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 مسعود زمانی

 

 چکیده
. اروپوا  یحقوو   تفکر ساحت در یعیطب ییگرا عقل اوج با بود مقارن ینیساو ظهور

 یبورا  و گذاشت ینم نی وان یریگ شکل در اجتماع نقش بر ی عاوگرا  یعیطب مکتب
 کو   بوود  ییفضا نیچن در. نبود ائل  یارزش حقوق یریگ شکل در ملت کی خیتار

 حقووق  جواد یا در آن نقوش  و ملوت  کیو  خیتوار  از برآمده یجمع روح از ینیساو
 وفو   کو   کرد جادیا حقوق یایدن در دیجد یگفتمان ینیساو. آورد انیم ب  صحبت

 نو   و یخیتوار -یاجتمواع  فرد ب  منحصر هدیپد کی ملت هر زبان مانند حقوق آن
 تینها در ینیساو دیعقا وجود نیا با. شود یم محسوبشمول  جهان و یعقلصرفاً 

مطروحو    میمفواه  گریاز د شیآنچ  ب ان،یم نیاند. در ا شده  مطرح یدگیچیپ و ابهام
 volkgeistحقو ودانان را موجوب شوده اسوت، مفهووم       یشگفت ینیساو یسواز 

 یجمعو  روح عنووان  بوا  آن از مسوامح   ی ودر  با زبان یفارس سندگانینو ک است 
بو  چو  معناسوت و تاسوتگاه      ینیساو volkgeist الوا ع یاند؛ اما ف کرده یاد ملت

 یلو یتحل-یفیتوصو  یچارچوب در کوشد یم نوشتار نیا ست؟یمفهوم چ نیا یخیتار
 انیو در پا ،مطلوب  نیو ا ضاحی. با ابردارد پرده ینیساو نظر در volkgeist یاز معن

گرا باشود، آاوازگر    خیتار یک  حقو دانناز آ شیب ینیمشخص تواهد شد ک  ساو
 است. یحقو  سمیسیرمانت ینوع

 مکتوب  ،کانوت ، ینیسواو  سوم، یسیرمانتی، روح جمع، حقوق رم، بوتیث خ،یتار :یدیکل واژگان
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 مقدمه
 ون کوارل  کیو فردر آن گوذار  یوان بن یرتوثث  و حقووق  یخیتوار  مکتب افول و ظهور

 شو  یاند تطوور  خیتوار  در ز،یو برانگ اعجواب  تیو اا ب  یانقط  حقوق عالم در 1ی،نیساو

 ابراز یمتفاوت نظرات ینیساو اندازه ب  یحقو دان کمتر مورد در. رود یم شمار ب  یحقو 

 کردندیم  لمداد یحقو دان ینتر بزرگ را ینیساو یبرت ستمیب  رن لیاوا در. است شده

 .(MacDonnel & Manson, 1913: 581) بوود  دهیو د توود  بو   روز آن ب  تا یبشر تمدن ک 

 نیاولو  مثابو   بو   را ینیساو اتینظر یبرت ک  بود گذشت  م ین از یاندک ستمیب  رن یبار

 یاگونو   بو   وضوع  اموا  اموروزه  .(Allen, 1958: 86) کردند یابیارز سمیناز تفکر یهانطف 

 اسوت  خیتوار تان   فراموش ب  وستنیپ آستان  در تود حقوق یخیتار مکتب. است گرید

 یحقوو   شو  یاند سوههر  در مکتوب  نیو ا از کوچوک،  اما یترؤ  ابل یانقط  از ریا ب  و

 رابطو   یحقوو   مکاتوب  تموام  انیو م در» رودز رابرت انیب ب . ستین یترؤ  ابل معاصر

 احتورام  سور  مکتوب  نیو ا بو   یهمگ: است تربیار هم  از یخیتار مکتب با حقو دانان

 در .(Rodes, 2004: 165) «ردیو گینمو  یجد را آن کس یچه حال نیع در و آورندیم فرود

 ربازید از ینیساو آوازه اگرچ  سخن، گرید ب . است بوده منوال نیهم ب  وضع زین رانیا

 ذکور  بو   رانیا حقوق سندگانینو االب کنیل است، بوده آشنا زین یرانیا حقو دانان یبرا

 مکتوب  ک  یسؤاالت وجود، نیا با 2.اندکرده بسنده ینیساو اتینظر از چند یانکت  و نام

 فالسوف   ذهون  هنوز ک  است یمسائل برآمده هاآن ب  ییپاسخگودرصدد  حقوق یخیتار

 توود  یحقوو   تفکور  نحووه  در را شوان یا و مشغول تود ب  را کمی و ستیب  رن حقوق

 حاصول  چگونو   یحقو  امر ب  معرفت .7 :رینظ ی: سؤاالتکند یم  یعم ییهاتکان  دچار

 اسوت؟  یبررسو   ابل تود نیتکو مکان و زمان پرتو در فقط یحقو  امر ایآ .2 شود؟یم
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Friedrick Carl von )Savign)  
 انود،  گماشوت   هموت  ینیسواو  حقووق   فلسوف   یواکواو  ب  گذرا یشکل ب  ک  رانیا حقوق در ک  یمنابع جمل  از .2

 ،(7914ی،فلسووف) ،(7973 پووور، عوودالت(، )7901 ان،یووکاتوز): کوورد اشوواره لیووذ مقوواالت و کتووب بوو  توووان مووی
ای بوده است ک  برتوی اسوتادان    اندازه توجهی ب  نظریات ساوینی تا بی. متثسفان ، (7900 ،یصانع) ،(7922،هانیک)

اند. از جمل  اسوتاد فقیود حقووق ایوران، ناصور       های او دچار اشتباهات فاحش شده حقو ی در بیان اندیش   برجست 
اوینی کاتوزیان، ساوینی را منبع الهام ادوارد کوک دانست  است، حال آنک  ادوارد کووک دویسوت سوال  بول از سو     

 (.33: 7904 ان،ی)کاتوززیست  است  می
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 یاجتمواع  – یخیتوار  ناتودآگاه ای و تودآگاه ندیفرآ کی یط یحقو  امر نیتکو ایآ .9

 در هوا  آن یاجتمواع  تاسوتگاه  بوا  یحقوو   اصوول آور  الزام ارتباط .0 رد؟یپذیم صورت

 و یفرهنگو  راثیو م حفو   بو   ازمنود ین اندازه چ  تا حقوق ک  ینا تینها در و کجاست؟

بو    ینیساو یحقو  ش یدر سههر اند ؟ستا تود اتیح تداوم یبرا اجتماع کی یخیتار

حقووق   نیتکوو  درب  چ  معناست و  یجمع روح ابل فروکاستن است:  یسؤال اصل دو

تود را بر  یلیتحل-یفیتوص کاوشنوشتار  نیسؤاالت، ا نیپاسخ ب  ا دردارد.  یچ  نقش

گورا   خیحقو دانان تار لیذ ینیساو یبند دست  ؛اول  یاستوار کرده است: فرض  یدو فرض

را  ینیسواو  مکتوب  ؛دوم  یفرض. استکننده   گمراه یو یفکر یمبان لیتحل در شدت ب 

 .کرد یبررس یحقو  مسیسیرمانت ینوع زمره در توان یم

 یپلو  مثابو   بو   نوزدهم  رن در یخیتار مکتب فرود و فراز یبررس ب،یترت نیا ب  

 عمول  یفلسف فکر دوران نیزتریشورانگ از یکی و معاصر یحقو  متفکران انیم یارتباط

 یحود  توا  و آلموان  یحقوو   یفضوا  ب  اول بخش در حاضر نوشت  ،رو نیهم از. کندیم

 منواظره  آن در کو   ییفضوا  میترس ب   یطر نیا از و نگردیم فرانس  انقالب از بعد اروپا

مهم از یبرت ،مقال  نیا دوم بخش در. پردازدیم گرفت  شکل 1بوتیث و ینیساو معروف

 مثاب  ب  دوم بخش. گرفت تواهد  رار یبررس مورد ینیساو حقوق  ینظر یهااف  نیتر

 بخوش  در کو   است ینیساو یها فرض  یشپ شناسان  بیآس یبررس یبرا یدرآمد شیپ

 ینیسواو  راثیو م لیتحل ب  مقال  یانیپا بخش در. گرفت تواهد یبررس مورد مقال  سوم

 در و پرداتوت  میتواه یحقو  تفکر و شبردیپ در آن نقش و تود یحقو  اتالف یبرا

 ینقش چ  یراست ب  اجتماع و خیتار ک  دید میتواه یکل یبند جمع کی در ،گیری یج نت

 اند. داشت  عهده بر ینیساو حقوق فلسف  در

 

 حقوق در ییگرا یعیطب نقد و ینیساو فرانسه، انقالب .1

 یهاساحت یتمام در ییگرا عقل طرهیس دوران یالدیم هجدهم  رن دیترد بدون

 آن و گرفت نشئت  واحد تاستگاه کی از فرانس  در ییگرا عقل نیا البت . است یفلسف

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Thibault  
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 کاپلستون،) است بوده اروپا یاجتماع یزندگ ساحت از سایکل یهاتراف  زدودن همانا

