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چکیده
در تقابل با امر –اي از حقوق که ناظر بر امر عمومی عنوان شاخهحقوق عمومی به

ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود است، باوجود تمام کاستی- یخصوص
در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق . آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است

ساز قدرت و قانون، زمینهبه رابطهو رویکرد آنیسدیکتیوو جوریومروم همچون امپر
ه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد مثابایجاد مفهوم حاکمیت به
سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی . دولت مقتدر در اروپا شد

هاي نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت ان مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولترب
گرایان و جمهوريام سوم این مشروطهخارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گ

، آن را با توسل به اصول حقوق ربودهخواهان بودند که این سالح را از دست رقباي خود 
و بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهاي نوین زمانه خود خصوصی و حقوق تجارت روم

هاي انتزاعی اعدرنهایت از دل این نز. کرده و علیه رقیبان خود به کار بردندکارآمدتر
حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی 

هدف .ماندگار  یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجاي گذاشتيانعطاف خود، اثر
.هاي حقوق عمومی مدرن استاین مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیان

گراییحقوق عمومی، امر عمومی، امپریوم، دولت مطلقه، مشروطه:ن کلیديواژگا

pm.mehraram@gmail.com)   مسئولنویسنده(بهشتیشهیددانشگاهعمومیحقوقدکتريدانشجوي. 1
g_eftekhar@sbu.ac.irبهشتیشهیددانشگاهحقوقهدانشکداستاد. 2



98بهار، 62، شماره یکموبیستپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه72

مقدمه
-باستان دوراندرعمومیحقوقازتوانیمیاآینکهو اآغازین حقوق عمومی نقطهدرباره

از یاريبس. اتفاق نظر وجود نداردگفت،سخن- روم باستانیعمومحقوقنمونهبراي
بهرا»رومیعمومیحقوق«واژهآسودهوجدانیباواندپذیرفتهرامرااینتنهانهپژوهشگران 

نظامایناز درستدرکیبهمنوطنیزرامدرنعمومیحقوقحقیقیفهمبلکهاند،بردهکار
دراساسییروم را مانعحقوقاشتوالیز،همچون یشمنداناز اندیدربرابر، برخ. دانندمیحقوقی

هبود) از آنینکامالً نویريتفسیا(مانع ینبا کنارگذاردن اتنهاه که دانستعمومیحقوقایجاد
و یحقوق عمومینبیزاو تمایداز د. یایدخود دربيبه شکل امروزتوانستهیحقوق عمومکه

استفادهمورد »یکومجوس پوبل«و هخود موجود نبودیندر روم باستان به شکل امروزیخصوص
این). Stolleis, 2014: 21(استگرفتهبرمیدرنیزراخصوصیحقوقازبزرگیبخشهارومی
»رومعمومیحقوق«نامباکهمقاالتیدرنهومقالهایندرنهاما. نیستبهرهبیحقیقتازگفته

لکن . آن نشده استینامروزيبه معنایوجود حقوق عموممدعیکسیچهاند،رسیدهچاپبه
روم با حقوق یعموم) اصطالحبه(و متفاوت حقوق یسنتهايجنبهبرتوانمیکهمیزانهمانبه

هايجنبهوهاهماننديتوانیمنیز یزانکرد، به همان میدآن تأکهايیینارسایامدرن یعموم
عمومی، که حقوقبنیادینمفاهیمازبسیاريدیگرعبارتبه. دادقرارتوجهموردراآنمترقی

وجودآیااینکه. اندبودهگرفتهشکلباستانرومدرها گذشت،ار آنتوان به سادگی از کننمی
نه، به یایمبه کار ببریبازه زمانینايرا برا»یعمومحقوق«واژهکهکندقانعراماعناصراین

خواهیمآنبهگیرينتیجهدرکهشودمیمربوطتاریخبهمارویکردوسلیقهبهکمینظر 
بتواندعمومیحقوقي»هامایهبن«یا»هاریشه«مانندواژگانیازبردنبهرهشاید. پرداخت

حلرامشکل»عمومی«واژهگذاشتنگیومهداخلبانیزدیگربرخی. باشدبینابینراهکاري
.کنندمی

واژهازواداشتهراايعدهکهاسترومحقوقازهاییاین مقاله در پی نشان دادن آن جنبه
با اند،بودهکهايگونههمانبهراهاآنتاکوشدمیوکننداستفادهومیر»عمومیقحقو«

برفقطنهرومحقوقآن استیتواقع. نشان دهدهایشانکاستیتمامیو یشرفتهجوانب پیتمام
وعمومیحقوقبلکه برداشته،عمیقتأثیريمدرنومیانههايسدهاروپايخصوصیحقوق

در. گذاشته استشگرفتأثیرينیزمدرناروپايدرقدرتدهاينهاحقوقیپردازشنحوه
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وحقوقیهویتدهیشکلدراروپاییاندهندگانیاريترینبزرگازروم، یکیحقوقحقیقت
.استبودههاآنسیاسیهویتحدوديتا

هاي کهن این مفهوم براي منظور کشف بنیانبه همین جهت نگاه تاریخی به حقوق عمومی به
هاي مدرن اروپایی از جالب آنکه حقوقدان. ناپذیر استاین شاخه از دانش بشري اجتنابدرك

اند، هاي خود به حقوق عمومی روم مراجعه کردهتنها براي درك بهتر ریشهتا به امروز نه19قرن 
. نداهاي تاریخی، مفاهیم دوران خود را نیز نقد و از نو طرح کردهبلکه هر بار در حین این بررسی

رغم اهمیت این مفاهیم در حقوق عمومی، ادبیات حقوقی در قابل توجه و تامل است که علی
بررسی ایران در این زمینه از غناي چندانی برخوردار نیست؛ بنابراین این مقاله قصد دارد به

در این میان نحوه. حقوق عمومی روم بپردازد و خأل علمی موجود در منابع فارسی را پر نماید
ترین پرسش پیش روي این نوشته دانست که در انتها به آن توان برجستهاین اثرگذاري را می
تالش بر این بوده است که مهمترین آثار نگاشته شده در این موضوع، در . پاسخ داده خواهد شد

.مقاله بازتاب بیابند
رومی از امر هاي هاي اساسی این حقوق یعنی درك حقوقدانبدین منظور در ابتدا بنیان

مقالهتأکیدو البتهعمومی، منصب، قدرت و رابطه آن با قانون در بخش اول بررسی خواهد شد
يتا حدودو) کردیفبتوان آن را اقتدار تعریدتساهل شاباکه(امپریومبر مفهوم بیشتر

ومرحقوقهمتايبیهايویژگیدرباره يگفتاریشپنیازمندآنازپیشلیکن. استیتصالح
در ادامه در بخش . اندکردهفراهمراقدرتتنظیمبرايمحورحقوقگفتمانیبسترکههستیم

را تا دوران مدرن پی امپریومخصوص مفهوم سه گام تأثیرات ژرف این درك و بهدوم در
گام دوم . در اروپاست» مدرن«خواهیم گرفت؛ گام اول مشارکت این حقوق در ایجاد حاکمیت 

خواهی گرایی و جمهوريسوي مشروطهبه استبداد مطلقه و گام سوم حرکت بهقوام بخشیدن 
تالش شده است که در انتهاي مقاله خواننده دیدي کلی از تاثیر حقوق عمومی روم بر . است

. هاي دوران پس از خود پیدا کنددگرگونی
فت هاي مناسبی براي اصطالحات حقوق روم یادر طول مقاله، کوشش شده است معادل

مانندشبیهاي رفتن جنبهیاناز مباعثآن همتاست و ترجمهشود؛ اما در مواردي که مفهوم بی
شده و در مواردي استثنایی که این امر الخط فارسی نوشته ، عین عبارت با رسمشودمی

.الخط انگلیسی یا التین آورده استرا با رسمپذیر نبوده، نویسنده عین عبارتامکان
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در رومیمحقوق عمو.1
حقوق رومهمتايیبهايیژگیو.1-1

یکی از . اي به وجود آمدهمتا بود که فقط در سنت مدیترانهبینظامیي روم،شهرنظام دولت
1.و منشأ زمینی این قوانین بود حاکمیت بر اساس قانون هاي منحصر به فرد این نظام، اعمالجنبه

هاي آزاد است ب شد که ناشی از اراده انسانساز ایجاد مفهومی از دولت در غراین امر زمینه
)Wieacker, 1981: 263(.گیري نظام حقوقی کامالً یگانه ویژگی دیگر این شهر را بستر شکلدو

:همتا کردو بی
حقوق روم را از یک حقوق فتوحات نظامی در اطراف دریاي مدیترانهکه نخست آن

توان از حقوق روم به عنوان یک حقوق میبه طوري که بردشهري فراتر اي و دولتمنطقه
که طبقات اجتماعی در روم باستان با یکدیگر استايویژهرابطه،دوم.اي یاد کردفرامنطقه

هیجانات از کهبودآمدهاي همزیستی بین این نیروها به وجود برخالف یونان، گونه؛داشتند
ازحقوقینظامجهتهمینبه (Wieacker, 1981: 264).کرداي جلوگیري میتوده

گذاري رومی بود؛ چراکه قانونیافتهتريايحرفهخصلتبوده،ایمنناگهانیهايدگرگونی
و فرایند قضاوت نیز نیازمند ) Wieacker, 1981: 265(ویژگی پوپولیستی یونان را نداشت 

2ايهاي حرفهدانو حقوق) باالي حقوقیداراي مسئولیت اما بدون تجربه(همکاري پرایتورها 

هاي نوین از و چگونگی این همکاري امکان برداشتشانبود که جایگاه اجتماعی هرکدام
:Mousourakis, 2015(کردفراهم میايرا در عین رویکردي حرفه3ینحقوق و ایجاد قوانین نو

ي هادان، حقوقرفتبه شمار میمحور پروندهنظامی ال کامنهمچون چنین حقوقی هرچند. )3
5پاك و مشکل اصلی حقوقی4ها را از امور تصادفیدیده این توانایی را داشتند تا پروندهآموزش

