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 بلاغة الجديدةـــال

 قانونيتشريع المنطق الو

 

 انــــــم بيرلمـاييش

 *أنوار طاهر: ترجمة

 

 

ي التفكير واألسلوب، وال تحاول توسيع نطاق كز عىل أشكال مكل بالغة تتمر »
 
حددة ف

ي ج وال ان تتعاىط مع الِحجا  ،تطلعاتها اىل اقىص حد ممكن
 
ي بالقّيم ف

ي المعن 
 

مجمله، البالغ

ها الف  ال محالةزوال رسيعمصير
ً
 .ا

صنا من أوهام العقالنية والوضعية، وتنبهنا لوجود مفاهيم ملتبسة، وألهمية  
َّ
اليوم وقد تخل

عاد احياء البالغة كمجال بحث فعّ 
ُ
؛ اهنهو ر ما  لكليتصدى  الأحكام القيمة، يجب ان ي

 .  وتقنية ِحجاجية تتعلق بالشؤون اإلنسانية، ومنطٍق ألحكام القيمة

. ذا المنطق أن يمكننا، عىل الخصوص، من تحديد مفهوم أحكام القيمة نفسهعىل هويجب 

ي ضوء 
 
ايد، انه ال يمكننا فهم مشكلة القّيم وتصورها إال ف ي الواقع، نحن نعتقد، وبشكل مي  

فف 

 . «خرال ستجابة للِحجاج إزاء اال 

  

َيان
َ
 من أجل البالغة الجديدة ب

لمان. ش  بير
 تيتكا. أ. ل

0591 
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 المترجمة قديمت

 «املطلقة ضرورةال» ـب تناييالثالثينيات،  سنوات، منذ في العالم الغربي اكايميين ألا صواتأعت ارتفعندما 

إال و  ،وعالماتها الداللية قدمتها الظاهرة اللغويةم الظواهر البشرية، وفيلتفاعل بن  العلوم واملناهج في قراءة ل

 فجوةال» معهاتستير ، «حالة من الجهل»في  نرمتش،أوريل وي يكيألامر ، حسب تعبنر اللغوي سيبقو   همف

. في اكليات محديةلداللة تحوالت ا تركز علىخاصة  أبحاثالداللة، وبن   العامة حول نظريات البن   «حتييةال

املالمح الخارجية على يراسة فقط في بحوثها تقتصر  ، في نهامة املطاف،العلوم اللغوية لعج الذي ألامرهذا 

 إلامطاليوعندما مخبرنا اللغوي . هومطور نظريات ومعارف حول ذلك املفتيو  أ  ارات، بعلشكالنية للا

  يائيةييرفنا السامعحالة ميكن ل» هأن ورواتوليو يي مالبروفيسور 
ً
، يالالتنا تبرال نعأ شرطأ  تتقدم كثنرا

 إليهاوإنيا أ  ننظر  ،فيها متأصل مكو  يالليبيثابة  يأصيغ شكلية لغوية، ل وظيفة على إنها، بعد آلا 

فيها مندمج حيث اعات تاريخية ياخل سياق جي لإلنسا لغوي فها نتيجة ووظيفة لفعل ياللي؛ لسلوك بوص

،تيام ،الحال منطبقذا فه .1«ش يء اكل  قبل  متبايل ياللي تياسكمن خالل  عيشوي
ً
البالغة الجدمدة  ىعل ا

ة على الطريقة شكلي ِحجاجيةصيغ  ائر البحث فيختزلة على يو م قد تبقىرية فهي نظا ، بنرمل. سوف شلفيلل

ياتتبقى حبيسة البرهانية التي 
َّ
ها فهيال ميكن بالتالي، صحيحة تقوي لنتائج صحيحة بالضرورة، و  ُمَسل

اكامل عدتها  تسليط الضوء علىتم ميو  أ   ،سياق اللغة ألاخرى ياخل هج واملفهوم ناستيعابها من حيث املو 

بالغة مدرسة بروكسل الجدمدة في تقدميها والتي لوالها ملا تينزت  ختلفة،ملناهج املالعلوم واة مع التفاعلي

 انتامناقشو  انتاحوار ي ، ففي التفكنر والاستدالل الكالمية والكتابية هواساليب للعقل العيليمبتكرة تأويالت 

البالغي بوصفه  جالِحجا لىإيتها الاعتبار اع، ومن ثية، في إجاالتامل في مختلفة اليومية في الحيا انتاومناظر 

، والابتكار التجدمداكرة بيا يسهم في ابتكار ذتها و تقنياتطوير ي العيل على تي منبغثقافات البشرية الذاكرة ال

  .ترارجوالا  من ذاكرة التحشيد والتخلص

قعيل على تتالتي ريقة وبالطاللغة العربية،  إلىي ترجيناها الت البالغة الجدمدة نصوصجاء انتقاء قد و 
 
 حق

 وقبل  ،القائيةلعالقة ل هاإبراز  سواء من خاللالهدف، ذلك 
ً
البالغة بن  البالغة والفلسفة؛ ش يء،  اكل  اوال

رية لنظالتداولية؛ البالغة والغة و ريات النظلبالغة و البالغة والسوسيولوجيا؛ ا؛ والابستيولوجيا واملنطق

منطق ) :املهم ابهقدمة كتيوم، ملترجيتنا المع و . وتحليل الخطابونظريات التواصل  السياسية؛ البالغة

على  بنرملا . القانوني شاملنطق علم ُم  يسلط الضوء ،2(1791نة البالغة الجدمدة لس: لتشريع القانونيا

 ألاحكامتشكيل البحث في منطق صفها بو  البالغة الجدمدةإ   علىو انو ، بن  البالغة والق العالقة املتداخلة

 عن منطق تنفصت، ال ييةقيال
ً
، مصائرهاات البشرية وتتحكم في التي تحكم املجتيعشريع القوانن  ل بتاتا

    :أنه بنرملا  رناويذك

ق الاستدالل القانونيإ   نعتبر ما يمنا »
 
؛ ي يار إ أوقرار قضائي ب متصلمر الا  سواء اكا نو ، القا بتطبيق متعل

باالستناي فقط على معيار  فيها الحل  تقدمر م تأ  م، مجب ةاستنباطية بسيطة تركيب لغويعيلية وإنه 

مثل  إ  القول  ناييكنف مقبولة، أو؛ معقولة ئص عايلةخصا من فيهتسم قد ممراعاة ما  يو   ،املشروعية

اقع، ب ،ألنه .القيية أحكام هلتتجاال بد  وأ     لقانو بحتة في اهكذا نظرية  في  ألاخنرةهذه  تنخرطقدر ما في الو
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 ضينر ل تخضع قييية أحكامهي بقدر ما  خرق للقانو ، أينتج عن ذلك أ  مره، يو  اقرار واصدل التشكي

بعايها كن استال مي فسهاملتعلقة بالقرار نة يلقيا أحكام، لكن. رقابة قانونية أيبذلك من  تفلت، و القاض ي

اكانت هذه  إذايا فية مسألهيل ن أ  بإمكانناولم يعد  ،بأكيلهاو  عيلية إنفاذ القان وجهت ألنهامن القانو ، 

افعنا؛ وعواطفنا وم ألاحكام ، بذلك ذاتية وغنر عقالنية  إنهانافعنا، و هي تعبنر عن يو
ً
على ، اكا  اإذ أوتياما

 .3«ييةالق أحكامموجد منطق لتشكيل  عكس من ذلك،ال
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vol., 1958. 

اقية  باحثة ومترجية*  .جاجيةتخصصة في الدراسات الفلسفية والِح معر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

  بلاغة الجديدةـــال

 قانونيتشريع المنطق الو

 

أ  تكو  يكن من امل .سواء حد  على  ةفاعلي  هذه ال تاجنِ و  لعقللة فاعلي   إلى «استدالل»شنر اكلية ت. 1

فسيولوجية؛ اجتياعية،  ؛سيكولوجية راسات  ي عَ موضو  ،للشخص الذي يستدل ة الذهنيةهذه الفاعلي  

افع و  ؛نواما أو مقاصدأ  تكشف عن قايرة على سات الدرا هذهتكو  سو  .يةوثقاف  صيغالشخص الذي ميو

 .سياقها فيوضع الظاهرة ب تسيحالتي لها و  رضتعالتي  ألانواع جييعمن ؤثرات املعن ، و ام ستدالل  ال  ويشكل

عن شروط  لمستق بشكليراسته  ميكن ،للتفكنر ةالفاعلي  هذه تاج نِ ه صف، بو يالاستداللالقول لكن 

 عقالنيتشريع الال نظام قواعدو  بها؛ جرت صياغتهالطريقة التي ى عل سنركز  ناألن ،وتشكيله صياغته

مع  أومعينة قواعد مع قتها بنية الاستدالل، ومطابمجيعهيا؛ و صحة الرابط الذي و  يقدمات والنتيجة؛لل

 س صحتهابمعترف  لغوية باعط أو عايات تتعياال سا أشكالبعض 
ً
خصص تهو جزء من حث الب اذهو  ،لفا

 يدمتقل ندعوه
ً
 .املنطق  ـب ا

ستدالالت الا  لتحلي في ،بطريقة منهجية ،جرى الشروع، أرسطولفيلسوف ل الاورغانو   كتاب فيو

 
ُ
زقد  والذي ،محدية لغةفي بشكل صريح  صاغةامل ية واستدالالت استدالالت تحليل بن فيه  من 

   .يمالكتيكية

 ،ألاقلعلى  الجدال فيهاقبل ت ال  صايقة أو، ضروريةمن مقدمات تنطلق  تيال ة هيالاستدالالت التحليلي 

 تستدالال الا إ   .قداربنفس امل صايقة أو ةير ضرو نتائج  إلىاستنتاجات صحيحة، من خالل  ،تؤييل

غنر ين فج، النتائ إلىات من املقدم vérité الصدق أو nécessité الضرورة [قيية]نقل تقوم ب  ةالتحليلي

 طالان ائبستدل بشكل صنكنا  إذاايقة ال تكو  النتيجة صكن أاملي
ً
اكا  لقد  .دمات صايقةمن مق قا

شكله الاستداللي  عن ر يعبَّ الذي  املنطقياس قيالميثل ذلك  و،سطر ، بالنسبة أل الاستدالل التحليلينيط 

هو هذا الاستدالل   أوا الحظ .«(س)هو  (أ)، فإ  اكل (ب)هو  (أ)اكل و ، (س)هو  (ب)ا  اكل اك إذا» :اكالتالي

 .«س»و  «ب»؛ «أ»روف الححل  م متم استبدالهاالتي  ألاسياء اكانت اأمً  valable وصالح/حيحص

 الا  حةصال تعتيد   
ً
من عليه نستدل والتي  ملوضوعا منها   كو ِ تاملاملاية على  ستنتاج اطالقا

 نتية ألاكثر ر فكال جاالتاملن ماستعارتها ماية ميكن  ألنها، خاللها
ً
 forme يةكلشال صيغةال إ  إذ، وعا

