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 القانون والمجتمع

 تعريف القانون:

واقعي والبعض تعتبر الظاىرة القانونية ظاىرة معقدة تشتمل عمى عناصر مختمفة بعضيا     
االخر مثالي. وتتميز بخصائص متعددة بعضيا رسمي والبعض االخر غير رسمي .وقد ترتب 

خاصية من  ينتقون عمى ذلك ان أولئك العمماء الذين حاولوا وضع تعريف لمقانون ً. دائماً 
خصائص القانون .او عناصر من عناصره ويجعمونو اساسًا لتعريفيم .ولذلك تعددت تعريفات 

ىذا الصدد اعتمد عدد من العمماء في تعريفيم لمقانون .عمى  وفي القانون بتعدد المنظورات اليو.
عن طريق بتنفيذىا  تمك الصفة الممزمة لممعايير القانونية .بوصفيا قواعد تفرضيا الدولة وتقوم

استخدام القوة ،وقد قوبل ىذا لتحديد بالنقد الشديد من جانب بعض عمماء االجتماع ومن اىم 
" حيث قسم نقده ىذا الى ثالث افكار Sorokinواضحُا "سركون  الذين عبروا عن ذلك النقد تعبيراً 

اال في  تظيرظمة لم الجماعات المناساسية .الفكرة االولى :مؤداىا ان الدولة كصورة من صور 
وقت متأخر نسبيًا من تاريخ الجنس البشري وقبل ظيورىا كانت ىناك عشائر وقبائل وجماعات 

كانت موجودة بال  طوطمية تقوم بوظائفيا واليس من المعقول ان نتصور ان تمك الجماعات
الزمنية المتالحقة وفي الفترات  انو توجد في كثير من المجتمعاتقانون .اما الفكرة الثانية فقواميا 

صة بالمزارعين وقوانين .قوانين غير معترف بيا من جانب الدولة كالقوانين العرفية والقوانين الخا
توجد اخرى كثيرة ظيرت ولم تكن في حاجة الى اعتراف رسمي من الدولة .وفي العصر الحديث 

ست ليا عالقة في كل مجتمع من المجتمعات جماعات منظمة ليا قوانينيا الخاصة .التي لي
الدولة يدل عمى وجود القانون وانو  الى ان وجودبالدولة ومن الناحية الثالثة ذىب "سوروكين " 

يمكن ان توجد الدولة ومعنى ذلك ان وجدود القانون سابق عمى وجود  المعايير القانونية البدون 
ممزمة تفرضيا  ةو ون  عن طريق القول بأنو يرجع الى قالدولة ومن ثم ال يمكن تعريف القان

 الدولة.

.فذىب الى ان وىناك فريق اخر من الباحثين اعتمد في تعريفو لمقانون عمى فكرة االرادة العامة 
انو المعايير القانونية ىي تعبير عن ىذة االرادة وقد انتقد "سوروكين" ايضًا ىذا التعريف .واعتقد 

شعب ال من استشارة اعضاء المجتمع او افرادالرادة العامة فأنو ال بد اذا كان القانون يعتمد عمى ا
فيما يخصيم من قواعد ومعايير ..ولكن ذلك ال يحدث في الغالب .فالمعايير القانونية ليست 
مرتبطة بأية استشارة تتعمق بأشخاص في الدولة .وقد ذىب فريق ثالث من الباحثين الى ان 

زع الحقوق والواجبات بطريقة عادلة القوانين تستيدف حماية حرية اعضاء الجماعة .او انيا تو 
ذلك الن ىناك  وقد تعرض ىذة التعريف لمنقد ايضًا.وتحمي المصمحة العامة العضاء المجتمع 
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معايير قانونية كانت تمنح السمطة غير المحدودة لشخص مستبد عمى شعبو وىذة المعايير ال 
حاكم المستبد ويعتمد فريق تحمي مصالح وحريات وحقوق افراد الشعب وانما ىي تحمي مصالح ال

التي قام  رابع في تعريفو لمقانون عمى فكرة مؤداىا ان القانون يشتمل عمى مجموعة المعايير
وان الصورة الراىنة التي تتخذىا المعايير القانونية في اي مجتمع انما تعكس العقل بتطويرىا 

ويعترض "سوروكين" ايضًا  درجة النمو الذي وصل اليو عقل االنسان في ىذا المجتمع او ذاك.
من المعايير القانونية ظيرت وتطورت عن طريق  كثيراً عمى ىذا التعريف فيذىب الى ان 

او عمى خطة مقصودة وموجية ودون  المحاولة والخطأ دون اعتماد عمى اي تفكير عقمي منظم
ة تقوم ان تكون موجية الى ىدف محدد وما ىو اكثر من ذلك ان ىناك معايير قانونية مختمف

.وتعتمد عمى الجيل الذي يتعارض مع التجربة  عمى معتقدات ال تتفق مع العقل بل تتناقض معو
الواقعية ومثال ذلك تمك المعايير التي تحمي مصالح العبيد واتي طورىا سادة العبيد ولكنيا لم 

التعريفات تكن متفقة مع عقل العبيد انفسيم وميما يكن من امر تمك االنتقادات التي وجيت الى 
التي تعتمد عمى خاصية واحدة من خصائص القانون او عنصر وحيد فانيا ال يمكن ان تقضي 
عمى اىمية تمك التعريفات ذلك الن كل تعريف منيا يمقي الضوء عمى جانب ىام من جوانب 

ليو فقد افاض عمماء االجتماع في تعريفاتيم لمقانون واختمفوا في نظرياتيم االقانون وعمى اية حال 
سًا لمزيد من الوضوح يمكننا ان فتناولوه من جوانب متعددة وناقشوه في مستويات مختمفة والتما

عمماء االجتماع في القانون ثم نحدد بعد ذلك مجال  نعرض في ىذا الصدد الىم وجيات نظر
 كل تعريف ومستوى التحميل الذي اعتمد عميو ىذا التعريف.

  ظاىرة اجتماعية وثقافية

تثال اعضاء المجتمع لمقانون اتجاىًا في السموك االنساني حيث ان الناس يسمكون في يعتبر ام
عديد من مجاالت حياتيم بطريقة معينة وليس بطريقة اخرى وذلك طبقًا لما يحدده القانون وقد 
ذىب عدد كبير من عمماء االجتماع الى فاعمية القانون لم تكن مقتصرة عمى مدينة معينة او 

اجتماعية منظمة تسير بال قانون .وقد ذكر لنا نتصور وجود حياة يمكن ت فال مجتمع بالذا
ون فقد الرحالة والمؤرخون ان السموك المتوافق مع القانون ظير منذ وقت مبكر اما االثنولوجي

نفس الشيء وىو وجود القانون بين القبائل المختمفة فالقانون اذن ظاىرة اجتماعية اكدوا ايضًا 
مان ومكان ولو ان وجودىا يعتبر مسألة درجة يضاف الى ذلك ايضًا انو جزء وجدت في كل ز 

عند كثير من عمماء االجتماع  القانونفمن الثقافة فيو موضوع ثقافي او قوة ثقافية ومن اجل ىذا 
 ظاىرة اجتماعية ثقافية .

 محاولة لتحقيق العدالة في المجتمع
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ن اي تعريف حاول عزل عنصر واحد او خاصية يعتمد ىذا التعريف عمى فكرة اساسية مؤداىا ا
واحدة من القانون واعتمد عميو ىو تعريف مضمل وانو يسد الطريق امام دراسة الحقيقة 

"جيرفيتش" الذي حاول ان يعثر عمى  ىذهلمقانون ومن اىم المتزعمين لوجية النظر االجتماعية 
شاممة لمقيم القانونية حيث معيار لتعريف القانون عن طريق تحديده لمجموعة الخصائص ال

 الخصائص عمى النحو التالي . ىذهاوضح 

تتكون التجربة القانونية المباشرة من االفعال الجمعية التي تعكس القيم الروحية المعترف بيا  -1
 والتي تتحقق بالفعل .

