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 -المناهج الفرعية–المحاضرة السادسة 

 المنهج المقارن  

   المراجع:

مصطفى عبد العزيز  المومني،أحمد محمد  الطائي،كريمة عبد الرحيم  -

مجدالوي للنشر   والقانون،منهجية البحث العلمي في الشريعة  الطراونة،

   2014األردن  والتوزيع عمان

 الحقوقية،منشورات زين  القانون،المنهجية في دراسة  طليس،صالح  -

   2010لبنان 

الكبرى   والمناهج القانونيةالقانون المقارن  الترمانيني،عبد السالم  -

  1982مطبعة جامعة الكويت ,  ،2ط المعاصرة،

  2006الجزاز  الخلد ونية، القانونية، دارمناهج العلوم  شميشم،رشيد   -

دوان   العصور، القانونية عبرتطور مناهج العلوم  خريجة،حسين  -

  2009الجزاز  الجامعية،المطبوعات 

  للنشر،  األكاديميالمركز  القانونية، ومناهج العلومفتيحة حزام فلسفة  -

   2019االسكندرية 

   تصميم المحاضرة:

 المقارن.التأصيلي للمنهج  اإلطار   األول:الفرع 

  وتطوره التاريخي.ن المنهج المقارتعريف   أوال:

 تعريف المنهج المقارن  -1

 التطور التاريخي للمنهج المقارن  -2

 مراحلها  أنواعها، المقارنة،شروط  ثانيا:

 شروط المقارنة  -1

 أنواع المقارنة  -2

 مراحل المقارنة   -3
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   القانونية. تطبيق المنهج المقارن في الدراسات   الثاني:الفرع 

 وأهدافه. أهمية المنهج المقارن في الدراسات القانونية  :أوال

 القانونية. المنهج المقارن في الدراسات  أهمية-1

   القانونية.أهداف المنهج المقارن في الدراسات -2

 ثانيا: تأثير المنهج القارن على الناحية الشكلية للبحث.  

   مقدمة: 

في العلوم االجتماعية  ، والقانونية خصوصاتحل المقارنة في مجال العلوم       

فاذا كانت العلوم الطبيعية تستخدم التجربة   .التجربةمحل  واالنسانية عموما

في أبحاثها فان المقارنة هي البديل في مجال العلوم االجتماعية   وتعتمد عليها

المنهج المقارن بأنه " نوع   مدوركاياالجتماعي اميل  ويصنف العالم واالنسانية.

فاذا كنا في العلوم الطبيعية نستطيع أن نتأكد من   1من التجريب غير المباشر "

فان هناك حاالت  ،السببية بين الظواهر عن طريق التجربة اتصدق االرتباط

اجراء تجارب مماثلة  اوالقانونية يصعب فيهكثيرة في مجال العلوم االجتماعية 

فان الطريقة التي أمامنا هي اجراء  ومن ثم الطبيعية. العلوم في وقتها لتضاهي 

  المقارن.يسمح بها المنهج  وهي التيتجارب غير مباشرة 

وشروطه  خطواته  وما هي القانونية،فما المقصود بالمنهج المقارن في العلوم 

 التالية: يتم توضيحه في الفروع سهذا ما   ،وكيفية تطبيقه

 

 

 
فنجاح تطبيق قانون معين في بلد معين يدفع بالدول األخرى بأن تحذو حذوها للقضاء على ظاهرة معينة. او دفع   - 1

إلصالح الجامعة الجزائرية بعد تطبيقه في دول أجنبية  LMDأخذت بنظام  المجتمع للنجاح في قطاع معين مثل: الجزائر

ونجاحه فيها، مثال أيضا: قانون المرور في دولة فرنسا أتى بنتائج إيجابية، كذلك، كذلك قانون العدالة االدارية الفرنسية.  
ن العدالة اإلدارية  حيث قامت الجزائر بتعديل قانونها للمرور، وقانونها اإلجرائي على ضوء النجاحات التي حققها قانو

 .الفرنسي
يوضح أحيانا فشل   وهذا ماتطبيق شروط المقارنة وهي ضبط المتغيرات التي تتحكم في الظاهرة. بالتحفظ، مع        

( حيث لم يتم األخذ بكل المتغيرات التي تتحكم في ظروف نجاحه. كالقضاء على االكتظاظ في  LMDتعديل القوانين مثل )

وتوفير األساتذة المتخصصين، مكتبات، اعالم آلي ... الخ. ألن المقارنة تعفي الدولة من التجربة  الجامعة الجزائرية 
 سليمة.كانت المقارنة  إذا والجهد والمال بشرطللوقت  وبالتالي توفير
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  المقارن.التأصيلي للمنهج  اإلطار األول:الفرع 

