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مسعود زمانی
چکیده

ظهور ساوینی مقارن بود با اوج عقل گرایی طبیعی در ساحت تفکر حقوو ی اروپوا.
مکتب طبیعیگرا وا عی بر نقش اجتماع در شکلگیری وانین نمیگذاشت و بورای
تاریخ یک ملت در شکل گیری حقوق ارزشی ائل نبود .در چنین فضایی بوود کو
ساوینی از روح جمعی برآمده از تواریخ یوک ملوت و نقوش آن در ایجواد حقووق
صحبت ب میان آورد .ساوینی گفتمانی جدید در دنیای حقوق ایجاد کرد کو وفو
آن حقوق مانند زبان هر ملت یک پدیده منحصر ب فرد اجتمواعی-تواریخی و نو
صرفاً عقلی و جهانشمول محسوب میشود .با این وجود عقاید ساوینی در نهایت
ابهام و پیچیدگی مطرح شدهاند .در این میان ،آنچ بیش از دیگر مفواهیم مطروحو
از سوی ساوینی شگفتی حقو ودانان را موجوب شوده اسوت ،مفهووم volkgeist
است ک نویسندگان فارسی زبان با ودری مسوامح از آن بوا عنووان روح جمعوی
ملت یاد کردهاند؛ اما فیالوا ع  volkgeistساوینی بو چو معناسوت و تاسوتگاه
تاریخی این مفهوم چیست؟ این نوشتار میکوشد در چارچوبی توصویفی-تحلیلوی
از معنی  volkgeistدر نظر ساوینی پرده بردارد .با ایضاح ایون مطلوب ،در پایوان
مشخص تواهد شد ک ساوینی بیش از آنک حقو دانی تاریخ گرا باشود ،آاوازگر
نوعی رمانتیسیسم حقو ی است.

واژگان کلیدی :تاریخ ،ثیبوت ،حقوق رم ،روح جمعی ،رمانتیسیسوم ،سواوینی ،کانوت ،مکتوب
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مقدمه
ظهور و افول مکتب تواریخی حقووق و توثثیر بنیوان گوذار آن فردریوک کوارل ون

ساوینی 1،در عالم حقوق نقط ای ب اایوت اعجواب برانگیوز ،در تواریخ تطوور اندیشو

حقو ی ب شمار می رود .در مورد کمتر حقو دانی ب اندازه ساوینی نظرات متفاوتی ابراز
شده است .در اوایل رن بیستم برتی ساوینی را بزرگ ترین حقو دانی لمداد میکردند
ک تمدن بشری تا ب آن روز بو توود دیوده بوود (.)MacDonnel & Manson, 1913: 581

باری رن بیستم اندکی از نیم گذشت بود ک برتی نظریات ساوینی را بو مثابو اولوین
نطف های تفکر نازیسم ارزیابی کردند ) .(Allen, 1958: 86اموروزه اموا وضوع بو گونو ای
دیگر است .مکتب تاریخی حقوق تود در آستان پیوستن ب فراموش تان تواریخ اسوت
و ب ایر از نقط ای ابل رؤیت اما کوچوک ،از ایون مکتوب در سوههر اندیشو حقوو ی
معاصر ابل رؤیت نیست .ب بیان رابرت رودز «در میوان تموام مکاتوب حقوو ی رابطو
حقو دانان با مکتب تاریخی از هم اریبتر است :همگی بو ایون مکتوب سور احتورام
فرود میآورند و در عین حال هیچکس آن را جدی نمویگیورد» ( .)Rodes, 2004: 165در
ایران نیز وضع ب همین منوال بوده است .ب دیگر سخن ،اگرچ آوازه ساوینی از دیرباز
برای حقو دانان ایرانی نیز آشنا بوده است ،لیکن االب نویسندگان حقوق ایران بو ذکور

نام و نکت ای چند از نظریات ساوینی بسنده کردهاند 2.با این وجود ،سؤاالتی ک مکتوب
تاریخی حقوق درصدد پاسخگویی ب آنها برآمده مسائلی است ک هنوز ذهون فالسوف
حقوق رن بیست و یکم را ب تود مشغول و ایشوان را در نحووه تفکور حقوو ی توود
دچار تکان هایی عمی می کند :سؤاالتی نظیر .7 :معرفت ب امر حقو ی چگونو حاصول
میشود؟  .2آیا امر حقو ی فقط در پرتو زمان و مکان تکوین تود ابل بررسوی اسوت؟
––––––––––––––––––––––––––––––––
)1. Friedrick Carl von )Savign
 .2از جمل منابعی ک در حقوق ایران ک ب شکلی گذرا ب واکواوی فلسوف حقووق سواوینی هموت گماشوت انود،
موویتوووان ب و کتووب و مقوواالت ذی ول اشوواره کوورد( :کاتوزی وان( ،)7901 ،عوودالتپووور( ،)7973 ،فلسووفی،)7914،
(کیهان( ،)7922،صانعی .)7900 ،متثسفان  ،بیتوجهی ب نظریات ساوینی تا اندازهای بوده است ک برتوی اسوتادان
برجست حقو ی در بیان اندیش های او دچار اشتباهات فاحش شدهاند .از جمل اسوتاد فقیود حقووق ایوران ،ناصور
کاتوزیان ،ساوینی را منبع الهام ادوارد کوک دانست است ،حال آنک ادوارد کووک دویسوت سوال بول از سواوینی
میزیست است (کاتوزیان.)33 :7904 ،
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 .9آیا تکوین امر حقو ی طی یک فرآیند تودآگاه و یا ناتودآگاه تواریخی – اجتمواعی
صورت میپذیرد؟  .0ارتباط الزام آور اصوول حقوو ی بوا تاسوتگاه اجتمواعی آن هوا در
کجاست؟ و در نهایت این ک حقوق تا چ اندازه نیازمنود بو حفو میوراث فرهنگوی و
تاریخی یک اجتماع برای تداوم حیات تود است؟ در سههر اندیش حقو ی ساوینی بو
دو سؤال اصلی ابل فروکاستن است :روح جمعی ب چ معناست و در تکووین حقووق
چ نقشی دارد .در پاسخ ب این سؤاالت ،این نوشتار کاوش توصیفی-تحلیلی تود را بر
دو فرضی استوار کرده است :فرضی اول؛ دست بندی ساوینی ذیل حقو دانان تاریخ گورا
ب شدت در تحلیل مبانی فکری وی گمراه کننده است .فرضی دوم؛ مکتوب سواوینی را
میتوان در زمره نوعی رمانتیسیسم حقو ی بررسی کرد.
ب این ترتیب ،بررسی فراز و فرود مکتب تاریخی در رن نوزدهم بو مثابو پلوی
ارتباطی میان متفکران حقو ی معاصر و یکی از شورانگیزترین دوران فکر فلسفی عمول
میکند .از همین رو ،نوشت حاضر در بخش اول ب فضوای حقوو ی آلموان و توا حودی
اروپا بعد از انقالب فرانس مینگرد و از این طری ب ترسیم فضوایی کو در آن منواظره
معروف ساوینی و ثیبوت 1شکل گرفت میپردازد .در بخش دوم این مقال  ،برتی از مهم

ترین اف های نظری حقوق ساوینی مورد بررسی رار تواهد گرفت .بخش دوم ب مثاب
پیش درآمدی برای بررسی آسیب شناسان پیش فرض های ساوینی است کو در بخوش
سوم مقال مورد بررسی تواهد گرفت .در بخش پایانی مقال ب تحلیل میوراث سواوینی
برای اتالف حقو ی تود و نقش آن در پیشبرد و تفکر حقو ی تواهیم پرداتوت و در
نتیج گیری ،در یک جمع بندی کلی تواهیم دید ک تاریخ و اجتماع ب راستی چ نقشی
در فلسف حقوق ساوینی بر عهده داشت اند.
 .1انقالب فرانسه ،ساوینی و نقد طبیعیگرایی در حقوق
بدون تردید رن هجدهم میالدی دوران سیطره عقلگرایی در تمامی ساحتهای
فلسفی است .البت این عقلگرایی در فرانس از یک تاستگاه واحد نشئت گرفت و آن
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Thibault
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همانا زدودن تراف های کلیسا از ساحت زندگی اجتماعی اروپا بوده است (کاپلستون،
 .)71 :7937احتماالً ب دلیل همین ناامیدی از داستان سراییهای کلیسا بود ک اگر
همسخنی از جست و جوی تدا در میان فالسف روشنگری ب میان میآمد دامن این
جستوجو در نظام طبیعت تعریف میشد و ن در تاریخ (کاپلستون .)29 :7937 ،دلیل این
بیتوجهی را باید در نگاه متفکرین پیشرو این عصر ب سرشت عقلی آدمی جستوجو
کرد .ب عنوان مثال ،در دیدگاه هیوم و الک ک تثثیری ب سزا در پیشبرد نهضت
روشنگری در اروپا داشتند ،صرفنظر از مکان و زمان درک آدمی در هم دوران یکسان
است (کالینگوود .)744 :7903 ،این البت ب معنای وجود تصورات مشترک فطری در نوع
انسان نیست ،بالعکس چنین رویکردی حاکی از همسانی کاربرد عقل در میان انسانهای
متعدد دارد

