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چكيده
در اين مقاله رابطة دين و دولت ،از نگاه كالون بررسي شده است .وي با رويكرد و خاستگاهي الهيـايي بـه رابطـه ايـن دو
مينگريست كه عناصري چون گناه ،نجات در مسيح ،يقدير ازلي و دعوت در آن ،اهميت بسـياري داشـت .ولـي آيـا وي
بهعنوان مصلح بزرگ كليسا ،نگاهي مردمساالر و ستمسـتيز بـه مقولـه ديـن و دولـت داشـتك آيـا كـالون آنگونـه كـه
ميانديشيد ،عمل كرد و در انديشه او ثبات و استمرار وجود داشتك كالون با اعطاي مشروعيت دينـي بـه دولـت مـدني و
كليسا ،هريك را داراي نقش و كاركردي مستقل ميداند ،اما دست بـاال را بـه كليسـا ميدهـد .وي ،از ناـام سـلطنتي و
فردي بيزار است ،اما نوعي جمهوري اريستوكراسي را يرجيح ميدهـد .البتـه چنـدان جايگـاهي بـراي رأي مـردم و حـ
اعتراض و اجازه مقاومت مدني قائل نيست؛ زيرا نهاد قدرت ،نهاد يعيينشده يوسط خداوند است و بهرغم آنكـه بـه لظـا
ناري ،نهاد قدرت مدني را مستقل ميدانست ،در عمل آن را در خدمت نهاد دين قرار داد.
كليدواژهها :كالون ،دين و دولت ،جمهوري و دموكراسي ،مردم.
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دين و دولت در تفكر مسيحي

رابطة دين و دولت در انديشه متفكران پروتستان ،از جمله مارتين لوتر بنيانگذاار نضتذت پروتسذتان و ژان
كالوَن ،موضوع چنان اهميت دارد كه ضرورت بحث درباره آن نيازي به تبيين ندارد .ايذن ماالذه بذه بررسذ
انديشههاي كالون در كتاب مبادي ،و مراجعه به نوشتههاي صاحبنظران ،به توصيف و تحليل ديذدااه ايذن
متفكر بزرگ تأثيرااار پروتستان م پردازد .تفكر مسيح در طول ادوار و در شاخههاي مختلذف خذود بذه
نوع تفكيك ميان قلمرو دولت و كليسا معتاد بوده است (فاستر ،1363 ،ج ،2فصل آاوستين) و همه شذاخههاي
اصل  ،مرجع باالتر از دولت براي مضار آن در نظر م ايرند .اين قدرت مذافو در تفكذر كذاتوليك  ،ماذام
پاپ است .ول در تفكر پروتستان  ،خداوند «دو قلمرو پادشذاه » بذا تكذاليف و ويذايف متفذاوت دارد و
همه چيز در انحصار آن نيروي ازل و آسمان و فو زمين است .در تعيين حدود و قلمذرو نفذوذ ،هريذك
نيز مناقشات استردهاي وجود دارد .اما به هر حال ،دولت در انديشه پروتستان مشروعيت الضذ و آسذمان
دارد .همين اصل اساس آاوستين  ،پايه دموكراس در كشورهاي پروتستان است كه نذاف تماميذتخواه
و توتاليتاريسم است .برايناساس ،دولت در قلمروي شخص و خصوص و اعتاادات دين شذخ

 ،حذ

ورود ندارد .عصارة دموكراس  ،محدود كردن اقتدارات دولت بذه حذوزه امذور دنيذوي و سياسذ اسذت و
مااومت در برابر تااضاي وفاداري انحصاري به دولت(همان).
در مجموع ،بررس موضوع دين و دولت در انديشه ژان كالون ،دستكم ،از دو جضذت جضذت
اهميت دارد :نخست آنكه وي از رهبران اوليه كليساهاي پروتستان (شاخه اصالحشده) بود كذه در
نظريهپردازي در حوزة الضيات و انديشه دين مسيح  ،فرد بسيار تأثيراااري بود ،بذه اونذهاي كذه
كتاب دورانساز مبادي ميسيحت وي ،از مضمترين كتابهذا در تاريذر انديشذههاي دينذ اجتمذاع
مصلحان دين قرن شانزدهم است كه عدهاي آن را «انجيل كليساهاي پروتسذتان » و يذا دسذتكم،
كتاب همپاي كتاب كليات الهياات ومماا

آكمئيناا

ناميدهانذد .وي در ايذن كتذاب ،انديشذههاي

اصالح را به شكل نظاممند ارائه نمود؛ كاري كه لوتر دستكم فرصت انجام آن را نداشت .بايذد
افت :لوتر پيشتاز و طراح انديشههاي اصالح و اولين طراح انديشههاي ناب و مشترك و فراايذر
در تفكر پروتستان است ،ول انديشههاي وي در كتب مختلف و به شكل متفر بيان شده اسذت.
دوم اينكه كالون در ميان رهبران و مصلحان دين مغربزمين ،تنضا كس بود كه هم در ماام نظذر و
هم در ماام عمل ،به پيوند عمي ميان دولت و كليسا قائل بود و توانست الگوي دين سياس خود
را در شضر ژنو اجرا كند .درحال كه ساير مصلحان ،يذا اصذالا اعتاذادي بذه دسذتاندازي قلمذروي
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معنوي و كليساي به حوزة سياس و اعمال نفوذ در آن نداشتند ،يا توان و فرصت آن را نيافتند .بذه
عالوه ،كالون از تجربيات خود در مدت اقامت در استراسبورگ ذ به هنگام تبعيد و فرار از ژنذو ذ و
ساختار سياس آن سرزمين به خوب بضره ارفت.
كالون هنگام فعال بود كه مسيحيت ،حت فرقههاي پروتستان به شدت متشذعب شذده بودنذد و در
حال دشمن بودند .كاتوليكها در اين هنگام بذه سذامان دادن وضذو خذود و براذزاري شذوراي ترنذت
مشعول بودند كه در سال  1563خاتمه يافت .وي پس از بازاشت از استراسذبورگ ،بذه دنبذال متذواري
شدن از ژنو ،در  1541انديشههاي بوسر را پروراند و هرج و مذرج را بذدترين حالذت دانسذت .لذاا بذه
ضرورت انتباط كليساي سخت باور داشت .البته ژنو و شوراي شضر ،از اين موضوع مادام كه به حذوزه
اقتدار مدن وارد نشده و بدان آسيب نزند ،مواف بود .هرچنذد خذود شذوراي كليسذاي نذاق

آن بذود.

