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 :مدخل
فقو القانوف وفمسفتو، الجتماعية لمقانوف تختمؼ اختالفًا جوىريًا عف سات ااالشؾ أف الدر 

في ىذا الميداف، ويرجع االختالؼ بيف القانوف وعمـ موضوعًا عمي الرغـ مف كوف القانوف، يمثؿ 
االجتماع القانوني، إلي أف القانوف يدرس القاعدة القانونية والنظـ القانونية أساسًا في ذاتيا، بينما 

افع االجتماعية التي تحيط بنشأة القاعدة القانونية، و جتماع القانوني يبحث في األسباب والدعمـ اال
كما أنو ييتـ بدراسة العالقة بيف القانوف  .التي تحدثيا القاعدة القانونيةاآلثار االجتماعية  وكذلؾ

عية الراىنة، ومف ومدي مسايرة القانوف لمسياقات االجتماعية والتطورات المجتم ،والتغير االجتماعي
 .ىرة اجتماعيةظا اعمـ االجتماع القانوني بوصفي ايدرسي ،ثـ فإف ما يدرسو القانوف بوصفو قاعدة

مشتركة بيف القانوف وعمـ االجتماع القانوني، فالقانوف المقارف واسـ ومع كؿ ىذا فيناؾ ق
تحيط بو مف ا القانونية عمـ االجتماع القانوني مف جية، واالنثروبولوجيبوتاريخ القانوف يحيطاف 

كضوابط اجتماعية في الدوؿ األكثر تقدمًا، كما أف القوانيف  :جية أخرى، وكذلؾ يدرس عالـ القانوف
االجتماع مف أمثاؿ إيميؿ دوركايـ، وماكس فيبر، وىربرت سبنسر وغيرىـ قد أسيموا في نمو عمماء 

يمثؿ ظاىرة اجتماعية ترتبط بحياة  االتجاه االجتماعي بيف فقياء القانوف، وعمي ىذا فالقانوف
في المجتمع، فحيث أنو ال يوجد قانوف، ومف ثـ ال يمكف لمقانوف أف يولد إال في كؿ اإلنساف 

مجتمع إنساني ما، كما أف القانوف في أي زماف ومكاف لـ ينبع مصادقة أو بنزعة انفرادية مف 
لعوامؿ البيئة المحيطة بو، ووفقًا تيجة ون ،إنما ىو وليد ظروؼ المجتمع وتطوره التاريخي ،المشرع

لذلؾ يحاوؿ ىذا الفصؿ إلقاء الضوء عمي قضية التشريع وماىيتو وخصائصو، ومفيوـ القانوف 
 وعو وخصائص القاعدة القانونية، وأخيرًا القانوف والعدالة االجتماعية.وفر 

 :أواًل: التشريع مفهومه وسماته
وصفو مجموعة مف القواعد القانونية التي تسنيا بشكؿ عاـ ب Legislationعرؼ التشريع ي  

عالف القواعد عف ىذا الطريؽ ىو الذي سمطة مختصة مف سمطات الدولة ىي السمطة التشريعي ة، وا 
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يكسبيا قوة القانوف، ويحمؿ محاكـ الدولة عمي االعتراؼ بيا كقانوف واجب التطبيؽ في المستقبؿ، 
العالقات والروابط البشرية بدت عدـ صالحية العرؼ  كةتعقد شبوكمما تطورت الحياة االجتماعية و 

فراغيا في قالب قوان ىوظيرت الحاجة إل ،كمصدر لمقانوف مف أىمية ف، وقد بمغ يسف التشريعات وا 
التشريع في العصر الحديث أف أصبح يطمؽ عميو لفظ قانوف، فإذا ما أطمؽ ىذا المفظ انصرؼ 

 ر الرئيسي لمشرائع الحديثة.الذىف مباشرة إلي التشريع إذ أنو المصد
أي أف التشريع ىو قانوف تـ سنو مف خالؿ إجراء رسمي، وأعمف في وقت محدد عف طريؽ 

بيف القانوف الذي ميز  Summerوقد استخدـ ىذا المصطمح "ويمياـ سمنر  .سمطات معترؼ بيا
 ؛ورة أكثر تطوراً المسنوف أو التشريعي والقانوف العرفي، حيث ذكر أف القانوف التشريعي يعتبر ص

ألنو ال يعتمد كثيرًا عمي العرؼ أو العادات االجتماعية، ويمكف أف يتعارض مع عدد منيا، وعندما 
يسف قانوف معيف، يمـز التضحية بمرونة العرؼ وبتوافقو الذاتي التمقائي، ومع ذلؾ فالقانوف 

الفو، ويعني ذلؾ خمف يالتشريعي ذو نوعية خاصة، ألف تطبيقو يؤدي إلي ترتيب جزاءات معينة ل
 أف تحؿ الممنوعات مكاف المحرمات، وتخطط العقوبات لكي تكوف وقائية وليست انتقامية.

وتعكس حركة نمو التشريع عبر العصور التاريخية، وكيفية احتاللو لمركز الصدارة 
 ،مصادررسمية لمقواعد القانونية، بعد أف كاف العرؼ والعادات االجتماعية أوؿ ىذه الالمصادر ال

وزيادة تدخميا في سف  ،زيادة نفوذ السمطة التشريعية، وأىمية الدولة والسمطة السياسية ىعف مد
سواء داخؿ نظاـ الدولة ذاتيا  ،والمعامالت بيف األفراد والجماعاتشكؿ العالقات  التي تنظـقواعد ال

 .أو في عالقاتيـ مع األفراد اآلخريف
كاـ المقننة التي تصدرىا السمطة التشريعية بيدؼ تقرير فيعني األحأما التشريع االجتماعي  

عمي تحقيؽ المساواة بيف  التشريع كما يعمؿ .حقوؽ األفراد االجتماعية مف تعميـ وصحة وعمؿ
الناس في تمتعيـ بيذه الحقوؽ وتقميؿ الفروؽ الموجودة بيف مختمؼ الطبقات االجتماعية، وىذا ما 