(1999: 46

 .)Locke,با این مقدم  ،الک نظری تجرب باوران تود را بسط

میدهد ک وف آن وجود هر امر دیگری ایر از تدا (ک با برهان حاصل میشود)
متکی بر احساس برآمده از تجرب مستقیم است ) .(Locke, 1999: 612چنین نتیج ای تود
ب تود عرص را برای شناتت تاریخی بسیار تنگ میکند .برداشت تجرب گرایان الک
در نزد هیوم ب اوج تود رسید .او نیز مانند الک طبیعتی جهانی و الیتغیر برای فهم
انسان ائل بود .طبیعتاً در دنیای فکری هیوم ،گذشت تاریخ میزان فهم انسان را تغییر
نمیدهد ،بلک تنها امر متغیر شناتت انسان نسبت ب فهم تود است

(کاپلستون:7932 ،

 .)204اگرچ هیوم تود مورتی نام آور در رن هجدهم محسوب میشد اما نظریات او
طبعاً نمیتوانست ایر از بی ارزش کردن «تاریخ ماهیت آدمی» نتیج ای در بر داشت
باشد

).(Tucker, 2009: 100

با این وجود ،این نوع تفکر ب شدت سنت روشنگری و

طبیعیگرایی فرانس را تحت تثثیر رار داد .این تثثیر بدان اایت بود ک حتی منتسکیو
ک در سراسر آثارش نوعی نسبیگرایی تلویحی ابل مشاهده بود و همین دیدگاهش
بعدها الهامبخش ساوینی شد ،از اصالت بخشیدن ب تعقل آدمی در برابر تاریخ ابایی
نداشت:
من در آااز زندگانی افراد بشر را مورد مطالع رار دادم و ب این حقیقت برتوردم ک با وجود
تنوع و تکثری ک در وانین و آداب و رسوم جوامع مختلف بشر یافت میشود ،محرک اصولی
افراد آدمی تنها میل و هوس مبهم نامعلوم نیست و نیز این اصل را پذیرفتم ک و ایع اسوتثنایی
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در مقابل و ایع عمومی کلی و ناچیز است .تاریخ ملل چیزی جوز دنبالو هموان تواریخ عوام و
مسائل نیست .هر انون بستگی ب انون دیگری دارد و تابع انون کلیتری است .من هیچ یک
از این اصول را از پندار تویش استخراج نکردهام ،بلک آنها را از طبیعت برگرفت ام (منتسکیو،
.)714 :7932

این گفت معروف منتسکیو شاهد روشنی است بر این باور متفکرین عصر
روشنگری ک تاریخ تخت روان عقل آدمی را بر شان های تود رار داده بود و چنان
فرمانروایی تمامعیار از نقط ای ب نقط دیگر میکشید و در این روند ن تنها عقل آدمی
مسیر حرکت تاریخ را مشخص میکند ،بلک کلیترین انون ابل استنتاج از روند
تاریخ است ( .)Carrithers, 1986: 61چنین تفکری یک نتیج ابل ملموس در عالم حقوق
داشت و آن همانا کنار زدن تاریخ در فرآیند تشریع تکوین و تحلیل انون است.
وف نظری طبیعیگرایان و عقلگرایان رن نوزدهم ،ترد آدموی بو تنهوایی بورای
ایجاد یک انون کامل کفایت میکند

).(Pound, 1923: 7

انون مدنی ناپلئون و همینطوور

انون فردریک کبیر  7103از دو مثال بارز از طبیعیگرایی فلسف محور عصر روشنگری
اند .این سنت انون نویسی اگرچ از حقوق رم مودد مویجسوت ،اموا توود را وامودار
حقوق رم و میراث دار تاریخ حقوق نمیپنداشت .در مقابل ،آنچ از اهمیت تاصوی در
این نگاه برتووردار بوود ،ایجواد یوک سیسوتم منسوجم منطقوی مبتنوی بور تجربو بوود
).(Tunc, 1976: 459
این بی مهری متفکرین روشنگری ب تاریخ ،در اواتور ورن هجودهم در آلموان و

انگلیس مورد بازبینی رار گرفت .در آلمان هردر 1از تنا ضات متفکرین روشنگری پرده
برداشت و نشان داد ک آرای فالسف ای چون هیوم و ولتر درباره تاریخ سرشار از پویش

فرضهایی جانبداران است (کاپلستون .)737 :7937 ،او همچنوان بو شوکلی مبسووط
ایدئال ترد ثابت ،واحد و الیتغیر آدمی را نقد کرد و عقیده داشت چنین عقیدهای منجور
ب یک استبداد کور جهانی تواهد شد .در نظر هردر ،آدمی محصول پیشوامدهای تواریخ
تاص جامع تود است و چنین نیست ک عقلی ک احکوام او فوار از زموان و مکوان
و وووووعش معتبوووور اسووووت ،سرنوشووووت توووواریخ انسووووان را تعیووووین کنوووود
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Herder
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)(Berlin, 1940: 145؛ اما در انگلستان ادموند بورک ،دید تاریخ سوتیز حواکم بور انقوالب
فرانس را ب شیوهای عملگرایان تندتر نقد کرد:
شما (فرانسوی ها) بسیار امتیازات الزم را در سرزمین باستانی تود دارا بودید؛ اموا بو گونو ای
رفتار کردید ک گویی هیچو ت جامع مدنی نداشتید و سعی کردید هم چیوز را از نووع ابوداع
کنید .پس تشت اول را کج نهادید و کار تود را با تنفر از هم متعلقوات توود آاواز کردیود.
شما ب تجارت بدون سرمای پرداتتید .اگر نسلهای پسین موجود در سورزمینتان در چشومتان
شکوهمند نمیکردند ،میتوانستید آنها را نادیده بگیرید و ب نسلهوای پیشوین بنگریود  ...بوا
احترام ب پدرانتان ،میآموتتید ک ب تود احترام بگذارید .در این صورت ،شما مردم فرانس را
یک جمعیت رده پایین ابل ترحم بی اصل و نسب نمیپنداشتید ک بل از سال  7103تواریخی
را با تود ب یدک نمیکشید ).(Burke, 1951: 34

اگرچ هم ادموند بورک و هم هردر هیچ گاه طبیعی گرایی را ب کلی رها نکردند ،اما
نوشت های آن ها بدون تردید ساوینی جوان را از دلباتتگی آاازین تود ب طبیعی گرایی
بازداشتند .ب ایر از این ،چند نکت مهم دیگر نیز ن فقط سواوینی را بلکو یوک جریوان
فکری عظیم فلسفی و حقو ی در اروپا را ب سوی تاریخگرایی ب عنوان جایگزینی برای
طبیعت سوق داد .یکی از اصلیترین عوامل این جهش فکری رفتار ژاکوبنهای فرانسو
پس از انقالب بود ک بسیاری از اعمال شنیع تود را با حقوق طبیعی توجی میکردنود.
کار ب جایی رسید ک هرگون عمل تالف منویات ژاکوبنها تحوت عنووان جورم علیو
طبیعت ابل تعقیب بود ).(Edelstein, 2009: 3

ب لحاظ فلسفی نیز کانت با طرح مسئل تموایز میوان معرفوت عقالنوی و معرفوت
حسی و ب میان آوردن مفهوم «شیء فینفس » اساساً اصول معرفتشناسی طبیعتگرایان
روشنگری را ب چوالش کشوید (کاپلسوتون .)271-222 :7937 ،هودف کانوت از ایون طورح
فلسفی البت ترسویم محودودیتهوای ذاتوی تجربو بشوری بوود .از منظور کانوت ،ایون
محدودیتهای ایر ابل گذار تجربی نقط شروع ایمان بودند .برتی حقو دانان استدالل
کردهاند ک همین نقد فلسفی کانت بعداً تبدیل ب تمیرمای دیدگاه تاریخ محور ساوینی
شد ک در ادام ب تحلیل آن تواهیم پرداتت.
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 .2ساوینی ،نقد سنت قانوننویسی و درافکندن طرح مکتب تاریخی
با فروپاشی امهراتوری ناپلئون و بازگشت ایاالت پروس ب دامان حکومت یصر ،ایجواد
یک نظم حقو ی فراگیر در آلمان نوین امری کامالً دست یافتنی بو نظور موی رسوید .در
همین دوران بود ک جامع آلمان تود را در برابر یک دوراهی بزرگ حقو ی یافت کو
نتیج منا ش دو تن از نام آورترین استادان حقوق آلمان ب شمار میرفت .در یک سووی
این منا ش پروفسور فردریک ژوستوس ثیبوت 1حضور داشت .وی ک اسوتادی چیوره
دست در زمین حقوق رم ب شمار میرفت نیاز اصلی آلمان را تدوین یک وانون مودنی
واحد میدید .این انون واحد در نظر ثیبوت هم از پس متحد کردن ایاالت آلمان بر می
آمد و هم هویت فردی این ایاالت را ب تطر نمویانوداتت ) .(Hattenhauer, 2002: 20در
این منازع  ،ساوینی در جبه مخالف ثیبوت میجنگید؛ اگرچ تود ساوینی این مبوارزه
را نزاعی دوستان میوان دو فوردی مویدیود کو آرموانی ایور از اتحواد آلموان نداشوتند
)19

