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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «مهم برای تحصیل در حوزه های علمیهدو نکته »

  

وس آموخته دربرای آنکه درس خواندن در هر رشته ای، به ویژه در حوزه های علمیه مفید و سودمند باشد و 

، دشوآسان تر  فراگیری و یادگیری درسدر خاطر طلبه بماند و آن را فراموش نکند و شده، با آن حجم فراوان 

 باید به دو نکته توجه کرد:

 نوشتن نکته اول:

اشت برداری ی از راه ها و روش های موثری که می تواند فراگیری و یادگیری درس را آسان تر کند، یاددیک

ایگانی کنیم، سعی بغالبا وقتی استاد مطلبی را می گوید که احساس می کنیم باید آن را درحافظه موقت مان  .است

آن را یاد گرفته و  می کنیم در البالی سطور و یا کنار کتاب یادداشت کنیم تا بعد از چندین بار مطالعه، کامال

 .اصطالحا برای ما ملکه شود

ما بعدا نمی توانند اخیلی ها مطلب می نویسند . اما خود این نوشتن هم راه و روش دارد، اسلوب دارد، تکنیک دارد

برخی  .وانستپیدا کنند. یا طوری می نویسند که اگر کس دیگری بخواهد آن را بخواند هرگز نخواهد ت آن را

ان را به هر حال هم آنقدر پراکنده نویسی می کنند که معلوم نیست کتاب مطالعه می کنند یا یادداشت های خودش

 .آش شله قلمکاری می شود که فقط آشپزش می فهمد چه کار می کند

 :ز بزرگانکالمی ا

 :( که از مراجع عظام و اساتید معظم درس خارج حوزه علمیه قم بود می فرمایدرحمه اهللاهلل فاضل لنکرانی ) تآی

های استاد را در حافظه اش ضبط می آنچه برای یک طلبه مهم است، آن است که عالوه بر اینکه تمامی گفته»

خود سنجیده و صحت و سقم آن را از نقطه نظر خود تشخیص  نماید، باید آن ها را با معیارهای فکری مورد قبول

دهد... یعنی در همان جلسه درس مساله را تمام کند و شب برای آنکه این مطالب را فراموش نکند آن ها را 

 1.«یادداشت کند
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 های نوشتن درسشیوه

 :این کار به چند صورت انجام می گیرد

است که معموال به همان صورت بایگانی  ترین روششیوه، معمولیاین  ل؛ـ نوشتن در جلسه درس به صورت کام1

نه  -در این نوشته ها، معموال ساختار جمالت گفتاری  .می شود و گاهی حواشی مختصری برآن اضافه می شود

بلکه در حکم یک نوار  ،است و به خاطر تند نوشتن مرتب نیست و لذا ارزش علمی چندانی ندارد -نوشتاری 

 2ت. لذا، برخی مراجع این روش را مفید نمی دانند.ضبط صوت اس

 .ـ نوشتن رؤوس و کلیات مطالب استاد در جلسه درس، که برای حفظ مطالب استاد مفید است2

و مباحثه، در سر  در این شیوه، شاگرد با توجه به پیش مطالعه؛ ـ نوشتن مشروح درس استاد بعد از اتمام کالس3

پس از درس،  و اشکال می پردازد و در نهایت نظریه ای را انتخاب می کند و درس گوش می دهد و یا به سؤال

 .آن مطالب را به صورت منظم و مستدل می نویسد و حواشی و نظریات خود را اضافه می کند

و  3این شیوه، مورد تاکید بسیاری از بزرگان و موجب گسترش فقه و اصول و پیشرفت علمی بزرگان بوده است.

تی که از علمای گذشته به دست ما رسیده و اکنون قابل استفاده مجتهدان است، همین روش است. اکثر تقریرا

 بیشتر کتب مرحوم نایینی، مرحوم خویی و دیگر بزرگان با همین روش نوشته شده است.

رش فقه یکی از عواملی که مرحوم آیة اهلل العظمی خویی را در کار گست» :رهبر انقالب )دامت برکاته( می فرماید

 4.«های ایشان به شکل منظم و مرتب نوشته می شدو اصول موفق کرد این بود که درس

 ،م جمع گردداین شیوه، وقت کمتری را می گیرد و می تواند با روش سو س؛ ـ نوشتن خالصه درس بعد از کال4

 .تا در موقع مراجعه مجدد، مطالب آماده و سریعا قابل دسترسی باشد
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 مباحثه کردننکته دوم: 

مار می رود، شعامل دومی که می تواند به فراگیری دروس کمک شایانی کند و از اختصاصات به حوزه علمیه به 

 است. « مباحثه کردن»

امام خمینی رحمه اهلل در درس خود در مسجد سلماسی قم، به طالب می »ود: از اساتید درس خارج می فرمیکی 

 درس ما حاضر شوید، هیچ نتیجه ای نمی گیرید، مگر آنکه قبل از درس مطالعهاگر بیست سال هم بر سر : فرمودند

 5.«کرده و با انتخاب نظریه بر سر درس حاضر شوید ]و مباحثه[

 :های مباحثه درسشیوه

بهره اند و موجب  های علمیه است که بسیاری از مراکز علمی دنیا از آن بیمباحثه یکی از امتیازهای بزرگ حوزه

 .های درس و جوشش فکری افراد می گرددمطالب در ذهن و رفع ابهامتثبیت 

 .های مختلفی استفاده می کننددر این مورد، طالب از روش

( می خواند و در مباحثه روزانه، یک نفر از روی نوشته خود )که در کالس نوشته است یعنی؛ ـ روش روخوانی1

 .دیگری گوش می دهد

ف مقابل تقریر برای طر -بدون خواندن از روی نوشته  -ک نفر مطالب استاد را در این شیوه، ی؛ ـ روش تقریر2

 .های او پاسخ می گویدمی کند و مثل یک استاد بیان می کند و به سؤاالت و اشکال

د و بررسی قرار می برخی از طالب، در مباحثه بعد از نقل کلمات استاد، آن ها را مورد نق؛ ـ روش نقد و بررسی3

 .ا توجه به منابع دیگر به تفکر و تامل پیرامون آن ها می پردازنددهند و ب

توجه به منابع، در  در این شیوه، طالب ابتدا موضوع درس روزآینده را مطالعه می کنند و با؛ ـ روش پیش مباحثه4

استدالل می قریر و مورد اقوال و ادله آن به بحث و بررسی می پردازند. و یک نفر مثل یک استاد درس آینده را ت

 .های دوستان خود پاسخ می دهد و سپس به جمع بندی مطالب می پردازدکند و به اشکال
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 روش ها: بررسی

ما به ت. خاص از تدریس و تحصیل سازگار اس هایهر کدام از این شیوه ها نقاط قوت و ضعف دارد و با روش 

 :برخی از آن ها اشاره می کنیم

روش سوم موجب تقویت  .های سطح حوزه استاستاد مفید است و مناسب درسروش اول و دوم برای فهم کالم 

بهترین نوع مباحثه  چهارمروش  .هر چند برای افراد مبتدی در درس خارج دشوار است ؛قوه استنباط افراد می شود

و فعال چرا که قدرت استدالل و حل مساله و قوه استنباط افراد را تقویت می کند. ذهن خالق ت؛ درس خارج اس

 .می شود و در حقیقت مرحله نازل تدریس است و قدرت بیان طالب را تقویت می کند

 )با کمی تلخیص و تصرف( محمد حسین امینبرگرفته از مقاله آقای 


