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 الممدمة

اَها * فَؤَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْمَواَها(". ( من خبلل اآلٌة ٌتضح لنا ما ٌؤتً :   لال تعالى)َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 هابٌل .  ألخٌهٌه طبٌعة االنسان )الخٌر والشر( ، وٌتضح ذلن جلٌاً فً لتل لابٌل ازدواج -1

الجرٌمة ظاهرة لدٌمة وحمٌمه بشرٌه مازالت مستمرة اال أن عواملها وظروفها ووسابل تنفٌذٌها  -2

 تتؽٌر فً الزمان والمكان .

ى نبل االنسان وسموه ان دلت الجرٌمة على لوة االنسان فإنها من جانب اخر تدل داللة عل -3

 :وترفعه عن التراؾ الجرٌمة وهذا ٌتضح من خبلل 

ً )والجود بالنفس  -أ  ً علٌه ال جانٌا تضحٌه هابٌل بنفسه واٌثاره ان ٌكون مظلوما ال ظالما مجنٌا

 الصى ؼاٌة الجود ( 

جعله لم ٌتؤصل عامل الفجور فً نفس لابٌل بل نازعه عامل التموى حٌن حّضه على التوبة ف -ب  

ً لموله تعالى )فالهمها فجورها وتمواها ( وهذا ما بٌنه المران الكرٌم فً لوله  من النادمٌن مصدلا

بَا لُْربَانًا فَتُمُبَِّل ِمن أََحِدِهَما َولَْم ٌُتَمَبَّ  ًْ آَدَم بِاْلَحّكِ إِْذ لَرَّ َ اْبنَ ٌِْهْم نَبَؤ ْل ِمَن اآلَخِر لَاَل تعالى )َواتُْل َعلَ

ًَّ ٌََدَن ِلتَْمتُلَنًِ َما أَنَاْ بِبَاِسٍط أَلَْلتُلَ  ٌَْن أَلَْلتُلََن نََّن لَاَل إِنََّما ٌَتَمَبَُّل ّللّاُ ِمَن اْلُمتَِّمٌَن  لَبِن بََسطَت إِلَ ٌَِدَي إِلَ



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَن إِنًِّ أََخاُؾ ّللّاَ َربَّ اْلعَالَِمٌَن  إِنًِّ أُِرٌُد أَن تَبُوَء بِإِثِْمً َوإِثِْمَن فَتَُكوَن 

َعْت لَهُ نَْفُسهُ لَتَْل أَِخٌِه فَمَتَلَهُ فَؤَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرٌَن  فَبَعََث ّللّاُ ؼُ  َرابًا َجَزاء الظَّاِلِمٌَن  فََطوَّ

ٌْلَتَا أََعجَ  ٌَْؾ ٌَُواِري َسْوءةَ أَِخٌِه لَاَل ٌَا َو ْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهَذا اْلؽَُراِب ٌَْبَحُث فًِ األَْرِض ِلٌُِرٌَهُ َك

 .(31-27سورة المابدة:)فَؤَُواِرَي َسْوءةَ أَِخً فَؤَْصبََح ِمَن النَّاِدِمٌَن 

ان اآلٌة المتمدمة تكشؾ على حمٌمه علمٌه اخرى تتعلك بسلون االنسان وهً ان الظاهرة  -5

ً الن السلون االنسانً ٌدور بٌ ن الخٌر والشر لما ٌحمله االنسان من الجرمٌة لٌست امراً وراثٌا

االستعداد لهما اضؾ الى ذلن ان السلون االجرامً لو كان وراثٌاً لتساوى فٌه لابٌل وهابٌل النهما 

 من اصل واحد. 

ان االنسان لٌس مسٌراً وال مجبراً على التراؾ الجرٌمة ال بالعامل الوراثً وال باي عامل اخر  -6

  داخلٌاً كان او خارجٌاً .

كما سٌتم عرض اهم النظرٌات العلمٌة فً تفسٌر السلون االجرامً من خبلل العرض الموضوعً 

 العلمً مع ممارنتها بؤحكام الفمه االسبلمً  

  : وبناًء على ما تمدم سندرس علم االجرام ضمن ثبلث ابواب

 المبادئ العامة فً علم االجرام  : الباب االول

 للظاهرة اإلجرامٌة  التفسٌر العلمً : الباب الثانً

 الباب الثالث : عوامل السلون االجرامً 
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 الباب األول

 المبادئ العامة فً علم االجرام

  نتناول فٌه /    

 التعرٌؾ بعلم االجرام وبٌان طبٌعته  : الفصل االول

 اسالٌب المنهج العلمً التجرٌبً فً علم االجرام  : الفصل الثانً

 م االجرام وبٌان طبٌعتهالفصل األول  التعرٌؾ بعل

نظراً لما تمتاز به الظاهرة االجرامٌة من ذاتٌة متشعبة الجوانب سواء بصفتها ظاهرة فً حٌاة الفرد 

 او فً حٌاة المجتمع فسوؾ ٌتم تناول المباحث االتٌة من اجل تؽطٌة موضوع الفصل    

 ظهور علم االجرام وتطوره  _أ  

 جنائٌة االخرى صلة علم االجرام بالعلوم ال _ب   

 فروع علم االجرام  _ج   

 هنان جدل ثابر حول علم االجرام لعله االبرز بٌن الجدل المحتدم بٌن العلوم االخرى بالنسبة ل  

 تعرٌفه وما ٌمثله هذا التعرٌؾ لعناصر تبٌن حمٌمته .  - 1

ً مستمبلً عن ؼٌره من العلوم الن ذلن ٌطلب االستعانة بكل علم   -2 ٌهتم بدراسة  كونه علما

 الشخصٌة كروح وجسد.

 بالنسبة لكونه ممسماً الى عدة فروع ٌختص كل منها لبحث الظاهرة الجرمٌة من زاوٌة معٌنة  - 3
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 المبحث األول ظهور علم االجرام وتطوره

علم االجرام بالمعنى الفنً لكلمة علم حدٌث النشؤة شؤنه فً ذلن شؤن العلوم المتصلة  ظهوره:

ن التً لم تتطور اال بتطور المنهج العلمً التجرٌبً فً دراسة الظاهرة االجتماعٌة بدراسة االنسا

والبحث فً حمابك الحٌاة اال ان هذا ٌنفً وجود بعض االشارات التً وجدت فً كتب االلدمٌن التً 

ٌمكن ان ٌستدل منها على ان لهذا العلم تارٌخ موؼل فً المدم  وٌرجع ذلن الى أٌبولراط وسمراط 

سطو وافبلطون حٌث ذهب هإالء الفبلسفة فً تحلٌلهم لشخصٌة المجرم الى ان مرتكب وار

 الجرٌمة ٌتصؾ بنفس منحرفة نتٌجة لعٌوب ُخلمٌه وجسمٌة

(  1799 - 1857فً اوابل المرن التاسع عشر نادى عالم االجتماع اوجست كومت ):   هتطور

ماعٌة ولما كانت الجرٌمة من اهم هذه بضرورة اتباع المنهج التجرٌبً فً دراسة الظواهر االجت

الظواهر لذا فؤن البحث فً اسبابها كان من اوابل الموضوعات التً لفتت انظار علماء االجتماع 

البلجٌكٌة التً حمل لواءها كٌتلٌه فً  _ الٌها فظهرت مدرسة البٌبة أو الوسط االجتماعً الفرنسٌه

 ودوركهاٌم والكاسانً وسالً وجولً . بلجٌكٌا وَمثلّها فً فرنسا كل من جٌري وتارد 

كتاباً بعنوان '' البحث فً التوازن  1833( فً سنة 1866 - 1882اصدر العالم الفرنسً جٌري )

عمد فٌه الى دراسة احصابٌات الجرابم فً فرنسا وحلل فً ضوبها أثر بعض العوامل  "االدبً

مستوى الثمافة كما لام بممارنه الفردٌة واالجتماعٌة على الجرٌمة كالجنس والسن والحرفة و

الذي انتهى فٌه الى عدة  1864احصابٌات الجرٌمة فً فرنسا ومثٌلتها فً انكلترا وفً مإلفهُ لسنة 

  : نتابج اهمها

 ان أسباب الظاهرة االجرامٌة تتكرر سنوٌاً بنفس الصورة  -1

 دة الرخاء االلتصادي ان الصلة بٌن الفمر والجرٌمة ؼٌر متحممة فبعض الجرابم تزداد بزٌا -2

 ان الصلة بٌن الجهل والجرٌمة ؼٌر متحممة فبعض الجرابم تزداد رؼم ارتفاع المستوى الثمافً.  -3
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ً بعنوان1874_1796اصدر العالم البلجٌكً كٌتلٌه ) تضمن  " االنسان وتطور ملكاته" ( مإلفا

وؾ االلتصادٌة والطمس دراسة تؤثٌر بعض العوامل الفردٌة واالجتماعٌة على الجرٌمة كالظر

والجنس، كما لام بتوزٌع المجتمعات الى فبات بحسب السن والنوع عل اساس السلون االجرامً 

 لهذه الفبات . 

اولى اهتمامه باإلحصابٌات الجنابٌة فحرص على تنظٌمها وتبوٌبها على أسس علمٌه مما حدى 

 اء الجنابً . ببعض الباحثٌن الى اعتبار كٌتلٌه المإسس االول لعلم االحص

انتهى كٌتلٌه الى المول بؤن الظاهرة االجرامٌة بوصفها ظاهرة اجتماعٌه تخضع لمواعد عامه 

تحكمها شؤنها فً ذلن شؤن الظواهر الطبٌعٌة االخرى معتبراً الجرٌمة كوالعة عددٌة فردٌه 

)شخصٌة( تبدو فً تذبذباتها الدورٌة كعمل رٌاضً خاضع لظروؾ الساعة االلتصادٌة 

 االجتماعٌةو

تؤثر بهذه االفكار عدد كبٌر من العلماء الذٌن ركزوا جهودهم على دراسة العوامل االجتماعٌة      

للجرٌمة  كالعالم االجتماعً جابرٌل تارد من انصار مدرسة لٌون التً تذهب فً تحلٌلها للظاهرة  

االلتصادي المابم وبالتالً االجرامٌة الى المول بؤن المجرم ٌكون ضحٌة ٌابسة للنظام االجتماعً و

 ٌحل فٌها الخطؤ الجماعً محل الخطؤ الفردي حتى لٌبدو فٌها ان جمٌع الناس جناة عدا المجرم 

    

( وهو مإسس  1917 -1858_كما ٌعد من انصار مدرسة الوسط االجتماعً اٌمٌل دوركهاٌم )  

سة التارٌخ تإكد لنا انه كلما كان المدرسة الحدٌثة لعلم االجتماع المانونً ذهب الى المول بؤن درا

المجتمع متحضراً ومتطوراً كلما كانت العموبة الرب الى الرحمة وعلى العكس من ذلن فؤنه كلما 

ً برزت العموبات الرادعة التً تتمٌز بالعنؾ والمسوة ، كما تكون العموبة أشد  كان المجتمع متخلفا

 كلما كانت السلطة المركزٌة الوى 
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كهاٌم بكل اشكال الروابط االجتماعٌة وصلتها بالجرٌمة باعتبارها ظاهرة اجتماعٌه كما عنً دور  

اعتٌادٌه تمع فً المجتمعات مهما اتصفت بالتباٌن من حٌث انظمتها السٌاسٌة واالجتماعٌة 

وااللتصادٌة، الن الجرٌمة هً الثمن الذي ٌنبؽً ان تدفعه للتمدم الحضاري وللتؽٌر الذي تمتضٌه 

 اة المتطورة باستمرار عجلة الحٌ

ووفماً لهذه المدرسة فالوسط االجتماعً ٌمثل المصدر الربٌسً للجرابم فهو ٌمثل الؽداء الذي تمتات 

علٌه الكابنات الحٌة الن العوامل الفردٌة وحدها ال تموى على دفع الشخص الى الجرٌمة وتجعل منه 

الوسط االجتماعً وتجعل منه اكثر اٌجابٌة مجرماً لذا وجب ان تتجه هذا المكافحة اساساً الى تؽٌر 

 والتزاماً للمٌام بالدور المؤمول فً تربٌة الفرد وتوجٌهه . 

وعلى الرؼم من التؤٌٌد الذي حصلت علٌه هذه المدرسة فؤنها لم تسلم من النمد الذي وجه الٌها ومن 

 هذه االنتمادات . 

المسهلة لئلجرام وتملٌلها من اهمٌة دور  اخذ علٌها مبالؽتها فً االعتداد بالعوامل االجتماعٌة

العوامل الفردٌة بحٌث ظهر تساإل عن سبب ارتكاب بعض االفراد للجرٌمة ولٌس جمٌعهم،   على 

 الرؼم من ان الجمٌع محاطون بظروؾ اجتماعٌة واحدة 

وفً النصؾ الثانً من المرن التاسع عشر ظهرت المدرسة الوضعٌة االٌطالٌة والتً اتجهت      

الى البحث عن اسباب الجرٌمة فً التكوٌن الجسمانً للمجرم وكان الرابد االول لهذه المدرسة هو 

العالم االٌطالً لو مبروزو الذي مكنته خدمته فً الجٌش االٌطالً من ا جراء البحوث البلزمة التً 

اصدره عام كانت االساس فً بلورة نظرٌته التً ضمنّها كتابه الشهٌر ) االنسان المجرم ( الذي 

واوضح فٌه النتابج التً توصل الٌها عند تفسٌره للظاهرة اإلجرامٌة والتً تلخصت فً ان  1876

هنان صفات مشتركة بٌن االفراد المنحرفٌن ٌتمٌزون بها عن ؼٌرهم وهذه الصفات تدل على 

 الهمجٌة والبدابٌة التً انتملت الٌهم بالوراثة عبر لرون . 
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ً فمد اخذ علٌها إنكارها لعامل البٌبة والظروؾ االجتماعٌة فً  لم تسلم هذه النظرٌة من النمد اٌضا

 تكوٌن السلون االجرامً 

وامام وجاهة حجج المنتمدٌن ولوة منطمهم حاول بعض تبلمٌذ لومبروزو ادخال العدٌد من    

سة التعدٌبلت على آرابه للتخفٌؾ من تطرفها والتً مهدت هذا المحاوالت السبٌل لظهور المدر

( الذي ابرز اهمٌة عامل البٌبة فً 1929 - 1856  االٌطالٌة الجدٌدة بزعامة العالم )انرٌكو فري

ان الجرٌمة خبلصة تفاعل   1884تكوٌن الجرٌمة حٌث ذكر فً كتابه علم االجتماع الجنابً سنة 

  : ثبلثة عوامل

 وٌة والفسٌولوجٌة العوامل االنثروبولوجٌة / وٌدخل فٌها السن والنوع والخصابص العض -1

 العوامل االجتماعٌة / وتشمل كثافة السكان والظروؾ االلتصادٌة والعادات  -2

 العوامل الطبٌعٌة/ كالمناخ وتؤثٌر الفصول االربعة واللٌل والنهار والحرارة والمولع الجؽرافً .  -3

جة حتمٌة لهذا وخلص الى المول بان هذه العوامل الثبلثة ان تفاعلت فان الجرٌمة تصبح نتٌ  

التفاعل ومن تظافر هذه العوامل الثبلثة ٌنشؤ ما اسماه استاذ فري لانون الكثافة الجنابٌة وممتضاه انه 

اذا تفاعلت عوامل اجتماعٌه معٌنه مع عوامل انثروبولوجٌة معٌنة وعوامل طبٌعٌة معٌنه فإن هذا 

لمواد المختلفة وبالتالً فؤن الجرٌمة نتٌجة التفاعل ٌتم بالصٌؽة التً ٌتم فٌها التفاعل الكٌمٌاوي بٌن ا

حتمٌة لعوامل معٌنه ومتى ما توافرت لئلنسان فانه ٌجد نفسه مجبراً على ارتكاب الجرٌمة ولٌس 

مخٌراً وبالتالً فان المسإولٌة الجنابٌة ال ٌمكن ان تموم على اساس المسإولٌة الَخلمٌة وانما تموم 

علٌه ان ٌحصن نفسه ضد حملة مٌكروبات الجرٌمة او على اساس آخر هو ان المجتمع ٌُحتم 

 مصادر الخطر علٌه . 

وكان لهذه النظرٌة مردودها االٌجابً فً كافة التشرٌعات حٌث كان لها الفضل فً الرار نظام 

التدابٌر االحترازٌة بوصفها مجموعة من االجراءات تواجه خطورة اجرامٌة كامنه فً شخص 
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مجتمع ولها الفضل اٌضاً فً توجٌه الماضً نحو البحث فً الظروؾ ٌرتكب جرٌمة لتدرأها عن ال

 الخاصة التً تحٌط بالمجرم من اجل تطبٌك الجزاء الذي ٌتناسب مع شخصٌة المجرم

وٌتضح مما تمدم ان البحث فً اسباب الجرٌمة تناوله مختصون فً علوم مختلفة هً علم االجتماع  

ا ٌإسؾ له ان التنسٌك بٌن هذه الجهود كان مفموداً ألنها واالنثروبولوجٌا وعلم النفس اال انه مم

كانت فردٌة ولم تتمكن من االستفادة ولهذا ظهر علم االجرام كمجموعة من البحوث المتفرلة وهكذا 

 بدأت تبرز عند تفسٌر الظاهرة االجرامٌة مجموعة ظروؾ فردٌة واجتماعٌه

علماء االجرام بؤنشاء هٌبات علمٌة مختصه  اال ان المرن المنصرم ) العشرٌن ( شهد تعاون بٌن 

  : منها

 ظهر فً النمسا  1912المعهد االجرامً سنة  -1

 معهداً للعلوم الجنابٌة  1938افتتحت كلٌة الحموق بجامعة ستوكهولم سنة  -2

 أنشؤت الجمعٌة الدولٌة لعلم االجرام .  1934وفً سنة  -3

كلٌنكً تابعة لمعهد علم االنسان العلمً وممرها روما انشات مدرسة لعلم االجرام اإل 1956سنة  -4

 . 
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 المبحث الثانً صلة علم االجرام بالعلوم الجنائٌة

ٌهتم علم االجرام بدراسة الظاهرة اإلجرامٌة والتحري عن اسبابها، فاإلنسانٌة ال ٌعوزها الولوؾ 

 والبواعث المحركة لسلوكهم .على اسرار الطبٌعة بمدر ما هً محتاجة للتعرؾ على نفسٌة افرادها 

لذا فؤن علم االجرام وثٌك الصلة بالعلوم الطبٌعٌة المختلفة وما ٌهمنا هو معرفة عبللة علم    

 االجرام بكل من لانون العموبات ولانون أصول المحاكمات الجزابٌة . 

 

 علم االجرام ولانون العموبات

 لعموبات البد من التعرٌؾ بكل منهما . لبل البدء ببحث العبللة بٌن علم االجرام ولانون ا

هو ذلن العلم الذي ٌدرس الظاهرة  االجرامٌة فً حٌاة كل من الفرد  الممصود بعلم االجرام /

والمجتمع من اجل التوصل الى تحدٌد العوامل التً تساهم فً تكوٌن هذه الظاهرة تمهٌداً للوصول 

 د منها لدر االمكان لى افضل الوسابل للمضاء على هذه العوامل او الحا

مجموعه من المواعد المانونٌة االمرة التً تضعها الدولة لتنظٌم  العموبات فٌعرؾ بؤنه / اما قانون

بموجبها االفعال المجرمة والجزاء الممرر لكل فعل عند ارتكابه  تصفالمصالح بشكل احكام ملزمة 

     . 

عن لانون العموبات وتبرز مظاهر االستمبلل  ومن التعرٌك المتمدم لعلم االجرام ٌتضح انه مستمبلً 

 من حٌث الموضوع ) موضوع البحث ( ومن حٌث منهج البحث . 

_ فمن حٌث موضوع البحث فؤن طرٌمة دراسة لانون العموبات للجرٌمة تنصب على كونها حمٌمه 

الى تحدٌد لانونٌة لذا فإنها تشمل تحدٌد انواع الجرابم واركانها والجزاءات الممررة لها اضافة 

 المبادئ العامة التً تخضع لها . 
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اما علم االجرام فانه ٌتناول دراسة الجرٌمة من خبلل البحث عن العوامل المحٌطة بالمجرم الفردٌة 

 منها واالجتماعٌة 

_اما من حٌث المنهج فؤن لانون العموبات ٌبحث فً دراسة وتفسٌر الماعدة المانونٌة لؽرض 

 ومن ثم تحدٌد االستثناءات التً ترد علٌها . استخبلص المبادئ العامة 

اما علم االجرام فانه ٌعتمد فً دراسته االسالٌب التجرٌبٌة التً تمدمها لنا دراسة مختلؾ اسالٌب 

 المنهج التجرٌبً .

باإلضافة الى ما تمدم فؤن هنان ثمة عبللة وصلة وثٌمه بٌن علم االجرام ولانون العموبات بالرؼم 

مبلل السابك لكل منهما فمن ناحٌه فؤن علم االجرام ٌعتمد على لانون العموبات فً من مظاهر االست

تحدٌد موضوعه من خبلل التعرٌؾ المانونً للجرٌمة وهذا ٌعنً ان مفهوم الجرٌمة فً علم االجرام 

هو نفس مفهومها فً لانون العموبات، ومن ناحٌة اخرى فان علم االجرام ٌُعٌن المشرع الجنابً 

هم عوامل الجرٌمة من اجل وضع افضل النصوص لمعالجتها ومن اوضح مظاهر التؤثر علً تف

 ( 127_183توسع المشرع فً تطبٌك نظام التدابٌر االحترازٌة )

 

 علم االجرام ولانون اصول المحاكمات الجزائٌة

فً هذا  تبرز هذه العبللة الوثٌمة من خبلل التؤثر العمٌك الذي تحدثه دراسة الظاهرة االجرامٌة  

 المانون . 

االخذ بنظام الفحص  : ومن اهم مظاهر تؤثر لانون اصول المحاكمات الجزابٌة بعلم االجرام هً

 السابك على الحكم، والدعوة الى تخصص الماضً الجنابً، واالخذ بنظام لاضً التنفٌذ .

موبة بجمع اكبر اما بصدد نظام الفحص السابك على الحكم، فبممتضاه ان ٌموم الماضً لبل فرض الع

لدر ممكن من المعلومات عن المتهم سواء منها ما ٌتعلك بحالته النفسٌة او بظروفه االجتماعٌة التً 
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نشؤ فٌها، وذلن من اجل التوصل الى معرفة اسباب ارتكاب الجرٌمة وتحدٌد الخطورة الكامنة فً 

ما علٌه من خطورة، شخصٌته، فدراسة تؤرٌخ الجانً لبل ارتكاب الجرٌمة ٌعطً مإشر واضح ل

والتً ٌمكن تعرٌفها ) الخطورة االجرامٌة ( بؤنها حالة نفسٌة تتكون لدى الشخص نتٌجة عوامل 

 داخلٌة وخارجٌة تجعله اكثر مٌبلً الرتكاب جرٌمة فً المستمبل .

وأما الدعوة الى تخصٌص الماضً الجنابً، فإن طبٌعة السلطة التمدٌرٌة المخولة للماضً بممتضى 

ون تستلزم اعداد لاضً متخصص ذي كفاءة عالٌة تمكنه من المٌام بهذه المهمة، الن فهم المان

الماضً حمٌمة الشخصٌة االجرامٌة الماثلة بٌن ٌدٌه وتعٌٌن مدى خطورتها، مع لدرته على منالشة 

ً دون االعتماد  ً علمٌا على التمارٌر التً ٌمدمها الخبراء فً هذا الشؤن وتمٌٌمها ٌتطلب منه تكوٌنا

 ثمافته المانونٌة المجردة ومعلوماته العامة فمط .

أما عن نظام لاض التنفٌذ فمد برزت اهمٌته من خبلل الدعوة الٌه فً المإتمرات الدولٌة، حٌث 

بضرورة االخذ بهذا المبدأ، كما دعا الى االخذ به مإتمر  1935اوصى مإتمر برلٌن العمابً لسنة 

ممتضى هذا النظام هو وجوب االعتداد بالشخصٌة االجرامٌة مما ، و1938روما لعلم االجرام لسنة 

ٌحتمل معه ان ٌكشؾ تنفٌذ العموبة أو التدبٌر االحترازي، دون االلتصار على الفترة التً ٌحكم بها 

علٌه فمط، وذلن على اساس ان الماضً لد ال تتاح له الفرصة الكافٌة لئلحاطة بحمٌمة الشخصٌة 

عه ان ٌكشؾ تنفٌذ العموبة او التدبٌر االحترازي المحكوم به من عدم موافمته االجرامٌة مما ٌحتمل م

لظروؾ الجانً او عدم كفاٌته لدرء الخطورة الكامنة فً شخصه، لذا ٌنبؽً أن ٌمنح لئلدارة العمابٌة 

 لدراً من السلطة تستطٌع بموجبها تعدٌل العموبة أو التدبٌر االحترازي المحكوم به متى ما ثبتت لها

عدم تناسبه أو عدم كفاٌته، وحتى ال تترن هذه السلطة الواسعة لئلدارة العمابٌة دون رلابة مع 

احتمال االساءة من ممارستها لذا وجب ان ٌكون استعمال هذه السلطة تحت رلابة واشراؾ لاضً 

 ٌسمى لاضً التنفٌذ .    

     

 االجرام المبحث الثالث _فروع علم
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ٌعنى هذا العلم بدراسة المظاهر العضوٌة والنفسٌة لئلنسان  الجنائٌة / علم االنثروبولوجٌا - 1

  : المجرم او بمعنى آخر دراسة الجرٌمة باعتبارها ظاهرة فردٌه ولهذه الدراسة جانبٌن

سواء ما ٌتعلك منها بؤعضاء الجسم الخارجٌة لمعرفة   دراسة الصفات العضوٌة للمجرم / : االول

ء عادٌة ام شاذه وتحدٌد ممدار هذا الشذوذ وما ٌتعلك بؤجهزة الجسم الداخلٌة ما اذا كانت هذه االعضا

 وكٌفٌة اداإها لوظٌفتها كالجهاز الدموي والهضمً والعصبً . 

 اي الجوانب المختلفة لشخصٌته كعواطفه ومشاعره وؼرابزه .  الثانً : دراسة نفسٌة المجرم /

 علم النفس الجنائً   -2

حوال النفسٌة للمجرمٌن كمستوى ذكابهم وؼرابزهم وانفعاالتهم لؽرض تحدٌد وهو ٌهتم بدراسة اال

العوامل النفسٌة التً ٌعزى الٌها سبب حدوث الجرٌمة، وٌرى بعض الفمهاء ان هذا العلم جزء من 

علم االنثروبولوجٌا الجنابٌة ألنه لم ٌعد هنان مجال للمول بفصل هذا العلم عن علم االنثروبولوجٌا 

 .   الجنابٌة

 علم االجتماع الجنائً  -3

ٌعرؾ علم االجتماع بانه العلم الذي ٌدرس الظواهر االجتماعٌة دراسة وصفٌه تفسٌرٌه، اما علم 

االجتماع الجنابً فٌعرؾ بانه ذلن العلم الذي ٌتولى دراسة الجرٌمة باعتبارها ظاهرة اجتماعٌه 

خبلل ما ٌحدث فٌه من ظواهر اجرامٌة بمعنى اخر هو العلم الذي ٌمتصر على دراسة المجتمع من 

   . 

