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  باسمه تعالی وله الحمد
  

اولین کتاب درسی در این علم،  ها اشاره کنیم شایداگر بخواهیم به تاریخچه کتب درسی علم اصول در حوزه
ه و سـنی بـه آن   ها کتاب درسی بود و دانشمندان شـیع باشد. این کتاب مدته . )  626مختصر ابن حاجب (
ت    و شروح و تعلیقات و حواشی عنایتی خاص داشتند زیادي بر آن نگاشتند و بر ذکر نظرات صـاحب آن همـ

  گماشتند.می
مرحـوم   األصـول  ةزبد؛ ه .) 726عالمه حلی ( مباديعالمه و شاید  تهذیبهاي بعد به ترتیب در دوره

)؛  ه . 1011الـدین فرزنـد شـیخ ثـانی (    شیخ محمدحسـن بـن زیـن    األصول معالم) ه . 1030شیخ بهایی (
). و  ه . 1260مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی ( فصول )ه .  1231میرزاي قمی ( مرحوم قوانین األصول
ه  1329مرحوم آخوند خراسانی ( األصول ۀیاکف) و  ه . 1281مرحوم شیخ انصاري ( رسائلدر نهایت بعدها 

  شده است.ها تدریس مین کتاب درسی در حوزه) به عنوا .
به تحصیل این علم پرداختم برحسب معمول اهل علم ابتـدا   اي که این جانب نیزدر عصر اخیر یعنی دوره

وارد مقطـع درس خـارج    األصـول  یۀکفاو  رسائلو  قوانین األصولو بعد از آن با خواندن  معالم األصول
  شدند.می

هاي درسی حـوزه پیوسـت.   کتابمه محمدرضا مظفر (ره) به مجموعه تألیف عال اصول فقهدر این اواخر، 
هـاي قبلـی از رونـق افتـاد و     ن ابتدا با استقبال حوزویان مواجه شد و بالطبع بعضی از کتاباین کتاب از هما

  ، به تحصیل این کتاب ارزشمند روي آوردند.رسائلطالب علوم دینی در مقطع پیش از 
کرد و و نشر آن را ایجاب می اي بود که زمان حاضر ضرورت طبعالحقّ کتاب اصول فقه حلقۀ مفقوده

ها بـود ایـن   ترین کتاب براي تدریس در حوزهبلکه مناسب هانه تنها براي تدریس در دانشگاهاین کتاب 
تـرین دانشـمندان علـم اصـول     است سلیس و شیوا که حاوي آخرین نظریات از بزرگ کتاب داراي متنی

  است.
و اصـول در   ام ـ از اوائـل تـدریس فقـه    آورده ضۀتحریر الرواینجانب ـ همچنان که قبالً در مقدمه کتاب  

هاي الهیات و معارف و نیز حقوق عالقمند بودم که در فقه و اصول، کتبی برگزیده و تدریس شود که دانشکده
اوالً به زبان عربی فصیح و بلیغ باشد تا به قدر قابل قبول، دانشجویان را به زبان عربی که بیشتر کتب این علم 

ثانیاً مختصر و مفید باشد که تا حد امکان بتواند دانشجویان  به این زبان تدوین شده، آشنا و عالقمند سازد و
را با این علوم آشنا سازد و ثالثاً عالوه بر اختصار از اطناب مملّ و زوایدي که بر فرض براي طالب حوزه مفید 

  باشد، یقیناً براي دانشجویان دانشگاهی خیلی مثمر ثمر نخواهد بود، به دور باشد.
جانـب آقایـان   ند و دانشمند ایناما دوستان ارجم ،توانست این مهم را به انجام برساندمتأسفانه این حقیر ن

به تحریر کتاب شـریف   1375رضا امینی در سال المسلمین علی االسالم ودکتر سیدمحمدرضا آیتی و حجت
  شرح لمعه مبادرت ورزیدند و الحق واجد صفاتی است که در مقدمه آن کتاب بدان اشارت رفته است.

  اند:کرده پرداخته، سعی (ره) عالمه مظفر اصول فقهکتاب  همین دوستان به تحریر
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  هاي این کتاب را تکمیل کنند و مباحثی را که در اصل کتاب نیست بر آن بیفزایند.اوالً: کاستی
: از تطویل بعضی از مباحث موجود در کتاب کاسته و بعضی از مباحث آن را تلخیص نمایند و کتاب ر ا ثانیاً

  اند.اي که بیشتر مناسب تدریس باشد درآورند. و از عهده این کار به خوبی برآمدهبه گونه
هاي الهیـات و  دانشجویان دانشکده تواند مورد استفادهکتاب حاضر، از نظر اینجانب اثري است مفید و می

و سـعادت ایـن   توفیـق   هاي دیگري که داراي برنامۀ اصول فقـه هسـتند قـرار گیـرد.    حقوق و احیاناً دانشکده
  متعال خواستارم. دوستان را از خداوند
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