
 

 

هر استادی در تدریس خویش، دست کم باید از دو ویژگی 

 :مهم برخوردار باشد

هر استادی الزم و ملزوم « اخالقی»و « علمی»های ویژگی

 .یکدیگرند و هر یک بدون دیگری کاری عقیم و راهی است

روش تدریس شهید های نکته»بدین منظور، بر آن شدیم تا 

های ز ویژگیمطهری رحمه اهلل را، گردآوری کنیم و ا

-آن استاد شهید در هنگام تدریس« اخالقیِ»و « علمی»

 بیان کنیم. هایشان

 هنر تشریح مطالب

گوید: در یکی از جلسات  یکی از استادان حوزه علمیه قم می

ای از  درس عالمه طباطبایی رحمه اهلل پس از اینکه روی آیه

قرآن بحث شده بود، سؤالی مطرح شد که خود مرحوم 

آن سؤال جواب فرمودند. بعد از اینکه حدود پنج  عالمه به

دقیقه مرحوم عالمه مطلب را تقریر و تبیین فرمودند، استاد 

مطهری رحمه اهلل همراه با تواضع حدود ربع ساعت با بیان 

جدیدتری همان مطلب را تشریح کردند. آن قدر جالب 

کردند که همه سراپا گوش بودند. خود مرحوم  صحبت می

طبایی رحمه اهلل شدیداً به حالت وجد و شوق در عالمه طبا

آمده بودند. این بود که عالمه پس از شهادت استاد مطهری 

دانستم  رحمه اهلل فرمودند: با بودن مطهری در درس، می

رود. و اگر تعبیر بدی نباشد من به حالت  چیزی هدر نمی

آمدم. در همان جلسه هم این حالت شادی و  رقص در می

 1شد در مرحوم عالمه دیده میشعف زیاد 
 

                                                 
1
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 .72،ص1394پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 

 پختگی علمی

گوید: استاد کم  یکی از دوستان شهید مطهری رحمه اهلل می

2زد زد ولی پخته حرف می حرف می
 

گوید:  یکی از شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل میچنین هم

ای  از نظر علمی باید بگویم استاد مطهری قبل از آنکه مسئله

ول برای خودش پخته کرده بود، را برای شاگرد مطرح کند، ا

شد که برای خود ایشان  ای طرح نمی یعنی هرگز مسئله

کامالً روشن نشده باشد. به همین دلیل هیچ گاه در برابر 

3شد هیچ پرسشی، ایشان دچار لکنت زبان نمی
 

 

 جذب با مطلب

گوید: یکی از  یکی از شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل می

میان استاد مطهری و بعضی دیگر  ترین تفاوتهایی که مهم

کرد و دیگران با  جذب می« مطلب»بود، این بود که استاد با 

بیان. البته بیان مهم است، اما اگر فقط بیان باشد زود 

ای بود که شاگرد وقتی پای  درس استاد به گونه گذرد می

4پذیرفت درسش می نشست، تمامی وجود استاد را می
. 

 لبمطاجهت  دار  ونو بودن 

کردند  درس ایشان همیشه نو بود. استاد مطهری سعی می

خواستند مطرح کنند  مطالعه را قطع نکنند. اگر درسی را می

کردند.  کردند مطالعه می به کتاب جدیدی که برخورد می

کردند، مخصوصاً به  ایشان به مجالت مختلف رجوع می

های معاصرین بسیار توجه داشتند و همین  اندیشه

 ساخت رس ایشان را نو میخصوصیت، د
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درس و بحث ایشان غالباً و در اکثر قریب به اتفاق موارد، 

فهمید که این  یک بحث جهت دار بود، یعنی شاگرد می

 .خورد بحث به چه درد می

 

