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-انتأطري انعهًي نهقاَىٌ
)*(

- 
 جنى انذيٍ امحذ حمًذد.                    محذاأل سهيًاٌحمًذ  د.     
  يذرس انقاَىٌ انعاو                         أستار انقاَىٌ املذَي        

 انسهيًاَيح      جايعح انقاَىٌ/ كهيح         انسهيًاَيحجايعح / انقاَىٌكهيح 
                              املستخهص

ع٢ً ايسغِ َٔ قدّ احملاٚالت اييت زمست املعامل ايع١ًُٝ يًكإْٛ، سٝح ٜسدع 
أقدَٗا إىل ايكسٕ األٍٚ قبٌ املٝالد ع٢ً ٜد ايفكٝ٘ ايسَٚاْٞ "غٝػسٕٚ"، إال إٔ املعامل 

صت املٓاٖر ايع١ًُٝ يًكإْٛ َا شايت عاد١ إىل تأطري، ٖٚرا ٜعٛد إىل طبٝع١ تدزٜط٘، إذ زنَّ
ايتع١ًُٝٝ يف ايبالد اييت تأثست بايٓعاّ ايالتٝين يف قٛاْٝٓٗا ٚيف َٓاٖر نًٝات ايكإْٛ يف 
دٚهلا، ع٢ً تدزٜظ ايكإْٛ بٛصف٘ زتُٛع١ قٛاعد، ٚأًُٖت ادتاْب ايعًُٞ ي٘، فًِ تهجست 

١، إذ سٚع ايكإْٛ املدتًفبإعداد طايب ايكإْٛ إعدادّا عًُّٝا، بٌ أثكًت فهسٙ بدزاض١ ف
ايب اذتكٛم ٖٚٛ جيٌٗ أ١ٜ َعسف١ بأِٖ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، نعًِ املكاز١ْ ايكا١ْْٝٛ، ٜتدسز ط

ٚفًطف١ ايكإْٛ، ٚعًِ أصٍٛ ايفك٘ ايكاْْٛٞ، ٚعًِ االدتُاع ايكاْْٛٞ، ٚعًِ املٓٗذ١ٝ 
ٝ٘ ايصٛزٟ ٚاملادٟ. ٖٚرا َا قد ٜتٝح يًبعض يف ا١ْْٝٛ، ٚعًِ املٓطل ايكاْْٛٞ بػكايك

ايكإْٛ بعدٙ عٔ ايٓٗر ايعًُٞ ٚاقتصازٙ ع٢ً ايفٕٓٛ فشطب، مما سدا بٓا إىل اثبات اتٗاّ 
َٔ املبشح األٍٚ ايكإْٛ  ٚتأطريٙ عًُّٝا، عرب َبشجني عادتٓا يف ٕادتاْب ايعًُٞ يًكاْٛ

يًكإْٛ، ٚأْٗٝٓا ايبشح رتضٝذ ايعًُٞ اياملبشح ايجاْٞ َرتتبات اىل ايعًِ، ثِ عجٓا يف  ايفٔ
 تا٥ر.بأِٖ ايٓ

ايهًُات املفتاس١ٝ: عًِ ايكإْٛ، َٓٗذ١ٝ ايكإْٛ، ْعس١ٜ ايكإْٛ، فًطف١ ايكإْٛ، عًِ 
 االدتُاع، عًِ ايطٝاض١.

Abstract 

Despite the ancient attempts that drew the scientific 

milestones of the law, the oldest of which dates back to the 

first century BC by the Roman jurist "Cicero", the scientific 

features of the law still need to be framed. This is attributed 
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to the way it is taught, as the educational curricula in the 

country that are influenced by the Latin system, or Civil Law 

Tradition, in its laws and in the curricula of the law faculties 

in their countries concentrated on the teaching of law as a set 

of rules, and neglected the scientific aspect of it. They did 

not abound in the scientific preparation of the law student 

but dominated his mind by the studying the different 

branches of law. Therefore, the student of law graduates and 

he/she is unaware of the most important legal sciences, such 

as legal comparative science, philosophy of law, 

jurisprudence, legal sociology, legal methodology, and legal 

logic with its pictorial and material parts. This may allow 

some to accuse the law of its distance from the scientific 

approach and its limitation to the arts only. Eventually, this 

led us to make an argument for the scientific aspect of the 

law and frame it scientifically, through two topics. To begin 

with, we will deal with law from art to science, and then in 

the second turn, we will investigate the scientific 

consolidation of the law, until we come to the conclusion 

that study with some important results. 

Key words: science of law, methodology of law, theory of 

law, philosophy of law, sociology, political science. 

 املقذيـح
ع٢ً تكدِٜ غسٚسات َٛدص٠ ٚأخس٣ ٚاف١ٝ -يف ايعاد٠-دأبت ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ

َٔ االْطباع املططسد، إٔ ٖرٙ  ّايكٛاعد قٛاْنٍي َع١ٓٝ، األَس ايرٟ أد٣ إىل خًل ْٛع
ُّ باإل ايدزاضات ال حتٟٛ ْعسٜات عا١َ ختصُّ ْطإ نطا٥س ايعًّٛ ايكإْٛ بٛصف٘ عًُّا ٜٗت

ايسغِ مما قدََّت٘ املؤيفات ايعدٜد٠ يف املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ بٓعسٜات٘  االْطا١ْٝ؛ ٚع٢ً
املدتًف١، ال ضُٝا ْعس١ٜ ايكإْٛ ْٚعس١ٜ اذتل، ٚإىل داْب َٔ أَيَّـف يف ٖرا اجملاٍ حتت 
َط٢ُ عًِ ايكإْٛ، أٚ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، إال أْٗا مل تؤطس ايكإْٛ تأطريّا عًُّٝا دقٝكّا، 
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تٓاٚي٘ بٛصف٘ عًُّا قا٥ُّا برات٘ ي٘ َٛضٛع٘ ارتاص ب٘، ٚيدٜ٘ َطا٥ً٘ اييت مبع٢ٓ أْٗا مل ت
خيتص بٗا، ٚيدٜ٘ أٖداف ٜٛد حتكٝكٗا، بٌ قّدَت دزاض١ ألْٛاع٘ ٚأْٛاع قٛاعدٙ 

 .1ٚتٛصٝفات أقسب َا تهٕٛ إىل ايفٕٓٛ َٓٗا إىل ايعًّٛ

ٚسات ٚال ٜػفع إٔ ايكإْٛ أخر ُٜدزَّع ع٢ً ايطًب١ نٓعسٜات ٚيٝظ فكط نػس
١، يهٔ بكٝت ٖرٙ ايٓعسٜات ز١ٖٓٝ ايكٛاعد املٓصٛص عًٝٗا يف ايتػسٜع، فٗٞ تبني َتَّٓ

يًطايب زؤ١ٜ املػسع، ٚٚضا٥ً٘ يف حتكٝل غاٜات٘، بعٝدّا عٔ ايدزاض١ ايع١ًُٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً 
فتدزٜظ ايكإْٛ يٝظ ديٝاّل ع٢ً أْ٘ أصبح عًُّا. ففٞ ايكإْٛ ايسَٚاْٞ  ٚايتعطٞايهُاٍ 

                                                      

ولعلَّ ىحا راجع إلى تبشي الكثيخ مغ السشاىج السعتسجة في فخندا وتقميجىا، فقج تأخخت  (4)
نكمتخا والػاليات الستحجة األمخيكية في تجريذ القانػن بػصفو عمسًا، فخندا عغ كل مغ ا

وقج عدػ البعس ذلظ إلى أن القانػنيغ االنكميدؼ واألمخيكي يدتسجان معطع قػاعجىسا 
مغ أحكام القزاء، وليذ لمفقو فييسا إال مجاٌل ضيق، فاستعاض الفقياء عغ دراسة 

راسة عمسية فمدفية. بعكذ الفخندييغ الحيغ لع األحكام التفريمية لمقانػن بجراسة أصػلو د
يعشػا بجراسة أصػل القانػن إال مشح وقت بجأ مع بجايات القخن العذخيغ، فقج كانػا شػال 
القخن التاسع عذخ قانعيغ بتقشيشاتيع يذخحػنيا عمى شخيقة مجرسة الذخح عمى الستػن. 

مقانػن في السانيا حيث مع ل  Wissenschaftمع العمع أن القرة تختمف مع فكخة العمع 
)كانت و ليكل ـ بػادر الفمدقة الشقجية و العقالنية لمعمػم عمى يج الفالسفة االلسان ك

مػاكبة لفكخة  Rechtswissenschaftوليكػ و سافيشي(، تصػر اصصالح العمع القانػني 
ية عمى الخصػط األساس اتو دراسة و تصبيق القانػن االلساني. والنعكاس ىحه االتجاى

الغخبية و االوربية  الجراسية في كميات القانػن السخترة بجراسة القانػن في الجول
 مشيا العخاقية( الحع:  والذخقية )و 

د. عبج الخزاق أحسج الدشيػرؼ باشا ود. أحسج حذست أبػ ستيت، أصػل القانػن أو السجخل 
 وما تمييا 4ص ، 4952لجراسة القانػن، مصبعة التأليف والتخجسة والشذخ، القاىخة، 

Richrad Stith, Can Practice Do Without Theory? Differing Answers in 

Western Legal Education, (1994) 4 Indiana International & 

Comparative Law Review 1, 3-5; see also; Najmadeen Ahmed 

Muhamad, Legal Education in Iraq: An Analytical and Critical 

Introduction, (2015) 2 Asian Journal of Legal Education 1 

Mathias Reimann, Nineteenth century German legal science, (1989) 31 

BCL Reviw 837.  
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فكٗا٤ ُٜدزِّضٕٛ ايكإْٛ ع٢ً ايطًب١ َٓر ايكسٕ االٍٚ قبٌ املٝالد ٚقبٌ إ ٜهٕٛ نإ اي
ايربٜتٛز قد اْت٢ٗ َٔ ت١ُٝٓ االدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ ٚتطٜٛسٖا، ابتدأ ايكإْٛ ايسَٚاْٞ بايعٗٛز 
بػهٌ ددٜد، ٖٚٛ ايػهٌ ايعًُٞ؛ فكد متٝصت ٖرٙ املسس١ً عدخ نإ اسد اثٓني اٚ ثالث١ 

 اْتذت اعُل اثآثاز ع٢ً ايتازٜذ ايعاّ يًكإْٛ، غري إ ٖرا اذتدخ مل ظحغ َٔ االسداخ اييت
َٔ ايدزاض١ ايكا١ْْٝٛ يف ايٛقت اذتاضس اال بكطط ض٦ٌٝ. فًٛ مل ٜهٔ ايكإْٛ ايسَٚاْٞ، اال 

ّا يتٓعِٝ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ملا قٟٛ ع٢ً ايبكا٤ يف ظٌ تممازض١ ع١ًُٝ اٚ فٓا ٚاقعٝا ع
١ٝ، ٚيٛ مل تهٔ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت خًفٗا ايسَٚإ اال تًو ايصٝؼ اذتطاز٠ ايسَٚاْ

ايُٓٛذد١ٝ َع تعًٝكات ايفكٗا٤ ٚغسٚسِٗ عًٝٗا ملا سعٝت اسهاّ ايكإْٛ ايسَٚاْٞ 
إ ْدزى  –بايتطبٝل يف شتتًف ايعصٛز ؛ ٚملا نإ َٔ املُهٔ  ٚقد تبديت االدسا٤ات 

ايعًُٞ يًصٝؼ، ٚيهتب اخريّا يًكإْٛ ايسَٚاْٞ إ َفّٗٛ املٓفع١ ٚإ ْتبني زتاالت ايتطبٝل 
، إال إٔ دٗٛد ايفكٗا٤ ايسَٚإ ٚستاٚالتِٗ يف تدزٜظ ايكإْٛ، قد 1ُٜط٣ٛ يف عامل ايٓطٝإ

أنطت ايكإْٛ طابعّا عًُّٝا، ٚإٕ مل ٜهٔ َتهاَاّل، ضاِٖ ٖرا ايطابع ايعًُٞ يًكإْٛ 
َٔ تػسٜعات ايدٍٚ املدتًف١ سٍٛ ايعامل،  ايسَٚاْٞ إٔ ٜصُد ٜٚبك٢ سّٝا ٜٚتػًػٌ يف ايهجري

ضتكت َٓ٘ ايتػسٜعات اذتدٜج١ ْعسٜاٍت عدٜد٠. يهٔ ٖرٙ اَُّٗا،  تازخيّٝابٛصف٘ َصدزّا 
تبك٢ دزاضات مل حتدد املعامل ايع١ًُٝ يعًِ ايكإْٛ، ٚإٕ ساٚيت إٔ جتعٌ َٔ ايكإْٛ 

 ايسَٚاْٞ يف سد ذات٘ عًُّا.

ايرتنٝص ع٢ً ب١ٝ املتَّبَع١ يف تدزٜظ ايكإْٛ فطاّل عُا ضبل، فكد ضاُٖت املٓٗذ
ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚاُٖاٍ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، نعًِ تهٜٛٔ ايٓعسٜات ايكا١ْْٝٛ، ٚعًِ ايعٛاٖس، 
ٚعًِ ايكإْٛ املكازٕ ٚعًِ االدتُاع ايكاْْٛٞ ٚعًِ املٓٗذ١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚعًِ أصٍٛ ايفك٘ 

طف١ ايكإْٛ ٚعًِ ايطٝاض١ ايتػسٜع١ٝ؛ فذُٝع ايكاْْٛٞ ٚاملٓطكني ايكاْْٛٞ ٚايكطا٥ٞ ٚفً
ٖرٙ ايعًّٛ ال ٜدزضٗا طايب اذتكٛم، ٖٚٞ تبك٢ غسٜب١ عٓ٘ ست٢ َع إنُاي٘ ايدزاضات 

 ايعًٝا.

                                                      

الحع: ميذيل فيميو، القانػن الخوماني، تخجسة: د. ىاشع الحافع، مصبعة العاني، بغجاد، ( 4)
 .42، ص 4969
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ٖٓا ٜبدٚ ايكإْٛ ٚنأْ٘ يٝظ بعًِ، أٚ أْ٘ عًِ يٝظ ي٘ إطاٌز ستدد، إذ قد ًٜتبظ بػريٙ     
ٔ، مما سدا بٓا إٔ ْعٌُ ع٢ً تأطريٙ َٔ ايعًّٛ، بٌ قد ٜرٚب يف بعطٗا، أٚ أْ٘ زتسد ف
 عًُّٝا، ستاٚيني عح ٖرا املٛضٛع يف َبشجني ُٖا:

 اىل ايعًِ ايفَٔٔ ايكإْٛ  :املبشح األٍٚ

 يًكإْٛرتضٝذ ايعًُٞ ايَرتتبات  :املبشح ايجاْٞ

 املثحث األول
 يٍ انفٍ اىل انعهىانقاَىٌ 

بهطس ايعني ٚضهٕٛ _ًِِيعِاف يف ايبد٤ ال بد َٔ حتدٜد َع٢ٓ نٌ َٔ ايعًِ ٚايفٔ،
، فكد ُعسِّف  1َصطًح ُٜطًل يف األضاع ع٢ً اإلدزاى َطًكّا تصٛزّا نإ أٚ تصدٜكّا _ايالّ

، فإطالق٘ ٖٛ 2عتكاد ادتاشّ املطابل يًٛاقع، فٗٛ سصٍٛ صٛز٠ ايػ٤ٞ يف ايعكٌبأْ٘ اال
فٗٛ زتُٛع١ ، 'Science'ضِ عًََِ ا، أَا ايعًِ بٛصف٘ 3إلدزاى األغٝا٤ ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘

َٔ ايكٛاعد تدعُٗا ْعسٜات قاَت ع٢ً أضاع املالسع١ ٚايتذسب١، تسضذ سكا٥ل َع١ٓٝ، 
فايعًِ أضاض٘ املعسف١ باألغٝا٤ ٚسكا٥كٗا ٚسكا٥ل ٚدٛدٖا ٚتفاعًٗا يف ايٛدٛد، إذ ٜطًل 
ايعًِ ع٢ً زتُٛع١ َعازف تتُٝص بايٛسد٠ ٚايتعُِٝ ٚال تطتٓد إىل ايفسٚم ايفسد١ٜ ٚاألذٚام 

     . ص١ٝايػد

                                                      

، مكتبة 2صصالحات الفشػن والعمػم، جاة كذاف عمي التيانػؼ، مػسػعالحع: دمحم  (4)
 .4249، ص 4، ط4996لبشان ناشخون، 

الحع: عمي بغ دمحم الديج الذخيف الجخجاني، معجع التعخيفات، دار الفزيمة، القاىخة،  (2)
 .432)دون ذكخ سشة نذخ(، ص