قانون از نظر وي مضم بود ،ولذ بايذد بذه خيذر همگذان باشذد .هذد نضذاي قذوانين ،ترغيذب زنذدا
فتيلتمدار است .هد از قدرت سياس حاكمان ،كه در قانون تعريذف شذده ،حفايذت و حمايذت از
مظلومان است و مجازات ب عذدالت شذروران و دفذو و سذركوب بذدكاران .در ايذن صذورت ،زنذدا
فتيلتمحور شضروندان را بايد حاكمان پشتيبان كنند .به عبارت ديگر ،وي مفضذوم قذانون ارسذطوي را
م پايرد كه ابزاري براي عادت دادن شضروندان ،به سبك زندا فتيلتمحور است.
از موضوعات مورد تأكيد كالون ،كه از مطالب مشترك ميان اصالحگران دين قرن شذانزدهم اسذت،
تأكيد بر مراجعه مردم به كتاب مادس و اينكه هر كس خودش كتاب را بخواند ،حت ااذر فذرد از افذراد
نافرهيخته ( )Unlearnedو ناآشنا به زبانهاي مختلف عبري ،يونان و التذين باشذد .البتذه ايذن موضذوع
است كه نتايج سودمند بسياري براي جامعه غرب داشت؛ زيرا الزمذة خوانذدن همگذان كتذاب ماذدس،
آشناي همگان با خواندن و نوشتن بود .در اين صورت ،جامعه اام بذزرگ بذه سذوي علذم و دانذ
برم داشت .اصالا يك از ويژا ها و اهميت نضتت اصذالح دينذ  ،توجذه كذاف بذه مسذآله آمذوزش
همگان و احياي زبانها و فرهنگهاي مل در برابر زبان و فرهنگ غالب التين است .انتاذاد كذالون بذه
كليساي كاتوليك اين بود كه نضاد ماكور ضمن بذرده سذاختن كليسذا ،تعذاليم و موعظذههاي برارفتذه از
كتاب مادس را به كناري نضاده و مانو از مراجعه توده مردم به كتذاب ماذدس و فضذم و تفسذير آن شذده
است .ازاينرو ،همة همت

را بر اين اااشت كه كشيشان با كتاب مادس بيشذتر آشذنا شذوند و ضذمن

يادارفتن درست اعتاادات مسيح  ،مردم را نيز با كتاب مادس آشنا سازند .به همين دليل ،دست به كذار
نوشتن كتاب عظيم به نام مبادي دين مسيحي شد كه منسجمترين و منظمترين كتاب و تاريري است كذه

 90

 ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 1395

در دورة نضتت اصالحات دين در مورد تعاليم كليسا نوشته شد .اين پناهنده دين فرانسذوي ،بذا انتشذار
كتاب مبادي دين مسيحي شضرت يافت و توانست خطوط اصل ميان آيين پروتستان و كاتوليك را بذراي
اولين بار به شكل مستند و روشن بيان كند .البته در سال  ،1530اعترا نامه آاسبورگ شذرح مختصذري
از تعاليم پروتستان از منظر لوتريهذا را معرفذ كذرد (بينتذون ،1956 ،ص  .)156وي كتذاب مباادي را بذه
فرانسيس اول پادشاه فرانسه تاديم كرد(ماكم ،2004 ،ص .)43
ازآنجاكه تفكر سياس كالون نيز ،مانند لوتر ،كامالا از انديشه الضيات وي متأثر بذود ،ابتذدا بذه بررسذ
از آن به ارائه توضيح دربارة منذابو مضذم در

اجمال انديشههاي بنيادين الضيات وي م پردازيم .اما پي

بررس انديشه سياس وي م پردازيم .با اينكذه كذالون بهمثابذه شخصذيت علمذ و الضيذات – در كنذار
شخصيت سياس و اجتماع اش ذ آثار متعذددي را پديذد آورد ،ولذ مانيفسذت او در حذوزة انديشذه و
الضيات ،كتاب بسيار مضم و تأثيرااار مبادي مسيحيت است كه ويذراي
سال  1536منتشر شد .وي در اين زمان ،بيست و ش

نخسذت آن ،در شذ

سذال بيشذتر نداشذت و آخذرين ويذراي

فصذل در
آن در

سال  1559در هشتاد فصل منتشر شد ( .)1960 ،John Tكتاب ،از همان آغذاز مذورد توجذه خاصذ قذرار

ارفت .لوتر از آن شخصاا استابال كرد و از خود كتاب برم آيد كه تغييذر آيذين كذالون ،زيذر نظذر لذوتر
صورت ارفذت (همذان ،ص  ،16مادمذه) .محتذواي كتذاب بذر اسذاس آخذرين ويذراي

آن ،در ناذد و رد

انديشههاي موجود در كليساي فرانسه است كه در چضار بذاب اسذت :شذناخت خذدا بهمثابذه آفريذداار،
شناخت خدا بهمثابه رهاي بخ  ،چگونگ حتور در في

عيس مسيح ،راهها و ابزارهاي بيرونذ كذه

خداوند براي رساندن ما به عيس مسيح استفاده م كند .اصل كتاب ،به زبان التين است .كذه ترجمذهاي
از آن به فرانسه در زمان حيات وي به قلم خودش منتشر شد .اين كتاب ،به انگليسذ ترجمذه و منتشذر
شده ،اما بخ

زيادي از آن در مجموعه معرو

است .البته فاقد بخ

Books

 ،Greatج  20تحت عنوان كالون نيز منتشذر شذده

چضارم است كه به بحث كليساشناس پرداخته و انديشه وي در باب رابطه ديذن و

دولت در آن بيان شده است .ازيدهاي از كل آثار كالون نيز در يك مجلد منتشر شده است(كذالون.)1975 ،
بضترين منبو براي بررس انديشههاي كالون ،فصل بيستم از كتاب چضارم مبذادي تحذت عنذوان در باا
آزادي مسيحي ،آومريته كليسايي و دولت مدني است (ر.كhopel :

 .)2007 ،Harroاما براي تكميذل ،مراجعذه

به صفحات قبل اين بخ  ،در باب سياست كليسذاي و فصذل آزادي مسذيح و نيذز سذاير رسذالهها و
نامههاي ب شمار او ضروري است .محا بايد چضار پرس

را با توجه به اين منابو از منظر كالون پاسذ

اويد .1 :دليل مشروعيت دولت مدن و توجيضات و منابو حجيت آن؛  .2اهدا و نا

شايسته دولذت
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مدن ؛  .3چگونگ تحا اهدا درست در دولت مدن ؛  .4جواز نافرمذان و مااومذت مذدن در برابذر
دولت مستار (استيونسون ،2004 ،ص .)173
انديشههاي ديني كالون

يك از محورهاي اساس در تفكر الضيات كالون مسآله تادير ازلذ ( )Predestinationاسذت .البتذه وي در
اين انديشه وامدار تسوينگل است ،اما تادير را با تعريف متفاوتتر قائل بود:
منظمر ما از وقدير ازلي ،حكم ابدي خداست كه به وسيله آن ،با خمد هر آنچه را كاه خماساته ر دهاد،
وعيين كرده است .همه انسانها وضعيت يكساني ندارند .براي عدهاي حيات ابدي مقدر شده است و باراي
ديگران ،لعنت ابدي .برايناسا  ،همانگمنه كه هر كس براي يكي از ايان دو منظامر آررياده شاده ،ماا
ميگمييم كه براي هر كس حيات يا لعنت مقدر شده است(كالمن ،1960 ،ص .)655

البته اين موضوع در نگاه كالون كاركردي مثبت داشت ،زيذرا برايناسذاس عذدهاي ملعذون و عذدهاي در
رحمت الض هستند .منتض كار و عبادت و خدمت كردن ،نشانه تعل هر فرد به كذدام يذك از دو اذروه
بود .اين عايده موجب نوع مساباه در كار و خدمت و سختكوش شد .به باور كذالون ،هذد اصذل
در خلات انسان تعظيم خداست ،نه نجات خويشتن .پاس كذالون بذه اينكذه نجذات كشيشذان در آيذين
كاتوليك بيشتر تتمين شده است ،اين بود كه اين اصالا چيز ب ارزشذ اسذت .روشذن اسذت كذه ايذن
تعريت است به لوتر ،كه دغدغهاش به جايگاه