 اگر ک  بود سایکل یهاییسرا داستان از یدیناام نیهم لیدل ب  احتماالً .(71 :7937

 نیا دامن  آمدیم انیم ب  یروشنگر فالسف  انیم در تدا یجو و جست از یسخن هم

 نیا لیدل .(29: 7937، کاپلستون) یختار در ن  و شدیم فیتعر عتیطب نظام در جووجست

 جووجست یآدم یعقل سرشت ب  عصر نیا شرویپ نیمتفکر نگاه در دیبا را یتوجهیب

 نهضت شبردیپ در سزا ب  یریتثث ک  الک و ومیه دگاهید در ،مثال عنوان ب . کرد

 کسانیدوران  هم  در یآدم درک زمان و مکان ازنظر  صرف داشتند، اروپا در یروشنگر

 نوع در یفطر مشترک تصورات وجود یمعنا ب  البت  نیا .(744: 7903 نگوود،یکال) تاس

 یهاانسان انیم در عقل کاربرد یهمسان از یحاک یکردیرو نیچن بالعکس ست،ین انسان

 بسط را تود باوران  تجرب   ینظر الک مقدم ، نیا با .(Locke, 1999: 46) دارد متعدد

( شودیم حاصل برهان با ک ) تدا از ریا یگرید امر هر وجود آن وف  ک  دهد  یم

 تود یاج ینت نیچن (Locke, 1999: 612). تاس میمستق تجرب  از برآمده احساس بر یمتک

 الک ان یگرا تجرب  برداشت. کندیم تنگ اریبس یخیتار شناتت یبرا را عرص  تود ب 

 فهم یبرا ریتغیال و یجهان یعتیطب الک مانند زین او. دیرس تود اوج ب  ومیه نزد در

 رییتغ را انسان فهم زانیم خیتار گذشت وم،یه یفکر یایدن در عتاًیطب. بود  ائل انسان

 :7932 کاپلستون،) است تود فهم ب  نسبت انسان شناتت ریمتغ امر تنها بلک  دهد،ینم

 او اتینظر اما شدیم محسوب هجدهم  رن در آور نام یمورت تود ومیه اگرچ  .(204

در بر داشت   یاج ینت «یآدم تیماه خیتار» کردن ارزش یب از ریا توانستینم طبعاً

 و یروشنگر سنت شدت ب  تفکر نوع نیا وجود، نیا با (Tucker, 2009: 100).د باش

 ویمنتسک یحت ک  بود تیاا بدان ریتثث نیا. داد  رار ریتثث تحت را فرانس  ییگرا یعیطب

 دگاهشید نیهم و بود مشاهده  ابل یحیتلو ییگرا ینسب ینوع آثارش سراسر در ک 

 ییابا خیتار برابر در یآدم تعقل ب  دنیبخش اصالت از ،شد ینیساوبخش  الهام بعدها

 :نداشت
 وجود با ک  برتوردم قتیحق نیا ب  و دادم  رار مطالع  مورد را بشر افراد یزندگان آااز در من

 یاصول  محرک شود،یم افتی بشر مختلف جوامع رسوم و آداب و نی وان در ک  یتکثر و تنوع
 ییاسوتثنا  عیو ا ک  رفتمیپذ را اصل نیا زین و ستین نامعلوم مبهم هوس و لیم تنها یآدم افراد
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 و عوام  خیتوار  هموان  دنبالو   جوز  یزیچ ملل خیتار. است زیناچ و یکل یعموم عیو ا مقابل در
 کی چیه من. است یتریکل  انون تابع و دارد یگرید  انون ب  یبستگ  انون هر .ستین مسائل

 و،یمنتسک) ام برگرفت  عتیطب از راها  آن بلک  ام،نکرده استخراج شیتو پندار از را اصول نیا از
7932 :714). 

 عصر نیمتفکر باور نیا بر است یروشن شاهد ویمنتسک معروف گفت  نیا

چنان  و بود داده  رار تود یهاشان  بر را یآدم عقل روان تخت خیتار ک  یروشنگر

 یآدم عقل تنها ن  روند نیا در و دیکشیم گرید نقط  ب  یانقط  از یارع تمام ییفرمانروا

 روند از استنتاج  ابل  انون نیتریکل بلک  کند،یم مشخص را خیتار حرکت ریمس

 حقوق عالم در ملموس  ابل ج ینت کی یتفکر نیچن .(Carrithers, 1986: 61) است خیتار

 .است  انون لیتحل و نیتکو عیتشر ندیفرآ در خیتار زدن کنار همانا آن و داشت

 یبورا  ییتنهوا  بو   یآدمو  ترد نوزدهم،  رن انیگرا عقل و انیگرا یعیطب  ینظر وف 

 طوور  ینهم و ناپلئون یمدن  انون (Pound, 1923: 7). کند یم تیکفا کامل  انون کی جادیا

یروشنگر عصر محور فلسف  ییگرا یعیطب از بارز مثال دو از 7103 ریکب کیفردر  انون

 وامودار  را توود  اموا  جسوت، یمو  مودد  رم حقوق از اگرچ  یسینو  انون سنت نیا .اند

 در یتاصو  تیاهم ازآنچ   ،مقابل در. پنداشتینم حقوق خیتاردار  یراثم و رم حقوق

 بوود  تجربو   بور  یمبتنو  یمنطقو  منسوجم  سوتم یس کیو  جواد یا بوود، برتووردار   نگاه نیا

 (Tunc, 1976: 459). 

 و آلموان  در هجودهم   ورن  اواتور  در خ،یتار ب  یروشنگر نیمتفکر یمهر یب نیا

 پرده یروشنگر نیمتفکر تنا ضات از 1هردر آلمان در. گرفت  رار ینیبازب مورد سیانگل

 شیپو  از سرشار خیتار درباره ولتر و ومیه چون یافالسف  یآرا ک  داد نشان و برداشت

 مبسووط  یشوکل  بو   همچنوان  او .(737 :7937 کاپلستون،) استداران   جانب ییهافرض

 منجور  یادهیعق نیچن داشت دهیعق و کرد نقد را یآدم ریتغیال و واحد ثابت، ترد یدئالا

 خیتوار  یشوامدها یپ محصول یآدم هردر، نظر در. شد تواهد یجهان کور استبداد کی ب 

 مکوان  و زموان  از فوار   او احکوام  ک  یعقل ک  ستین نیچن و است تود جامع  تاص

 کنوووود نیوووویتع را انسووووان خیتووووار سرنوشووووت اسووووت، معتبوووور و وووووعش

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 . Herder 
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 (Berlin, 1940: 145)انقوالب  بور  حواکم  زیسوت  خیتار دید بورک، ادموند انگلستان در اما ؛ 

 نقد کرد: تندتر یان گرا عمل ای یوهش ب  را فرانس 

 یا گونو   بو   اموا ؛ دیبود دارا تود یباستان نیسرزم در را الزم ازاتیامت اریبس( ها ی)فرانسو شما
 ابوداع  نووع  از را یوز چ هم  دیکرد یسع و دینداشت یمدن جامع  و ت یچه ییگو ک  دیکرد رفتار

. دیو کرد آاواز  توود  متعلقوات  هم  از تنفر با را تود کار و دینهاد کج را اول تشت پس. دیکن
چشومتان   در ینتانسورزم  در موجود نیپس یهانسل اگر. دیپرداتت  یسرما بدون تجارت ب  شما

 بوا ...  دیو بنگر نیشو یپ یهوا نسل ب  و دیریبگ دهیناد را هاآن دیتوانستیم کردند،ینم شکوهمند
 را فرانس  مردم شما صورت، نیا در. دیبگذار احترام تود ب  ک  دیآموتتیم پدرانتان، ب  احترام

 یخیتوار  7103 سال از  بل ک  دیپنداشتینم نسب و اصل یترحم ب  ابل نییپا رده تیجمع کی
 .(Burke, 1951: 34) دیکش ینم دکی ب  تود با را

 اما ،نکردند رها یکل ب  را ییگرا یعیطب گاه یچه هردر هم و بورک ادموند هم اگرچ 

 ییگرا یعیطب ب  تود نیآااز یدلباتتگ از را جوان ینیساو دیترد بدونها  آن یهانوشت 

 انیو جر کیو  بلکو   را ینیسواو  فقط ن  زین گرید مهم نکت  چند ن،یا از ریا ب . بازداشتند

 یبرا ینیگزیجا عنوان ب  ییگراخیتار یسو ب  را اروپا در یحقو  و یفلسف میعظ یفکر

 فرانسو   یهاژاکوبن رفتار یفکر جهش نیا عوامل نیتریاصل از یکی. داد سوق عتیطب

. کردنود یم  یتوج یعیطب حقوق با را تود عیشن اعمال از یاریبس ک  بود انقالب از پس

  یو عل جورم  عنووان  تحوت  هاژاکوبن اتیمنو تالف عمل هرگون  ک  دیرس ییجا ب  کار

 .(Edelstein, 2009: 3) بود بیتعق  ابل عتیطب

 معرفوت  و یعقالنو  معرفوت  انیو م زیتموا  مسئل  طرح با کانت زین یفلسف لحاظ ب 

 گرایان یعتطب یشناس معرفت اصول اساساً «نفس  یف ء یش» مفهوم آوردن انیم ب و  یحس

 طورح  نیو ا از کانوت  هودف  .(271-222: 7937 کاپلسوتون، ) دیکشو  چوالش  ب  را یروشنگر

 نیو ا کانوت،  منظور  از. بوود  یبشور  تجربو   یذاتو  یهوا تیمحودود  میترسو  البت  یفلسف

 استدالل حقو دانان یبرت. بودند مانیا شروع نقط  یتجرب گذار ر ابلیا یها تیمحدود

 ینیساو محور خیتار دگاهید یرمای تم ب  لیتبد بعداً کانت یفلسف نقد نیهم ک  اندکرده

 .پرداتت میتواه آن لیتحل ب  ادام  در ک  شد
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 یخیتار مکتب طرحدرافکندن  و یسینو قانون سنت نقد ،ینیساو .2
 جواد یا ،صری  حکومت دامان ب  پروس االتیا بازگشت و ناپلئون یامهراتور یفروپاش با

 در. رسوید  بو  نظور موی    یافتنی دست کامالً یامر نینو آلمان در ریفراگ یحقو  نظم کی

 کو   افتی یحقو  بزرگ یدوراه کی برابر در را تود آلمان جامع  ک  بود دوران نیهم

 سووی  یک در. رفتیم شمار ب  آلمان حقوق استادان ینآورتر نام از تن دو منا ش  ج ینت

رهیو چ یاسوتاد  ک  یو. داشت حضور 1بوتیث ژوستوس کیفردر پروفسور منا ش  نیا

 یمودن   وانون  کی نیتدو را آلمان یاصل ازین رفتیم شمار ب  رم حقوق ن یزم در دست

یم بر آلمان االتیا کردن متحد پس از هم بوتیث نظر در واحد  انون نیا. دیدیم واحد

 در .(Hattenhauer, 2002: 20) انوداتت ینمو  تطر ب  را االتیا نیا یفرد تیهو هم و آمد