وذلظ ضخبان: أحجىسا: إدراك  يقػل الخاغب األصفياني: "العمع، إدراك الذيء بحكيقتو، (3)
ذات الذيء. والثاني: الحكع عمى الذيء، بػجػد شيء ىػ مػجػد بو، أو نفي شيء ىػ 
مشفيٌّ عشو.". الحع مؤلفو: مفخدات ألفاظ القخآن، دار القمع، دمذق، الجار الذامية، 

 .582، ص4996بيخوت، 
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، ايفٔ 2ٚاصطالسّا، ففٞ املعذِ ايٛضٝط 1فكد ُأختًف يف َعٓاٙ يػ١ّ "Art"ايفٔأَا         
ٖٛ ايتطبٝل ايعًُٞ يًٓعسٜات ايع١ًُٝ بايٛضا٥ٌ اييت حتككٗا، ٜٚهتطب بايدزاض١ ٚاملسا١ْ، 

ٍٕ شتتًف١ ٖٞ طبٝل : َع٢ٓ عاّ: ٖٚٛ ايرٟ ٜٓعس يًفٔ َٔ خالي٘ ع٢ً أْ٘ ايت3ٚيًفٔ ثالث١ َعا
ايعًُٞ يًٓعسٜات ايع١ًُٝ، ٜٚعترب ٖرا ادتاْب ايتطبٝكٞ يًعًّٛ، ٖٚٛ َا ٜط٢ُ بايعًّٛ 
ايتطبٝك١ٝ. َع٢ٓ خاص: ٖٚٛ ايرٟ ٜٓعس يًفٔ ع٢ً أْ٘ َٗاز٠ غدص١ٝ ميتًهٗا غدص 
سترتف أٚ صاسب صٓع١، ٖٚٛ َا ٜط٢ُ بايفٕٓٛ ايتطبٝك١ٝ، ٚاييت تػتٌُ ع٢ً ايفٕٓٛ 

٠ اإلْطإ يف تكدِٜ أَٛز ْافع١ َٚفٝد٠. َع٢ٓ أنجس خصٛص١ٝ: ايٝد١ٜٚ املعتُد٠ ع٢ً َٗاز
ٌّٞ ٜجري َػاعس ايطسٚز ٚايفسح ٚايبٗذ١ يف ايٓاع،  ٌٌ مجاي ٖٚٛ ايرٟ ٜٓعس يًفٔ ع٢ً أْ٘ عُ

 .4ٖٚٛ َا ٜط٢ُ بايفٕٓٛ ادت١ًُٝ

ٌِ أّ فٔ ؟ ٚيهٞ ْفِٗ سكٝك١ ٖرا ايتطاؤٍ،  ٖٚٓا قد ُٜطسح تطاؤٍ، ٌٖ ايكإْٛ عً
، بعدَا عسفٓا ايفسم بني ايعًِ ٚايفٔ، َها١ْ ايكإْٛ بُٝٓٗا. ٚال خيف٢ إٔ عًٝٓا إٔ ْٛضح

ايكإْٛ ٚيهْٛ٘ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعد اييت تٓعِ ايطًٛى االدتُاعٞ ٚتهٕٛ عا١َ زتسد٠ 

                                                      

 تي:الحع لسديج مغ التفريل حػل السعاني المغػية:  السػقع اآل (4)
     www.almaani.com  :9/2/2222تاريخ الديارة. 

، 2224الحع: مجسع المغة العخبية، السعجع الػسيط، دار الذخوق الجولية، القاىخة،  (2)
 .723ص 

خ تاري   mawdoo3.com: ن اشكالية الفغ: متاح عمى السػقعنقاًل عغ: مقال بعشػا (3)
 .9/2/2222الديارة: 

ال يػجج عمع لمجسيل، بل نقج لمجسيل، وال تػجج عمػم جسيمة، بل يقػل "ايسانػئيل كانت": ) (4)
فشػن جسيمة، ذلظ أنو كي يػجج عمع لمجسيل، فيجب أن يقخر السخء األمػر عمسيًا، أؼ 

ى بشاًء عمى بخاىيغ وأسباب بخىانية ىل الذيء جسيل أو غيخ جسيل؛ لكغ الحكع عم
الجسال ال يسكغ أن يكػن حكع ذوق إذا انتدب إلى العمع. والعمع الحؼ يجب أن يكػن 

والبخاىيغ لع  غا شالبشاه بػصفو عمسًا، بالسبادال معشى لو. ألنو إذ –جسياًل بسا ىػ عمع 
. الحع: د. عبج الخحسغ بجوؼ، (مى كمسات مميئة بالحوق )فكاىات(نحرل إال ع

 .385، ص4979نػن والدياسة، وكالة السصبػعات، الكػيت، إيسانػئيل كانت فمدفة القا

http://www.almaani.com/
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، ٖٛ عٌُ َٔ إْتاز 1ًَص١َ يألفساد باقرتاْٗا ظصا٤ ٜفسض ع٢ً َٔ خيايف ٖرٙ ايكٛاعد
تُع جتًِ، ٚتاز٠ بأْ٘ فٔ، يهٔ ٖرا ال ميٓع بػهٌ عاّ إٔ ادتٗد ايبػسٟ، ٜتطِ تاز٠ بأْ٘ ع

ايعًِ ٚايفٔ، ٚنرا ايكإْٛ، فٗٛ عًِ َٔ سٝح أْ٘  ايف سكٌ ٚاسد َٔ سكٍٛ املعسف١ صفت
ْتاز يٓعسٜات فك١ٝٗ ٚجتازب ع١ًُٝ أْتذٗا ايٛاقع ٚزأ٣ ضسٚز٠ تٓعُٝٗا، نُا أْ٘ ْتاز 

١ٜ ٚبالغ١ٝ جتعٌ َٔ ارتطاب ايكاْْٛٞ ابداع ٚسبه١ ٚصٝاغ١ ٚصٓاع١ ٖٚٓدض١ تػسٜع١ٝ ٚفهس
 َتُٝصّا عٔ أٟ خطاب غريٙ، يهٔ اىل أُٜٗا أقسب ؟!.

ال غو إٔ ايعًِ ٜطتٓد يف األضاع ع٢ً دزاض١ األضباب ٚايٓتا٥ر، فٝتشس٣ عٔ 
ايعًٌ اييت تكٛد اىل ايعٛاٖس احملطٛض١ ٚاملؤثس٠ يف ايٛاقع؛ َٔ دٗت٘ ٜعتُد ايفٔ ع٢ً 

ا٥ٌ تٛصٌ ايٝٗا، ٚبايتايٞ أَهٔ ايكٍٛ إٔ ايعًِ ٜٗتِ بدزاض١ حتكٝل ايػاٜات باعتُاد ٚض
ايٓتا٥ر ٚأضبابٗا، يف سني ٜٗتِ ايفٔ بدزاض١ ايػاٜات ٚٚضا٥ًٗا. ٖٓا ْتطا٤ٍ ٌٖ ايكإْٛ ٜٗتِ 
بدزاض١ ايٓتا٥ر ٚأضبابٗا، أّ أْ٘ ٜٗتِ بدزاض١ ايػاٜات ٚٚضا٥ًٗا ؟؟ اذتكٝك١ إٔ األَس ٜتطًب 

اىل اذتدٜح  َٔ خالٍ ايتطسم ْٕٛ اييت أفسشٖا ايٛاقع يف ايرٖٔ،متشٝصّا دقٝكّا يصٛز٠ ايكا
، ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف املطًب عٔ ايفٝصٌ املٓٗذٞ ٚ املعسيف بني ايكإْٛ فّٓا ٚايكإْٛ عًُّا

ٍٕ  . األٍٚ، ثِ ْطتتبع٘ بايدعا٥ِ ايع١ًُٝ يًكإْٛ يف َطًٍب ثا

 

 

 

                                                      

 .43الحع: د. عبج الخزاق الدشيػرؼ ود. أحسج حذست أبػ ستيت، مخجع سابق، ص (4)
قػاعج تعج مغ  اساسي لتعخيف القانػن الن ىشاك شا عمى اقتخان الجداء كعشرخطمع تحف)

 اء مادؼ او معشػؼ عشج مخالفتيالقػاعج القانػنية االساسية و السيسة بجون اقتخانيا بجدا
كالقػاعج الجستػرية و كثيخ مغ قػاعج القانػن الجولي. وىحا ما ذىب اليو اكثخية فالسفة 

 القانػن و الفقياء السعاصخيغ حتى القانػنييغ الػضعييغ. الحع: 
H. L.A. Hart, The Concept of Law (2ed. Oxford University Press, 

1994) Esp. Ch. 1 & 2; Frederick Schauer, The Force of Law (Harvard 

University Press, Massachusetts, 2015).  
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 املطهة األول
 ٌ فًُا وانقاَىٌ عهًاً انفيصم املُهجي واملعريف تني انقاَى

ٖٓاى فٛاصٌ َٓٗذ١ٝ َٚعسف١ٝ بني نٕٛ ايكإْٛ فّٓا ٚنْٛ٘ عًُّا، ْتٓاٚهلا يف 
 ايفسعني اثآتٝني: 

 انفرع األول  
 انفيصم املُهجي تني انقاَىٌ فًُا وانقاَىٌ عهًاً     

يكد طاٍ ايتػهٝو يف ع١ًُٝ ايكإْٛ دٖٛسٙ، يٝظ فشطب َِٔ ََٔ نإ ٜطع٢ إليػا٤       
ّدعٛا صدم تصٛزِٖ يًكإْٛ، اطابع٘ ايعًُٞ، أٚ دزت٘ بعًّٛ أخس٣، بٌ َٔ نجرئٜ 

غري  1(larnedsncsnarTـ َٓطًكني َٔ فًطف١ َتعاي١ٝ، ممٓٗذني بـ )ايرتْطٓدْتاي١ٝ 
ايبعٝد٠ عٔ اذتهِ ايطاٜهٛيٛدٞ املطبل يًعٛاٖس، فبدال َٔ ايٓعس اىل دص٥ٝات ايكإْٛ َٔ 

املٓٗذ١ٝ َعامل ايكإْٛ َٔ خالٍ ْافر٠ دص١ٝ٥ ي٘ ٖٞ ايتػسٜع، ْافرت٘ ايه١ًٝ، زمست ٖرٙ 
فأخر ايكإْٛ ٜٓشصس يف ايتػسٜع، ٚايتػسٜع ٖٛ ايكإْٛ ايرٟ جيب إ ٜتصٛزٙ ايرٖٔ، 

ْطًكت ايٓعسٜات َٔ فٖٛت٘ ٚاضتكست حتت قٛقعت٘، ٚٚضعت يًكإْٛ بساَر ٚدزاضات اف
ع٢ً أْ٘ فكط زتُٛع١ َٔ  دعًت٘ زتسد زتُٛع١ َٔ ايتػسٜعات، عٝح ٚدب تدزٜط٘

ايكٛاعد ؛ ٖٚرا َا دفع ايهجرئٜ إىل إْهاز ايصف١ ايع١ًُٝ عٓ٘، أٚ إدزاد٘ ضُٔ ايفٕٓٛ 
 فشطب. 

                                                      

مـو ) (4) ايسانػئيل كانت( يقػم عمى دحس االعتقاد بأن السعخفة تشبثق مغ مشيج قجَّ
 لى التصػر الحخ لعػاشف االندان.السالحطة والتجخبة، وتعيج حل السذكالت االندانية ا

ػل "كانط والسدألة التخندشجنتالية في الفيشػمشيػلػجيا"، نادؼ الفكخ العخبي الحع: مقال ح)
يغ و عشج الكان.( 27/2/2222تاريخ الديارة:   nadyalfikr.comعمى السػقع: 

 الحع: ( )lrnedsncsnarT dcsrTneTالسعاصخيغ ىحا السشيج تصػر تحت نيج )
Immanuel Kant, Guyer, P. and A. Wood (eds.), Critique of Pure 

Reason (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); Henery 

Alison, Kant’s Transcendental Idealism, (New Haven: Yale University 

Press. Revised and Enlarged Edition, 2004).  
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فطاّل عٔ ذيو فإٕ ايهجري َٔ ايدزاضات املٓطًك١ َٔ زسِ املدزض١ ايٛضع١ٝ، 
ّٛزت ايكإْٛ زتاشّا ع٢ً أْ٘ ُضٓين ٚيٝظ ضبيب، فٗٛ ٜٗتِ بدزاضات ايػاٜات ٚايٛض ا٥ٌ، ص
 غًّبٛاٚيٝظ ايٓتا٥ر ٚاألضباب، فأْهسٚا ٚدٛد عاٌَ قاْْٛٞ َؤثس، ٚساي١ قا١ْْٝٛ َتأثس٠، ٚ

  ع٢ً ايكإْٛ طابع األدا٠ بٝد ايطًط١ يف بطط ضٝطستٗا ْٚعاَٗا.

َٔ ٖٓا نإ ال بد َٔ ستاٚي١ اعاد٠ دزاض١ ايكإْٛ نعاٖس٠ َعسف١ٝ، ٚٚدٛد ستتِ، 
يف  1( ygsneTsneTehPر ) ايفَٝٓٛٝٓٛيٛدٞ ٚق١ُٝ َتص١ً ظٖٛسٙ، ٚاعتُاد املٓٗ

 تأطريٙ، أٟ دزاض١ ايكإْٛ بٛصف٘ عًِ ٜدزع ظٛاٖس.

َٚٔ املُهٔ حتدٜد ايفٝصٌ املٓٗذٞ يف عّد ايكإْٛ فّٓا أٚ عّدٙ عًُّا يف االعتُاد 
ع٢ً طسٜك١ تدزٜظ ايكإْٛ ٚدزاضت٘، فًٛ قّصسْا اذتدٜح ع٢ً طبٝع١ املٓاٖر ايدزاض١ٝ يف 

إٔ ٖرٙ املٓاٖر تٓشاش اىل عّد ايكإْٛ فّٓا، فٗٞ تطًط ايط٤ٛ ع٢ً دزاض١  ايعسام، صتد
ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ يف مجٝع فسٚع ايكإْٛ، بػكٝ٘ ايعاّ ٚ ارتاص، نُا أْٗا تسنص ع٢ً 
غسٚسات ايكٛاْني، ٚيف نًٝات اذتكٛم يف داَعات ايدٍٚ اجملاٚز٠، ال ضُٝا ايعسب١ٝ، األَس ال 

عتُاد ْعاّ ايتعًِٝ ايطٟٓٛ، أٚ ْعاّ ايطاعات املعتُد٠ ؛ ٚنإٔ خيتًف نجريّا ضٛا٤ مت ا
 .2دزاض١ ايكإْٛ باتت َكتصس٠ ع٢ً دزاض١ ايتػسٜعات ايطاز١ٜ املعٍُٛ بٗا يف ايدٚي١ 

                                                      

ك الػعي لسػضػع لفيشػميشػلػجيا : ىػ مشيج عمسي لجراسة الطػاىخ مغ خالل كيفية إدراا (4)
حػل ىحا السشيج عشج رواد الحع ية حػلو. )ما وصػاًل الى معخفة مػضػعية ويقيش

 (Herbert Spiegelberg, Edmund Husserlالفيشػميشػلجية كـ)
Edmund Husserl, 1963, Ideas: A General Introduction to Pure 

Phenomenology. Trans. W. R. Boyce Gibson. New York: Collier 

Books. From the German original of 1913); Herbert Spiegelberg, "The 

Phenomenological Movement: A Historical Introduction," 3rd ed. (The 

Hague: Martinus Nijhoff, 1983) 

مقال حػل "كانط والسدألة التخندشجنتالية في الفيشػمشيػلػجيا"، سبق ذكخه، عمى السػقع:  
 nadyalfikr.com  :27/2/2222تاريخ الديارة ). 