وشروط  وتطوره التاريخيسنتناول في هذا الفرع تعريف المنهج المقارن 

   إلعمالها.الصحيحة لنعرج على الخطوات المتبعة  المقارنة

  أوال : تعريف المنهج المقارن و تطوره التاريخي 

  المقارن:تعريف المنهج  -1
 التعريف اللغوي واالصطالحي للمنهج المقارن  -أ

أوجه  وذلك بمعرفةتعني المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر  :لغةالمقارنة 

 وأوجه االختالف.التشابه 

التشابه   هتعني العملية التي يتم من خاللها ابراز أوج  :االصطالحفي 

بين شيئين متماثلين أو أكثر وهذا يعني أنه ال يمكن أن   وأوجه االختالف

   متناقضين.تجرى المقارنة بين شيئين 

يعني   المنهج المقارنستيوارت المنهج المقارن بقوله " ان  ويعرف جون

في  ولكنهما يختلفانمتماثلين في كل الظروف  نسياسييمقارنة نظامين 

 ف " عنصر واحد حتى يمكن تتبع نتائج هذا االختال

المنهج المقارن هو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة  وعموما، فان

فيما  وأوجه االختالفحيث يبرز أوجه التشابه  الظواهر، في دراسته 

من خالل ذلك على مجموعة من  ويعتمد الباحث أكثر،بين ظاهرتين أو 

الخطوات من أجل الوصول الى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظواهر 

 المدروسة 

  ولكن المنهج نة عملية ضرورية للتفكير العلمي،المقار ن يجب التنويه أ

ذات  ومتعددة فيمحددة هو مجموعة من العمليات الذهنية  المقارن:

عن  وعدم عزلها وصف الظاهرةوالتركيب والوقت تعتمد على التحليل 

  ذاته تكون فهو هدف في حد  ، الثقافي، االجتماعي ...، سياقها التاريخي

   ككل.على البحث  مهيمنةمقارنة ال
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  :القانونيةالمنهج المقارن في العلوم  تعريف-ب 

عدة  وقانون أو الوطني  لباحث للقيام بالمقارنة ين قانونهيعرف بأنه " المنهج الذي يعتمده ا

أوجه االختالف أو  وذلك ببيان االسالمية.خر كالشريعة آي قوانين أجنبية أو أي نظام قانون 

وصل الى أفضل حل لهذه تعلق بالمسألة القانونية محل البحث بهدف الت  ابينهما فيماالتفاق 

  بين الجزائر وفرنسا( مقارنة )دراسةالرقابة على دستورية القوانين  مثال: المسألة "

 بذاته، وكعلم قائموالدراسة ميادين البحث بناء على هذا ظهر القانون المقارن كميدان من 

المنهج في دراسة  ويرتبط هذا القانونية،من موضوعات الدراسات  وأصبح موضوعا

الدول المتقدمة  وحتى بعضلفة تخ كما نجد معظم الدول الم القانون،فلروع  وتفسير مختلف

مختلفة بصفة  ومقارنة قوانيندراسة  وذلك بعد األخرى،ض الدول قد تنبت قوانين بع

 .2أو بناء على تجارب تطبيق تلك القوانين في بيئتها األصلية نظرية،

 لمنهج المقارن  ل التطور التاريخي-2

 ي للمنهج المقارن في العلوم القانونية  اريخ التطور الت -أ

مقارنة قديمة قدم  ال كان القانون المقارن حديث النشأة فان الدراسة إذا      

ن مثلت لديهم المدن اليونانية  . حيث استتخدمهما اليونان الذيالفكر االنساني

يقايس بين   نأفالطوفهذا  المقارنة.مجاال لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق 

وهذا   ((dialogue sur les loisفي القوانين  )حوارقوانين عصره في كتابه 

وقوانين  أثينا بين قوانين  (la politique)يقارن في كتابه السياسية  أرسطو

يقول ينبغي على   وفي ذلك. البلدان وكريت وقرطاجة ...وغيرها من أسبارطة

عليه أن يعرف قوانين   وذلك يتعين  ، ع أن يعمل على تحسين القوانينالمشر

    . لمدينتهما يصلح  ويقتبس منها والفرق بينها،حكومات المدن األخرى 

 
آثر    وقد  (comparative Law)وللتعبير االنجليزي  (droit comparé)القانون المقارن هو تعريب للتعبير الفرنسي - 2

التسمية أقرب الى مفهوم القانون المقارن وغايته ألنها تعني  ولعل هذههذا القانون بالقانون الموازن،  المؤلفين تسميةبعض 
 .. هناك تعابير أخرى تفيد الموازنة منها المقايسة والمضاهاةوالمفاضلةالتمييز 

