
 تاریخ علم اصول  

علم اصول فقه از علوو  اتکاوارع علءواس ا وس  ا وا ب توا توه اطومبز فقوآ طعولءرا بک علوم را تاوار             

 گمفکه اند.

ابلورا تکوواته توه یر ایووا علووم نوووکه ووود تو ووآ یاوه از اموود  و ا تووه نووا  ط ءود تووا ایریوو        

 وافعه تویه ته اب اطا  طذمب وافعه ا ا.

 تووا اصووول تووالرد توومی یر هوواله تووه  الم ووالهر ابلوورا تکووا) علءووه  م ووالهر را یر علووم الاب تکووا)  

 قهاع امد   ا توی.فیر ایا علم تماع  ه خاصط هج

تمیاووکه  گامءهواع  ابلورا  اطا یر ترا علءاع وورعه اطاطروهب توه ت قروو نشووص ووهایه طوه یم ود         

ه توه  ک هرواه صواینرا علرهءوا العوس  تووی     اوده یر ایا علوم یر زطواک هرواه ا ءوه ب توامخ  زطو      

تروا یر بک زنیوه     می طعواها غرمافروایه اع توه ات واپ ب درومباک امود      تو یر بک عشوم ب وعا درودا    

رغووپ توه امود تروا ب  ووال تومیک از طعوا د         طرعوم ن ووی   توماع بک موا   ته گونه اع توه  طه تمیند

 طشاد یی ه.

ر تا ایوا هوال ویونوه طءاوا تووی توماع تعوه زنودگه طوه تومی یر توسی ب رتایجواک یوا تاتود یوا ی               

یر ووهم   د خودطا اطوا  صوایع  علروه العوس ر توه       و تشور مواع طوابراس ال هوم توه عومل  ووال ت       

  واونا  زطورا  از ب ورعه  ط طقوه  یر تروا  امود  درومباک  ربزموا  ایوا  یر یاووک د. طدی ه یا توفه هضور 

 . طرامیند

 وا زنودگه   یبر ید  یر و را وما طه امود تروا علورهم العوس  توماع بک ات واپ ب درومباک توه یر         

توه علوم ر وول    ال کوه عالءوانه    انکخوا) طرامینود   طه تمیند رابیواک اهاییوو ب علءواس ایوا طاکوب را     

تووه ایووا افوومای ت  وود رغوووپ  تووا را ینوود ب اطووم طووه تمینوود ووورعراک خوودا را از خویووواک فماگمفکووه تو

 ط کخب.

ط ءد تا نولویه توه ا وکایب توه علوه توا طعورب مءودانه ربایوا طوه ت ود توه طعورب مءودانه              

 افا ط ود زنودگه طوا توا توو یبر ا وا ب توه توو یر موم زطوانه          عو کم توه اطوا  ر وا  پر ط   گفا: گفو 



ب د  از وه تعوه یانعوکه مواع ییو م را یریافوا تو م  اطوا  گفوا: از زتمیوا دعوم بی            ی ا نءراتم

 ته اعکءای طه ووی تم اب یر ییا ...

مءانووا طووا  ب ربایووا طووه ت وود ع وود العمیووم دعووم طهکوودع تووه  وووال توومی  از اطووا   ووا دوو  گفووکم

 ماع ییا خوی را تیرم   1طسناه نءه ت م تو را یر مم زطانه د  از وه تعه یانعک ه

 اطا  فمطویند: یریافا تا طعالم ییا را از یون  تا ع د المهءا.

 ند:ته فمطوی ربایا طرا د ط م ه یر تکا) اهکجاج از اطا  هعا ععامع

طوم  ار طقاتود  یمووای  تاوود ب ططروا تاوود     د  مم ته از فقها هافظ نفو  ب ییوا تاوود طخوالد توا      

 طومی  تم طمی  عوا  باغب ا ا ته از اب تقلرد ت  د.

نود فلوذا   روا ن وی ایا افمای ته ط د رغووپ طومی  توینود طعک ضوم توه تءوا  اهاییوو امود ت         کاب ط رع

م   اط هاووطضووطم طووه ووودند تووه اغکهووای توومیک ب تووه تووار گروومع اصووول ب نواعوود ابلرووه تووماع ا ووک

 مع یا بانعه.ومعه ظام

تعوارل   اوم وومعه  اتومار اصووله توماع ا وک  اط ه     ب طهءکمیا بغوه نراز ته تاار گرومع نواعود ییوا   

 ربایاه طه تاود.

