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املعرفـــة لـــيس مثـــة مهنـــة كاحملامـــاة مـــن حيـــث احتيـــاج صـــاحبها إىل ثقافـــة معمقـــة واســـعة يف مجيـــع ميـــادين

ومن املفيد جدا أن تتضمن منـاهج كليـات احلقـوق . من ضمنها دراية بعلم املصطلح وعلم اللغةاإلنسانية

ولعــل هــذه احلاجــة تفســر لنــا ملــاذا تبــدأ دراســة القــانون يف اجلامعــات الربيطانيــة . دروســا يف هــذين احلقلــني

يف كليــــة اآلداب والعلــــوم ) سوريــــو البكلالليســــانس أو ( واألمريكيــــة بعــــد حصــــول الطالــــب علــــى اإلجــــازة 

اإلنســـانية، ولـــيس كمـــا هـــو احلـــال عنـــدنا يف الـــبالد العربيـــة حيـــث يلتحـــق الطـــالب بكليـــات احلقـــوق بعـــد 

  املدرسة الثانوية مباشرة

  

  :المحامي واللغة

ــالعربيــةغــة للاوملــا كانــت القــوانني ُتصــاُغ ب كــذلك، فــإن امــتالك ناصــية اللغــة،   ا، ومرافعــة احملــامي جتــري 

اســـــتيعابا وتعبـــــريا، ضـــــروري ال ملعرفـــــة فصـــــول القـــــانون ومـــــواده منطوقـــــا ومفهومـــــا فحســـــب، وإمنـــــا كـــــذلك 

الستخدام اللغة املؤثرة ببالغتها من غري إطنـاب ممـل وال إجيـاز خمـل، واملـؤثرة بأسـلوب إلقائهـا املطبـوع دون 

  .تكلف مصنوع

  :التعريف

الصــطالحية الــيت يســتخدمها احملــامي يف مهنتــه؛ مــن أهــم األدوات اللغويــة واملنطقيــة وا) التعريــف(ولعــل

  ألن إنزال العقوبة يتطلب أوال حتديد ماهية الفعل  ومطابقته للنموذج القانوين للجرمية املنصوص عليها 
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فـــإذا كـــان املـــرء، علـــى ســـبيل املثـــال، قـــد تفـــوه بشـــيء مـــا يف حـــق موظـــف . املـــادي واملعنـــويببعـــديها

لقـانون اجلنـائي ، فقـد لعمومي، ومثل أمام القضاء بتهمة إهانة موظف عمومي أثنـاء قيامـه بوظيفتـه طبقـا 

سـبا (أو ) فاقـذ(أو ) إهانـة(ولـيس ) مالحظـة بريئـة(أو ) رأيـا شخصـيا(جيد حمامي املتهم أن ما قالـه موكلـه 

هنــا حنتــاج إىل تعريــف هــذه املفــردات خصوصــا إذا مــا علمنــا أن كثــريا مــن املفــردات غــري معرّفــة يف ). علنيــا

ثغرات هنا وهنـاك؛ وقـد يكـون بعـض هـذه ارهتعتو فجميع القوانني . القانون أو معّرفة تعريفا يشوبه النقص

ال ثغـرات ومن هذه ال.خلرق القانون بصورة قانونيةالثغرات مقصودا، إلضافة املرونة على القانون وفسح ا

أي عدم وضوح معىن النص من لفظه؛ وهنـا حنتـاج إىل قـرائن أخـرى لتبيـني املعـىن غموض القانونالقانونية 

  .صاحلنال  الذيالذي رمي إليه املشرّع فعال، أو املعىن 

  :تعريف اإلهانة

اإلهانـــة يف مثالنـــا الســـابق واملنصـــوص عليهـــا مـــن ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذه الثغـــرات الثغـــرة املتعلقـــة بتعريـــف

غرامـة ، مـن أهـان أحـدا مـن املـوظفني العمـوميني أو الأويعاقب باحلبس ن ١القانون اجلنائي إذ ينص على 

ـــا، بـــأقوال أو إشـــارات أو  مـــن رؤســـاء أو رجـــال القـــوة العامـــة أثنـــاء قيـــامهم بوظـــائفهم أو بســـبب قيـــامهم 

  .شرفهم أو بشعورهم أو االحرتام الواجب لسلطتهمديدات وذلك بقصد املساس ب

يشرتط يف القول الذي ينطبق عليه النموذج القـانوين أن يكـون بقصـد املسـاس بشـرف ) املادة( هيف هذ

