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 باسمه تعالی 

 میر معزی استادمتن تدریس 

  و درس خارجپژوهش عنوان جلسه: 

 «درس خارج و تحصیل موفق»دوره 

الَمِین وَ حَمْدُ هللِ رَبِّ العَلرَّحِیم الْامَنِ رَّحْبِسْمِ اللَّهِ ال میالرَّجِ طَانِیبِاللَّهِ مِنَ الشَّ وذُأعُ

  مِینمَعصُوال یِبِین الطَّاهِرِینالطَّ صَلَّی اهللُ عَلَی مُحَمَّدٍ و آلِهِ

 بَقِىَ مِنْهُ مایفِرْ لَنا ف فَاغْبانَمَضى مِنْ شَعْ مایاَللّهُمَّ اِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنا ف

ه سالم عرض می کنم خدمت اعزّه ای که به صورت حضوری و مجازی در جلس

 حضور دارند. 

 موضوع بحث: پژوهش و درس خارج

دند م فرموکن یثی از امیرالمؤمنین علی علیه السالم شروع میکالم خودم را با حد

 قِیکَالتَّحق مَلَعَال وَ  قِیقِلتَّحْنَ االَ سُنَّةَ اَفْضَلَ مِوَ  قٍیتَحق رِیاجتِهادٌ بِغَ نفَعُیَال 

م را اینطور دسته بندی در ارتباط با پژوهش و درس خارج من مطالب خود

ویژگی های اصلی که برای انجام یک پژوهش و  کردم ابتدا تعریفی از پژوهش

و بعد بحثی را در ارتباط با اجتهاد می کنم و را ارائه می کنم موفق الزم است 

و  چیست اینکه تعریف اجتهاد و ویژگی های آن و ارتباط اجتهاد با پژوهش

بحثی را هم در ارتباط با کرسی های درس خارج خواهم داشت که به نوعی 

و در  حاصل اجتهاد خودشان را ارائه می دهندکه مجتهدین  کرسی هایی هستند

با توجه به طالبی که در درسهای خارج می خواهند شرکت کنند  نهایت هم اینکه

در چه وظیفه ای به عهده دارند و چگونه باید  این ابعاد پژوهشی درس خارج
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ت این دروس شرکت کنند. این مجموعه مطالبی است که بنده در این جلسه خدم

 شما عرض می کنم.

 تعریف و ویژگیهای پژوهش

مه تعریف های متعددی از پژوهش ارائه شده من یک تعریفی را که حاصل ه

 تعریفهاست و می شود گفت دارای همه ویژگی های تعاریف هست را خدمت

 شما عرض می کنم.

 پژوهش از جهت لغوی به معنای پژوهیدن، جستجو کردن، کاویدن 

ای عنم. این ری منظم، روشمند، مستدل برای یافتن حقیقتدر اصطالح تالش فک

ا رعامی از پژوهش هست که تمام ویژگی های یک پژوهش خوب و استاندارد 

ید ش ددارد و در همه عرصه ها هم می شود این را به عنوان تعریف در پژوه

م لوهمه ع ر علوم عقلی و چه در علوم تجربی. درچه در علوم نقلی و چه د

 به ارت است از تالش فکری منظم و روشمند و مستدل برای رسیدنپژوهش عب

 حقیقت.

مسیر  ت کهدارد. مشخص اسبرنامه  ،اوالً منظم است یعنی پژوهش نقشه راه دارد

ا رچیست و چگونه باید این مراحل را در کشف حقیقت و مراحل آن پژوهش 

  .طی کند

 وش در جای خودش درثانیاً روشمند است. دارای روش ویژه ای است که آن ر

اگر در علوم عقلی است روش ویژه خودش،  است: و اثبات شده آن دانش تبیین

اگر در علوم نقلی است روش ویژه خودش، دارای روش خاص به تناسب 

موضوعی است که در آن تحقیق می خواهد انجام بگیرد و در چارچوب آن 

ژه ای است. نحو ویبه  ، استدالل صورت می گیرد. استدالل در هر دانشیروش
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استدالل می کنیم و در علوم عقلی استدالل در علوم نقلی به آیات و روایات 

استقرایی در علوم تجربی استدالل برهانی به مقدمات عقلیه می شود و  های

 است.

ه حقیقتی ک ؛از پژوهش این است که حقیقت تازه ای کشف شودهمچنین هدف 

 ویژگی پژوهش است که . و ایناست پیش از آن توسط دیگران کشف نشده

 قعیرا با نوآوری و تولید علم همراه میکند. پژوهش به معنای واپژوهش 

 وکند  جلو می برد. یک حقیقت تازه ای را منکشف مییک قدم مرزهای علم را 

د در هر دانشی اگر پژوهش وجو به همین جهت نوآوری در آن وجود دارد.

