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  اهللا مرتضي مطھري و مھدي بازرگان اطالعیه مشترك شھید آيت

  در مورد آثار دكتر علي شريعتي

   

  

 ٢٣/٩/۵۶  

  و به نستعین بسم اهللا الرحمن الرحیم

نظر باينكه مسائل مربوط به مرحوم دكتر علي شريعتي مدتي است موضوع جنجال و اتالف وقت طبقات مختلف و 

. برداري افراد و دستگاھھاي مغرض گرديده است اساسي و حیاتي ما و وسیله بھرهموجب انصراف آنھا از مسائل 

اينجانبان تبادل نظر در اين مسائل را ضرور دانستیم و در پي يك سلسله مذكرات باين نتیجه رسیديم كه تا حدود زيادي 

كاري ھستند از قشر حقیقت  وحدت نظر داريم، و با توجه باينكه بیشترين افرادي كه دچار اين سردرگمي و بیھوده

نخست بطور اجمال و سپس به طور   طلبند، وظیفه شرعي دانستیم عقائد و نظريات مشترك خود را در اين زمینه،

تفصیل باطالع عموم، و بويژه اين قشر برسانیم باشد كه وسیله خیري براي رھائي از اين سردرگمي و بازگشت به 

  .اين موجب رضاي خداي متعال خواھد بود وحدت و الفت میان مسلمانان گردد كه
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آنچه درباره آن مرحوم شايع است يا مربوط است به جنبه گرايشھايش يا به استنباطھا و اظھار نظرھايش در مسائل 

ھاي مشارالیه با  اينجانبان كه عالوه برآشنايي به آثار و نوشته. ھاي او منعكس است اسالمي كه در آثار و نوشته

مله معاشرت داشتیم، معتقديم نسبتھائي از قبیل سني گري و وھابیگري باو بي اساس است و او شخص او في الج

در ھیچیك از مسائل اصولي اسالم از توحید گرفته تا نبوت و معاد و عدل و امامت گرايش غیر اسالمي نداشته است 

نیافته بود در معارف اسالمي مطالعه  ولي نظر باينكه تحصیالت عالیه و فرھنگ او غربي بود ھنوز فرصت و مجال كافي

وافي داشته باشد تا آنجا كه گاھي از مسلمات قرآن و سنت و معارف و فقه اسالمي بي خبر مي ماند ھرچند با 

كوشش زياد بتدريج بر اطالعات خود در اين زمینه مي افزود در مسائل اسالمي حتي در مسائل اصولي دچار 

ان الذين : ت در برابر آنھا ناروا ونوعي كتمان حقیقت و مشمول سخن خدا است كهاشتباھات فراوان گرديده كه سكو

يكتمون ما انزلنا من البینات من بعد ما بینا للناس اولئك يلعنھم اهللا و يلعنھم الالعنون از اين رو با توجه به اقبال فراوان 

متوالي افراد بي غرض و باالتر رفتن سطح مطالعات  جوانان به كتب مشارالیه و اينكه خود او در اواخر عمر در اثر تذكرات

اينجانبان بر آن شديم به حول و . خودش متوجه اشتباھات خود شد بیكي از نزديكانش وكالت تام براي اصالح آنھا داد

قوه الھي ضمن احترام به شخصیت او و تقدير از زحمات و خدماتش در سوق دادن نسل جوان به اسالم بدون مجامله و 

ده پوشي و بدون اعتنا به احساسات طرفداران متعصب و يا دشمنان مغرض طي نشرياتي نظر خود را درباره مطالب پر

مندرجات كتابھاي ايشان بالصراحه اعالم داريم از خداوند متعال مدد مطلبیم و از ھمه افراديكه بیغرضانه نظريات 

والسالم علي من التبع . ه ياري نمايند متشكر خواھیم شدمستدل خود را در اختیار ما قرار دھند و ما را در اين را

  .الھدي

   يرھطم يضترم   ناگرزاب يدھم
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