ىذا االختالف  تتميز القيم القانونية او قيم العدالة بأنيا اكثر القيم االجتماعية اختالفًا ويرجع -2
 باألفكارالى عدة عوامل اوليا اختالف التجربة القيمية ذاتيا وثانييا اختالف التجربة المتعمقة 

 المنطقية والتمثالت العقمية وثالثيا اختالفات في العالقة بين التجربة االنفعالية والتجربة العقمية .

ىو ان تقول "ان محاولة لتحقيق  ويستخمص "جيرفيتش" من ذلك ان اكثر تعريفات القانون مالءمة
ولكنيا  في رأي جيرفيتش ليست مثااًل وال عنصرًا ثابتاً والعدالة  محيط اجتماعي معين "العدالة في 

نسبية ولذلك فان نسبية القانون ونسبية العدالة ترجع الى حقيقة ىامة وىي اختالف التجربة 
ع الضبط االخرى عن طريق الصفة القانونية االجتماعية والضبط القانوني يختمف عن انوا

وربما يكون  االخرى المحددة والمميزة لألوامر القانونية في مقابل الصفة غير المحددة لألوامر
يعتبر اكثر اىمية من الدور الذي تقوم بو بو الضوابط القانونية  ذلك سببًا في ان الدور الذي تقوم

لى ذلك ان القانون يعتبر بناًء ممزمًا الضوابط االجتماعية االخرى في مواقف عديدة يضاف ا
وتخصيصيًا عمى عكس انواع الضبط االخرى التي تتميز بالصفة الممزمة غير التخصيصية اما 

بين واجبات بعض  وثيقاً  ونية فيي تظير في انيا تربط ربطاً لممعايير القانالصفة الممزمة  ىذه
ن يطبق معيارَا واحدًا عمى جميع االشخاص وحقوق او مطالب البعض االخر ولذلك فان القانو 

بينما يمكن ان الحقوق وكل الواجبات والتجربة القانونية وحدىا ىي التي تعتبر تجربة جمعية 
خالقية والدينية والجمالية فردية او جمعية ويرتبط القانون دائمًا بالقير فمكي تكون التجارب اال

تستبعد االوامر الخمقية امكانية وجود مثل  ال بد ان يستخدم القوة بينمايتمكن من تطبيق قواعده 
بالنسبة لألوامر الدينية والتربوية فيي ال تتميز بالصفة المحددة ومن ىذا القير في التطبيق اما 

ىذا المنطمق يعد القانون محاولة لتحقيق العدالة في مجتمع معين عن طريق الضبط الممزم 
بات وبعد ان وضع جيرفيتش تعريفًا جامعًا مانعًا والتخصيص القائم عمى الربط بين الحقوق والواج

ماىي عالقة القانون كنوع من انواع الضبط االجتماعي بأساليب الضبط لمقانون . اخذ يتساءل : 
السموك والعادات المستحدثة واجاب عمى ىذا  وآداباالخرى التي تتمثل في االعراف والتقاليد 
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انواع الضبط كالقانون والتربية والدين واالخالق ...الخ بقولو :انو البد من التمييز بين التساؤل 
انواعًا خاصة لمضبط ، ولكنيا اساليب توجد داخل وبين اساليبو فاألعراف والممارسات ليست 

االنواع المختمفة ولذلك ىناك اعراف وممارسات قانونية واعراف وممارسات اخالقية ودينية 
 وجمالية وتربوية .

  نظام اخالقي ممزم

د ظيرت تمك الفكرة التي تنسب لمقانون خاصيتين "االخالقية" و"االلزامية" في دراسات متعددة لق
يتمثل في انماط السموك  Legal orderوىناك اتفاق يكاد يكون عامًا عمى ان النظام القانوني 

ن التي تفرضيا سمطات مركزية معينة )كالمحاكم والييئات  التنفيذية(.وفي االقتناع الجماعي بأ
فباإلضافة الى الخاصية الممزمة ل، ومن ثم السموك المطابق لمقانون ىو ما يجب ان يتم بالفع

وىي االقتناع بالقواعد القانونية والعمل عمى تنفيذىا  خرىالقانون ، ىناك خاصية االتي يتميز بيا 
 االخير جانب اخالقي .وىذا الجانب 

  مرشد لمسموك االنساني

ة عمى تحديد افعال اصحاب الحق واصحاب الواجب تحديدًا واضحًا وىي تعمل المعايير القانوني
مرشد ليذا السموك وقد ذىب كثير من عمماء  راء السموك االنساني او انيالذلك تعتبر قوة تقف و 

االجتماع الى توسيع مفيوم القانون بحيث وجدوا ان جميع االفعال التي تؤدي باعتبارىا حقوقًا لنا 
بدونيا ينعدم وجود النظام وتقل قدرة الجماعة عمى اداء وظائفيا  ألنوذلك ىي او واجبات عمينا 

فان المعيار  بفاعمية وبالتالي يتصدع بناؤىا ويصبح وجودىا ضربًا من المستحيل وبناء عمى ذلك
القانوني ليس تعبيرًا عن ىذا الدستور او ذاك . او ىو نتاج خيال فقياء القانون بل ىو قوة حية 

 االنساني حتى يصبح في نياية االمر سموكًا اجتماعيًا .مستمر تحدد وترشد السموك ذات عمل 

التعريفات ونستبعد التعريفات االخرى وانما كل  ىذهواخيرًا. فأنو ال يمكن لنا ان نأخذ بتعريف من 
تعريف يكون مالئمًا في المستوى الذي يستخدم فيو اي من وجية النظر التي وضعتو ولذلك ،اذا 

واذا ننظر الى القانون نظرة شاممة باعتباره يوجد في كل زمان ومكان فيو ظاىرة اجتماعية  كنا
اذا نظرنا اليو نظرنا اليو في مجتمع معين فيو فكرة  لتحقيق العدالة في ىذا المجتمع بالذات اما 

     سموك االفراد والجماعات فيو نظام اخالقي ممزم وىو مرشد وموجو ليذا السموكعمى مستوى 

  القانون خصائص

حاول عدد كبير من عمماء االجتماع ان يحدد تمك الخصائص التي  تميز القانون عن غيره من 
وسائل الضبط االجتماعي االخرى وذىبوا في ىذا الصدد الى ان القاعدة القانونية ىي قاعدة 
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ا ىي ومن ىنا جاء التساؤل االتي م لمسموك ولكن ليست كل قاعدة لمسموك تعتبر قانون
عمى ىذا  لإلجابةالخصائص النوعية لممعايير القانونية والتي تميزىا عن المعايير االخرى ؟ 

السؤال وضع عمماء االجتماع مجموعة من الخصائص التي تميز القانون عن سائر وسائل 
 الضبط االخرى ويمكن تحديدىا كما يمي :

 اعتراف بالقواعد القانونية واالمتثال ليا: -1

ىذا االعتراف عمى فييا ويشتمل  اعة يعترفون بالقواعد القانونية السائدةجماعضاء ال قع انالوا
عاونة جانبين االول : ىو العمل عمى اتباع القاعدة التي ترتبط بسموك معين ، واالخر : يتعمق بم