نزد خدا بود (مذكاراث ،1388 ،ص  .)279كالون معتاذد

بود :هيچ كس آنااه كه نگران نجات خويشتن است ،نم تواند خدا را خوب عبادت كند .اار كس ايذن
را بپايرد و مطمآن از نجات خود شود ،انرژي زيادي را در اختيار خواهد داشت .كالون معتاد بذود :خذدا
طرح عظيم براي همه اعصار دارد .اين خداي قيوم كه بن اسرائيل را از مصر به سرزمين موعذود بذرد و
آنضا را به دليل بدعت و ارتداد جديد رد كرد« ،اسرائيل جديدي» پديد آورده اسذت .ايذن مفضذوم مابذول
تسوينگل هم بود ،ول او دامنهاش را بسيار استراند .كالون «اسرائيل جديذد» را دربرايرنذده جمعذ از
منتخبان م دانست .ول اين سؤال مطرح است كه آنان را چگونه بايد شناخت؟ تسوينگل م افذت :بذا
ايمان! كالون دو نشانه ديگر را نيذز ضذميمه كذرد :يكذ  ،زنذدا شذرافتمندانه بذود كذه در اينجذا ماننذد
آناباپتيستها م انديشيد و ديگري ،شركت در آيينهاي ماذدس؛ زنذدا و ايمذان هذر دو .انديشذههاي
كالون در باب قدرت خدا و اختيار انسان ،مورد مناقشه آرمينيوس و طر داران پرتعدادش قذرار ارفذت
كه عالوه بر اقتدار و قيوميت خداوند ،مجال نيز بذراي اراده انسذان و مسذآوليت دينذ اش قائذل بودنذد.
مجموع اين انتاادات ،در پنج اصل بيان شده است .جالب اينكه پاس كالون هذا نيذز در پذنج اصذل بيذان
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شده كه به «ال الله» يا اختصاراا در انگليس به توليذ
برازيدا بدون شرط ،كفاره محدود ،في

( )TULIPمعذرو اسذت :تبذاه كامذل انسذان،

مااومتناپاير ،و امنيت نجات كه شذرح آن ماذال و مجذال

ديگري م طلبد.
از ديگر مفاهيم مضم در تفكر كالون ،مفضوم دعوت يا  )Calling( Vocationاست كه مشابه چيزي اسذت
كه در تفكر لوتر به  Berufمعرو است .م توان تاريباا هر دو را به دعوت يذا رسذالت يذا وييفذه تعبيذر
كرد .در اينجا ،فرض بر اين است كه فرد ايماندار به دليل في

خداوند و نجات رايگان  ،بر ذمه خذود

احساس تكليف و رسالت در دنيا م كند .اينكه سپاسگزار خداوند باشد و اين سپاسذگزاري را در قالذب
خدمت به بنداان خدا ابراز م كند ،خود نشانه نجات از اناه و بضرهمندي از في

است.

مالحظاتي چند در باب تفكر سياسي مصلحان ديني قرن شانزدهم

پي

از بررس انديشه و تفكر سياس ژان كالون به اين مالحظات بايد توجه داشت:

 .1يك نكته مشترك در انديشه سياس همه مصلحان اقتدارارا در موضوع دولذت و كليسذا ،مشذروعيت
بخشيدن به حكومت عرف و اينكه آن را واجد موهبذت و رسذالت الضذ م داننذد .ازايذنرو ،ميذان
شضرياران و ارباب كليسا نوع بده بستان به شكلهاي مختلف وجود داشته است .بذه همذين دليذل،
پيروان كالون در كليساي مشايخ از نفوذ خوب در ميان حاكمان برخوردار بودند و از مجلذس ايذن
كشور خواستند تا قوانين ضد انكار تثليث و نيز اعدام مخالفان را به تصويب رساند .اما دليل اين امذر
اين است كه كالون بهمثابه يك الضيدان و كشي  ،به انديشهها و موضوعات سياس  ،بيشتر از جضذت
ضرورت توجه داشت ،نه از روي عالقه و داشتن هد خذاص .همذه مصذلحان ،ناچذار بودنذد كذه
رابطه شايسته كليسا با دولت مدن را تبيين و توجيه كنند و ناازير بودنذد كذه انديشذههذاي سياسذ
خاص را از كتاب مادس استخراج كنند.
 . 2نگاه عملگرايانه و ناير به وييفه و نه لزوماا معطو

به نتيجه ،از ديگر ويژا هاي تفكر كذالون

است .كالون متفكري نبود كه در پستوخانه و كنج مدرسه به تذأمالت الضيذات و تآذوريپردازي

سياس بپردازد .وي ارچه از رهبران اوليه كليساهاي پروتستان است ،اما در قياس بذا مذارتين
لوتر از نسل دوم مصلحان دين قرن شانزدهم است؛ مردي كه سذخت تحذت تذأثير آموزههذا و
دريافتهاي دين خود است و چندان هم خود را به رعايذت مصذلحت و مذردمداري مويذف
نم بيند و از پيامدهاي نگرشهاي فكري و دين خود نگران و هراسان نيست و به جاي آن كه
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مرد مصلحت باشد ،مرد وييفه است؛ آناونه كذه م فضمذد .امذا همذين نگذاه عملگرايانذه وي
موجب شد كه دست به تأسيس كانونهاي تعليم و تربيت و تبليغ بزند.
 .3كالون ،نگرش جضان به جايگاه كليسا داشت ،اما بعكس وي ،لوتر نگرشذ محلذ و ملذ داشذت .بذه
همين دليل ،سكوالريسم در انديشه مغربزمين ،بيشتر معلول تفكذرات لذوتر بذود تذا كذالون .تأسذيس
جامعهاي نوبنياد دين و واجد نظم دقي سازمان  ،يك از دستاوردهاي او در شذضر ژنذو بذود كذه بذراي
ديگران در ساير نااط نيز الگوي مناسب بود .حت امروزه كشور سوئيس ،نظم و آرام

و ثبذات خذود

را مديون همين ميراث ااشته م داند .همين الگو بود كه بعدها به انگلسذتان و امريكذا سذرايت كذرد و
منشأ بسياري تحوالت اجتماع و سياس شد .كالون در ژنو اقامت ازيد و افكار و انديشههذاي وي از
آنجا به سرزمينهاي مجاور منتشر م شد .بي

از هر چيز دغدغه به كرس نشذاندن انديشذههاي خذود

را در سرزمينهاي مختلف داشت .وجود عناصري مثبذت و جذااب در انديشذه وي موجذب شذد كذه
انديشههاي وي در سرزمينهاي پيرامون مورد توجه قرار ايرد .ازاينرو ،اروههاي بسذيار تأثيراذاار در
حوزه علم و تمدن جديد در عالم انگليس زبان در انگلستان و امريكا سخت تحذت تذأثير انديشذههاي
كالون بودهاند ،همچنانكه در فرانسه هوانوها ،مجاوب انديشههاي وي بودند.
 .4تأثير كالون در شكل دادن به تفكر پروتستان  ،از چند جضت بود :آموزش با تأسذيس آكذادم ژنذو در
سال  1559كه تآودور بز (همكار و جانشين كالون) رييس آن بود .هد از آن ،تعليم دانذ