ود. رمی نرو به جلو  و باروری نداردست، ته باشد آن دانش عقیم و راکد انداش

ی معلتش این است که پژوهش یک فرآیندی است که در آن دانشمندان تالش 

ید و نیازهای جدبه سؤاالت  ،کنند و مرتب مرزهای دانش را جلو می برند

 که شودمسائل جدید را حل می کنند و این موجب می  ،پاسخ می دهند جامعه

 . ارور شودآن دانش، دانشی مفید و ب

 ویژگیهای پژوهشگر

 ندکلم پژوهشگری که در امر پژوهش می خواهد موفق باشد و به نوعی تولید ع

هار ن چم باید داشته باشد وویژگی های متعددی  و مرزهای علم را جلو ببرد،

 ویژگی اصلی را اینجا ذکر می کنم:

انشی که می در هر دویژگی اول: پژوهشگر باید خودش را به مرز دانش برساند. 

البی که مط د حرفهایی که دیگران تاکنون زدند،خواهد به پژوهش بپردازد بای

باید در مرز علم قرار گرفته باشد. روشن  دیگران تاکنون کشف کردند را بداند.

است چرا پژوهشگر باید چنین ویژگی ای را داشته باشد. چون اگر در مرز علم 
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واند حرف جدید بزند. چه بسیار کسانی نباشد نمی تواند مرزگشایی کند. نمی ت

بعد حرفی را می  ،می کنند ، فکر و به ظاهر پژوهشکه کلی وقت تلف می کنند

مقاله ای را می نویسند که دیگران پیش از آنها گفته اند. یعنی این حقیقت  ،زنند

فکر می کنی و تتبع نکردی  ،تتبّع می کردی قبالً منکشف شده شما فقط باید

دیگران این حرف و نیست  یدرحالیکه حرف جدید ؛دید می زنیداری حرف ج

پژوهش کردند و در اختیار جامعه  ،جستجو کردند ،را پیش از شما کاویدند

 ند. ه اعلمی قرار داد

انشی، ر دهبنابراین پژوهشگر اگر در مرز علم قرار نگیرد در هر مسئله ای در 

 گشوده رزیمکن است اتفاقا مگر چه م علی القاعده او نمی تواند مرزگشایی کند

 . این یکی از ویژگی های پژوهش است.شود

مهارت های پژوهشی در دانش خودش ویژگی دوم: باید مسلط به روشها و 

باشد. روشهای پژوهش در دانشی که می خواهد به این پژوهش بپردازد را باید 

باشد؛ خوب بشناسد و مسلط باشد. مهارت های پژوهشی را باید بر آنها مسلط 

مدیریت  ،دسته بندی و طبقه بندی اقوال رت مسئله یابی، مهارت جمع منابع،مها

یکی از مهارت هایی است که و مانند آن. مدیریت زمان پژوهش زمان پژوهش 

خیلی مهم است. خدا رحمت کند در حالی که معموالً از آن غفلت می کنیم 

وهش می کردند حضرت آیت اهلل معرفت یک موقعی یک صحبتی راجع به پژ

را صرف تتبع می کنند.  ه برخی افراد هستند هزینه و وقت پژوهشفرمودند ک

و وقتی هم برای فکر کردن و تولید  انقدر تتبع می کنند که دیگر خسته می شوند

. دیگر نه توانی نه زمانی برای تولید فکر برایشان باقی ماندنظریه جدید باقی نمی
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ولی در مقام تحلیل و تولید فکر است خیلی خوب نمی ماند. لذا می بینی تتبع 

 خیلی ضعیف وارد شدند و برخی بالعکس. 

 مهارت و دیجیتالی امروزه مهارت استفاده از ابزارها و برنامه ها و بانکهای

 پژوهشگر امروز اگر چنین مهارت مهمی است.فضای مجازی،  استفاده از

ها را ارتب می افتد. این مهمهارتی را نداشته باشد از فضای پژوهش بسیار عق

 ش مسلطژوهباید بر روشها و مهارتهای پ بنابر این پژوهشگر باید داشته باشد.

 باشد. 

 ویژگی چهارم که خیلی مهم است و روح پژوهش است قدرت تفکر است. 

