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  باسمه تعالى شأنه وله الحمد
  

از همان اوان که اینجانب در دانشگاهها به تدریس فقه و اصول پرداختم، در تدریس این دو ماده با مشکالتى 
اهم ایـن  . اما متأسفانه توفیق دست ندادمند بودم در حد توان در رفع آن بکوشم،  روبرو شدم که بسیار عالقه

  :مشکالت دو چیز بود
توانند آنرا  نویسان هم نمى سهل غموض و دشوارى برخى از مطالب چنان است که حتى: ـ مشکالت محتوائى 1

توان قصد قربت را بعنوان جزء  به سهولت تبیین و تفهیم کنند، مثالً عبادت چیست؟ چرا در مورد عبادات نمى
ر مأمور به اخذ کرد؟ حقیقت عقد و ایقاع چیست؟ چرا نکاح عقد اسـت و طـالق ایقـاع؟ مـالك آن     یا شرط د

چیست؟ اراده چیست؟ اختیار یا اضطرار و اکراه چیست؟ عول چیست تعصیب چیست؟ و مسـائل بسـیارى از   
سـهل و سـاده   بدیهى است تبیین این مطالب، خصوصا براى دانشجویان تازه وارد،در قالب عباراتى . این قبیل

توانند آنطور که باید مطلب را  از این گذشته حتى نویسندگان زبردست هم گاهى نمى. کار آسانى نخواهد بود
را که به » قده«در مواردى نتوانسته است عبارت شهید اول » قده«بیاد دارم حتى شهید ثانى . ساده بنویسند

همه اینها اساسا اصطالحات بسیارى در فقه و اصول عالوه بر . گویند بخوبى درك کند مى» لسان الفقهاء«وى 
اى نیست، از  اند کار ساده وجود دارد که درك و فهم آنها براى دانشجویانى که چندان سر وکارى با آنها نداشته

حقیقت، مجاز، عالقه، قرینه، عین، منفعت، حق، اماره، اصل، استصحاب، برائت، شبهه موضوعیه، شـبهه  : قبیل
بدیهى است براى دانشجوئى که تازه وارد دانشکده الهیات . جواز، لزوم و مصطلحات بسیار دیگر حکمیه، خیار،

  .یا حقوق شده است درك این اصطالحات کار چندان ساده و آسانى نخواهد بود
ـ دیگر این که متون اصلى این دو علم به زبان عربى نگاشته شده است و این خود، خصوصا با انضـمام بـه      2

ل، کار مطالعه این متون را نه تنها براى دانشجویان بلکـه حتـى بـراى بسـیارى از اسـتادان دشـوار       مشکل او
و لمعـه  اى از متون اساسى فقه و اصـول از قبیـل    از این رو برخى از اهل فضل اقدام به برگردان پاره. کند مى

ى آسان کرده، لیکن به یقـین  اند و این گرچه برخى از مشکالت را تا حدود به زبان فارسى کرده اصول الفقه
. مشکلى بـر مشـکالت نیـز افـزوده اسـت     : توان گفت نتوانسته است همه مشکالت را برطرف کند، و حتى مى

دانشجویان دانشکده حقوق وغیره بویژه دانشکده الهیات و معارف اسالمى باید هر چه بیشـتر در زبـان عربـى    
اض فقه است و همچنین عموم منابع  تقویت شوند، چرا که کتاب و سنت که دو چشمه جوشان و دو منبع فی

و کتب اصلى فقه و اصول که متون پژوهشى دانشجویان است، چه از قدماء و چه از متأخران بـه زبـان عربـى    
از این رو پرواضح است که این قبیل دانشجویان هر چه بیشتر باید زبان و ادبیات عرب خـود را تقویـت   . است

که در حال حاضر به وفور در دسترس دانشجویان و طالب جـوان قـرار دارد، بطـور     کنند و وجود این تراجم،
  .ام اینجانب خود به وضوح این نتیجه را لمس کرده. دهد قهرى عکس مطلوب را نتیجه مى

خوشبختانه دوستان دانشمند و ارجمند آقایان دکتر سید محمـد رضـا آیتـى و حجـت االسـالم والمسـلمین       
م را به عهده گرفته و در حد امکان به نیکى و کمال، بدانگونه که هم مصـلحت جوانـان   علیرضا امینى این مه

دانشجو و طلبه تأمین گردد و هم نقائص و پیچیدگیها مرتفع گردد، در آغاز این وظیفه را در فقـه بـه انجـام    
یبا و مطلـوب،  کتاب شریف شرح لمعه که به صورتى ز. اند و سپس در علم اصول به پایان خواهند برد رسانده

امید آن که مقبـول  . عالمانه و مشفقانه استتهذیب و تلخیص و آماده چاپ شده است، اولین ثمره این تالش 
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  .طباع مستقیمه و اذواق سلیمه دانشجویان و طلبه علم گردد
  :آید که با دقت در این اثر بدست مى. از خداوند اجر و ثواب جمیل براى ایشان مسألت دارم

شش بعمل آمده تا در کنار تهذیب و تنقیح متن، در اصول مطالب کم و کاستى صورت نگیرد و کمال کو - 1
  .نکات قوت متن ناگفته نماند

ـ در مورد تطویالتى که براى اهل فضل خالى از فائدت نیسـت بـه رعایـت تناسـب بـا ظرفیـت دانشـگاه و          2
رگزیده شده که نه اختصار مخلّـى صـورت   حوصله دانشگاهیان چنان حذف و اختصار بعمل آمده و راه میانه ب

ى خلّ گرفته است و نه تطویل م.  
دهى به کتاب بنحوى که هر چه بیشـتر بـا روش    ـ در موارد لزوم به منظور حفظ نشاط دانشجویان و شکل  3

روز متناسب گردد، عناوینى از متن استخراج شده و در صدر مسائل در مکان مناسب قرار داده شده، و پس از 
  .مسائل مطرح شده استآن 

ـ براى آشکار ساختن اهمیت و مکانت فقه در مسائل اجتماعى و تطبیق آن بـا مقـررات حقـوقى در ذیـل       4
  .صفحات، موارد قانون مدنى و نیز قانون مجازات اسالمى آورده شده است

هـاى   هاز نظر اینجانب کتاب حاضر اثرى است سودمند و اهل فضـل و دانـش مخصوصـا دانشـجویان دانشـکد     
توانند از آن در حد  ها هستند بخوبى مى هاى دیگرى که داراى این نوع برنامه حقوق و الهیات و احیانا دانشکده

  .مند شوند الزم و کافى بهره
  .طلبم در پایان بار دیگر از خداوند متعال براى این دوستان ارجمند توفیق و سعادت مى

  
  بوالقاسم گرجىا

18/9/1375  