 د. جمال الحٌدري   - 2د. دمحم شبلل حبٌب                          - 1المصادر : 
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 المحاضرة الثانٌة 

 الفصل الثانً

 اسالٌب المنهج العلمً التجرٌبً فً علم اإلجرام

رام . وما تتعرض له من _ٌمتضً التفسٌر العلمً للظاهرة االجرامٌة معرفة ودراسة حركة االج

تؽٌٌر باختبلؾ الزمان والمكان وذلن من أجل التوصل الى معرفة االماكن والجماعات التً تتركز 

فٌها الظاهرة االجرامٌة ومن ثم معرفة العوامل التً تساهم فٌها والظروؾ التً أدت الى انتشارها 

 فً فترة زمنٌه معٌنة وانحسارها فً فترة اخرى .

دراسة المجرمٌن بجمٌع أنماطهم والولوؾ على الظروؾ المحٌطة بهم لمعرفة  _وكذلن ٌنبؽً

 العوامل الخاصة المتصلة بؤجرامهم .

_ وعلٌه فؤن تطبٌك المنهج التجرٌبً فً مجال الدراسات االجرامٌة ٌمتضً تحدٌد طرله واسالٌبه 

 باعتبار ان للجرٌمة وجهٌن : 

 ة تبدو كظاهرة اجتماعٌة. وفٌه الجرٌم اولهما / اجتماعً : -1      

 وفٌه الجرٌمة تبدو كظاهرة فردٌة  وثانٌهما / فردي : -2      

 وعلى اساس ذلن سندرس طرق البحث االجتماعٌة وطرق البحث الفردٌة .    

 المبحث االول

 طرق البحث االجتماعٌة

 _ تنصب هذه الطرق على دراسة الجرٌمة باعتبارها ظاهرة اجتماعٌه . 
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ع نطاق هذه الدراسة لٌشمل عدة طرق ومن اهمها : ) االحصاء، دراسة الحالة، المسح _ ولد اتس

 االجتماعً، دراسة المبلحظة، الممارنة ( . 

 االحصاء                          -المطلب االول   

 _ تعد هذه الطرٌمة اكثر مبلبمة للدراسات المتصلة بالظاهرة االجرامٌة 

جرامٌة ال ٌمكن االحاطة بها  اال عن طرٌك االحصاء ، فباإلحصاء ٌمكن _ الن دراسة الظاهرة اال

 تفسٌر العبللة بٌن الظاهرة االجرامٌة وبٌن سابر الظواهر االجتماعٌة التً تإثر فً السلون الفردي                     

 طرق االحصاء    

 لئلحصاء طرٌمان ٌختلؾ كل منهما عن االخر  

 ع من االستمرار والثبات ٌسمى ) االحصاء المكانً ( _ فإذا كان ٌتمتع بنو

 _ او أنه حركً ودٌنامٌكً ٌسمى ) االحصاء الزمانً (  

 طرٌمة االحصاء الثابتة ) المكانً ( :  -1    

هً دراسة الظاهرة االجرامٌة فً فترة زمنٌة ثابته سواء ولعت فً دول متعددة ام فً مناطك 

ثلتها البٌانات االحصابٌة عن الجرابم الممترفة من مجموعة معٌنه مختلفة فً دولة واحدة . ومن ام

من المجرمٌن، أو الجرابم التً تمع فً منطمه معٌنة ولكنها محاطة بظروؾ اجتماعٌة خبلل مدة 

 محددة من الزمن أو فً فصل من فصول السنة . 

 طرٌمة االحصاء المتحركة ) الزمانً ( :  -2   

الجرامٌة فً مكان واحد ولكن بفترات زمنٌه متعددة لئلحاطة بحركتها وتتم دراسة حجم الظاهرة ا

وتحدٌد حجمها زٌادةً او نمصاناً على مر السنٌن، وهذه الدراسة تمتصر فمط على منطمة معٌنه من 

 الدولة ومن امثلتها احصاء مجموعة معٌنة من الجرابم .  
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 مزاٌا االحصاء / من مزاٌا االحصاء      

 ٌلة االفضل واالمثل فً تحدٌد حجم الظاهرة االجرامٌة. انه الوس -1  

 تهٌبة مادة الممارنة بٌن الجرابم المختلفة باألماكن واالزمنة المتعددة.  -2  

 تحدٌد عدد الجناة وبٌان الوسابل واآلالت التً استخدموها فً ارتكاب الجرٌمة  -3  

م الفردٌة واالجتماعٌة وذلن بفضل ٌستخدم فً استنباط خصابص المجرمٌن وتحدٌد نوازعه -4  

 تمدم االجهزة المستخدمة فً االحصاء كاآلالت الحاسبة والعمول االلكترونٌة . 

بالرؼم من المزاٌا المتمدمة لئلحصاء اال انه تعرض للكثٌر من اوجه النمد   عٌوب االحصاء /     

 ومنها. 

ة صادلة لحمٌمه الظاهرة ٌإخذ على علم االحصاء بؤنه ال ٌعكس صور من حٌث المصدر : -1

االجرامٌة لذلن ال ٌمكن االعتماد علٌه كطرٌمه من طرق البحث الجنابً . وذلن الن 

 االحصاءات المتمدمة فً هذا الصدد هً االحصاءات الرسمٌة وهً اما ان تكون : 

 _ بولٌسٌة تصدرها وزارة الداخلٌة                     

 درها وزارة العدل _ لضابٌة تص                     

 _ عمابٌة تصدرها وزارة العمل والشإون االجتماعٌة                      

 وهذه االحصاءات ال تشمل جمٌع الجرابم التً ارتكبت فعبلً .  

تسجل كل الجرابم المبلػ عنها سواء الكٌدٌة أو ؼٌر الكٌدٌة منها وبهذا  ة_ فاإلحصاءات البولٌسٌ

بم التً وصلت الى علم أجهزة الشرطة دون تلن التً لم تصل إلى علم هذه فؤنها تبٌّن عدد الجرا

 األجهزة ألسباب منها : 



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

 أ_ طبٌعة الجرٌمة ذاتها لكونها من الجرابم التً تمع فً الخفاء كاإلجهاض .       

 ب_ طبٌعة المجنً علٌهم كالجرابم الماسة بالشرؾ تجنباً للفضٌحة.       

وذلن بسبب استعمال المضاة الختصاصهم فً حفظ الدعوى اذا كانت  ئٌة_ اما االحصاءات المضا

ؼٌر مهمه ، او عند اكتشاؾ الدعوى الكٌدٌة وما ٌترتب على ذلن من إٌماؾ االجراءات الخاصة بها 

 . 

فهنان جرابم صدرت فٌها جزاءات بدٌلة للسجن ال تظهر فً هذه  اما االحصاءات العمابٌة :_ 

الحبس مع ولؾ التنفٌذ والؽرامة وسحب اإلجازة او ممارسة بعض المهن، االحصاءات ، كالحكم ب

 واالٌداع فً مؤوى عبلجً . 

_ لذلن لو تجاهلنا هذه االسباب ولمنا بتمٌٌم سبلمة النتابج المستنبطة من االحصاءات لوجدنا ان 

ً، وجود فارق عدد الجرابم المرتكبة فعبلً ٌختلؾ عن عدد الجرابم المثبتة فً االحصاءات مما ٌعن

 كبٌر بٌن حجم االجرام الحمٌمً واالجرام المثبت رسمٌاً ، اصطلح على تسمٌته )الرلم المظلم ( . 

 _ من حٌث مدى البٌانات االحصائٌة فً المكان والزمان :2  

_ كثٌر من الجرابم المرتكبة ال ٌكون مكان ارتكابها هو مكان اكتشافها، فمد ترتكب الجرٌمة فً 

وتكتشؾ فً مكان آخر بل وربما فً اللٌم آخر ؼٌر االللٌم الذي ارتكبت فٌه الجرٌمة مكان معٌن 

مما ٌترتب علٌه صدور االحصاءات عن عدد الجرابم بشكل ؼٌر دلٌك سواء فً االللٌم الذي ولعت 

فٌه أو االللٌم التً اكتشفت فٌه، أما من حٌث الزمان فكثٌر مت الجرابم التً تثبتها تلن االحصاءات 

 ً سنه معٌنة تكون معبرة فً الحمٌمة عن جرابم ارتكبت فً سنوات سابمة ف

 _ من حٌث لٌمة المعلومات التً تمدنا بها االحصاءات : 3

 اي لصور االحصاءات عن المعلومات التً تحممها عن تحدٌد عوامل السلون االجرامً 



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

 ٌكثر ارتكابها فً الجو البارد _ فاإلحصاء ٌصلح مثبلً لكً ٌفسر أن الجرابم الوالعة على االموال 

_ حٌث ٌثبت باألرلام ان معظم جرابم االموال تمع فً فصل الشتاء ، اال ان االحصاء ٌعجز عن 

تفسٌر ما اذا كان سبب ارتكاب هذا النوع من الجرابم ٌعود الى طول لٌل الشتاء الذي ٌتٌح فرصة 

 اثناء هذا الفصل من مؤوى وملبس  . اكثر الرتكاب الجرٌمة، ام ٌعود الى المتطلبات الضرورٌة 

 من حٌث مدى التوفٌك فً اختٌار افراد العٌنة وافراد المجموعة الضابطة :   -4

ً للممارنة بالعٌنة محل  وذلن بؤن ٌفشل االحصاء فً اختٌار المجموعة الضابطة التً تتخذ اساسا

وهو ان ال ٌكون لد سبك له الدراسة، لوجود الشرط الذي ٌجب تحممه فً افراد المجموعة الضابطة 

ان ارتكب الفعل المكون للجرٌمة محل االحصاء على الرؼم من وجوده فً نفس الظروؾ وتماثله 

 معهم فً السن والجنس . ونتٌجة لهذا الشرط ٌجب :

 _ استبعاد كل مرتكب للفعل سواء علمت السلطة المختصة ام لم تعلم . 

علٌهم سواء االجتماعٌة والبٌبٌة أو الفردٌة والتً  _ ٌتعذر توافك العدد بانطباق نفس الظروؾ

 تتوافر فً افراد المجموعة الضابطة حتى ٌتم ممارنة العٌنة بها .

 تمٌٌم االحصاء /   

طرٌمة االحصاء الزالت من اهم طرق البحث العلمٌة فً مجال تحلٌل الظاهرة االجرامٌة وبٌان 

 اسبابها.

ادٌها او التملٌل منها وذلن إما باعتماد االحصابٌات لسنوات الن العٌوب التً نسبت إلٌها ٌمكن تف

متعددة، أو  االستعانة بالمجهود الجماعً المشترن بٌن الباحثٌن بمساعدة اآلالت الحاسبة والعمول 

 االلكترونٌة، والذي من شؤنه أن تؤتً العٌنة ممثلة للمجموعة الضابطة على نحو أكثر دلة واحكام   

         



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

 الثانًالمطلب 

 دراسة الحالة

 _ وٌمصد بها الوسٌلة العلمٌة المستخدمة فً جمٌع البٌانات االجتماعٌة وتحلٌلها وتصنٌفها. 

_ وفً علم االجرام تتحمك دراسة الحالة بجمع البٌانات عن وحدة اجتماعٌة لد تتمثل فً فرد من 

دؾ التوصل الى فحص حالته االفراد فٌما ٌتعلك بحٌاته بؤكملها أو بالنسبة لجزء منها، وذلن به

 العضوٌة وتحلٌل نفسٌته والتعرؾ على الظروؾ االجتماعٌة المحٌطة به .

 ولد تتثمل هذه الدراسة فً مجموعة من االفراد ٌجمعهم ظرؾ اجتماعً متشابه كالتصدع العابلً . 

دراسة _ واذا كان االحصاء ٌترجم حجم ظاهرة معٌنة على ارلام ، فؤن دراسة الحالة تتولى بال

 المباشرة الفرد او مجموعة من االفراد الذٌن تتكون منهم الوحدة االجتماعٌة محل الدراسة

_ والدراسة ال تتحمك باالعتماد على وسٌله معٌنه بل ٌنبؽً اللجوء الى اكثر من وسٌلة فٌجمع المادة 

  على أن تكون مختلفة تبعاً لبلتجاهات والجوانب المختلفة التً تطلبها الدراسة .

_ استخدمها الباحثون ومنهم االستاذ ) شلدون، وإلٌانور جلون ( اللذٌن لاما بدراسة اشتملت على 

امرأة جانحة ومجموعة  588النساء الجانحات حٌث استخدما فً بحثهما عٌنة تجرٌبٌة تتكون من 

ضابطة من نفس العدد لم ٌرتكبن جرابم من لبل، ولد امتدت الدراسة لتشمل جمع المعلومات 

والبٌانات عن تؤرٌخهن الشخصً والعابلً، كما شملت الجوانب النفسٌة والعملٌة لهن،مع دراسة 

 كاملة للظروؾ االجتماعٌة المحٌطة بهن .

 انتهت الدراسة بوضع جداول تتضمن االتً : 

 تفسٌر السلون االجرامً لكل واحدة منهن، والتنبإ بمستمبلها االجرامً .  -1

 ة البارول فً كٌفٌة تحدٌد الجانحة التً تستحك االفراج بموجب هذا النظام .تمدٌم المساعدة لهٌب -2



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

 تمدٌم المساعدة للماضً فً تطبٌك االسلوب الذي ٌتناسب مع ظروؾ وشخصٌة الجانحة العابدة . -3

كما استخدم هذه الوسٌلة االستاذ سٌرل بٌرت، من اجل الكشؾ عن عوامل جنوح االحداث فً لندن، 

حدث جانح من الذكور واالناث ومجموعة ضابطة تمثل  288ى عٌنة تجرٌبٌة تضم حٌث طبمها عل

نفس العدد من الذكور من العٌنة من ؼٌر الجانحٌن، مع مراعاة التشابه بٌن المجموعتٌن من حٌث 

العمر والظروؾ االجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة، وامتدت الدراسة لتشمل حٌاة كل حدث ماضٌه 

سبة لماضٌه استطاع ان ٌبحثه من خبلل الحدث نفسه أو من أهله أو ذوٌه أو وحاضره، فبالن

اصدلاءه أو ممن ٌعمل معهم، أما عن حاضره من خبلل نتابج الفحوصات المتعددة التً اجراها من 

أجل االحاطة الكاملة بحالته العضوٌة والنفسٌة والعملٌة، اضافة الى دراسة الظروؾ االجتماعٌة التً 

.  ولد توصل بؤن جنوح االحداث ٌعود الكثر من عامل منها رفاق السوء، والحالة ٌخضع لها 

 االسرٌة، وعدم االستمرار . 

   

 تمٌٌم هذه الطرٌمة :

هذه الطرٌمة من اهم الطرق التً تساعد على التشخٌص الكامل للحالة موضوع  -1 اوالً / المزاٌا :

 الدراسة . 

 ات والبٌانات .اهم وسٌلة متبعة فً جمع المعلوم -2

انها ال تمثل اداة خاصة بل تمثل وسٌلة عامة لتنسٌك وجمع وربط هذه البٌانات من اجل اٌجاد  -3

 افضل وسٌلة فً تفسٌر وتحلٌل السلون االجرامً للفرد . 

 ثانٌا/ االنتمادات :  



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

ان تفسٌر االنحرافات ٌكون موضع تحٌُّز من لبل الباحث استجابة لفكرة خاطبة اثرت  -1

ً لبلتجاه الذي علٌ ه، وبهذا سوؾ ٌبرز جانب وٌؽلبه على الجوانب االخرى المهمة وفما

 ٌناسب فكرته . وبالتالً ابتعاده عن المنهج العلمً فً تفسٌره .

 أن ٌلتزم الباحث بالموضوعٌة المجردة . -أهم سمات المنهج العلمً أ

 .   اعتماد نتابج البحث حتى وإن جاءت مخالفة ألفكاره وتصوراته -ب

احتمال توجه هذه البحوث والدراسات نحو اصبلح مواطن االنحراؾ اكثر من توجهها نحو تفهم  -2

اسباب االنحراؾ، وذلن بسبب أن عمل أؼلب الدارسٌن للحالة مع هٌبات لدٌها تعامل مع الجانحٌن 

 استهم . طلبت لٌامهم بهذه األبحاث، من شؤنه نشوء التزام بحك هإالء الباحثٌن عند لٌامهم بدر

    

 المطلب الثالث

 المسح االجتماعً

_ وهً الدراسة الوصفٌة التً تهدؾ الى جمع الحمابك عن ظاهرة من الظواهر االجتماعٌة او 

مجموعة من الولابع او االفراد من اجل ابراز خصابص تلن الظاهرة او الولابع او االفراد . ومن ثم 

 د معٌنٌن فً المجتمع او على جمٌع افراده .                   تعمٌم النتابج العلمٌة المستخلصة على افرا

 وٌتم المسح االجتماعً بؤسلوبٌن  :              

طرٌمة النموذج االستجوابً : وهً ان ٌعد الباحث سلفاً نموذجاً ٌتضمن مجموعة   -االسلوب االول 

ً تحٌط باألفراد الممٌمٌن فً من االسبلة المباشرة حول مختلؾ الظروؾ االجتماعٌة والبٌبٌة الت

 منطمه معٌنه والتً ٌتخذها الباحث محبلً لبحثه والتً تتمٌز بطابع اجرامً خاص . 



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

_ ٌوزع الباحث االسبلة على هإالء االفراد الذٌن ٌعتبرون عٌّنة البحث المذكور وبعد جمع اجابات 

ارتباط ظاهرة االجرام محل  افراد العٌّنة تتم عملٌة التنسٌك والتحلٌل لئلجابات الستخبلص مدى

 الدراسة بالظروؾ المختلفة التً تسود تلن المنطمة . 

_ ولد ٌكون هذا االسلوب بإتباع طرٌك اخر هو  )النموذج العابلً (: وهً توزٌع نماذج فٌها   

مجموعة من االسبلة ذات الصٌؽة العابلٌة تتضمن بٌانات متعددة عن الجوانب والظروؾ المختلفة 

ومن ثم تفسٌرها واستخبلص العوامل المساعدة على االجرام وتحدٌد المواعد التً تربط بٌن  للعابلة،

 السلون االجرامً وعوامل معٌنة سواء كانت فردٌة ام اجتماعٌة . 

   

 ولد انتمدت طرٌمة النموذج االستجوابً باألتً : 

ً اختبلؾ االسبلة التً ٌضعها ان تعدد الباحثٌن للموضوع الواحد ٌإدي الى تعدد النماذج وبالتال -1

 الباحثون . 

 ان صٌاؼة االسبلة لد ٌكون على اساس رؼبة الباحث واتجاهه .  -2

 طرٌمة دراسة البٌبة :  -االسلوب الثانً  

و تتحمك هذه الدراسة بان ٌمسم الباحث المكان الذي ٌجري علٌه بحثه الى مناطك صؽٌرة محددة 

الثمافٌة واالجتماعٌة والجؽرافٌة بنفس الولت، كؤن تمسم تتجانس ظروؾ كل منها من النواحً 

 المنطمة مثبلً استناداً الى درجة رلٌها او اهمٌتها االلتصادٌة او طبٌعة مولعها الجؽرافً . 

_ ال ٌراعى فً هذه الطرٌمة التمسٌمات االدارٌة إنما ٌكون تحدٌداً طبٌعٌاً اي جؽرافٌاً واجتماعٌاً   

 فً نفس الولت . 



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

تجه الكثٌر من الباحثٌن الى استخدام هذه الطرٌمة ، وطبمها العالم االٌطالً )دي تولٌو ( فً _ ا

 المناطك التً ٌسودها التخلؾ فً اٌطالٌا . 

_ كما لام العالم االمرٌكً) كلٌفارو شو ( فً اجراء بحث فً شٌكاؼو ، اثبت فٌه ان ارتفاع نسبة 

كن االجتماعً وكذلن المناطك التً تشتهر بالعصابات الجرابم مرتبط بالمناطك التً ٌسودها التف

ً وثمافٌاً، أو فً المناطك التً تزدحم بالناس بالمرب من المناطك  وتلن التً تكون متخلفة حضارٌا

 التجارٌة والصناعٌة  .

_ تعد طرٌمة دراسة البٌبة من الطرق اإلٌجابٌة فً ابراز وتوضٌح الصبلت بٌن الظاهرة   

 العوامل والظروؾ المختلفة التً تسود داخل المناطك التً تطبك فٌها الدراسة .االجرامٌة وبٌن 

 المطلب الرابع

 المالحظة

وهً المشاهدة الدلٌمة لظاهرة من الظواهر بعد االستعانة باألجهزة واآلالت والوسابل التً تتبلءم 

 مع طبٌعة هذه الظاهرة . 

ل السلبً للولابع المتصلة بالظاهرة بل ٌنبؽً ان _ لتطوٌر تلن العملٌة ٌجب عدم االكتفاء بالتسجٌ

ً من روابط تتعلك  ً بجهد عملً ٌُبذل من اجل التوصل الى كشؾ ما لد ٌكون مخفٌا ٌكون ممترنا

 بالظاهرة االجرامٌة . 

_ ولهذا اعتبر بعض العلماء ان المبلحظة هً تحلٌل وتنسٌك وربط واستنتاج ، وتستخدم هذه 

 بج ال ٌمكن الوصول الٌها دون سلون الطرٌمة هذه . العملٌة للوصول الى نتا

_ ومن امثلة ذلن مرالبة سلون وتصرفات االحداث او المجرمٌن المصابٌن بمرض عملً او نفسً  

 . 

 _ ومن اجل ضمان تحمٌك المبلحظة لهدفها ٌنبؽً توافر صفات خاصه فً المبلحظ من اهمها :  



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

 اهرة محل الدراسة. ان ٌتصؾ بالتجرد فً نظرته الى الظ -1   

 ان ٌتمتع بمدر كاٍؾ من المعلومات والخبرة .  -2   

 ان ٌكون موضوعٌاً عند تمٌٌمه للنتابج التً توصل الٌها .     -3   

 _ وعل الرؼم من توافر تلن الصفات فؤنها لد تكون ؼٌر مضمونة االهداؾ : 

من شؤنه االختبلؾ فً الرأي بصدد  خاصة اذا تعدد المبلحظون لنفس الظاهرة . الن هذا التعدد -1

 االسس التً تبنى علٌها هذه النظرٌة، وبهذا لد تتباٌن النتابج التً ٌتم الحصول علٌها . 

ان المبلحظة هً طرٌمة لجمع المعلومات عن ولابع وتصرفات ولعت فً الحاضر او المستمبل  -2

 ً ولعت فً الماضً .  ، لذا فؤنها ال تصلح كوسٌلة لدراسة التصرفات او الولابع الت

 

 * تنمسم المالحظة من حٌث اسلوب ادائها الى : مالحظه بسٌطة ، ومالحظه منظمه .       

وتتحمك باالطبلع على المادة محل البحث او باالستماع الٌها دون  المالحظة البسٌطة : -اوالً 

وتنمسم الى) مبلحظه  االستعانة بوسٌلة فنٌه اخرى، فهً تعتمد على الرصد والتعمٌم والتحلٌل،

 بالمشاركة ، ومبلحظه بدون مشاركة (

وتتم عن طرٌك العبللات الوطٌدة التً ٌمٌمها الباحث مع الجماعة التً  أ _ المالحظة بالمشاركة : 

تكون موضع دراسته والتً تإدي دخول الباحث واختبلطه مع هذه الجماعة بالشكل الذي ٌإمن 

 من اجلها تحمٌك االهداؾ التً اسس عبللته 

 _ وبهذه الوسٌلة ٌتمكن المبلحظ من الولوؾ على جمٌع الحمابك بصوره اكثر صدلاً وٌمٌناً .

 وعلى هذه المزاٌا فؤنها اٌضاً ٌسودها بعض االنتمادات منها : 
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 ان دور المبلحظ ال ٌتعدى فهم ودراسة صورة معٌنة من النشاط الفردي فمط .  -1

حظ ٌبمى لاصراً على بعض افراد الجماعة ولٌس جمٌعهم ، ومن ان التعاون الذي ٌبذله المبل -2

شؤن هذٌن المؤخذٌن انهما ٌحوالن دون لٌام المبلحظ بمرالبة بمٌة الصور االخرى للنشاط او شمول 

 تعاونه لجمٌع افراد الجماعة ما ٌنسجم عنه مساس باألهداؾ المرجوة من المبلحظ . 

 ها طرٌمه للبحث العلمً  * تمٌٌم المالحظة بالمشاركة باعتبار  

_ صعوبة دور المبلحظ فالشخص المابم بالمبلحظة من اجل ان ٌكتب له النجاح البد من اداء هذا  

الدور مع بمٌة زمبلبه بؤفضل صورة ) المجموعة او الهٌبة (، وهذا من شؤنه ان ٌإدي الى ارتكاب 

فهذا من شؤنه ان ٌفشل المهمة التً الجرٌمة اما اذا اراد ان ٌولؾ نشاطه الى حد ارتكاب الجرٌمة 

لام بها المبلحظ مع هذه الجماعة سواء بانكشاؾ امره لدٌهم أو صعوبة حصوله على جمٌع الحمابك 

 التً تسهل له تحلٌل محل البحث تحلٌبلً دلٌماً . 

_ نطاق المبلحظة ٌكون ممتصراً على انواع محدده من النشاط االجرامً كجرابم مخالفة التسعٌرة 

رابم تهرٌب المخدرات، وهذا ٌتطلب من المبلحظ ان ٌمتصر دوره على كشؾ الجرٌمة دون ان وج

 ٌساهم فٌها وهذا ٌتطلب من المدرة والمابلٌة على ذلن . 

*ومع ذلن فؤن الصعوبات مهما تكن فان للمبلحظة اهمٌتها وفاعلٌتها فالمجرمون ال ٌتصرفون 

 رطة ودوابر المضاة والمإسسات العمابٌة . التصرؾ الطبٌعً عندما ٌكونون فً دوابر الش

_ فاذا ما ارٌد فهمهم على حمٌمتهم فان المنطك السلٌم ٌمتضً دراسة حٌاتهم االجرامٌة خارج هذه 

 المإسسات والدوابر، وهذا ٌتطلب من الباحث ان ٌعٌش معهم وٌشاركهم فً افراحهم واحزانهم .

