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  بررسي تطبيقي معرفت فطري خدا در الهيات كالويني و الهيات اسالمي
   )جان كالوين و عالمه طباطبايي با تكيه برآراي(

   مهدي فدايي

  محمدجواد فالح

  دهيچك
كه او را به سنت خاص زندگى و راه معينى كه  ن داراى فطرتى خاص استانسااز نظر عالمه طباطبايي 

توانـد پـيش    راهى كه جز آن را نمى ؛كند هدايت مى، شود مى )خداوند(منتهى به هدف و غايتى خاص 
 اذعان بـه وجـود  از سوي ديگر براساس الهيات كالويني . »فطْرَت اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها« :گيرد

اي باشـد كـه در    سان كه نظريهبدان ،و اكتسابي نيست شتهخداوند در اعماق ذهن هر انساني وجود دا
كـامالً آن را   قبـل از تولـد  بلكه چيزي است كـه هريـك از مـا     ؛مدرسه و با تعليم استاد فراگرفته شود

  . دهد شناسيم و خود طبيعت هم اجازه فراموشي آن را به كسي نمي مي
جايگاه معرفـت  . افتراق اين دو ديدگاه را بررسي كنيم ايم وجوه اشترك ووشيدهدر اين مقاله ك

عنـوان  بـه  تأثير گناه بر اين نوع معرفـت  و لزوم تكامل و بلوغ گرايش فطري، فطري بودن قلب
متعلق معرفت فطري و نحوه دريافت ، ماهيت معرفت فطري، و انگيزه طرح بحث ،وجوه مشترك
 .مورد بررسي قرار گرفته است در اين نوشته وجوه افتراق اين دو ديدگاه عنوانبه اين نوع معرفت

   .معرفت دروني، فطرت، حس الوهي، عالمه طباطبايي، جان كالوين: يديكلواژگان 

                                                               
  دانشگاه تهران فارابيپرديس دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دين   
 عضو هيئت علمي دانشگاه معارف اسالميو  معارف اسالميآموخته دكتري مدرسي دانش  

 01/04/1392: تاريخ پذيرش                              10/10/1391: تاريخ دريافت

  ينيديپژوهانسانپژوهشي-دو فصلنامه علمي
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  مقدمه
ـ ه اسـت كـ  ترين مسائل تـاريخ انديشـه   ادراكات فطري يكي از مهم  سـقراط و خصـوص از دوران  هب

 »مامـا «خود را يك فيلسوف  سقراط. است فيلسوفان قرار گرفتهمورد توجه انديشمندان و افالطون 
د تا آنچـه را در  كنافراد كمك ميبه بلكه تنها ، آموزداو معتقد است چيزي را به كسي نمي. داندمي

تـه اسـت و تعلـيم    فبنابراين معلومات در درون انسان نه .آگاهانه دريابند، درون خويش نهفته دارند
توجه به اينكـه   افالطون نيز با .)128ص، 1ج، 1386، كاپلستون(آيد كار ميا بهدر جهت آشكار شدن آنه

اصول تفكرات اوست و اينكه معتقد است نفس انساني پيش از تعلق به بـدن   يكي از» ثلم« نظريه
به تـذكار   قائلدر باب معرفت ، ثل وجود داشته و با حقايق ثابت آشنا بوده استدر جهان م، انساني
  . )1055- 1060، ص2ج ،1380، افالطون(باشد ي ميو يادآور

ادراكـات   مسـئله ، گرايان خالصه كردو تجربه گراياناگر بتوان تاريخ فلسفه را در نزاع بين عقل
رنه دكارت و جان  .رودشمار ميگرايان بهگرايان در مقابل تجربهاي در دست عقلفطري برگ برنده

ها و اصـول زيـادي را   اولي كسي است كه ايده :ندستهطيف و دين ا رأسدو نمونه بارز از دو  ،الك
 دومي كسي است كه ذهـن انسـان را همچـون لـوح سـفيدي      ؛)64ص، 1361 ،دكارت( داندفطري مي

كـات بـر آن نقـش    اادر ،واسـطه حـواس  داند كه بهمي 1)است »كاغذ سفيد«البته تعبير خود الك (
   .locke, 1999, p.357)(رفت پيشيني است بندد و بر اين اساس ذهن او خالي از هر معمي

ـ    2)قرآن و سنت(در نظام معرفتي برآمده از معارف اسالمي  هـاي  ويژگـي  هنظريـه فطـرت ب
سازد كند كه اوالً انسان را از حيوانات متمايز ميخاص انساني در سرشت و خلقت وي اشاره مي
ه ادراكي انسـان در امـر ادراك و   داري ذاتي دستگاو ثانياً قبول اين نظريه مستلزم پذيرش جهت

اسـت  دستگاه ادراكي انسان واجد است؛ به اين بيان كه  - خصوص شناخت خداوندبه - شناخت
ولـي معينـي را بـر     ،مسـير و جهـت كلـي   ، به مقتضاي طبع و سرمايه ذاتي و فطـري خـود  كه 

موانع مـادي و   با توجه به مختار بودن انسان و وجودمسير و جهتي كه  ؛كندشناسايي اعمال مي
   .تواند تخلف بپذيردمعرفتي مي

                                                               
1. rasa tabula 

، روم( »يعلمـون  لكن اكثر الناس ال تبديل لخلق اهللا و فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا التي فطر الناس عليها ال« .2
 .)49، ص2، ج1403مجلسي، ( »جسانهما منْ مولُود يولَد إِلَّا علَي الْفطْرَةِ فَأَبواه اللَّذَانِ يهودانه و ينَصرَانه و يم« ؛)30
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هـاي  انديشمندان مسلمان از اين نظريه براي تحكيم و اثبات مـدعيات گونـاگوني در حـوزه   
مكتب صدرايي  ،در حوزه اسالمي .استالهي ها معرفت حوزه ترين اينمهم .دانمختلف بهره جسته

فهم متون ديني است كه در آن بـر   شناختي درخصوص چگونگي شناختي و روش اي معرفت نظريه
پيـروان  . شود فلسفه و عرفان تأكيد مي، يعني راه و روش قرآن، تمازج سه راه و روش معرفت ديني

سـراغ قـرآن و   هاي فلسفي و عرفاني بـه  مكتب صدرايي معتقدند انسان بايد با اعتنا و اتكا به آگاهي
. هاي نـاروا نجـات يابـد    دست يابد و از تأويلديگر متون ديني برود تا به فهمي درست از اين متون 

انسـان در  . يعني خداشناسي مشاهده نمـود  ،توان در قله معارف انسانيشناسي را مياوج اين روش
كند نسبت بـه يـك چيـز آرام و قـرار      احساس مي، درون خويش و بدون اينكه آموزشي ديده باشد

