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فائده ۱( رعایت عوامل پیشرفت در 
درس

توصیه هایـی کـه در طـول دوران تحصیـل 
دروس طلبگـی مطـرح می شـوند و عمومـًا 
از عوامـل ظاهری پیشـرفت علمی هسـتند، 
رعایتشـان، بـه همراه رعایـت عوامل باطنی 
و معنـوی پیشـرفت، در مرحلـه درس خارج 

نیـز الزم و ضروری اسـت؛

توصیه هایی نظیر:
1. انجام پیش مطالعه؛  

۲. حضور در دروس به صورت منظم،   
بدون تأخير و بدون غیبت؛   

٣. توجه کامل در جلسه درس؛  
٤. دقت در چگونگی ورود و خروج استاد   

به هر بحث و کّر و َفرهای علمی وی؛   
5. انجام پس مطالعه توأم با تأمل و   

تفکر در گفته های استاد و ظرائف و    
دقائق بحث؛   

6. انجام مباحثه؛  
۷. تقریرنویسی و یا الاقل چکیده نویسی   
و خالصه برداری از اهم نکات درس و    
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مطالبی که استاد بیان داشته است؛    
حتی االمکان به زبان عربی.   

و  توضیـح  نیازمنـد  مـوارد  ایـن  از  برخـی 
تفصیلی اسـت کـه در قالب نکاتی مسـتقل 

بـه آنهـا خواهیـم پرداخت؛
إن شاءاهلل تعالی.
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فائده ۲( انتخاب چند باب مهم تر 
از عبادات و معامالت

شـرکت در درس خـارج تمامـی ابـواب فقه 
بـرای انسـانی بـا همیـن عمرهـای طبیعی 
عـادت ممکن نیسـت، كما این کـه الزم هم 
نیسـت؛ بلکه بـرای دسـتیابی طلبـه به قوه 
اسـتنباط و یـا تقویـت و تکمیل ایـن ملکه، 
قـوه و مهارت، الزم اسـت کـه وی چند باب 
مهـم تـر، مشـکل تـر و احیانـا پرکاربردتر از 
عبـادات و نیز معامـالت را انتخاب کند و در 
درس خـارج آنهـا در نـزد فقيهان و اسـاتید 

حـاذق و متبحر، تتلمـذ نماید.

بـرای نمونـه خـوب اسـت کـه از معامالت، 
بیـع، اجـاره و یـا مضاربـه را و از عبـادات، 
طهـارت و صـات و بعـد هم، حـج و زكاه و 

یـا خمـس را برگزیند.

روشـن اسـت که هیـچ گونه حصـری در کار 
نیسـت و ابـواب مذکـور، صرفـا بـه عنـوان 
بـرای  طبعـا  می شـوند.  پیشـنهاد  نمونـه 
یافتـن و برگزیـدن ابواب مهم تر، مشـکل تر 
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و  علمـا  بـا  فقهـی، می تـوان  پرکاربردتـر  و 
اسـاتید مختلـف مشـورت نمـود و پـس از 
اسـتماع نظـرات گوناگـون به جمـع بندی و 

انتخـاب مطمئـن تـری دسـت یافت.

در خـور ذکـر اسـت، این که تأکید می شـود 
طلبه، هم درس خارج برخی از ابواب عبادات 
را ببینـد و هـم بعضی از ابـواب معامالت را، 
بدیـن جهـت اسـت کـه تـا حدودی شـیوه 
اسـتدالل ورزی متکی بر مستندات استتباط 
حکـم، در این دو عرصه بـا همدیگر متفاوت 
می باشـند؛ چـرا کـه در عبـادات، سـر و کار 
فقیه، بیشـتر با نصوص و روایاتی اسـت که 
در عمـوم مسـائل در اختیارش قرار دارند اما 
در معامـات، نصـوص و روایات بـه مراتب 
کمتـری وجـود دارند و بیشـتر از قواعد بهره 
بـرداری می شـود. کمـا ایـن که فهـم عرفی، 
سـیره عقـال، دالیـل عقلـی و مجعـوالت و 
اعتبـارات عقالئیـه، در فقه معامـالت، دارای 
حضـور و نمود بیشـتری هسـتند تـا در فقه 

عبـادات و تعبديات.
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فائده ۳( اتخاذ مبنا و ابراز نظر 
مستدل در هر مسأله یا هر بخش 