والذي يمثؿ حقاًل مف حقوؿ الدراسة  ،مي بسوسيولوجيا التشريعما يسجعؿ العمماء ييتموف بدراسة 
ظير في بداية القرف العشريف، ونشأ مف محاولة داعية لجدؿ عناصر معينة  ،االجتماعية لمقانوف

ويؤكد أىمية فيـ دور القانوف  ،مف النظرية االجتماعية، والسيما عنصر الضبط االجتماعي
ماعية بمفيوميا الواسع، أي أف الفمسفة االجتماعية لمتشريع داخؿ الوحدة الكمية االجت توووظيف

حادث كرد فعؿ ضد التركيز الداخمي الضيؽ داخؿ الوضعية القانونية أو الفمسفة التحميمية لمتشريع، 
 ىأقوي تأثير ليا عم فاتمؾ كانت سائدة خالؿ القرف التاسع عشر، والسيما في بريطانيا وأمريكا، وك

 :يتضح أن التشريع يتميز بمجموعة من الخصائص أو السمات العامة وهيوبهذا روسكو باوند.
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يخوؿ ليا المجتمع ميمة وضع القانوف في  ،يتميز التشريع بصدوره عف سمطة عامة محددة -أ 
 تيسر تطبيقو في العمؿ في تحديد ووضوح. ،وثيقة مكتوبة، تصاغ صياغة فنية دقيقة وواعية

فتكفؿ لمقانوف التحديد والثبات الالزميف  ،صدور في شكؿ مكتوبكما يتميز التشريع بخاصية ال -ب
فكتابة القانوف مف شأنو أف يمكف األفراد مف معرفة الحدود التي  .الستقرار المعامالت

 يستطيعوف التحرؾ فييا بنشاط.
كذلؾ يضع التشريع القواعد القانونية التي تتوافر فييا خصائص القاعدة القانونية التي تتسـ  -جػ

. ،بأنيا قاعدة عامة ومجردة  تنظـ السموؾ االجتماعي عمي نحو ممـز
كؿ المصدر الرسمي األصمي في معظـ القوانيف في الدولة الحديثة في الوقت أف التشريع يش   -عػ

 الراىف.
أف التشريع يأخذ صورًا متعددة تختمؼ في مراتبيا ودرجاتيا وفي السمطة التي تصدرىا، فقد  -ىػ

التشريع األساسي، وقد يأخذ عناه الواسع صورة الدساتير، ويطمؽ عمييا حينئذ يأخذ التشريع م
ويطمؽ عميو في ىذه الحالة التشريع العادي مثؿ قانوف  ،صورة القانوف بالمعني الضيؽ

وغيرىا، وقد يأخذ اإلصالح الزراعي، وقانوف تنظيـ الجامعات، وقانوف األحواؿ الشخصية 
ئذ التشريع الفرعي مثؿ الموائح التنفيذية أو التنظيمية أو لوائح صورة الالئحة ويطمؽ عميو حين

 الضبط واألمف العاـ.
 :مفهومه وعالقته بعمم االجتماعثانيًا: عمم االجتماع القانوني 

في أوربا عمي يد  Sociology of Law يدراسة عمـ االجتماع القانونوتطورت ظيرت 
ف مف المتمرسيف بمينة القانوف، ومع ىذا فيناؾ نفر عدد مف العمماء الذيف اىتموا بدراسة القانو 

الذي  ،إميل دوركايموأشيرىـ  ،يالقانونعمـ االجتماع دراسة ليس قميؿ مف عمماء االجتماع اىتموا ب
منيا دراسة العالقة الجدلية بيف قانوف معيف ومجتمع غاية ال ،قاـ بتصنيؼ القانوف إلي أقساـ مختمفة

و الجنائي حسب اعتقاده ىو القانوف الذي يوجد في المجتمع البدائي، بينما فالقانوف الجزائي أ ،معيف
ماكس أو القانوف اإلصالحي ىو القانوف الذي يوجد في المجتمع الصناعي، أما عتبار قانوف رد اال

االجتماعية ما بموضوع القانوف واالقتصاد، واىتمامو ىذا دفعو لتحميؿ األنظمة تفكاف مي فيبر
القانون كدراستو لمعالقة الجدلية بيف القانوف ونواحي المجتمع المختمفة، وفي كتابو " ،تحمياًل عممياً 

إضافة إلي " يضـ فصاًل كاماًل عف طبيعة العقالنية في القانوف واإلدارة، في االقتصاد والمجتمع
الذي ألؼ  اهرلجوجود عدد آخر مف عمماء االجتماع تخصصوا في ىذا الموضوع مثؿ العالـ 

عمم اجتماع الذي ألؼ كتاب في  وجورج كيرفج"، القانونيالمبادئ الجوهرية لعمم االجتماع "كتاب 
وىي أف  ،ـ، وأف جميع ىؤالء العمماء يتفقوف عمي نقطة واحدة64;3الذي نشر عاـ  القانون
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القة جدلية بينيما، فأي تغير يقع الشرعية تعتبر جزءًا مف المجتمع، وأف ىناؾ عالقانوف واألنظمة 
وسيمة ككما اعتبر ىؤالء العمماء القانوف  .ي أي منيا البد أف ينعكس عمي القسـ اآلخر وىكذاف

ليذا فيو متعمؽ بالنظاـ األخالقي والعادات والتقاليد التي  ،ىامة مف وسائؿ الضبط االجتماعي
مييدية يعتمدىا المجتمع، ومف الجدير بالمالحظة أف دراسة أنظمة القانوف قد تكوف دراسة أولية وت

 ؛، إال أف مجاؿ عمـ اجتماع القانوف ىو أوسع بكثير مف مجاؿ عمـ القانوفيلعمـ االجتماع القانون
نظرًا ألنو يشمؿ دراسة العالقة بيف أنظمة القانوف واألنظمة االجتماعية األخرى كالنظاـ االقتصادي 

 والنظاـ السياسي ونظاـ العائمة والقرابة.
بمعناه الشائع إلي دراسة القانوف والنظـ القانونية  القانوني عمم االجتماعىذا يشير  ىوعم

