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 خدا، در نگاه شریعتی
 

 شدن خداگونه راستای در
 

 نگاهِ نونویسنده : 

 

 کانون آرمان شریعتی
 



 
 آن پناهگاهِ ابدی! ��
 
 اگر... " ●

 شوم، تنهاها تنهاترینِ
 .هست خدا باز
 او،

 .هاستنداشتن یهمه جانشینِ
 
 .است ثمربی هاآفرین و هانفرین ●

 ،اگر
 ،خلقیِ تمام
 ،شوند هار هایگرگ

 ،آسمان از و
 بارد، سَرم بر کینه و هول

 تو،
 .هستی من ناپذیرِآسیب جاودانِ مهربانِ

 
 !ابدی پناهگاهِ ای
 توانیمی تو

 "...شوی هاپناهیبی یهمه جانشینِ
 
 *۶۸۲ ص/  آشنا هایمخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��



 
 شریعتی یاندیشه در خدا 

 
 مقدمه : ��
 
 ا،خد از فرد، هریِ تلق امروز، به تا مذهبی، متفکرانِ نگاهِ  در ●

 وجودی، وجهِ: است بوده وجهِ دو دارای هستی، با یمواجهه در
 چونهم اغماض، به نیز، خدا دیگر، عبارتِ به. توصیفی وجهِ و

 شده گرفته نظر در اصلی وجهِ دو دارای دیگری، موجودِ هر
 و "وجودی وجهِ" یمقوله دو در که. ماهیت و وجود: است

 .است شده پرداخته آن به ،"توصیفی وجهِ"
 
 یِمتعال، آن امرِ قدس یبه خدا ش،یدر مذهبِ خو ز،نی ما ●

: اول، از نظِر مینگریانداز ماز دو چشم ،یمعنابخشِ به هست
 "وجودِ " ییِ چرا ی(، که بحث دربارهی)وجهِ وجود یوجود

(، که بحث یفی)وجهِ توص ییخداست. دوم، از نظرِ معنا
 خداست. "تِیماه" یِستیچ یبارهدر
 
 
 
 
 
 



 
 ی: از نظرِ وجود خداخواهی ��
 
 ی، بحثِ ما درباره"یاز نظرِ وجود"نگاهِ به خدا  یدر مساله ●
 ز،یو ن ،یخدا با هست یخدا، و رابطه "عدمِ وجودِ " ای "وجود"

 "یقاض"، و "ناظر"، "یهاد"، "ناظم"، "خالق" یطرحِ مساله
 بودنِ خدا است.

 
شعوِر  کیبه وجودِ  "باور" ،یتلق نیدر ا ،یاصل یمساله و ●

است. و  یهست یِاست، که کانونِ معنو ،در جهان جاودانِ
 است. "خداباور" کی شِیدایمرحله، پ نیا یِخروج

 
قابلِ درک  ،یبشرِ ماد یبرا ،وجودی نظرِ از خدا، ما، نگاهِ در ●
 ،یو چه علم یمورد، چه فلسف نیدر ا ی. و هرگونه بحثستین

 نخواهد بُرد. ییاست، که راه به جا انیپایو ب ثمریب یجدل
 
 ثمرِیب یهاها و جدلبحث نیاز ا یمانده یبرجا راثِمی و ●

 مورد است! نیدر ا یبشر، خود، گواهِ روشن خِیموجودِ در تار
 
بوده، و تنها و تنها،  "یوجود" ی! باورِ به وجودِ خدا، امرآری ●

 مطرح است. ،"قلبی مانِیا" یطهیدر ح
 
 



 
 یی: از نظرِ معنا خداخواهی ��
 
 ی، بحثِ ما درباره"ییاز نظرِ معنا"نگاهِ به خدا  یدر مساله ●
خدا است. و  شمارِیصفاتِ ب "شناختِ"خدا، و  "تِیماه"

بخشِ وجِه  "خداباورِ "شدنِ همان  "خداشناس"آن،  یِخروج
به وجودِ خدا در جهان، به  "باورِ"است، که پس از  یوجود

 .ستاو، همت گمارده ا یِستیو چ تیماه "شناختِ"
 