 املنطق الذي مدرسو  .validité عولهاوسريا  مف صالحيتها أو احتهضين صتي تال يالستدالل هل انفسه

 أل وذلك  ،املنطق الشكالنيب دعىمُ ، اوحده صيغتها الشكليةي مجر   إلى اة استنايً حيحالاستنتاجات الص



5 

 

 تبدالاس متماكانت املقدمات صايقة، هو أ   إذاجة، ضعه لضيا  صدق النتيالشرط الوحيد الذي م

 اءألاسينفس ، ب[ةكاملدرِ  تالذاى لد كيوضوع لليعرفةتيثلها  وتم  ]ظهرت  اكليا، «س»و  «ب»؛ «أ»الرموز 

نفس ب « x »متم استبدال الحرف أ  رض مفت، «x = x» عايلةاملصدق  فإ ، رب  الَج علم وباملثل، في  .فةاملعر ِ 

 .القيية العديمة

ضات دحو امل، و البالغةي كتبه الطوبيقا؛ ف  أرسطو بحثهاالتي  ستدالالت الدمالكتيكيةالا  أما .2

بوسائل تتعلق  إنها .disputatio تظراواملنا تاشقانبامل وإنيا،   العلييةبالبراهن ترتبطال السفسطائية، فهي 

 ؛اتعتقايا أو؛ أفكار أو؛ تضيار ف أو؛ طروحاتبنقد و  ،الخطاببواسطة  عقالنيالنطقي املت تثب  الو  قناعلإل

 ،هاوتبرمر  الخاصةآرائنا  أو؛ تنااياتقعا أو؛ أفكارنا أو؛ فرضياتنا أو؛ طروحاتناعن بالدفاع و  املعارض، آراء أو

   .ما حد   إلى التياسك أو قوةال فيويات متفاوتة ذات مست ُحَجج باستخداموذلك 

 والقياس  ،الالت التحليليةستدة عن الا بياذا تختلف الاستدالالت الدمالكتيكي
ُ
 ىسمالدمالكتيكي، امل

 
ُ
طو  فيلسوف أرسلاا نر بمخ ؟للينطق الشكالني الصارم دقيقال، عن القياس enthymème رضيَّ بالقياس امل

 نا في القياس أن
ُ
 إننا نشنر ض –نفصح عن جييع املقدمات ال   رضيَّ امل

ً
لدى وفة التي تكو  معر  تلك إلىينا

 جيهور مخ
َ
 أوب محتيلة الصوافقط تكو  سنها فإ ،ستند عليهانالتي املقدمات تلك أما  – ة لدمهلقبو وم باط

  .نطقيامل اسقيالبنية هي  يكيستدالل الدمالكتة الا بني ستشكل ،ذلك وفييا عدا ،هاميكن تصدمق

 ، ألاولىة ، للوهلمظهر رسطوأل   ألاخنر زعمالهذا إ  
ً
 ةستعانالا هدف من الإ  توكيده  معمتعارضا

قرار   إلىالتوصل  هو قناعيخطاب إلالاب
اقع، .1 ، قرار  اتخاذ على  فعداالشكل ت التي الِحجاجإ  بنية  في الو

 عن ةمختلف تبدو
ً
 في حن ف .نتيجة ونحمقدمات من الانتقال قها طري نعم مت يتلنطقي اياس املبنية الق تياما

 زَ لُم  و نتيجةمن مقدمات نحقال الانت مكو   لقياس املنطقيا فيه أن
ً
قعندما ليس كذلك  إال إنه، ما

 
  ألامر متعل

 لزَ ُم فهذا الانتقال ال مكو   ،القراراتخاذ نحو  معينة ُحَججمن باالنتقال 
ً
اكا   إذا ألنه، لألاحوامن  حال أيب ما

 أنفسنا  دجن لنفك، كذل
ً
  . طالقعلى إلا قرر نأال  أوالف ذلك ِخ نقرر أ   ةانيإمكفي مواجهة قرار مفترض يائيا

 وسيلة ل، 2أخر موضع  في  أوضحتلكن كيا . 3
ً
قياس منطقي،  إلى ِحجاج أيتحويل هناك يائيا

   .أكثر أوواحدة  إضافيةمقدمة  يراجبإ

 ا إلانس  هذا إبالقول  ،أفعالما منجزه من على  اءً ناب أنسا   تحكم على  ةُحجَّ أ  هناك رض تلنف

 .ا بَ َج مثل تصرف  ألنها ، بَ خر َج ؛ وهذا ألا اعةة شجطريقف بتصر اكا  م ،وقفاملثل هذا مفي  ،ألنه، شجاع

قي منط قياس إلى املبدأ،من حيث  رة للشك والجدلاملثن، جَج ثل هذه الُح تحويل م من أسهلموجد ما هو  ال ف

، لكن .فعالألا هذه ثل ملسنايها  نتريي في االصفة التي ال لك تمي أنسا اكل : التالي هو   رالاكب هحد     كو سي حيث

في حالة  املستخدمة ةجَّ ُح المن أكثر للشك  مدعاة عيوميته، طابع املبك، سيكو   الحد    هذا أ رى م ال ن  َم 

 شجاعأنه بوصفه ، مجب ى خر أرة م بطريقة جبانةو  ،مرة شجاعة يقةبطر الشخص الذي متصرف  أل  ،بعينها

، فإ  من ذلك لعكسا علىو  .حتمي الوقوع في تناقض إلىؤيي بنا من شأنه أ  م ذيال ألامر، واحدفي آ   جبا و 
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 وبالتوصلاكل منهيا قيية  وتقدمر  النظر عاإمب لزمناممن شأنه أ  ، رضن متعا ن في اتجاه الُحَججستعيال ا

أقل يقة أكثرموقف  ىإل   و
ً
     .وغنر عقالني معقول  غنريا هو ب اتساما

ةلنا تحويمن  استفدناذا ياب أسباب عبر  معقول  أير   رتبرمكن جعل من امليت ها، لكنةملزِ ُم غنر  ُحجَّ

 إلى بيانيِص ذلك الشعور الل إرضاء، إ  لم مكن الوقوع في تناقض إلىؤيي منطقي ميكن أ  مقياس  إلى ،وجيهة

  
  ؟واحدةاللية تدسا صيغ شكلية أوقوالب  ىإلاكانت  امً أ الُحَجججييع  إلرجاعوسيلة ك أ  هنااظهار في  ،ما حد 

ةال تلككي، دمالكتيالاستدالل الفي  تتحول  ألم  لصفة االتي تبرر  ُحجَّ
َ
التي فعاله أ من خالل لفاعلل ةداملسن

ةهي و  ،نجزهام في و ،اوحده كليةغته الشبسبب صي نقاش أي مقع خارجتحليلي قياس  إلىل، اجد موضع ُحجَّ

ةالب ،صرامتهاو يومي الع اهعباطعبر  ،يةإلاضافاملقدمة  يتؤيألم ، املقابل د ة عنمن قيي ال تخلو التي  ُحجَّ

قذي ال لاالجدإ  من  ال محالة .نتيجة متناقضة إلى، رتدب  و  بتعقللتعامل معها ا
 
، ةالُحجَّ قوة يدى ب متعل

 ت مناظرة إلىسيتحول  ،فعالهأل  ملسندةك ابتل صلشخل سندةملا صفةالوعبر ربطه 
 
 لحد  اصدق يدى ب قتعل

  ألاكبر
ُ
صالح غنر لكنه  ،ةصيغته الشكلي يفب صائ  برها ىإلمتحول أ  جاج لِح ل يكنم دونهب ذيوال ضافامل

التعامل  نعالذي نتج  ألاكبر الحد  هذا  كذب إظهارلن مكو  من الصعب و  .من الناحية العيليةلالستعيال 

ةحقيقة  على أنها ،ةملزِ ُم  ليستلكنها و مقبولة،  ةُحجَّ مع  ة أيع ارجإريد   نأف .اكليَّ  صيغ ىلإت اكان ُحجَّ

 .اوعدم كفامته اقصوره َبَيا سوى ه ليس بوسعنا أنيعني  إنيا، ةكليالشة حينامن الحيحة ص الليةاستد

 برهان ال مكو   الِحجاج أ ملجري ليس كن، ل
ً
 ئبصا ا

ً
  قيية أيمن  خلو منه يعني أ كلي،نحو شعلى  ا

ُ
  .ذكرت

ي تهمنقد  يتالي ه، ةيامإلالز غنر  ةجَّ للُح  أهيية أي كرتنكذا نزعة اختزالية مثل ه  فإ ومع ذلك، .4

 ، من وجهة نظر شكلية،جزء من املنطق الذي مفحص» على أنهاملنطق القانوني  إلىنظرنا  إذا ،إليها املطاف بنا

 ص فيص  ختملالدى  تفكنرالالتي تجري على مستوى  تدالليةسالا  سييانطيقي-يطقالتحول املنات ليعي

، غو لاك اولريش ألاملاني يسور روفالب القانو  املختص في فلسفة  فكر لدى، بالفعل ،حصلما  اوهذ. 3«القانو  

  نناإ»: في كتابة في املنطق القانوني، والذي لم مترييشهنرة ال ئلالرسا إحدىمؤلف 
ُ
،ج يائيحاِج ن

ً
إننا أي  ا

من  ألاقلعلى  أور واعية نغة بطريق ناسبةاملقية القوانن  املنط الستخداملجأ ن الصدي، اذهفي و. تجنستن

استنباط متم  نىيعب ،يس سوى استنتاجل ِحجاج   أي  إالقول ليس من الصواب  .4«املي   رمألا في  التفكنريو  

 
ً
 تجريدمة لقواعد طبقا

ً
   .مشيدة مسبقا

 ، مع تحتفقأا أن بل،ملقافي ا
 
قال الفيلسوف واملنطقي  البولوني نتائج ممع  أهيية،ال مخلو من  ظ  ف

: مذكر فيهاو  ،نيي املنطق القانو حول وجو  ائمالق دالالج ثارةإذي اكا  السبب في اكالينوفسكي، وال جر جو 

 هأخذ تم   ءسوا)يو  زياية  املنطقعلم ببساطة هو ، فقط سوى منطق واحد، من وجهة نظرنا، س هناكيل»

القواعد  أون  قوانللتطبيقات المختلف  بن  من ،أخرى ، من جهة هناكو  .(املعياري  أو ي ى النظر باملعن

ةنطقية امل عرفة ت املمن مجاال جال في من  صتخص  ملا من قبل وضعها ممتتي الت بيقاالتطك لت بعص ،الكليَّ

ةقواعد املنطقية ن  والللقوانت تطبيقاالليل مختلف واملفيد للغامة تح املثنر لالهتيامومن . قانونيةال  الكليَّ
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يارسات املفحص متم أ   ،والاطالعكشف ة للمدعاو  لالنتباه مثنر  ألمرإنه و  .ى مجاالت املعارف القانونيةشتفي 

محاولة يراسة منطق  يجدمن غنر امل لكن .طبيقاتتلك التيجة لهي نتي لتا ةيننو القا habitus عاياتوال