حة المبلحظ ألفراد المجموعة محل بحثه وتتحمك بمصار -ب_ المالحظة بدون المشاركة    

ودراسته بطبٌعة دوره وحمٌمته دون ان ٌموم باي نشاط مع افراد المجموعة وانما ٌكتفً بتكوٌن 

 عبللات متٌنة معهم . 
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 _ من مزاٌاها

أنها تتٌح للمبلحظ حرٌة فً العمل اوسع من الحرٌة التً ٌتٌحها االسلوب االول )  - 1

 لماءه بؤفراد المجموعة وطرٌمة مشاركته لنشاطهم .  بالمشاركة ( وذلن من حٌث

_ اما النتابج التً ٌحصل علٌها الباحث فإنها تعتمد على ممدار الثمة التً ٌحصل علٌها المبلحظ من 

 الجماعة الممترنة بمناعتهم وفاعلٌة المهمة التً ٌموم بها  

 ختبلطه واندماجه كلٌاً . انها تجنب الباحث كثٌراً من االشكاالت التً ٌواجهها عند ا  - 2

 الحرٌة فً الحركة والمرونة فً التصرؾ بحٌث ٌستطٌع مبلحظه االمور التً تهمه .   -3

 عٌوبها :     

_ انها ال تسمح للباحث ان ٌرى مجرٌات االمور وتسلسل الحوادث على الطبٌعة ، مما ٌإثر على 

 دلة ولٌمة النتابج التً ٌحصل علٌها . 

 ة المنظمة : ثانٌاً : المالحظ

وتعتمد على استخدام اآلالت والوسابل التً تعاون المبلحظ فً الوصول الى الحمٌمة العلمٌة 

 كاالستمارات واالختبارات واجهزة التصوٌر والتسجٌل والمماٌٌس والتحالٌل الطبٌة . 

 وبهذا فان المبلحظة المنظمة تتكون من عنصرٌٌن مهمٌن هما :   

 ٌبذله الباحث من اجل تجمٌع وتنسٌك المعلومات وتحلٌلها . الجهد الفكري الذي  -1 

 هو استعانة الباحث باآلالت واالجهزة والوسابل التً تتبلءم مع طبٌعة الظاهرة  .  -2

_ ولد اشاد االستاذ كلود برنار بهذا االسلوب لاببلً ) انً اعتمد ان الكشؾ عن أداة جدٌدة ببمبلحظة 

 لناشبة اكثر فابدة من عدة ابحاث نظرٌة ، والتجربة للعلوم التجرٌبٌة ا
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_ ولد توصل العلم الحدٌث الى مجموعة من متطورة من الوسابل واالجهزة التً من شؤنها تمكٌن 

المبلحظ من االستفادة منها فً تحلٌل المعلومات وتنسٌمها وتفسٌرها كجهاز الرادار واجهزة 

 التسجٌل واجهزة المرالبة . 

 المطلب الخامس

 نةالممار

وٌمصد بها اجراء ممارنة بٌن الممٌزات الخاصة للمجرمٌن والظروؾ التً عاشوا بها وبٌن ممٌزات 

 االشخاص العادٌٌن والظروؾ المحٌطة بهم . 

_ وتبدو اهمٌتها من خبلل استنباط المواعد العامة التً تحكم ظاهرة الجرٌمة وؼٌرها من الظواهر 

 االجتماعٌة 

مٌة نستطٌع بالممارنة الولوؾ عل العبللة الطردٌة او العكسٌة بٌن _ وفً نطاق الدراسة االجرا

 الظاهرة االجرامٌة وبٌن الظروؾ المحٌطة بالمجرمٌن . 

 ولد استخدمت االختبارات الشخصٌة لتحدٌد :  

نسبة االضطرابات العاطفٌة بٌن المجرمٌن وؼٌر المجرمٌن، وعبللة هذه االضطرابات  -1

 بالجرٌمة . 

عبللة بٌن الجرٌمة وبٌن االشخاص الذٌن نشإا فً اسر مفككة بسبب وفاة المعٌل او دراسة ال -2

بسبب الطبلق ممارنةً بعدد من االشخاص الذٌن ٌحترمون المانون ونشؤوا فً مثل هذه االسر 

 ودراسة العبللة بٌن الجرٌمة وبٌن االصل والسن والجنس والثمافة . 

 * تمٌٌم طرٌمة الممارنة .    

 _ تعد الطرٌمة الكفٌلة بالتوصل الى نتابج علمٌة .  مزاٌاها : اوالً /
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_ ان تجاهل هذه الوسٌلة من شؤنه ان تكون النتابج المترتبة علٌه محاطه باألخطاء ومتصفة         

 بالسطحٌة ، من امثلة ذلن ممارنة السلون االجرامً فً بٌبة صناعٌه مع بٌبة زراعٌه . 

 طرٌمة الممارنة :  ثانٌاً / النمد الموجه الى

أ_ عدم توفر بٌبة كبٌرة من المعلومات والدراسات تخص المجرمٌن ٌمكن التعوٌل علٌها بصورة 

 عامة ألن المسجونٌن ال ٌمثلون كل المجرمٌن اذ ان هنان لسم منهم مازال فً الخارج . 

د الظروؾ ب _ ان المعلومات الخاصة بالمسجونٌن ال ٌمكن التسلٌم بها فعلى الرؼم من تحدٌ

الواضحة كاألصل والجنس والسن اال انه ٌتعذر االلمام بالظروؾ المحٌطة بالمسجونٌن بالدلة 

المطلوبة كظروؾ البٌت او معرفة سلون والدٌهم دون محاولة دراسة البٌبة التً نشؤ فٌها هإالء 

 المسجونٌن .

بالجماعات الخاصة التً نشؤ عند استخدام هذه الطرٌمة ٌنبؽً عمد ممارنات بمجموع السكان ثم  -جـ 

فٌها المسجونٌن، ولذا فؤن من األهمٌة بمكان ان نفترض ان العٌّنة العامة للسكان ال تشمل اال ؼٌر 

المجرمٌن، وانه ال ٌوجد بٌنها اشخاص انتهكوا احكام المانون الجنابً واخلو بمواعده ولم ٌنكشؾ 

 امرهم وهو افتراض ؼٌر مضمون العوالب . 

ٌد سبب واضح للظاهرة اإلجرامٌة وذلن من خبلل صعوبة الوصول الى فهم وتحلٌل د _ عدم تحد

 كل الخصابص والظروؾ وانما ٌمكن تفهم بعضها .  

_ مثال على ذلن هنان عبللة وثٌمة بٌن اجرام االحداث وبٌن سكر والدٌهم، اال ان الذي نود 

 التوصل الٌه هو هل أن سبب هذه العبللة هو : 

 بٌعً فً التكوٌن العضوي بسبب سكر الوالد .عٌب ط -1     

ان االنحراؾ سببه حرمان الحدث من الحصول على مستلزمات الحٌاة الضرورٌة بسبب  -2أو   

 اسراؾ الوالد على الخمر وعدم تخصٌص جزء من دخله لتلبٌة متطلباته . 
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 ان االنحراؾ هو المدوة السٌبة المتمثلة باألب .  -3أو  

 

 

 المبحث الثانً

 طرق البحث الفردٌة

 _ تعد هذه الطرق من طرق المنهج العلمً التجرٌبً فً مٌدان دراسة وتحلٌل الظاهرة االجرامٌة . 

 _ هدفها البحث عن العوامل الدافعة الى الجرٌمة بالنسبة لوالعة مادٌه محدده وشخص معٌن بذاته . 

 لدراسة )حركٌة الجرٌمة ( . _ اذاً ٌمكن المول أن اسالٌب البحث الفردٌة تتولى بالبحث وا

 واهم هذه الدراسات هً البٌولوجٌة والدراسة النفسٌة والعملٌة . 

 المطلب االول

 الدراسات البٌولوجٌة

_ تتمثل هذه الدراسة بالفحص الطبً الشامل لؤلعضاء الخارجٌة واالجهزة الداخلٌة لمجرم معٌن 

لل ٌساعد الباحث على تحلٌل سلوكه بذاته . لمبلحظة ما لد ٌشوبها من نمص او تشوٌه او خ

 االجرامً . 

 _ والبحث فً اسباب تكوٌن هذا السلون ومن ثم الربط بٌن الخلل وبٌن هذا التكوٌن  . 

ً دراسة تؤثٌر اختبلالت الؽدد كتؤثٌرات افرازات الؽدد  _ ان الدراسات البٌولوجٌة شملت اٌضا

 الصماء مثبلً على الجهاز العصبً والنفسً . 
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همٌة الدراسة البٌولوجٌة فمد انتهى االمر الى ضرورة االهتمام ب) االنثروبولوجٌا التفاضلٌة( _ وأل

التً ٌمكن بموجبها تمسٌم االشخاص بحسب االشكال الخارجٌة  ألعضاء الجسم واثر ذلن على 

 تكوٌنهم النفسً ومشاعرهم واحاسٌسهم مما ٌفسر لنا بالتالً تكوٌنهم االجرامً فً ضوء ذلن . 

وهذا الفحص الخارجً ألعضاء الجسم امتداد تارٌخً االن انه لم ٌتخذ المنهج العلمً اال على ٌد  _

العالم االٌطالً لومبروزو  الذي ٌعد أول من ربط تفسٌر السلون االجرامً للفرد بالعوامل 

 البٌولوجٌة . 

 المطلب الثانً

 الدراسة النفسٌة والعملٌة

ذهب الٌه المتخصصٌن فً علم االجرام من ان : السلون _ برزت أهمٌة هذه الدراسة حٌنما 

 االجرامً سببه خلل فً النفس او نمص فً العمل . 

ً وال تتولؾ على تحمٌك  ً طاربا _ كما ذهب البعض االخر الى المول بان الجرٌمة لٌست اال حدثا

اخلً ظرؾ من الظروؾ وبؤنها امر محٌط بؤعماق النفس ألنه السلون الناشا عن الصراع الد

 والتعارض مع لٌم المجتمع ومصالحه بسبب فشل االنسان فً تحمٌك رؼباته ومتطلباته األساسٌة . 

 _ وهنان من ٌرى بان الجرٌمة ماهً اال عرضاً من االعراض العملٌة  

_ كان من نتابج الربط بٌن الجوانب النفسٌة والعملٌة للمجرم وبٌن السلون االجرامً ازدهار ) علم 

ابً ( وهو الذي ٌهتم بدراسة االحوال النفسٌة للمجرمٌن وتحدٌد درجة ذكابهم ومدى النفس الجن

 الخلل الذي ٌصٌب عواطفهم وؼرابزهم . 

_ وكان االسلوب المدٌم المتبع فً الكشؾ عن نفسٌة المجرم ٌتحمك فً جمع المعلومات والبٌانات 

عمل على جمعها وتنسٌمها ومن ثم عن المجرم باالستناد على طرٌمة االستبٌان او الممابلة ثم ال

 استخبلص النتابج . 
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_ ولد استخدمت احدث االجهزة واآلالت والوسابل الدلٌمة فً دراسة الظواهر النفسٌة ورصد الكثٌر 

 من انفعاالت المجرم والعدٌد من الظواهر النفسٌة المختلفة. 

وكان مجال دراسته ناجحاً فً  1879_ وبهذا الصدد تم انشاء معهد التجارب النفسٌة فً المانٌا سنة 

دراسة السلون االجرامً الن نشاطه لم ٌمتصر على المشاهدة فمط بل تعداه الى انشاء وتكوٌن 

 الظاهرة المرضٌة نفسها بوسابل مصطنعة فً الفعل الطبٌعً لئلنسان ومنها التنوٌم المؽناطٌسً 

ً هً العبلج بالتنوٌم المؽناطٌسً والعبلج  _ واشهر الوسابل المستخدمة لمعالجة المرٌض نفسٌا

 بتفرٌػ االنفعاالت المكظومة والعبلج بالتحلٌل النفسً . 

_ وللفمهاء المسلمٌن وسابلهم الخاصة فً عبلج االمراض النفسٌة، ابرزهم ابن سٌنا فً كتابه 

الكثٌر من االمراض النفسٌة بطرق مختلفة، والعالم الؽزالً الذي  )المانون فً الطب ( الذي عالج به

عالج الكثٌر من الدوافع الفطرٌة والمكتسبة واالنفعاالت ومن أهمها الخوؾ والؽضب وذلن فً كتابه 

 ) احٌاء علوم الدٌن ( . 
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 المحاضرة الثالثة 

 

 الباب الثانً

 النظرٌات العلمٌة فً تفسٌر الظاهرة االجرامٌة

 هنان من ٌدرس الظاهرة االجرامٌة كظاهرة فردٌه )بٌولوجٌة ونفسٌه وعملٌة(  _

 هنان من ٌدرس الظاهرة اإلجرامٌة كظاهرة اجتماعٌة -

_ وهنان من ٌدرس الظاهرة االجرامٌة بصورة تكاملٌة فردٌة + اجتماعٌة وهذا ما ٌسمى بالتفسٌر 

 الفردي للظاهرة االجرامٌة . 

 الفصل االول

 لفردي للظاهرة اإلجرامٌةالتفسٌر ا

و ٌتضمن هذا التفسٌر المظاهر العضوٌة والنفسٌة لئلنسان المجرم ) االنثروبولوجٌة الجنابٌة (وذلن 

 باالستناد على التفسٌرات البٌولوجٌة والنفسٌة للجرٌمة،  

 وعلٌه سوؾ ٌتم دراستها ضمن مبحثٌن :  

 التفسٌر البٌولوجً للظاهرة االجرامٌة   -االول 

 التفسٌر النفسً للظاهرة االجرامٌة  -ثانً ال

 المبحث االول
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 التفسٌر البٌولوجً للظاهرة اإلجرامٌة

ٌضم التفسٌر البٌولوجً عدد من النظرٌات البٌولوجٌة التً اهتمت بدراسة المجرم من الناحٌة  

 التكوٌنٌة اي دراسة المظاهر العضوٌة له . 

 _ نمصر دراستنا على اشهر النظرٌات وهً : 

 نظرٌة لومبروزو -1         

 نظرٌة جورنج -2         

 نظرٌة هوتون  -3         

 

 

 المطلب االول / نظرٌة لومبروزو       

االستاذ سٌزاري لومبروزو هو طبٌب االمراض العملٌة واستاذ الطب الشرعً والعصبً فً  

ً، عٌن بعدها استاذاً للطب الشرعً الجامعات اإلٌطالٌة، اشتؽل فً بداٌة عمله طبٌباً بالجٌش االٌطال

بجامعة بافٌا، ومنها استاذ لنفس الفرع بجامعة تورٌنو، هذه الفرصة اتاحت له أن ٌتجه الى البحث 

الجنابً ودراسة اسباب الظاهرة االجرامٌة، هذه الرؼبة العلمٌة دفعته الى البحث عن أسباب هذه 

 الظاهرة فً شخص المجرم.  

االٌطالً تحددت المنطلمات االساسٌة لفكرته عن دراسة الظاهرة العضوٌة _خبلل عمله فً الجٌش 

للمجرمٌن، ابتدأت بالتؤمل فً سلون بعض الجنود المنحرفٌن عن طرٌك فحصهم ودراسة المظاهر 

 العضوٌة والتكوٌن الجسمانً لهم، ومن ثم ممارنتها مع الجنود االسوٌاء 
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على اجسام الجنود االشرار، ووجود الشذوذ البدنً _ لفت نظره انتشار الرسوم المبٌحة والوشم 

 لبعض المجرمٌن الذٌن الترفوا جرابم متسمة بالعنؾ والمسوة 

_ لذا فمد تكونت لدٌه فكرة ) االنسان المجرم بطبٌعته او بالفطرة( وهو الشخص الذي ترشحه منذ 

 والدته خصابص بٌولوجٌة معٌنة الن ٌصبح مجرماً . 

مجرم ٌتصؾ فً تكوٌنه الجسمانً ببعض مظاهر الشذوذ اطلك علٌها _ كما ذهب الى ان ال

)عبلمات الرجعة (، التً تدل على ارتداده الى االنسان البدابً االول لوجود الخصابص البٌولوجٌة 

 المشتركة بٌنهم . 

_ ومن خبلل استعراض جمله اراء لومبروزو فً كتابه ) االنسان المجرم ( تبٌن بؤنها تهدؾ الى 

 ت الطبٌعة الوراثٌة لئلجرام . اثبا

_ ومن خبلل االنتمادات التً وجهت الٌه عدل عن رأٌه بصٌاؼته لهذه الفكرة بموله، ان العبلمات 

االرتدادٌة ال تسبب بمفردها السلون االجرامً وانما ٌجب ان تتفاعل مع من ٌحملها فٌما إذا تهٌؤت 

 لها الظروؾ إلنتاج السلون االجرامً، . 

ً ان لومبروزو لد تراجع عن رأٌه فً صدد العامل الوراثً ولابلٌته فً تحمٌك الجرٌمة وهذا ٌعن 

 بمفرده، اال انه ؼلب عوامل الوراثة على بمٌة العوامل اإلجرامٌة االخرى منتهٌاً بذلن الى أن : 

ن العبلمات االرتدادٌة تكون موجوده لدى اؼلب المجرمٌن ولٌس جمٌعهم، كما انه ٌمكن ان تكو -1 

 موجودة لدى ؼٌر المجرمٌن . 

ال ٌمكن لعامل الوراثة بمفرده من تحمٌك الجرٌمة وانما ٌنبؽً ان تتظافر معه عوامل اخرى  -2

 ٌكتسبها الفرد بعد مٌبلده .  

_ وتطبٌماً للمنهج التجرٌبً الذي تبناه لومبروزو إلثبات الصفات العضوٌة التً تمٌز بها المجرمون 

 جمجمة لمجرمٌن متوفٌن،  383رٌح  من ؼٌرهم فمد لام بتش
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شخص، ثمرة هذا الجهود ترسٌخ  5987كما لام بفحص اكبر عدد من المجرمٌن االحٌاء ٌصل الى 

 . المناعة لدٌه بتحمٌك عبلمات الرجعة او العبلمات االرتدادٌة 

 ة الحرة،فً اسناد المسإولٌة الجنابٌة دون مبدأ اإلراد( الجبرٌة ) باإلضافة الى تبنٌه لمبدأ _ 

هو ان االنسان مجبراً ومسٌراً على التراؾ السلون االجرامً متجاهبلً ( الجبرٌة)وممتضى مبدأ 

 . بذلن العوامل االجتماعٌة فً احداث هذا السلون 

 : من ابرز وأهم الحاالت التً بحثها لومبروزو والتً كانت لها التؤثٌر على آرابه واستنتاجاته _ 

تجوٌفاً فً لاع  كان لصاً ولاطع الطرٌك فحصهُ فً حٌاته وبعد وفاته، فوجد villeaحالة فٌلبل  -أ 

 . جمجمته متشابهاً لما موجود لدى بعض الحٌوانات الدنٌا كالطٌور والمردة 

ن فكرة عن فٌلبل من خبلل الفحص بانه كان شخصاً متمٌزاً بخفة ؼٌر عادٌه فً حركته كما _   كوَّ

 . ة واالستهزاء من االخرٌن كان مؽروراً بنفسه وحبه للسخرٌ

اعترؾ  verseniكما تؤثر لومبروزو بالفحص الذي اجراه على مجرم خطٌر ٌدعى فرسٌنً  -ب 

بمتله لعشرٌن امرأة بطرٌمة وحشٌه اضافه الى شرب دماء ضحاٌاه لبل دفنهم، ولد تبٌن من له من 

 . حٌة لئلنسان البدابً الفحص البدنً لهذا المجرم اتصافه ببعض الخصابص الجسمانٌة والتشرٌ

ً فً الجٌش  misdea (مسدٌا )من الولابع الخطٌرة جرٌمة المتل التً الترفها  -ج الذي كان جندٌا

االٌطالً ومصاب بمرض الصرع، الترؾ الجرٌمة بسبب سخرٌة احد رإسابه من مماطعة كاالبرٌا 

فما كان منه اال ان انفعل انفعاالً التً ٌنتمً الٌها حٌث كان لهذا السخرٌة ولعاً سٌباً فً نفس مسدٌا 

ً علٌه فالد الوعً ألصابته  شدٌداً فمد معه اعصابه ولتل ثمانٌة من رإسابه وزمبلبه فسمط مؽمٌا

ولد  ساعه، ولما فاق من هذه الصدمة لم ٌتذكر ما صدر عنه، 12بنوبة الصرع التً استمرت 

لى سلوكه الذي كان متسماً بالوحشٌة وصفه لومبروزو عند فحصه بانه نوبة الصرع وراثٌة اضافة ا

والحٌوانٌة، وعندها اعلن لومبروزو ان العبللة بٌن االجرام والصرع عبللة وثٌمه، وان المجرم 

 . الصرعً ٌمكن تصنٌفه ضمن فبه المجرمٌن بالمٌبلد او بالفطرة 
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المجنون، المجرم  المجرم بالفطرة او المٌبلد، المجرم) لسم لومبروزو آنذان المجرمٌن الى ثبلثة  - 

 ( . المجرم بالصدفة ، المجرم بالعادة )ثم لام بتمسٌمهم الى خمس فبات ( بالعاطفة 

وهذه الفبة هً محور نظرٌته، وهو الشخص الذي ٌولد وفً  - المجرم بالفطرة او المٌالد :اوالً 

  نفسه بذرة االجرام

 عبلج هذه الفبة :  

 جازه احتجازاً مإبداً مع فرض اشد الرلابة علٌه . االبعاد النهابً الى محل ناٍء واحت -1

 االفضل من ذلن لتله ألنه ال سبٌل للولاٌة من شروره .  -2

 _ والمجرم بالفطرة ٌختلؾ عن االنسان العادي فً مظاهر شذوذ بدنٌه منها: 

 شذوذ -3بروز عظام الوجنتٌن وضخامة ابعاد الفن .  -2عدم انتظام الجمجمة وصؽر حجمها .  -1

الطول  -6ضخامة الشفتٌن وبروزهما .  -5عدم انتظام وتشابه نصفً الوجه .  -4حجم االذنٌن .

 ؼزارة شعر الرأس والجسم وجفافها .  -7المفرط للذراعٌن .

 

 _ كما انه ٌتمٌز بصفات نفسٌة مختلفة عن االنسان العادي منها : 

 -3ساس باأللم ومٌله الى الوشم    انعدام االح -2المسوة البالؽة وعنؾ المزاج وحب الشر .  -1

 البلمباالة وعدم الشعور بتؤنٌب الضمٌر وعدم الحٌاء . 

هو الشخص الذي اصبحت حالته خطرة بسبب الجنون اذ لوال الجنون لما  المجرم المجنون / ثانٌاً :

 كانت هذه الخطورة . 



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

ٌٌز بٌن الخٌر والشر، فهو _ فالجنون سابك على حالة الخطورة ألنه ٌفمد بسبب الجنون ملكة التم

ٌشبه سلون وتصرفات المجرم بالمٌبلد اال انه ٌختلؾ عن أن حالته مرضٌة خطرة تستدعً معالجته 

 عن طرٌك وضعه فً مؤوى عبلجً او مصحه لٌشفى من مرضه 

 _ واذا تعذر عبلجه فاألفضل استبصاله من المجتمع . 

 _ ولد لسم لومبروزو المجرم المجنون الى :  

وهو الشخص المصاب بنمص فً عمله وٌدخل ضمن هذه الطابفة حاالت  -لمجرم المجنون ا -1

 انفصام الشخصٌة) الشٌزوفرٌنٌا( وجنون العمابد الوهمٌة)البرانوٌا( . 

ً والذي ٌتحول الى  -المجرم الصرعً  -2 وهو الشخص المصاب بمرض الصرع الوراثً ؼالبا

 الحالة ٌصنؾ كمجرم مجنون ولٌس مجرم صرعً . مرض عملً عند تفالم المرض لدٌه وفً هذه 

هو الشخص المصاب بخلل او شذوذ ٌصٌب لواه النفسٌه فٌإدي انحراؾ   -المجرم السٌكوباتً  -3 

نشاطها عن السٌر الطبٌعً، وتعتبر هذه الحالة اهم حاالت التخلؾ النفسً ولها عبلله بالسلون 

 حكم فً ؼرابزه . االجرامً واهم ما ٌمٌز المرٌض هو عجزه عن الت

: ً هو الشخص الذي ٌتمٌز بحساسٌه خاصة تجعله ٌتؤثر بسرعه وٌخضع  -المجرم بالعاطفة  ثالثا

لبلنفعاالت والعواطؾ المختلفة فٌندفع نحو ارتكاب الجرٌمة دون سبك اصرار او عزم او تصمٌم، 

 وبعد ذلن ٌرجع الى مزاجه االعتٌادي وحالته الطبٌعٌة 

 رابم هذه الفبه هً االعتداء على االشخاص والجرابم السٌاسٌة _ الصفة الؽالبة لج

بما انه سرٌع الندم بعد ارتكابه للجرٌمة فانه لٌس هنان فابدة مرجوة من عمابه، وانما  -عبلجه _ 

 ٌفضل عزله عن المجتمع وتؽرٌمه عن الضرر الذي احدثه 



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

ة، وهذا ٌعنً عدم تحمك عبلمات الرجعة وهو الذي ال ٌولد مجرماً بالوراث -المجرم بالعادة  :رابعاً 

لدٌه اال انه ٌكتسب االجرام من محٌطه وٌعتاد على ارتكاب الجرابم بتؤثٌر الظروؾ االجتماعٌة، 

 ( . جرابم السرلة) والصفة الؽالبة لهذه الجرابم االعتداء على االموال 

اسبه له بحسب ملكاته فرض الرلابة الممرونة بالتوجٌه واالرشاد وتنسٌب اعمال من/ عبلجه _ 

 .  الذهنٌة ولدراته البدنٌة لمدة زمنٌه ؼٌر محددة 

: ً وهو الشخص الذي ال ٌتوفر به المٌل االصٌل لئلجرام اال انه ٌتمٌز  -المجرم بالصدفة  خامسا

بضعؾ الوازع الخلمً بحٌث ٌتؤثر بسرعه للمتؽٌرات الخارجٌة فٌعجز عن تمدٌر نتابج اعماله 

 الجرٌمة بدافع حب الظهور او التملٌد .  وتصرفاته، فٌرتكب

العموبة ؼٌر مجدٌة ألنها ٌمكن ان تؤثر فً سلوكه من خبلل اختبلطه بؽٌره من  -_ عبلجه  

 المجرمٌن . 

_ االفضل ابعاده عن محٌطه واٌداعه فً مجمعات زراعٌة او صناعٌة لمده زمنٌه تكون مرتبطة 

 رر. بتحسن حالته النفسٌة مع الزامه بتعوٌض الض

 تمٌٌم نظرٌة لومبروزو  

  مزاٌاها اوالً :

انتهج لومبروزو اسلوباً جدٌداً فً الدراسة والبحث من خبلل اهتمامه بدراسة المجرم من الناحٌة  -1

 التكوٌنٌة  وصوالً الى العوامل الداخلٌة. 