  . و آفريدگار استندارد و آن رمزگشايي از گرايش دروني خويش به خالق 
ترين از سوي ديگر در الهيات مسيحي نيز معرفت فطري و گرايش دروني به خداوند يكي از مهم

برخالف نگـاه سـنتي   مسيحي دانان يكي از الهيعنوان به 1جان كالوين. ادله اثبات خداوند بوده است
بر اين باور بود  كه ايمان  وتر، همانند لايمان بر قبول وثاقت كليسا يحاكم دوران خود مبتني بر ابتنا

نسبت به خداونـد در انسـان    )قلبي(مسيحي مبتني بر وثوق و تعهدي است كه طي ارتباط شخصي 
در  ويگيـري  پـذيري و آسـان  در انعطـاف  كـالوين نگاه اجتهاد آزاد  .)24ص، 1362، باربور( آيدپديد مي

و در حقيقـت   -  درون ذهن انسان دراو معتقد است . )35ص، همان( تفسير كتاب مقدس مشهود است
البته همگاني و در معرض  كه نوعي آگاهي نسبت به پروردگار وجود دارد -  واسطه كششي طبيعيبه

  .)Calvin, 1960, book1, chapter3, p.43( است خطر
بررسي تطبيقي معرفت دروني و فطري از منظر جـان   ،آنچه در اين مقاله مورد واكاوي ماست

اي از لحـاظ  ن اسـت كـه چـه رابطـه    آال اصلي ايـن پـژوهش   ؤس. طباطبايي است كالوين و عالمه
روش مـا در ايـن    ؟معرفت فطري خـدا وجـود دارد   در عرصهمنطقي و معرفتي بين اين دو ديدگاه 

  .اي استو گردآوري اطالعات به شيوه كتابخانهتحليلي  - توصيفي  و تطبيقي پژوهش

                                                               
1. John Calvin 
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  باييمعرفت فطري از ديدگاه عالمه طباط) الف
آيد اين است كه ايشان نقش فطـرت دينـي را در سـه     دست ميآنچه از آثار عالمه طباطبايي به

   :اند حوزه مرتبط با اصل توحيد طرح كرده
  .خداباوري يا ايمان به خدا. 3خداشناسي؛ . 2خداجويي؛ . 1

ي قـرار  اختصار مورد بررسبا فطرت ديني به را بر اين اساس ارتباط هركدام از اين سه حوزه
  .دهيم مي
  جلوه جويندگي. يك

كند نسبت بـه يـك چيـز     احساس مي، انسان در درون خويش و بدون اينكه آموزشي ديده باشد
رمزگشايي از اين سؤال اسـت كـه آيـا جهـان داراي خـالق و آفريـدگار        ،آن كهآرام و قرار ندارد 

آغـاز روزگـار حيـات     خود گواه بر ايـن مطلـب اسـت كـه انسـان از      مراجعه به تاريخ بشر ؟است
نسـبت بـه ايـن    مشغولي داشته و تالش فكـري مسـتمري نيـز     نسبت به اين مسئله دل، خويش
  .مبذول داشته استمسئله 

م است ايـن اسـت كـه از روزى كـه تـاريخ      آنچه مسل« :گويد باره ميعالمه طباطبايي دراين
بشـر  ، آيد دست مىاريخ بههاى علمى از روزگارهاى ماقبل تدهد و يا با كنجكاوي نقلى نشان مى

 از اولين روزهاى پيـدايش خـود هرگـز در ايـن موضـوع آرام نگرفتـه و پيوسـته بـه جسـتجو و         
اگر اثبات اين  .پا بوده استكنجكاوى از آن پرداخته و هميشه مبارزه اثبات و نفى در اين باب به

 ؛جهان فطـرى اسـت   اصل بحث از آفريدگار ،)با اينكه فطرى است(موضوع را فطرى بشر ندانيم 
خواهـد بفهمـد كـه     نمايد و مى مشاهده مى ديده يك واحدبه زيرا بشر جهان را در حال اجتماع 

در  ،كنـد  هاى جهانى اثبـات مـى   اى از پديده آيا علتى كه با غريزه فطرى خود در مورد هر پديده
  .)38ص، 5ج، تابي، طباطبايي( »باشد؟ مورد مجموعه جهان نيز ثابت مى

اكنـون   باطبايي معتقد است اين دغدغه فطري انسان در گذشـته بيشـتر بـوده و هـم    عالمه ط
براسـاس شـرايط    توان دليل آن را در اولويت قرار گرفتن نيازهاي ديگر كه البته مي ،تر است ضعيف

البته باز هـم در همـين شـرايط نـابرابر انسـان بـا قـرار        . محيط زندگي يا عدم تذكر و تنبه دانست
  .)1- 40ص، همان: ك به.ر( كند يط خاص نسبت به اين مسئله عنايت ذهني پيدا ميگرفتن در شرا
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  جلوه معرفتي. دو
عبـارتي  يعني شناخت خدا و به، جلوه معرفتي آن، دومين جلوه فطرت در مورد آفريدگار هستي

؛ نه شـأن ايمـاني و باورمنـدي    ،شأن اثباتي است، شأن فطرت در اين جلوه. تصديق وجود اوست
فطري بودن توحيد . باشد تعاليتواند راهي براي تصديق و شناخت باري فطرت ديني مي عدر واق

اگر اثبات « :فهميد، توان از عبارتي كه قبالً از عالمه نقل كرديم معناي معرفت و شناخت را مي به
اصل بحـث از آفريـدگار جهـان فطـري      ،)با اينكه فطري است(اين موضوع را فطري بشر ندانيم 

  .)38ص، مانه( »است
در واقـع در  . در عبارت ايشان ناظر به معرفت و شناخت وجـود خداونـد اسـت   » اثبات«كلمه 

رابطه ايـن دو  . به وجود خدا تفكيك قائل شويم) ايمان(اينجا بايد بين تصديق به وجود خدا و باور 
ص مطلـق  رابطـه عـام و خـا   ، مفهومِ ناظر به موقعيت معرفتي انسان در مواجهه با ذات اقدس الهي

) ايمـان (ولي هر تصديقي لزوماً التزام قلبي  ،دارد تصديق را نيز دربر، بر اين اساس هر ايماني. است
عالمـه طباطبـايي   . است »جحد«يكي از صفات كافرين در قرآن  ،عنوان مثال به .شود را شامل نمي
كلمـه  «: ن ماستكند كه دومي شاهد سخ سوره نمل بيان مي 14ذيل آيه  اين كلمهدو معنا براي 

م شد و يـا اثبـات چيـزي اسـت كـه در      معناي انكار چيزي است كه در دل ثبوتش مسلّ به "جحد"
  .)491ص، 15ج، 1374، همو(] ولي ايمان نه ،تصديق هست[» قلب نفي آن به ثبوت رسيده است
سوي علم بـه وجـود خداونـد     انسان را به، )ساختار وجودي ويژه(فطرت يا همان آفرينش ويژه 