از درس

طلبه بحث خارج، نباید یک مستمع صرف 
و یا حتی یک محرر و مقرر محض که تنها 
هنرش کتابت بیانات، آراء و افکار استادش 
است باشد، بلکه باید در هر مسأله و در هر 
بخش تالش نماید خود نیز با اتخاذ مبنا به 
رأی و نظری مشفوع به دلیل و برهان، دست 
یابد و در ذیل بیان استاد، دیدگاه خویش را 
هم ثبت نماید. لذا آنها که مقید به نگارش 
گفتار استاد هستند باید در پایان هر قسمت 
از بحث استاد، بخشی را خالی بگذارند و نظر 
استداللی خویشتن را درباره مسأله و مبحث 
مذکور در آن منطقه فراغ، مرقوم دارند. آنها 
را تحریر و تقریر کتبی  هم که درس استاد 
نمی کنند دست کم باید رأیی که خود به آن 
رسیده اند را به همراه ذكر مدارک، مستندات 
و ادله آن، که ممکن است با بیان استاد نیز 
ثبت،  در محلی،  و  بنویسند  باشد،  همسان 

ضبط و حفظ نمایند.
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شاید خالی از لطف نباشد که بدانید، اهمیت 
اتخاذ مبنا و دستیابی به رأی و نظر شخصی 
به وسیله طلبه، در خالل حضورش در بحث 
خارج، تا بدان پایه است که برخی اساطین و 
اساتید بر این باور بوده اند که بهتر است درس 
خارج فقط دو یا سه نوبت در هفته برگزار 
گردد تا در بقیه ایام هفته، طلبه از فرصت 
کافی برای کار و تأمل بر روی مطالب و مباحث 
مطرح شده به وسیله استاد برخوردار باشد 
و با استقراء و استقصاء گسترده، تتبع اقوال 
و تحقیق در مسأله بتواند به رأیی مستدل و 

قابل اعتنا به لحاظ فنی دست یابد.



9

فائده ۴( عدم اکتفاء به یک 
استاد )منحصر نكردن خود در درس یک 

استاد(

تجربه نشـان داده اسـت طـالب و فضالیی 
کـه در مقطـع خـارج، خـود را منحصـر بـه 
و سـالیان طوالنـی،  اسـتاد می کننـد  یـک 
فقـط و فقـط خوشـه چیـن خرمـن دانـش 
یـک عالم هسـتند، خـواه ناخواه، بـه تقلید 
می افتنـد و قـدرت نـوآوری، ابتـکار و ابـراز 
نظراتـی فراتـر از آراء اسـتاد منحصـر به فرد 
اینچنیـن  می دهنـد.  دسـت  از  را  خویـش 
تالمـذه ای، نه تنها در شـیوه اسـتدالل ورزی 
بلکـه حتی در نوع نگاه به مسـائل و ذوق و 
سـلیقه علمی، فقهـی و اصولی هم به میزان 
زیـادی، شـبیه و یا محـدود به شـیوه، نگاه 
و سـلیقه استادشـان می شـوند و در بهترین 
حالـت و اگـر کوشـش فراوانـی کننـد، تکرار 

اسـتاد خـود خواهنـد بود.

در حالـی که به قول معـروف، هر گلی، رنگ 
و بـوی خـاص خـود را دارد، و در خصـوص 
مانحـن فيه هم واضح اسـت که هر اسـتاد 



10

و مدرسـی، شـیوه اسـتداللی، ذوق علمـی و 
فهـم خـاص خـود را دارد و از تجربیـات و 
نـکات ویژه خـود برخوردار اسـت، در نتیجه 
اگر طلبه اسـاتید مختلفی را ببیند و از درس 
و بحـث آنـان بهـره بگیرد با اذواق، سـالیق 
و انـواع روش هـا و نگرش هـای آن اسـاتید 
آشـنا می شـود و می تواند با تـالش و دقت 
نظر، نقاط مثبت و قوت اسـاتید گوناگون را 
شناسـایی، گلچیـن و میان آنها جمع سـالم 
نمایـد و بـه عنـوان براینـدی بـرای همه آن 
بـزرگان، گامی جلوتر به سـوی کمال بردارد.
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فائده ۵( محسنات دروس خارج 
خصویص و کم جمعيت

دارنـد  اذعـان  بسـیاری  کـه  طـور  همـان 
درس هـای خصوصـی )درس هـای خلوت و 
کـم جمعیـت( محاسـن و فوائـد غيـر قابل 
انـکاری دارنـد، کـه از جملـه آنهـا سـهولت 
انجـام گفتگـوی بيـن االثنينـی و پرسـش و 
پاسـخ میـان متعلم و معلم و میّسـر شـدن 
صمیمی تـر  و  نزدیک تـر  رابطـه  برقـراری 
میـان طرفین جهـت بده و بسـتان علمی و 
فکـری آسـان تر و بهـره گیری علمـی، فکری 
و اخالقـی افزون تـر طـالب از اساتیدشـان 

می باشـد.

