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 :مقدمـــــــــة

 « LS »له باللغة األجنبية بحرفي الذي يرمز  ،إذا كانت دراسة علم االجتماع القانوني

Legal sociology))،  أو علم اجتماع القانون المختزل في حرفين هما« SL » 

« Sociology of Law »    تعني دراسة العالقة بين الدولة« state » والقانون  

« Law » والمجتمع« society »  للوقوف على العالقة التفاعلية بين هذه المتغيرات

 الثالث 

  ؟"القانون " وما الفرق بينه وبين  ؟"علم االجتماع القانوني " تعريف هو فما 

  :تعريف علم االجتماع القانوني -1

  :بما يلي" علم االجتماع القانوني " مفهوم " أكسفورد للببليوجرافيات " عرف قاموس 

علم االجتماع القانوني هو كل ما يتعلق بالدراسة االجتماعية للقانون وما يرتبط بها  "

 . )1(" من ظواهر ذات عالقة بالقانون 

  :الفرق بين القانون كعلم وعلم االجتماع القانوني

  :نبرزها في النقاط اآلتيةالقانوني هناك فروق عديدة بين علم القانون وعلم االجتماع 

أما ما يدرسه  ،القانون ال يتعدى حدود دراسة القواعد القانونية المجردةعلم  ما يدرسه -

علم االجتماع القانوني فهو دراسة مبنية على أساس أن القاعدة القانونية ظاهرة اجتماعية 

ولكنه ينشأ من خالل الواقع  ،فالقانون ال ينشأ من فراغ ،لها وجودها في الكيان االجتماعي

 .على هذا فإنه يعتبر انعكاس لهذا الواقع االجتماعي و ،االجتماعي

فقه القانون يدرس القانون دراسة عضوية من الداخل دون أن يضع في اعتباره عوامل  -

أما علم االجتماع القانوني فعلى عكس ذلك تماما  ،التفاعل االجتماعي القائمة في المجتمع

وتطورها واآلثار االجتماعية المترتبة من  فهو يدرس نشأة القاعدة القانونية وعوامل نشأتها

 .تطبيق القاعدة القانونية في المجتمع 

فضال على أنه يساعد رجال التشريع  ،علم الجتماع القانوني يقدم التفسير العلمي للقانون -

 .في التوصل ألكثر الصيغ القانونية صالحية للمجتمع 

ت القانونية كعالقات اجتماعية وليس علم االجتماع القانوني يدرس القانون والمؤسسا -

 .ونظرية مجرد قوانين مجردة 

                                                           
1
) www.oxfordbibiographies.com (13/2/2018). 

http://www.oxfordbibiographies.com/
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  :أهمية علم االجتماع القانوني -2

تبرز أهمية علم االجتماع القانوني بصفة خاصة أثناء االستقطاب السياسي واالستحقاقات  -

 .السياسية في االنتخابات البلدية والوالئية والوطنية والبرلمانية 

و موقفه من مستقبل العمل السياسي والديمقراطية  ،لمعرفة النظام السياسي الجديد -

 وغير ذلك  ...والتعددية الحزبية 

جعل البيئة االجتماعية التي تسن لها القوانين وتطبق فيها من شأنها أن  تكذلك دراسة  -

 .السبيل إلى ذلك  تمهدو ،قوية القانونية القاعدة

قانوني يقدم تفسيرا علميا للقانون ويساعد رجال التشريع في التوصل إلى علم االجتماع ال -

 .أكثر الصيغ القانونية صالحية للمجتمع 

دراسة علم االجتماع القانوني تجعل المشرع عارفا بظروف المواطنين الذين يصيغ  -

اقفهم فيكون بذلك أكثر دراية بالظروف المحيطة بهم واتجاهاتهم ومو ،القوانين من أجلهم

فيكون  ،فيسعى إلى التوفيق بين هذه المصالح واالهتمامات ،ومصالحهم المختلفة المتعددة

بذلك القانون معبرا عن نبض الجماهير فتسقر األوضاع وتهدأ النفوس ويتحقق السلم 

 .السياسي واالجتماعي 

ن الدولة و يمكن علم االجتماع القانوني من معرفة أسباب وعوامل تمرد الناس على قواني -

مما يساعد على  ،وأسباب عصيانهم له والظروف التي تجعلهم يقترفون الجرائم والموبقات

إصالح األوضاع داخل المجتمع وتحقيق العدالة النسبية بين مختلف أطياف المجتمع 

 .وشرائحه وتخفيض معدالت الجريمة  

التي تتواجد فيها األقليات يمكن طالب األقليات من إدراك الفوارق بين البيئات الغربية  -

والظروف  ،المسلمة الخاضعة لقوانين وضعية مخالفة تماما لشريعة االسالم وقوانـينه 

مما يساعده  ،البيئية واالجتماعية والسياسية والدينية التي يعيشها المسلم في بالد االسالم

ساهمت في  على فهم وإدراك فقه األقليات المسلمة وطبيعته وخصائصه والظروف التي

 .نشوئه 

دراسة علم االجتماع القانوني في ظل األلفية الجديدة ستمكن الطالب خاصة من تخصص  -

في فقه األقليات من إدراك تأثيرات العولمة على المنظومة القانونية في بالد االسالم 

ا فقانون االرهاب الذي سنته أمريك ،والعرب ومنها طبعا الجزائر، وعالقة ذلك بمهاجريها

مما صعب حياة  ،يسمح باعتقال أي شخص يشتبه فيه  1001سبمبر 11بعد أحداث 
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بل جعلهم عرضة للسجن واالعتقال  ،االستقرار لدى المهاجرين وقيد حرياتهم العامة

 .التعسفي العنصري 

 :( علم االجتماع)بغيره علم االجتماع القانوني وعالقته  -3

في أوربا  « Sociology of Law »ظهرت وتطورت دراسة علم االجتماع القانوني    
ومع  ،يد عدد من العلماء الذين اهتموا بدراسة القانون من المتمرسين بمهنة القانون  ىعل

 ،من علماء االجتماع اهتموا بدراسة علم االجتماع القانوني هذا فهناك نفر ليس قليال
أقسام مختلفة، الغاية منها دراسة  ىالذي قام بتصنيف القانون إل ،"إميل دوركايم"وأشهرهم 

العالقة الجدلية بين قانون معين ومجتمع معين، فالقانون الجزائي أو الجنائي حسب اعتقاده 
بينما قانون رد االعتبار أو القانون اإلصالحي  ،هو القانون الذي يوجد في المجتمع البدائي

فكان مهتما بموضوع  "ماكس فيبر"أما  ،المجتمع الصناعيهو القانون الذي يوجد في 
القانون واالقتصاد، واهتمامه هذا دفعه لتحليل األنظمة االجتماعية تحلياًل علميًا، كدراسته 

القانون في االقتصاد "وفي كتابه  ،للعالقة الجدلية بين القانون ونواحي المجتمع المختلفة
وجود  ىإضافة إل ،يعة العقالنية في القانون واإلدارةيضم فصاًل كاماًل عن طب" والمجتمع

الذي ألف  "اهرلج"عدد آخر من علماء االجتماع تخصصوا في هذا الموضوع مثل العالم 
الذي ألف كتاب في  "جورج كيرفج" و، "المبادئ الجوهرية لعلم االجتماع القانوني"كتاب 

نقطة  ىؤالء العلماء يتفقون علم، وأن جميع ه2491الذي نشر عام  علم اجتماع القانون 
وأن هناك عالقة جدلية  ،واحدة، وهي أن القانون واألنظمة الشرعية تعتبر جزءًا من المجتمع

كما اعتبر . القسم اآلخر وهكذا ىبينهما، فأي تغير يقع في أي منها البد أن ينعكس عل
ذا فهو متعلق بالنظام له ،هؤالء العلماء القانون كوسيلة هامة من وسائل الضبط االجتماعي

ومن الجدير بالمالحظة أن دراسة  ،األخالقي والعادات والتقاليد التي يعتمدها المجتمع
أنظمة القانون قد تكون دراسة أولية وتمهيدية لعلم االجتماع القانوني، إال أن مجال علم 

العالقة بين  اجتماع القانون هو أوسع بكثير من مجال علم القانون؛ نظرًا ألنه يشمل دراسة
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أنظمة القانون واألنظمة االجتماعية األخرى كالنظام االقتصادي والنظام السياسي ونظام 
 .العائلة والقرابة

دراسة القانون والنظم  ىبمعناه الشائع إل علم االجتماع القانونيهذا يشير  ىوعل
القانونية داخل السياق االجتماعي بوصفها متميزة عن الدراسة التحليلية للمعايير من جهة، 

كما يقول  -واالتجاه الفلسفي الغائي من جهة أخرى، وبالتالي فإن علم االجتماع القانوني
ة، واالقتصادية يهتم بالعالقات بين القانون والوقائع االجتماعية، والسياسي -Stoneستون 