 .(Savigny,1831:همینجا بود ک ساوینی تار و پود اولی طرح تواریخی توود را در

رسال معروفش با عنوان در تمایل عصر ما ب انونگذاری 2درانوداتت .در ایون کتواب،
ساوینی بحث تود را با حمل ای سنگین ب فلسف حاکم بر رن هجدهم اروپا آااز موی
کند ک اساس تود را بر پیشرفت و ترسیم یک آینده کامل برای بشر بنا نهواده بوود .در
نظر ساوینی ،ایده انون مکتوب از بنیان برگرفت از همین میل رن هجودهمی بوود .وی
اینگون فضای حاکم بر تدوین انون مدنی فرانس را ترسیم میکند:

دلها برای وانین تلل ناپذیر میتهید ک کمال آنها سبب اجرای مکانیکی و بی نقوص عودالت
میشد و  ...ضات را ب اجرای متن انون محدود میکرد .راه هرگونو نفووذ تواریخی در ایون
وانین بست شده بود .در وا ع ،آنها در نهایت انتزاع و برای هم ملوت هوا و ورون و اعصوار
ساتت شده بودند ).(Savigny, 1831: 21

ساوینی اما در نهایت مسرت ب معاصران تود اعالم میکند ک «حس تواریخی در
هم جا بیدار گشت » و با این مقدم جان نظری تود را اینگون بیان میکند:
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Anton Friedrick Justus Thibaut
)2. On the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence (1831
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در دوردستترین زمانهایی ک تاریخ امکان راهیابی ب آنها را دارد ،دیده میشود کو حقووق
هویت مشخصی پیدا کرده ک مانند زبان ،عادات و ساتت اجتماعی آنهوا منحصور بو هموان
مردم است .این گون نیست ک این پدیدهها حیاتی جداگانو داشوت باشوند ،بلکو آنهوا تبلوور
استعدادها و تمایالت جماعتی تاصاند ک ب طرزی جداناپذیر ب یکدیگر پیونود تووردهانود.
آنچ ک این جماعت را تبدیل ب یک کل میکند ،همانا باور مشترک و ضمیر ب هم پیوست آن
هاست ک برآمده از ضرورتی درونی است .چنین امری مانع از جست و جوی منشث حقوق در
مفاهیم تصادفی و اتتیاری میشود ).(Savigny, 1831: 25

ساوینی این ضمیر ب هم پیوست اجتماعی را  1volkgeistمی نامد و بور ایون بواور
است ک حقوق مانند زبان هر ملت در متن  volkgeistجریان دارد .از همینجا اهمیوت
تاریخ در تئووری حقوو ی سواوینی آشوکار مویشوود .تواریخ بسوتری اسوت کو در آن
 volkgeistشکل میگیرد .ب این ترتیب ،حقوق مانند زبوان در بطون حیوات و هویوت
اجتماعی مردم رار دارد ،با گذشت زمان توسع مییابود و هرگوز از حرکوت بواز نموی
ایستد .ساوینی این مطلب را با زبان فاتر تود اینگون بیان میکنود« :حقووق بوا رشود
مردم رشد میکند و با درتمند شدن آنها درت مییابد و در نهایت هنگامی کو یوک
ملت ملیت تود را از دست میدهد میمیرد» ).(Savigny, 1831: 26

در عین حال ساوینی بر این امر آگاه است ک آنچو در ضومیر مشوترک اجتمواعی
جریان دارد ،ب شکلی تل الساع وارد دنیای حقوق نمیشوود .بلکو در نظور سواوینی
حقوق در طی زمان یک زندگی دوگان پیدا کورده اسوت ) (Savigny, 1831: 28؛ بو ایون
معنی ک باید میان حیات حقوق ب عنوان بخشی از  volkgeistاجتمواعی و حقووق بو
منزل یک شات متمایز حقو ی تفاوت ائل شود .بنوابراین ،واعود حقووق در ابتودا بو
عنوان عرفهای اجتماعی شروع ب رشد و نمو میکنند و سهس علوم حقووق بو آنهوا
شکلی علمی میبخشد ) .(Savigny, 1831: 30ساوینی از همینجا ب مسئل وانوننویسوی
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7در اینجا شایان ذکر است ک هیچ نویسنده ایر آلمانیای دست ب ترجم عبارت  volkgeistنزده است .شاید
«روح جمعی» نزدیکترین ترکیب فارسی از عبارت  volkgeistباشد .با این حال ،این نگارنده بر این باور است
ک ب سیاق دیگر نویسندگان ایرانی و تارجی استفاده از اصل عبارت  volkgeistدر بیان منظور ساوینی گویاتر
از هر ترجم ای است.
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نقب میزند و نظر تود را اینگون بیان میکند ک انونگذاری فقط در زمانی مفیود بو
فایده است ک در راستای تدوین عرف اجتماعی باشد ) .(Savigny, 1831: 33چنین مسئل
ای دستمای حمل ای دیگر از جانب ساوینی ب سنت انون نویسی فرانس مویشوود .در
نظر وی ،انون مدنی ناپلئون و نظایر آن بر این فرض بنا شودهانود کو واعود مکتووب
ب طری پیش گویان توان پاسوخگویی بو مشوکالت حقوو ی آتوی را نیوز دارا هسوتند
)1831: 38

 .(Savigny,باری ،ساوینی بر این عقیده است ک چنین نگاهی ب وانین برآمده

از نوعی عقل گرایی کمال گرایان است .با این وجود ،این مسئل ب آن معنی نیسوت کو
ب کمال رساندن حقوق امری محال و دست نیافتنی است .در وا ع ،از شاتص های بارز
دیدگاه ساوینی تالش او در علمی کردن حقوق و رنگ کموال بخشویدن بو ایون رشوت
است .با این وجود ،وج تمیز نگاه ساوینی ب مسئل کموال حقوو ی بوا طبیعویگرایوان،
تثکید او بر مسئل گذشت زمان است .وف نگواه سواوینی ،کموال علوم حقووق جوز بوا
گذشت زمان حاصل نمیشود و نتیج چنین نگاهی این است ک یک ملت نوپا و جوان
ادر ب تدوین وانین جامع و مانعی نیست ک میوه تکامول زبوان و منطو و تمودن آن
ملت است

)339

 .(Kantorowicz, 1937:د یقاً ب همین علوت اسوت کو سواوینی تودوین

وانین مستقل برای آلمان را امری ابل تحق میدید ک ممکن بود روزی با بلو زبانی
و منطقی ملت آلمان (ولی ن در رن نوزدهم) ب و وع بهیوندد.
پس از ارائ تحلیل انتقادی تود از ایده پروفسوور ثیبووت ،سواوینی مسوتقیماً بو سورا
راه حل پیشنهادی تود یعنی بازگشت ب حقوق رم میرود .در اینجاست ک ساوینی لم
تود را در جوهر احساس فرو میبرد .احساسی ک ناشی از یوک نوسوتال ی ودیمی در
رابط با شکوهمندترین دوره تاریخ اروپا بود .در بیان ساوینی ،حقوق رم حقوق «مردمی
بزرگ با یک زیست بلندمدت بود ک بدون هیچ مزاحمت تارجی رشد کرد و هموواره
مورد پذیرش مردم رم بود

).(Savigny, 1831: 45

برای ساوینی حقوق رم ل کموال علوم

حقوق بود ک هم در ماهیت و هم در روش ،تالی از نقصان بود .البت نباید در این بوین
از نقش نوستال ی رون وسطی در تکوین رمانتیسیسوم آلموان نیوز بو آسوانی گذشوت.
تقریباً در میان تمامی اشخاصی ک عال ای بو مکتوب رمانتیوک آلموان داشوتند ،ورون
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وسطی نقط بلو تمدن اروپایی ب شمار می رفوت کو در آن دو عنصور جودایی ناپوذیر
زندگی اروپایی یعنی فرهنگ رم و مسیحیت ب یکودیگر پیونودی ژرف توورده بودنود
) .(Beiser, 2011: 140کمتر کسی ب صراحت شواعر رمانتیوک آلموانی از اروپوای ورون
وسطی سخن میگفت« :اروپا هرگز ب اندازه رون وسطی ب تود رنگ آزادی و برابری
ندید و این ارزشها در آلمان در اوج بودند» ) .(Beiser, 2011: 223ب دیگر بیان ،حرکتوی
ک ساوینی در حقوق آااز کرده بود باید در راستای طرحی دیده شود ک رمانتیوکهوای
آلمان در هنر و شعر اروپایی در انداتت بودند .مطاب با طورح موذکور ،اصوول عقالنوی
روشنگری جوایی در زیبواییشناسوی پیودا نمویکورد بلکو  ،روح رمانتیوک در تقلیود و
بازنماگرایی «شور ایرعقالنی رون وسطی» نهفت بود (هی و اسهیت .)29 :7932 ،عقاید
مذهبی و ملی گرایان ساوینی ،وی را دلباتتو مکتوب رمانتیسیسوم کورده بوود و هموین
شیفتگی ،ساوینی را ب تثسیس مکتب تاریخی واداشت ک البت تود نووعی رمانتیسیسوم
حقو ی بود ).(Beiser, 2011: 222