حال که،  نِیبخشِ از نگاهِ به خدا، در ع نیگفت آن که، اش و ●
هر نگاهِ  یهابخش نیتربخشاتیو ح نیتریاز ضرور یکی

 با هدفِ خلقتِ انسان، و مِیمستق یاست، و در رابطه یمذهب
و  یاست، به شدت موردِ فراموش یانسان یِرشد و تعال

 است. تهقرار گرف یمتفکران و روشنفکرانِ مذهب یِمهریب
 
کامالً، و به  ،یبشرِ ماد یبرا ،معنایی نظرِ از خدا، ما، نگاهِ در ●

شناخت، عبارت است از:  نیقابلِ شناخت است. و ا ،یسادگ
انسان و خدا، که در طولِ  نِیشناختِ مجموعه صفاتِ مشترکِ ب

. اندگرفته یاز وجودِ انسان سر زده، و در ذهنِ او جا خ،یتار
 یِ، در تمام"یانسان یهاارزش" نامِ ها، با صفت نیو امروز، ا

 قرار گرفته است. دیو تاک دیموردِ تائ ،یبشر یهافرهنگ
 
 



 
 : شریعتی دیدگاهِ 

 
 : مقدمه ��
 
هن کیِ بندمیدر نگاهِ به خدا، همان تقس ز،ین یعتشری دکتر ●

 حِ یبه تشر د،یجد ییهاو در همان قالب، اما با نام رفته،یرا پذ
 ،یعتیپرداخته است. شر ،یدیتوح یخود، با نگاه خواهیِخدا

به خدا، و وجهِ  ی"یفلسف دگاهِید"را،  یوجهِ وجود یمقوله
 به خدا، نام نهاده است. ی"یانسان دگاهِید"را،  یفیتوص

 
به خدا، بر بخِش  ی"یفلسف دگاهِید" ،یعتشری نگاهِ در ●
به  ی"یانسان دگاهِید"و  کند،یم یانسان، پرتوافشان "بودنِ"

 انسان. "شدنِ"خدا، بر بخشِ 
 
 یانسان است برا "پناهِ"و  "اوری"به خدا، یِ فلسف دگاهِدی ●
به خدا، یِ انسان دگاهِیوحشت. و د رِیکو نیدر ا "ماندنِ"
است، در  یدر فطرتِ انسان ینهفته یهاارزش "ادآورِ ی"

خداگونه  "بخشِجهت"، و "یارزش ستمِیس کی"خلقِ  یراستا
انسان بوده  نشِیرخداوند در آفییِ شدنِ انسان، که هدفِ نها

از  ،یپنهانِ هست ینهی، آن گنجخداوندییِ رها ز،یاست. و ن
 !اشیشاوندیخویو ب ییتنها

 



 
 اریبس یِخداخواه دگاهِید ر،یز هایپست در من، اکنون و ●

 :دهمیرا، طرح کرده، و بسط م یعتیشریِ و کاربرد قیعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فلسفی دیدگاهِ:  اول 

 
 ۱ یفلسف دگاهِدی ��
 
 ( :ی)وجهِ وجود خداباوری ⚡
 
 یا، جهان را، نه مجموعه"خداباور" کی ،یفلسف دگاهِدی در ●

 داریزنده و معن یکریکور، که، پ نِیو قوان روها،یاز عناصر، ن
 .ندیبیم
 
که  ابد،ییم یاهستی برابرِ در را، خود آگاه، خداباورِ ●
 آگاه، بر آن، حاکم است. یاو اراده کند،یاحساس م فهمد،یم
 
 ی"ابله"را،  عتیطب یمایخدا، س "فقدانِ" ،یعتشری نگاهِ در ●
 .کندیحس م "گانهیب"که انسان، خود را، با او،  د،ینمایم
 
که  کند،یم یاکرانهیرا، قبرستانِ ب یخدا، هست بتِغی ●

 .ابدییم "تنها"انسان، خود را، در آن، 
 
 
 
 