الفمسفي التجاه اداخؿ السياؽ االجتماعي بوصفيا متميزة عف الدراسة التحميمية لممعايير مف جية، و 
ييتـ  -Stoneستون كما يقوؿ  -يالغائي مف جية أخرى، وبالتالي فإف عمـ االجتماع القانون

لوقائع االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية والسيكولوجية المالئمة لدراسة بالعالقات بيف القانوف وا
األساس السوسيولوجي، ورغـ كثرة الخالؼ بيف عمماء االجتماع في تعريؼ عمـ االجتماع القانوف 

 -إال أنو يمكف حصر ثالث رؤى نظرية لتعريؼ عمـ اجتماع القانوف كما يمي:
ورغـ  .مـ االجتماع القانوني ىو أحد فروع عمـ االجتماع العاـىناؾ مف يري أف ع :ىالرؤية األول

انتشار ىذه الرؤية إال أنو يثير كافة المشكالت المتعمقة بالمالمح التي تميز عمـ 
يقدمو ىذا العمـ إلثراء اجتماع القانوف عف غيره مف المداخؿ السوسيولوجية، وما الذي 

 .؟المعرفة االجتماعية الشاممة
والتي ينظر البعض اآلخر مف خالليا إلي عمـ اجتماع القانوف عمي أنو نقمو حديثة  ية:الرؤية الثان

 حؿ محؿ الفقو القانوني.ييمكف أف 
عدو أف يكوف عمـ اجتماع القانوف أحد المصطمحات أو والتي مف خالليا ال ي الرؤية الثالثة:

أو المقارنة  ـ سوي أساليب بحث اجتماعية ثانوية بالقياسدالمفيومات التي ال تق
 باألساليب القانونية.

"دراسة مجموع  بأنو عمم االجتماع القانونيإلي  جورج جورفيتشوفي إطار ذلؾ يذىب  
الواقع االجتماعي لمقانوف عف طريؽ إقامة العالقات الوظيفية الكامنة بيف أنواع القانوف وتنظيماتو 

االجتماعية المقابمة، كما يبحث عف  ىنماط اآلخر األوأنساقو وصور اإلفصاح والتعبير عنو، وبيف 
بالقانوف ودور رجاؿ القانوف والنزعات التي تسيطر عمي نشأة ونمو القانوف،  تصؿالتغيرات التي ت

 وعوامؿ ىذا النمو داخؿ األبنية االجتماعية الكمية والجزئية.
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ع تتداخؿ فرو  ةـ عمـ االجتماع القانوني إلي ثالثقس  ب   جورفيتشويبدو مف ىذا التعريؼ أف 
القانوني وىي عمـ االجتماع القانوني لموحدات الصغرى، وعمـ االجتماع ، وتتشابؾ مع بعضيا 

لمتميز بيف عمـ  جورفيتشذلؾ سعي  الكبرى، فقبؿالتكافمي، وعمـ االجتماع القانوني لموحدات 
ي أف عمـ االجتماع االجتماع القانوني والنظرية االجتماعية، وأيضًا النظرية القانونية إال أنو أكد عم

القانوني ال يمكف أف يكوف بدياًل عف نظريات القانوف، خاصة وأف النظرية االجتماعية العامة، في 
القانوف، ما ىي إال محاولة وضعية تفسيرية لمقانوف، وتيتـ بدراسة الواقع االجتماعي لمقانوف بشكؿ 

 عاـ.
االجتماع القانوني، والقانوف مف ومف خالؿ ذلؾ يتضح أف ىناؾ عالقة وثيقة تربط بيف عمـ 

ناحية، وبيف عمـ االجتماع مف الناحية األخرى، حيث أف العالقة النموذجية بيف عمـ االجتماع 
القانوني، وعمـ االجتماع العاـ عالقة تبادلية، فالنظرية االجتماعية العامة ترشد الباحث في عمـ 

حدد لو أساليب وأدوات البحث التي يختار مف وت ،االجتماع القانوني وتزوده بالمفيومات األساسية
القانوني مف نتائج ومبادئ عف بينيا الظاىرة موضع بحثو، كما أف ما يتوصؿ إليو عالـ االجتماع 

الظاىرة القانونية ونشأتيا وتطورىا وعالقتيا بغيرىا مف الظواىر االجتماعية يساعد عمي صياغة 
عف الظاىرة االجتماعية د مف التعميمات العممية زيواستخالص م ،ر ىذه النظريةوتعديؿ وتطوي

" لمعالقة الوثيقة بيف عمـ االجتماع القانوني وفقو القانوف بحيث أنو روسكو باوندككؿ، وىنا يفسر "
كما أف وسائمو  .ففقو القانوف في نظره عمـ مف عموـ اليندسة االجتماعيةلمثاني، يجعؿ األوؿ أساسًا 

أوضاع معينة لمنظـ القانونية العممية واألشكاؿ المختمفة لممجتمعات الفنية الخاصة التي تناسب 
التي توجد فييا ىذه النظـ، تتوقؼ عمي األغراض التي ييدؼ العمماء في أبحاثيـ، كما تتوقؼ ىذه 

"روسكو األغراض بدورىا عمي الجمع بيف طبيعة القانوف في مجتمع وزماف معينيف، وىذا ما يراه 
ف األفكار والقيـ الفقيية السائدة في ذلؾ دراسات عمـ االجتماع القانوني، وبي  صمب أنو مف " باوند

الزماف والمكاف، وىذا ىو صمب الدراسات القانونية، وىكذا يتضح أف مجالي االجتماع والقانوف 
اًل قويًا إذ مف الممكف تطبيؽ عمـ االجتماع في مجاؿ دراسة النظاـ القانوني الذي ايتصالف اتص

مف والنظاـ في المجتمع، وكذلؾ يدرس عالـ القانوف )الذي يتجو في دراستو وجية يحفظ األ
اجتماعية( القوانيف كضوابط اجتماعية ذات مميزات خاصة في الدولة التي وصمت إلي درجة ال 
بأس بيا مف النمو والتقدـ عمي نحو ما يذىب رواد المدرسة االجتماعية في نظرية القانوف أمثاؿ 