خادعة، ألنها ال تدل على ما توحى عليه. فهي توحي  إن تسمية القانون المقارن تعتبر حسب البعض تسمية مضللة       
أنها مجموعة قواعد كسائر فروع القانون الوضعي، لكنها ليست كذلك في الواقع، فالقانون المقارن ليس مجموعة من 

بل هو  القانوني كالقانون المدني أو التجاري ...،  وجوه النشاطالقواعد التي تنظم حياة المجتمع، وهو ليس وصفا لوجه من 
عبارة عن دراسة قانونية أو بحث قانوني يقوم على المقارنة أو الموازنة بين قانونين أو أكثر من أجل ذلك آثر بعض أن  

عبد    األلمان. أنظرالتي اختارها له المؤلفون  وهي التسمية(( comparaison des loisيطلق عليه اسم مقارنة القوانين 

 . 17السالم الترمانيني، ص.
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ما رواه التاريخ القديم عن الدراسة بالمقارنة كان بصدد تدوين   ولعل أهم     

بتدوين القانون قد   اكلفومن أن الحكام العشرة الذين  عشر،األلواح االثنا 

لدراسة قوانين   ( La grande Grèce)الكبرى اليونان  منهم إلى ثالثة  اأرسلو

فان أكثر   نقد،وجه الى هذه الرواية من  ومع ما ،واالقتباس منهاالمدن اليونانية 

بأن البعثة الرومانية قد تأثرت   الروماني يؤمنونالمتخصصين بدراسة القانون 

 اليونان. بشريعة 

ج مقارنة للعادات اتالى ن وما هأن قانون حمورابي  ويرى البعض      

   آنذاك.كانت سائدة  واألعراف التي

دراسة القانون  بإحياءالوسطى  في العصورنشطت الدراسة المقارنة         

  والقانون الكنسي.االحياء بمقارنة القانوني الروماني  الروماني، واقترنت حركة

العادات المحلية التي ير م الى فرنسا ليتم تفس13ة في القرن وانتقلت هذه الحرك

آراء الفقهاء روماني وسادت في ظل النظام االقطاعي على ضوء القانون ال

 .  المسيحي وتعاليم الدين ،الرومان

  وهولندا( )ألمانياظهرت في البالد البروتستانية  السابع عشر وفي القرن      

المنادين  أول  وكان عالمي،الدعوة الى احياء القانون الطبيعي ليكون أساسا لقانون 

استمداد هذا القانون   ودعا الى )اليبنيتز( ونادى بها الفقيه )جروسيوس(،بها هو 

   والحديثة.القديمة  المبادئ المشتركة في جميع الشرائعمن 

  ،في فرنسا بعد ركودهافي القرن الثامن عشرليعود نشاط الدراسة المقارنة         

( في كتابه "روح القوانين" حين قام بمقارنة 1755-1689وباشرها مونتسكو )

الشرائع والقوانين الستخالص مبادئ دستورية لحكومة صالحة والذي توصل الى  

أنه البد لفهم أي نظام قانوني أو سياسي لشعب من الشعوب، النفاذ الى روح هذا  

 .النظام وتحري العوامل التي أدت الى اقراره

وذلك  القانون المقارن تطورا معتبرا خالل القرن التاسع عشر  عرف      

هدفها دراسة مختلف  1869سنة  المقارن في باريسجمعية التشريع  بتأسيس

ليتم انعقاد   ع.للمشر وتقديم اقتراحات ،الموجودة في مختلف البلدانتقنينات ال
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الذي دعا الى قانون  ، 3  1900المؤتمر األول للقانون المقارن بمدينة باريس سنة 

بتوحيد القانون الخاص بين الدول   ومهد لذلك المتحضرة. لإلنسانيةمشترك 

 اإلسكندنافية. 

تجارب األمم األخرى   نلالستفادة مأضحت المقارنة بعد نشاطها هذا وسيلة        

مثل القوانين الفرنسية المتعلقة  وسد ثغراته.من أجل تحسين القانون الوطني 

 أجنبية. الذي استمدت من قوانين  والشيك والقانون البحريبالشركات 

و سويسرا   قانون التجارة و القانون المدني، إلصالحت المقارنة عملألمانيا است

أن "أهرنح  الفقيه  ذلك عبر عن، اعتمدت المقارنة في وضع القانون المدني 

ل  ظام يقوم على تبادل االستمداد و االقتباس و قوانين الدووحدة الشعوب تتحقق بن

   األخرى أمرا ال يستغنى عنه ".