 عنییتفکر پژوهشگر یک متفکر باشد. قدرت فکری باالیی داشته باشد.  دبای

ه ا کهوالت؛ یعنی کسی که بتواند معلوماتی رحرکت از معلومات به سمت مج

ئل قدرت حرکت از معلومات به سمت حل مساجمع می کند در آنها بکاود و 

 یاتما در روادر او وجود داشته باشد. و نیازهای جدید و مشکالت مجهول 

 ور مهم سیابمطالب زیادی راجع به اهمیت تفکر داریم. تفکر فی نفسه امر بسیار 

. ت به سمت خداوند متعال هست. تفکر موجب تنبّه می شودضروری در حرک

ه به ی کاست یعنی تفکر اینها جای خودش بحث ما در رابطه با تفکر در پژوهش

 کشف حقیقت تازه منجر می شود این نوع تفکر را داریم بحث می کنیم.

 کم الح ررر غد امیرالمؤمنین علی علیه السالمروایت خیلی کوتاه و پرمحتوایی از 

  :که فرمودشده  و دُرَر الکلم مرحوم آمدی نقل

 فهَمُکُن یَم یَلَو فَهِمَ ما  أتقَنَ عِلمَهُ مَن أکثَرَ الفِکرَ فیما تَعَلَّمَ

 د: دار دو اثرزیاد فکر کند برایش معلوم  در آنچه که یاد گرفته و هرکس که
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 را تفکبن علم ای .دمستحکم می کن استوار وعلم خود را متقن،  :أتقَنَ عِلمَهُ .1

 زیاد برای او ماندگار می شود. 

مید می می فهننون اکدر اثر تفکر چیزهایی را که ت :و فَهِمَ ما لَم یَکُن یَفهَمُ. 2

ود. شرای او گشوده می راههای جدید ب ،یعنی چیزهای جدید می فهمدفهمد. 

دش در خورا قدرت تفکر  توانددر پژوهش نقش مهمی دارد. انسان می تفکر

م ه مرینر تلی قابل باروری در اثارور کند. البته استعداد خدادادی هم هست وب

 هست. 

 محور این استدرسهای پژوهش  آموزش پژوهش محور ویکی از ویژگی های 

ای  نهیعنی به گو .روح پرسشگری و قدرت تفکر را در شاگرد زنده می کند که

ر بار رسشگند و او را پکتدریس صورت می گیرد که شاگرد را به تفکر وادار می

ز اتفکر سؤاالت در ذهنش جوالن می کند.  و همواره خمود نیست آورد،می

 ماتواو معل ، استاد به کسی که یهدرس پژوهش محوردر . پرسش آغاز می شود

در  کر رازه پرسشگری و تفروحیه و انگی دهد وتمرین تفکر می د،منتقل می شو

 روری است. می کند. این خیلی کالس با او زنده

م هدر حقیقت روح پژوهش بنابراین یکی از ویژگی های اصلی پژوهشگر که 

 یکنفر یاره باشد. بسیاری از داده ها در اختهست این است که قدرت تفکر داشت

ده از دا نبوهیا. ها به حل مسئله جدیدی برسداز آنولی او نمیتواند  گیرد،قرار می

درت ه قه ای نمی رسد. یکنفر دیگر کیجمی کاود ولی به نت ها را می گیرد و

قیقت حدر  اینهمانها را می کاود و به نتیجه جدید می رسد. تفکر باالیی دارد 

 توانایی تفکر در مرحله پژوهش هست. 

 تدریس و تدرّس
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 شده فتهگدر رابطه با مدارسةُ العلم هم  ،در روایات شبیه این بحث در تفکر

ثبیت ب تین دو اثر را دارد؛ یعنی هم موجهم هم تدرّس در علم . تدریس واست

 ثردر ا یمعلومات می شود و هم موجب این می شود که انسان چیزهای جدید

 علین از امیرالمؤمنیدر غرر و درر تدریس و تدرّس می فهمد. روایتی است 

 علیه السالم که فرمود:

 .مم یَعلَلَا ممَن أکثَرَ مُدارَسَةَ العِلمِ لَم یَنسَ ما عَلِمَ و استَفادَ 

ز ا اهر کس بیشتر به بحث علمی )تدریس و تدرس( بپردازد، آموخته هایش ر

 گیرد.داند، قرا میبرد و آنچه را که نمییاد نمی

 تهذیب نفس

 تقواست.  ی از ویژگی های توفیق در پژوهش تهذیب نفس ویک

 قرآن کریم می فرماید: 

 1«انًاإِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَ»

