
 مرتضی مطهری

 هفسز ٍ هتکلن فیلسَف،( تْزاى ۳۱۳۱ اردیجْشت، ۳۳ - فزیوبى ۳۹۲۱ ثْوي، ۳۱) هغْزی هزتضی

 .ثَد ایزاى اسالهی جوَْری ًظبم پزداساى ًظزیِ اس ٍ اسالهی هَتلفِ ّیئت عضَ لزآى،

 ریبست ثِ اًمالة اس ثعذ. ثَد تْزاى داًشگبُ استبد ٍ فلسفِ سلغٌتی اًجوي عضَ ۳۵ اًمالة اس لجل ٍی

 هزگش اس ثعذ کِ ثذاًجب تب داشت، ٍی ثِ سیبدی عاللِ خویٌی اهلل رٍح سیذ. شذ هٌصَة اًمالة شَرای

 ثب ٍی اس اسالهی جوَْری رسوی ادثیبت در .«ثَد هي عوز حبصل ٍ اسالم تي پبرُ هغْزی۳ »گفت

 .گزدد هی یبد «شْیذ هعلن» عٌَاى

. شذ هتَلذ ّزاتی اصبلت ثب رٍحبًی ای خبًَادُ در هشْذ تَاثع اس فزیوبى در ۳۹۲۱ ثْوي ۳۱ در هغْزی

 هشْذ علویِ حَسُ ثِ سبلگی دٍاسدُ سي در. رفت هکتجخبًِ ثِ اثتذایی درٍس فزاگیزی ثزای کَدکی در

 خذاشٌبسی  ثِ  هزثَط  ّبی اًذیشِ دٍراى ایي در. گوبشت ّوت اسالهی علَم همذهبت تحصیل ثِ ٍ رفت

 لن علویِ حَسُ عبسم خَد تحصیالت تکویل ثزای ۳۱۳۱ سبل در. دارد هی  هشغَل خَد  ثِ را اٍ  سخت

 ٍ ثَد درگذشتِ علویِ حَسُ هَسس یشدی، حبئزی عجذالکزین آى اس پیش اًذکی کِ ثَد حبلی در ایي. شذ

 تمی هحوذ سیذ ٍ صذر صذرالذیي سیذ حجت، هحوذ سیذ آى ثشرگ هذرسبى اس تي سِ را حَسُ ریبست

 .ثَدًذ گزفتِ عْذُ ثِ خَاًسبری

 را «لوعِ شزح» ًجفی، هزعشی اهلل آیت هحضز در ٍ فزاگزفت را «هغَّل» کتبة صذٍلی، اهلل آیت ًشد اٍ

 سبل ۳۹ هذت ثِ) خویٌی ٍ( اصَل ٍ فمِ در) ثزٍجزدی اس لن در خَد سبلِ پبًشدُ البهت دٍرُ در. آهَخت

 الْیبت۳ فلسفِ در) عجبعجبئی حسیي هحوذ سیذ عالهِ ٍ( اصَل ٍ اخالق ٍ عزفبى ٍ هالصذرا فلسفِ در

 ثزٍجزد ثِ گبّی هغْزی لن، ثِ ثزٍجزدی هکبى ًمل اس لجل. گزفت ثْزُ( دیگز درٍس ٍ ثَعلی شفبی



 در شیزاسی آلب علی هیزسا حبج ثحث ٍ درس پبی ًیش هذتی ٍی. کزد هی استفبدُ ٍی هحضز اس ٍ رفت هی

 دیگز اسبتیذ اس( فمِ در) داهبد هحمك هحوذ سیذ ٍ( اصَل در) حجت هحوذ سیذ. ًشست عزفبى ٍ اخالق

 سیبسی ٍ اجتوبعی اهَر در علن، تحصیل ثز عالٍُ لن در خَد البهت هذت در ٍی. ثَدًذ هغْزی هزتضی

 .است ثَدُ ارتجبط در اسالم فذائیبى ثب جولِ اس ٍ داشت هشبرکت ًیش

 پیًَذ ایي حبصل. کٌذ هی اسدٍاج هشْذ رٍحبًیَى اس یکی دختز رٍحبًی، عبلیِ ثب ۳۱۱۳ سبل در هغْزی،

 علی ٍ فزد تْزاًی عجبسپَر علی. اٍست فزسًذاى اس یکی هغْزی علی. است پسز سِ ٍ دختز چْبر

 .ّستٌذ اٍ داهبد الریجبًی

 تألیف ٍ هزٍی هذرسِ در تذریس ثِ شْز ایي در ٍ کزد، هْبجزت تْزاى ثِ لن اس ۳۱۱۳ سبل در هغْزی

 تَسظ داًشجَیبى اسالهی اًجوي تفسیز جلسِ اٍلیي ۳۱۱۱ سبل در. پزداخت تحمیمی ّبی سخٌزاًی ٍ

 داًشگبُ اسالهی هعبرف ٍ الْیبت داًشکذُ در را خَد تذریس سبل ّوبى در ٍ گزدیذ، تشکیل هغْزی

 ثِ هغْزی پششکبى، اسالهی اًجوي تشکیل اس پس ٍ ۳۱۱۱ ٍ ۳۱۱۵ سبلْبی در. کزد آغبس را تْزاى

 هٌحصز سخٌزاى ۳۱۳۱ تب ۳۱۱۱ سبلْبی عَل در ٍی. گشت تجذیل اًجوي ایي اصلی سخٌزاًبى اس یکی

 .ثَد اًجوي ایي فزد ثِ

 اًمالثی سیبسی رجبل اس گزٍّی ّوزاُ ثِ ۳۱۳۱ اردیجْشت ۳۳ شٌجِ سِ رٍس ثعذاسظْز هغْزی هزتضی

 خزٍج ٌّگبم ٍ شت تبریکی در جلسِ، پبیبى اس پس. کٌذ هی شزکت سحبثی یذاهلل هٌشل در ای جلسِ در

 عزفِ ثیوبرستبى ثِ اًتمبل اس پس ٍ گزفت، لزار فزلبى گزٍُ افزاد اس یکی گلَلِ ّذف جلسِ، هحل اس ٍی

 .درگذشت