 المنهج المقارن في الفقه االسالمي   -ب

واستعملوه في أكثر من حقل  اكتشف المسلمون المنهج المقارن مبكرا       

المعاصرين،  الباحثين  وحسب بعض  الخ، معرفي في الفقه والكالم والفلسفة...

الخالف أو  )علمفي الفقه المقارن أو  اكتبون المفكرين المسلمين الذين فإ

على هذا المنهج عن طريق تراث   ايتعرفويسميه القدماء لم  الخالفيات( كما

  الواقع، لتطور فكري حدث على أرض  وانما استجابة السابقة،الحضارات 

والكتابة  حركة التأليف  حيث نشطت  االسالمية. البيئة الفكرية  وثمره لنضج 

والتفسير والحديث والكالم  الفقه  وخصوصا علوم االسالمية، والتأسيس للعلوم 

 .  والفلسفة ...

بعده في االفتاء و   –صلى هللا عليه و سلم  –لقد اختلف صحابة النبي         

كما اختلفت تفسيراتهم   الروايات واألحاديث المنقولة عنهم، اختلفت الرأي و

  األفعالل التابعون هذه األقوال وفنق و تطبيقاتهم لبعض األحكام للقرآن 

تنوعة والمختلفة وحفظوها ... وبعد انطالق حركة اآلراء الموالمواقف و

وائل المؤسسين للمذاهب الفقهية والكالمية،   مع األئمة األ واالجتهاد التأسيس 

العلم،   طلبةوصبح بين يدي العلماء والفقهاء تأليف أوما تبع ذلك من تصنيف و

 
   القرن العشرين المرحلة التأسيسية للقانون المقارنعد ي - 3
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مشفوعة بأدلتها   ة واالجتهادات المتنوعة، راء المتعددالديني مادة مهمة من اآل

 .وتفريعاتها ااستنباطهو أصول 

كان ال بد من االنخراط للدفاع عن   والمدارس الفقهية،المذاهب  ومع تأسيس

 وبين ضعف  المخالفة، ومواجهة آراء واالجتهادات األئمةاالختيارات المذهبية 

أو ما يعرف  الخالف( )علملمون سفكان أن ظهر ما أطلق عليه الم أدلتها،

 . 4والمعاصربالفقه المقارن باالصطالح الحديث 

  المقارن وعلماء االجتماع لمنهجا-ج

المقارن  استخدموا المنهج( في ألمانيا من أهم الذين كان )ماكس فيبر        

وبين   ،نمت فيها البرجوازية العقالنية وفحص مجتمعاتفي دراسة الدين 

حول مجتمعات لم تتطور  ت العموم، ثمعلى وجه هذه المجتمعات  خصائص

 الى العامل الديني   والصين وأورد السببقالنية كالهند عمالية الفيها الرأس

كما استخدمه لدراسة مبدأ الذي تقوم عليه عملية ممارسة السلطة في 

   السلطات:اع من ثالث أنو وميز بينالمجتمع 

وشخصية  تكون لهم قدرات ذهنية  صأشخا والتي يمارسهاسلطة كاريزمية  -

  خارقة

   والعادات.تستند أحكامها على األعراف  وهي التيسلطة تنفيذية  -

  وتكون في القانون،دها الحاكم الى شرعية من يستم سلطة قانونية  -

 المتحضرة.المجتمعات 

 
ومع عودة الحيوية والنشاط للفكر االسالمي ودعوات االصالح والتجديد ومحاوالت فتح باب االجتهاد لمواكبة العصر  - 4

األبحاث والدراسات ومستجداته ونوازله، وزخم الصحوة االسالمية التي دعت الى العودة الى الشريعة االسالمية، نشطت 
  :المقارنة بين أحكام الفقه االسالمي والقوانين الوضعية كان الغرض منها

  تقديم الفقه االسالمي في حلة جديدة -1

  .بيان صالحية الشريعة االسالمية لكل زمان ومكان وانسجامها مع الفطرة االنسانية -2

  :فظهرت كتابات في الفقه المقارن مثال

  لناصر الفقهيةموسوعة عبد ا -

  الموسوعة الفقهية الكويتية -

  الفقه على المذاهب األربع للجزيري -

  موسوعة الفقه االسالمي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي -

أما الدراسات المقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون فهي أكثر من أن تحصى، فقد أنجزت اآلالف من الدراسات  
كرسائل ماجستير ودكتوراه في الجامعات العربية، واإلسالمية. أنظر: كريمة عبد الرحمان الطائي، أحمد محمد المقارنة 

 92- 91ص ، المومني، مصطفى عبد العزيز الطراونة، المرجع السابق
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  وأسبابها.بهذا المنهج لدراسة ظاهرة االنتحار  فقد استعان  ( دوركايم) أما          