(2) Carbonnier (J), « Flexible  droit : textes pour une sociologie  du 

droit sans rigueur», 4ème édition, LGDJ, Paris, 1979, p: 27; 

Najmadeen Muhamad, Legal Education in Iraq, supra note, P. 1-5.  
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يف سني تكٛد دزاض١ ايكإْٛ بٛصف٘ عًُّا إىل تهٜٛٔ ًَََه١َ قا١ْْٝٛ يًطايب ال 
ٖا، بٌ متّهٓ٘ َٔ تهٜٛٔ ايٓعسٜات تكتصس فكط ع٢ً متهٝٓ٘ َٔ تطبٝل ايكٛاْني ٚتفطري

ايكا١ْْٝٛ نٞ ٜطاِٖ يف تطٜٛس اذتٝا٠ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً مجٝع املطتٜٛات، مبا فٝٗا ايتػسٜع 
ٝب َعا، ٚع٢ً االضتٓباط تٗر يف ايكإْٛ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايرتٓٚايكطا٤، يرا جيب إٔ ٜعتُد امل

١ٝ دٓبّا إىل دٓب ايكٛاْني، ْْٛٚاالضتكسا٤ ٚايكٝاع املٓطكٞ، ٚإٔ ٜتِ تدزٜظ ايعًّٛ ايكا
 ضًٛب عًُٞ نف٤ٛ.أب

قتصاز ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ ع٢ً اضًٛب ايتشًٌٝ، بٌ جيب اٚعًٝ٘ مل ٜعد َكبٛاّل 
يًكإْٛ ٚتأثسٙ  ، فايدا٥س٠ املعسف1١ٝايرتنٝب دٓبّا إىل دٓب َع ايتشًٌٝ أضًٛبتباع ا

ألضًٛبني ٜكّٛ ع٢ً االعتُاد تباع ٖرٜٔ اا، تتطًب ٖرٜٔ االضًٛبني، نُا إٔ ٚتأثريٙ بايٛاقع
، فُا عادت دزاض١ ايكإْٛ تكتصس ع٢ً َعسف١ ايكإْٛ 2ع٢ً َٓٗذٞ االضتٓباط ٚاالضتكسا٤

ضتٓباط أسهاَ٘ يتطبٝكٗا ع٢ً أزض ايٛاقع، اامُلطبل، أٚ ايتػسٜع ع٢ً ٚد٘ ارتصٛص، ٚ
كإْٛ يف تطٜٛس ٚإمنا مشًت دزاض١ ايكإْٛ دزاضت٘ عًُّا يًعٛاٖس ايكا١ْْٝٛ، إذ ٜطاِٖ عًِ اي

 ايكإْٛ ٚدعً٘ أنجس َعكٛي١ّٝ َٚكبٛي١ٝ.

 انفرع انثاَي
 انفيصم املعريف تني انقاَىٌ فًُا وانقاَىٌ عهًاً 

، ّاعًُ بٛصف٘، غري عٔ َعسفتٓا بايكإْٛ ّافٓ صف٘ٛبإٕ َعسفتٓا بايكإْٛ 
ع٢ً فايكإْٛ عٓدَا ٜهٕٛ فّٓا، ضتاٍٚ إٔ ضتانٞ ٚاقع٘ املتُجٌ يف ايتػسٜع، ْٚعتُد 

أْفطٓا يف ايتفٓٔ يف تطبٝك٘، أٚ يف ايتفٓٔ يف حتٝٝدٙ، أَا نٕٛ ايكإْٛ عًُّا، فاملعسف١ فٝ٘ 
تٓصب ع٢ً أصٛي٘ ايع١ًُٝ ْٚعسٜات٘ اييت زضدت َفَٗٛ٘، َٚدزنات تطٜٛسٙ، إٕ ايفٝصٌ 
املعسيف بني نٕٛ ايكإْٛ فّٓا أٚ عًُّا ٜعتُد يف األضاع ع٢ً إدزاى طبٝع١ عًِ ايكإْٛ أٚ فٔ 

                                                      

تحميل والتخكيب، الحع: جسيل صميبا وكامل عيـّاد، السشصق وشخائق العمع في معشيي ال (4)
 .98، ص4948العامة، مصبعة الكذاف، بيخوت، 

 .443في معشيي االستقخاء واالستشباط أو االستشتاج، الحع: السخجع الدابق نفدو، ص (2)
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، فٗرا املرٖب ّاضببٝ ّاٚيٝظ عًُ ّاضٓٓٝ ّااىل نْٛ٘ عًُ 1ايكإْٛ، فايكإْٛ ٚإٕ ذٖب ايبعض
قد ْعس اىل ايكإْٛ َٔ شا١ٜٚ ايفٔ ٚيٝظ ايعًِ، فايكإْٛ عٓدَا ٜهٕٛ فّٓا ضٝٗتِ بايػاٜات 

، ٚايٛضا٥ٌ املؤد١ٜ اىل حتكٝكٗا، فٗٛ بٗرا ضٓين ايطبع، يهٔ يٛ ْعسْا اىل ايكإْٛ نْٛ٘ عًُّا
 فإْ٘ عًِ ضبيب ٜٗتِ بايٓتا٥ر ٚاألضباب املٓتذ١ هلا، ٚهلرا فإٕ تدخٌ ايكإْٛ يف َعادت١ أٍَس

عً٘ ضببّا يف حتكٝل ْتا٥ر َع١ٓٝ، نُا إٔ تعدٌٜ تٛد٘ ايكإْٛ ضتٛ أَس َا، ال ٜٓهس جيَا، 
ٕ إٔ أْ٘ ْتٝذ١ ملتػريات ايٛاقع اييت دفعت ايكإْٛ اىل تػري َٛقف٘ ٚهلرا ظحتاز زدٌ ايكاْٛ

ٜكسأ بدق١ َتػريات ايٛاقع، ٚإٔ ٜتعاٌَ َع ايعٛاٖس ٜٚهطٖٛا بهط٠ٛ قا١ْْٝٛ جتعًٗا ذات 
ق١ُٝ يف ْعس ايكإْٛ، ٚهلرا فإٕ دزاض١ ايعٛاٖس ١َُٗ يف ْطام ايكإْٛ، نٞ ٜتعًِ طايب 

 ايكإْٛ نٝف١ٝ ايتعاٌَ َعٗا. 

كدز اٖتُآَا نُا تفسض ايك١ُٝ ايع١ًُٝ يًكإْٛ االٖتُاّ باالضتكسا٤ ايعًُٞ ب
باضتٓباط األسهاّ ايكا١ْْٝٛ، فاالضتكسا٤ ايعًُٞ ُٜفٝد ايدازع ٚايباسح يف زتاٍ عًِ 
ايكإْٛ، إٔ ُٜهٕٛ ايٓعسٜات ايع١ًُٝ، نُا ميٓش٘ فسص١ ايت١٦ٝٗ يٓفط٘ يٝصبح فكّٝٗا 
قاّْْٛٝا، فاالضتكسا٤، إىل داْب االضتٓباط، ٜكٛد إىل ايتفك٘ يف ايكإْٛ، ٚايرٟ ٜستهص ع٢ً 

 زتايني ٜعتُد عًُٝٗا االضتكسا٤ بػهٌ ٚاضح:

تهٜٛٔ ايٓعسٜات ايع١ًُٝ يف ايكإْٛ، ٚايٓعس١ٜ ٖٓا ٖٞ اظٗاز اذتكٝك١ سطب  األٍٚ: -
َعٓٝني يًه١ًُ، بٓا٤ صٛز٠ ستدد٠ يًسؤٜا، ٚتعُِٝ زتسد تهٕٛ فٝ٘ صفات اذتكٝك١ 

عًُٞ ٚخاصٝاتٗا قاب١ً يًٓكٌ، فًٝظ نٌ ظٗٛز يًشكٝك١ ُٜػهٌ ْعس١ٜ باملع٢ٓ اي
ٍِّ ايٓعسٜات إىل قٛاعد ٚأسهاّ.2يًشكٝك١  ، ٚخاص١ٝ ايٓكٌ ٖٞ اييت ُتش

ايتكعٝد ايفكٗٞ: ٚيف ٖرا اجملاٍ ٜكّٛ فكٝ٘ ايكإْٛ بتشٌٜٛ ْعسٜات٘ إىل قٛاعد  ايجاْٞ: -
ايكإْٛ؛  ئادَصاغ١ بػهٌ ستهِ، نٞ تهٕٛ داٖص٠ يتػسٜعٗا أٚ عدٖا َٔ ضُٔ َب

ٜٓتٗٞ بايفكٝ٘ إىل صٝاغ١ ْعسٜات٘ ايع١ًُٝ بكٛاعد ٚايتكعٝد ايفكٗٞ ٖٛ عٌُ عًُٞ فكٗٞ 
                                                      

أكخم الػتخؼ،  الفكيو "ىانذ كمدغ"،  مؤلفو، الشطخية السحزة  في القانػن، تخجسة: د.( 4)
 .24، ص4986مشذػرات مخكد البحػث القانػنية، وزارة العجل، بغجاد، 

الحع: روجيو بػل دروا، فقو الفمدفة، تخجسة: فاروق الحسيج، دار الفخقج، دمذق،  (2)
 .386، ص2244
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، فايكاعد٠ ٖٞ سهِ نًٞ، ٚايتكعٝد ٖٛ اجيادٖا 1ن١ًٝ تٓطبط بٗا ايفسٚع ٚادتص٥ٝات
، يهٔ زتاٍ االضتكسا٤ يف ٖرٙ ايع١ًُٝ 2ٚاضتٓباطٗا َٔ َصادزٖا ع٢ً زأٟ ايبعض

ٔ َٛضٛع، ٌُ فكط ع٢ً َا ٜػتٌُ عًٝ٘ عًِ ايكإْٛ َتايع١ًُٝ أخصب؛ ٖٚٞ ال تػ
 بٌ تطاٍ َٓاٖذ٘ املعتُد٠ ٚأصٛي٘ أٜطّا.

 ثاَياملطهة ان
 انذعائى انعهًيح نهقاَىٌ

نُا يف اهلٓدض١ ع٢ً املفسٚض -ْعسٜتٓا يف إثبات نٕٛ ايكإْٛ عًُّا تكّٛ
ٌِ يف ايفسع  ٚاملطًٛب إثبات٘ ٚايربٖإ، ضٓعاجل املفسٚض ٚاملطًٛب إثبات٘ َٔ إٔ ايكإْٛ عً

 ربٖإ يف ايفسع ايجاْٞ.األٍٚ، ثِ ْتٓاٍٚ اي

 انفرع األول
     

 
 املفروض واملطهىب إثثاته أٌ انقاَىٌ عهى

ايكإْٛ عًِ ؟ نُا ٜطسح بعدٙ ضؤاٍ إٔ : َا املفسٚض إلثبات ضؤاٍ ٜطسح ْفط٘
 آخس، َٚا ٖٛ املطًٛب إثبات٘ َٔ إٔ ايكإْٛ عًِ ؟ 

 : ضٓٛضش٘ يف املكصدٜٔ اثآتٝنيٖرا َا 

 

 

 

 

                                                      

الحع: د. يحيى سعيجؼ، التقعيج الفقيي وأثخه في االجتياد السعاصخ، دار ابغ حدم،  (4)
 .34، ص 2242بيخوت، 

، 4994اختالف الفقياء، السغخب، دمحم الخوكي، نطخية التقعيج الفقيي وأثخىا في  (2)
 .34ص
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 املقصذ األول  
 1املفروض يف عِهًيح انقاَىٌ    

ٜتذ٘ ايهجري َٔ فكٗا٤ ايكإْٛ ٚايػّساح، بٌ ٚست٢ عًُا٤ عًّٛ إْطا١ْٝ أخس٣، إىل 
إٔ ايكإْٛ عًِ، يهٔ طبٝع١ دزاضت٘ ٚتدزٜط٘ قد تػهو يف ذيو، ٖٚرا ايتػهٝو قا٥ِ ع٢ً 

ٛم إٔ تدخٌ ايكإْٛ يف أمناط اذتٝا٠ َكتصس ع٢ً ٚضع٘ ايٛضا٥ٌ ايهف١ًٝ ذتُا١ٜ اذتك
ٚإغاع١ ايٓعاّ يف اجملتُع، فٗٛ، نُا ٜتِ تصٜٛسٙ، أدا٠ بٝد ايدٚي١، أٚ ادتُاع١، يٛضع 

 ايٛضا٥ٌ ايالش١َ ايهف١ًٝ بتشكٝل غاٜات ستدد٠. 

عٔ قإْٛ ايطبب  ٠ببعٝد تإٕ ع١ًُٝ ٚضع ايػاٜات ٚايٛضا٥ٌ احملكك١ هلا، يٝط
يكإْٛ اىل ٚضع ايكٛاعد، ثِ ٚايٓتٝذ١، فبطبب َا ٜٓتذ٘ ايٛاقع َٔ تطٛزات َٚتػريات ًٜذأ ا

إٔ ٖرٙ ايكٛاعد ٖٞ يف سد ذاتٗا عٛاٌَ قادت اىل تػري أمناط ايٛاقع بػهٌ أٚ بآخس، ٚهلرا 
فإٕ َٔ املفسٚض إٔ ٜهٕٛ ايكإْٛ عًُّا، ٜدزع نٝف١ٝ إنطا٤ ايعاٖس٠ بايصف١ ايكا١ْْٝٛ َٔ 

 اٖد ع٢ً ذيو نجري. ٛخالٍ تستٝب آثاز سكٛق١ٝ عًٝٗا. ٚايػ

م ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، تس٣ ايهجرئٜ ٜسدعْٛ٘ إىل عٛاٌَ ادتُاع١ٝ ففٞ ايطال
ٚأخس٣ اقتصاد١ٜ، َتٓاضني إ يًعاٌَ ايكاْْٛٞ دٚز بازش فٝ٘، فايتػسٜعات اييت ظٗست، 

أضُٗت بػهٌ فاعٌ يف فكد ايجك١ بني  ،ٚايتعدٜالت اييت طسأت ع٢ً قإْٛ االسٛاٍ ايػدص١ٝ
ع٢ً اذتس١ٜ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ ايتػدٜد ع٢ً ايصٚز يف  ايصٚدني، ٚدعًت َٔ ايصٚاز قٝدّا خاْكّا

ايطالم، ٚع٢ً ايصٚد١ يف طًب ايتفسٜل، تس٣ االثٓني ٜكدَإ ع٢ً االْفصاٍ، ٚبهجس٠، نٓتٝذ١ 
 .2يطعف ايجك١ بُٝٓٗا، ٚايطبب ٖٛ ايكإْٛ

 

                                                      

يعتسج كل عمع عمى تكػيغ عقيجة عمسية معيشة، تبجأ بالفخضيات، وىحه الفخضيات تشرب  (4)
عمى حقػل كثيخة، لسعخفتيا بالتفريل، الحع: مرصفى مميكان، مقاالت ومقػالت في 

االنتذار العخبي، بيخوت، لجيغ والحياة، تخجسة: أحسج الكبانجي،  مؤسدة الفمدفة وا
 .493الة بعشػان "فمدفة الفقو"، صق، م2243

الحع: د. دمحم سميسان األحسج، قاعجة "نرل أوكام" ودورىا في تكػيغ َمَمَكـــة قانػنية  (2)
 .455، ص2، ط2247سميسة، مشذػرات زيغ الحقػقية، بيخوت، 
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 املقصذ انثاَي
 املطهىب إثثاته يف كىٌ انقاَىٌ عهًاً 

جتاٖات ٚأفهاز، قادت َٓٗا اىل ضٔ تًو اايكإْٛ يٝظ فكط زتُٛع١ قٛاعد، بٌ 
ايكٛاعد، ٚأخس٣ تكٛد االْطإ يٝهٕٛ ضّٜٛا يف ضًٛن٘، فايكإْٛ عٓدَا ٜعطٞ ايطًط١ 
ايتكدٜس١ٜ يًكاضٞ، ٜسٜد إٔ جيعٌ ايكاضٞ، ٖٚٛ ٜد ايكإْٛ، أنجس اتصااّل بٛاقع اذتٝا٠، نرا 

املصعر ع٢ً سس١ٜ األفساد، بكدز ايع١ً َٔ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يإلداز٠. يٝظ ايكإْٛ ذيو ايكٝد 
َا ٖٛ ضُا١ْ ذتُاٜتٗا، ٖٚٓا تتذ٘ تًو األفهاز يٛضع ْعسٜات حتكل بٗا ٖرٙ ايٓتٝذ١، 

قتصاد١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ افايعاٌَ ايكاْْٛٞ عاٌَ قا٥ِ برات٘ ال ٜستبط يف ٚدٛدٙ بعٛاٌَ 
يٝظ فكط ضٝاض١ٝ أٚ َا غانٌ ذيو، يريو فإٕ َا َطًٛب إثبات٘ ٖٓا ٖٛ إٔ ايكإْٛ 

ٍّّاتػسٜع  . ، بٌ ْاَٛع اْتذت٘ اإلْطا١ْٝ يريتكٞ بٗا اىل َستك٢ سطازٟ ضا

َّ َا َطًٛب إثبات٘ ٖٓا ٖٛ ايتأنٝد ع٢ً خصٛص١ٝ عًِ ايكإْٛ ٚعدّ  إٕ ُد
تــّصاف٘، بايتبع١ٝ، ألٟ عًِ آخس، ٚايتأنٝد ع٢ً ع١ًٜٛ ٖرا ايعًِ ع٢ً ضا٥س ايعًّٛ ا

