در س ﺧﺎرج

درس ﺧﺎرج ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ دروس ﺣﻮزه اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ،ﭘﺲ از طﯽ دو دوره ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺳﻄﺢ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎت ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب  ،ﻣﻨﻄﻖ  ،ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل
ﻧﯿﻤﮫ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد و در دوره ﺳﻄﺢ ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦﻣﺤﻮر اراﺋﮫ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
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 - ٢ﻓﻘﮫ ﻣﺤﻮری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزوه
 - ٣وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی درس ﺧﺎرج
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﻌﺮﯾﻒ درس ﺧﺎرج

درس ﺧﺎرج را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد» :اراﺋﮫ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ درس ﺑﺪون ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺧﺎص« .در اﯾﻦ درس ،اﺳﺘﺎد ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ادﻟﮫ
آن را ﺑﺎزﮔﻮ و ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﮫ ﻣﺤﻮری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزوه

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻘﮫﻣﺤﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺪف آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺘﮭﺪ و ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ .دروس اﺻﻠﯽ در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺳﻄﺢ ،ھﻤﮫ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫ و
اﺻﻮل اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ دروس اﻋﻢ از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﮐﻼم و ﻓﻠﺴﻔﮫ و… ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از طﻼب ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری آنھﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﻘﮫﻣﺤﻮری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم در اﻧﺰوا و ﮔﻮﺷﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﮫ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد »درس ﺧﺎرج« ،ﻧﺨﺴﺖ درس ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل ﻓﻘﮫ ﺑﮫ ذھﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان درس
ﺧﺎرج را ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﯾﻦ دو ﻋﻠﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﻘﺪﻣﮫ و دﯾﮕﺮی ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﮫ اﺳﺖ؟ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای دروس ﮐﻼم ،ﻓﻠﺴﻔﮫ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و… ﻧﯿﺰ درس ﺧﺎرج ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﮫ؟
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی درس ﺧﺎرج

آﻧﭽﮫ درس ﺧﺎرج را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،اراﺋﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان و ﻧﻘﺪ ادﻟﮫ آﻧﺎن اﺳﺖ .ھﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﻮزوی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ آن،
ﻧﻈﺮات و اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن درس ﺧﺎرج ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﻣﺜﻼً ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻓﺮﻗﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﮫ و
ﻣﺬھﺐ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ درس ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺗﻔﺎوت ﮐﻼﻣﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻐﺪاد و ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﯽ ﻗﻢ در ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﮫ اطﮭﺎر و دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮات در اﯾﻦ ﺑﺎب ،و ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻘﺪ آﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﮫ درس ﺧﺎرج ﮐﻼم ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ از ﺟﮭﺖ اﺛﺒﺎﺗﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری دروس ﺧﺎرج ﻏﯿﺮﻓﻘﮫ و اﺻﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻣﻘﺎم وﻗﻮع ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺖ ﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ درس ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﯿﺎن و ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در آﺧﺮ اﺳﺘﺎد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دروس ﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﮐﻼم در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﮫ ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل دارد.
ﻧﮑﺘﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درس ﺧﺎرج ﻣﮭﺪوﯾﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺷﺒﯿﮫ درس ﺧﺎرج »ﺻﻼه« اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ھﺮ دو ،ﻣﺴﺌﻠﮫای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮭﺪوﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﮫای ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺒﺤﺚ ﺻﻼه ﻣﺴﺌﻠﮫای ﻓﻘﮭﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ

ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺒﻮن

