
 

 
 
 

 حس الوهيت در انديشه جان كالون
  

  ∗ ميقربان عل
  

  چكيده
س الوهيت، مفهوم اصلي اين آموزه شناخت فطري خدا، حدر اين مقاله 

ثير گناه بر اين حس و آثار معرفتي آن أحس، وضعيت آن در قبل و بعد از هبوط، ت
تحليلي بررسي شده  -در انديشه جان كالون به روش توصيفيبر ذهن انسان 

شناسي ديني  شناخت خدا و توانايي داشتن چنين شناختي اساس معرفت. ستا
انسان در اصل به صورت خدا آفريده شده و از فطرت . دهد  ميكالون را تشكيل 

يكي . آگاهي از وجود خداوند و شناخت او دو جنبه دارد. هي برخوردار استاال
 جالل او عايد انسان ادراك اينكه خدا وجود دارد و دوم درك آنچه كه از شناخت

را  آن  كالون.خداشناختي از خود را در قلب هر انسان قرار داده است. شود  مي
هاي  لفهؤواسطه حس الوهيت داراي م شناخت خدا به. نامد  مي »الوهيت حس«

تواند دريابد   مياو با اين حس هم .  اخالقي است– متافيزيكي و شناختي–شناختي
نوعان خود درك  اخالقي خود را در قبال خالق و همكه خدايي هست و هم وظايف 

 .عرفاني با خدا يكي دانست ديني يا مواجهه الوهيت را با  تجربه  حساما نبايد . كند
. است ناآموختني و غيرانتخابي، فراگير، بالقوه، غيراكتسابي و ناآگاهانه اين حس

عصيت خداوند، اين پذيرند به دليل عدم پرهيزكاري و م  ميكساني كه خداوند را ن
 حس الوهيت پس از هبوط ناقص و تباه .اند نور طبيعي را در خود خاموش كرده

 .تواند با فيض خدا احيا گردد  مي و  نابود نشده استگشته، اما كالً
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ترين اثر االهياتي در  ترين و بزرگ  او مهم2مبادي دين مسيحيكتاب . از لوتر دانست

اي كه او در اين اثر شكل  نظام االهياتي.  حيات نهضت اصالح ديني استي ههاي اولي دوره
ي عقيدتي را براي بيشتر  نهميز  بود كه پس3پروتستانيين آمند   نظامي هداد، نخستين عرض

برخي از مباني و اصولي كه او در اين اثر . شده فراهم آورد كليساهاي غيرلوتري سنت اصالح
در مباحثات انديشمندان مسيحي پس از او  هايش مطرح كرده است همچنان و ديگر نوشته

ترين اين اصول عبارتند از تأكيد كالون بر  همم. شوند  ميدرباره توانايي و ضعف انسان تكرار 
قدرت فيض االهي و تأكيدش  وضعيت پست انسان در حضور خداي متعال، نگرش او در باب

از طريق آن به دنبال اصالح  هاي كتاب مقدس به عنوان قانوني كه مسيحيان بايد بر آموزه
ن اندازه است كه ماكس  وي در انديشه بشري تا بداي اثرگذاري آرا.جامعه باشند خود و

داري،   پروتستان و روح سرمايه وبر، جامعه شناس بزرگ آلماني، در اثر كالسيك خود، اخالق
 شناخت خدا در .جهان مدرن دانست آيين كالوني را عاملي بنيادي و مهم در پيدايش

 . استناپذير هياتي او جداييت زيادي برخوردار بوده و از نظام االميمنظومه فكري او از اه
هاي شناخت خدا  و راه منابع جامع به بررسي و شرح كالون مباديهاي كتاب  فصلنخستين 
  ). 93-33: ، صص13(اختصاص دارد  هيو امور اال

اصالحات عرضه  جنبش براياي را  سازندهشالوده فكري او در اين اثر، عالوه بر اينكه 
مسيحي هيات  از االكامل ساختاري مسيحي، هياتاال تاريخ در براي نخستين بار،؛ دارد  مي

 زيادي برخوردار تمياه از هي شناخت خدا و امور اال بررسي وريزد، كه در آن،  ميرا طرح 
توان در چند اصل و آموزه اساسي مهم   ميعناصر اساسي تفكر كالون در اين مورد را  .است

و تاريخ؛ آموزه آموزه شناخت فطري خدا؛ آموزه مكاشفه خدا در طبيعت : زير خالصه كرد
مكاشفه ويژه خدا و تجسم آن در كتاب مقدس؛ آموزه شناخت آثار گناه و آموزه شهادت 

  .روح القدس
در .  استنولاك در انديشه آموزه شناخت فطري خداله اصلي اين پژوهش، بررسي أمس

حس الوهيت، مفهوم اصلي اين حس، وضعيت آن در قبل و  او در باب  همين راستا ديدگاه
  .شود ميثير گناه بر اين حس و آثار معرفتي آن بر ذهن انسان بررسي أبعد از هبوط، ت

آموزه شناخت فطري خدا، حس الوهيت، كالون در عصر جديد  الزم به ذكر است كه 
 دين را به خود جلب نموده است كه از آن هاي مسيحي و فيلسوفان هيداننظر برخي از اال

توان به پالنتينگا اشاره نمود، كه سعي كرده با طرح آنچه كه كالون حس الوهيت   ميجمله 
نياز از هرگونه دليل و  خواند، باور به خدا را از اساس باوري خودبنياد تلقي نمايد كه بي  مي

  .)177-140: ، صص24(برهان است 
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  خچه بحثيتار. 2

هاي  له فطرت بررسيأاري از متفكرين معتقدند كه بهترين راه براي ورود به مسبسي
دهد كه در   ميتاريخ به ما نشان . گاه انسان طبيعي است تاريخ درواقع جلوه. تاريخي است

هاي مختلف و شرايط زيستي متفاوت، بازهم خداشناسي در  بين اقوام مختلف با فرهنگ
هاي غريزي،  تاريخ تعامل بين گرايش. ن داشته استها جريا متن جوامع و دل انسان

  .هاي فطري و محيط اطراف انسان است گرايش
  : درباره اينكه انسان چيست و آيا انسان طبيعتي دارد يا نه دو نظريه ارائه شده است

نظريه اول مبتني بر اين است كه انسان طبيعت ثابتي ندارد، يعني هيچ نياز و گرايش 
شود و طبيعت انساني در آغاز حيات، چون ظرفي خالي و   ميسان يافت نذاتي در درون ان

رنگ است كه هرچه جامعه در آن بريزد و هر شكل و نقشي را كه به  اي بي شكل و صفحه بي
چون و چراي عوامل خارجي و اجتماع است  در اين نظريه انسان تابع بي. پذيرد  ميآن بدهد 

 4.بخشد  ميكل و فقط اين عوامل به شخصيت انسان ش
 نظريه دوم اين است كه طبيعت انسان چون ظرفي خالي و تهي نيست كه تحت تأثير 
عوامل بيرون و همچنين اجتماع قرار گرفته و شكل پيدا كند، بلكه در وجود انسان نيازها و 

كند كه اگر در   ميها زندگي  هايي نهفته است كه انسان براساس آن نيازها و گرايش گرايش
تواند عامل   مينقش اجتماع آن است كه . شوند  ميي مساعد قرار گيرند شكوفا شرايط

  .ها باشد پرورش اين استعدادها يا عامل بازدارنده آن
  :شود  مياين نظريه خود به دو بخش تقسيم 

طبيعت انساني در ابتدا بالفعل است، يعني نيازها و : گويد  مياي كه   نظريه-الف
گاه دستخوش تغيير و   از ابتداي طفوليت بالفعل وجود داشته و هيچهاي دروني انسان ويژگي
براي مثال اگر كنجكاوي را از نيازهاي فطري بدانيم به اين معناست كه . شود  ميتحول ن

گذارد تا آن لحظه كه از عالم ماده خارج شود   مي كه پا به عرصه وجود  كودك از آن لحظه
ل به راستي و نيكي دارد به اين معناست ميييم انسان گو  ميل است و يا اگر ميداراي اين 

تواند راستي و درستي   ميگذارد به خوبي   ميكه انسان از همان لحظه كه به عالم وجود قدم 
  . را تشخيص داده و به آن عمل نمايد

. شود  ميطبيعت انساني در ابتدا بالقوه است اما بعد بالفعل : گويد  مياي كه   نظريه-ب
صورت استعداد و قوه هستند كه بر اثر ه هاي انساني در ابتداي وجود ب ازها و گرايشيعني ني

  ).13؛ 9؛ 8(رسند  ميحركت نفساني به فعليت 
 ثبت شده اظهارات فيلسوفي به 5آنچه در تاريخ به عنوان اولين سخن در مورد فطرت

اعتقاد به «د كه كن  ميزيست چنين ادعا   ميالدي ميوي كه در سده اول .  است6نام سنكا
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 .»ت نشانه و دليل فطري بودن عقيده به وجود خداستميت دارد و اين عموميخدايان عمو

ت ميان، اهميآد ميما عادت داريم كه براي اعتقاد عمو«: نويسد  مياو در رساله اخالقي خود 
بودن يك اعتقاد را به عنوان يك برهان قانع كننده  ميفراواني قائل شويم و نفس عمو

، )يعني اعتقاد به وجود خدايان(ها نقش بسته  ر انسانميما از احساسي كه در ض. ايم يرفتهپذ
انكار خدايان همچنين نقض چهارچوب قانون و تمدن . ايم وجود خدايان را استنتاج كرده

   .)175: ، ص7(»است
ونه كه گشناختي، آن اي انسان مسيحي موضوع فطرت به عنوان نظريه) كالم(هيات در اال

هيدانان مسيحي مطالبي به ويژه نزد اال.  شود  ميمطرح شده است، ديده ن ميهيات اسالدر اال
 اخالق بيان شده است كه ظاهراً الزمه يا ي ي شناخت خداوند و يا در باره  نحوهي هدر بار

هيات يكي از لوازم آن مطالب، قول به چيزي به نام فطرت، تقريباً شبيه به آنچه در اال
 . باشد، است  مي مياسال

ن و در ميپس از ظهور مسيحيت پولس قديس در سخنان خود به تجلي خداوند در ز
 آگاهي مسألههيدانان مسيحي پس از او، اال). 20-18: انمي، رو10(كند  ميان اشاره ميدل آد

-354(چنان كه قديس آگوستين. و عشق دروني انسان به خدا را مورد بحث قرار دادند
قوت او چه شگرف ! تواند سزاوار جالل پروردگار باشد؟  ميكدام ستايش «: نويسد  مي) .م430

پروردگارا، تو انسان را آفريدي و او بنا به طبع خويش ! انتهاست و حكمتش چه بي
  :بر اين باور بود) .م1274-1221(؛ و يا قديس بوناونتوره )47: ، ص1 (»گوي توست تسبيح
واسطه در جان انسان حضور  به طور بي مي آدي ه فهم و فاهمي خدا بسان سرچشمه«

اي براي  نهميآيد، مراد، ايجاد ز  ميان ميكه از داليل اثبات خداوند سخن به  ميدارد و هنگا
  ).175: ، ص2 (»تفكر است تا ايمان به خدا را همراهي كند

ز مي، همچون ارسطو، معتقد است كه فصل م).م1275-1225(توماس آكويناس با اينكه
 در مورد هياتاال، در كتاب )51:، ص4(هاست  آني ه عاقلي هقو) از ساير حيوانات (ها انسان

. طور طبيعي جاي داده شده است هوجود خداوند در ما ب«: نويسد  ميشناخت خداوند چنين 
، 1،ج11؛ 170:، ص24(»طور قطعي وجود دارد هشناخت و آگاهي از خداوند در همه مردم ب

  ). 1.الف: ، بند2فصل
معرفت به خدا در «ر تفسير توماس، قول مشهور يوحناي دمشقي داير بر اينكه بنا ب

، فقط به معرفتي مبهم و نامشخص داللت دارد كه در بعضي »طبع ما سرشته شده است
اي كه انسان براي رسيدن به معرفتي واضح، بايد استدالل  اصول عقلي منطوي است به گونه

  ).161: ، ص2(كند 
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در اين موضوع قابل توجه ) .م1564-1509(سيحي، نظر جان كالونان متألهان مميدر 

 ذاتي ي هاست؛ به نظر وي يك نوع آگاهي از خداوند، در ذهن بشر و البته به صورت غريز
خداوند براي بازداشتن افراد از پناه بردن به عذر غفلت، نوعي درك از عظمت .  وجود دارد

   .هي را در هر بشري به وديعت نهاده استاال
خداآگاهي و استعداد هيدان مسيحي است كه شايد بتوان گفت كه او نخستين اال

دانيم كه   ميبا اين معرفت نه تنها . چنين آگاهي در معرفت شناسي او امري اساسي است
يابيم كه چه كار كنيم كه برازنده اوست، وظيفه ما در اين باب   ميخدايي هست، بلكه در

  .شود  ميما چيست و چه چيزي از آن عايد 
  

  به خداوند يا حس الوهيت گرايش فطرى. 3
ديدگاه او . هاي كليدي و اساسي كالون شناخت خدا و چگونگي آن است يكي از بحث

دهد ارتباط بسيار نزديكي   ميهياتي وي را تشكيل در اين باب كه پايه بسياري از مباحث اال
رابطه  ، درهاي پولس تفسير نامه و يمبادهاي  با ديدگاه او درمورد فطرت دارد، كه در كتاب

هاي  نكته كليدي كه كالون از نامه. ها، به آن پرداخته است  آنيبا فيلسوفان يوناني و آرا
هيچ پرستش صحيحي «كند اين است كه   ميپولس و سخنان فيلسوفان يوناني برداشت 

با خشنودي و تواند بدون شناخت خدا وجود داشته باشد و اين شناخت بايد قطعي و   مين
  ).213: ، ص17 (»رضايت باشد

من «: كند  مي به علت توجه انسان به خداوند اشاره يمبادي دين مسيحاو در كتاب 
كنيم كه خدايي وجود دارد بلكه تا اين حد به   ميدريافتم كه به چه علت ما نه تنها درك 

). 39: ، ص1، ج13( »عظمت او توجه داريم؛ علت اين است كه او شايسته توجه ماست
شناخت الوهيت و توانايي داشتن چنين شناختي اساس معرفت شناسي ديني كالون را 

حتي فراتر از معرفت شناسي  ميدهد؛ هرچند او اصطالح شناخت را به مفهو  ميتشكيل 
شناسي نيست بلكه يك  براي كالون اين شناخت تنها موقعيت معرفت. برد  ميكار  هصرف ب

بنابراين، . آن چيزي است كه نسبت به او شناخت وجود داردموقعيت مناسب به سوي 
كنيم كه خدايي هست بلكه   ميشناخت خدا نه فقط به اين معني است كه ما درك 

اين مزيت شناخت . يابيم كه چه چيز درخور ماست و چه چيز مناسب جالل اوست  ميدر
  ).222: ، ص17(ماست 

يكـي ادراك اينكـه خـدا       . و جنبـه دارد     درواقع آگاهي از وجود خداوند و شـناخت او د         
شناختي كه ما از خـدا      . شود ميوجود دارد و دوم درك آنچه كه از شناخت جالل او عايد ما              

توانـد خـدا را درك         مـي ذهن ما ن  «. كند   ميداريم ما را به سمت پرستش و عبادت او هدايت           
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ين از خـدا و درك      چنـين شـناختي راسـت     . كند بدون اينكه خود را تسليم پرستش او نمايد        

منظور از پرهيزكـاري و تقـوا، احتـرام و          . شود ميباطني كمال او در سايه دين و تقوا حاصل          
-40:، صـص 1، ج13( »كنـد   مـي او آن را به ما الهـام  ) فطري(عشق به خداست كه شناخت    

بحث در باره حس الوهيت در واقع در سه مرحله و پاسخ به سه پرسـش قابـل طـرح                    ).  41
  : است

موضع اساسي كالون درباب حس الوهيت چيست؟ مفهوم اصلي و بديع اين حس 
ثيري بر اين حس أگناه چه تچيست؟ اين حس قبل و بعد از هبوط چه وضعيتي دارد؟ 
 جمله بر اين حس خدادادي دارد؟ به عبارت ديگر آثار معرفتي گناه بر ذهن انسان، از

  چيست؟
  )هي انسانفطرت اال (جايگاه حس الوهيت. 1. 3

هيات  اساسي االمسأله كالون با بحث از اين مبادي دين مسيحينخستين كتاب 
گويد كه  ميما چگونه خدا را بشناسيم؟ او در پاسخ به اين پرسش : شود مسيحي آغاز مي

ر آدميان، در نظام طبيعت و در خود روند د–توان در آفرينش خدا را مي ميشناخت عمو
مبناي نخست . دو مبناي اصلي اين شناخت ذهني و عيني است.  تشخيص داد–تاريخي

 9.كه خدا در نهاد هر بشر قرار داده است »8بذر دين« يا 7»احساس الوهيت«عبارت است از 
ه است، اين گويا  را اعطا كرداالهيآگاهي از وجود  ها احساسي فطري يا پيش خدا به انسان

كالون .  خدا در قلب هر يك از افراد بشر نقش بسته استي هبدان سان است كه چيزي دربار
 مسيحي از آن خبر نداده ي هكه اگر مكاشف(سه پيامد اين آگاهي فطري را عموميت دين 

وار از   و احساس ترسي بنده10، وجداني مضطرب و ناآرام)يافت  بود، به بت پرستي تنزل مي
  .داند مي 11داخ

 حس«را  آن وي كه است كرده تعبيه انسان در را ميخداوند مكانيز كالون، نظر اساس بر
 واجد خاصي، شرايط در مكانيزم، يا قوه اين وجود واسطه هكه انسان ب نامد مي »الوهيت

تواند  مي رهگذر از اين و  شده  باورها اين واجد درواقع و شود ميخدا  به ناظر باورهايي
 همان بسط مثابه به تواند مي كالون ديدگاه اين .آورد دست به خدا درباره صادقي تقاداتاع

  :است آمده جديد عهد در انميرو در رساله رسول پولس زبان از كه باشد چيزي
 مردماني كه ناراستي، و ديني بي هر بر شود مي مكشوف آسمان، از خدا غضب زيرا«
 ظاهر در ايشان شناخت، توان مي خدا از آنچه كه چون .دارند مي باز ناراستي در را راستي
 قوت يعني او چيزهاي ناديده كه زيرا است؛ كرده ظاهر ايشان بر را آن خدا زيرا است؛

 تا شود مي ديده و دهميفه او كارهاي وسيله به عالم آفرينش حين از الوهيتش و سرمدي
    .)20-18: انمي، رو10(»نباشد عذري را ايشان
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 كه هست انسان فطري در است كه نوعي گرايش مدعي عبارات، نميه اساسبر كالون

. دهد مي شكل گوناگون هاي موقعيت و تحت شرايط خداوند مورد در را مختلفي باورهاي
ها توجيهي براي بد بودن  كند تا انسان  ميخدا بدين وسيله خود و فضايل خود را متجلي 

ان، مبني بر انجام احكام ميل دوم نامه به رو فص14او در تفسير بر بند . نداشته باشند
ها اين احكام را به مقتضاي طبيعت خود  دارد كه آن ميشريعت از سوي غيريهوديان، اظهار 

، 15: نك(داردداللت ها  نوعي به وجود بذر دين در باطن آن دهند و اين به ميانجام 
  ).141-120:صص

 در نهاد همه 12ل و يا گرايش فطرىچنانكه او در باب به وديعت نهاده شدن چنين مي
 :نويسد ميها از سوى خدا  انسان
واسطه كششى طبيعى، نوعى آگاهى نسبت به  در درون ذهن انسان، و در حقيقت به«

خداوند به خاطر . يابيم ما اين مطلب را امرى مسلّم و غيرقابل ترديد مى. خدا وجود دارد
 و نادانى را بهانه نكند، خود در همه اينكه حجت را بر همگان تمام كند و كسى جهل

بر اين اساس، چون آدمى . استها، آگاهى خاصى از مرتبت الوهى را به وديعت نهاده  انسان
ها، و به اقتضاى گواهى و تصديق  يابد كه خدايى وجود دارد و اوست آفريدگار انسان درمى

 خضوع در برابر خداوند و ها از شود؛ از آن جهت كه آن ها مورد بازخواست واقع مى خود آن
حال اگر بخواهيم جهل و . اند سپردن امور زندگى خود و وقف آن در راه خدا كوتاهى كرده

اى از آن را در  توان نمونه  مىجو كنيم، مسلماًو نادانى نسبت به خداوند را در جايى جست
آن كافر معروف ور كه طبا اين حال، همان. هاى غيرمتمدن و عقب مانده پيدا كرد ميان انسان

هيچ قومى آنقدر بى فرهنگ و دور از تمدن نيست، و هيچ ملتى آنقدر : گويد مى) سيسرو(
بدين ترتيب اين . بى تمدن نيست كه به وجود خدا، ايمانى راسخ و عميق عرضه ندارد

اى قوى جاى  دارد و نيز در دل همگان به گونه  اذهان همه را مشغول مىمفهوم عام، عميقاً
طور  هاست؛ بنابراين، نظر به اينكه از آغاز جهان، هيچ آيين، شهر و به  جزء الينفك آندارد و

اى وجود نداشته است كه بتواند بدون دين پيشرفت كند، اين امر به  خالصه هيچ خانواده
، 13(»طور ضمنى به اين اعتراف دارد كه شناخت خداوند در قلوب همگان حك شده است

  ). 44-43: ، صص1ج
  مفهوم اصلي و بديع حس الوهيت  .2. 3

توان موارد زير را در ارتباط با  ميگويد  مياز آنچه كه كالون در باب حس الوهيت 
  . استنباط نمود13مفهوم اصلي و بديع حس الوهيت

آن حسي : است دنبال دارد دو چيز همنظور كالون از از اين حس كه معرفت خدا را ب
كنيم كه آنچه  مي، عالوه بر اين درك »كه خدايي هستيابيم   ميواسطه آن در هب«است كه 
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الخره از شناخت او چه چيزي عايد ما ادرخور ما است و شايسته جالل خدا است چيست و ب

 و 14 متافيزيكي–هاي شناختي لفهؤ حس الوهيت داراي م).39: ، ص1، ج13(»شود مي
دهد، ما را  ميما  است؛ شناختي كه حس الوهيت نسبت به خدا به 15 اخالقي–شناختي 

البته اين بدان معني نيست كه به نظر كالون . دارد او را بپرستيم و در خدمتش باشيم ميوا
  . لفه متافيزيكي استؤهاي اخالقي م ارزش

 متافيزيكي -لفه شناختيؤبه گفته كالون، م:  متافيزيكي-لفه شناختيؤم. 1. 2. 3
 آگاهي از »حس الوهيت«. هستيابيم كه خدايي  ميوسيله آن در هچيزي است كه ب«

 »ها است يابند كه خدايي وجود دارد كه خالق آن ميوسيله آن در هها ب الوهيت است؛ انسان
اي به  ، عالقهمبادي اين بيانگر آن است كه كالون، حداقل در كتاب ). 44: ، ص1، ج13(

. يني نداردايراد براهين استداللي براي وجود خدا به عنوان اساسي براي معرفت شناسي د
. در باب خداشناسي وجود دارد كه كالون بر آن متمركز است) بي واسطه(يك نوع آگاهي 

واسطه حس الوهيت تصوري  هها ب البته الزم به يادآوري است كه او ادعا ندارد كه همه انسان
اي از ذات خدا  از خدا دارند؛ يعني او مدعي نيست كه دريافت يا درك مستقيم و بي واسطه

زيرا خدا غير قابل تصور و درك . يابند كه خدايي هست ميها در د دارد، بلكه انسانوجو
ذات خدا غير قابل درك است؛ از اين رو، ذات الوهي فراتر از «گويد  مي او چنانكه مثالً. است

 ).121 و 44، 52: صص، 1، ج13( »ادراك انسان است
او . داند ميواجهه عرفاني با خدا نالبته كالون حس الوهيت را به معني  تجربه ديني يا م

گويد  ميگويد اما از تجربه ديني يا مواجهه عرفاني با خدا چيزي ن مياز حس الوهيت سخن 
بلكه ). 150: ، ص18(كند ميو هرگز براي توصيف حس الوهيت از تجربه ديني استفاده ن

 دارد، يعني در يابند كه خدايي وجود ميها در منظور از حس الوهيت آن است كه همه انسان
با فرض اينكه اين شناخت شكل يك . ها شناختي مبني بر وجود خدايي هست همه انسان

توان اين پرسش را مطرح نمود كه اين حكم  ميرا دارد كه خدايي هست، اكنون   ميحك
 اين ادراك، يك سرشت انساني براي واسطه است يا نتيجه يك استنباط؟ به نظر كالون بي

اين سرشت، فطري است و اين فطرت . دقيق در يك راه درست استتفسير اطالعات 
تواند در تجربه روزمره تجديد  ميقابل يادآوري بوده و كند،  ميرا درك  وسيله كسي كه آن هب

 در .شود  ميهاي مكرر تازه نگه داشته   اين ادراك شبيه يك خاطره است كه با يادآوري.شود
هاي  ها به روش تي انساني براي تفسير برخي دادهمرحله نخست، آن احساس است يعني حال

اي از طرف خداست كه وقتي مردمان را  هديه«اين حالت باطني ). 225: ، ص17(خاص 
. گشايد  ميكند بلكه خود لبان مقدسش را   ميكند از مربيان خاموش استفاده ن  ميراهنمايي 

 به آنان كه منتظرش بودند نيز خود او نه تنها خدايي خود را به افراد برگزيده نشان داد بلكه
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ريزي كرد و در كنار اين ادله رايج، كلمه خود را قرار  او از ابتدا براي امتش برنامه. را نماياند

  ). 70-69: ، صص1، ج13(»ترين راه درك او بود ترين و مستقيم داد، كه صريح
نوع بشر . يابد ميوم داند كه با تمرين روزانه تدا ميمانند مهارتي او گاهي اين حس را 

در وضعيت آغازين خود، حالت باطني درك وجود خدا را داشت، حالتي كه با تجربه روزانه 
 عقيده خود را مباديوي در جايي ديگر از كتاب . به هيچ وجه هرگز نلرزيد بلكه تثبيت شد

 وجود توانم بگويم كه خدا در جاهايي كه هيچ دين و تقوايي  ميمن ن«: كند  ميچنين بيان 
كنم كه تنها يك   ميمن تنها از يك شناخت ساده و ابتدايي صحبت . شود  ميندارد، شناخته 

اين فطرت دروني آدم را نيز پاك و نيكوكار نگه . سازد  ميفطرت محض است كه درون ما را 
 خدا را به عنوان خالق ما و كسي كه ما را با نيروي خود ] با اين فطرت[همه مردم ... داشت
كند، با خيرخواهي خود ما را پرورش   ميكند، با مشيت خود بر ما حكمراني   مييت حما
كند و فيض خود را توسط مسيح به ما   ميدهد و ما را با تمام احترام و تقديس مراقبت   مي

  ). 40: ، ص1، ج13( »شناسند  ميدارد،   ميارزاني 
درست اين حس الزم است و ها براي كاركرد  هر يك از آن. حس الوهيت دو جنبه دارد

 از يك سو، حس الوهيت .ها با هم علت تامه كاركرد درست اين حس هستند در واقع، آن
هاي جهان بيروني كه هر روز آن را تجديد  تواند مدت زماني بدون آگاهي از ويژگي مي
از سوي ديگر، اين حس در صورت تقويت نشدن از سوي براهين . كند باقي بماند مي

كارگيري براهين  پس بايد با به. از عقل و نقل، به حالت خاموش در خواهد آمدبرگرفته 
گويد كه خدايي  مياين حس در اين حد كارآيي دارد كه به ما . معرفت به خدا تقويت شود

  .هست
 16»واسطه هيات طبيعي بياال«برخي از شارحين كالون اين ديدگاه او را 

واسطه است؛ به گفته   وجود دارد يك آگاهي بيآگاهي از اينكه خدايي). 25(اند خوانده
). 55:، ص1، ج13(ها بخواهند آن را پنهان كنند كالون خدايي وجود دارد هر چند انسان

بنابراين، به نظر كالون براي رسيدن به يك معرفت طبيعي از خدا دو راه متفاوت وجود 
عرفت ديگري نيز وجود دهد، اما م ميدست  هحس الوهيت في نفسه معرفتي از خدا ب. دارد

 كسي كه ). 52:، ص1، ج13(آيد ميدست  هدارد كه از طريق پديدار بودن خدا در جهان ب
را  شود به آساني آن ميحس الوهيت دارد وقتي براهيني مبني بر اينكه خدايي هست ارائه 

 .پذيرد مي
ي اين جنبه از حس الوهيت بيانگر شناخت فطر : اخالقي-لفه شناختيؤم. 2. 2. 3

 همه خير بوده؛ با قدرت أبرخي وظايفي است كه برخاسته از شناخت خدايي است كه منش
نامتناهي خود حافظ جهان؛ با حكمتش ناظم آن؛ با خيريتش نگه دارنده جهان بوده و 
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خصوص با راستي و عدالت بر نوع بشر حكومت كرده، رحمت خود را شامل حال آن  به

اي در حكمت، نور، راستي، قدرت،  خدايي كه هيچ رخنهنمايد؛  مينموده و از آن مراقبت 
پس به نظر كالون شناخت خدا به ). 41: ، ص1، ج13(عدالت و حقيقت راستين او راه ندارد

، 1، ج13(وسيله حس الوهيت كافي است تا حس وظيفه اخالقي را به همراه داشته باشد
  ).42: ص

شناسيم، اين آگاهي اين  مي با كاركرد درست حس الوهيت جهان پيرامون و خود را
كند كه نه تنها خدايي وجود دارد بلكه آن خدا همه چيز را كه  مياعتقاد را فعال و تقويت 

بنابراين مضمون شناختي حس الوهيت تنها اين نيست . كند ميشناسيم آفريده و حفظ  مي
ان اين آگاهي كه خود و هرچه كه انس. كه خدا هست بلكه اينكه او خداي خالق است

بيند مخلوق خدا است، اعتقاد و احساس هيبت، حرمت، سپاسگزاري و التزام به ولي  مي
ها   مقتضي شناخت خالق از سوي انسانشود، اعتقاد و احساسي كه كامالً مينعمت را سبب 

ولي نعمت را بايد دوست داشت و حرمت او را «و تعهد به اين اصل اخالقي است كه 
  ).228-227: ، صص17 (»نگاهداشت

هاي حس الوهيت است چنين استدالل  لفهؤاو در باب اينكه قوه اخالقي يكي ديگر از م
 كسي را كه مرا خلق كرده است دوست داشته و به او حرمت قايل شوم؛ دمن باي: كند مي

دانم كه خدا خالق و حافظ من است؛ پس، من بايد خدا را دوست داشته و به  مي من طبيعتاً
هيچ ضعف اراده و ناتواني ديگر   مياز آنجا كه در وضعيت قبل از هبوط، آد. او احترام بگذارم
هايي كه چنين احساسي داشتند به خدا عشق ورزيده و از او اطاعت كرده و  نداشت، پس آن

  ). 44: ، ص1، ج13( »هي كردندزندگي خود را وقف اراده اال«
تي كه براهين پس حس الوهيت حسي همگاني و در عين حال طبيعي است، در صور

از اين لحاظ اين حس مانند . ها است استداللي بر وجود خدا خاص شمار اندكي از انسان
آن . ها باشد ارتباط با آن  بيها است، بدون اينكه كالً گانه است، اما متمايز از آن حواس پنج

رسد كه به  مياي براي پي بردن به وجود خدا است و زماني فعال شده و به فعليت  قوه
  .جهان پيرامون نظر كرده و در وضعيت پيش از هبوط بينديشيم

گيرد كه اين شناخت اكتسابي نيست و   مي پولس در عهد جديد نتيجه ياو براساس آرا
مردم ممكن است در موقعيتي باشند كه دانش صحيحي از «. آيد   ميدست ن هبا آموزش ب

به ذهن انه بدانند ولي چنين آگاهي خداوند نداشته باشند كه او را به درستي، ابدي و جاود
اين آگاهي فطري به زودي انسان را وادار به تفكر ). 44: ، ص1، ج13(»كند  ميها خطور  آن

 . كند  ميدر مورد خداوند 
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ها، بدون اينكه واجد استداللي باشد، ايمان  ها و دره از ديد او كسي كه با نگاه به كوه

 اين خداست كه جهان را آفريده است، در ايمان و آورد كه جهان داراي خدايي است و  مي
به بيان ديگر، الزم نيست كه يك متدين، استداللي قياسي يا . اعتقاد خود موجه است

  . استقرايي را براي موجه ساختن ايمان خود ارائه كند
  

  هاي حس الوهيت ويژگي. 4
اين  خدا، بر آن است كه به نسبت فطري گرايش و حس الوهيت كالون با پذيرش

   :است برخوردار هايي ويژگي از خود نوبه به گرايش
باور به خدا  اين داشتن براي آگاهانه طور به انسان بودن؛ انتخابي غير و ناآگاهانه -
 قرار انميهمه آد در كه طبيعي خودجوش و فطري كشش اين و زند مين انتخاب به دست
 شرايط و شكوفايي، پرورش نيازمند كه است بهمم و عام و اجمالي شناخت نوعي دارد،

  .)173-171: ، صص24(است  مناسب
 تأثير تحت تواند مي حدودي ل تامي اين ظهورآن؛ موانع براي فقدان و شرايط وجود -
 معصيت مسيحيت، آئين طبق .پايمال شود حتي يا درآيد نهفته و خفته صورت به گناه
 معرفتي، نتايج برخي از شود باعث ما و فطري طبيعي معرفت به زدن آسيب با تواند مي

 گناه، نخستين«: گويد مي جايي در كالون. شويم فطري محروم معرفت معنوي يا اخالقي
. »خداست به اعتماد عدم گناه، نخستين«: كند مي اشاره ديگر و در جايي »است عدم اطاعت

، 18ر، مزمور مي، مزا10( »است گناه ريشه ترين قميع غرور،«نظر كتاب مقدس  از هرچند
 نخستين عنوان به حسادت از ديگر جاي ييد نقش غرور، درأكالون با ت، )15: ، بند2فصل 
 اين جمع وجه شايد). 211: ، ص24؛ 4: ، بند1، فصل 1، ج2، كتاب 14(برد  مي نام گناه
  غرور،  غرور موجب حسادت، حسادت موجب عدم موجبخودخواهي :باشد چنين ها گفته

  .شود مياطاعت  و آن موجب عدم خدا به اعتماد
 اعتقاد خداوند به ها انسان همه نبود، گناهي جهان در اگر «:گويد مي كالون رو نميه از
 همان با گذشته وقايع و خارج جهان و ديگر اشخاص وجود به همانطور كه كردند؛ مي پيدا

 يا دشوار ما نظر در خدا به باور شود مي باعث آنچه پس .دارند طبيعي اعتقاد خودجوشي
 ). 157: ، ص3 (»است طبيعي غير و آلود گناه وضعيت جلوه كند، نامعقول

يا  رفتني بين از راحتي به كه است گرايشي فطري، گرايش فراگيربودن؛ و قميع -
  . است قلوب در راسخ چون نيست شدني فراموش

راي فعليت رسيدن ب. بالقوه در انسان است صورت به بالقوه بودن؛ اين حس و تمايل -
 االهي حس نبايد اجازه داد سيماي. ان برداشتميرا از  موانع و نمود مهيا را بستر بايد آن
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 دود اثر بر«آنسلم  گفته به حس اين زيرا شود؛ مكدر گناه از برخاسته دود اثر وجود بر در

 :كند مي يهتوص كالون رو اين از )68: ، ص3(»گردد مي تار و تيره ما، بد از كردار برخاسته
 )الوهي حس(دين  بذر آن فقط نه خداوند .شود محروم سعادت به دستيابي از شخص مبادا«

 روز هر و گيرد مي از خود پرده بلكه است، كاشته بشر قلوب در ايم، گفته سخن آن از كه
 را خود چشمان تواند مين درنتيجه انسان سازد؛ مي نمايان جهان مخلوقات همه در را خود
 حال عين در و شمار بي تنوع اين در خود را خداوند نباشد؛ او ديدن از ناگزير و كند باز

؛ 158: ، ص3؛ 52:، ص1، ج13(»سازد مي آشكار آسماني اجرام انبوه منظم كامالً و متمايز
23 ،280.( 

 تا است كرده مهيا همگان براي را شرايط خداوند كه است آن از حاكي عبارات، اين
 .نيست عالم و  ميعا انمي تفاوتي مطلب، اين در و شود فعال و انگيختهبر ها آن الوهي حس

 رو اين از .ندارد وجود تكراري او تجلي در و است تجلي در مداوم طور به و همواره خداوند
 مرگ، هنگام كوه، آسمان، دريا، ن،ميز در خدا. است تازه و طراوت با لحظه هر او تجلي
 باغ اين از دم هر«روست كه  از اين و گيرد ميبر چهره از بنقا دم به دم ... و گناه هنگام
  ».رسد مي بري

 قرار با كالون، خداوند ديد از است؛ تراشي بهانه و عذر مانع دروني، آگاهي اين وجود - 
 و عظمت به نسبت فهم خاصي و درك از را ايشان ها انسان درون در الوهي حس اين دادن
 نميه .دارد باز غفلت يا عذر جهل به توسل از را ها آن ات است كرده مند بهره خود شكوه
 به .است ايشان ناشايسته كارهاي در قبال ها انسان مسؤوليت منبع همگاني، و دروني درك
 چرا كه كنند؛ مي محكوم دروني گواهي و درك اين با را خود ها انسان «:كالون خود تعبير

، 13(»اند كرده كوتاهي خدا رضاي راه در خود زندگي دادن اختصاص و تكريم خدا از ها آن
 ).44: ، ص1ج

هيچ  بودند، جاهل خدا به نسبت ها انسان اگر: گفت توان مي ديدگاه اين اساس بر
 به خدا طبيعي و فطري گرايش و كشش نوعي ها انسان اما نداشتند؛ او به نسبت گرايشي
 خود، آگاهانه و ارادي هاي كوتاهي قبال در و نيستند جاهل خدا به نسبت ها آن پس دارند؛

  .بود خواهند مسؤول و محكوم
 همگان كه داند مي اي آموزه را به خدا آگاهي كالون :ناآموختني بودن و اكتسابي غير -

 متعارف، هاي راه از كه نيست اي آموزه دارند و خود مادر رحم در و جنيني زمان همان از
 فطرت، و طبيعت كه روست اين از شد؛با حاصل شده مدرسه و استاد درس، تعليم، مانند
 مورد بيروني عوامل اثر در است ممكن هرچند دهد؛ ميكس ن هيچ به را آن فراموشي اجازه
 كه كند مي گوشزد اينجا در پالنتينگا). 46-45: ، صص1، ج13(قرار گيرد فراموشي يا غفلت
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 واجد جنين، يك حتي بگويد تا نيست نكته اين صدد بيان در كالون كه است اين من تصور

 رحم در شخص  آنچه:كه است اين نهميز اين در وي بلكه حدس است؛ فطري واقعاً دانشي
است   ميعل چنين به دستيابي براي اي توانايي بالقوه بلكه نيست؛ خدا به علم دارد، مادرش

 .)288: ، ص23(
 اناييسنخ د از آنكه از بيش خدا به گرايش كه آيد مي دست به فوق عبارت مفاد از
و  شرايط كه نحو اين به بالقوه؛ توانايي يك هم آن است؛ توانايي مقوله از باشد،

 را تحريك فطري توانايي و الوهي حس اين كه هست انسان زندگي در خاص هايي موقعيت
 گرايش فعاليت و شكوفايي و  ظهور،رو اين از .نمايد صادر را خدا به ناظر باورهاي تا كند مي

 هاي توانايي ساير كه ونهگهمان .دارد بلوغ خاصي و كمال به نياز )سيخداشنا حس(فطري
  .است خود ويژه هاي موقعيت و شرايط خاص و بلوغ و كمال نيازمند  ميآد بالقوه

  
  علت دور افتادن انسان از فطرت. 5

رود كه   مي فطري بودن شناخت خدا به دنبال دليلي مسألهكالون پس از مطرح كردن 
چرا بسياري از مردم با وجود داشتن شناخت دروني از : ال را در خود داردؤپاسخ به اين س

ها بيشتر  ما انسان«: گويد ميال ؤشوند؟ او در پاسخ به اين س  ميخدا، خدانشناس و بدكار 
. تمايل داريم بدانيم كه ذات خدا چگونه است و چه چيزهايي از نظر ذات او قابل قبول است

گذارد در وهله اول بايد آموختن احترام، تكريم و   ميها   انسانتأثيري كه شناخت خدا روي
ها را وادار كند كه همه خيرها را از او طلب كنند و  ترس از خدا باشد و در وهله دوم بايد آن

آيد اين است كه چگونه   ميالي كه پيش ؤس. اگر حاجتشان برآورده شد از او تشكر نمايند
كند و   ميشود، بدون هيچ درنگي در ذهن شما رشد   ميارد ايده وجود خداوند به ذهن شما و

شود و همه   ميپرستيد؟ چگونه زندگي شما به سمت او كشيده   مياز آن زمان شما او را 
كه حتي  كنيد؟ در حالي  ميگردد ولي بازهم گاهي او را فراموش   ميكارهاي شما به او باز 

تان در قالب اطاعت از او نباشد باز  زندگياگر شما زندگي فاسدي داشته باشيد و چارچوب 
 ).42-41: ، صص1، ج13(»هم اراده او قانون زندگي ما خواهد بود

قهـر و خـشم     «: گـردد    مـي ها بازهم به سخنان پولس باز         الؤاو براي يافتن جواب اين س     
اثـر   اسـت كـه بـر       مـي خداوند از آسمان آشكار شده كه برعليه خدانـشناسي و شـرارت مرد            

. ها نـشان داده اسـت   خدا خود را در درونشان به آن     . كنند   ميود حقيقت را پايمال     شرارت خ 
  .)20-18: هاي ان، فصلمي، رو10(»ها عذري نخواهند داشت آن

كند كـه خداونـد خـود و فـضايل خـود را                ميكالون با توجه به سخنان پولس استنباط        
وي در تفـسير اعمـال      . اشـند ها توجيهي بـراي بـد بـودن نداشـته ب           كند تا انسان     ميمتجلي  
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ـ      مـي ها   چگونه انسان «: كند   ميال جالبي را مطرح     ؤ س  نيز رسوالن طـور فطـري بـه       هتواننـد ب

 پولس معتقد بود كه تنبلي و سـستي مـانع از    »حقيقت و دانش صحيحي از خداوند برسند؟      
رنـد  شود كه مردم حضور خداوند را درك كنند و اگر تنبلـي و سـستي را كنـار بگذا                     مياين  
 ). 215: ، ص17(جا متوجه شوند  طور غريزي حضور او را درهمه هتوانند ب مي

پذيرند به دليل عدم پرهيزكاري و معصيت   مياز نظر كالون كساني كه خداوند را ن
با توجه به اين سخنان، نكات متعددي . اند خداوند، اين نور طبيعت را در خود خاموش كرده

اي آفريده است كه تمايل زيادي به  اوند ما را به گونهنخست آنكه خد: قابل حصول است
دوم آنكه اين تمايل، به . ايمان به او داريم و اين تمايل از بدو تولد در هر فردي موجود است

تواند از فعليت  مينحو بالقوه در هر انساني وجود دارد و الزم است به فعليت برسد؛ و گناه 
بنابراين، اگر گناه نبود، تمام افراد بشر به يك اندازه . يافتن اين تمايل غريزي جلوگيري كند

اگر گناه نبود، . آوردند، عدم اعتقاد به خداوند ناشي از گناهان است ميبه خداوند ايمان 
اند و جهان  هايي قبل از ما بوده  اينكه امت–همانگونه كه به جهان خارج و حوادث گذشته 

توان  ميلذا . داشتيم ميم، به خداوند نيز اعتقاد  اعتقاد داري–داراي تاريخي طوالني است
ونه كه بايد در سالمت گگفت گناهكاران در موقعيت معرفتي ناكار آمدي قرار دارند، همان

سوم اينكه اعتقاد به . قواي ادراكي كسي كه به وجود جهان خارج اعتقاد ندارد شك كرد
توان يافت كه اعتقاد به  ميرا نها است، هيچ امتي  خداوند، اعتقادي فراگير در همه امت

هاي وحشي و غيرمتمدن نيز اعتقاد به  حتي امت. ها وجود نداشته باشد خداوند در آن
نكته آخر آنكه، پيامبران براي اثبات وجود خداوند بر براهين عقلي تكيه . خداوند دارند

خداوند را در اند، آنان از بشر خواستند تا چشم حقيقت بين خودرا باز كند و حضور  نكرده
 .همه جا نظاره كند

 پيدا اعتقاد خداوند به ها انسان همه نبود، گناهي جهان در نهايت بايد گفت كه اگردر 
 همان با گذشته وقايع و خارج جهان و ديگر اشخاص وجود به همانطور كه كردند؛ مي

 يا شوارد ما نظر در خدا به باور شود مي باعث آنچه پس .دارند طبيعي اعتقاد خودجوشي
  ). 157: ، ص3(است  غيرطبيعي و آلود گناه وضعيت جلوه كند، نامعقول

هـي اوسـت، او از    كه كالون معتقد است، گناهان هـر شـخص مـانع ادراك اال             يياز آنجا 
. كنـد    ميپرست شوند يا داراي تصورات غلطي درمورد خداوند باشند تعجب ن            اينكه مردم بت  
اي بـه نظريـه      خدشـه ... زم، پرستش اشيا و     ميرستي، آني هايي مثل چند خداپ     بنابراين پديده 

چنانكـه او در جـايي در        ).231: ، ص 17(كنـد      مـي هـي كـالون وارد ن     فطري بودن ادراك اال   
خواهم به حقيقتي برسم كه از طريق آن خداوند خود را هم               ميمن تنها   «: نويسد   مي مبادي

در شـان را      ها خطوط كلي طـرح زنـدگي       اگر آن . نماياند   ميها و هم به اهل خودش         به غريبه 
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.  طرح او بكشند، در ازليت او تأمل كرده و سرچشمه همه چيز از او خواهند دانـست   محدوده

را تنهـا در     اگر به دنبال دليلـي بـراي آنچـه او را بـه خلـق كـردن دعـوت كـرد بگردنـد آن                       
كند كـه      ميالش  دنيا ت « اين در حالي است كه       ).59: ، ص 1، ج 13( »يابند   ميخيرخواهي او   

همه شناخت و آگاهي انسان در مورد خداوند را تحـت تـأثير قـرار دهـد و پرسـتش او را از                       
  ).44: ، ص1، ج13(»شماري دچار انحراف كند هاي بي راه

ها به خداوند نظر خـود را چنـين بيـان            در مقابل او در مورد افراد پرهيزكار و اعتقاد آن         
بيند، خدايي كه فرد براي او هيچ          مي يك خداي واقعي را      ذهن فرد پرهيزكار تنها   «: كند     مي

شـود كـه       مـي سازد، بلكه به داشتن صفاتي راضـي           ميشخصيت جعلي كه او را راضي كند، ن       
ها بر عليه آناني است كه از اراده خـدا           بيشترين تالش آن  . سازد   ميها را متجلي     خدا خود آن  

  ).43: ، ص1، ج13( »شوند  مي راست منحرف كنند و با جسارت و گستاخي از راه  ميتخطي 
شود بايد عـاقبتي    ميحال كه شناخت فطري است و گناه مانع از به فعليت رساندن آن            

ان بـه   ميـ كالون با اشـاره بـه سـخنان پـولس در كتـاب اول رو              . براي گناهكاران تعيين شود   
از خداونـد يـك     هـا    كـه شـناخت آن     كنـد؛ درحـالي      مـي ها اشاره    نابخشودني بودن اعمال آن   

ها ديگر عذري موجه نخواهنـد داشـت و          اساس اين شناخت انسان    بر. شناخت طبيعي است  
اگـر كـسي   «: گويد  مي هاي پولس تفسير نامهكالون در بخشي از كتاب . نجات نخواهند يافت  

بداند كه خدا وجود دارد و داراي دانش كافي درباره او باشد و از اين دانش استفاده بد بكنـد    
واقـع او اجـازه داده كـه دانـشش او را بـه خطـا                 در.  عمل او غيـر قابـل بخـشش اسـت          اين

  ). 213: ، ص17(»بياندازد
  

 حس تباه شده: حس الوهيت پس از هبوط. 6
زماني كه انسان از طريق : كند ميكالون وضعيت انسان بعد از هبوط را اينگونه توصيف 

ن كتاب مييابد و زماني كه از طريق ه  مي  او راي هنگرد، قدرت مطلق  ميمقدس به خدا  كتاب
مقدس موقعيت انسان را  كتاب. بيند  مينگرد، تباهي و فساد كامل خويش را   ميبه خودش 

طور كامل ويران   جايي كه صورت خدا در انسان به: كشد  ميدر داستان هبوط به تصوير 
چه باقي مانده بود، به حدي ويران شده بود كه آن] صورت خدا[اما آن ... «نشده است؛ 

 مراد كالون از فساد و تباهي كامل ). 189: ، ص1، ج13(» قواره و بدشكل بود اندازه بي بي
اي درخور با خداوند، از طريق اعمال خودش،  انسان، ناتواني كامل او از ايجاد و يا حفظ رابطه

و پاكي و آدم و حوا با گناه خويش نه تنها مواهب، الطاف و دوستي با خداوند . است
افراد نوع بشر   ميقدوسيتي را كه دارا بودند از دست دادند بلكه اين محروميت را به تما

  .منتقل كردند
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در . بريم ميكالون معتقد است كه ما همگي هبوط كرده و در وضعيت هبوط بسر 

حس الوهيت ) دهنده برخوردارند حتي كساني كه از معرفت مسيح نجات(نتيجه هر يك از ما
ان ميبه نظر او، خدا بذر دين را در قلب همه كاشته است؛ اما در . و تباه شده داريمناقص 

را به  صدها نفر شايد يكي پيدا شود كه آنچه را كه درك كرده است پرورش دهد؛ يا حتي آن
ن دليل، اكنون ميبه ه ). 3: ، فصل1، مزمور10(وه خود را به موسمش بدهدميبار بنشاند تا 

اند، برخي ديگر غرق در اهداف پليد خود گشته و بر خدا عصيان  ات شدهبرخي گرفتارخراف
  ).47: ، ص1، ج13(دان اند و خود را از معرفت راستين خدا محروم كرده ورزيده

دهد وي  ميي وجود دارد كه نشان يها اما در طبيعت منحرف و فاسد انسان هنوز جرقه
از نور عقل و هوش است، اين نور توسط با وجودي كه وي برخوردار .  با حيوان تفاوت دارد

 ن هبوط برميه. ثيري مفيد بتابدأتواند با ت ميابرهاي تاريك چنان پوشانده شده است كه ن
را چنان توسط شهوات فاسد گردانيده كه در داشتن  ثير گذاشته و آنأاراده او نيز ت

 ). 3: ، بند2، فصل2، كتاب14(هاي خير ناتوان است  خواسته
واسطه هبوط، هر نوع  ههت، برخي معتقدند كه انحراف از حس الوهيت، بن جميبه ه

چنانكه پاركر معتقد است . كند ميهيات طبيعي را در انديشه كالون نفي ديدگاه راجع به اال
بخش خاص نفس  وسيله اشراق نجات هصورت خدا چنان تباه شده كه خدا را تنها ب«كه 

اني كه هماهنگي با خدا و خلقت او را از دست انس. توان شناخت مي »كلمه و روح«توسط 
، 21(»تواند مكاشفه خدا را كه معناي راستين جهان است درك كند ميداده است ديگر ن

  ). 53: همان، ص(هيدان طبيعي دانستتوان كالون را اال ميپس ن). 48: ص
ه صورت خدا آفريد واسطه به  بهپس موضع اصلي كالون آن است كه نوع بشر، احتماالً

شدن از حس الوهيت برخوردار است و اين حس با هبوط از بين نرفته است، بلكه كاركرد 
 .  درست خود را از دست داده است

  
  خدا به معرفت بر معصيت اثر. 7

از آنجا كه . گفته شد كه به نظر كالون جهان و انسان آفريده خداي قادر و رحمان است
ا انسان را آفريد و در او حس الوهيت را قرار خد. خدا خير است، آفرينش او نيز خير است

تواند  ميهاي متافيزيكي و اخالقي است؛ او با اين حس هم  لفهؤحس الوهيت داراي م. داد
نوعان خود درك  دريابد كه خدايي هست و هم وظايف اخالقي خود را در قبال خالق و هم

طور سري عقل را به  ط بههبو. ان خدا و انسان شدميهبوط سبب ايجاد شكاف اخالقي . كند
 ).238-237: ، صص17(خودخواهي تباه نموده و پيامدهاي معرفتي مهلكي را سبب گرديد
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 كاهش شده، افتد، سست مي خطر به آن لوازم و گناه واسطه به خدا به طبيعي معرفت

 تواند مي شناختي قوه هر كه همانگونه. گردد ميچه بسا خاموش  و كند مي فروكش و يافته
 اثر بر نيز خداشناسي حس شود، مواجه مشكل با خود هاي در تشخيص و شود بيماري دچار
 تا بسا چه و گردد مي نامناسب آن كاركرد و شود مي بيماري دچار و تضعيف گشته گناه
 .گردد ساقط خود كاركرد از حس اين كامل، صورت به اي يا اندازه

، »بذر دين«ايد آنچه را كه كالون با اين حال، حتي در انسان هبوط كرده و فاسد نيز ب
تواند فاسد شود اما نابود  ميخواند را پذيرفت، بذري كه  مييعني حس باطني وجود خدا، 

تواند بر  مي و فيض خدا )69-68 و 46-45: ؛ صص55 و 51، 50: ، ص1، ج13(گردد مين
: گويد ميچنانكه او در اين باب . روي آن عمل كرده و يك طبيعت جديدي را بپروراند

شوند، كه با اين كار بذرهاي  ميها با فاسد كردن شريرانه بذرهاي معرفت خدا آلوده  انسان«
اما اگر طبيعت انسان براساس ). 51: ، ص1، ج13(»شود ميها كاشته  هاي آن گناه در قلب

  .كند مي اخالقي نگريسته شود وضعيت فرق »بذرهاي«
  

 نتيجه. 8
هيات مسيحي موضوع فطرت به شود در اال  ميم با توجه به آنچه كه گفته شد معلو

مطرح شده است، ديده   ميهيات اسالشناختي، آنگونه كه در اال اي انسان عنوان نظريه
ي شناخت از خداوند و يا   نحوهي ههيدانان مسيحي مطالبي به ويژه در بارنزد اال.  شود  مين

 لوازم آن مطالب، قول به چيزي به  اخالق بيان شده است كه ظاهراً الزمه يا يكي ازي هدربار
  -+. باشد، است مي  ميهيات اسالنام فطرت، تقريباً شبيه به آنچه در اال

شناخت . ان متألهان مسيحي نظر جان كالون در اين موضوع قابل توجه است ميدر 
الوهيت و توانايي داشتن چنين شناختي بطور طبيعي اساس معرفت شناسي ديني كالون را 

وي است ارتباط  ميديدگاه او در اين باب كه پايه بسياري از مباحث كال. دهد  ميتشكيل 
يكي . آگاهي از وجود خداوند و شناخت او دو جنبه دارد . بسيار نزديكي با فطرت دارد

  .شود ميادراك اينكه خدا وجود دارد و دوم درك آنچه كه از شناخت جالل او عايد ما 
گويد كه شناخت  مي "ونه خدا را بشناسيم؟ چگ"او در پاسخ به اين پرسش كه 

 – در آدميان، در نظام طبيعت و در خود روند تاريخي –توان در آفرينش  ميخدا را  ميعمو
مبناي نخست عبارت است . دو مبناي اصلي اين شناخت ذهني و عيني است. تشخيص داد

خدا به انسان ها . ستكه خدا در نهاد هر بشر قرار داده ا »بذر دين«يا » احساس الوهيت«از 
 را اعطا كرده است، اين گويا بدان سان است االهياحساسي فطري يا پيش آگاهي از وجود 
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خداوند  براين اساس،.  خدا در قلب هر يك از افراد بشر نقش بسته استي                          هكه چيزي دربار

  .نامد مي »الوهيت حس«را  آن وي كه است كرده تعبيه انسان در را  ميمكانيز
آن حسي است . است دنبال دارد دو چيز همنظور كالون از اين حس كه معرفت خدا را ب

كنيم كه آنچه درخور  مي، عالوه بر اين درك »يابيم كه خدايي هست ميواسطه آن در هب«كه 
الخره از شناخت او چه چيزي عايد ما اته جالل خدا است چيست و بسما است و شاي

  .شود مي
انسان .  اخالقي است– متافيزيكي و شناختي –هاي شناختي  لفهؤ الوهيت داراي محس

تواند دريابد كه خدايي هست و هم وظايف اخالقي خود را در قبال خالق  ميبا اين حس هم 
حس الوهيت را به معني  تجربه ديني يا مواجهه اما نبايد . نوعان خود درك كند و هم

  .عرفاني با خدا دانست
اين  خدا، بر آن است كه به نسبت فطري گرايش و حس الوهيت با پذيرشكالون 

 فقدان و شرايط بودن، وجود غيرانتخابي و ناآگاهانه -هاي ويژگي از خود نوبه به گرايش
 ناآموختني بودن و فراگيربودن، بالقوه بودن، غيراكتسابي و قميظهور، ع موانع براي

  .است برخوردار
پذيرند به دليل عدم پرهيزكاري و معصيت   ميداوند را ناز نظر كالون كساني كه خ

  .اند خداوند، اين نور طبيعت را در خود خاموش كرده
حس الوهيت پس از آن كالون در توصيف وضعيت انسان بعد از هبوط، معتقد است كه 

افتاده،  خطر به آن لوازم و گناه واسطه به خدا به طبيعي معرفتناقص و تباه گشته است، 
با اين حال، حتي در انسان هبوط كرده و . كرده است فروكش و يافته كاهش شده، سست

خواند را  مي، يعني حس باطني وجود خدا، »بذر دين«فاسد نيز بايد آنچه را كه كالون 
  .تواند احيا گردد ميگردد و با فيض خدا  ميتواند فاسد شود اما نابود ن ميپذيرفت، بذري كه 

  

  ها يادداشت
1. John Calvin                                  
2. Institutes of the Christian Religion 

يكي از سه شاخه اصلي كليساي عام مسيحي است كه ) Protestantism(آيين پروتستان . 3
همراه با كليساي كاتوليك رومي و كليساهاي ارتدوكس يكي از اديان بزرگ جهان را تشكيل مي 

در اين سده، دوره بزرگ و .  در نهضت اصالح ديني قرن شانزده ميالدي داردمذهب ريشهاين . دهد
الگوهاي االهيات مسيحي كه به قرون وسطي منسوب . اي در االهيات مسيحي غرب گشوده شد تازه

اين جنبش درصدد بود كه نظام اعتقادي، اخالقيات و . اي داد هاي تازه بود، جاي خود را به نمونه
اين .  غرب را با اصولي كه بيشتر مبتني بر كتاب مقدس است، سازگار سازدساختارهاي كليساي
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گيري طيفي از كليساها شد كه بعدها به كليساي پروتستان معروف  نهضت در ابتدا موجب شكل

هاي ديگر  رفت ولي با گذشت زمان شاخه كار مي ها به در آغاز براي لوتريپروتستان اصطالح . گرديد
در نهضت اصالح پروتستاني . را نيز دربر گرفت) Anabaptists( ها باپتيستاصالح ديني حتي آنا

كليساي اصالح : ، ب)Lutheranism(آيين لوتري: الف: سه شاخه مهم وجود دارد
كليساي انجيلي : شود، ج  از آن به آيين كالوني ياد ميكه معموالً) Reformed Church(شده

Evangelicalism)(نياد ستيزمذهب اصالح گراي ب: ؛ د )Anabaptism. ( 
ها بر  هاي مذهبي پروتستان به طور قابل توجهي باهم متفاوت است، اما همه آن اصول اعتقادي فرقه

 مسايل اعتقادي و دستورات ديني بايد كالم خدا را در اولويت قرار داد؛ بييناين تأكيد دارند كه در ت
شود؛ و همينطور همه مؤمنان كشيش   ميهي از طريق ايمان و نه از طريق اعمال توجيهفيض اال

  ).12؛ 20:  براي تفصيل سخن در اين باب، نك(خود هستند 
سازد، انسان از خود  دوركيم انسان را تابع جامعه دانسته و معتقد است كه فرد را جامعه مي. 4

ام تولد به هاي او در يك قالب اجتماعي كه در هنگ گونه اختياري در برابر جامعه ندارد و انتخاب هيچ
گرايي آنچنان نظر او را به خود جلب كرده بود كه حتي  جامعه. گيرد او داده شده است انجام مي

او كه اصالت اجتماع را محور تفكر و . دانست مسايلي نظير هوش و عقل و اراده را زاده اجتماع مي
ضوعي تفكر خود بررسي له دين را در رابطه با اصل موأكوشيد تا مس انديشه خود قرار داده بود، مي

 ).16: براي تفصيل سخن در اين باب، نك(كند
ها داده است،   فطرت عبارت است از گونه خاصي از آفرينش كه خداوند در بدو خلقت به انسان.5

كه از اين . ها از همان ابتداي خلقت آن را دارند هاي خاصي كه انسان يعني يك سلسله ويژگي
ادراك . فطرت دو نوع است فطرت ادراكي و فطرت احساسي. شود ميها تعبير به فطريات  ويژگي

خواهد، بديهي  اولي است و  ميفطري، كه به حوزه عقل و فكر تعلق دارد، ادراكي است كه دليل ن
احساس فطري  عبارت است از گرايش فطري كه . اگر دليل هم بخواهد، دليلش را همراه خود دارد

توان به حقيقت جويي، خير اخالقي،  مي امور فطري در انسان از جمله. ريشه در روح انسان دارد
مطهري در باره شناخت خدا از طيق فطرت . زيبايي، خالقيت و ابداع و عشق و پرستش اشاره نمود

در . انسان به حسب ساختمان خاص روحي خود، متمايل و خواهان خدا آفريده شده است«:گويد مي
بنابراين، انسان در خود ميل و . يك غريزه نهاده شده استصورت  هانسان خداجويي و خداپرستي ب

اين اعتقاد ممكن . يابد و نوعي اعتقاد مرموز در نهاد او نسبت به خدا وجود دارد گرايش به خدا را مي
آنجا كه ممكن است  است در سطح شعور باطن باقي بماند و هرگز به سطح شعور ظاهر نرسد، تا

د خدا باشد و در باطن برحسب همان اعتقاد فطري وجود خدا را انسان در شعور ظاهر منكر وجو
 ).91 –74: ، صص9(»بپذيرد

، نويسنده، فيلسوف .)م. ب65 -.م.قLucuis Annaeus Seneca) (4 (لوكيوس انايوس سنكا . 6
ي رواقيون و مذهب وي نوعي دئيسم ساده او از فالسفه. ي رواقي استي انديشهو نماينده

از جمله . او صاحب تأليفات متعدد در فلسفه است. بود)  اعتقاد به پيغمبرانخداپرستي بدون(
 كه مراحم كه خطاب به نرون است و ديگر كتابي موسوم به مروتهاي فلسفي وي يكي به نام  كتاب



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 66
ي افكار روميان هاي سنكا نماينده نوشته. كند در باب روابط اجتماعي بين دهنده و گيرنده بحث مي

او مانند . سنكا در اصل متفكري اخالقي بود نه فيلسوف سياسي. ز امپراطوري استدر زمان آغا
نگريست  رواقيون به وحدت وجود باور داشت، يعني به جهان چونان كل مادي و عقالني واحدي مي

شود انسان را  نظر او اگر به درستي به آن پاسخ داده  پرداخت كه به  به مسائل اخالقي ميو عمدتاً
ي خود او درصدد بود كه اخالق خردمندانه. سازد رسيدن به آرامش و صفاي قلب و روح ميقادر به 

نظرات اخالقي سنكا تأثير بسياري بر ايدئولوژي مسيحيت . را با وظايف جامعه و دولت پيوند زند
  ).276-275: ، صص6؛ 243: ، ص5:  براي تفصيل سخن در اين باب، نك(گذاشت

7. sense of divinity (sensus divinitatis) 8. seed of religion(semen religionis) 
تواند  تنها چيزي است كه مي    )  از طريق دستيابي به معرفت ديني      »صورت خدا «بازگرداندن  (دين  . 9
 ).318: ص(است  ، دين ويژگي متمايز انسانوازاين ر. ن و مقام انسان را دوباره به او باز گرداندأش

10. troubled conscience             11. servile Fear of God       
12. innate                                    13. Pristine Sensus                      
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