ر غي ف بالقواعد القانونية مباشرًا اوفسيا عمى االخرين وقد يكون االعتراقاعدة عمى ان تفرض نال
مباشر، اما االعتراف المباشر فيو معرفة القواعد القانونية المتعمقة بسموك معين والرغبة في 

معظم اعضاء الجماعة بالقواعد االمتثال ليا بالذات ويتمثل االعتراف غير المباشر في اعتراف 
ىؤالء  التي تكون موضع اعتراف من جانب السمطة او مجموعة السمطات التي يخضع ليا

الحالة ال يعرف كل قاعدة من القواعد القانونية التي تعترف بيا  والشخص في ىذهء االعضا
السمطة وانما يكون مستعدًا الن يتبعيا في الحظة المناسبة التي تتطمب منو ذلك . اما عن 
الجانب االخر من جانبي االعتراف فيو يتمثل في العمل عمى فرض القواعد القانونية عمى سموك 

النشاط الذاتي الذي تقوم فقط عمى  ك فانو يقال ان سيطرة القواعد القانونية ال تعتمداالخرين ولذل
وانما تعتمد كذلك عمى نشاط الجماعات التي توجد في المجتمع وتأخذ عمى بو مراكز السمطة 

الى ان القواعد القانونية تحظى باعتراف اعضاء  عاتقيا ميمة الضبط االجتماعي وباإلضافة
ومفروضة  الفعالةايضًا موضع اعتراف من جانب الحكام ومراكز السمطة الجماعة فيي 

 بواسطتيم ؟

 لرسمية والخصائص السيكولوجية :الخصائص ا -2

ان معايير السموك التي تحدد حقًا معينًا لطرف معين وواجبًا محددًا لطرف اخر معايير قانونية. 
ممزمة بين ىذين الطرفين. اما اية يجب ان يتضمن طرفين محددين وعالقة  يار القانونيعفالم

عمى  معايير اخر ال تتميز بيذا التحديد فال تعتبر معايير قانونية . ويشتمل المعيار القانوني
. اشارة واضحة الى كل من صاحب الحق وصاحب الواجب ثم موضوع الحق  وموضوع الواجب

ن والمكان والظروف المختمفة واشارة الى المصدر الرئيسي لو: ثم مجموعة اعتبارات تتعمق بالزما
.ىذا ويمكن ان يكون صاحب الحق فردًا او جماعة وقد كانت الشعوب القديمة تنسب الحق الى 
موجودات خيالية .اما صاحب الواجب فيو الخص الذي يفرض عميو اداء واجب معين يشير اليو 

بموضوع الحق  الواجب شخصًا او جماعة ايضًا . ويقصدصاحب  المعيار القانوني وقد يكون
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مجموعة االنشطة القانونية الصاحب الحق .والتي اسندت اليو بواسطة المعيار القانوني . اما 
موضوع الواجب فيو مجموعة افعال صاحب الواجب التي تطمب منو عن طريق المعيار القانوني 

وقد المعيار القانوني . . يضاف الى ذلك ان ىناك عنصرًا اضافيًا وىو الرجوع الى مصدر 
 والسوابق القضائية والعرف وغيرىا. كذلك تعددت مصادر المعيار وىي تتمثل باألوامر الدينية

تضع المعايير القانونية في اعتبارىا بعض االمور المتعمقة بالزمان والمكان وىي لذلك تعتبر 
 لمعالقة بين االطراف التي تشتمل عمييا. اكثر تحديدًا وتخصيصًا في وصفيا

الخصائص الرسمية ىناك خصائص اخرى سيكولوجية تتميز بيا المعايير  ى ىذهالوباإلضافة 
.وىو يشتمل عمى  القانونية فالمعيار القانوني ىو فكرة عن نموذج الفعل المحدد الذي يطالب بو

الواجبة وسند انفعالي قوي يقف وراء االفعال التي تدعم مطالبتنا بحقوقنا وتدفعنا  فع لألفعالدوا
ولذلك فالمعايير القانونية تعتبر احكام حية قائمة عمى سند انفعالي ارادي ومن جباتنا الى اداء وا

 ثم فيي تتمتع بخصائص سيكولوجية تظير في الدافع والرغبة .

 مثالية :الخصائص الواقعية والخصائص ال -3

 . نوعين من الخصائص . الخصائص الواقعية يجمع القانون في رأي كثير من عمماء االجتماع
والخصائص المثالية .فيو يشتمل عمى عناصر واقعية تظير في مجموعة عوامل .كالعوامل 

فيي التي تتعمق الطبيعية واالقتصادية والدينية واالخالقية والتاريخية . واما العوامل الطبيعية 
الطبيعية  المجتمع، وثروتو مناخمجتمع او طبيعة االنسان حيث ان بالطبيعة سواء طبيعة ال

في القانون وتقوم العوامل االقتصادية بدور ىام في ىذا الصدد والقانون و عوامل تؤثر وموقع
ج الحاجات االقتصادية لألفراد والتي يترتب عمييا نوع معين من االنتا يضع في اعتباره دائماً 

المجاالت تحتاج بال شك الى تنظيم قانوني يضاف الى ذلك ان انشاء   واالستيالك والتوزيع وىذه
النشاط االقتصادي ونموىا المستمر ادى الى وجود طبقة العمال الذين يحتاج  ض فروعبع

وما ىي اكثر من ذلك ان ظيور النظم االشتراكية في كثير تنظيميم الى قواعد قانونية متعددة 
وبجانب العوامل االقتصادية التي تسيم في من دول العالم عمل عمى تطوير كثير من القوانين 

عد القانونية . ىناك عوامل سياسية ومنيا االفكار السياسية السائدة في مجتمع معين تشكيل القوا
ذلك الن قانونية واالجتماعية دور كبير في خمق بعض النظم ال وقد كان لألفكار السياسية .

االفكار يمكن ان تخمق نظمًا معينة وىذه النظم ال يمكن ليا ان تستمر بدون تدعيم القانون 
عمى نظام الرق مثاًل ونظام الفصل بين طبقة االشراف وغيرىا من الطبقات االخرى وينطبق ذلك 

في تكوين  أغفالوالسياسية واالجتماعية دورًا ال يمكن والمعتقدات  لألفكارخالصة القول ان 
ة نية واالخالقيمل الدينية واالخالقية فالمقصود بيا مجموعة التقاليد الديالقواعد القانونية . اما العوا
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.  العوامل ايضًا في تكوين القانون التجاىات الموجودة فييا وتؤثر ىذهالسائدة في الجماعة او ا
ىو جدير بالذكر ىنا ان التقاليد ميما كانت تمك القوة التي تتمتع بيا . ال يمكن ان تفرض ومما 

رة يظير تأثير نفسيا بطريقة ممزمة وانما تحتاج الى قواعد قانونية تدعميا وتوجييا وفي يالد كثي
المعتقدات الدينية عمى القانون في تعدد جيات االختصاص القضائي بتعدد الديانات ولمتقاليد 

ايضًا اثر في قوانين البالد الغربية . ىذا وتقوم العوامل التاريخية بدور في النظم القانونية الدينية 
اال انو ال يجب المبالغة في معينة  جارب وخبرات جماعةالتاريخية مجموعة توالمقصود بالعوامل 

اىمية تمك العوامل عن طريق القول بانيا عوامل وحيدة تؤسس القواعد القانونية كما ذىب الى 
 ذلك اصحاب الذىب التاريخي في القانون .