والسيكولوجية المالئمة لدراسة األساس السوسيولوجي، ورغم كثرة الخالف بين علماء 
االجتماع في تعريف علم االجتماع القانون إال أنه يمكن حصر ثالث رؤى نظرية لتعريف 

- :علم اجتماع القانون كما يلي

. أن علم االجتماع القانوني هو أحد فروع علم االجتماع العام ى هناك من ير  :ىالرؤية األول
ورغم انتشار هذه الرؤية إال أنه يثير كافة المشكالت المتعلقة بالمالمح التي 
تميز علم اجتماع القانون عن غيره من المداخل السوسيولوجية، وما الذي يقدمه 

 .هذا العلم إلثراء المعرفة االجتماعية الشاملة؟

أنه  ىوالتي ينظر البعض اآلخر من خاللها إلي علم اجتماع القانون عل :الثانيةالرؤية 
 .نقله حديثة يمكن أن يحل محل الفقه القانوني

والتي من خاللها ال يعدو أن يكون علم اجتماع القانون أحد المصطلحات  :الرؤية الثالثة
لقياس أو أو المفهومات التي ال تقدم سوي أساليب بحث اجتماعية ثانوية با

 .المقارنة باألساليب القانونية

 ما هو إال علم االجتماع القانوني أن ىإل "جورج جورفيتش"وفي إطار ذلك يذهب  
دراسة مجموع الواقع االجتماعي للقانون عن طريق إقامة العالقات الوظيفية الكامنة بين "

وبين األنماط اآلخرى  أنواع القانون وتنظيماته وأنساقه وصور اإلفصاح والتعبير عنه،
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االجتماعية المقابلة، كما يبحث عن التغيرات التي تتصل بالقانون ودور رجال القانون 
نشأة ونمو القانون، وعوامل هذا النمو داخل األبنية االجتماعية  ىوالنزعات التي تسيطر عل

 .الكلية والجزئية

ثالثة فروع  ىانوني إلُبقّسم علم االجتماع الق جورفيتشويبدو من هذا التعريف أن 
تتداخل وتتشابك مع بعضها، وهي علم االجتماع القانوني للوحدات الصغرى، وعلم 
االجتماع القانوني التكافلي، وعلم االجتماع القانوني للوحدات الكبرى، فقبل ذلك سعي 

نية للتميز بين علم االجتماع القانوني والنظرية االجتماعية، وأيضًا النظرية القانو  جورفيتش
 ،أن علم االجتماع القانوني ال يمكن أن يكون بدياًل عن نظريات القانون  ىإال أنه أكد عل

ما هي إال محاولة وضعية تفسيرية  ،خاصة وأن النظرية االجتماعية العامة في القانون 
 .وتهتم بدراسة الواقع االجتماعي للقانون بشكل عام ،للقانون 

أن هناك عالقة وثيقة تربط بين علم االجتماع القانوني، بومن خالل ذلك يتضح 
والقانون من ناحية، وبين علم االجتماع من الناحية األخرى، حيث أن العالقة النموذجية 

فالنظرية االجتماعية العامة  ،وعلم االجتماع العام عالقة تبادلية ،بين علم االجتماع القانوني
وتحدد له أساليب  ،نوني وتزوده بالمفهومات األساسيةترشد الباحث في علم االجتماع القا

وأدوات البحث التي يختار من بينها الظاهرة موضع بحثه، كما أن ما يتوصل إليه عالم 
االجتماع القانوني من نتائج ومبادئ عن الظاهرة القانونية ونشأتها وتطورها وعالقتها بغيرها 

ديل وتطوير هذه النظرية، واستخالص من الظواهر االجتماعية يساعد علي صياغة وتع
" روسكو باوند"مزيد من التعميمات العلمية عن الظاهرة االجتماعية ككل، وهنا يفسر 

لعالقة الوثيقة بين علم االجتماع القانوني وفقه القانون بحيث أنه يجعل األول أساسًا ا
أن وسائله الفنية  كما. للثاني، ففقه القانون في نظره علم من علوم الهندسة االجتماعية

الخاصة التي تناسب أوضاع معينة للنظم القانونية العلمية واألشكال المختلفة للمجتمعات 
التي توجد فيها هذه النظم، تتوقف علي األغراض التي يهدف العلماء في أبحاثهم، كما 
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تتوقف هذه األغراض بدورها علي الجمع بين طبيعة القانون في مجتمع وزمان معينين، 
أنه من صلب دراسات علم االجتماع القانوني، وبّين األفكار " روسكو باوند"ذا ما يراه وه

والقيم الفقهية السائدة في ذلك الزمان والمكان، وهذا هو صلب الدراسات القانونية، وهكذا 
يتضح أن مجالي االجتماع والقانون يتصالن اتصااًل قويًا إذ من الممكن تطبيق علم 

دراسة النظام القانوني الذي يحفظ األمن والنظام في المجتمع، وكذلك  االجتماع في مجال
القوانين كضوابط اجتماعية ( الذي يتجه في دراسته وجهة اجتماعية)يدرس عالم القانون 

ذات مميزات خاصة في الدولة التي وصلت إلي درجة ال بأس بها من النمو والتقدم علي 
، دوجي، وهولمز، اهرنجفي نظرية القانون أمثال  نحو ما يذهب رواد المدرسة االجتماعية

االهتمامات التقليدية للباحثين  ىالخروج عل ىإذ أدرك كل منهم الحاجة إل باوند،، إيرلخ
قد أسهموا  دوركايم وفيبر وروس وسبنسرالقانونيين، كما أن بعض علماء االجتماع أمثال 

بعض علماء القانون  ىثير مباشر علفي نمو االتجاه االجتماعي بين الفقهاء، وكان لهم تأ
 .دوجي وباوندأمثال 

 :هذا يمكن تحديد مجاالت البحث االجتماعي في مجال القانون علي النحو التالي ىوعل     

، أي التركيز علي دراسـة ما يحدث دراسة اآلثار االجتماعية الفعلية لألنظمة والمبادئ القانونية (2
 .بداًل من التركيز علي مضمونه المجرد القانون فعاًل،

إلي جانب الدراسات القانونية عند إعداد التشريعات واعتبار القانون ميدانية إجراء دراسات اجتماعية  (1
 .يمكن تحسينه عن طريق البحث العلمي نظامًا اجتماعياً 

تماعية التي إجراء دراسات عن كيفية جعل القوانين أكثر فاعلية مع التركيز علي األغراض االج (3
 .يخدمها القانون بداًل من التركيز علي الجزاء في حد ذاته

وكيف حدثت  دراسة اآلثار االجتماعية للمبادئ القانونية في الماضيدراسة التاريخ االجتماعي أي  (9
 .وتطورت

 .دراسة القانون بوصفه وسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية وليس بوصفه قوالب جامدة (5
لماء االجتماع القانوني المجاالت األساسية لعلم االجتماع القانوني في أربع ويلخص عددًا من ع

مجاالت، وهي عملية صياغة التشريعات وعملية إصدار األحكام القضائية، وعملية قياس اآلثار 
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 ىاالجتماعية للتشريعات، واألحكام القضائية، وأخيرًا عملية دراسة العوامل االجتماعية التي تؤثر عل
 .العدالة وتطبيقها في المجتمع ممارسة

هل النتائج التي تسفر عنها بحوث علم االجتماع : لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق
السلوك الذي ينبغي أن  ىنزعة لكي تصبح معيارية، يتضمنها في تشريعات تنص علذات القانوني 

 .يكون؟

تتمثل في إصدار والتي وظيفة الوثيقية الالقيام ب له في الواقع أن علم االجتماع القانوني يمكن
المشرع بالمعلومات بالبيانات المحققة، مع التسليم بأن المشرع ينبغي أن يخطط دائمًا بحريته في إصدار 
القوانين، كما أن علم االجتماع القانوني يمكن أن يقوم بدور إيجابي فحيثما يصمت النص القانوني عن 

ثما يسوده النقص أو الغموض تمكن للمفسر لو كانت تحت يده بيانات واقعية أن يبوح بأسراره، وحي
محققه عن النظم القانونية المختلفة، وعن القوانين المطبقة، وما يحيط بها من مالبسات اجتماعية، أن 
يستعين بها في تفسير النصوص القانونية، بداًل من أن يعتمد في ذلك علي محض تقديره الشخصي 

 .كون قاصرًا أو محدوداً الذي قد ي

ولعل الجدول اآلتي يختصر علينا المسافة في الوصول إلى تحديد مجال الدراسة بين علم 

 :االجتماع القانوني وعلم القانون

 يوضح العالقة بين علم االجتماع القانوني وعلم القانون ( 1)جدول 

 
 