إذ أدرؾ كؿ منيـ الحاجة إلي الخروج عمي االىتمامات  ،باوند، إيرلخ، دوجي، زوهولم، اهرنج
 وسبنسردوركايم وفيبر وروس التقميدية لمباحثيف القانونييف، كما أف بعض عمماء االجتماع أمثاؿ 
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قد أسيموا في نمو االتجاه االجتماعي بيف الفقياء، وكاف ليـ تأثير مباشر عمي بعض عمماء 
 .دوجي وباوندؿ القانوف أمثا

 :هذا يمكن تحديد مجاالت البحث االجتماعي في مجال القانون عمي النحو التالي ىوعم     
ة ما ػأي التركيز عمي دراس ،دراسة اآلثار االجتماعية الفعمية لألنظمة والمبادئ القانونية (3

 بداًل مف التركيز عمي مضمونو المجرد. ،يحدث القانوف فعالً 
عية إلي جانب الدراسات القانونية عند إعداد التشريعات واعتبار القانوف إجراء دراسات اجتما (4

 يمكف تحسينو عف طريؽ البحث العممي. نظامًا اجتماعياً 
إجراء دراسات عف كيفية جعؿ القوانيف أكثر فاعمية مع التركيز عمي األغراض االجتماعية التي  (5

 تو.يخدميا القانوف بداًل مف التركيز عمي الجزاء في حد ذا
وكيؼ  دراسة اآلثار االجتماعية لممبادئ القانونية في الماضيدراسة التاريخ االجتماعي أي  (6

 حدثت وتطورت.
 جتماعية وليس بوصفو قوالب جامدة.دراسة القانوف بوصفو وسيمة لتحقيؽ العدالة اال (7

في  ويمخص عددًا مف عمماء االجتماع القانوني المجاالت األساسية لعمـ االجتماع القانوني
عممية صياغة التشريعات وعممية إصدار األحكاـ القضائية، وعممية قياس  أربع مجاالت، وىي

وأخيرًا عممية دراسة العوامؿ االجتماعية التي  ،اآلثار االجتماعية لمتشريعات، واألحكاـ القضائية
 تؤثر عمي ممارسة العدالة وتطبيقيا في المجتمع.

ىؿ النتائج التي تسفر عنيا بحوث عمـ  :السياؽو في ىذا سلكف السؤاؿ الذي يطرح نف
تصبح معيارية، يتضمنيا في تشريعات تنص عمي السموؾ الذي االجتماع القانوني نزعة لكي 

 .ينبغي أف يكوف؟
تتمثؿ في إصدار المشرع وثيقية الفي الواقع أف عمـ االجتماع القانوني يمكف القياـ بوظيفة 

التسميـ بأف المشرع ينبغي أف يخطط دائمًا بحريتو في إصدار  بالمعمومات بالبيانات المحققة، مع
القوانيف، كما أف عمـ االجتماع القانوني يمكف أف يقوـ بدور إيجابي فحيثما يصمت النص القانوني 
عف أف يبوح بأسراره، وحيثما يسوده النقص أو الغموض تمكف لممفسر لو كانت تحت يده بيانات 

 مالبساتوما يحيط بيا مف  ،انونية المختمفة، وعف القوانيف المطبقةواقعية محققو عف النظـ الق
بداًل مف أف يعتمد في ذلؾ عمي محض  ،اجتماعية، أف يستعيف بيا في تفسير النصوص القانونية

 تقديره الشخصي الذي قد يكوف قاصرًا أو محدودًا.
 :ثالثًا: مفهوم القانون وفروعه
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ىذا المصطمح ومحور  بياتحوؿ تعريؼ القانوف في أد يوجد خالؼ وجدؿ مفهوم القانون :( 3
"نسؽ الجدؿ المركزي يدور حوؿ مالءمة وكفاءة تعريؼ القانوف عمي أساس أنو 

 متخصص مف القواعد المنظمة التي تساندىا عقوبات أو جزاءات".
مفيوـ القواعد الصحيحة التي تركز اىتماميا عمي المتطمبات الدستورية الخاصة بخمؽ  -أ 

 القواعد كقواعد شرعية. وتماثؿ
صفة العمومية في القواعد القانونية مقابؿ صفة الخصوصية أو الطبيعة الخيارية لمقواعد  -ب 

 غير القانونية.
ضرورة العالقة بيف القواعد القانونية والعقوبات التي يتـ فرضيا مف جانب ومف خالؿ  -ج 

 المؤسسات القانونية.
عف استخدامات عمماء القانوف في بعض بايف لكف استخدامات عمماء االجتماع لمقانوف تت

عضوًا في المجتمع، كما أشار الفرد بوصفو  التي يكتسبيا الجوانب، فالقانوف يعتبر جزءًا مف الثقافة
"لمثقافة  المجتمع البدائيالصيت في كتابو في تعريفو الذائع  ادوارد تايمورإلي عالـ االجتماع السير 

العادات والتقاليد و ركب الذي يشتمؿ عمي المعارؼ والمعايير الم الديناميبوصفيا" ذلؾ الكؿ 
 باعتباره عضوًا في المجتمع. ،وكؿ ما أكتسبو اإلنساف ..والعرؼ والقانوف والديف

لذا يفسر عمماء االجتماع معني القانوف واستخداماتو المتعددة بوصفو أدارة لمعدالة أو لمداللة 
تتعمؽ بالدوافع وخاصة إذا كانت ىذه القواعد  ،البشريعمي القواعد المؤثرة في توجيو السموؾ 

ة لتوجيو يكما قد تكوف ىذه القواعد موجإلرادة الفرد بوصفيا القواعد األخالقية، والقرارات الداخمية 
 األفعاؿ الظاىرية أو بوصفيا قوانيف اجتماعية.