ا در شم را وند فرقان یعنی معیار تمییز حق از باطلاگر تقوا به خرج دهید خدا

 به شما می دهد.  و ایجاد می کند

که  ده استد شو در روایات متعددی از پیامبر اکرم صلوات اهلل و سالمه علیه وار

  :فرمودند

یا فی یَه یَهدِ بِ مَنْقَلْ یفِیا ه دمن عبا شآءیَقَلْبِ مَنْ  یاللّه فِ قْذِفُهُیأَلْعِلْمُ نُورٌ 

 قلوب أولیائه

                                                 
 29أنفال، -1
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باند تایمخواهد از بندگانش که بعلم نوری است که خداوند متعال در قلب کسی 

این  ودشخیا در قلب کسی که میخواهد او را هدایت کند و یا در قلوب اولیاء 

  .علم را می تاباند

ها ا تنعلوم الزم است یدر اینکه آیا این ویژگی برای پژوهش موفق در همه 

وم عل مختص به علوم الهی است جای بحث است ولی قدر متیقن این است که در

 الهی این ویژگی الزم است. 

 ةٌمُ ثالثَالعِل مَاإنَّ که فرمود:از پیامبر اکرم صلوات اهلل و سالمه علیه روایت است 

 ةٌقائمَ ةٌو سُنَّعادله  ةٌضَیفَرو  ةٌمُحکَمَ یَةًآ

 علم بهسه نوع علم مذکور در روایت  رهایی که از این روایت شده،تفسی در

ای بره ک. قدرمتیقن بحث این است است هتطبیق گشتعقائد و اخالق و علم فقه 

 تهذیب نفس مهم است. در این علوم پژوهش موفق 

ه کصبر و حلم در پژوهش. کسی  ی هم وجود دارد از قبیلویژگی های دیگر

سد. بعید است که به نتایج متقنی بر ،داشته باشدصبر و حلم در پژوهش ن

ه لی علیعنین از امیر المؤمپژوهش نیاز به صبر و حلم زیاد دارد. این روایت که 

دق صاهم  ژوهشدر پ ،«الصَّبرُ مِفتَاحُ الفَرَج»ید: می فرماالسالم نقل شده که 

اشته حلم دو ، عجله نکنید پژوهش صبر کنید در فرآیندیعنی اگر شما است. 

صل می ج حافر ،تأمل کنیدو همه منابع را به دقت ببینید  ، خسته نشوید وباشید

ا ای شم، راههای جدید برراه گشوده می شود و بن بست ها باز می شودو شود 

 می شود.  نمایان

 اجتهاد
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 ه معنایبد . جَهد به معنای تحمل مشقت، جُهاست اجتهاد از ماده جَهد یا جُهد

 جاماجتهاد به معنای تحمل مشقت و صرف طاقت برای ان ست.طاقت و توان ا

ن آ یمعنای لغو باتناسب د در فقه که مورد نظر ما است ماجتها .است کاری

کم حن به یکی استفراغُ الوسع برای رسیداست: تعریف از اجتهاد شده  است. دو

اوند ل خد)اعم از واقعی و ظاهری( یا برای استنباط وظیفه عبد در مقابشرعی 

 منابع و ادله شرعیه. از متعال 

تنباط اس بعضی ها هم گفتند که ملکه چنین کاری است و در حقیقت این توانایی

 ملکه شده باشد. و حکم، تیدیل شده باشد به یک صفت در جان او 

حوم اینها را در هم جمع می کنند مر ضرت آیت اهلل بروجردی)ره(حالبته 

یند همه یک چیز را می خواستند بگواصفهانی هم همینطور می فرمایند که 

اعد لقوامنظور همین است که اجتهاد عبارت است از استفراغ الوسع فی اعمال 

 .لتحصیل المعرفة للوظیفة الفعلیة من الواقعیة و الظاهری

 و نیستا در فراغ الوسع در کسی که ملکه اجتهادبعد هم فرمودند که و این است

 د. ردنکین تعاریف را اینگونه با هم جمع تحقق پیدا نمی کنند. در حقیقت ا

ت قیققواعد استنباط هم قواعدی است که در اصول فقه گفته می شود و در ح

  یریم.گیاط قواعد روشی برای استنباط فقهی را در اصول فقه فرا مروش استنب

د که بینی با هم مقایسه کنید می اجتهاد را با تعریف پژوهش تعریفاگر  اکنون

عنی یاد حقیقت یک نوع پژوهش است در یک دانشی به نام فقه. اجته اجتهاد در

 یقتپژوهش منظم روشمند مستدل به منابع و ادله برای کشف حقیقت. آن حق

ارت عب اجتهاد .یا وظیفه عبد در برابر خداوند منظور چیست؟ یعنی حکم شرعی

  .در فقهاست از پژوهش موفق و روشمند و استاندارد 
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رار دارد . در مرز دانش فقه ق1 :جتهد هم یک پژوهشگر است کهم بر این اساس،