 علم االجتماع القانوني
 

العقائد القانونية             
 

 كل منهما   هدف

 
السلوك الفعلي والممارسات 
 والمؤسسات االجتماعية 

القواعد القانونية             
 

 

المشهد التي يوليه 
 االهتمام 

 المشارك          المالحظ 

 المنهج بصفة عامة
 

 التأويل والتفسير النصي  مناهج العلوم االجتماعية          

 التفسير والتنظيم المعطيات الميدانية  تحليل         المنهج النموذجي 

 مقاربة كل منهما
 

 القانون كنظام مستقل القانون في سياقه االجتماعي        

 القانون الرسمي  القانون الرسمي وغير الرسمي    إدراك القانون
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 الغاية
 

إنشاء التالحم بين النظم  التفسير والتحليل النقدي 
 القانونية

 :أهم العلماء المساهمون في تأسيس علم االجتماع القانوني -4

 رواد الدراسات الفلسفية واالجتماعية:  

علم االجتماع القانوني بالرغم من أنه حديث الوالدة إال أن هناك إسهامات لعلماء 

ومفكرين وباحثين كلها تصب في خانة الجهود التي بذلها الرواد األوائل من فالسفة 

تماع وعلماء القانون الجنائي وعلماء تاريخ القانون المقارن وعلماء وعلماء االج

ال يمكن أن نذكر جميع هؤالء الرواد في الدراسات الفلسفية وغيرهم و... االنثروبولجيا

في إنشاء البذور األولى لعلم االجتماع القانوني ولكن نذكر  ساهموا واالجتماعية الذين

  :كما يلي عينة منهم

 :« Plato»  أفالطون  -

" و "الجمهورية "  :كتب أفالطون كتبا عديدة كلها تدور حول الحكم والسياسة منها

وقد كتبه على  ،أهم كتبه جميعا" الجمهورية " ويعد كتابه  ،"القوانين " و" السياسي 

 " .سقراط " جعل المتحدث فيها أستاذه ،شكل محاورات 

بدأ حواره بمناقشة مشكلة العدل ووضعها موضع البحث ومحاولة الوصول إلى حل 

 .مشكلتها 

وخالل هذه المحاورات طرحت إشكاليات عديدة كلها من صلب علم االجتماع القانوني 

" ثم " في قانون األقوى " أم "  ؟هل يكون العدل في إعطاء كل ذي حق حقه" مثل 

وغيرها من اإلشكاليات التي تعتبر من صلب " ... البحث في كيفية تكوين الدولة 

 .موضوع علم االجتماع القانوني 

  :أرسطو -

" وكتابه " السياسة " أما أرسطو فقد اهتم بالدراسة االجتماعية للقانون في كتابه 

وهي تدخل في إطار الفلسفة العملية التي تدرس األهداف الغائية للسلوك " األخالق 

 .وسائل الوصول إليها الفردي و الجمعي و

 ،أن حقيقة القانون الحية ال تستطيع أن تثبت إال في محيط اجتماعي" أرسطو " ويرى 

أن ال وجه للمفاضلة بين حكم الفيلسوف وحكم القانون ألن  –عكس أفالطون  –ويرى 
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وغيرها من ... الحكومة التي تستشير حكماءها تلتزم في نفس الوقت بحكم القانون 

 . التي تعتبر قواعد صلبة لعلم االجتماع القانونياألدبيات 

 

   :ابن خلدون -

مبنيا  ،وضرورته في الحياة االجتماعية ،اهتم ابن خلدون بمشكلة الضبط االجتماعي

أن االنسان رغم أنه مدني بطبعه إال أن له ميوال عدوانية تتطلب أداة  :أفكاره هذه على

ال سيما إذا كان الدين   ،وأقوى الضوابط االجتماعيةوقد اعتبر الدين أهم  ،لضبط سلوكه

وينظم العالقات االجتماعية والمعامالت واألحوال  ،يشمل واجب االنسان نحو غيره

 .وغيرها.. الشخصية كما هو الحال في الدين االسالمي 

 . وهذه كلها من المسائل التي يهتم بها علم االجتماع القانوني 

 :حينما قسم سياسة حكم البشر إلى أربعة أنواع هي" دون ابن خل" وتبرز عبقرية 

 .تستند إلى شرع هللا  :سياسة دينية -1

" تتمثل في القوانين المفروضة من العقالء وأكابر الدولة وبصرائها  :سياسة عقلية -1

 ".الحكماء 

 .وهي حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة  :سياسة طبيعية -3

وهي ما يجب أن يكون عليه كل فرد من أفراد المجتمع من سلوك  :سياسة مدنية -4

 .وخلق وآداب 

وبذلك يتضح لنا بأن ابن خلدون اهتم بالقوى االجتماعية التي تساهم في تكوين القانون 

 .الدين واألعراف والتقاليد الجماعية :وتشكيله وهي

  :رواد الدراسات القانونية واالجتماعية المعاصرين

 يصل إلى حقيقة مفادها أنفي الفترة المعاصرة إن أي باحث متعمق في دراسة فقه القانون 

 ،" جذور علم االجتماع القانوني تتصل بالفقه القانوني أكثر مما تتصل بعلم االجتماع " 

في نظرية القانون نشأت  « Sociological school »" المدرسة االجتماعية " ذلك ألن 

أوليفر  "و   « Ehering »"  إهرنج"  :لامثأض فقهاء القانون بفضل مجهودات بع

 ....وغيرهم  « León Duguit »"  ليون ديجي" و « Oliver Holmes »" هولموز
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فقد أدرك هؤالء العلماء بأن هناك حاجة ماسة إلى الخروج على االهتمامات التقليدية 

 .للباحثين القانونيين 

"  سبينسر" و " ماكس فيبر"و " إيميل دوركايم" ال كما أن بعض علماء االجتماع أمث

كما كان لهم تأثير مباشر على  ،وغيرهم قد أسهموا في نمو االتجاه االجتماعي بين الفقهاء

 " ... باوند" و "  ديجي" علماء القانون مثل 

 يهسع منها ،كما أضاف المذهب االجتماعي في دراسة القانون أبعادا كثيرة في هذا المجال

إلى االستفادة من معطيات العلوم االجتماعية في دراسة القانون والمناداة بضرورة 

 .« Social context »معالجته في ضوء المضمون االجتماعي للمجتمع 

دوركبير في إبراز الدور األساسي للقانون في "  رودلفر اهرنج" وقد كان لعالم القانون 

. للفرد إنما هو في الحقيقة مصلحة يحميها القانون  إذ بين أن ما يعتبر حقا ،تنظيم المجتمع

بأن االنسان بطبيعته أناني يميل إلى تحقيق " ويذهب بعيدا في تحليله هذا حيث يقول 

ولذلك كان لزاما أن توضع القوانين والحدود و الضوابط لتمنع جموح  ،مطالبه الشخصية

 .وغيرهم من العلماء …(2)"الفرد واستبداده حتى ال يمس حقوق الغير في المجتمع 

  :أنواع القوانين -5

  :عرفت المجتمعات عبر مسيرة تاريخها أربعة قوانين أساسية هي كما يلي

 :  »natural law «القانون الطبيعي -أ

القانون الطبيعي بما  « merriam-webster »عرف القاموس األمريكي المشهور   

  :يلي

 البشري للمجتمع وملزمة الطبيعة من تستمد ، محددة مبادئ أو القوانين من مجموعة" 

 "  إليه تضاف أوأنها  االوضعي القانون غياب في

a body of law or a specific principle held to be derived from  (

nature and binding upon human society in the absence of or in 
3

addition to positive law) 

  :بما يلي" ويكيبيديا " وعرفته الموسوعة الحرة 

مجموعة القواعد الثابتة وغير المكتوبة والواجبة االنطباق على كافة األفراد في كل " 

فهو نوع من األخالقية الواجبة . ذاتها  الطبيعة تجد مصدرها في ألنهاالمجتمعات نظراً 

                                                           
2
 . 11ص  ،القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق ،علم االجتماع القانوني والضبط االجتماعي ،ابراهيم أبو الغار(  

3
 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/natural%20law ( 14/4/2018). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://www.merriam-webster.com/dictionary/natural%20law
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هذا النوع من القانون ليس من  .المساواة و العدالة االنطباق في كل مكان وزمان مثل أفكار

"  وإنما هو متأصل في الطبيعة البشرية ،صنع المشرع
4
. 

