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  : أجب بدقة واختصار على ما یلي 

تعتمد الدراسات العلمیة في مجال العلوم القانونیة على مجموعة من المناھج في إطار التكامل      -1

  . المنھجي

  .نقاط 10. ......................... ي مجال العلوم القانونیةوضح ذلك مبینا استخدام ھذه المناھج ف

  ". إن كمال المجتمع في أرقى أشكالھ یكون باتحاد النظام مع الفوضى : " یقول أحد الفالسفة      -2
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  *اإلجابة النموذجیة * 

  :اإلجابة على السؤال األول 

   

  )نقاط 5........................ (التعددیة المنھجیة والتكامل المنھجي  -

تعتبر العلوم القانونیة أحد فروع العلوم االجتماعیة، وبذلك فھي تخضع من 

ً إلى األسس والركائز المعتمدة في مجال الدراسات حیث الدراسة المنھجیة ع موما

  .االجتماعیة بصفة عامة

وتتمیز العلوم االجتماعیة ومن بینھا العلوم القانونیة بأنھا تستخدم في مجال 

البحوث العلمیة مجموعة من المناھج في البحث الواحد وھذا في إطار التكامل 

البحث القانوني الذي ال یمكننا  المنھجي ومن خصوصیات البحث االجتماعي ومنھ

  .أن نعتمد فیھ على منھج واحد في الدراسة، وھذا ما یسمى بالتعددیة المنھجیة

  :وترجع أسباب التعددیة المنھجیة إلى مجموعة من العوامل منھا 

الظاھرة االجتماعیة واإلنسانیة تشكل جزءا من الباحث في حد          -

و الحال في مجال العلم الطبیعیة ذاتھ ولیس مستقال عنھا مثلما ھ

  .والتطبیقیة

عالقة العلوم القانونیة بغیرھا من العلوم االجتماعیة األخرى            -

یؤدي بالضرورة إلى استخدام مناھج أخرى، فمثال العالقة بین 

القانون والتاریخ تحتم ضرورة استخدام المنھج التاریخي في 

  .الدراسات القانونیة

الظاھرة القانونیة في حد ذاتھا، وھذا یحتم عدم إمكانیة   تعدد         -

استخدام منھج واحد في الدراسة، ففي الظاھرة االنتخابیة یستخدم 



الباحث المنھج االستقرائي بالنسبة للمترشحین للعملیة االنتخابیة، 

والمنھج التاریخي لمعرفة نتائج العملیة االنتخابیة السابقة، والمنھج 

رنة بین ماضي العملیة االنتخابیة وحاضرھا، كما المقارن للمقا

یعتمد الباحث على المنھج اإلحصائي عند قیامنا بقیاس اتجاھات 

      إلخ... الرأي العام وكذا نسبة المشاركة في العملیة االنتخابیة

  .وفي ھذه الحالة نكون أمام تعددیة منھجیة في إطار التكامل المنھجي 

   

  )نقاط 5:..(ا العلوم القانونیة نذكر ثالثة مناھج ومن المناھج التي تعتمدھ

   

االستنباط ھو ذلك االستدالل التنازلي : المنھج االستنباطي          -

الذي ینتقل فیھ الباحث من الكل إلى الجزء، إي من الدراسة الكلیة 

وكمثال على ذلك یبدأ الباحث . لظاھرة معینة وصوال إلى جزئیاتھا

ات الثالث في الدولة، السلطة التنفیذیة والسلطة في دراسة السلط

التشریعیة والسلطة القضائیة، وذلك انطالقا من دراسة النظام 

السیاسي للدولة وھي الظاھرة الكلیة وصوال إلى دراسة كل سلطة 

على حدا إي وصوال إلى الظاھرة الجزئیة المتفرعة عن الظاھرة 

ویتضح دور . ي الدولةالكلیة وھي نظام الحكم السیاسي المتبع ف

االستدالل في مجال العلوم القانونیة في مجال القضاء حیث یستخدم 

القاضي أداة القیاس لتكییف النزاع المعروض علیھ، حیث یكیف 

  .القاضي المسألة ما إذا كانت مسألة واقع أم مسألة قانون

وھو ذلك المنھج الذي یقوم على طریقة : المنھج التاریخي          -

یة یتبعھا الباحث من أجل الوصول إلى المعرفة والحقیقة، علم

ویتبع في ذلك الدراسة التحلیلیة للظاھرة المدروسة من خالل 



اإلطار الزماني والمكاني، ویكون ذلك وفق خطوات معینة تعتمد 

على المصادر التاریخیة من أجل فھم الظاھرة كما ھي في الوقت 

بالمنھج التاریخي حیث نستعین بھ وتستعین العلوم القانونیة . الحالي

في دراسة أصل القانون أو تطور حركة التشریع، أو عند دراستنا 

للعقوبة وتطورھا التاریخي، وبذلك ال بد أن نستخدم المنھج 

    .التاریخي في دراستنا للنظم القانونیة السابقة

في وھو ذلك المنھج الذي یعتمد على المقارنة : المنھج المقارن          -

دراسة الظاھرة حیث یبرز أوجھ الشبھ واالختالف فیما بین 

ظاھرتین أو أكثر، ویعتمد الباحث من خالل ذلك على مجموعة من 

الخطوات من أجل الوصول إلى الحقیقة العلمیة المتعلقة بالظاھرة 

وتستعین العلوم القانونیة بالمنھج المقارن في الكثیر من . المدروسة

الل مقارنة مؤسسات قانونیة بمؤسسات الدراسات، وذلك من خ

  .قانونیة في نظم قانونیة أخرى

   

  )نقاط 10........................................ (: اإلجابة على السؤال الثاني 

   

تشیر ھذه العبارة إلى ضرورة وجود قانون یحكم المجتمع، وقد كانت ھذه 

حول مسألة ضرورة وجود الفكرة محل جدل نتج عنھ ظھور اتجاھین متناقضین 

اتجاه یرى أن وجود نظام قانوني من شأنھ أن یعرقل الحیاة . قانون من عدمھ

في حین یرى اتجاه آخر . االجتماعیة، وأنھ من الضروري العودة إلى الحیاة البدائیة

  . أنھ من الضروري وجود قانون 

ون أن القان -وھو موضوع السؤال  –ویرى أصحاب ھذا االتجاه األخیر  

. وسیلة لتحقیق االنسجام االجتماعي عن طریق كبح مشاعر الشر لدى اإلنسان



وانطلق البعض من فرضیة أن اإلنسان شریر بطبعھ وأن أي تقدم اجتماعي ال یمكن 

تحقیقھ دون وجود قانون العقوبات الزاجر، وانطلق البعض اآلخر من فرضیة أن 

فساد أو بعض نواحي الضعف اإلنسان خیر بطبعھ، ولكنھ بسبب الخطیئة أو ال

ولھذا أصبح من الضروري . الداخلي كالجشع تشوھت طبیعتھ الحقیقیة األصیلة

                    وجود نظام قانوني رادع لضبط ھذه الطبیعة البشریة

  

 