تتميز بانيا واقعية ولكن القانون يتميز في ذاتو بخاصية اخرى وىي ان مجموعة العوامل السابقة 
يظير  واجب واقع وانما يحتاج االجب الى قيمة تبرزه او مثال اعمى ا ىووليس كل م"الوجوب" 

القانونية يتمخص في فكرة تشير الى انو يجب  في العدال ولذلك فان العنصر المثالي في القواعد
ان يحصل كل صاحب حق عمى حقو وان يؤدي كل صاحب واجب واجبو ومن ثم يتضمن 

لقاعدة مما يجعمنا نقول ان القانون يجمع بين عنصرين العنصر المثالي المساواة بين اطراف ا
القانون في ىذا الصدد فضل السبق عمى عمماء  ا واقعي واالخر مثالي وقد كان لفقياءاحدىم

 االجتماع .

 تمايز القانون وتكاممو:

بعد ان تعرضنا لخصائص القانون يمكننا ان نقف عمى حقيقة التمايز بينو وبين المعايير االخرى 
القانونية حيث ان اية معايير ال تتوفر فييا الخصائص السابقة ال تعتبر معايير قانونية وفي  غير

. فالمعايير االخالقية توصي  ىذا الصدد ال بد ان نوضح الفرق بين المعايير القانونية واالخالقية
ن شخص بأ معين وىي ممزمة ولكنيا ليست تخصيصية . اي انيا ال تمنح حقًا أليبسموك 

انيا تتضمن صاحب السموك  الب شخصًا اخر بأداء السموك التي توصي بو . ومعنى ىذايط
ثم موضوع السموك ولكنيا ال تتضمن صاحبًا لمحق او موضوعًا لمحق ولذلك تعتبر  بو الموصي

المعايير االخالقية ذات طرف واحد بينما تشتمل المعايير القانونية عمى طرفين ىذا وعمى الرغم 
 لألخالقتمتد بسمطانيا الى مجاالت ليس  فأنيايير القانونية تتضمن جانبًا اخالقيًا من ان المعا

بيا عمى االطالق ومثال ذلك تنظيم المرور في الطرق العامة واشتراط الرسمية في بعض  نشأ
اعي وال تحكميا مسائل اخالقية التصرفات فيذه امور يحكميا مبدأ المصمحة او النفع االجتم

انو في حالة القواعد القانونية توجد سمطة عامة تكفل احترام تمك القواعد .  يضاف الى ذلك
ذلك فضاًل عن انيا تتميز بالقير وااللزام وبقدرتيا عمى استخدام الوسائل المادية بينما قد ال يكون 



8 
 

ولكن ىدف القاعدة كتحريم القتل مثاًل والسرقة متوفرًا لمقواعد المشتركة بين القانون واالخالق 
القانونية يختمف اشد االختالف عن ىدف القاعدة االخالقية حيث تنظر االولى الى عواقب الفعل 

ما وصمت اليو نفس الجاني من  مجتمع . اما القاعدة االخالقية فيي تستنكرالجنائي واثاره عمى ال
 ة وشر .رذيم

صود بيا مجموعة القواعد معايير الفنية او التكنيكية والمقوتختمف المعايير القانونية ايضًا عن ال
ككتابة عنوان في جريدة او زراعة نوع من  او الوسائل التي تحدد كيفية اداء عمل معين .

بًا لمواجب او ال تتضمن اصحابًا لمحق او اصحا الحبوب او اداء لعبة معينة وىذه المعايير
لسموك ا ادأبيمكن ان يقال عن معايير  لمواجب ونفس الشيء لمحق وموضوعات موضوعات

المستحدثة فيي ال تتضمن اية خاصية من خصائص المعايير القانونية والواقع انو اذا دة والعا
من القواعد سواء كانت دينية او عرفية او اخالقية بصفتي التخصيص وااللزام اية قاعدة  اتسمت

لقانونية وغير د االى ان ىناك تمايزًا بين القواع باإلضافةتصبح عمى الفور قاعدة قانونية .  فأنيا
ى معايير ونقصد بيا اقساميا ال قانونية ذاتيا يير الالقانونية . يوجد اختالف ايضًا بين المعا

قانونية رسمية وغير رسمية وقد اوضح "سوروكين" ذلك الفرق بين ىذين النوعين من المعايير 
عمى التغير والتوافق  كالىما وقدرتيما القانونية ومدى فاعمية كل منيما والمرونة التي يتميز بيا

يير القانونية التي تعتبر ممزمة بالنسبة لجميع معاالمع ظروف المجتمع المتغيرة ان مجموعة 
ىي التي تكون القانون الرسمي فييا . اعضاء المجتمع والتي تقوم السمطة الحكومية بتنفيذىا . 

. فيو ينظم  جماعاتوويقوم القانون الرسمي بتنظيم العالقات اليامة بين اعضاء المجتمع و 
وعالقات الممكية واالسرة وينظم الدرجات الحكومية والعالقات االقتصادية  السمطات الثالث

انواع القانون الرسمي في القانون الدستوري والمدني  والزواج والميراث وطبقًا ليذة المجاالت تتحدد
قانون غير الرسمي وظيفتيا ىناك معايير اخرى لم والجنائي والتجاري ...الخ باإلضافة الى ذلك

تصحيح المعايير القانونية الرسمية او قد تختمف معيا فانيا تقوم بوظائفيا كقواعد قانونية وقد 
غير رسمية بجانب قواعد القانون الرسمي حدد "سوروكين" ثالثة اسباب تبرر وجود قواعد قانونية 

 يستطيع ان يحدد العالقات بين اوليا : ان القانون الرسمي في الجماعات الكبرى بوجو خاص ال
اذا حاول ان يفعل ذلك فسيمتد وينمو الى ما ال نياية  ألنووفي جميع الظروف  جميع االعضاء

وكذلك فان ميمة القانون الرسمي تقتصر عمى تنظيم العالقات اليامة فقط . وثانييما: ان القانون 
وف المتغيرة لمحياة االجتماعية وكذلك غير مالئم التنظيم الظر  الرسمي يتميز بالجمود مما يجعمو

توجد المعايير القانونية غير الرسمية في الجماعات المينية والدينية وفي االسرة بجانب القانون 
تيسير العالقات االجتماعية بين اعضاء الجماعة ولمزيد من الرسمي وىي معايير مرنة تعمل 

. مما يترتب ضاء الجماعة تتغير باستمرارالوضوح يمكن القول بأن العالقات االجتماعية بين اع
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ضرورة تغيير بعض القواعد القانونية ولكن اذا حاول المجتمع ان يغير باستمرار من القواعد عميو 
القانونية الرسمية التي تنظم الممكية واالسرة واشكال الحكومة وتسمسل السمطات فسوف ينتج عن 

ومن اجل ىذا وجد القانون غير الرسمي الجتماعية منظم اوجود االستقرار الالزم  ل ذلك استحالة
الذي يعتبر اكثر قدرة عمى مواجية ظروف الفرد وعالقاتو الواسعة ىذا وعمى الرغم من ان ىناك 
اختالفًا يوجد بين القانون الرسمي والمعايير غير الرسمية اال انو ليس اختالفًا جوىريًا واال ادى 

 . الى صراع بين النوعين من المعايير

والواقع ان القانون يتكامل مع الثقافة اي انو يكمل بقية العناصر الثقافية االخرى فيو جزء من 
توجد عالقة عميو وظيفة بين القانون والعناصر الثقافية الثقافة او انو عنصر ثقافي ومن اجل ىذا 

والثقافة كما القانون المختمفة وقد اوضح "تيماشيف" مجموعة النظريات التي تحدد العالقة بين 
وىي التي اكدت ان القانون ىو العامل المحدد لمعممية  يمي: النظريات الحتمية او الواحدية