ولنفرتض أن مواطنا كان يراجـع موظفـا عموميـا للحصـول .املوظف أو بشعوره أو االحرتام الواجب لسلطته

وظف كان متشاغال مـرة بشـرب القهـوة ومـرة باحلـديث مـع زميلتـه، ومـرة على شهادة رمسية، وال حظ أن امل

ويالحـــظ هنـــا أن التهـــاون ". يـــا ســـيدي، أنـــت تتهـــاون يف عملـــك: " مث قـــال املـــواطن للموظـــف. باهلـــاتف

وكـــان قصـــده مـــن مالحظتـــه . مشـــتقة مـــن جـــذر واحـــد يف اللغـــة) وهـــو الـــذل واالحتقـــار(واإلهانـــة واهلـــوان 

القـــول الشـــهادة ولـــيس املســـاس بشـــعور املوظـــف أو بشـــرفه، فهـــل ينطبـــق عليـــه اإلســـراع يف احلصـــول علـــى 

  املذكور؟

تعريفـا شـافيا، أو تعريفـا جامعـا مانعـا كمـا يقـول ) اإلهانـة(إذن حنن هنا يف حاجة أوال إىل تعريـف لفـظ 

يكفلهـا وحريـة التعبـري عـن الـرأي) رأيـا(أو ) مالحظـة(املناطقة حبيث خنـرج منـه القـول الـذي ميكـن أن يُعـّد 

وحنــن حباجــة، ثانيــا، إىل دحــض وجــود قصــد اإلهانــة لــدى موكلنــا ألن املشــرّع  ال يعاقــب علــى . القــانون

  . اجلنايات واجلنح، إال إذا توفر الركن املعنوي، أي إال إذا توفرت النية اإلجرامية
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  :وبعبارة أخرى فإن حمامي الدفاع يسعى إىل هدم أحد أركان اجلرمية الثالثة

  الركن القانوين) ١

  الركن املـادي) ٢

  الركن املعنوي) ٣

أي القــــانوين (وعلـــى الــــرغم مــــن الــــرتابط القـــائم بــــني هــــذه األركــــان الثالثـــة فــــإن الــــركنني األول والثالــــث 

يعتمـــدان إىل حـــد مـــا علـــى تعريـــف عناصـــرمها  اللفظيـــة والنفســـية، بعكـــس الـــركن املـــادي الـــذي ) واملعنـــوي

يتوقــف علــى فعــل إجرامــي، إجيــايب كالقتــل والســرقة والنصــب، أو اإلحجــام عــن مســاعدة شــخص يف حالــة 

  .ويوكثريا ما يبحث احملامي عن ثغرة يف أحد الركنني القانوين واملعن. اخلطر أو عدم التبليغ عن جرمية

  

  :أنواع التعريف

ويتـــأتى كثـــري مـــن الثغـــرات يف القـــوانني عـــادة مـــن التعريفـــات منـــاط االخـــتالف بـــني اللغـــويني واملناطقـــة 

. ضـعه يف مجلـة ألسـتطيع تعريفـه: ، قـال اللغـوي)العني(فإذا طلبنا من أحدهم تعريف لفظ . واملصطلحيني

قـل يل : وقـال املصـطلحي. للفـظ ألعّرفـه لـكأرين الشـيء أو الـذات الـذي يـدّل عليـه هـذا ا: وقال املنطقـي

وبعبـــارة أخـــرى، هـــل نريـــد معرفـــة معـــىن الكلمـــة يف . ألي حقــل علمـــي ينتمـــي مفهومـــه ألمتكـــن مـــن تعريفـــه

ســياقها اللغــوي، أم نتــوخى معرفــة خصــائص الشــيء الــذي تــدل عليــه تلــك الكلمــة، أم معرفــة خصــائص 

  .املفهوم الذي تعرب عنه تلك الكلمة

  :نا أمام ثالثة أنواع من التعريفاتوهكذا جند أنفس

، ألنه يوضح معىن الكلمة يف سياقها اللغوي، يالعال قالتعريف اللغوي، ويسميه بعضهم بالتعريف ) ١

ا مع األلفاظ األخرى املكّونة، للجملة   خيتلف معناها يف ) العني(فكلمة . أي من خالل عالقا
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، وذلـك بسـبب السـياق يف  )شـرب مـن عـني جاريـة(و) نظـر إىل حالـه بعـني العطـف: (اجلملتني اآلتيتني