 مبوارزه  نیا ینیساو تود اگرچ  ؛دیجنگ یم بوتیث مخالف جبه  در ینیساو منازع ، نیا

 نداشوتند  آلموان  اتحواد  از ریو ا یآرموان  کو   دیو دیمو  یفورد  دو انیو م دوستان  ینزاع را

.(Savigny,1831: 19)  در را توود  یخیتوار  طرح  یاول پود و تار ینیساو ک  بود جانیهم 

 ،کتواب  نیو ا در. انوداتت در 2یگذار  انون ب  ما عصر لیتما در عنوان با معروفش رسال 

یمو  آااز اروپا هجدهم  رن بر حاکم فلسف  ب  نیسنگ یاحمل  با را تود بحث ینیساو

 در. بوود  نهواده  بنا بشر یبرا کامل ندهیآ کی میترس و شرفتیپ بر را تود اساس ک  کند

 یو. بوود  یهجودهم   رن لیم نیهم از برگرفت  انیبن از مکتوب  انون دهیا ی،نیساو نظر

 :کندیم میترس را فرانس  یمدن  انون نیتدو بر حاکم یفضا گون  ینا

 عودالت  نقوص  یب و یکیمکان یاجرا سبب هاآن کمال ک  دیهتیم یرناپذ تلل نی وان یبرا هادل
 نیو ا در یخیتوار  نفووذ  هرگونو   راه. کردیم محدود  انون متن یاجرا ب  را  ضات...  و شدیم

 اعصوار  و  ورون  وهوا   ملوت  هم  یبرا و انتزاع تینها در هاآن وا ع، در. بود شده بست  نی وان
 .(Savigny, 1831: 21) بودند شده ساتت 

 در یخیتوار  حس» ک  کندیم اعالم تود معاصران ب  مسرت تینها در اما ینیساو

 :کندیم انیب گون  ینا را تود  ینظر جان مقدم  نیا با و «گشت  داریبجا  هم 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Anton Friedrick Justus Thibaut 
2. On the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence (1831) 
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 حقووق  کو   شودیم دهید دارد، را هاآن ب  یابیراه امکان خیتار ک  ییهازمان نیتردوردست در
 هموان  بو   منحصور  هوا آن یاجتماع ساتت و عادات زبان، مانند ک  کرده دایپ یمشخص تیهو

 تبلوور  هوا آن بلکو   باشوند،  داشوت   جداگانو   یاتیح هادهیپد نیا ک  ستین گون  ین. ااست مردم
. انود توورده  ونود یپ گریکدی ب  ریجداناپذ یطرز ب  ک  اندتاص یجماعت التیتما و استعدادها

آن وست یپ هم ب  ریضم و مشترک باور همانا کند،یم کل کی ب  لیتبد را جماعت نیا ک آنچ  
 در حقوقمنشث  یجو و جست از مانع یامر نیچن. است یدرون یضرورت از برآمده ک  هاست
  (Savigny, 1831: 25).  دشویم یاریاتت و یتصادف میمفاه

volkgeist را یاجتماع وست یپ هم ب  ریضم نیا ینیساو
 بواور  نیو ا بور  و نامد می 1

 تیو اهم جانیهم از. دارد انیجر volkgeist متن در ملت هر زبان مانند حقوق ک  است

 آن در کو   اسوت  یبسوتر  خیتوار . دشوو یمو  آشوکار  ینیسواو  یحقوو   یتئوور  در خیتار

volkgeist تیو هو و اتیو ح بطون  در زبوان  مانند حقوق ،بیترت نیا ب . ردیگیم شکل 

ینمو  بواز  حرکوت  از هرگوز  و ابود ییم توسع  زمان گذشت با دارد،  رار مردم یاجتماع

 رشود  بوا  حقووق »: کنود یم انیب گون نیا تود فاتر زبان با را مطلب نیا ینیساو. ستدیا

 کیو  کو   یهنگام تینها در و ابدییم  درت هاآن شدن  درتمند با و کندیم رشد مردم

 .(Savigny, 1831: 26) «ردیمیم دهدیم دست از را تود تیمل ملت

 یاجتمواع  مشوترک  ریضوم  درآنچو    ک  است آگاه امر نیا بر ینیساو حال نیع در

 ینیسواو  نظور  در بلکو  . دشوو ینم حقوق یایدن واردالساع   تل  یشکل ب  دارد، انیجر

 نیو ا بو   ؛(Savigny, 1831: 28)  اسوت  کورده  دایپ دوگان  یزندگ کی زمان یط در حقوق

 بو   حقووق  و یاجتمواع  volkgeist از یبخش عنوان ب  حقوق اتیح انیم دیبا ک  یمعن

 بو   ابتودا  در حقووق   واعود  ،نیبنوابرا . شود   ائل تفاوت یحقو  زیمتما شات  کی منزل 

 هوا آن بو   حقووق  علوم سهس و کنندیم نمو و رشد ب  شروع یاجتماع یهاعرف عنوان

 یسو ینو  وانون  مسئل  ب  جا ینهم از ینیساو .(Savigny, 1831: 30) بخشدیم یعلم یشکل

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
نزده است. شاید  volkgeistعبارت   ای دست ب  ترجم  در اینجا شایان ذکر است ک  هیچ نویسنده ایر آلمانی .7
باشد. با این حال، این نگارنده بر این باور است  volkgeistترین ترکیب فارسی از عبارت  نزدیک« روح جمعی»

در بیان منظور ساوینی گویاتر  volkgeist ک  ب  سیاق دیگر نویسندگان ایرانی و تارجی استفاده از اصل عبارت
 ای است. از هر ترجم 
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 بو   دیو مف یزمان در فقط یگذار  انون ک  کندیم انیب گون  ینا را تود نظر و زندیم نقب

مسئل  نیچن . (Savigny, 1831: 33)باشد یاجتماع عرف نیتدو یراستا در ک  است دهیفا

 در. شوود یمو  فرانس  یسینو  انون سنت ب  ینیساو جانب از گرید یاحمل   یدستما یا

 مکتووب   واعود  کو   انود شوده  بنا فرض نیا بر آن رینظا و ناپلئون یمدن  انون ی،و نظر

 هسوتند  دارا زیو ن را یآتو  یحقوو   مشوکالت  بو   ییپاسوخگو  توان گویان  یشپ  یطر ب  

(Savigny, 1831: 38). برآمده نی وان ب  ینگاه نیچن ک  است دهیعق نیا بر ینیساو ،یبار 

 کو   سوت ین یمعن آن ب  مسئل  نیا وجود، نیا با. است ان یگرا کمال ییگرا عقل ینوع از

 بارز یهاشاتص  از ،وا ع در. است یافتنین دست و محال یامر حقوق رساندن کمال ب 

 رشوت   نیو ا بو   دنیبخشو  کموال  رنگ و حقوق کردن یعلم در او تالش ینیساو دگاهید

 ان،یو گرایعو یطب بوا  یحقوو   کموال  مسئل  ب  ینیساو نگاه زیتم وج  وجود، نیا با. است

 بوا  جوز  حقووق  علوم  کموال  ،ینیسواو  نگواه  وف . است زمان گذشت مسئل  بر او یدتثک

 جوان و نوپا ملت کی ک  است نیا ینگاه نیچن ج ینت و شودینم حاصل زمان گذشت

 آن تمودن  و منطو   و زبوان  تکامول  وهیم ک  ستین یمانع و جامع نی وان نیتدو ب   ادر

 نیتودو  ینیسواو  کو   اسوت  علوت  نیهم ب  قاًید  ,Kantorowicz). (339 :1937 است ملت

 یزبان بلو  باروزی  بود ممکن ک  دیدیم تحق   ابل یامر را آلمان یبرا مستقل نی وان

 .ونددیبه و وع ب ( نوزدهم  رن در ن  یول) آلمان ملت یمنطق و

 سورا   بو   ماًیمسوتق  ینیسواو  بووت، یث پروفسوور  دهیا از تود یانتقاد لیتحل ارائ  از پس

  لم ینیساو ک  ینجاستا در. رودیم رم حقوق ب  بازگشت یعنی تود یشنهادیپحل  راه

 در یمی ود  ینوسوتال   کیو  از یناش ک  یاحساس. بردیم فرو احساس جوهر در را تود

 یمردم» حقوق رم حقوق ،ینیساو انیب در. بود اروپا خیتار دوره نیشکوهمندتر با رابط 

 هموواره  و کرد رشد یتارج مزاحمت چیه بدون ک  بود بلندمدت ستیز کی با بزرگ

 علوم  کموال   ل  رم حقوق ینیساو یبرا(Savigny, 1831: 45).  بود رم مردم رشیپذ مورد

 نیبو  نیا در دینبا البت . بود نقصان از یتال روش، در هم و تیماه در هم ک  بود حقوق

. گذشوت  یآسوان  بو   زیو ن آلموان  سوم یسیرمانت نیتکو در یوسط   رون ینوستال  نقش از

  ورون  داشوتند،  آلموان  کیو رمانت مکتوب  بو   یاعال   ک  یاشخاص یتمام انیم در باًیتقر
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 ناپوذیر  ییجودا  عنصور  دو آن در کو   رفوت  یم شمار ب  ییاروپا تمدن بلو  نقط  یوسط 

 بودنود  توورده  ژرف یونود یپ گریکود ی ب  تیحیمس و رم فرهنگ یعنی ییاروپا یزندگ

.(Beiser, 2011: 140)   ورون  یاروپوا  از یآلموان  کیو رمانت شواعر  صراحت ب  یکسکمتر  

 یبرابر و یآزاد رنگ تود ب  یوسط   رون اندازه ب  هرگز اروپا»: گفتیم سخن یوسط

 یحرکتو  ان،یب گرید ب  .(Beiser, 2011: 223) «بودند اوج در آلمان درها  ارزش نیا و دیند

 یهوا کیو رمانت ک  شود دهید یطرح یراستا در دیبا بود کرده آااز حقوق در ینیساو ک 

 یعقالنو  اصوول  موذکور،  طورح  با مطاب . بودند انداتت  در ییاروپا شعر و هنر در آلمان

و  دیو تقل در کیو رمانت روح بلکو ،  کورد ینمو  دایو پ یشناسو ییبوا یز در ییجوا  یروشنگر