 تمهٌد الطرٌك امام البحوث والدراسات الخاصة بتحلٌل الظاهرة اإلجرامٌة . -2

الفضل باستخدم اسلوب الممارنة اإلحصابٌة بٌن المجرمٌن وؼٌرهم على الرؼم من أنه لم ٌكن له  -3

 مختصاً بعلم االحصاء، لذا فإنه فتح المجال أمام ؼٌره من المختصٌن واالخثٌن والخبراء . 
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ً وصٌاؼة اما المنهج نمل المنهج التجرٌبً من العلوم الطبٌعٌة الى مٌد -4 ان اتسم باالبتكار منهجا

العلوم الجنابٌة، واما الصٌاؼة نهج فً صهر اراء كل العلماء والباحثٌن الذٌن سبموه واعادتها 

 بؤسلوب جدٌد .

أثرت نظرٌته بالسٌاسة الجنابٌة التً كانت مطبمة فً زمانه فاعتمدت الكثٌر من آراءه وخاصة  -5

 ل االجرامً . تلن المتعلمة بفبة المجرمٌن بالوالدة والتً ٌخضع فٌها المجرم للمٌ

 عٌوبها ثانٌاً : 

رؼم المزاٌا المتمدمة إال أن نظرٌة لومبروزو تعرضت النتمادات كثٌرة من حٌث منهجها، ومن 

 حٌث مضمونها 

 نمد المنهج العلمً :  

اكتفى فً تفسٌر السلون االجرامً فً دراسته من الناحٌة التكوٌنٌة للمجرمٌن وهذا التفسٌر  -أ 

بالسلون االنسانً بمفهومه الواسع، فالفحص الذي اجراه على أجساد المجرمٌن لاصراً عن االحاطة 

والتشرٌح الذي لام به لجثث المجرمٌن لم ٌمكن لومبروزو من االطبلع على كل الخصابص 

البٌولوجٌة لجمٌع االفراد سواء مجرمٌن او ؼٌر مجرمٌن، ألن اسلوب الممارنة الصحٌحة ٌمتضً 

 مثل هذه الممارنة  .

ى الرؼم من أن نظرٌته لابمة على الفحص والتشرٌح اال أنه لم ٌثبت علمٌاً صدق نظرٌته فً وعل

 تجلً عبلمات الرجعة التً ادعاها فً تمٌٌز المجرمٌن عمن سواهم . 

ان الخصابص البٌولوجٌة والنفسٌة التً حددها لومبروزو والتً اعتبرها اساساً لتمٌٌز المجرم  -ب 

ً لنظرٌته ٌجب معاملة االنسان الؽٌر عن ؼٌره، من شؤنها أن  تنسحب الى نفس هذا المجرم، ووفما

مجرم معاملة المجرمٌن حتى وان لم ٌمترؾ السلون االجرامً، وهذا امر صعب ألنه ال ٌمكن 

ادران النفس واالحاطة بها، فالبحث العلمً ما زالت وسابله عاجزة مكامن النفس الخفٌة فالخطورة 
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المظهر الخارجً لئلنسان ولكنها تكمن فً أعماق النفس، فالجرٌمة تمترؾ  االجرامٌة ال تكمن فً

بالنفس لبل أن تمترؾ بالجوارح، فما الذي دفع لومبروزو ألن ٌكون متفاببلً فً الحكم على مكنونات 

 النفس من خبلل المظهر الخارجً لجسم االنسان . 

  نمد مضمون اراء لومبروزو_  2

عبلمات الرجعة او االرتدادات لدى االنسان البدابً، وما ٌصاحبها من مٌل  لم ٌثبت علمٌاً توافر -أ 

طبٌعً الى التراؾ الجرٌمة، بل ٌعد فً ؼاٌة التجنً اتهام االنسان الفطري باألجرام  ألنه من خبلل 

استعراض سلون الكثٌر من الجماعات والمبابل البدابٌة لم نلمس تؤصل الروح االجرامٌة لدٌهم بل 

كس دل سلوكها على براءتها وبالرجوع الى لصة هابٌل ولابٌل نستدل على نبل االنسان على الع

ً لطبٌعة الخٌر والسماحة والطٌبة والوداعة، كما حملت نموذجاً  وطهارته، فهذه المصة تعد أنموذجا

لطبٌعة الشر والعدوان، فكبلً تصرؾ على وفك طبٌعته، فٌمكن المول بؤن االنسان البدابً 

 لد ٌسلن كل منهما طرٌك الشر والجرٌمة .  والمتحضر

ال ٌمكن التسلٌم بوراثٌة االجرام، وهذا ما استنبطناه من اآلٌة المرآنٌة ) ونفٍس وما سواها  –ب 

فؤلهمها فجورها وتمواها ( وهذا ٌدل على أن االنسان ٌمكن أن ٌنهج نهج الخٌر وٌمكن أن ٌنهج نهج 

 اً . الشر سواء كان سلوكه فطرٌاً أم مكتسب

 _ كما ال ٌمكن المول علمٌاً وال منطمٌاً بوجود مجرم بالفطرة او بالوالدة،

وعلمٌاً لم ٌثبت لابلٌة الصبؽٌات ) التً تحمل الصفات الوراثٌة ( على نمل خصابص اجرامٌة او  

سلون منحرؾ من السلؾ الى الخلؾ، ودلٌل ذلن لصة سٌدنا نوح علٌه السبلم مع ابنه، ولصة 

هٌم علٌه السبلم مع ابٌه .ولذا فإن االجساد التً افترض فٌها لومبروزو أنها تحمل بذور سٌدنا ابرا

الجرٌمة ؼٌر موجودة، بل الصحٌح أن االنفس واالرواح هً التً تنهج منهج الخٌر أو الشر، وإن 

سبب اختٌارهما ألي المسلكٌن ال ٌكون بسبب الفطرة أو الطبٌعة ألن ذلن ٌعنً الجبرٌة، والصحٌح 

 هو أن األنسان مخٌراً فً سلوكه ولٌس مجبراً .  
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 المطلب الثانً

 نظرٌة جورنج

هو الدكتور شارلس جورنج طبٌب برٌطانً، اتاحت له خدمته فً السجون البرٌطانٌة فرصه مبلبمة 

لام من خبللها بؤجراء الدراسات والبحوث التً لامت علٌها اساس نظرٌته، اجرى دراسة احصابٌة 

 ات سنو 8استمرت 

من المجرمٌن المحكوم علٌهم، أما المجموعة الضابطة شملت طبلب  3888_ عٌنه الفحص 

الجامعات والمعاهد )كامبرج ، واكسفورد( ومجموعه من الضباط فً الجٌش البرٌطانً وبعض 

 المدنٌٌن فٌه وخاصة المهندسٌن، وكذلن عدد من المرضى الرالدٌن فً المستشفٌات البرٌطانٌة 

الدراسة التحمك من صحة الفكرة التً انتهى الٌها لومبروزو بشؤن عبلمات الرجعة او _ الهدؾ من 

 االرتداد 

ً ولٌاس اعضابهم وتكوٌنها من اجل ممارنتها  _ حٌث لام بفحص مبلمح طوابؾ المجرمٌن جمٌعا

بالصفات والخصابص التً تمابلها لدى ؼٌر المجرمٌن، وعند انتهاءه من هذه الدراسة توصل الى 

 ابج منها : نت

عدم وجود عبلمات او اوصاؾ تمٌز مجرمً كل طابفه عن الطابفة االخرى أو تمٌز المجرمٌن  -1

 عموماً عن ؼٌرهم  . 

 عدم وجود اي شذوذ فً المبلمح الخارجٌة التً تمٌز المجرم عن ؼٌره .  -2

 ارطال  7 -3المجرمٌن ٌتمٌزون عموماً عن ؼٌرهم بنمص فً الوزن ٌتراوح بٌن  -3

 لصر فً المامه ٌتراوح بٌن بوصة الى بوصتٌن .  -4
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هذا النمص البدنً له اهمٌته ألنه ٌمثل فً نظره انحطاط عام موروث لدى المجرمٌن ٌكمن فً -5

المٌل الى الجرٌمة، وهو ٌظهر فً صفاتهم وفً لٌاس مستواهم العملً وان للوراثة دور كبٌر فً 

 ذلن . 

 مزاٌا هذه  النظرٌة 

كرة النمط االجرامً التً نادى الٌها لومبروزو وما آلت الٌه من نبذ هذه الفكرة من لبل اهتمت بف -1

 علماء االجرام 

اتسمت بالدلة فً العمل وحرص وتصمٌم على النتابج المتوخاة ألنه بذل جهداً كبٌراً من خبلل  -2

 سنوات  8الدراسة االحصابٌة التً استمرت 

 االنتمادات الموجه لهذه النظرٌة 

التصرت الدراسة اإلحصابٌة على الذكور دون االناث وهذا ٌعنً من الناحٌة المنطمٌة ان النتابج  -1

التً انتهى تنطبك على الذكور فمط، االن انه رؼم ذلن ذكر بان نسبة المجرمٌن االناث من االخوات 

ان المٌل الى  وهذا رأي ال ٌمكن التسلٌم به فالمفروض 152الى  7الى نسبة الذكور من االخوة هً 

الجرٌمة ٌورث بنفس النسبة التً تورث فٌها الخصابص البٌولوجٌة االخرى ولٌس هنان ما ٌدعو 

 الن ٌختلؾ هذا المٌل من الذكور الى االناث . 

كان مبالؽاً فً اظهار دور عامل الوراثة من خبلل دراسته لتؤثٌر العوامل البٌبٌة االخرى على  -2

 ثلة على ذلن  اظهر ضآلة تؤثٌر البٌبٌة على الكفاءة العملٌةالسلون االجرامً ومن األم

دراسته تناولت بعض العوامل البٌبٌة فمط وكان به ان ٌبحث فً تؤثٌر اهمٌة العوامل البٌبٌة كافه  -3

  كً تكون دراسته اإلحصابٌة الممارنة الرب الى المنطك



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

إدي بهم الى سلون طرٌك ؼٌر ذهب جورنج من ان النمص البدنً الذي ٌتصؾ به المجرمون ٌ -4

بالطرق المشروعة وان هذا الرأي ؼٌر  اجتماعً لفشلهم فً تحمٌك واشباع حاجاتهم الضرورٌة

ممبول الن الموه التً ٌستخدمها الفرد فً تحمٌك متطلباته ومستلزماته الضرورٌة هً لٌست الموه 

من ٌكون ضخم الجسم ٌتمتع ومن جهة اخرى ال ٌمكن المول بان كل  البدنٌة وحدها هذا من جهة،

بموة بدنٌه عالٌة كما ال ٌمكن المول بان كل نحٌؾ الجسم ال ٌتمتع بمدر كافً من الموه لعدم وجود 

 . عبلله وثٌمه بٌن الموه البدنٌة وطبٌعة جسم االنسان بدٌناً كان ام نحٌفاً 

      

 

 المطلب الثالث

 نظرٌة هوتون

 . بجامعة هارفارد االمرٌكٌة أرنست هوتون استاذ االنثروبولوجٌا _ 

 ( 1939_ 1938)سنًوات  9ابتدأ بدراسة إحصابٌة موسعه استمرت _ 

 هدؾ الدراسة تمٌٌم النتابج التً انتهى الٌها االستاذ جورنج فً نظرٌته _ 

 والٌات امرٌكٌة، 8كان موضوعها مجموعات كبٌرة من المجرمٌن وؼٌر المجرمٌن تمٌٌم فً _ 

 والظروؾ الخاصة المحٌطة بهم اختارهم وفك النوع 

 من المسجونٌن ونزالء االصبلحٌات من السود والبٌض، أما 13873كانت العٌنة مكونه من  _ 

من طلبة الجامعات والمعاهد والشرطة ورجال االطفاء  3238المجموعة الضابطة فكانت مكونه من 

 ن البٌض والمرضى الرالدٌن فً المستشفٌات بعضهم من السود و البعض االخر م

  استمرت جهوده بالتوصل لبعض النتابج كان من أهمها :_ 



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

 ان المجرمٌن ٌتخلفون عن ؼٌرهم اختبلفاً واضحاً فً مماسات اجزابهم الجسمانٌة -1

 لدى المجرمٌن مظاهر الشذوذ البدنٌة التً ترجع الى االنسان البدابً  -2

 وشكل االنؾ واالذن والشفة والجبهة  ٌختلفون فً المبلمح الخارجٌة وخصوصاً فً لون العٌن -3

 . صفه ترجع الى عوامل وراثٌه  187اتصاؾ المجرمٌن بانحطاط جسمانً حدده ب  -4

ومن بٌن اهم النتابج ان كل طابفة تتمٌز بنوع من الشذوذ البدنً تمثل المٌل الى ارتكاب نوع  -5

 : تحمك لدٌه نفس الشذوذ معٌن من الجرابم تختلؾ عن الجرابم التً ٌرتكبها مجرم اخر ال ٌ

 .جرابم النهب والمتل __ طوال المامه ضعاؾ الجسم _ أ 

 .الؽش والخداع __ طوال المامة ضخامة الجسم _ ب

 . المخلة بالشرؾ __ االجسام الضخمة لصار المامة _ ج

 

  المزاٌا 

لظروؾ شملت مجموعات كبٌرة من المجرمٌن حرص عند المٌام بها على تهٌبة كافة االجواء وا

المبلبمة إلنجاح دراسته وتحمٌك الهدؾ الذي سعى من اجله طوال تسع سنوات بذل خبلله الجهود 

 لتشخٌص ظاهرة االجرام .

 

 االنتمادات 

اخفك هوتون فً استخدام األسلوب االحصابً استخداماً علمٌاً صحٌحاً ألنه لصر دراسته على  -1

وحدهم ٌمثلون عٌنه المجرمٌن كما اختار فً  السجناء ونزالء االصبلحٌات فمط على اساس انهم



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

دراسته للمجموعات الضابطة عٌنة تضم طلبة الجامعات والمعاهد ورجال الشرطة ورجال االطفاء 

والمرضى فً المستشفٌات حٌث افترض فٌهم انهم ٌمثلون طابفة ؼٌر المجرمٌن فً حٌن ان نسبة 

 عتبره المنطك العلمً اساساً ممبوالً للممارنة التمثٌل فً كبل المجموعتٌن لم تصل الى الحد الذي ٌ

لم ستطٌع هوتون ان ٌمدم دلٌبلً علمٌاً على ان االنحطاط الجسمانً والشذوذ البدنً الذي ٌتمٌز به  -2

المجرمون هو انحطاط موروث ولد تكون الوراثة مصدراً لبعض هذه الصفات اال انه من المسلم به 

 جسم االنسان تكون لعوامل التؽذٌة وظروؾ بٌبٌة اخرى  علمٌاً ان التؤثٌر االساس فً نمو

ً ألنواع جرابمهم  -3 الطرٌمة التً استخدمها هوتون فً وصؾ الطوابؾ المختلفة للمجرمٌن وفما

كانت طرٌمة بدابٌة وؼٌر علمٌة ألنه استند فً هذا الوصؾ على نوع الجرٌمة األخٌرة وهذا بالتالً 

 . ٌزعزع الثمة فً نظرٌته 
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 المحاضرة الرابعة 

 

 المبحث الثانً

 االجرامٌة للظاهرة النفسً التفسٌر

 

 دراسة عن تحممت التً النتابج ضوء فً االجرامٌة الظاهرة تفسٌر ىال اتجه من العلماء من -

 .للمجرم النفسٌة الجوانب

 حتى النفسٌة دراسةال فكرة على الضوء نلمً النفسٌة الدراسة عن واضحة فكرة إعطاء اجل من -

 الظاهرة تفسٌر لبل من التملٌدٌة النفس مدرسة حاولت.  االجرامً السلون وبٌن بٌنها الربط ٌمكن

 وفما اذا.  العصبً الجهاز تصٌب التً بالمتؽٌرات اإلجرامً السلون ربط طرٌك عن اإلجرامٌة

 وباألخص خلل ألي ً،العصب الجهاز علً المسٌطر باعتباره المخ تعرض متى فانه الدراسة لهذه

 وبالتالً اإلنسان مركز على السٌطرة للمخ العلٌا المراكز فمدت األؼشٌة، التهابات عن الناتج الخلل

 . له المراكز هذه رلابة من تخلص

 .المفرطة باألنانٌة سلوكه التصاؾ المجرم الفعل بارتكاب الشخص ٌموم أن معه ٌحتمل الخلل هذا

 فً الجرٌمة عوامل عن البحث هو النفسً االتجاه فً الجرٌمة لظاهرة ًالعلم بالتفسٌر الممصود أن 

 واالضطرابات االجتماعٌة العوامل السٌما كامبل، تحلٌبل شخصٌته بتحلٌل وذلن المجرم، شخصٌة

 نتٌجة هو مما اكثر االجتماعً للتفاعل نتٌجة تحممها ٌعتبر والتً النفسٌة األمراضو للعوال العاطفٌة

 الطبٌعٌة ثةالوار للعوامل

 اإلجرامً، السلون تفسٌر إعطاء حاولت التً النظرٌات من العدٌد فسًنال االتجاه تفسٌر تضمن 

 . النفسً التحلٌل فً فروٌد النمساوي العالم نظرٌة اهمها ومن
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 مراحل من ٌبتدأ كامبل تحلٌبل شخصٌته وتحلٌل المجرم نفسٌة الى بالرجوع النظرٌة هذ تلتزم اذ

 من أن فروٌد وٌرى ،اآلخرٌن مع عبللاته فً البحث ثم حٌاته مراحل مختلؾ ٌشملو األولى عمره

 لؤلجرام الدفٌنة العوامل عن الكشؾ ثم ومن الداخلٌة، النفس صراعات عن الكشؾ التحلٌل هذا شؤن

. 

 

 المطلب األول

 فروٌد عند االجرامً السلون مفهوم

 علم بدراسة اشتؽل طبٌب( 1939 -1856 ) فروٌد سٌجموند النمساوي العالم النظرٌة هذه صاحب

 فً ( األعضاء وظابؾ علم) ةالفسلج لمختبر مدٌر كان الذي برون الرنست ومساعدا االعصاب،

 فً ودراسته أبحاثه ٌواصل واستمر نافٌٌ فً الربٌسً المستشفى فً طبٌبا عمل حٌث فٌٌنا جامعة

 كطبٌب السرٌري عمله جانب ىال العصبً الجهاز تشرٌح

 نظرٌة النفسً، التحلٌل الى مدخل الهستٌرٌة، للظواهر السٌكولوجً نٌزم المٌكا)  إلفاتهم اهم

 ألزمنة أفكار النفسً، التحلٌل فً جدٌدة محاضرات العصبٌة، لؤلمراض العامة النظرٌة االحبلم،

 ( الحضارة عسر الٌومٌة، الحٌاة فً النفسً االضطراب ،والؽرابز والذات الملك والموت، الحرب

 من وذلن اإلجرامً، السلون تفسٌر فً الٌها استند التً فروٌد واستنتاجات اراء أهم إٌضاح نحاولس

 خبلل

 للنفس فروٌد لٌتحل / األول الفرع

 اإلجرامً السلون فً النفسً الخلل أثر / الثانً الفرع

 اإلجرامً السلون فً النفسٌة العمد اثر / الثالث الفرع
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 لنفسل فروٌد لٌتحل - األول الفرع

 السام ثالث الى النفسً الكٌان فروٌد لسم

 Id الدنٌا الذات

 Ego النفس أو الذات

 Super ego العلٌا الذات

 

 Id الدنٌا الذات - أوالً 

 كان التً الموروثة الفطرٌة والنزعات والؽرابز األحاسٌس وٌضم النفس من الشهوانً الجانب وهً

 البدنٌة الؽرابز تشمل وهً المدنٌة، عصر لبل أي ،األولى البدابٌة العصور فً اإلنسان بها ٌتصؾ

 والتعذٌب كاالعتداء السابدة هولٌم المتطور االجتماعً النظام مع تتفك ال التً المٌول نحو النازعة

 بحكم زعاتنوال الؽرابز هذا كبت الى اإلنسان اضطر ولد المحرمة الجنسٌة واالفعال واالنتمام

 الكبت هذا رؼم والنزعات الؽرابز هذه أن اال وضوابطه، جتمعالم لمٌم وخضوعه وتعلٌمه تربٌته

 المبلبمة واألحوال الظروؾ لها تهٌؤت كلما وتظهر اإلنسانٌة، النفس أعماق فً لابعه تبمى فؤنها

 اشباعها عن بحثا ممنع أو صرٌح بشكل

 عن التعبٌر لتمث جمٌعا ٌراهاف البدابٌة للمٌول الممنع الشكل صور أهم فروٌد لدى األحبلم وتمثل

 تمدم الطبٌعً النوم فحالة الكراهٌة ام الحب عن تعبر كانت سواء النفس أعماق فً المكبوتة الرؼبة

 . العملٌة الحٌاة مرونة على مثال
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 النفسٌة للحٌاة ظاهره ٌمثل فهو النفسً، للتحلٌل موضوعا الحلم اعتبار ٌمكن فانه ذلن على بناء و

 عندما حلم فً ٌكون ما ؼالبا انه كما حلم، بسبب النوم من اإلنسان مظٌستٌ ما ؼالبا اذ النوم، اثناء

 . والٌمظة النوم بٌن وسطٌه حاله وكانه الحلم ٌبدو لذا نفسه تلماء من ٌستٌمظ

 النوم بٌن الوسطٌة الحالة خبلل من تفسٌره من التجرٌبً النفس لعلم ٌمكن نفسٌه ظاهره فالحلم اذا 

 هذا صحة على فروٌد وٌدلل نٌهدب ظاهره بانه الحلم وصؾ مكنٌ ال ذلن اساس وعلى والٌمظة

 هً التً الطبٌعً النوم وحالة(  االصطناعً) المؽناطٌسً التنوٌم حالة بٌن الواضح بالشبه الراي

 به نموم الشًء ونفس باسره، العالم عن اهتمامنا نصرؾ النوم حالة اثناء لاببلً  الحلم حدوث شرط

 متماثل الحالتٌن كلتا فً النفسً المولؾ فان لذا االصطناعً النوم حالة فً

 خبلل من صخره كإلماء به للمٌام ٌندفع فعل بالتراؾ الشخص لٌام عند الذات على التعرؾ وٌمكن

 ال الذي للشخص بالنسبة الشً ونفس علٌه الدنٌا الذات سٌطرة تحت ولع انسان شن دون فهو شبان

 فً المصور وبناء الٌمظة أحبلم فً ولته من الكثٌر فٌمضً النافعة المواضع فً ولته استخدام ٌحسن

 .الدنٌا الذات لتسلٌط خضوعه نتٌجة الهواء

 

 Ego (النفس) الذات - ثانٌا

 الجانب هذا ةولصل النفس من العالل الجانب هو او الوالع مع ٌنسجم الذي الواعً الجانب وهو

 الؽرٌزٌة والنزاعات المٌول بٌن التكٌٌؾ تحمٌك فً ٌكمن واجبه فان االجتماعً بالوالع المستمرة

 . أخرى جهة من المجتمع فً السابدة المٌم وبٌن جهة من الجنسٌة الؽرٌزة السٌما البدابٌة

 ممتضٌات وبٌن البدابٌة النفس ونزعات مٌول بٌن الوسٌط بدور بالمٌام المسم هذا وظٌفة تتمثل 

 أو( النفس)  الذات عجز فان لذا والمانونٌة، بللٌةواألخ الدٌنٌة المٌم املتها التً االجتماعً النظام

 المٌم مع ٌتعارض بشكل ٌةبدابال النفس شهوات انفبلت الى ٌإدي امهمته أداء فً نجاحها عدم

 الشعور وراء فٌما مكبوتا علٌه اإلبماء طرٌك عن الؽرٌزي بالنشاط التسامً الى ٌإدي او المذكورة
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 الجامح بالجواد الدنٌا والذات الفارس الذات شبه اذ الدنٌا ذاتوال الذات بٌن العبللة فروٌد ٌشبه. 