 .5« ير موجو منطق غنو فهفي للكلية، رلحقانوني باملعنى ا

الصفة  «منطق»ية لاك إلىضيف أ  أهو  ،عالهالنص أهذا التصويب الوحيد الذي أوي أ  أجريه على 

ه قوم بتدريسن طق الذينامل و ها فهذ .شكالنيطق سوى منيس هناك ل: لتصبح العبارة، formelle «نيالشك»

 ألاخنرالتعبنر  ذلك، فلن مصبح نيالنطق الشكملاب «يو  زياية طقاملنعلم » ةهوي   فناعر   وإذاتنا، في جامعا

 عن الحاجة فقط، بل
ً
سيكو  من  كيا ،لسخريةمثنر ل رأمهو  نونيالحدمث عن منطق قايصبح و  زائدا

طق م قواعد املنعندما نستخد علم الحيوا ، منطق وأ ويةيحالكييياء ال منطقعن  دمثالحك ضحامل

   .يوا علم الح أواء الحيوية لكيييحول ا رسالةالشكالني في 

 إ »القائلة وجهة النظر  ،حدمثفي مقال  اميلو إملار ت ستونيألا ، كيا فعل فيلسوف القانو  أخذنا إذا

 ليهمإنظر مُ الذمن و  ،علياء منطق همأنفس و تبرعي  صنتخص  مخبراء  هو منطق يةكللل ى الدقيقعنبامل ملنطقا

 الشكالني، مجب أ  نملنطق ابطق نامل ةهوي  فنا عر   وإذا ،1«على أنهم كذلك بصفة عامة
 
 قترحأ، كيا كف

سبب الوهذا بالفعل هو  .ئمنر مال غ مصبحذي ال «منطق قانوني»التعبنر استعيال عن في مقالته،  اكالينوفسكي

تسيية  ستداللية الخاصة بهم،م ملناهجهم الا ، عند تحليلهلقانو  اي ف  و صص  املتخمفضل  هأجلمن اكا  ذي لا

استخدام  عن دول والع ،9 ونيمقدمة في الفكر القان أو ستدالل القانونيالا  مقدمة في: ـبالشهنرة  يالهمعأ

 ربما مقمنذ  شرليإ وجن أاوي ني والسوسيولوجي النيسانو الق تأكيدب حس ،الذي مصطلح املنطق القانوني

   عامنتسمن 
ً
ق تطبي في ثلمتيال » نهأل ، 8مالاس سوى املنطق الشكالني  مع فيهشترك يش يء  الهو منطق  ،ا

    .7«ونيتشريع القانالفقه ب الخاصة غراضألا على نطق العام املقواعد 

 علينا هل مجب  .5
ُ
 أ  ن

 
ن الذم نين لقانو ابذلك الذي مخص سك تيال أو اطقةاملن الاستعيم بسل

    يعرفو 
ً
قا بياذ جيدا

 
طابقة علينا م أنه مجب ال اعتقدو  ؟11لقانونيا نطقملا منألامر عندما متحدثو   متعل

  مفض يا ذه أل املنطق الشكالني، مع هوية املنطق 
ً
الشائعة  ستدالالتالا  ختزالا محاوالت إلىحتيا

الل ، والاستدa contrario والاستدالل بالضد ؛a pari ةمياثل يةقضياس مع ل بالقالستدالا ل ثاأم، ن للقانوني

  ةمختلف  ألةسامل في حن  إ  ،11تجريدمة شكالنية بنيةأفي ، a fortiori لىو األ ب
ً
 أستاذ إلىبالنسبة إذ  .تياما

ى علة القدر لها بإ  ه يتبنم تست. اصمنطق خله  ستدالل القانونيالا » فإ  نرش ليفيإيواري ه ألامريكينو  القا

 اكا  إذا يافيتير مس كلبشر اتبخالا  علىو ؛ له معنى العثور علىالغيوض و فهم بغية  ستجابةالا و أقلم الت

قمر ألا وهنا، . 12«تشابه جدمدة أوينز أوجه اختالف تي من جتيع قد تيكنامل
 
  متعل

ً
 عن طريق جاجِح ب أساسا

       .analogie واملياثلة exemple الاملث

ي ف «منطق»لية اكاستعيال تجنب مالذي  اكارل إنجيش ألاملاني  نو القافيلسوف  إلىا بالنسبة مأ

ضين  –فييا مجب القيام به  أ  مجعلنا نفكر غينبم ي  ق مايو منطانوني هنطق القملا»  إف تابه،عنوا  ك
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 .13«ألاقلعلى  corrects ةصائب أو، vrais قانونية صحيحة أحكام إلىتوصل د الريا نعندم  –ميكنما هو حدوي 

؛ équitables «ةعايل» ةالصفب، «صائبة» أو «صحيحة» فةالصحل  ما لناستبد إذاقبل بهذا التعريف سأوأنا 

امسة ة الخالندو  تخصيص بالفعل، ،تم  فقد ، املنطلقمن هذا و  .justes «فةنصُم » وأ raisonnables «لةقو مع»

 املناقشةمن  قدر ضئيل سوى  هناكلم مكن حيث قانوني، لا طقنملفي ا حثللب ملعاهد الدراسات القانونية

 فسن يدو مح هوذا الدور مجال، لكن ه أيفي  اًر يو ب ملع ألاخنر هذا ومع إ   .14حول املنطق الشكالني
ً
ي بيا

 .زة الحاسوبأجهدام استخ تزامدمع  تساعباالمأخذ أ   باإلمكا إ  اكا  و ، قانو  المجال 

 .ويستجيب لهامعها ويتأقلم  لقانو  عن اشكلها نصوغها و ي نالت فكرةالوني بمرتبط املنطق القان

ات نيتقال حصلف س يأساشرط و ه القانو  تاريخ النظر في تطور و بدمن أجله موهذا هو السبب الذي 

 .املنطق القانونيأ  مطلقوا عليه على   و القانوني يرج  الذيو  ،جالامل الخاصة بذلك يةتداللالاس

 الراهنة  اليعألا في  حظمن املال  .1
ُ
 :التالي طرح السؤالالناير ن نه مأ ني،للينطق القانو  كرسالتي ت

 ا  بن عملوضو هذا ال حو  ما حد   إلىواسع  اتفاق ثية ،بالفعلوجد م ر،عص في اكلف. «ما هو القانو ؟»
ُ
  ننهِ تَ ي  مل

تغينر  ، مكفيلكن .ح بهتصريال متم  بالكاي ما تفاق اأنه ولو ، املجتيع الواحد يفراأ  نب ماع لكشبو  ،لقانو  ل

حول  ل وضوحكب أساسيةوفروقات  تبامن،أوجه  ظهرتالثقافة، حتى  أوعصر، ؛ املجتيع؛ البيئةال أوحيط امل

شأنها أ  من ولة بشكل عام قبم  نرمعام اكهنهل  ؟منوالد قخال ألا عن قانو  فصل الب مجهل  .لةه املسأهذ

ثية  هناك على وجه الخصوص، هلو  ؟لقانو  ل منتمي الل ستدالني عن اتيينز استدالل قانو تجعل من امليكن 

 ةألاسئل ذهه على ةبجاإلا من املتعذر  ؟ة عنهوخارج إليهتمي نت ال  و أ تنتمي للقانو   متعلقة بالعدالةاعتبارات 

 ألاقلعلى  أوالخاص بيجتيع معن ، انو  الق تشكيل فكرةصياغة و  سياق عتباربعن  الا  ذنأخ أ  يو  

بغية  أساسيةهي  ألاسئلة هذه على جابةإلا أ  ، سنرى مع ذلكو  .هناك عامة فةبصعليه عارف ملتاو  ول قبامل

 عنوني، انلقالل اتدسمفهوم الا  تحدمدب السياح لنا
ً
 ظرياتنالو  ايئبملاع ريتش طةسلطبيعة و  فضال

     .ةنونيقاال

 أأ  نالحظ علينا ب وجمت ،قانونيةالخبرة ال شكلفي مسألة ت إلامكا قدر النظر  نيعن أ  ريناأ إذا
ً
مضا

افقها قانونية الالت ال  الاستدأ   نب أو ةاعبر القانونين  أكثر بن   سواءوهذه تحصل  ،مستيرةمناظرات تر

التشريع قه في ف أو ذهبفي املاكانت  ت، سواءختالفاالا هذه و  .مملحاكي أرقى امجلسو  فة الذمن القضا

 ما تتطلب ،القانوني
ً
من قبل سلطة، فرض حل   ،املعقولة غنر ة و بررالحلول غنر امل يبعااستبعد و  ،هي غالبا

في هذا و .في الغالب ايمجهم مت التي يااملحاكم العلهيئات  سلطةفي  أو ،غلبيةسلطة ألا ميثلة في  سواء اكانت

زتم املوضع    آي في نونالقا الاستدالل ين 
ً
 ت دالل الذيذلك الاستعن  معا

ً
 العلوم تسم به العلوم، وخصوصا

وعن ذلك  –قياس نيات الحساب واملاتفاق حول تق ىلإمن السهل التوصل مكو  ث حي –ستنباطية الا 

ياب غ فيق واتفاانعدام وجوي  ةلاح ةجيتنيث ح، نيةانسإلا علوموال سفةفي الفل نصايفهستدالل الذي الا 

 متشبثاكل طرف مبقى ، الُحكمداره إصيجري ب اتشاقء املننهاإ على قايراض  ق
ً
اب ا   .قفهيو

ً
املنطق  أل نظرا
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 م
ً
 للجدل،   مثنا مكو القانوني يائيا

ً
 ، من املنطق الاستنباطي الشكالني النقيض علىو  ،فهورا

َّ
 ميكن ياقل

 ه بار اعت
ً
  .، إذا جاز التعبنرعلى نحو تجريدي ر صائبنغ وأ صائبا

 سواء اكا  مشر ِ  انو ،ي الققرار  فاتخاذ  ةمهيى تولم ن  اكل َم ى عل يجبف
ً
 اق أو؛ عا

ً
  أو ضيا

ً
 إمسؤوال

ً
، ياريا

 ألاسباب، مهيا اكانت منه ال مناص  حتمي  أمرامه الشخص ي هو تز الو . وطة بهنامل سؤولياتاملب مضطلعأ  

  ألنه  .موقفه أو تهفرضيلصالح  هامقدم قدالتي يهة الوج
َّ
 بابسألا  بلةقام افيه ال متم حاالت هناك كو  ت ياقل

  الدفاع تنصب في  تيلايحة صحال
  مختلفل تكو   ما حد   إلىقوية  أسباب مع ،عن حل 

 تقدمرف ،صالح حل 

 ما ميكننا ن ذيوال – ألاسبابهذه  قيية
ً
ختلف من م قد ذيهو ال – مقياس أووز   أو ؛في حساب هاختزالايرا

  .خذتاملللقرار  شخص يمؤكد على الطابع ال آخر، والذي إلى ريف

ال بد  من فالستدالل القانوني، ل ينسبع طابب افتر عالا  إلى لتييت ملالحظاهذه ا إ ن لرغم مى اعل -9