 :» positive law  « القانون الوضعي  –ب 

  :بما يلي" أكسفورد " أما القانون الوضعي فقد عرفته مجموعة قواميس 

 أية أو محكمة أو تشريعية هيئة قبل من وضعه تم أساسي نظام عن عبارة" 

 . " له الواضعون يريده الذي الشكل يتخذ أن  وبإمكانه ،أخرى إنسانية مؤسسة

  :الفرق بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي

أما القانون . ةختلفلما هاالقانون الوضعي يتغير ويختلف بتغير المجتمعات وعصور -

 .فالعدل هو العدل والحق هو الحق  ،قوامه نظام الكون واالطرادالطبيعي فيتميز بالثبات 

وأن هذه  ،قواعده تهيمن على الروابط والعالقات االجتماعية وتحكمهاالقانون الطبيعي  -

تماماً مثلما تحكم قوانين الطبيعة الظواهر  ،القواعد كامنة في طبيعة هذه الروابط والعالقات

القوانين الوضعية فهي موضوعة من البشر ولمجتمع معين وال تتميز   أما ،الطبيعية كافة

 .بالعموم والشمولية لكل المجتمعات االنسانية 

عدم وجود نص تشريعي أو قاعدة ففي حالة  ،القانون الطبيعي مصدرا للقاعدة القانونية  -

عرفية فإن القاضي سيلجأ إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة المتأصلة في الضمير 

وهي عبارة عن مبادئ عامة تعبر عن فكرة العدل  ،القانوني وفي ثقافة المجتمع أجمع

هو مجموعة من اللوائح والقوانين التي وضعها نون الوضعي فأما القا... وإحقاق الحق

فهي ليست مصدرا للقاعدة القانونية بل  ...همتنظم حياة البشر وتيسر المعاملة بينل اإلنسان

 . هي أحد بنودها 

القانون الطبيعي مستمد من الطبيعة سواء كانت من قوانين الكون الثابتة أو القوانين  -

 . أما القانون الطبيعي فهو مستمد من قوانين المجتمع وعرفه  ،البشرالمطلقة التي تحكم 

  :القانون االجتماعي -ج

مجموع القواعد التي تنظم عالقات الشغل الفردية " لقانون االجتماعي هو ا

ين يعملون تحت اشرافهم ذجراء الاألو أرباب العمل بين  أوالجماعية التي تنش

 ". لك القواعد التي تحكم الضمان االجتماعيكذو  ،معين جرأوتوجيههم نظير 

  :القانون الشرعي -د

                                                           
4
(  )https://ar.wikipedia.org/wiki  .(14/4/2018) طبيعي_قانون /

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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  :يعرف القانون الشرعي في الفكر القانوني االسالمي كما يلي 

 ”للنظام القانوني االسالمى  و الناهية ةمرمع القواعد اآل قوانين التشريع اتفاق"  -

 . " سالميهالشريعة اإل

 :سالمىفي الفكر القانوني اإل ةمفهوم الشرعي  -

وفى الفكر القانوني االسالمى نجد مفهوم الشرعيه ماثال في الكثير من النصوص التي 

 أيحيث نجد العديد من النصوص التي تشير للشرعية الشكلية  ،تتناول الشرعيه بشكليها

 شريعةال”  سالمىللنظام القانوني اإل  الناهيةمره واتفاق الفعل مع القواعد اآل

بُوه ا ف ال   للّاِ  ْلك  ُحدُودُ ت ﴿ِ  ،(222: البقرة)﴾ ت ْعت دُوه ا ف ال   للّاِ  ُحدُودُ  تِْلك   .”سالميهاإل  .﴾ ت ْقر 

 (.781البقرة)

القانوني المعين مع المصالح التي   اى اتفاق النظام ،أما فيما يتعلق بالشرعية الموضوعية

 -يميز بين القواعد  فان النظام القانوني االسالمى ينبغي ان تحميها هذه القواعد،

-وهى تقوم على ما يحقق للجماعة مصالحها في كل زمان و مكان، والقواعد   األصول،

) حقق مصالحها المتجددة وقد ترك اإلسالم للجماعة وضعها علي الوجه الذي ي،الفروع

إن ) لشاطبيايقول . المتغيرة والمتطورة مكانا وزمانا في إطار القواعد األصول(المرسلة 

أحكام الشريعة ما شرعت إال مصالح الناس، وحيثما وجدت العمل به فيه حق هلل من جهة 

بن عبد ويقول العز  ،(وجوب العمل به، وفية حق للعبد من جهة انه ما شرع إال المصلحة

وهللا غني عن عباده الكل و  ،إلى مصالح الناس في دنياهم وأخراهم ةالتكاليف راجع)السالم 

 (.تنفعه طاعة الطائعين وال تضره معصية العاصين  ال

ويمكن تقسيم الشرعية في الفكر القانوني : الشرعية التكليفيه والشرعية التكوينية - 

 :االسالمى إلى قسمين

  :يفيهالشرعية التكل -1

اى مجموعه القواعد اآلمرة أو الناهية التي ال  الحدود، ومضمونها اتفاق النظام القانوني مع

﴿ تِْلك  ُحدُودُ  فقد وردت الكلمة بمعني القاعدة اآلمرة كما في قولة تعالي يباح مخالفتها،

     كما في قولة تعالي كما وردت بمعني القاعدة الناهية  ،(222: البقرة) للّا ِف ال  ت ْعت دُوه ا ﴾ 

بُوه ا﴾ ، وسميت حدودا ألنها فوارق بين الحالل (781البقرة.)﴿ تِْلك  ُحدُودُ للّاِ ف ال  ت ْقر 

وبناءا على هذا فان الشرعية التكليفيه غير مقصورة على عدم إتيان انماط السلوك  ،والحرام
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بالمبادئ والقيم المطلقة بل تتضمن أيضا االلتزام … المنهي عنها كشرب الخمر او القذف

 ..…المأمور بها كالشورى والمساواة والعدل

  :الشرعية التكوينية -2

 ةلهيه الكلية والنوعية التي تضبط حركومضمونها اتفاق النظام القانوني مع السنن اإل

 .الوجود الشامل للطبيعة واإلنسان

 :القانون والمجتمع

ف مجموعة القواعد الناظمة لحياة األفراد، والتي تُنّظم عالقتهم "  على أنهالقانون  يُعرَّ

ِّد  ،"ومؤسسات أجهزهفيما بينهم، وعالقتهم مع الدولة بكل ما يتفّرع عنها من  كما يُحد 

أو ألولئك الذين  ،القانون العقوبات الرادعة ألولئك الذين يتجاوزون الحدود الموضوعة لهم

 . واجبات تجاه محيطهمال يلتزمون بتأدية ما عليهم من 

ف و مجموعة األفراد الذين يعيشون معاً على أرض ُمعيّنة،  " :على أنِّه " المجتمع" يُعرِّ

ّن كل فرد منهم من  ،بحيث يرتبطون فيما بينهم بروابط اجتماعيّة وثقافية وبشكٍل يُمك 

  ." وأهدافه التي رسمها لنفسه في هذه الحياة ،السعي وراء مصالحه

فيما يلي نسلط الضوء على بعض الجوانب المتعلِّقة بالقوانين والمجتمعات، والعالقات 

 . المتبادلة بينها

  :تأثُّر القانون بالمجتمع

تُعتبر القوانين من أهم الوسائل التي يمكن من خاللها مكافحة الفوضى والحد منها في أي  

ً ال تأتي من فراغ، وإنما من خالل ما يحكم المجتمعات من  مجتمع كان، والقوانين أساسا

؛ فكلِّ هذه األمور تُسهم في إثراء  وغير ذلك ... عادات وتقاليد، وثقافة وتعاليم دينية

القوانين، وفي جعلها أقرب إلى األفراد الذين تتشكِّل منهم المجتمعات، فهم بذلك يَصيرون 

القانون بالنسبة للمجتمع حفظ االستقرار في المجتمع،  أهمية. أكثر تقبِّالً، واستجابة لها

فات بعض األفراد العشوائية غير  وحمايته من حالة الفوضى التي قد تحدث نتيجة لتصرِّ

ر  المضبوطة، والتي ال تُراعي إال المصالح الشخصية بغضِّ النِّظر عن مدى تضرِّ

ام األمان لحفظ. اآلخرين حيوات الناس، وأعراضهم،  في هذا السياق، فإنِّ القانون هو صمِّ

 :وفيما يلي أهم ما يوفره القانون للمجتمع ،وأموالهم، وممتلكاتهم

  توفير البيئة المناسبة للقيام باألنشطة االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسياحية

 .المختلفة، والتي تُعتبر درجات على سلم نهضة المجتمعات، وارتقائها
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  د تحدث بين األفراد، أو بين المؤسسات، أو بين األفراد فضِّ النزاعات التي ق