واسطه ايـن آفـرينش ويـژه خـود يـك درك حضـوري از خـداي        در واقع انسان به. كند دايت ميه
، يثربـي ( شـود  ناميـده مـي   »معرفت فطري خداونـد «اين نحو معرفت در لسان شرع  .يابد خويش مي

  .)215ص، 1383
  وضعيت انساني. 1

فطـري  معرفـت  عالمه طباطبايي براساس آيات قرآن حداقل سه وضعيت انساني را براي اثبـات  
شود؛ به اين معنا كه به  ها به معرفت توحيدي نائل مي انسان در اين وضعيت. كند بيان مي 1الهي

                                                               
 ،تعاليهاي انساني، انسان را عالوه بر وجود حق البته اين نكته را بايد يادآور شد كه عالمه معتقد است اين وضعيت. 1

  .كند نيز هدايت مي اوبه وحدانيت و ربوبيت 
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بررسـي ايـن سـه    . يابـد  در مقابل به فقر ذاتي خـويش معرفـت مـي    وحدانيت خداوند و، ربوبيت
  .كند تر مي ديدگاه عالمه طباطبايي پيرامون معرفت فطري خدا را روشن ،1وضعيت

  فطرت افتقاريت :ضعيت اولو. 1-1
در تـدبير امـور خـود    ، يابد كه مالك وجود خود نبوده ميدرانسان با كمترين توجه به نفس خويش 

خويشـتن را از مـرگ و سـاير آالم و     ،اگر مالك وجود خود بـود او . غير مستقل و نيازمند غير است
د كـه در  شـ  رگز ناچـار نمـى  ه، و اگر در تدبير امور خود مستقل بود، داشت مصائب زندگى نگه مى

هـم  آن ؛خضوع كنـد  ،لى كه به خيال خود مدبر آنها و حاكم در آنهاستيبرابر اسباب طبيعى و وسا
و در برابر حكم حاكمى غيبى ، نداغير خود محتاجه لى كه خود آنها نيز مانند انسان بياسباب و وسا
شـود و انسـان    سـان بـرآورده نمـى   دست انهو حوائجشان ب مطيع و منقادند ،شان باشد هرچند عليه

  .)401ص، 8ج، 1374، طباطبايي( حاكم و مدبر آنها نيست
در ايـن  . )فطرت افتقاريـت ( ستواين نيازمندي و فقر در نهاد و فطرت انسان نهفته و مفطور ا

نيـاز اسـت و    فهمد در بيرون از خود مقامي هست كه از هر جهـت بـي   وضعيت است كه انسان مي
پس احتياج آدمى به پروردگارى كه مالك و مـدبر  . كند واسطه يا باواسطه رفع مي يهمه نيازها را ب

و ضعف بر  و فقر به چنين پروردگارى در ذات او نوشته شده جزو حقيقت و ذات انسان است ،است
كمتـرين درك و شـعور انسـانى    واجـد  اين معنا بر هيچ انسانى كه  .است ش مكتوب گشتهاپيشاني
  .نداو شريف و وضيع همه در اين درك مساوي ،صغير و كبير، عالم و جاهل ؛تپوشيده نيس ،باشد

  فطرت اميد :وضعيت دوم. 2 - 1
هاي بحراني زندگي و شرايطي كه از همه اسباب طبيعي قطع اميـد   انسان در لحظه ،در لسان قرآن

هـاي   از قـدرت اميد به قدرتي برتر  ،آن كهكند  اي را تجربه مي در درون خويش وضعيت تازه، كرده
تحقـق آن بـدون واقعيـت داشـتن      كـه االضافه اسـت  متعلق اين وضعيت واقعيتي ذات. مادي است

البتـه  . داللت بـر وجـود آن قـدرت برتـر دارد    ، بنابراين وجود اميد در انسان .متعلق آن محال است
خـداي   عالمه طباطبايي چنين وضعيتي براي انسان را بياني براي اثبات توحيد فطري در ربوبيـت 

  .)393ص، 12ج، همان( داند تعالي مي
                                                               

دانند، اصطالح  نظر عالمه وجود خداوند را بديهي ميبهدليل اينكه متون ديني  نگارنده اين سطور معتقد است به. 1
  .وضعيت از اصطالح برهان افتقاريت بهتر است
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  خواهي فطرت حب به كمال :وضعيت سوم. 1-3
در مقـام   )ع(در ايـن آيـه حضـرت ابـراهيم    . سوره انعام آمده اسـت  76اين بيان ذيل آيه شريفه 
   :گويد احتجاج با كفار چنين مي

  .»فَلَما أَفَلَ قَالَ لَا أُحب الĤْفلينَ فَلَما جنَّ علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي«
ازآنجاكه در . ه استدر اينجا اصل محبت را پايه احتجاج خويش قرار داد )ع(حضرت ابراهيم

چيـزي كـه در معـرض زوال و    ، درون انسان عشق و محبت نسبت به كمال و ثبـات وجـود دارد  
انسان به آن دل بندد و محبت فطري  شايسته آن نيست كه، دگرگوني است و ثبات و قرار ندارد

 :فرمايـد  هنگام افول ستارگان و خورشيد مي )ع(حضرت ابراهيم روازاينخود را متوجه آن سازد؛ 
  .»لَا أُحب الĤْفلينَانّي «

زيـرا او كامـل    ؛به حكم فطرت واجب است انسان به پروردگار خويش محبت داشـته باشـد  
پس ستاره و آنچـه ماننـد آن در معـرض فنـا و زوال     . ستاست و در معرض زوال و دگرگوني ني

  .)185-186ص، 7ج، همان( شايسته مقام ربوبي نيست، است
  كيفيت معرفت فطري. 2

نحـو  است كه اين نوع معرفت به ذات اقـدس الهـي بـه    آنآيد  آنچه از ظواهر كلمات عالمه برمي
شهودي و صورت بهدر انسان بلكه اين نوع معرفت  ؛نيست) چه تصديقيو چه تصوري (مفهومي 

مانند علم معلول بـه   ؛در واقع اين نوع ادراك در انسان از نوع علوم حضوري است. حضوري است
  .)216ص، 1383، يثربي( علت خويش

  جلوه باورمندي به خدا. سه
شود كه به ايمان به خدا و پرستش او دعوت  فطرت موضوع احساس فطري ديگري مي، در اين جلوه

ايمان  عالمه طباطبايي .خداوند است بهر واقع سخن در اين مرحله پيرامون ايمان فطري د. كند مي
عالمه ايمان . )470ص، 1 ج، 1374، طباطبايي( داندنياز از معجزه انبياي الهي ميبه خداوند را فطري و بي

