
 

 

 

 تنوع در بیان درس

گوید: ایشان  یکی از شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل می

کردند خیلی آسان و بی تکلّف بهترین طرح و  سعی می

توجیه را در مطالب ـ که بسیاری از آنها جنبه ابتکاری 

داشت ـ بیان دارند. از این رو گاه بیانی را که خود در یک 

پسندیدند و از نو بیان دیگری  ع عنوان کرده بودند نمیموضو

دادند. از جمله به خاطر دارم که در درس عقاید  را ارائه می

)ایدئولوژی اسالمی( یک بار صریحاً گفتند: آنچه را در جلسه 

ای که  گذشته بیان کردم رها کنید، و مطلب را به گونه

 اکنون می گویم به خاطر بسپارید

شهید مطهری این خصوصیت را داشت که مطالب سنگین و 

توانست به حدی تنزل دهد که به اندازه فهم  باال را می

 شنونده باشد

گوید: استاد  یکی از شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل می

مطهری در تفهیم مطالب استاد بودند، بسیار ورزیده بودند و 

اده بیان توانستند یک مطلب پیچیده را به صورت س می

شان به ساده نویسی  کنند. یکی از خصوصیات ایشان توانایی

 و ساده گویی بود

 عالقه به تدریس

از خصوصیات استاد در هنگام درس، عشق و عالقه ایشان 

اندیشید. ایشان از مطالب پیچیده فلسفی با  بود به آنچه می

کردند که در  همان شور و شوق و حرارتی صحبت می

های عمومی راجع به موضوعات و مجالس و سخنرانی

گفتند. این روحیه به  شخصیتهای واالی مذهبی سخن می

علت این بود که استاد در زندگی اصوالً جز برای حقیقت 

دادند از روی واقعیت و  کردند. درسی که می کاری نمی

 اعتقاد به آن موضوعات بود

عالقه ایشان به تعلیم و تدریس بسیار زیاد بود. بعد از 

وزی انقالب و با وجود مسئولیت در شورای انقالب باز هم پیر

 دادند آمدند و مباحث علمی را ادامه می به قم می

دادند. ایشان در  استاد بسیار با حرارت و جدی درس می

کردند و  هنگام تدریس با تمام وجود خودشان صحبت می

دادند، گویی که در نقل اقوال دیگران و  بسیار بلند درس می

تعدیل آنها حریف را مانند کشتی گیری در مقابل  جرح و

جنگند و  بینند و با تمام نیرو دارند با او می خودشان می

گیرند. این بود که یک ساعت درس ایشان به  کشتی می

برد. نتیجه این  اندازه چند ساعت درس معمولی نیرو می

جدّیت و صرف نیرو این بود که شاگرد به هیچ وجه مجلس 

1.دید را کسل کننده و یکنواخت نمیدرس ایشان 
 

 محقق و نقاد بار آوردن

آورد؛ یعنی وقتی  شهید مطهری ذهن شاگرد را نقّاد بار می

کرد، استدالل را در کوچه بن بست  برای مطلبی استدالل می

کرد، به این معنی که یک دلیل و برهان عرضه کند  رها نمی

فلسفی و دینی و بعد هیچ، بلکه سلسله استدالل را تا مبانی 

داد، به طوری که  کرد. به شاگردش خط می آن تعقیب می

خواهد استدالل کند، باید در  فهمید هر جا می شاگرد می

2استداللش این زنجیره را رعایت کند
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 توجه به شاگرد
گوید: ما به  یکی از شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل می