 دیعقا .(29 :7932 ،یتاسه ی وه) بود نهفت  «یوسط  رون یرعقالنیا شور» ییبازنماگرا

 نیهمو  و بوود  کورده  مسو یسیرمانت مکتوب  دلباتتو   را یو ،ینیساو گرایان  یمل و یمذهب

 سوم یسیرمانت ینووع  تود البت  ک  واداشت یخیتار مکتب سیتثس ب  را ینیساو ،یفتگیش

 .(Beiser, 2011: 222)بود  یحقو 

 نظور  بو   یسوتودن  و عیبد یامر اتیادب و هنر فلسف  در ییگرایدتقل هراندازه ،یبار

 کیو  یجمعو  روح تبلوور  را حقووق  ک  ینیساو یسو از یا مسئل  نیچن طرح د،یرسیم

 زیو ت چشومان  از البتو   ،یتنا ضو  نیچن. بود تنا ض از پر و بیار دانستیم زنده جامع 

 نیتور دسوت  رهیو چ از توود  کو   بووت یث وا وع،  در. بود نمانده دور بوتیث پروفسور نیب

 مناسوب  رم حقووق  کو   داشوت  اذعوان  امور  نیا بر رفت،یم شمار ب  رم حقوق تاداناس

 پوس . داشوت  فاصول   رم فرهنوگ  بوا ها   رن یآلمان یزندگ اما بود، رم فرهنگ و یزندگ

 کنود  بورآورده  را نووزده   ورن  آلموان  یحقوو   احتجاجات توانستیم رم حقوق چگون 

(Beiser, 2011: 236). نیا ب  درتور یجواب نتوانست هرگز ینیساو د،ید میتواهک   چنان 

 یاپیو پ حموالت  یو  ما درون امر نیهم و بدهد یخیتار مکتب یدرون تنا ض نیتر ییابتدا

 شو  یاند مهوم   یو پا دو لیو تحل بو   مطلوب،  نیو ا درک یبرا. شد یخیتار مکتب ب  گرید

 .پرداتت میتواه خ،یتار مفهوم و volkgeistمفهوم  یعنی ینیساو
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 volkgeist مفهوم و ینیساو .3
 کورد  استفاده volkgeist یبیترک عبارت از تود یهانوشت  در ک  بود یفرد نیاول هردر

Murray, 2004: 1194)). در فقوط  کو   بود فرد ب  منحصر یروح یدارا یملت هر او نظر در 

 بو   هوردر  کو   بوود  علت نیهم ب  قاًید  (Murray, 2004: 1194). شدیم افتی ملت آن نزد

مطلو   بوا  و ستینگریم احترام دهید ب  گوناگون یهاملت یزبان و یفرهنگ تنوع مسئل 

 .بود برتاست  مخالفت ب  یآدم عقل ب  یروشنگر عصر ینگر

: دارد شو  یر ملت هر کن  در ک  کندیم صحبت یمل روح از تود آثار در زین هگل

 یتموام  حوتم،  طوور  بو   البتو  . شوود یمو  مضومحل  یکلو  بو   ملت آن مرگ با ک  یروح

 اثور  از متوثثر  گفتند،یم volkgeist از سخن یشکل ب  ک  نوزدهم  رن یآلمان سندگانینو

 حیتصر ویمنتسک کتاب، نیا چهارم فصل در. بودند نیالقوان روح یعنی ویمنتسک جاودان 

 ن،ی ووان  موذهب،  هووا،  و آب: ردیپوذ یمو  ریتثث یگوناگون عوامل از بشر نوع: ک  کند یم

یم را هاملت روح عوامل نیا. هاعرف و یاتال  اصول حقوق، ن یشیپ حکومت، اصول

 نیا نیالقوان روح سرتاسر از و،یمونتسک ییگرا رام عقل یعل(. 702: 7932 و،یمنتسک) سازند

. مسوئل   باشود  تود ملت روح رودنبال  همواره دیباگذار   انون ک  شودیم برداشت نکت 

 تا چ  اندازه همراه است. ییگرا عقل عتیبا طب یروح اجتماع نیا ایبود ک  آ نیا یاصل

 یشوکل  بو   و بوود  شوده  اتوذ  هردر از ماًیمستق ینیساو نظر در volkgeist مفهوم

 در روح مفهووم  از اسوتفاده  اسوت،  مشوخص  کو  چنوان . بود ویمنتسک وامدار میرمستقیا

  ورن  انیو گرا خیتوار  منظور  از یمفهووم  نیچنو . اسوت  موذکور  سندگانینو هم  مکتوبات

 دسوت  توود  یتود ب  روح بلک  نداشت، هاملت یدرون کالبد از تیحکا تنها نوزدهم،

 لیو تحل ک  است یهیبد. کردیم کوتاه یحقو  تطور از را صرف یتجرب و یمنطق لیتحل

 و حوس   لمرو درون تجرب  ک  باشد راهگشا توانستیم ییجا تنها محور تجرب  یمنطق

 و ویوت ر ر ابلیا اساساً ملت روح مانند یمفهوم ک  آن حال. شدیم شناسا فاعل یآگاه

 یدرونو  یروهوا ین بو   را volkgeist ینیسواو  ،راستا نیهم در. بود تجرب  ر ابلیا جتاًینت

 شووودیموو یحقووو  اصووول گیووری منجوور بوو  شووکل تفووا در کوو  کوورد ریووتعب یمحرکوو

 (Savigny, 1831: 30). شاکل  یاتتفا volkgeist او ک  است تیاا آن ب  ینیساو نظر در 
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 سوت ین یرمنطقوی ا (Beiser, 2011: 247). ستندین آگاه آن از زین مردم تود دهدیم احتمال

 یرویو ن: میکنو   یتشوب  یدیو فرو انسوان  ناتودآگواه  ریضوم  ب  را ینیساو volkgeist اگر

 جهوت  انسوان  رفتار ب  یوجود یها یال نیترپنهان در شیهاواکنش و کنش ک  یمحرک

 کو   اسوت  علت نیهم ب  .(01 :7930 د،یفرو) ستین آگاه آن از انسان تود یحت و دهدیم

 یراستا در یتفکر ،یجمع مشترک ریضم بر دشیتثک رامیعل توانینم را ینیساو  ینظر

 از ریو ا یاج ینت ،volkgeist شاکل  از مردم یآگاه عدم زیرا ،دانست یدموکراس تیتقو

 و ریضوم  نیو ا اسوت  معتقود  ینیساو حال، نیا با. ندارد هاآن اراده و انتخاب اعتبار عدم

 کشوف  یبورا  ،بنوابراین  (Savigny, 1831: 30).  است  انون اصل بستر پنهان، یجمع روح

 چگون  ک  نجاستیا. سؤال ندارد وجود volkgeist اعماق ب  نفوذ از ریا ب  یراه  انون

 افت؟ی دست پنهان حد نیا ب  تا یمفهوم تیوا ع ب  توانیم

 ینیسواو  کو   است یاپنجره ینتر مهم یعرف حقوق ک  رسدیم نظر ب  اول نگاه در

 یتئوور  توم  و چیپو  از پور  جهوان  در وا وع،  در. دیگشوا  یمو  volkgeist کشف یسو ب 

 در کو   داشت توج  دیبا اما؛ دیآیم شمار ب  volkgeist مهم آثار از یکی عرف ،ینیساو

 یحقوو    واعد بلک  است، یحقو   واعد آورنده وجود ب  ک  ستین عرف نیا ،نگاه نیا

 ظهوور  منصو   بو   عرف واسط  ب  تنها و دارند یمخف یحضور volkgeist بطن در  بالً

  واعود  کو   است یظرف تنها و تنها عرف سخن، گرید ب  (Kletzer, 2006: 133).  رسندیم

 یعنو ی یوا عو  حقووق . کنود یمو  ظاهر عالم ب  وارد را volkgeist یبیا یایدن در مندرج

. است تارج نگاه ررسیت از volkgeist تود مانند دارد، یجا volkgeist بطن درآنچ  

 بو   یدر زیو ن عرف ک  بود تواهد نیا آن ج ینت م،یریبهذ را ینیساو فرض شیپ نیا اگر

 یدرجوا  همچنوان  بواال سوؤال   پوس . 1دیگشاینم volkgeist یعنی یعال مقصد آن یسو

 .است یبا  تود

 نیا تیماه ب  volkgeist ب  لین یچگونگ بر تمرکز یجا ب  حقو دانان، از یبرت 

 نیو ا ب  قتیحق نیااند.  برداشت  پرده volkgeist قتیحق از یحد تا و اندپرداتت  مفهوم

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
تجوویزی نودارد، بلکو  ضوامن الوزام اصوول تجوویزی          تود ب  تنهایی جنب  volkgesit، باری در نظر ساوینی .7

 پویش متفاوت تاریخی هر جامع  است.  شود. در نظر ساوینی، تکوین این اصول حقو ی نتیج  حقو ی می
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 را کوس  کو   اسوت  کانوت  نفس  یف یش  یشب وا ع در volkgeist تیماه ک  است شرح

 نفس  یف ءیش مفهوم ب  گذرا ینگاه ینجاا در .(Franklin, 1952: 72) یستن آن فهم یارای

 .است یضرور کانت

 

 کانت فلسفه چهیدر از Volkgesit مفهوم فهم .4

 بوا  مقابل  در. بود کانت فلسف  یاصل یهادادا  از یکی همواره شناتت ثغور و حدود 

  ائول  شوناتت  نود یفرا در تجربو   یبرا ریدناپذیترد یاصالت ک  هجدهم  رن ییگراتجرب 

 از سواحت  آن از کانت، فلسف  با مطاب . شد  ائل ءیش یبرا یادوگان  وجود کانت بود،

 ینیع ساحت حال، نیع در. شودیم «نمود» ب  ریتعب آید یدرم انسان شناتت ب  ک  ء یش

 دیو آینمو  در شوناتت  چارچوب در هرگز و رودیم فراتر شناتت حدود از اساساً ءیش

 یننوامتع  متعل » ک  نمود مرتب  در فقط نفس  یف ءیش گر،ید عبارت ب  .(71 :7930 ر،یگر)

 ءیشو  ن،یبنوابرا . دارد شوناتت  تیو  ابل (01 :7937 پوور،  حسنو  دیام) تاس «یتجرب شهود

 یتسور  آن ب  را نمود از یناش شناتت توانینم ک  است یحس یماورا یقتیحق نفس  یف

یمو  انیو ب لیذ  یطر ب  را نفس  یف ء یش و نمود مورد در شناتت حدود کاپلستون. داد

 :کند
 را اءیاشو  او کو  طوور   هموان  و اسوت  زده چشم ب  رنگ سرخ نکیع ک  میهست یشخص مثل ما

 را نوک یع کو   میکنو  فرض اگر. میکنینم تل  هم ما کندینم تل  هاآن یوا ع وجود برحسب
 و نود یبب سورخ  رنگ ب  جز را زهایچ توانست نخواهد و ت یچه او کرد، جدا چشم از توانینم

 :7937 کاپلسوتون، ) اسوت  موجوود  کننده ادراک شخص در ک  است یعامل از یناش هاآن نمود
227). 