الضيذات

و تفسير كتاب مادس و علوم مادمات الزم و تاويت رويكرد انتاادي بذه فلسذفه سذكوالر بذود كذه
دستكم ،تا دويست و پنجاه سال بعد ،مطالعات الضيذات پروتسذتان را بذر پايذهاي محكذم و دقيذ
استوار كرد .بعدها دانشگاههاي ليدن و هايدلبرگ به همين جضت شضرت يافتند .فرمان نانذت ،كذه بذه
كالون ها در نااط مختلف امنيت داد ،به يضذور آكادم هذاي مشذضور و جديذدي در ناذاط مختلذف
انجاميد .تأسيس كالج هاروارد ( ،)1636هژمون فكري كالونيسم در انگلستان جديد را تثبيذت كذرد.
تأسيس مجمو كشيشان و نيز دادااه كليساي و تأكيد بر كتاب مادس و ترويج آموزه تادير ازلذ  ،از
ديگر محورهاي تأثيرااار تفكر كالون بر تفكر پروتستان است .ايجاد ساختار جديذد بذراي كليسذا،
از ديگر اقدامات مضم و تأثيرااار وي بود .اقامت وي در استراسبورگ موجب شد كه بذه سذاختاري
نظاممند و قوي عالقهمند شود و همان را در ژنو برقرار سازد .همين ساختار متفاوت ،روند اسذترش
كالونيسم را به شكل كامالا متفاوت از لوتريسم رقم زد كه در آن ،به جاي توجه به جلب حمايذت و
سمپات پادشاهان و اميران و توجيه سلطه آنان ،به فراينذدي جمضوريخواهانذه و دمذوكرات نزديذك
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شد كه مورد مخالفت همان صاحبان قدرت بود .در ايذن شذراي  ،اصذل حيذات اروههذاي كذالون ،
متك بر كليساي قوي و منظم بود كه بتوانذد از شذراي خصذومتبار جذان سذالم بذه در بذرد .ايذن
ساختار كليساي مصوب كالون ،در  1541شامل يك ساختار چضاراانه كشي  ،معلم /دكتر ،ارشذد و
شماس بذود .همچنذين شذامل دو مجموعذه مضذم مجمذو كشيشذان ( )Company of Pastorsو داداذاه
كليساي ( .)consistoryدرحال كه لذوتر سذاختار كليسذا را رخذدادي تذاريخ م ديذد كذه ب نيذاز از
توصيف و تجويز الضيات است.
 .5كالونيسم نوع ميسيونري جضان نيز داشت .از اين جضت ،كمتر از آناباپتيسذتها ،كذه همذه اعتذا را
مويف به تبشير م دانستند و تمام توان خود را معطو به پيروزي بر سذاير مجموعذههاي مسذيح
م دانستند ،نبود .ژنو نهتنضا محل براي آموزش جوانان در رشتههاي ابتداي  ،بلكذه اردواذاه بذراي
داوطلبان الضيات بود كه قرار بود ،بعدها چون مأموران سري عمل كننذد .كذالون ماننذد آناباپتيسذتها
نسل از شضدا ،بر خال آنان ،نسذل از اميذران را پذرورش داد .كذالون بضتذرين الگذوي زهذداراي
اينجضان

(asceticism

 )Inner-worldlyبود .در سنت كالون  ،شيوة منظم در زندا مشاهده م شذود

كه كامالا با الگوي منونايتها و شور و نشاطشان همسان است.
 .6آيين كالون ،اناالب ترين شكل نضتت پروتستان در سده شانزدهم بود (بينتون ،1956 ،ص 48ذذ ،)52كذه
اين محورها در آن اهميت زيادي داشت :خوار شمردن شعاير و آداب رايج كليسذاي و تنذزل ناذ
كشي ها و آيين عشاي ربان در كنار آن؛ ارج نضادن به مسآله آموزش و تعليم تا پيروان

بتوانند بذا

كالم خدا بيشتر ارتباط داشته باشند؛ دلبستگ به اخالقيات و تذالش بذراي دسذتياب جضذان بضتذر و
پرهيز از خوشگاران و شادي در اين دنيا كه آن را كاري شيطان م دانست.
 .7اهتمام زياد به مسآله كار و تالش دنيوي كه تأثير زيادي بر اقتصاد و سرمايهداري جديذد اااشذت ،از
ديگر مختصات تفكر كالون است .به افته تاون  ،كذالون ويژا هذاي اساسذ تمذدن سذوداارانه را
پايرفت و به سنت پشت كرد كه هر پيشه داراي منافو اقتصادي بي
سزاوار سرزن
تنپروري و نماي

از حذد بذراي امذرار معذاش را

م دانست؛ به دلّال تضمذت انگذل ،و بذه ربذاخوار داد دزدي مذ زد .در نظذر كذالون
ثروت ،نفرتانگيز بود ،ول او با انباشتن ثروت مخالف نبذود .كذالون زيذادهروي

در ستاندن ربا از مستمندان را به صراحت محكوم م كرد ،ولذ ايذن واقعيذت را قبذول داشذت كذه
تاجري براي سرمايهاي كه وام ارفته و امكان سود بذراي

فذراهم هسذت ،بايذد بضذره بپذردازد .لذاا

بورژوازي نوخاسته ،از آيين كالون بسيار استابال كرد(برونوفسك  ،1383 ،ص 147؛ بومر ،1380 ،ص .)304
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 .8از مضمترين ميراث كالون در سوئيس ،شكلايري نوع تآوكراس پروتستان بود؛ نوع سختايذري
فرااير و شديد كليساي كه بر اساس آن ،همه مردم بايد در خدمت شذكوه و عظمذت خذدا باشذند.
اصحاب قدرت به همان اندازه كشيشان ،بايد خود را خادمان جامعه مشتركالمنافو ماذدس بداننذد و
حكم به ارتداد و بدعت به شوراي شضر موكول شود .در اين تآوكراس  ،معلمان جايگاه بذس رفيعذ
داشتند و از سنت كليساي محترم بود؛ زيرا در قرون وسطا كليسا ،دولت و مدرسه سذه نضذاد اصذل
مسيحيت بودند .در ژنو اين مدل به كليسا ،دولت و آكادم تغيير يافت .وي خودش ،هم واعذ بذود
و هم معلم .معلم بايد همه شراي كشي

شدن را داشته باشد.