تصورها  تم   يتال املطلقة لةدالعل ألاعلىل اثملانيوذج ، لعدة قرو ، على القانو   نَي ي  قد َه  هأن إلى إلاشارة

 
ً
 فض ىأا وهو م ،نيعقال أوبيعي ط صلذات أ نهاإ على أخرى  أحيا وفي  ،ميتافنزمقي صلأ ذاتنها على إ أحيانا

تدوينة ب حس]  ars boni et aequi فنِص وُم  عايلدمد ما هو تح نه فن ، على أطيلة قرو ، قانو  ال ريفتع إلى

 في يور القانونييكو  سر، من هذا املنظو و . [I ،1،1 القانو  الروماني يمجيستا
ً
من ة يئهوالت يداالاع متيثال

  .ظرضع النو ما القضام نمة ضيل قلكعدل الحلول أ، تهحليالتأمالته وتخالل 

 أنه حتى عندجب م ،طالقي  بنزوعه إلا  املثال ألاعلىذا همن  غمر على الو  ،ذلكمع 
ً
ما متم أ  نالحظ جيدا

من  خُل تم ل هاات، فإ  تطبيقتكاي أ  تكو  كذلك و أ، ميتافنزمقية ايةبإر  موحى بها أنهاعلى  وانن قدمم القت

بحيث . مةتليويال وصنصالفي  ءبجالذلك ا نل حتضم ، كيافاءكألا ريناملفس أكثربن   ناظرات وجدالاتمل ثارةإ

 عن  منتج ال  العايلالصحيح  حل  الإ  و مبد
ً
تج عن من قدر ما، بفيها زعمتنا غنرلقاعدة جدال فيه تطبيق ال كثنرا

 تتعارضوعندما  .لطةسمرجعية ذات  من قبل الحق   ر  قرا يا مليها منعو  ،لرأي آلاخررأي والل ومقارنة تقابل

 ُس ال
ُ
 ذوي الخبرةتبار  ع  الا بعننأخذ أ    أو، ةيب هرممرات سلسلة   ننش ئميكننا أ ،البعضعضها ببن   طاتل

العايل الوحيد  الحل  هو بالفعل رضوخ له ال جبم أ  القرار الذي مثبت  ش يء، لكن ال بيشورتهم وثوق امل

  .لليشكلة املطروحة

، أ  القانو  ، نالحظو 
ً
  نبن  التليويم أوما  و لر ا نو  القااء فقه أوساط فيسواء اكا  عيوما

ره ويتطعه وتشكيله و ضو  تم  قد ف ،ليةمطاإلا نيا ة بولو درسمل [ينامو ر لا   و ناقلا صو صنل]ن ياملفسر فقهاء الو 

 أ  داكا  من الناير جو  .املعاني ختلفبيج َج ُح وال، جدليةعارضات الوامل راتناظامل من خالل
ً
الاستدالل مؤيي ا

 مة تهدفاملقد بابألاس اكانتوإنيا  .إلزاميةة نتيج إلى   الرياضية،لبراهنافي  هل علياحال، كيا هو القانوني

 جالُحَج  ر أ إظهاو ، حرجضع مو  م فيالخصذاكاء وضع  ىلإ، الافالطونيةاملحاورات  فيهو الحال ا ، كيباألحرى 

 إليه ايع يالذ الحل    غنر مناسبة، وبأ أو رتجاليةا أوقيد النظر؛  ذات صلة باملسألة ليست ستخدمهاأالتي 

 و أ، في مفعولها لليناظرةا  اكلقد  .15معقول غنر  قلألاى عل أو، وغنر عايل صحيحاكا  غنر 
ً
بعض  يبعااست ،ال
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،و  ،باملوضوع وغنر مالئيةة صل ليست على اهأن َبَيا ل خال من جالُحَج 
ً
قترحة تحييد بعض الحلول املفي  ثانيا

    .وحيد مالزِ وحل  ُحَججلا من واحد وعن فرضرورة لضبامعقولة، لكن يو  أ  متم  غنر  ألنها

 معترف به يدقلت ياخل رة للجدالشكلة املثنملا تضين متعن  ا  وي، اكاملنش رار الق إلىوصول غية البو 

 قرار  فيها مع الُحكم سيتم التي القضية تشابه أوجهعن طريق ابراز  ،يمنية أومن قبل سلطة مدنية ت ومثبَّ 

  معترف به
ً
 القرار من نتجء سواو  ،مياثلةقضاما امل مع قانوني متع ص  ن ضينصنيفها وت اهاجير إ  أو، سابقا

قرار  واكأنهمبدو اكا  ه ن ، فإنيراج والتضيعن طريق إلا  أو ةالتناظري a simili بيهتشال ةجَّ ُح ب خالل الاستعانة

جوهرها في ة هتشابامل تال احلشترط معاملة متساوية لالعدالة التي تعدة لقا بيجري مطابقته ائب وعايلص

   .11ألاساسمن 

اقع  ،رهقرال مبرراتسعيه للعثور على  أثناء ،تهياوليسؤ ب مكو  على وعي الذيلقاض ي ا صار ، في الو

 دهاطيل أمقرارات مال متجزأ من مجيوعة  اجزءً  يثله ويقرار ما مندرج ندع سوى  بالطيأنينة عريش ال

ِ بواسطة  أو، ئيةالقضا السوابق طةاسبو  شكلتمخل نظام قانوني اي هاُي تي ِ وي ومفعولها
عند ، عاملشر 

تلك ك ،قانو  فقه الفي  ناتمن املدو   مجيوعة ر نش تم   قد، فالقضاة لتوجيه وابق  س نر توفبغية و  .الاقتضاء

ك في القر  السنر إيواري كو و  ؛عشرهنري يي براكتو  في القر  الثامن أمثال ز قضاة الانجلنبالالخاصة 

  من عشر،ر  الثافي الق تو  الكسام بي، وويلبع عشرالسا
 
 common لعاما و  لقانا تقاليد ركنزةت لوالتي شك

law ةإلانجلنزم.   

إما على سوابق  تكزا ر ت تن  اثنتن جَّ بُح  العدالة، ةدقاع على يةبناملو  ،تشبيهال ةُحجَّ ط ترتب .8

افق مع الق شرعي نص  قضائية وإما على   .بالضد ةجَّ والُح  ولىأل اب ةُحجَّ لا   فيتتيثال و ، وانن  املعتيدةمتو

ةللبة بالنس  مع سابقة ةحكياملعلى هيئة  ةتشابه القضية املعروض علىتستند  ال  ، فهيألولىاب ُحجَّ

ى عل] أي ،ratio decidendi   القضية السابقة بطريقة محدية لتسوية املدعى بهالسبب ى عل كنولمناسبة، 

تطبيق باالنطالق منها  ناييكنسالتي و  حاليةالية قضلا ىعلر صد كمُح رات مبر ضين ةقرر امل تلك النسبة

 قرارات صايرة سابيلتزم القضاة بيوجبها بقس، و تشابهةعلى قضاما مباستيرار قاعدة العدالة 
ً
اكم عن مح ا

ة إنها  إلىأضف . [عليا ة تزعمو  .نن روح القواعلى كذلك  تستند ُحجَّ لصالح  املدعى بهب أ  السب باألولى الُحجَّ

 قد عاقبناا كنإذا ف. حاليةالية قضفي البكثنر  أكبر نفسه بقوة حدية مفرض م ةيضقفي  قاعدة معينة أو سلوك

  باصأ ذيال شخصلا
ً
 فاتهبو تسبب  الشخص الذي عاقبة، فين باب أولى مله هضرب ءار جبجروح  رخأ واحدا

  .له هنطعجراء 

ةال  إ إلى ،، في هذا الصديإلاشارةر وتجد قتتال  ألولىاب ُحجَّ
 
  .بيجال القانو  بصفة خاصةذاتها في  عل

  ، عندمالالجب ظةعِ في ف
 
 مترك لن ،ن الجوعت ميو ت لصغنرةر ايو الط مدعال  ذيال مهرب    أه يسوع حواريي   ر ذك

ة إلى، فإنه لجأ كذلك في محنتهم البشر   ستداللايست بنها لإبوضوح أ  نرى نا ميكنوالتي  األولىب الُحجَّ

، شكالني 
 
 أ  البشر يستحقو   ألنهالك ذو بحت

ً
 تياماهتفترض ضينا

ً
ل الستدالا و  .الطيور الصغنرةن م أكبر  ا
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مقع ضين وإنيا وني، القان املنطقطاق ضين ن مقعال ف، هق لال نطة اقطن ضائيق مكُح من  متخذلم  يالذ

ةُح ال ايراجمتم  حينياو . الِحجاجنطاق  ه عد على توجياسي  شأنه أ ذلك من قانوني، فإ  ضين نظامباألولى  جَّ

 .كيه الصايرُح  قرار تبرمر على و  القاض ي

ةل أما بالنسبة  في العايةمبد ،، فهي تنطبقبالضد لُحجَّ
ً
ةا عليه تنطبق يالتالت حاالس نفعلى  ،ئيا  ُحجَّ

، règle قانونيةماية على  الُحَججفيها هذه  تنطبقالتي  الحاالتينز بن  يتمجب ال، السياقا هذي وف. يهالتشب

 .précédent على سابقة قضائية الُحَججفيها هذه  لتي تنطبقا ألاخرى ت حاال لاو 

 عندما 
 
 بشأ يل قا مل يقتطب عدم و أق يبطت تنص  على الُحَجج، فإ  هذه ام بياية قانونية ألامر قمتعل

 عنف ،بناءألا ورثة قة بالاملتعل ألاحكام و  بعضقان سن   اذإف .فسهن سجنالمن  أخرى  عواأنى لع ،ن معنوع 

ةريق ط  ل البنات سيتم توسيعها لتشي التشبيه ُحجَّ
ً
ة عن طريقبينيا ، أمضا سيتم التأكيد على  بالضد الُحجَّ

  .19اثنإلا  سجنعلى  نطبقال ت ألاحكامإ  هذه 

ةحسب بر نعتس فإننا ضائية،ة قعلى سابق َججُح التلك  تطبيق، عند بنفس الطريقةو  ه التشبي ُحجَّ

 ratioر قرا أو ُحكم في املقررة نسبةالمبدأ عليها طبق مُ من أجل أ  افية ة اكجدر ب هةشابية ملقضية الحالأ  ا

decidendi ةُح البفضل إننا ف ،مبررهذا التطبيق غنر ظهر أ   وإذا ،عليها قةسابالقضية ال  نتيكنس، بالضد جَّ

تل على رجل ق الُحكم تم   فإذا .ةالسابققضية العلى  ُحكملل القبول بها تم   تيال املاية القانونية من الغاء

 
ً
 مع سبق بر شخصا

ً
قتل أخاه  في التاسعة من عيرهي صب مخضع، فهل منبغي أ  امعدباإل بعقوبة  إلاصرار يئا

 الخلينا إيسيتعن  ع غ،اللبجريية الشخص اطفل ب؟ برفضنا تشبيه جريية النفسها قوبةالع لهذه نرالصغ