االجتماعية او ىو الدفعة المحركة لمتطور االجتماعي ويعتقد "تيماشيف" ان ذلك الذىب الذي 
وينطبق ذلك عمى مذىب القانون الطبيعي يفسر الحقائق بعامل واحد مذىب تعسفي وغير واقعي 

الذي مؤداه ان ىناك اشكااًل ثابتة من القانون تقوم عمى طبيعة االشياء ويجب عمى الناس ان 
الفئة الثانية من  يدخموىا في قانونيم الوضعي اذا ارادوا ان يعيشوا في مجتمع رشيد . اما

طريق عوامل اخرى ولكنو ال يعاون  فيي التي تذىب الى ان القانون يتحدد كمية عنالنظريات 
في تحديد العممية االجتماعية اي ان ىناك عناصر اخرى ىي التي تحدد القانون ومن االمثمة 
عمى تمك النظريات الحتمية الجغرافية والبيولوجية والمثالية واالقتصادية . ويعتقد تيماشيف ان 

ىبًا ناميًا متطورًا فالقانون في نظرىا جزء الحتمية االقتصادية او التفسير المادي لمتاريخ تمثل مذ
ولذلك تختمف صور القانون واساليب االنتاج  من البناء الفوقي الذي يتحدد عن طريق عوامل

باالختالف شكل االنتاج واساليبو ومعنى ذلك ان ىذه النظريات ترى ان العناصر الثقافية االخرى 
في تحديدىا وىناك نوع ثالث من النظريات مؤداه تسيم في تحديد القانون اكثر مما يسيم القانون 

ان القانون يحدد العناصر االجتماعية والثقافية األخرى ويتحدد عن طريقيا ومعنى ذلك انو يمكن 
لمقانون ان يقوم بدور ايجابي او سمبي طبقًا لموقعو من العوامل االخرى . ىذا ويؤدي "تيماشيف" 

 الث نقاط ىامة وىي : النظر الثالثة وتوصل منيا الى ثوجية 

يعتمد شكل القانون عمى صورة العالقة التي توجد بين عناصر الثقافة .ومعنى ذلك ان  -1
 القانون ىو وظيفة لمعوامل االجتماعية .

 يؤثر شكل القانون في بقية العناصر الثقافية االخرى اي انو يقوم بوظائف اجتماعية . -2
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ليذين النمطين من التأثير المتبادل. خالصة القول ان  انو ل يمكن قياس الفاعمية النسبية -3
القانون ال يمكن ان يكون عاماًل وحيدًا في تحديد عناصر الثقافة االخرى فالعالقة بين القانون 

 . والعناصر الثقافية االخرى عالقة تكاممية تظير في التأثير المتبادل

  العالقة بين القانون والمجتمع :

اغوار الخصائص العامة لمقوة في المجتمع وبالتدرج الطبقي االجتماعي ر ييتم ىذا الجزء بسب
تى يمكن بعد ذلك كمو ان نضع ايدينا عمى طبيعة العالقة بين لصراع حاوبقضايا التوازن و 

من ناحية وبين بعض خصائص المجتمع ومالمحو من الناحية كمتغير مستقل او تابع  –القانون 
 .االخرى

    وة والتدرج الطبقي االجتماعي اواًل: القانون والق

ييمنا في ىذا المقام ان نشير الى بعض الخصائص العامة لمقوة حتى نتمكن من تحديد عالقتيا 
) القدرة عمى تحديد سموك االخرين بما يتفق مع  بالقانون فمو اننا عرفناىا بمفيوميا الواسع عمى

ظاىرة اجتماعية كمية اي توجد في كل رغبات احد االشخاص( يتعين عمينا اذن ان نعترف بانيا 
فيم الظاىرة القانونية فيمًا حقيقيًا لو تجاىمنا ذلك البعد  مكان وكل زمان . والواقع انو ال يمكننا

 اليام الذي نتحدث عنو وىو القوة .

من وظائف يميل الى ان يتخذ ولقد رينا في موضع سابق ان تحميل القانون من خالل ما يقوم بو 
نقطة النطالقو اذن ان التحميل الوظيفي يتم في اطار االىتمام بحالتي االستقرار  من الثبات

المدخل االخر والمقابل الى فيم وتحميل العالقات االجتماعية فيو الذي ييتم بالقوة واما والثبات 
ة البدء لكل عمى التغير اعتمادًا عمى انو نقط -االول عمى العكس من –وفية يتركز التأكيد 

 النظرة نقدًا مفيدًا ضد المفاىيم الثابتة والوضعية النظام القانوني. وليذا تمثل ىذه تحميل

وينطوي النسق القانوني عمى عالقات القوة او النقل انو يعكس ىذه العالقات بطريقتين  ىذا
 لمقوة التي ليا ن ومفسريو ومنفذيو يحتمون ىم انفسيم مراكزالقانو عة اساسيتين وىما اواًل: ان صنا

االفراد ليسوا احرارًا  مثل ىؤالءاعتبارىا الحقيقي او الكامن داخل المجتمع ذاتو ونحن نعرف ان 
الشخصية . وان االداة القانونية اداة يفرضيا  وفقًا ألىوائيم حرية مطمقة في استخداميم لتمك القوة

مع ثم تفرضيا كما تفرضيا مثل العدالة السائدة في المجت عي لدور ىذه االداةالتعريف المجتم
ويمكن ان تتضح ىذه النقطة  فاعمية التنفيذ المطمق لمقوة تجاهيرًا الحدود العممية التي تمارس اخ

من ذلك لو عممنا ان فاعمية القوة القانونية تتحدد الى حد بعيد بواسطة السمطة فييا  االخيرة اكثر
ال ان القوة الشرعية او قد تكون متعددة ا Legitimationفعمى الرغم من ان مصادر الشرعية 
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 ىي وحدىا التي تحظى بطابع االجبار التي تتميز بو السمطة Legitimated Powerالمشرعة 
واتفاقًا مع ىذا المعنى يمكن ان يكون حكم القانون موضع مطالبة من اجل ان يمارس النفوذ 

 عمى حكم الناس فيقوم بمراجعة ىذا الحكم االخير ويعمل عمى ضبطو .

بيذه المناسبة الى انو يوجد في الحضارات القديمة في العالم  MaClverة ماكيفر وقد اشار 
الوسيط مبدأ معترف بو وىو ان الحاكم كان عرضة لمقوانين وليس فوقيا وان ىيكل القوانين كان 

المجتمع وليس قانون الحاكم ولكن  شيئًا نادرًا ما يمس بواسطة أمر السمطة فالقانون ىو قانون
من ان ىذا التأكيد عمى مسألة الحدود في قوة الدولة قد صيغ بطريقة متفائمة في  عمى الرغم

في نطاق  –ان القوة  معظم جوانبو اال انو من المعترف بو دائمًا وخاصة بين عمماء االجتماعيين
غالبًا ما تكتسب نوعًا من  –الحال في السياق القانوني العالقات االجتماعية عمومًا كما ىو 

" عمى المظير التبادلي  Simmelاو االذعان ليا وىنا يؤكد "زيمل من خالل الطاعة  التصديق
الفكرة عمى نطاق مجال العالقات القانونية وقد  والتبعية كما طبق ىذه –لكل من السمطة العميا 

. عمى  الصغيرع لممجتم تعتمد الروح المعنوية)عبر احد دارسي القوة السياسية عن ذلك قائاًل: 
م فيو العدو الذي يفتك بالقوة ظماس بالعدالة في المجتمع السياسي . واما االحساس  بالاالحس