راي ايمان وي ب. هم فعلي قلبي كه ريشه در درون و فطرت آدمي داردآن ؛داند را از اقسام فعل مي
را آن شمارد و ماهيت  پذيري را برمي پذيري و افزايش و كاهشآزمون، هايي چون اختيار ويژگي ديني

بدين  ؛عالمه معتقد است ايمان ماهيتي تشكيكي و ذومراتب دارد. داند از سنخ كشف و شهود مي
. آن را دارا گردد ايماني متناسب هتواند مقام و درج زندگي خود مي هبه مرحلمعنا كه انسان بسته
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، عقل، يقين، اختيار، اخالق، تقوا، عمل، علم، هايي مانند اسالم مرحوم عالمه ميان ايمان و مؤلفه
ها  و معتقد است فرد مؤمن با داشتن اين مؤلفه بوده قائلناپذير  پيوندي گسست، خشوع و اطمينان

هاي ديني و ايماني با يك  آموزه او از نگاه. يعني مخلصين برسد، ايماني هتواند به واالترين درج مي
و اين انسان است كه بايد به كمك نيروي  باشدميقابل بحث و بررسي ، ديني و انفسيرويكرد درون

، همان( ايمان ديني خويش را تقويت كند ازپيشبيش، بينيعقل و خرد و نيز با استفاده از عنصر واقع

 .)157- 160ص، 15؛ ج277ص، 16؛ ج285ص، 18؛ ج329ص، 9؛ ج5ص، 15ج ؛43ص

  حس الوهي از ديدگاه جان كالوين) ب
و در حقيقت  انسان قلبدر درون معتقد است  مبادي دين مسيحيكالوين در كتاب خود با عنوان 

 را امري مسـلم و غيـر   كه آن نوعي آگاهي نسبت به پروردگار وجود دارد، واسطه كششي طبيعيبه
اينكه حجت را بر همگان تمام كند و كسي جهـل و نـاداني را   خاطر خداوند به. يابيم قابل ترديد مي

بـر ايـن   . را به وديعت نهاده اسـت  آگاهي خاصي از مرتبت الوهي هاخود در همه انسان، بهانه نكند
بـه اقتضـاي گـواهي و    ، سـت هاآفريدگار انسان كهيابد خدايي وجود دارد  چون آدمي درمي، اساس

شود؛ از آن جهت كه از خضـوع در برابـر خداونـد و سـپردن      تصديق خود مورد بازخواست واقع مي
حال اگر بخواهيم جهل و ناداني نسبت . ستا  قف آن در راه خدا كوتاهي كردهامور زندگي خود و و

هـاي غيـر   اي از آن را در ميـان انسـان   توان نمونـه  مي مسلماً، به خداوند را در جايي جستجو كنيم
هيچ ، گويد مي )سيسرون( طور كه آن كافر معروف همان، اين حالبا . مانده پيدا كرد متمدن و عقب

تمدن نيسـت كـه بـه وجـود      قدر بي و هيچ ملتي آن فرهنگ و دور از تمدن نيست قدر بيقومي آن
اذهان همـه را مشـغول    عميقاً بدين ترتيب اين مفهوم عام. ايماني راسخ و عميق عرضه ندارد، خدا
نظر به  بنابراين .آنهاست ناپذيرجدايياي قوي جاي دارد و جزء  ونهگدارد و نيز در دل همگان به مي

اي وجود نداشته است كه بتوانـد   طور خالصه هيچ خانوادهشهر و به، هيچ آيين، اينكه از آغاز جهان
طور ضمني به اين اعتراف دارد كه شـناخت خداونـد در قلـوب    اين امر به، بدون دين پيشرفت كند
 .)Calvin, 1960, I, III, p.43( همگان حك شده است

خـود  ، ها براي رد و انكار وجود خداونـد و زيسـتن بـدون او    بسياري از تالش ،اعتقاد كالوين به
در واقع اذعان به وجود خداونـد در اعمـاق   . است شاهدي بر وجود ميل و گرايش فطري به خداوند
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اي باشد كه در مدرسـه و بـا    يهگونه كه نظر ذهن هر انساني وجود دارد و اكتسابي هم نيست؛ بدين
شناسـيم   بلكه چيزي است كه هريك از ما از رحم مادر كامالً آن را مـي  ؛تعليم استاد فراگرفته شود

ايـده اصـلي   . )P.172،Plantinga, 2000 ( دهـد  و خود طبيعت هم اجازه فراموشي آن را به كسي نمي
ختي خاصـي اسـت كـه در طيـف     هـر انسـاني داراي قـوه يـا مكـانيزم شـنا      « كالوين اين است كه

كـالوين از ايـن    .كنـد  را توليد مي) باورهاي ديني(باورهاي مربوط به خداوند  ،اي از شرايط گسترده
  .)Ibid( »كند قوه با عنوان حس الوهي ياد مي

نام حـس  انسان داراي يك منبع معرفتي جديد به، بنابراين براساس ديدگاه معرفتي كالوين
هـا و   هاي خاصي مانند مواجهه با عظمت خلقت انسان يا كوه ر وضعيتاين حس د. الهياتي است

 از نظـر . كنـد  شود و باور به خدا را توليد مـي  درياها يا حتي زيبايي يك گل در طبيعت فعال مي
حس الوهي يكي از قواي معرفتي است كه خداوند در انسان به وديعه قرار داده است تـا   ،كالوين

، يعني در شرايط مواجهه با شئون الهـي مثـل عظمـت    ،ر شرايط خاصانسان راه را گم نكند و د
اين قـوه  . شود» خدا وجود دارد«اين حس و قوه به فعاليت درآيد و مولد گزاره  ،قدرت و زيبايي

قوه حافظه و قوه عاقله قـرار دارد و باورهـايي را   ، قواي معرفتي مثل ادراك حسيديگر رديف در 
اعتقاد كالوين اين معرفت از بدو تولـد   به. ري بااليي در صدق دارنداحتمال آما ،كند كه توليد مي

البته منظور كـالوين ايـن نيسـت كـه شـخص از ابتـدا       . در انسان هست) يا حتي در رحم مادر(
بلكه وي از فطري بودن معرفت به خدا اين نكتـه را درنظـر دارد كـه     ؛معرفت به خدا را داراست

گونه كه استعداد رياضيات مقدماتي  ين معرفتي را دارد؛ همانانسان در آغاز كودكي استعداد چن
  .را در اوان كودكي داراست

  بررسي تطبيقي) ج
  وجوه اشترك . يك

تـوان وجـوه   پيرامون معرفت فطـري خداونـد مـي    عالمه طباطبايي و جان كالوين يبراساس آرا
   :گونه بيان كرداينرا دو در تبيين معرفت فطري خدا اين نظرات مشترك