در درس خصوصـی، اسـتاد ایـن امـکان را 
می یابـد کـه نظـارت و اشـراف بیشـتری بر 
درس و بحث هـا و رونـد و فراینـد دانـش 
انـدوزی و دانـش پژوهی شـاگردان و حتی 
زندگانـی و معیشـت آنـان داشـته باشـد و 
در مواقـع و مواضعـی کـه الزم باشـد آنها را 

راهنمایـی و کمـک نماید.
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اسـتاد خصوصـی چـه بسـا حتـی می تواند 
شـخصا تقریرات کتبـی طالب درس خویش 
را مـورد بازبینـی و تصحیـح قـرار دهـد و 
تحقیقاتـی را هـم بـه شـکل اختصاصـی به 
آنـان واگـذار نمـوده، نتایـج پژوهش هـای 

آنهـا را نقـد و بررسـی کند.

اینجانـب شـخصا ایـن تجربـه و توفیـق را 
داشـته ام کـه عـالوه بـر سـال ها حضـور در 
درس خـارج فقـه مرحـوم آیـت اهلل میـرزا 
جـواد تبریـزی )ره( کـه بـه صـورت عمومی 
و بـا شـرکت بیـش از هـزار نفـر از طـالب و 
فضـال در مسـجد اعظـم قـم برگزار می شـد، 
اسـتاد  ایـن  از  نیـز  خصوصـی  شـکل  بـه 
معظـم بهـره ببـرم؛ بدین صورت کـه هر روز 
پـس از درس تـا دفتـر معظم له، با ایشـان 
همراهـی می کردم و سـؤاالت و اشـکاالتم را 
بـا ایشـان در میان می گذاشـتم و از آن بحر 
عميق فقه پاسـخ می گرفتـم و از این رهگذر 
تـالش می کـردم کـه حتـی المقدور بـا رموز 
و ظرائـف فقـه و فقاهـت آشـنا شـوم. یک 
روز مرحـوم میـرزا، همان طور کـه قدم زنان 
مشـغول صحبـت بيـن االثنينی و سـؤال و 
جـواب بودیـم، برای تشـویق بنـده و تأکید 
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بـر اهمیت اسـتفاده خصوصی از اسـتاد، به 
فرمودند: مـن 

»مـا از منزل آقای خوئی به جایی رسـیدیم، 
نه از درس ]عمومی[ ایشان.«

حضـرت اسـتاد می خواسـت بفرمایـد اصل 
پیشـرفت علمـی که برای ایشـان به دسـت 
آمده بود از جلسـات و بحث های خصوصی 
بـا آیـت اهلل خوئـی ناشـی شـده بـود، نـه 

صرفـا از حضـور در درس عمومی.
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فائده ۶( محسنات دروس خارج 
عمومی و پرجمعيت

با وجود برخی انتقادات و ایرادات نسبت به 
دروس خارجـی که با حضور تعـداد فراوانی 
از طـالب برگـزار می شـوند، شـاید هنوز هم 
بسـیاری بـا این عقیـده، همـراه باشـند که 
درس هـای عمومـی، شـلوغ و پـر جمعیـت 
دارای ویژگی های مثبت و محسـنات خاص 
خـود هسـتند؛ محسـناتی کـه نمـی تـوان 

سـراغ آنهـا را در دروس خصوصـی گرفت.

از جملـه آنکـه معمـوال – و نـه همـواره - 
درس های شـلوغ و پـر جمعیـت، متعلق به 
علمـای طـراز اول و مراجـع تقلید هسـتند، 
کـه علـی رغم آنکـه اسـاتیدی در ایـن رتبه، 
و  دارنـد  فراوانـی  مراجعـات  و  اشـتغاالت 
شـاید آنچنـان کـه شایسـته اسـت فرصت 
مطالعه برای تدریس را نداشـته باشـند، اما 
در عـوض، بـه جهت قوت بیشـتر و سـابقه 
طوالنی تر در اجتهاد و اسـتنباط و نیز سـر و 
کار بالفعلشـان با امر افتاء در ابواب گوناگون 
و پاسخگویی به استفتاءات متنوع و پرشمار 
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مقلـدان، درسشـان حاوی مطالـب کاربردی 
و دقـت هایی در کار بـا ادله محرزه و اصول 
عملیه، اسـتظهار و استفاده از آیات و روایات 
و شـناخت عـرف، فهـم عرفـی و بنـای عقال 
اسـت که احیانـا درس اسـاتیدی که در این 
جایـگاه قـرار ندارنـد، فاقد این مزایـا و این 

افادات و اسـتفادات می باشـد.

