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 التفكير العلميمعالم للتدريب على 

 : خطوات عمليةمجال القانونفي  
 

 . وناس يحيد

 جامعة أدرار -قسم الحقوق

 

 : مقدمة
تهدددم مجهجيدددة اللحددد  العلمدددي دلددى ويدددت ملدددادي أ ا دددية متعلقددة  طريقدددة عدددر  المعدددارم 

ي فددرج آو  حدد  والتخميجدداتو وي يختلددم اإمددر د ا دجددا  زدددد دنجدداط يقددو   ددة الطالددب فددي مر لددة التددد

 الددتوراهو أو امتحان أو  ح  مجشور.

مل لدى رجل القانون فدي جملدة مدل العجايدر يمكدل دجمالهمدا يدالتفكير العلمي مقومات   تتجلى

علدو  فئتديلو تتعلدا اإولدى  حاجدة اللا د  فدي المجدال القدانوني دلدى معرفدة دقيقدة لخزويديات مدجه  ال

  .(الملح  اإول)القانونية وتفسيرها وتطليقها القانونيةو ليستوعب ديفية ويت القاعدة 

جه  مددولمدا ددان التفكيدر العلمددي الزدحيل فدي المجددال القدانوني أو قيدره ي يسددتقيم فقد   معرفدة 

معرفدة اللح و فإن اللح  يجب أن تتوفر فية جملة مل الزفات تتعلا  إتقان ومعرفدة مجهجيدة اللحد و و

 .(الملح  الثاني)و ودتقان المجاقشة العر 

 مجه  العلو  ايجتماعية معالم التفكير يمل   الملح  اإول:

طليعدة لتهدا  الئم سدلب مد ا دانت العلو  الدقيقة تعتمد علدى أ داليب التجر دة والقيداس والمخلدر 

هدي عيةو ومت طليعة الظواهر ايجتما المويوعو فإن العلو  ايجتماعية تعتمد على مجاه  تتالء  وتتفا

لقدانوني أ داليب ي قجدى لللا د  اوهدي يب التحليدل المجطقدي واي دتجلاط واي دتجتاجو  ذلك تستعمل أ دال

و يو مترية(السو ) ليب اإل زائية ونظا  القيا ــاتعجها.دما تعتمد مجاه  العلو  ايجتماعية على اإ ا

 لتزلغ يفة المويوعية العلميةو ودمكانية التحقا مل الجتيجة.

جه  العلددو  ايجتماعيدة المجدداه  التكامليدةو ويسددتعمل هدذا المدددمدا تسددتعمل  عدد الدرا ددات فدي 

ريمدة عادة في علم اإلجرا  والكشم عل الجدرائمو د  يدتم عدر  اللزدمات وتحليدل الدد  وجميدت آ دار الج

 عموما.

 مجه  العلو  القانونيةمضمون  المطلب اإول:

اتدةو ويستخد  معظم أدورقم دون المجه  القانوني فرعا مل فروع مجاه  العلو  ايجتماعيةو 

 دي أنة يجفرد  لعد الخزوييات المتعلقة  مويوع الدرا ة. 

لقدانوني اد ا دان المجه  يعجي عموما الطريا المتلت في التفكير إلدراك الحقيقةو فدإن المدجه  

ا دد  هدو  ددليل التفكيدر فددي مجددال الدرا دة القانونيددةو أط مجموعدة الطددرق والو ددائل التدي يتلعهددا الل

عو أو ني  واء في مجهوده الجظرط دفقية أو  ا  و أو في مجهوداتة العملية التشدريعية دمشدرالقانو

 .والمحامي في مجهوده العملي التطليا دالقايي

يسددة عدل اإ دئلة الرئ المدجه  القددانوني ي يخدرججدوهر التفكيدر القددانوني فدي دطدار لدذلك فدإن 

 :التالية

ويدعت  لقاعدة القانونية على نحو يحقا الغر  الذطا ودنتاجماهية الطريقة المتلعة لويت  -أ 

 مل أجلة ؟

 نطلقة  شكل  ليم على المسائل المعروية ؟ديم نتعرم على  كم القانون و-ب 

ة أن يظهدر للوهلديمكدل  لما ا ددان  كدم القدانون فدي مسدالة مدا علدى نحدو معديل دون  دواه ؟-ج 

لمدراد  تقراء الجزوص فق و دي أن ا سهولة مل خالل ايتم ا الحل ذلى هدالويول اإولى أن 

 القاعددةهجا يتعدى مجرد اي تقراء دلدى محاولدة اللحد  عدل الحكمدة التدي مدل أجلهدا ويدعت 

 .القانونية دحل دون  واها
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ر مكملدةو دي أن هذه ايعتلارات الثال ة السا قةو ي تحدد لو دها المجه   ل تحتداج دلدى عجايد

 مويوع اللح  ودذا  يان خزائص قواعده. تقو  أوي على معرفة معجى القانون

يعجدي مسدتقرة للويدول دلدى تجظديم محكدمو ويعرم القانون  زدفة عامدة ددل قاعددة مضدطرة و

 القانون ايطال ا مجموع القواعد القانونية التي تجظم  لوك اإفراد والجماعات.

  مجه  العلو  القانونيةمجال  المطلب الثاني:

ة اللحدد  فددي آليددات وأدوات اللحدد  الخايددة  كددل مددل المشددرع يتجدداول مددجه  العلددو  القانونيدد

 والقايي والفقية.