باری ،هراندازه تقلیدگرایی در فلسف هنر و ادبیات امری بدیع و سوتودنی بو نظور
میرسید ،طرح چنین مسئل ای از سوی ساوینی ک حقووق را تبلوور روح جمعوی یوک
جامع زنده میدانست اریب و پر از تنا ض بود .چنین تنا ضوی ،البتو از چشومان تیوز
بین پروفسور ثیبوت دور نمانده بود .در وا وع ،ثیبووت کو توود از چیوره دسوتتورین
استادان حقوق رم ب شمار میرفت ،بر این امور اذعوان داشوت کو حقووق رم مناسوب
زندگی و فرهنگ رم بود ،اما زندگی آلمانی رن ها بوا فرهنوگ رم فاصول داشوت .پوس
چگون حقوق رم میتوانست احتجاجات حقوو ی آلموان ورن نووزده را بورآورده کنود
)2011: 236

 .(Beiser,چنانک تواهیم دید ،ساوینی هرگز نتوانست جوابی درتور ب این

ابتداییترین تنا ض درونی مکتب تاریخی بدهد و همین امر درون مایو حموالت پیواپی
دیگر ب مکتب تاریخی شد .برای درک ایون مطلوب ،بو تحلیول دو پایو مهوم اندیشو
ساوینی یعنی مفهوم  volkgeistو مفهوم تاریخ ،تواهیم پرداتت.
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 .3ساوینی و مفهوم volkgeist

هردر اولین فردی بود ک در نوشت های تود از عبارت ترکیبی  volkgeistاستفاده کورد
) .)Murray, 2004: 1194در نظر او هر ملتی دارای روحی منحصر ب فرد بود کو فقوط در
نزد آن ملت یافت میشد ) .(Murray, 2004: 1194د یقاً ب همین علت بوود کو هوردر بو
مسئل تنوع فرهنگی و زبانی ملتهای گوناگون ب دیده احترام مینگریست و بوا مطلو
نگری عصر روشنگری ب عقل آدمی ب مخالفت برتاست بود.
هگل نیز در آثار تود از روح ملی صحبت میکند ک در کن هر ملت ریشو دارد:
روحی ک با مرگ آن ملت بو کلوی مضومحل مویشوود .البتو بو طوور حوتم ،تموامی
نویسندگان آلمانی رن نوزدهم ک ب شکلی سخن از  volkgeistمیگفتند ،متوثثر از اثور
جاودان منتسکیو یعنی روح القوانین بودند .در فصل چهارم این کتاب ،منتسکیو تصریح
میکند ک  :نوع بشر از عوامل گوناگونی تثثیر مویپوذیرد :آب و هووا ،موذهب ،ووانین،
اصول حکومت ،پیشین حقوق ،اصول اتال ی و عرفها .این عوامل روح ملتها را می
سازند (منتسکیو .)702 :7932 ،علیرام عقل گرایی مونتسکیو ،از سرتاسر روح القوانین این
نکت برداشت میشود ک انون گذار باید همواره دنبال رو روح ملت تود باشود .مسوئل
اصلی این بود ک آیا این روح اجتماعی با طبیعت عقلگرایی تا چ اندازه همراه است.
مفهوم  volkgeistدر نظر ساوینی مستقیماً از هردر اتوذ شوده بوود و بو شوکلی
ایرمستقیم وامدار منتسکیو بود .چنوانکو مشوخص اسوت ،اسوتفاده از مفهووم روح در
مکتوبات هم نویسندگان موذکور اسوت .چنوین مفهوومی از منظور تواریخگرایوان ورن
نوزدهم ،تنها حکایت از کالبد درونی ملتها نداشت ،بلک روح ب تودی توود دسوت
تحلیل منطقی و تجربی صرف را از تطور حقو ی کوتاه میکرد .بدیهی است ک تحلیول
منطقی تجرب محور تنها جایی میتوانست راهگشا باشد ک تجرب درون لمرو حوس و
آگاهی فاعل شناسا میشد .حال آن ک مفهومی مانند روح ملت اساساً ایر ابل رویوت و
نتیجتاً ایر ابل تجرب بود .در همین راستا ،سواوینی  volkgeistرا بو نیروهوای درونوی
محرک وی تعبی ور کوورد ک و در تفووا منجوور ب و شووکلگیووری اصووول حقووو ی م ویشووود
)1831: 30

 .(Savigny,اتتفای شاکل  volkgeistدر نظر ساوینی ب آن اایت است ک او
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احتمال میدهد تود مردم نیز از آن آگاه نیستند ) .(Beiser, 2011: 247ایرمنطقوی نیسوت
اگر  volkgeistساوینی را ب ضومیر ناتودآگواه انسوان فرویودی تشوبی کنویم :نیوروی
محرکی ک کنش و واکنشهایش در پنهانترین الی های وجودی ب رفتار انسوان جهوت
میدهد و حتی تود انسان از آن آگاه نیست (فروید .)01 :7930 ،ب همین علت اسوت کو
نظری ساوینی را نمیتوان علیرام تثکیدش بر ضمیر مشترک جمعی ،تفکری در راستای
تقویت دموکراسی دانست ،زیرا عدم آگاهی مردم از شاکل  ،volkgeistنتیج ای ایور از
عدم اعتبار انتخاب و اراده آنها ندارد .با این حال ،ساوینی معتقود اسوت ایون ضومیر و
روح جمعی پنهان ،بستر اصل انون است

).(Savigny, 1831: 30

بنوابراین ،بورای کشوف

انون راهی ب ایر از نفوذ ب اعماق  volkgeistوجود ندارد .سؤال اینجاست ک چگون
میتوان ب وا عیت مفهومی تا ب این حد پنهان دست یافت؟
در نگاه اول ب نظر میرسد ک حقوق عرفی مهم ترین پنجرهای است کو سواوینی
ب سوی کشف  volkgeistمویگشواید .در وا وع ،در جهوان پور از پویچ و توم تئووری
ساوینی ،عرف یکی از آثار مهم  volkgeistب شمار میآید؛ اما باید توج داشت کو در
این نگاه ،این عرف نیست ک ب وجود آورنده واعد حقو ی است ،بلک واعد حقوو ی
بالً در بطن  volkgeistحضوری مخفی دارند و تنها ب واسط عرف بو منصو ظهوور
میرسند

).(Kletzer, 2006: 133

ب دیگر سخن ،عرف تنها و تنها ظرفی است کو واعود

مندرج در دنیای ایبی  volkgeistرا وارد ب عالم ظاهر مویکنود .حقووق وا عوی یعنوی
آنچ در بطن  volkgeistجای دارد ،مانند تود  volkgeistاز تیررس نگاه تارج است.
اگر این پیش فرض ساوینی را بهذیریم ،نتیج آن این تواهد بود ک عرف نیوز دری بو

سوی آن مقصد عالی یعنی  volkgeistنمیگشاید .1پوس سوؤال بواال همچنوان درجوای
تود با ی است.
برتی از حقو دانان ،ب جای تمرکز بر چگونگی نیل ب  volkgeistب ماهیت این

مفهوم پرداتت اند و تا حدی از حقیقت  volkgeistپرده برداشت اند .این حقیقت ب ایون
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7باری در نظر ساوینی volkgesit ،تود ب تنهایی جنب تجوویزی نودارد ،بلکو ضوامن الوزام اصوول تجوویزی
حقو ی میشود .در نظر ساوینی ،تکوین این اصول حقو ی نتیج پویش متفاوت تاریخی هر جامع است.
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شرح است ک ماهیت  volkgeistدر وا ع شبی شی فی نفس کانوت اسوت کو کوس را
یارای فهم آن نیست ) .(Franklin, 1952: 72در اینجا نگاهی گذرا ب مفهوم شیء فی نفس
کانت ضروری است.
 .4فهم مفهوم  Volkgesitاز دریچه فلسفه کانت
حدود و ثغور شناتت همواره یکی از دادا های اصلی فلسف کانت بود .در مقابل بوا
تجرب گرایی رن هجدهم ک اصالتی تردیدناپذیر برای تجربو در فراینود شوناتت ائول
بود ،کانت وجود دوگان ای برای شیء ائل شد .مطاب با فلسف کانت ،از آن سواحت از
شی ء ک ب شناتت انسان درمی آید تعبیر ب «نمود» میشود .در عین حال ،ساحت عینی
شیء اساساً از حدود شناتت فراتر میرود و هرگز در چارچوب شوناتت در نمویآیود
(گریر .)71 :7930 ،ب عبارت دیگر ،شیء فی نفس فقط در مرتب نمود ک «متعل نوامتعین
شهود تجربی» است (امید و حسنپوور )01 :7937 ،ابلیوت شوناتت دارد .بنوابراین ،شویء
فینفس حقیقتی ماورای حسی است ک نمیتوان شناتت ناشی از نمود را ب آن تسوری
داد .کاپلستون حدود شناتت در مورد نمود و شی ء فی نفس را ب طری ذیل بیوان موی
کند:
ما مثل شخصی هستیم ک عینک سرخ رنگ ب چشم زده اسوت و هموان طوور کو او اشویاء را
برحسب وجود وا عی آنها تل نمیکند ما هم تل نمیکنیم .اگر فرض کنویم کو عینوک را
نمیتوان از چشم جدا کرد ،او هیچ و ت نخواهد توانست چیزها را جز ب رنگ سورخ ببینود و
نمود آنها ناشی از عاملی است ک در شخص ادراک کننده موجوود اسوت (کاپلسوتون:7937 ،

