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تمد الفقهاء القانونيين يعحيث ، متصدرا   ا  يحتل المنهج المقارن في الدراسات العربية القانونية موقع     

دون النظر إلى أوجه المقارنة  ،مقارنة النص مقابل النص من انطالقا  ين وطالب الحقوق هذا المنهج يميواألكاد

األخرى. إن االرتباط العضوي القائم ما بين القانون والحقول األخرى كاللغة والهوية وبنيوية المجتمع والسياق 

ومن  ،، فالقانون فيض متعدد األوجهمستحيال   ا  التاريخي يجعل أمر التعامل معه كحقل مستقل قائم بحد ذاته أمر

هنا يخلق هذا االرتباط المفترض إشكالية أو سؤاال جديرا يتعلق في مكانة ومدى شرعية استخدام المنهج المقارن 

، وخاصة العربية. تسعى هذه الورقة إلى إعادة النظر في المنهج المقارن كمنهج المقارنة في الدراسات القانونية

توظيفه، مدى واقعية وفعالية تتعلق في الورقة إشكاليات  مستخدم في الدراسات القانونية العربية، حيث تطرح

أن تتم المقارنة دون إدراك  للغة  وهل يمكنة المستخدمة لتطبيق مثل هكذا منهج، يماهية األدوات التحليلو

" من نظام قانوني إلى نظام الحريةمعينة مثل "الملكية" أو "العنف" أو " مفاهيمالتنبه لحساسية التوظيفية، و

ني آخر، وما هي أهمية النتائج التي تصدر لمقارنة نظام قانوني مع آخر، وكيف يمكن توظيف المعلومات قانو

 . العربي م مقارنتها في دراسة أو تحليل النظام القانونيتالتي ت

منهجية محددة كونها علوم مرنة وال تحتمل  ةتعاني العلوم االجتماعية واالنسانية بشكل عام من فقد في وجه

، فالعلوم االنسانية مان والمكان والفردانية والذاكرةإضافة إلى أنها مناهج ال يمكن فصلها عن الز د ثابتة،قواع

 .3"فهي صاحبة مشروع ثابت ولو كان مؤجال بعض الشيء" :أشكال المعرفة كافةبعلى حد تعبير فوكو متصلة 

 سسمقابل العلوم الطبيعية، على أ   موقع مقارنمركزة العلوم االجتماعية واالنسانية في وقد تعزز هذا الفقد مع 

قواعد منهجية علمية خالف األخرى، األمر الذي أدى إلى وضع أن العلوم الطبيعية تعتمد على  متعددة منها

قد موضع سؤال دائم،  واالجتماعية التي تعتمدها العلوم االنسانية المناهج وأدوات التحليل وآليات تفسير المعنى

 .4ضرورة وضعها دائما " داخل إطار السياق المعرفي الذي ولدت به"مها بادواستخ فهمهايتطلب األمر ل

"مقارنة  في العلوم القانونية استخدام المنهج المقارنويفترض  والمنهج المقارن هو وجه لهذا النقد أيضا، 

الهيكليات المختلفة للدول التي نشأت من أجل حل النزاعات، مع األخذ بعين االعتبار كيف تمت صياغة هذه 
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، وقد يعرف أيضا على أنه " معالجة موضوع معين في نظامين قانونيين مختلفين 5"العمليات وكيف تم تطبيقها

، 6ى أفضل القواعد التي تحكم هذا الموضوع"أو أكثر بهدف عرض أوجه الشبه واالختالف بينهما للوصول إل

ة، ويفترض البحث في ما لذا فهو يفرض على الكاتب مداخل تتعلق في إعادة تفكيك عمليات سياسية واجتماعي

. هذه العمليات المعقدة في التعامل مع منظومات قانونية مختلفة أدت إلى إعالن بعض األكادميين وراء النص

طرح جانثر فرانكبيرج نقاشا لفقهاء ال يؤمنون بجدوى المقارنة ما بين نظام قانوني ي"موت" هذا المنهج، حيث 