از جملـه دیگر نـکات مثبت ایـن دروس آن 
اسـت که گاهی به دلیل حضور جمع کثیری 
از دانـش پژوهـان و طالبان علـم و معرفت 
و وجـود انفـاس و نفحـات قدسـیه شـمار 
بیشـتری از جنـود نـور و هدایـت، اسـتاد، 
ملّهـم شـده یـا بـر سـر ذوق آمده، نـکات و 
مطالبـی را می گویـد کـه چـه بسـا هرگز در 

درس و جمـع خصوصـی بیـان نکند.

همچنین حضـور در چنین درس هایی تأثیر 
زیـادی بـر روحیه طلبـه می گـذارد و حقیقتا 
در رشـد، نمـو و توسـعه شـخصیتی او مؤثر 
اسـت و او را از روحیـه انزوا طلبی و گوشـه 
گیـری و داشـتن افـکار و نگاه هـای خـاص 
و احيانـا غیـر طبیعـی، نامعتـدل و معـوج، 

می بخشـد. رهایی 
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خالصـه آنکـه بـه نظر می رسـد عبـارت »ید 
اهلل مـع الجماعـه« دربـاره درس و بحث هم 

دارد. مصداق 
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فائده 7( استفاده توأمان از دروس 
عمومی و خصویص

حـال کـه در ضمـن فائـده پنج و شـش، تا 
حـدودی با فوائد و محاسـن دروس عمومی 

و خصوصی آشـنا شـدیم، بر این اسـاس
پیشـنهاد می شـود که طلبه، برای بهره مندی 
از فوائد و عوائد هر دو گونه درس - عمومی 
و خصوصـی - و بـه مصـداق »الجمـع مهما 
أمكـن أولى من الطـرح«، در صـورت امکان 
میـان دروس عمومـی و خصوصـی جمـع 
نمایـد و بـه طـور مثـال اگـر می خواهـد در 
دو درس - در عـرض یـا طـول هم - شـرکت 
کنـد، یـک درس را از میـان دروس عمومـی 
و یـک درس را از میـان دروس خصوصـی 

گزینـش کند.

الزم بـه ذکـر اسـت دروس خارجـی کـه در 
برخـی معاهد، مؤسسـات و مـدارس فقهی 
و حـوزوی، برای جمع مشـخص و محدودی 
ارائـه می گردند نیز از قبيل دروس خصوصی 

. شند می با
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فائده ۸( بهره مندی از اساتید 
نوپرداز، در کنار اساتید سنت گرا

خوب اسـت که طلبه بحث خـارج، در مقام 
انتخـاب اسـتاد، صرفـا از اسـاتید سـنتی و 
سنت گرا که بیشتر به شیوه ها و دیدگاه های 
گذشـتگان اهمیت می دهند و در درسشـان 
از تحقیقـات تـازه، آراء معاصـران و مناهـج 
جدید خبری نیسـت بسـنده نکننـد و عالوه 
بـر بهـره وری از جهات ارزشـمند و سـودمند 
دروس چنیـن اسـاتیدی و حفـظ اتصـال با 
سـنت های حسـنه پیشـینیان از طریـق این 
اساتید، خود را از دروس و تحقیقات اساتید 

نوپـرداز نیز محروم نسـازند.

البتـه منظـور مـا از علمـا و اسـاتید نوپرداز، 
علما و اسـاتیدی اسـت که ضمـن تحفظ بر 
اصالـت و دوری از ابتـذال، هـم در محتوا و 
هـم در قالـب تدریـس، هم پای زمـان جلو 
آمـده انـد و نـه تنهـا پژوهش هـای فقهـا و 
اصولییـن معاصر را به عین عنایت می نگرند 
بلکه نسـبت به مطالعاتی کـه در فضای غیر 
شـیعی و حتـی غیـر اسـالمی انجـام شـده 
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اسـت و بـه نوعـی بـه مباحـث علمـی مـا 
ربـط پیـدا می کنـد، همچـون کنکاش هـای 
و  تحلیلـی  فالسـفه  هرمنوتیسـت ها، 
فیلسـوفان علـم در مغـرب زمیـن، بـی اعتنا 
نیسـتند و در بررسـی ها و تتبعاتشـان بـه 
تحلیـل، تنقید و احیانا تفنيـد محققانه آراء 

و انظـار آنـان نیـز می پردازنـد.

