
  

مادة المدخل لدراسة القانون / المرحلة االولى ـ قسم العلوم السياسية    

 

 اصل لفظ القانون ومعناه لغة واصطالحا  

لفظ القانون  اصل  

اختلف الكتاب فً تحدٌد اصل هذا اللفظ فذهب رأي الى القول انه عربً االصل مادة وشكال 

بدلٌل عدم ادراج هذا المصطلح فٌما وضعه الكتاب العرب من مجموعات االلفاظ المستعربة 

، اما من حٌث مادته فأصله لفظ )قن ( وٌعنً تتبع اخبار بالرغم من شٌوع استعماله وقتئذ 

فً معرفته واما من حٌث شكله فهو من صٌغة )فاعول ( العربٌة التً تدل على  الشًء لالمعان

ومنهم من نسبه الى اصل اجنبً وانه مستقى من كلمة                        الكمال وبذل الجهد .

التً تعنً القاعدة او التنظٌم .                    kanon  

عض الى بونسبه البعض الى اللغة السرٌانٌة والوالبعض قٌل ان اصله رومً وقٌل انه فارسً 

 اللغة العبرٌة ، اال ان هذا الخالف فً اصل اللفظ الٌنطوي على اي فائدة عملٌة . 

 

ً طاق استعماله فً المجتمع االسالمون معنى القانون لغة  

علوم ان لفظ القانون قصد به فالسفة المسلمٌن وعلماؤهم القاعدة المطردة سواء قامت فً حقل ال

وشاع استعماله بهذا المعنى اللغوي فقٌل قانون اللٌل  الطبٌعٌة او فً مجال العلوم االجتماعٌة

والنهار وقانون البقاء لالصلح فقصد به القاعدة التً تتخذ مقٌاسا  لتتبع باطراد وانتظام ولنشٌر 

وشروط باستعماله الى وقوع امر معٌن بصورة متكررة وعلى نمط واحد كلما توافرت ظروف 

 خاصة بحٌث ٌبدو االمر وكأنه ٌخضع لنظام ثابت . 

 

 تأرٌخ تسرب لفظ القانون الى حقل الروابط القانونٌة فً مجتمعنا 

لم ٌتسرب لفظ القانون الى دائرة الروابط القانونٌة اال منذ منتصف القرن التاسع عشر فقد اقامت 

الدولة العثمانٌة على سن طائفة من القوانٌن الوضعٌة لعدة اسباب منها ضعفها وضغط الدول 

سالمٌة ومنها كثرة الجالٌات االجنبٌة فٌها ومنها تقدٌر سلطاتها ان الشرٌعة االاالجنبٌة علٌها 

قواعدها من قوانٌن الغرب . التفً بجمٌع االحكام وهً قوانٌن استقت الدولة احكام   

 

 

 



 معنى القانون اصطالحا  

لم ٌنفرد القانون بمعنى واحد محدد بل ظل ٌعنً معنٌٌن اصطالحا احدهما خاص او ضٌق 

 وثانٌهما عام او شامل . 

التً تسنها السلطة المختصة بالتشرٌع فً ونٌة ٌعنً مجموعة من القواعد القانفالقانون الخاص : 

 دولة ما لتنظٌم امر معٌن . 

هو مجموعة القواعد القانونٌة والمرعٌة فً مجتمع ما والمنظمة للعالقات اما القانون العام : 

االجتماعٌة فٌه والتً ٌلتزم االشخاص اتباعها واال تعرضوا للجزاء المادي الذي تفرضه السلطة 

العامة ، والقانون بهذا المعنى مجموعة االحكام القانونٌة الملزمة مشرعة من قبل السلطة 

ن مصادر اخرى غٌر التشرٌع . المختصة او مستمدة م  

اربعة :  اهٌم متعددة ابرزها مفاهٌموٌستعمل مصطلح القانون بمعناه العام للداللة على مف  

ـ قد ٌقصد به النظرٌات والقواعد الكلٌة والتشرٌعات المقننة دون التقٌد بالزمان والمكان فٌراد 1

 به علم القانون . 

القواعد الملزمة والمنظمة للعالقات االجتماعٌة فً دولة ما ـ قد ٌستعمل للداللة على مجموعة 2

 وهو ٌرادف مصطلح الشرٌعة .