د طووه گوامه تعووارل تووه  وو ب فضوواماع  را ووه اع تووه اموود ترووا یر بک مووا نوومار یاوووک د هاصوو 

 ووی ته بک ما طج ور توند یر ایا فضا راه تقره را در  تیرمند.

 ته   ب نع ا یایک هدیو تعارل هاصد طه ود. مءاک طور ته

شواد  طا ه توا ایو  هو م یوا  طواغ توه طوا    ا) تاعو تعارل ترا ربایواه طوه وووی   ر از ا  وب غرم ایا اط

  ناوار ته دردا تمیک راه هله معکرم.

شووص  و  ب بخباری وودک عءو  بب نواعود توماع ا وک  اط اهاوا  وومعه     ب از بغوه طهم نراز توه اصوول   

 ما ب یر اهاییو امد ترا ا ا. ب اطسع ب تقررد
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ه  طخششوواه ب تووه ای جووا نرووم ناووواریم از یووافکا رامووه علءووه تووماع تخشوور  عءوطوواه تو وورل   

 طقرداه. تو رلهمءچ را تخشر  ططلو 

طوری نرواز اصوول توماع ا وک  اط هاوم ب خواله توویک نشووص ب هجوز وومعره از           طهم  از یییم بغوه

توه گونوه اع توه    ب عو ا توه هاوم وومعه ا وا     هجوز ب نشووص ن  هام ومعه یا ر وا ن وویک ایوا    

وو  ب غهود توه هاوم      ب طوه وووی توه ت وو از بظرفوه عءلروه یر زطواک فقوداک یلرود         فقره طضطم 

 ومعه.

گرومع ایوا اتومار    امود تروا علءواس طاکوب را توه  ووع تاوار         ا بغوه ته خاطم مءرا بغوه ب اطثال ای

ظرفوه وومعه را یر زطوانه توه فانود      تا ا وک  اط ت  ود اهاوا  وومعه بانعوه یوا ب        وع طردایندعلءه 

 یلرد تماع بک هام ومعه بانعه تویند.

ب  وو    اصووول را یریافووا ت  وود مووواکط ضب طعشوووطرا از بک ی ووکه علءوواس طووه خوا ووک د تووه از 

 ته تفمیا بک اصول ت میازند.

توه فمطووی: مءانوا القواس اصوول توم عوده ع طوا ب          علروه العوس    داهلل و مءانطور ته ربایا ووده از اتاع 

 فمپ فمپ تمیک بک اصول تم عهده ع وءا ا.

ربایا وده از اطا  ر ا ته فمطووی: ر واندک اصوول توه ووءا توم عهوده ع طا وا ب تفمیوا بک اصوول           

 تم عهده ع وءا ا.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 علم اصول یر عشم غر ا

 تطور علم اصول ته ی ا فقها ومبپ ود بنشوص  عشم نطا ودکب یر عشم غر ا 

« م وول  الالءکءعو  ت  ود بل   »یر ایوا علوم یر عشوم غر وا تکوا)       2ابلرا تکاته توه نوووکه وود   

   هعا تا عله تا عقرد ال عءانه ا ا.تماع ورخ 

 ا وا   طفرود  رخوو  ب انود  نوووکه   تکوا)  علوم  ایوا  یر توه   غر وا  عشم فقهاس از اوخاص تمیا ط مز از

 ر اخکشوا  ن وو  توه  تماغاوه  را تکوا)  ایوا  توه   تومیه  توالرد  را امصوول  طقدطاه فه ال اا تکا) ته

 . تمیه یرج

 را میعهالشوو اصووول علووم الووه الذریعووه تکووا) تووه ا ووا طمتضووه  وورد غر ووا عشووم فقهوواس یییووم باز

 . ا ا نووکه

ب  تومی  غءوا ابرع  فقوه صوول را یر اصوول اصوول ییوا ب اصوول      وورخ طو وه تکوا) عود  ام    تعد ب 