ع تًو ايعًّٛ يف دزاض١ ايطًٛى االْطاْٞ، فٗٛ ٜتُٝص عٓٗا االْطا١ْٝ، ألْ٘، ٚإ نإ ٜػرتى َ
ّٝد٠ ذتس١ٜ االْطإ يف حتكٝل ايتٛاشٕ املطًٛب، ٚزفع ايتعازض بني  بكٛاعدٙ املًص١َ املك
املصاحل،  فكٛاعدٙ َؤند٠ َٚط١ُْٛ ايتطبٝل، ٖٚٛ عًِ ضبيب، َجٌ غريٙ، فطاّل عٔ أْ٘ 

اْظ نًطٔ" إىل عّد ايكإْٛ َٔ ايعًّٛ إذ ٜرٖب  ايفكٝ٘ "ٖ؛ ٤ًَٞ1 بايكٛاعد ايط١ٝٓٓ

                                                      

تسام عمع القانػن غالبًا عمى دراسة الػسائل والغايات، وليحا يحىب األستاذ ىا ( يشرب 4)
، الحق، 2السجخل لجراسة العمػم القانػنية، ج ػر عبج الحي حجازؼ، في كتابو: )الجكت

عشجما رّد عمى بعس مشكخؼ فكخة الحق،  (،46، ص4972مصبػعات جامعة الكػيت، 
تداءلػا عغ كيف يشذأ حق لمستزخر في ال سيسا الفكيو الفخندي "ديكي"،  عشجما 

وع مغ غيخ السذخوع ؟ بالقػل : التعػيس عغ عسل غيخ مذخوع ! أؼ كيف يشذأ السذخ 
إاّل أنو يخد عمى ىحا أن "ديكي" حيغ قال ان الحق ال يشذأ مغ الال قانػن  أؼ مغ ))

مى أن عسل غيخ مذخوع إنسا كان يتكمع بمدان عالع االجتساع، أعشي بمدان مغ تعّػد ع
تكػن أحكامو أحكامًا واقعية، وىى تمظ التي تدتخجم في العمػم الػصفية،  وىى عمػم 
تقػم عمى عالقة الدببية. ان عالع االجتساع، وىػ مغ يجرس الطػاىخ االجتساعية، 

 =بػصفيا ضػاىخ يخاد تفديخىا، ال يشطخ إلى األشياء اال مغ زاوية عالقة الدببية. ومغ
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ٖٓاى عًّٛ ادتُاع١ٝ ال تطبل َبدأ ايطبب١ٝ، : )ٜرٖب إىل ايكٍٛايط١ٝٓٓ ٚيٝظ ايطبب١ٝ، إذ 
بٌ تطبل َبدأ االضٓاد، فٗٞ تدزع ايتصسفات ايبػس١ٜ ال نُا جتسٟ فعًٝا يف ايٓعاّ 

حتدخ. فٗٞ اذٕ عًّٛ  ايطبيب يًطبٝع١، ٚامنا باالزتباط َع ايطٓٔ اييت تأَس نٝف جيب إٔ
ض١ٝٓٓ ٚصتد َٔ بٝٓٗا عًِ االخالم ٚعًِ ايكإْٛ. إ تط١ُٝ أسد ايعًّٛ بأْ٘ ضٓين ال تعين 
أْ٘ جيب إٔ ٜأَس بطًٛى َعني ٚإٔ ٜطٔ ضٓٓا قاب١ً يًتطبٝل ع٢ً ضًٛى االفساد. فدٚزٙ 

يرٟ ٜدزضٗا يٝظ اال بٝإ ايطٛابط ٚايعالقات االدتُاع١ٝ اييت تهْٛٗا تًو ايطٓٔ. ٚايعامل ا
يٝظ ي٘ ضًط١ ادتُاع١ٝ، فٗٛ ٜطع٢ إىل فِٗ ايٛقا٥ع ال إىل اداز٠ اجملتُع. إ اجملتُع 
بايٓطب١ يًعًِ ايطٓين ٖٛ ْعاّ ضٓين )أخالقٞ أٚ دٜين أٚ قاْْٛٞ( َتهٕٛ َٔ زتُٛع١ َٔ 
ايطٓٔ. خيطع ايفسد يًٓعاّ ايطٓين بكدز َا تٓعِ ضًٛن٘ ضٓٔ ذيو ايٓعاّ. ٜٚهٕٛ ايٓعاّ 

 فّعااّل بٛد٘ عاّ عٓدَا خيطع االفساد املداطبني ب٘ إىل ضٓٓ٘. فاذا حتكل ظسف ايطٓين
َعني يف ْعاّ فعاٍ سكا، فُٔ احملتٌُ إٔ تتشكل ايٓتٝذ١ املكطٞ بٗا يف ْفظ ايط١ٓ ٖٚٞ 

                                                                                                                              

يب أن يشكخ "ديكي" نذػء الحق مغ ))الال قانػن((، أؼ مغ العسل ىشا لع يكغ مغ الغخ =
غيخ السذخوع. أما القانػن،  فميذ كعمع االجتساع، عمسًا وصفيًا يذخح عالقات الدببية، 
بل ىػ عمع معيارؼ، عمع قػاعج، يدتيجف البحث عغ أمثل القػاعج لتشطيع العالقات 

العثػر عمى أكثخ القػاعج مالءمة لػضع  االجتساعية. ومغ ثع كانت أحكامو قيسية تبتغي
معيغ، أؼ أن الفكيو ال يعشى بعالقة الدبب بالسدبب،  بل يعشى بعالقة الػسيمة بالغاية، 
فإذا وجج الفكيو نفدو أمام عسل ضار غيخ مذخوع فديعشى بجاىة بالبحث عغ وسيمة يخد 

دتصيع بيا محػ بيا عمى ىحا العسل غيخ السذخوع، كسا سيعشى بالبحث عغ اجخاءات ي
الشتائج الزارة التي تختبت عمى ىحا العسل غيخ السذخوع. فال جخم أن تشذأ فكخة اعصاء 
السزخور الحق في اصالح الزخر الحػ أصابو بدبب ىحا العسل. ومغ الػاضح أنو ال 
تػجج ىشا عالقة سببية، فميذ السقرػد ىػ استشباط نتائج مغ العسل غيخ السذخوع، أؼ 

غ ذلظ العسل، بل السقرػد ىػ إحجاث رد فعل عمى ىحا العسل غيخ استخالص حق م
و، فعمع القانػن ىػ عمٌع وفغ في الػقت نفدو، فيػ  السذخوع.((. وال أتفق مع ىحا التػجُّ
عمع ييتع بطاىخة الدببية، ويعج صفة لكثيٍخ مغ العػامل واألسباب السؤثخة في مختمف 

مغ القػاعج التي تبيغ الغايات والػسائل، ومغ ىحا نػاحي الحياة، كسا أنو فغ يزعُّ العجيج 
السشصمق يتسيد عغ جسيع العمػم االندانية، بسا تترف بو قػاعجه مغ الدام مقتخن بجداء 

 مادؼ محدػس.
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نريو. َٚع ذيو فُٔ ايصعب إ ْطًِ بإٔ ٖرا ايٓٛع َٔ االفرتاض ميهٔ إ تهٕٛ ي٘ صف١ 
ايكابٌ يًُكاز١ْ بكإْٛ "ذٚبإ املعادٕ بتأثري اذتساز٠". ٚال ساد١  ايكإْٛ ايطبٝعٞ اذتكٝكٞ

بٓا إىل ايهالّ عٔ ٖرٙ ايٓكط١ يف ٖرا اجملاٍ، ألٕ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ايط١ٝٓٓ ال تٗتِ 
.  إاّل أْٞ أختًف َع٘ يف اقتصاز 1(بني ايعٛاٖس االدتُاع١ٝبايعالقات ايطبب١ٝ اييت قد تٛدد 

َٚا ٖٛ ضٓين ع٢ً ايتُٝٝص بني ايعًِ ٚايفٔ، ٚيهٕٛ اقتصاز متٝٝصٙ بني َا ٖٛ ضبيب 
ايكإْٛ عًِ ٚفٔ يف ايٛقت ْفط٘، فإْ٘ نفٔ ٜٗتِ بايػاٜات ٚٚضا٥ٌ حتكٝكٗا، ٚاْ٘ نعًِ ٜٗتِ 
بايٓتا٥ر ٚاألضباب املؤّدٜـ١ إيٝٗا، يهٔ املػه١ً إٔ ايدزاضات تٓاٚيت ايكإْٛ يف َععِ 

فُػّبـَ٘ يًهجري إٔ ايكإْٛ عًِ ضٓين اضٓادٟ، يف زتاالتٗا نفٔ، ٚمّت ارتًط بني ايفٔ ٚايعًِ، 
ٌّ ايطبب اثآخس ٚزا٤ ٖرا االعتكاد ٖٛ عدّ  سني أْ٘ عًِ ال خيًٛ َٔ دزاض١ ايطبب١ٝ ؛ ٚيع
ٚدٛد ذات١ٝ ٚاضتكالي١ٝ يًعاٌَ ايكاْْٛٞ عٔ ايعٛاٌَ األخس٣ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ 

 .2ٚايطٝاض١ٝ
 انفرع انثاَي

 انربهاٌ عهً أٌ انقاَىٌ 
 
 عهى

ّٕٛ َٔ دٗٛد فك١ٝٗ ٚأخس٣  ٚايربٖإ إٔ ايكإْٛ عًِ ٖٛ إٔ زتّطِ ايكإْٛ قد ته
قٛاعدٙ املدتًف١، فايكإْٛ قا٥ِ ع٢ً  اقطا١ٝ٥ يف تهٜٛٔ ْعسٜات٘ املدتًف١، اييت تػهًت بٗ

أضاع عًُٞ َفادٙ إٔ األفساد ظحتادٕٛ َٛدّٗا عاَّا هلِ، ٜطع هلِ فٛاصٌ عاشي١ تتٝح 
سسٜات٘ ٚسكٛق٘ بال أٟ َٓاشع أٚ تصادّ، ٖٚٞ يهٞ تصبح َؤثس٠ ال بد يهٌ َِٓٗ ممازض١ 

 . 3إٔ تهٕٛ ًَص١َ هلِ بإٔ تهٕٛ َكرت١ْ ظصا٤ ٜفسض ع٢ً َٔ خيايف أسهاَ٘

َّ ايط١ُ اييت ٜتطِ بٗا عًِ ايكإْٛ ٖٞ أْ٘ ٜٓصب ع٢ً َٛضٛع خاص ب٘،  ٚيع
اعد٠ يف ايٓعاّ االدتُاعٞ؛ ٖٛ ايكإْٛ، أٚ باألسس٣ ايكإْٛ َٓعٛزّا إيٝ٘ َٔ سٝح نْٛ٘ ق

ٚيًتديٌٝ ع٢ً إٔ ايكإْٛ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٛضٛعّا يعًِ، أٟ ٜػتٌُ ع٢ً ايعٓاصس ايصاذت١ 
يتهٜٛٔ عًِ ايكإْٛ، جيب إٔ ْجبت إٔ ي٘ َٔ ارتٛاص َا يًعًّٛ األخس٣. ٜٚكاٍ عاد٠ إٕ 

                                                      

 .24الحع مؤلفو، الشطخية السحزة  في القانػن، مخجع سبق ذكخه، ص( 4)
 .465خجع سابق، صالحع: د. دمحم سميسان األحسج، قاعجة "نرل أوكام"، م (2)

(3) Goyard-Fabre (S), la philosophie du droit de «KANT», librairie 

philosophique URIN (J), Paris, 1996, p: 23. 
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ضاضٝتإ، دزاض١ ظٛاٖس َع١ٓٝ تهٕٛ دزاض١ ع١ًُٝ إذا تٛافست يف ٖرٙ ايعٛاٖس خاصٝتإ أ
. ْاٖٝو عٔ ذيو فإٕ ايكإْٛ أضش٢ ايّٝٛ َٔ املعازف االْطا١ْٝ، إذ 1ُٖا ايهُاٍ ٚايتعطٞ

، يرا فٗٛ ال 2ظحتٟٛ ع٢ً َطا٥ٌ ٚأٖداف، َٚطا٥ً٘ ُتػهٌ قطاٜا فٝٗا َٛضٛع ٚستٍُٛ
خيتًف عٔ أٟ َعسف١ تتأطس عًُّٝا، َٔ خالٍ تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ظٛاٖسٖا ايكاب١ً يًدزاض١ 

 تُشٝص.ٚايبشح ٚاي
ٚإذا ضًُٓا ٚدٛد َا ٜط٢ُ بايعاٖس٠ ايكا١ْْٝٛ فإٕ ٖرٙ ايعاٖس٠ ضتهٕٛ َٛضٛع 
عًِ ايكإْٛ َجًُا تهٕٛ ايعٛاٖس ايفٝصٜا١ٝ٥ َٛضٛعّا يعًِ ايفٝصٜا٤ ٚنُا تهٕٛ ايعٛاٖس 

، 3ايتعطٞ""ايهُاٍ" ٚ " تاايهُٝٝا١ٝ٥ ٖٚهرا. ٚيهٔ ٌٖ تتٛافس يف ايعاٖس٠ ايكا١ْْٝٛ خاصٝ
، ٜٚكصد 4ُْٗا تتٛافسإ يف نٌ ظاٖس٠ تعد دزاضتٗا دزاض١ ذات طابع عًُٕٞ ٜكاٍ ااايًت

" إٔ تهٕٛ ايعاٖس٠ َٛضٛع ايدزاض١ ظاٖس٠ عا١َ عٝح تػٌُ مجٝع االغٝا٤ اييت "بايهُاٍ
تدخٌ يف زتاٍ اْطباقٗا، فإذا ٚددت ظاٖس٠ نُٝٝا١ٝ٥ أٚ فٝصٜا١ٝ٥ تصًح يبعض األَانٔ 

، فال تعترب دزاض١ ٖرٙ ايعاٖس٠ ضدٕٚ بعدٕٚ بعض، أٚ تصدم ع٢ً بعض األدطاّ 
 دزاض١ ع١ًُٝ. 

إٔ تٓصب ايدزاض١ ال ع٢ً ظاٖس٠ ٚاسد٠، أٚ ظٛاٖس عد٠ ال  ٜٚكصد "بايتعطٞ"
تسابط بٝٓٗا، بٌ ع٢ً ظٛاٖس عد٠ ٜستبط بعطٗا ببعض ازتباطا َٓطكّا عٝح ميهٔ عٔ 

اضك١ مبٛضٛع طسٜل االضتدالٍ ايٛصٍٛ َٔ عجٗا إىل زتُٛع١ َٔ َعًَٛات عك١ًٝ َتٓ
. اَا إ خاص١ٝ ايهُاٍ َتشكك١ يف ايعاٖس٠ ايكا١ْْٝٛ فٝدٍ عًٝ٘ سسص ايٓعِ 5َعني

جياد سٌ جيب عًٝ٘ إٔ ٜطتعني بٗا إلايكا١ْْٝٛ اذتدٜج١ ع٢ً إٔ تبني يًكاضٞ ايٛض١ًٝ اييت 
                                                      

، القانػن، مشذػرات 4الحع: د. عبج الحي حجازؼ، السجخل لجراسة العمػم القانػنية، ج (4)
 .23، ص4972جامعة الكػيت، 

 .39، ص 4996مرصفى، عمع أصػل القانػن، بغجاد، ( الحع: د. عبج هللا 2)
التعّزي مرصمح مقتبذ مغ العمػم الصبيعية، وال سيسا البيػلػجيا، ُيقرج بو: صفة  (3)

رئيدية في الكائشات الحية، ُتفيج عسمية تخكيب الخاليا، حيث تتكػن مشيا األندجة، ومغ 
غ األجيدة يتكػن الكائغ ماألندجة تتكػن األعزاء، ومغ األعزاء تتكػن األجيدة، و 

 .(22/2/2222، تاريخ الديارة: altibbi.comالحع: السػقع: الحي. )
 .26الحع : د. عبج الحي حجازؼ، السجخل، القانػن، مخجع سابق، ص  (4)
 الحع: السخجع الدابق نفدو، االشارة ذاتيا. (5)
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يًُطا٥ٌ اييت مل ٜسد هلا ْص يف ايتػسٜع، نريو ٜتهٕٛ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اذتدٜح َٔ أدصا٤ 
ق٢ مجٝعّا يف َبادئ أضاض١ٝ عًٝا ٚزٚح ١ًَُٗ ٚاسد٠، مما ٜتٝح ايٛصٍٛ إىل َعًَٛات تتال