 . السياسية (

وفضاًل عن ذلك فان بعض المفكرين االجتماعيين يبالغون في ايضاح تأثير القوة عمى القانون 
مماثمة بين القوة النسبية والوضعية لمقانون يسمح بمزيد من ال ويرون ان االلتزام المتزايد بالمفاىيم
 وحو واصبح مجااًل لمتنازع .والقانون الى درجة ان القانون فقد ر 

إيضاح بخمق او نو يكمن في قيام ىذا النسق ر القوة الثاني في النسق القانوني فأزاما مظي
المكونة لممجتمع ولذلك فقد تطالب الجماعات او  المتصمة بمختمف العناصر الحقوق ولواجبات

بينما يفتقرون الى القوة التي تمكن من ممارسة او تنفيذ ما ىو ص بحقوق معينة يطالب االشخا
ة بالحقوق واكثر من مطموب والعكس صحيح اذ ان بعض انواع القوة وضروبيا تدعم المطالب

حق قانوني معين ينطوي بالضرورة  ذلك فان من الواضح ان االعتراف الرسمي والمجتمعي بوجود
 .او الجماعات لفرض ىذا الحق من خالل المؤسسات القانونية االفرادبالقوة اي قوة 

انب الحياة االجتماعية المتصمة بالقوة كتوزيع د القانونية تيتم اىتمامًا بالغًا بجو وطالما ان القواع
من االعتراف بان النظام القانوني  . فال بد الموارد النادرة والرقابة عمى استخدام الوسائل العدوانية

او انو يعترف بيا عمى اقل تقدير ويضفي م النماذج العامة لعالقات القوة في المجتمع يؤسس ويقي
ان المؤسسات القانونية تعتبر  عمييا الطابع الشرعي وىنا يقرر كل من "جبرث" و "رايت ميمز"

مسؤولة عن تنظيم القوة التي يمكن ان تمارسيا المؤسسات االخرى او التي تمارس داخل تمك 
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وليس دور النسق القانوني في تعريف وتطبيق مفيوم "حقوق الممكية " اال مثااًل  المؤسسات .
واما نتائج مثل ىذه التحديدات فيي واحدًا فقط عمى عالقة القانون الضرورية واليامة مع القوة 

بين االفراد في تقع عمى مستويات مختمفة لمحياة االجتماعية وىي تؤثر عمى نماذج التفاعل 
 مية وعمى الموقف العام لمجماعات سواء.الحياة اليو 

عية عندما ذىب الى ان ويوضح "ماكيفر" ذلك التفاعل القائم بين القوة والقانون والطبقة االجتما
انما يعمل عمى سة و لحقوق جديدة ( مدنية او سياسية . الطبقة من الطبقات المرؤ )كل منح 

ال يطرأ عمى  رالذي ينطوي فيو عمى تغيفس الوقت في نتضييق المسافة بين الحكام والمحكومين 
تزويد الطبقة المرؤوسة او التابعة بحقوق  توزيع القوة فقط بل يصيب طابعيا ايضًا ولذلك فان

ىي القدرة عمى النضال من اجل جديدة معناه منحيا درجة معينة من درجات القوة  والقوة ىنا 
تمك الطبقة المرؤوسة او التابعة ومن فرص جديدة والسعي نحو اىداف جديدة والتعبير عن اراء 

جبات كذلك عمى شاغمي االوضاع االجتماعية خالل النسق القانوني تكتسب الحقوق وتفرض الوا
المختمفة او عمى كل االعضاء داخل الفئات االجتماعية . اذن تعتبر الحقوق والواجبات متبادلة 

عمى طرف اخر والعكس وبالعكس  بمعنى ان الحق الممنوح الحد االطراف يتضمن واجبًا يفرض
اذ ان التوسع في الحريات الممنوحة لجماعة معينة يعني تحديدًا وتضييقًا وحصرًا لمجال الحرية  .

امام جماعة اخرى. مما يدعونا الى القول بان القانون يؤثر عمى ترتيب او تدرج الشرائح 
وزيع القوة خاصة في يره عمى تاالجتماعية داخل المجتمع بل والعكس ىذا الترتيب من خالل تأث

 المجالين االقتصادي والسياسي .

 تتمثل في قدرتو عمى توسيع نطاق حرية االنسان وتقييد ىذه الحريةلمقانون اذن طبيعة مزدوجة 
في ان واحد ومما ال شك فيو ان الجماعات الحاكمة في مختمف نماذج المجتمعات قد استخدمت 

. مختمفة لتحقيق اىداف متعددة يمكن تصنيف بعضيا باعتباره خيراً االشكال والعمميات القانونية ال
العدالة ومفيوم "حكم القانون" او  ان مثل واالخر عمى انو شر وضار كذلك فانو عمى الرغم

الحكم بواسطة القانون ىي كميا امور عاونت في عصور مختمفة عمى الحد من التعسف والحكم 
كانوا يدعون انيم مم المنظم جاء عمى ايدي اشخاص االستبدادي فانو من المالحظ ان الظ

يتصرفون تحت طائمة القانون  ويحكمون في ظمو ومن خاللو . وقد اتخذوا من المؤسسات 
القانونية بما تحويو من مشرعين ومحاكم وما الى ذلك وسائل لتيسير افعاليم واضفاء صبغة 

االساس او الدعامة  انوني يتمكن من يوفرالشرعية عمييا فالحقيقة التاريخية تؤكد ان النظام الق
لقيام نظام اجتماعي يتميز بدرجة عالية من الظمم واالستبداد . ومن االمثمة عمى ىذا  الالزمة

دث في النظام النازي في المانيا فعمى الرغم من ىذا االدعاء سفي لمقانون ما حاالستخدام التع
ائم عمى حكم القانون ) والذي يخدم مصمحة الذي يشير الى ان االنتقال من نظام الدولة الق
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الى نظام دولة الشرطة وىو اىم خاصية لمديكتاتورية الشمولية وخاصة وان ىذا  المواطن وحقوقو(
النظام االخير يدعم حقوق الدولة بالقير اال ان ىناك حقيقة تفوق في اىميتيا االدعاء السابق 

ومما يؤكد تمك  ي اساسيا الى قانوني ألفعالياتحتاج فوىي التي تتمثل في ان النظم الشمولية 
ت الحقيقة ان السمطة القضائية في المانيا في ظل االشتراكية الوطنية كانت توجو مثميا مثل الييئا

وفي مثل ىذا الموقف يوجو النسق القانوني برمتو بل  اف النظامالتشريعية والتنفيذية لخدمة أىد
تخدام القانون من اجل االىداف السياسية عممًا بان ىذه ذلك ما يسمى باسويكرس لخدمة الدولة 

القضية ال تؤخذ بالمعنى المحدود والضيق ليا فقط والذي يظير في استخدام المحاكمات  
القضائية لمتخمص من اعداء النظام او التقرير مصير الخصومات السياسية التي تقع ضد النظام 

يقصد تطوير برنامج شامل لمقمع "القانون" ذلك القمع  وىو الذي وانما تؤخذ بالمعنى الواسع ايضاً 
في "تشريع طبقي" يتميز بالحماقة حيث تعرف فيو فئة معينة من االشخاص او الذي يتمثل 

تصنيف وتحدد طبقًا لو تحديدًا تعسفيًا بانيا ميددة لممجتمع وانيا تمثل اقمية منحرفة وبالتاي 
 يانيا .تصبح عرضة لمعقاب واالضطياد الذي ييدد ك