األخالؽ والقوة، عمي عنصريف أساسيف ىما  -"نيقوال تيماشيف"كما يقوؿ  -لذا يرتكز القانوف
ولكنيا تكمف أيضًا  ،فمعايير السموؾ التي تفرض عمي اإلرادة الفردية ال تكمف في القانوف فحسب

 ،تعد قوة أخالقيةفي األخالؽ والعرؼ، وىذا يدعو إلي التوصؿ إلي أف األخالؽ والعرؼ والقانوف 
ألخر فإف قوة القانوف، والضغط القانوني عمي وتشكؿ ما يطمؽ عميو األخالقيات وعمي الطرؼ ا

إال أنو في  ،السموؾ البشري إنما تبرز في الممارسة الفعمية والحقيقية لمسمطة االجتماعية المنظمة
ويظير ىذا دوف اعتماد عمي )األخالقيات( بعض الحاالت قد تمارس السمطة االجتماعية نشاطيا 

قائمة وموجودة دوف عالقة أو قد تكوف األخالقيات  ، ومف جية أخرىفي حالة الحكـ االستبدادي
البحت، وفي كمتا الحالتيف مثمما ىو الحاؿ في حاالت التوافؽ األخالقي  ،اعتماد السمطة االجتماعية

ذلؾ الجزء المشترؾ ذلؾ ألف القانوف في تصور تيماشيؼ يمثؿ  ،فإنو ال يمكف القوؿ بوجود القانوف



3; 
 

بالتالي يمثؿ القانوف في نظره قوة اجتماعية كما تتمثؿ وظيفتو بيف دائرتي األخالؽ والقوة، و 
 .معايير السموؾ االجتماعي عمي إرادة الفرد ضاالجتماعية في فر 

إلي أف القانوف يعتبر عاماًل مف عوامؿ المحافظة عمي النظاـ  "رادكميف براون"لذا فقد ذىب      
عف طريؽ ممارسة سمطة القير حدد ىذا النظاـ داخؿ نطاؽ إقميمي م توطيداالجتماعي أو 

 .تطمب األمر ذلؾ اواستخداـ القوة الفيزيقية إذ
مف القواعد واألساليب القانونية التي تحكـ سموؾ وىكذا يتضح أف القانوف عبارة عف مجموعة 

األفراد داخؿ المجتمع، والتي يتعيف عميو الخضوع ألوامره، والتي ترتبط بتوقيع جزاءات مادية أو 
مف يخالؼ تمؾ القواعد، حتى يتحقؽ التوازف بيف مصالح الفرد الخاصة ومصمحة لة اجتماعي

 .الجماعة أو المجتمع الذي يعيش فيو
واألنساؽ القانونية توجد عدة طرؽ يمكف مف خالليا تصنيؼ القانوف  :فروع القانون وتصنيفاته( 2

 -والتي مف أىميا ما يمي:
 :Civil and Common Law- Systemsأنساق القانون العام أو المدني  -أ 

 .والقضائيأنشأت التشريع القانوني القانوف العاـ ىو الذي يوجد في الدوؿ التي إف      
)الدولي( والذي ينظـ عالقة الدوؿ ببعضيا البعض في زمني  القانون العام الخارجيوينقسـ إلي 

د المنظمة لمعالقات المتصمة والذي يقصد بو مجموعة القواع والقانون العام الداخميالسمـ والحرب؛ 
التي أخذت بتعديؿ القانوف في جماعة داخميًا، ويوجد القانوف المدني في الدوؿ بحؽ السيادة 

القانوف مثؿ )الروماني الذي تـ فيو جمع المجاالت الرئيسية في القانوف إلي مجموعة نماذج قانونية 
 .(الجنائي والقانوف المدني

 :Common Law and Equityلة القانون العام وأحكام العدا -ب 
تعتبر إنجمترا ىي النموذج األوؿ لنسؽ القانوف العادي، الذي ظيرت مبادئو في األحكاـ 

تخضع إلجراءات شديدة الصرامة، وأصبحت مبادئ القانوف حيث أصبحت ىذه المبادئ العامة، 
ت لجميع ـ( أصبح3:97ومنذ عاـ ) .التي تطبؽ في المحاكـ تعرؼ بمبادئ وأحكاـ العدالة

 المحاكـ في بريطانيا سمطة تطبيؽ كؿ مف المبادئ العامة لمقانوف العاـ والعدالة.
 :Case and Statute Lawقانون السوابق والقانون التشريعي  -ج 

قد القضائية إال أف دور الدولة بالرغـ مف أف أسس القانوف العادي قائمة في قانوف السوابؽ 
المائة وخمسوف عامًا األخيرة، وأصبح سف القوانيف عف تطور بدرجة كبيرة، خصوصًا عمي مدي 

 طريؽ البرلماف بتحريض مف رجاؿ السياسة والحكومات، يعرؼ عامة بالقانوف التشريعي.
 :Public and Privateالقانون العام والخاص  -د 
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يوفر األساس الذي يقوـ عميو تنظيـ النزعات بيف  القانون الخاصأف  يمكف القوؿ بشكؿ عاـ
أو الخسائر التي تنجـ عف وقوع خرؽ التعاقد بيف األفراد مثؿ النزعات التي قد تنشأ عف د، األفرا
، فيو الذي يختص بتنظيـ األنشطة التي تمارسيا الحكومات، وكذلؾ القانون العامأما  .حادث

 وفي كثير مف الدوؿ خصوصًا تمؾ التي تأخذ بأنساؽ القانوف المدني. ،عالقة األفراد بالدولة
 :Constitutional Lawنوني الدستوري القا -ه 

معظـ الدوؿ المتقدمة ليا دستور مكتوب، كما أف الكثير منيا يوجد لدييا محاكـ دستورية 
خاصة تمؾ السمطة القضائية لمفصؿ في المسائؿ المتعمقة بشرعية ممارسة السمطات في الجيازيف 

 التشريعي والتنفيذي وفقًا ألحكاـ الدستور.
 :Civil and Criminal Lawوالجنائي القانون المدني  -و 

القانوف المدني وأنساؽ القانوف العاـ، ويعكس ذلؾ األنواع لقد ميزنا سابقًا بيف أنساؽ    
بشكؿ أكثر تحديدًا المختمفة مف األنساؽ القانونية الموجودة في الدوؿ المختمفة، لكف يمكف التمييز 

أكثر وضوحًا، فالقانوف المدني يختص بحؿ  بيف القانوف المدني والقانوف الجنائي ىنا، بشكؿ
النزعات التي تنشب بيف األفراد في المجتمع، وتتمثؿ أحكامو التقميدية في التعويضات النقدية )عف 
الخسائر( مثؿ اإلصابة أو انتياؾ العقد، أو عف حكـ المحكمة الذي يأمر أحد األطراؼ بتنفيذ أو 

ـ بالسجف أو دفع كفالة أو حكـ باإلعداـ( عمي الذيف عدـ تنفيذ عقوبة مف جانب الدولة مثؿ "حك
 يثبت في حقيـ انتياكيـ لمقانوف الجنائي.