 .ةحالية الضيقلا لىبيه عتشال ةُحجَّ  قتطبي مينع distinction نزيتي

 ،[يل املعبرة عنهُج م الكشف عنه سوى عن طريق تأويل التال م يذلاو ثاقبة،  ببصنرة] نزيالتي إ  فن  

  هو والئي،سكال اجلِحجبارزة لال سيةهذه ال
ً
 ةُحجَّ بفضل  اكا  إذاف .صييم الاستدالل القانونيفي مقع  أمضا

ةالل بفضه فإن ،ى ر خأ ليشيل حاالت قرار   اقنطع توسي ل،، بالفعتم  ، قد ىباألول ةجَّ ُح و  املشابهة ، بالضد ُحجَّ

 و لنحا ذلك على از بينهنيعقد التيالتي الت ى الحاالة علة العددعقا يقتطبلنطاق ملنع ا اهذ دمدحت تم  قد 

   .املذكور أعاله

 دة قاع، وهي إلانجلنزي  القانو  العام نظام اعدو قحدى إل عايمة حاكم الاملطبقت عندما ف
ُ
 ملز ت

 فيه يا سبق تقريره، ومراعاة عدم تغينر ما بُ فيالتيسك ب يقاض ال
 
 stareكام وقض ي فيه من أح من مسائلت

decisis –  نزيإلجراء تيسبب تم العثور على لم م إذا، ةالسابق قضائيةلا ألاحكامه فقى لتطالب بالحفاظ عو – 

أفض ى بها يه حيث أخذ متم النظر فمناخ جدمد ي ف ةلر عاينغ أو ةمعقولغنر  اعتبرتات قرار دار صإ إلىذلك  و

بالتسويات  ليست ذات قيية مقارنةثانوية و  على إنهاتة بحال ةشكالنيالطبيعة الذات  أحكام القانو   إلى

قجدمدة  وسبل معالجات ممتقدباملطالبة  إلىالرأي العام ب ميا أيى، ل غنر العايلةوالحلو 
 
 .العدالةلهم  تحق

 من قبل التر إنجفي تنظييها  تم   تيال Equity courts «نصافإلا كم امح»ريق ط عنا رهتوفن تم   ةألاخنر وهذه 
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أ  تنجم عن  رة التي ميكنوضاع الجائمعالجة ألا  إلى دفهت انتوالتي اك السلطة امللكية في القر  الرابع عشر،

   .ةئيضاقالتطبيق الصارم لتقنية السوابق ال

،، من آلا  فصاسيجعلنا ،تطور هذا ال
ً
 نغض النظر عب أنه تيجة التالية، وهيص النتخلسن عدا

 ىعلاس ضيائر النل ري  فع متغاض ى عنأ    هذا الاخنرل ال ميكنو ، فانلقفي ادمة دالل املستختقنية الاست

 و  انفقهاء القجهوي  شغلتنافقد ، على خالف ذلكو  .ستداللهذا الا  إليهاالتي سيؤيي النتيجة  ر و  َج 

فكرة انوني و ستدالل القالا قنيات تن  ب توفيقإمجاي  إلى ، نو قاال ريختا طوالو ات املستويعلى جييع  ،بالسعي

اللغوية  ألابنيةفي  مضيرة زاميةلإاكراهات  منظومة تثبيتمن خالل  العيل] إلى ألاقلى عل وأ ،الةالعد

 قبول لا [اجى إنتعل، ؛ طبيعي، ومعياري ُمعطى ؛عام كلي  نظام  إلى تحويلهاو  ،الشكالنية البحتة والنحوية

ما  إلى النظرملفت  الانشغالهذا   .املعتيدةحكام ألا رة و ات الصايلقرار با  acceptabilité sociale الاجتياعي

اقاكتفاءه ب  إلىيعوي  ،مجال القانو   قصور  فيمن  البحتي نستدالل الشكالالا  منطقبه  متصف بة ير

على املستوى  مقبولةغنر النتيجة  و  تك دمانعف .ةجيقيية النتى عل ُحكماصدار  يو  ت جانتاستالا ب تصوي

 فامل ،آلخر أوما ، لسبب النحوي  أو اللغوي 
ً
 ءهاجرا فل عنغ  قد ربيا مكو  تيينز تقدمم  إلىحامي مكو  مدعوا

ق طريعن  الِحجاج ىإلتشبيه ق العن طري الِحجاجالانتقال من إلى ، و الاستداللية هملقدمات  تشييدهء أثنا

 .الضد

 إلانصاف عنحث كيف ميكن للبندرك   أل  اكافيةسابقة ظات الحال ملا  ، إانيةلليرة الث ر ر أك .7

équité ذها  الا تلك  من قبل قبولها عبمص ،اليقن  عدمو ك من الشعناصر  في الاستدالل القانوني مدخل  أ

 سخر إ  و ، فعلهم ي  ر هؤالء تجلى و  .من قبل املناطقة وباألخص، ميعلذات الطابع ال نعرجاتأكثر املباملتشكلة 

  كرفم اتكتاب فيبشكل واضح  ،صن ء قانو  متخصاهقف منه
ً
ات فرضي ،املنطق سمإب ،مقدم  أ لم متريي ابدا

   .الفرنس ي بينر أبيالروف سليالف ، وهو تناقضةم

باتباعها  ،اكانت، يينكو توما إلالقديس لتي غلبت على كتابات اا ةئيوال سكليد الامن املعلوم أ  التقو 

ة سببالنو . التحليليةت ال دالستع الا تيكية مت الدمالكدالال الاست ةبصورة ملحوظارض عت ،رسطوأ فو لفيلسل

 ،واملناظرةة ناقشلي على مشكالت تخضع لليل العيق العقية تطبو فضيلوه ،prudence ر  التدب  إفو، ألرسط

 في حن  إ  الحكية، كياو. اصا لهاخذاته معيارا  حد  في مصبح بحيث هو ، النهائي يار هو املع ر مجعل من املتدب  ]»

 له ليس  رالتدب  ، فإ  [بيقياسها يسيح لنظام متعال  ، الحكيم روحفي ي انعكاس ، هإفالطو  تصورها منذ  تم  

ق رهجو 
 
 لمف .ساس لكل قييةبوصفه أ  رب  التدوجوي  إلى حيلمأ   سوى  لهميكن ال و ، ه بهبياذا متم تعريف متعل

اقبه  الصالح إلانسا  نرصد نذمالنحن  بل ،بدقةويرصدها   كارفألا  متأملي ذو الالصالح هألانسا  يعد  ونر

     .18«عن كثب

 مئناكا الصالح نسا إلا  اكا ول
ً
 ا

ً
 رأمه تعارض م لم يتافنزمقيا

ً
، فقد آخرصالح  أنسا  أيمع رأي ابدا

 لتحدم سطير مكو  املعيار ألا 
ً
واجهة م فيلكن، و  .ناقشةطروحة لليلكل قضية من القضاما امل حل  د اكافيا
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، يةانونية واخالقت قمشكال  ل  حأ  شب ألاخالق علياءانو  و   فقهاء القبنت التي أثارتها الخالفا ناظراتامل

ري أبيالر أ  مرى فف لفيلسو ا لفقد فض    عل التدب 
ً
رهو علم  ،يا على  قيألاخال الُحكمر الذي مؤسس والش الخن 

في »)لعدالة ل ل، وباألخصلفضائا لتعريف توصلأ  د بع زعم أنهو  .علعنه الف منبثقالذي  قصدال أوة ني  ال

تطبيق  كفياكا  م ،(17«امة للجييعكر ينح المعام الذي ال لحصالتحقيق ال مخصصة لةضيف هانضوء أ

العكس وعلى  .نباط بسيطاست اجراء عن طريق الالزمةالنتيجة الستخالص ، بعينهالى اكل حالة التعريف ع

 ألاولىر كنبواالتلك بيالر أعند عل بالفجد نخالل القرو  الالحقة،  يرهو تط تم  الذي ئي، املنهج السكوال من

طبيق في جييع قابل للت  طبيعي قانو ل أي، ةليَّ كلا يعالتشر  قهمبايئ ف تقدمممتيثل في الذي العدالة  علمل

ابع السن  ى القرنعل هيينيسوف ، و الرياض ي املنطلقذات  نيةالعقال  نزعةالزيهر مع تقدم سنوالذي الحاالت، 

    .الغرب فيلعقل ا سيايةر صو بامتياز عميثال   وهياعشر والثامن عشر، 

سة يغلدقيق لصاثال تاالمرو ، بق دة، لعمةمحكو  ةصليفي بداماتها ألا ة الدالع اكانت .11 ء سوا ،مقدَّ

 قديست اكا 
ً
 نفسبو  .ةمقيافنز يتاملوالطبيعة بن  البشر روحي وسيط  كشف عنهام لصيغ   أو  رف أسالفعُ لِ  ا

املحاكيات  إلى ، وعلى مدى قرو ،اللجوء  متم ااك ،القاطع بالدليل الوقائع ت صحةاثباأجل  من ،الطريقة

 تصر من اهنم جر خماكا   تيوال نَح املِ لجييع  [به تبهع املشث مخضحي]دمنية ال
ً
 إلالهية إلارايةتدخل بفضل ا

 تم  قد  في القانو  عدل ال أ  قيقةح بوضوح عكسياكا  و ما ، وهايلةتهم عيقض من اكانتلذا أولئك فقط

  .ةساقدوال الورع ن وب الخلط بينه

قم لمو 
 
  تحق

ً
ين ف .في العدمد من الثقافات نالدمو  قخال ألا ومعامنر  القانو   بن التام  صل لفا ابدا

  تدريجي شكلوتطورت ب نشأتقد    ة القانو قالليتساعروف أ  ملا
ً
نتيو  ال م]  كين  ئال  تعين  قضاةل نظرا

وتحدمد  َبَيا  أجلمن  قلألاى فعل العدالة، إ  لم مكن لتحقيق ،و  كلفمم ه، و [كهنوتيال نروسإاكلام لنظ

طبقة ر كثأاكانت وقد  .رعيةاملحاكم الشلتقاض ي أمام بغية ااتباعها  بالواج القانونيةوالصيغ  إلاجراءات

 لقضاةا ساعدوا الذمن «قانو  فقهاء ال» بـة الخاص كلتي هشيشرو ،  عصر اللخ ،رومافي حترام ة باال ر مجد

؛ اءر آمن  مجيوعة وهذه هي عبارة عن .الرأي واملشورة بإسداء، نيةالتشريعية والقانو فهم وظائ أيمةت في

 من برأك صورةبو  ،نيلقانو  الروماا يتقد زو  الفقهاء، و ؤالء ه طورهاو  هاأعد قواعدو  ،كمِح أمثال و و  ؛يغصو 

ه ركنزة جعلتب ،أعضاء املجيع السياس يعليها من التصويت  تم  ي توانن  الن القمو  ؛القدمم و  نصيغ القا

 ، ratio scripta املكتوب لُحكما في املقررةنسبة الو  الرأي تقييمفي املوجه العقل يليل  عتبريُ 
 