  جايگاه معرفت فطري  ،قلب. 1
عالمـه   بنابر نظر. معرفت فطري يك معرفت دروني و قلبي است، براساس هر دو ديدگاه الهياتي

سوي علم به وجـود   انسان را به، )ساختار وجودي ويژه(فطرت يا همان آفرينش ويژه  ،طباطبايي
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خـود يـك درك حضـوري از    واسطه اين آفرينش ويـژه  در واقع انسان به. كند خداوند هدايت مي
 شـود  ناميده مـي  »معرفت فطري خداوند«اين نحو معرفت در لسان شرع  .يابد خداي خويش مي

 .)215ص، 1383، يثربي(
 در انسـان  ن است كه اين نوع معرفت به ذات اقدس الهيآآيد  آنچه از ظواهر كلمات عالمه برمي

و منبـع   ،شهودي و حضـوري  صورتبهبلكه  ؛نيست) چه تصديقي و چه تصوري(نحو مفهومي به
  .آن قلب انسان است

بـاره  كـالوين درايـن   .قلـب انسـان اسـت    در الهيات كالوين نيز جايگاه معرفت فطـري درون و 
اي وجـود   طـور خالصـه هـيچ خـانواده     شهر و بـه ، اينكه از آغاز جهان تاكنون هيچ آيين«: گويد مي

اين مسئله اعترافي تلـويحي بـه   ، پيشرفت كندنداشته است كه بتواند بدون ايمان به وجود خداوند 
در واقـع  «: گويـد  مـي  وي .)همـان ( »اين است كه شناخت خداوند در قلوب همه حـك شـده اسـت   

، گواه روشني است بر اينكه اين اعتقاد راسخ؛ يعني اينكه خدايي وجـود دارد ... لجاجت افراد ملحد 
  .)p.173،Calvin, 1960  ؛همان(» ه استهمه است و در عمق جان و قلب همه حك شد فطرتاً ذاتيِ

  انسان پذيريهدايت. 2
حـس  . ها در قبال كارهاي ناشايست خودشان است منبع مسئوليت انسان، وجود اين آگاهي دروني

خداوند با قرار دادن اين حس ، از ديدگاه كالوين .تراشي است الوهي در نهاد انسان مانع عذر و بهانه
منـد   يشان را از درك و فهم خاصي نسبت به عظمت و شـكوه خـود بهـره   ها ا الوهي در درون انسان

راه سـعادت را   ،بـه معبـود خـويش    دكرده است تا آنها با تكريم الهي و اختصاص شئون زندگي خو
: تعبير خود كـالوين  به. بپيمايند و راهي براي توسل به جهل و غفلت در برابر خداوند نداشته باشند

كننـد؛ چراكـه آنهـا از تكـريم خـدا و       درك و گواهي درونـي محكـوم مـي    ها خود را با اين انسان«
  .)Ibid, p.4( »اند اختصاص دادن زندگي خود در راه رضاي خداوند كوتاهي كرده

هـاي ارادي و   در قبـال كوتـاهي  ، انسان با توجه به آگاهي دروني به خداوند و باورهاي ديني
اي به  در جهتي حركت كند كه خدشه عمل در علم و او موظف است. آگاهانه خود مسئول است

  .كرامت الهي و رضايت او وارد نشود
اصـل  . خلقت انسان براساس هدايت به سمت غايت خويش شكل گرفتـه اسـت   ،در نگاه عالمه

شَيء خَلْقَه قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ «: است قرار گرفتهاشاره مورد گري خداوند در اين آيه كريمه هدايت
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 ،داده ،پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي، آنچه را الزمه آفرينش او بوده :گفت ؛ثُم هدى
وى   * سبحِ اسم ربك الْأَعلَى« ؛ همچنين آيه)50، طه( »سپس هدايت كرده است ي خَلَـقَ فَسـذ منـزه   ؛الـَّ

  .)1- 2، اعلي( »خداوندي كه آفريد و منظم كرد همان ؛ات را شمار نام پروردگار بلندمرتبه
عالمه طباطبايي معتقد است اين فطـرت  . نام دارد »فطرت«اين خلقت ويژه در لسان قرآن 

هـدايت  ، شود خاص زندگي و راه معيني كه منتهي به هدف و غايتي خاص مي سنتانسان را به 
  .)30روم، ( »ت اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيهافطْرَ«تواند پيش گيرد،  راهى كه جز آن راه را نمى ؛كند مي

سوى تكميل بنابراين انسان نيز مانند ساير انواع مخلوقات مفطور به فطرتى است كه او را به
 .دنـ كمـي ملهـم   است،ضر مو آنچه  نافع وبراى او به آنچه  و رفع حوائجش هدايت نموده نواقص

در ايـن   نسـان ا  .)7-8شـمس،  ( »ما سواها فَأَلْهمها فُجورهـا و تَقْواهـا   و نَفْسٍ و« :است فرمودهخداوند 
انسـان كـه    .كه با آن اعمال مورد حاجت خود را انجام دهد حال مجهز به جهاز بدنى نيز هست

هـايش نسـبت بـه بنيـه و     نوع واحـدى اسـت كـه سـودها و زيـان     ، كند ه زندگى مىئدر اين نش
اختالف پيـدا   اوتسود و زيان مشتركى است كه در افراد متف ،دن داردساختمانى كه از روح و ب

  .)268ص، 16ج، 1374، طباطبايي( كند نمى
معرفت فطري انسان را در مسـير   ،توان فهميد اين است كه براساس هر دو ديدگاهآنچه مي

  1.كندسير الي اهللا هدايت مي
  تأثير گناه بر اين نوع معرفت. 3

داند، اما معتقد است اين گرايش به اعتقاد به خدا را ذاتي و فطري مي گرايش هرچند كالوين
، بود اگر در جهان گناهي نمي در واقع«اعتقاد پالتينگا به .تأثير گناهان قرار گيرداست تحت ممكن

طور كه به وجود اشخاص ديگر و جهان خارج  كردند؛ همان ها به خداوند اعتقاد پيدا مي همه انسان
وضعيت ، شود باور به خدا در نظر ما دشوار يا نامعقول جلوه كند آنچه كه باعث مي. نداعتقاد دار

  .)157ص، 1380، پالنتينگا(» آلود و غير طبيعي است گناه

                                                               
در الهيـات كـالوين   . است ترتر و متقنالبته محدوده و منزلت عقل در كنار اين نوع معرفت در ديدگاه اسالمي روشن .1

ايمـان مسـيحي بـر     بيشـتر اتكـاي   افول كـرده اسـت و   منزلت عقل در مقابله با عقل ابزاري برآمده از دوران شكوفايي
 .)24ص، 1362باربور، ( كرده آن دورانمعرفت دروني است تا عقالنيت الهيات طبيعي افول
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آلـود در   اكنون حس الوهي انسان براثر زيسـتن در محيطـي گنـاه    پالنتينگا معتقد است هم
ه بـا  هـ عيت نيـز هنـوز هنگـام مواج   هرچند در همـين وضـ   ؛وضعيت كاركردي خوبي قرار ندارد