 .9سرانجام اينكه كالونيسم يك از دو شاخه مضم نضتت اصالح دين است كذه بينالملل تذرين بخذ
اين نضتت است (اسكينر ،1394 ،ج  ،2ص  .)316هنوز هم سيل كتابهذا و آثذار دربذاره بررسذ تذأثير
پيوسته كالون و كالونيسم بر قانون ،سياست ،اقتصاد ،جامعه ،و تعاليم كليسذا ،شذعاير دينذ و دولذت

ادامه دارد .اين استدالل قديم كه سرمايهداري مدرن و حكومت مشروطه ،تا حد زيذادي بذه كذالون
وامدار است ،هنوز (بعد از  500سال) معتبر است .كوش كالون بذراي اينكذه نذهتنضا زنذدا سذاده
كليساي را اصالح كند ،بلكه ديدااه مبتن بر كتاب ماذدس را بذر هريذك از حوزههذاي زنذدا
حاكم كند ،با آنكه آيين تسوينگل بر نضتت پيوريتن انگليسذ سذخت مذؤثر بذود ،ولذ كالونيسذم
اساس الضيات آن بود و در فرانسه ،اسكاتلند و انگلستان مذورد توجذه كامذل قذرار ارفذت .تأسذيس
امريكا ،كه تحت تأثير تفكر پيوريتنها بوده ،يك نمونه است كه اسراييل جديد و مردمذان بذا پيمذان
تازه با خدا ،از آنضا خواسته شده تا نوري براي ساير ملل باشند .انديشه امريكا ،بهمثابه كانال برازيذده
خدا براي رهبري جضان به سوي آزادي و دموكراس  ،اختراع امثال جورج بذوش و يذا ريگذان نبذود؛
ويلسون رئيسجمضور امريكا ،يك مشايخ و رييس دانشگاه پرينستون بود كه بذه وسذيله كالون هذا
تأسيس شد .وي خواهان اين بود كه جامعه ملل ،مركذزش در ژنذو باشذد و اساسذنامه آن را «عضذد»
ناميد .ب جضت نيست كه امروزه هم مار نمايندا اروپاي سازمان ملل ،در ژنو تأسيس شذده اسذت.
بهطوركل  ،بسياري از عناصر مفضوم امريكاي زندا  ،ميراث است از آيين كالون (همان ،ص .)74
انديشة سياسي كالون

با توجه به آنچه ااشت ،به يافتن پاس به پرس هاي چضاراانه فو  ،در انديشه سياس كالون م پردازيم.
اصوالا تفكر سياس كالون همچون لوتر ،خاستگاه الضيذات داشذت و آموزههذاي مضذم پولسذ در آن
نا

فراوان ايفا م كرد :آزادي معنوي فرد مسيح  ،كه مفضوم معنوي داشت و مذراد از آن ،عذدم نيذاز
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به كليسا و سلسلهمراتب آن ،در امر نجات و اكتفا به عمل نجاتبخ
في

مسيح بود كه بذه وسذيله ايمذان و

روحالادس تكميل م شود .اعتااد به دو نوع زنذدا و نيذاز بذه دو نظذام متفذاوت در امذر دنيذا و

آخرت ،يا ماام معنوي و عرف /سكوالر ،يا تمايز ميان امر درون و امر بيرونذ (ر.ك :بذه مبذادي 146 :4ذذ.)7
اعتااد به آزادي فرد مسيح  ،كه عنوان يك از رساالت مارتين لوتر نيز هست ،براي ماابلذه بذا قذوانين و
الزامات كليسا و ماام پاپ بود كه با اين كار خود ،آزادي را از ايمانداران مسيح ارفتذه بودنذد .در ايذن
اصول ،كالون مانند لوتر م انديشيد .بدبين لوتر و كذالون بذه ماهيذت بشذر ،در انديشذة سياسذ هذر دو
انعكاس يافته است .هر دو معتادند :بيشتر مردمان مسيحيان واقع نيستند و در جامعه حاياتاا مسيح بذه
اقتدار سكوالر نيازي نيست .اما چون بشر طبعاا اناهكار و شر است ،محدوديتهاي قذانون بذراي مضذار
آرزوهاي شرورانه الزم است .در نتيجه ،دولت تاديرشده خداست .اصحاب قدرت از شمشير براي رفذو
شر و دفاع از خوب ها بضره م ايرند .درست است كه مسيحيان خادم دولت باشذند ،حتذ ااذر مسذتلزم
استفاده از زور عليه بدكاران باشد .به همين دليل ،جنگ هم براي دفاع از دولت مشروع است .بذه عايذده
لوتر ،حاكم چه خوب باشد و چه بد ،مردم نبايد در برابر او مااومت كننذد؛ چذون ايذن نضذاد را خداونذد
تأسيس كرده است .ول اطاعت هم مطل نيست .تفكر مصلحان را م توان در اين آيه از كتذاب ماذدس
خالصه كرد كه بايد از خداوند اطاعت كنيم نه مردمان(اعمال رسذوالن  ،)29 :5مگذر آنكذه دسذتور خذال
وجدان يا قانون خدا بدهد .در اين صورت ،نبايد از او اطاعت كرد .كالون با قبول ايذن مطالذب ،كليسذاي
رسم را كليساي دروغين و پايه استعباد و برده ارفتن و علمذاي دروغذين را جانشذينان پيذامبران كابذه
م دانست(اسكينر ،1394 ،ص  316و 463؛ طباطبائ  ،1387 ،ص .)371
كالون معتاد بود :دولت مدن ناش از يك ضرورت مسلم ،مادرشذده و تعيينيافتذه توسذ خداونذد و
نظام است كه او تثبيت كرده است(مبادي .)1 .20 .4 :اين تادير و تدبير ،هم معلذول انذاه بشذر اسذت و هذم
درمان آن .اناه است كه دولت را مادر و ضروري ساخته است؛ زيرا بذدون دولذت ،حذداقلهاي مناسذبات
سازنده هم از بين م رود .به قول وي ،در اين صورت ،امنيت بشر تتذمين شذده اسذت و بذدون آن ،همذه
چيز دچار هرج و مرج م شود .دولت مذدن  ،فاذ بذراي تذأمين صذلح نيسذت ،بلكذه اهذدا معنذوي و
آموزش نيز دارد ،حت اار اين دولت ناق

و يا مستبد باشد .پس حاكم دنيوي ،در اصل كشذي

و خذادم

خداست و بايد پاسخگوي او باشد .رعيت هم بايد پاس بدهند و حاكم را ابذزار خداونذد بدانذد .بذه بذاور
وي ،ضرورت حكومت مدن در ميان مردم ،كمتر از نان و آب و خورشيد و هوا نيست؛ حكومت كذه ايذن
هنر را داشته باشد ،هديه خوب خداوند است(مبذادي  .)3 .20 .4به نظر م رسد ،ايذن مطلذب صذرفاا م توانذد
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دليل بر اصل لزوم حكومت باشد كه بيان دقي آن در سخن امام عل  در نهجالبالغه آمده است كه «لَا بُذد
لِلناسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»(نضج البالغه ،ص )83؛ حكومت بد ،بضتر از ب حكومت و هرج و مرج اسذت .امذا از
ضرورت دولت و بضتر و اول بودن آن ،نم توان مشروع بودن حكومت را نتيجه ارفت .شبيه ايذن ديذدااه
را بعت از جريانهاي اهلسنت در توجيه حكومتهاي جائر اموي و غيذره داشذتهاند(بيضاذ  ،1421 ،ص 61؛

عنايذذت ،1380 ،ص 33؛ عنايذذت ،1385 ،ص  .)145وي نذذهتنضا كليسذذا را فاقذذد اقتذذدار و عصذذمت م دانسذذت كذذه
شوراهاي كليساي را بهرغم ادعاي حتور هدايتگر روح الادس ،به دليل احكام و فرمانهذاي ضذدوناي

،

فاقد عصمت م دانست .در نتيجه ،كليساشناس و مسيحشناس كالون و لذوتر بذر انديشذه سياسذ آنذان
تأثيرااار بود .اما در موضوع دو جضان متفاوت ،وي حكومت را امري ضروري م دانست كذه نفذ آن ،بذه
نوع توح