 :ةرابعًا: خصائص القاعدة القانوني
ىناؾ تداخؿ وتشابؾ بيف القاعدة القانونية وقواعد السموؾ االجتماعي األخرى مثؿ قواعد 

نطاقًا مف قواعد فيي أوسع  ألخالققواعد ااممة، فمف حيث اعد الديف وقواعد المجاألخالؽ، وقو 
تنظـ عالقة اإلنساف بربو وعالقة اإلنساف بنفسو، وعالقة اإلنساف بغيره  فقواعد األخالقالقانوف، 

تحديد عالقة اإلنساف بغيره، أما مف حيث الجزاء قتصر عمي ي نطاق القانونمف الناس، ولكف 
ؿ الترغيب وليس ليا جزاء عمي مخالفتيا فاألخالؽ ىي أوامر ونواىي تتوجو إلي األفراد عمي سبي

إال تأنيب الضمير واستنكار المجتمع لفعمو، ولكف أوامر القانوف ونواىيو تتوجو إلي األفراد عمي 
 سبيؿ التكميؼ مدعمو بالجزاء المادي الذي توقعو السمطة العامة عمي المخالؼ.

لقواعد التي تنظـ حياة الفرد في يمثؿ مجموعة ا الدين، فنجد أف والدين القواعد القانونيةأما 
عمي  معاشو، ومعاده فتبيف سموكو نحو نفسو وسموكو نحو غيره مف الناس، وسموكو نحو ربو وتحثو

ولكف  ،عمي مف يخالؼ ىذا األمر أو النييوتضع جزاء  ،إتياف ىذا السموؾ في صورة أمر أو نيي
قواعد ىي  قواعد القانونخرة، لكف ىذا الجزاء ليس دنيويًا بؿ ىو يحاسب المخالؼ عميو في اآل
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بؿ وال تحكـ ، وعرضو لمزواؿ والتغيير، وأنيا تحكـ سموؾ الفرد نحو غيره وضعيو مف صنع البشر 
قوـ السمطة الحاكمة تإال ما ظير كقاعدة عامة مف ىذا السموؾ، ويتخذ الجزاء منو مظيرًا عاديًا و 

 .بتوقيعو
والتقاليد، فإف ىذه القواعد الخاصة بالمجامالت توجو أما القانوف وقواعد المجامالت والعادات 

واعية  سمطةتضعيا وال  ،تعتبر جزءًا مف النظاـ االجتماعي ػ بحكـ التقاليدػ الناس في سموكيـ 
نما تكتسب قوة سيطرتيا مف درجمدبرة وتتفؽ ىذه القواعد مع القواعد القانونية في  .الناس عمييا ، وا 

يما يتعمؽ فا يختمفاف مليـ، ولكنيممزمة  ا، بحيث يشعروف بأنيالمجتمع أنيا تحكـ سموؾ األفراد في
بينما الجزاء  ،قواعد المجامالت عمي مجرد استنكار الناس فيحيث يقتصر الجزاء  ،بماىية الجزاء

 جزاء مادي تتولي السمطة العامة توقيعو بالقوة الجبرية.ىو في القواعد القانونية 
 -:تحديد خصائص القاعدة القانونية بإيجاز فيما يميووفقًا لما سبق يمكن      

 :( القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية1
في المجتمع مف  أفعاؿ الجوارح أي بالسموؾ ال ييتـ إال بما يظير  فالقانوف ظاىرة اجتماعية

ؿ مثأما الظواىر الداخمية أو ما يدور في األعماؽ مف مشاعر ونوايا وأحاسيس  .الخارجي لإلنساف
يعتد ا نفي ،الحقد والكراىية فال ييتـ بيا القانوف، إال إذا كانت تصرؼ خارجي كالسرقة أو القتؿ

، وىذا ما يميز القانوف عف قواعد األخالؽ والديف القانوف بالنية كعامؿ تشديد أو تخفيؼ لمعقوبة
امنة بالنفس إذا صاحبت والمقاصد، ولكف ييتـ القانوف بالنوايا والدوافع الكحيث يعتد الداني بالنوايا 

فعقوبة القتؿ المتعمد مع سبؽ اإلصرار تختمؼ عف عقوبة السموؾ الخارجي، وكانت عمي صمة بو، 
يمعب حسف أو سوء النية دورًا ىامًا في ترتيب اآلثار القانونية في كثير مف  القتؿ الخطأ، وبالتالي

 .الحاالت
لقانونية تظير لنا حقيقة ىامة وىي أف كما أف الصفة االجتماعية التي تتسـ بيا القاعدة ا

مف سموؾ األفراد ال ييتـ  ، وبالتاليمعتجلمعالقات بيف األفراد في المتنظيـ ىو القانوف بحكـ ىدفو 
يتصؿ بيذا اليدؼ، لذا فيو ال ييتـ إال بتنظيـ السموؾ المتصؿ بالجماعة بيدؼ تقويمو، إذ  إال بما

نساف، كما تيتـ بالسموؾ الخارجي لإل أنيااعد التقويمية، كما أف قواعد القانوف تتميز بأنيا مف القو 
ف ومف بمعني أنيا تختمؼ مف زماف إلي زما ،تتسم بالنسبيةدة اجتماعية اعقأف القاعدة القانونية ك