او معتقد اسـت زمـاني كـه ايـن قـوه      . كند باور ناظر به خداوند را توليد مي ،هاي مناسب وضعيت
 1اي انسان دچار بيمـاري معرفتـي  ، و نتواند باور به خدا را توليد كند معرفتي رو به زوال بينجامد

  .نامد مي 2شده است كه كالوين هم آن را وضعيت غير معمول
داند كه  ماركس و اصوالً هر فرد غيرمؤمن به خدا را بيماري مي، پالنتينگا كساني مثل فرويد
عدم اطاعت  -  گويد گونه كه كالوين مي همان - او معتقد است . برد از سوء عملكرد معرفتي رنج مي

را دچار كژكاري و ) حس الوهي(اولين گناهي است كه عملكرد قوه معرفتي  ،از فرامين الهي
اينجاست كه پاي متافيزيك و كالم نيز به بحث وارد . )Calvin, 1960, II,I, p.245(كند  حراف ميان

 ،شناختي صرف نيست يك مسئله معرفت، در واقع عقالنيت يا فقدان عقالنيت باور ديني .شود مي
رفت بلكه باور ديني اساساً يك مسئله متافيزيكي و كالمي و ديني است؛ زيرا تأثيرات گناه بر مع

 وجز ،فديه مسيح و خصوص در حوزه مسيحيت و باورهاي ديني مثل آموزه گناه ازليبه ،انسان
البته كالوين . اي است كه در مسئله عقالنيت باور ديني تأثيرگذار است شناختي مسائل غير معرفت

كسب دنبال  كند و معتقد است افراد بايد به يأس و نوميدي را رد مي ،آلود در اين وضعيت گناه
توانند خود را  ها با درك درست از پذيرش مخالفت الهي و اعتراف و توبه مي انسان. سعادت باشند

اين حس حتي در . مورد حمايت الهي قرار دهند) بيماري معرفتي(اين خطر عظيم  مقابلدر 
ويژه مشاهده  به ؛تواند در شرايط متعددي شكوفا و فعال شود مي موارد امكان ضعف ايمان

كار افتادن اين احساس تواند باعث به هاي طبيعت مثل آسمان پرستاره شب يا آبشار مي يزيباي
الوين معتقد است حتي با وجود مانع گناه نيز آدمي ك. ),p.174 Plantinga, 2000(دروني شود 

 ولي ناگزير ،توانند چشمان خود را باز كنند ها نمي در نتيجه انسان... «: گريزي از ديدن خدا ندارد
اي در جهان نيست كه در آنجا  هيچ نقطه، هرجا كه چشمان خود را بدوزيد... از ديدن او نباشند 

  .)p.52،Calvin, 1960 (» اي از جمال او را مشاهده نكنيد كم جرقه نتوانيد دست

                                                               
1. Cognitive Disease 
2. Substandard position 
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شـود و توليـد    هـا يافـت مـي    توان چنين نتيجه گرفت ايـن حـس در همـه انسـان     پس مي
دليل  به ،د كه منكر وجود خداوند هستندنشو هايي يافت مي گر انسانا. كند باورمندي به خدا مي
دليل تأثير محيط نامناسب پيراموني بر عملكرد ايـن قـوه و    بلكه به ؛ستنيعدم وجود اين حس 

  .در واقع وجود مرض معرفتي است
شـناختي  ، خداونـد  ازانسـان   )حضـوري  شـهودي و (از نظر عالمه طباطبايي معرفـت فطـري   

عالمه رابطه مستقيمي بين معرفت خويش و معرفت الهـي   .ما قابل تشديد و تضعيف استا ، ميئدا
از معرفت حضـوري  ، نسبت به خود داشته باشد يتر حضوري قوي هرچه نفس شناختاست؛  قائل

شـريف    اين حديث. )4ص، تابي، شعيري( »اعرفكم لنفسه اعرفكم لربه« :برد به خداوند بهره مي  شديدتري
هم  « سوره حشر 19ض آيه عكس نقي أَنفُسـ مئه فَأَنسـ واْ اللَّهينَ نَسلَا تَكُونُواْ كاَلَّذ شـود  محسـوب مـي   »و 

 .)170ص، 6ج، 1374، طباطبايي(
گـاهي انقطـاع    انقطاع از تعلقات مـادي اسـت؛   ،مالك شدت و ضعف علم حضوري به خداوند

كـه در آيـاتي   ، آيـد  شدايد روزگار پديـد مـي  بدون اختيار انسان و در حالت اضطرار و قطع اميد در 
از نگـاه عالمـه    .انقطاع اختياري است، مواردي ديگر در .نظير ركوب سفينه به آن اشاره شده است

بـر سـه   ، مـاوراي آن   ها برحسب انقطاع اختيـاري از ماديـات و صـرف توجـه بـه      انسان، طباطبايي
 :اند طبقه

  در انقطاع قلبـي از عـالم   ،ين به معارف الزمه الهيهاند كه عالوه بر يق هايي انسان، طبقه اول
  چنين افرادي با كسب ملكه تقـوا تحـت   .خداوند استفقط شان  ماده استعداد دارند و دلبستگي

  عنوان نفس كه مالـك قـواي شـناختي و تحريكـي آدمـي     گيرند و با قلب به واليت الهي قرار مي
شوند كه با منطق و فلسفه  ل ميئهايي نا گاهيبه آ، دراثر شناخت حضوري قوي از خداوند، است

رؤيـت  ، آيد و باطن آسمان و زمين را كه همان وجه انتساب آنها بـه خداونـد اسـت    دست نميبه
  .شوند در اين راستا با حقيقت اشيا آشنا ميو  دهكر

  ،ياما دراثر خواطر و واردات نفسان، د كه به خداوند ايمان تام دارندهستن افرادي ،طبقه دوم
 ،بينند كنند كه گويي او را مي لذا اگرچه خدا را چنان عبادت مي ؛االنقطاع از اين عالم نيستند تام

 .حجاب است از پسِ، اما ايمان ايشان به غيب
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توانند اعتقاد صحيح درباره مبـدأ و معـاد    مي كه دهند تشكيل ميعموم مردم  را طبقه سوم
 .ندالجمله طبق آن عمل كن دست آورند و فيبه

، اسـت   محورانـه دنياينـد و حركـات و سكناتشـان دنيا   ازآنجاكه طبقه اخير تابع هوا و حـب  
ايـن ضـعف   . شان نداشـته و هـويتي نازلـه دارنـد     شان تأثيري در اشتداد وجودي عبادت ظاهري