ـ قد ٌعنً مجموعة القواعد القانونٌة التً ٌنتظمها فرع من فروع القانون فً دولة ما .3  

مرتبط بدولة ما . من فروع الثقافة القانونٌة غٌر ـ قد ٌراد به فرع 4  

 

 تعرٌف القانون 

من قواعد السلوك العامة المجردة المنظمة للعالقات االجتماعٌة بٌن االشخاص هو مجموعة 

 والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من ٌخالفها . 

 

بٌن مصطلح القانون وبٌن المصطلحات قانونٌة اخرىالتمٌٌز   

 

والنظرٌات والمبادئ هً مجموعة القواعد المشرعة والقوعد القانونٌة غٌر المشرعة الشرٌعة : 

القانونٌة العامة فً مجتمع متجانس مترابط سواء اقتصر على دولة ما او ضم عددا  من الدول . 

تسود عالمنا المعاصر خمس  ما  وهً تعتبر اصال للقوانٌن الوضعٌة ومصدرا  الحكامها وابرز

 شرائع وهً :

رة فً المجتمع االسالمً بأحكام ـ الشرٌعة االسالمٌة : والتً تزود القوانٌن الوضعٌة الصاد1

 تتفاوت مداها باختالف اقطاره .



ـ الشرٌعة الالتٌنٌة : وتسود فً الدول االتٌنٌة وتتمٌز باصلها الرومانً واعتمادها على القانون 2

 المكتوب .

ـ الشرٌعة االنجلوسكسونٌة : وتعم المجتمع االنجلوسكسونً وتتمٌز بضالة تاثرها بالقانون 3

تمادها على االعراف والسوابق القضائٌة .اعالرومانً و  

بغلبة النزعة المادٌة واعتزازها ـ الشرٌعة الجرمانٌة : وتعم المانٌا والبالد الجرمانٌة وتتمٌز 4

 بالنظرٌات الجرمانٌة .

ـ الشرٌعة البلشٌفٌة : التً تسود اتحاد الجمهورٌات السوفٌتٌة والدول التً تدٌن بالعقٌدة 5

ا النظام الشٌوعً . الشٌوعٌة وٌسوده  

 

 القانون الوضعً 

هو مجموعة القواعد القانونٌة التً تسود دولة ما فً عصر ما والتً تفرض الدولة تطبٌقها مهما 

كانت كانت طبٌعتها تشرٌعٌة ام غٌر تشرٌعٌة واٌا كان مصدرها ارادة صرٌحة او ضمنٌة او 

امور اربعة : ارادة هللا تعالى . وٌتمٌز ب  

قواعده تسود مجتمعا  متجانسا  له حٌاته الخاصة وطابعه المعٌن وسٌادته وٌسمى الدولة .ـ ان 1  

انه ٌعنً مجموعة القواعد القانونٌة التً تسود دولة معٌنة فً زمن معٌن فهو ٌتحدد بالزمان ـ 2

 والمكان .

ـ انه ٌضم مجموعة القواعد القانونٌة التً تلزم الدولة الناس باتباعها . 3  

انه ٌشتمل على القواعد القانونٌة الملزمة اٌا كانت طبٌعتها او مصدرها .ـ 4  

  

 فرع القانون والمجموعة القانونٌة 

فرع القانون : هو مجموعة القواعد القانونٌة التً تحكم حقال من حقول الحٌاة االجتماعٌة وتنظٌم 

 روابط ذات طبٌعة واحدة .

لمشرعة التً تحكم حقال من حقول الحٌاة المجموعة القانونٌة : هً نصوص القانون ا

 االجتماعٌة التً تتسم روابطه بوحدة طبٌعتها . 

وٌختلف الفرع عن المجموعة القانونٌة من حٌث المعنى ومن حٌث النطاق فمن حٌث المعنى 

فالمجموعة تعنً نصوص القانون المدونة وتبدو فً صورة القانون الخاص اما الفرع ٌشمل 

والقواعد القانونٌة المستمدة من المصادر الرسمٌة االخرى للقانون اما من  النصوص التشرٌعٌة

حٌث النطاق فان المجموعة تعتبر جزء من الفرع الذي ٌحتضن المجموعة وما ٌتعلق 

 بنصوصها من احكام قضائٌة واراء فقهٌة وما ٌقوم الى جانب الفقه والقضاء  من قواعد . 