  )المؤسسات، حدث ظواهر اجتماعية متماثلة فحسبه شروط اجتماعية متماثلة ت

االجتماعي في تحقيق الفروض بالتاريخ  ويستعين العالم ...(،المعتقدات  األخالق،

... فيالحظ كيف أن الظاهرة  وأزمنة مختلفةالمقارن فيتناول المجتمعات في أمكنة 

فمنهج علم االجتماع هو منهج مقارنة بالدرجة  أخرى،تتغير تبعا لتغير ظاهرة 

كايم أن االنتحار يتناسب عكسيا مع درجة االندماج في المجتمع ويرى دوراألولى 

 والسياسي.  والمجتمع العائليلديني ا

 و مراحلها .  ،أنواعها ثانيا : شروط المقارنة،

  المقارنة:شروط -1

حادثة واحدة فاذا تمت دراسة عدة جوانب   ىالمقارنة علأن تتركز  يجب-ا

بل ال بد من أن ننطلق من   عبارة عن وصف وتحليل، لظاهرة واحدة فهي

مين أو مؤسستين مثل نظام  ااثنين أو أكثر بمعنى مقارنة ظاهرتين أو نظ

في الشريعة االسالمية أو   ونظام الوقفالقانون االنجليزي التروست في 

نين الوضعية والشريعة  ظاهرة أو مسألة قانونية مثل العقوبة في القوا

 مختلفة.بين مجتمعات  كظاهرة اجتماعيةأو الزواج االسالمية، 

 وفي حالة والدراسة المقارنة ةالتاريخي الدراساتنخلط بين  أاليجب -ب

  وتناول الظواهر  ،استخدام قواعد المنهج المقارن من قبل عالم االجتماع

فهنا نكون بصدد المنهج التاريخي ...  وأزمنة مختلفةاالجتماعية في أمكنة 

فعلم االجتماع نشأ   المجتمعات،لف سرد تاريخ في مخت وهو محاولة المقارن،

ويحبذ   وابن خلدون(.كايم الحضارات )استخدمه دورمن المقارنة بين 

 .مصطلح المنهج التاريخي المقارناستخدام  (كايم)دور

ويجمع  أدق أن يسلط الباحث على الحادثة أو المسألة محل المقارنة ضوء -ج

البحث فاذا كانت   وفي لغةالمصطلحات  والتحكم فيالكافية  المعلومات

الفرنسية  ةباللغفيجب االحاطة  والجزائري ...المقارنة بين القانون الفرنسي 

   الفرنسي.للنظام القانوني  والمبادئ العامة
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فيجب التحكم في  والقوانين الوضعيةكانت المقارنة بين الشريعة االسالمية  وإذا

  الشرعي.للعلم  والقواعد العامة مي،اإلسالالمبادئ العامة ألصول الفقه 

جوز مقارنة ماال يقارن تشابه وأوجه اختالف، فال ي أن تكون هناك أوجه-د

  التجانس(. )شرط

عزلها عن اطارها العام عدم و المقارنة،تبيان مستوى المقارنة أو وحدات  -ه
الضرورية للمقارنة  )العناصر* بمعنى يجب القيام بعملية االنتقاء 5

رنة فال تدفق المقا وضرورية، كي ال ندخل في فخ الغلو أ والعناصر غير

  السطحية.تجنب المقارنات تؤدي الغرض المقصود و

يجب التميز بين   والمكان بحثبعاملي الزمان يدة يجب أن تكون المقارنة مق-و

 للظاهرة.الي الوضع المتزامن أو الح والوضع السابق 

 وليس اصطناعي.أن يكون طبيعي   والتمثيل يجبالتقارب -ز

 عندمافي الشكل  فاالختالمراعاة  والتشابه يجبفي قاعدة االختالف  -ح

أو االختالف في المضمون اذ كان تشابه في   المضمون،يكون التشابه في 

 الشكل. 

بين الظواهر المقارنة أو  العالقة:التوصل للبحث المقارن الى توضيح  يجب-ط

  تفاعلية،  تكاملية، تفاضلية،العالقة  القوانين المقارنة: هل المسائل القانونية في 

 . الخ .. المالءمة. الفعالية، التواصل، التناقض، ...،ترابطية 

  المقارنة:أنواع -2

   أساسية:للمقارنة أربع أنواع 

تكون أوجه أكثر  اجتماعيتين أو بين حادثتين  وهي المقارنة المغايرة:المقارنة  

 والخلع كنظامينمثل المقارنة بين الطالق  التشابه،فيها أكثر من أوجه  االختالف

 الزواج. عقد  إلنهاء

 
 تنتمي اليه.  بمعنى ال تقارن القواعد القانونية معزولة عن اطارها التاريخي والثقافي والقانوني واالجتماعي الذي - 5
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بين حادثتين أو أكثر من جنس واحد تكون   وهي مقارنة االعتيادية:المقارنة 