وآخر من األساس، بينما يرى الكاتب نفسه بأن التخلي عن الوجه المقارن هو أمر مغلوط، ويحتاج فقط إلى 

 .7حساسية إضافية للعالقة الشائكة ما بين األنا واآلخر

سياق العلوم إن المنهج المقارن في ف خيار المنهجي هو خيار إيدولوجي، وكما نبأ جون غلتنوغ قائال بأن ال

بشكل عام والسياق القانوني بشكل خاص هو مدخل حساس، إذ أن وجه المقارنة قد  واالنسانية االجتماعية

يفرض، بدال من إيجاد أدوات جديدة لنقد الذات، هيمنة أو علو نظام قانوني أو ثقافة قانونية على أخرى. ويطرح 

حيث يسأل فيما إذا ، اغربي كونه حقالانطالقا من القانون المقارن سؤاال جوهريا يخص  أدوارد أيبرليالكاتب 

، ويعد سؤال إيبرالي سؤال 8البلدان غير المتطورةكان هذا القانون المقارن بنشأته الغربية هو أداة سلطوية على 

م مع بنيتها المجتمعية وسياقها ءفقد في آليات التحليل التي تتال في العالم العربي، والتي تعاني من مشروع

المنهج المقارن، ليس من أجل كشف االختالف الحقيقي إنما لتأكيد مركزية  اريخي والثقافي. وقد يكون اعتمادالت

 . 9االنسان في مقابل إنتاج هامشية اآلخر

على مقارنة نص قانوني أو هيكلية قانونية  باالعتماداستخدام المنهج المقارن في الدراسات العربية القانونية  تم

أوجه التشابه واالختالف فيما بينهما، واالكتفاء بذلك دون ، ثم تبيان جامد لبشك مع نص أو هيكلية أخرى

أو مدى أهمية  أو إدراك المعنى، أو تفكيك النص وسياقه، االلتفات إلى طبيعة أو أصل التشابه واالختالف،

لبحوث أولية تملىء فراغا في ا البحثية كبداية نقدية الورقةأهمية هذه لذا تأت ؛ بهارنة االختالفات أو أوجه التشامق

 متها  لخصوصية سياقهادراسة مالء دون ة واالنسانيةاستخدامنا للمناهج في العلوم االجتماعي تتعلق في ،العربية

أوال تسليطها الضوء على  من خالل لسد ثغرات في البحث القانوني العربي، الموضوعي والجغرافي، وتأت

توظيفه تخدام هذا المنهج وألي مواضيع تم بدأ اس، كيف موقع المنهج المقارن في الدراسات القانونية العربية

، بجل واستشراق ذاتهتجنب الوقوع في فخ الت في للباحث العربي تخلص منها نتائج قد تعطي داللةسوسي، تحديدا

ومواضيعها  األدوات المالئمة في استخدام المنهج المقارن في الدراسات القانونية باإلضافة إلى النظر في

وكيف يمكن التنبه لعالقة اللغة ، تناولها في كليات الحقوق يةكيفى تسليط الضوء في إضافة إل، الخاص

 الخاصة أثناء تحليل كل نظام. حات الخاصة للبيئة القانونية لوالمصط
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الورقة البحثية على منهجين، أولهما المبحث التاريخي، حيث سيعمد الباحثان على هذه في ضوء ذلك، ستعتمد 

تتبع بدايات استخدام المنهج المقارن في الدراسات العربية وربطه في التحوالت السياسية واالجتماعية العامة، 

باحثان، من خالل تجميع وبيان النظم التي تتم المقارنة معها عادة، وثانيهما المبحث التحليلي، حيث سيعتمد ال

أبحاث قانونية تعتمد المنهج المقارن، على تحليل القصور التوظيفي للمنهج المقارن في هذه الدراسات القانونية، 

 باإلضافة إلى بيان أوجه هذه القصور. 
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