 Super ego العلٌا الذات -ثالًث 

 السامٌة المبادئ فٌه تكمن حٌث النفس من المثالً الجانب وهو الضمٌر او المثالٌة الذات وتشمل

 لوه مصدر وهو واالجتماعٌة واألخبللٌة الدٌنٌة المٌم ومن ومعلمٌه والدٌه من الطفل اكتسبها التً

  . البدابٌة والؽرابز النزعات لضبط البلزمة الموه العمل ٌستمد ومنه للشهوات رادعة

 توجٌهه فً اخبلل أي عن ومحاسبته وظٌفته واجبات أداء فً العمل مرالبة الضمٌر فوظٌفة

 فً السابدة للمٌم وطبما مشروعه بطرٌمة النزعات لهذه المتزن لئلشباع وصوال الفطرٌة النزعات

 . المجتمع

 نلسمٌ الى العلٌا الذات وتمسٌم

ً  والدٌه عتبرهٌ لما وانطباعاته أفكاره تطابك التً وهً - المثالٌة الذات -1  ٌموم اذ داً ٌوج أخبللٌا

 تلن بحبه للسلون تشجٌعه خبلل من طفلهما الى والنماوة الطهارة فً ومثلها لٌمها بإٌصال الوالدٌن

 األعمال من اخٌرا تصبح األعمال هذه فان وانالته لنظافته وٌشجع كافاٌ الذي فالطفل والمثل المٌم

 .  له بالنسبة المثالٌة

 وتتبلور واثم ردئ والده ٌعتبره الذي األمر واحاسٌسه الطفل تصورات ٌمابل الذي هو -الضمٌر -2

 اهتمامه ولعدم لمذارته عمابا نال ما فاذا له ٌتعرض الذي الجزاء خبلل من الطفل لدى الصور هذه

 الذات أن المول ٌمكن لهذا الممموتة الردٌبة األعمالفإن هذه المذارة تصبح بالنسبة الٌه من  بمظهره

 معانً الشخصٌة فً تمثل العلٌا فالذات واحده اخبللٌة لزاوٌه مضادان جانبان هما والضمٌر المثالٌة

 الدٌن ورجال والمعلمٌن المربٌنو والدٌهم من األطفال ٌتلماها كما المجتمع ومثل التملٌدٌة المٌم

 للطفل العلٌا الذات تكوٌن فً ٌساهمون فجمٌعهم واإلدارٌٌن

 اإلجرامً السلون فً النفسً الخلل أثر - الثانً الفرع
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 ٌاعلال العملٌة والعملٌات المختص الموضوعً الوالع وبٌن الفرد بٌن التفاعل حصٌلة هً الذات ان

 . المتطورة الحٌاة عجلة الى وترمز الحضارٌة تمالٌدال نتاج العلٌا الذات تمثل بٌنما

 . الذات خارج العلٌا الذات وتكونت العلٌا الذات خارج تتكون الذات أن 

 موحد جهد فً جمٌعا وتندمج تتؤلؾ حتى بالتفاعل وتستمر بعضها مع تتفاعل الثبلث األلسام ان 

 دياالعتٌا الشخص سمات من ٌكون الذي الداخلً االتزان لتحمٌك

 او التوافك عدم من حالة التفاعل هذه عن ٌنجم فمد بسهوله ٌتحمك ال واالندماج لؾآالت هذا أن اال -

 هولٌم المجتمع لنظام مخالؾ سلون ارتكاب الى بالفرد ٌإدي مما األلسام هذه بٌن االنسجام عدم

 لوة تمتلن دنٌاال لذاتا فان فروٌد عند النفسً التحلٌل بصدد اما ،االجرامً السلون فً ٌتمثل السابدة

 واحد لسبب خروجهما ٌتم اللتان العلٌا والذات الذات من كل الرادعة ىالمو تمتلن حٌن فً دافعه

 والذات الذات من كل فٌه تتخذ الذي الولت وفً الدنٌا للذات الشرٌرة األفعال منع ضرورة وهو

 الصراعات تصنٌؾ وٌمكن كذلن فعةالدا لواهن تمتلكان فانهما الدنٌا الذات لضبط اإلجراءات العلٌا

 :اآلتٌتٌن المجموعتٌن بؤحد العدٌدة النفسٌة

 الذات و  الدنٌا الذات بٌن الصراع فٌها ٌكون التً - األولى

 العلٌا الذات و  الذات بٌن الصراع فٌها ٌكون التً - الثانٌة

 الذات تدخلت اذا اال العلٌا والذات الدنٌا الذات بٌن مباشر صراع هنالن لٌس بان ٌتضح ذلن ومن

 : ًتلبل وفما الصراع ٌتحمك وبالتالً بٌنهما

 الذات ضد الدنٌا الذات

 الذات ضد العلٌا الذات

 العلٌا الذات ضد  الذات+  الدنٌا الذات
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 االدنٌ الذات ضد  الذات+  العلٌا الذات

 و أؼراضها لتحمٌك لصالحها الذات ٌجبر أن ٌحاول العلٌا الذات و الدنٌا الذات من كل انأي 

 العمبلنً الجانب عجز نتٌجة اما ٌتحمك فروٌد لراي وفما االجرامً السلون فان األمر خبلصه

 النظام وبٌن الؽرٌزٌة الفطرٌة والمٌول النزعات بٌن التوافك او االنسجام تحمٌك عن( الذات)

 عن العجز أي لمثالًا الجانب انعدام نتٌجة واما (.االجتماعً الوالع) فٌه السابدة والمٌم االجتماعً

 للجانب المشروعة المتطلبات تحمٌك الى الوصول أجل من والردع الرلابة فً وظٌفته ممارسة

 . االجتماعً بالوالع اخبلل دون النفس من الشهوانً

 االجتماعٌة الضوابط مراعاة عدم نتٌجة الجرٌمة، ارتكاب الى المذكورتٌن العجز حالتً تإدي 

 طرٌك عن وأما الشهوانٌة، والمٌول الؽرابز انفبلت طرٌك عن أما رابمالج هذه وتمع ،المذكورة

 وجهه اإلنسان سلون توجٌه وبالتالً العمل من البلشعوري الجانب فً تكبت التً النفسٌة العمد

 منه ادران او وعً أي دون اجرامٌه

 الدنٌا الذات سلطانل خاضعة األخٌرة هذه تجعل مما الذات الشدٌد بتٌارها الدنٌا الذات تجرؾ لد كما

 إلرشادات االلتفات دون الطابشة ونزعاتها ومٌولها رؼباتها لتنمٌة تسخٌرها على تعمل ثم ومن

 االجتماعٌة للمٌم مراعاة ودون وتوجٌهاتها العلٌا الذات

 

 الثالث الفرع

 االجرامً و السلون فً النفسٌة العمد أثر

 أداء عن( الضمٌر) و( العمل) لمسمً الوظٌفً العجز نتٌجة واضطراب لخلل النفسً الكٌان ٌتعرض

 عمده و اودٌب عمده فً تبدو والتً الخلل لهذا األمثلة خبلل من توضٌح وٌمكنا بهم المنوط المهام

 . الذنب
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 أودٌب عمدة - أوال

 الواحد الشًء تجاه والكراهٌة الحب مشاعر وجود أي باالزدواج العاطفٌة العبللات كل فروٌد ٌفسر

 المرحلة اجتٌازه بعد الطفل عند بوادرها تظهر نفسٌة عمدة هذه اودٌب وعمدة، لتالو نفس فً

( ادٌب مولؾ) علٌه أطلك حرج نفسً بمولؾ ٌمر حٌث عمره من السادسة وبلوؼه الذاتٌة الجنسٌة

 ٌإثر خارجً كابن اول الى الطفل بذات مرتبطة كانت التً الجنسٌة والرؼبات المٌول تتحول حٌث

 له خالصه تبمى وان حبها فً احد ٌشاركه ال أن على فٌحرص األم بالطبع سٌكون ذيوال ةعاد فٌه

 أمه حب فً ٌنافسه أبٌه أن الطفل هذا فٌشعر األب وجود فً كبٌره بعمبة تصطدم األمنٌة هذه ولكن

 عند بالراحة الشعور وعدم كراهٌتهب ٌبدا لذلن واالنانٌة الؽٌرة من نوع الشعور هذا ٌسبب مما

 نزعهب الطفل نفس فً تصطدم الرؼبة هذه ان اال منه التخلص فً شدٌده رؼبة لدٌه وتثور وجوده

 وٌحٌطه وٌحبه ٌحمٌه فهو أبٌه بحب الطفل شعور وهً لها معاكس باتجاه وتسٌر تعترضها أخرى

 تحمل التً الرؼبات من متنالضٌن نوعٌن بٌن صراع الطفل نفس فً تنشا وهنا والحنان بالرعاٌة

 عند(لذات)ا العمل ٌمم لم فاذا الحب مشاعر والثانٌة الكراهٌة مشاعر األولى األب جاهت المشاعر

 االجتماعً الوالع مع ٌتفك بما العاطفٌة المشاعر من االزدواج هذا تكٌٌؾ فً مهامه بممارسة الطفل

 لهذا سٌبةال االثار من والتخلص األب نحو الحب شعور بتؽلٌب والمانونٌة واألخبللٌة الدٌنٌة بمكوناته

 شعوره الى ٌإدي مما ٌوم بعد ٌوما ستزداد األب نحو بالكراهٌة الشعور أن ذلنفمعنى  الشعور

 اودٌب عمدة تسمى رةخطٌ نفسٌه ةبعمد

 : منها بها المصاب سلون على سٌبة ثارآ العمدة ولهذه

 إتٌان عن ٌعجز وبالتالً ابٌه من الشدٌدة ؼٌرته بسبب االستمرار وعدم للملك االبن ٌتعرض  -1

 والتكٌٌؾ النفسً التوازن على المدرة فمدان بسبب شاذا سلوكه فٌؤتً المعتاد السلون

 االجتماعً

 ورب والمدٌر والمعلم المربً فٌكره سلطه كل لممثل بالكراهٌة شعور االبن نفس فً ٌولد  -2

  واألنظمة الموانٌن انتهان الى وٌمٌل عمل كل



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

 اشباعا له ٌحمك الحب هذا ألن الزواج فً الرؼبة معد لدٌه ٌولد المفرط المه االبن حب ان  -3

 ٌختار أن ٌفضل هإنف للزواج مضطراً  نفسه وجد واذا نهابٌا، الزواج عن فٌعرض لرؼباته

 ألمه تعوٌض فٌها ٌجد لكً سنا منه اكبر زوجة

 

 الذنب عمدة - ثانٌا

 الجانب مؽاالة بسبب ،والتمصً بالذنب شعور االنسان على ٌسٌطر عندما النفسٌة العمدة هذه تتحمك

 . استبدادٌة سٌطرة نتٌجة(  الذات) الشعوري الجانب معاملة فً( الضمٌر) المثالً

 المرحلة هذه بحكم ٌموم اذ اإلنسان، حٌاة من األولى المراحل فً األؼلب على العمدة هذه ؤشنوت

 عن سواء له الماسٌة العموبة وتوجٌه الطفل توبٌخ فً الوالدان ؼالى ما فاذا معمولة، ؼٌر بتصرفات

 التً األخطاء أن من الرؼم علً الذنب، بحجم اشعاره أجل من النابٌة الكلمات أو الضرب طرٌك

 خلبل ٌسبب أن الوالدٌن جانب من الخاطا التصرؾ هذا شؤن من فان وبسٌطة، تافهة هً ارتكبها

 الطفل هذا نظر فً واألخطاء الهفوات أبسط من ٌجعل بحٌث للطفل، المثالً الجانب فً كبٌرا

 الرلابة فً والصرامة المحاسبة فً بالمسوة المتمثل الشدٌد العماب اجلها من ٌستحك كبٌرة خطاٌا

 . والتوجٌه

 اٌةعن بكل الطفولة مرحلة فً العلٌا الذات توجه آن جونس األستاذ نظر وجه من ٌنبؽً وكان

ً در وحكمة  فان تمدم ما الى باإلضافة خطٌرة جنتاب من والعنؾ بالمسوة معاملتها عن ٌنشا لد لما با

 ؼٌاب نتٌجة النفسً باالضطراب شعور بوادرها تبدو اذ اخر جانب من الفرد تصٌب لد الذنب عمدة

 مؤلوؾ، ؼٌر شاذ سلون ى ارتكابال الفرد بهذا فٌإدي الفترات من فترة فً ضعفها او العلٌا الذات

 ورلابة التوجٌه على لدرته(  العلٌا الذات)  الضمٌر استعادة بسبب الجرٌمة تحمٌك حد الى ٌصل لم

 لدٌه ٌتولد الذي الشعور بسبب لدٌه والخطٌبة بالذنب الشعور عمدة تنشا وهنا(  الذات)  العمل وارشاد

 ٌستطٌع ال الشعور هذا ان.  النفسً اتزانه علً السٌطرة من العلٌا الذات عجز او تمصٌر نتٌجة
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 منها ٌصٌبه ال التً والمشكبلت للمتاعب نفسه عرض اذا اال هتؤثٌر من ٌخفؾأو  منه التخلص الفرد

 واندوع نممة لٌثٌر الجرابم بارتكاب ٌتورط ان الى ٌذهب احٌانا بل وااللم والشماء التعب اال

 ه .علٌ المجتمع

 

 اإلجرامً لسلونل فروٌد نظرٌة تمٌٌم

 العلمً النمد مٌزان فً االجرامً للسلون تفسٌره فً فروٌد، نظرٌة وضع ٌتضمن الموضوع هذا

 : فرعٌن ضمن انتمادات من علٌهاما و اٌازم من لهاام على للتعرؾ

 

 األول الفرع

 فروٌد نظرٌة مزاٌا

 المفرط بالذكاء اتصاله الى باإلضافة واالستنتاج، والتحلٌل البحث على ولابلٌة بمدره فروٌد تمتع -1

 العلمً المنهج استخدامه بفضل الٌها وصلت التً والنتابج األفكار عرض فً راعتهب علٌه دلت الذي

 التجرٌبً

 الجانب وهو اإلنسان شخصٌة جوانب من مهم جانب والبحث بالدراسة تناولت فروٌد نظرٌة أن -2

 الفطرٌة الؽرابز أهمٌة ابراز علً وحرصها البلشعوري الجانب بتحلٌل لٌامها عند خاصة النفسً،

 . الجنسٌة ٌزةالؽر وباألخص اإلجرامً السلون فً واثرها

ً  طبٌا، بوصفه الطب، بٌن فروٌد جمع -3 ً تجرٌبٌ وعالما  مما والعلمٌة الطبٌة الثمافة بٌن جمع لكونه ا

 النفسً التحلٌل مبتكر بانه المول الى بالبعض حدى
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 وحرصه الشاذة، الشخصٌة عن تختلؾ التً المتزنة العادٌة الشخصٌة وظابؾ ببحث فروٌد اهتم-4

 والشعور الؽرابز مفهوم إٌضاح إلى إضافة االنفصال، كالملك،ة النفسٌ فاتاالختبل اظهار على

 . السلون فً اثرها انٌب و وتفسٌرها األحبلم ةسلدرا البحث فً األساس حجر ووضعه ، والبلشعور

 العلمً التفسٌر فً النفسً االتجاه وإظهار إٌضاح اجل من فروٌد بذلها التً المزاٌا أبرز هً هذه

 النظرٌة هذه عرض خبلل من الٌها توصل التً االستنتاجات تشمل أن دون جرامٌة،اال للظاهرة

 الناحٌة من المجرم شخصٌة فً الجرٌمة عوامل عن البحث أهمٌة إلى األنظار لفت من أول لكونه

 النفسٌة

 

 الثانً الفرع

 الفروٌدٌة النظرٌة نمد

 على بعضها انصب كثٌرة اتانتماد ىال اإلجرامً للسلون تفسٌرها فً فروٌد نظرٌة تعرضت

 . مضمونها االخر البعض استهدؾفً حٌن  نظرٌته، فً فروٌد استخدمه الذي المنهج

 فروٌد نظرٌة منهج نمد - اوالً 

 أن حٌن فً االجرامً للسلون تفسٌره فً التحلٌلٌة أبحاثه نتابج على باالعتماد فروٌداكتفى  -1

 ل ٌعود وهذا ذلن عن بطبٌعته لاصر األبحاث هذه نطاق

 من بمجموعة وممارساته اكتشافاته لمعالجة اضطر فروٌد أن وجورج لوٌس األستاذان أوضح -أ

 تؤثٌرا اثرت عصره فً باإلبداع تمٌزت متنوعة ةمستورد علوم من استعارها الفلسفٌة التصورات

 ز بٌنالتمٌٌ عن عجزه بوضوح ٌفسر الذي وهذا الفكري نمطه وتحدٌد العملً تطوره على كبٌرا

 وان وتركٌبها المادة خصابص معرفة ألن ودلٌمة، مضبوطة بصورة البشرٌة والذات المادة خواص
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 هذه مثل تملن ال انها اال األرض سطح فوق شًء كل فً التحكم من االنسان تمكٌن الى أدت

 . ذاته فً والتحكم االنسان اسرار الكتشاؾ الصبلحٌة

 والذات المادة خواص بٌن خلط لد فروٌد أن كارٌل الكٌسٌس الفرنسً العالم أوضح كما - ب

 ؼنى ال التً الفنون جمٌع فً وٌتفوق ٌتحكم أن ٌستطٌع عالم ٌوجد ال بانه بالمول وانتهى البشرٌة

 الى ٌحتاج انفسنا معرفة فً تمدمنا فان ثم ومن االنسان، مشكبلت من واحده مشكلة لدراسة عنها

 من واحد جزء على جهوده اخصابً كل ٌمصر ان بشرط واحد ولت فً االخصابٌٌن مختلؾ جهود

 دام ما ككل االنسان األخصابً ٌفهم أن المستحٌل من ألنه بالبٌبة، احدهما عبللة أو والشعور الجسم

 تتم أن ٌمكن ال اإلنسان دراسة أن حٌن فً عداها عما تصرفه التً الخاصة دراساته فً ؼارلا انه

 ذهب فٌما حبٌب شبلل دمحم الدكتور استاذنا مع نذهب ونحن االخصابٌٌن جمٌع جهود تظافرت اذا اال

 وبعد األؼوار عمك من فٌها وما نفسه حمٌمة معرفة عن عجز بذاته لابم عالم اإلنسان أن من إلٌه

 تعالى لموله االسرار

 (( . تُْبِصُرونَ  أَفبََل  أَْنفُِسُكمْ  َوفًِ*  ِلْلُمولِنٌِنَ  آٌَات   اأْلَْرِض  َوفًِ))  

 وننمك وٌكشؾ ه،تطبما فً وٌجول الفضاء مجاهل وٌمتحم الذرة، تفجٌر ٌستطٌع المعاصر نفاإلنسا

 الى الوصول ٌمكن ال انه اال الكون هذا فً مجهول كل الى والتوصل البحار واعماق األرض،

 المادة خواص اكتشاؾ تم التً بالسهولة االنسان اسرار

ً  واعمك اً تعمٌد أكثر االنسان كٌان ان -2  معارضٌه لبل اتباعه ادرن ولد فروٌد تصوره مما تركٌبا

 رؼم انه اال فٌه، والمصور مصنال أوجه معالجة طرٌك عن تداركه وحاولوا الخاطا التصور هذا

 الكٌسٌس دفع مما المتسرع االفتراض  طابع وٌسوده لاصراً  دٌفرو تصور بمً المحاوالت تلن

 بالسذاجة هذا تحلٌله وصؾ الى کارٌل

 ىعل نحصل ان الصعوبة فمن التعمٌد، فً ؼاٌة فهو التمسٌم او التجزبة ٌمبل ال اناالنس نا -3

 جسمه أجزاء عبللة فهم أو لئلنسان الكاملة الذات ألدران وسٌلة وجود لعدم لكٌانه بسٌط عرض
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 الحمٌمة وتبمى اإلنسانٌة، امال موضع ألنه الجماد، عن ٌكون ما أبعد هو فاإلنسان الخارجً، بالعالم

 . مطبما زال ما نفسناؤب جهلنا ان

 فروٌد نظرٌة مضمون نمد - ثانٌا

 : هً العلمً النمد مٌزان فً فروٌد نظرٌة مضمون على االنتمادات ابرز من ان

 هو بعٌد حد إلى سلوكه فً ٌتحكم الذي وان بشري حٌوان هو فروٌد افتراض حسب االنسان ان-1

 فً كبٌر دور ولها األعمال جمٌع تحرن التً هً ٌةالجنس الؽرٌزة وان لتكوٌنه، البٌولوجً األساس

 بذلن وهو النشاط وجوه من ٌعرؾ ما كل فً والتحمٌك النشاط نحو اإلنسانً السلون نوازع توجٌه

 الروحانٌات حتى بل اإلنسان حٌاة فً الرابعة والخلك اإلبداع أوجه فكل دارون، بآراء تؤثر لد

 . بالوفاة وانتهاء الوالدة من اإلنسانً النشاط وانال كل تفسر الؽرٌزة فهذه الجنس، أساسها

 أهمٌته لعدم مستفٌضة دراسة الى ٌحتاج ال الذي الخاطا االفتراض ذلن على الرد ٌمكنإال أنه 

 : االتً فً العلمٌة

 ال االشتران وهذا فمط، العمل على تمتصر ال المخلولات عن فرٌده بخصابص ٌتمٌز األنسان أن -أ

ً ح أصبح أنه ٌعنً  تكرٌما تعالى هللا كرمه ولد المخلولات سٌد هو الخلٌمة بدء منذ فاإلنسان ،ٌوانا

ْمنَا َولَمَدْ  ))  بموله المخلولات بمٌة عن بصفات متفرداً   َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فًِ َوَحَمْلنَاُهمْ  آَدمَ  بَنًِ َكرَّ

نَ  َوَرَزْلنَاُهم ْلنَاُهمْ  الطٌَِّّبَاتِ  ّمِ نْ  رٍ َكثٌِ َعلَى   َوفَضَّ مَّ  خلمنا لمد)  أٌضا تعالى لال كما((  تَْفِضٌبًل  َخلَْمنَا ّمِ

 (( تموٌم أحسن فً االنسان

ً  تمٌزه وأوصاؾ خواص بجملة اإلنسان افرد الحدٌث العلم نأ -ب  الموة،)  ومنها الحٌوان عن تماما

ً  نفسه ٌكٌؾ أنه  الجوع، مماومة ،ارةحال االستوابٌة أو الباردة، المطبٌة سواء الطموس لجمٌع تبعا

 له تسبب صدمة الل وأن هشة، أعضابه أن رؼم العمل فً داواإلجه والتعب الطمس اختبلؾ ٌتحمل

 من أصلب ٌعد أنه اال الدموٌة، الدورة تولؾ بمجرد تتحلل األعضاء جمٌع وأن األضرار،

 ۔ بٌبتها تتؽٌر أن بمجرد وتنمرض تموت األخٌرة هذه ألن ،عوداً  الحٌوانات
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 المحرن تكون أن ٌمكن ال انها اال أهمٌتها من الرؼم على فإنها الجنسٌة الؽرٌزة دوبصد  -ج

 النمد أوجه ابرز ومن الؽرابز بمٌة تلعبه الذي الدور تجاهل لصعوبة االنسان نشاطات لكل الربٌسً

 وولٌام ٌونج، وكارل ،رادل الفرٌد)  وهم دٌفرو وانصار حلفاء لبل من كان النظرٌة لهذه الموجه

  االنسانً السلون نوازع توجٌه فً األصل هو الجنس ان هإالء لدى ٌثبت لم حٌث(  وجال کدم

 عرض على األخٌر إصرار بسبب بٌنهما الخبلؾ دب حٌنما فروٌد عارض فمد:  أدلر الفرٌد اما

ً  رفضها الى بادلر حدا الذي األمر ،مطلما عرضا الجنسٌة المٌول فً نظرٌته ً  رفضا  . لاطعا

 السٌطرة إلرار على األخٌر إصرار هو فروٌد، بٌن و بٌنه الخبلؾ مصدر فان:  ٌونج كارل واما

 رؼبة مع ٌتفك ال الجنس أن ٌونج کارل یٌر حٌن فً النفسٌة، الحٌاة فً الجنسٌة للمٌول الكاملة

 تاألربعٌنٌا وبداٌة عمره من الثبلثٌنٌات نهاٌة فً االنسان أن اذ السعٌد، الهانا العٌش فً اإلنسان

ً مهتم وسلوكه، نشاطه توجٌه فً مهمة ؼٌر له بالنسبة الجنسٌة األمور تبدو منه  . الروحٌة بالمسابل ا

 حٌث الجنسٌة للؽرٌزة اإلنسانً النشاط توجٌه فً الفعالٌة او األهمٌة ٌعطً لم فانه:  وجال مکد واما

 . اعٌةاجتم انها على الجنسٌة الؽرٌزة وصنؾ واجتماعٌة، فردٌة الى الؽرابز لسم

 

 التً والنتابج بفحصها لام التً الحاالت بعض من التعمٌم الى ٌمٌل كان انه فروٌد على ٌإخذ -2

 طبٌعٌة ؼٌر بؤوصاؾ ٌتمٌزون وهإالء المرضى، على تجربته باجراء فروٌد لام حٌث الٌها توصل

 الجنسٌة الؽرٌزة بفمدان المصابٌن ان على ٌدل والوالع علٌها، الطبٌعً الشخص لٌاس ٌمكن ال

 ٌتزوجوا، لم الذٌن األشخاص من مبات شان ذلن فً شانهم طبٌعٌون اشخاص هم مرضا أو فطرة

 والحٌاء المعصٌة فً الولوع من الخوؾ أن المول هذا صحة على دلٌل خٌر االجتماعً والعنا وفً

 األشخاص على أثر لها ٌكون ال ثم ومن الؽرٌزة تؤثٌر من بذته أن شانها من األخبللً وااللتزام

 . وؼرابزهم شهواتهم وراء ٌنسالوا أن من ارفع جعلتهم العلٌا ومثلهم لٌمهم الن الطبٌعٌٌن،
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 الناحٌة من صحتها ٌثبت لم النظرٌة هذه فً وردت التً واالستنتاجات اآلراء أن المول خبلصةو

 نشر الى رمًت انها كما التجرٌبً العلم بتؤٌٌد تمترن لم افتراضات كونها عن تزٌد وال العلمٌة

 هً اإلباحٌة هذه باعتبار المتمثل الفاسد الظن بحجة األخبلق وزعزعة العالمً المجتمع فً اإلباحٌة

 به وٌهبط المجتمع ٌزلزل خبٌث ومرض داءب اال الحمٌمة فً هً وما النفسٌة، للصحة مناسب دواء

 . الحٌوانٌة المجتمعات مستوى الى
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 المحاضرة الخامسة 

 الفصل الثانً

 اإلجرامٌة للظاهرةالتفسٌر االجتماعً 

جرامً فً ضوء العوامل هنالن العدٌد من النظرٌات التً ابداها العلماء والتً تفسر السلون اال

 :ومن اهمها  االجتماعٌة

  االلتصادٌة/ نظرٌة العوامل 2/ نظرٌة التفكن االجتماعً 1

 المبحث االول

 ظرٌة التفكن االجتماعًن

عالم االجتماع االمرٌكً ثورستن سٌلٌن استوحى نظرٌته من والع المجتمع  رابد هذه النظرٌة

اٌشها ولارنها بالمجتمعات االمرٌكً الذي عاصره وكذلن والع المجتمعات التً عاصرها ولم ٌع

 نخفاضا فً حجم الظواهر االجرامٌةوالتً وجد فٌها ا الرٌفٌة

تفاع كبٌرا فً المجتمعات المتحضرة وانخفاض حجم ار فاع حجم الظاهرة االجرامٌةوجد ارتا اذ

  خفاضا كبٌرا فً المجتمعات الرٌفٌةان الظاهرة االجرامٌة

للمجتمع المعاصر ونادى تماعً الذي ٌعتبره السمه الممٌزة الى التفكن االج الظاهرةهذه ارجع علة 

 الوسٌلة االفضل.ترابط االجتماعً باعتباره بوجوب تحمٌك ال

  فً نظرٌته  ومن اهم االدلة التً اعتمدها ثورستن

 للظاهرة االجرامٌة المسببةالعمد  تخلو من ً المجتمع الرٌفً ٌعٌش حٌاة بسٌطةاالنسان ف -1

 حٌث ٌؽمر االنسان الحنان والعطؾ من اسرته وذوٌه وعشٌرته 
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م المدن بتعدد اذ تتس انً االنسانٌةى وجود مثل هذه المعتفتمر ال جتمعات المتحضرةفً حٌن ان الم

 وكبر حجمها مما ٌإدي الى التفرٌك بٌن االسر وبمرور الزمن ٌكون هذا البعد الوحدات االجتماعٌة

 بٌن االسر  ؾ الروابط االجتماعٌةاسببا فً اضع

ربما تكون سببا فً ارتكاب والتً  عبةالص مادٌةتوجد لدى االنسان الرٌفً الظروؾ ال ال -2

واجهها فبل ٌشعر بصعوبة ٌالكوارث التً  فً ن بمٌة افراد العشٌرة تعٌنهالجرٌمة ال

 شٌخوخة. التكالٌؾ التً تتطلبها الحٌاة فً االفراح واالتراح وكذلن من مرض و

الى  ته الماسةلحاج ل هذه الكوارث ألشعرته بالوحدةاما المجتمع المتحضر لو اصٌب االنسان بمث

 والكراهٌة على ابناء مجتمعه.ن مما ٌكون باعثا للحمد االخرٌ

تتمٌز به تلن المجتمعات  والطموح المشروع بالنظر لما ٌتسم المجتمع الرٌفً بالمناعة -3

ٌحتاج الى  واالنسجام بٌن افرادها مما ٌسهل على االنسان اشباع رؼباته فهو ال بالبساطة

ت المشروبات ٌحتاج الى دور اللهو والخٌال ومحبل وسابل النمل لمرب عمله من مسكنه وال

  .ولعب الممار

مرتفعا  حجم الظاهرة االجرامٌةفعلى العكس من ذلن حٌث ٌكون  اما فً المجتمعات المتحضرة

وذلن لكثرة حاجات الناس فً المجتمع المتحضر وتنوعها وتشعبها لذلن ان مطامعه ورؼباته 

ٌه تحمٌمها ترتفع نسبة وشهواته ال تكاد تمؾ عند حد ٌذكر ولكثرة تلن االلتزامات التً ٌصعب عل

 ً   .لتلن الرؼبات ارتكاب الجرابم اشباعا

 

 تمٌٌم نظرٌة التفكن االجتماعً                     

 مزاٌا النظرٌة  - اوالً 



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

من حٌث شدة الترابط  مجتمع المتحضر بالمجتمعات الرٌفٌةالى ان ٌتشبه الدعت هذه النظرٌة  -1

 . فانه ٌصعب علٌه ارتكاب الجرٌمة بحك افراده عهولوة التعاون ومتى احب االنسان مجتم

 . ده على العادات والتمالٌد الرٌفٌةة رٌفٌه وتعوٌنشؤ وتنشؤتهاٌضا الى تربٌة الطفل دعت  - 2

تمابله من خبلل ربطها بٌن  لراي المابل لكل مظهر حضاري جرٌمةل تؤكٌدا جاءت هذه النظرٌة - 3

 . جتمعات المعاصرة الٌوم وبٌن ارتفاع نسبة الجرابمنً الذي تشهده المالتمدم الحضاري والتم

مٌر الذي ٌفسد االجرامٌة بناء على منطمها هو الض اوضحت هذه النظرٌة ان سبب الظاهرة - 4

 . صلح بالتعاون والترابط االجتماعًبالتفكن االجتماعً وٌ

 ت هذه النسبةبى الضمٌر وصلح انخفضوكلما فسد الضمٌر زادت نسبة ارتكاب الجرابم وكلما تر

 الن االنسان ٌعٌش فً تفكن وعدم ترابط دٌاد نسبته فً المجتمعات المتحضرةوهذا الذي ٌفسر لنا از

. 