 همه و یدهیعنی همه حرفهای قبلی ها را شن ؛در مرز دانش اصول فقه قرار دارد

استنباط را  روشهای استنباط و مهارتهای. 2است. این دانش در مرز و را فهمیده 

مات به قدرت تفکر و تحلیل و حرکت از معلو .3 کامالً بر آنها مسلط است و

 و مهذّب، صبور و حلیم است. سمت مجهوالت را دارد 

 .است بنابراین اجتهاد یک نوع پژوهش است و مجتهد یک پژوهشگر بالفعل

کم حشف توانایی مرزگشایی دارد توانایی استنباط حرف جدید دارد توانایی ک

 الهی را دارد. 

 کرسی درس خارج

خارج کرسی ای است که یک مجتهد مسلم روی این کرسی می  کرسی درس

ن ای ،نام آن را درس خارج گداشته اندعلت اینکه  .نشیند و تدریس می کند

خارج از متن است برخالف دروس  . درساست که متن خاصی وجود ندارد

ست که ین ااستاد تمام همّش اسطح که یک متنی در اختیار شما قرار می گیرد و 

د ستاکه ا را به شما تحویل دهد و تدریس کند. در دروس خارج متنیآن متن 

گرچه گاه  .دوجود ندار ،آن را بخواهد به شما تفهیم کند مقید به آن متن باشد و

 دشو یک متنی همچون مکاسب شیخ اعظم در معامالت ممکن است مبنا قرارداه

 قید بهد مستای اول و نظم مباحث براساس آن متن ارائه شود،برای اینکه ترتیب 

 نیست.  یک متن مشخصی

یعنی )اجتهاد خودش را  ست که یک مجتهددرس خارج در حقیقت کرسی ای ا

-را ارائه مینتایجی که در این پژوهش به آن رسیده است  ( وپژوهش خودش را
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کند. فرق نمیکند که کرسی درس اصول باشد یا درس فقه که دهد و دفاع می

 محل بحث ما هستند. 

 رخیاریم در ارتباط با درس خارج مطلوب صحبت می کنیم. ممکن است بما د

ن درس خارجها هم باشد که به اسم درس خارج است، ولی درس خارج به ای

 معنا که عرض می کنم نیست. البته درس خارج هم مراتبی دارد که عرض

 خواهم کرد.

 برای درسهای خارج دو هدف مهم می شود بیان کرد:

 روری است.پد هدف شاگر. 1

 ووشها راستاد این است که به شاگرد فنون و اول هدف  در این نوع درس خارج

و را او  مهارتهای پژوهش را در این زمینه منتقل کند و شاگرد را تربیت کند

ژوهش پهدف دوم ارائه دهد. در دانش فقه یا دانش اصول تمرین برای پژوهش 

 و دفاع از نتایج آن است.

 هش و دفاع از آن است.ارائه پژوهدف . 2

 ایج آننت در این نوع از درسهای خارج هدف اول استاد ارائه پژوهش و دفاع از

 ه راهشی که خودش انجام دادپژواست. هدف و غرض اصلی استاد این است که 

اع او دف د وارائه بدهد و در معرض نقد دیگران بگذارد و دیگران آن را نقد کنن

ون ق بیرجلسه درس موفاز این االت را هم بدهد و پاسخ همه نقدها و سؤکند و 

 شاگرد پروری هدف نیست یا هدف دوم است. .بیاید

وع درسهای خارج به تناسب این دو هدفی که عرض کردم دو نوع بلکه سه ن

 پیدا می کنند:
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رد شاگ ی از درسها همّ استاد شاگردپروری است. همّش این است که بهبعضدر 

ه برا چ ؟منابع پژوهش چیست ر عرصه فقه پژوهش کرد؟گونه باید دد که چبگوی

ث بح ؟ ورود و خروجشان بهچگونه رجوع می کنند ؟این منابع رجوع می کنند

 ؟کردنقد باید چگونه  باید نتیجه گیری کرد؟چگونه  چگونه باید باشد؟

 نندکدر حقیقت چگونگی این پژوهشی که انجام دادند را می خواهند منتقل 

رف روری است کمتر دنبال این هستند که استنباط جدیدی حهدفشان شاگردپ

ل مح جدیدی که دارند را القا کنند. این غرض دومشان است شاید هم اصالً

 غرضشان نباشد. بعضی از درسها چنین است.