بیاورد و رسر بخوداین امر درنهایت باعث شد که دانش حقوق از مواد اولیه. را شناسایی کنند
فراتر ،دآمکه از طریق تجربه عملی به دست می6ها و مجموعه فتاوادستورالعملاز شکل ساده

سیر«،)1386(ماریا،لوییزدیزپیکازو،. ك. ن: براي آگاهی بیشتر در رابطه با مفهوم قانون و نحوه وضع آن در حقوق روم.1
،23سال هفتم، شماره،حقوقیوالهیاتتخصصیمجلهویژه،رضامحمدترجمه،»غربحقوقدرقانونمفهومدگرگونی

187- 216صص 
2. Iuris Consultus.
3. Ius Honorarium.
4. Species Facti.
5. Quaestio Iuris.
6. Response.
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.)Wieacker: 1981: 268(هاي عام آغاز شود پردازي عقالنی و ایجاد گزارهرود و فرایند استدالل
الزم . ها بودگرا و اقتدارگرایانه در روم پیامد این ویژگیگرا، واقعحقوقی سنتایجاد اندیشه

يهاترل کشمکشکنيرا براینیعيبوده که سازوکارهایجوامعینبه ذکر است که روم از اول
یناگهانییراتاز تغشدیکه سبب مي؛ امرابداع کرده استسیاسیواجتماعیي،اقتصاد

حلبرايعینیسازوکاري حقوق بر این اساس.در امان باشدیدئولوژیکو ایاسیس
شرایطوکیفیتیاانتزاعیرهیافتی صرفاً آمد و امکان فروکاستن آن به تخاصمات به شمار می

.وجود نداشت)یونانیانمیراثمثابهبه (عدالتعمومی

در حقوق رومیحقوق عمومیگاهمفهوم و جا. 2- 1
در مقدمه1ینآلپتمایز میان حقوق عمومی و خصوصی در حقوق روم صراحتاً توسط 

این چنین تمایزي سابقه نداشته است؛ ازرسد که پیشبه نظر می. مطرح شده است2دایجست
ن مطالب مدون و مفصلی در رابطه با حقوق عمومی از رومیان باقی نمانده است؛ حتی ایباوجود

اي عدهدلیل همینبه. اندفعالیت مشغول بودهبهکه متخصصانی در این شاخهاطمینانی وجود ندارد
و3حقوق طبیعی رومیهاي دیگري مانندهمچون شاخهتمایز این شاخه از حقوقمعتقدند که  

به شمار حقوق واقعی رومیانها را ازآنچه از دید آنبدان منظور بوده است تا همه4ومیوس جنتی
(Johnston, 1997: 1).منحصراً به آن بپردازندتاجدا کرده ،، یعنی حقوق خصوصیرفته استمی

1 .Domitius Ulpianus)170 -223حقوقدان برجسته رومی، که آثار او در دایجست به کرات بازگویی ): پیش از میالد
.شده است

- Berger, Adolf (1991), Encyclopedic Dictionary of Roman Law, the American
Philosophical Society, Philadelphia.750.

2.Digest : کتاب پیکره قانون مدنی، در کنار کدکس3یکی از)Codex (و انستیتوت)Institutes ( که در زمان
.ژوستینیان گرداوري شدند

Ibid. 436.
3.Ius Naturale :تر اشتباه گرفت؛ بلکه حقوقی را با حقوق طبیعی به معناي مدرندر معنی حقوق طبیعی؛ ولی نباید آن

با نیزهاي دوران بعد این مفهوم در دوره جمهوري ناشناخته بود و براي حقوقدان. گیردجانداران تعلق میاست که به همه
..همراه نبودیافته از قواعد حقوقینظامی سازمان

Ibid. 530.
4.Ius Gentium :معناي اصلی آن با . فرما استه معناي حقوقی است که بر رابطه میان روم و دیگر نواحی حکمدر واژه ب

شود و با حقوق طبیعی رومی اعمال می) Gentes(عنی حقوقی است که بر تمامی مردمان مگاه در . رو استهایی روبهآشفتگی
ها بر نواحی بسیاري در اطراف مدیترانه نیاز به یان ا غلبه رومب. در ارتباط استانطلبی رومیاز سوي دیگر با توسعه. در ارتباط است

برده به این دسته شد و اصطالح نامها احساس میها در کنار حقوق روم به دلیل گسترش بازرگانی با آنرسمیت شناختن حقوق آن
.گرفتی حقوقی را دربرمیاز قواعد حقوقی که در حقوق خصوصی روم موجود نبود، اشاره داشت و بیشتر برخی قواعد عرف

Berger, op.cit at 528.
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حقوق عمومی آن است که «: کندگونه تعریف میاین حقوق را اینیجستداهر صورت در
این امر که بخشی از حقوق وجود دارد که به دولت . »شودلت روم مربوط میبه مسائل دو

پردازد و به همین جهت احکام و قواعد آن از بخش دیگر یعنی حقوقی که به منافع افراد می
باید در نظر گرفت که در حقوق روم وجوداین با. استپردازد جداست، حائز اهمیت بسیارمی

بر این . کامالً یکسان نبوده استینمرتبط است با حقوق عمومی امروزاموري که به دولت دامنه
از شده است؛ چراکهاساس حقوق عمومی در روم شامل امور مرتبط با مذهب و کاهنان نیز می

چنانکه ؛)5: 1391زلر، (اند اي مستقیم داشتهرابطهاین امور  با مصالح دولت روم دید رومیان
حقوق عمومی مورد بحث قرار ذیل،همچون جهیزیه یا آموزشحقوق خانواده برخی قواعد

حقوق عمومی با خصوص از زمان هادریان است، رابطهالبته آنچه کاربرد غالب به. دانهگرفتمی
نیز این ارتباط معین و ینآلپدر تعریف .)Johnston, 1997: 3(است 1مفهوم منفعت عمومی

داند؛ می2آن را در ارتباط با منافع افرادمشخص است؛ چنانکه در تعریف حقوق خصوصی
بنابراین ایجاد تمایز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی در روم ناشی از تمایز میان امر 

با امر خصوصی و منفعت خصوصی بوده؛ امري که خود ریشه در و منفعت عمومی3عمومی
(Zoller, 2008: 95).تمایز دولت از حکومت داشته است

عمومی، در حقوق روم به معناي تمامی مزایا و حقوقی است که به مردم روم به واژه امر 
قدرت مردم بر این دارایی . استهمهبهمتعلقنوعی از دارایی که ؛4گیردمثابه یک کل تعلق می

مبناي قدرت . تواند آن را منحصراً و شخصاً به کار گیردکس نمیهیچت،انتزاعی و عام اس
؛همه در کل و نه به اراده جزئی و شخصی تعلق داردبهامر عمومی. ن استمتمایز از اعمال آ

اولین .(Zoller, 2008: 94)ي آن نیست تنهایی دارندهکس بههمه در آن مشارکت دارند، اما هیچ
عنوان امري بود که آن را بهیسروستر پرداخت کسی که به تعریف امر عمومی به صورت دقیق

تنیده که با خیر مشترك یا عمومی درهم؛ مفهومیاستبراي همه و مشتركمعرفی کرده که 
(Zoller, 2008: 95).است

درك. داردقرارامپریومهمانیعنیآن،رومیمعنايدراقتدارعمومی،امراینقلبدر
يو اداریاسینظام سیطراحيمبناآنحقوقیتنظیمبرايهاآنتالشومفهوماینازهارومی

1. Utilitas Publica.
2. Singulorum Utilitatem.
3. Res Publica.
4. Berger, op.cit at 679.
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.کردیژهویفاتیتشريآن را دارابستنش،کاربهوانتقالنحوهو همگانآن  به و تعلقشدومر

یومدر مفهوم امپریآن در روم باستان؛ کاوشیقدرت و ساخت حقوق. 3- 1
رفته که در مورد معناي کاردر حقوق روم واژگان گوناگونی با معنایی مرتبط با قدرت به

1امپریومپرکاربردترین واژه، واژه. ن با یکدیگر توافق نظر وجود نداردشادقیق هرکدام و ارتباط

ازآنجا. به نحوي با مفهوم قدرت در ارتباط هستند3و آکتوریتاس2پتستاسدر کنار آن . است
گیري مفهوم حاکمیت در اروپاي نو که امپریوم نقش کلیدي در فهم حقوق عمومی روم و شکل

تفاوت از تواند بینمی،ررسی حقوق عمومی روم را داشته باشددارد، هیچ پژوهشی که قصد ب
.کنار آن بگذرد

ومیمعنا و مفهوم امپر. 1- 3- 1
و » امپراتور«براي ذکر اهمیت مفهوم امپریوم در تاریخ اندیشه غرب همین بس که واژگان 

لمانی تا تزارهاي از شار- ها در اروپا تنها در امپراتوري روم، بلکه براي سدهکه نه» امپراتوري«
براي توصیف نهاد سیاسی و فرمانروا به کار - روسیه، امپریالیسم بریتانیایی تا فاشیست ایتالیایی 

تنها براي رومیان اصطالحی کامالً حقوقی این واژه نه. اندگرفته شده» امپریوم«رفت، از واژه می
آن آگاه بوده و دقیقاً به همین آمده است، بلکه آیندگان نیز از استلزامات حقوقی حساب میبه

.بردنددلیل آن را به کار می
مفهوم آن چه روشن است این است که.نیستروشنمیالدي3قرنازقبلتامفهوم امپریوم

در 5هاو پرومجیستریت4هااولیه امپریوم بر قدرت فرمان دادن توسط مقاماتی مانند مجیستریت
کرده استاعطا میطرح قانون، قضاوت و حکم دادن روم داللت داشته که به آنان قدرت 

1. Imperium.
2. Potestas.
3. Auctoritas.

4.Magistrate :جرایی باال در سازمان یا نهادي اصطالح فراگیري در حقوق روم است که به هر فردي که داراي اختیارات ا
شوند؛ و شامل مقامات در حقوق عمومی روم باالترین مقامات اجرایی دولت روم محسوب می. رفتعمومی بود به کار می

.شدمی) The Aediles(ها ، ادیلس)Praetors(، پرایتورها )Tribunes(ها ها، سانسورها، تریبونکنسول: شدزیر می
Berger, op.cit at 570.

