اارا .بنابراین اصل سببی موضوع اصل مسببی را از بین میبرا و به همین خاطر مق م بوانش
قی و شرطی ن ارا .اما از طرف ایگر اگر مسببی مق م شوا چو میخواه مخص
اور است ،یعنی تخصی

متوق

بر حجیت است و حجیت ه متوق

شوا مستلزم
است (موساوی

بر تخصی

بجنورای .)911 : 981

آیت اهلل سبحانی ار پاسخ به است الل آخون خراسانی میفرماین  :نقض یقین به یقین نیست ار
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

هر او صورت نقض یقین به شک است؛ زیرا با بیا خوا شما از هما ابت ا یک لبا

عصامت بار

تن اصل سببی پوشان ی و آ را مفروض اانستی  ،یعنی اگر شاما بگوییا ایان لباا

پااک اسات

نقض یقین به شک کرای  ،چو طهارت آب مشاکوک اسات ناه قطعای .باا اجارای استصاحاب،
طهاارت آب را مفااروض ماایاانیا و باه همااین خاااطر اساات کاه طهااارت لبااا
میپن اری ار حاالی کاه اگار استصاحاب را جااری نکنیا از نجاسات لباا

را ها مفااروض

باه وسایلة آبای کاه

مشکوکالطهارة است ،رفع ی نموای که این امر خوا نقض یقاین باه شاک اسات ،یعنای شاما از
هما اول اصل سببی را مفروض اانستی

(سبحانی تبریزی .) 31 : 983
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ایشا معتق ن  :که اگر بگویی که این لبا

پااک اسات یقاین باه نجاسات را باا شاک نقاض

نیست ،شما استصحاب را مسل فرض میکنی و ب ین وسیله اصل مسببی را محکوم مینمایی .
بنابراین اگر هراو را همزما و کنار ه مالحظه کنی  ،هر ک ام که جاری شوا ایگری نقاض
یقین به شک است .ار ااامه میفرماین مرحوم آخون که معتق است این او استصاحاب ار رتباة
واح ه نیستن بلکه ار او رتبه قرار اارن  ،چو شک ار بقاای نجاسات لباا

مسابب از شاک ار

بقای طهارت آب است ،مسلماً رتبة سبب بر مسبب مق م است بنابراین «التنقض الیقین بالشک» ار
ارجة اول شامل اصل سببی میشوا و بع ها شامل اصل مسببی میگراا ،پاس اصال مساببی قطعااً
حجت است و استصحاب ار مسبب یعنی نجاست لبا

(سبحانی تبریزی .) 31 : 983

اشکالی که ایشا بع از منقح نموا است الل مرحوم آخون وارا مینمای این است کاه علا
اصول را با فلسفه خل نمواهان ؛ زیرا رتبه و تق م علت بر معلاول ار علا فلسافه جاای اارا ولای
بح

استصاحاب یاک بحا

عرفای اسات ،بناابراین «التانقض الیقاین بالشاک» هار او را باا ها

اربرمیگیرا؛ زیرا رتبه بن ی وجوا ن ارا که ابت ا ساراغ طهاارت آب رفتاه و پاس از آ باا رتباة
مدخر سراغ نجاست لبا

بیای  ،به الیل آنکه ار احکام شرعی رتبة موضوع حک شرعی نیست که

اول ار سببی جاری شوا و بع ش مسببی را بگیرا ،بلکه عرف هراو را با یک ایا ماینگارا و ار
یک رتبه قرار میاه و اگر گفته شوا که لبا

پاک است نقض یقاین باه شاک صاورت گرفتاه

است ،زیرا آب مشکوک الطهارة است نه قطعی الطهارة.
بیا اوم مرحوم آخون نیز مورا مناقشه قرار گرفته و ار این راستا گفتاه شا ه :اینکاه مرحاوم
آخون بیا ااشتن تق م اصل سببی قی و شرطی ن ارا ،اما اگر اصل مساببی مقا م گاراا نیااز باه
شرط اارا ،شرطش چیست؟ ایشا شرط را بر این گفته که اصل مسببی ،اصل ساببی را تخصای
بزن و این متوق

بر حجیت اصل مسببی است و مخص

بوا ه اور است .این است الل مرحوم

آخون ار جایی ارست است که حجیت قطعی باش  ،مثالً تق م امااره بار اصاول عملیاه چاو کاه
اماره حجیتش قطعی است مسل است که تق ی اصول عملیه بر اماره منجر به اور مایشاوا اماا ار
استصحاب که حجیتش قطعی است پذیرفته میشوا ولی ار استصحاب سببی چو حجیتش قطعای