نی بعضی از درسهای خارج هستند که هدفشان القای پژوهش خودشان است یع

ظریه نسی دارند برگزار می کنند کر در حقیقت کرسی دفاع از نظرات خودشان را

 پردازی است. 

ل نبادو برخی هردو جهت را در درس خارج خودشان ارائه می دهند؛ یعنی هم 

ینکه اال این هستند که مطالب خودشان را ارائه بدهند و دفاع کنند و هم دنب

 شاگرد پروری کنند.

احلی مفید البته هر سه قسم در مراین قسم سوم قسم بسیار مطلوبی است. 

بهتر است  ،هستند. به نظر من طلبه ای که می خواهد تازه وارد درس خارج شود

روشهای برود آن درسی که استاد بیشتر دنبال شاگرد پروری است و می خواهد 

. القا  کند و دهد یا اصول را یاد پژوهش در فقه پژوهش و مهارتها و روش های

رس خارج وارد د ،شرکت کرد یندر درس خارج این چنی بعد از چند سال که

عالوه بر شاگرد پروری کرسی دفاع را هم  مرحله بعد شود یعنی درسهایی که

مرحله سوم که به یک حداقلی از قدرت استنباط و اجتهاد می  .برگزار می کنند
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رسد برود در درسهایی شرکت کند که فقط کرسی نظریه پردازی هستند کرسی 

 دفاع از نظر هستند. 

 رب می توان را در حوزه برگزار می شود خارجی که در حال حاضردرسهای 

 ستادیادرس خارج را با د. برخی اشتباه میکنند و اساس دسته بندی کرهمین 

نبال د .دنبال شاگرد پروری نیستولی که درس خارج خوبی دارد آغاز میکنند 

 ا وشهندر این دادنبال نظریه پردازی از دانش فقه یا اصول است و مرزگشایی

 وشیریه خودش است. البته شاگر هوشمند ممکن است برخی امور دفاع از نظر

ن نگیسو مهارتی و فنون پژوهش را خودش اصطیاد کند. ولی آن درس برای او 

در اینگونه چون استاد  .مشکل است و فهم مطالب برایشپیچیده است  و

عرصه  پژوهشگران بالفعل در این شاگردانش فرض می کنددرسهای خارج 

و در  یگذردخیلی مطالب را با اشاره م لی چیزها را می دانند و لذاخیهستند و 

 صدد توضیح نظریه خودش است.

 سیم میاز نظر شیوه تدریس به دو بخش تقرا درسهای خارج نکته دیگر اینکه 

 کنند: سبک نجفی و سبک سامرایی 

ب مطالتاد . در این سبک اسآخوند صاحب کفایه استمرحوم  سبک نجفی سبک

ند کمی  د و گاهی هم سؤالی داشت سؤالش راند و  شاگرد می شنوالقا می کرا 

 هم رخبا استاد  کند. یک پرسش و پاسخ و چالشو پاسخش را دریافت می

 . دهدمی

که در آن سبکی است  رزای شیرازی استمرحوم می سبک سبک سامرائی که

یک پژوهش  به نوعی شبیه .به پژوهش می کننداستاد با شاگردها با هم شروع 

آن را بر این پژوهش گروهی نظارت و  و دارد گروهی است که یک استاد ناظر
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استاد راهنمایی هایی می کند و نتیجه برسد.  هدایت و راهبری می کند تا به