 مثابو   بو   شوده  نیوی تب ینیسواو  اتینظر درک   چنان آن را volkgeist مفهوم ما اگر

 نیچنو . کندیم دایپ نمود رینظ یاشاکل  زین عرف الجرم پس م،یبدان کانت نفس  یف ءیش

 نیتکوو  شناسوا،  فاعل تصورات در تنها عرف ک  شودیم ج ینت نیا ب  منجر یفرض شیپ

 میمستق شهود از یناش را عرف و گذاشت فراتر زین نیا از را پا توانیم البت . کندیم دایپ

 فلسوف   در کو   طوور هموان  ،در وا وع   (Kletzer, 2006: 137). دانست حقو دانان یتجرب و

 ییشناسوا  ف یوظ حقوق علم ینیساو نگاه در نمودهاست، ب  محدود معرفت دامن  کانت
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 .دارد عهده بر را عرف یبخش نظام و

 انقوالب  او، توود  ریو تعب ب  ای کانت یکیزیمتاف نگاه از برگرفت  تود یاج ینت نیچن

 ءیشو  تیو ماه شوناتت  بو   نسوبت  انسوان  ییتوانا عدم وا ع، در. است کانت یکیکوپرن

 حوواس  متعلو   کو   ثیو ح آن از فقوط  اءیاش ک  داد سوق ج ینت نیا ب  را کانت نفس  یف

 :7939 عوادل،  حوداد ) شناتتند  ابل شوندیم منطب  شهود  وه اتیتصوص بر و هستند

 از جوز  انیو اع و اءیاشو  شوناتت  کانوت،  یکیکوپرن انقالب ب  بنا تر،ساده ریتعب ب  .(212

: 7939 عوادل،  حوداد ) شوود ینمو  ممکون  شناسا فاعل یذهن یها الب و ساتتارها رهگذار

212). 

 یفو  ءیشو  و ینیسواو  volkgeist نیبو  کننوده  رهیت یهاشباهت وجود انکار البت  

 یآرا با یو ،ینیساو مکتوبات استناد ب  ک  آن طرف  است، مشکل بس یامر کانت نفس 

 گفوت  بتوان مشکل ،با این حال (Dahlman, 1972: 33).  است داشت  یقیعم ییآشنا کانت

 بو  . اسوت  کانوت  نفس  یف ءیش  یشب قاًید  ینیساو نظر در volkgeist مفهوم کارکرد ک 

 کانوت  نفسو   یف ءیش و ینیساو volkgeist یهمان نیا بر ک  حقو دانان ک  رسدیم نظر

 یبر ورار  کانوت،  فلسف  در. اندکرده افلت یاتیح تیاا ب  یانکت  از اند،دهیورز اصرار

کو    یمعنو  نیو ا بو  . سوت ین رفت یپذ یامر نمود و نفس  یف ءیش مفهوم نیب تیعل رابط 

 نگواه  در اموا  ؛ (Shrader, 1949: 31) اسوت  نفسو   یفو  ءیشو  از مسوتقل  کامالً نمود وجود

  ائول  عورف  و یاجتمواع  volkgeist نیب یمعلول و یعلّ رابط  عدم ب  توانینم ینیساو

 عموالً  پوس  اسوت،  کانت نفس  یف ءیش همان ینیساو volkgeist میریبهذ اگر زیرا ،شد

 مخالف قاًید  نیا و داشت نخواهد بر در یثمر چیه حقوق فهم یبرا خیتار ب  بازگشت

 بو   سوندگان ینو یبرتو . پرداتوت یمو  آن غیو تبل ب  علناً ینیساو ک  است یزیچ آن تمام

 از یحاک ینیساو نظر در خیتار اساساً ک  اندکرده استدالل آشکار تنا ض نیا رفع منظور

 (Franklin, 1952: 87).  اسوت  یعلو  تیوا ع هرگون  از یعار ک  است یانتزاع مفهوم کی

 یاجو  ینت نیچنو  حصول اما است، درتور یتثمل و توج   ابل استدالل نیا اگرچ  ،یبار

 ینیسواو . کندیم تو در تو و دهیچیپ یتنا ض دچار را ینیساو یهانوشت  یتمام بالضروره

 نواپلئون  سولط   یفروپاش از پس ک  «یگذار  انون ب  ما عصر لیتما در» رسال  در تنها ن 
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 بو   زیو ن تود 7040 سال یهایسخنران مجموع  در یحت بلک  بود، شده نگاشت  اروپا بر

 بووود گشوووده سووخن بوو  لووب حقوووق نیوویتب یبوورا خیتووار بوو  بازگشووت تیوواهم

  .(Beiser, 2011: 246)  مفهووم  یهاشباهت ب  استناد با توان یم چگون  ،یطیشرا نیچندر 

volkgeist  انکوار  را ینیسواو  حقووق   یو نظر یخیتار یهاعلق  یتمام ،نفس  یف ءیش ب 

 .کرد خیتار نیگزیجا را( شناسا فاعل) حقو دانان الهامات و شهود فقط و کرد

 عودم  همانوا  کانوت  نفسو   یفو  ءیش ب  ینیساو volkgeist شباهت نیبارزتر ،یبار

 ریضوم  در volkgeist ،ینیسواو  یتئوور  چوارچوب  در. است آن تیماه ب  مردم یآگاه

 نکتو  . دهود یمو  ادامو   توود  مسوتقل  اتیو ح ب  جاهمان در و است یجار مردم یجمع

 مفهووم  بو    یشوب  اریبسو  volkgeist از ینیسواو  ریو تعب کو   ینجاسوت ا در زیو انگ شوگفت 

 اتیو نظر از بعود   ورن  کیو  بو   نی ور  کو   است یشناس روان علم در یجمع ناتودآگاه

 حقو ودانان  منظور  از شوباهت  نیو اک   نیا جالب. شد مطرح ونگی کارل توسط ینیساو

 نو   و یفلسوف  لیتحلدرصدد  حقو دانان کاف  فلذا است، نگرفت   رار توج  مورد چندان

 .اندبوده volkgeist مفهومشناسان   روان

 

 ونگی یشناس روان چهیدر از Volkgeist مفهوم فهم .5

 همان از بست کار ب  volkgeist فیتوص و نییتب یبرا ینیساو ک  یلغات و عبارت نوع 

 هموت  آن از استفاده ب  ونگی و دیفرو چون یشناسان روان ستمیب  رن در ک  بود یجنس

 نیچن اتتفا، در عامل یدرون یروهاین ناتودآگاه ،یآگاه رینظ یعبارات و لغات. گماردند

 نوام  بوا  انسوان  ریضوم  در یپنهوان  یا یال فیتوص یبرا دیفرو جانب از یریتعاب و الفاظ

 علوم  در ناتودآگواه  دهیو پد پورداز   یو نظر نیاولو  ک  دیفرو. شد استفاده ناتودآگاه ریضم

 بو   منحصر تنها انسان روان ساتتار ک  کردیم دفاع  ینظر نیا از قاًیعم بود، یشناس روان

 آگاهانو   مو  ین و آگاهانو   یهوا کونش  پس در بلک . ستین انسان اریهوش و یآگاه حوزه

 و آرزوها ال،یام احساسات، ز،یارا انباشت مکان ک  است نهفت  ناآگاه سطح انسان، روان

 ی ومو یرح) انود شوده  داشوت   نگواه  رونیو ب یآگواه  سوطح  از ک  اندشده سرکوب تاطرات

 اعتوراف  بو   بلکو   نبوود،  یانسان ناتودآگاه کاشف نیاول البت  دیفرو ). 34 :7934 ،یریجزا
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 یدرونو  نهفت  یروین نیا از شیتو آثار در لریش و گوت  مثل یبزرگ سندگانینو او تود

 کو   هسوتند  یسندگانینو همان هاینا (Heller, 2005: 50).  بودند آورده انیم ب  هاصحبت

 یآلموان  روح یجوو  و جسوت  ب  را یو و بودند داده  رار ریتثث تحت سخت را ینیساو

 یهوا تجربو   ب  منحصر را ناتودآگاه سطح عملکرد دیفرو حال، نیا با. داشتند وا حقوق

 بوود،  دیو فرو اتینظر از یبرت لیتعد و جرح صدد در ک  ونگی اما؛ دانستیم یشخص

 ,Jung). دیبخشو  گسوترش  زیو ن بشور  یاجتمواع  اتیح ب  را یروان ناتودآگاه سطح دامن 

 یجمعو  ناتودآگاه وجود از انسان هر ،یفرد ناتودآگاه بر عالوه ونگ،ی نظر از (8 :1959

 ریمسو  در یبشور  یهوا آموتتو   افکنود  پس را یجمع ناتودآگاه ونگی. است مندبهره زین

 محتووا  ک  بود معتقد ینیساو مانند زین ونگی. داندیم او اکانین گذشت  و انسان نوع تطور

 ناتودآگواه  نیو ا ونگی نظر از یول. ستین یابیدست  ابل بشر یجمع ناتودآگاه تیماه و

 حوال،  نیو ا بوا  (Jung, 1959: 12). کنود یم دایپ بروز مجال بشر همانند ر،یاساط در یجمع