ىذا ويمكن ان نأخذ االتحاد السوفيتي مثااًل عمى قضية العالقة بين القانون والقوة والتدرج الطبقي 
يستخدمون المؤسسات القانونية  االجتماعي ففي اثناء فترة الحكم "ستالين" كان القادة السوفيت

كافة الخصومات  لمدولة في ادارة جياز الرقابة والضبط عن طريق االرىاب والتعسف بقصد قير
السياسية. ان النسق القانوني السوفيتي لو تأثير بالغ االىمية عمى تشكيل نظام التدرج الطبقي في 

امل في تحاشي الدولة والقانون معًا.  المجتمع حيث كان ىناك لدى الماركسيين في لحظة معينة
اجل الحد من  كان في نفس الوقت يطوع من ىذا القانون الذي كان في غضون ذلك ضرورياً 

الفروق الطبقية اكثر من تدعيم اي منيا . ومع ىذا فان التجربة السوفيتية دلت عمى ان ال يمكن 
االقالل في التدرج الطبقي االجتماعي اومن القانون ذاتو وربما تنطوي تمك الحقيقة ايضًا عمى 

نسق القانون واذ كان متداخمين مسألة اخرى كامنة وىي ان كال االمرين ينبغي ان يكونا 
المفارقات االخرى فقد ظير فوق ذلك كمو نسق محدد السوفيتي قد عمل عمى الحد من بعض 

يدعم  روسيا قبل الثورة وكان لمتدرج الطبقي يختمف اختالفًا تامًا عن ذلك الذي كان موجودًا في
لتدرج قانون ولذلك توضح العالقة بين القانون واالفي كل مستوى من مستوياتو بواسطة سمطة 

في ظل نظام حكومي يقوم عمى  الطبقي في االتحاد السوفيتي التالزم الوثيق ليذين العنصرين
الى الضبط والرقابة القانونية ونظام قد رأينا من قبل ان الحاجة  مبدأ التخطيط المركزي اذا كان

ندما ييتم أكد بوضوح وجالء تام عتتـاممة فان ىذه العالقة متكالتدرج الطبقي االجتماعي حاجة 
خطيط العقالني واالجتماعي الذي ينطوي بالضرورة عمى المجتمع اىتمامًا واعيًا ومقصودًا بالت

توزيع الثروة عمى افراد وطالما ان ىذا الحوار ييتم بعنصر القوة فانو يتعين عمينا ىنا ان نؤكد 
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الشمولي اذ ان  مسألة ىامة وىي ان التخطيط المركزي ال ينطوي عمى انتقال ضروري الى النظام
س كما ىو الحال في بريطانيا وحيث يمار  تجربة الحكومات الحديثة في الدول االسكندينافية 

ليل عمى التخطيط المركزي دون ان يصاحبو اي اضطراب في العدالة ىذه التجربة تعد اكبر د
يث الى ان التطور الحد" في ىذا المقام صحة النقطة التي اثيرت . ويشير "كارل مانيايم

بل ويجعل من ىذا ية يبرز اىمية التخطيط الحكومي بصورة او بأخرى الصناع لممجتمعات
عمينا ان نتوقع وجود صمة وثيقة بين  التخطيط الحكومي ضرورة ممحة واذا صح ىذا القول التعين

ء كانت محكومة بطريقة دكتاتورية او عات سوافة المجتمالقانون والتدرج الطبقي االجتماعي في كا
 موقراطي .ى نحو ديعم

  ثانيًا: القانون والتغير االجتماعي 

ان نصدر  القانون وتطور في عالقتو بالمجتمع فانو ال يمكننانشأة لو اننا تطرقنا الى مسألة 
بان القانون يتطور او ينمو عمى نفس الوتيرة في كل المجتمعات او عمى االقل ال حكمًا نيائيًا 

ان القانون يصبح اكثر تعقيدًا باستمرار كمما  ة ولكن من المؤكدالفكرة السابق ان نؤكد نستطيع
نا عمى قاقة ومع اتفتطورىا الساب لمراح قياس الىاكثر تخصصًا بالالمجتمعات واصبحت نمت 
 قانوني اال ان كل التعقيد المجتمعي تسير جنبًا الى جنب مع درجة التعقيد الم بان درجة عامبدأ 

كما اختمف عدد من العمماء النظريين وضع نقاش وحوار مستمرين تفاق يعد مما عدا ىذا اال
قانوني مما نرى حول التفاصيل والتفسيرات المتصمة بالعالقة بين التغير االجتماعي او التغير ال

 مة في ىذا المجال .مع ضرورة التعرض لبعض النظريات العا

  ثالثًا: حدود القانون

او مصاحبًا من حيث انو يستجيب باعتباره متغيرًا تابعًا  تحدثنا في الفقرة السابقة عن القانون
لنماذج التغيرات البنائية والمعيارية الكبرى في المجتمع في نفس الوقت الذي يعكس فيو مثل ىذه 
التغيرات وسنتناول في ىذه الفقرة الطرف االخر لمقضية اال وىو ما اذا كان القانون يستطيع ان 

تتركز عمى القانون بصفتو متغيرًا  و ببساطة اي ان القضية ىنا سوفيحدث تغيرًا اكثر مما يعكس
القانون المستترة او الكامنة وىي نقطة اكدىا  مستقاًل وفي ىذا المقام ظير االىتمام بدراسة حدود

كما  عيين من امثال "بنثام وارليك وباوند"عدد من العمماء والمفكرين االجتمابطريقة او بأخرى 
الذين ينتمون الى المدرسة  ة تمثل محورًا ىامًا في نظريات عمم االجتماعكانت ىذه المفكر 

سابقة وقد سمنر الى ان االعراف غالبًا ما تكون "سبنسر "و "سمنر" الداروينية االجتماعية مثل 
حيل ان تتغير االعراف بواسطة اي وسيمة مصطنعة او حيمة عمى القوانين واكد انو من المست

ر عمى نحو فجائي يصيب اي عنصر ضروري فييا انو من الممكن ان تعدل مفتعمة والى حد كبي
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من  االعراف بواسطة جيود بطيئة ومستمرة لفترة طويمة ىذا وعمى الرغم من ىناك عدد ضئيالً 
 الشعبية االجتماعي وفي بقاء العادات تطوريالالعتقاد االيوم ىو الذي يؤدي جتماع عمماء اال

كاممة عمى ان اساليب الدولة ال تستطيع ان تغير العادات الشعبية فما االصمح او يوافقون موافقة 
 ان القانون يعتبر متغيرًا تابعًا او اثرًا وليس سببًا باقيًا مستمران حتى االن . زال االصرار

الى اعتبار ان جتماع المحدثين وخاصة الذين يتميزون بتوجيييم االمبيريقي ء االماويميل عم
وفي مجموعة  ية المستدمجةتوجد في المعايير الجماعلمضبط االجتماعي الروافد الرئيسية 

الضغوط المتبادلة عمى مستوى االشخاص وذلك اكثر مما توجد في القواعد المحددة بطريقة 
في الوقت ذاتو بان القواعد القانونية تقوم بدور ارشادي لو تأثيره وىنا  رسمية ولكنيم يعترفون
 يطرح سؤال  ىام وىو.