 . والمؤسسات، وبطريقة تحفظ حقوق الجميع، وال تُضيِّعها

 وتأدية  ،وتنظيم عمليتي نيل الحقوق ،تنظيم الشؤون الحياتية المختلفة لألفراد

 . الواجبات

 ة من الضياع ،الحفاظ على الممتلكات العامة  ،والنهب ،والسرقة ،والثروات المهمِّ

 .والتي قد تنتج عن سوء تصرف بعض أفراد المجتمع ،وأنواع االعتداءات المختلفة

  :تطبيق القانون في المجتمع 

إنِّ تطبيق القانون في أيِّ مجتمع يكون من خالل الجهات المختصِّة التي تمتلك  

ولعلَّ أبرز ما يجب مراعاته عند تطبيق القوانين المختلفة أن يكون  ،الصالحيات لذلك

؛ بحيث يكون جميع األفراد في المجتمع خاضعين للمساءلة  هذا التطبيق بالتساوي

 ،وللعقوبات إن صدرت عنهم إساءة ما، أما إن وجدت فئة ما فوق القانون ،القانونية

التي من شأنها إعاقة سير الحياة  وتنامي حالة الفوضى ،فهذا يخلق االضطرابات

تسعى لنيل  ،متنازعة ،وخلق نفوس مريضة ،هذا عدا تضييع الحقوق ،بالشكل األمثل

 .وال تأبه بأي شيء آخر ،حقوقها بأيديها

 

  :نظريات علم االجتماع القانوني -

يعد علم االجتماع القانوني ثمره التقارب وااللتقاء بين العلوم االجتماعية عامة وبين علم االجتماع    
دراسة الظاهرة  ىوالقانون بشكل خاص، حيث يركز هذا الفرع المتخصص من فروع علم االجتماع عل

علماء االجتماع بأن و  ،والسيما بعد أن أكد علماء فقه القانون  ،القانونية من وجهة النظر االجتماعية
الظاهرة القانونية ماهي إال ظاهرة مجتمعية بحته، ومن ثم فقد ساهم علماء االجتماع وفقهاء القانون في 

مما يعطينا رؤية  ،إرساء دعائم علم االجتماع القانوني، من خالل توضيح األصلية للقانونية الوضعية
 .لتي ينبغي للباحث السوسيولوجي أن يهتم بهاعميقة لتحليل القانون ومصادره، والنظم القانونية ا

الرغم من ظهور العديد من اإلسهامات التنظيرية في سوسيولوجيا القانون إال أننا سوف  ىوعل
نعرض ألهم هذه اإلسهامات البارزة في هذا التخصص الدقيق، ابتداًء من هربرت سبنسر، وإميل 

والسلوكية  ،والماركسية ،ات النظرية الحديثة الوظيفيةواالتجاه ،وماكس فيبر، وجورج جورفيتش ،دوركايم
  :وفيما عرض ألهم هذه النظريات بإيجاز ،في سوسيولوجيا القانون 

 



16 
 

 (:1013 -1281)هربرت سبنسر -1

ذلك  قانونه الكوني المتعلق بالتقدم الطبيعي والعضوي واالجتماعي، ىاستطاع سبنسر التوصل إل
أشياء مختلفة ومتشعبة كل منها يختص بأداء عملية  ىالتقدم الذي تتحول فيه األشياء المتجانسة إل

 ىمعينة تختلف عن العمليات األخرى، ثم ال تلبس هذه العمليات أن تتجمع في وحدة متكاملة تساعد عل
طرح ( م2789)ألفه عام  ديمومة الحياة الطبيعية واالجتماعية، وفي كتابه مبادئ علم االجتماعي الذي

 .نظريته المماثلة العضوية عن المجتمع والذي كانت تدرس أجزاء المجتمع وتقارنها بأجزاء الكائن الحي

موضوع العالقة بين تطور المجتمع وتطور القانون، كما اهتم هربرت سبنسر بالدراسة  وعن
ة أخرى من العرف وأكثر ثباتًا منه، وقد للقانون، إذ يعتبر القانون في نظره صور ( الوصفية)األثنوجرافية 

عالج سبنسر القانون بوصفه نظمًا سياسية تطور في المجتمع السياسي المنظم، وتأثر في ذلك رجال 
أن لدى المجتمعات  ىأن السلوك اإلنسان تحكمه قوانين موروثة، ورأ ى القانون التاريخيين، كما ير 

حكم كبار السن التي يتناقلوها عن : من الحكم المقبلة البدائيةـ وحتى المجتمعات المتحضرة ـ نوعين
ذلك فإن للقانون في المجتمعات البدائية أصاًل مقدسًا أو  ىاألسالف، وحكم الكائنات فوق الطبيعية، وعل

دينيًا، وبالتالي تتسم بالثبات واالستقرار، وبذلك قد تكون غير قابلة للتغيير، وتصبح المحافظة عليها نوعًا 
 .تزام الواجب والخروج عليها يمثل جريمةمن االل

كما تّعرض سبنسر لموضوعات أساسية في علم االجتماع القانوني أهمها نشأة وتطور القانون 
وعالقته بالتطور االجتماعي وسوسيولوجيا العقوبة، إال أن هذه المعالجة اتسمت باصطباغها بالنظرية 

سبنسر أن القوانين في تطورها سوف تصبح أكثر  ىا رأكم. بالدارونية االجتماعية ىالعضوية أو ما تسم
وتصبح أكثر قدرة علي التكيف مع  ،تنوعًا، وأكثر تحديدًا، كما أنها سوف ُتّشكل أنساًقا أكثر تعقيداً 

 .الظروف الجديدة والمتغيرة

 عدد من علماء االجتماع األوائل في الواليات المتحدة ىولقد أثرت أفكار سبنسر عن القانون عل
وليم جراهام سمنر حيث نادى بموقف مشابه في جوهره لموقف : سبيل المثال ىاألمريكية، منهم عل

 .سبنسر
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 (:1011 -1282)إميل دوركايم  -8

يمثل إميل دوركايم أهم علماء االجتماع في بناء أسس النظرية في سوسيولوجيا القانون في 
قانونية في مؤلفات عديدة، ولكنها جاءت بشكل المجتمع األوروبي، حيث تركزت كتاباته حول الظاهرة ال
تطور النسق  ى، والذي أشار فيه إل2743عام "واضح في كتابه الذائع الصيت تقسيم العمل االجتماعي 

العقابي والجزائي في المجتمع، وحرص دوركايم أن يبرز فيه العالقة بين أنماط القانون واألشكال 
الرمز المعبر عن التضامن االجتماعي هو القانون، وتنعكس  أن ىاالجتماعية المختلفة، حيث ذهب إل

أشكال التضامن في القانون، حيث يتصف المجتمع باآللية أو الميكانيكية مثل مجتمع القرية أو الريف، 
بتحقيق عناصر التضامن والوعي من خالل وسائل الضبط االجتماعي غير الرسمية، تجاه المخالفين 

م بعض األفعال إنما يعتبر بالتالي من الوسائل الالزمة الستخدام هذه من أفرادها، كما أن تحري
الضغوطات، أو يمثل المرحلة الالحقة لها مباشرة، وفي مثل هذه المجتمعات، قد ال يتطلب األمر سن 
قوانين مكتوبة، حيث يتفق الجميع في الوظيفة والهدف، وتتحدد الفاعلية، في المشاعر، والقيم 

فإن وحدة الصف والهدف ( مجتمعات المدينة والحضر)في المجتمعات العضوية  والمعتقدات، أما
واالتفاق علي القيم والمعتقدات قد ال يكون سهل التحقيق، وبذلك البد من سن القوانين التي تنظم الكيفية 

يم، ال تنظ ىالتي تتم من خاللها مختلف الحقوق والواجبات، وحين يتحول هذا التنظيم وهذه التحديات إل
وحين تنقلب المعايير وتتناقض قواعد السلوك أو حينما تتناقض الحقوق والواجبات بعضها مع البعض 

 .اآلخر، يصبح المجتمع وثقافته في حالة من الالمعيارية والالنظام

وحدد دوركايم نمطي التنظيم القانوني لنمطي التضامن االجتماعي، فالقانون الذي ينبع من 
جزاءات رادعة يمثل القانون الجنائي، أما القانون الذي ينبع من التضامن  التضامن اآللي يصاحب

العضوي فيقوم علي القانون المدني أو اإلصالحي الذي يهدف إلي الحفاظ علي حقوق األفراد بداًل من 
 .العضوية

ذلك فقد آثار دوركايم مشكلة علم االجتماع القانوني التفاضلي بتصنيف األنماط  ىعالوة عل
ميزة عن بعضها البعض اآلخر، ودرس األنساق القانونية المميزة والمقابلة لكل هذه األنماط، وعالج المت

التنميط القانوني للمجتمعات الشاملة، وهذا يختلف كل االختالف عن علم االجتماع القانوني الذي يدرس 
االجتماعي، واعتقد أنه الذي يطبق في تقسيم العمل  Micro- Sociology of Lawالوحدات الصغرى 

يميز نمط المجتمع الشامل المتطابق مع التضامن اآللي، هذا المجتمع الذي يسود فيه القانون الرادع، أو 
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وقد ميز النماذج األساسية للمجتمع الشامل علي النحو . وحدات أبسط منه ىالمجتمع الذي ينقسم إل
 :التالي