 مكاف إلي مكاف.
 :( القاعدة القانونية عامة ومجردة2

بؿ ىي توجو إلي  ،بذاتوونعني بالعمومية أف القاعدة القانونية ال تخاطب شخصًا معينًا 
توافرىا لتطبيقيا، الالـز بؿ ىي تحدد الشروط  ،األفراد بصفاتيـ، وىي ال توجو فردًا معينًا بالذات
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عمي كؿ ىذا نو، وينطبؽ فالقانوف يتضمف تكميفًا عامًا يتوجو إلي كؿ األفراد ال إلي شخص بعي
أنو عند نشوء  بو صدقتيا، أما التجريد فيمعينة بذاالوقائع التي تتوافر فييا شروط معينة، ال واقعو 

مرتبطة بشخص معيف أو واقعة بذاتيا، بؿ تطبؽ عمي جميع األشخاص، القاعدة القانونية ال تكوف 
والوقائع التي فييا شروط وصفات معينة، فالقاعدة القانونية عامة مف حيث تطبيقيا، ومجردة مف 

لكؿ الحاالت المماثمة في المستقبؿ، لذا فالقانوف  بؿ ،حيث نشوئيا أي ال تنشأ لحالة معينة بالذات
بؿ يستمر ليطبؽ عمي كؿ الوقائع التي تحدث في  ،يتسـ بالدواـ ألنو ال يطبؽ في المجاؿ فقط

 المستقبؿ.
بؿ ىما  ليست صفتاف مختمفتاف تتصؼ بيما القاعدة القانونية التجريد والعموميةأي أف 

ممة واحدة، لكف ليس معني صفة العمومية والتجريد لمقاعدة صفتاف متالزمتاف أو باألحرى وجياف لع
عمي مف تتوافر  متطبيؽالقانونية أنيا البد أف تطبؽ عمي جميع المواطنيف بؿ تعني بذلؾ أنيا قابمة ل

كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقواعد القانونية التي تنظـ ميمة المحاماة أو الطب أو فييـ شروط تطبيقيا، 
تطبؽ إال عمي المحاميف أو ال  فإنيا ،ة الشرطة أو القوات المسمحةئعات أو ىياليندسة أو الجام

 .بذواتيا وصفاتياوىكذا، إذ في جميع الحاالت تطبؽ عمي فئة مف أشخاص معينة .. األطباء 
 :( القاعدة القانونية قاعدة ممزمة3

ي تنظيـ المجتمع، ة ومنطقية لوظيفة القانوف فيوصفة اإللزاـ لمقاعدة القانونية نتيجة طبيع
يد بيا قوذلؾ لكي يسود األمف الجماعي، إذ لو ترؾ األمر لألفراد الحرية في احتراـ القاعدة لما ت

أحد، كما أف صفة اإللزاـ المقترنة بقاعدة القانوف كقاعدة سموؾ تقـو عمي فكرة أخرى ىي فكرة 
عمي الشخص الذي كاف يخالؼ ع الجزاء، فاإللزاـ ال يتصور وجوده ما لـ تقترف القاعدة بجزاء يوق

األمر الوارد بيا، ففكرة الجزاء ىي فكرة متممو لفكرة اإللزاـ وكالىما الـز لوجود القاعدة القانونية، 
وبالتالي يعد الجزاء العنصر المميز لمقاعدة القانونية عف غيرىا مف القواعد االجتماعية األخرى، 

عاممة بالمثؿ، استنكار الجماعة أو العقاب التي يتضاءؿ عنصر الجزاء منيا إلي مجرد الم
األخروي، كما يتسـ الجزاء بأنو يأخذ مظير مادي مف ناحية، ويوقع مف جانب السمطة العامة 

كما يتحقؽ لو توحيد  ،بماليا مف سمطة األمر والنيي مف ناحية أخرى، فيتحقؽ بذلؾ الفاعمية لمجزاء
 .مترتبة عمي القصاص الفرديجية توقيع الجزاء مبتعديف بذلؾ عف الفوضى ال

 :خامسًا: القانون والعدالة االجتماعية
في الواقع أف القانوف ىو تعبير عف إرادة المجتمع، كما أنو يعكس احتياجات وآماؿ المجتمع، 

ارتباطًا  Justiceلمبادئ العدالة العميا، ولذا يرتبط مفيوـ العدالة وباإلضافة إلي ذلؾ فيو ترجمة 
لقانوف، إذ ىي الوسيمة األساسية التي بذلت مف خالليا المحاوالت ال لتحديد الغايات ـ ايو وثيقًا بمف
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بؿ وبمفيوـ أوسع لتحديد غايات السموؾ اإلنساني وأىدافو أيضًا،  ،واألىداؼ مف القانوف فحسب
الذي يقوـ عمي معاممة األشخاص المتساوييف بدوف تمييز، أو إعطاء كؿ  -كذلؾ فإف مفيـو العدالة

بؿ الفمسفة السياسية  ،ا ال بالنسبة لنظرية القانوف فحسبمحوريً  احؽ حقو، قد كاف مفيومً ذي 
سواء  -واألخالقية أيضًا، فالعدالة مفيوـ عالئقي يسعي إلي توفير وسيمة لتعميـ نفوذ العقؿ البشري
تحديدًا مف جانب الفرد أو نظاـ قانوني عمي فرد آخر أو جماعة أخرى، وتستمـز العدالة أو تتطمب 

ارتباطًا وثيقًا في الغالب  Equityدقيقًا لمعايير التقييـ، وىكذا ارتبط معيار التجرد أو المساواة 
 بمفيـو العدالة.