در نظـر صـاحب آن هـيچ داللتـي بـر      ، نفس  وجودي ممكن است تا آنجا تنازل پيدا كند كه آيه
علم به علم حضوري از خداوند ندارد و دچار  فاعل شناسا، در چنين حالتي .اشدخداوند نداشته ب

 :)12-17ص، 1382، طباطبايي( غفلت از حق است
، شـود  چيزى درك مـى  يك نوع درك و شعورى است كه با آن حقيقت و ذات هر براي انسان«

ـ   شعورى اثبات ؛كار رودبدون اينكه چشم و يا فكر در آن به ـ  كرده كـه آدمـى ب وجـود   ها آن شـعور ب
غير آن اعتقادى كه از راه فكر و اسـتخدام دليـل بـه وجـود     ، شود معتقد مى ،پروردگار خود پى برده
اى درك  بلكه پروردگار خـود را بـه وجـدان و بـدون هـيچ سـتر و پـرده        ؛كند پروردگار خود پيدا مى

گناهانى شده است كه  خوشخاطر اين است كه به خود مشغول شده و دستبه ،و اگر نكند، كند مى
كلى از نه اينكه علم به ،و اين درك نكردن هم غفلت از يك امر موجود و مشهود است، ارتكاب نموده
بلكـه   ؛شـود  اى كه داللت كند بر زوال علم ديـده نمـى   در هيچ جاى از قرآن هم آيه. بين رفته باشد

مى ديگر و در نتيجه از ياد بـردن  جا از اين جهل به غفلت تعبير شده كه معنايش اشتغال به علهمه
 .)309ص، 8ج، 1374، همو( »كلى از بين رفته باشدنه اينكه علم به وجود او به ،اوست

  وجوه افتراق . دو
 در نظرات هاتوان برخي تفاوتدان پيرامون معرفت فطري خداوند مياين دو الهي يبا بررسي آرا
   :گونه برشمردآنها را اين

  انگيزه طرح . 1
سو و دغدغه  عنوان يك مسيحي در دوران شكوفايي علم و تخطئه الهيات طبيعي از يكلوين بهكا

براي حفظ ايمان مسيحي از سوي ديگر با عنوان كردن حس الوهي اوالً مذهب خويش را از 
منان مسيحي را در ؤثانياً م ؛واسطه نقد الهيات طبيعي رهانيدروز به اعتراضات برآمده از فضاي آن

  .د خويش به خداي مسيح دلگرم و خوشايند ساختاعتقا
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انـد؛  اي را نداشتهكه الهيون مسلمان ازجمله عالمه طباطبايي چنين انگيزهاست  حالي دراين 
نتيجـه ايـن دو   . بلكه فطرت ديني در لسان ايشان كامالً سازگار و بلكه مكمل عقالنيت ديني است

را به سنت خاص زندگى و  هردو انسان فطرت عقل و. ساحت معرفتي كامالً منطبق و يكسان است
فطـرت انسـاني بـا توليـد     . كننـد هدايت مي، شود راه معينى كه منتهى به هدف و غايتى خاص مى

راه ) بـديهيات ( درك شهودي از خداوند و گرايشات ديني و عقل نيز با ابزار برهان و باورهـاي پايـه  
 .)240ص، 12؛ ج 543ص، 20ج، همان( كندمي انسان را در جهت نيل به ايمان ديني هموار و روشن

  متعلق معرفت فطري. 2
كالوين . وار استمعرف خداي متشخص انسان ،متعلق معرفت فطري منبعث از حس الوهي كالوين

 دهـد عظمت و يگانگي او را مـي ، ها پيرامون قدرت خدامعتقد است حس الوهي به ما برخي آگاهي
)Calvin, 1960, I, III, p.2-3(. اوالً مـبهم و مجهـول    :لبته اين آگاهي انساني دو خصيصه اصـلي دارد ا

اين خداترسي در انسان وجود دارد و اگر هم در شرايط خاصـي   .همراه است 1است؛ ثانياً با يك ترس
 .),p Ibid.3( بـرد اي به انسـان يـورش مـي   گردد و با نيروي تازهدر يك لحظه برمي، موقتاً از بين برود

كنـد و چگـونگي   معناي تـرس اسـتفاده مـي   به »fear«در توصيف حس الوهي از واژه  هموارهكالوين 
   .),p.423 Jeffreys, 1997( كشدآشفتگي ذهن انسان توسط اين ترس را به تصوير مي

كالوين هيچ كجا ادعا نكرده است كه اين خداترسي چيزي پيرامون خيرخواهي خداوند آشكار 
اي باشد بر اينكه حس الوهي باور بـه اينكـه   تواند مقدمهمي 2تبا اين حال زيبايي طبيع ؛كندمي

 ؛خـورد اينجاست كه الهيات كالوين با طبيعت گره مي .)Ibid( را توليد كنداست خداوند خيرخواه 
دانان اين است كه آيا كـالوين معتقـد اسـت كـه     االت مورد بحث االهيؤاي كه يكي از سگونهبه

 3؟پذير استالهيات طبيعي امكان
توانيم خـويش را بـدون درك و معرفـت    كند كه ما نميكالوين در آغاز كتاب خويش بيان مي

مگـر اينكـه خـويش را درك     ،ل شويمئتوانيم به معرفت خدا ناطور نميهمين ؛درك كنيم، خداوند
توانيم به خويشـتن  نمي، در اينجاست كه او معتقد است ما به صرف اينكه بدانيم خدا هست. كنيم

                                                               
1. Dread 
2. Natrul beauty 

  .)Barth and Brunner, 1946:به ك.ر( ال پرداخته شدؤبراي نمونه در مناظره بارت و برونر به اين س. 3
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ما براي اين منظور بايستي به معرفتي واالتر دست يابيم و آن اينكـه خداونـد كسـي    . ت يابيممعرف
همـه   أو تصديق اينكه خداونـد منشـ   ،است كه همگان بايستي او را حرمت نهند و پرستش نمايند

معرفت حقيقـي خداونـد عبـارت    . هاست و اينكه ما جوياي هيچ چيزي به اندازه خدا نباشيمخوبي
بـر اينكـه او    ؛ عـالوه شعور و درسـتكاري در عـالم اسـت   ، هاينكه خداوند علت همه خوبياست از ا

روح . نامدمي 1او اين نوع معرفت را پارسايي .)Calvin, 1960, I, III, i(خيرخواه بندگان خويش است 
ايمان و اطمينان قلبـي دارد و دائمـاً نسـبت    ، پارسا به اين مسئله كه خداوند خالق همه خيرهاست

 .)Ibid( كنداطاعت و سپاسگزاري مي، به پروردگار ابراز عشق

متعلـق معرفـت فطـري برآمـده از حـس       ،شناختي كالوينبنابراين با توجه به رويكرد معرفت
شـعور و درسـتكاري در عـالم    ، هـا يعني خداوند علت همه خـوبي  ؛الوهي همان روح پارسايي است