 أوي: أهمية المجه  القانوني  الجسلة للمشرع في ويت القاعدة القانونية

ر لة مل تمر القاعدة القانونية  ثالث مرا ل لويعهاو يتجاول المجه  القانوني  الدرا ة دل م

 ة قايتها في تجظيم المجتمت.هذه المرا ل لتحقا القاعدة القانوني

 المر لة التمهيدية -1

ثيدر مدل دتتمثل المر لة التمهيدية المر لة المتقدمة لويت القاعدة القانونيدةو د  أندة فدي 

المجدال  مجظمة مل قلل القانونو ففي مثل هذه الحالة يستلز  تجظيم هذا الحايت تظهر مسائل قير

ر ات فدي المجتمدت ومحاولدة فهمهدا وتحليلهداو إليددااللجوء دلى درا دة هدذه التزدرفات والسدلود

 القواعد المجا لة لتجظيم هذه السلودات.

مددل أجددل التفسددير الزددحيل لهددذه السددلودات والتزددرفات  ايجتماعيددةلدرا ددة الظدداهرة 

 ذا المسدتوىوالتقجية اإخرىو ففي هد ايجتماعيةالجديدةو يستجد المجه  القانوني دلى  قية العلو  

 .ةايجتماعيتداخل مختلم الدرا ات إلعطاء درا ة مختلفة اإ عاد لهذه الظاهرة التمهيدط ت

و فددإن المشددرع اجتماعيددةفددإ ا أخددذنا علددى  ددليل المثددال درا ددة  دداهرة اإلرهدداب دظدداهرة 

 والددديل ايجتمدداعيحتدداج فددي المر لددة التمهيديددة لدرا ددتها دلددى تدددخل دددل مددل علددم الددجف  وعلددم 

طريدا  التداري  وددذا الدرا دات والمعايجدات الميدانيدةو أو  تدى عدلو العلو  السيا ديةوالفلسفة و

 تاءاي ددتفدمددا  دددث  الجسددلة للجزائددر فددي  اي ددتفتاءالعموميددةو أو  ددلر ا،راءو أو  اي تشددارة

ةو الشعلي على قانون الوئا  المددني.....وقيرها مدل أجدل تكدويل يدورة  قيقيدة عدل هدذه الظداهر

 المشدرع دلدى ويدعها لتجظديم هدذه الظداهرة ددل أ عادهدا وأ دلاب تى تعكد  القواعدد التدي يسدعى 

 قيامها.

ي يضدعها وخالفا لذلك فإنة في  الة دهمال المر لة التمهيديدةو فدإن القاعددة القانونيدة التد

قواعدد المشرع ي تعك   زدق دل اإ عاد المكونة للظداهرة المجظمدةو و التدالي فدإن أقلدب هدذه ال

 يكون مزيرها الفشل.   

 المر لة التحضيرية لويت القاعدة القانونية  – 2

 عددد اينتهدداء مددل المر لددة التمهيديددة وتكددويل نظددرة متعددددة اإ عدداد مددل خددالل مختلددم 

التخززددات التددي تعريددت لدرا ددة الظدداهرة ايجتماعيددةو يجتقددل الجقدداو الر ددمي  ددول القواعددد 

تر ددةو جاقشددة دددل القواعددد المقالمجا ددلة لتجظدديم هددذه الظدداهرة داخددل اللرلمددانو د  يددتم اقتددرا  وم

 وانتهاء هذه المر لة تاتي المر لة اإلجرائية.  

 المر لة اإلجرائية -3

عية )المجاقشات المويدو ملدئيا ي يمكل فزل المر لة اإلجرائية عل المر لة التحضيرية

جص  ول مشروع القانون(و دي أن هذا التقسيم المعتمد هو لغر  تدريسي لفهم مرا ل يدور الد

 نشره. تتمثل المر لة اإلجرائية في دجراء التزويت على مشروع القانونو وتزديقة وو القانوني.

  انيا: أهمية مجه  العلو  القانونية في يياقة القاعدة القانونية 

 اإليددافة دلددى تعددر  مددجه  العلددو  القانونيددة دلددى مرا ددل ويددت القاعدددة القانونيددة دلددى قايددة 

هدا مدل الفكدرة الجظريدة المحضدة دلدى واقدت عملدي ملمدوس وهدذا عدل طريدا تطليقهاو يهتم ددذلك  إخراج
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دتلدداع قواعددد الزددياقة المختلفددةو والتددي يختددار مجهددا المشددرع أ ددلو ا يتفددا والهدددم الددذط يرمددي دليددةو 

 وتختلم مجاه  الزياقة فمجها المرنة والجامدة وأ لوب الشكليات واإرقا .