تعارض استصحاب سببي و مسببي و كاردبرد آن در حقوق موضوعه با رويكردي به نظر امام خميني

پاک است ،نقض یقین به یقین کراهای

جاری نمیشوا و اگار بگاویی کاه لباا

( س)

88
پژوهشنامة متين

نیست نمیتوا پذیرفت که تق ی

اصل مسببی بر سببی منجر به اور میشاوا (سابحانی تبریازی : 983

.) 31

 )5-2نظریة حکومت
برخی از علمای اصول تق م استصحاب سببی بر مسببی را از باب حکومت میاانا و معتق نا کاه
استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حاک است (خویی  911ج ) 28 :؛ زیرا رتباه ساببی متاأخر از
مسببی است (انصاری 921 : 1؛ حکی  911ج ) 1 : 1برای مثال :چنانچه وکیلی خانة موکال خاوا را
بفروش  ،سپس مشتری ااعا کن که وکیل قبل از انجام معامله از وکالت عزل ش ه و به اطالع خوا
او ه رسی ه است ،ار اینجا نقل و انتقال ثمن و مبیع به وسیلة این بیع مورا ترایا واقاع مایشاوا،
بنابراین بقای مالکیت سابق نسبت به مبیع و ثمن استصحاب میشوا .ار نتیجه بیع باطل خواه باوا
(فرجی  ) 8 : 983ولی بای گفت :این استصحاب ،مسببی است و محل جریا ن ارا ،چو ار عازل
و ع م عزل وکیل و ارنتیجه ار نقل و انتقال مبیع مسبب ،ترای وجاوا اارا .وقتای استصاحاب ار
سبب جاری شوا و ع م عزل وکیل و بقای وکالت استصحاب شاوا موضاوع استصاحاب مساببی،
یعنی شک مسببی به جهت تعب از بین میروا ،ارنتیجه ایگر نسبت به نقل و انتقال مالکیت طرفین
بر مبیع و ثمن شکی باقی نمیمان و نقل و انتقال صحیح فرض میشوا این معنای حکومت است.
به این است الل اشکالی وارا ش ه بوا که اصل سببی و اصل مسببی ار عرض ه هساتن و هار
او یک مص اق از ع م نقض یقین به شک است ار جواب به این اشکال گفته ش ه که این او ار
عرض ه نیستن بلکه ار طول ه میباشن ؛ زیرا اصل مسببی معلول اصال ساببی اسات چاو کاه

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

شک ار سبب ار مرحلة اول است و بع ار مرحلة اوم نوبت به شک مسببی میرس

(انصاری بی تا:

.)19

بنابراین ال تنقض ابت ا ار شک سببی جاری میشوا و بع ار شک مسببی .از این رو وقتی کاه
اصل ار آب جاری ش  ،ایان آب ار حکا آب قطعای الطهاارة مایشاوا و وقتای لباا
میشویی  ،ار حقیقت آ را با آبی که یقیناً پاک است شستهای

را باا آ

(انصااری بایتاا19 :؛ خاویی  1 1ج :9

.) 21

است الل فوق مورا مناقشه قرار گرفته و گفته ش ه:شیخ ار این مورا به سراغ اقتهای فلسافی
رفته است .ار فلسفه واضح است که معلول ار رتبة متأخر است و علت ار رتبة متق م .ولی ار امور
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هر او با ه ار عرض واح هستن

(سبحانی تبریزی  983ج .) 33 :1

مقاله

عرفی چنین نیست و عرف به این اقتها توجه ن ارا .از این رو شک ار مسبب و شاک ار سابب

 )5-3نظریة آیت اهلل سبحانی
ایشا تق م اصل سببی را بر مسببی محرز و مسل میاان  ،ولای ایان تقا م را ناه از بااب حکومات
میاان و نه وروا؛ زیرا اصل سببی که جاری شوا صغری برای الیل اجتهاای قرار میگیرا ،یعنای
وقتی که ار اصل سببی که آب است استصحاب را جاری کرای و گفتی که آب پاک است ،این
طهارت آب صغری برای کبری که الیل اجتهاای است قرار میگیرا و آ اینکه«کل نجس غسال
بماء طاهر فهو طاهر» .اما اگر استصحاب ار اصل مسببی جااری شاوا ایگار صاغری بارای کبارای
این است که غسالهاش ه نجس است و ایان اثار نمایتوانا صاغری بارای کباری باشا  .بناابراین
استصحاب سببی بر مسببی حاک نیست ،بلکه حاک ار اینجاا هماا الیال اجتهااای اسات کاه از
جریا

