
 القانون وبقية قواعد السلوك االجتماعية

 

 مالحظاث عامت حٌى عالكت اللاهىن بلىاعد السلىن الاجخماعُت الاخسي 

 لزبسا د. محمد عدهان علي

أوال: ملا واهذ كىاعد اللاهىن والاخالق والدًً كىاعد سلىن اجخماعُت فُترجب على 

 ذلً الىخائج الخالُت:

مطللت هثيرا من أحيامها وأفيازها جميع تلً اللىاعد وظبيت أي انها غير  -1

 .تتغير بتغير الصمان وامليان وتتطىز بتطىز املجتمع الاوظاوي الري تحىمه

ان جميع كىاعد الظلىن الاجتماعيت مجسدة عىد صياغت فسطها، وعامت عىد  -2

 للظلىن الاوظاوي. أو تىظيمها تطبيم حىمها أو حلها للىاكعت

الظلىن هى الاوظان بالدزجت الاطاض في ان محل املخاطبت من كبل كىاعد  -3

كىاعد الاخالق والدًن، في حين ًيىن الاوظان محال للمخاطبت هشخص طبيعي باإلطافت الى 

 الشخص املعىىي.



تشترن كىاعد الظلىن جميعها في الغاًت غير املباشسة ويختلفان في الغاًت  -4

ي من تؤدي الى الغاًت غير املباشسة ولىن الغاًت املباشسة ليل كاعدة من كىاعد الظلىن ه

 املباشسة أال وهى الظمى باملجتمع الاوظاوي واطعاده.

الغاًت املباشس للدًن هى العبادة والظمى باإلوظان هحى الىماٌ والاخيرة هي  -أ

ذاتها غاًت الاخالق، في حين الغاًت املباشسة لللاهىن هي تىظيم العالكت ما بين الاوظان واخيه 

لتحلم حصٌى النزاع وفي حاٌ حصىز تىفير اليت لفع هرا التىاشع  الاوظان والحيلىلت دون

 الاطتلساز في املجتمع وفسض الىظام فيه.

لجميع كىاعد طلىن الاوظان فتتمثل هما كلىا الظمى  اما الغاًت غير املباشسة -ب

 بالظلىن الاوظاوي واطعاده.

، ولىن جميع كىاعد الظلىن تلىيميت للظلىن الاوظاوي، ملصمت وملترهت بجصاء -5

 الجصاء ًختلف باختالف كاعدة الظلىن الاوظاوي والجهت املعىيت بفسطه:

الجصاء في الاخالق معىىي ًتمثل بالصجس من كبل املجتمع أو بتأهيب الظمير من  -أ

 كبل الفسد هفظه.

الجصاء في الدًن الفسدي جصاء معىىي في الحياة الدهيا ًتمثل بشعىز الاوظان  -ب

 لدًن و أخسوي .باإلثم هحى مخالفت احيام ا

الجصاء في الدًن الجماعي جصاء مصدوج دهيىي و أخسوي، مع مالحظت ان الجصاء  -ج

الدًني ال ًمىن تطبيله في الحياة الدهيا وان وان الدًن ًىص على ذلً صساحت مالم ًتبىاه 

 املشسع الىطعي صساحت أو طمىا لييىن جصءا من املىظىمت اللاهىهيت.

جخماعُت الاخسي في مادة املدخل لدزاست اللاهىن السلىن الا ثاهُا: ان دزاست كىاعد 

هظسا لىجىد الصلت ما بُنهما وبين كىاعد اللاهىن، والصلت كد جىىن طعُفت زغم وجىدها 



وكد جىىن وثُلت وكد جصل العالكت الى دزجت الخماهي في الدٌو التي حعخمد الدًً هظاما 

 سُاسُا لحىمها.

ُصل في جحدًد مياهت كىاعد السلىن الاجخماعُت ثالثا: املشسع الىطعي هى الف

الاخسي في اطاز املىظىمت اللاهىهُت للدولت، وبالخالي هى مً ًحدد الصلت ما بين كىاعد 

 اللاهىن وكىاعد السلىن الاجخماعُت الاخسي كىة وطعفا.