5.pro- magistrate : عبارتproکرد که در زبان التین با اضافه شدن به یک منصب مانند مجیستریتی، به مقامی اشاره می
ها به پایان رسیده ي مجیستریتی آنها در حقوق روم هم افرادي بودند که دورهپرومجیستریت. شدجایگزین آن منصب می

صورت موقت جایگزین یک مجیستریت ساله تمدید شده بود و یا بهها براي مدت یکارات آنبود، اما باز به دالیل ویژه اختی
,Berger.          شدندمی op.cit at 652.
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(Tellegen-Couperus, 1993: 11) . منشأ قانونی اعطاي امپریوم در حقوق رومLex curiata
بوده 1

مذهبی سبب شده بود که جنبههمیندرواقع. دانستندمذهبی میاین قدرت را داراي جنبه.است
Comitiaتوسط ي آنمقامات دارندهگزینش  Centuriata

زمان نیاز به مراسم کافی نباشد و هم2
حقوق یمذهبنکته جنبهینا. باشداین قدرت نیزمذهبی و تفأل زدن به ژوپیتر خداي اعطاکننده

شده، که بخشی از امر عمومی محسوب میحال ازآنجادرعین. دهدینشان میزروم را نیعموم
که جنبه مذهبی اند؛ اما ازآنجامشارکت داشتهمردم نیز در فرایند گزینش افراد داراي آن

توانسته بدون می) مانند گزینش دیکتاتور(همچنان برتري داشته، اعطاي این قدرت در مواردي 
.(Richardson, 1991: 2)مداخله مردم صورت گیرد 

بر دو نوع بوده است؛ گونه نخست یعنی قدرتی را،امپریوم؛از دید بیشتر مورخان حقوق روم
اند، امپریوم خانگی بردهها در داخل شهر در راستاي تحکم و قضاوت به کار میکه مجیستریت

بوده که فرماندهان آن را در بیرون از شهر در 4گونه دیگر امپریوم نظامی. نامیدندمی3یا در خانه
.)Richardson, 1991: 3(کردنداستفاده میراستاي فرماندهی نظامی

معتقد هستند که امپریوم ممسناندیشمندانی مانند برخالف5مانند دروگالان دانتاریخبرخی
مقامات دیگر در امور مدنی صرفاً با . نه مقامات مدنیه استگرفتبه مقامات نظامی تعلق میتنها

ها براي انجام وظایفشان آن6پرداختند و پتستاسدهی امور میخود  به سامانپتستاستکیه بر 
دادند؛ صرفاً در مواقع مقامات نظامی با ورود به شهر امپریوم خود را از دست می. کردکفایت می

.آوردندهاي رومی امکان اعمال قدرت را به دست میاساس آن مجیستریتقانونی که بر . 1
Berger, op.cit at 550.

این مجلس داراي اختیارات وسیع . بندي شده بودندیکی از مجالس روم که در آن افراد بر اساس میزان مالکیت خود تقسیم.2
.از دست دادcomitia tributaاهها را به نفع مجلس تریبونآرامی آنگذاري بود که بهقانون

Berger, op.cit at 398.
3. Domi imperium.
4. Imperium militia.
5. Fred K. Drogula.

هاي رومی در در رابطه با تمایز میان امپریوم و پتستاس باید گفت که پتستاس نیز مانند امپریوم براي بیان قدرت مجیستریت.6
براي نمونه پدر خانواده نیز . هرچند محدود به حقوق عمومی نیست. به کار بسته شده استراستاي اعمال قدرت قضایی خود

درهرصورت اگر بپذیریم که امپریوم منحصر به مسائل نظامی بوده است، پتستاس قدرت مقامات در امور . داراي پتستاس است
ي آن ترین گونهداند که امپریوم قويقدرت میگرفته است؛ اما روایت غالب پتستاس را مفهومی فراگیر ازمدنی را دربرمی

درهرصورت پتستاس به .است و یک مجیستریت از آن برخوردار است؛ فارغ از اینکه از امپریوم نیز بهره برده باشد یا نه
باوجوداین، این امکان وجود. آوردواسطه دارا بودن آن منصب این قدرت را به دست میگرفت و فرد بهمنصب تعلق می

.داشت که پتستاس یک مجیستریت در شرایطی به دیگري اعطا شود
Berger, op.cit at 640.
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شد؛ البته تأکید این برداشت بر دو قرن اضطراري بود که امپریوم درون شهر به کار گرفته می
یکی از دالیل دروگال در اثبات سخن خود اشاره . (Drogula, 2007: 419)پایانی جمهوري است

که همه درحالی. است1سانسورهاو هایلسادها، اي فاقد امپریوم مانند تریبونهبه مجیستریت
ها امکان صدور رأي، فرمان دادن، احضار، تنبیه و اداره داشتند که به آنپتستاسهامجیستریت

برده شده بدون وجود امپریوم نیز وجود داشته استدرنتیجه امکان اقدامات نام. دادکردن را می
.(Drogula: 2007: 424)

مرزهاي مقدس شهر : شودنظریه دروگال به تفسیر جالبی از حقوق عمومی روم منجر می
نیروهاي رومی پیش از . مذهبی بودکرد و داراي جنبهعالم نظامی و مدنی را از هم جدا می2روم

نبوده در محدوده شهر کسی داراي امپریوم . کردندترك محدوده شهر مراسم مذهبی برگزار می
در هنگام خروج از محدوده شهر و پس از مراسم مذهبی آن را به دست تنهاو فرماندهان نظامی 

هاي یک پیش از میالد مسیح دو پروکنسول از اجراي فرمان177اند؛ چنانکه در سال آوردهمی
هنگام خروج از شهر مراسم مذهبی را که او یعنی کالدیئوس سرپیچی کردند، زیرا 3کنسول

، هیچ خانگیامپریومبهمعتقداندیدگاهپذیرشباکهدروگال معتقد است . ا نکرده بوداجر
این از دید ما البته .)Drogula, 2007: 419(وجود نداشت کالدیئوستوجیهی براي نافرمانی از 

بر ناهمسانی این دوگونه امپریوم پاسخ داده شود؛ زیرا هواداران امپریوم تواند با تکیهادعا می
.خانگی نیز به تمایز آن با امپریوم نظامی اعتقاد دارند

اثر بود؛ زیرا که این در برابر امپریوم بی4پروکاتیو، هاي دروگالصورت بر اساس استداللدرهر
استفاده قضایی از پتستاس طراحی شده و در داخل این حق براي حمایت از شهروندان در برابر سوء

در مواقع ضروري امکان ورود . اده وجود نداشته استاستفشهر قدرت امپریومی براي سوء

1.Censor :آرامی ها بود، اما بههاي مالی مانند ثبت شهروندان و اموال آناین مقام رومی در ابتدا داراي برخی مسئولیت
.گیري را نیز به دست آوردلی دیگر مرتبط با مالیاتهاي مامسئولیت نظارت بر اخالق حسنه در جامعه رومی و برخی مسئولیت

Berger, op.cit at 386.
2. Pomerium.

3.Consul :شدآمد که جانشین قدرت سلطنتی در جمهوري محسوب میحساب میباالترین مجیستریت در جمهوري به .
. شدسال و توسط مردم برگزیده می1این مقام به مدت 

Berger, op.cit at 411.
4.Provocation : این واژه اشاره به حق شهروندان روم به مراجعه به مجالس عمومی در مواقعی داشت که توسط یک

چنانکه جلوتر توضیح داده خواهد شد، در برابر فرمان دیکتاتور این امتیاز . شدندمجیستریت به کیفري بزرگ محکوم می
.معنا بودبی

Berger, op.cit at 660.
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یوپروکاتکه امپریوم در برابر نیروهاي نظامی به داخل شهر وجود داشته و در چنین مواردي ازآنجا
نمونه چنین برخوردي در سال . شده استتوانست به کار گرفته شود، ناآرامی نیز سرکوب میمی

از .)Drogula, 2007: 439(گزارش شده است 1یموساکسمیوسفابقبل از میالد مسیح توسط 215
ها در اواخر جمهوري فاقد امپریوم خانگی دید دروگال این مورد نشانگر این است که رومی

اند با توسل به امپریوم خود پروکاتیو را توانستهها میاند؛ چراکه در غیر این صورت مجیستریتبوده
صورت در هردر. روستن ادعا نیز با همان انتقاد باال روبهای. کنار زده و شورش را سرکوب کنند

توان شک کرد؛ چراکه نمیه است،تر از امپریوم نظامی بوداینکه این امپریوم بسیار ضعیف
چنان این بدین معنا است که امپریوم خانگی آن. ها را دستگیر کنندتوانستند کنسولها میتریبون

به دلیل .)Drogula, 2007: 441(شده استکنار زده میها ریبونضعیف بوده است که با پتستاس ت
همین ارتباط تنگاتنگی که امپریوم با فرماندهی نظامی داشت واژه امپراتور نیز به فرماندهان نظامی 

. Drogula, 2007: 431)(هاي بزرگی بودندشد که داراي پیروزياعطا می
برقراري نهاد : ذیر، اما محدود به سه مورد زیر بودپاعمال امپریوم نظامی در داخل شهر امکان

,Drogula(ها ها و در شرایط اضطراري توسط کنسولفتوحات و پیروزيدر زمان دیکتاتوري، 

درباره نهاد دیکتاتوري باید گفت که در داخل شهر و در مواردي به کار گرفته ؛ )444 :2007
نبود؛ درنتیجه به فردي با نام دیکتاتور این براي برقراري نظم کافی شد که پتستاس موجودمی