  .كل منهما

التعريـف املنطقـي، ويسـميه بعضـهم بـالتعريف اجلـوهري، ألنـه يسـعى إىل حتديـد اخلصـائص اجلوهريــة ) ٢

واحـد مـن قـالبني عريـف املنطقـي يف توهنا ميكـن أن يصـاغ ال. للشيء أو الذات، وليس للفظ الذي يدل عليه

  :مها

يـدل ) حيـوان نـاطق(ان التعريف باحلد، أي حتديد نوع الشيء املعّرف وفصله، فعنـدما نعـّرف اإلنسـ-أ

الشق األول على النوع الذي ينتمي إليـه اإلنسـان، أمـا الشـق الثـاين وهـو النطـق فبمثابـة الفصـل الـذي مييـز 

  .وهذه هي اخلصائص اجلوهرية لإلنسان. اإلنسان عن بقية أفراد النوع احليواين

عـــرَّف، فـــإذا عّرفنـــا التعريـــف بالوصـــف، وفيـــه تـــذكر اخلصـــائص اجلوهريـــة وغـــري اجلوهريـــة للشـــيء امل-ب

  .اإلنسان بأنه حيوان منتصب ميشي على رجلني ويسمع وينطق، نكون قد استخدمنا تعريفا بالوصف

التعريـف املصـطلحي، الـذي ال يعـّرف اللفـظ وال يعـّرف الشـيء الـذي يـدل عليـه اللفـظ وإمنـا يعــّرف ) ٣

مـن اخلصـائص املنطقيـة والوجوديـة ويتكون هـذا التصـور . املفهوم أو التصور احلاصل يف الذهن عن الشيء

فالتصور احلاصل يف أذهاننا للسيارة ال ميثل سيارة مرسيدس أو سيارة فـولكس فـاكن . موعة من األشياء

مــن نــوع اخلنفســاء وال ســيارة بــورش املكشــوفة، وإمنــا تصــور للخصــائص املشــرتكة هلــذه الســيارات املتعــددة 

  وال . ق عليه علم املصطلح باملفهوموهذا ما يطل. األشكال واألنواع واحملركات
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وميكننـــا أن منيـــز بـــني ). مصـــطلحا(أو ) اصـــطالحا(يســـمى اللفـــظ الـــذي يـــدل علـــى املفهـــوم كلمـــة بـــل 

  :بعّدة طرق) املصطلح(و) الكلمة(

  .أن نقول بأن للكلمة معىن يف حني أن للمصطلح مفهوما: األوىل

أن نقـول إن الكلمــة تنتمـي إىل لغــة العامـة، أمـا املصــطلح فينتمـي إىل لغــة متخصصـة؛ أي اللغــة : الثانيـة

. هنا كلمة تنتمي إىل لغة العامـة) املاء(فلفظ ) شعرت بالعطش فشربت املاء( فإذا قلنا . العلمية أو التقنية

فاملـاء هنـا ) إن املاء يتكون من ذرتـني مـن اهليـدروجني وذرة مـن األوكسـجني(ا إذا قلنا يف درس الكيمياء أم

  .مصطلح ينتمي إىل اللغة العلمية

  أملفهوميوال نستطيع أن نعّرف املفهوم بدقّة ما مل حندد موقعه من النظام 

بهــا داللتهــاميــهمفهو فاملفــاهيم تنــتظم يف أنظمــة . للحقــل العلمــي الــذي ينتمــي إليــه . تعطيهــا معناهــا و

ا تنتمـي إىل اللغـة العامـة) الضوء األصفر(فإذا ذكرنا عبارة  ولكـن إذا أدخلنـا الضـوء األصـفر يف . جمردة فإ

فعنــدما نضــع الضــوء األمحــر والضــوء األصــفر والضــوء . نظــام معلــوم أصــبح رمــزا أو مصــطلحا ملفهــوم معــني

ني عند تقاطع الطرق، أصبح لدينا منظومة إلشـارات املـرور وأصـبح األخضر يف  ترتيب معني ويف إطار مع

وتنمـي هـذه املنظومـة إىل نظـام مفهـومي أوسـع أو حقـل مفهـومي أكـرب ميكـن . لكـل ضـوء مفهومـه اخلـاص

  .أن نطلق عليه اسم نظام املرور أو حقل املواصالت
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  :المحامي والتعريف المصطلحي

الـيت ينتمـي إليهـا ذلـك أملفهوميـهولكي يعّرف احملامي مصطلحا قانونيا ما ينبغي عليه أن حيدد املنظومـة 