بين كىاعد السلىن الاجخماعي وكىاعد اللاهىن مهما واهذ بُنهما  زابعا: الصلت ما

طت أال جصل الى دزجت الخماهي (وثُلت  ، سىاء بين أحيامها غير وازد فإن الخطابم ما )شٍس

 أو على مسخىي جطبُله مً كبل اللظاء. على مسخىي صُاغت الىص اللاهىوي،

خامسا: ان دزاست مفهىم وخصائص اللاعدة الدًيُت في مادة املدخل لدزاست 

هُت، أي دزاست خصائصها ومفهىمها اللاهىن هى دزاستها بشيل مسخلل عً اللاعدة اللاهى 

خُااذا واهذ كد اعخمدث مصدزا  بغع الىظس ما  أو لم أو مصدزا زسمُا لللاهىن  جاٍز

 .حعخمد

خُاالن  اعخماد اللاعدة الدًيُت مصدزا  لللاهىن أي اعخمادها عىد صُاغت  جاٍز

ع اللاهىوي وبالخالي جحمل ذاث ُجعلها الىص اللاهىوي، س جىىن جزءا مً الدشَس

الخصائص لللاعدة اللاهىهُت مً جزاء مادي مفسوض مً كبل السلطت العامت، وهرلً 

عىد اعخماد اللاعدة الدًيُت مً كبل اللاض ي همصدز زسمي جطبم على الىاكعت 

ُت بمفهىمها جعل اللاعدة الدًيُت جزاء مً اللاعدة اللاهىهفإن ذلً ًاملعسوطت علُه 

فسض مً  ًُ العام وبرلً جحمل ذاث الخصائص لللاعدة اللاهىهُت فُىىن جزائها مادي 

 كبل السلطت العامت.



ولرلً فان الدًً مً حُث املبدأ جزائه اخسوي ولىً عىدما ًىىن الدًً جزءا مً 

اللاهىن مً خالٌ اعخماده مً كبل املشسع أو اللاض ي هىىن في امام جزاء مادي دهُىي 

 .)املحاهم( فسض مً كبل السلطت العامتًُ 

سادسا: ان دزاست مفهىم وخصائص اللاعدة الاخالكُت هرلً في مادة املدخل 

 اعخمدث كد واهذ اذا ما الىظس بغعبشيل مسخلل ًخم فان دزاستها  ،لدزاست اللاهىن 

خُا مصدزا خُا مصدزا خالكُتالا  اللاعدة اعخماد  الن حعخمد، مل أو لللاهىن  جاٍز  جاٍز

ع مً جزءا جىىن ُجعلها س اللاهىوي، الىص صُاغت عىد اعخمادها أي لللاهىن   الدشَس

 مً مفسوض مادي جزاء مً اللاهىهُت لللاعدة الخصائص ذاث جحمل وبالخالي اللاهىوي

 .العامت السلطت كبل

 وكُمها أفيازها سُجعلاعخماد الاخالق مصدزا عىد صُاغت الىص اللاهىوي  أي ان

جزءا مً اللاهىن وجحمل ذاث الخصائص لللاعدة اللاهىهُت، فُىىن الجزاء حُنها جزاء 

فسض مً كبل السلطت العامت، الن املخالف هىا ال ًُ ًىىن كد خالف اللاعدة  مادًا 

كاهىهُا  اهىن والجزاء املفسوض سُىىن جزاءالاخالكُت فحسب واهما ًىىن كد خالف الل

ا.  ولِس معىٍى

الاخالق ال جدخل صساحت مصدزا زسمُا مً مصادز اللاهىن سادسا: زغم ان 

ع أو غمىطه ولىنها أي الاخالق جلعب دوزا مهما في  ٌسخعين بها اللاض ي عىد غُاب الدشَس

جىىًٍ العسف الىاجم عً ممازساث املجخمع وشعىزه بإلزامُتها، والعسف هما حعلمىن 

ع، وحشيل كىاعد أحبتي أو لعلمىم حعد مصدزا مهما مً مصادز اللاهىن بع د الدشَس

العدالت وهي صىزة مً صىز الاخالق مصدزا مً مصادز اللاهىن ًمىً لللاض ي ان 

 ٌسخعين به.



سابعا: فُما ًخعلم بلىاعد العدالت فإن دزاستها في مادة املدخل لدزاست اللاهىن، 

لين:   ًىىن بطٍس

ي بعدها صىزة مً صىز كىاعد الاخالق وبالخالي جحمل ذاث الخصائص الت - أ

جحملها كىاعد الاخالق مً غمىض وعدم اسخلساز وغيرها مً الخصائص املعىُت بلىاعد 

ىىن الجزاء الىاجم عً مخالفتها جزاء معىىي في حاٌ عدم اعخمادها مً كبل  الاخالق، ٍو

 اللاض ي.

بعدها مصدزا زسمُا مً مصادز اللاهىن وبالخالي جحمل ذاث الخصائص  - ب

فسض مً كبل السلطت العامت.التي جحملها اللاعدة اللاهىهُت م ًُ  ً جزاء مادي 

وهرا هى امللصىد عىدما هلٌى ان مسهز كىاعد العدالت مسهزا وسطا ما بين الاخالق 

واللاهىن، أي انها عىد اعخمدها مً كبل اللاض ي جحمل ذاث الخصائص لللاعدة 

 جحمل خصائص اللاعدة الاخالكُت. هااللاهىهُت، اما في حاٌ عدم اعخمادها فان