استصحاب ار اصل سببی ایجاا میگراا (سبحانی تبریزی  983ج .)922 :1

 )5-4استدالل امام خمینی
امام ار مسأله ،قائل به تفصیل ش هان و معتق نا  :اگار استصاحاب از ناوع عقلای یاا عرفای باشا ،
استصحاب سببی بر مسببی مق م نمیشوا ولی اگر از ناوع شارعی باشا  ،استصاحاب ساببی مقا م
خواه گرای

(امام خمینی .) 11 : 1 9

ایشا معتق ن که خوا اصل سببی هیچ وقت بر اصل مسببی مق م نمیشوا ،زیارا اصال ساببی
کارش منقح نموا «بسترسازی» برای الیل اجتهاای است .مثالً گاهی مستصحب باا حکا شارعی
است .بهطور مثال نماز جمعه واجب بوا اآل استصحاب وجوب نماز را میکنی و این استصاحاب
وجوب بسترسازی میکن برای الیل اجتهاای که هما الیل عقلای اسات کاه مایگویا « :یجاب
الطاعة الموالنی اوامره و نواهبه» که ار اینجا استصحاب ما حک شرعی بوا که مانقح کننا ه بارای
الیل عقلی ش

(امام خمینی .) 11 : 1 9

اما اگر مستصحب موضوع خارجی باش نه حک شرعی ،استصاحاب ار موضاوعات خاارجی
موضوع ساز است برای الیل اجتهاای ،مثالً زی قبالً عاال بوا ،اآل ار ع التش شک میکنی کاه

تعارض استصحاب سببي و مسببي و كاردبرد آن در حقوق موضوعه با رويكردي به نظر امام خميني

شرعی قرار نمیگیرا؛ زیرا آ طرف میگوی سابقاً لبا

نجس بوا و اآل ها اثار شارعی نجاس

( س)
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آیا عاال هست یا عاال نیست؟ استصحاب ع الت که میکنای  ،یعنای بارای الیال اجتهااای«صال
خل

العاال» موضوع ارست میکنی  ،یعنی اگر این الیل اجتهاای نبوا ،استصحاب ع الت اثاری

ن اشت.
یا برای مثال استصحاب ع الت زیا کارای  ،شاهاات بار طاالق ااا ،بگاویی «حکا الشاهوا
العااال علی الطالق فهو نافذ» معنایش این است که با این شهاات طالق واقع گرای که این وقوع
طالق برای نگه ااشتن ع ه موضوع میشوا .بنابراین با این مثاالهاای ماذکور روشان گرایا کاه
استصحاب ار موضوعات برای االة اجتهاای بساتر ساازی و موضاوع ساازی مایکنا  .بناابراین از
مطالب مذکور نتیجة حاصله این است که الیل اجتهاای که اصل سببی بستر ساز آ است بر اصال
مسببی مق م میگراا .و تق م الیل بر اصل امری است که مورا اتفاق نظر همة علمای عل اصاول
است (عراقی بیتا ج  )1 :9بنابراین طبق نظر امام خمینی هما الیل اجتهاای است که بر اصال مساببی
حکومت اارا« .فی هوالحاک هو ال لیل االجتهاای ال نفس اصل السببی»یعنی اینکاه وظیفاة اصال
سببی فق موضوع سازی برای الیل اجتهاای است و با آم
برای جاری ش
بنابراین لبا

ن

الیل اجتهااای اصال مساببی جاایی

ارا (امام خمینی  981ج .) 1 :

ار صورتی نجس است که با آب پاک شسته نشوا امام صااق(ع) میفرماین  :هر

متنجسی که با آب پاک شسته شوا پاک است بنابراین با ایان الیال اجتهااای (قاول اماام صاااق)
نوبت به اصل مسببی نمیرس

(سبحانی تبریزی  1 2ج .) 1 :

)6تعارض دو استصحاب در حقوق موضوعه
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