در این . شد تا امپریوم نظامی را در داخل شهر براي برقراري امنیت استفاده کنداختیار داده می
خود را که نشان امپریوم او بود در داخل شهر حمل کند، 2تبرپوشتوانست صورت دیکتاتور می

بر . گرفتندکردند به کار مینی که شهر را ترك میدرزماتنهاکه کنسول و پرایتور آن را درحالی
شدبرخوردار می3»داراي امپریوم مطلق«مبناي گزارش سیسرو چنین دیکتاتوري از عنوان 

(Drogula, 2007: 445-446) . در موارد محدودي نیز کنسول این اختیار را داشت که امپریوم خود
بود4»فرمان نهایی سنا«فرمانی از سنا با عنوان این موارد نیازمند. را در داخل شهر به کار برد

(Drogula, 2007: (447.
معتقد است که 5»حقوق اساسی روم«در برابر دیدگاه دروگال، ممسن در شاهکار خود 

1. Fabius Maximus.
2. Fasces.
3. Omne Imperium.
4. Senatus Consultum Ultimum.
5. Romisches Staats Recht.
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امپریوم همان قدرت مطلق پادشاهان روم است که در جمهوري باالترین قدرت حکومت 
در رهبري نظامی و هم در صالحیت قضایی همراه شد و با خود اقتدار برتر را هم محسوب می

داشت؛ بنابراین بر اساس نظر ممسن امپریوم در هر دو حوزه، یعنی اداره مدنی در زمان صلح و 
-Mommsen, 1963: 61)(شدها در زمان جنگ به کار گرفته میفرمان 70.

یومامپريدر کاربرد و معناهایدگرگون. 2- 3- 1
رت خاصی که در دست برخی از مقامات رومی بود فراتر رفت و معنایی واژه امپریوم از قد

توضیح آنکه در امپراتوري روم . یافت) Imperium Romanum(سرزمینی یعنی امپراتوري روم 
تسلط بر ،هاي نوینی چون انگلستانباستان و برخالف امپراتورييهامانند بسیاري از امپراتوري

تحت چنین شرایطی نگاه کارگزاران . نبودهمراه تصادي یک منطقه با گسترش و نفوذ اق
عنوان دارندگان قدرت نظامی یا همان امپریوم بر درکی که از خود امپراتوري به خود به

گذاشت؛ بنابراین طبیعی است که با گذر زمان تأثیر بسیار عمیقی می،امپراتوري وجود داشت
کردند ها در این قلمرو اعمال مینام قدرتی که آنراندند باها بر آن فرمان میکه رومییقلمروی

Imperium Romanumیابد معناي سرزمینی میصورت امپریوم بدین. شناخته و نامیده شود
)Richardson, 1991: 2(.تر وستوس معناي سرزمینی پررنگگیري آگخصوص با قدرتبه

توانست نماد کل رساتر میگونهشده در دستان یک نفر، به شود؛ چراکه امپریوم متمرکزمی
1اي واحدبدنهمثابهبهImperium Romanumقدرت روم باشد و سبب ایجاد انگاره امپراتوري 

کهکرددقتمطلباینبهبایدنکتهاینبهتردركبراي. )Richardson, 1991: 9(شود
مناطق.دربربگیردراردارانفرمانبواتباعتمامیبتواندکهبودسیاسیهویتفاقدرومامپراتوري

گرفتدربر میراگوناگونهايقومیتومذاهبها،سنتبامردمانیهارومیفرمانروايتحت
.بودندشدهاقتدار متحد ینايکه تنها تحت لوا

هاي جمهوري نبود، بلکه بیش از هر باید گفت که ایجاد امپراتوري گسست کاملی از سنت
معتقد هستند که این گذار در لفافه 2جونزپژوهشگرانی مانند . اشتچیز بر همان میراث تکیه د

از دید او قدرت انبوه امپراتور . آرامی، پیش رفتحقوق عمومی رایج در روم، زیرکانه و به
درك بود و آگوستوس از ها قابلآگوستوس در چهارچوب نظام حقوقی جمهوري براي رومی

1. Corpus.
2. A. H. M. Jones.
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Jones, 1951: 112).(بردوعیت بهره میظاهر حقوقی اقدامات خود براي کسب مشر

به پشت سر هم ) پیش از میالد26و 25و 24و 23(آگوستوس در ابتدا براي سالیان متمادي 
توانست بر که داراي قدرت نامحدود کنسولی بود و میجاییتامقام کنسولی برگزیده شد،

در راستاي افزایش قدرت، سنای،هایسپس با فراز و نشیب. ها نظارت کندتمامی پروکنسول
شد؛ به همین دلیل او اي دگرگون کرد که با ورود او به شهر زایل نمیگونهامپریوم او را به

امور در پایتخت بپردازد، همچنین به توانست نواحی تحت تسلط خود را رها کرده و به ادارهمی
-Tellegen(د دادیگر برتري میهايپروکنسولتمامیررا بوينیز اعطا شد که 1او امپریوم برتر

Couperus, 1993: 75(.
از ، چنانکهیافتآگوستوس اختیارات گوناگونی به منظور قدرت بالمنازع شدن در روم، 

که به دلیل جنبه مردمی آن، آگوستوس بسیار به آن (2العمر تریبونپتستاس مادامطرف سنا از
ها که تریبونو حق قانونگذاري4توي کنسولی، حق وآن 3هاي، همراه با مصونیت)کردتکیه می

االجرا الزمو براي همه مردم روم حتی اشراف5در موقع گردهم آمدن از آن برخوردار بودند
).Jones, 1951: 116(ت بود، برخوردار گش

عنوان دیکتاتور یا کنسول برگزیده و سپس به آگوستوس بارها به،پیش از میالد23در سال 
العمر کنسولی را به دست قبل از میالد قدرت مادام16درنهایت در . ي دائمی اعطا شداو سانسور

عالوه بر آن بسیاري از . و در رم داراي اعتبار بود6تبردار12امپریوم کنسولی او متشکل از . آورد
(Jones, 1951: 117).درك استبا داشتن امپریوم قابلتنها هایی که در رم اعمال کرد، قدرت

پیچیدگی موقعیت حقوق اساسی آگوستوس سبب شد که با مرگ او موقعیت حقوقی 
جانشین او به برخی از 7یبریوستکه امپراتور بعدي چندان مشخص نباشد؛ چنانکه هنگامی

1.Imperium Maius :تر از خود ها یا پرایتورهاي پایینشد او را بر سایر کنسولامپریومی که اگر به کنسولی اعطا می
.دادبرتري می

Berger, op.cit at 494.
2. Tribunicia Potestas.
3. Sacrosanctitas.

4.Intercessio :رتبه یا فروتر از اوست، از آن حق وتویی که یک کنسول ممکن بود در برابر کنسولی دیگر که هم
.نداهفاده از قدرت داشتاستمنظور جلوگیري از سوءها و بهکنسولها نیز در برابر فرماناین قدرت را تریبون. برخوردار شود

Berger, op.cit at 506.
5. Ius agendi cum plebe.

6.Liktor :ها نشانگر اهمیت آن مقام بودشمار آن. کردندتبردارانی که یک مجیستریت را همراهی می.
7. Tiberius Julius Caesar Augustus.
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براي نمونه فاقد همچنین (سپاهیان در مرزها دستوراتی را داد، این دستورها غیرقانونی تلقی شد 
این تیبریوس تقریباً بیشتر باوجود).بود2یا پدر سرزمین پدري1ترین کاهنعناوین بزرگ

(Jones, 1951: 119)..ته استاختیارات آگوستوس را داش

بندي نظام نو مؤثر بود و درهرصورت مفاهیم حقوق اساسی جمهوري روم در صورت
در . آوردندحساب نمیها نظام نوین را گسستی کامل از سنت جمهوري بهبسیاري از رومی
تر شدن امپراتوري به جهانی. حقوق خصوصی نیز به اوج بلوغ خود رسید،دوران امپراتوري

دوران امپراتورهاي با شروع شهري کمک کرد؛ -حقوق روم و پاره کردن جامه تنگ دولت
و تکالیف یافتندها نقش بزرگی در اجراي عدالت در امپراتوري حقوقدان،بزرگ در سده دوم

صورت امپراتوري روم به دلیل همین درهر.)Wieacker, 1981: 269(عهده گرفتنددولتی را بر 
خواهانه بود، زمینه را براي هاي تمامیتبندي حقوقی خود، هرچند داراي برخی خصلتصورت

دستاورد بزرگ سهبخشاینماحصل.هاي بعدي فراهم کردتکامل حقوق عمومی در دوره
از یجزئیعنید است؛ اول آنکه اقتدار متعلق به همگان است، از خوپسدوران يحقوق روم برا

کرداعمالبر اساس قانون و قاعده راآنکهداردوجودامکانایندوم، . استیامر عموم
بودن قدرت یفراقانونیهتوجيواژه برایناز همیانهرچند روم،)روميسنت جمهور(

دلشدرراخودنقیضتوجیههمینلیکن. )يسنت امپراتور(استفاده کردند یزامپراتوران ن
درك و ابداع مفهوم يرا براینهسوم، مفهوم اقتدار و تمرکز آن در دستان امپراتور زم. پروراند

.فراهم کردیتحاکم

مشروطومطلقاقتدارانیمیجدال؛روم پس از رومیحقوق عموم.2
حقوقامتدادنحوهبهايارهاشمختصرعمومیحقوقبامرتبطاز پرداختن به مطالب پیش

اي و انگلستان یکسان این امتداد در اروپاي قاره.رسدیدوران پس از خود الزم به نظر مدرروم

1.Pontifex Maximuts :ن دیگر برتر محسوب شده و اختیاردار امور روحانی و مذهب راهباباالترین راهب که از همه
او . شدالعمر بود و برکنار نمیگزینش او مادام. دانستنداو را قاضی در تمامی امور الهی و انسانی می. شدروم محسوب می