  ثير ؟حدود ذلك التأ ماىي

ف فييا الصعوبة القصوى في تدعيم يعتبر "مجال العالقات الدولية" من اىم المجالت التي تتكش
الدولي تظير  بمفرده حيث ان مشكمة استخدام القانون لمحفاظ عمى النظام الضبط بواسطة القانون

 اًل عن وجود مراكز قوى كثيرةنتيجة لمسألتين اساسيتين ميما : تباين الثقافة القومية العديدة فض
وضع المنازعات والخصومات لالزمة لا ميكانيزماتالتوفير من اجل كذلك فان الجيود التي تبذل 

الدولية موضع التقاضي مثل محكمة العدل الدولية غالبًا ما تواجو صعوبة قصوى في ادى 
االساسي مما يستتبعو في  ميماتيا نتيجة النعدام وجود سمطة شرعية بل وفقدان االتفاق المعياري

بعض االحيان عدم امكان حل النزاع بين الدول المتنازعة غير ان تمك الصعوبات واوجو 
القصور التي توجد في القانون الدولي ال ينبغي ان تمقي الظل عمى منجزاتو الواقعية والكامنة 

الى حد معين حرب" فطالما انجزت المعاىدات واالتفاقيات الدولية وعززت كما نجحت "قواعد ال
عة . ان التغيرات الكبرى التي في ادى بعض االغراض عمى االقل في المراحل السابقة والواق
يكون اثر واضح في تطوري طرأت عمى العالقات الدولية في العالم المعاصر البد وان 

في حاجة ماسة الى يدف لميكانيزمات دفاعية لمقانون الدولي بما ينطوي عميو مثل ىذا ا
يكانيزمات تشريعية وتنفيذية وقضائية انعكست بدورىا عمى مجموعة التوصيات التي تمخضت م

القومية واالقميمية والعالمية والتي تمح عمى اقامة حكومة دولية شاممة او  عنيا بعض المؤتمرات
 قوية منظمة االمم المتحدة وانشاء قوى بوليسية لحفظ السالم العالميوت محدودة فضاًل عن تدعيم

حرجة وعمى الرغم من ان المدافعين عن مثل ىذه المشروعات اليزالون يعترفون بتمك المشكالت ال
مؤسسات قانونية  المتصمة بالسيادة واالتفاق الدولي الن ىناك ادعاء مضاد ينادي بانو اذا اقيمت
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 اقىذه االتف قيام بدور عظيم في ايجاد مثلبالضرورة من السوف تتمكن  فأنيادولية متطورة 
 اية مقاومة ضد السمطة الدولية.  دولي وتحديال

ود التجارية لعثرنا عمى دليل ىام العق وىو مجال ولو نظرنا الى مجال اخر من مجاالت القانون
يشير الى انو بالرغم وجود اطار قانوني متفق عميو بصورة عامة في ىذا المجال الن اطراف 

 الى االتفاقعمى وسائل اخرى غير العقد لمتوصل د تبادل قد تفضل في اغمب االحيان االعتماال
ويكون ىذا التفضيل واضحًا ايضًا عمى مستوى الدولي عندما تمجا الدول الى سياسة دبموماسية 

 القضية المطروحة بواسطة مؤسسات قانونية اكثر رسمية .غير رسمية وتفضميا عمى معالجة 

لمعايير القانونية في اداء بعض الوظائف وبطبيعة الحال فان ىذا التحميل ال يشير الى فشل ا
يير المعا قانونية الستكمالمعايير غير اله نحو القانوني واالتجابقدر ما يؤكد عمى حدود الضبط ال

ي القانونية في تدعيم او تعزيز التغير االجتماع يزماتميكانقانونية ولتدعيميا وما عن دور الال
فعالية القانون كأداة لتغير  ليا اثر كبير فييكون  ان من الظروف التي يمكنفان ىناك مجموعة 

 فيي :

 اذا كانت "السمطة" او "الييبة" ىي المصدر االساسي لمقانون الجديد . ما -1

في الخمفية االجتماعية والتاريخية والقانونية لممجتمع ما اذا كان لمقانون انعكاس واضح في  -2
 وسندًا لو . نفس الوقت الذي يجد من ىذه الخمفيات تبريراً 

 ما اذا كانت النماذج القائمة قادرة عمى ان تصبح واضحة ومحددة وقابمة التعميم . -3

 التنفيذية قادرة عمى اعالن التزاميا بالمعايير الجديدة . اما اذا كانت الييئات -4

 جزاءات االيجابية قابمة لالستخدام مثميا مثل الجزاءات السمبية .اما اذا كانت ال -5

 . ضحية النتياك القانون ما اذا كانت الحماية الفعالة توفر لألفراد الذين كانواا -6

  رابعًا: التوازن والصراع والقانون  

فيم القانون لمقانون تشير الى انو يمكن  ىناك فكرة محورية في معظم التحميالت السوسيولوجية
انو عمى جتمع وقد سبق ان رأينا تكاممي في المعمى نحو افضل لو نظرنا اليو باعتباره ميكانيزم 

دعم االستقرار والتوازن االجتماعي اال ان القواعد القانونية و الرغم من ان القانون يمكن ان ي
المؤسسات القانونية ذاتيا ليست ظواىر ثابتو او مستقرة باي  حال من االحوال حقيقة انو يمكن 

شك في ان فة معينة و لكنو ما من لمنسق القانوني ان ينطوي عمى حكمة تاريخية تالئم ثقا
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القانون يفعل اكثر من ذلك بكثير فيو عبارة عن مركب متغير يتميز باستجابتو لمتغيرات المستمرة 
اي انو يوفر في المجتمع و كذلك فانو يعكس عمميو تنطوي عمى التحويل النظامي لمصرع 

 –عن انو يقوم  الخاصة فضالً  الوسائل و االدوات االجتماعية الالزمة لحل النزاع في المواقف
بفض الصراعات ذات الطبيعة العامة التي تنشا بين المصالح و القيم داخل مجتمع  –بمعنى ما 

ال يستطيع القانون ان يعاون عمى احداث تغيرات في بناء عالقات القوة في معين و طبقا لذلك 
القانون لتحقيق اىداف المجتمع بقدر ما يعكس في الحقيقة ىذه التغيرات ويمكن استخدام 

مقصودة وال نعني بذلك ان النظم القانوني ال تنطوي عمى مثل معمارية او انيا ال تتضمن اية 
الخاصة بل ان ما نقصد ىنا ىو ان القواعد عمميات تعمل عمى االرتقاء باألىداف السياسية 

انب المقابل وفي القانونية تمارس القوة و لذلك يوجد الفائزون في جانب و الخاسرون في الج
ا تتالشى اولويتيا بينمفتحتل لمتعزيز و الدفاع  المواقف القانونية تصبح بعض المصالح موضعاً 

بعض المصالح االخرى او تتخذ عدة خطوات الى الوراء و ينطبق ذلك سواء عمى مستوى 
كالقوة ايضًا وليذا فان عناصر معينة  المواقف القانونية الخاصة والسياسية العامة الشاممة

 والصراع والتغير تعتبر عناصر محورية في الظواىر القانونية .

مفة في النسق القانوني وجيات نظر اصحابيا في المجتمع بوجو وجيات النظر المختىذا وتعكس 
من خالل عممية التنشئة االجتماعية اذ ان من يرون ان التكامل المجتمعي يتحقق اساسًا عام 

لقيم المشتركة التي تعتبر محل اتفاق عام في المجتمع ينظرون الى التي تتم وفقًا لنسق من ا
النسق القانوني باعتباره ينطوي عمى مثل ىذه القيم التي تقوم بوظيفة تكاممية في اساسيا وفي 
مقابل ذلك نجد الذين يؤكدون ان المجتمع ينطوي عمى قوى متصارعة باستمرار ومصالح 

ن ثم فان توازن النسق االجتماعي ليس اكثر من مجرد متضاربة الى اقصى حدود التضارب وم
         من الزمان .تتوقف في لحظة معينة  انعكاس لعممية مفتعمة ال بد وان

    