ختزديلو ملة ودقيقةو لذلك فإنها  تحتاج دلى قدانونييل تعتلر يياقة القاعدة القانونية مهمة يع

لهدا ي إن عد  الججا  في الزياقة يؤدط دمدا دلدى اخدتالم التفسديراتو و التدالي تكدرس  غدرات ممدا يجع

 ا.مل أجلةو أو أنها ي تماشى مت الواقت والحايت التي أوجدت مل أجله وجدتتحقا الهدم الذط 

 في تحليل القاعدة القانونية   الثا: أهمية المجه  القانوني

 دم يجدب  الجواة أو الخليدة اإ ا دية التدي يتكدون مجهدا القدانونو ومدلالقانونية يعتلر القواعد 

 القواعد و يان عجايرها المختلفةو لليان ديفية فهمها ومل  م تطليقها. عليجا تحليل هذه

 .و وهما الفر  والحكما،خر تجقسم القاعدة القانونية دلى عجزريل د داهما شرطا لحدوث

 الفر   - 1

ويوجد  الفر  الواقعة التي تجظمها القاعدة القانونية وترتب عليها أ كاما معيجةو يقزد 

 على يور متعددة وهي :

دو أو واقعدة طليعيدة الواقعددة الطليعيدة  هددي التدي تحدددت  فعدل الطليعددة دواقعدة الميـددـال -أ

  دددي يددةو د  أن  اد ددة المدديالد ترتددب أويواقعددة المددوت د  دالهمددا يرتلددان آ ددارا قانون

الشخزدية القانونيدةو ومدا يترتدب عجدة مدل  لدوت الحدا فدي اي دم والججسدية والذمددة 

اتو الماليددةو دمددا نددؤدط الوفدداة دلددى نهايددة الشخزددية القانونيددةو ونهايددة دددل ايلتزامدد

 وانتقال  عد الحقوق المالية دلى الور ة.

ر  ان أو امتجاعة دفعدل ايعتدداء مثدل الضدرب والجدواقعة دنسانية تحدث  فعل اإلنس -ب

يدت والسرقة والتحطيمو أو ايمتجاع عل تقديم المساعدة لشخص في  الة خطرو أو الل

 أو الشراء.

يرتدددب القدددانون علدددى هدددذه التزدددرفات واإفعدددال اإلنسدددانية اإليجا يدددة مجهدددا 

لي التعدويد المداوالسلليةو آ ارا وأ كا  قانونية معيجة دالسجل عل واقعة السدرقة و

عددل اإيددرار الجاجمددة عددل التحطدديمو أو فسدد  العقددد عددل امتجدداع المشددترط عددل دفددت 

 الثمل.

ط أيقزد  المردز القانوني لشخص مدا الويدعية التدي يتواجدد فيهدا  المردز القانوني -ج

: المرددز ومرتلدة ، دار قانونيدة محدددة مثدل شخص فتجعلدة فدي  الدة قانونيدة مميدزة

 والمججون والوارث والمديل والمفل  والمو م العمومي.....ال القانوني للقاير 

فددي مردددز قددانوني محدددث ، ددار فكددل  الددة مددل هددذه الحددايت تجعددل الشددخص 

ا داندت : مثال تعتلر تزرفات القاير مل  يت أو ديجار أو هلة أعمال  اطلة دي ممعيجة

 نافعة لة نفعا محضا.

 مطلقا.: تعتلر دل تزرفاتة  اطلة  طالنا المججون

ة :  مجددرد دونددة أو دخولددة فددي هددذا المردددزو تجطلددا عليددة مجموعددة مددل اإ كددا  المتعلقددلددوارثا

  الميراث دتحديد  زتة.

وخالية نقول أن المرددز القدانوني هدي  الدة أو ويدت يوجدد فيدة الشدخص فتترتدب لدة 

: المو ددم وص عليهددا فددي أ كددا  خايددة  ددةو مددثالمجموعددة مددل الحقددوق والواجلددات المجزدد

 ومراددزموميو وتوجد  ايت مختلفدة فتتشدكل مدل  دروم واقعيدة ماديدة ) واقعدة دنسدانية ( الع

 غر  هجدداوالسددب أو الشددتم الواقعددة علددى المو ددم العمددوميو فددال : واقعددة اإلهانددةقانونيددة مثددل

 الشتم(مكون مل واقعة دنسانية )

 .لإلهانةالمو م( الذط دان مويوعا و مردز قانوني  الة الشخص ) 

 ئتيل:فالحكم هو اإ ر الذط يرتلة القانون على تحقا الغر و ويزجم دلى  م أو الجتيجةالحك -2

اإ كددا  المقزددودة لددذاتها هددي اإ كددا  التددي توجددب القيددا   اإ كددا  المقزددودة لددذاتها -أ 

مضددمون الددجص( الددذط يقضددي علددى المعتدددط مددل أو ايمتجدداع عجددةو مثددل الحكددم ) ع
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لقايي  التعويد على الشخص الذط أ ددث يدررا  عقو ة السجل مثالو أو الحكم ا

للغيرو أو الحكم القايي على الزوج  اإلنفاق على طوجتة وأ درتةو أو الحكدم الدذط 

 يجلر المستاجر على دفت  دل اإليجار.

أط  -تتضددمل فئدددة اإ كددا  قيدددر المقزددودة لدددذاتها اإ كددا  قيدددر المقزددودة لدددذاتها -ب

 فزا  عل قاعدة أخرى مرتلطة  ها.و تفسير أو توييل أو تسهيل اإل-للفر 

لة يستعمل هذا الجوع مل اإ كا  لتليدان المعجدى القدانوني الزدحيل للمزدطلحات المسدتعم

ن عمددا مل قلل المشرعو دالحكم قير المقزود لذاتة و الذط يعرم القتل  انة دطهاق لرو  اإلنسا

  فعل اإليرار أو التريد.