اصولیـان  و  فقیهـان  علمـا،  چنیـن  قطعـا 
زمان شناسـی در درک و فهم شـرایط جدید 
حكـم  اسـتنباط  و  نوپدیـد  موضوعـات  و 
حـوادث واقعـه و مسـائل مسـتحدثه هـم 
می تواننـد موفق تـر عمـل کننـد و دسـت به 
نظریـه پردازی های راهگشـایی متناسـب با 

بزنند. زمـان  مقتضیـات 
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فائده 9( بهره گیری از مشاور 
دریس، هادی تحصیلی و راهنمای 

علمی

همـان گونـه کـه سـیر و سـلوک عرفانـی، 
بی همرهـی خضـر نشـاید، سـیر و سـلوک 
علمی نیز محتاج اسـتادی است که به شکل 
خاص به ارشـاد و راهنمایی شـاگرد خویش 
بپـردازد و قـدم به قدم بـا او همراهی کرده، 
او دسـتگیری  از  در مشـکالت و معضـالت 

ید. نما

مسـلما وجـود یک مشـاور و اسـتاد راهنما 
بـرای عموم طالب در همـه مقاطع و مراحل 
- اعم از مقدمات، سـطح و خارج – شایسته 
و حتـی بایسـته اسـت، ولـی وجـود وی در 
مراحل باالتر و در جایگاه حساسـی همچون 
درس خـارج، الزامی تـر و ضروری تـر به نظر 

می رسد.

چـه بسـا ایـن اسـتاد کـه خـود قاعدتا یک 
عالـم مهـذب و متقـی و متخلـق بـه اخالق 
الهـی اسـت بتوانـد در قامـت یـک طبيـب 
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روحانی و مربي ربانی به تربیت و دستگیری 
معنـوی و اخالقـي متربي خود نیـز بپردازد، 
کـه نعـم المطلـوب و بـه جـد، مستحسـن 
اسـت، ولكن آنچـه در این مقـام و فعال مد 
نظـر اسـت، راهنمایـی، هدایت و مشـاوره 
تحصیلـی برای طی طریق علمی از مسـیری 
مطمئـن تر، سـهل تر و کوتاه تـر و به صورتی 

سـالم و غانم اسـت.

مشـاور درسـی، هادی تحصیلـی و راهنمای 
علمـی، بایـد خـود به درجـه اجتهـاد مطلق 
رسـیده باشـد و ضمنا صاحب سـالها سابقه 
و تجربـه تدریـس علوم اسـالمی و تفقه در 

دین باشـد.

و امـا نکتـه پایانـی در ایـن قسـمت آنکـه، 
در صـورت امـکان، طلبـه می توانـد از یکـی 
از اسـاتیدی کـه در نـزد آنهـا بـه خوانـدن 
درس خارج مشـغول اسـت - ترجیحا استاد 
درس خصوصـی بـه ویـژه بـا کارکردهـا و 
خصوصیاتـی کـه بـرای درس خصوصـی و 
اسـتاد آن برشـمردیم - بـه عنـوان مشـاور 

کند. اسـتفاده 
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فائده ۱۰( هرمنوتیک. فلسفه 
تحلیلی و فلسفه علم

پیشـنهاد می شـود کـه طـالب، همزمـان با 
حضـور در دروس خـارج و بهـره منـدی از 
بحـوث اجتهادی، به آشـنایی با هرمنوتیک، 
از  برخـی  علـم،  فلسـفه  تحلیلـی،  فلسـفه 
فلسـفه های مضـاف و علـوم دیگـری که در 
حـوزه دانش هـای زبانـی و مرتبـط بـا علـم 
تفسـیر متـن و یـا به هـر شـکل دارای ربط 
معتنابهـی با علوم و معارف حوزوی هسـتند 

بپردازند. نیـز 

با مراجعه به سایت و کانال مباحث از توضیحات 

بیشرت در این زمینه و سایر برنامه ها بهره مند شوید.

mabaheth.ir : سایت

@mabaheth : کانال ایتا
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