ووقف  تنفيذ القرارات االدارية مثل أوجه التشابه بينهما أكثر من أوجه االختالف 

 القضائية.القرارات  تنفيذ

شاط مثال: البطالة أثناء الثورة مقارنة النحادثة واحدة  تدرسالداخلية: المقارنة 

أو في الدراسات   والمحتشدات، السجونبي مع هجرة السكان مع التجمع في الحر

والقانون دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي اإلداري العقد  القانونية مثال:

 الجزائري.

مثال في  بعضها عنمختلفة حوادث اجتماعية  وهي مقارنة الخارجية:المقارنة 

ون االنجليزي  نالقا والترست فيمية الدراسات المقارنة الوقف في الشريعة االسال

  أو مقارنة قضاء المظالم مع القضاء المزدوج 

  وخطوات المقارنة:مراحل -3

  وخطوات تذكرها:مقارن بمراحل يمر المنهج ال

 اثبات وجود الحادثة االجتماعية  -

وحدات  والخصائص والعناصر )تعيين تصنيف مختلف السمات  -

   المقارنة(

 الفعالة(. )العللالكشف عن العالقات الثابتة  -

االختالف   ومعرفة اسبابالتحقق من الفرض عن طريق التحليل  -

الحصول على  قصدوالعالقة بين المسائل محل المقارنة، والتشابه 

 قانون سليم.

 القانونية  تطبيق المنهج المقارن في الدراسات الثاني:الفرع  

  وبذلك فقد  ،أهمية خاصة في مجال الدراسات القانونيةاحتل منهج البحث المقارن 

بذاته كما   والدراسة وكعلم قائم ظهر القانون المقارن كميدان من ميادين البحث 

ويرتبط   القانونية،من موضوعات الدراسات  وأصبح موضوعا  وأن وضحنا،سبق 

   القانون.فروع  وتفسير مختلفالمنهج في دراسات  هذا
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 . القانونيةالمنهج المقارن في الدراسات وأهداف  أوال: أهمية

 المنهج المقارن في الدراسات القانونية  أهمية -1

و ما تزال تشهد   ،ان أهمية المنهج المقارن ) القانون المقارن ( ليست محل نقاش     
و قد ألهمت  ،السنوات المعاصرة نقاشا حيا حول التوجيهات المستجدة في القانون المقارن

تكاد الدراسات القانونية ال تخلو من  حتى من يعارضها من رجال القانون، هذه النقاشات
المقارنة  و ذلك ألن النظام القانوني ال يمكن اكتشاف ما يكتشفه من نقص أو فراغ أو عدم 

و تكاد تكون معظم الرسائل الجامعية في  بمقارنته بنظم قانونية لدول أخرى،انسجام اال 
ي و نظيره المصري و لنظام القانوني الجزائرالعلوم القانونية دراسات مقارنة خاصة ببن ا

كثيرا من االنتقادات التي وجهت للمشرع الجزائري  كانت بسبب مقارنة ، و6الفرنسي 
التي قام بها المشرع الجزائري كانت   تالتعديالالقانون الجزائري بغيره من القوانين و 

  .تادااالنتقبسبب هذه 
الجريمة في مختلف  كمقارنة اإلنساني،أيضا بدراسة السلوك  المقارنة كما تشمل       
المرور مقارنة قوانين  منها مثلخفيف لها للت  والعقاب الموجه أسبابها( ،)معدالتهاالدول 

 الطرقات.تحقيق أمن في مكافحة حوادث المرور و فعاليتها ىمدو 

مقارنون تلقائيا عندما يجرون تمييزا أو يحاولون  فكل المحامين هم        

ويجرون  ،فهم يقارنون بين أحكام المحاكم .الحصول على استنتاجات في قضية ما

أو المقارنة بين   والنظر،االختالف ها من خالل ايجاد نقاط التشابه وبين تقاطعا

 (.1واالجتهادات السابقة ) والنصوص القانونيةاألحكام 

 في بدايته هو الوصول الى قانون عالمي، هدف القانون المقارن  نوإذا كا       

القانونية عن طريق تعديل   المنظومةاال أننا اآلن نرغب في الوصول الى تحسين 

بين   وتحقيق التعاونأو استبدال أو اضافة أو حذف .... األنظمة القانونية 

 (. 2أجل تحقيق العدالة ) والتكامل والتوازن من األنظمة،

 الدراسات القانونية أهداف المنهج المقارن في-2

من بين السمات األساسية للمنهج   وأوجه االختالف: تحديد أوجه التشابه -

المقارن المطبق في العلوم القانونية أنه يساعدنا على معرفة أوجه الشبه 

مستوى   ويسمح بتحديد والنظم القانونية ،النماذج االجتماعية واالختالف بين

  واالنتفاع الحضاريك االحتكا

 
تعد القوانين )الجزائرية، الفرنسية، المصرية( قوانين متجانسة ألنها تنتمي الى نظام قانوني واحد هو النظام الالتيني.  - 6