از میان سایر مردم هم شد، اما بعدهادر ابتدا صرفاً از میان اشراف برگزیده می. قدرت مجازات سایر کاهنان را نیز داشت
.عنوان متصدي این مقام برخاستندافرادي به

Berger, op.cit at 635.
2.Pater Patriae :صورت عمده براي این لقب براي اولین بار به سزار داده شد؛ اما به: در معناي پدر سرزمین پدري

.کاربرد آن براي امپراتوران بعدي فراگیر شد. آگوستوس به کار رفت
Berger, op.cit at 620.
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اتخاذ تصمیم حقوقی بولونیایی بود که بر اساس آن تصمیمات بخش شیوهحقوق روم الهام1.نبود
گیرد ها قرار میکه پرونده در ذیل آنسابقه بلکه بر اساس قواعد عام قضایی نه بر اساس قاعده

عالوه بر آن حقوق روم از عوامل ایجاد طبقه .)Wieacker, 1981: 258(شوند رسیدگی می
. درآمدنداستخدام دولتمدارانکه بعدها به بود 2اي در حقوق کلیسا و حقوق خصوصیخبره

3»حقوق عام«ینینژوستقانون این افراد برداشتی از حقوق روم را گسترش دادند که بر اساس آن 

).Huff, 2013, 70(ت اعمال اسقابل،زمانی که در سرزمینی قانون خاصی وجود نداردو در هر
اي، به اشکال گوناگون تحت ژرفی حقوق قارهنه بههرچند را نیز،الحقوق روم حقوق کامن

و برخی پژوهشگران انگلیسی 4سهاي ایتالیایی مانند واکاریوحقوقدان12در قرن . تأثیر قرار داد
ها و ها، نظریهاین فعالیتدرنتیجه. شروع به استفاده از ادبیات حقوقی شارحان بلونیایی کردند

هاي قوانین و سنتمقاالتی درباره«. نرمان اشکال و مفاهیم منظمی یافتند- هاي حقوق انگلوآموزه
هاي قوانین و سنت«7برکتونصوص اثر خو به6شده توسط گالنویلنوشته5»قلمرو انگلستان

حقوق کلیسا در ،عالوه بر آن).Wieacker, 1981: 259(د این آثار هستنازجمله8»انگلستان
؛ چراکه تلفیقی از منابع مسیحی و تفسیر هشدانگلستان وارث بخشی از حقوق روم محسوب می

عمومی روم فراتر از این موارد حقوق.)Huff, 2013: 70(ه استهاي میانه از حقوق روم بودسده
.در ادامه به مواردي از آن پرداخته خواهد شد.ه استعام بر حقوق عمومی مدرن تأثیر گذاشت

تیمفهوم منصب و حاکمجادیا. 2- 1
13هاي نوینی شد که درنهایت در سده فروپاشی امپراتوري روم سبب ایجاد پادشاهی

بدون حقوق عمومی روم امکان بقا » هادولت«این . دنتر شدمیالدي مطلقه، متمرکزتر و چیره
هدف حقوق در بلونیا13حقوقدان سده 9هایی مانند آکوریوسچنانکه از دید حقوقدان. نداشتند

نگاه .آن نیازمند مبحثی جداگانه استعالوه بر اروپا، حقوق روم در حقوقی اسالمی نیز تأثیر ژرفی گذاشت که البته شرح .1
: کنید به

See:  Hallaq, Wael B, (1997), A History of Islamic Legal Theories An Introduction to
Sunni Usul Al-Fiqh, First edition, Cambridge: Cambridge  University Press.
2. Iuris civilis et canonici doctors.
3. Ius commune.
4. Roger Vacarius.
5. Angliae Tractatus de legibus et consuetudinibus regni.
6. Joseph Glanvill.
7. Henry of Bracton.
8. legibus et consuetudinibus Angliae.
9. Accursius.
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ها، یک بوروکراسی این دولتیکی از نیازهاي برجسته. عمومی حفاظت از دولت است
. دولت را فراهم کنديخودکامهلتابزار دخابتواند مراتبی بود که بسیار تخصصی و سلسله

هدف اصلی از این بوروکراسی تضمین تأمین منابع مالی و نظامی الزم براي دفاع از جامعه و 
(Wieacker, 1990: 11).بوروکراسی بود

توانست از سنت ژرمنی گرفته مفهوم منصب که نیازمند کارکرد چنین بروکراسی بود نمی
شخصی بین شاه و ازه کافی عینی نبود؛ بلکه بیشتر بر اساس رابطهاندشود؛ زیرا که این سنت به

یکی از تأثیرگذارترین 1.به همین دلیل حقوق روم و کلیسا الگو قرار گرفت. شدواسال تعریف می
یافته و به همراه در معناي اقتدار سازمان2»منصب عمومی«رومی ها در این راستا، ایدهایده

.(Wieacker, 1981: 274)زم با آن بودهاي کارکردي مالصالحیت
هاي اروپایی از آن بهره بردند، مفهوم یکی از مفاهیم بنیادینی که در این راستا حقوقدان

بیانوانواع اقتدار بنديتقسیمبرژرفیتأثیرامپریوممفهومباآنآمیزشکهبود3یسدیکتیوجور
حقوق مدنی روم براي اشاره به کارکرد این مفهوم در ابتدا در. گذاشتآن هايمحدودیت
االجرا در یک دعواي رفت که اقتدار الزم براي تعیین قانون الزمبه کار میشخصیحقوقی هر

4»منصب«مدنی را داشت تا بدان وسیله خسارت را تعیین کند؛ اما براي آلپین این واژه به معناي 

:Lee, 2017(ها بود منظور حفاظت از آنبهبر تملک اموال صغیر یا محجورِ بدون قیم5»وظیفه«یا 

اي و قائم به شخص درهرصورت جوریسدیکتیوي یک مقام محدود به مسائل مالی و منطقه.)83
اگر مجیستریت فاقد جوریسدیکتیو . کردقانون قابلیت اعطا پیدا میبه شمار آمده و صرفاً با اجازه

(Johnston, 1997: 8).دبرد، حکم او فاقد ارزش بواش به کار میباشد یا آن را بیرون از محدوده

فقط این واژه نه6آزوبراي . رو شدهاي میانی با دگرگونی معنایی روبهاین مفهوم در سده
گرفت که بر عموم را دربرمیصالحیت محدود قیم در حقوق روم باستان، بلکه هرگونه اقتدار 

او با . شدو برقراري برابري گرفته میقانونی یوضعآن از ضرورت وجودو ضرورتاعمال
کاربرد آنو قدرت مشروع یا قانونی رابطه برقرار کرده، دامنهآن تحلیل واژه، درنهایت، بین 

ترجمه،غربدرحقوقیتئوريمختصرتاریخ،)1383(جان،کلی،: ك. هاي ژرمنی در اوایل قرون وسطی ندرباره سنت. 1
.نوطرحانتشارات: تهراناول،چاپراسخ،محمد

2. Public Office.
3. Iurisdictio.
4. Office.
5. Duty.
6. Azo.
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هاي دیگر نیز دهد، سنتی که توسط حقوقدانبه همه صاحبان قدرت ازجمله امپراتور گسترش می
خصوص در امپراتوري مقدس روم ر مقامات بهمنظور تعیین دامنه قدرت امپراتور، شاهان و سایبه

.)Lee, 2017: 88-89(به کار گرفته شد 
. تر از بحث صالحیت، نقش حقوق روم در ایجاد مفهوم حاکمیت در حقوق نوین استمهم

سخ آن است؛ هرچند در ابتدا چنین مراد از حاکمیت انحصار در وضع قانون، دگرگونی و نَ
وسطی براي فراهم کردن چنین هاي قرونحقوقدان. مراه بودگرایی هقدرتی با نوعی مطلقه

.امکانی براي شاهان خود، به حقوق روم متوسل شدند
عنوان منشأ قانون و قرار دادن او در وراي آن، با تعریف امپراتور به1خصوص کورپوسبه
سلطان عالم این اصطالح را که امپراتور122و 11هاي مفسران سده. استفاده قرار گرفتمورد

اوشهرهاي ایتالیایی باید موضوع فرمانروایی بردند که کل دولتاست، به این معنا به کار می
از خالل متن آلپین به این 3»قوانین شاهانه«تفسیر لفظی از . امپریوم استد و او تنها دارندهنباش

نفی  هرگونهبه معناي اینهرچندعقیده انجامید که قدرت از مردم به امپراتور اعطا شده است، 
از امپراتوراستهاي میانه عبارت ارزشمندنبود؛ زیرا که مفسران سدهبراي حاکمیت محدودیت 

(Johnston, 1997: 12).قانون تبعیت کند را موردتوجه قرار دادند

او . دادقرارواکاويموردراآنهمتايبیهاينشانهواقتدارمفهومجان بدن16در قرن 
یتعالمت حاکمین، اولآنانیراثبا استفاده از مداشت،رومحقوقباکههاییدشمنیرغمعلی

تک افراد دانست؛ قدرتی که با امکان دگرگون کردن، تفسیر را امکان اعالم قانون به همه و تک
ور که امپراتتوان به ادعاي ژوستینین مبنی بر ایندر پشت این نشانه می. و بازنگري آن همراه است

تنها مرجع و مفسر قانون است، پی برد؛ سایر مقامات اگر از حدود قدرت خود خارج شوند 
گونه نیست، زیرا که مردم تمام شود، اما فرمانروا اینها برخورد میمثابه شخص خصوصی با آنبه

هتوان مشاهده کرد کرا میگراییدر اینجا نوعی از مطلقه.اندقدرت خود را به او اعطا کرده
مبتنی بر محدودیت در -خواهیاي از جمهوريبا گونهو همزمانبرگرفته از قوانین شاهانه

(Johnston, 1997: 17).استآمیختهدرهم- استفاده از امپریوم 

1. Corpus iuris civilis.
2. Glossator.

3.Leges Regiae :شدندقوانینی مقدسی که به شاهان روم نسبت داده می.
Berger, op.cit at 546
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انحصار هاي میانه دو میراث گرانقدر یعنیصورت حقوق روم براي حقوق عمومی سدهبدین
اعمال قدرت عمومی در چهارچوبی معین را بر جاي وضع قانون و تفسیر آن توسط حاکم و 