.)227

اگر ما مفهوم  volkgeistرا آن چنانک در نظریات سواوینی تبیوین شوده بو مثابو
شیء فینفس کانت بدانیم ،پس الجرم عرف نیز شاکل ای نظیر نمود پیدا میکند .چنوین
پیش فرضی منجر ب این نتیج میشود ک عرف تنها در تصورات فاعل شناسوا ،تکووین
پیدا میکند .البت میتوان پا را از این نیز فراتر گذاشت و عرف را ناشی از شهود مستقیم
و تجربی حقو دانان دانست

).(Kletzer, 2006: 137

در وا وع ،هموانطوور کو در فلسوف

کانت دامن معرفت محدود ب نمودهاست ،در نگاه ساوینی علم حقوق وظیف شناسوایی
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و نظام بخشی عرف را بر عهده دارد.
چنین نتیج ای تود برگرفت از نگاه متافیزیکی کانت یا ب تعبیور توود او ،انقوالب
کوپرنیکی کانت است .در وا ع ،عدم توانایی انسوان نسوبت بو شوناتت ماهیوت شویء
فینفس کانت را ب این نتیج سوق داد ک اشیاء فقوط از آن حیوث کو متعلو حوواس
هستند و بر تصوصیات وه شهود منطب میشوند ابل شناتتند (حوداد عوادل:7939 ،

 .)212ب تعبیر سادهتر ،بنا ب انقالب کوپرنیکی کانوت ،شوناتت اشویاء و اعیوان جوز از
رهگذار ساتتارها و البهای ذهنی فاعل شناسا ممکون نمویشوود (حوداد عوادل:7939 ،
.)212

البت انکار وجود شباهتهای تیره کننوده بوین  volkgeistسواوینی و شویء فوی
نفس کانت امری بس مشکل است ،طرف آن ک ب استناد مکتوبات ساوینی ،وی با آرای
کانت آشنایی عمیقی داشت است

).(Dahlman, 1972: 33

با این حال ،مشکل بتوان گفوت

ک کارکرد مفهوم  volkgeistدر نظر ساوینی د یقاً شبی شیء فینفس کانوت اسوت .بو
نظر میرسد ک حقو دانان ک بر اینهمانی  volkgeistساوینی و شیء فینفسو کانوت
اصرار ورزیدهاند ،از نکت ای ب اایت حیاتی افلت کردهاند .در فلسف کانوت ،بر وراری
رابط علیت بین مفهوم شیء فینفس و نمود امری پذیرفت نیسوت .بو ایون معنوی کو
وجود نمود کامالً مسوتقل از شویء فوینفسو اسوت ) (Shrader, 1949: 31؛ اموا در نگواه
ساوینی نمیتوان ب عدم رابط علّی و معلولی بین  volkgeistاجتمواعی و عورف ائول
شد ،زیرا اگر بهذیریم  volkgeistساوینی همان شیء فینفس کانت اسوت ،پوس عموالً
بازگشت ب تاریخ برای فهم حقوق هیچ ثمری در بر نخواهد داشت و این د یقاً مخالف
تمام آن چیزی است ک ساوینی علناً ب تبلیوغ آن مویپرداتوت .برتوی نویسوندگان بو
منظور رفع این تنا ض آشکار استدالل کردهاند ک اساساً تاریخ در نظر ساوینی حاکی از
یک مفهوم انتزاعی است ک عاری از هرگون وا عیت علوی اسوت

).(Franklin, 1952: 87

باری ،اگرچ این استدالل ابل توج و تثملی درتور است ،اما حصول چنوین نتیجو ای
بالضروره تمامی نوشت های ساوینی را دچار تنا ضی پیچیده و تو در تو میکند .سواوینی
ن تنها در رسال «در تمایل عصر ما ب انون گذاری» ک پس از فروپاشی سولط نواپلئون
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بر اروپا نگاشت شده بود ،بلک حتی در مجموع سخنرانیهای سال  7040تود نیوز بو
اهمیووت بازگشووت بوو توواریخ بوورای تبیووین حقوووق لووب بوو سووخن گشوووده بووود
).(Beiser, 2011: 246

در چنین شرایطی ،چگون میتوان با استناد ب شباهتهای مفهووم

 volkgeistب شیء فینفس  ،تمامی علق های تاریخی نظریو حقووق سواوینی را انکوار
کرد و فقط شهود و الهامات حقو دانان (فاعل شناسا) را جایگزین تاریخ کرد.
باری ،بارزترین شباهت  volkgeistساوینی ب شیء فوینفسو کانوت همانوا عودم
آگاهی مردم ب ماهیت آن است .در چوارچوب تئووری سواوینی volkgeist ،در ضومیر
جمعی مردم جاری است و در همانجا ب حیوات مسوتقل توود ادامو مویدهود .نکتو
شوگفتانگیوز در اینجاسوت کو تعبیور سواوینی از  volkgeistبسویار شوبی بو مفهووم
ناتودآگاه جمعی در علم روان شناسی است کو ورین بو یوک ورن بعود از نظریوات
ساوینی توسط کارل یونگ مطرح شد .جالب این ک ایون شوباهت از منظور حقو ودانان
چندان مورد توج رار نگرفت است ،فلذا کاف حقو دانان درصدد تحلیل فلسوفی و نو
روانشناسان مفهوم  volkgeistبودهاند.
 .5فهم مفهوم  Volkgeistاز دریچه روانشناسی یونگ
نوع عبارت و لغاتی ک ساوینی برای تبیین و توصیف  volkgeistب کار بست از همان
جنسی بود ک در رن بیستم روان شناسانی چون فروید و یونگ ب استفاده از آن هموت
گماردند .لغات و عباراتی نظیر آگاهی ،ناتودآگاه نیروهای درونی عامل در اتتفا ،چنین
الفاظ و تعابیری از جانب فروید برای توصیف الی ای پنهوانی در ضومیر انسوان بوا نوام
ضمیر ناتودآگاه استفاده شد .فروید ک اولوین نظریو پورداز پدیوده ناتودآگواه در علوم
روان شناسی بود ،عمیقاً از این نظری دفاع میکرد ک ساتتار روان انسان تنها منحصر بو
حوزه آگاهی و هوشیار انسان نیست .بلک در پس کونشهوای آگاهانو و نیمو آگاهانو
روان انسان ،سطح ناآگاه نهفت است ک مکان انباشت ارایز ،احساسات ،امیال ،آرزوها و
تاطرات سرکوب شدهاند ک از سوطح آگواهی بیورون نگواه داشوت شودهانود (رحیموی و
جزایری.(34 :7934 ،

فروید البت اولین کاشف ناتودآگاه انسانی نبوود ،بلکو بو اعتوراف
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تود او نویسندگان بزرگی مثل گوت و شیلر در آثار تویش از این نیروی نهفت درونوی
صحبتها ب میان آورده بودند

).(Heller, 2005: 50

اینها همان نویسندگانی هسوتند کو

ساوینی را سخت تحت تثثیر رار داده بودند و وی را ب جسوت و جووی روح آلموانی
حقوق وا داشتند .با این حال ،فروید عملکرد سطح ناتودآگاه را منحصر ب تجربو هوای
شخصی میدانست؛ اما یونگ ک در صدد جرح و تعدیل برتی از نظریات فرویود بوود،
دامن سطح ناتودآگاه روانی را ب حیات اجتمواعی بشور نیوز گسوترش بخشوید