 النظام القانونً 

عد القانونٌة المتمٌزة بالتماسك فٌما بٌنها وبالثبات فً تطبٌقها والتً تهدف الى هو مجموعة القوا

م قواعد قانونٌة هادفة الى حكم واج الذي ٌضزومن امثلته نظام التحقٌق غرض معٌن مشترك . 

ن من شؤون الحٌاة االجتماعٌة هو قٌام االسرة . شأ  

 

 ضرورة القانون 

الٌمكن ان ٌعٌش بمعزل عن افراد جنسه وان وجود المجتمع ان االنسان كائن اجتماعً بطبٌعته 

االجتماعٌة بٌن افراده  امر ضروري لالنسان مهما تباٌنت صوره فللذلك البد من نشوء العالقات

ومتى ما وجدت هذه العالقات اقتضت الضرورة نشوء قواعد تنظمها وذلك الن ترك االمر الى 

قرار الن الفرد ٌصدر تصرفاته عن غرٌزة حبه لذاته االفراد ٌفضً الى الفوضى وانعدام االست

واذا ترك االمر له والسلوك لمشٌئته غلب مصلحته على مصلحة غٌره وعندئذ تكون الغلبة 

 لالقوى وتصبح القوة هً الحكم الفصل فً تسوٌة العالقات وٌعم المجتمع االضطراب والفوضى 

استئصال اسالٌب الفوضى فً المجتمع وحكم وقد قام القانون بمهمة تنظٌم الحٌاة االجتماعٌة و

العالقات بٌن االشخاص فتولت قواعده تحدٌد ما للفرد من حقوق وما علٌه من واجبات للحٌلولة 

دون التعدي والتصادم . ورسمت لكل فرد حدا الٌتجاوزه فً التمتع بحرٌته لتهًء للجمٌع قدرا  

 من الحرٌة ومجاال للنشاط . 

الن المجتمع الٌقنع بحفظ رٌا  لقٌام المجتمع فانه ضرورٌا  لتطوره وتقدمه واذا كان القانون ضرو

 كٌانه لضمان بقائه وانما ٌهدف الى تحسٌن وضعه ورفع مستواه .

 

 خصائص القاعدة القانونٌة

 تعرٌف القاعدة القانونٌة 

القاعدة القانونٌة : قاعدة سلوك اجتماعٌة عامة مجردة ملزمة تنظم الروابط بٌن االشخاص فً 

 المجتمع . 

 

 بٌان خصائص القاعدة القانونٌة 

ـ انها قاعدة سلوك اجتماعٌة الن الحاجة الٌها التمس اال اذا وجد مجتمع ٌعٌش فٌه الناس فهً 1

اولهما ة القانونٌة انها اجتماعٌة امران القاعد التنشأ اال اذا وجد المجتمع وٌترتب على كون

الصلة الوثقى بٌن القانون وسائر العلوم االجتماعٌة وثانٌهما تخصٌص القانون بالزمان والمكان 

 وذلك الن القانون فً نشوئه وتطوره ٌستجٌب لظروف المجتمع وحاجاته .



اغ بصٌغة تعمٌم تستوعب بها ـ القاعدة القانونٌة قاعدة عامة مجردة والعمومٌة تعنً ان تص2

ماتواجهه من فروض وحاالت غٌر متناهٌة فهً تحدد ماٌجب تحققه من صفة فً الشخص 

لتطبق علٌه وماٌجب استٌفاءه من شروط فً الفعل لٌسري علٌه مضمونها فهً التستهدف فً 

اعها . التطبٌق شخصا معٌنا  بعٌنه او فعال بذاته بل تطبق على كل من توافرت فٌه شروط انطب

اما التجرٌد فهو سمو حكم القاعدة على التفضٌالت وغضها النظر عن الفروق الثانوٌة فً 

الظروف واعتدادها بالظروف واالعتبارات الرئٌسة المشتركة بٌن مجموعة من الوقائع لكً 

 تطبق علٌها جمٌعا  . 