 بو   بسوت   کو   داندیم یاجتماع تفردبخش دهیپد کی را volkgeist ک  ینیساو برتالف

 از برآموده  یجمعو  ناتودآگاه ب  ونگی نگاه ،است متفاوت آن یمحتوا و نوع جامع ، هر

 یدارا بشور  یابنوا  همو   ونوگ، ی منظور  از اسواس  نیهمو  بر. است محور روان یکردیرو

 بو   یاعال و   ونوگ ی علت، نیهم ب  .(01 :7907 ،ییفدا) هستند یکسانی یدرون ناتودآگاه

 جسوتار  و دهود ینمو  نشوان  یجمعو  ناتودآگواه  کشوف  منظوور  ب  خیتار مفهوم یواکاو

 ناتودآگواه  فهوم  در را موا  کو   کنود یمو  یریاساط لیتحل ب  محدود را تود شناسان  روان

 جونس  علوت  بو   ونوگ ی یجمعو  ناتودآگواه  ،تور  سواده  انیو ب ب . رسانندیم یاری یجمع

 در اساسواً  ینیسواو  volkgeist یولو  اسوت،  مشوترک  بشر ابناء هم  دراش  شناسان  روان

 ،یبوار . اسوت  اجتمواع  بسوتر  ب  بست  آن تیماه و شکل جتاًینت و ردیگیم شکل اجتماع

 حول  در یانیشا کمک یجمع ناتودآگاه درباره ونگی اتینظر تفاوت، هم  نیا رامیعل

 از انسوان  یجمعو  ناتودآگاه یاصل ماده ونگ،ی نظر از .کندیم عرض  volkgeist یمعما

 در. نامود  موی  یباستان ینمودگارها ای و 1پیتا یآرک را آن ونگی ک  شده لیتشک یزیچ

 :اندشده فیتعر لیذ  یطر ب  یباستان ینمودگارها ونگی یشناس روان

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 . Archetype 
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 موجوود  باشد داشت  یآگاه هاآن ب  یشخص آنک  از شیپ ک ...یموجود شیپ از یادراک اشکال
 بو   را او هوم  یباسوتان  ینمودگارهوا  کننود، یم تیهدا را او انسان زیارا ک  گون همان. اندبوده
 را تصورات ک  هستند یجهان و ریفراگ ش یاند ینوع یباستان ینمودگارها. کشانندیم ینیب درون

 ،ییفودا ) ابنود ییمو  مطابقت یزندگ یهاجنب  یبرت با یداریب یعیطب حالت در و کنندیم جادیا
7907: 03). 

 انیو م از. انود  یافت  لیتشک یتاص یاهست  عناصر از تود یباستان ینمودگارها نیا

 ونوگ ی. اسوت  برتووردار  یشتریب تیاهم از ونگی دگاهید در «تود» مفهوم عناصر، نیا

 کنود یمو  فیو تعر یمعنو  و تیتمام ت،یمرکز یبرا انسان ناتودآگاه کوشش ب  را «تود»

 تیشخصو  تیو تمام بردارنده در یشناس روان زبان در «تود»(. اگرچ  03 :7907 یی،فدا)

 «تود» بلک . ستین فعال انسان یآگاه محدوده در «تود» یتمام ضرورتاً یول است فرد

 در. بخشود یمو   ووام  یو تیشخص ب  و کندیم تیهدا را یو انسان ناتودآگاه پس در

. بخشود یمو  ثبوات  و انسوجام  تیشخص ب  و ردیگیم  رار تیشخص مرکز در تود وا ع

 یزنودگ  یحقوو   – یاجتماع عرص  وارد اتشیتصوص تمام با را ونگی «تود» اگر حال

 ینیسواو  Volkgeist. میآورینم دست ب  ینیساو volkgeist از ریا یاج ینت م،یکن بشر

 کیو  یتی ووم  و ینو اد  ،یخیتوار  تجرب  گذار در ک  است یاجتماع «تود» کی وا ع در

 از هوم . شوود یمو  اجتماع کی تشخص و تیفرد ت،یهوبخش   وام و شده زاده تیجمع

 تیو هو دادن دسوت  از منزلو   بو   خ،یتوار  بوا  ارتباط  طع ینیساو دید در ک  روست نیا

 نیو ا گواه  جلووه  کو   ینی ووان  کو   است معتقد ینیساو مضافاً،. است ملت کی یاجتماع

 از گاهواً  ینیساو. اند یفراموش و ینابود ب  محکوم نباشند، volkgeist ای یخیتار «تود»

 گذار را حقو دان فیوظا از یکی و کندیم ادی «یاصل روح»  عنوان با یخیتار تود نیا

 ,Savigny)بینود   یمو  یاصول  روح نیهمو  بو   یابیدست یبرا زبان مانند یحقو  یهافرم از

 یادیو زسوؤاالت   volkgeist فهم یبرا ونگی «تود» از استمداد یحت ،یبار .(138 :1831

 ونوگ ی بلکو   نبود، یانتزاع کامالً مفهوم کی ونگی «تود» مفهوم. گذارد یم یبا  ذهن در

 ی،ریاسواط  اشوکال  و یانسوان  یاهایرؤ در «تود» تبلور ب  توسل با ک  بود اعتقاد نیا بر

 شیپو سوؤال   نیو ا ،ینجاا در (.02 :7932ونگ،ی) شودیم آشکار انسان یروان «تود» تیماه

یم استفاده «یاجتماع تود» ای volkgeist فهم یبرا یزیدستاو چ  از ینیساو ک  دیآیم
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 از رم حقووق . اسوت  رم حقووق  ،سوؤال  نیو ا ب  ینیساو جواب ک  رسدیم نظر ب  کند؟

آنجوا   توا  ینیساو بلک  است، یآلمان ناتودآگاه «تود» منزلگاه گان ی تنها ن  ینیساو منظر

 ناپوذیر  ییجودا  یهماننود  کیو  آلموان  یاجتماع «تود» و رم حقوق نیب ک  رودیم شیپ

 بو   بازگشوت  را یآلمان حقوق علم فیوظا از یکی ینیساو رو، نیهم از. کندیم بر رار

 اسوت،  نشسوت   رم حقوق چهره بر اعصار و  رون یط در ک  یابار زدودن یبرا گذشت 

 .ناموووود مووووی «یسوووواز تووووالص» را نوووودیفرآ نیووووا ینیسوووواو. دانوووودیموووو

 تواهود یمو  یخیتوار  کوم  و شیبو  چیهو  بودون  و توالص  شوکل  بو   را رم حقوق یو 

 (Savigny, 1831: 139) . توود » همان رم حقوق در اوگشت   گم ک  است علت آن ب  نیا» 

 روح ایو  و شو  یر از آلموان  حقوق اگر ،ینیساو منظر از. است volkgeist ای و یاجتماع

 ثبواتی  یبو  و نیوی تع عودم  از ریا یاج ینت شود، جدا است، رم حقوق همانا ک  اشیاصل

 .(Savigny, 1831: 141) آمد نخواهد بار ب  حقوق اصول

 

 ینیساو نگاه در رم حقوق یرناپذ زوال اصالت ییچرا .6

 کو   اسوت  نیو ا دارد،یمو  مشغول را ینیساو توانندگان ذهن یزچ هم  از شیب ک  یسؤال

سوؤال   نیو ا جواب است؟ دهیرس تقدس از درج  نیا ب  ینیساو منظر در رم حقوق چرا

 کول  کیو  نیّمب جزء هر ینیساو یریتفس نگاه درک   آن اول :است نییتب  ابلدو گون   ب 

 بوا  کو   است نیا ینیساو یاساس یها یفرض از یکی ،وا ع در. جزء نیّمب کل هر و است

 کیو   یسا در فقط یجزئ میمفاه یمعنا و شوندیم درک بهتر یجزئ میمفاه کل، دنیفهم

 برجسوت   آثوار  کو   رسود یم ج ینت نیا ب  ینیساو ،ینجاا از. شوندیم دهیفهم منسجم کل

 کوو  برتوردارنود  کیسوتمات یس یانسوجام  چنوان  از نینیژوسوت  نی ووان  ماننود  رم حقووق 

 نگواه  نیهم. کندیم نیاز یب یدرآورد من ستمیس کی یطراح از عمالً را یآلمان حقو دان

 یاصول  مقصوود  ،وا وع  در. کنود یم تیسرا زین آلمان حقوق تیکل از او نییتب ب  ینیساو

 فیو تعر رم حقووق  ریفراگ تیتمام  یسا در زین را آلمان حقوق کل ک  است نیا ینیساو

 سولط   و یو  از شوده  رهوا  توازه  آلموان  ک  داشت  صد ینیساو ل یوس نیا ب  دیشا. کند

 آلموان  یبورا  تور  یروزمندان پ «یتود» و کند متصل رم یامهراتور شکوه ب  زین را ناپلئون



 
 در حقوق volkgeistو مفهوم  ینی: ساویحقو  سمیسیرمانت      49

 .بسازد جوان

 سمیرومانت. بود اافل ینیساو فلسف  در ستیسیرمانت نگاه ریتثث از دینبا ،دوم اینک  

 نیتور ییابتودا  بوا  مواجهو   در ک  بود یانیجر نیاول یفکر حرکت کی عنوان ب  ییاروپا

 سوندگان ینو شعرا، ک  دیینها یرید رو، نیهم از. گرفتیم  رار یدار یسرما ارب امواج

 کتوور یو از 1.شودند  بدل ت یمدرن سرسخت نیمنتقد ب  سمیسیرمانت ب  متصل نیمتفکر و

 انگلسوتان  در کنوز ید چوارلز  توا  آلمان در لریش و شلگل گوت ، تا گرفت  فرانس  در هوگو

 و بودند نشست  نظاره ب  را مدرن تمدن وجوه نیکتریتار ییاروپا سندگانینو ینتر بزرگ

 انقوالب  ،انیم نیا در  (Lowy & Sayre, .2001: 29) توردندیم تثسف یی هقرا ریس نیا از

. نداشوت  اروپوا  نیمتفکور  از یمیعظ لیت یکام تلخ و یدینوم از ریا یاج ینت زین فرانس 