.(Jung,

) 1959: 8از نظر یونگ ،عالوه بر ناتودآگاه فردی ،هر انسان از وجود ناتودآگاه جمعوی
نیز بهرهمند است .یونگ ناتودآگاه جمعی را پسافکنود آموتتو هوای بشوری در مسویر
تطور نوع انسان و گذشت نیاکان او میداند .یونگ نیز مانند ساوینی معتقد بود ک محتووا
و ماهیت ناتودآگاه جمعی بشر ابل دستیابی نیست .ولی از نظر یونگ ایون ناتودآگواه
جمعی در اساطیر ،همانند بشر مجال بروز پیدا میکنود ) .(Jung, 1959: 12بوا ایون حوال،
برتالف ساوینی ک  volkgeistرا یک پدیده تفردبخش اجتماعی میداند کو بسوت بو
هر جامع  ،نوع و محتوای آن متفاوت است ،نگاه یونگ ب ناتودآگاه جمعوی برآموده از
رویکردی روانمحور است .بر هموین اسواس از منظور یونوگ ،همو ابنوای بشور دارای
ناتودآگاه درونی یکسانی هستند (فدایی .)01 :7907 ،ب همین علت ،یونوگ عال و ای بو
واکاوی مفهوم تاریخ ب منظوور کشوف ناتودآگواه جمعوی نشوان نمویدهود و جسوتار
روانشناسان تود را محدود ب تحلیل اساطیری مویکنود کو موا را در فهوم ناتودآگواه
جمعی یاری میرسانند .ب بیوان سوادهتور ،ناتودآگواه جمعوی یونوگ بو علوت جونس
روانشناسان اش در هم ابناء بشر مشوترک اسوت ،ولوی  volkgeistسواوینی اساسواً در
اجتماع شکل میگیرد و نتیجتاً شکل و ماهیت آن بست ب بسوتر اجتمواع اسوت .بواری،
علیرام این هم تفاوت ،نظریات یونگ درباره ناتودآگاه جمعی کمک شایانی در حول
معمای  volkgeistعرض میکند .از نظر یونگ ،ماده اصلی ناتودآگاه جمعوی انسوان از
چیزی تشکیل شده ک یونگ آن را آرکی تایپ 1و یا نمودگارهای باستانی موی نامود .در
روانشناسی یونگ نمودگارهای باستانی ب طری ذیل تعریف شدهاند:
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Archetype
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اشکال ادراکی از پیش موجودی...ک پیش از آنک شخصی ب آنها آگاهی داشت باشد موجوود
بودهاند .همانگون ک ارایز انسان او را هدایت میکننود ،نمودگارهوای باسوتانی هوم او را بو
درونبینی میکشانند .نمودگارهای باستانی نوعی اندیش فراگیر و جهانی هستند ک تصورات را
ایجاد میکنند و در حالت طبیعی بیداری با برتی جنب های زندگی مطابقت موییابنود (فودایی،
.)03 :7907

این نمودگارهای باستانی تود از عناصر هست ای تاصی تشکیل یافت انود .از میوان
این عناصر ،مفهوم «تود» در دیدگاه یونگ از اهمیت بیشتری برتووردار اسوت .یونوگ
«تود» را ب کوشش ناتودآگاه انسان برای مرکزیت ،تمامیت و معنوی تعریوف مویکنود
(فدایی .)03 :7907،اگرچ «تود» در زبان روان شناسی در بردارنده تمامیوت شخصویت
فرد است ولی ضرورتاً تمامی «تود» در محدوده آگاهی انسان فعال نیست .بلک «تود»
در پس ناتودآگاه انسان وی را هدایت میکند و ب شخصیت وی ووام مویبخشود .در
وا ع تود در مرکز شخصیت رار میگیرد و ب شخصیت انسوجام و ثبوات مویبخشود.
حال اگر «تود» یونگ را با تمام تصوصیاتش وارد عرص اجتماعی – حقوو ی زنودگی
بشر کنیم ،نتیج ای ایر از  volkgeistساوینی ب دست نمیآوریم Volkgeist .سواوینی
در وا ع یک «تود» اجتماعی است ک در گذار تجرب تواریخی ،نو ادی و وومیتی یوک
جمعیت زاده شده و وامبخش هویت ،فردیت و تشخص یک اجتماع مویشوود .هوم از
این روست ک در دید ساوینی طع ارتباط بوا تواریخ ،بو منزلو از دسوت دادن هویوت
اجتماعی یک ملت است .مضافاً ،ساوینی معتقد است کو ووانینی کو جلووه گواه ایون
«تود» تاریخی یا  volkgeistنباشند ،محکوم ب نابودی و فراموشی اند .ساوینی گاهواً از
این تود تاریخی با عنوان «روح اصلی» یاد میکند و یکی از وظایف حقو دان را گذار
از فرمهای حقو ی مانند زبان برای دستیابی بو هموین روح اصولی مویبینود
)138

(Savigny,

 .1831:باری ،حتی استمداد از «تود» یونگ برای فهم  volkgeistسوؤاالت زیوادی

در ذهن با ی میگذارد .مفهوم «تود» یونگ یک مفهوم کامالً انتزاعی نبود ،بلکو یونوگ
بر این اعتقاد بود ک با توسل ب تبلور «تود» در رؤیاهای انسوانی و اشوکال اسواطیری،
ماهیت «تود» روانی انسان آشکار میشود (یونگ .)02 :7932،در اینجا ،ایون سوؤال پویش
میآید ک ساوینی از چ دستاویزی برای فهم  volkgeistیا «تود اجتماعی» استفاده می
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کند؟ ب نظر میرسد ک جواب ساوینی ب ایون سوؤال ،حقووق رم اسوت .حقووق رم از
منظر ساوینی ن تنها یگان منزلگاه «تود» ناتودآگاه آلمانی است ،بلک ساوینی توا آنجوا
پیش میرود ک بین حقوق رم و «تود» اجتماعی آلموان یوک هماننودی جودایی ناپوذیر
بر رار میکند .از همین رو ،ساوینی یکی از وظایف علم حقوق آلمانی را بازگشوت بو
گذشت برای زدودن اباری ک در طی رون و اعصار بر چهره حقوق رم نشسوت اسوت،
موووویدانوووود .سوووواوینی ایوووون فرآینوووود را «تووووالص سووووازی» موووویناموووود.
وی حقوق رم را بو شوکل توالص و بودون هویچ بویش و کوم تواریخی مویتواهود
) .(Savigny, 1831: 139این ب آن علت است ک گمگشت او در حقوق رم همان «توود»
اجتماعی و یا  volkgeistاست .از منظر ساوینی ،اگر حقوق آلموان از ریشو و یوا روح
اصلیاش ک همانا حقوق رم است ،جدا شود ،نتیج ای ایر از عودم تعیوین و بویثبواتی
اصول حقوق ب بار نخواهد آمد

).(Savigny, 1831: 141

 .6چرایی اصالت زوالناپذیر حقوق رم در نگاه ساوینی
سؤالی ک بیش از هم چیز ذهن توانندگان ساوینی را مشغول مویدارد ،ایون اسوت کو
چرا حقوق رم در منظر ساوینی ب این درج از تقدس رسیده است؟ جواب ایون سوؤال
ب دو گون ابل تبیین است :اول آنک در نگاه تفسیری ساوینی هر جزء مبیّن یوک کول
است و هر کل مبیّن جزء .در وا ع ،یکی از فرضی های اساسی ساوینی این است کو بوا
فهمیدن کل ،مفاهیم جزئی بهتر درک میشوند و معنای مفاهیم جزئی فقط در سای یوک
کل منسجم فهمیده میشوند .از اینجا ،ساوینی ب این نتیج میرسود کو آثوار برجسوت
حقووق رم ماننود ووانین ژوسوتینین از چنوان انسوجامی سیسوتماتیک برتوردارنود کو
حقو دان آلمانی را عمالً از طراحی یک سیستم مندرآوردی بی نیاز میکند .همین نگواه
ساوینی ب تبیین او از کلیت حقوق آلمان نیز سرایت میکنود .در وا وع ،مقصوود اصولی
ساوینی این است ک کل حقوق آلمان را نیز در سای تمامیت فراگیر حقووق رم تعریوف
کند .شاید ب این وسیل ساوینی صد داشت ک آلموان توازه رهوا شوده از یوو سولط
ناپلئون را نیز ب شکوه امهراتوری رم متصل کند و «تودی» پیروزمندان تور بورای آلموان
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جوان بسازد.
دوم اینک  ،نباید از تثثیر نگاه رمانتیسیست در فلسف ساوینی اافل بود .رومانتیسم
اروپایی ب عنوان یک حرکت فکری اولین جریانی بود ک در مواجهو بوا ابتوداییتورین
امواج ارب سرمای داری رار میگرفت .از همین رو ،دیری نهایید ک شعرا ،نویسوندگان

و متفکرین متصل ب رمانتیسیسم ب منتقدین سرسخت مدرنیت بدل شودند 1.از ویکتوور

هوگو در فرانس گرفت تا گوت  ،شلگل و شیلر در آلمان توا چوارلز دیکنوز در انگلسوتان
بزرگ ترین نویسندگان اروپایی تاریکترین وجوه تمدن مدرن را ب نظاره نشست بودند و
از این سیر هقرایی تثسف میتوردند