نون ٌنظم الروابط حٌث ان القاالقاعدة القانونٌة خطاب ٌوجه الى االشخاص لتنظٌم روابطهم ـ3

االجتماعٌة او العالقات االجتماعٌة وٌقصد بها العالقة الظاهرة التً تنشأ بٌن االشخاص فً 

 المجتمع والتً ٌجٌز للقانون تنظٌمها . 

القاعدة القانونٌة قاعدة ملزمة تقترن بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة ـ 4  

مادي منظم ٌترتب على مخالفة احكام القاعدة والجزاء القانونً ٌعرف بأنه اثر ٌتخذ صورة اذى 

 القانونٌة تفرضه السلطة العامة لزجر المخالف وردع غٌره .

 وتتمثل شروط الجزاء القانونً بثالثة شروط :

ـ ان ٌكون فً صورة اذى ظاهر ٌهدد من ٌخالف حكم القاعدة القانونٌة .1  

ـ ان ٌكون منظما  اي معٌنا  بجنسه ومقداره .2  

ٌكون فرض العقاب موكوال الى السلطة العامة .ـ ان 3  

 اما اوصاف الجزاء فهو جزاء مادي اي ظاهر ومحسوس وهو جزاء دنٌوي .

  

:انواع الجزاء القانونً وهو ثالثة انواع   

أثر ٌترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائً او العقابً فٌفرض فً هو ـ الجزاء الجنائً : ف1

حٌث شدتها تبعا  الختالف طبٌعة الجرٌمة ومدى خطورتها كما تتباٌن صورة عقوبة تتفاوت من 

.من حٌث محلها اي ماترد علٌه   

ـ الجزاء المدنً:  وٌعنً كل اثر عدا العقوبة ٌرتبه القانون على مخالفة قواعده او هو كل 2

 عقاب ٌفرض عند مخالفة قواعد القانون عدا القانون الجنائً او العقابً . 

لتأدٌبً : وٌعنً مخالفة القواعد القانونٌة التً تحكم الوظٌفة العامة او تفرضها طبٌعة ـ الجزاء ا3

 المهنة . 

توقٌع الجزاء القانونً فً الدولة هً السلطة القضائٌة وتتكون من المحاكم  والسلطة المناط بها

 التً تكون لها الوالٌة العامة فً تطبٌق القانون وصاحبة االختصاص االصٌل . 



ومع ذلك هناك استثناءان التتولى المحاكم توقٌع الجزاء بنفسها واولهما ٌثبت للشخص قانونا  حق 

توقٌع الجزاء بنفسه على خصمه كحالة الدفاع الشرعً وثانٌهما تملك السلطة التنفٌذٌة تطبٌق 

 القانون وتوقٌع الجزاء بنفسها وهواستثناء ٌنهض فً حاالت خاصة . 

 

القانونٌة وبٌن غٌرها من القواعد االجتماعٌة التمٌٌز بٌن القاعدة  

 

ـ التمٌٌز بٌن القاعدة القانونٌة والقاعدة الدٌنٌة                                                    

ٌعرف الدٌن : انه مجموعة العقائد واالحكام المستمدة من وحً قوة سامٌة غٌر منظورة 

ا واالخرة واسعاد المجتمع . والرامٌة الى خٌر االنسان فً الدنٌ  

والتبدو االدٌان من طبٌعة واحدة وانما تتأثر طبٌعتها بمصدرها وبغرضها المباشر فمن حٌث 

 مصدرها تبدو على فئتٌن هما االدٌان السماوٌة واالدٌان غٌر السماوٌة 

دٌان وتقسم االدٌان من حٌث غرضها المباشر ونطاقها الى طائفتٌن هما االدٌان الفردٌة واال

. الجماعٌة   

 

 صلة الدٌن بالقانون 

تبتعد قواعد االدٌان الفردٌة كثٌرا  من دائرة القانون وتقترب من قواعد االخالق من حٌث 

الغرض والنطاق النها ترتكز اهتمامها على حكم واجبات الفرد تجاه نفسه وربه . والٌعنً ذلك 

انها ال تكترث بالروابط االجتماعٌة الن االدٌان جمٌعا جاءت الغراض اجتماعٌة هادفة الى 

المجتمع البشري .اما الدٌن الجماعً فهو الدٌن الذي ٌشارك القانون فً تنظٌم الروابط صالح 

االجتماعٌة وٌنقلب قانونا  فً نطاق ماٌنظمه اذا اجبرت السلطة العامة الناس على الخضوع 

 الحكامه وفرضت الجزاء المادي عند مخالفته . 

