
تولد در 13 بهمن 1298 
در قریه فریمان،كه اكنون 

تبدیل به شهرستان 
شده است.

1298 ه.ق
علی رغم مبارزه رضاخان
 با روحانیت، براى تكمیل 

تحصیالت خود عازم 
حوزه علمیه قم می شود.

1315 ه.ق

من فرزند بسیار عزیزى را از دست 
داده ام كه از شخصیت هایی بود كه 

حاصل عمرم محسوب می شد.

امام خمینی)ره(
تألیفاتی به یادگار گذاشت و 

تحقیقاتی كه در اطراف مقاصد 
علمی و برهانی نگاشت 

اعجاب آور است.

عالمه طباطبایی
آقاى مطهرى در پیروزى این 

انقالب، بلكه در به وجود آوردن 
انقالب نقش بسیار داشتند.

آیت اهلل خامنه ای 
شبی كه استاد مطهرى در جلسات 
خصوصی قم می آمدند، آن جلسه 

پربارتر و پربركت تر بود.

آیت اهلل جوادی آملی
ایشان درک كننده اسالم راستین 

بود، چون عقاید، عمل، اخالق، روش 
و فروع را خوب درک می كرد.

آیت اهلل مشکینی

در دوره اقامت پانزده ساله
 در قم، عالوه بر تحصیل

 در امور اجتماعی و سیاسی 
نیز مشاركت داشت.

1330 ه.ق
 به تهران مهاجرت می كند

و به تدریس در مدرسه مروى 
و تألیف و سخنرانی هاى 

تحقیقی می پردازد.

1331 ه.ق
 به طور فعال در نهضت 
امام)ره( قرار می گیرد 
و قیام پانزده خرداد را 

سازماندهی می كند.

1341 ه.ق
حسینیه ارشاد را 

با هدف كار عمیق فرهنگی 
و آشناسازى جوانان با اسالم

 بنیاد گذاشت.

1346 ه.ق
برنامه هاى تبلیغی 

مسجد الجواد را زیر نظر 
داشت تا اینكه مسجد 

و حسینیه ارشاد تعطیل شد.

1349 ه.ق
به خاطر افزایش تبلیغات 
گروه هاى چپ و اوج گیرى 

التقاط بر ارائه ایدئولوژى
 اصیل اسالمی تمركز می كند.

1351 ه.ق
از زمان بازگشت امام)ره(

تا پیروزى انقالب همراه امام)ره( 
بود تا اینكه در تاریكی یكی از 

شب هاى اردیبهشت ماه 
به شهادت رسید.

1358 ه.ق

 حماسه حسینی

اســـت  مجموعه اى  كتاب  این 
آن  اول  كه جلـــد  دوجلـــدى 
جلد  و  ســـخنرانی ها  شـــامل 
یادداشت هاى  بر  مشـــتمل  دوم 
اســـتاد درباره حادثه كربالست. 
جلد  ســـخنرانی هاى  عناوین 
از:  ترتیـــب عبارتند  بـــه  اول 
تحریفات،  حســـینی،  حماسه 
تحلیل  حســـینی،  قیام  ماهیت 
شـــعارهاى  عاشـــورا،  واقعه 
معروف  به  امر  عنصر  عاشـــورا، 
و نهـــی از منكـــر و تبلیغ در 

نهضت حســـینی. 

انسان کامل

اســـت  مجموعه اى  كتاب  این 
جلسه  ســـیزده  بر  مشـــتمل 
سخنرانی در ســـال 1353 است 
اســـالم یک  نشـــان دهند  تا 
انســـاِن  و  اســـت  جامع  دین 
اســـالم چند بعـــدى دارد كه 
همه دســـتورات ایـــن مكتب 
الهـــی را به طـــور هماهنگ به 
اجـــرا می گذارد. ایـــن مباحث 
از نگـــرش تک بعدى  جوانان را 

به اســـالم مصون بدارند.

نهضت های اسالمی 
در صد ساله اخیر

گذرا  مـــرورى  كتاب  اول  بخش 
اصالح طلبانه  جنبش هـــاى  بر 
ســـید  چون  اخیر  صدســـاله 
اقبال  و  اســـدآبادى  جمال الدین 
الهورى و میرزا حســـن شیرازى 
واژه  معناى  تبییـــن  همچنین  و 
اســـالمی  فرهنگ  در  »اصالح« 
اســـت. در بخـــش دوم نهضت 
اســـالمی ایران مـــورد تحقیق 
قـــرار گرفتـــه و ماهیت، هدف 
تفصیل  به  آن  آفـــات  و  رهبرى 

است. بررسی شـــده 

اصول فلسفه 
و روش رئالیسم

پنج  مجموعـــه  كتـــاب  این 
جلدى بـــه قلم عالمه ســـید 
طباطبایی)ره(  محمدحســـین 
است كه اســـتاد شهید مطهرى 
در شـــرح و تبیین مطالب متن، 
پاورقی هایـــی  و  مقدمه هـــا 
جامع بـــر آنها نگاشـــته اند و 
مجموعاً چهارده مقاله فلســـفی 
بحث شـــده اســـت. این كتاب 
با  اساســـی در مبـــارزه  نقش 

افكارمادى داشـــته است.

آشنایی با قرآن

آشـــنایی  جلدى   14 مجموعه 
مباحث  سلســـله  قـــرآن  با 
تفسیرى اســـتاد شهید مطهرى 
پیروزى  از  قبل  ســـال هاى  در 
كه  اســـت  اســـالمی  انقالب 
ســـال هاى 1350  بین  در  عمدتاً 
انجام شده  شمســـی   1357 تا 
این  ممتـــاز  ویژگی  اســـت. 
مباحـــث، توجه به مســـائل و 
اجتماعی  و  فكـــرى  موضوعات 
آیات  روز در حیـــن تفســـیر 

قرآن اســـت.

مطهری آموزگارِ روزگار
 نگاهی بر تالیفات دینی معلم مطهر 

به انگیزه سالروز شهادت مرتضی مطهری