 را تالرد تمی. ط قو هله تکا) الوصول اله طعمفة امصول ب تکا) الءعارج

صوول  علوم ام  تهوذیب الوصوول الوه    نهوا یر علوم اصوول نوووکه توه از غءلوه ا     عسطه هله و د تکا) 

  ود.ل طه تالوصول اله علم اصول ب نهایة امصول ب نهز الوصول اله علم الشو ا ب ط ایع

 

 د  امصول تالرد تمیه ا ا.ب ورخ تهایه نرم تکا) زت

                                                           
 



صووول ر علوم ا یاز تکووب خوو)   الءجکهوودیا را نوووکه توه    ب ووهرد اوانه تکوا) طعووالم الودیا ب طوس     

 .ی طور تمومبپ ته ت یر علءاع ورعه ها ا ب از بک زطاک توی ته علم اصول ته واد طل وظ

 در گیری فکری بین نظام فکری اصولی و اخباری:

 ظووا  فاوومعتووار بطوودک نغدیوودع یر علووم اصووول رو یای ب بک ربع یر ایووا تممووه از زطوواک هایاووه  

اومع  از  فیوا نظوا    ااطرا ا کم بتوایع طولود تکوا) الفوا ود الءدنروه یر هواله توه         تو آاخ ارع توی 

توم   نظوا   د یر بکب اتکفواس طوه وو    توه نرواز تووی    ای اه ت ا تاارم ط اهو عقله یر علوم اصوول تاوود   

 ک تء  نواعد عقلره ب اصولره.بوده تداهاییثه ته از طمع امد ترا باری 

 فمبی ود  طعلو  ا ا توه دشوا ایوا نظوا  فاومع تومر از غومع وودک یر تاروه توم ع شوم عقلوه یر            

 ر امود  و ا  ی« راع»اغکهای ب یبر ودک از نشووص بغووی یاووکه مءوانطور توه توماع نظوا  فاومع         

 مءچ را اتفانه افکای.

ووودیدع توورا اصووولروک ب اخ وواریوک ایجووای توومی.ایا یرگروومع هوودبی  3درشوومفا ایووا طوو هز یرگروومع

تااطود طاکووب   ب ه زبال رفوکا  طوو هز اخ وارع ب نءووو  رب تووط کهووه توه  ب  بیب نومک توه طووول انجاطرود   

 ود. اصوله

 طهءکمیا نقاط اخکسفه ته اخ اریا بک ما را دذیمفک د:

 .ب تسز  ترا هام عقد ب ومپ یر هجرة یلرد عقله  تشار  .1

 .مم وه ته باری وده یر تکب ارتعههجرا  .2

 .عد  غمیاک تما ا یر و هاه هاءرة ت میءرة .3

 .نفه هجرة اغءاپ .4

ب امود  نو اغا وومهه از  یو تفعورم   زطوانه توه    طکوند ودک یر ظهور گرمع از تکوا) عمیوم توا    .5

 ی.ترا تماع بک باری وو
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دروودا  یکووداط وومیا ب عووماع ب غ وود عاطوود اایووا یرگروومع از ایووماک تووا ت ب ووعا یر ای  ووال تووه 

 4طاکب تمتس طاک ه را ترا ایا یب یر تمگمفا. بتمیه توی 

 ب عالم از اعس  فقه ورعه توی.یه اخکرار ایا طاکب از خسل بغوی ت

تس توه توم   توه توی طو ووعة فقهروة یر هودا و ال واظمه     ب ایا یب عالم ورخ یو ود صواهب تکوا)   

 جمع.م 1206ط کقد ود ب بهرد ته هانه طکوفه  ال 

 بهبهانی در کربال یدحمکتب و

طاکوب اصووله را باگوم ن ووی ایوا تشوءا   و   اصووله          5وانء د تومی تایا یرگرمع ته تمیید 

 ته ایا هد از عءو ب تو ا ب درشمفا علءه نءه ر رد.

ب  ا ا وکای یر درشومفا ب تعءروو ایوا طاک وه توه تو وآ ایو        توماع ا وکای بهرود    نق  طهءه توی

 واگمیان  تشارد ود.