فاق يلتز  لجزائرط التي تعرم العقد  انة :" العقد اتمل القانون المدني ا 54مثل : المادة 

 موجلة شخصو أو عدة أشخاص آخريل  مجل أو فعل أو عد  فعل شيء مدا."و فهددا التعريدم أو 

عليهدا  هذا الحكم قير مقزود لذاتةو مقزود لتليان ييغة التعاقدد لتحديدد المعدامالت التدي تجطلدا

 أ كا  عقد الليت.

 قانوني في تفسير القانون را عا: أهمية المجه  ال

ا الجص أو مددتفسددير مجهدا مددا يعتمددد علددى التقيددد  ددددرس مددجه  العلددو  القانونيددة عدددة قواعددد لل

أو   كمة التشريت أو نية المشرع أ جاء ويت الدجصوفي يسمى  الشر  على المتونو ومجها ما تلح  

لدى دقارندة التدي تدؤدط دمدا عل طريا المزج  يل مختلم القواعد الخاية  التفسيرو أو عدل طريدا الم

 تو يت أو تضييا المعجى.

ة عدددة القانونيددلمددجه  القددانوني فددي ويددت القااللا دد  لودلددى جانددب التددا ير اللددالغ لمعرفددة 

 يتا ر أيضا  طريقة عمل اللا   نفسة. ةفإنوتطليقها وتفسيرها على التفكير العلميو 

 علو  القانونيةفي مجال ال اللا  الزفات المتطللة في  :الثانيالملح  

ان ودتقد وول(المطلدب اإالقدانونو معرفدة ديفيدة اللحد  )يجلغي أن تتوفر في اللا   في تخزص 

 .ثال ((و ودتقان المجاقشة )المطلب الثانيالمطلب الالعر  )

  Savoir chercher  : معرفة اللح  ولاإ المطلب

تدي تسدمل  الويدول دلدى يجب على دارس القدانون أن يتمدرس علدى التعامدل  تليدات اللحد  ال

ديم الحلددول الزددحيحة للمسددائل الواقعيددةو و هددذا هددو المطلددوب مددل فددي الحيدداة العمليددة قاللددا عجددد تقدد

ل و لددذلك يجلغددي علددى الطالددب التعددود علددى اللحدد  إنددة يسددتحيل تحزدديل دددل القددوانياي تشددارة مددثال

عدديل ا  هدا فهدي معريدة للتوشرو اتهاو دما أنة قد تتعر  معارفجدا دلدى الجسديانو و تدى د ا ا تفظجد

 واإللغاء واإليافة وقير  لكو لذلك فإن الحفظ لي   ال نهائيا في دل الحايت.

 اإليددافة دلددى  لددك هجدداك  ددايت أو موايدديت معقدددة ومتشددا كة تحتدداج دلددى  حدد  مسددتيقظ 

 ومتوايلو وخير دليل على  لك ما يقو   ة القايي والمحامي في مواجهة المسائل الجديدة.

ى أولى أ جدديات دتقدان مدجه  اللحد  العلمدي فدي اعتمداد أ د  تعلدم مجهجيدة ويدحيحةو تتجل

  غيددة تجميددة وتطددوير التحزدديل العلمدديو الددذط يعددد أ دداس التفكيددر العلمددي. فججددد علددى رأس الددتعلم

يفيدةو السيطرة على اللغة القانونية  شكل يحيل ودقياو وهو ما يزطلل علية  اللغدة الو المجهجيو 

ي أن يقا دل ددل مزدلل قدانونيو يدورة  هجيدة وايدحة للمفهدو  ومفهدو  و يفدي فدي  هدل والتي يجلغ

المجظمدة  الطالب.  معجى أنة عجدما يستمت أو يقرأ الطالب مزدطلل السدلطة التجفيذيدة أو التشدريعية أو

  دواء تشخص في  هل الطالدب يدورة عدل الجهداطأن ت الدولية والمجظمة قير الحكوميةو فإنة يجلغي

تددي وال -مجهددا  تددى يميددزه عددل  قيددة المفدداهيم القريلددة وأط ممددا يتشددكل ومددا  سدديا أو مجددردا:ددان مفه

 هو  دم يتضدل فدي  هجدة و يفدة هدذ-تتكون قجاعة لديدة  حكدم عدد  التخزدص أنهدا متما لدة أو متطا قدة

 .المؤ سة

يمدر علدر السديطرة  هالتفكير العلمدي الزدحيل فدي المجدال القدانوني أو قيدر تجميةومل  م فإن 

على اللغة والتحزديل الزدحيلو إن أقلدب المشدكالت التدي يواجههدا الطللدة فدي السدجوات اإولدى مدل 
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التخزدصو تتعلددا  اي ددتخدا  قيددر الددقيا للغددةو أو مددا يعددرم  اللغدة اينطلاعيددةو والتددي مددل خاللهددا 

فدي  و فججدد مدثال أندة يظدل يدردد مزدطلحات ويزدادفهايكون الطالب مفاهيم قير دقيقدة عدل مدا يتعلمدة

 . ولذلك فإ ا لدم يلدذل الطالدب مجهدودا علدى مسدتوى اللغدةتعلمة دون أن تحمل في  هجة تزورا محددا

فإن  لك  يجعك   دللا علدى عمليدة التحزديلو ممدا يدؤ ر تلعدا علدى طريقدة التفكيدر  الجسدلة للطالدبو 

 والتي تظهر عليها في مثل هذه الحايت الغمو  واللل  أو  تى الخطا.