)(Lowy & Sayre, .2001: 29

در این میان ،انقوالب

فرانس نیز نتیج ای ایر از نومیدی و تلخکامی تیل عظیمی از متفکورین اروپوا نداشوت.
انقالبی ک در آااز با تود وعدههای آزادی و بورادری را یودک مویکشوید ،تیلوی زود
جای تود را ب تونریزیهای ژاکوبنها داد و سرانجام ب اسوتبداد نواپلئون انجامیود .بوا
این اوصاف ،بسیاری از طالی داران جریان رمانتیک اروپایی چاره رهایی توود را در آن
دیدند ک دل از تمام آنچ مقتضای مدرنیت بود بگسلند و داموان توود را بو نوسوتال ی
گذشت های دور و یا نظیر گوت ب شرق افسان ای ،گره بزننود (گوتو  .)01 :7932 ،سوایر و
لوی این دلبستگی رمانتیکها را اینگون شرح میدهند:
دیدگاه رمانتیک نقط تاص در گذشت را انتخاب میکنود کو در آن مشخصو هوای زیوانبوار
مدرنیت هنوز پا ب عرص وجود نگذاشت بود و هنوز ارزشهای انسانی ک توسوط مدرنیتو لو
شده بودند کارایی داشتند و سهس نویسندگان رمانتیک ،این نقط زموانی را بو آرموان شوهری
بیبدیل تبدیل میکنند ک تحق بخش رویاهای رمانتیک است ).(Lowy & Sayre, 2001: 22

این نوع واکنش هنرمندان اروپایی در وا وع نووعی مقاوموت اولیو بوود در مقابول
جریان مدرنیت ک ب هم ساحتهای زنودگی انسوان از صونعت گرفتو توا توانواده و
حقوق چنگ انداتت بود .انسان مدرن مویکوشوید تموامی تعارضوات دنیوای درونوی و
بیرونی را با حرب عقالنیت رفع کند .نتیج این نگاه در ساحت فلسف  ،اندیش کانت ،در
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7در ایران نیز تقریباً در همان ایام نهضت بازگشت شکل گرفت .البت  ،شکلگیری این نهضت ب دلیل دلزدگی از
مدرنیت نبود ،زیرا مظاهر مدرنیت در ایران همچنان فرصت ظهور پیدا نکرده بود (آرینپور.)1 :7917 ،
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ا تصاد ،نظری مزیت نسبی آدام اسمیت و در ادبیات ،نوشت هوای ولتور بوود 1.در سووی
دیگر ،جریان رمانتیسیست د یقاً بر ابعاد حل نشدنی تعارضات ناشوی از عقول ،وجودان
بشری و اجتماع انگشت میگذاشت .شخصیت ژابر در بینوایوان ویکتوور هوگوو ،د یقواً
بیانگر این تعارضات بیپایان بود .شخصیتی کو از یوکسوو ،بو اصوالت زوالناپوذیر و
بالذات عدالت معتقد بود و از طرف دیگر ،ناتوان از حل مشکالتی میکرد ک این بینش
تکبعدی در جهانبینی او ایجاد کرده بود .شاید ماهیت حل نشدنی همین تنا ضها بود
ک هوگو را مجبور ب مرگ تودتواست ژابر کرد .تنا ضهایی ک بیشتر دامنگیر دنیوای
حقو ی مدرن بود تا یک شخص تاص.
در ساحت حقو ی ،راه حل رفع تنا ضهای حقوق مدرن را بازگشت ب حقوق رم
می دانست ...در وا ع در سرتاسر رسال «در تمایل عصر ما ب انون گذاری» ساوینی تمام
سعی تود را معطوف ب بوی ارزش جلووه دادن دسوتاوردهای حقوو ی معاصوران توود
میکند و از هیچ تالشی برای رجحان بخشیدن ب حقوق رم در برابر نظری های حقوو ی
حاکم بر رن هجدهم و نوزدهم دریغ نمیورزد .از نظر ساوینی ،نوشت های حقو دانانی
چون پوتیر ،پورتالیس و مالویل ک در زمره موف ترین حقو دانان اروپوا بو شومار موی
رفتند ،جز ک فهمی حقوق رم نیست ) . (Savigny, 1831: 80بلک تود حقو ودانان روموی
بیهیچ کم و کاست تحلیلهای کاملی از تمام مسائل حقوو ی ارائو دادهانود

.(Savigny,

)1831: 108

در وا ع ،ساوینی بیشتر از آنک دلبست ب تاریخ حقو ی باشد درصدد ایجاد نوعی
رمانتیسیم حقو ی بود .همین نگاه رمانیتک ساوینی بود ک موجبات عدم رابوت وی بو
انون و انونگذاری را فراهم کرده بود ،زیرا مفهوم انون آنگون ک در انقالب فرانسو
ظهور کرده و در وانین ناپلئون متجلوی شوده بوود از نتوایج بوال واسوط مدرنیتو بوود
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7ریب ب یک رن بعد ،بعضی از همین نظریات بودند ک در شکلگیری انقالب مشروط در ایران نقشی ب سزا
ایفا کردند .از جمل تثثیر این اندیش ها را می توان در تشکیل مجمع آدمیت دید ک بسیار متثثر از اندیش های
اومانیستی طبیعیگرایان از جمل آگوست کنت بود .ب گفت فریدون آدمیت ،بعضی این مجمع را میتوان در ب
کاربردن مهندسی اجتماعی برای دستیابی ب توسع ملی ،کسب آزادی فردی ب منظور شکوفایی عقل و اندیش
بشری و دست یابی ب برابری در حقوق برای همگان تالص کرد (آدمیت.)241 :7904 ،
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) .(Kroppenberg & Linder, 2014: 67البت  ،اروپای مدرن سالها از این دسوتاورد مدرنیتو
ب تودی میبالید و کار تا جایی پیش رفت ک برتوی از حقو ودانان بوا افتخوار اعوالم
کردند «من حقوق مدنی نمیشناسم .تنها انون نواپلئون را درس مویدهوم» (کاتوزیوان،
 .)74 :7901بوواری ،در دی وده سوواوینی حقوووق سوواتتنی نبووود ،بلک و حقوووق در لووب
 volkgeistیک ملت جای میگرفت و وظیف حقو دان دریافتن حقوق آن طوور کو در
اموس گذشتگان تعریفشده بود ،تالص میشود و نو در سواتتن

آن .(Pound, 1923:

)21با این وجود ،حقو دان رن بیست و یکم در مواجهو بوا نظریوات سواوینی ممکون
است از تود بهرسد ،آیا نظری بازگشت ساوینی بیشوتر شوبی نووعی واپوسگرایوی دون

کیشوتوار در عرص حقوق نیست؟ و همانگون ک دون کیشوت سروانتس 1مقتضیات
زمان تود را نمیدید و بیگان و سرگشت در پی احیای شکوه از دست رفتو گذشوت ای

دور بود 2،آیا ساوینی بی هیچ منط منسجم ب دنبال بازگشت ب مقصد (حتوی مبودائی)
نامعلوم نبود؟
 .7تأثیر اندیشههای ساوینی در عالم حقوق
ااراق نیست اگر ساوینی را یکی از سردمداران بالمنازع اندیشو حقوو ی در ورن
نوزدهم بخوانیم .در آلمان تثثیر سخنرانیها و نوشت هوای سواوینی بو آن حود بوود کو
نگارش انون مدنی این کشور را تا ده ها بو تعویو انوداتت

)1999: 59

 (De.Cruz,در

تارج از آلمان هم هنری مین با ادام راه ساوینی ،طرح مکتب تاریخی حقووق انگلویس
را درانداتت

)1989: 37

 .(Hoeflich,در آمریکا ،جیمز کارتر حقو دان برجست این کشور

با استمداد از نظریات ساوینی مخالفتی سرسختان را با فرآینود ایجواد ووانین موضووع
ایجاد کرد

)6

 .(Grossman,2009:با این حال ،برتی از دیدگاههای منحصر ب فرد ساوینی
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 .Servantes' Don Quixote

 .2دن کیشوت داستانی اسهانیایی از میگویل سروانتس اسهانیایی است ک در اوایل رن هفدهم ب رشت تحریر
درآمد .دن کیشوت داستان نجیبزادهای مالیخولیایی را روایت میکند ک تحت تثثیر داستانهای هرمانهای
باستانی اروپا تود را در لوای شوالی ای تود توانده در میآورد؛ آن هم در روزگاری ک شوالی گری در اروپا
منسوخ شده بود .دن کیشوت را آااز گذار ادبیات اروپا ب دوره مدرن نامیده اند ،عصری ک در آن حماس با
کمدی پیوند میتورد.
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باعث میشد ک نظریات وی درت جریوانسوازی توود را در طوول تواریخ از دسوت
بدهند .این امر ب وی ه پس از جنگ جهوانی دوم کو بسویاری از حقو ودانان بو دنبوال
مقصری برای ایجاد زمین های تئوریک جنون آلمان نازی بودند ،نموود ویو ه پیودا کورد.
حقیقت این بود ک برتی از ابعاد نظریات سواوینی نیوز وی را پوس از نظریو پردازانوی
مانند کارل اشمیت ،در ردیف متهمین درج دوم مسئولیت اندیشو سوازی بورای فجوایع
آلموان نوازی ورار مویداد ) .(Allen,1958: 86بو عنووان مثوال ،در نظور سواوینی پدیوده
 volkgeistفقط در جوامع بست ب وجود میآمد و ن در جوامعی کو شواکل آن نتیجو
ترکیوب چنوودین ومیوت بووا پیشوین هووای نو ادی ،فرهنگوی و اجتموواعی متفوواوت بووود
)69