گاه اجرای او استصحاب با ه تعارض اارا ،یعنی حکمیکه ار نتیجة آ او به است مایآیا باا
ه جمع نمیشوا .پس این پرسش به میا میآی که آیا بای از اجرای هر او اصل چشا پوشای ،
یا میتوا یکی را بر ایگری مق م ااشت؟ و ار صورت اخیر نیز معیار این ترجیح ک ام است؟
برای پاسخ ااا به این مسأله ،بای سبب ترای را ار هر یک از آنها مالحظه کرا:
 .ار موارای که ترای ار بقای یکی از آ او ناشای از شاک ار وجاوا ایگاری اسات ،باه
طوری که بتوا گفت بین آنها رابطة سببیت وجوا اارا ،استصحاب ساببی بار استصاحاب مسابّبی
مق م است؛ زیرا بنا به فرض اگر ترای ار سبب به لحاظ اجرای اصل از میا بروا ،ایگار ماورای
برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمیمان .
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که ار آ زما ایوانه بواه است یا عاقل .اگر سالمت پیشاین او استصاحاب شاوا ،بایا گفات ار

مقاله

فرض کنی شخصی ه اکنو ایوانه است؛ او ماه پیش خانه خوا را فروختاه و معلاوم نیسات
هنگام معامله عاقل بواه و خانه او به خری ار منتقل ش ه است .بار عکاس ،هار گااه بقاای خاناه ار
ملک او استصحاب شوا ،نمیتوا معامله را نافذ شمرا .ولی ،چو شک ار اهلیت فروشن ه سبب
ترای ار انتقاال خاناه شا ه اسات و باا استصاحاب اهلیات ساابق او ایان ترایا از میاا مایروا،
استصحاب اهلیت (سببی) حاک است و بای ار چنین موارای معامله را نافذ اانست.
 .ار مورای که ترای ار هر یک از او موضوع سبب خاص اارا ،چارهای جز چشا پوشای
از هر او استصحاب نیست .هر جا که مفاا او اصل با ه تعارض پیا ا کنا و الیلای بار حکومات
یکی از آنها نباش  ،هر او اصل از اعتبار میافت (اذا تعارضا تساقطا).
استصحاب حیات هر ک ام ایجاب میکن که ار زما فاوت ایگاری زنا ه فارض شاوا ،و چاو
اجرای اصل ار هر او امکا اارا هیچ ک ام از ایگری ار نمیبرا.
این فرض ار مااه  981قانو م نی نیز پیش بینی ش ه است« :اگر تاریخ فوت اشخاصی کاه از
یک یگر ار میبرن مجهول و تق م و تأخر هیچ یک معلوم نباشا  ،اشاخاص مزباور از یکا یگر
ار نمیبرن  ،مگر آنکه فوت به سبب غرق یا ه م واقع شوا ،که ار این صورت از یک یگر ار
میبرن

» (کاتوزیا .) 11- 11: 918

تعارض استصحاب سببی و مسببی در دو مثال از قانون مدنی
« .مط بق م ده  983ق نون مدنی» «اگر مبیع قبل از تسلی  ،ب و تقصیر و اهمال از طارف باایع
تل

شوا ،بیع منفسخ و ثمن بای به مشتری مسترا گراا ،مگر اینکه بایع برای تسالی باه حااک یاا

قائ مقام او رجوع نمواه باش که ار این صورت تل

از مال مشتری خواه بوا».

آنچه از مااة فوق قابل استنباط است این است که ،اگر تل

قبل از قبض رخ اااه باش  ،از مال

بایع است (کاتوزیا  981ج .) 81 :

اگر نسبت به زما تل
کن که مبیع بع از قبض تل

ش ه است و مشتری م عی میگراا که قبضی صورت نگرفته ،یعنی

قبل از قبض و از حساب بایع است.

( س)

تل

مبیع ،بین بایع و مشتری اختالف بهوجوا بیای  ،مبنی بر اینکه بایع ااعاا

تعارض استصحاب سببي و مسببي و كاردبرد آن در حقوق موضوعه با رويكردي به نظر امام خميني

پ ر و فرزن ی ار حااثة اتومبیل یا آتش سوزی میمیرن و تاریخ مرگ هیچک ام معین نیست.