عك١ًٝ َتٓاضك١. ذيو إٔ قٛاعد ايكإْٛ ال تعٝؼ َعصٚي١ بعطٗا عٔ بعض، بٌ جتتُع يف 
" ٜتهٕٛ َٔ مج١ً قٛاعد قا١ْْٝٛ ١ْٝ. ٚايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٖٛ "َسّنبغهٌ أْع١ُ قاْٛ

 . ١ٝ1 ٚاسد٠تطتٗدف مجٝعّا أٖدافّا قاْْٛ

نُا إٔ ايكإْٛ ٜٓتٗر َٓٗذّا عًُّٝا ٖٛ َٓٗر ايتٛدٝ٘، مبا ٜطتػعس فٝ٘ ادتُٗٛز 
َٔ ايصاّ ٜهٕٛ َٛدّٗا هلِ ضًٛنِٗ ايكِٜٛ يف أدا٤ أعُاهلِ املدتًف١، ٚهلرا ٜعتُد ايكإْٛ، 
ٚيف أِٖ صٛز٠، ٖٚٛ ايتػسٜع، ع٢ً ْعسٜات ع١ًُٝ تّٛد٘ ايكا٥ُني ع٢ً ع١ًُٝ ايتػسٜع اىل 

ف١ٝ ايتعاٌَ َع ايٛقا٥ع، ٚاذتسص ع٢ً إٔ ٜؤدٟ ايكإْٛ زضايت٘ املٓػٛد٠، ٚاذتًٝٛي١ نٝ
، فايكإْٛ ٖٛ اذتٌ ايرٟ جتدٙ 2دٕٚ دعٌ ايكإْٛ دص٤ّا َٔ َػه١ً َا يف اذتٝا٠ ايع١ًُٝ

ادتُاع١ األَجٌ ملػهالتٗا، فٗٛ ٜفسض ع٢ً ادتُٝع اسرتاّ قٛاعدٙ، ٚبايتايٞ فإٕ قدز٠ 
د ال تطاٖٝٗا قدز٠ ؛ ٚهلرا ال ٜأتٞ ايكإْٛ دٚزٙ ٚئ ٜؤدٟ ٚظٝفت٘ ٖهرا ايكإْٛ ع٢ً ايتكٝٝ

عبجّا، بٌ األَس قا٥ِ ع٢ً ْعسٜات ع١ًُٝ ٚاع١ٝ اضتدعت اىل حتٝٝد ايكإْٛ عٔ َطازٙ ايفين 
 . 3ايطابل، يٝتدر َطازّا عًُّٝا ددٜدّا 

مل ٜكتصس ٚقد قاد ذيو اىل ظٗٛز عًّٛ ًَُٛض١ يف ْطام ايكإْٛ، فايتػسٜع َجاّل 
فكط ع٢ً نْٛ٘ زتُٛع١ َٔ فٕٓٛ يف ايصٝاغ١ ٚصٓاع١ ايٓص، بٌ أضش٢ عًُّا قا٥ُّا برات٘، 
حتهُ٘ ْعسٜات زضدت َٔ أُٖٝت٘ ٚدد٣ٚ ٚدٛدٙ، بٌ ٚقبٛي٘ َٔ قبٌ األغداص املٛد٘ 

 ايِٝٗ. 

نُا أصبح يًفك٘ ايكاْْٛٞ أصٍٛ ع١ًُٝ متٝصٙ عٔ فك٘ ايػسٜع١، قاَت بٗا ْعسٜات 
 ع١ًُٝ سته١ُ. 

                                                      

 ا يمييا.وم 27تفاصيل ذلظ،الحع: د. عبج الحي حجازؼ، السخجع الدابق، ص   (4)
(2) Chevallier (J), la rationalisation de la production juridique, Ed 

Sirey, Paris, 1991, p: 43. 

(3) Duguit (J),  «l’Etat, le droit objectif et le droit positif », T1, Ed 

Fontemoing, Paris, 1901, p:11.  Goyard-Fabre (S), les fondements 

de l’ordre juridique, PUF, Paris, 1992, p: 24. 
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ٖتُت أغًب نًٝات اذتكٛم يف ادتاَعات املدتًف١ بتدزٜظ عًّٛ قا١ْْٝٛ انُا 
 شتتًف١، َجٌ عًِ االدتُاع ايكاْْٛٞ، ٚعًِ ايكإْٛ املكازٕ ٚعًِ ايعٛاٖس ايكا١ْْٝٛ. 

ٖهرا مل تصبح دزاض١ ايكإْٛ َكتصس٠ ع٢ً نْٛ٘ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعد فشطب، بٌ 
فرتاضات ٚاقع١ٝ اهُ٘ ْعسٜات ع١ًُٝ قا١ُ٥ ع٢ً ٖٛ، فطاّل عٔ ذيو، عًِ قا٥ِ برات٘ حت

َٚطتٓد٠ ع٢ً بساٖني صادق١ ٚحتانٞ َػهالت ع١ًُٝ مج١ ٚ تتػري ٚ تتطٛز ع٢ً جتسب١ 
  1يًكإْٛ يف ايٛاقع االدتُاعٞ ٚ ايتطبٝكٞ.االْطإ 

ٚأخريّا فإْ٘ ال غو إ ايعًّٛ، الضُٝا االْطا١ْٝ َٓٗا، تػرتى يف دزاض١ اذتاالت 
ملػرتن١، فٓس٣ بعض اذتاالت تٛصف باْٗا د١ٜٝٓ ٚادتُاع١ٝ، نايصٚاز، ذات ايصفات ا

ٖٚٓاى ساالت تٛصف باْٗا ادتُاع١ٝ ٚاقتصاد١ٜ، نايبطاي١، ٖٚٓاى ساالت تٛصف باْٗا 
ضٝاض١ٝ ٚاقتصاد١ٜ، نتكطِٝ ايجس٠ٚ ايٛط١ٝٓ املتُج١ً باملٛازد ايطبٝع١ٝ، ٖٚٓاى ساالت 

ايطٝاض١ٝ، ٚغري ذيو َٔ اذتاالت، يهٔ َٔ  تٛصف باْٗا ضٝاض١ٝ ٚادتُاع١ٝ، نادتسمي١
املُهٔ دزاض١ مجٝع ٖرٙ اذتاالت يف دا٥س٠ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ بعدَا صتد إ ايكإْٛ تدخٌ يف 

ٚهلا ع٢ً اْٗا ساالت ادتُاع١ٝ اتٓعُٝٗا، اذ حتٛيت إىل ساالت قا١ْْٝٛ باَتٝــــــاش، فال ْتٓ
قا١ْْٝٛ، ميهٔ اعادتٗا إىل عٛاٌَ شتتًف١، أٚ د١ٜٝٓ أٚ اقتصاد١ٜ أٚ ضٝاض١ٝ، بٌ ٖٞ ساالت 

 آخرٜٔ بعني االعتباز ٚضع ايعاٌَ ايكاْْٛٞ ع٢ً زاع ايكا١ُ٥.
ٖٓا البد َٔ ايتأنٝد ع٢ً إٔ عًِ ايكإْٛ، عًِ داَع َاْع، ٜكف ٜٚطع ضد َاْع 
أَاّ أٟ تدخٌ َٔ ايعًّٛ األخس٣، يهٔ ٖرا ال ٜعين أْٓا ْهفس بتًو ايعًّٛ ْٚٓطف دٚزٖا 

ٗا بعًِ ايكإْٛ يف بعض املٛاضع، يهٓٓا يطٓا َع ُٖٝٓتٗا عًٝ٘، يٝظ فكط َٔ ٚعالقت
ايٓاس١ٝ ايٓعس١ٜ، بٌ ع٢ً ايصعٝد ايٛاقعٞ أٜطا، ٖٚرا ٖٛ املٓطل ايكا٥ٌ بتشّسز عًِ 

، بٌ َٔ ضا٥س ) ٖاْظ نًطٔ (ايكإْٛ، يٝظ فكط َٔ عًِ ايطٝاض١ فشطب، نُا ْاد٣ بريو 
 . 2ايعًّٛ االْطا١ْٝ األخس٣

                                                      

(1) See generally; Alan F. Chalmers, What is this thing called science? 

(Hackett Publishing, 2013); Roger Trigg, Understanding social 

science: A philosophical introduction to the social sciences 

(Malden, Mass: Blackwell Publishers, 2001). 

 .466الحع: د. دمحم سميسان األحسج، قاعجة "نرل أوكام"، مخجع سابق، ص  (2)
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خريّا فإٕ ايربٖإ ايرٟ قدَٓاٙ ٜكٛدْا إىل ايتطًِٝ بإٔ ايكإْٛ ٖٛ عًِ ٜكّٛ ٚأ
ع٢ً عدد َٔ ايٓعسٜات ايع١ًُٝ اييت غٝدت ع٢ً أضاع َعطٝات ٚاقع١ٝ ٚعك١ًٝ ٚطبٝع١ٝ 
َٚجاي١ٝ ٚتازخي١ٝ تعطٞ يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ َداٖا َٚعٓاٖا ٚتفطريٖا بٗدف نػف املساد 

ضًُّٝا ع٢ً ايٛقا٥ع املتطابك١ َع فسض تًو ايكاعد٠،  َٓٗا، َٚٔ ثِ تطبٝكٗا تطبٝكّا
ُّٔ يف ايػايب تعسٜفات أٚ غسٚط يًتطبٝل، فٗٞ قاعد٠ عا١َ زتسد٠  فايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ال ُتط
ال تػٛص يف ايتفاصٌٝ عاد٠، مما ٜعين ٚدٛب ايسدٛع إىل ايٓعس١ٜ ذات ايعالق١ يبٝإ 

ًو ايكاعد٠. ٚال غ٢ٓ يًكاضٞ أٚ زدٌ األسهاّ ايتفص١ًٝٝ ٚفو ايػُٛض ايرٟ قد ٜهتٓف ت
اإلداز٠ يف سدٚد عًُ٘ عٔ ايسدٛع إىل تًو ايٓعسٜات يتطبٝل ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ تطبٝكّا 

 .ضًُّٝا يتفادٟ ايٛقٛع يف ارتطأ يف تطبٝل ايكإْٛ أٚ فُٗ٘ أٚ تأًٜٚ٘

َٚٔ تًو ايٓعسٜات ْعس١ٜ ايػدص املعٟٓٛ ْٚعس١ٜ األٚضاع ايعاٖس٠ ْٚعس١ٜ 
طاز١٥ ْٚعس١ٜ ايعكد ْٚعس١ٜ ايبطالٕ ْٚعس١ٜ ايطبب ْٚعس١ٜ اإلزاد٠ ايعاٖس٠ ايعسٚف اي

ٚاإلزاد٠ ايباط١ٓ ْٚعس١ٜ ايتهٝٝف ْٚعس١ٜ ايػًٛ ٚغري ذيو َٔ نرب٣ ْعسٜات ايكإْٛ 
املطتكس٠ غري ايكاب١ً يًشصس اييت تب٢ٓ ع٢ً أضاع َٔ َعطٝات ايطبٝع١ ٚايعكٌ ٚايتازٜذ 

ُاعٞ ٚتٓعِٝ اذتسٜات ٚاملصاحل عرب ٚدٛد قٛاعد ٚاملٓطل. إٕ ع١ًُٝ ايطبط االدت
ٚأسهاّ ٖٛ َا أطًل عًٝ٘ اضِ )ايكإْٛ( سطب االضتعُاٍ األنادميٞ اذتدٜح ٚايرٟ ٜسادف 
َصطًشات أخس٣ أٜطّا اييت تطابل يف َعاْٝٗا ن١ًُ ايكإْٛ ٚتبشح عٔ غا١ٜ ٚاسد٠ ٖٚٞ 

ط االدتُاعٞ بٌ ٖٛ ايٛض١ًٝ ايكإْٛ َٔ أِٖ ٚضا٥ٌ ايطب$ايتٓعِٝ االدتُاعٞ. يريو ٜعد 
.ٜٚس٣ أسد ايباسجني 1#األضاض١ٝ اييت ٜعتُد عًٝٗا اجملتُع املّٓعِ يف ضبط ضًٛى أفسادٙ

: "إٕ ايكإْٛ ٖٛ عًِ اهلٓدض١ االدتُاع١ٝ ايرٟ ٜتشّكل َٔ خالي٘ تٓعِٝ 2ٖٚٛ زٚضهٛ باْٚد
                                                      

(1) Rouvillois (F), le droit, Ed Flammarion, Paris, 1999, p.14. 

كان ناثان روسكػ باونج باحًثا ومعمًسا قانػنًيا أمخيكًيا متسيًدا. كان عسيًجا لكمية الحقػق  (2)
ثع عسيًجا لكمية الحقػق بجامعة ىارفارد  4944إلى عام  4923سكا مغ عام بجامعة نبخا

. وكان عزًػا في ىيئة التجريذ بكمية الحقػق بجامعة 4936إلى عام  4946مغ عام 
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طسٜل االضتدداّ  ايعالقات اإلْطا١ْٝ يف اجملتُع املٓعِ ضٝاضّٝا أٚ ايطبط االدتُاعٞ عٔ
٠ّٛ اجملتُع املٓعِ ضٝاضٝا.   1"املٓٗذٞ املطسد يك

 انثاَي ثحثامل
 يرتتثاخ انرتسيخ انعهًي نهقاَىٌ

َاذا ٜرتتب ع٢ً إثبات نٕٛ ايكإْٛ عًُّا ؟ ٖٓا ال بد َٔ زضِ َعامل عًِ ايكإْٛ، 
 ني : َطًبٚٚضع أطس سته١ُ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٖٚرا َا ضٓعادت٘ يف 

 ول األ طهةامل
 انتأطري انكهي نعهى انقاَىٌ    
أنجس ايعًّٛ ص١ًّ باإلْطإ، فٗٛ ٜتٓاٍٚ نٝاْ٘ ايكاْْٛٞ  َٔ ال غو إٔ ايكإْٛ

ٚصفات٘ ٚخصا٥ص٘ ٚعالقات٘ بتشدٜد سكٛق٘ ٚٚادبات٘ جتاٙ اثآخسٜٔ، يرا فٗٛ عًِ إْطاْٞ 
، ٚهلرا ٖدف٘ األمس٢ ٖٛ اإلْطإ، ٚاإلْطإ ٜٗدف دا٥ُا اىل ايعٝؼ بطعاد٠ َتٝاش،اب

 . 2فايطعاد٠ ٖٞ ٖدف ايكإْٛ ايبعٝد ع٢ً ايدٚاّ

                                                                                                                              

والسقػلة السحكػرة في الستغ مػجػدة في كتاب البخوفيدػر قانػن وأشيخىا: بفمدفة ال=
 روسكػ باونج السعشػن 

An Introduction to the Philosophy of Law  ) USA. The library of 

Alexandria, 1922); see also, Roscoe Pound, Mechanical Jurisprudence, 

(1908) 8 Columbia Law Review 8; Roscoe Pound. Law and the 

Science of Law in Recent Theories,  (1934) 4 The Yale Law Journal 

43. 

وعمى نطيخه نادػ القانػني و الفيمدػف االمخيكي لػن فػلخ, إن القانػني و السحامي  (4)
كالسيشجس السعسارؼ الحؼ يعالج و يشطع العالقات االجتساعية عمى اسذ القػاعج 

 ػاعج اجتساعية الحع:القانػنية كق
Lon L Fuller, ‘The Lawyer as Architect of Social Structure ,in, Kennett 

I Winston (ed.). The Principles of Social Order: Selected Essays of 

Lon L. Fuller (Hart Publishing, 2001) 285. 

ي السفيػم االخالقي الحؼ تبشى إن العير بدعادة ىػ جدء مغ تصبيقات كخامة االندان ف( 2)
   =ساس، الحع:فكخة القانػن باأل عميو



 التأشيخ العمسي لمقانػن 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

22 

 األول فرعان
 املُهج انعهًي نهقاَىٌ ومساته انعهًيح

ٚيف َٝصإ ايطبب ٚايٓتٝذ١، فايكإْٛ ْتٝذ١ تًو املؤثسات اييت تٓػأ َٔ ساي١ 
ستهاى األغداص فُٝا بِٝٓٗ ٚتصادّ سكٛقِٗ ٚتٓاشعٗا، إذ ٜتدخٌ ايكإْٛ فٝهٕٛ ضببّا ا

 تٛاشْٗا ٚاسرتاَٗا ٚصٝاْتٗا. يف 

 املقصذ األول 
 املُهج انعهًي نهقاَىٌ   

 : ٞ، بٌ ٜعتُد ع٢ً َٓٗذني َتكابًنيإٕ عًِ ايكإْٛ ال ٜعتُد ع٢ً املٓٗر ايٛصف

األٍٚ : َٓٗر حتًًٝٞ ٜكّٛ ع٢ً نٝف١ٝ حتًٌٝ ايكٛاعد ٚسطٔ تطبٝكٗا ع٢ً ايٛقا٥ع بػهٌ  -
 ضًِٝ. 