 

 وجوه الشبه بٌن قواعد القانون وقواعد الدٌن 

ثلهما من حٌث الغاٌة غٌر المباشرة فكالهما ٌرمً الى السمو بالمجتمع البشري واسعاده .ـ تما1  

ـ توصفان قواعدهما بانها عامة .2  

ـ تتمٌزان بانهما قواعد سلوك اجتماعٌة تهدف الى تحدٌد سلوك الفرد فً الهٌئة االجتماعٌة . 3  

تباعها .ـ توصف بانها قواعد ملزمة تقترن بجزاء ٌحمل الناس على ا4  

 



  وجوه االختالف بٌن قواعد القانون وقواعد االدٌان 

فاالدٌان كافة تعتمد احكامها من قوة علٌا غٌر ـ اختالفهما من حٌث االصل او المصدر 1

منظورة وان تباٌنت هذه القوة العلٌا بتباٌن االدٌان فقد تكون سماوٌة وهً الذات االلهٌة وقد 

 تكون غٌر سماوٌة ، اما قواعد القانون فتجًء من وضع الشر . 

الكمال الذاتً اما قواعد ـ اختالفهما من حٌث الغاٌة المباشرة فاالدٌان كافة تنزع االنسان نحو 2

 القانون فتهدف الى غاٌة نفعٌة هً حسن التنظٌم االجتماعً .

ـ تباٌنهما من حٌث مقٌاس الحكم فالمقٌاس فً دائرة القانون مقٌاس ظاهري او خارجٌاَ 3

ٌنصرف على التصرف فً مظهره المادي ، خالفاَ لمقٌاس االدٌان فاذا كان الدٌن فردٌا ٌكون 

ٌه باطنٌاَ او داخلٌا صرفا ٌنفذ الى اعماق النفس وٌكشف عن مقاصدها واذا كان مقٌاس الحكم ف

 الدٌن جماعٌا كان المقٌاس فٌه مزدوجا .

الن قواعد القانون التعنً اال بتنظٌم الروابط االجتماعٌة والتحكم ـ تباٌنهما من حٌث النطاق 4

اال فئة من هذه الروابط اما االدٌان فتتفاوت من حٌث النطاق فاذا كان فردٌا تمٌز بنطاق مستقل 

وتجاه نفسه وال عن نطاق القانون النه ٌركز اهتمامه على حكم واجبات االنسان نحو خالقه 

الجتماعٌة تنظٌما  موضوعٌا واذا كان الدٌن جماعٌا  تمٌز بنطاق اوسع ٌكترث بتنظٌم الروابط ا

من نطاق القانون النه كما ٌشارك القانون فً تنظٌم العالقات االجتماعٌة تنظٌما  موضوعٌا  ٌعنً 

 كذلك بحكم واجبات الفرد تجاه ربه وحٌال نفسه . 

صورة عقاب وٌوصف بانه جزاء ـ اختالفهما من حٌث الجزاء الن الجزاء القانونً ٌبدو فً 5

اما الجزاء الدٌنً فٌكون عقابا  او ثوابا مادي وٌكون اذى ظاهر منظما تفرضه السلطة العامة. 

مادٌٌن غٌر منظمٌن ٌوقعه هللا تعالى فً االخرة اذاكان دٌنا فردٌا وٌكون الجزاء مزدوجا  دنٌوٌا 

دٌان الجماعٌة . مادٌا فً صورة عقاب واخرى فً صورتً عقاب او ثواب فً اال  

 

ـ   التمٌٌز بٌن القاعدة القانونٌة والقاعدة االخالقٌة   

 تعرٌف قواعد االخالق ومصادرها 

قواعد االخالق :مجموعة مبادئ التً ٌعتبرها الناس فً زمن ما قواعد سلوك تتبع بدوافع من 

افراده .الشعور الذاتً والرأي السائد واال تعرض مخالفها الى سخط المجتمع وازدراء   

 وتستمد قواعد االخالق من مصادر ثالثة وهً الدٌن ومقتضٌات الحٌاة والنظرٌات التأملٌة . 