ارائه می سپس شاگرد موضوع را خودش پژوهش میکند و در کالس به استاد 

و را راهنمایی می کند تا اینکه در مجموع استاد غلطهایش را می گیرد او دهد 

 تحت راهبری استاد به یک نتیجه می رسند.  در یک حرکت گروهی

رس درد قطعاً هردو مفیدند هردو یک مزایایی دارند برای کسانی که تازه وا

همین  راغسخارج می شوند قطعاً آن حالت سامرائی هنوز زود است قاعدتاً باید 

وهش پژ مقداری قدرت ک نجفی القا می شود. آنگاه کهبه سبدرسهایی بروند که 

ی امرائاگر وارد درسهای س فقه در مرحله درس خارج پیدا شد آنوقتعرصه در 

س است که یک درشود هم مناسب است. بعضی از اساتید معموالً اینگونه 

است. یک درس خصوصی با چند نفر از عمومی دارند که به سبک نجفی 

. یردگسامرائی انجام می  ترشان دارند که به سبک یقشاگردهای قدیمی و عم

 د. جه کنیتو اینها مطالبی است که برای ورود به درسهای خارج شما باید به آنها

 وظایف طالب در درس خارج

بی د طالآنچه در باره پژوهش و اجتهاد و کرسیهای درس خارج بیان شبا توجه 

 د رانکه باید درس و استاافزون بر ایکه میخواهند وارد درس خارج شوند 

 نبهجدرست انتخاب کند؛ یعنی در مرحله ابتدایی درسی را انتخاب کند که 

ری شاگرد پروری و القای روشهای پژوهش و تمرین پژوهش و تربیت پژوهشگ

رائه افی در آن قویتر باشد. و بهتر است در درسهایی شرکت کند که به سبک نج

ر کت دا در دوران شرر ی زیرویژگی ها میشود. عالوه بر این باید سعی کند

 :در خودش ایجاد کند درس خارج
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 دنبال بهد غیر از فهم آن محتوایی که استاد دارد القا می کن . در درس خارج1

 حث وو چگونگی ورود و خروج به بپژوهش استاد  اصطیاد روشها و مهارتهای

ل و استدال و د اقوالنوع منابعی که به آن رجوع میکند و نحوه تتبع و تقریر و نق

  نتیجه گیری استاد باشد.

هند م می دنجابعضی از اساتید در درس فقه اینگونه هستند که اولین بحثی را که ا

مثالً اگر  کنند. اصل اولیه در این مسئله چیست؟ از اینجا آغاز میاین است که 

الف خلی دنبال دلیل خالف اباحه می گردند. آیا دلی اصل اولیه، اباحه است،

ی موارد  که در هر بحثی لذا شما می بینید که استاداباحه وجود دارد یا ندارد؟ 

 از شود اول می گوید اصل در بحث چیست؟ اول از اینجا شروع می کند چرا

ین اینجا شروع می کند؟ وقتی وارد درس خارج می شوید خوب است که به ا

 .نکات هم توجه کنید

د درس خارج می شوی اینکه شما وارد علت دلیل این مطلب هم روشن است،

ه را ر فقدبگیرید. شما توانایی پژوهش پژوهش در این درس را یاد  این است که

 این است که شمااصلی ورود از مرحله سطح به خارج غرض احراز کنید. 

رید. توانایی پژوهش را بدست آوتمرین پژوهش  باو را فرا بگیرید پژوهش 

 ملکه ورتها و روشها توانایی ها و مها است که تا جاییشرکت در درس خارج 

ک که بتوانید یبرسید به جایی  پژوهش در فقه و اصول را احراز کنید و

 شوید. در فقه و اصول پژوهشگر بالفعل مستقل 

نباید تنها محو آن محتوایی بنابراین وقتی شما در درس خارج شرکت می کنید 

روش استنباط و پژوهش استاد و به باید که دارد القا می شود بشوید؛ بلکه 
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د هم باید دقت کنید و یاد که او در این پژوهش به کار می بر مهارت هایی

 بگیرید.

ه قتی کعنی ویتا مرز علم بیایید؛  و در درس خارج باید با استاد همراه شوید. 2

تبع تما در درس خارج شرکت می کنید اینطور نباشد که استاد تتبع کند ولی ش

ا یند شمبو می اباید شما هم همراه استاد حرکت کنید. کتابهایی که باشید. نداشته 

رکت ا او حد ب. مطالبی که او می بیند شما هم دیده باشییا ببینیدهم دیده باشید

ین م اکنید. خود این حرکت با استاد برای طی مسیر برای رسیدن به مرز عل

ین طریق هم در خودش یک تمرین است یک تمرین پژوهش است. شما از ا

ر دلب مرز علم قرار می گیرید هم منابع را می شناسید هم چگونگی طرح مطا

م مستلز هم و اینمنابع را می بینید و فواید متکثری این حرکت با استاد دارد. 

یا درس خارجی یک ساعت .  از کالس است مضاعف در قبل و پس تالش

س در .ودشچند ساعت مطالعه  از آن بایدو بعد ولی قبل چهل و پنج دقیقه است 

خص مرحله تعلیم و تعلم یک متن مشمرحله سطح خارج با سطح فرق میکند. 