هـــل هـــي منظومـــة القـــانون اجلنـــائي أم منظومـــة األحـــوال الشخصـــية، مـــثال؟ مث حيـــد اخلصـــائص : املصـــطلح

مــن أملفهوميــهمث  حيــدد موقــع ذلــك املفهــوم يف منظومتــه .الرئيســة للمفهــوم الــذي يعــّرب عنــه ذلــك املصــطلح

ــاور املتصــلة بــه ويســتطيع احملــامي أن يعــّد قائمــة باخلصــائص الــيت يشــرتك فيهــا . خـالل عالقاتــه باملفــاهيم ا

اورة له املتصلة به، وق ـا املفهوم موضوع البحث مع املفاهيم األخرى ا ائمة أخرى باخلصائص اليت ينفرد 

  .دون سواه من املفاهيم، لتتضح الصورة

  

  :قدم المصطلح القانوني وشيوعه في اللغة العربية

إن صعوبة حتديد العناصر اجلوهريـة املميـزة للمصـطلح القـانوين يف اللغـة العربيـة نابعـة مـن كونـه مـن أقـدم 

شــارا ال بفضــل الشــريعة اإلســالمية فحســب، وإمنــا كــذلك املصــطلحات التقنيــة يف بــالد العــرب وأوســعها انت

تمـع . ألن بالدنا مهد التشريعات ومهبط الرساالت السماوية ومنها أخذ العامل كيفيـة تنظـيم العدالـة يف ا

أقــدم مــن ســّن القــوانني، وإمنــا، يف حقيقــة .) م.ق١٧٥٠-١٧٩٢(       محــو رايبومل يكــن امللــك البــابلي 

القــوانني يف مدونــة واحــدة ســطّرها علــى مســلة كبــرية وضــعت يف مــدخل مدينــة بابــل األمــر، أقــدم مــن مجــع 

مليعرف املواطنون   ولكن الرسم الذي ظهر يف أعلى املسلة . حقوقهم وواجبا
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واقفــا أمــام محــو رايبالنطبــاع اخلــاطئ بـأن تلــك القــوانني جديــدة كـل اجلــّدة؛ فالرســم يبــني امللـك أعطـى ا

الشـمس اجلـالس علــى العـرش وهــو يتسـلم منـه العصــا وشـريط القيــاس ومهـا عالمـة العــدل آنـذاك، كمــا أاله

رية املفعــول يف مجــع القــوانني الــيت كانــت ســامحــو رايبإن .نســتعمل اليــوم عالمــة امليــزان داللــة علــى العــدل

زمانه وأضاف إليها ورتبها يف مدونة واحدة، نالـت مـن الشـهرة واالنتشـار مـا يسـّر هلـا التـأثري يف غريهـا مـن 

ُسـبق يف ميـدان التشـريع مـن لـدن كثـري مـن ملـوك السـومريني محـو رايبولكـن  . الشرائع الـيت جـاءت بعـدها

  .حبوايل ألف عاممحو رايبخاصة املشرع العظيم امللك كارنيجا الذي سبق 

إن لتأّصــل املصــطلح القــانوين وشــيوعه يف اللغــة العربيــة فوائــده بــال شــك، بيــد أن قِــدم املصــطلح القــانوين 

، لـئال يتسـرب حبـذر شـديدمعـه من الواجب التعامـلوشيوعه يؤديان إىل شحنه حبمولة نفسية واجتماعية جتعل

  .مل يقصدها املشرع الوضعياالجتماعية مماأو عرضية من العرف والعاداتجوهريةإىل مفهومه خصائص

  :لغة القانون واللغة القانونية

يفّرق بعضهم بني لغة القانون واللغـة القانونيـة، فيسـتعمل املصـطلح األول للداللـة علـى صـياغة مـواد أو 

فصـــول القـــانون، يف حـــني يســـتعمل املصـــطلح الثـــاين لإلشـــارة إىل اللغـــة الـــيت يســـتعملها القضـــاة واحملـــامون

وكتـــاب العـــدل وغـــريهم مـــن أبنـــاء املهنـــة، وختتلـــف عـــادة عـــن اللغـــة العامـــة الشـــتماهلا علـــى عـــدد كبـــري مـــن 

م اليوميةاملصطلحات القانونية اليت ال يستعمل   ها عامة الناس يف حيا

وقــد تطــورت لغــة القــانون مبــرور األيــام، فبعــد أن كانــت املــواد تبــدأ بالعقوبــة الــيت تلحــق باجلرميــة فيقــال، 
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