 
 ۶ یفلسف دگاهِدی ��
 
 ( :ی)وجهِ وجود خداباوری ⚡
 
را، با روح، با  عتیباور به خدا، که جهانِ طب ،یعتشری نظرِ از ●

به  یاینیبجهان کند،یم یاراده و هدف، معرف یشعور، و دارا
با اعتقادِ به  ،ینیبجهان نیکه ا دهد،یخداپرستِ آگاه م کی

 .جهان، سازگارتر است بودنِیعلم
 
 که نطق،خداناباوران، انتسابِ علم و م یبرخالفِ ادعا را،یز ●

بر آن استوار است،  قاًیدق ،عتیطب نِیو قوان ،ساختمانِ جهان
 ی(، نسبتروحیمود )جهانِ ب( و جُشعوریبه جهل )جهانِ ب

 .نامعقول و ناموجه است
 
عقلِ مطلق در یک به وجودِ یک خداباور،  مانِیکه، ا یدر حال ●

 ، که عالَم، مطلقاً بر عِلم بنا شده استاصل نیبه ا مانِیعالَم، ا
 .کندیم هیتوجکامالً ، را
 
 
 
 
 



 
 ۳ یفلسف گاهِددی ��
 
 ( :ی)وجهِ وجود خداباوری ⚡
 
خدا، جانِ جهان است، روِح  ،یعتیشر یِفلسف دگاهِیدر د ●

روح، زنده  نیاست که، با ا یاکرهیجهان است. و جهان، پ
و  کند،یروح احساس م نیبا ا فهمد،یروح م نیاست، با ا

روِح  نیوابسته به حضورِ ا ،یهست یِمندو هدف یمعنادار
 است. ریناپذبیجاودانِ آس

 
متحرک،  ی"لش"به  ،یروح، هست نای فقدانِ صورتِ در و ●

سخت  اندازیچشمخواهد شد.  لی، تبد"ابله" ییمایبا س
چون سارتر و کامو، شاهدِ آن  ی، که در متفکران"آوردلهره"

 .میابوده
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۴ یفلسف دگاهِدی ��
 
 ( :ی)وجهِ وجود خداباوری ⚡
 
ر ، با باور به حضو"خداباور" کی ،یعتیشریِ فلسف دگاهِدی در ●

جهان، و به یِ دارو هدف ،یجاودان در هست یشعور تِ یو حاکم
شدنِ موجوداتِ جهان، نه تنها، از  دهیافرین یگریو باز یباز

 ییرها ،یدر زندگ ی"یپناهیب"و  ،یبا هست ی"یگانگیب"
 ز،یرا ن خیارت وانسان، جامعه،  عت،ی، طبکهبل ابد،ییم
در راهِ تحقِق  ،یکه جملگ شمارد،یم "مسئول"، و "دارهدف"

(، و چه به یعیطب یهادهیپددر ) یچه به صورتِ جبر ،یاهداف
 .اندانیپایب یراهیِ جامعه(، راه وانسان در ) یاریصورتِ اخت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۵ یفلسف دگاهِدی ��
 
 ( :ی)وجهِ وجود خداباوری ⚡
 
 دگاهِید بودن، و در "خداباور"از نظرِ مذهبِ خداگونگی،  ●

خدایی در جهان باور  "وجودِ"به (، ی)وجهِ وجود یفلسف
! و ما آن ستین "یخداشناس" یوجه، به معنا چیبه هداشتن، 

 نامیم.می "خداباوری"را 
 
و  "وجود"به  اعتراف و باورِ تنها ،"خداباوری"در حقیقت،  ●
است. و هنوز  یتهساین  در ،و با شعور زنده ییخدا "حضورِ "

و صفاتِ  تیماه "شناختِ" ی، به مرحله"خداباور"فردِ 
 !نشده است "خداشناس"نرسیده، و  ،داوندخ
 
 یبا ورودِ به مرحلهتنها و تنها،  ،"خداشناسی" که، چرا ●
تحقق فردِ خداباور،  ی(، برایفی)وجهِ توص "یانسان دگاهِید"

 شیخو یکه، هرگز خدا یخداباوران اریچه بسو . افتیخواهد 
ِی انحطاطِ اخالقبزرگِ رازِ آن است  نیو ا !اندرا نشناخته