كيد و بررسـي كـالوين و پيـروان او    أآنچه مورد تالبته در مورد معارف مستخرج حس الوهي . است
  .)p.422،Jeffreys, 1997 ( صفت خيرخواهي خداوند است باشد،مي مثل پالنتينگا
توحيد در ربوبيـت و خالقيـت    ،كه از نظر عالمه طباطبايي متعلق معرفت فطري خداونددرحالي

ايطي كه انسان از همه اسـباب  هاي بحراني زندگي و شر عالمه طباطبايي وجود اميد در لحظه .است
دانـد   را بياني براي اثبـات توحيـد فطـري در ربوبيـت خـداي تعـالي مـي        اندطبيعي قطع اميد كرده

هم فقر ذاتي خويش و هم حقيقتـي  ، ايشان معتقد است شعور انسان .)393ص، 12ج، 1374، طباطبايي(
تعـالي در عـالم ذر   شر به ربوبيت حقاعتراف نوع ب. كند استدراك مي نمايد رامي كه اين فقر را عالج

بالفاصله با  ،انسان با تصور احتياج و فقر ذاتي در خود .)همان(ناشي از فقر ذاتي انسان به خداوند است 
بودن خداوند از نظر عالمه توسط عقل  العللةعل. برد مالك و مدبر خويش پي مي، علم حضوري به رب

بودن خداوند را فطـري   علةالعللكالوين  كهدرحالي ؛)تبراساس اصل علي(شود انسان فهم و درك مي
ولـي   ؛صفت خيرخواهي خداوند اسـت  ،ورزدصفتي كه كالوين در فطري بودن آن اصرار مي. داندمي

  .وحدانيت حضرت حق است ،آنچه عالمه بر فطري بودن آن تأكيد دارد

                                                               
1. Piety 
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  ماهيت معرفت فطري . 3
نحو مفهومي كه اين نوع معرفت به ذات اقدس الهي به است آنآيد  آنچه از ظواهر كلمات عالمه برمي

شـهودي و حضـوري    صـورت بـه  بلكه اين نوع معرفت در انسان ؛نيست) چه تصديقيو چه تصوري (
 .مانند علم معلول به علت خويش ؛در واقع اين نوع ادراك در انسان از نوع علوم حضوري است. است

همـين نـوع    وبرد و معتقد است خداشناسي جـز نام ميعالمه از اين نوع فطريات به معلومات فطري 
ن است شود آاما آنچه از الهيات فطري كالوين فهميده مي .)216ص، 1383، يثربي :به ك.ر( فطريات است

به خدا گرايشي عميق معرفت كالوين معتقد است  .كه اين نوع معرفت از سنخ گرايشات انساني است
  .)p.174 ،Calvin, 1960( باشدميو راسخ  و فراگير است كه در قلوب ما استوار

بر همين اساس است كه يك فـرد نامعتقـد    ؛اي است فرازماني و فرامنطقه ،اين كشش طبيعي
) نامناسـب (بلكه در يك وضـعيت غيـر طبيعـي     ،لحاظ معرفتي فاقد اين حس نيست به، به خداوند

ايش يك خصيصـه همگـاني بـراي    اين گر. وحشي و دور از تمدن است يها قرار دارد و مانند انسان
ايـن گـرايش بـه باورمنـدي خـدا در شـرايط        ،طور كه بيان شد البته همان ؛موجودات انساني است

صورت بالقوه در هر انساني هست و الزم است  در واقع اين تمايل به. شود محيطي مختلف فعال مي
ها را از سر راه آن زدود  و بازدارندهاقص ون، رو بايد بستر را فراهم نمود و موانع به فعليت برسد؛ ازاين

كـالوين بـه    ،بر اين اساس. واسطه گناه مكدر شود وجود انسان بهدر  و نگذاشت سيماي حس الهي
خداوند نـه فقـط بـذر    . كند كه مبادا شخص از دستيابي به سعادت محروم شود ها توصيه مي انسان
بلكـه پـرده از خـود    ، كاشـته اسـت  در قلـوب بشـر    را ايـم  كه از آن سخن گفته) حس الوهي(دين 
  .)158ص ، 1380، پالنتينگا( سازد گيرد و هر روز خود را در همه مخلوقات جهان نمايان مي مي

اي در جهـت اثبـات   ديدگاه معرفتـي كـالوين را نظريـه    ،هاي مدرنالبته برخي كالوينيست
معتقد است حكم حـس   پالنتينگا. اندتبيين و تفسير كرده »خداوند وجود دارد«عقالنيت گزاره 

اي مـورد اعتقـاد قـرار گيـرد و      طـور پايـه   توانـد بـه   مـي » خدا وجود دارد«بر اينكه   الوهي مبني
در واقـع آنهـا   . حال شخص در باور خود به اين گزاره هيچ تخلف معرفتي نيز نكرده باشد درعين

مالً در چـارچوب  كـا ، شـوند  در برابر حيرتشان از هنر الهي تسليم و معتقد به وجود خدا مـي كه 
بنابراين ماهيت معرفت فطري از . )Plantinga, 1983, p.670( اند وظيفه معرفتي خويش عمل كرده

  .و از نظر كالوين از سنخ گرايش است ،نظر عالمه از سنخ ادراك
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  نتيجه
محيط نامناسب موجب ضعيف شدن معرفـت الهـي نهفتـه در     ،كالويني و اسالمي براساس ديدگاه

معرفت فطري خدا دركي شهودي و حضـوري اسـت    ،طباطبايي بنابر ديدگاه عالمه. شودانسان مي
كنـد؛  آن را روشـن و بـدون شـبهه درك مـي    ) حب و نياز، اميد( گانههاي سهكه انسان در وضعيت

ديگـر  هـا در عـرض   خداوند يك قوه معرفتي را در درون انسان ،كه برمبناي ديدگاه كالويندرحالي
 ،هـاي مختلـف  اي است كه با قرار گرفتن در وضعيتگونهاده كه مكانيزم آن بهقواي معرفتي قرار د

ديدگاه اسالمي متعلق معرفت فطري خداونـد را   .شكوفا گرددتواند ميمعرفت به خداوند در انسان 
كه كالوين معتقد است متعلق معرفت فطـري  درحالي ؛داندتوحيد در ربوبيت و خالقيت خداوند مي

شـعور و  ، هـا لوهي همان روح پارسـايي اسـت؛ يعنـي خداونـد علـت همـه خـوبي       برآمده از حس ا
كيـد و بررسـي   أالبته در مورد معارف مستخرج حس الوهي آنچه مـورد ت . درستكاري در عالم است

  .صفت خيرخواهي خداوند استباشد، مي كالوين و پيروان او مثل پالنتينگا 
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