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 در دسـترس    PDFعلـی شـریعتی بصـورت       معلم شـهید دکتـر      های    به این وسیله بخشی از دستنوشته     
ها تذکر نکات زیر ضروری       نوشته  در باره این دست   . گیرد داران او و محققان گرامی قرار می        دوست
 :است

  و گیـرد   منـدان قـرار مـی       اختیـار عالقـه   ها صرفا برای استفاده غیـر مـادی و غیرتجـاری در               این نوشته  -1
 . هرگونه استفاده مالی و تجاری از آنها ممنوع است

یشـتر  پ. اسـت      صورت گرفتـه   شریعتی  و نام   های فراوانی از آثار       متاسفانه در سالهای اخیر سودجویی    
 انجام ی نیزهای عجیب کتابسازی بعدها. کردند را منتشر می کتابهای او برخی افراد بصورت غیرقانوی    

 صورت گرفـت شریعتی  ی  منتشر شدههای  با تقطیع و جداکردن بخشی از نوشته      که   مانند کاری    .شد
 نوارهـای سـخنرانی     نیـز   افـراد یـا نهادهـا       در این سالها برخی     . گردیدغیراخالقی منتشر   در اقدامی   و  

جهـت  و  ای از بنیـاد       بـدون هیچگونـه  اجـازه       ،دیگـران هـاو مجـالس وعـظ         شریعتی در کنار مداحی   
و فردی بـا چـاپ    اما روندی تازه به این اقدامات اضافه شد     در سال گذشته    . منتشر کردند سودجویی  

آمده است بازاری جدید خلق های شریعتی که در پایان مجموعه آثار او   از دستنوشته و تکثیر برخی    
 و این بنیاد دکتر علی شریعتی نیستفرهنگی کنیم که چنین اقداماتی مورد تایید بنیاد  د میتاکی! کرد

 .داند حق پیگیری را برای خود محفوظ می
 نیسـت و در     شـهید مـا   گذاریهایی شده است که از طـرف           شماره ها   دستنوشته در کنار اکثر صفحات    -2

گـذاریها   ی شـماره البته برخـ . زمان تنظیم مجموعه آثار از طرف دفتر تنظیم آثار صورت گرفته است     
 .نیز توسط خود نویسنده انجام شده است که قابل تشخیص است

گـویی نویسـنده    . هـا خـط خـوردگی انـدک آنهاسـت           از جمله نکات جالب توجه در این دستنوشته        -3
 .کرده است های خود نیازی  احساس نمی هیچگاه به تغییر یا ویرایش مجدد نوشته

 تبازگشـ کتاب  این دستنوشته در    .    مربوط است    1355 سالاوایل  به  حاضر  زمان نگارش دستنوشته     -4
 .ایم ما فقط فصل اول این دستنوشته را در اینجا آورده.منتشر شده است  ]4 مجموعه آثار[

 
 بنیاد دکتر علی شریعتی

   1386خرداد  















































 