ألقسام، والذي يتكون من العشائر المتتابعة، وقد ارتبط نمط المجتمع البسيط المتعدد ا: النمط األول
 ( .المحرمات) Tapooالنمط القانوني فيه بفكرة التابو 

 .نمط المجتمع المدمج المتعدد األقسام، الذي يندمج فيه عدد من القبائل :النمط الثاني

مثل المدن واالتحادات نمط المجتمع المعقد المتعدد األقسام، والذي يتميز بالتعقيد : النمط الثالث
 .وقد جرد القانون في هذين النمطين من الطابع الديني، وصار علمانيًا وإقليمياً . والقبائل

نمط المجتمع المنظم، ويتكون هذا المجتمع من الوكاالت والهيئات، فاألفراد يتكاملون : النمط الرابع
لنمط يقابل النمط المتطور، وينضمون في جماعات وفقًا لطبيعة أنشطتهم االجتماعية، وهذا ا

وفي هذا المجتمع انفصل الدين تمامًا عن القانون وأصبحت السيادة والسلطان من اختصاص 
 .تنظيمات معينة يقع علي عاتقها مهمة مزاولة هذه االختصاصات

 (:1081 -1281)ماكس فيبر  -3

ربط بين المجتمع تركزت اهتمامات فيبر في دراسة بعض جوانب علم االجتماع القانوني، حيث 
. الصناعي العقالني وبين البيروقراطية المصاحبة لهذا المجتمع من جانب، وبين القانون من جانب أخر

شكل محدد من  ىوقد ميز في هذا الصدد بين ثالثة أنماط من السلطة الشرعية، يرتكز كل منها عل
تقاد في قواعد قانونية ومعايير الشرعية والقانون، فهناك سلطة تقوم علي أساس عقل رشيد مصدره االع

مقاليد السلطة الحق في إصدار  ىموضوعية وغير شخصية، ومصدره أيضًا تفويض الذين يقبضون عل
أوامرهم؛ بهدف إتباع هذه القواعد والحفاظ عليها، وهذا النمط العقلي القانوني من السلطة يشيع عمومًا 

 . في المجتمعات الغربية الحديثة

اعتقاد في قدسية التقاليد وشرعية المكانة التي يحتلها  ىتقليدية التي ترتكز علوهناك السلطة ال
التقاليد واألعراف، ويشيع ذلك  ىأولئك الذين يشغلون األوضاع االجتماعية الممثلة بالسلطة المستندة إل

لهمة مثل البطولة أو الم( الكاريزمية)النمط في المجتمعات البدائية والريفية، وهناك أخيرًا السلطة الروحية 
أو نموذج من الشخصيات يحتذي بما لديه من مثٌل وقيم أو بسبب نظام ابتدعه أو دعمه زعيٌم معين، 
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ومن أمثلة هذا النمط من السلطة بعض الزعماء أو القادة الروحيين من أمثال غاندي وماوتسي تونج 
 .وجمال عبد الناصر وفيدل كاسترو

ذلك اهتم فيبر بتحديد هوية علم االجتماع القانوني، وكيفية تميزه عن فقه القانون،  ىعالوة عل
حيث أن عالم االجتماع يفسر مفاهيم مثل االتحاديات، والنظام اإلقطاعي، والدولة، والسلطة تفسيرًا 

ما يجعل واقعيًا يختلف عما يفسره القاضي ورجال القانون، فيستخدمونها بصورة مثالة ومعيارية، وهذا 
 .التباين واضحًا بين اهتمامات ومنهجية كل من علم االجتماع القانوني وفقه القانون 

كما اهتم فيبر بموضوع القانون واالقتصاد، واهتمامه هذا دفعه لتحليل األنظمة االجتماعية تحلياًل 
انون في االقتصاد علميًا كدارسته للعالقة الجدلية بين القانون ومناحي المجتمع المختلفة، وكتابه الق

 .والمجتمع يضم فصاًل كاماًل عن طبيعة العقالنية في القانون واإلدارة

 :ويمكن أن نحدد أهم ركائز علم االجتماع القانوني عند فيبر في النقاط التالية

التميز بين القانون العام والخاص، فالقانون العام هو مجموعة المعايير التي تنظم أنشطة الدولة  -أ 
أما القانون الخاص فهو مجموعة المعايير التي تنظم السلوك واألنشطة الخاصة خالف  ككل،

 .أنشطة الدولة
التميز بين القانون الوضعي والقانون الطبيعي، ويهتم علم االجتماع نظريًا بالقانون الوضعي، حيث  -ب 

كنه إغفال القانون أنه من الممكن مالحظته وتحليله علميًا، وفي نفس الوقت فإن علم االجتماع ال يم
الطبيعي، إذ أمكن لهذا القانون القيام بوظيفة المرشد والموجه للسلوك في مجموعات معينة، وال يملك 
علم االجتماع مهمة الحكم علي مدى صالحية هذا القانون بل تقتصر مهمته في فهم مدى ما يؤثر 

 .هذا القانون في مقدرات وتصرفاتهم القانونية
ون الوضعي والقانون الذاتي، ويقصد فيبر بالقانون الوضعي مجموعة القواعد التي التمييز بين القان -ج 

أما . يمكن تطبيقها علي كل أعضاء الجماعة دون تمييز، بحيث تخضع الجماعة لنظام قانوني عام
القانون الذاتي فإنه يتضمن إمكانية اإلنسان في االلتجاء إلي أجهزة القهر واإللزام لتحقيق مصالحه 

ماماته الخاصة مادية أو معنوية، وقد الحق فيبر هذه الحقوق أهمية كبيرة، ومن هذه االهتمامات واهت
التي يحميها القانون، حق رب العمل في أن يستأجر من يحب، وحق العامل في اختيار العمل 

 .بحرية مطلقه
لقانوني الذي يشتق التمييز بين القانون الرسمي والقانون المادي، والقانون الرسمي يقصد به النص ا -د 

أما القانون المادي أو الحقيقـي فإنه ال يضع في اعتباره . قانونًا من فرض النسق القانوني المحدد
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ولهذا فإن هناك طريقين . عناصر قانونية، بل يعتمد في أحكامه علي قيم دينية وأخالقية وسياسية
أن ما هو مقرر ومتطابق مع الطريق األول، يقتصر علي قواعد المشرع متصورًا : لتصور العدل

يعتمد علي الظروف العامة في الحياة ونوايا  ،والطريق الثاني. النسق القانوني يكون هو الحق
األفراد، وبناء علي ذلك فإن القاضي ينطق بالحكم إما علي أساس نص القانون أو علي أساس 

 (.21)االحتكام إلي عقله وضميره لتحديد الحل األكثر إنصافًا 
 

 (:1088 -1208)جورج جورفيتش  -1

يمثل جورفيتش عالم االجتماع الروسي أحد أهم رواد علم االجتماع القانوني، حيث ذهب 
جورفيتش إلي أن علم االجتماع القانوني هو ذلك الجزء من علم االجتماع الذي يهتم بدراسة الحقيقة 

ألنماط السلوكية الجماعية والمظاهر المادية االجتماعية الكلية للقانون، كما أن وظيفته تقوم على تفسير ا
للقانون؛ طبقًا للمعاني والدالالت الداخلية التي تتخللها وتعمل علي تحويلها وتغيرها، وبالتالي يعتبر 
جورفيتش من العلماء الذين اهتموا بدراسة موضوع أنماط المجتمعات القانونية السائدة في المجتمعات 

أن هناك نظمًا قانونية تسوُد تلك المجتمعات التي تقوم أساسًا علي أساس  البشرية عمومًا، وفي تصوره
ديني، ويقصد بذلك المجتمعات الوثنية، وأيضًا تلك النظم التي توجد في المجتمعات التي وحدتها سلطة 
محلية، والنظم الموجودة في المجتمعات اإلقطاعية التي تقوم علي أساس سلطة الكنيسة وقوتها، وأخيرًا 
النظم القانونية التي تسود في المجتمعات التي توحدت عن طريق سيادة المدينة، فاإلمبراطورية، وبالتالي 

 .فإن علم االجتماع القانوني ينبغي أن يهتم بطور النظم القانونية والتغيرات التي تطرأ علي هذه النظم

بدراسة النظم والقواعد  -كما يذهب رجال الفكر القانوني -وفي ضوء ذلك لم يهتم جورفيتش فقط
المحددة سلفًا ولكنه يهتم بالقانون الذي ينشأ ويتكون نتيجة التفاعل االجتماعي بين أفراد المجتمع، 
وإجماعهم علي قواعد سلوكية محددة يسيرون وفقًا لها في معامالتهم وتصرفاتهم المختلفة دون حاجة إلي 