 .(Franklin,1952:جالب این ک همین دیدگاه ساوینی دسوتمای ضواوت ضواتی در

آمریکا مبنی بر عدم لغو بردگی در آمریکا شده بود .مثالً ،اضی کمهبول در یکوی از آراء
مشهور تود ،لغو بردگی در آمریکا را موجب اتوتالل در اتحواد طبیعوی موردم آمریکوا
دانست 1.منش و تعصبات رفتاری ساوینی نیز نشان از پایبندی وی ب این دیدگاه نظری
تود داشت؛ جایی ک ساوینی بوا ارسوال نامو هوای متعودد بو وزارت فرهنوگ آلموان،
استخدام یهودیان در دانشکده حقوق بورلین را منتفوی مویدانسوت ).(Reissner,1965: 91

عقایدی از این دست بود ک تقریباً یک رن پس از ارائ نظریوات سواوینی الهوام بخوش
نویسندگانی چون اشمیت شد ک ایضاح کامل حقو ی را جوز از طریو همسوانسوازی
ن ادی و ومی جوامع ممکن نمیدانست

)127

 .(Scheuerman,1999:ایون نظریوات بنیوان

های تئوریک سیاست های ن ادپرستان هیتلر را ایجواد مویکردنود .بواری ،از بوذری کو
ساوینی در رن نوزدهم کاشت بود کوارل اشومیت در ورن بیسوتم حاصولی بو اایوت
ن ادپرستان برداشت کرد .مع الوصف ،نباید از نظر دور داشت کو اگرچو بخوش اعظوم
ایدههای مکتب تاریخی حقوق آلمان با گذشت زمان ب تاریکخان تاریخ سوهرده شودند،
اما نظری  volkgeistساوینی تود سببساز تولد جامع شناسی حقو ی شود و در اروپوا
و آمریکا ب واسط تداوم رویکردهوای جامعو شناسوان بو حقووق برتوی از کشوفیات
ساوینی حیاتی جاودان یافت ) .(Tamanaha,2013:629التفات سواوینی بو ایون نکتو کو
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857 ).
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حقوق صرفاً زاییده منط  ،استنتاجات ،برهانها و یاسهوای ذهون حقو ودان نیسوت و
این ک حقوق بالضروره پدیدهای اجتمواعی اسوت کو در جواموع متفواوت جلووههوای
گوناگون پیدا میکند ،بسیاری از حقو دانان را ب توج بیش از پیش بو شوناتت نقوش
اجتماع در تشکیل حقووق سووق داد .یکوی از ایون جامعو شناسوان حقوو ی ،اهوریلچ
حقو دان اتریشی بود ک ب صراحت از تثثیر ساوینی در جامع شناسوی حقوو ی سوخن
راند:
در تحلیل تود از نظریات ساوینی باید ب تاطر بسهاریم ک او بود ک ایده تکامل منابع حقو ی
را مطرح کرد و مشخصاً ب نسبت توسع حقوق و تاریخ اجتماع پی برد ).(Ehrlich,1939: 443

البت وف تحلیل این مقال  ،ارزش فهم توسع حقووق در توالل تواریخ از دیودگاه
ساوینی فقط تا اندازهای است ک ما را با تفسیر درست از وانین رم آشنا میکنود .بواری
این گفتمان ساوینی است و ن تصریح نظریات او ک اهرلیچ را ب گرامی داشتن نقش او
در تثسیس نوعی از جامع شناسی حقو ی وا میدارد .از ضا ،جامع شناسی حقوو ی در
رن بیستم تمایل زیادی ب جست و جوی تاریخی در جوامع بشری نشان داد؛ اموا ایون
جست و جو برتالف آنچ ساوینی در نظر داشت ،کنکاشی ب منظور کشف جلوههوای
 volkgeistنبود ،بلک در نگاه جامع شناسوی حقوو ی ،کشوف الگووی تکامول تواریخی
نهادهای حقو ی مدنظر بود .آنچ از رسال «در تمایل عصر ما ب انونگذاری» برمیآیود
این است ک اگر رویکرد تکامل محور ب تاریخ حقوق در زمان حیوات سواوینی مطورح
میشد ،وی ب آن روی توش نشان نمیداد .نظریات ساوینی ب شوکلی کو «در تمایول
عصر ما» ابراز شدهاند ،ملغم ای اسوت از اهمیوت تواریخ حقووق ،تقودس حقووق رم و
منحصر ب فرد بودن روح اجتماعی هر ملت .در این بوین ،تواریخ وسویل ای بو منظوور
بازگشت ب اصل روح اجتماعی آلمان ک همانا در حقوق رم متصور است لموداد موی
شود و ن بستر تکامل نهادهای حقو ی – اجتماعی؛ زیرا همانطوور کو ذکور آن رفوت،
ساوینی در وا ع ن تاریخگرا بود و ن میلی ب کشف سیر تکامل حقوق در بسوتر تواریخ
داشت ،بلک ساوینی یک حقو دان رمانتیک بود؛ برجست تورین حقو ودان رمانتیوک کو
دنیای حقوق ب تود دیده است.
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نتیجهگیری
با پایان ده اول رن نوزدهم و افول درت فرانس زمزم های جدیدی در اروپا ب
گوش میرسید ک علی هر آنچ رنگ تفکر فرانسوی ب تود گرفت بود ،سر بو طغیوان
برداشت بود .ساوینی ب مثاب طالی دار این جریان در عالم حقوو ی نو تنهوا در اندیشو
بنیان نهادن سنگ بنای سیستم حقو ی آلمان بوود ،بلکو توالش زیوادی را معطووف بو
تشکیک در بنیادهای تئوریک تفکر حقو ی در فرانس کورد .ایون بودان معنوی بوود کو
ساوینی از اساس با طبیعیگرایی در حقوق و پدیده وانون گوذاری مخوالف بوود .آنچو
هست مخالفت ساوینی با طبیعیگرایی را تشکیل میداد ،پدیده ای ب نام  volkgeistبوود
ک طب ادعای ساوینی ب معنی روح و ناتودآگاه جمعوی هور ملوت شومرده مویشود.
 Volkgeistتفاوت جوامع را ر م میزد و بر این اساس سواوینی معتقود بوود کو عوالم
حقوق منط جهانی نمیشناسد و بست ب  volkgeistهر ملت حقوق حاکم بر آن ملوت
متغیر اسوت .بو هموین علوت ،سواوینی عورف را بو منزلو جلووه گواه  volkgeistبور
انون گذاری مرجح میدانست .با این حوال ،مشوکل از آن جوایی شوروع مویشوود کو
ساوینی سنگ محکی برای شناتت د ی  volkgeistارائ نداده است .ب عالوه ،جایگواه
تاریخ در اندیش های ساوینی ب طور عام و علی الخصوص در تبیوین مفهووم volkgeist

مشخص نیست .از یک سو ،ساوینی مکرراً از نقش مهوم تواریخ صوحبت مویکنود و از
سوی دیگر تمام جست و جوی تاریخی ساوینی ب حقوق رم تتم میشود ،ب گونو ای
ک گویا تاریخ اروپا بل از تشکیل و بعد از فروپاشی امهراتووری رم ،رویوایی زودگوذر
بیش نبوده است .ب همین علت ،تاریخ گرایوی سواوینی مملوو از تنا ضوات گریزناپوذیر
است .ساوینی نویسندهای توانا بود ک هنوز نوشت های او از پس دو ورن مخواطبین وی
را تحت تثثیر رار میدهد؛ اما ب گون ای ک نشان داده شود ،بنیوانهوای تفکور حقوو ی
ساوینی هرگز از تنا ضهای درونی تود نجات پیدا نکردند .البت  ،احتماالً این تنا ضات
در ذهن ساوینی چندان هم مسئل ساز نبودند ،زیرا آنچ ب حقیقت ساوینی را مجوذوب
میکرد ،منط مصلحتاندیش و اایتگرا نبود ،بلک در نگواه سواوینی نیوز ماننود تموام
رمانتیکهای رن نوزدهم ایمان و شوریدگی در جایی دیگر مینشست و تموام داداو
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ساوینی این بود ک ایمان ب حقوق رم را جایگزین یاسهای منطقی مدرن کند .بوا ایون
حال ،آنچ بزرگترین دستاورد ساوینی در دنیای امروز شمرده میشود ن تقدس بخشی
ب حقوق رم است و ن کنار زدن منط حقو ی ،بلک این نزدیوکتور کوردن حقووق بو
مقتضیات اجتماعی است ک ساوینی را هنوز در زموره حقو ودانان تثثیرگوذار در تواریخ
دویست سال اتیر اندیش حقو ی رار میدهد.
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