.داشتدر خود  یزرا نیانهاستبدادگرایرتفسیتقابلیزانبه همان ملیک.گذارد

سلطنت مطلقه. 2- 2
اي که توضیح داده شد، زمینه را براي ایجاد استبداد مطلقه گونهایجاد مفهوم حاکمیت به

هاي فرمانروا با قانون که بتواند او را فراتر از سنترابطهتفسیري از تالش براي ارائه. فراهم کرد
–هاي قومی توجه بود؛ توضیح آنکه محدود بودن شاه به سنتمذهبی و قومی قرار دهد، مورد

ها امر پذیرفتههاي میانه در بسیاري از فرمانرواییدر سده-که ریشه در حقوق ژرمنی داشت
هاي میانی هاي سدهیتی داشت که سنت در میان حقوقداناین امر ریشه در اهم. اي بودشده

.آمدبحثی کلیدي به شمار میبحث از جایگاه سنت در نظم حقوقی ،بر این اساس. داشت
هاي براي نمونه سنت. ها داراي جنبه حقوق اساسی نیز بودندهاي میانه، این سنتدر سده

این . کردندایفا میهایشاسالورد با خصوص در تنظیم روابط لُفئودالی نقش حقوق پررنگی به
ها که مسئولیتشدندتعریف میازنظر حقوقی داراي ضمانت اجرا ییروابط بر اساس قراردادها

ناحق واسالی را از اموالش براي نمونه اگر لردي به. ندکردو حقوق دو طرف را مشخص می
پس . خود با لرد را ملغی کندصورت رسمی رابطه حقوقی توانست بهکرد، او نیز میمحروم می

توانست عالوه بر دادگاه فئودال لرد با ، در زمان هنري دوم، یک واسال می12از اصالحات قرن 
.)Greenberg, 2013: 1032(دادگاه سلطنتی براي جبران خسارت خود اقدام کند 1حکمِارائه

یو در موقعشانيگذارنگام تاجعالوه بر این وظیفه فرمانروایان در پیروي از سنت و قوانین در ه
يداراشانقدرتکه نکنندفراموشتاشدمییادآوريها شدند به آنیداده میدتعمکه غسل

.)Hamilton, 1983: 11(استو دوجانبه يقراردادیمنشائ
رسد که در چنین ؟ به نظر میکردشدمیاما در صورت نقض این قرارداد توسط شاه چه 

عقیده بودند در این زمینه افرادي مانند آکویناس و برکتون هم. ه تسلیم بوده استشرایطی تنها را
)Greenberg, 2013: 1032(.و شاهان خدمت انگرایانی که در نزد پاپ و امپراتورمطلقه

هاي خود در راستاي قدرت بخشیدن هرچه بیشتر به فرمانروایان کردند، براي توجیه استداللمی
1. Writ of Novel Disseisin.
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گذاري کردند که به فرمانروا قدرت مطلق قانوناستناد میکودکسو یجستداهایی از به بخش
پادشاه داراي الزامی مشابه با اراده«: گفتمعروف آلپین بود که میها جملهترین آنمهم. دادمی

دلیل عمده آن بود که بر طبق قوانین شاهانه مردم تمام قدرت و اختیار خود را به . »قانون است
این اعطاي 2ینوسپالسنتو 1یوسروگرحقوقدانانی مانند 12در قرن . کردندعطا میپادشاه ا

ها به عبارت دیگري از آلپین بر همین اساس آن. دانستندناپذیر میقدرت را نامشروط و دگرگون
عنوان تنها دارنده اقتداراست؛ یعنی به3کردند که بر اساس آن فرمانروا آزاد از قانوننیز استناد می

(Greenberg, 2013: 1027).حقوقی از قانون فراتر است

داراي شد،نگاشته شده و از مبانی حقوق کلیسا محسوب می12نیز که در سده 4دکرتوممتن
شهریار «و » هر آنچه شهریار بپسندد«هاي رومی قولبا استفاده از نقل. گرایانه بودتفسیرهاي مطلقه

کردند که پاپ از هر موجود قدرت مطلقه پاپ استدالل می، طرفداران »فراتر از قانون است
هیچ میرایی نباید بیندیشد که بر خطاهاي «: کرداستدالل مییانگرات. خاکی دیگري باالتر است
دهد خود مورد قضاوت قرار کس که همه را مورد قضاوت قرار میپاپ نظارت کند؛ زیرا آن

گرایانه نیز قرائت مطلقه13در سده 5یوسگوزدویکونرادر اثر نویسنده دیگري با نام» .گیردنمی
. است» مطلق«و » معمولی«پاپ داراي دو قدرت ؛اويبر اساس آرا. شداز قدرت پاپ دیده می

که قدرت مطلق او را از برحسب قدرت معمولی پاپ محدود به قانون موضوعه است، درحالی
تواند با توجیه معینی به کار بگیرد میتنهارت را برد؛ ولیکن پاپ آن قدباالتر مینیزقانون الهی 

در خود داشتنیزگرایی را اي که بذر مشروطهکه همان منافع مسیحیت و کلیسا است؛ نکته
(Greenberg, 2013: 1029).

براي نمونه براي . گرایانه در نزد غیرکشیشان هم به کار گرفته شدهاي مطلقهاین برداشت
به . چنین تفسیري را به کار گرفتبرکتونقانون هنري سوم در انگلستان، توجیه قدرت فراتر از

رسد که در این زمینه او تحت تأثیر انریکو دو سگوزیو بوده است، چراکه در اوایل قرن نظر می

1. Rogerius.
2. Placentinus.

3.Legibus Solutus :بر اساس آن الحفظی به معناي آزاد از قانون، اصلی است در دایجست ژوستینین کهدر معناي تحت
Lex Papia Poppaeaمنظور استثناکردن امپراتور از البته این اصل در متن ابتدایی خود فقط به. شاه باالتر از قانون است

.شده استشامل میدر حوزه حقوق خانواده راهاییبرده محدودیتقانون نام. بود
Berger, op.cit at 650.
4. Decretum Gratiani.
5. Henricus de Segusio.
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حقوقدان برجسته ایتالیایی همین تمایز 1دو اوبلديبلدوس14در قرن . زیستدر انگلستان می13
سنتی که مورد استقبال . کندالعاده شاه را بر اساس آراء هنري مطرح میو فوقبین قدرت معمولی 

(Fox, 1960: 141).نیز واقع شد14لوئی 

در سیسیل بوده است که با هانرمانهاي تاریخی موفق در این عرصه حکومت یکی از نمونه
خصوص قیدوبندهاي هها بهاي رومی توانست فرمانروا را از بسیاري از محدودیتتوجه به سنت

:Ullmann, 1978(کلیسایی که درصدد تبدیل دولت به مجري برنامه الهی خود بود، برهاند 

یافته بیزانسی آن حضور پررنگ حقوق روم هم در شکل ژوستینینی و هم در شکل تکامل.)158
بر این . با سنت حقوق اساسی غنی خود، در آن ناحیه امکان ایجاد حاکمیتی مقتدر را فراهم کرد

صورت رومی یعنی بنا کردن قانون به شکل نهایی خود، غیرقابل تجدیدنظر اساس بیان قدرت به
توجه، یکی از موارد مورد. پذیر شدوچرا و مرتبط با منفعت عمومی امکانو باالتر از چون

از دید شاهان سیسیل. مثابه جزئی از حقوق عمومی بودرویکرد حقوق عمومی روم به مذهب به
مداخله مستقیم در امور مسیحیت براي دولت یک ضرورت است و هیچ نهاد دیگري در 

از همین رو شاهان سیسیل شوراهاي کلیسایی را احضار و . شودچارچوب قدرت پذیرفته نمی
.(Ullmann, 1978: 164)دادندها را مورد تائید قرار میدستورات آن

دوم نهادهاي روگرها در زمان وق اساسی نرماندر راستاي ایجاد حاکمیتی مقتدر بود که حق
را بنا نهاد؛ نهادهایی که نقش تنظیم قوانین نوشته را داشتند؛ قوانینی که جلودار 2گذاريقانون

(Ullmann, 1978: 165).و ضامن استقالل دستگاه فرمانروا از نفوذ کلیسا بودندقوانین مدرن

مسائل . انگیختبر مداخله در تمامی امور مذهبی برنمیاین برتري دولت بر کلیسا، آن را باوجود
ها را مستقیماً مؤثر بر توجه نبودند؛ زیرا فرمانروا آندرونی کلیسا و امور کامالً مذهبی مورد

تر مذهب مانند ساختار کلیسا که برعکس امور بیرونی. دانستدستگاه دولت و نفع عمومی نمی
،چنین نگاهیدرنتیجه. گرفتندتوجه قرار مید، بسیار موردشدندولت مرتبط میمستقیماً به به 

تمامی امور مرتبط . شدها رسیدگی نمیاختیارات محاکم مذهبی محدود بود و جرائم مهم در آن
,Ullmann)گرفتگیري، انتقال دارایی و مصادره اموال نیز توسط دولت صورت میبا مالیات

1978: 173-174.(

1. Baldus de Ubaldis.
2. Assizes.
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خصوص اروپا به20و ابتداي سده 19انه حقوق اساسی روم بر مباحث سده رویکرد اقتدارگرای
11916»دیکتاتوري و شرایط بحرانی«از جمله ،در آثار خودیتکارل اشم. آلمان نیز تأثیرگذار بود

دیکتاتوري رومی را سرمشقی براي ،31922»سیاسینظریه«همچنین در و 21920»اثر دیکتاتور«و 
هایی مانند دیکتاتوري سوال و سزار، از دید او دیکتاتوري. دهدمدرن قرار میهاي دیکتاتوري