88
پژوهشنامة متين

آنچه مفروض است این است که اگر تل

قبل از قبض باش  ،عق

بیاع منفساخ مایشاوا (اماام

خمینای  913ج  )981 :1ار اینجا شک ایجاا ش ه ،نسبت به بقای مبیع است؛ یعنی آیا از زماا بیاع تاا
زما تسلی  ،مبیع موجوا بواه یا خیر؟
ار واقع این شک ،استحصاب سببی است .که شک ار بقاای عقا مسابب از ایان استصاحاب
است .به عبارت ایگر شک ار بقای عق اگر منجر به استصحاب بقای عق شوا ناشی از شاک ار
وجوا مبیع است .که با اجرای استصاحاب وجاوا مبیاع ،نوبات باه اجارای استصاحاب بقاای عقا
نمیرس ؛ زیرا با تل

مبیع ،عق منفسخ ش ه و بقای آ معنا ن ارا.

الزم به ذکر است که شک ار بقای عق  ،همچنین میتوان ناشی از شک ار قبض مبیع باشا .
که اگر قبض تحقق یافته باش عق همچنا به قوت خوا باقی اسات؛ یعنای تلا

مبیاع از حسااب

مشتری است.
اما از آنجایی که قابض امار وجاوای اسات و شاک ار وجاوا شایء مسااوی باا عا م اسات،
استصحاب ع م قبض مانع استصحاب بقای عق میشوا.
لذا این بایع است که بای ثابت کن که قبض محقق ش ه تا تل

از حساب او نباش

(بحار العلاوم

 91ج  8 - 8 :م).

 .مط بق م ده 9

ق نون مدنی «مجناو اائمای مطلقااً و مجناو ااواری ار حاال جناو

نمیتوان هیچ تصرفی ار اموال خوا بنمای و لو با اجازه ولی یا قی خوا ،لکن اعمال حقاوقی کاه
مجنو ااواری ،ار حال جنو مینمای نافذ است ،مشروط بر آنکه افاقه او مسل باش ».
مبنای قانونگذار ار مااه فوق تق م استصحاب سببی بر مسببی است .باه ایان صاورت کاه اگار
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

شخصی اق ام به انجام معامله نموا و معلوم نیست که ار زما انشاء عق عاقل بواه است یا مجنو ،
اگر بخواهی حالت سابقه یعنی عاقل بوانش را استصحاب کنی  ،این استصحاب مسبب از شک ار
انتقال مالکیت است؛ یعنی استصحاب بقای عاقل بوا متعامل یک استصحاب مسببی اسات کاه باا
وجوا استصحاب ع م انتقال مالکیت ،موضوعی برای آ باقی نمایمانا  .استصاحاب عا م انتقاال
مالکیت ،استصحاب سببی است که بر استصحاب عاقل بوا متعامل مق م میشوا قانونگذار ه به
همین تق م استصحاب سببی بر مسببی نظر ااشته که مااة 9

را با شیوة فوق مرقوم نمواه است.

اصالح سوم 4234/4/32

88
استصحاب هما اعتماا کرا به یقین سابق و ع م توجه به شک است که عالوه بر روایات ،عقاال

مقاله

نتیجهگیری
نیز بر آ تأکی اارن  .هر چن ار قوانین کشورما نمایتاوا بار مبناای استصاحاب امااره قاانونی
استنباط کرا ولی قانونگذار ار موارای استصحاب را مبنای برخی مواا قانونی قرار اااه است (مااه
 913 ،91و  81قانو م نی).
ار برخی موارا بین او استصحاب تعارض پ ی میآی ؛ که اگر او استصحاب ار عارض ها
باشن و امکا عمل به هر او ممکن نباشا باین او استصاحاب تازاح باه وجاوا مایآیا کاه ار
صورت وجوا مرجح ،ترجیح صورت میگیرا و ار صورت ع م ترجیح مکل

مخیر ار عمل باه

یکی از او استصحاب خواه ش  .اما اگر او استصحاب متعارض ار طاول ها باشان و باین آنهاا
اصل احتیاط ار اطراف شبهة محصوره عمل میشوا .و ار صورتی که رابطة او استصحاب سببی و
مسببی باش  ،با حاا ش

تعارض؛ استصحاب ساببی بار مساببی مقا م مایشاوا کاه ایا گاههاا

پیرامو علت تق م متفاوت است؛ ارمجماوع ،اماام خمینای معتق نا  :علات تقا م ایان اسات کاه
استصحاب مسببی موضوع ساز برای الیل اجتهاای استصحاب سببی است و همین الیال اجتهااای
است که بر استصحاب مسببی مق م میگراا.
با پذیرش مبنای امام خمینی قضات و وکال مایتواننا ار ماوارا تعاارض استصاحاب ساببی و
مسببی به تق ی استصحاب سببی بر مسببی استناا نماین ؛ زیرا با اجرای استصحاب سببی موضاوعی
برای شک و ار نتیجه اجرای استصحاب مسببی باقی نمیمان .
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بروجرای ،سی حسین و شیخ بهاءال ین بروجرای( .بیتا) الح شیة علی الکف یه ،ق  :انصاریا .