و هرج و مذرج م انجامذد كذه انسذان معنذوي را نيذز از پذرداختن بذه موضذوعات معنذوي

بازم دارد .با استناد به فصل  ،13رساله روميان ،پولس معتاد بود :هر قذدرت برخاسذته و منبعذث از مشذيت
الض است .تبعيت از حاكم ،نهتنضا «نكبت ضروري» و از سر ترس ،بلكه حذاك از تذرس از خداونذد بذود؛
زيرا پولس افته بود كه از فرمانروايان چنان اطاعت كنند كه اوي از خداوند فرمان م برند.
كالون عميااا به موضوع پيوند ميان كليسا و دولت معتاد بود .به همين دليل ،نضتذت اصذالحات وي
را در كنار جريذان لذوتري و جريذان انگلذيكن ،اصذالحات اقتذدارارا( )Magisterial reformationناميدنذد .در
انديشه سياس كالون ،نه قدرت سياس و نه قدرت معنوي ،هيچيك نبايد وارد حذريم همذديگر شذوند.
نياز به قدرت سياس  ،تا زمان است كه بشر بر روي زمذين زنذدا م كنذد ،امذا در روز داوري نيذازي
بدان نيست .وييفه قدرت سياس  ،پاسداري از نظم سياس و كليساي و نيز فراهم آوردن زمينه آمذوزش
صحيح عاايد است .به اين دليل ،به هيچ وجه كليسا مجاز به دست ارفتن شمشذير نيسذت .امذا قذدرت
سياس  ،از ح خود در اعمال فشار مانند تبعيد و اعدام ،م تواند و بايد در جضت اهدا معنذوي مذورد
نظر كليسا استفاده كند .قدرت معنوي ،سع در ارتااي فتائل اخالق م كند و بيان اينكه كالم خدا چذه
م خواهد .در اينجا ،وييفه ماام معنوي ،قانونگااري است و وييفه ماام عرفذ و حكذومت  ،اجذرا ولذ
هر دو وييفه مشترك دارند .اما با ابزارهاي اونااون و در حوزههاي مختلف.
كالون ،آموزه دو پادشاه يا دو قلمرو لوتر را پايرفته بود ،اما به جاي اينكه مردم را چذون لذوتر ،بذه
دو دسته مسيح ايماندار به مسيح ،متعل به پادشاه معنوي و اروه غيرمعتاذد و محذروم از ايمذان بذه
مسيح در پادشاه دنيوي تاسيم كند ،معتاد است :هر انسان دو قلمرو روحان و مذدن دارد؛ اولذ در
رابطه شخ

با خداست و دوم با آدميان .قدرت باطن  ،بر ضمير يذا انسذان بذاطن اعمذال م شذود و

 98

 ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 1395

قدرت ياهري ،به اخالقيات ياهري و رواب آدميان .وي بين انسان باطن و اخالقيذات يذاهري و بذين
حيات روح و رواب اجتماع فر م نضد .در نتيجذه ،توانسذت ميذان آزادي فذرد مسذيح و فرمذانبري
مدن  ،به راحت آشت برقرار كند (باربيه ،1389 ،ص 53ذذ .)57كالون با آنكه در انديشه سياس خذود ،نذوع
ارتباط ميان دولت و كليسا و مشروعيت و تفكيك هر دو حوزه پايرفته شده بذود ،ولذ بعكذس الگذوي
موردنظر لوتر ،اين كفه كليسا بود كه بر كفه دولت م چربيد .براي مثال ،كذالون اجذراي طذرد از جامعذه
كليساي را در حد اختيارات كليسا م دانست ،نذه دولذت (بينتذون ،1956 ،ص 50؛ و نيذز ر.ك :بذاربور.)1380 ،
كالون با اينكه بر پاك و طضارت كليسا تأكيد داشت ،كليسا را با كل جامعذه برابذر م دانسذت .اوضذاع و
احوال سياس و اجتماع نيز به كالون بي

از تسوينگل كمك كرد؛ زيرا ژنو توسذ دشذمن محاصذره

شده بود .يك از چيزهاي كه به داد مصلحان رسيد ،زد و خوردهاي سياس و نظام  ،با حتذور ارتذ
عثمان و تتعيف قدرتهاي حاكم و يضور قدرتهاي جديد و اختال و تتاد منافو بود.
نكته مضم كه در اينجا بايد توجه بدان داشت ،اينكه كالون و ساير مصلحان قرن شانزدهم ،عالوه بذر
اثبات مشروعيت دين براي دولت مدن  ،بشر را هم نيازمند دولت و هم كليسذا م دانسذتند و هريذك را
حامل رسالت خاص و متمايز ،كه مكمل ديگري است .مذروري بذر تحذوالت تذاريخ قذرن شذانزدهم،
نشان م دهد كه رهبران اصالحات پروتستان  ،اغلذب انديشذهها و رفتارهذاي سياسذ محافظهكارانذهاي
داشتند .اين امر ،بخصوص در مورد لوتر صاد است كه دلبستگ شديد به نظم ،و نفرت زيادي نسذبت
به اضطراب و آشوب داشت .اين همان ويژا متفكران قرون وسطا بود .وي جامعه را به شذكل ديرپذا،
متتمن طباات و اقشار مختلف م ديد كه خداوند مادر كرده است .وي هر اونه ااار از اين ترتيبذات
را مستلزم ب نظم و برهم زدن نظم موجود ،به شكل خشن م دانست كه خود اناه بزراذ محسذوب
م شد .مصدا اين كار ،شورش دهاانان آلمان عليه اربابانشان بود .بهطوركل  ،اين تفكذر و انتظذار ،كذه
مصلحان قرن شانزدهم پروتستان در نظرية سياس خذود ،منذادي عذدالتخواه و يلمسذتيزي از نذوع
«كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا» (نضجالبالغه ،ن  ،)47يا «افتل الجضاد كلمه ح عند امام /سلطان جذائر»
(عالءالدين ،ح  )5576باشند ،چندان جاي ندارد .در اينجا ،امر به معرو ممنوع ،و فا تاكر زبذان مجذاز
است .حاكم ،پدر كشور ،شبان مردم ،پاسدار صلح ،حام عدالت است .البتذه اطاعذت از حاكمذان ،نبايذد
مردمان را از اطاعت آنكه خواست پادشاهان تابع از اراده اوست ،باز دارد؛ زيرا پولس افتذه اسذت كذه
بضتر است از خداوند اطاعت كنيد تا از انسان (رميان.)13 :
كالون در انديشه و من

سياس  ،مسذيري كذامالا متفذاوت را طذ كذرد .وي را بايذد اولذين تجربذه
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حكومت در يك نظام پروتستان دانست .او در مديريت كليسا ،دست ماامات حكذومت را كوتذاه كذرده
بود و شوراي از شيوخ بودند كه مديريت كليسا را به عضده داشتند .استاالل ماام دين  ،از ماذام سياسذ
اولين بار در نظام كالون رخ داد .انديشههاي كالون ،بر خال لوتر به سرعت در ساير منذاط نيذز مذورد
توجه قرار ارفت ،به اونهاي كه جان ناكس در اسكاتلند ،آيين پرسبيترين را پايهاااري كرد .در فرانسذه،
اروه به نام «هوانوها» و در انگلسذتان اروهذ بذه نذام «پيوريتنضذا» شذكل ارفتنذد كذه تحذت تذأثير
انديشههاي كالون بودند .البته آنااه كه از تفكر سياس كالون سخن به ميان م آيد ،مذراد كذالون در دوره
اخير زندا اش است و آناونه كه افكار سياس را در ويراي
وي در ويراي