اضتكسا٤ ايٛقا٥ع يٛضع األفهاز ٚايٓعسٜات ٚصٛغٗا  : َٓٗر تسنٝيب ٜكّٛ ع٢ًايجاْٞ -
 قٛاعد قا١ْْٝٛ َٛد١ٗ يألفساد.

، أٚ 1ع٢ً أْ٘ جيب أال تكٛد ع١ًُٝ ٚضع ايٓعسٜات إىل خًل ساي١ َٔ ايدٚغُا١ٝ٥
ضتطالّ ملا تفسض٘ ايكٛاْني َٔ قٛاعد ايدٚمجات١ٝ ايكا١ْْٝٛ، ٖٚٞ ساي١ ادتُٛد ايفهسٟ ٚاال

ٚيألضف، ٚبطبب بعص ايٓعسٜات اييت أساطت َٛضٛعات ايعًّٛ ًَص١َ ال جيٛش اْتكادٖا، 

                                                                                                                              

=Kelsen (H), Théorie pure de droit, Neuchatel, 1962, p: 11. Ladrière 

(P), vues rétrospectives sur l’éthique et le juridique, LGDJ, Paris, 

1991, p: 17; Najmadeen Ahmed Muhamad, The Legality of Human 

Dignity, Developing the Legal Philosophy of Lon L. Fuller (PhD. 

Dissertation, University of Birmingham, School of Law, UK, 2019) 

(unpublished), Esp. Ch. 4 &5 
معيشة  يقرج بالجوغسائية الجسػد الفكخؼ أو العقائجؼ، أو التسدظ غيخ االنتقادؼ بتعاليع (4)

الحع لسديج مغ التفريل: ب. ن. بػنػماريػف، القامػس فيػم تقميجؼ معيغ. )أو بس
الدياسي، تخجسة واعجاد: عبج الخزاق الرافي، )دون اشارة الى مصبعة ومكان الشذخ 

 (.444وزمانو(، ص
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ايكا١ْْٝٛ، فإٕ َٔ ٖرٙ ايدٚمجات١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚسدٖا ٜتهٕٛ ايّٝٛ َععِ عًِ ايكإْٛ، ٚإٔ 
 . 1ايتعًِٝ ادتاَعٞ ٜهاد ٜٓشصس فٝٗا ٚسدٖا

 املقصذ انثاَي
 انسًاخ املًيزج نعهى انقاَىٌ

ب أْ٘ عًِ إْطاْٞ، ٚأْ٘ ع٢ً ص١ً ٜتطِ عًِ ايكإْٛ بطُات خاص١، فإىل داْ
ٚثٝك١ بايتازٜذ، ٖٛ عًِ ْاقد فاسص : ففٞ سني ٜطًِ ايعًِ ايطبٝعٞ بكٛاعدٙ دٕٚ قٝد أٚ 

د نٌ عح قاْْٛٞ. ٚايطبب يف ٖرا ايفسم ٖٛ إ ٓغسط صتد ايعًِ ايكاْْٛٞ ٜٓاقؼ قٛاعدٙ ع
ٗا ٚيرا اتطُت بايدق١ ْطإ ٜد يف سدٚثٓاٍٚ عح ظٛاٖس طبٝع١ٝ مل ٜهٔ يإلايعًِ ايطبٝعٞ ٜت

                                                      

ولقج شاعت . وُيزيف: "29انػن، مخجع سابق، صالحع: د. عبج الحي حجازؼ، الق (4)
في الفقو االلساني مشح مشترف القخن التاسع عذخ برفة خاصة  ىحه الجوجساتية القانػنية

ثع سخت الى جسيع البالد ذات التقشيشات الحجيثة. ولقج كان مغ نتائج ىحه الجوجساتية 
القانػنية أن أقيست شػائف ججيجة لع تخد في التذخيعات، وذلظ بقرج تشديق الشطع 

ي القخن التاسع عذخ، نطخية عامة " القانػنية. وأوضح مثل لحلظ وضع الفقياء األلسان ف
لمترخف القانػني " يذسل العقج واإلرادة السشفخدة والػصية وغيخ ذلظ، قػاميا التعبيخ عغ 
اإلرادة بقرج إحجاث أثخ قانػني. إال أن الجوجساتية القانػنية، وىي تشذئ نطخيات ججيجة 

الى االسخاف في إقامة  إلى جانب تمظ التي قششتيا التذخيعات الػضعية، كثيخًا ما تجشح
نطخيات وشػائف ججيجة تدتسجىا مغ القانػن الػضعي، ال تبتغي فييا تحقيق السرالح 
التي وجج القانػن لحسايتيا والتي ىي ىجف القاعجة القانػنية الحكيقي. ولقج كان مغ نتائج 

ػات خمت ما يدسى، "فقو تمظ الصخيقة السشصكية البحث أن نذأ في السانيا مشح سش
"، الحؼ أمعغ في إقامة الشطخيات السجخدة، ال لذيء إال إلشباع لحة البحث، شطخياتال

ذاىال عغ الغخض الشيائي مغ كل بحث في القانػن الػضعي. وىحه الصخيقة، مع أىسيتيا 
لمبحث العمسي القانػني، ال تخمػ مغ مخاشخ إذ تؤدؼ الى تجسيج القاعجة القانػنية في 

خيات مقجمة عمى القػاعج القانػنية، في حيغ يجب أن تأتي اشار الشطخيات، وجعل الشط
الشطخيات بعج القػاعج القانػنية. فالقانػن باق أما الشطخيات فإلى زوال. ثع ان الشطخيات 
ىي مجخد ترػيخات مجخدة، أما القانػن فيػ الػاقع السحدػس. ولحا ال يجػز أن يتختب 

م في صيانة حيػيتو وتسكيشو مغ متابعة عمى الشطخيات تجسيج القانػن بل يجب أن تدتخج
 جسيع التصػرات وأن يريخ حاضخه ومدتقبمو متفقيغ مع الػاقع السحدػس".
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ٚاالْطباط، أَا ايعًِ ايكاْْٛٞ فُٔ خًل ايرٖٔ ايبػسٟ ٚاإلزاد٠ ايبػس١ٜ فهإ ال ستاي١ 
ٜٓطٟٛ ع٢ً خًٝط َٔ عٓاصس َتعازض١ : صش١ ٚغًط، عدٍ ٚظًِ، تكدّ ٚتأخس، َٓطل 
ضًِٝ ٚآخس ضكِٝ. فًِ ٜهٔ مث١ َٓاص َٔ إٔ ٜٓعس عًِ ايكإْٛ إىل قٛاعدٙ ْعس٠ ْاقد٠ 

 . ١1 ست٢ ٜطتطٝع إٔ ٜصٌ َٔ خالٍ ْكد قٛاعدٙ إىل تصشٝح ٖرٙ ايكٛاعدفاسص

يٝظ عًِ ايكإْٛ َٔ قبٌٝ ايعًّٛ ايبشت١ اييت تهٕٛ هلا ق١ُٝ ع١ًُٝ يف ذاتٗا، 
بصسف ايٓعس عٔ تطبٝكٗا ايعًُٞ، ٚإمنا ٖٛ عًِ عًُٞ، عًِ َعٝازٟ أٚ عًِ قٛاعد،. ٚبٗرٙ 

ز َا تهٕٛ ْعسٜات٘ ٚاضتدالالت٘ َتذ١ٗ ضتٛ غا١ٜ ايصف١ ال ٜهٕٛ ي٘ َع٢ٓ ٚال ق١ُٝ إال بكد
ع١ًُٝ ٖٞ تطبٝل ايكإْٛ. أَا ايعًِ ايكاْْٛٞ ايٓعسٟ ايتذسٜدٟ ايبشت فال تهٕٛ ي٘ ق١ُٝ 

 . 2تطاٟٚ االغتػاٍ ب٘

فايكإْٛ نعًِ ال ٜهتفٞ بٛصف ايٛقا٥ع، ٚال ٜٓتٗٞ عٓدٙ، نُا يف ايعًّٛ األخس٣، 
ػهالت، نُا إٔ عًِ ايكإْٛ بٛصف٘ عًُّا إْطاّْٝا ال بٌ ٜفسض اذتٌ فسضّا ملٛاد١ٗ تًو امل

تهٕٛ ي٘ دق١ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ. َٚٔ ٖٓا مل ٜهٔ بد َٔ إٔ ٜسد عًٝ٘ ايٓكص املالشّ ألعُاٍ 
ايبػس، ٚمل ٜهٔ بد َٔ إٔ ٜكّٛ ع٢ً االستُاالت مما ٜعترز َع٘ ايٛصٍٛ إىل ْتا٥ر ٜك١ٝٓٝ 

 . 3نٓتا٥ر ضا٥س ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، ْتا٥ر تكسٜب١َٝطًك١. ٚيرا ناْت ْتا٥ر  ايعًِ ايكاْْٛٞ، 

نُا إٔ ايكإْٛ ميتاش بإٔ َٛضٛع٘ ٚدٖٛسٙ اذتكٛم، ٖٚٓا خيتًف عٔ عًِ 
 األخالم ايرٟ ٜٗتِ بايفطا٥ٌ ْٚبر ايسذا٥ٌ.

 
 
 
 

                                                      

(1) Séglard (D), les trois types de pensée juridique, PUF, Paris, 1995, 

p: 18. 

 .37الحع: د. عبج الحي حجازؼ، السجخل، القانػن، مخجع سابق، ص (2)
 .35بج الحي حجازؼ، القانػن، ص: د. ععالح (3)
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 انثاَينفرع ا
 متييز عهى انقاَىٌ يٍ عهىو أخري

نعًِ االقتصاد ٚايتازٜذ  ٖٚٓا ال بد َٔ ايتُٝٝص بني عًِ ايكإْٛ ٚغريٙ َٔ ايعًّٛ،
ٚاالدتُاع ٚايطٝاض١ ٚنريو ايفًطف١، يهٓٓا ضٓكصس اذتدٜح فكط ع٢ً متٝٝص عًِ ايكإْٛ 

 دتُاع ٚعًِ ايطٝاض١. َٔ عًُني ُٖا أغدُّ َٔ غريُٖا ايتصاقّا ب٘، ُٖٚا: عًِ اال

 املقصذ األول 
 عهى انقاَىٌ وعهى االجتًاع  

ُٝٝص بني عًُٞ االدتُاع ٚايكإْٛ، أَا تٓاٍٚ ايُهتَّاب اذتكٛقٕٝٛ َٛضٛع ايت
 ايُهتـّـاب يف زتاٍ عًِ االدتُاع فكًٝاّل َا تٓاٚيٛا ٖرا ايتُٝٝص.

ٚخيتًف عًِ االدتُاع عٔ عًِ ايكإْٛ  عًِ ايكإْٛ ٚعًِ االدتُاع ٚفكّا يًشكٛقٝني: -/ٚاّلأ
 َٔ ٚدٛٙ، أُٖٗا : 

" ٜٚػسسٗا. أَا عًِ إ عًِ االدتُاع عًِ "ٚصفٞ" ٜصف "اذتكٝك١ االدتُاع١ٝ  -1
"، عًِ قٛاعد، ٜعين بٝإ ايكٛاعد اييت تطبل يف اذتٝا٠ "َعٝازٟايكإْٛ فعًِ 

االدتُاع١ٝ. إ عًِ االدتُاع ٜصف يٓا َا ٖٛ نا٥ٔ أٟ ايتٓعِٝ ايتًكا٥ٞ يًذُاعات 
ايبػس١ٜ، أَا ايكإْٛ فٝذب إٔ ٜرٖب اىل أبعد مما ٜكف عٓدٙ عًِ االدتُاع، إذ جيب 

، فُٝا ٜعترب أسطٔ 1ُٝا ٖٛ نا٥ٔ فشطب بٌ نريو فُٝا جيب إٔ ٜهٕٛإٔ ٜبشح ال ف
 قاعد٠ حتهِ اذتٝا٠ يف ادتُاع١. 

إٕ عًِ االدتُاع ٜعتد باذتكا٥ل االدتُاع١ٝ بأضسٖا ٚ ظحاٍٚ اضتذال٤ أسٛاٍ ادتُاع١  -2
ٚأضباب تطٛزٖا. أَا عًِ ايكإْٛ فٝبتػٞ تٛدٝ٘ ادتُاع١ ٚايٛصٍٛ بٗا إىل أٖداف 

١. َٚٔ ٖٓا نإ زتاٍ عًِ ايكإْٛ أضٝل ْطاقّا َٔ زتاٍ عًِ االدتُاع: ادتُاع١ٝ َعٝٓ

                                                      

( ويخػ الجكتػر حدغ عمي الحنػن، كتابو في فمدفة القانػن، مصبعة العاني، بغجاد، 4)
 .46، أن ىحا مغ اختراص فمدفة القانػن نفديا، ص4975
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ففٞ سني ٜػدص عًِ االدتُاع ببصسٙ اىل اذتٝا٠ االدتُاع١ٝ بأضسٖا، ٜكصس عًِ 
 . 1ايكإْٛ بصسٙ ع٢ً دص٤ َعني َٔ ايعالقات االدتُاع١ٝ

ٜعتُد ع٢ً َا إال إٔ ٖرا االختالف بني ايعًُني ال ٜكطع ايص١ً بُٝٓٗا، فعًِ ايكإْٛ 
ٜكدَ٘ عًِ االدتُاع َٔ تفطريات يعٛاٖس ادتُاع١ٝ ٜبػٞ ايكإْٛ َعادتتٗا، نُا إٔ عًِ 
االدتُاع َفٝد يًدزاضات ايكا١ْْٝٛ املكاز١ْ، عٓدَا ظحاٍٚ املػسع تبين سٌ تػسٜعٞ َعني 
 َٔ قإْٛ دٚي١، قد حتٍٛ ايدزاضات االدتُاع١ٝ دٕٚ ذيو، إذا أثبتت إٔ ايٛاقع االدتُاعٞ

 يتًو ايدٚي١ شتتًف عٔ َا ميهٔ تطبٝك٘ يف ايدٚي١ اييت ٜساد تػسٜع قإْٛ َا فٝٗا.

دتُاع، ٚايُهتـّـاب مل ٜهرتخ عًُا٤ اال عًِ ايكإْٛ ٚعًِ االدتُاع ٚفكّا يالدتُاعٝني: -/ثاّْٝا
، يف زتاٍ ٖرا ايعًِ بايبشح عٔ أٚد٘ ايتُٝٝص ٚايعالق١ بني عًُٞ االدتُاع ٚايكإْٛ إال قًٝاّل

َِٓٗ زنصٚا ع٢ً ايبشح يف عًِ ممتصٍز ددٜد ٖٛ عًِ االدتُاع ايكاْْٛٞ، ففٞ  ّايهٔ قطُ
، ََّـص بعطِٗ عًِ 2ايٛقت ايرٟ أٌُٖ ايبعض ايتُٝٝص بني عًِ االدتُاع ٚأٟ عًِ آخس

، يف سني إٔ عًِ ايكإْٛ ٖٛ َٔ 3االدتُاع عٔ ضا٥س ايعًّٛ االْطا١ْٝ باضتجٓا٤ عًِ ايكإْٛ
 ض١ٓ نيضت ٞاالْطا١ْٝ، إذ تعٛد تطُٝت٘ إىل ايفكٝ٘ ايسَٚاْٞ "غٝػسٕٚ" سٛاي أقدّ ايعًّٛ

قبٌ املٝالد، يف سني تعٛد تط١ُٝ ٚبًٛز٠ عًِ االدتُاع ع٢ً ٜد "أٚدطت نْٛت" عاّ 
. ٚع٢ً ايسغِ َٔ نجس٠ ايتعسٜفات يعًِ االدتُاع، َٓٗا أْ٘ ايدزاض١ ايع١ًُٝ 4َٝالدٟ 1830

الدتُاع١ٝ، فإْ٘ عًِ ٜٗتِ بدزاض١ اجملتُع ٚظٛاٖسٙ بصف١ يًُذتُع، ٚأْ٘ عًِ ايعٛاٖس ا
عا١َ، َٔ ْاسٝيت ايجبات ٚاذتسن١، فدزاضت٘ ٖٞ دزاض١ قا١ُ٥ ع٢ً ٚصف ايٛقا٥ع 
االدتُاع١ٝ ٚحتًًٝٗا. أَا عًِ ايكإْٛ فكٛاعدٙ تكٛمي١ٝ، ٚبايتايٞ ٖٛ عًِ َعٝازٟ قا٥ِ ع٢ً 

ُِ ددٜد ٚدد ايبعختالط ايعًُنياتكِٜٛ ضًٛى األفساد ٚتٛدٝٗ٘، َٚٔ  أْ٘ فسع  ض، ظٗس عً

                                                      

 .62الحع: د. عبج الحي حجازؼ، السجخل، القانػن، مخجع سابق، ص  (4)
سيج لصفي، عمع االجتساع، دار السعارف بسرخ، الحع، عمى سبيل السثال: د. عبج الح (2)

 .44، ص2، ط4966
الحع عمى سبيل السثال: د. عرام مشرػر ويحيى نبيان، عمع االجتساع السعاصخ،  (3)

 وما يمييا. 43، ص2244دار وائل لمشذخ، عّسـان،
 .44الحع: د. عبج الحسيج لصفي، مخجع سابق، ص  (4)
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؛ َٚٛضٛع ٖرا 1ددٜد يعًِ االدتُاع، زغِ َعازض١ َٔ د١ٗ فكٗا٤ ايكإْٛ ٚعًُا٤ االدتُاع
ايعًِ ادتدٜد ٖٛ ادترٚز االدتُاع١ٝ يًكٛاْني، ٚتأثري األخري٠ ع٢ً املٓع١َٛ االدتُاع١ٝ، ٖٚٛ 

، ٚضبب ظٗٛزٙ ٖٛ تداخٌ 2ٚايجا١ْٝعًِ سدٜح ظٗس يف ايفرت٠ بني اذتسبني ايعاملٝتني األٚىل 
ايعدٜد َٔ ايعٛاٖس االدتُاع١ٝ باملطا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ، مما سدا إىل ضسٚز٠ ٚدٛد تفطريات 

، ٖٚرا ايعًِ ٖٛ أقسب يًكإْٛ َٓ٘ إىل عًِ االدتُاع، يهٓ٘ ُأذتل نفسٍع يعًِ 3قا١ْْٝٛ هلا
 االدتُاع، ْعسّا يعدّ تأطري ايكإْٛ تأطريّا عًُّٝا.