 خداباوران! تِیاکثر
 
 
 



 
 انسانی دیدگاهِ:  دوم 

 
 ( :یفی)وجهِ توص خداشناسی ��
 
از  یعتیبه خدا، شر یعتیشر ی"یانسان دگاهِدی" در ●
 یبه جا ،یوخداوند سخن گفته است. اما  "صفاتِ"و  "تیماه"

را به کار برده  "ارزش" ی، واژه"صفات" یاستفاده از واژه
 .است

 
های موردِ پرستشِ بشر در تاریخ، که به از نظرِ وی، ارزش ●

دنبالِ تحققِ آن در خویش و در دیگران بوده است، همان 
صفاتی است که، در انسان و خدا، مشترک است، و در 

 خدایی است  _هایی انسانی حقیقت، ارزش
 
در است  گامی، ییخدا _ یانسان یهاارزش "شناختِ"پس،  ●

ه ب و شدن. داگونهخ یها، براارزش نیختنِ االگو سا یراستا
 نیا "ترازِ"را، بر  "شیخوییِ خدا شتنِیخو" ،یعبارت

 پروردن. ،ییخدا _ یانسان یهاارزش
 
 
 
 



 
 ارزش تعریفِ 

 
 و انسانی، مقدساتِ از، عبارتند ها،ارزش شریعتی، نگاهِ  در ●

 یاندیشه از فارغِ انسان، که ماورایی، و اخالقی هاییفضیلت
 فرود تقدیس و تکریم سرِ ها،آن قبالِ در زیان، و سود

 .است قائل قداست و حرمت شانبرای و آورد،می
 
 با را، آن گیرد،می قرار که ایپدیده هر برابرِ در انسان، ●

 قرار قضاوت موردِ دارد، وییِ زندگ برای که ای،"نفع" معیارِ
 نیز استثنایی هاییپدیده اما، گذارد،می قیمت و دهد،می

 و خویش،یِ زندگ از برتر و ترقیمتی را، هاآن فرد، که هست،
 احساس مقامی در را، خود و یابد،می خویش،یِ فرد منافعِ

 در را، خویشیِ زندگ گاه، و خویش، منافعِ باید، که، کندمی
 انسان، حال، این در. کند نثار حتی و دهد، قرار ها،آن خدمتِ

 .است گرفته قرار "ارزش" برابرِ در
 
 
 
 
 
 
 



 
 خدا تعریفِ 

 
 یهاارزشیِ از تمام یا: خدا مجموعه یعتشری نگاهِ در ●

مشترِک  یهااز ارزش یامطلق است. خدا مجموعهیِ متعال
 "ینسب"تفاوت که، در انسان،  نیانسان و خداست! با ا انِ یم

 مجرد.، و "مطلق"است، و در حالِ تکامل، و در خدا، 
 
، "اراده"، "یآگاه"است، و  "خودآگاهی" مظهرِ  خدا، ●
، "میتعل"، "یراهبر"، "علم"، "ابداع"، "ینندگیآفر"
، "از دروغ یزاریب"، "نفرتِ از باطل"، "حق شِیستا"، "تیترب"
 شِ یبخشا"، "نظریبخششِ ب"، "جود"، "صداقتِ محض"
، "متکرا"، "قدرت"، "ییبایز"، "یمهربان"، "رحم"، "غرضیب
، "انتقام"، "دوست داشتن"، "ایح"، "عزت"، "تیداه"
 یدهیتحملِ عق"، "دنیبخش یآزاد"، "یآزاد"، "قصاص"

آگاه کردنِ خلق به "، "شیخو هِیعل انیعص" ی، و حت"مخالف
دادِن "، "یغَ یراههینشان دادنِ راهِ رشد و ب"، "و شر ریخ

 ."به کمال و نجات دعوتِ" و ،"گرانیانتخاب به دیِ آزاد
 
 
 
 
 



 
 وارانسان خدای ⚫
 
 هاوار است. سرشارِ از صفتانسان ییخدا ،یعتیشر خدای ●

از آنِ خود "و  ،"دنیپرست"، "شناختن" یبرا ییهاو ارزش
در دیدگاِه ) شیخویِ ر چند در وجهِ وجودکه، ه یی. خدا"کردن