آخر كتاب مبادي بيان كرده است .وارنذه

نخست ،اصالا تجربه سياس يا حت شايد ايده سياس مستال نداشت .وي قاعدتاا بايذد

به همان تفكر و نظرية «دوپادشاه » لوتر معتاد باشد .امذا بذا ااشذت زمذان و تجربيذات وي در ژنذو و
مضمتر از آن در استراسبورگ ،وي به نظريه يك پادشذاه نزديذك شذد .امذا پذا بونيفاسذت هشذتم و
كليساي كاتوليك ،ضمن تفسيري ديگر ،به نظريه يك قلمرو با دو شمشير و سلسلهمراتب قائل بودند .بذه
بيان ديگر ،كليساي كاتوليك آموزه دو شمشير را به جاي دو پادشاه مطرح كرد .در منشذور پذاپ آمذده
است كه شمشير دنيوي و دولت در سلسلهمراتب ،پايينتر از كليسا و شمشير معنوي است.
اما در خصوص پرس

دوم ،كه ناير به اهدا و نا

دولت مدن است ،نظام مدن شذأن متفذاوت از

كليسا دارد و ماهيت آن كامالا متفاوت است .مسآوليت دولت اين است كه بر امور عادي زندا خذوراك و
پوشاك و رفاه ناير باشد و مراقب باشد كه جلوههاي عموم دين در ميذان مذردم ديذده شذود .بذه عبذارت
ديگر ،به همگراي و همبستگ جسمان و مشروعيت و تأثيراااري كليسا در متن مذردم كمذك كنذد .امذا
اصالا نبايد خودش را در جايگاه كليسا ببيند؛ زيرا نجات در مسيح كه بذه مؤمنذان وعذده داده ،بذه پادشذاه
مسيح تعل دارد ،نه يك پادشاه زمين  .وي با توجذه بذه اهميذت جسذمان و معنذوي رشذد و سذالمت در
جامعه ،وييفة اساس دولت را اين م داند كه عبادت و پرست

بيرونذ خداونذد را ارامذ داشذته و از آن

حمايت به عمل آورد و از آموزههاي درست تاوا و جايگاه كليسا دفذاع كنذد .از ديگذر وييفذههاي دولذت،
دفاع از غريبهها و يتيمان و بيوهاان است كه كس حام آنضا نيسذت و ديگذران بذه چشذم طعمذه بذه آنضذا
م نگرند .از نگاه كالون ،دولت مذدن مسذآوليت اخالقذ هذم دارد .در مجمذوع ،كذالون ماننذد بسذياري از
اسال قرون وسطاي خود ،پيوند پايداري ميان ايمان دين و نظم و سازمان عموم م بيند.
اما اين پرس

كه دولت مدن چگونه اهدا خود را محاذ م كنذد ،بايذد افذت :از نظذر كذالون،

دولت مشروع نه با خصيصه اقتدار ،بلكه با واكن

مضربانانه به اهدا خداوند شناخته م شود .صذاحبان
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قدرت ،هنگام اداي وييفه از خود كاري نم كنند ،بلكذه داوري خداونذد را عملذ م كننذد(مبذادي .20 .4

 .)10حت كارهاي نادرست را با سرمايه خدا انجام م دهند؛ زيذرا اصذالا آنضذا برانگيختذه خداونذد عليذه
خباثتها هستند(همان .)25 ،حاكمان و مردم ،تا آنجا كه مدع منابو آتوريته بديل هستند ،در چشذم خذدا
فاقد مشروعيت م شوند و راه فناي خود را هموار م كنند .با اين حال حذاكم ،خذادم خداسذت در اداره
پادشاه او ،و ناديده انگاشتن منبو الضذ اقتذدار سياسذ موجذب مجذازات اوسذت و در برابذر او همذه
پادشاهان كه چنين كنند ،بر زمين خواهند افتاد و نابود م شوند (مبادي .)29 .20 . 4
كالون بارها شاهان را به دليل شكوه و جالل ياهريشان به باد انتاذاد ارفذت .از نگذاه او ميانذهروي،
مفضوم حيات است و حايات زنده .مضمترين بخ

از «دعوت» كه كالون به آن تصريح م كند ،توجذه

به فايران و تضيدستان و مالباختگان است .خود كالون براي تأسيس يك مدرسه عموم رايگذان كوشذيد
كه بعدها به «آكادم ژنو» معرو شد و بضترين استادان را نيذز بذراي تذدريس در آن اسذتخدام كذرد .در
سال  ،1541در مجموعه دستورهاي كليساي  ،دفتر كتاب مادس شماسذان را افذزود كذه مسذآوليت آن،
پرستاري از بيماران و تغايه تضيدستان بود .تأسيس بيمارسذتان بذا سرپرسذت كليسذا ،از جملذه اقذدامات
عامالمنفعه وي بود.
وي از نظام پادشاه به اين دليذل بيذزار بذود كذه پادشذان و حاكمذان مسذتبد ،بذه جذالل و شذكوه
م انديشند و خود را تافته جدابافته م داننذد .وي در بحذث دقيذ از شذكلهاي دولذت ،معتاذد اسذت:
اريستوكراس انتخاب يا سيستم كه مركب اريستوكراس و دموكراس باشد ،بضتر از ساير انذواع اسذت.
به باور وي ،برتري شكل غيرپادشاه  ،نه از بطن آن ،بلكه به دليل رفتارهاي ناعادالنه پادشاهان است كذه
در ساير نظامها وضعيت كم مطمآنتر و تحملپايرتر است .به هر حال ،كالون بر خال لوتر ،مشذكل
بضترين شذكل حكومذت را توجيذه كذرد :يذا اريستوكراسذ يذا تركيبذ از آن و دموكراسذ  ،و مذراد از
اريستوكراس  ،ماامات انتخاب شده است ،نه يذك طباذه ميراثذ  .وي قلبذاا جمضوريخذواه بذود ،امذا از
پيامدهاي ب نظم دموكراس نگران بود .تمام تالش او به اين امر معطو بود كه مردم ژنو ،مطيذو اراده
او شوند .آزادي را خوب م دانست ،ول معتاد بود كه بايد زير نفوذ قانون باشد .در مفضذوم و درك وي
از جامعه و دولت ،قانون بسيار مضم بود .وي به قاعدهاي اخالق پايبند بذود كذه دو اصذل مضذم داشذت:
پرست

خدا و محبت به همديگر .برابري كه در قانون تجسم يافتذه ،بايذد هذد قذوانين بشذري باشذد.