 

 خصائص قواعد االخالق 

ـ انها قواعد سلوك تهدف الى ادراك مثل اعلى للسلوك القوٌم والضمٌر الطاهر وتنشد للسمو 1

 بالنفس االنسانٌة نحو الكمال .



االنسان نحو ربه وواجبه حٌال نفسه وواجبه تجاه غٌره .ـ انها تعمل فً دائرة واجب 2  

ـ انها تفرض على االنسان فً دائرة روابطه مع غٌره نوعٌن من الواجبات سلبً واٌجابً .3  

ـ انها قواعد عامة مجردة . 4  

ـ5     . القترانها بجزاء عاديانها قواعد ملزمة   

ان معظمها غٌر ثابت .اال انها قواعد نسبٌة الن بعضها قد ٌوصف بالخلود  ـ6   

ـ انها قواعد غامضة مبعثرة ٌعوزها الوضوح والتستقر فً موطن ٌسهل الرجوع الٌه ذلك 7

 النها تستكن فً ضمٌر الجماعة فٌعسر تدوٌنها وتتعذر االحاطة علما بها . 

 

 وجوه اختالف القانون عن االخالق 

 ـ من حٌث الغاٌة المباشرة 

ـ اختالفهما من حٌث مقٌاس الحكم على التصرفات 1  

ـ اختالفهما من حٌث الوضوح واالستقرار 2  

ـ اختالفهما من حٌث الجزاء 3  

ـ اختالفهما من حٌث النطاق 4  

 

 ـ من حٌث الواجبات 

فان قواعد االخالق تحكم مختلف الواجبات خالفا لقواعد القانون التً تحكم واجب الفرد نحو 

 غٌره وان امتد حكمها الى فئة من الواجبات االخرى. 

 مظاهر الصلة الدائمة بٌن القانون وبٌن االخالق 

ماثالن من من حٌث الغاٌة المباشرة فانهما ٌتاذا كانت قواعد القانون وقواعد االخالق تتباٌن 

حٌث الغاٌة غٌر المباشرة او الهدف االسمى . فقواعد القانون واالخالق تهدف جمٌعا الى سعادة 

 المجتمع وحسن تنظٌمه واقرار العدل فٌه . 

 

ـ التمٌٌز بٌن قواعد القانون وقواعد العدالة    

انٌة معنى قواعد العدالة هً مجموعة من القواعد تصدر عن مثل اعلى ٌستهدف خٌر االنس

 والمجتمع بما ٌمأل النفوس من شعور باالنصاف وما ٌوحً به من حلول منصفة . 



 

 خصائص قواعد العدالة 

.ـ انها عامة اجتماعٌة 1  

.ـ انها تصدر عن مثل اعلى ٌرمً الى خٌر االنسانٌة 2  

.ـ انها قواعد متغٌرة التوصف بالثبات 3  

.ـ انها الترشد الى حلول قاطعة ثابته 4  

.ـ انها قواعد ٌشوبها الغموض والتشتت 5  

.ـ انها قواعد ملزمة القترانها بجزاء ٌلحق مخالفها 6  

 

 وجوه االختالف بٌن قواعد القانون وقواعد العدالة 

ـ من حٌث الغاٌة المباشرة .1  

ـ من حٌث الجزاء .2  

ـ من حٌث الوضوح واالستقرار .3  

ـ ترشد قواعد القانون القاضً الى حلول قاطعة ٌستفٌد من نصوصها مباشرة وبصورة غٌر 4

اما قواعد العدالة فال تملً على اي من المشرع والقاضً احكاما قاطعة . مباشرة   

ـ توصف قواعد القانون بالتجرد على العكس من قواعد العدالة التً تتوخى تحقٌق االنصاف . 5  

 

 

 صلة القانون بقواعد العدالة 

 تقوم بٌن القانون وبٌن قواعد العدالة صلة وثقى فً امرٌن وهما : 

االول : ان دائرة قواعد العدالة تمثل احٌانا  مرحلة وسطى تمر بها قواعد االخالق فً طرٌق 

 تحولها الى دائرة القانون . 

التشرٌع نٌة وٌبدو تاثٌرها فً اتجاهٌن هما الثانً : ان قواعد العدالة تؤثر كثٌرا فً الحٌاة القانو

 والقضاء . 

 



    

 