 ثاَياملقصذ ان
 عهى انقاَىٌ وعهى انسياسح

عاجل ايُهتـّاب يف زتايٞ عًِ ايكإْٛ ٚعًِ ايطٝاض١ ايتُٝٝص ٚايعالق١ بني ايعًُني، 
 سطب اثآتٞ:

يه١ًُ ايطٝاض١ َعٓٝإ : ففٞ َع٢ٓ أٍٚ  عًِ ايكإْٛ ٚعًِ ايطٝاض١ ٚفكّا يًشكٛقٝني: -/ٚاّلأ
عًٝ٘  دسِٚتطَّاييت تتهٕٛ َٓ٘  تطًل ن١ًُ ايطٝاض١ ع٢ً زتُٛع١ ايعالقات ٚأٚد٘ ايٓػاط

٢ٓ ٜبدٚ ايكإْٛ غ٦ّٝا اذتٝا٠ ٚاذتهِ يف غعب َا بٛصف٘ زتُٛع١ َٔ االفساد. ٚيف ٖرا املع
( بايكٝاع اىل َا تٓطٟٛ عًٝ٘ ايٛقا٥ع ايطٝاض١ٝ َٔ استُاٍ ٚقاب١ًٝ يًتػٝري، َطتكسّا )ْطبّٝا

ٝا٠ ايطٝاض١ٝ َٔ حتهِ. ٚيف اذ ٜفسض ايكإْٛ ضًٛنّا َعّٝٓا إشا٤ َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يف اذت
َع٢ٓ ثإ تطًل ن١ًُ ايطٝاض١ ع٢ً زتُٛع١ ايػاٜات املػرتن١ اييت ٜطتٗدفٗا غعب َا 
ٚايٛضا٥ٌ اييت ٜعدٖا ذيو ايػعب يًٛصٍٛ اىل تًو ايػاٜات. ٚيف ٖرا املع٢ٓ ٜعد ايكإْٛ َٔ 

ض١ٝ اييت أفطٌ ايٛضا٥ٌ يتٛدٝ٘ إزاد٠ األفساد ضتٛ املعا١ْٚ يف حتكٝل األغساض ايطٝا
 . 4تٓػدٖا ادتُاع١ بإقا١َ ْعاّ قاْْٛٞ
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يكإْٛ، ٚغايبّا َا ال تهٕٛ ايطٝاض١ َطتكس٠، إذ تدٚز سٍٛ املصاحل، يهٔ ا
، فٗٛ أنجس اضتكسازّا َٓٗا، ٚايتفاعٌ بُٝٓٗا نايتفاعٌ بني ايكإْٛ ئٚيهْٛ٘ ٜدٚز سٍٛ املباد

س ب٘ َٔ ٚد٘ ٚتتأثس ب٘ َٔ عد٠ ٚايٛاقع، فايطٝاض١ تؤثس يف ايكإْٛ ٚتتأثس ب٘، يهٓٗا تؤث
ًب١ٝ يف ادتُاع١، ٚتتأثس ب٘ ملا قد غٚدٛٙ، فٗٞ تؤثس فٝ٘ َٔ ٚد٘ نْٛٗا يطإ ساٍ األ

 ٜٛدٗ٘ ايكإْٛ يف ادتُاع١ يٝكٝد بٗا ايطٝاض١ َٔ عد٠ ْٛاح، ٚع٢ً مجٝع األصعد٠.

ايطٝاض١ ع٢ً : ُٜسنص ُنّتاب عًِ عًِ ايكإْٛ ٚعًِ ايطٝاض١ ٚفكّا يُهتاب ايطٝاض١ -/ثاّْٝا
ايتُٝٝص بني عًِ ايطٝاض١ ٚايكإْٛ َٔ شاٜٚتني ستدٚدتني، ُٖا: أِْٗ ميٝصٕٚ ايطٝاض١ عٔ 
ايكإْٛ ايٛضعٞ فشطب، ٚنأمنا ايكإْٛ نً٘ ٚضعٞ، َتٓاضني غك٘ اثآخس ٖٚٛ ايكإْٛ 
ايطبٝعٞ، ٖرا َٔ داْب، َٚٔ داْب آخس ُٜسنصٕٚ ع٢ً ايتُٝٝص بني ايطٝاض١ ٚايكإْٛ 

ٚقد أعطِٝٗ اذتل يف ذيو، فٗرا ايكإْٛ ٖٛ األقسب إىل فصٍٛ ايطٝاض١ ايدضتٛزٟ، 
 ٚأبٛابٗا.

إٔ ايكإْٛ ٖٛ قٛاعد ايطًٛى يألفساد ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ يف ٚهلرا جتد بعطِٗ ٜرنس: "
اجملتُع حتت ظٌ ايدٚي١. ٚشتايفت٘ تطتٛدب ايعكاب ايرٟ تٛقع٘ ادٗص٠ ضًط١ ايدٚي١. غري 

امنا ٖٞ ابعد َٔ ايكإْٛ ايرٟ تطع٘. ٚاذا نإ ايكإْٛ ال إٔ ايدٚي١ يٝطت ٖٞ ايكإْٛ. ٚ
ٜطبل اال يف اقًِٝ ايدٚي١. فإْ٘ تٛدد ١٦ٖٝ ٚاسد٠ فكط تطع ايكإْٛ. ٖرٙ اهل١٦ٝ ٖٞ ايدٚي١. 

ا ٚبعباز٠ اخس٣ إ ايكإْٛ ٖٛ قإْٛ الٕ ايدٚي١ ٖٞ اييت اعًٓت ذيو بٛاضط١ ٦ٖٝاتٗ
ايتػسٜع١ٝ. فًٝظ تػسٜع ايكٛاْني ٖٛ ايرٟ ٜصٓع ايدٚي١. ٚامنا ق٠ٛ ايدٚي١ ٖٞ اييت تطفٞ 

. تٛدد يف نٌ زتتُع مجاعات َتعدد٠ ٚشتتًف١ جتُع عددّا 1صف١ ايكإْٛ ع٢ً ايتػسٜعات
نبريّا َٔ االفساد ٚحتهُٗا قٛاعد يًطًٛى. غري إ ايفسم بني ٖرٙ ايكٛاعد ٚقٛاْني ايدٚي١. ٖٛ 

ؤدٟ اىل فصٌ ايعطٛ َٔ ادتُاع١ يف سني ٜعٌ عطٛا يف اجملتُع تيف١ االٚىل إ شتا
ٚميازع ناٌَ سكٛق٘. اَا قٛاْني ايدٚي١ فتطبل ع٢ً مجٝع افساد اجملتُع ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ 

 ". باضِ اهل١٦ٝ االدتُاع١ٝ بهًٝتٗا ظسٚفّا َتُاث١ً. ٚشتايفتٗا تؤدٟ اىل اٜكاع ادتصا٤ عًٝ٘

                                                      

: د. عبج الخضا الصعان و د. صادق األسػد، مجخل إلى عمع الدياسة، جامعة الحع( 4)
 وما يمييا. 373، ص 4986بغجاد، 
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ٕٛ يف اهل١٦ٝ االدتُاع١ٝ ٜٓطٟٛ ع٢ً تدزجي١ٝ َع١ٓٝ يف ٜٚٓذِ عٔ ذيو، إ ايكاْ
ايتٓعِٝ ٖٞ اضاع ضسٚزٟ يالْطباط، ٚتبعّا يريو ٖٛ ٜػرتط أٜطّا ٚدٛد تٓعِٝ 
ضٝاضٞ، ٜأخر غهً٘ املتُٝص ٚارتاص ب٘، ٜٚطتكس ع٢ً ١٦ٖٝ تدزجي١ٝ تٓع١ُٝٝ. ٚعًٝ٘ فإ 

غا١ٜ ايٓعاّ ٚفهس٠ ايطاع١  ايكإْٛ ٜتطُٔ َفّٗٛ ايطٝاض١. يف ايٛقت ْفط٘ ايرٟ تهٕٛ فٝ٘
ايطسٚز١ٜ يكٝاّ ايٓعاّ، غري قاب١ً يالْفصاٍ عٔ ايكإْٛ ايرٟ َٛضٛع٘ احملافع١ ع٢ً بكا٤ 

 إلضفا٤ايٓعاّ، ٜٚؤيف ايكإْٛ اسد٣ ايٛضا٥ٌ اييت تطتددَٗا ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ يف اجملتُع 
 .1ايػسع١ٝ ع٢ً َسنصٖا ٚممازضتٗا ضًط١ ايدٚي١

 انثاَي طهةامل
 هىو انقاَىَيحإطار انع

ْس٣ إٔ ايعًّٛ َٔ  ٓااذتكٝك١ ٖٞ عاد٠ َا تهٕٛ ايبشح األمس٢ يهٌ عًِ، ٚهلرا فإْ
 سٝح َعسفتٗا يًشكٝك١، ٖٞ ع٢ً ْٛعني:

 عًّٛ تهػف عٔ سكٝك١ طبٝع١ٝ.  -1
 عًّٛ تصٓع سكٝك١ ٚضع١ٝ.  -2

فايعًّٛ اييت تهػف عٔ سكٝك١ قا١ُ٥ عهِ طبٝعتٗا، ٖٞ عًّٛ تفطس سكٝك١ 
د٠ يف اذتٝا٠، فعاٖس٠ ايًٌٝ ٚايٓٗاز فطسٖا ايعًِ َٔ خالٍ نػف سكٝك١ ايعٛاٖس املٛدٛ

دٚزإ األزض سٍٛ ْفطٗا، ٚظاٖس٠ ايفصٍٛ األزبع١، فطسٖا ايعًِ َٔ خالٍ نػف سكٝك١ 
دٚزإ األزض سٍٛ ايػُظ، ٚظاٖس٠ املسض فطسٖا ايعًِ بٛدٛد فاٜسٚضات، ٚنرا تتذ٘ 

 ىل نػف اذتكا٥ل املٛدٛد٠ سٛيٓا. ايهجري َٔ ايعًّٛ، ال ضُٝا ايطبٝع١ٝ َٓٗا ا

أَا ايعًّٛ اييت تصٓع سكٝك١ ٚضع١ٝ، فٗٞ ايعًّٛ اييت تطع اذتًٍٛ ٚاملعادتات 
يعٛاٖس ال خيدّ ٚدٛدٖا ٚدٛد االْطإ، أٚ تػهٌ خطسّا عًٝ٘، فايعًّٛ اييت تتٛصٌ اىل 

ىل ٚضع عالدات ٚقا١ٝ٥ يبعض األَساض، أٚ صٓاع١ أدٚات تطٌٗ ْكٌ االْطإ َٔ َهإ ا
آخس، أٚ صٓاع١ أضًش١ يدز٤ خطس ايعدٚ، أٚ خًل ٚضا٥ٌ ملٓع سدٚخ أش١َ أٚ َػه١ً َُٗا 
نإ تٛصٝفٗا، مجٝعٗا خًكت سكا٥ل مل تهٔ َٛدٛد٠، يهٓٗا يف ايٓٗا١ٜ سانت ايطبٝع١، 
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ٖٚٓا ال بد َٔ تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً تصٓٝف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، َٚعسف١ َاٖٝاتٗا بصٛز٠ 
  اثآتٝني:نيفسعشتتصس٠، ٚذيو يف اي

 األول فرعان
 تصُيف انعهىو انقاَىَيح

ال غو إٔ ايكإْٛ ٖٛ َٔ طا٥ف١ ايعًّٛ ايجا١ْٝ، ايعالد١ٝ، فايكإْٛ ٜطع سكا٥ل 
ب يف ٖرا صٚضع١ٝ تػهٌ سًٛاّل ملػانٌ ع١ًُٝ، ٖٚهرا فإٕ مجٝع ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ تٓ

 ايٓطام. 

 يهٔ نٝف ميهٔ يٓا تصٓٝف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ؟! 

ٕ ظٗٛز ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ قا٥ِ ع٢ً احملانا٠ بني ايكإْٛ ٚايٛاقع، ٚهلرا ال غو أ
قا١ْْٝٛ تطاعد ايكا٥ُني ع٢ً ايكإْٛ يف فِٗ ايٛاقع، ٖٚٓاى  ّاأَهٔ ايكٍٛ إٔ ٖٓاى عًَٛ

عًّٛ قا١ْْٝٛ تطاعد ايكا٥ُني ع٢ً ايكإْٛ أٜطّا يف فِٗ ايكإْٛ، فايعًّٛ األٚىل عًّٛ تتعًل 
دتُاع تصٌ ب٘ ايكإْٛ فعاّل، نعًِ االاايكإْٛ االتصاٍ ب٘، أٚ ايرٟ  بايٛاقع ايرٟ ٜسٜد

ايكاْْٛٞ، َٚٔ ضُٓ٘ عًِ ايعٛاٖس ايكا١ْْٝٛ، ٚعًِ االدساّ، ٚعًِ ايعكاب، ٚعًِ ايتشكٝل، 
ٚايعًّٛ ادتٓا١ٝ٥ املستبط١ ب٘، نعًِ ايدالي١ ادتٓا١ٝ٥ ٚغريٙ، ٚأَا ايعًّٛ ايجا١ْٝ، فٗٞ ايعًّٛ 

اييت تتصٌ أنجس مما تتصٌ بايٓص ايكاْْٛٞ ٚبايكإْٛ يف ذات٘، نعًِ  ايكا١ْْٝٛ ايصسف١
ايتػسٜع ٚعًِ ايكإْٛ يف ذات٘ ٚعًِ اذتل يف ذات٘ ٚعًِ أصٍٛ ايفك٘ ايكاْْٛٞ، ٚعًِ املكاز١ْ 
ايكا١ْْٝٛ، ٚعًِ املٓٗذ١ٝ ايكا١ْْٝٛ، ٚعًِ أصٍٛ ايكطا٤، ٚايعًّٛ املتعًك١ بتفطري ايكإْٛ 

 ْٕٛ ٚتازخي٘ َٚا غانٌ ذيو. َٚراٖب٘ ٚفًطف١ ايكا

ٚيهٕٛ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ظحهُٗا ْطل َعني، ُٜفرتض أْ٘ َتني، ٚملا ٜتطِ ب٘ 
عسض قٛاعد ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ َٔ عسض َٓطل َٛسد، ٚايرٟ ٖٛ أضاع عًِ ايكإْٛ، ْػأ 

١ " ٖٚٞ عًِ آخس ٜطاف إىل ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ "ايدٚمجات١ٝ ايكا١َْْٝٛا ٜط٢ُ يف يػ١ ايفًطف
 ايصِسف١. 
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 انثاَي فرعان
 أهى انعهىو انقاَىَيح