وٌمكن ان نتفك مع منطوق هذه النظرٌة لما تملٌه تربٌة الضمٌر من معانً سامٌة تدفع االنسان 

 على اشاعة الخٌر من ولد حث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمجتمعه،  ألبناءلسلون طرٌك الخٌر والرشاد وحبه 

 . (ال ٌإمن أحدكم حتى ٌحبَّ ألخٌه ما ٌحبُّ لنفسه )ملسو هيلع هللا ىلص الربط بٌنه وبٌن االٌمان بموله خبلل

 ً  لنظرٌة ثورستن  / االنتمادات الموجهة ثانٌا

ً  ٌكون ان التفكن االجتماعً ٌمكن ان -1 ازدٌاد حجم  فً مع اسباب اخرى ٌكون كل منها علة سببا

نه لد ٌتسم افراد المجتمع المتحضر بسمات ذلن أل هرة االجرامٌة فً المجتمعات المتحضرةالظا

هم بعض افراده ولٌس  مع ذلن فان الذٌن ٌمترفون الجرٌمةو ٌةالتفكن وضعؾ الروابط االجتماع

  .جمٌعهم

ان من ممتضى ذلن ان ٌمترؾ الجرٌمة الى التفكن لك ولو صح ارجاع سبب الظاهرة االجرامٌة

 . مٌع افراد المجتمع ولٌس بعضهمج
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ذا ز به من ظروؾ خاصه له واٌاستوحاها سٌلٌن من مجتمعه االمرٌكً وما ٌتم هذه النظرٌة -2

ذلن الن  مها فً المجتمعات االخرى المختلفةذلن فانه ٌصعب تطبٌ كانت تنطبك على مجتمعه

ً ال   . والتفكن ا بسمات االنانٌةٌتسم افراده ما مجتمع االمرٌكً رأسمالً مادي محض والذي ؼالبا

 

 المبحث الثانً

 صادٌةنظرٌة العوامل االلت

والسلون  ن خبلل الربط بٌن االوضاع السابدةم جه بعض العلماء الى تفسٌر الظاهرة االجرامٌةات

 االجرامً

 ً ً  حٌث ان النظام االلتصادي سواء كان رأسمالٌا ٌرتبط اشد االرتباط بالسلون االجرامً  ام اشتراكٌا

فً توجٌه  ٌراً كب تؤثٌراً والشر حٌث ٌعتبر العلماء ان النشاط االلتصادي ٌإثر أوٌوجهه نحو الخٌر 

تهٌمن على جمٌع نشاطات االفراد  د انماطها الن العوامل االلتصادٌةوتحدٌ العبللات االجتماعٌة

 ومن ضمنها النشاط االجرامً 

نتاج والتوزٌع لتصادٌة الضرورٌة كاإلذا السلون فً النشاطات االوٌتحمك الجانب االكبر من ه

 والتبادل واالستهبلن 

وٌتضمن هذا االتجاه العدٌد من النظرٌات التً حاولت تفسٌر السلون االجرامً ومن اهمها نظرٌة 

 تمٌٌمها لمفهومها والثانً فً  األولفً مطلبٌن  والتً سٌتم توضٌحها العالم بونجٌه

 

 المطلب االول

 عند بونجٌه مفهوم السلون االجرامً
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ة امستردام اتجه فً تفسٌر درٌان بونجٌه استاذ العلم االجتماعً فً جامععالم هولندي ولٌم ا

 انها ظاهره من الظواهر االجتماعٌة ترتبط بعوامل التصادٌة معٌنةعلى اساس  الظاهرة االجرامٌة

رصه على ابراز جرامً مع حالى ان النظام الرأسمالً هو العامل المسبب للسلون اال كؽٌره ذهب

 متؤثراً نظرٌته كان وٌبدو ان بونجٌه فً صٌاؼته ل، بٌن هذا النظام وبٌن ظاهرة االجرام العبللة

حدٌد اتجاه بونجٌه الفكري وخصوصا العلماء دور فً ت وكان لبعض ة االشتراكٌةبؤفكار المدرس

 سذرالند ( . )كارل ماكس ،

واد الحٌاة ٌتحكم فً كافة نواحً الحٌاة ومنها ٌرى ان نظام االنتاج االلتصادي لم -كارل ماكس 

ي فٌما اذا ارٌد اصبلح فبلبد من اصبلح النظام االلتصادالنشاط االنسانً المكون للسلون االجرامً 

 كملهالمجتمع بؤ

ٌرى بؤن المجتمع ممثبلً بكافة طبماته لد تطلع الى الثورة الصناعٌة من اجل الحصول  –سذرالند 

  الجٌد دون بذل مشمة أو جهد وذلن لٌحسن مستوى معٌشته وارتماءه .على المورد المالً 

  حٌن ان الفمر والحرمان تعنً الذلة والمهانةفً  وبهذا اصبحت الثروة والمال تعنً المٌمة

 زٌادة حجم الظاهرة اهٌم والمٌم الىاالنمبلب فً المف اصبح فضٌله ولد ادى هذا االدخارفإن ذا ول

 الهتمام على جمع المال وكنزه اكثر من االهتمام بطرٌمة كسبه حٌث انصب ا جرامٌةاال

ته سمالً الى ان الفرد ٌكتسب منذ نشؤبٌن السلون االجرامً والرأ ولد علل بونجٌه لٌام العبللة

ؼرابز اجتماعٌه فاذا اللت تلن الؽرابز على مدى مراحل حٌاته ظروفا اجتماعٌه جٌده ترسخت لدٌه 

رسخت ت ت تلن الؽرابز ظروؾ اجتماعٌه سٌبةوعلى العكس فاذا واجه، الجٌدةابز االجتماعٌة الؽر

لدٌه مشاعر الحمد واالنانٌة، ومن شؤن الؽرابز االولى أن تتسم بالمحبة والخٌر فً حٌن أن الؽرابز 

ألنها وفماً لتصور بونجٌه ما هً االخٌرة تدفع بصاحبها نحو طرٌك الشر والرذٌلة، لذا تمع الجرٌمة 

    لوكاً أنانٌاً ٌنتهجه الفرد من أجل اشباع رؼباته وشهواته الفردٌة .إال س

 موم علٌها النظام الرأسمالً ومن هذه المبادئ واألسس :وٌوضح بونجٌه االسس التً ٌ
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ؼلى االثمان حتى وان حصل ي اذ ٌحرص التاجران ٌبٌع سلعته بؤفً تحمٌك الربح الفرد الرؼبة -1

باتباع وسابل ؼٌر مشروعه كالؽش  ل تحمٌك مصلحته الشخصٌةسعار من اجاال بؤبخسلٌها ع

 لتً ٌكون كل منها بحد ذاته جرٌمة.واالحتٌال والتزوٌر وا

التنافس بٌن اصحاب رإوس االموال وذلن من اجل الصمود امام منافسٌه وحتى ٌخلو له المٌدان  -2

والتً لد  ؼٌر المشروعة االعمالوٌبٌع سلعته كما ٌشاء من الثمن وال ٌتم له ذلن اال بارتكابه بعض 

 المذؾ والببلغ الكاذب.تتمثل ك

وطبمة العمال سواء من حٌث المسكن، الملبس، الؽذاء، بٌن ارباب االعمال  الفروق الطبمٌة -3

،  للة االجور نعدام االهتمام االجتماعً والصحً،ا التعلٌم، ساعات العمل، الظروؾ السٌبة للعمل،

تصادي تدفع جمٌعها ٌعبر عنها بونجٌه انها مظاهر اجتماعٌه ذات طابع ال االمٌة، رداءة المكان،

 الفرد الرتكاب الجرٌمة.

 

 

 المطلب الثانً

 ظرٌة بونجٌهٌم نتمٌ

             سوؾ نعرض الجوانب االٌجابٌة والسلبٌة وذلن من خبلل فرعٌن

 مزاٌا نظرٌة بونجٌه   -الفرع االول 

 ة،ن الحمٌمة حٌث ابرز اهمٌة التطور على ظاهرة الجرٌمال شن فً ان بونجٌه لد الترب م-

 ً  . فً تطور الظاهرة االجرامٌة فالتطور الذي ٌصٌب الجانب االلتصادي سوؾ ٌإثر حتما

 فبل ٌمكن ان ننكر دور الظروؾ االلتصادٌة فً تثبٌت الؽرٌزة االجتماعٌة للفرد. -
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حولها من فً المرن التاسع عشر وبا وو لد ثبت بؤن التطور االلتصادي الذي حدث فً اور -

 . مجتمعات زراعٌة الى مجتمعات صناعٌة لد اثر فً السلون االجتماعً  لؤلفراد

اثبتت الدراسات االحصابٌة ان تحسن الحالة االلتصادٌة ٌمضً على جرابم االموال التً ٌستهدؾ  -

ً على  الفرد منها الكسب ؼٌر المشروع، فً حٌن أن التملبات االلتصادٌة السٌبة تترن أثراً واضحا

 االسعار واالجور ومن شؤنها أن تإدي الى زٌادة حجم الظاهرة االجرامٌة .

الحٌاة الكرٌمة لكل انسان هً امنٌة  تمتضٌهاهذه الحمٌمة ال ٌمكن انكارها فتوفٌر المتطلبات التً  -

 . ٌسعى جمٌع المخلصٌن الٌها

 نمد نظرٌة بونجٌه  -الفرع الثانً 

من كافة جوانبه فجرابم االموال ال تمثل كل النظرٌة عن االحاطة بالسلون االجرامً عجز هذه  -1

فً حٌن ان  بً بل تمثل جانب من هذه الجرابم،انواع الجرابم المنصوص علٌها فً المانون الجنا

على  بالً انواع الجرابم ال ٌكون هدؾ الجانً من الترافها تحمٌك الكسب الحرام كجرابم االعتداء

 خاص والجرابم االخبللٌة، والتً ال تخضع للتملبات االلتصادٌة كما اثبتتها الدراسات .االش

فً دفع الفرد  اساسٌا و مباشراً  اكدت النظرٌة على ان الظروؾ االلتصادٌة السٌبة تمثل عامبلً  -2

ً  الى الجرٌمة و لد اعتبرت الفمر ممثبلً  ً  لهذه الظروؾ باعتباره ظرفا ً  التصادٌا اكدت أن ، حٌث سٌبا

ً مباشراً فً دفعه نحو التراؾ الجرٌمة، وهذا ٌعنً أن هذه  الفمر الذي ٌصٌب الفرد لد ٌكون سببا

ً مباشراً بٌن السلون االجرامً، وإن مثل هذا الربط بٌن الفمر و الجرٌمة ال  النظرٌة ربطت ربطا

 ٌمكن لبوله لسببٌن :

وسابل تبعا التساع حاجاتهم و تنوعها و صان الفمر حالة نسبٌه تختلؾ باختبلؾ االشخا  - االول

ألنه ال توجد وسابل ثابتة ٌمكن بموجبها  د الحالة التً ٌكون علٌها الفرد،اشباعها لذا ٌصعب تحدٌ

 . اعتبار شخص ما فمٌراً 
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الرابطة الوثٌمة بٌن الفمر اسات التً اجراها لٌتحمك من صحة لٌام انتهى سندرالند من الدر  -الثانً 

 موله : و الجرٌمة ب

- ً اي ان هنان اشخاص  ، ان الجرٌمة كما تمترؾ من الفمراء ٌمكن ان تمترؾ من ؼٌر الفمراء اٌضا

ٌنتمون الى الطبمات العلٌا فً المجتمع و ٌشؽلون مراكز محترمه فٌه إال انهم ٌرتكبون الجرابم و 

 . ذلن للمحافظة على نفوذهم حتى و ان اضطروا الى ارتكاب اكبر الجرابم

بؤن الجرٌمة  ٌمكن أن تمع من اشخاص فً وضع التصادي جٌد  اثبتت الكثٌر من الدراسات كما -

 . هم لٌسوا من الفمراءو

كون أن هنان الكثٌر من الفمراء ال ٌمترفون الجرٌمة كون الفمر ونحن نمٌل مع هذا الرأي ونرجحه 

انً الفاضلة ال تنشؤ فً ظل ال ٌكون عامبلً مباشراً فً التراؾ الجرٌمة، ألن هنان الكثٌر من المع

 الؽنى أو الفمر لكنها ٌمكن أن تإثر اٌجابٌاً فً توجٌه سلون االنسان نحو الخٌر والفضٌلة .

أن الفمر لدى الفرد ٌتصؾ بضعؾ الوازع االخبللً الذي ٌمكن أن  كما نعترؾ فً الولت نفسه

كون الفمر بحد ذاته أن ٌكون عامبلً ٌإثر تؤثٌراً سلبٌاً فً سلوكه، وفً كل االحوال ال ٌمكن التسلٌم ب

اجرامٌاً على الرؼم من صعوبته ومرارته لذا لال سٌدنا علً كرم هللا وجهه ) كاد الفمر ان ٌكون 

كفراً ( ألن المناعة والنزاهة وعفة النفس ونماوة الضمٌر وطهارة الملب من الحسد والحمد واالنانٌة 

الملب، وحتى وإن كان من ٌحمل هذه الصفات فمٌراً  من شؤنها أن تصفً الروح وتنمً النفس وتطهر

ً لعدم وجود العبللة بٌن هذه المعانً الروحٌة وبٌن المال، نظراً لما تحممه هذه المعانً  أو محروما

آمن وحصن أخبللً ومبلذ روحً، ولٌس هذه دعوة للٌؤس والمنوط والكسل فهذه معانً من ملجؤ 

المصطفى صل هللا علٌه وسلم على اشاعتها ومنها حب العمل تسٌر بجانب المعانً المٌمة التً حث 

الٌد العلٌا خٌر من الٌد السفلى، ه ( ولوله ) مؽفوًرا ل أمسىأمسى كاالا من عمل ٌده،  ) من بموله

  ٌعفه هللا، ومن ٌستؽِن ٌؽنه هللا ٌستعفؾ هر ؼنى، ومنوابدأ بمن تعول، وخٌر الصدلة ما كان عن ظ

إن تجرد من هذه المعانً فإن ما ٌملكه من مال وثروه ال تحول بٌنه وبٌن  ( ألن االنسان الؽنً

الجرٌمة، فلو كان انانٌاً ذو للب حمود فإنه ال ٌفكر اال فً تحمٌك مصلحته الخاصة، حتى وإن كان 
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ً من معانً الحب  فً تحمٌمها ضرراً لآلخرٌن، كما انه ال ٌحس بالرحمة تجاه أحد كون للبه خالٌا

معه، بل العكس فإنه ٌفرح لتؤلمهم وٌحزن لفرحهم، فإنسان بهذه الصفات تهون علٌه ألفراد مجت

  الجرٌمة وضد أي من كان، وال تعصمه حالته فٌما إذا كان ؼنٌاً أم فمٌراً  

ع االسلوب العلمً مٌم من الحاالت الفردٌة وهذا ٌتنافى معلى االستاذ بونجٌه مٌله الى التعٌإخذ  -3

ان ٌمترؾ الجرٌمة للربط  ن ان كل من ٌعٌش فً النظام الرأسمالً ٌجبو معنى ذل الصحٌح،

حٌث ثبت بؤن االفراد الذٌن ٌعٌشون فً ظل هذه االوضاع مازالوا بعٌدٌن فً سلوكهم عن  بٌنهما،

مؽاٌر للحمٌمة  مة وهذاالجرٌمة و هنان دلٌل اخر ان الدول ذات المنهج االشتراكً تختفً فٌها الجرٌ

ً  ا )االتحاد السوفٌتًوخٌر مثال روسٌ حٌث لم ٌنجح فً استبصال الجرٌمة  ةالممثل لبلشتراكٌ( سابما

 من مجتمعه.

 المحاضرة السادسة 

 الفصل الثالث                              

 التفسٌر التكاملً للظاهرة االجرامٌة                  

 ً ً  ال ٌمكن اسناد الظاهرة االجرامٌة الى عامل واحد سواء اكان هذا العامل فردٌا وهذا ما  او اجتماعٌا

ً  االجرامٌة بمفردها،حٌط بالظاهرة عجزها ان توتم اثباته بمصور النظرٌات السابمة   كما تبٌن اٌضا

 ً  .خطؤ التعمٌم واالطبلق الذي ولعت به تلن النظرٌات اٌضا

وبما أن الظاهرة االجرامٌة ثمرة العوامل الفردٌة واالجتماعٌة معاً هذا من ناحٌة، ومن ناحٌة اخرى 

لتجرٌبٌة، ألن فإن العلماء النظرٌٌن ٌتجاهلون العلماء الذٌن ٌمٌلون الى الدراسات التطبٌمٌة ا

بعد النظرٌٌن ٌتجهون نحو التجرٌد والتعمٌم فً حٌن ٌعمد التطبٌمٌون الى دراسة كل حالة على حده 

 مراعاة الظروؾ الخاصة بكل حالة، وعلى االؼلب تكون هذه الظروؾ متباٌنة .
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  ً على تحمٌك تفسٌر تكاملً  و من اجل تفادي العٌوب التً ولعت بها النظرٌات السابمة و حرصا

ال بد من تظافر كل الجهود بحٌث ٌتعاون جمٌع المختصٌن فً البٌولوجٌا وعلم  رامٌة،للظاهرة االج

 ً ً و  النفس وعلم االجتماع وعلم االلتصاد وؼٌرهم من اجل الوصول الى نتابج أشد ثباتا  .أشد اتباعا

 حثٌن وعلٌه سنعرض اهم النظرٌات ذات الطابع التكاملً  فً مب 

 اولهما : التفسٌر االسالمً للظاهرة االجرامٌة.

 ثانٌهما : نظرٌة االستعداد االجرامً.

 

 المبحث االول                           

 التفسٌر االسالمً للسلون االجرامً               

الحك حرص االسبلم منذ فجره على بناء مجتمع سلٌم ٌمثل الماعدة الصحٌحة فً انشاء دولة  -

 والعدل التً جاء إللامتها.

 وإن اساس الامة المجتمع السلٌم ال ٌتحمك بدون اعداد اللبنات االولى فٌه وهم االفراد. -

 عاٌة.حٌث كان دابما محل اهتمام ورلذا فمد كان للفرد النصٌب االوفى فً مهمة البناء واالعداد  -

نة تحكم عملٌة اصبلح وتهذٌب الفرد وحرصا على ذلن فمد وضع الفمهاء المسلمون لواعد رصٌ -

ومن اجل ذلن كان االعداد  ونظافته من الجرابم واالنحرافات،مستهدفٌن صبلح المجتمع االسبلمً 

  -ٌموم على مرحلتٌن:

 

 الصٌاؼة االخاللٌة الموحدة  -المرحلة األولى 
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التكوٌن والؽاٌة فً  ٌمٌم االسبلم لواعده االخبللٌة فً اتجاه االنسان على اساس انه الؽاٌة فً -

و تحمٌما لذلن ٌنبؽً اٌجاد الذات  ا البعض ٌستخدمها لتحمٌك ؼاٌاتهم،االعداد ولٌس وسٌلة كما ٌراه

لٌكون لبللتزام االخبللً من جانبها أر تبرز فٌه شخصٌته االنسانٌة المستملة بحرٌتها وكٌانها 

م على اٌجاد التناسب بٌن مجموع وبعد تحمٌك هذه الذات الصالحة ٌحرص االسبلاإلنسانٌة العامة 

الرسول الذوات االنسانٌة المستملة فً المٌم والتً تدافع عنها الشرٌعة فً نفس االتجاه الذي نادى به 

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد؛ إَِذا اْشتَ بموله )دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  َكى ِمْنهُ ُعْضو  َمثَُل اْلُمْإِمنٌَِن فًِ تََواّدِ

 .( تََداَعى لَهُ َسابُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر َواْلُحمَّى

ومعنى ذلن أن هذه الشرٌعة جاءت من أجل وضع انسانً متطور ال ٌتحمك اال بتعامله مع صٌػ 

انسانٌة منفرده للطبابع البشرٌة والتً ٌنبؽً أن تتوحد فً اتجاه واحد) الممصود بالوحدة هنا هً 

 ةصل الخلمالبشرٌة ما ٌتعلك منها بؤالوحدة الروحٌة ولٌست الوحدة المادٌة (، كما ال نمصد بالطبابع 

َخلََك ألن الناس فً أصل خلمهم متحدون متشابهون منذ خلك هللا تعالى آدم علٌه السبلم لال تعالى )

ٌِْه اْلَمِصٌرُ  َرُكْم فَؤَْحَسَن ُصَوَرُكْم ۖ َوإِلَ ِ فًِ ( ولال تعالى ) السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحّكِ َوَصوَّ ُسنَّةَ ّللاَّ

ِ تَْبِدٌبًل الَِّذٌَن َخلَْوا ِمن لَ  وبسبب هذه الحمٌمة جرى نماش واسع . هل ان (  ْبُل ۖ َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة ّللاَّ

المسواة فً الخلمة تفرض بالضرورة مسواة انسانٌة فً التعامل تجعلهم صالحٌن لحالة مشابهه ؟ 

, متمٌز تولت نظرٌة االنماط االجابة حٌث تمسم الناس الى مجموعات متعددة تمثل كل منها نمط 

وعلى حد لول االستاذ سبرانجر ان المٌول والنزعات انما هً تعبٌرات عن خلك االنسان الموروث 

ولذا فمد افترض وجود ستة انماط من الشخصٌات , وكان اساس هذا التمسٌم لابم على االحساس 

وٌندرج  الذاتً بالمٌم هً النمط النظري والجمالً وااللتصادي واالجتماعً والسٌاسً والدٌنً ,

تحت كل نمط مجموعة من الناس تتمٌز كل منها بخصابص واهتمامات بعٌداً عن بمٌة االنماط , 

 ولذا فؤن االٌمان وحده شًء ٌستحٌل وفماً لمنطلمات هذه النظرٌة .

فبلبد من اٌجاد صٌؽة جدٌدة تمكن لجمٌع افراد االنسانٌة مهما اختلفوا فً انماطهم من ان ٌندرجوا 

من اشكال الوحدة , أي تكوٌن مجموعات متشابهة تشكل االرضٌة الصالحة والتربة تحتها بشكل 
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الخصبة لمجتمع ٌطور حاجاتهم االنسانٌة , وٌهذبها وٌوجهها برباط اخبللً فعال ومإثر , حرصاً 

 على بماء االنسان متمٌزاً عن بمٌة مخلولات هللا .

 تربٌة الضمٌر الدٌنً لدى الفرد   -المرحلة الثانٌة 

حانه وتعالى تتصل الشرٌعة بالضمٌر االنسانً المتدٌن , فضمٌر المسلم هو الذي ٌربطه باهلل سب -

الرلٌب الذي ال ٌنام , مما ٌجعله دابما ٌحس بوجود رلٌب ٌطلع على السر والنجوى وٌعلم خفاٌا 

 االنفس .

طرٌك الخٌر والرشاد ن من الصعب على الفرد وهو بهذه الصورة ان ٌبتعد بسلوكه عن بذلن ٌكوو -

 ألنه وضع من نفسه رلٌبا و حسٌبا على جمٌع الواله وافعاله وتصرفاته.

وهذا االحساس ٌنبع من اعماق النفس البشرٌة لذا فؤن اثره ٌكون أشد ولعا من سلطة المانون او  -

 رلابة الدولة.

وٌة التً تصٌبه ولاٌته من االمراض المعنٌعة االسبلمٌة على نماوة الملب وكما حرصت الشر -

 كالحسد واالنانٌة والحمد التً تبعد االنسان عن ادمٌته.

و كعبلج لتلن االمراض واآلفات حث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على حب االخرٌن من خبلل الربط بٌن الحب  -

((, الن من شؤن هذا الحب واالٌمان , بموله : )) ال ٌإمن احدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه 

ٌر الملب وتنمٌته من االمراض , فالملب اذا بمً نمٌاً طاهراً فؤن سلون وتصرفات االنسان تكون تطه

طاهرة مثله الن السلون االنسانً فً حمٌمته ما هو اال تعبٌر صادق عن سجاٌا النفس وخلجاتها 

 الداخلٌة .