لذا كاف مف بيف المفاىيـ األساسية التي اعتمد عمييا باحثو المعرفة ووجية النظر بشأف 
ي، والمواقؼ األخالقية، وىذه أفكار الوعي القانونو القانونية، العاطفة و القانوف، معني العدالة، 

النظر بشأف القانوف يعتروف  اتوجيأصحاب غامضة إلي حد ما، بالرغـ مف أف عمماء المعرفة و 
تمطيؼ القوانيف التنظيمية الصريحة ينبغي مدى  ر تساؤاًل إلي أياعممية، وىنا يثأف ليا ضمنيات 
إلشارة إلي نموذجيف يصفيما إلي أنيما عمي ىذا السؤاؿ با Kaganوىنا يجيب  ؟.لمصمحة العدالة

وفي النموذج األوؿ ينبغي أف يكوف الموظفوف أحرارًا )نموذج الخبير( )والنموذج القانوني لمتنظيـ(، 
ياسات استجابًا لممشكمة الموجودة، في حيف أف النموذج القانوني لمتنظيـ ينادي في صياغة الس
ؿ قانوني ضد مخاطر التحكمية والفساد وتحقيؽ وحميات خاصة قابمة لمفرد بشكبضوابط رسمية، 

 .العدالة
مع ما يتمتع بو  -دائمًا وبالضرورة عنواف العدؿ والتوازف، فيوالقانوف الواقع ليس  في لكف

ليس منزىًا عف الخطأ والخطيئة، ذلؾ ألف القانوف ىو تعبير عف إرادة  -مف ىيبة ومف سيادة
ت بالضرورة ىي المعبرة عف جميع المصالح في المجتمع، السمطة السياسية، والسمطة السياسية ليس

وليست بالضرورة سمطة تزف ىذه المصالح بعضيا إزاء البعض اآلخر وتخرج عمييا العادؿ، فكثير 
مف القوانيف تنحاز وتمالئ وتكرس التفرقة بيف الناس وتخؿ المساواة، وليذا نفرؽ بيف القانونية 

أف صدر باألسموب الدستوري فأصبح قانونًا، ولكف ال يمثؿ  قانونيةوالشرعية، فالقانوف يكتسب 
 .ؼ مصالح خاصة بغير حؽاواستيد ،توازف المصالحببالضرورة شرعية إذا أنطوي عمي إخالؿ 

وليذا يتعيف أف يتالءـ المجتمع مع القانوف، وأف يالءـ القانوف كؿ مجتمع بذاتو، وذلؾ بأف 
بعد  لممواطنيف ىذا مف حيث التشريع، ولكفدة الحقيقية تكوف اإلدارة التشريعية معبرة عف اإلرا

صدور القانوف يتعيف أف ينفذ بروح العدالة، فالقانوف ال يستكمؿ ىيبتو إال بعمومية تطبيؽ بنوده 
وأحكامو عمي الكافة، فال يجوز أف يفرؽ بيف المواطنيف بأي ذريعة كانت، وفي ىذا الصدد يقوؿ 

كما تطبؽ في الواقع، السطور المكتوبة، ولكنو القاعدة القانونية، القانوف ليس  : إفأحد الباحثيف
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وليذا فإف القانوف ال يعني كؿ شيء إال إذا تناوؿ األجيزة القائمة عمي تطبيقو لضماف قياـ جياز 
 العدالة بدوره االجتماعي الخطير.

كو، فإذا نوف ىي التي تصنع اإلنساف وسمو وعمي ىذا فإف النظـ التي يشرعيا ويحمييا القا
ذا سمحت األنظمة بفتح األبواب  أسيمت األنظمة فتح أبواب التيريب فأنؾ تخمؽ مجتمع التيريب، وا 

ة، فإنؾ تخمؽ مجتمع الساخطيف ييا لالستيراد الذي ال يتفؽ مع عامة الدخوؿ الحقيقيعمي مصرع
ذا سمحت األنظمة بيز أعمدة القطاع العاـ وانفمت  خاص فإنؾ تخمؽ تيار القطاع الوالطفيمييف، وا 

فساد زمـ المسئوليف عف العمؿ العاـ والخاص.  مجتمع الرشوة وا 
مقانوف لوعمي الرغـ مف أف المجتمعات اإلنسانية تعرؼ أشد نظـ العدواف عمي القانوف إال أف 

وال أحد فوؽ القانوف في كؿ المجاالت، إذا فقد صؾ  ،ويخشاه الجميع ،ىيبتو في كؿ األحواؿ
بوصفيا العممية التي تمنح القوة القانونية أساسيا  Legitimationالشرعية  البعض مصطمح إطفاء

 رعية أو القانونيةوالقوة الش، القوة الفعميةبيف  ماكس فيبرالمعنوي أو األخالقي وىنا يميز 
حيث ، الخضوع الذي يتـ عمي أساس مف المصالح  المصطمح األوللييف، ويعني اكنمطيف مث

مصطمح لتمؾ القوة، أما وخضوع الفرد طواعية  ،مع والخدمات في السوؽيتضمف السيطرة عمي الس
نة تحتاج القوة الفعمية المجردة إلي تبرير فيعني أنو عند نقطة معي القانونيةالقوة الشرعية أو 

عمي خمؽ معني الواجب واالمتثاؿ لو  -باستخداـ عممية إطفاء الشرعية -نفسيا، ومف ثـ تعمؿ
 ع والمصالح.بصرؼ النظر عف الدواف

مع أنو مف المالحظ  ،وتمثؿ كؿ النظـ مزيجًا مف نمطي القوة الفعمية والشرعية القانونية
بط بالحركة المتابعة زمنيًا اتجاه إطفاء الشرعية القانونية الطبقات المالكة واالجتماعية تر  الواضح أف

بالعادات والتقاليد ي يستيدي ويدؿ الفعؿ الذعينيا نظاـ المكانة القائـ، يعمي القوة الطبقية التي 
لعممية إطفاء الشرعية عمي قوة الحكاـ، عمي المراحؿ المتتابعة واإللزاـ القانوني والرموز الدينية 

 والتي مف شأنيا أف تؤدي في نياية األمر إلي إيجاد نظاـ مستقر وثابت لتوزيع القوة.
د بالقانوف، ويحاوؿ أف يتخذه لكف عندما يحدث خماًل في ميزاف القوة في المجتمع يموذ الفر 

زاء ىذا التشبث العاـ بالقانوف سياجًا ودرعًا لمحفاظ عمي حقوقو  أو استرجاع حقوؽ سمبت منو، وا 
ألف القانوف ىو الذي يساعد عمي تحقيؽ العدالة ، عصر القانونأطمؽ البعض عمي عصرنا الراىف 

يتحوؿ إلي واحتراـ لييبة القانوف  ،يفبيف الجميع، وبالتالي إذ لـ يحط المجتمع بسياج قانوني مت
 ضعؼ بالتالي ىيبة القانوف.وت   ،يييمف فيو القوي عمي الضعيؼ ،غابة