 زود یلو یت د،یکشو یمو  دکیو  را یبورادر  و یآزاد یهاوعده تود با آااز در ک  یانقالب

 بوا . دیو انجام نواپلئون  اسوتبداد  ب  سرانجام و داد هاژاکوبن یهایزیتونر ب  را تود یجا

 آن در را توود  ییرها چاره ییاروپا کیرمانت انیجر داران یطال از یاریبس اوصاف، نیا

 ینوسوتال   بو   را توود  نادامو  و بگسلند بود ت یمدرن یمقتضاآنچ   تمام از دل ک  دندید

 و ریسوا  .(01 :7932 گوتو ، ) بزننود  گره ،یاافسان  شرق ب  گوت  رینظ ای و دور یهاگذشت 

 :دندهیم شرح گون  ینا را هاکیرمانت یدلبستگ نیا یلو

 بوار انیو ز یهوا مشخصو   آن در کو   کنود یم انتخاب را گذشت  در تاص نقط  کیرمانت دگاهید
 لو   تو  یمدرن توسوط  ک  یانسان یهاارزش هنوز و بود نگذاشت  وجود عرص  ب  پا هنوز ت یمدرن
 یشوهر  آرموان  بو   را یزموان  نقط  نیا ک،یرمانت سندگانینو سهس و داشتند ییکارا بودند شده

 . (Lowy & Sayre, 2001: 22) است کیرمانت ویاهایر بخش تحق  ک  کنندیم لیتبد بدیل یب

بوود در مقابول     یو مقاوموت اول  یدر وا وع نووع   یینوع واکنش هنرمندان اروپا نیا

انسوان از صونعت گرفتو  توا توانواده و       یزنودگ  یها ک  ب  هم  ساحت ت یمدرن انیجر

 و یدرونو  یایو دنتعارضوات   یتموام  کوشوید  یمدرن مو  انسانحقوق چنگ انداتت  بود. 

کانت، در  ش ینگاه در ساحت فلسف ، اند نیا ج یرفع کند. نت تیعقالن حرب  با را یرونیب

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
زدگی از  نهضت ب  دلیل دل گیری این در ایران نیز تقریباً در همان ایام نهضت بازگشت شکل گرفت. البت ، شکل .7

 (.1: 7917پور،  مدرنیت  نبود، زیرا مظاهر مدرنیت  در ایران همچنان فرصت ظهور پیدا نکرده بود )آرین
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 یسوو  در 1.بوود  ولتور  یهوا  نوشت  ات،یو در ادب تیآدام اسم ینسب تیمز  یا تصاد، نظر

از عقول، وجودان    یتعارضات ناشو  یبر ابعاد حل نشدن یقاًد  ستیسیرمانت انیجر گر،ید

 یقواً هوگوو، د   کتوور یو انیو نوایدر ب ژابر تیشخص. گذاشت یو اجتماع انگشت م یبشر

 و یرناپوذ  زوال اصوالت  بو  ، سوو  یوک کو  از   یتیشخصبود.  پایان یتعارضات ب نیا انگریب

 نشیب نیک  ا کرد یم یمشکالتاز حل  ناتوان گر،یو از طرف د بود معتقد عدالت بالذات

ها بود  تنا ض نیهم یحل نشدن تیماه دیشاکرده بود.  جادیاو ا ینیب در جهان یبعد تک

 یایو دن یرگ دامن شتریک  ب ییها ک  هوگو را مجبور ب  مرگ تودتواست  ژابر کرد. تنا ض

 شخص تاص. کیمدرن بود تا  یحقو 

 رم حقوق ب  بازگشت را مدرن حقوق یها تنا ض رفعحل   راه ،یحقو  ساحت در

 تمام ینیساو «یگذار  انون ب  ما عصر لیتما در» رسال  سرتاسر در وا ع در... دانست یم

 توود  معاصوران  یحقوو   یدسوتاوردها  دادن جلووه  ارزش یبو  ب  معطوف را تود یسع

 یحقوو   یها  ینظربرابر  در رم حقوقب   دنیبخش رجحان یبرا یتالش چیه از و کند یم

 یحقو دانان یهانوشت  ،ینیساو نظر از. ورزدینم غیدر نوزدهم و هجدهم  رن بر حاکم

یمو  شومار  بو   اروپوا  حقو دانان نیترموف  زمره در ک  لیمالو و سیپورتال ر،یپوت چون

 یمو ور حقو ودانان  تود بلک  .(Savigny, 1831: 80)  ستین رم حقوق یک فهم جز رفتند،

 ,Savigny).  انود داده ارائو   یحقوو   مسائل تمام از یکامل یهالیتحل کاست و کم چیه یب

1831: 108) 
 ینوع جادیادرصدد  باشد یحقو  خیتار ب بست   ک  دل آن از شتریب ینیساو ،وا ع در

  بو   یو رابوت  عدم موجبات ک  بود ینیساو تکیرمان نگاه نیهم. بود یحقو  یمسیرمانت

 فرانسو   انقالب در ک گون   آن  انون مفهوم، زیرا بود کرده فراهم را یگذار  انون و  انون

 بوود  تو  یمدرنبوال واسوط     جینتوا  از بوود  شوده  یمتجلو  ناپلئون نی وان در و کرده ظهور

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
گیری انقالب مشروط  در ایران نقشی ب  سزا   ریب ب  یک  رن بعد، بعضی از همین نظریات بودند ک  در شکل .7

های  توان در تشکیل مجمع آدمیت دید ک  بسیار متثثر از اندیش  ها را می ایفا کردند. از جمل  تثثیر این اندیش 
توان در ب   بعضی این مجمع را می فریدون آدمیت،  گرایان از جمل  آگوست کنت بود. ب  گفت  اومانیستی طبیعی

  اندیش  ملی، کسب آزادی فردی ب  منظور شکوفایی عقل و  یابی ب  توسع  کاربردن مهندسی اجتماعی برای دست
 (.241: 7904یابی ب  برابری در حقوق برای همگان تالص  کرد )آدمیت،  بشری و دست
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(Kroppenberg & Linder, 2014: 67) . ، تو  یمدرن دسوتاورد  نیا از هاسال مدرن یاروپا البت 

 اعوالم  افتخوار  بوا  حقو ودانان  از یبرتو  ک  رفت شیپ ییجا تا کار و دیبالیم یتود ب 

 ان،یو کاتوز) «دهوم یمو  درس را نواپلئون   انون تنها. شناسمینم یمدن حقوق من» کردند

  لووب در حقوووق بلکوو  نبووود، یسوواتتن حقوووق ینیسوواو دهیوود در ،یبووار .(74 :7901

volkgeist در کو   طوور  آن حقوق افتنیدر حقو دان ف یوظ و گرفتیم یجا ملت کی 

 :Pound, 1923). آن سواتتن  در نو   و شود یم تالص  بود، شده یفتعر گذشتگان  اموس

ممکون   ینیسواو  اتیو در مواجهو  بوا نظر   کمی و ستیب  رن حقو دان وجود، نیا با (21

دون  یوی گرا واپوس  ینووع   یشوب  شوتر یب ینیساو بازگشت  ینظر ایآاست از تود بهرسد، 

 اتیمقتض 1سروانتس شوتیک دونگون  ک   و همان ست؟یوار در عرص  حقوق ن شوتیک

 یا شکوه از دست رفتو  گذشوت    یایاح یپ درو سرگشت   گان یو ب دید یزمان تود را نم

( یمبودائ  یحتو ) مقصد ب  بازگشتدنبال  ب منسجم  منط  چیه یب ینیساو ایآ 2بود، دور

 نبود؟ نامعلوم
 

 حقوق عالم در ینیساو یهاشهیاند ریتأث .7

  ورن  در یحقوو   شو  یاند بالمنازع سردمداران از یکی را ینیساو اگر ستین ااراق

 کو   بوود  حود  آن بو   ینیسواو  یهوا نوشت  و هایسخنران ریتثث آلمان در. میبخوان نوزدهم

 در (De.Cruz, 1999: 59) انوداتت   یو تعو بو   هاده  تا را کشور نیا یمدن  انون نگارش

 سیانگلو  حقووق  یخیتار مکتب طرح ،ینیساو راه ادام  با نیم یهنرهم  آلمان از تارج

 کشور نیا برجست  حقو دان کارتر مزیج کا،یآمر در (Hoeflich, 1989: 37). درانداتت را

 موضووع   نی ووان  جواد یا نود یفرآ با را سرسختان  یمخالفت ینیساو اتینظر از استمداد با

 ینیساو فرد ب  منحصر یها دگاهید از یبرت ،حال نیا با .(Grossman,2009: 6) کرد جادیا

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .Servantes' Don Quixote 

تحریر   دن کیشوت داستانی اسهانیایی از میگویل سروانتس اسهانیایی است ک  در اوایل  رن هفدهم ب  رشت  .2
های  های  هرمان کند ک  تحت تثثیر داستان را روایت می ای مالیخولیایی زاده درآمد. دن کیشوت داستان نجیب

گری در اروپا  آورد؛ آن هم در روزگاری ک  شوالی  توانده در می ای تود باستانی اروپا تود را در لوای شوالی 
اند، عصری ک  در آن حماس  با  مدرن نامیده  منسوخ شده بود. دن کیشوت را آااز گذار ادبیات اروپا ب  دوره

 تورد. ی پیوند میکمد
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 دسوت  از خیتوار  طوول  در را توود  یسواز  انیو جر  درت یو اتینظر ک  شدیم باعث

 دنبوال  بو   حقو ودانان  از یاریبسو  کو   دوم یجهوان  جنگ از پس  هیو ب  امر نیا. بدهند

. کورد  دایو پ  هیو و نموود  بودند، یناز آلمان جنون کیتئور یهان یزم جادیا یبرا یمقصر

 پردازانوی  یو  نظر از پوس  را یو زیو ن ینیسواو  اتینظر ابعاد از یبرت ک  بود نیا قتیحق