هدذه الخطدوة فدي الدتعلم الزدحيل ومدل  دم فدي التفكيدر الزدحيل يجلغدي علدى  لحسا ديةونظرا 

شدكل الطالب في  داية مشواره الدرا ي في التخزص أن يلذل جهدا مضاعفا مل أجل ا تخدا  اللغة  

 يحيلو مل خالل تو يت المطالعة واإ ئلة.

زددر التي تشدكل الم و عد السيطرة على اللغة يحتاج الطالب أن يطور طريقة مجهجية مطالعتة

تقجيدة  الرئيسي للتحزيل. تقو  القراءة الزحيحة على المعالجة المجهجية للجصو والتي تتطلدب دتلداع

 قراءة مجهجيةو تقو  على خطوات متتالية وهي:

o تدي عملية ا تخراج اإفكار الخاية  الجص: و لك لتفادط طرقدة القدراءة الخاطئدة وال

ليدة تسمل للطالب  تطوير ملكدة التحليدل والتدي عم تقو  على نقل فقرات. هذه العملية

 يطمة للفهم.

o رو عمليدة دعددادة ترتيددب اإفكدار: والتددي يتدددرب الطالدب مددل خاللهددا علدى تجظدديم اإفكددا

وادتشام الجقائص الخاية  المعالجةو وديدفاء الطدا ت المجطقدي علدى التحزديلو أط 

يدتمكل   إعدادة ترتيلهدا ومدل  دمأنة ي يكتفي فق   للت هذه اإفكار ودنما يسمل لجفسة 

 مل التدريب على التفكير المجطقيو واقترا  عالقات جديدة.

o  :وهددي عمليددة تلخدديص لافكددار المعالجددةو ممددا يتدديل للطالددب  عمليددة دمدد  اإفكددار

دما أن التدريب علدى التلخديص يسداعد الطالدب علدى ويدت  السيطرة على المويوع.

 ةو مما يسهل علية عملية الر  .مخط  دامل ومختزر للمويوع الذط يعالج

فهددم و ا ددتيفاء هددذه المرا ددل التقجيددة الددثالث للقددراءة العلميددةو يددتمكل الطالددب مددل تعميددا ال

 والمعالجة المجهجية للجص.

ره ودلى جانب السيطرة على اللغة والمعالجة المجهجيدة للدجصو يحتداج الطالدب فدي  دايدة مسدا

عفاو يدةو ودطاء أيضدا ددل مدادة جديددة أن يلدذل جهددا مضداالتخززي في مجال القانون والعلو  اإلدار

جميدة تإلر اء أ   التفكير العلمدي والمجهجدي مدل خدالل الخطدوات التاليدة.  دايدة يحتداج الطالدب دلدى 

 رييده الفكرط اإولدي الخداص  كدل مدادة أو مقيداسو ليضداعم مدل قدرتدة علدى اي دتيعاب والتحليدل

ايدة مقياس  شكل يحيل. يتم تكويل هدذه المعدارم اإوليدة الخوتزجيم المعلومات المرتلطة  هذا ال

  المقياس أو التخزص عموما مل خدالل المطالعدة المو دعة واي دتطالعية يدتشدام ولدو  شدكل عدا 

 العالقات واإفكار الرئيسية التي تحكم هذه المادة.

 "savoir exposer" العر : دتقان  ثانيال المطلب

 فكارأوي: الترتيب المجطقي لا

ويدو و إن المسدائل عجدد عدر  ددل مسدالة أو فكدرة أو  دل علدى اليجب الحرص دائمدا 

ونيةو قدة القان ذلك يجب أوي معرفة تفكيك هذه العالتعقيدو والقانونية يجتا ها الكثير مل التشا ك و

  م دعادة ترديلها وتفسيرها في دطار خطة )خطوات اللح (.

 لتفكير فديتحليل  عد اإ ئلة الشفهية أو الكتا ية دون ا تتلادر للعديد مل الطللة دمكانية

الخطددةو ويتضددل لهددم أن هددذه اإفكددار جدداءت متسلسددلة ومتتاليددة  دددون ويددت خطددةو هددذا التفكيددر 

 ه الطريقة المرتجلة أو العشوائيةو يجب اي تعاد عجها دلية.ذالمشتت أو ه

عتقداد  دان هدذا الوقدت  المقا ل مل  لك يجب تخزديص وقدت لللحد  عدل الخطدةو دون اي

المخزص لترتيب اإفكار لعريها  طريقة مجظمة وقدت يدائتو ويعتلدر التخلدي عدل هدذه الخطدوة 

 تخل عل جوهر العمل العلمي.

 الخطة هي عر  مدجظم لافكدار فدي دتلتديل أو  دالث دتدل متجانسدة ومترا طدة فيمدا  يجهدا

 الجزائل التالية: مما يسمل  السيطرة على المويوع  طريقة  ديةو و يجب دتلاع
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 يجب تقسيم المويوع في الدرا ات القانونية عموما دلدى قسدميل أو علدى اإدثدر  دالث .1

 أقسا .