ه ر دو ر بوالذي أث

 نطعلى 
َ
 ام القانو  الك
َ
 ةعو  لسلطخضن مالذم أولئك دمهكي يستخل انيةكنيسة الرومال الذي صاغته س ي  ن

  .لقضائيا هاتشريع

 ، نالرومانيفقهاء الالتي وضعها  définitions فوالتعاري catégories للتصنيف سنايمةإلا الفئات هذه 

وني انتشريع القنظام ال في جييعها تغلغلتالتي  ، هيهمكيوِح  وأمثالهم واعتقاياتهم همصيغ إلى فةباإلضا

 و  ،21ةوبيألاور ي القارة ملسيحية فا بللشعو 
 
عقالنية بايئ مئلة بوجوي قالفكرة الاي اعتياو   إقرار نت منمك
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وقد  .عروضة عليهماملاعات النز ي لفصل فل عايل حل   إمجاي إلىلجأ إليها اكل الذمن يسعو  أ  ممجب  للعدالة

 هااتبن تيلرة الفكل اتهابيقوتط ،لسايس عشرالقر  ا منذ، لرياضيةلعلوم اا أحرزته تم   ذيلتقدم الل اكا 

 ألانظيةنيوذج تعالي على غرار كائن املده الأوجعالم   الحدمثة بأية الحيية املسنو طال فوالا  الطو  إف

 بالقانو   ن املهتي أولئكييع ج آمال ززيعتالكبنر في يعم و  ألاثر الرياضية،
ً
، فلسفةضيات واليار كيا بال تياما

ابع الس   ر القع مطل منذو  ،كرو املفؤالء ه .universelle شامل كلي   يانونق فقه أنظيةر تطويوالذمن شرعوا ب

ل ، وذلك من خالالنظام الكهنوتيقانو  الطبيعي من سيطرة ال استقالل إلىوهم مسيحيو ، سعوا،  ،عشر

قاض ي وف والسلللفي علىألا  لثانيوذج املواكا  هذا هو . بحت rationnel نظام قانو  عقالنيه كتصور 

 يألاملانني نو لقاوا ؛ وللفيلسوففندور وفبئيل و صي انيملألاوني القانوف و لس؛ للفيسيو هوغو غروت الهولندي

 .كريستيا  وولف ألاملانييلسوف والقانوني ، والفنتزلم ليبريد فيلهغوتف

الة نظام عدل أي، droit naturel القانو  الطبيعيرة فك صياغة ،فترة طويلةذلك بقبل ، تيت لقد .11

  قبيلتطلصالح 
ً
: ماني شيشرو رة للخطيب الرو فحة الشهنلصا ي هذهفيث نجدها ح ،ا مفي اكل مكا  وز يائيا

افق مع عايل وعقل، و  حقيقيقان هناك» مقبل التغينر،  ابت ال ث وهو، جييعلدى ال موجويو  ة،لطبيعا متو

ر ىإلنسا  إلا مدعووأبدي؛ إنه  ال  هو ، فينعم أو اكا  مأمرسواء و ؛ يهعن الشر بنواه هصرفوي، أوامرهب  الخن 

 عب صالحن الطب مخا
ً
ال كيا ، رى أخن  نقوا بيوجب له مجوز ابطاال  .شرارألا  لىعتأثنر  أييارس م ال  هنك، لثا

لس مج أ  مخلصنا منه ال ال ميكن  .بالكامل ؤهالغا يكننر املغمن أحكامه؛ ومن  ُحكم أية مخالفمجوز 

 فمكو  مختللن  و ه .هر فسيه و شرحعن أحد يأنفسنا  خارجبحث ال نأينبغي ، و لشعباوال  الشيوخ
ً
في اء سو  ا

 مبل تقسامل في كو  ولن م، أثينافي  أو روما 
ً
غنر قابل  ثابت، أبدي؛ واحد قانو  إنه بل ، ليوما عيا هو عليهختلفا

بيثابة ، لبالفع، هو واحدال لهفاإل؛ حوالوألا  ألازمنةاكل ي فو ،على السواء لشعوبجييع اسيحكم ، لتغينرل

 ي ذلوهو ا، القانو  هذا  هو منش ئ .د الجييع وحاكيهمي  س
َّ
 ،هنفس من بهر  متإنيا ، هطيع مال والذي . هأقر  و  هسن

 تخص) أخرى ن إلافالت من عذابات تيكن مو لالعقوبات، حتى بأكبر ه لنفس ظيحتفرية، و بشعته الوينكر طبي

   .21«(البشر

 ملذهباتصورات من  و شر شي يستوحي فيها هةمشابصفحات ة، وغنرها من هذه الصفحتشنر 

،الرو  ةاكل قأخال  نر عامم système منظا مجري باألساسهو  idéal مثالي نو  قا إلى اقي  لم مكن ر وهذا ألاخن .22يَّ

، لماني، ولكن و الر  و  القان محل   ل  نه أ  محم القصد اقب ألامرلزم  إذالحد  تي قد الالعايلة  غنر ، من العو

 تانكفعشر ن بع عشر والثام  الساي القرنين  فو ي  العقالنو ر نظملأما ا .على نحو شكلي بحتتنتج عن تطبيقه 

الكامل تأسس بكلي  م قانو    ، لفقِه ايل  ع قانو    système امنظتشكيل وتطوير  أرايوالقد . أخرى ات طيوح لهم

سواء اكا   ،حيطامل أوالبيئة  صالحيتها عنصحتها و و  صياغتهافي لة ومنفصلة مستقنية على مبايئ عقال 

أ  ال بد   نظاماكا  مثل هذا اللقد  .نظيهحكيه وتأ  ت لهامنبغي   ااكو  تهانشأي شهد الذ ،قافيثال أوجتياعي الا 

 ،ةالقوانن  الوضعي وإصدارتشكيل لفو  بيكس الذمن أولئك متجاوز أ   على أمل حقوق،لاكليات ا في سدرَّ مُ 

ارة انحاء القفي  ق حقو ال لياتكبأيى هذا و  .دريسه لهمت تم   املثالي الذي نيوذجال ذلك ،قل قدر ميكنأبو 



15 

 

، في لم مكنعي الذي الوض   لقانو ل حةنو يامل ألاهيية التقليل من إلى ،دمملقالنظام اعهد خالل  وروبيةألا 

 مثل الي، تيامغنر اكامل للقانو  املثقليد ت أوة محااكا سوى  ،ألاحوال حسنأ
ً
مثال العدل في كهف  ل  ِظ ا

الفكرة  إ  .نفسهادالة الع لفكرة صحب ومنقو يد شاتقل أواة محااكري مجسوى مكو    أ كنمي مل ،إفالطو  

غنر  أواشر مب انعكاسو ، لي  كلعقل  ديتجسلم مكن سوى ة، عانن  الطبيقو ، مثل قانو  العايلال  بأ ائلةالق

متعارضن ، وكالهيا من ثنن  ا منتقليدياخل تطويرها  تم  قد  ،إلالهيللعقل ( اهأانشالتي  الطبيعةعبر ) مباشر

  القوانن  أ رى كنا نواء سو  .empiriste التجريبيوالتقليد  rationaliste النيققليد العتليا اوه أصل يمني،

 a استداللية عدمةب أو ؛a priori ليةرية هي قوانن  قبشلبات االعالقتحكم مجب أ   التي ى ألاخر  وتلكة الطبيعي

posteriori نسا  يور إلا إ ف، ةالتجربيق عن طر  أو ،اضحةبديهية و  أفكار ن خاللم اليها التوصل تم  وسواء ؛

ي ؤيت أ ال إ هذا املجال بايرة بشرية فيم يأل  ال ميكنو ، هاينوتدو  وحفظها إظهارهاعلى قتصر أ  م ال بد  اكا  

سوف قديس اوغسطن  والفيلماني الفيلسوف الرو ال ناكل مدي لطاملا شو  .تباطعالخطأ والا ي وع فلوقل

في تتيثل إنيا  ألاساسيةالحكيم  سيييملايلة فض  إ فكرةعلى  و  بيكفرانسيس  إلنجلترا ساميستشار الاملو 

   .تهاشيئملو  إلالهية إلاراية تقدرهملا لخضوع التواضع، وا

من اكا  يستلهم واء ، سjurisprudence universelle كلي  نو  اقلفقه  ىعلألا  ثالياملنيوذج لذا اه

القانو  نظام من  أوو ، عقالنية سففال شيدها يأبنية ن م أونيس ي؛ من القانو  الك أووماني؛ القانو  الر 

 ثالث ضت معهفقد تعار لقانو ، ا فقهاءمن  أجيالتشكيله وصياغته من قبل عدة  تم  ي ، والذإلانجلنزي  العام

ق وحاتاطر 
 
، كيوونتسميو  شارل نس ي الفر  ف؛ والفيلسو زبتوماس هو  إلانجلنزي سوف يلفبال تتعل

  .ك روسوجا الفيلسوف السويسري جا و 

في وضح أحول هذا املوضوع بشكل  أفكارهالتعبنر عن  تم   الذي هوبز،لفيلسوف ل بةبالنس. 12

 ت يسل   قانو ال ه مرى إ فإن ،عامال نجلنزي إلا نو  قاالمدرس  لبطاو بن  فيلسوف مكتيلة  رنغمحاورة 
ً
جسيدا

 ةوقوة الدول شكلو اية؛ م...اثا ياللف)في كتابه  أظهر قد و  .لحاكماية إرا مظاهر من مظهر هو  اللعقل، وإني

سوى  ال ميثلوي في الطبيعة، هو يسالقانو  الذي  أيأ  القانو  الطبيعي،  ،(1151 لسنة ةية املدنياملسيح

 يائيالتي كبنرة هي ة اليكسوال صورة يائية،بمكو  ن أجل البقاء الصراع مث حي غابقانو  ال
ً
ة كيلستأاكل ا ا

 ،الذمن ر البشلبني  حتيلمُ ال أمر ، الطويللى املدى ع، هي، ذهه الكل   ضد   الكل  حالة حرب ن لك .غنرةالص

حد أخر  أهناك ثية كو   مال أمن  ،قإلاطال آمنن  على لن مكونوا ف ،ما حد   إلىاوية تسمتيتعو  بقوة م لكونهم

و  رر مق عقد  إبرام على  متفقو  فهم  ،ائيةب الدر الحطر مخا جنبلتو  .استعبايهم أو القضاء عليهمميكنه 

، انشا، وفي آهببيوج
ً
  تهماوضع قو يولة و  ء  معا

ً
 مالذي مصبح  الحاكمرهن إشارة موحدة جييعا

ً
عن  سؤوال

 سويةت نو  عمتخلهم إنفبذلك، و  .الخارجيةالهجيات  منتهم وحيام الحفاظ على السالم بن  املواطنن  يةمه

 بهاحل احترام والتزام جعلها مسيو  ،الحاكم اسيضعهانن  التي القو  إلىتثال ماال   بقبلو يو السالح بخالفاتهم 