نامید؛ دیکتاتوري که می4)دیکتاتوري حاکم(الگویی نوعی از دیکتاتوري بودند که او آن را 
هاي دوران جمهوري روم، قدرت خود را نه از و دیکتاتوري5)دیکتاتوري کمیسریال(برخالف 

گرفت و در راستاي پیش بردن اصالحات مورد ز قدرت مؤسس مردم میقانون اساسی، بلکه ا
(Tuori, 2016: 101)کردخواست مردم موانع سیاسی موجود را از بین برده، نظم نوینی ایجاد می

(Tuori, 2016: 102).آیدساز ایجاد آلمان هیتلري به شمار میامري که زمینه

ها و گرایی نیز در همین برداشتیانه، بذر مشروطههاي استبدادگرارغم تمامی این جنبهعلی
عقیده ال در یک زمینه همهاي کلیسایی، رومی و کامنحقوقدانهمه. ها وجود داشتمنابع آن

کلیسا یا (تواند جامعه این قاعده یک استثناي مهم دارد؛ نه پاپ و نه شاه نمیکهاین: بودند
تر از منفعت جامعه باالتر و مقدس«گوید که ین زمینه میآکویناس در ا. را از میان بردارد) کشور

ها امري که خود ریشه در حقوق روم و درك آن.)Greenberg, 2013: 1033(» منفعت فرد است
.از امر عمومی داشته است

ییمشروطه گرازشیحقوق روم و خ. 3-2
اقتدار خود را از اگر قدرت مطلقه، . داشتراگراییحقوق روم در بطن خود، بذر مشروطه

ها به کار توانست آشکارا برخالف آنگرفت، نمیحقوق عمومی و در راستاي منافع عمومی می
باوجود. نظر داشتندآن اتفاقهاي میانه دربارههاي سدهگرفته شود؛ امري که فالسفه و حقوقدان

خواهانه گاه جمهوريگرایانه و این، به کار گرفتن حقوق روم براي ایجاد طرحی کامالً مشروطه
ها و ایجاد طرحی نوین با کاربرد مفاهیم رومی بود، طرحی که نیازمند فراتر رفتن از چنین کمینه

6.دادبیش از هر چیز نیازهاي نوین دوران خود را نشان می

1. Diktatur und Belagerungszustand.
2. Die Diktatur.
3. Politische Theologie.
4. Sovereign.
5. Commissarial.

: عمومیالگوهاي حقوق خصوصی براي مفاهیم حقوق «ارزشمند خود با نام در مقالهیلیلکه از دید دناستذکر بالزم.6
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در . بازنگري در نحوه انتقال قدرت از مردم به امپراتور بود،یکی از نقاط آغازین این طرح
اي از افکار گونهبه منظور دفاع ازکورپوسشد از متون موجود در سعی12سده 

قدرت خود ،کرد که اگرچه افراداستدالل میآزودر این راستا . استفاده شودخواهانه جمهوري
رو مثابه یک کل هم چنان آن را حفظ کرده و ازایناند، اما جامعه بهرا به امپراتور انتقال داده

تور پس گرفتنی است و بدین منظور از اصطالحات مروم امپریوم و به امپرااعطاي قدرت
(Johnston, 1997: 13).کردجوریسدیکتیو استفاده می

انجام داد و تالش کرد 14سده حقوقدان برجسته1بارتولوستر در این راستا را تالش جدي
مراتب ن مبنا سلسلهو بر ایکه با استفاده از جوریسدیکتیو سلسله مراتبی از قدرت را ترسیم

میکستوم (او با توجه به بیان انواع امپریوم .انتقال را مشخص کندانتقال و غیرقابلهاي قابلقدرت
یک ،شماردکه براي هرکدام از این سه مفهوم برمی2ايدرجهو جوریسدیکتیو و شش) و مروم
شهر، نه تنها آن امپراتور نبود بلکه مروم امپریوم تنها از. کنداي ایجاد میدرجه18مراتب سلسله

براي . توان گفت هر شهروندي از آن برخوردار بود و درنتیجه فرمانروا باالتر از شهر نبودبلکه می
و قدرتی که قابلقرار دارد بین قدرتی که در ذات یک مقام 3بارتولوس تفکیک رومی پاپینین
کند، فقط دو درجه که بارتولوس ترسیم میدرجه قدرتی6از . انتقال است، بسیار اهمیت داشت

(Johnston, 1997: 14-15).انتقال بودندپایینی آن قابل

در تعارضات میان پاپ و طرفداران خواهانههاي جمهوريبخش بزرگ دیگري از استدالل

حاکمیت معتقد است که تأثیر حقوق روم بر نظریه» ستیزانحاکمیت مردمی سلطنتحقوق روم درباره مالکیت در نظریهنظریه
شود، بلکه بخش بزرگی از آن را مفاهیم مردمی منحصر به مفاهیم حقوقی عمومی رومی مانند امپریوم و جوریسدیکتیو نمی

.دهدحقوق مالکیت رومی تشکلی می
هاي اندیشه که تئوریسین(François Hotman)اي مانند فرانسیس هتمنهاي برجستهدانحقوقبر این اساس 

در قلب این حقوق خصوصی مالکیت رومی یعنی دمینوس . ستیزي بودند، با حقوق خصوصی روم آشنایی داشتندسلطنت
(Dominus)شکل یک کل هستند که مالک حقیقی کامن ولث ستیزان، مردم به هاي سلطنتبراساس استدالل. قرار داشت

توانند کنترل دارایی خود را دلخواه میها بهآن. کنندصورت کامل و دائمی منتقل نمیآیند و قدرت خود را بهبه شمار می
مومیادعاي مالکیت سهامی و جمعی مردم بر امر عبر بر این اساس استدالل حاکمیت مردمی بیشتر . دوباره به دست بیاورند

.این استدالل از میان برنده استدالل پدرساالرانه پادشاهان بر مالکیت امالك سلطنتی است. استمبتنی
See: Lee, Daniel (2008), “Private Law Models for Public Law Concepts: The Roman
Law Theory of Dominium in the Monarchomach Doctrine of Popular Sovereignty”, The
Review of Politics, Vol. 70, No. 3, pp. 370-399
1. Bartolus.
2. Maximum, Maius, Magnum, Parvum, Minus, Minimum ) تر، کم، زیاد، بیشتر، بیشترینکمترین، کم(
3. Aemilius Papinianus.
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کردند،هواداري میي پاپ در برابر قدرت مطلقه1هاشوراگرایی در کلیسا که از مجمع کاردینال
در این مباحثات مفهوم . زبان و ابزار این مباحثات نیز همچنان حقوق روم بود. ریشه داشت

هاي رومی مورد تأکید شخصیت حقوقی کلیسا و منافع مستقل آن با به کاربردن حقوق شرکت
هاي کلیسایی حقوقدان. قرار گرفته و زمینه را براي ایجاد مفهوم مدرن از نمایندگی فراهم کرد

معتقد بودند که هیچ دلیل دیگري 13راهب دومینیکن سده 2یسیجان پارشوراگرا مانند عمدتاً 
تواند حاکمیت پاپجز منفعت عمومی کلیسا براي انتخاب پاپ وجود نداشته است؛ بنابراین نمی

پذیرفت؛ اما همچنان پرسش مهم ،برددر مواردي که آشکارا منافع کلیسا را زیر سؤال میرا
هاي کلیسایی تواند درباره پاپ به قضاوت بنشیند؟ حقوقدانچه کسی می: شدیدیگري مطرح م

هاي رومی و کلیسایی یافتند؛ اول آنکه پاسخ خود را در حقوق شرکت14و 13هاي در سده
قدرت 4کردند و دوم آنکه براي مجمع عمومی3ابتدا براي کلیسا ادعاي وجود شخصیت حقوقی

.Oakley, 1981: 795)(رفتندنمایندگی جامعه را در نظر گ
هاي حقوقی کشیشان و راهبان در طول زندگی خود باشخصیت،یرنیتیانبرابر طبق نظر 

در 7و برخی مجامع کلیسایی6هانشیناسقف،5هاي کلیساییها، قصبهبسیاري همچون صومعه
هاي بر اندیشهحقوقدان کلیسایی نیزیودوسگوزیکوانر). 154-1393:153تیرنی،(تماس بودند 

8هاها را بیشتر در راستاي دفاع از مجمع کاردینالحقوق تجارت تکیه کرده بود و این استدالل

. تنهایی نهاده شده استها در این مجمع و نه پاپ بهمطرح کرد؛ بنابراین بسیاري از این قدرت
ع عمومی از پاپ که مسئله ایمان مطرح بشود، مجمنیز معتقد بود هنگامییتنیکوستویوهانس

هنگامی شد که اقتدار پاپ در کنار مجمع عمومی از اقتدار او درهمچنین گفته می. تر استمهم
این امر به این دلیل است که مجمع بیانگر افکار مردم بارتولوساز دید . که تنها است، بیشتر است

کل (تر از کل پایین،)افراد(تک باالتر از تک«تفکر شرکتی، اصل رومی يدر این ارتقا. است
کل از اجزا «که این عبارت با اصل هنگامی. کردنقش بسیار مهمی ایفا می9»)مثابه کلافراد به

1. College of Cardinals.
2. John of Paris.
3. Persona Ficta.
4. General Council.
5. Parish.
6. Bishopric.
7. Chapter.
8. College of Cardinals.
9. Singulis Maior, Universis Minor.