يجداد يجب أن نسعى دلى ديجاد تواطن  يل أجزاء المويوع المقتر ةو دي أنة د ا تعدذر د .2

تددواطن  دديل هددذه اإجددزاء نظددرا لطليعددة المويددوعو فيجددب أن نحددتفظ  هددذا التقسدديم وي 

أن يدفعجا  لك  اط  ال مل اإ وال دلى دم  عجزدريل أو جدزأيل قيدر متجانسديل  يجب

 يمل فئة وا دة.

الهدم الو يد الدذط يجدب تحقيقدة ومراعاتدة فدي تقسديم المويدوع دلدى دتدل هدو يدرورة 

ب أن الحرص على أن تكون دقيقة ومترا طة مجطقيةو رقم دونها تعال  نقداط مختلفدةو دي أندة يجد

جدوات فزاء وعلى اختالفها عمال علميدا متكدامال ومتجانسداو لهدذا ي يجدب أن نتدرك تكون هذه اإج

  يل هذه اإجزاء أو الجزئيات. 

يوع ي يجب اإلدثار مل الجزئيات دي  القدر الذط يستحقة المويوع  تى ي تخل  المو .3

 ويزعب ديجاد خطة متجانسة. 

شدمل المويدوعو ومدل خدالل يجب أن تكدون الخطدة مسدتلهمة مدل الفكدرة العامدة التدي ت .4

تفرعات هذه الفكرة العامة نستطيت  يادة الخطدةو و تدى تكدون الخطدة أيديلة وأيدلية 

 يجب ايرتكاط على فكرة وايحة  هلة الفهم واي تيعاب.

 قد يحتوط العجوان في  عد اإ يان على خطة) على تقسيم(و وفي مثل هذه الحدايت ي .5

 ب التفكير فيها جليا ومطوي.يجب التسرع في ويت هذه الخطة  ل يج

مددثال: "ديجا يددات و ددلليات الجظددا  الرئا ددي"و ي يجددب أن يعكدد  التقسدديم)الخطة( هددذه 

 .الثجائية السلليات واإليجا ياتو إن هذا التقسيم  يفر  على اللا   التكرار والتراجت

 ملدددئيا ي يجددب ويددت خطددة تفددر  عليجددا دعددادة نقددل مددا تددم شددر ة فددي الفزددل اإول فددي

 ار وأن أطالفزل الثاني مثالو إن التكرار يخالم هدم الخطة التي ترمي دلى  تقسيم و  جاء لافك

تكددرار فددي عددر  الخطددة ي يعلددر عددل تقسدديم للمويددوعو دمددا أن القدداري أو المسددتمت ي يحمددل 

 التكرار. 

  انيا: الكتا ة القانونية الوايحة

في فدي اللحد  المرجعدي أو الللليدوقرا ي يقتضي اللح  العلمي مل اللا    دل جهد دليدر

ل هدذا العمد والقراءة واي تجتاج والتحليل والر   وترتيب اإفكار فق و  ل يلقى علية لزاما دخراج

لغددة دلددى الوجددود والتعليددر عددل هددذه اإفكددار واي ددتجتاجات التددي تويددل دليهددا وأن يلددرهل عجهددا  

 وايحة و ليمة.

 قدا ال تائ  اللح  العلمي هي الكتا ةو  تى يكون عمالتلقى الو يلة الو يدة للتعلير عل ن

وب للتحقا والتداولو لذلك نقو  مل خالل هدذا المويدوع  دالتعر  دلدى يدرورة ايعتجداء  اإ دل

 واللغة القانونية والمزطلحات القانونية.

 . اإ لوب المعتمد في اللح  العلمي1

جدب ياء إلتما  اللحد  العلمديو لدذلك تاتي مر لة التحرير أو دتا ة مويوع اللح و دتخر دجر

ل نكتدب  دأن نحرص على أن يكون اإ لوب المعتمد في دتا تجا وايحا وشيقاو إنجا ي نكتب إنفسدجاو 

ت نزدب لغيرنا مل خالل عر  أفكارنا لتكون محل تقييم مل قلل قيرناو لذلك يجب قلل الكتا ة أن نض

  حثة. هي دليل مادط على مدى جدية اللا   و أهميةأعيججا أن هذه الكتا ة)اإفكار المعلر عجها( 

لي  مطلو ا مل اللا   أ جاء تحرير نص مويوع اللح  أن يسدعى دلدى ديجداد أ دلوب شديا 

طدار وممتتو إن  لك يتعلا  الرييد اللغوط والثقافي لكل شخصو وي مجال للحددي  عجدة فدي هدذا اإل

ان  دة مدل الدرا دةو ولكدل يلقدى اللا د  مطاللدا إنة يعتلر  زيلة رييد  قافي ولغوط لسدجوات عديدد

يكتب  ويو و إنها مسدالة أ ا دية وجوهريدةو  لدك أن الهددم الرئيسدي فدي اإ دلوب العلمدي لدي  

 اختزدار الترديز المطلا على اإلفا  والتعا ير اإد يدة الرناندةو  دل هدو ديزدال الفكدرة  كدل ويدو  و

 ودقة.                
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لطالدب كتا ة وايدحة دي د ا داندت الزدورة الذهجيدة المعلدر عجهدا مدل قلدل اي يمكل أن تكون ال

و وايحة أوي في  هجةو أط أن ويو  أ لوب دتا ة اللح  هو قلدل  لدك ويدو  للفكدرة المعلدر عجهدا

 لذلك يلز  اللا    ا تيعاب الفكرة التي يود التعلير عجها  ويو  قلل الكتا ة.