قوانين ملل مختلف ،م تواند متفاوت باشد و نبايد تصور كرد كه قواعذد يضذودي خذدا در تذورات ،بايذد
الگوي همه مردمان در همه اعصار باشد .وي معتاد بود :حكومت معدودي افذراد فتذيلتمدار ،بضتذرين
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نظام ممكن سياس و حت دين است .ازاينرو ،از تعاليم كالون نه دولت مذدن  ،بلكذه دولذت مشذروطه
برم آيد .به باور وي ،بضترين شكل رژيم ،جمضوري اريستوكراس است كه اصحاب قذدرت ،آن را اداره
كنند و شضروندان تابو آن باشند .اما تفو آنان و لزوم اطاعتشان ،تا زمان كه فاذ بذه سذود خذود فكذر
نكنند ،بلكه به فكر منافو عموم باشند؛ زيرا حاكمان در برابر خذدا و مذردم هذر دو مسذآولند (استيونسذون،

 ،2004ص  .)180مخالفت كالون با رژيم سياس  ،تحت سلطه حاكمان منفرد روشن است .در عذين حذال،
او نگاه منف به اقتداراراي همگان و مشاركت سياس همه شضروندان دارد(همان ،ص 181ذ .)185پذس
م توان افت :وي در فلسفه سياس خود ،هوادار نوع دولت جمضوري(جمضوري اريستوكراتيك) بذود
كه «نماينداان» مردم را قانونگاار م دانذد و خذود مذردم را فاقذد حذ مااومذت مذدن و مخالفذت بذا
زوراوي و ستمكاري حاكمان م دانست ،نه يك جمضوري دموكراتيك كه خود مردم قانونگذاار باشذند
و داراي ح مااومت .البته كالون محدوديت شديد در برابر اقتدار سياس حاكمذان قذرار م دهذد ،ولذ
دقيااا نشان م دهد كه مردم نيز الزامات سياس دارند كه در بيشتر موارد مطيو حاكمان باشذند .در نتيجذه،
جمضوري اريستوكراس كالون ،خصلت محافظهكاري سياس و تتاد با اقتدار مردم را دارد .امذا ب شذك
كالون ،به نظام پادشاه بسيار بدبين بود؛ زيرا زمينذه زيذادي بذراي اسذتبداد دارد و پادشذاهان را كسذان
م دانست كه انگيزههايشان برخاسته از تعلاات و منافو شخص خودشذان اسذت ،نذه سذعادت و منذافو
مردمانشان .ول وي با آنكه استبداد و پادشاه مخالف است ،منتاد دموكراس و اقتذدار عمذوم اسذت.
بسياري از منتادان م اويند :تأكيد كالون بر ويايف شضروندان در برابذر رهبذران سياسذ و رد مااومذت
شخص  ،حت در برابر حاكمان يالم به معناي ضذديت بذا اقتذدار ملذ اسذت؛ زيذرا فرمذانروا جانشذين
خداست و نماينده مشيت او كه وييفهاي الضذ دارد و ماذام سذلطنت ،ماذام قدسذ اسذت .البتذه وي
مخالف وجود و حتور و دخالذت نضادهذاي كنترلكننذده قذدرت نيسذت .در نتيجذه ،جمضوريخذواه
كالون ،بيشتر جمضوريخذواه اريستوكراسذ اسذت تذا جمضذوري دموكراتيذك .امذا در ماذام ماايسذه
ديدااههاي سياس لوتريسم و كالونيسذم ،اولذ بيشذتر سذلطنت و دومذ بيشذتر جمضوريخذواه تلاذ
م شود .آرمان كالون در باب دولذت ،يذك رژيذم جمضذوري مركذب از اريستوكراسذ و نظذام سياسذ
كليساي است .شايد علت اين عالقهمندي به شكل مركب دولت ،نه بدان سبب است كذه بضتذر از سذاير
رژيمهاست ،بلكه چون از استبداد جلوايري م كند.
در خصوص عدم اطاعت يذا مااومذت مشذروع در برابذر دولذت مذدن  ،وي آن را خذال مشذيت
خداوندي م داند .اطاعت و احترام از جلوههاي مراقبت و جذوهر دولذت مذدن ماذدر خداونذد اسذت.
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مااومت و شورش عليه دولت ،نهتنضا اعالن دشمن با آدميان ،بلكه تنفر از تاذدير اوسذت كذه پايهاذاار
قدرت مدن است .دولتمردان حاصل از تادير خدا هستند (كذالون  ،L. 4, ch. 20,ص 509؛ اسذكينر ،1394 ،ص

 289و 463؛ باربيه ،1389 ،ص 36ذ .)42كالون معتاد است :ااذر بپذايريم كذه خداونذد بذا پي آاذاه خذود
سرمايهاااري كرده و اينكه او سرپرست و مديريت جضان را به عضده دارد ،و از آن غافل نيست ،نتيجذه
م ايريم كه هرچه رخ داده ،طب اراده اوست (شرح بر غذزل غزلهذا .)3 :115 ،شذايد تجلذ اراده خداونذد
رازآميز باشد ،اما نبايد مانع براي مؤمنان باشد كه با احتذرام آن را در نظذر ايرنذد .كذالون در بسذياري از
نامهها عليه فروپاش نضادهاي تثبيتشده هشدار م دهد .وي در نامهاي به ويليام س سذيل ،در  1559بذه
رساله تحريكآميز جان ناكس ،عليه حكومت و فرمانرواي زنان پاس داده است .وي به دليذل مشذكلزا
بودن حكومت زنان ،كه نمونه آن ملكه مري خونآشام بود ،به مصاديا توجه داد كذه زنذان بذه تاذدير
الض در رأس امور قرار ارفتند .وي در نامهاي به كليساي پاريس ،كه در معذرض خشذونت و آزار قذرار
ارفته ،م اويد :بضتر بود كه در مخروبهاي سر م كرديم ،امذا نم ديذديم كذه بشذارت خذدا در معذرض
عيبجوي مردان مسلح قرار ارفته كه دنبال شاا و فتنه و هياهو هستند(استيونسون ،2004 ،ص .)182
كالون به روشن م كوشد تا ميان دولت مشروع و استبداد تمذايز قايذل شذود .دولذت قذانون  ،مسذائل
جاري و عموم را به بضترين شكل اداره م كند ،امذا حكومذت اسذتبدادي ،حكومذت كسذان اسذت كذه
قطرات باران را بر صحراي شضوات م نشانند و هر چيزي را براي خود جذايز و موجذه م شذمرند .هذد
اصل حكومت ،تثبيت دين حايا است و بايذد آدميذان را چنذان در زنذدا و رفتارشذان مذنظم كنذد كذه
جامعهاي مدن  ،در صلح و رفاه ايجاد شود؛ چون تاويت دين ،از اهذدا اصذل آن اسذت ،تعذديات عليذه
دين را بايد سركوب كند ،مانند بتپرست  ،بددين و ارتداد .دولت ح وضو قوانين در باب دين را ندارد.
نتيجهگيري

با آنكه كالون و لوتر ،فيلسو و متفكر سياس نبوده و نيستند ،اما نذاازير بودنذد تذا موضذو خذود را در
خصوص رابطه نضاد مدن و سياس روشن كنند .كالون در انديشه خود دقي تر وصريحتر از لوتر بذود و
تمايز و استاالل اين دو را تبيين دين و البته محافظهكارانه م كذرد .امذا نذه چنذدان بذه مردمسذاالري و
مبارزه با يلم بضا داد و نه در ميدان عمل ،به همه انديشههاي

وفادار و ملتزم بذود تذا آنجذا كذه قذدرت

مدن را رسالت دين داد و آن را در خدمت نضاد دين و كليسا (و بذه تبذو ،وابسذته آن) قذرار داد (باربيذه،

 ،1389ص  .)57اين امر موجب شد كه رويهاي در پي

ايرد كه متضم به استبداد و خودرأي شود.
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