که طوو عا  اهلل یر تکوو   تووه تووه غووا گذاووو هاصوووله بهروود ته هووانه رهءوواز افاووار ب نعووءکه 

 ته طهءکمیا بک تکب تکا) القوا د ال ا میة ا ا.ه ود

الة عوالم ر و   ب از ر والة مواع بک   اباخوم وواش ووده مءوماه توا ت قروو.       ایا تکوا) یر مءورا   ته

 ا ا.« هجرة امغءاپ»ب ر الة « امغکهای امخ ار »

س ب القووا اا ووکای ر   هووانه تکووا) موواع خوووته انوود تووه افاووار اصووولهتءووا  تکووا) موواع بهروود ته

 ط عا  طه ت  د.

برب اینوود دوومب زیوم ی ووا ایووا ا ووککعدای زیووایع از تمرگوواک فقهووا تووه ایووا طاکووب را درشوومفا ی 

 دردا تمیند ته از خویواک باار علءه ط اءه یر علم اصول ته غا گذاوک د.

ا وا توه   « القووانرا »تکوا)   اهبط قوو نءوه صو   ه ا وکای بهرود ته هوانه    از بک واگمیاک اصول

یر ایا تکوا) از تهومترا تکوب یر علوم اصوول یر ط اهوو الفواح ب ط اهوو عقلروه طوه تاوودب از            
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ب وورخ ط ءود   « تشود القوانا عوا هجروة امغءواپ     »بک ما ورخ ا د اهلل تواظءه طولود تکوا)    

رقوه توم   ا وا توه ایوا تکوا) تعلروو عء     « مدایوة الءعکموودیا  »تقه اصوفهانه  ص ص تکوا)   

مدایوة العو م   »ووهرد وورخ هعوا توا زیود الودیا ا وا ب ایوا تکوا)          « طعوالم الشوول  »تکا) 

 از تهکمیا تکا) مایعا ته یر ط اث الفاح یر علم اصول تالرد ود.« ودیا

ب از یییم وواگمیاک ایوا طاکوب وورخ ط ءود هعورا اصوفهانه صواهب تکوا) الفشوول ب وورخ            

) اد ط عووا اعمغووه توواظءه صوواهب تکوو  اهءوود نمانووه صوواهب تکووا) عوا وود امیووا  ب  وور   

 الء شول فه علم امصول ا ا.

ب تک شواک از  به از وواگمیاک بهرود ته هوانه توینود    ایا ما از اعس  اصوولرا طکواخمیا انود توه مءو     

تهکمیا تکب علم اصول ا وا بک موا تعوکم را فومامم تمینود توماع ظهوور طاکوب وورخ انشوارع           

  ا نمی ورعه اطاطره.ته بخمیا هلقه از هلقاه درشمفا علم اصول ا

 ب از طهءکمیا افاارع ته ت لور دردا تمی یر ایا طاکب  طاکب بهرد ته هانهر

 فمع گذاوکا ترا اطاراه ب اصوول ... توه ن ود از بهرود ته هوانه ایوا فومع گذاووکا را ندیوده          .1

نوووا  یافووا نظمیووه تءررووم توورا ایووا یب ب نوووپ یلروود یر تلءوواه بهروود  تووار ایووم ب تووماع ابلوورا 

  ه ود.فتکب ورخ انشارع تعءو دردا تمی ب ته هانه ب واگمیاک طاک  ب از 

 ته ت قرو ا کای بهرد ته هانه ایله را یب ی که ته هعا) ببریه.

ع باعو اوا  بانعوه وومعه توه توار طوه گرومی ط       ی که از بک یلره را طجکهود توماع ر وردک توه اه    

ی وکه از اهاوا ب    امءوانطور توه ط رعوا اغکهوای ا واب ایو       یا ود یوا نوه.    ا ا ططاتقا توا بانوا  

 اهاا  ومعره بانعره اند.

ی که یییمع از ایله ته ته بک تءع  طه وووی ایلوه اغکهاییوه طوه تاوو د طثود خ وم اقوه باهودب          

د ته هوانه  انطوور توه طاکوب بهرو     نووپ ایلوه از طهءکومیا اطواراه ا وا      اغءاپب ووهمه توه ایوا   

 ایا اصطسح گذارع را انجا  یایه اند.