و أحريددر د ا دانددت الفكددرة المددراد التعليددر عجهددا قامضددة عددل الت مددل أجددل  لددك يجددب اي تعددادو

اللدل   ملهمة أو عامةو وعلى هذا اإ اس د ا لم يستوعب اللا   فكرة ماو فيجب علية أوي أن يرفت

 أو الغمو  أو العموميةو و عد  لك يعلر عل هذه الفكرة.

ك قدد المعجىو إن  لدلكي يكون اإ لوب وايحا يجب اي تعاد عل ايختزار الشديد والمخل  د 

قدة يو ي لدى اللعد  ان يغ  اإفكار تعك  تعما وتمكل اللا   مل المويدوعو دي أنهدا فدي الحقي

 لل يؤدط هذا اإ لوب  دي دلى الغمو  واإل ها . 

فدددإن ددددل تخزدددص يحتددداج دلدددى لغدددة أو  اندددت هدددذه هدددي خزدددائص اإ دددلوب الوايدددلوفدددإ ا د

دلددى لغددة قانونيددة خايددة  ددةو وهددو مددا  دديتم تجاولددة فددي مزددطلحات خايددة  ددةو دددذلك يحتدداج القددانون 

 المويوع الموالي والمتعلا  اللغة القانونية.

 . اللغة القانونية2

ملة تتمتت دل الفروع والتخززات العلمية  رييد مل المزطلحات والتعا ير واإلفا  المسدتع

تدي نونيدة والالقدانون لغتدة القا دلغة الرياييات أو الكيمياء أو اإدب أو الطب ...ال و لدذلك فدإن لرجدل

 يجب علية أن يسعى لفهمها وا تعمالها في أ حا ة أو في  ياتة المهجية.

فججددد أن دددل مددل اللا دد  القددانوني والقايددي والمحددامي والمو ددا والمحضددر ورجددل اإلدارةو 

لدة مدل تهم أ دلو ا ولغدة قانونيدة مردايستعملون في أ حا هم ومرا التهم وأجو تهم وقراراتهم ودفاعد

 مجموعة مل المزطلحات القانونيةو تحتم على طالب القانون التعود والتمرن على ا تعمالها.

ي الدقدة يفيد المزطلل القانوني في اختزال تراديب طويلة للتعلير عل فكرة معيجةو دما يفيد فد

راديددب  ت واي تعداد عدل دمكانيدة تاويددل معجداهو أو دمكانيدة قلدول معجددى آخدرو إن ا دتلدال المزدطلحات

 لغوية عامةو يؤدط دلى تحمل هذه التراديب أدثر مل معجى.

 :1مثال

  عجدما نقول رأط المجل  الد تورط في قانونو ندرك  ان هذا الجدوع مدل الرقا دة يقدو

 هدا المجلد  الد دتورط قلدل دخدول القدانون  يدز التجفيدذو أط عجددما يكدون مشدروعو فمزددطلل 

 ة وايختزار.رأط في القانون الد تورط يفيد الدق

 :2مثال

زددره أو نقول: قرار المجل  الد تورطو فيمكل أن نعلر عجة  اللغة اإد ية  انة  كم ي

 مجل  يسهر على مطا قة القوانيل مت الد تورو  عد دخول القانون  يز التجفيذ.

نال ظ أن مزطلل: قرار المجل  الد دتورطو يحتداج دلدى جملتديل أو أدثدر للتعليدر عدل 

 لفظيل فق .

ء دما يفيد المزطلل القدانوني أيضدا فدي تو يدد المعجدى  الجسدلة لكدل المسدتعمليلو  دوا

تعلدددا اإمددددر  الدددددارس أو القايددددي أو المحددددامي أو اإلدارط أو المحضددددر أو المو ددددا وجميددددت 

 المشتغليل  السا ة القانونية.

وص ليكتسب الطالب رييد مل المزطلحات القانونيةو يجدب عليدة التعدود علدى مطالعدة الجزد

القدانون التشريعيةو وهي اللغة التي يسدتعملها المشدرع مدثال: دالد دتورو القدانون المددني والججدائي و

 ة أو مجلةالدولي ومختلم التقجيات اإخرىو و قراءة اإ كا  القضائية المجشورة في المجلة الجزائري

 ريقدة يدحيحة يجدبالقضاةو ود ا أمكدل ايطدالع علدى مدذدرات المحدامي ودفعاتدةو و لكدي يحزدلها  ط

 .علية أن يتحرى المعجى الدقيا لكل مزطلل قلل ا تعمالة

 "savoir discutéالمجاقشة " دتقان: ثال ال المطلب

ي يكفددي تجميددت المددادة العلميددة الكافيددةو وعريددها  طريقددة وايددحةو  ددل يجلغددي علددى اللا دد  

ريدهاو لدذلك يجدب علددى اللرهجدة  مويدوعية علدى دقدة معلوماتددةو والددفاع عدل وجهدة نظدره التددي يع



 91 

اللا د  أو الطالددب عجدد مجاقشددتة إط فكدرة أن يكددون متمكجداو أط أنددة يجداقو  ريدديد علمدي و  ثقددة و 

  سلطة وا تقاللية.