 فقهی و یا اصولی است. ولی مرحله درس خارج مرحله یادگیری و تمرین

رس ر مرحله دو اگر به اقتضائات این پژوهش دپژوهش در فقه و اصول است 

لی ت. وده الزم را نخواهد داشئفاخارج توجه نکنید درس خارج برای شما آن 

دت مشما در توجه کنید مطمئن باشید با استعداد متوسط به این نکات اگر 

 ید.می کن یدامعقولی به مرحله اجتهاد می رسید یعنی توانایی پژوهش در فقه را پ

نباید ذهنتان را . تان پرورش دهیددر خودرا روحیه پرسشگری و تفکر . 3

. اینگونه نباشد که مثل ضیط گوش بدهیدو فقط ید سر کالس بنشین و ببندید

متفکرانه . و یادداشت کنیدرا خوب ضبط کنید  گویدصوت، هرچه که استاد می
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در کالس شرکت کنید و تفکر نیز چنانکه بیان شد از پرسش شروع میشود.  

ائه می دهد یک چرا جلوی آن بگذارید ابتدا از نسبت به تمام مطالبی که استاد ار

هم  بروید. اگر پاسخ آن را پیدا نکردید سراغ استادسؤال کنید و خود 

پرسشگری را در خودتان تقویت کنید و هم تفکر برای پاسخ به پرسش را در 

خودتان بارور کنید. در درس خارج استاد یکطرف قضیه است شاگرد خودش 

یکطرف قضیه است. شاگردی که متوجه باشد که در چه مرحله ای وارد شده و 

ه چه غرضی وارد درس خارج شده و ماهیت درس خارج یک ماهیت ب

اگر شاگرد چنین توجهی داشته باشد خودش وظایف خودش را  ،پژوهشی است

نباشد از جهت پژوهش . حتی اگر استاد به فکر شاگرد پروری پیدا می کند

شاگرد می تواند با تالشها و توجهات و تنبهات خودش به این نکته این ضعف را 

  .ان کند و جلو برودجبر

 م بحثدر نهایت هم که موضوع مهمی که عرض کردم نباید از آن غفلت کنی. 4

تهذیب نفس برای طلبه از جهت مختلف الزم است و تهذیب نفس است. 

 نید.گویم تهذیب نفس کاز موضع یک استاد اخالق نمی من ضرورت دارد ولی

ایات ات قرآن کریم و روبر اساس آیکه این جهت از  من به تناسب بحث خود

ست اتهذیب نفس در پژوهش موفق مؤثر معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین 

 کنم. تأکید میتهذیب نفس بر 

ی مامیدوارم در این مرحله جدیدی که دوستان از مرحله سطح وارد خارج 

ین ر ادشوند با توجه به این نکاتی که عرض شد إن شاءاهلل دوره موفقی را 

 ت درتحصیالت خودشان طی کنند و إن شاءاهلل با رعایت این نکامرحله از 

 .کنند یداپمدت زمان کوتاهتری بتوانند به آن ملکه قدسیه اجتهاد در فقه دست 
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 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد 

ر موفق را به صورت فهرست واپژوهشگر های سوال: اگر ممکن است ویژگی 

 یکبار دیگر بفرمایید؟

 شگر موفق پژوهشگری است کهجواب: پژوه

ه فته شدن گدر مرز دانش قرار گرفته باشد و تمام چیزهایی که پیش از ای اول. 

 . بداند و فهم کند

 به روشها و مهارت های پژوهش مسلط باشد .دوم

 روحیه پرسشگری و قدرت تفکر باالیی داشته باشد سوم.

 ب نفس کند و تقوا داشته باشد.تهذیچهارم. 

ر دکردیم یکی بحث مدارست  حبتها دو ویژگی دیگر را هم عرضالبته در ص

 و دیگری هم بحث صبر و حلم در پژوهش بود.  علم

اشد بحضرتعالی فرمودید باید دنبال استادی برویم که شاگرد پرور سؤال: 

یم وانتشناسایی این استاد برای ما در این مقطع خیلی مشکل است چگونه می 

 یم؟این چنین استادی را بشناس

 دو راه دارد:جواب: 

 ا دررو روش آنها  اتید درس خارج را می شناسند و سبکاز کسانی که اس .1

 درسهای خارج می شناسند، بپرسید.

 دره وقتی که چند جلس با شرکت در درس میتوانید احراز کنید. خودتان .2

هش درسی شرکت کنید متوجه می شوید که این استاد دنبال فقط ارائه پژو

گرد پردازی برگزار کرده یا اینکه دنبال شا هست یعنی کرسی نظریهخودش 

 ست. پروری برای پژوهش ا
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 دّیحبه هرحال این را هم خود انسان می تواند با شرکت در درس خارج تا 

 از کسانی که آشنا هستند بپرسد.فهم کند و هم اینکه می تواند 

 الحمد هلل رب العالمین

 «درس خارج و تحصیل موفق»دوره 

 مدرسه خارج عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسالمی

  1400فروردین 

 
 