  .تهاتتيحها له سلطبكل الوسائل التي  ،الجييع من قبل
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  لفيكسهو و 
َ
  ةساوِس الق

ُ
دمنية ة البير الت تكنلم  وإذامصدرها، التي  انن القو  ماعليم احتر بت ن رب ِ وامل

 محتيل انتهاك يأل  العقابوتوجيه الة، لعدة عن إقامة اؤولسم ممحاك هناك فستكو  ية، فااك وألاخالقية

الذي  الحاكمهذا  .ت تصرفهاتحضوعة و ات املسلحة املذلك، عند الاقتضاء، القو ي ف دعيهاتو  نن ،اللقو 

 ف ،رعاماهلى ع ةشبه مطلقمتيتع بسلطة 
ً
 النحى لنه عوضع قوانيي سيكو  حرا

ً
 أالشرط  ،و الذي مراه مناسبا

 اجتياعيد عقبرام إفي  سببال اتبالذو   هت اكااملو  من الخوف أل  وجيه،يو  سبب  رعاماه حياةيهدي 

افق مع مصلحة رعاماه، ف لسوف هوبز،فيال، حسب الحاكم يا إ  مصلحةوب .ي للدولةتأسيس  يجب أ  تتو

 أعيالهمولة از ن ميكنهم موبالطريقة التي ت، هموميتلكات الدولةكا  س عجيياة على حيامة حي  لقواننا صحر ت

   .المالخاصة بهدوء وس

ق طروحتن ا بن  ةرعبابطريقة  ،جيعت تيال هوبز  نظرية إ 
 
اليوناني الفيلسوف ب ألاولى تتعل

أ  طرحهيا سبق اللتا  و  ،(ا مليهامو  358)   غلوكو  ونانيالي وفسلفيلبا وألاخرى  ،(وما مليها 338) اسيياكثر 

 ذيال ة البشريةللطبيعرق خاكائن الال، هذا ثا اللفيا نجعل متهي نظرية  ،ريةيهو لجافي محاورته  إفالطو  

 ، نفسها البشر  إرايةوجدته ا
ً
لى ع ،فتعس   أيعلى  قدرته املطلقة تنطوي ال  ،زماني ميتافنزمقي بكائن شبيها

  .اماهعر مصلحة بيا مخدم و ، جائرو  قرر ما هو عايلهو الذي مفتي متحكم بها، ال اض يألار ي ضين حدو  ألاقل

 متيكنوا من ال  حتىة، مستير  يةأمدمولوجغندا بابرو دام باستخ تهموتنشئتهم تربي سبيل بذل مجهويه فيم وهو

معنى أ  تكتسب  دالةعلكرة افل ميكن ملو  .هاسن  امتثال للقوانن  التي لى إنها مجري سوى عالة ر  العدو تص

 حديم
ً
 إلىقال الانتبل ق إذ .من الافراي فري اكل  ت واجباحقوق و  مقرر الذي  القانو  الوضعي من خالل ، إالا

 ما اكا  لفع في  حر   فري اكل    اكا ،بيعةفي حالة الطه نأل و ، مضي أيلعدالة لفكرة ا نمكم ل، يعاملجت ةلاح

 على
ً
ميكن تعريف العدالة على أنها أصبح و ، الدولة تأسيسمع  سوى ،   لقانو ا منشأولم  .فرضه بالقوة قايرا

 .ئحللواوا انن ن خالل القو لى مكم كيا تتجراية الحاإل امتثال 

 فرضأ  ت ،املطلقة لحاكماالسلطة  يدهتيج فيال سييا سياسية، لا زلسفة هوبف استطاعتلقد 

، 1188وعام  1148ات عام ثور   أل ، لةعد  غة مبصي ولكن ،من الزما  من قر   أكثرعد ب ،نسافر نفسها في 

 .رملا البتسوية مع د عقعلى  هاجبرتألكية ية للسلطة املزائم مدو  به ،هو معروفكيا ، اكلتاهيا اتسيت

؛ الصالح في لي  انو  الكه الققف فكرة تقويضمن  ،أخرى بطريقة و ، تيكن الذي ينالثااتب الكأما  .13

 (1948 لسنة روح القوانن ) مفه الضخمؤلي حظ الذي كيو نتسمو وف فيلسالهو اكا  قد ف ،مكا  وزما  اكل  

 .على الفور  بشعبية واسعة

 لهئرسافي  نرةألاخهذه  يفتعر فقط متم  لمف .وضوعيةاملعدالة ال مرفض فكرة ال هو ف مع ذلك،

افق عالقة» إنها، على ريكا إلىنرة شهلا  كثرأ ا، بعدبل وتم استئنافه ،24«اثنن   بن  شيئن بالفعل موجوية تو

، فيامن خيسة وعشرين ع
ً
 إال ظالم أوايل ع يءالقول بأنه ال موجد ش إ  »: (روح القوانن )لفه بدامة مؤ  ما
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ر القطنصاف أ اكل   دائرة، لم تكنلا نه قبل رسمإالقول يعني  ه،نعتي أوة عين  الوضالقوان تفرضهيا في

    .25«هانشئمضعي الذي و  الو انالق سابق  على فنصاإلا عالقات وجوي اف بالاعتر ي منبغ ،لذلك. ساويةمت

ِ أما              
 أوشياء ألا  سارية املفعول على] يةضعو عالقات ال هذه لجعفي تيثل يسفهو  عيور املشر 

نزها ييعن ت عقول جييع الل غفتأ   ايكال ت لعدالةل  عالقات تكو ِ لانن ، كقو  هال سن  خالمن  [ايمةملع اوقائلا

من  أخطريس هناك ل، ور نظمن هذا املو  .الخاصةسوى املصالح  ذا التصور هب حجم أ ميكن وال ، اكهاإير و 

 إلى ، ولكنالعدلاء إرس إلى سساباأل تهدف  الن  قوانا قد تجازف بفرض هألن ،ةحدوا بيد  ت السلطا اكل   تيركز

ل مث تجنب من أجلو  .شرعيأمر انه على  ،صةالخا هزز سلطتيع امم مصلحته الخاصة؛ و مخد ما اكل   اعتبار

السلطة  ينحم ال  ،مثاليسياس ي نيوذج بوصفه  ،ن  السلطاتالفصل ب أديبب و يكمونتس نايىنتهااكات، الا  هذه

 اثناء همماية قيخشاة قضال إلىوال ، اصومهفي ترهيب خ تستغلها قد لتية انفيذمتال السلطة إلى التشريعية

 حالتصريمصح   ال و لة و غنر مقب ألسباب، صين   املتخاأحد الطرفنصالح ل أحكامإيراج و  صياغةب ،تقاض يلا

 .ألاحيا بها في كثنر من 

ة، بالضرور  ،نيتعال  ريعيةالتشة لطالس يةاستقاللإ  الة مونتسكيو، أص تبرزوضع ملفي هذا اولكن، 

ةالة دعستكو  ذات تطبيق و  ناهاتبتس تيالوضعية ال القوانن  إ  ا  كيا يشنر العنو و  ،ألنه .شاملة اكليَّ

مع يستور  قة التي مجب أ  تكو  للقوانن ل مع العالتعامست» روح القوانن ، فإ  س يألاسا لعيلهالفرعي 

     .«الخ...ةتجار ال، و دمنالو  خ؛ناوامل ؛عاياتالو  عرافمع ألا مة؛ كو ح اكل  

 ظروف ا علىهواعتيايا، هر عصو  طهايحيب تهاالقعاملتيثل في للقوانن  ابع النسبي الطا هذإ  

ق محول يو  ، ثقافيةة، والجتياعيالا السياسية؛  لهاكتش
 
، بحكم الوقائعط ، ليس فقنو  كلي  افقه ق تحق

تكيف مع ت أ  ت القانونيةالتشريعا ب علىه مجألن، بحكم القانو  ى حتبل  ،عن شر ِ املقصور ل وذلك

في ئدة لسااعقالنية زعة الالنبسوم و امل ومونتسكي ومهفمحسب و  ذلك،مع  .تحكيهاعليها أ  تيعات التي ملجا

 دجسيت ستكو   القوانن  فإ  ه،عصر 
ً
 ر تعبنو  كأ  ت للعقل أكثر من ا

ً
 .وتعسفية ةمطلقحاكية  ايةإر عن  ا

كل بش السابقي وجو ذات ال اةاو املس أو عالقات إلانصاف أ  تحترم ، مجبايلةع  ننهذه القواتكو   كيول

 تكييف وقف عليهامتتي امل الالعو بدور  الاعترافهذا مع  ة،عيالقوانن  الوض شكيلوت ةاغيصلى ع موضوعي

  .املختلفة املجتيعاتمع   ننالقوا

 يعتستط ال  اتجيايت ئنااكا ؛و  انلقا مبكال ناطق اللسا  ال سوى » سواليهم ، فاةلقضنسبة للابأما 

ق شرط هوهذا  .21«تهمصرامن ال و  قوته منالتخفيف 
 
 :مونتسكيو ناخبر مكيا و ، ألنه، ئيلقضاا نمألا  تحق

 ال لدرجةت ن الثباميقدار ب ألاحكامتصف تأ  فيجب ، الثباتحالة من بأ  تتسم يحاكم للبغي نال م اكا  إذا»

 لكنا لقاض ي،با خاصمجري رأي تيثل  ألاحكامه هذاكانت  ولو . قيقي قانوني نص  من  أكثر افيه كن أ  تكو  مي

  .29«هابزام لتباال فيهي نتعهد الت اتبلواجاما هي بط ضبالأ  نعرف  و  جتيع ياملي ف عشنا
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 العقد) هبفي كتا ارهعها وطو  وضكل الذي بالش، سوجاك رو  جا لسوف أفكار  الفيجاح ن يعوي. 14

نو  قاعتبر الالذي ي  هوبزتوماس لسوف يستلهم من الفي  اكا ولئ  ،نهإة حقيق إلى ،(1912سنة ل الاجتياعي

ة السلطة بصاح كلص املتي تخالتلك هوية الحاكم ب فر ِ يع و لمهفالحاكم،  إرايةعن  نر تعبمجري  ، الكليَّ

 ا ملجتيعا وأ، مةمع ألا  إنياو 
َّ
 نن ملواطاية إرامع عارضة تاملو  ،العامة إلاراية يهو  فكت حيث ملسياس ي املنظ

 طب ،الذمن كأولئ  وتعن  ؛ ةنن  الدولواق وتسن   ؛ظالمتقرر ما هو عايل و  ن  مِ هي  ،ةالخاص
ً
 قوانن ،ه الهذل قا

إإيارة ابو ، مةألا  إرايةيذ نفتسيقومو  ب  املستقلة،لسياية اذات ألامة  صالحياتو  .عدالةقامة اللدولة و

، ولكن هذا الش تو ص  أل لك وذ، محدويةال مجب أ  تكو   الشعب، إرايةواملعبرة عن  عب هو صوت الرب 

  : اثننعلى شرطن  
ً
 ةجهو على  ابناءً ه رأم مواطن اكل   مبدي  وأفي الدولة ة ز متحنجياعة  مكو  هناك أال» -أوال