ِی فیاست، اما، در وجهِ توص صورتیو ب رنگیب ،(فلسفی
 یهااز گُل است یگلستان ،(در دیدگاهِ انسانی) شیخو

 .دنیو چ دنیو بوئ دنید یوارِ آمادهارزش
 
 دنیو بوئ دنید یوارِ آمادهارزش یهااز گُل یگلستانآری!  ●

 یبرا صورت،یو ب خویو ب رنگیب یچه، خدا !دنیو چ
خداگونه " یعنی ،یتحققِ هدفِ هست جهتِکه،  ییهاانسان
اند، تا رنگ و خو و صورِت آمده ی، به باغِ خداپرست"شدن

سوخته،  ینیو سرزم ده،یخشک یچون باغهم رند،یبگ ییخدا
 است.

 
 
 
 
 
 
 



 
 شریعتی نگاهِ از خداخواهی 

 
 یچهار مرحله یدارا یاصولیِ خداخواه ،یعتشری نگاهِ در ●

و  ،یخداپرست ،یخداشناس ،یاست: خداباور یاساس
 عبارت است از: ،ی. پس، خداخواهیخداگونگ

 
که  ،ییباور به وجود و حضورِ خدا یعنی، "خداباوری" اول، ⬥

 و حاکمِ بر آن است. یو خالق و هاد ،یهست یمعنا
 

که همان  ،ییشناختِ صفاتِ خدا یعنی، "خداشناسی" دوم، ⬥
 است. ییخدا _ یانسان یهاارزش

 
 یانسان یهاپرستشِ آن ارزش یعنی، "خداپرستی" سوم، ⬥
 .شیوجودِ خو یبا همه ییخدا _
 

در  تالشِ عاشقانه و مخلصانه، یعنی، "خداگونگی" چهارم، و ⬥
 یخُلق و خو یدر راستا ش،یدر خو ،هاارزش نیتحققِ هم

ساختن و  ییرا خدا "شیخو شتنِیخو"گرفتن، و  ییخدا
 با اتصافِ به صفات ،یاقبالِ الهور رِیخداگونه شدن. و به تعب

گوهر  ش،یدر صدفِ خو ،ییاخد _ یانسان یهاو ارزش
 وجود شدن. انوسِیاق یساختن، و دُردانه

 



 
 ۱ یخداخواه یِشناسبآسی ��
 
و مردم،  تِیاکثریِ خداخواه یدرباره ،یاجمالیِ بررس کی با ●

 عللِ ،یعتیرشیِ خداخواه یابعادِ چهارگانهقرار دادنِ  اریبا مع
 یآشکار شدن یبه خوب ،یانحطاطِ خداباوران در جوامعِ مذهب

 است.
 
مردِم اکثریتِ خدای اگر بخواهیم شرح دهیم که، در آغاز،  ●

 چنین است: آن شرحِچگونه خدایی است؟ ، عادیباورِ خدا
 

 یسواالتبه  پاسخِاین باور،  که ،جهان است "خالقِ"خدا،  ⬥
 .انسان و جهانخلقت چگونگیِ  یدرباره ،در ذهنِ آناناست 

 
 یهانجدر  ی"ییتنها"از هراسِ  ،است آنان "پناهِ " ،خدا ⬥

 ناشناخته و هولناک!
 

با  رویارویِناتوانیِ آنان در در  ،است آنان "یاورِ"خدا،  ⬥
 .یو اجتماع یفرد یهابحران

 
و  یماد یازهاینو رفع  طرح یبرا ،است آنان "مرجعِ"خدا،  ⬥

 !آنان یِو روان یروح
 



 
چگونگِی  به سوالِ ،بخشآرامش است ی"پاسخ" ،خداو  ⬥

 !پس از مرگ رمزآلودِزندگیِ 
 
 ی"چهارگانه"از مراحلِ  "یکی"همه اما، تنها و تنها،  نیا ●

 است! یعتیشر یِخداخواه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۶ یخداخواه یِشناسبآسی ��
 