جعفری لنگروی ،محم جعفر ) 912(.حقوق اموال ،تهرا  :چاپخانه احم ی ،چاپ اوم.



جوهری ،اسماعیل 121( .ق) الصح ح العربیه ،بیروت :اارالعل .



حکی  ،سی محم سعی  ) 911( .المحکم فی اصول الفقه ،ق  :المنار.



حی ری ،علی نقی( .بیتا) اصول االستنب ط فی اصول الفقه ژ ت ریخه ب السلوب جدید ،ق  :مرکز
م یریت حوزه علمیه ق .



خمینی ،سی مصطفی ) 911( .تحریرات فی االصول ،تهرا  :موسسه تنظی و نشر آثار امام خمینی.



خویی ،سی ابوالقاس  1 1( .ق) مصب ح االصول ،به قل سی محم سرور واعظ حسینی ،ق  :المکتبة
ال اوری ،چاپ پنج .

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315



اااااااااااااااااا  ) 911( .اجود التقریرات ،تهرا  :مصطفوی.



ذهنی تهرانی ،سی محم جواا ) 91 ( .المب حث االصولیه ،ق  :مدل  ،چاپ اول.



سبحانی تبریزی ،جعفر ) 982( .الوسیط فی اصول الفقه ،ق  :مدسسه امام صااق(ع).



اااااااااااااااااا  ) 983( .المبسوط ،ق  :مدسسه امام صااق(ع).



اااااااااااااااااا  1 2( .ق) الموجز فی اصول الفقه ،ق  :مدسسة امام صااق(ع).



عراقی ،ضیاء( .بیتا) نه یة االفک ر ،ق  :افترانتشارات اسالمی.



فرجی ،حمی  ) 983( .اصول فقه عمومی ،تهرا  :انتشارات بهنامی ،چاپ اول.



فیروز آباای ،محم بن یعقوب ) 1 ( .الق موس المحیط ،بیروت :ااراإلحیاء الترا العربی.



قافی ،حسین و سعی شریعتی ) 93 ( .اصول فقه ك ربردی ،تهرا  :سمت.



کاتوزیا  ،ناصر ) 91 ( .قواعد عمومیقرارداده  ،انتشارات بهنشر ،چاپ سوم.



اااااااااااااااااا  ) 981( .اثب ت ژ دلیل اثب ت ،تهرا  :بنیاا حقوقی میزا  ،چاپ چهاراه .



اااااااااااااااااا  ) 918( .عقود معین ،تهرا  :شرکت سهامی انتشار.



کاظمی خراسانی ،محم علی 123( .ق) فوائد االصول ،ق  :مدسسه نشر اسالمی ،چاپ اول.
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محم ی ،ابوالحسن ) 911( .مب نی استنب ط حقوق اسالمی ،تهرا  :اانشگاه تهرا .



مرکز اائرة المعارف بزرگ اسالمی ) 981( .دانشن مه بزرگ اسالمی ،جل پانزاه .



مظفر ،محم رضا 1 1( .ق) اصول الفقه ،مدسسه نشر اسالمی ،چاپ سوم.



مکارم شیرازی ،ناصر 1 8( .ق) انواراالصول ،م رسه امام علی(ع) ،چاپ اوم.



ملکی ،میرزا حبیب اهلل( .بیتا) تلخیص االصول ،چاپخانه مصطفوی.



موسوی بجنورای ،سی محم  ) 981( .استصح ب(شرح كف یة االصول) ،تهرا  :مجمع علمی و فرهنگی

مقاله



محقق ااماا ،سی مصطفی ) 981( .مب حثی از اصول ،تهرا  :مرکز نشر علوم اسالمی.

مج .


نایینی ،محم حسین 1 ( .ق) فرائداالصول ،ق  :اسماعیلیا .
تعارض استصحاب سببي و مسببي و كاردبرد آن در حقوق موضوعه با رويكردي به نظر امام خميني
( س)