ماء الكبلم فً تعرٌؾ ٌمكن االستدالل على سبلمة الملب بتطابك الظاهر مع الباطن كما لال عللذا  -

 االٌمان ) ما ولر فً الملب والجنان وصدلة اللسان والبنان (. 
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اما االختبلؾ فهو مإشر على ان هذا الملب لد تلوث واحاطته ؼشاوة  حجبت نماوته بحٌث ان  -

فًِ لُلُوبِِهم صاحبه لم ٌعد ٌفرق بٌن الحك والباطل وبٌن الخٌر والشر , مصدالا لموله تعالى : )

ُ َمَرًضا ۖ َولَُهْم َعَذاب  أَِلٌم  بَِما َكانُوا ٌَْكِذبُونَ مَّ  َوإَِذا لٌَِل لَُهْم الَ تُْفِسُدواْ فًِ األَْرِض لَالُواْ  َرض  فََزاَدُهُم ّللاَّ

 (.إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن أاَل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكن الَّ ٌَْشعُُرونَ 

ولاٌة الملب من االمراض والعلل التً تصٌبه من و بناء على ما تمدم فؤن تربٌة الضمٌر الدٌنً  -

شؤنه ان ٌوجد افضل العوامل واالسباب لولاٌة المجتمع من الجرٌمة واالنحراؾ , ومن االثار 

 اإلٌجابٌة لهذا المبدأ : 

السلٌم ال ٌكون فٌهما مكان للحمد انه ٌحول دون ولوع الجرٌمة الن الضمٌر المستٌمظ والملب  -1

وهو خٌر دلٌل على صفاء النفس وطهارتها , ومتى صلحت االنفس اشتدت االلفة  واالنانٌة والحسد

 ولوٌت الصلة وازدادت المحبة 

فكما هو معلوم ان ؼالبٌة الجرابم ترتكب فً الخفاء فٌتعذر اكتشاؾ الكثٌر اثبات الجرابم سهولة  -2

 عنه سابماً بالرلم المظلم . منها وهو كما عبرنا

نجد شواهد ٌتجلى فٌها مبدأ التكفٌر عن الجرٌمة وان  التارٌخ االسبلمً وفً -, امثلة على ذلن :

والمثال الثانً هو خطاب هللا الذي نفذ الى ضمٌر جرابم الزنا واالعتراؾ بها , الترفت سراً ك

امزجً الحلٌب فمالت لها امها ٌا بنٌِة  الصبٌة الصؽٌرة التً كانت تجمع الحلٌب لتبٌعه فً السوق

لمد نهى عمر بن الخطاب رضً هللا عنه عن ذلن فمالت لها امها ولكن عمر صبٌة بالماء فمالت لها ال

الصبٌة بثمة ومن خبلل ضمٌرها الدٌنً اذا لم ٌكن عمر معنا فؤن هللا معنا ٌسمع  فؤجابتهالٌس معنا 

 وٌرى.
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 المبحث الثانً

 االستعداد االجرامًنظرٌة 

تختلؾ نظرٌة دي تولٌو عن ؼٌرها فً تحلٌل السلون االجرامً من وجهة وتتفك معها من وجوه 

 اخرى 

ً  واحداً  * وجهة االختبلؾ ان النظرٌات التً ذكرت سابما حددت لكل واحدة منها عامبلً   خاصا

ل شتى ولهذا اعتبرت بل حددت عوام واحداً  وهذه النظرٌة لم تحدد عامبلً  بالسلون االجرامً،

 مختلفة.

 ً وجعلت عواملها  * اما وجه االتفاق فؤن نظرٌة دي تولٌو اخذت كافة النظرٌات المذكورة سابما

على سبب واحد كما فعل فروٌد فً حللت السلون االجرامً ) لٌس بناًء متكاملة فً نظرٌة تكاملٌة 

ا فعل بونجٌه او العامل االلتصادي كم االتجاه النفسً او كما فعل لومبروزو فً االتجاه البٌولوجً

فً  كما فعل سٌلٌن ( بل جعلت كل سبب من اسباب تلن النظرٌات متحداً  او العامل االجتماعً

 تكوٌن الظاهرة االجرامٌة.

اساس النظرٌة لابم على فكرة التكوٌن االجرامً اي االستعداد الفطري وهو ما ٌمتاز به المجرمون  

 رٌمة.عن ؼٌرهم فً التراؾ الج

و ٌبدو هذا االستعداد كؤنه نبته صؽٌره فً دور سباتها متى ما تهٌؤت لها ظروؾ االنبات اورلت   

وكذلن من اودع فٌه التكوٌن االجرامً فمتى ما تهٌؤت لها الظروؾ المبلبمة فؤنها تولظ هذا 

الجرٌمة، ٌدفعه الرتكاب  حدوث خلل فً تفكٌرهفً نفسه وتتفاعل معه فٌإدي ذلن الى  االستعداد

وتبدو آثار هذا االستعداد فً االنفعاالت البلشعورٌة التً تضطرب بها العاطفة باالستفزازات 

الخطٌرة أو الفجابٌة ولهذا فمد سمى دي تولٌو المجرمٌن الذٌن ٌمترفون الجرٌمة الفجابٌة بالمجرمٌن 

 بالصدفة، 
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على صحة االستعداد االجرامً إن المحفزات الخارجٌة ذاتها لو  ومن األمثلة التً لدمها دي تولٌو

أشد ولعاً من اآلخر ولعل احدهما  على تحدهما اأثرهأصابت رجلٌن معٌنٌن على سبٌل المثال لكان 

  ٌمترؾ الجرٌمة واآلخر ٌحجم عنها .

لتشبٌه فكما ومن االسباب التً اعتمدها فً نظرٌته ما اسماه بالمرض االجرامً وهو على سبٌل ا -

ً ان االنسان ٌمرض جسم ً فؤنه ٌمرض نفس ا ً  ا بداء االجرام ثم ٌمترؾ الجرٌمة نتٌجة لهذا  و روحا

 . المرض

 صٌل و عارضأو لد لسم دي تولٌو االستعداد االجرامً الى لسمٌن :  -

 االستعداد االجرامً االصٌل  -المسم االول 

على المجتمع من العارض الن المجرمٌن باألصالة ٌتسمون بالعود والممارسة  وٌبدو اشد خطراً  

واحتراؾ االجرام فبل عماب ٌحول بٌنهم وبٌن التراؾ الجرٌمة وال اصبلح ٌنفرهم من هذا المؤزق 

 . نظراً التصاؾ هذا االستعداد بالثبات واالستمرار النهم نشؤوا على الجرٌمة وال تجدي الجزاءات

 االجرامً العارض ) الطارئ (  االستعداد -نً المسم الثا

بل كان سوٌا مستمٌما  ؾ الجرٌمة لبل ولوعه فً هاوٌتها،ٌعنً ان المجرم لم ٌكن مستعدا اللترا 

شاءت االلدار المتمثلة بظروؾ االستفزاز الخطٌر او االنفعال الشدٌد كالٌؤس والحمد والشعور 

 . ولد سمً هإالء بالمجرمٌن العاطفٌٌن الحرمان الذي دفعه الى الجرٌمة، بالحٌؾ االجتماعً او

 نفسٌة وعضوٌة . وٌمرر دي تولٌو ان دراسة شخصٌة المجرم ٌجب ان تكون دراسة متكاملة

إن تعبٌر االستعداد االجرامً ٌشٌر الى حالة سابمة الرتكاب نوع من الجرابم، وهذا ٌعنً  -

شخاص الرتكاب افعال جرمٌة، على وجه العموم خطره، االهلٌة التً توجد لدى بعض اال

 وٌتبع ذلن تحرٌضات أو اؼراءات خارجٌة تجعل الشخص ٌخضع للفعل فٌنماد الٌه .
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ولذا فإن دي تولٌو ٌمرر أن الرجل العادي لٌس هو الرجل الخٌر الفاضل، بل هو الرجل  -

ضرورات الحٌاة االجتماعٌة الذي ستهٌؤ له درجة من المدرة تتٌح له التكٌؾ بصفة ثابتة مع 

 وأدران لٌمة أفعاله لٌاساً على المواعد االخبللٌة الممكنة .

فاألنسان ٌمع تحت تؤثٌر الخٌر والشر والحب والبؽضاء والنهم والمناعة واالجرام والبراءة  -

لهم فرص  أي لٌس كل الناس مجرمٌن ولٌس كل الناس عادٌٌن، والعادٌٌن لو اتٌحت

 االجرام اللترفوا الجرٌمة بعد تفاعل شخصٌاتهم مع ظروؾ بٌبٌة معٌنة .

 

 تمٌٌم نظرٌة دي تولٌو

 المزاٌا   - اوالً 

 منها ما جعلها تمتاز من ما من نظرٌة اال ٌإخذ منها وٌرد علٌها مهما بلػ مداها ولد اخذ  

كما فعل ؼٌره فالوالع ٌإٌد ما ذهب  لم ٌمتصر على عامل واحد ألنهتعدد العوامل وتفاعلها  -1

ً ما تجتمع العوامل العضوٌة واالجتماعٌة ) الداخلٌة والخارجٌة (  إلٌه دي تولٌو أذ ؼالبا

  فتتفاعل ثم ٌنتج عن تفاعلها السلون االجرامً .

ً  ،العضوٌة والعبللة النفسٌةابداعه فً الربط بٌن العبللة   -2 فً دراسة االنسان  اذ ؼار عمٌما

 ً وبهذا الصدد نلتمً مع دي  ،الجرٌمةثار هذٌن العاملٌن نشوء وفسلجة وبٌن ان من آ نفسا

 جانب ونختلؾ معه فً جانب ثانً تولٌو فً

 

 وجه االختالؾ  أما
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الن هللا تعالى ابدع االنسان ؼاٌة فً  الجرٌمةفً نظرنا ال عبللة لها البته بالتراؾ  ان الفسلجة

( حٌث تدل هذه الصٌاؼة ان  لَمَْد َخلَْمنَا اإلْنَساَن فًِ أَْحَسِن تَْمِوٌمٍ  لال تعالى ) االبداع فطرة واستعداداً 

االنسان تجلت به عناٌة هللا فً خلمه وتركٌبه على هذا النحو الفابك سواء فً تكوٌنه الجثمانً البالػ 

ٌولد بريء الذمة نمً أم فً تكوٌنه العملً الفرٌد، فاإلنسان  والتعمٌد ام فً تكوٌنه الروحً الدلة

  السرٌرة صافً الفطرة .

 وجه االلتماء أما عن  

الن هللا تعالى اودع فٌها االستعداد الفطري لفعل الخٌر  الجرٌمةان النفس لد تكون سببا فً التراؾ 

اَها  فَؤَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْمَواَها  لَْد أَْفلََح والشر لال تعالى ) َمن زكَّاَها  َولَْد َونَْفٍس َوَما َسوَّ

فهذه اآلٌات االربع مرتبطة ومكملة لآلٌات التً تشٌر الى ازدواج طبٌعة اإلنسان  ( َخاَب َمن َدسَّاَها

ومن خبلل هذه اآلٌات تبرز النظرة الى اإلنسان بكل معالمها فهو مخلوؾ مزدوج الطبٌعة مزدوج 

االتجاه ونعنً بكلمة مزدوج أنه بطبٌعة تكوٌنه مزود باستعدادات متساوٌة للخٌر والشر والهدى 

ل، فهو لادر على التمٌٌز بٌن ما هو خٌر وما هو شر، كما هو أنه لادر على توجٌه نفسه الى والتفاإ

 الخٌر والى الشر، أن هذه المدرة كامنة فً كٌانه . 

 

 نمد نظرٌة دي تولٌو  -ثانٌاً                          

وجعل افرازات الؽدد البشرٌة لها تؤثٌر مباشر على التراؾ  ته على الفسلجةنظرٌاعتمد فً   -1

الجرٌمة، إذ ان هذه االضطربات حسب رأٌه تإثر على االضطربات العملٌة، والمجرم بناًء 

 على هذا مرٌض جسمٌاً لبل أن ٌمرض سلوكاً بناًء على منطك نظرٌته  . 

 مما أخذ علٌه فً هذا االتجاه أنه 
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ً ٌ - أ ثبت وجود العبللة بٌن افرازات الؽدد والسلون االنسانً المفضً لم ٌمدم دلٌبلً علمٌا

 الى الجرٌمة .

إن علما الفسلجة والتشرٌح لم ٌثبتا ولم ٌكتشفا ؼدة لها عبللة مباشرة بالجرٌمة سلباً أو  - ب

 .اٌجاباً 

ألنه بناًء على  -لو تم افتراض صحة نظرٌته لوجب على فمهاء المانون رفع العماب عن المجرم  -ج

والمرٌض ال حرج على أفعاله، فبل عماب على جرٌمة لم تمترؾ  –نظرٌة دي تولٌو بؤنه مرٌض 

  لوال المرض .  

الذٌن حللهم ولع دي تولٌو بخطؤ فً المنهج العلمً إذ اعتمد على فبة للٌلة من المجرمٌن  -2

فسلجة ثم عمم نتابج ما توصل إلٌه على الناس كافة فً كل زمان ومكان، دون أن ٌعتمد 

التحلٌل الفسلجً على المستمٌمٌن االسوٌاء لٌمارن بٌنهم وبٌن المجرمٌن الذٌن حللهم فسلجة، 

  كن تعمٌم النظرٌة على المجتمع بؤسره . وبالتالً ال ٌم

ل مختصٌن فً علم االجرام كان على رأسهم الفمٌه االٌطالً انتمدت نظرٌة دي تولٌو من لب -3

 جرسٌٌنً، ومن جملة تلن االنتمادات :

ان عماد نظري دي تولٌو لابمة على الربط الوثٌك بٌن الؽدد العضوٌة والحٌاة العملٌة  - أ

ولد تسؤل الفمٌه جرسٌٌنً وهو ٌنتمد دي تولٌو انه سعى الى تفسٌر السلون االجرامً 

لتكوٌن العضوي للمجرم، وكان من االجدر به ان ٌبحثه فً نطاق العوامل داخل نطاق ا

 النفسٌة .

ٌصؾ جرسٌٌنً دي تولٌو بالتجاوز واالسراؾ وٌتجلى هذا االسراؾ بالنسبة للمجرمٌن  - ب

بٌن السلون االجرامً لهذه الفبة من المجرمٌن وبٌن فكرة  العاطفٌٌن اذ ربط دي تولٌو

التكوٌن االجرامً، اذ لم ٌفرق بٌن المجرم المتمرس وبٌن المجرم بالصدفة بل انه لم 

ة وبٌن من الترؾ الجرابم التافهه، واٌضاً لو كانت ٌفرق بٌن من الترؾ الجرابم الخطٌر
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العملٌة ومن ثم السلون االجرامً لما  الؽدد العضوٌة لها تؤثٌر مباشر على االضطرابات

 وجد المجرمون صدفة ، فالمنطك السلٌم ال ٌإٌد ان الؽدد تمرض فجؤة وتمرض فجؤة.

تعد نظرٌة دي تولٌو امتداد لنظرٌة لومبروزو ولد تم توجٌه نمد سابك لهذه النظرٌة فبل  - ت

ذه لم ٌظؾ ونكتفً بما لاله جرسٌٌنً بؤن " دي تولٌو بنظرٌته ه إلعادتهنرى داعٍ 

تحسٌناً ٌعتد به الى ما سبك للعالمٌن لومبروزو وفٌري ان اعبلناه بسبب فكرة االستعداد 

ً " بؤن دي تولٌو لد اتاح  هذه خصوم المدرسة  بآرابهاالجرامً "، كما لال اٌضا

الوضعٌة حجة ٌعولون علٌها فً نمدهم لهذه المدرسة فٌتهمونها بالمصور وٌنسبون الٌها 

اسة الظاهرة االجرامٌة على النواحً البدنٌة والباثولوجٌة كما ٌنسبون المصور فً در

   الٌها انها تنهج فلسفة مادٌة "
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 المحاضرة السابعة 

 الباب الثالث

 االجرامًعوامل السلون 

ً بالمعنى الحمٌمً لكلمة علم، أن ٌتولى  ٌشترط االستاذ سذرالند على علم االجرام كً ٌصبح علما

تنظٌم العوامل المتعددة والمتشعبة والمتنافرة التً ٌنسب إلٌها السلون اإلجرامً، وٌعمل على إٌجاد 

وسابل تماسن بٌن هذه العوامل، عن طرٌك وضع لواعد تفسٌرٌة عامة ٌمكن أن ٌستند إلٌها فً 

ً للعوامل التً ال بد من تظافرها لتكوٌن  تحمٌك التفسٌر ً دلٌما العلمً والفنً الذي ٌتضمن وصفا

 الظاهرة االجرامٌة .

فالسبب لد ٌكون نتٌجة لعامل واحد أو نتٌجة مجموعة من العوامل، هذه العوامل لد تمثل عدة حلمات 

 ابطة السببٌة .أو مراحل فً التسلسل السببً، ثم ترتبط هذه العوامل بالسلون االجرامً بالر

ً  لنا اتضح أنه بما  والعوامل (الداخلٌة)الفردٌة) العوامل افرتظ ثمرة هً االجرامٌة الظاهرة بؤن جلٌا

  : فصلٌن ضمن والبحث بالدراسة العوامل هذه كل سنتناول لذا (الخارجٌة) البٌبٌة

  الداخلٌة العوامل -األول الفصل        

  الخارجٌة العوامل - الثانً الفصل        

 األول الفصل

 الداخلٌة العوامل

 مع جزءً  أوكبلً  تفاعلها ٌفضً التً العوامل بها ونعنً ذاته، بالمجرم المتعلمة العوامل وهً

 .  االجرامً السلون تحمك الى المجرم ذات عن الخارجة الظروؾ
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 بالسلون وعبللتها ذاته المجرم تكوٌن فً المإثرة العوامل اهم على دراستنافً   وسنمتصر

 السن الجنس، الوراثة،وأهمها  االجرامً

 

 الوراثة -األول المبحث

 تحدٌد معنى الوراثة  -المطلب األول

 لوى الوراثة والتؽٌٌر  –أوالً 

 اتجاهٌن فً تتجاذب متنافرتان لوتان االنسان ٌتنازع، والحٌة للكابنات األصلٌة الطبٌعة هً الوراثة

 التشابه على تعمل الوراثة موة، فالتبدٌل او رٌالتؽٌ ولوة صلاأل مشابهة او الوراثة لوةهما  متضادٌن

 تعمل حٌن فً ووظابفه، السلؾ بخصابص الخلؾ تمٌز ان على تحرص انها اي واالبناء االباء بٌن

       السلؾ . عن الخلؾ خصابص فً االختبلؾ تحمٌك على تحرص اذ ذلن من العكس على التؽٌر لوة

 ٌتكون الخلٌة، فً الموجودة الكروموسومات بواسطة الفرع الى االصل من الوراثٌة الصفات تنتمل

 تم فاذا الكروموسومات هذه من جزء 46 على خلٌة كل وتحتوي الخبلٌا مبلٌٌن من االنسان جسم

 االب بصفات المتؤثر الجنٌن ذلن عن نتج المرأة ببوٌضة الرجل حٌمن التماء طرٌك عن االخصاب

ً  46 على تشمل الجدٌدة المزدوجة الخلٌة هذه ان باعتبار بكلٌهما او االم بصفات او  كروموسوما

 ً ً  نصفها ٌكون اٌضا  .  االم من االخر والنصؾ االب من آتٌا

 ً   :االجرام علم فً بالوراثة الممصود -ثانٌا

 علم فً الكبلم ان اذ العلم لهذا االنسانٌة المبادئ مع ٌتبلءم خاص مدلول االجرام علم فً لوراثةل ان

 الى المفضً السلون بذلن ٌمصدون العلماء ان ٌعنً ال االجرامً االستعداد وراثة عن االجرام

 .  والمكان الزمان بتؽٌر مدلولها ٌتؽٌر لانونٌة فكرة الجرٌمة ان باعتبار الجرٌمة
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ً  ٌورث الذي ان بل  التً الكامنة الموى بعض او االمكانٌات بعض هو العلماء هإالء نظر لوجه وفما

ً  عامبلً  تحمك  وتوجٌه الفرد شخصٌه تحدٌد على لابلٌة من به تتمٌز لما االجرامً السلون فً ربٌسٌا

 ومن الؽرٌزٌة الرؼبات إشباع وجوه من ٌعرؾ ما كل فً النشاط نحو فٌه االنسانً السلون نوازع

 .  للجرٌمة الترافه احتمال ثم

 

 االجرامً السلون على الوراثة أثر    -المطلب الثانً

 عن نجم ولد والجرٌمة الوراثة بٌن الربط خبلل من االجرامً السلون تفسٌر العلماء بعض حاول

 : دراستٌن ذلن من واستهدؾ الجٌنات على بعضها ركز الدراسات من مجموعة المحاوالت هذه

      ارتكاب الجرٌمة  فً وعبللتها الجٌنات دراسة : االولى     

 االخرٌن استعان حٌن فً ،االنسان سلون تؽٌر فً وامكانٌتها الجٌنات لدرة دراسة :الثانٌة     

 .  االنسان على لتطبٌمها الزراعة فً الجٌنٌة بالهندسة

  الجٌنٌة الهندسة /االولى المجموعة

بالبحث  مشروع مٌشورٌنأكمل االستاذ لٌسنكو أحد أعضاء المجلس العلمً الزراعً السوفٌتً 

اذ لام بموجبه الروابط بٌن بحوثه الزراعٌة وبٌن دراساته البٌولوجً، وتؤكٌد  1948الذي نشره سنة 

العبللة العلمٌة بٌن خصابص النباتات وخصابص الكابنات الحٌة، حٌن توصل الى نتابج اٌجابٌة بهذا 

جرامً وعلى األخص نظرٌة الصدد مثلت انتماداً لآلراء المإٌدة ألثر الوراثة فً تحمٌك السلون اال

 .لومبروزو، ولد ضمن هذه النتابج فً مإلفه الموسوم ) الوراثة والجرٌمة ( 

حاول لٌسنكو فً دراسته المذكورة اجراء ممارنة بٌن الجٌنات عند االنسان والجٌنات الموجودة فً 

الخبلٌا  بعض النباتات من خبلل الفحص الذي أجراه على الخلٌة الموجودة عند االنسان وبعض
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النباتٌة، وانتهى من هذا الى المول أن التؽٌرات التً نجدها فً االبوٌن والتً تنتمل الى االبناء سواء 

  كانت طٌبة أم خبٌثة ٌمكن أن نجدها أٌضاً فً بعض النباتات .

 . االسرة تارٌخ دراسة /الثانٌة المجموعة

 جتماعًأبلال السلون نواحً كافة الى االشارة تتضمن معٌن فرد ألصول بٌانات وضع بها وٌمصد 

 .  االصول هإالء الترفها التً والجرابم

  الدراسات هذه ومن _

 من عشر الثامن المرن اوابل فً عاش الذي االسرة رأس وكان االمرٌكٌة جون ماكس عابلة-

 .  السرلة عملٌة تمارس زوجته كانت كما المسكرات مدمنً

ً  (709) عددهم بلػ االسرة لهذه اجٌال سبعة الدراسة هذه شملت  الدراسات هذه خبلل ومن شخصا

ً  (77)و  متشرداً  (  142و ) الدعارة محترفً كان منهم (202) ان تبٌن  جرابم ا ارتكبو مجرما

 عملٌة بؤمراض المصابٌن من اخر وعدد، المبلجا ونزالء المتسولٌن من ؼٌرهم  ،وعدٌدون مختلفة

 .  تناسلٌة بؤمراض والمصابٌن

ً  (488) شملت الشمالٌة امرٌكٌا من كالٌان عابلة على اجرٌت اخرى ودراسات _  العابلة، لهذه سلفا

ً  (274) عن ٌمل ال ما ان خبللها من تبٌن  بٌنهم من مختلفة جرابم التراؾ فً أُدٌن أو اتهم شخصا

ً  ان تبٌن كما ،باإلعدام حكموا( 37)  الدعارة محترفً من بؤكمله ٌكون ٌكاد العابلة هذه من فرعا

 .العامة الجرابم ومرتكبً والشواذ

ً  دراسة وثمة _  االسرة هذه افراد جل ان عنها تمخض زٌرو اسرة حول سوٌسرا فً اجرٌت اٌضا

ً  تنهج ً  نهجا ً  منهم كان فمد االعلى جّدهم من وراثةً  اجرامٌا  اصٌب وبعضهم ،الخمر على مدمنا

ً  علٌه وحكم المختلفة الجرابمالترؾ  من وبعضهم ًالعمل بالتخلؾ  محاوالت كل فشلت ولد جنابٌا

 .  الدٌن رجال أو السلطة لبل من كانت سواء العابلة هذه سبللةل صبلحالا
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  االسرة تارٌخ دراسة اسلوب تمٌٌم* 

 محاولٌن به ٌستهان ال جهداً  بذلوا لد الدراسة هذه فً الباحثٌن ان فً شن هنان لٌس : المزاٌا _

 اهمٌة الى االنظار لفتوا انهم المزاٌا هذه واهم  المٌدانٌة لبحوثهم الموجودة النتابج الى الوصول

 تدلل علمٌة وسٌلة نظرهم وجهة من ٌمثل العلم هذا ان باعتبار الوراثة اسس وفك المجرمٌن دراسة

 .  االنسانً السلون توجٌه فً الوراثة اثر على

   :االنتمادات _

 ٌختلفون العالمً المجتمع فً االسر مبلٌٌن مجموع من فمط اسر ثبلث شملت الدراسة هذه ان -1

 مبلٌٌن على تعمم ان العلمٌة المواعد من ولٌس والمكان الزمان فً وٌتباٌنون والتمالٌد العادات فً

 .  الدراسات تلن شملتها ثبلث اسر صفات االسر

 والرذٌلة، الشر مهاوي فً ٌنحدرون ابنابها ببعض واذا والشهامة بالنبل ابنابها صؾات اسر هنان -2

 اخبللهم لكرم العلٌا االجتماعٌة المنازل ٌرتمون بؤبنابها ذوإ والعدوان بالشر اشتهرت اخرى سروأ

 .  وتواضعهم وسماحتهم

ِ َوٌُْحًٌِ اأْلَْرَض بَْعَد مَ ) وتعالى سبحانه لال -3 ًّ ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح ْوتَِها ۚ ٌُْخِرُج اْلَح

ِلَن تُْخَرُجونَ 
َٰ
لال المفسرون تدل هذه اآلٌة على لدرة هللا عز وجل على خلك االشٌاء  ( َوَكَذ

 واضدادها لٌدل بخلمه هذا على كمال لدرته فمن ذلن اخراج المإمن من الكافر والكافر من المإمن . 

االنبٌاء والمرسلٌن إلصبلح البشر، لو كانت الصفات الوراثٌة تنمل وراثة لما أرسل هللا تعالى  -4

فالحمٌمة ان السلون االنسانً ال ٌورث ألنه ٌدور بٌن الخٌر والشر والمسابل الروحانٌة ال عبللة لها 

بالوراثة، ولو كانت الجرٌمة تخضع لمانون الوراثة لما تؽٌر سلون شخصٌات فً الجاهلٌة الى ما 

 ارس االصبلحٌة فً أداء رسالتها .أصبح علٌه بفضل االسبلم، و لفشلت أٌضاً المد
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وبهذا الصدد نإكد بؤن السلون االنسانً سواء أكان خٌراً أم شراً ٌتحمك بعد الوالدة ولٌس عن طرٌك 

      الوراثة .  