طجکهوود تو وورله ع بک ایلووه تووه بظرفووه ووومعه   ی ووا طراتوود  ب ی ووکه اع یییووم از بک ایلووه تووه

 هام ومعه بانعه نرعا. بیرهاله ته بک هام



ب  مف غهود  توه اهاوا  وومعه بانعوه غوا یارنود زطوانه توه نضوره فانود اطواراه            ظو  یرایا ایله 

 .بک ته هام بانعه طه ر د تو رلهاییه ا ا ته هجز ب ایله اغکه

توه  بک  ه  توا تو ورله   یب  از ایلوه را یع وه ایلوه فقامرو     نووپ فقروه  یر ایا زطاک توه توار طوه گرومی     

 د ته هام بانعه.هظمف غبظرفه ومعه یا عقله تم د یر 

ته ایا طوند  ا ة یا اهکراط ب ...مز طونفه عءله یر ایا ظمفب  طثد تد  واره اع نرعا تماع طالد ا

عءله را ... بظرفه ومعه طه گوی د ب ته اصطسح فقها ایا طاکب اهاا  ومعره ظاممیه ته یر طقاتد 

 فقامره ایله طرم دب ظاممیه ومعره اهاا  ته اک تو رله فقره ته اع ایله تم اهاا  ومعره بانعره اند.

 ومعره اهاا  ته فقره ایله از ی که ایا تو رله ته  معک د اطاراه یا اغکهاییه ایله  یرطقاتد ته طریوی د

یاتد طه ی ا بانعره ب ایا اهاا  ظاممع یر اطکدای اهاا  بانعه نمار طه گرمند مءانطور ته ایله  

عمل  مم نرعک د. یر  ته طورع ته اغکهاییه نمار طریرمند. ایله  فقامره یر اطکدای  

  گذووار طعوا د زیوایع از    ب طکمتب طه ووی توم فهوم ایوا غاییواه طووله  توه امک تو ور        

 ن رد طقد  تمیک اطاراه تم اصول.

ب از نکووایز ایووا ت ووو طعووا له طان وود هاوطووا ب بربی ا ووا تووه ت لووور دروودا طووه ت وود تعوودا یر   

 طاکب ورخ انشارع.

 تقعرم و  2

هرد ته هانه ابلرا نظوم یوه دومیاز یر طعواله وو  ا وا یر تواریخ علوم اصوول ب وورخ انشوارع            

 نظمیه طه بید ایا نظمیه را ته عاله از عءو تطور طه ر اند. تعدب تماع تطور ایا

تماع ابلرا تار ا کای بهرود ته هوانه یر تواریخ ایوا علوم طووری ل واح نومار یای ایوا طعواله را توه            

و  یر اهاا  تم یب نعم ا ا نوه یو  نعوم ب توماع موم یو  از انعوا  هاءوه طکمتوب ا وا           

 ته تمیییمع نرعا.

 ب ایا یب نعم از و :



ه طوال تجواره یوا تشومیا     او  یر تالرد مءانطور توه اگوم وو  ت ود طالود یر تشومیا زتو        1

ای عووا ووو  یر اصوود ا وووه تالروود از .خءوو  یر ارث یووا یر همطووا وووم) ت  وواتو یووا غرووم بک

 .ناهره وارپ 

و  یر طالود توه ب بک وو  یر خومبج از عهوده تالرود ا وا تعود از ا ووه تالرود تم طوه             2

 خویب.

اب یر رار ازع تووه باغووب ا ووا تووم ر واعووکه تووویک نءوود طالوود یت وومءووانطور تووه اگووم ووو  

 .وهارطرا فم خ یر  فم

دوو  مءانووا تالروود تووه فمیضووه ظهووم ب عشووم ااتووا ب یقر ووه ا ووا نوومی طالوود ب تووه ووو  یر 

 .خمبج از عهده ع تالرد ا ا ته ب رله ع اتراک ته نءاز یب رتعکه فقآ 

 هام ایا و  غرم از هام و  از تالرد ا ا.