 عیفجوا  یبورا  یسواز  شو  یاند یتمسئول دوم درج  نیمتهم فیرد در ت،یاشم کارل مانند

 دهیو پد ینیسواو  نظور  در مثوال،  عنووان  بو  . (Allen,1958: 86) دادیمو   ورار  ینواز  آلموان 

volkgeist جو  ینت آن شواکل   کو   یجوامع در ن  و آمدیم وجود ب  بست  جوامع در فقط 

 بووود متفوواوت یاجتموواع و یفرهنگوو ،ینوو اد یهووان یشوویپ بووا تیوو وم نیچنوود بیووترک

(Franklin,1952: 69). در ی ضوات   ضواوت   یدسوتما  ینیساو دگاهید نیهم ک  نیا جالب 

 آراء از یکو ی در کمهبول  ی اض مثالً،. بود شده کایآمر در یبردگ لغو عدم بر یمبن کایآمر

 کوا یآمر موردم  یعو یطب اتحواد  در اتوتالل  موجب را کایآمر در یبردگ لغو تود، مشهور

 ینظر یدگاهد نیا ب  یو یبندیپا از نشان زین ینیساو یرفتار تعصبات و منش 1.دانست

 آلموان،  فرهنوگ  وزارت بو   متعودد  یهوا نامو   ارسوال  بوا  ینیساو ک  ییجا ؛داشت تود

 .(Reissner,1965: 91) دانسوت یمو  یمنتفو  را نیبورل  حقوق دانشکده در انیهودی استخدام

بخوش   الهوام  ینیسواو  اتیو نظر ارائ  از پس  رن کی باًیتقر ک  بود دست نیا از یدیعقا

 یسواز  همسوان   یو طر از جوز  را یحقو  کامل ضاحیا ک  شد تیاشم چون یسندگانینو

انیو بن اتیو نظر نیو ا (Scheuerman,1999: 127). دانستینم ممکن جوامع ی وم و ین اد

 کو   یبوذر  از ،یبوار . کردنود یمو  جواد یا را تلریه ن ادپرستان  های یاستس کیتئور یها

 تیو اا بو   یحاصول  سوتم یب  ورن  در تیاشوم  کوارل  بود کاشت  نوزدهم  رن در ینیساو

 اعظوم  بخوش  اگرچو   کو  دور داشت  نظر از دینبا ،الوصف . معکرد برداشت ن ادپرستان 

 شودند،  سوهرده  خیتار کخان یتار ب  زمان گذشت با آلمان حقوق یخیتار مکتب یهادهیا

 اروپوا  در و شود  یحقو  یشناس جامع  تولدساز  سبب تود ینیساو volkgeist  ینظر اما

 اتیکشوف  از یبرتو  حقووق  بو  شناسوان    جامعو   یکردهوا یرو تداوم واسط  ب  کایآمر و

 کو   نکتو   نیو ا بو   ینیسواو  التفات .(Tamanaha,2013:629) افتی جاودان  یاتیح ینیساو

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857). 
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 و سوت ین حقو ودان  ذهون  یهوا اسی  و هابرهان استنتاجات، منط ، دهییزا صرفاً حقوق

 یهوا جلووه  متفواوت  جواموع  در کو   اسوت  یاجتمواع  یادهیپد بالضروره حقوق ک  ینا

 نقوش  شوناتت  بو   شیپ از شیب توج  ب  را حقو دانان از یاریبس ،کندیم دایپ گوناگون

 لچیاهور  ،یحقوو   شناسوان  جامعو   نیو ا از یکو ی. داد سووق  حقووق  لیتشک در اجتماع

 سوخن  یحقوو   یشناسو  جامع  در ینیساو ریتثث از صراحت ب  ک  بود یشیاتر حقو دان

 :راند

 یحقو  منابع تکامل دهیا ک  بود او ک  میبسهار تاطر ب  دیبا ینیساو اتینظر از تود لیتحل در
 .(Ehrlich,1939: 443) برد یپ اجتماع خیتار و حقوق توسع  نسبت ب  مشخصاً و کرد مطرح را

 دگاهیو د از خیتوار  توالل  در حقووق  توسع  فهم ارزش مقال ، نیا لیتحل وف  البت 

 یبوار . کنود یم آشنا رم نی وان از درست ریتفس با را ما ک  است یااندازه تا فقط ینیساو

 او نقش داشتن یگرام ب  را چیاهرل ک  او اتینظر حیصرت ن  و است ینیساو گفتمان نیا

 در یحقوو   یشناس جامع  ، ضا از. داردیم وا یحقو  یشناس جامع  از ینوع سیتثس در

 نیو ا اموا ؛ داد نشان یبشر جوامع در یخیتار یجو و جست ب  یادیز لیتما ستمیب  رن

 یهوا جلوه کشف منظور ب  یکنکاش داشت، نظر در ینیساوآنچ   برتالف جو و جست

volkgeist ،یخیتوار  تکامول  یالگوو  کشوف  ،یحقوو   یشناسو  جامع  نگاه در بلک  نبود 

 آیود  یبرم «یگذار  انون ب  ما عصر لیتما در» رسال  از. آنچ  بودمدنظر  یحقو  ینهادها

 مطورح  ینیسواو  اتیو ح زمان در حقوق خیتار ب  محور تکامل کردیرو اگر ک  است نیا

 لیو تما در» کو   یشوکل  ب  ینیساو اتینظر. دادینم نشان توش یرو آن ب  یو شد، یم

 و رم حقووق  تقودس  حقووق،  خیتوار  تیو اهم از اسوت  یاملغم ، اندشده ابراز «عصر ما

 منظوور  بو   یال یوسو  خیتوار  ن،یبو  نیا در. ملت هر یاجتماع روح بودن فرد ب  منحصر

یمو   لموداد  است متصور رم حقوق در همانا ک  آلمان یاجتماع روح اصل ب  بازگشت

 رفوت،  آن ذکور  کو  طوور   همان رایز؛ یاجتماع – یحقو  ینهادها تکامل بستر ن  و شود

 خیتوار  بسوتر  در حقوق تکامل ریس کشف ب  یلیم ن  و بود گرا خیتار ن  وا ع در ینیساو

 کو   کیو رمانت حقو ودان  ینتور  برجست  ؛بود کیرمانت حقو دان کی ینیساو بلک  ،داشت

 .است دهید تود ب  حقوق یایدن
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 گیری یجهنت
 ب  اروپا در یدیجد یهازمزم  فرانس   درت افول و نوزدهم  رن اول ده  انیپا با

 انیو طغ بو   سر بود، گرفت  تود ب  یفرانسو تفکر رنگآنچ   هر  یعل ک  دیرسیم گوش

 شو  یاند در تنهوا  نو   یحقوو   عالم در انیجر نیا دار یطال مثاب  ب  ینیساو. بود برداشت 

 بو   معطووف  را یادیو ز توالش  بلکو   بوود،  آلمان یحقو  ستمیس یبنا سنگ نهادن انیبن

 کو   بوود  یمعنو  بودان  نیو ا. کورد  فرانس  در یحقو  تفکر کیتئور یادهایبن در کیتشک

. آنچو   بوود  مخوالف  یگوذار   وانون  دهیپد و حقوق در ییگرا یعیطب با اساس از ینیساو

 بوود  volkgeist نام ب  ای یدهپد داد،یم لیتشک را ییگرایعیطب با ینیساو مخالفت هست 

. شود یمو  شومرده  ملوت  هور  یجمعو  ناتودآگاه و روح یمعن ب  ینیساو یادعا طب  ک 

Volkgeist عوالم  کو   بوود  معتقود  ینیسواو  اساس نیا بر و زدیم ر م را جوامع تفاوت 

 ملوت  آن بر حاکم حقوق ملت هر volkgeist ب  بست  و شناسدینم یجهان منط  حقوق

 بور  volkgeistگواه   جلووه  منزلو   بو   را عورف  ینیسواو  ،علوت  نیهمو  بو  . اسوت  ریمتغ

 کو   شوود یمو  شوروع  ییجوا  آن از مشوکل  حوال،  نیا با. دانستیم مرجح یگذار  انون

 گواه یجا عالوه،  ب. است نداده ارائ  volkgeist  ید  شناتت یبرا یمحک سنگ ینیساو

 volkgeist مفهووم  نیوی تب در الخصوص یعل و عام طور ب  ینیساو یهاش یاند در خیتار

 از و کنود یمو  صوحبت  خیتوار  مهوم  نقش از مکرراً ینیساو سو، کی از. ستین مشخص

 یاگونو   ب  شود،یم تتم رم حقوق ب  ینیساو یخیتار یجو و جست تمام گرید یسو

 زودگوذر  ییایو رو رم، یامهراتوور  یفروپاش از بعد و لیتشک از  بل اروپا خیتار ایگو ک 

 ریزناپوذ یگر تنا ضوات  از مملوو  ینیسواو  گرایوی  یختار ،علت نیهم ب . است نبوده شیب

 یو نیمخواطب   ورن  دو پس از او یهانوشت  هنوز ک  بود توانا یاسندهینو ینیساو. است

 یحقوو   تفکور  یهوا انیو بن شود،  داده نشان ک  یاگون  ب  اما؛ دهدیم  رار ریتثث تحت را

 تنا ضات نیا احتماالً البت ،. نکردند دایپ نجات تود یدرون یهاتنا ض از هرگز ینیساو

 مجوذوب  را ینیساو قتیحق ب آنچ   زیرا ،نبودندساز  مسئل  هم چندان ینیساو ذهن در

 تموام  ماننود  زیو ن ینیسواو  نگواه  در بلک  ،نبود گرا یتاا و اندیش مصلحت منط  کرد،یم

 داداو   تموام  و نشستیم گرید ییجا در یدگیشور و مانیا نوزدهم  رن یهاکیرمانت
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 نیو ا بوا . کند مدرن یمنطق یهااسی  نیگزیجا را رم حقوق ب  مانیا ک  بود نیا ینیساو

 یبخش تقدس ن  شودیم شمرده امروز یایدن در ینیساو دستاورد ینتر آنچ  بزرگ حال،

 بو   حقووق  کوردن  تور کیو نزد نیا بلک  ،یحقو  منط  زدن کنار ن  و است رم حقوق ب 

 خیتوار  در رگوذار یتثث حقو ودانان  زموره  در هنوز را ینیساو ک  است یاجتماع اتیمقتض

 .دهدیم  رار یحقو  ش یاند ریات سال  ستیدو
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