ويعد هذا القانون التلقائي عمقًا أساسيًا وهامًا لقانون  مساندة الدولة وتدخلها عن طريق أجهزتها الرسمية،
عالوة علي ذلك ذهب جورفيتش إلي أن علم االجتماع القانوني ال يقتصر علي دراسة . الدولة الرسمي

قانون الدولة فقط، ولكنه يهتم بدراسة قوانين جماعات أخرى قائمة في المجتمع كاالتحادات العمالية 
وهذه الهيئات والجماعات المختلفة يتمتع كل منها بقانون خاص يحدده  ،ر ذلكوالهيئات الدينية وغي

وينظم عالقة أفراده، ويختلف كل منهم علي األخر ولكنها في النهاية تلتقي عند هدف عام تسعي الدولة 
 .إلي تحقيقه، ولذلك نري أن جورفيتش ينكر المصدر الوحيد للقانون وربط فكرة القانون بالدولة
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الل ذلك يتضح أن رؤية جورفيتش تحدد بشكل متعمق أبعاد علم االجتماع القانوني، ومن خ
 .وتميزه عن فقه القانون الذي يهتم بالصورة المثالية التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع

 :االتجاه الوظيفي -8

ظهر االتجاه الوظيفي من خالل تخصصات متباينة في مجاالت البيولوجيا وعلم النفس 
نثروبولوجيا، وعلم االجتماع، كما أنه لم يأت نتيجة جهد فردي لمفكر بعينة بل تضافر علي اإلسهام واال

فيه ابتداًء من هربرت سبنسر ودوركايم ومرورًا براد كليف ومالينوفكس وانتهاء بإسهامات بارسونز 
الكل، وهذا الكل قد يكون  ىاإلسهام الذي يحققه الجزء إل ىوميرتون وغيرهم، وغالبًا ما تشير الوظيفية إل

اإلسهامات التي تقدمها الجماعة  ىمتمثاًل في مجتمع أو ثقافة، وقد يتسع هذا المعني فتشير الوظيفية إل
 .أعضائها، وبالتالي يستخدم الوظيفيين هذه المقولة للتأكيد علي تكامل األجزاء في إطار الكل ىإل

سية في النظرية الوظيفي، والتي تراه واقعًا وتعد مسألة التوازن االجتماعي من القضايا األسا
والتكامل . وهدفًا يساعد المجتمع على أداء وظائفه وبقائه واستمراره، ويتحقق بالتناغم بين مكونات البناء

بين الوظائف األساسية يحيطها جميعًا شريط ذهبي من االشتراك في القيم واألفكار التي يرسمها المجتمع 
 يملكون حق الخروج عليها، وإن خرجوا يقعوا تحت وطأة جزاءات الضبط الرسمي ألفراده وجماعاته، فال

 .، وأن وقع عليهم هذا أصبحوا منحرفين خارجين علي مسيرة المجتمع(القانون )

وبالتالي فالمجتمعات المثالية من وجهة نظر الوظيفيين هي المجتمعات التي يسودها طابع 
هذه الرؤية، فالقانون عند الوظيفيين عبارة عن مجموعة القواعد التوازن والتكامل والنظام، ووفقًا ل

واألساليب واإلجراءات التي تصدرها سلطة عامة عليا في المجتمع، بهدف تنظيم الروابط والعالقات 
االجتماعية، والتي تجبر الدولة علي إتباعها ولو بالقوة كلما اقتضي األمر ذلك بهدف الحفاظ علي 

 .والنظام داخل المجتمع أو الجماعة االستقرار والتوازن 

تمثل ذلك المركب من القواعد  Institutionsإلي أن النظم  " روبن ويليافر" لذا فقد ذهب 
جزاءات اجتماعية تلقي تأييدًا وترتبط بدورها بالتوجيهات القيمية وباتجاهات  ىوالمعايير التي تنطوي عل

لكن كيف تتكامل النظم المستقلة استقالاًل ذاتيًا؟ وقد أجاب ويليافر في سياق نظرية مبدئية له  ،أساسية
 :أن وسائل تحقيق التكامل هي ىعن التكامل االجتماعي إل

 .التوازن بين مكاسب الفرد ومصالحه -أ 
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القواعد التي يتم من خاللها تحقيق  ىالتماسك، مثل االتفاق عل ىالميكانزمات الظاهرة التي تؤدي إل -ب 
المصالح، ووجود تنظيمات كبيرة  ترتبط مع كل من التنظيمات الصغرى والجماعات األولية وأنساق 

 .الضبط الملزم
 .كالحرب أو التهديد بها ،رد الفعل إزاء الضغوط -ج 
 .القبول العام للقيم والرموز -د 

ة يمكننا من فهم األحداث اليومية التي تحدث ويعتقد ويليافر أن استخدام هذه المفاهيم التحليلي
 .في المجتمع والمحافظة علي النظام السائد فيه

كما يمكن أن نجد أن للوظيفية تحلياًل من وجهة النظر الخاصة باألنثروبولوجيا القانونية مثل 
ولكي  في نظريتهما لوظيفة القانون عن المجتمع ككل، Hobelوهوبل  Liewellynتحليالت ليولنين 

تحيا المجتمعات، فإن هناك احتياجات أساسية معينة يجب الوفاء بها، وفي هذا السياق تؤكد احتياجات 
ورغبات األفراد، ودوافعهم الخالفية نفسها، والصراعات التي تحدث يمكن تجنبها، ولكنها في نفس الوقت 

لوك الناس، حيث يبقي المجتمع أساسية لبقاء المجموعة، ووظائف القانون تستتبع ترتيبات وتعديالت لس
مجتمعًا متوازنًا، ويحصل علي طاقة كافية متحررة ومنسقه، لكي يستمر المجتمع، وهما يعتبران وظائف 

 .القانون عامة وقابلة للتطبيق وضرورية لكل المجموعات، وكل المجتمعات

ر، ودليل ذلك اعتبار الوظيفية ـ في التحليل العام ـ أن التوازن قاعدة استثناؤها التغي ى كما تر 
بارسونز للنظام أول الضرورات الوظيفية التي يستند عليها النسق، بل إن بعضًا من الوظيفيين المحدثين 

عندما ميزوا بين التوازن الثابت والمستقر والتوازن  Smelserونيل سملسر  Lipsetمن أمثال ليبست 
رة مرغوبة في رفض التغير، وبالتالي ال يحوي الدينامي جعلوا األخير حالة غير سوية للبناء، وهذه فك

الفكر الوظيفي أي تعيين أو تحديد دقيق لشروط التوازن، ومستوياته ومعاييره، ولذا فقد ذهب هندرسون 
Hunderson أن ثمة خطأ وقع منه فيه الوظيفيين بفكرة غير واضحة، وبمسألة بغير معايير أو  ىإل

 .قواعد

يفي للنقد الشديد؛ نظرًا للقصور الوظيفي، والنزعة األيديولوجية ولذا فقد تّعرض التناول الوظ
مجموعة من القضايا  ىالمحافظة التي التزم بها، فضاًل عن التبسيط المنحل واختزال الواقع االجتماعي إل

المتسقة داخليًا، وإن كان هناك بعض علماء االجتماع يعتقدون وجود غاية ضمنية في التحليل الوظيفي، 
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يري أن  Richلي ظهرت دعاوى تفند هذه االدعاءات، بل إن هناك بعض العلماء مثل ريتش وبالتا
 .معظم أنصار نظريات سوسيولوجيا القانون ملتزمون بالنظرية الوظيفية وبمعظم أفكار دوركايم وبارسونز

 :االتجاه الماركسي -8 

انجلز، في ضوء & س لقد نمت الماركسية أساسًا في ضوء علم االجتماع، علي يد كارل مارك
التغيرات في أسلوب اإلنتاج وتكوين الطبقات والصراع بينهما، في محاولة تفسير التطور التاريخي 
للمجتمعات اإلنسانية، وألصول وتطور الرأسمالية الحديثة علي وجه الخصوص، والتي أمكن التعبير 

ؤ من هذه القوانين بعملية االنهيار تاريخية، وأمكن أيضُا في ذلك الوقت التنب" قوانين"عنها في صورة 
 .االشتراكية ىللرأسمالية والتحول إل

وتعد عملية اإلنتاج االجتماعي حجر الزاوية في الفكر الماركسي الذي يقوم عليه المجتمع 
اإلنساني، وأن فهم الطريقة التي يقوم بها المجتمع في تنظيم إنتاجه المفتاح لفهم البنية االجتماعية 

ككل، فاإلنتاج هو وسيلة العيش والحصول علي القوت، وكذلك فهو األساس الذي يتم االعتماد للمجتمع 
ماركس أن  ى عليه في نشأة مؤسسات الدولة والمفاهيم والمعتقدات والفن والقانون والدين، وبالتالي ير 