 تاریخچه بحث

ایشان قبل از ورود در اصل درس یک مقدمه تاریخی بیان 

ند، سیر ای که به اقوال گذشتگان داشت کردند. با احاطه می

کردند و ریشه و سابقه مطلب را  تحول یک مفهوم را بیان می

دادند تا شاگرد تصور نکند که این بحث مانند  توضیح می

قارچی از زمین بدون سابقه سبز شده و بلکه بفهمد که در 

طول روزگار، این بحث چه سرنوشت و سرگذشتی داشته و 

ی مشخص از این طریق بتواند جای بحث را در تفکر امروز

 کند

 

 دور نشدن از بحث

مرحوم مطهری رحمه اهلل در تدریس نیز همچون سایر 

اش بسیار منظم و مقیّد به برنامه بود، در  های زندگی جنبه

شد، و اگر  طول کالس حتی المقدور از مطلب اصلی دور نمی

آورد، آن را به  احیاناً مطلبی را بر سبیل استطراد بر زبان می

کرد که با موضوع مورد بحث قرابت  یای انتخاب م گونه

کرد و  داشته باشد و در هر حال رشته اصلی بحث را رها نمی

 5کرد از ابتدا تا به انتها آن را به خوبی دنبال می

 مدیریت علمی

شدند، از خط بحث  ایشان در تدریس از موضوع خارج نمی

رفتند و حد و مرز موضوعات و مسائل را خوب  بیرون نمی
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گرفتند و همان را در یک  د. یک مطلب را میشناختن می

 .کردند خط مستقیم دنبال می

ایشان بر معلومات خودشان مدیریت داشتند. این طور نبود 

که حافظه، مزاحم کار ایشان شود و مطلب غیرالزم وارد 

 دان جُنگ مانند و کشکول مانند نبوبحث شود. درس ایش

از اشکال و استاد اهل بحث بود. در کالس درس چنین هم

شد که بخواهد  کرد. هیچ وقت نمی سؤال شاگرد استقبال می

با هیمنه و غلبه استاد بر شاگرد، جلوی سؤال و اشکال را 

گرفته یا آن را متوقف کند، بلکه به عکس پا به پای شاگرد 

شد که در یک  رفت. گاهی می یا صاحب اشکال جلو می

اشکال و یا بیشتر از وقت به رفع  31جلسه درس حدود 

 .گذشت گفتن پاسخ می

دید سؤال کننده هدفش از اشکال  استاد در مواقعی که می

های علمی و به دست آوردن مطلب است، و  به غیر از جنبه

گوید، و یا در مواردی اشکال خیلی  یا خیلی پرت سخن می

خارج از بحث است و اشکال کننده هم دست بردار نیست، 

حاال »رام و عباراتی همچون در این موارد ابتدا با لحن آ

این مربوط »تری چون  و سپس با لحن محکم« ببینیم

گرفتند، ولی  و... بحث را به دست می« نخیر آقا»و « نیست

 .روحیه کلی ایشان استقبال از سؤال بود

 مرور مطالب قبلی

ایشان مقیّد بودند در آغاز درس، مطالب عمده و اصلی بحث 

ادآوری کنند. این خود باعث را که قبالً مطرح شده بود ی

شد که ارتباط مطلب با گذشته حفظ شود و به عالوه  می

چارچوب روشنی از همه بحث به خصوص در درس فلسفه 

تصویر گردد، و این سبب بهره دهی بیشتر و بهتر درس 

 .شد ایشان می

 

  بیان مسائل کاربردی

ه آن مرحوم مقیّد بود به اینکه ارتباط مسائل و مباحثی را ک

کرد با مسائل مستحدثه در زمان روشن سازد، و  تدریس می

آموزد به خوبی مشخص  به اصطالح کاربرد مطلبی را که می

های او سر زندگی و نماید. همین امر سبب شده بود تا درس

جذابیت خاصی پیدا کند و از صورت درسهای خشک و 

 .بحثهای مجرد بیرون آید

اشت. و شاگرد وقتی از ایشان همیشه با مسائل تازه تماس د

آمد، برای خودش تعدادی از مسائل  کالس ایشان بیرون می

 .آورد که بتواند پیگیری کند نو گیر می
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