، "یخداشناس"از  ینشان چیمردم، ه تِ یاکثریِ خداخواه در ●

 ،ییخدا _ یانسان یهااز ارزش یاخدا را، مجموعه ،یبه معنا
 رِ یس"چون  یمیاز مفاه ینوع آگاه چیه ژه،یو به و دن،یفهم

خدا در  نِیجانش"، "گرفتن ییخدا یخُلق و خو"، "اهلل یال
 .ستیو... ن، "خداگونه شدن"، "شدن نیزم
 
بودن، با الزامِ به تحقِق  باورخدا نِیرا، ب ینسبت چهی آنان، ●

و در جامعه،  ش،یخو شتنِیدر خو ،ییخدا _ یانسان یهاشارز
 را، جز یرسالت چیه ،یخداپرستخداباوری و و اساساً،  ده،یند

از احکام و شعائر و مراسم، بر دوشِ آنان  یاانجامِ مجموعه
است  یالهیآنان، در واقع، وس باوریِ. و خدادهدیقرار نم

 همین! !روزمرهیِ زندگ کی یزاده صالِیاز استیِ یرها یبرا
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۳ یخداخواه یِشناسبآسی ��
 
 یرا که، بدونِ گذر از مرحله "یخداباوران"آن  ،یعتشری ●
 یهابدونِ شناختِ صفاتِ خدا، و ارزش یعنی، "یخداشناس"

اند، و شده "یخداپرست" یواردِ مرحله ،ییخدا _ یانسان
ذهن ندارند، هم، از خداگونه شدن، در  یدرک چیاساساً، ه

 چیه اکه، او ر ییاست. چه، پرستشِ خدا دهیپرست نامبت
 است. یکیبا پرستشِ بت،  م،یشناسینم
 
با ، "خداباوری"ی مرحلهدر واقع، اکثریتِ مومنان، پس از  ●

ی واردِ مرحله، "خداشناسی"ی مرحله نادیده گرفتنِ
اتِ صف"و در نتیجه، به جای پرستشِ  شوند،می "خداپرستی"

پرستند، که او را می "وجودِ "ساز است، که انسان، "خدایی
 آور است!پرسیِ انحطاطنوعی بت

 
با امام  ان،یعیش تِ یکه، اکثر یا! درست همانندِ رابطهآری ●
 ،یبه نام عل یموجودو پرستشِ  اند: عشقبرقرار کرده یعل

 ازیِ رویپ بخشِیبدونِ شناختِ او، و بدونِ درکِ ضرورتِ تعال
 شدن. گونهیو عل ،یو
 
 
 



 
 ۴ یخداخواه یِشناسبآسی ��
 
و به  ،یفطر شِیگرا کیکه  ،جوییخدا ،یعتیدر نگاهِ شر ●

و اساساً، خصلِت  ،است یروحِ انسان "ُبعدِ چهارمِ" ،یریتعب
 زند،یسر م یو ییِجوو کمال ی، که از خودآگاهستاو یِوجود

و به ناچار، از مراحِل  شود،یم "خیتار"واردِ که  یهنگام
 یهاو در اسکلت گذرد،یم خیدر تار یگوناگونِ تحولِ اجتماع

قرار  یاسیس _ یاجتماع _ یاقتصاد یهااز نظام یخاص
 ،یاژهیو یِفرهنگ _ ینژاد _ یو در بندِ روابطِ طبقات رد،یگیم

 د وو استبدا ریو تجاوز و تخد بیو فر ضیکه براساسِ تبع
استوار است،  یو خاندان یو تبار یو قوم یااستثمارِ طبقه

و آنگاه، با  ،زدیآمیحاکم م نشِیبا روح و ب شود،یگرفتار م
 ت،یو در نها شود،یحاکم سازگار م یهامصالح و منافعِ قدرت

نظامِ حاکم  یکنندهمیوضعِ موجود، و تحک یکنندههیتوج
 .گرددیم
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۵ یخداخواه یِشناسبآسی ��
 