محدد البناءات االجتماعية ال توجد أو تنشأ بشكل عشوائي، فقد أوضح أنه يوجد شكل أو نموذج 
معروف للطريقة التي يتم بها تنظيم اإلنتاج للسلع المختلفة، أو عملية اإلنتاج بشكل عام من قبل 
المناطق المختلفة بالعالم، وفي أوقات مختلفة من التاريخ، وتسمى هذه النظرية المرتبطة بالتاريخ 

 .والمجتمع بالمادية التاريخية

أنه نتاج لواقع اجتماعي اقتصادي معين في  ىلهذا تنظر المادية التاريخية للقانون ع ىوعل
مرحلة تاريخية محددة، فضاًل عن تحديدها لمنهج دراسة القانون، وهو المنهج الجدلي الذي يربط دراسة 

 .القانون في عالقته الجدلية بالواقع االجتماعي، وبكافة الظواهر االجتماعية األخرى 

اركس القائلة بأن التغير التاريخي يحدث من نظرية م ىلذا يشير مصطلح المادية الجدلية إل
االقتصادية هي المحرك  ى أن القو  ى خالل توليفة من المتناقضات داخل النسق، وهي مادية ألنه ير 

االقتصادية واالجتماعية بين " للتغير التاريخي، وهي جدلية ألن التناقضات تنتج عن العالقات العدائية
 .الطبقات
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القة بين جانبي اإلنتاج وعن مصادر حركة نمط اإلنتاج وأسبابها، لذا فإن التساؤالت عن الع
وأسباب االنتقال من نمط لإلنتاج إلي آخر، وأشكال هذا االنتقال، وبالتالي أسباب التقدم االجتماعي 

المالءمة بين عالقات اإلنتاج " بقانون "تجيب عنها المادية التاريخية من خالل ما يسمي  ،بوجه عام
أن التغيرات في "النحو التالي  ىوهذا القانون يمكن صياغته عل. وي اإلنتاج ودرجة تطورهاوبين طابع ق

القوي اإلنتاجية البد أن تسترعي عاجاًل أم آجاًل تغيرات مناسبة في عالقات اإلنتاج، وعالقات اإلنتاج 
كابحًا لها إذا دخلت تطويرها إذا كانت مالئمة لها، وتصبح  ىبدورها تؤثر في القوي اإلنتاجية فتساعد عل

في تناقض معها، فقانون المالءمة يعبر عن جدلية قوي اإلنتاج وعالقات اإلنتاج الجاِر على أساس 
 .تطور قوي اإلنتاج

وبالتالي فإن القانون وفقًا للرؤية الماركسية هو طريقة للهيمنة والضبط االجتماعي وتستخدمها 
التمييز بين الطبقات  ىالذين لديهم السلطة، ويحافظ عل الطبقة الحاكمة، ويحمي القانون مصالح أولئك

المسيطرة، والمسيطر عليها، وبالتالي فإن القانون يعتبر كمجموعة من القواعد التي تظهر نتيجة الصراع 
بين الطبقة الحاكمة وأولئك المحكومين، والتي هي االنعكاس المنظم لمصالح الطبقة الحاكمة، فإنها 

 ىطبقتين يؤدي حتمًا إل ىوانقسام المجتمع إل. تخدم مصالح الطبقة المسيطرة تمرر القوانين التي
الصراع، وبمجرد أن يصبح الصراع ظاهرًا في صورة اضطرابات أو ثورات، فإن الدولة التي تعمل لصالح 

 .الطبقة الحاكمة والمالكة، ستطور قوانين بهدف الضبط ـ خاصة لألمور واألفعال التي تهدد وجودها

يعني أن القانون وفقًا للتصور الماركسي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك  وهذا
الناس في المجتمع، والتي تعبر عن إرادة الطبقة الحاكمة التي تسنها أو تقررها الدولة بهدف حماية 

 .نحو يفيد الطبقة المهيمنة أو المسيطرة ىوتطوير العالقات االجتماعية عل

في مجال علم االجتماع بشكل " الماركسية"سهامات الهامة التي قدمتها النظرية وبالرغم من اإل
االعتقاد في أن  ىعام وعلم االجتماع القانوني بشكل خاص، إال إنها تعرضت النتقادات حادة متتالية إل

ب ثورة البروليتاريا حتمية نتيجة لتناقضات اقتصادية معينة في النظام الرأسمالي، فهذا ضرب من ضرو 
الصراع، وتقليلها من دور اإلجماع في  ىالتفكير الحتمي الفج، كما أن الماركسية بالغت في تشديدها عل

المجتمع، وأخيرًا فإن النظرية الماركسية مثالية من الناحية النظرية ولكنها يمكن أن تكون محبطة وقاسية 
 .الماركسيةمن الناحية الواقعية، وهذا يشكل ملمحًا أصياًل من مالمح العقيدة 
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 :االتجاه السلوكي -1

يمثل االتجاه السلوكي أحد أهم المداخل النظرية التي تتبع المبادئ الوضعية، والتي تجعل من 
العلوم االجتماعية، ولم  ىالسلوك الخاضع للمالحظة الهدف األساسي للدراسة، ولقد كان له تأثير هام عل

العلمي للسلوك البشري بل أنه زود الباحثين بطرقه القيام بدوره كنموذج للتحليل  ىتقتصر مهمته عل
 .منهجية لدراسته

 Macro- Sociologyكما أن هذا االتجاه حّول االهتمام من دراسة الكيانات االجتماعية الكلية 
نفس  ىويرتكز عل Micro- Sociologyدراسة الكيانات الصغيرة أو دراسة الوحدات الصغرى  ىإل

المسلمات الرئيسية عن طبيعة الواقع االجتماعي وواقع فكري يتسم عمومًا بالثبات، وطبيعة اإلنسان 
التي ارتكزت عليها االتجاهات الكالسيكية المثالية مثل الوظيفية، كما أنه ( وعدم القدرة علي تغيير واقعه)

االجتماع والتسليم بمشروعية تجاهل الصراع )يتخذ نفس الموقف من األوضاع القائمة في المجتمع 
 (.النظام

وهذا االتجاه السلوكي يحاول أن يقدم مقاربة نظرية يركز علي مواكبة تطور النظرية في 
دونالد بالك "سوسيولوجيا القانون، مبنية علي منظورات سلوكية محدودة بدراسات عديدة من قبل 

Donald Black ولقد أوضح ذلك في كتابيه سلوك القانون ،The Behavior Of Law  والعدالة من
حيث قدم نظرية للقانون بدعوى أنها تفسر  Sociological Justiceوجهة نظر علم االجتماع 

التفاوتات في القانون من منظور عبر الدول، وكذلك بين األفراد داخل المجتمعات، ويعتبر القانون 
ازعين، وكذلك يميز بين السلوك الذي يسيطر ضبطًا حكوميًا يستغل التشريع والتضامن والفصل بين المتن

عليه بواسطة هذه الوسائل عن السلوك المعرَّض لصور أخرى من الضبط االجتماعي مثل االتيكيت 
والعرف والبيروقراطية، وفي إطار ذلك يعتقد بالك أن القانون متغير كمي يمكن قياسه في أي ( الذوق )

وإصدار الشكاوي واإلدعاء باالنتهاكات والتعويض عن سياق اجتماعي معين، بتكرار سن القوانين، 
أي التكرار التمايزي ونجاح تطبيقه بواسطة )اإلضرار أو توقيع العقوبات، كما أن اتجاه القانون 

يتفاوت أيضًا، ثم أن نمط القانون قد يكون اتهاميًا أو ( األشخاص في السياقات االجتماعية المختلفة
 (.ي حالة وجود اثنين من نفس الطبقةف)عالجيًا، أو استرضائيًا  
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سبيل المثال إن النظرية االجتماعية للقانون تتنبأ بأن كمية القانون ستكون  ىولذا فإنه يقول عل
عندما تكون ( عنه ىأدن ى من مستو )من شخص ( ىأعل ى من مستو )أكبر وأعظم عندما يشتكي شخص 

 ،أن يكون اتهاميًا بين الغرباء ىيميل إل الشكوى من الوضع العكس، أما من حيث الشكل فإن القانون 
بين من تربطهم حميمية، واألفراد األقل تنظيمًا أكثر عرضه لحدوث ( استرضائياً )وعالجيًا أو إصالحيًا 

 .القانون التعويضي ىالقانون العقابي، واألفراد األكثر تنظيمًا يستطيعون االعتماد عل

م بأنها كالسيكية مذهلة، أو أنها مساهمة في الرغم من أن نظرية بالك للقانون تتس ىوعل
كما أن بعض نتائجها ال  ،أنها نظرية دائرية ىسوسيولوجيا القانون، إال أنها في ذات الوقت تنتقد عل

 .تصمد طوياًل أمام االختيار التجريبي

 