93هاي رومی حقوق عمومیمایهبن

تنها حاکمیت در پاپ کند که نهتر میکنار هم گذاشته شود، این ادعا را پررنگ1»تر استبزرگ
پذیر است او هم امکانشده، بلکه اساساً مخالفت با تر واقععنوان جزئی از بدن بزرگپاپ به

)Greenberg, 2013: 1038(.کرد که جزئی از شعایر این امر از بخشی از کورپوس تبعیت می
آنچه آشکارا توسط اکثریت انجام «: بر اساس این متن در دایجست. هاي کلیسایی شدحقوقدان
.(Huff, 2013: 71)»شده استشود که توسط همه انجامگونه پنداشته میشود، این

ها را به نهاد توانست همچنان آناصول باال هرچند نقش مجامع عمومی را پررنگ کرد، نمی
چراکه در کورپوس اگر تاجري به خدمتکار خود . نمایندگی به معناي مدرن آن دگرگون کند

را ) و نه تاجر(اي کند، قرارداد فقط فرد سوم و خدمتکار داد که با فرد دیگر مبادلهدستور می
نمایندگی را در 2هاي کلیسایی شرط الزم و اساسیبدین منظور که حقوقدان. کردد میمتعه

اي حقوق آن دوران بنا نهند، به عبارت حقوقی رومی دیگري متوسل شدند تا تصمیمات نماینده
نشین کند براي آن اسقفنشین در مجمع شرکت مینهاد مذهبی مانند اسقفکه از طرف یک را 

ها و شاهان که براي پاپ4»همه آکتوریتاس«و 3»همه پتستاس«رو عبارت ازاین. داالجرا کنالزم
خواند این نهاد داراي از این به بعد وقتی پاپ مجمع را فرامی. رفت، به کار گرفته شدبه کار می

پاپ اینوسنت سوم با پیوند دادن همین دو اصل اولین نهاد 13در سده .تمام قدرت و اقتدار بود
(Greenberg, 2013: 1039) .دگی در غرب را فراخواندنماین

بحث دیگر میزان مشارکت اقشار گوناگون جامعه و ناهمسانی مجامع کلیسایی در این مورد 
کنند باید به آنچه را که همگان لمس می«در این راستا نیز اصل حقوق خصوصی رومی . بود

در مسائل اساسی مرتبط با ایمان همه مؤمنین بر این اساس. به کار گرفته شد5»تأیید همگان برسد
این اصل به دنیاي . کردندمؤمنین حتی روحانیان پایین مرتبه و افراد عادي باید مشارکت می

گرایی و تنظیم روابط شاه با مردم و شوراها و بنیان پارلمانسکوالر منتقلو مبنایی براي مشروطه
ان مجمع نمایندگی را شکل داده و شاه14بر اساس همین اصل در سده 6.شدهاي اروپایی

1. The Whole is Greater than the Parts.
2. Sine Qua non.
3. Plena potestas.
4. Plena auctoritas.
5. Quod omnes tangit.

. این امر را براي کاستن قدرت خود کلیسا در حوزه  دنیایی و سیاست نیز به کار گرفت14پادوآ اندیشمند سده مارسیلیوس.6
بر اساس آراي او، قانون مشروع باید توسط مجمعی همگانی متشکل از شهروندان وضع شود، زیرا که از یک سو تنها . گرفت

هر انسانی به مثابه فرد آزاد حق دیگرتواند نفع عمومی را به بهترین صورت بازتاب دهد و از سويچنین قانونی است که می
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چنانکه فردریک دوم و ادوارد اول نیز به ؛)Pennington, 1970: 157(خواندند نمایندگان را فرامی
ادوارد اول از ترکیب این دو اصل در فراخواندن اولین پارلمان . همین دو اصل استناد کردند

فیلیپ اولین مجمع طبقاتی عمومی 1300در سال . استفاده کرد1295سراسري بریتانیا در سال 
کم در این نهادها در ابتدا نقش پررنگی در حقوق اساسی نداشتند؛ اما کم. فرانسه را فراخواند

مجمع عمومی طبقات نقش پررنگی در . هاي شاهان نقش بازي کردندطلبینظارت بر جاه
.(Collins, 1997: 610)انقالب فرانسه و برهم زدن نظم قدیم داشته است

هاي مطلقه، در آثار گرایی هرچند براي مدتی فراموش شد، با خیزش دولتاندیشه مشروطه
ها قرار گرفت تا خود را دوباره بازیافت و بعدها در اختیار پروتستان17و 16هاي سدهاعتراضی

تند و هاي کاتولیک و حتی فرمانروایان پروتستان بایسبا استفاده از آن بتوانند در برابر حکمران
در 17سدهخصوص در ها بهاین اندیشه. تحت تأثیر قرار دادنیزسپس اندیشمندان کاتولیک را 

انگلستان براي شورش علیه پادشاهان استوارت و اثبات برتري لردها بر شاه توسط ویلیام پین به 
(Greenberg, 2013: 1044).کار گرفته شد

در دوران جدیدگرایانه از حقوق روم تفسیر مشروطهتأثیرترین و ماندگارترینباوجوداین مهم
را به ماگناکارتا،متحده رفتنداولین مهاجرانی که به ایاالت. به وقوع نپیوستانگلستاندر خود

همچنین . ماساچوست درج کرده بودندهایی از آن را در قانون اساسی ایالتهمراه داشتند و بخش
هاي میانه فراوان را نیز به همراه داشتند که در آن منابع سدهکوكادوارد 1ینستیتوتاها با خودآن

هاي باستان اصول واقعی ساکسون«جوالي با نام 8درنهایت اینکه اعالمیه استقالل در . شدیافت می
.Greenberg, 2013: 1047)(در فیالدلفیا به چاپ رسید1776در سال » یا قانون اساسی انگلیس

سو این از یک. کرداشارهدر کاربرد حقوق روم ناسازگاريیکبهالزم است در پایان
رفته تا قدرت براي فرار از موانع و مداخالت کلیسا به کار می14و 13هايحقوق در سده

به شمار شمولرا تقویت کند؛ از سوي دیگر خود امري جهاناننهادهاي ملی و حاکمیت آن
شمولی اینک چنین حقوق فراگیر و جهان. شناخته استمرزي نمیشکه اعتبار و کاربردرفتهمی

جالب آنکه او بین این مجمع و شوراي کلیسا . کند نقش داشته باشددارد در تصویب قوانینی که او را ملزم به ایفاي تکالیفی می
.بیندهمانندي می

:ك. ن
Marsilius of Padua, (1920), Defensor Pacis, Cambridge & Harvard University Press,
Lonon, pp. 68, 358
1. Institute.
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مستقل به وجود یمليهاتا دولتدهدملیگوناگونهايحقوقبهراخودجايیستبایم
.یایندب

گیرينتیجه
و یوماز امپررومیانیتلقیژهبه ویحقوق عمومیرومهايمایهبنپژوهش ینخالل ادر

کهدهدمینشانمابهتحقیقاینمطالعات. شدشان داده قدرت نیمتنظیآن بر چگونگیرتأث
و »گراییمطلقه«یعنیدر اروپا یاسیساندیشهعمدهجریاندوبرحقوق روم در سه گام 

اولگامدراساس ینابر. استگذاشتهتأثیر»نوینعمومیحقوقایجاد«و»گراییمشروطه«
یدشا. کردامکانپذیراروپاییانبرايراتحاکمیازمدرنمفهومیایجادرومعمومیحقوق

حقوق ی،گام قبلدر گام دوم و در ادامه. نبودیرقدرت امکانپذيساختار عمودیجادا،بدون آن
و یساآنان همچون کليمتمرکز شده، رقباییدر دستان پادشاهان اروپایتروم سبب شد تا حاکم

رابطهویعموميمثابه امریوم بهاز امپریانومدرك ریتدر نها. شوندراندهحاشیهبههافئودال
یعنیدوم گروهیحقوق خصوصیماز مفاهیآنان با برخیزشآموعمومینفعباآن

یچه. رسانیدیاريمردمیحاکمیتونمایندگیهمچونمفاهیمیایجاددرراگرایانمشروطه
ینرکت حقوق روم به شکل امروزبدون مشاتوانستندینام برده شده در باال نمیمکدام از مفاه

: کرداضافهرازیرنتایجتوانیمباحث مینابه. یایندخود درب
فاقد گسستی که مواجهیمیخیدر اروپا  با تاریحقوق عمومیخمواجهه با تاردر- الف

چنان گسستی است که ما را در درك مبانی یک دوران منظور از گسست عمیق، آن. عمیق است
در هر دورانی انکه حقوقدانکردفراموشنبایدحالعیندر،نیاز کنداز خود بیاز دوران پیش

دلخواه خود به کار بستند؛ چراکه برداشت خود را از حقوق عمومی روم داشتند و آن را به گونه
گرایی نسبی. افتادگرایی در دام نسبینبایدطلبیدند؛ اما خود را داشتند و پاسخ خود را میمسئله

اند، چنان گشوده که آن را به هر نحو که خواستهمتنی بدانیم آنرارومحقوق دین معنا که ب
حداقل در این مورد یک استثناي بزرگ . کارگیرنداند تا آن را براي مقاصد خود بهتفسیر کرده

رسد آزاد چنان که ابتدا به ذهن میخوانندگان خود را آنوجود دارد؛ تاریخ حقوق روم،
اینکه باید تعارضات و ؛اي را تحمیل کرده استقاعدهآیندگانه است، بلکه بر تمامی نگذاشت

از همین . زبان حقوقی ذهنی و انتزاعی سازمان دهندا استفاده ازتخاصمات سیاسی خود را ب
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،اقتصاديهايکشمکشکه اساساً امکان این:اقرار کنیمیکرفرانتز ونوا با روست که باید هم
د، زاییده این بنیان و ناز طریق قواعد ذهنی و انتزاعی و نه خشونت حل شوسیاسی و اجتماعی 

.ترین مشارکت حقوق روم در حقوق عمومی مدرن استبزرگ
برعمومیامرتنظیمهاگر به مثابیحقوق عمومکنیمادعاتوانیممیاساسهمینبر- ب
شدنمدرنعواملازخودباشد،تهمدرنیازناشیآنکهازبیشدرك شود، یحقوققاعدهاساس
بلوغآن به یدنو رسیحقوق عمومیشتربه تکامل بیزکه خود نیاست، مدرن شدنبودهاروپا

وارد توانستنمیاروپاها،یشهرینبدون ایدشایگر،رسانده است؛ به عبارت دیاريامروزینش
.   دوران مدرنش شود
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