يعتلر فل المجاقشدة أ دلوب للددفاع عدل الموقدم أو الدرأط أو إلنجدا  طدر  ندؤمل  دة  زدورة 

  عددل طريددا العمددل المسددتمر الويددو علميددة ومويددوعية ومجهجيددةو تكتسددب قددوة اإلقجدداع وموهلددة

مجددال  سددلب المتطللددات المهجيددة لتظهددر الحاجددة دلددى دتقددان المجاقشددة فددي المجددال القددانوني  المددجظم.و

لزمدا القانونو  لك أنة نجد أن ددل مدل القايدي والمحدامي ورجدل اإلدارة فدي أ يدان دثيدر يجدد نفسدة م

 الب التمرن على المجاقشة. على تقديم عر  شفهي مكمل للعر  الكتا يو مما يستدعي مل الط
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 خاتمة
  يتددلل مددل خددالل مددا تقددد  أن تدددريب الطالددب علددى التفكيددر العلمددي الزددحيل وفقددا لمددجه  العلددو

 القانونيةو يقتضي مل الطالب أوي أن يلذل مجهودات معتلرة فيما يلي:

واء  دلدة يتزال الملاشر لا تا  مدت الطلاعلى مستوى السيطرة على اللغة: يتليل مل خالل  -*

ل خدالل مل خالل الجقاو الشدفهي أ جداء المحايدرات و التطليدا أو مدل خدالل اإعمدال الكتا يدة للطللدة مد

طلحات ي العرو  وايمتحاناتو أن عدد دلير مل الطللة يتعامل مت اللغة  طريقة خاطئةو د  يتدداول مزد

 .تحمل مفاهيم دقيقة في تزوره مما يجعلة يستخد  اللغة  طريقة عشوائية

غدي ويؤ ر هذا الويت على التحزيل الزحيلو  واء في المحايدرات أو أ جداء القدراءةو ممدا يجل

ا يعدرم مو وفا على اإ تا  أن يلذل مجهودا مضاعفا في    الطللة ودفعهم دلى تجمية قدراتهم اللغوية

 في مجهجية التعلم الحديثة والتي تسمى  اللغة الو يفية.

 علددى اللغددةو علددى توايددلة  ددواء تددم  لددك مشددافهو أو دتا ددةو د دمددا يددؤ ر عددد   دديطرة الطالددب 

ا مد رعان ما يدرك اإ تا  أن الطالب يتكلم عل مفاهيم مشوشة وقيدر وايدحة فدي  هدل الطالدب. وهدو 

و أجدداب  شددكل يددحيل عددل متطللددات ايمتحددانيحدددث قاللددا لددلعد الطللددة فددي ايمتحانددات د  يعتقددد أنددة 

  ان ي توافا مت ما دان يتوقعة. رعان ما يكتشم أن نقطة ايمتح

اإولدى  ونتيجة لخطورة تداعيات السيطرة على اللغة على التحزيل والكتا دةو فإنهدا تعدد القاعددة

يددور  جددا  كددل  سدداطة نتوايددل  اللغددةو التددي يجلغددي أن نتجاقددل مددل خاللهددانللتفكيددر العلمددي الزددحيلو إ

 وايحة.

لدى دةو عل طريا المطالعة الوا عة: يجلغدي ععلى مستوى تطوير  جية معرفية خاية  كل ما -*

ميددة هددذه الرتدديل ت .اإ ددتا   دد  الطللددة علددى المطالعددة الوا ددعة  غيددة تكددويل رميددة شدداملة  ددول المددادة

ال: . مثدالروا   المجطقية  يل مختلم عجاير هذا المويوع وتحديدادتشام مضمون المقياسو  الشاملة

 قيدداس المجتمددت الدددولي ليتعددرم علددى مختلددم عجايددر هددذه ددريعة لم ةد ا قددا  طالددب  قددراءة ا تكشددافي

قددراءة المددادةو مددثال المجظمددات الدوليددة اإلقليميددة والمتخززددة والمجظمددات قيددر الحكوميددةو فددإن هددذه ال

لموجدود ااإولية تسمل لة  التعرم ولو  شكل علم على العالقدات العامدة  ديل هدذه المجظمدات وايخدتالم 

خايدة  كدل او وهو  هذا تزداد درجة فهمة وا تيعا ة للددروس التفزديلية ال يمها والتداخل الموجود  يجه

 علددى التزددجيم جزئيددة مددل اللرنددام  إنددة يدددرك العالقددات العامددة  دديل هددذه المويددوعاتو ممددا يسدداعده

 الزحيل للمعلومات.

ولتكتمددل مقومددات التفكيددر العلمددي يجلغددي علددى اإ ددتا  أن يحددرص علددى تدددريب الطلددب علددى  -*

ة لدى الكتا دعالعلمية الزحيحةو وفا ما تقد   يانة. وتمريل الطالب مل خدالل اإعمدال التطليقيدة  القراءة

 القانونية والمجاقشةو لتطوير ملكاتة المتعلقة  الكتا ة والمجاقشة.

 

 المراجت:
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 .2001فلراير  08 تاري    ادرارو
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- Marie-Cécile Escande-Variol & Jean-Pierre Scarno, Méthodologie 

juridique. 

- Me Patrick Robardet, introduction au droit et méthodologie, 

Université du Québec à Montréal, Département des sciences juridiques. 
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