برخالفِ انتقادِ خداناباوران، و  ،واهیخخدا ،یعتشری نگاهِ در ●

ِی چاپلوس کیمردمِ خداباور،  تِیپندار و عملِ اکثر
او، در  یجلبِ رضا یقدرتِ حاکم، برا کیپرستانه، از شاه

 ست،ی، از جانبِ او، ن"یجلبِ نفع" ای، "یدفعِ شر" یراستا
و  است، یمتعال یهاارزش یستشِ آگاهانهپرشناخت و بلکه، 

ها، و تاملِ مداومِ بدان دنِیشیها، اندطرحِ مکررِ آن ارزش
 ها است.آن یدربارهیِ ناگسستن

 
" پرورشِ"و  "آموزش" ینوع ،خواهیخدا قت،حقی در و ●

است، که تکامِل  ،ییخدا_ یانسان یهاارزش نی، با اانسان
ها، است. با ارزش اینبه  ،یتقربِ و زانِیانسان، بسته به م

 یمعنا یاست که، عمق و دامنه خواهیاز خدا یایتلق نیچن
 ند،اکشانده "ابتذال"که متاسفانه به  ،یاصطالحاتِ متداول

 .شودیآشکار م
 
 
 
 
 
 



 
 ۲ یخداخواه یِشناسبآسی ��
 
آن چنان که در مذهبِ  ،خواهیخدا ،یعتشری نگاهِ در ●

الِت اصیِ و ذلت و نف یما مطرح است، به زبونیِ و سنت یارتجاع
 یخدا یانسان افتادن، در قبالِ جالل و جبروتِ جابرانه

 .ستیمستبدِ عالم، ن
 
 "شناختِ" ن،اجودِ خدایی در جهبه و "باورِ"خواهی، خدا ●

 _ یانسان یهاارزشاین  "پرستشِ"، های خداصفات و ارزش
 ترکیو نزد کینزد با، "خداگونه شدن" در نهایت، ، وییخدا

 ست.ا یدر هر گام ،و ، در هر لحظهاوبه شدنِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 !حیاتی ایمرحلهخداگونگی،  ��
 
شاملِ چهار  ،خواهیخدا ،یعتشری مذهبِ خداگونگیِ در ●

مرحله است: خداباوری، خداشناسی، خداپرستی، و 
 خداگونگی.

 
 به دو ، آن راخداخواهیی ایدهبرای جلوگیریِ از انحطاطِ ما  ●

 کنیم: بخشِ ذهنی، بخشِ عینی.تقسیم می بخش
 
خداباوری، ی بخشِ ذهنی، شاملِ سه مرحلهاول،  ●

و با تالِش  ،، که یک امرِ ذهنی استخداپرستیو خداشناسی، 
 قابلِ تحقق است. ،هر رهروی و قلبیِذهنی 

 
، که یک امرِ خداگونگیی مرحلهیک بخشِ عینی، شاملِ  ،دوم ●

قق قابلِ تح ،یک رهرو عملیِ ، و تنها با تالشِ عینی و عملی است
 .است

 
آن است  ،شریعتی، در موضوعِ خداخواهی خاصِ  ینظریه ●

دوِن ایِ خداخواهی، بپذیرشِ بخشِ ذهنیِ سه مرحله :که
ها ، نه تنیخداگونگعملیِ ی یعنی مرحله، آنعینیِ  بخشِتحققِ 

، و "پرستیبت"نیست، بلکه، نوعی  "بخشرهایی"ای ایده



باِر انحطاطِ رقت ،نیزو  ،ی خداخواهیایدهخودِ  "اختگیِ"عاملِ 
 مذهب است.آن رهروانِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ... و در پایان 

 
این مقاله، برداشتی بوده است، از بررسیِ دقیق، و کلمه به  ●

شریعتی، در مجموعه آثارِ  "توحیدِ _عشق "ی ی، مقالهکلمه
اساسِی ، که از مقاالتِ "خودسازیِ انقالبی"، به نامِ ۶شماره 

 . کهی ماستآن عزیزِ سفرکردههای پایانیِ عمرِ پُربارِ سال
 "خداگونگی"، و "شدن"خداپرستی را، در اوجِ آن، که همان 

 یادش گرامی باد! است، مطرح ساخته است.
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