 ، 28«فقط بهالخاصة  نظره
ً
قأال  -ثانيا

 
بيا يعاه ، امةصلحة العامل ركهاحم بلبيصالح خاصة،  إلاراية هذه تتعل

 من العامةاملداوالت ينح م لإلعجابمثنر الة لحة والعدليصل تفاقا» :روسو
ً
 عن يغيب إلانصاف طابعا

ة فيها طابقوتتوحد تت لحة مشتركةمصعدم وجوي لوذلك ، ةصخاالشؤو  الفي  النقاش  قاعدةال هوي 

على  كيدتأال يكنكو  من املسيروط، شهذه الء في ضو .27«النزاع افأطر دة قاع هويةمع قاض ي لل القانونية

 ئيياهي العامة  ةإلاراي»  إ
ً
 للعدالةوإ  القانو  سيكو  ت 31«عايلة ا

ً
   .جسيدا

 (1798سنة ) سيةالثورة الفرن تتيكنسوف  ،ياتوجلمدمو ألا تلف هذه ختيعابها ملسا من خاللو  .15

 ي تيثل لتا شريعاتالت بجييع قانو  المطابقة هوية  إلى وصول من ال
ً
 قليصتلى وإطنية؛ الو اية ر إل ل تجسيدا

فصل في القضاما ال سلطةيثل تلن وسوف  .صل بن  السلطاتالف دأ، بيوجب مبألاينى الحد   إلىة يور القضا

من خالل معينة الت حا على  ننوالقل ألاساس يالتشريعي  نص  ال بيقتطسلطة سوى  فيها كمُح لاصدار او 

ِ ا إراية عن الانحراف إلىتؤيي  قد تفسنرات إلى ء  اللجويو  ب،ئصاباط تناسء اجرا
      .عملشر 

،  أوح غنر واضالتشريعي  النص  هذا فيها و  مك التيلنايرة لحاالت اافي و  رقم   انو ق فقد وضعاكاف 

 عمرج ،ءقضالل إلاياري لتنظيم ا حول  1971غسطس لسنة و أ 11-24
ً
 عيومي ا

ً
فصل  اءاتإجر  لىعتيل يش] ا

أ  م ليحاكليكن م ال » :ملي ماعلى منه،  12 رقم ةايامل تنص   إذ .كمع املحايلح جيالص [ستعجلةالدعاوى امل

 قانو   وضع أوقانو ، تفسنر  ي أنه من الضرور رأت ما متى الهيئة التشريعية  إلىه نها ستتوجلك، ائحو لضع ت

 قد ذلك، ف إلى فةباإلضا . 31«جدمد
ُ
تم و  ،أحكامهم هاإليستندة امل سبابألا تعين  ب واجعلى القضاة  رضف

 .تطبيقه بهم ضر تفملمن ا نو  الذيللقا ةضانتهاك القدم اع ضيا عن ؤولة ملساالنقض  محكية تشكيل

 البيثابة  محكية النقض اكانت تعتبرو 
ُ
 امل طي  ر  ش

 
اقبة ب ةتشريعيال السلطةبل ق نم فكل  إلاياري ياء ألا ير

  .همهيت انجز بهم  اكاالتي  الطريقةعن رية يو  اريرقت إليها رفعمأ     عليهتعنيي، و ئاقضجهاز اللل

اقب وخيية ع لهأ   كشف» العام، إلاستعجال إجراءاتملخص  أو ع العيوميملرجا شاءنإ لكن و

مخاطبة لهم  تتيحالتي اكانت  صالحيةال فرطبشكل م القضاةفقد استخدم . يليةة العامليارس ى مستوى عل

 وا مفهاكانو . الهيئة التشريعية
ً
نة لسطس غسو أ 24-11 رقم   انو قنصوص عليها في امل قواعداليو  احيانا
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فاقم ت إلى ىيأملرجع ا إلى لةإلاحااملفرط في تكرار الفإ  ، بالتاليو  ...اتهمشدمد التقييد لسلطالعنى املب ،1971

اقع،و  .32«العيلية هذه يبسالي ااملتأصلة ف ساوئ امل لم  املرجع العيومي إجراءات إلى  كرر تامل إ  اللجوء الو

قد فسها ن ةيتشريعال لهيئةا مناشدة صالحيةإ   بل ،صحيحل بشك عن السنر  لةعداال مجرى فقط  قليعر 

ة بطريقة يقانوني الاملواا هتفسنر ب وذلك ،السلطاتل فصفي  لةبجَّ املعقيدة ال خرق  إلىفي نفس الوقت،  ،أيت

ِ حسبو  ،أخرى يو  
      .الطرفن  أحدلصالح  ،املعلقةلدعوى ا عم املشر 

 بعةر أرقم  فقرةتشريعي بالال عرجل املااستبد جرى  ،نابليو   ن وانقنة مدوَّ  ةصياغ تيتما عند

امة فك دمع أو وضيلغا  أوذريعة الصيت، ب الُحكميتنع عن م الذي القاض ي»: إ  علىتي تنص  ة والر الشهن

 قانو ، ال
ً
 التي مفرضهات الصعوباإزاء فوجد القاض ي نفسه،  .«العدالة إنكاربتهية  تجوز مالحقته قضائيا

 بلُم القانو ، 
ً
 .مكالُح واجب زما

 يشرح بالتفصيل، 1811سنة    املدنيابليو نقانو   نةمدوَّ مشروع قدم م الذي يدييهتب الاخطالي ف

 أربعةرقم  اق الفقرةنط ،[في صياغتههو أحد الذمن شاركوا و ] ،يستالماري بور -تيا إم-جا   القانو  فيلسوف

 إلى ىقد افض  ،هابتفسنره ل ،القاض ياكا   إذا، حتى هالصالح شأنها أ  تكو  من التي  ألاسباب إلىويشنر 

        .طاتلصل بن  السمبدأ الفبطريقة ما، ، رق خو  انو  لقا وتعدمل صياغةإعاية في  املساهية

، مجب على في املسائل الجنائية وني مبرر إلايانةقان نص  ي عدم وجو  في حاله أنيس لقد اعترف بورتاو 

 نص  ب يوجاب إال بعق جريية وال  ال : ئلالقا ،ائموالجر شرعية العقوبات وفق مبدأ ]م املته مبرئ  أ القاض ي 

 تمختلف  ألامر لكن. ( (Nulla poena sine lege [يقانون
ً
ِ ملغنر اين ف»: املدنية املسائل فيياما

ع يكن لليشر 

تم  ألاشياءيوعة كبنرة من مجهناك وعليه،  ...، فهذا هدف يستحيل بلوغهله باسح ليعو  ءبكل ش ي ؤالتنب

.. .م القضاةيحكتاملتعلين ، ول لناساشة اقنملو  ؛عرافت وألا لعايارسات لياامل ةاطوريبر متركها إل و اهيالها 

  دممق عرف أو عايةال ستعيال  ميكن، مسألة اكل  ق حول يقي نص  دم وجوي عبسبب و 
َّ
ِ تجوم تثاب ،عبومت

 
  رذ

 قول  أو رأي أو؛ ات متشابهةقرار غنر منقطعة لسلسلة  أو؛ اكاملل بشك
ً
 محل   حل  م، أ  مأثور واري مسبقا

 ش يء  أيمقوينا ال  عندماف ...نو  قاال
َّ
  ، وعندمافومعرو راسخ  دمؤك

 
اقعة جدمدة تي ألامر قمتعل ، فإننا بو

ً
اما

، مجب حينيا مكو ... يعيبنو  الطئ القاايمب ول صأ إلى نعوي
ً
وحينيا مكو  ، أ  نتبعه  القانو  واضحا

، مجب يراسة مضغا
ً
 اتلعايا ىإل عالرجو ي ضرور فين النو ، قاللنا نفتقر ك وإذا. متونه التشريعية بتعيقا

قوانن  ال يتصعند  بيعي،القانو  الط إلىالعوية  ميثلبدأ فهذا امل .نصافمبدأ الا شارة است أو وألاعراف

  .33«هاغيوض أو، هاعارضم أو وضعيةال

الطابع و ذ مللخصا و، هنابليو   قوانن نة مدوَّ   صدور به، بعد  ظاالاحتف تم  وحيد الذي املرجع الاكا  

ونص  على ، 1971سنة ييسيبر من  ألاول في  يبر نوف 29لصاير في بيوجب القانو  ا شاؤهإن تم   الذي ئيتثناالاس

حكية م وقضت ،اثنتن  ن مرت لُحكمانقض  تمما دنع»انو  قمن ال 21قرة الفوتنص . ضة النقمحكي انشاء

 رةإثاامليكن غنر ن مفإنه ، سابقتن ي املرتن  البها ف كمالُح التي جرى الطريقة بنفس ، في نهامة املطاف ثالثة
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 ملة، مرسو ه الحاذه في ،درستص يعلى الهيئة التشريعية الت اعرضه متم   أ  إلىقض كية الني محفلقضية ا
ً
 ا

امللك، فإ  محكية النقض ستيتثل له في ل من قب ال إلاعذا هقة على تتم  املصايا ، وعندم  قانو العن  نعليُ 

    .34«كيهاُح 

في ؛ و1839سنة ريل اب 1و  ا بيوجب قانرنسفي ف نائيتثاملرجع ذو الطابع الاسهذا  الغاء تم  د لق

ت بحوأص .1815سنة موليو  9بيوجب قانو   ،1832سنة في  أنش ئلذي ا، يائتثنالاساملرجع بلجيكا جرى الغاء 

، بكامل هيئتها قض،محكية الن كملُح الخضوع ملزمة بمرتن ،  ضهونق حكيها رفعالثة، بعد حكية الثامل

بتطبيق املتعلقة  ألامور جييع  ية، فعييلتشر لسلطة اعن ا القضاءلطة س ةقالليالست الحل  هذا  ويكرس

    .35ى واحدة من الدعاو  اكل  لى ع   لقانو ا

  اب،في هذا الكت لقانونينطق ايلل تناراسيتفترض 
ً
خي الحدمث للفكر ور التاريالتط بعتتنأ   -أوال

يات تقنالنهجية، م بطريقةو عرض، ، قبل أ  ن(ألاول في الجزء )ع عشر اسالقر  الت منذ بدامةالقانوني 

   (.الثاني الجزءفي )القانو  مجال ي ف يةاجالِحج هاتطبيقاتدة و دمجة الللبالغ يةلالاستدال
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  ،خرى ألا يرة للاملوجزة،  إلاجراءاتخص كلة ملمشجرى طرح (35)
ً
من معاهدة  199الفقرة رقم  منحتندما ع ،مؤخرا

ِ لنتج م ملامللخص  ذاوه. ألاوروبي لالتحايملحكية العدل التابعة ة تفسنرها صالحي ،روما
بالقضاة، ولكن من  ععدم ثقة املشر 

    (املؤلف. )تعاقدةول املالرغبة في توحيد تفسنر معاهدة روما من قبل محاكم جييع الد
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