ق بود. البته رفتیم مثل اینکه با ما رفی منزل ایشان که می

آمدند، ولی اصالً این  کردند و به منزل ما می گاهی لطف می

مسائل مطرح نبود. یعنی ایشان خود بزرگ بینی نداشت و 

این اخالق انسانی خیلی تأثیر داشت و از خصایص فوق 

 شد العاده ایشان محسوب می

گوید: ایشان  یکی از شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل می

ردند به تنهایی و گاهی همراه با ک گاهی لطف می

 آوردند شان به منزل ما تشریف می خانواده

گوید: ایشان برخوردشان  و یکی دیگر از شاگردان ایشان می

بسیار متین و توأم با مهربانی بود. اصوالً استاد مطهری 

فردی بودند که از هر حیث مؤدب به ادب علمی بودند و 

ردانشان احترام برای فضای درس و بحث، همچنین شاگ

 شدند خاصی قائل می

  چشم بگشا و ببین جمله کالم اهلل را

 آیه آیه همگی معنی قرآن ادب است

استاد مطهری رحمه اهلل هرگز نسبت به شاگردش نظر 

شنید و به این  تحقیرآمیز نداشت. یعنی حرف شاگرد را می

 داد وسیله به شاگردش اجازه عقده گشایی می

گوید: برخورد  مطهری رحمه اهلل می یکی از دوستان استاد

ایشان با شاگردانشان مانند برخورد دو رفیق بود. خیلی با 

.کردند محبت بودند و با حرارت و شور برخورد می
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 رابطه معنوی با شاگردان

گوید: سلوک  یکی از شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل می

یشان ایشان به نحوی بود که در دل شاگردانشان نسبت به ا

شد. ما در همان وقت که در درس ایشان  محبت ایجاد می

های استادان دیگر دانشگاه هم شدیم، در درس حاضر می

ای که  کردیم و به خوبی محسوس بود رابطه شرکت می

ای  شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل با ایشان دارند با رابطه

است. که دانشجویان دانشگاه با استادان خود دارند، متفاوت 

چه این رابطه رسمی و اداری نبود، بلکه توأم با عشق و شوق 

 بود

دیدند، خوشحال  ایشان اگر استعدادی از شاگردانشان می

کردند که استعداد وی پرورش پیدا  شدند، به او کمک می می

های خود  بکند، مثل یک پرنده که بال زدن را یاد جوجه

ن را تشویق دهد. ایشان شاگردان خوش استعداد خودشا می

کند  کردند و مثل برزگری که بذر افشانی می و تشجیع می

برای آینده، ایشان در ذهن شاگردان خودشان بذر افشانی 

 کردند و با صرف وقت برای آینده سرمایه گذاری  می

 

 فروتنی

گوید: مرحوم  یکی از شاگردان استاد مطهری رحمه اهلل می

فوق العاده ای به استاد مطهری از آنجایی که خداوند هوش 

ایشان عطا کرده بود و از جنبه علمی بسیار قوی بودند، 

شد در هنگام درس اشتباه کنند، اما اگر اتفاق  کمتر می

ای اشتباه کنند و فی المثل یکی از  افتاد که در نکته می

پذیرفتند. هیچ گاه  شد می شاگردان اشتباه را یادآور می

شتباه خود کنند و مطلب سراغ ندارم که ایشان پافشاری در ا

 .را به زور تحمیل نمایند

اصوالً ایشان در مقابل حق خاضع بودند و آنچه را حق 

1پذیرفتند یافتند می می
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 انصاف داشتن

بارزترین خصیصه ایشان داشتن روحیه انصاف بود. این 

ویژگی سبب شده بود که اوالً استاد بر روی حرف مخالفین 

اشد و در هر مقامی که باشد ـ خواهد ب نظر خود ـ هرکه می

کامالً بیندیشد؛ یعنی هیچ گاه با روحیه استکباری و بزرگ 

ترین دشمنان خود نیز  منشانه با آراء و عقاید حتی مخالف

ای را تا حد  کردند، همیشه هر سخن و گفته برخورد نمی

کردند و شقوق درست و قابل  امکان تجزیه و تحلیل می

نادرست جدا کرده، به حساب هر قبول آن را از احتماالت 

 کردند یک جداگانه رسیدگی می

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

بعد از اینکه ایشان مطلبی را بیان فرمودند من اشکال کردم، 

هر قدر ایشان بیان کردند و توضیح دادند برایم قابل قبول 

دم و گفتم: نبود. سرانجام قدری بی ادبی و گستاخی کر

 انصاف بدهید! ایشان فرمودند: من انصافم از شما بیشتر است
 

 

 واحد پژوهش مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا

  -33411210  تلفن: مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا                       

 

 

                                                 
1
 177ص. 

 

 

 )ره(و روشی و اخالقی شهید مطهری  علمی ویژگیهای

 

 
 