 182أنظر رشيد شميشم، المرجع السابق ص 
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  تاإليجابياكذلك يسمح المنهج المقارن بمعرفة  والعيوب:تحديد المحاسن -

يسمح بوضع البرامج   هو ما و ،والنماذج المدروسة الظواهر، والسلبيات في 

  ومحاسن الظواهر االيجابية  ثراء الجوانبإوالعلمية المركزة لسد الثغرات 

  والنماذج

ان الدراسات العلمية التي توظف المنهج المقارن  التطور:معرفة أسباب -

مراحل  وانتقالها منهي التي تمكننا من معرفة قواعد تطور المجتمعات 

  ، والقانونية ،بدائية الى مراحل متقدمة في مجال تنظيم العالقات االجتماعية

أجل تحسين المستوى   والعمل منيسمح بمعرفة أسباب التطور  وهو ما

  وللشعوبالحضاري للدول 

-رغم أنه يتميز بالنسبية  التجريبية:يعوض التجريب المباشر في العلوم 

   .اال أنه يحل محل التجربة في العلوم التجريبية –طالق تنعدم فيه صفة اال

  للبحثكلية تأثير المنهج المقارن على الناحية الش ثانيا:
،  نلذلك علينا أ ذاته، يعتبر هدفا في حد المقارن، ان استخدام الباحث للمنهج 

فاألولى هي عملية ذهنية تسعى   والمنهج المقارن.عملية المقارنة  ننميز بي

عملية  واالختالف فهيالتشابه  وتحديد أوجهلمقارنة االشياء ببعضها 

أما المنهج   ،7األخرى المناهج  فطرية ووسيلة علمية تعتمد عليها معظم 

المقارن فهو منهج متكامل مهيمن على البحث ككل باستخدام ضوابط  

 المقارنة.ائل محل سللوصول الى نتائج تحدد العالقة بين الظواهر أو الم

كون عملية المقارنة المستخدمة في  والمنهج المقارن،فالفرق بين المقارنة 

  أي  الهدف،المنهج المقارن فهو  الهدف، بينمابعض جزئيات البحوث ليست 

  وفي كافة جملة األهداف هي المقارنة ووجودها في جميع مراحل البحث 

   كاآلتي:نستوضحه  وهو ما البحث،أجزاء 

الرقابة  ل:مثا العنوان،حيث يجب أن تظهر الدراسة المقارنة في  العنوان:-ا

والقانون  على دستورية القوانين دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي 

والشريعة المشروعية دراسة مقارنة بين األنظمة الوضعية  مبدأ ،الجزائري

 االسالمية. 

 
( " ان التفكير بدون مقارنة هو ليس بتفكير ... بغياب المقارنة Rudolf Von Jheringفون جوهرنج  )رودولفعن ذلك ما قاله  وأفضل تعبير - 7

 .40أنظر صالح طليس، ص. ."  والبحث العلمييغيب كذلك التفكير العلمي 
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ل الدراسة دائما يجب أن كما أظهرنا في شروط المقارنة مح  شكالية:اإل-ب

على ظاهرتين أو نظامين قانونيين فأكثر حيث يجب أن يظهر  حتويي

مثل هل تعد الرقابة الدستورية على  اإلشكالية:المنهج المقارن في طرح 

ما مدى     الفرنسي. القوانين في القانون الجزائري أكثر فعالية من القانون 

  نسي. والفرفعالية الرقابة الدستورية في كال النظامين القانونيين الجزائري 

معدل حوادث المرور  إنقاصكيف ساهم قانون المرور الفرنسي في  مثل:

 الجزائري.بالمقارنة مع القانون 

هناك أسلوبين أو طريقتين في التقسيم باستخدام   : والتبويب التقسيم-ج

 المقارن.المنهج 

الذي يقوم على بحث المسألة في كل قانون   األفقية: ةمنهج المقارن - 

  القانون اآلخر حتى ينتهي من بحث بحيث ال يعرض لموقف حدة،على 

 األول. المسألة في القانون 

الجزائر   مقارنة بين )دراسةوقف تنفيذ القرارات االدارية  العنوان: مثال:

   وفرنسا(

 . الجزائر وقف تنفيذ القرارات االدارية في  األول:المبحث 

 الجزائر.ذ القرارات االدارية في تنفي: شروط وقف األولالمطلب   

الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات االدارية في   األول: الفرع         

 الجزائر 

  الجزائر.وقف التنفيذ القرارات االدارية في للية الشروط الشك الفرع الثاني        

                                           الجزائر.   تنفيذ القرارات االدارية في الحكم في دعوى وقف  الثاني: المطلب 

              طبيعة الحكم في دعوى وقف التنفيذ القرارات االدارية في   األول: لفرع ا        

 .الجزائر

 الجزائر.في دعوى وقف التنفيذ القرارات االدارية في  : الثانيالفرع        

 فرنسا. وقف تنفيذ القرارات االدارية في  :الثانيالمبحث 
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 فرنسا.شروط وقف القرارات االدارية في  األول: المطلب 

 فرنسا.االدارية في  للقراراتالشروط الموضوعية  األول: الفرع         

   فرنسا.االدارية في  الشكلية للقراراتالشروط  الثاني:الفرع         

 االدارية.في دعوى وقف تنفيذ القرارات  الحكم الثاني: المطلب 

 االدارية. طبيعة الحكم في دعوى وقف تنفيذ القرارات   األول: الفرع         

 االدارية. تنفيذ الحكم في دعوى وقف تنفيذ القرارات  الثاني:الفرع         

ل الباحث كل جزئية من جزئيات  يتناو حيثالعمودية: منهج المقارنة  – 

ان منهج   ويمكن القول واحد. حث في كل القوانين التي يقارن بينها في آن الب

  وتقطيع أوصال عن التكرار  ألنه يبعدنا األفقيالمقارنة العمودي أفضل من 

أوجه االختالف أو االتفاق  وسهولة إدراكاضافة الى أنه يؤدي الى حسن  البحث،

 بينها.بين القوانين التي تتم المقارنة 

  كالتالي:يكون التقسيم  سابقوبالمثال ال

   شروط وقف تنفيذ القرارات االدارية األول:المبحث 

 الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات االدارية  األول:المطلب 

 االدارية.الشروط الشكلية لوقف تنفيذ القرارات  الثاني:المطلب 

 اإلداريةفي دعوى وقف تنفيذ القرارات  الحكم   الثاني:المبحث 

 االدارية.كم في وقف تنفيذ القرارات طبيعة الح األول: المطلب 

 االدارية.تنفيذ الحكم في وقف تنفيذ القرارات  الثاني:المطلب 

كون المقارنة في فرنسا فرع بأن تمطلب أو كل وال يشترط هنا اعادة العنوان في 

 ئيسي للبحث.ة في العنوان الرالمهم أن تكون مذكور والجزائر،

  وإذا كانت نشير أنه من األحسن االنطالق في المقارنة تكون من القانون الوطني 

آخر فيمكن االكتفاء   ونظام قانونيالدراسة المقارنة تشمل الشريعة االسالمية 
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دون الولوج في االتفاق  مذهب معين،العلماء أو بالرأي المعتمد في  برأي جمهور

 االسالمي.االختالف بين األحكام في الفقه و

الموضوع   باستيعابعد  ويتم وضعههو االجابة على االشكالية  المتن:-د

في وضع وحدات المقارنة  يالرئيسية وكما سبق أن وضحنا أ ومعرفة أقسامه

وعدم   السطحية، وتجنب للمقارناتالعناوين الرئيسة التي تكون محال للمقارنة 

هذه النتائج   .واالختالفأوجه التشابه  والتعرف على العام،عن اطارها  عزلها

القاعدة   والنسبي،المطلق  الخاص،تكون على عدة أشكال مثال تحديد العام من 

 الخ. ...الفعالية  ،ضلةالمفا ثانوي،   وما هوأساسي  وما هو واالستثناء،

نقتصر على ما يسمى   وأالم الدراسات كل مصادر القانون كما يجب أن تع

عن طريق   متكاملة،الفقه االسالمي وحدة  الرسمي، واعتباربالقانون 

 المسألة. االكتفاء برأي واحد أو رأيين في 

توصل اليها الباحث على  التي واألجوبةالنتائج بلورة  وفيه تتم الخاتمة: –ه

 الموضوع. ضوء تحليالته المتضمنة في صياغة 

 الفعالية، األفضلية، المقارنة، العالقة بين القوانينالباحث اظهار  وفي يجب

 القانونية. كل ذلك من أجل اصالح المنظومة  ...الشمول 

 

 

 

 