 هام و  یر اصد تالرد تما ة عقله ا ا ته طقکضاع ناعده ن ح عقا) تس ترانومءانا 

بله هاوم وو  یر طالود توه اووکرال ب اهکرواط ا وا توه طوغوب ناعوده ع عقلروه طعمبفوه یر             

 اوکرال یقر ه ا کدعاس طه ت د تما ا عقله.

 از خوومبج بطقووا  تالروود ا وووه طقووا  توورا وووده گذاوووکه فوومع: طرفمطایوود ته هووانه بهروود ا ووکای

 توا  زیوما . نءرا ود  ااتوا  طجکهود  توماع  را بتالرفوه  اهکءوال  صومف  ای اوه  خواطم  بتوه  تالرد عهده

 . ا ا  طه تماسه اصد وویب تءا  بهجا ااتا تالرد ته زطانه

بلووه طقووا  خوومبج از عهووده تالروود ب تووه تووه ت قرووو یانعووکه  طووه اگووم طشوورول ووود ووواره اع  

 اغءاپ باخ ارع ته باری ودهنرعا از یقرا یر ت شرد تما ا ته خاطم 

 

 

 



ایووا ططلووب خسصووه اع از طاکووب بهروود ته هووانه ا ووا تووه از توومتس نشوواه گمفووا ب یر بک    

 تعءو دردا تمی.

ب ایا طاکب فمامم تومی راه را توماع ظهوور طاکوب وورخ انشوارع تعود موا یر نجود توه طاکوب            

 ره.ورخ نشارع طمهلة اخرم تماع درشمفا فام اصوله ا اب نمی ورعه ع اطاط

 مکتب شیخ انصاری

 ایا طاکب یر اباخم نمک  رمیه مجمع یر نجد ظهور دردا تمی.

   انشارع ورخ طدر ه

 تووه توووی طقکوومک تووه ته هووانه بهروود ا ووکای طاکووب از تعوود توومی دروودا ظهووور فاوومع نظووا  ایووا

 . یاوا غمیاک ما اصوله ب ما  اخ ارع ترا ته اع علءه یرگرمع

    

 ط ءد اطرا امنشارع توی.ب غلو یار بک ورخ طمتضه تا 

ایا طاکب از تءا  بنچرمع مایه توه طاکوب بهرود توه بغووی بطوده تووی ا وکفایه تومی ب توم بنهوا            

 ا افه تمی.

ن وود از خوووی را ب توانعووا تووم  فماگمفووا ووورخ انشووارع غلووویار ایووا طاکووب بک مووا را اصوووله   

تجوار) ب خ وم موا ب بک موا     گمیاند ت اس علم اصول ب وروه اصووله را یر هواله توه وورخ از تءوا       

  اتو ا کفایه تمی.

ب از یرر ا کای وورخ انشوارع فقهواس تمرگوه اطثوال صواهب تفایوة ط قوو طووله ط ءود تواظم            

 خما انه طعمف ته بخوند زعرا  ی کور.

ب  رد ط ءد هعا ورمازع زعرم یی وه طعومبف مءواک تعوه توه طواغوه وود توا وومتا مواع           

انیلرعه ته یر ای ماک تجواره ت واتو را اهکاوار تومیه توینود ب ووم) توتووک ب ا وعءال ت  واتو را          

دایووامه ایوماک را توم  لروو تومیک نومارع توه توا وومتا تمیطانروایه تعوکه            هما  تمی ب یر یرتار 

 توی طج ور تمی.



 غرم ایا اعس  از علءایه ته یر درشمفا یایک ایا طاکب  هرم ودند.ب 

ة علءوواع تمرگووه خووارج ووودند طثوود اعووس  اساووة تووه نوومی  ب نرووم از زیووم ی ووکاک صوواهب تفایوو

 واگمیانشاک طشهور ته ط قو عمانه ب ط قو نا ر ه ب ط قو اصفهانه اند.

ب  ءواس ایوا طاکوب تعو ب درشومفا     ب مءر طور ایا طاکوب  توا توه اطومبز  ... عوسبه توم ای اوه عل       

 تعءو زیایع یر ایا طاکب ودند.

ب ایا طمز فاوم اصووله م ووز تورا علءواس نوا م ا وا یر هواله توه ترررومع ریشوه اع یر افاوار             

 ایا طاکب هایث نشده.

 