ع٢ً ٚفل ايتصٓٝف املتكدّ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، فإْٓا ضٓتطسم ألُُٖٗا ضُٔ 
 قطُٝٗا ايس٥ٝطني: ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ايٛاقع١ٝ، ٚايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ايصسف١:

يرٟ ٜٗتِ ب٘ : ٚتػتٌُ ع٢ً ايعًّٛ اييت تتصٌ بايٛاقع اأٚاّل: ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ايٛاقع١ٝ -
ايكإْٛ، ضٛا٤ يف َسس١ً ايتأثس ب٘ عٓد ٚضع ايكاعد٠ أٚ ايهػف عٓٗا، أٚ يف َسس١ً 
ايتأثري ب٘ عٓد تطبٝل ايكاعد٠ ع٢ً أزض ايٛاقع، ٖٚرٙ ايعًّٛ تػٌُ: ايعًّٛ ادتٓا١ٝ٥، 
نعًِ االدساّ ٚعًِ ايعكاب ٚعًِ ايتشكٝل ٚعًِ ايدالي١ ادتٓا١ٝ٥، فطاّل عٔ عًِ االدتُاع 

ْٛٞ ٚعًِ ايٓفظ ايكاْْٛٞ، ٚعًِ االداز٠ ايكا١ْْٝٛ، ٚاملٓطل ايكطا٥ٞ، ٚايعًّٛ ايكاْ
املتص١ً بٓػاط احملاَٞ ٚفٕٓٛ ٖرا ايٓػاط، نفٔ احملادذ١ ٚاملٓاظس٠، ٚعًِ ايعٛاٖس 

 ايكا١ْْٝٛ، إذا َا غ٦ٓا فصً٘ عٔ عًِ االدتُاع ايكاْْٛٞ.
 ايكاْْٛٞ ٚعًِ ايٓفظ ايكاْْٛٞ. َٚٔ بني ٖرٙ ايعًّٛ، ضٓتٓاٍٚ: َفَٗٛٞ عًِ االدتُاع   
ٖٚٛ ايعًِ ايرٟ ٜدزع ادترٚز االدتُاع١ٝ يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ َٔ  عًِ االدتُاع ايكاْْٛٞ: -1

، ٚقد عدَّٙ عًُا٤ 1د١ٗ، ٚايتأثري االدتُاعٞ يًكإْٛ، ٚال ضُٝا ايتػسٜع، َٔ د١ٗ أخس٣
ِ دص٤ا َٔ ايٓطٝر ؛ ٚميهٔ عّد ٖرا ايع2ًاالدتُاع َٔ أِٖ فسٚع عًِ االدتُاع ٚأسدثٗا

ايعًُٞ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، ألْ٘ ضٝكدّ أفطٌ خد١َ يتٛاصٌ ايكإْٛ َع ايٛاقع 
 االدتُاعٞ امُلطبل فٝ٘.

ٖٚٛ فسع سدٜح َٔ فسٚع عًِ ايٓفظ، ٜعاجل ايتأثريات ايٓفط١ٝ  عًِ ايٓفظ ايكاْْٛٞ: -2
كٝك١ يف زتاٍ يًعٛاٖس ايكا١ْْٝٛ، نُا ُٜكّدّ ٖرا ايعًِ دٚزّا بازشّا يف ع١ًُٝ نػف اذت

                                                      

 .7الحع: د. ابخاليع أبػ الغار، مخجع سابق، ص  (4)
 .43الحع: د. احدان دمحم الحدغ، مخجع سابق، ص  (2)
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ايتشكٝل ادتٓا٥ٞ، إذ ٜبين يًُشكل خرب٠ يف ايتعاٌَ َع ْفط١ٝ املتِٗ َٔ أدٌ نػف 
 1اذتكٝك١

ٍٍ عٔ ايٛاقع، ٖٚٞ  ثاّْٝا: ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ايصِسف١: - ٖٚٞ ايعًّٛ املتص١ً بايكإْٛ مبعص
تتصٌ بايكإْٛ يف زتاٍ ايتػسٜع ْٚػاط ايفك٘ ٚعٌُ ايكطا٤ املتصٌ بادتاْب 

ْٞ دٕٚ ايٛاقعٞ، ٚتػٌُ: عًِ ايتػسٜع، ٚفًطف١ ايكإْٛ، ٚتازخي٘، ٚاملٓطل ايكاْٛ
ايكاْْٛٞ، ٚعًِ ايكإْٛ يف ذات٘، ٚعًِ اذتل يف ذات٘، ٚعًِ ايكإْٛ املكازٕ، ٚعًِ 

 املٓٗذ١ٝ، ٚتهٜٛٔ ايٓعسٜات ايع١ًُٝ، ٚأصٍٛ ايفك٘ ايكاْْٛٞ، ٚأصٍٛ ايكطا٤.
 َٞ عًِ ايتػسٜع ٚعًِ أصٍٛ ايفك٘ ايكاْْٛٞ.َٚٔ بني ٖرٙ ايعًّٛ، ضٓتٓاٍٚ: َفٗٛ     

ٖٚٛ عًِ خيتص بايفٕٓٛ ايتػسٜع١ٝ، إذ ٜٗتِ بكسا٠٤ ايٛقا٥ع االدتُاع١ٝ،  عًِ ايتػسٜع: -1
َٔ خالٍ االعتُاد ع٢ً عًِ االدتُاع ايكاْْٛٞ، ٚافساش َا ٜتصٌ بايكإْٛ َٓٗا، ثِ 

يًعسف، ٚدزاض١ مجٝع حتدٜد ادتد٣ٚ َٔ َعادت١ ٖرٙ ايعٛاٖس بايتػسٜع، أّ تسى أَسٖا 
املساسٌ اييت ميس بٗا ايتػسٜع، مبا فٝٗا صٝاغ١ قٛاعدٙ، ٚاالداز٠ ايتػسٜع١ٝ، مبا فٝٗا 
اداز٠ املدصٕٚ ايتػسٜعٞ، ٚتكِٝٝ ايتػسٜعات ايٓافر٠، َٚد٣ دٛدتٗا يف سٌ املػهالت، 

دا ٚتكدِٜ ايبدا٥ٌ ايتػسٜع١ٝ، عرب ايٓكٌ ٚاالبتداع ايتػسٜعٞ، فٗرا ايعًِ َٔ املِٗ د
تدزٜط٘ يطايب اذتكٛم، يتفسع دص٥ٝات٘ ٚععِ أثسٖا ٚأُٖٝتٗا ع٢ً املؤضطات 

 .2ايكا١ْْٝٛ
ٖٚٛ عًِ َسغد يًفك٘ يف اضتٓباط األسهاّ َٔ ايكٛاْني،  عًِ أصٍٛ ايفك٘ ايكاْْٛٞ: -2

ٚتهٜٛٔ ايٓعسٜات ايكا١ْْٝٛ عرب االضتكسا٤ ايكاْْٛٞ ٚايتكعٝد ايفكٗٞ، ٖٚٛ عًِ مل تهتٌُ 
ٕ، ٜعتُد يف تسضِٝ سدٚدٙ ع٢ً عًِ أصٍٛ ايفك٘ االضالَٞ ٚاملٓطل َعامل٘ ذتد اال

                                                      

دػؼ، عمع الشفذ القانػني، دار الشيزة العخبية، القاىخة، الحع: د. عبج الخحسغ عي (4)
 .7، ص 4996

الحع: د. دمحم سميسان األحسج، أصػل الرشاعة التذخيعية، بحث مشذػر في مجمة  (2)
 .44، ص 2222، 3دراسات قانػنية، يرجرىا مجمذ الشػاب البحخيشي، العجد 
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ايصٛزٟ، يهٓ٘ عًِ َٔ املِٗ تدزٜط٘ يًطايب بداّل َٔ إغساق٘ يف االغهايٝات اييت 
 .1ٜجريٖا أصٍٛ ايفك٘ االضالَٞ يف ذٖٓ٘، مما ٜؤدٟ إىل تًٜٛح ًَََهَتــِ٘ ايكا١ْْٝٛ

 حـاخلامت
طري ايعًُٞ يًكإْٛ"، فإْ٘ أضش٢ َٔ ايٝكني بعد إٔ فسغٓا َٔ دزاضتٓا سٍٛ "ايتأ

ْطإ، ُٜٚػهٌ أيصل ايعًّٛ االْطا١ْٝ ٖٛ عًِ َٔ ايعًّٛ اييت تٗتِ باإل عٓدْا إٔ ايكإْٛ
بٗرا ايها٥ٔ، إذ ميظُّ ٖرا ايعًِ نٝاْ٘ املعٟٓٛ ٚغدصٝت٘ ٚأعُاي٘ ٚتصسفات٘، ٚظحُٞ ي٘ 

ٌِ ع٢ً َٓصي١ نبري٠ فُٝا ٜتعًل  بايٛدٛد االْطاْٞ. ٚقد تستب ع٢ً سسٜات٘ ٚسكٛق٘، فٗٛ عً
 ستاٚيتٓا يتأطري عًِ ايكإْٛ ايٓتا٥ر اثآت١ٝ:

ٚأٖداف َٚطا٥ٌ َٚٛضٛع،  تطِ بايهُاٍ ٚايتعطٞ، ٚفٝ٘ َبادئايكإْٛ عًِ ٜ -1
فُٛضٛع٘ اذتل، َٚطا٥ً٘ ايعٛاٖس ايكا١ْْٝٛ، مبا فٝٗا ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، ٚأٖداف٘ 

ٓاع ٚحتكٝل ضعاد٠ االْطإ، ٚاضتكساز ايٓعاّ نجري٠، َٓٗا ايعدٍ ٚاغاع١ ارتري بني اي
االدتُاعٞ ٚتطٛزٙ، َٚا ٜتفسع عٔ ٖرٙ األٖداف َٔ غاٜات، أَا َباد٥٘ فٗٞ اييت 

ُّم ايها٥ٔ ايبػسٟ ع٢ً غري ٙ َٔ أٚددٖا ايعكٌ ٚأيصَتٗا ضسٚزات اذتٝا٠، ٚتف
ْٕٛ بطابعٞ ايكإْٛ جتد َستعٗا يف ايكإْٛ ايطبٝعٞ، ايرٟ ٜهطٛ ايكا ايها٥ٓات، فُبادئ

 املكبٛي١ٝ ٚاملعكٛي١ٝ، فٝذعً٘ أقسب َا ٜهٕٛ إىل األخالم ٚاملٓطل.
2-  ٌِ ٌٔ يف ايٛقت ْفط٘، فٗٛ عً ٌِ ٚف ال تٓفٞ ايصف١ ايع١ًُٝ يًكإْٛ صفات٘ ايف١ٝٓ، فٗٛ عً

ٜعتُد ع٢ً ايٓعسٜات ٚايٛسد٠ ٚايتعُِٝ ٚايكٝاع، ٚتبٝني ايسٚابط بني ايٓتا٥ر 
ٌِ ٜعتُد اضًٛب ايتُُّٝص ٚاالبداع، ال ضُٝا يف يػ١ ارتطاب ايكاْْٛٞ،  ٚاألضباب، نُا أْ٘ عً

 نُا أْ٘ ٜٗتِ بايسٚابط بني ايػاٜات ٚايٛضا٥ٌ.

                                                      

  لتكييف القانػني والصبيعة القانػنية في الحع: د. دمحم سميسان األحسج، أىسية الفخق بيغ ا (4)
تحجيج نصاق تصبيق القانػن السختز، بحث مشذػر في مجمة الخافجيغ لمحقػق، السجمج 

 .442، ص2224، 22التاسع، العجد 
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تكٛد دزاض١ ايكإْٛ بٛصف٘ عًُّا إىل تهٜٛٔ ًَََه١َ قا١ْْٝٛ يًطايب ال تكتصس فكط ع٢ً  -3
نٞ متهٝٓ٘ َٔ تطبٝل ايكٛاْني ٚتفطريٖا، بٌ متّهٓ٘ َٔ تهٜٛٔ ايٓعسٜات ايكا١ْْٝٛ 

ٜطاِٖ يف تطٜٛس اذتٝا٠ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً مجٝع املطتٜٛات، مبا فٝٗا ايتػسٜع ٚايكطا٤، 
ٝب َعا، ٚع٢ً االضتٓباط نٗر يف ايكإْٛ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايرتٓيرا جيب إٔ ٜعتُد امل

ٚاالضتكسا٤ ٚايكٝاع املٓطكٞ، ٚإٔ ٜتِ تدزٜظ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ دٓبّا إىل دٓب 
 .عًُٞ نف٤ٛ بأضًٛبايكٛاْني، 

جيب إعاد٠ ايٓعس يف تدزٜظ ايكإْٛ يف نًٝات ايكإْٛ، َٔ خالٍ تػٝري املٓاٖر  -4
ايدزاض١ٝ، بإضاف١ تدزٜظ شتتًف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ يطايب اذتكٛم، ٚيف شتتًف 
املساسٌ، ٚال ضُٝا تًو ايعًّٛ اييت ًَٜصّ َٔ عدّ تدزٜطٗا يًطايب، عدّ انتُاٍ ًَهت٘ 

ايتػسٜع، عًِ أصٍٛ ايفك٘ ايكاْْٛٞ، عًِ االدتُاع ايكا١ْْٝٛ، ٖٚرٙ ايعًّٛ ٖٞ: عًِ 
ايكاْْٛٞ، فًطف١ ايكإْٛ، عًِ املكاز١ْ ايكا١ْْٝٛ، عًِ املٓٗذ١ٝ ايكا١ْْٝٛ، عًِ املٓطل 

 ايكاْْٛٞ.
ضسٚز٠ ايفصٌ بني َٛضٛعات َا ٜط٢ُ بـ "املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ" أٚ "أصٍٛ  -5

ًِ ٚتدزٜط٘ نفٔ، ال ضُٝا يف ايكإْٛ"، إذ ٜٛدد خًط نبري بني تدزٜظ ايكإْٛ نع
ْعس١ٜ ايكإْٛ، إذ خيًط عُّٛ املؤيفٕٛ يف ٖرا املٓٗر بني عًِ ايكإْٛ ٚايكاعد٠ 

ُٗا، فٝهٕٛ ٖٓاى َكسز بعٓٛإ "عًِ ايكإْٛ" َٚكسز ٓايكا١ْْٝٛ، يرا ال بد َٔ ايفصٌ بٝ
ِ ايكإْٛ آخس بعٓٛإ "املدخٌ إىل ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ"، ٚآخس يــ "ْعس١ٜ اذتل"؛ أَا عً

فٝتٓاٍٚ نٌ َا ٜتعًل بادتاْب ايعًُٞ يًكإْٛ، نايتعسٜف بٗرا ايعًِ، ٚمتٝٝصٙ عٔ 
ايعًّٛ األخس٣، ٚضسٚزت٘، ٚايتعسٜف مبباد٥٘ َٚطا٥ً٘ َٚٛضٛع٘ ٚأٖداف٘، ٚايكا٤ 

املدخٌ اىل ٘، ثِ ع٢ً َصادزٙ ٚتطبٝك٘. أَا "ْعس٠ ع٢ً تكطُٝات٘ ٚأْٛاع٘ ٚفسٚع
ٍٚ ادتاْب ايفين يًكإْٛ، َٔ سٝح ايتعسٜف بايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ" فٝتٓا

ٚبٝإ صفاتٗا ٚمساتٗا ٚعٓاصسٖا ٚتكطُٝاتٗا ٚأْٛاعٗا، ٚمتٝٝصٖا َٔ ايكٛاعد األخس٣، 
 َٚصادز تهٜٛٓٗا، نُا ٜػٌُ صٝاغ١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚتفطريٖا.
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 .1008د. اسطإ ستُد اذتطٔ، عًِ االدتُاع ايكاْْٛٞ، داز ٚا٥ٌ يًٓػس، عُـّإ،  -2
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 .2014زٚدٝ٘ بٍٛ دزٚا، فك٘ ايفًطف١، تسمج١: فازٚم اذتُٝد، داز ايفسقد، دَػل،  -5

 .1996د. عبد اهلل َصطف٢، عًِ أصٍٛ ايكإْٛ، بػداد،  -6
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َٝػٌٝ فًٝٝ٘، ايكإْٛ ايسَٚاْٞ، تسمج١: د. ٖاغِ اذتافغ، َطبع١ ايعاْٞ، بػداد،  -24
1969. 

د. ّْصـاز عبداهلل، دزاض١ يف فًطف١ األخالم ٚايطٝاض١ ٚايكإْٛ، داز ايٛفا٤ يدْٝا  -25
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