 الثانً المبحث

 الجنس

ن نَّْفٍس  ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكُم الَِّذي)  تعالى لال الرجل نفس من المرأة تعالى هللا خلك َخلَمَُكم ّمِ

َ الَِّذي تََساَءلُوَن  بِِه َواأْلَْرَحاَم ۚ َواِحَدٍة َوَخلََك ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثًٌِرا َونَِساًء ۚ َواتَّمُوا َّللاَّ

ٌُْكْم َرلٌِبًا َ َكاَن َعلَ   ( إِنَّ َّللاَّ

 ٌتعلك ما اال بٌنهما فرق فبل ذلن على وبناء لالرج نفس من مخلولة المرأة ان على اآلٌة دلت

 .  منهما بكل الخاص العضوي بالتكوٌن

 ناحٌتٌن من الرجال اجرام عن ٌتخلؾ النساء اجرام ان االجرام علم مٌدان فً الباحثون اثبت لمد

  نبٌنه سوؾ ما وهذا ونوعٌة كمٌة

  الرجال واجرام النساء اجرام بٌن االختالؾ   -المطلب األول         

  الكمٌة الناحٌة_ اوالً 

 من بكثٌر الل النساء اجرام نسبة ان على العالم من مكان كل فً الجنابٌة االحصابٌات اكدت   

 . الرجال اجرام

 اجرام بٌن المبوٌة النسبة الستخبلص االلمان العلماء اجراها التً االحصابٌة الدراسة اسفرت

  االختبلؾ هذا تإٌد عن نتابج والنساء الرجال

 بان ذكره تم ما صحة على تدل انها اال ، (1930 -1921) بٌن اجرٌت حٌث الدراسة هذه لدم رؼم

 .  الرجال اجرام من بكثٌر الل النساء اجرام
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 للرجل المرأة  لمشاطرة المباشرة االثار مسنل ان الستطعنا الحاضر الولت فً دراسة لنا تهٌؤت ولو

 . المٌادٌن مختلؾ فً

ً  ال دوراً  لعبت المسإولٌة اعباء تحمل فً الرجل شاركت كلما المرأة فؤن لذا _  بتناول مشروعا

 .  الممار ولعب والمسكرات المخدرات

 سلوكها ان كون 1979 عام فً %11.1 النساء اجرام نسبة تكون العراق ان ذلن على دلٌل خٌر _

ً  مازال      .  مجتمعنا بها ٌمتاز التً والمٌم التمالٌد من بكثٌر محكوما

 فً للمشاركة االخرى الدول فً المرأة من مٌبلً  الل الٌابانٌة المرأة فان النسبة هذه تلورن ما واذا

  . % 6.1 بلؽت اذ العالم فً النساء ألجرام نسبة الل جرٌمتها فؤن لذا العامة االجتماعٌة الحٌاة

 اختبلؾ مجرد هو الجرابم بةنس فً الكمً االختبلؾ ان تهخبلص مبرر اٌجاد العلماء بعض حاول _

 التً الجرٌمة فً السبب انهن او الخفاء فً جرابمهن ٌرتكبن النساء اؼلب الن حمٌمً ولٌس ظاهري

 الرجال لبل من سواء الخفاء فً ترتكب الجرابم اؼلب بان المول هذا على ٌرد ولد الرجال، ٌمترفها

 .  النساء او

 المرأة تؽٌض ما كثٌراً  اذا جمٌعها ولٌس الجرابم بعض فً الصحة من التبرٌر هذا ٌخلو ال ولد _

 الترافه ثم ومن اتزانه فمد الى ذلن فٌفضً النفسً، وضعه بذلن مستؽله مشاعره بوتله الرجل

 اذ الحمل انمطاع عند او رضاعه او وضع او حمل او حٌض حالة فً كانت اذا السٌما الجرٌمة،

 عوامل وتعد نفسٌتها على تإثر المزاج فً وتملبات النفعاالت خبللها المرأة ضتتعر ما كثٌراً 

 . الجرٌمة التراؾ على مساعده

 لد السرلة جرابم من %63 ان ثبت فرنسا ففً المتمدم الرأي صحة االحصاءات اثبتت ولد _

 .  حٌض حاالت فً وهن  النساء ارتكبتها

 ً   النوعٌة الناحٌة _ ثانٌا
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ً  اشتدت اذا المرأة تتمى  اي اتخاذ فً عواطفها خلؾ تسٌر فهً الموضوعٌة المعابٌر تفمد ألنها ؼضبا

  لرار

 عواطفها وتضطرب تتؤثر ما سرعان شفافة عاطفة ذو المرأة بان المول هذا العلماء أٌد ولد _

 الى ٌدفعها مما الناهً مراآل هً عاطفتها تكون حتى النفسٌة حالتها تختل او انفعاالتها وتزداد

  عواطفها وراء انسٌالها لحظة فً الجرابم اخطر التراؾ

 ارتكاب الى ومٌلها للجرٌمة الترافها فً العنؾ استخدام الى تمٌل ال فإنها ذلن من الرؼم وعلى_ 

ً  تمتل فؤنها لتلت فان والسهلة البسٌطة الجرابم ً  او سما  .  حرلا

 من الرجل اجرام عن العراق فً المرأة إجرام اختبلؾ فً االحصاءات خبلل من واضح وهذا_ 

 تلن وخاصة االخرى االنواع من اكبر بنسبة الجرابم من معٌن نوع تمترؾ انها على النوعٌة الناحٌة

 .  االسرة تمس التً

 كجرٌمة ؼٌرها دون به وتختص فمط بالنساء خاص إجرام هنان ان ننوه ان ٌفوتنا ال كما_ 

ً  االجهاض  .  للعار اتماءً  الوالدة حدٌثً الشرعٌٌن ؼٌر االوالد لتل وجرابم ، العار من هروبا

 النشاطات بعض فً الرجل تشارن ولم انوثتها على محافظة بمٌت اذا المرأة ان المول وخبلصة_ 

ً  الل تكون فؤنها العامة االجتماعٌة  ٌمترفها كما الجرٌمة المرأة تمترؾ فمد واال الرجل من اجراما

ً  منه اسرع وانها السٌما الرجل  .  ثورة واشد ؼضبا

 والرجل المرأة اجرام بٌن والنوعً الكمً االختالؾ تفسٌر-المطلب الثانً 

  اختالؾ مشاركة المرأة الرجل للحٌاة االجتماعٌة   -اوالً  

ظروؾ  ألجؤتهاوالمٌام بما ٌموم به الرجل كلما  الحٌاة شاقممل كلما شاركت المرأة الرجل فً تح 

ٌصعب على االنسان التراؾ الجرٌمة  ألنهالحٌاة الى ما ألجبت الرجل الٌه من السلون االجرامً 

 . وهو بعٌداً عن االخرٌن ال ٌحتن بهم سلباً او اٌجاباً 
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 . لذا فان المرأة ان اشتركت مع الرجل بكل اعماله فان الترافها للجرٌمة ٌكون اكثر احتماالً _ 

االخبللٌة الفاضلة من  المٌم الذي تهٌمن على بعض جوانب سلون أفراده  مجتمعناوما أجمل والع _ 

حٌث مٌل المرأة لبلحتفاظ وحرصها على احترام الروابط الزوجٌة والحفاظ على دوام السعادة 

بتفضٌلها استؽبلل طالاتها بشإون األسرة والمٌام بواجبها األول المتمثل فً اعداد اللبنات األساسٌة 

       وتنشبتهم النشؤة الصالحة . تربٌة االطفال جتمع إذ هً المسإولة عنفً الم

ولما كان وضع المرأة فً الٌابان مشابه لما فً مجتمعنا ترى ان نسبة ارتكابها للجرابم الل بكثٌر _ 

والوالٌات  األوربٌةمن الجرابم التً ترتكبها المرأة فً المجتمعات الرأسمالٌة االخرى فً الدول 

 . االمرٌكٌة واسترالٌا  حدةالمت

 االختالؾ فً التكوٌن البٌولوجً  -ثانٌاً 

 تختلؾ المرأة عن الرجل عضوٌاً ونفسٌاً 

ً ومن خبلل دراسة اجراها االستاذ  من الرجل تكون المرأة اضعؾ العضوٌة الناحٌةفمن   تكوٌنا

 . صؾ لوة الرجل كوتلٌه استخدم خبللها وسابل المٌاس توصل فٌها الى لوة المرأة تساوي ن

ومن هذه النتٌجة انطلك العلماء لتعلٌل انخفاض نسبة الجرابم الخطٌرة التً ترتكبها النساء والتً _ 

 .وكذلن عدم مٌل النساء الستخدام العنؾ فً التراؾ الجرابم .تتطلب بذل مجهوداً بدنٌاً كبٌراً 

اذ ؼالباً  ،العنؾ الذي ٌمٌل الٌه الرجلسبباً فً عدم مٌلها الى كما ان وظابؾ المرأة فطرة كانت _

 .رضاع تكون فً دور حمل او  ما

ً فً_   عدم كما ٌمكن المول بؤن مٌل المرأة فطرة الى االحتفاظ بمحاسنها انوثةً وجماالً كان سببا

 . مٌلها الى العنؾ 

 . ٌراً ام شراً ٌستهان به على سلوكها االنسانً خ النفسٌة فان لهذه العوامل اثر ال الناحٌةاما من  
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مما ٌختص بها سواء فً العنصر  اذا شعرت بفمد شًء من ذاتٌتها او لد ترتكب المرأة الجرٌمة_ 

 . الروحانً او المادي 

ً لذا فؤنها ترتكب الجرٌمة _   . جارحاً او تعرضت مصالحها لخطر  متى ما مست مشاعرها مساسا

، لذا فان اي الى عنفوان الؽضب من الرجل اسرع وان المرأة بما فٌها من نفس رلٌمة اال انها_ 

 . فً نفسها  الكامنةمحفز خارجً ٌستفزها ٌمكن ان ٌساعد على ظهور بعض العوامل 

كما ان المران الكرٌم لد اشار بؤن المرأة هددت بالؽضب فً جرٌمة اللعان بصفة الؽاضب تذكر _ 

َن ٌَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم ٌَُكْن لَُهْم ُشَهَداُء إاِل َوالَِّذٌ).  البة ٌمٌنها ان كان زوراً وافتراًء المرأة بع

اِدلٌَِن * َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ  ِ إِنَّهُ لَِمَن الصَّ ٌِْه إِْن َكاَن أَْنفُُسُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت بِاَّللَّ ِ َعلَ  َّللاَّ

ِ إِنَّهُ لَِمَن اْلَكاِذبٌَِن * َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ ِمَن اْلَكاِذبٌَِن * َوٌَْدَرأُ َعْنهَ  ا اْلعََذاَب أَْن تَْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت بِاَّللَّ

َ تَوَّ  ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ ِ َعلَ اِدلٌَِن * َولَْوال فَْضُل َّللاَّ ٌَْها إِْن َكاَن ِمَن الصَّ ِ َعلَ  .  (  اب  َحِكٌمَؼَضَب َّللاَّ

 ألنهاوبصدد هذا التهدٌد ٌورد المفسرون انما خصت المبلعنة بان تخمس بؽضب هللا تؽلٌظاً  عدٌها 

 ا ولذلن كانت ممدمة فً اٌة الجلد .هً اصل الفجور بخٌبلبها واطماعه
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 المحاضرة الثامنة 

 المبحث الثالث

 السن

حٌاة الفرد بوالدته وتنتهً بوفاته وبٌنهما ٌمر الفرد بمراحل عمر مختلفة ٌخضع فٌها لتؽٌٌرات  تبدأ

متعددة ٌنمو فٌها تكوٌنه العضوي والنفسً وعلٌه فان التؽٌٌرات التً ٌمر بها الفرد خبلل مراحل 

 حٌاته هً نوعان: 

الشباب حٌث تزداد الطالة البدنٌة التؽٌٌر الداخلً وٌبدو واضحا فً مرحلتً الطفولة و - ىاالول

  .وتنمو الؽرابز المختلفة السٌما الؽرٌزة الجنسٌة

بالفرد فً مراحل  مصد به التؽٌٌر الذي ٌطرأ على البٌبة المحٌطةالتؽٌٌر الخارجً وٌ – ةالثانٌ

  .عمره المختلفة

لذا لسمها البعض الى اربعة  جرام على مراحل النمو لدى الفرد،ن فً علم االلم ٌتفك المختصو

ولد اضاؾ البعض االخر مرحلة  البلوغ، النضج، الكهولة، مرحلة الطفولة، المراهمة،مراحل هً 

 الشباب كمرحلة وسطٌة بٌن المراهمة والنضج . 

 : لسمها الفمهاء الى المراحل االتٌةاما الفمه االسالمً فمد 

صؽٌر دون السابعة وصؽٌر ممٌز من حتى البلوغ وبدورها تنمسم الى الصؽٌر وٌسمى الؽبلم 

حتى البلوغ والبلوغ ٌعرؾ بالمتؽٌرات التً تطرا على الصؽٌر والمتحممة باحتبلم الصبً  السابعة

نهما على الزواج واالنجاب واذا تؤخرت هذه المتؽٌرات او هذه وبحٌض االنثى أي لدرة كل م

سنه مرحلة  15 حٌث اعتبر الشافعٌة ون الى السن تحدٌدا لهذه المرحلة،ة فان الفمهاء ٌلجؤالظاهر

ابو حنٌفة  اوعلى ذلن ذهب صاحب مة الرجولة واالنوثة ام لم تظهر،ن سواء ظهرت عبلبلوغ الجنسٌ
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للذكر عشرة سنه )دمحم وابو ٌوسؾ( اما ابو حنٌفة فمد اخذ باالحتٌاط برفع مرحلة البلوغ الى ثمانً 

 نثى .وسبع عشرة سنة لؤل

  38 -19مرحلة الفتوه والشباب تبدا من 

 58-38مرحلة الكهولة تبدا من 

 نهاٌة العمر  -58تبدا من  مرحلة الشٌخوخة

ثر وتزداد الظاهرة االجرامٌة بتمدم المراحل التً ٌمر بها االنسان وتنحسر بل وتختفً فً وتتؤ

 ٌخوخة ؼالبا.فً مرحلة الش وتتضاءلالمراحل االولى 

 المطلب االول

 مرحلة الطفولة

حتى سن الثامنة عشر وبالنظر لما تمتاز به هذه المرحلة من  تبدا هذه المرحلة من لحظة الوالدة

 ث مراحل ٌمر بها الطفل :واالدران فمد تم تمسٌمها الى ثبلتؽٌٌرات جوهرٌة فً النمو 

ى بلوغ ا منذ والدته حتوتبد صؽٌر ؼٌر الممٌز (الطفولة لبل مرحلة التمٌٌز ) ال - المرحلة االولى  

 .من عمره  سن السابعة

 فً ثبلث مراحل ذهب البعض الى ان الجرابم فً تتركز 

 سنة   6-3بٌن سن 

 سنة  16-14بٌن 

 سنة  45-42بٌن 
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معللٌن ذلن بخضوع العمل والنفس لنزاعات شهوانٌة متعددة خبلل هذه المراحل بسبب تحول بعض 

 طرٌة وتؽٌر لوة الذات .الؽرابز الف

وبالرجوع الى المرحلة االولى نجد البعض ٌرى بؤن هذه المرحلة ال عبللة لها بالظاهرة االجرامٌة 

رؼم أهمٌتها فً تكوٌن شخصٌة الفرد كون الطفل ٌعتمد على والدٌه اعتماداً كلٌاً وال ٌتمكن منفهم 

سن السابعة أو الثامنة ولهذا اعتبر الفمهاء أن  وأدران العوامل البٌبٌة واالجتماعٌة المحٌطة به اال فً

هذا السن هو الذي ٌبدأ فٌه الطفل فً الخروج عن طاعة والدٌه وٌنتج السلون الذي ٌمكن أن ٌتحمك 

 معه الفعل االجرامً .

ٌتجه رأي ثالث الى عدم الحام وإدخال هذه المرحلة فً الظاهرة الجرمٌة نهابٌاً، فمبل بلوغ فً حٌن 

سنة فإن  12-9التاسعة ال ٌمكن أن تظهر فً حٌاته أفعال إجرامٌة وحتى بعد بلوؼه سن  الطفل سن

هذه االفعال ال تظهر إال على سبٌل االستثناء، وحجتهم فً ذلن أن معظم التشرٌعات الجنابٌة ال 

 تسمح بمسؤلة الحدث جنابٌاً إال إذا كان لادراً على الفهم واالدران .

ح فً اعطاء تفسٌر دلٌك وواضح للعبللة بٌن مرحلة الطفولة األولى وجمٌع هذه اآلراء لم تفل

من الجرٌمة وهذا ال ٌتحمك إال إذا  ها تجاهلت سٌاسة المنع وهً التولًألنوالسلون االجرامً، 

أمكن الحٌلولة بٌن الفرد وبٌن الترافه الجرٌمة فً مراحل عمره األولى وهو ما ٌطلك علٌه بالسٌاسة 

ً ما ٌحرص على التملٌد من المناهج والمابمٌن علٌها الولابٌة الخاصة  بالصؽار ألن الطفل ؼالبا

وسلون التبلمٌذ الذٌن ٌعكسون بٌبات اجتماعٌة شتى، وكذلن األطفال الذٌن ٌختلط بهم عند خروجه 

 الى الشارع .

لخٌر ولهذا تمع على االبوٌن مسإولٌة التوجٌه والتربٌة على اسس لوٌمة حتى تشحن روحه بمبادئ ا

ل لوله تعالى مث والمحبة والفضٌلة، ومن هذه المبادئ تموى هللا والخوؾ من عمابه والشؽؾ بثوابه

ٌِْر نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ اأْلَْرِض  ) وأي طود ٌحصن االنسان  ( فََكؤَنََّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعًا َمن لَتََل نَْفًسا بِؽَ

ٌِْدٌَُهَما  )ر لوله تعالى ٌمن نزوات الشٌطان أعظم من أن ٌحفظ الصؽ َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرلَةُ فَاْلَطعُوا أَ

ُ َعِزٌز  َحِكٌم   ِ َوَّللاَّ َ اَل )تعالى  ولوله ( َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكااًل ِمَن َّللاَّ َواَل تَْبػِ اْلفََساَد فًِ اأْلَْرِض ۖ إِنَّ َّللاَّ
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ٌعة االسبلمٌة المربٌن بؤن ٌوجهوا الصؽار على أنوارها حصون شتى أمرت الشر ( ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌنَ 

حتى ٌستمبحوا الجرٌمة وأخطارها كما أكدت الشرٌعة على مبدأ المدوة الحسنة فً التربٌة والتوجٌه 

لادر على توجٌه الصؽٌر، كما أن أثرها ال ٌمتصر ألنه خٌر تطبٌك عملً على هذه المبادئ النظرٌة 

همٌة الكبرى بالنسبة للبالؽٌن ولهذا كان الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز على الصؽار فحسب بل لها األ

ْسئُولُونَ )تنهمر دموعه وٌمشعر جلده حٌنما ٌسمع لوله تعالى  ألن المدوة الحسنة  ( َولِفُوُهْم إِنَُّهم مَّ

والمثل األعلى والمسإولٌة ال ٌختص بها واحد دون آخر بل هً شاملة لروافد المجتمع كافة، وهً 

على كل مإتمن مسإول أمام هللا من االبوٌن الى االخ الكبٌر الى االخت الكبٌرة الى من وضع مانة أ

) فً عنمه أمانة التربٌة والتوجٌه والتعلٌم وبالشكل الذي بٌنه النبً دمحم صل هللا علٌه وسلم بموله 

ُجُل َراعٍ فًِ أَْهِلِه َوُهَو  ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسإول َعْن َرِعٌَّتِِه، اإِلَماُم َراعٍ وَ  َمْسإول  َعْن َرِعٌَّتِِه، َوالرَّ

 َعْن َرِعٌَّتَِها، َواْلَخاِدُم َراعٍ فِ 
ٌِْت َزْوِجَها َوَمْسإولَة  ً َماِل َمْسإول  َعْن َرِعٌَّتِِه، َواْلَمْرأَةُ َراِعٌَة  فًِ بَ

ُجُل َراعٍ فًِ َماِل أَبٌِِه َوَمْسإول  َعْن  لَاَل: َوَحِسْبتُ -َسٌِِّدِه وَمْسإول  َعْن َرِعٌَّتِِه،  أَْن لَْد لَاَل: َوالرَّ

   )َوُكلُُّكْم َراعٍ َوَمْسإول  َعْن َرِعٌَّتِهِ  -َرِعٌَّتِهِ 

ولد دلت االحصابٌات الجنابٌة أن الجرابم التً ترتكب من الصؽار تكون للٌلة ال تكاد تذكر إذ بلؽت 

 وهذا ٌعود الى عوامل من أهمها :,. 9لممٌزٌن نسبة إجرام الصؽار ؼٌر ا 1979عام 

شدة الرلابة التً ٌفرضها االبوان ممرونة بالعناٌة الفابمة على ابنهما فً هذه المرحلة من حٌاته  – 1

. 

 شعور الطفل بالمناعة وللة المؽرٌات التً تدفعه اللتراؾ الجرٌمة .  – 2

 صؽٌر الممٌز (الطفولة بعد مرحلة التمٌٌز ) ال –المرحلة الثانٌة 

تمع هذه المرحلة بٌن سن السابعة وحتى سن المراهمة دلت الدراسات النظرٌة والتجارب العملٌة  

تربوٌة اخذت من العمر وعلى هذا االساس فان احدث النظرٌات ال السن السابعة بان االدران ٌبدا فً

ت ام فً المدارس ولهذا امرٌة االنتظجعلت اكمال سن السادسة بدا دران اذإلبالحد االدنى لبداٌة ا
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ولما كان التمٌٌز ٌتكامل فً  هم الصؽار الصبلة فً سن السابعة،الشرٌعة االبوٌن ان ٌعلموا اوالد

 ٌة بحمه بالكبلم ام بالضرب الٌسٌر،دٌبؤسن العاشرة فٌكون الصبً عندها اهبل النزال العموبة الت

م أبناء سبع سنٌن، واضربوهم علٌها وهم أبناء َعْشر، وفرلوا ُمُروا أوالدكم بالصالة وه)لموله ملسو هيلع هللا ىلص 

 ) بٌنهم فً المضاجع

لخٌر والشر ورؼم هذه المرحلة مهمه اذ تتسم بمدرة الصؽٌر فً التمبل واالدران والتمٌٌز فً ا

نه لم ٌحسن ه احٌانا اال بمرافمة احد ذوٌه أللبل هذا السن اال انه ٌصعب انتظام انتظامه بالمدرسة

فً الدراسة دون  على التمٌٌز مستمراً  تمٌٌز لبل السابعة من عمره وبعد السابعة نجده لادراً ال

ً إذ لد ٌبلػ الصبً سن انمطاع ً زمنٌا ، ولو ارجؤنا مرحلة التمٌٌز الى سن التاسعة لكان هذا تخلفا

لرجولة وهذا االحتبلم فً السنة الثالثة عشر ومعنى ذلن إننا جعلنا اربع سنوات ما بٌن الطفولة وا

أمر سماعه ٌؽنً عن الرد علٌه إذ لررنا هدر سنتٌن من عمر االنسان تمر دون تمٌٌز أو إدران، 

وهذا ٌتعارض مع حمٌمة تفرض نفسها وهً أن المرن الحالً وما صاحبه من تطور علمً 

 تمدٌم وسابل سهلت توصٌل المعلومات الى أذهانوتكنولوجً هابل فً مختلؾ المٌادٌن ساهم فً 

ً أن الصؽار لد تجاوزوا  الصؽار بؤسالٌب تناسب وعٌهم وإدراكهم، الى الحد الذي نشعر به أحٌانا

مرحلة الصؽر بما نتلماه منهم من تساإالت ومنالشات مختلفة حول ما ٌدور فً حٌاتنا الٌومٌة وما 

من خرافات ٌرافمها من احداث، الى الحد الذي ٌجسد الفرق الكبٌر بٌن ما كانت تمتلا به عمولهم 

ً ما ٌلجؤ  وأفكار مرٌضة بسبب لصص وحكاٌات العفارٌت والجن وؼٌرها من األوهام التً ؼالبا

الٌها اآلباء واالمهات لتخوٌؾ أبنابهم أو لسد الفراغ حٌنذان فً حٌن أن عالمنا الذي ٌعٌش فٌه 

 ا ٌنفعهم إذا هٌؤنا ألطفالناأطفالنا الٌوم لد نبذ ذلن كله وأبدله بما هو حمٌمً مع استثمار هذا التؽٌٌر بم

     من ٌحسن تربٌتهم وٌوجههم وفك المٌم االخبللٌة الفاضلة .

 مرحلة المراهمة والبلوغ  - المرحلة الثالثة

اوجب المختصون مراعاة  ٌن البلوغ وحتى سن الثامنة عشر ألهمٌة هذه المرحلةتمع هذه المرحلة ب

ٌختلؾ فً فترة  ثٌر السلون االجرامً نهم ٌرون ان تؤال ل هذه المرحلة،خبل درجات السن المتفاوتة
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ثٌر عاملٌن متعارضٌن الفرد ٌخضع خبلل هذه المرحلة لتؤ ، ألنبعد البلوغ البلوغ عنه فً فترة ما

مما من شانه دفع المراهك اللتراؾ  الداخلً والظروؾ البٌبٌة الخارجٌةهما التكوٌن النفسً 

 الجرٌمة 

 طفه ورؼباته الشخصٌة كحب المؽامرةثٌر ؼرابزه وعواة تحت تؤمع الفرد خبلل هذه المرحلٌ

واضطراب  ه الجسمانً وازدٌاد طالته البدنٌةوالتحدي واظهار الموة تصاحب شعوره بنمو تكوٌن

من فرص تعارضه مع العوامل  ، مما ٌزٌدضبط النفس ته علىوضعؾ فً لدر مٌوله الؽرٌزٌة

فٌكون التعبٌر عن عدم  تفه االسباب،لذا نجده ٌثور أل رؼبات الخارجٌة التً ال ٌتٌسر له تلبٌة هذه ال

 بة التراؾ الجرابم فً هذه المرحلةالى ان نس تشٌر االحصاءات الجنابٌة لجرابم،الرضا بالتراؾ ا

 وتعد هذه المرحلة تٌن السابمتٌن،مرتفع جدا اذ ٌشمل عشرة اضعاؾ الجرابم المرتكبة فً المرحل

د ن، كما ٌموستمٌم اال بالفارس الذي ٌوجه العناٌ ذ ان الصبً جواد جامح الاالبناء اعصٌبة فً حٌاة 

 رلٌب ٌرى نفسهعن الالى شاطا السبلم، ألن الصبً حٌن ٌشب عن الطوق وٌبتعد  الربان السفٌنة

ضطرب والؽرابز تهٌج والرؼبات تتدفك مما ٌحرص على فً اعداد الرجال حٌث الؽدد تنمو وت

تكاد تختفً فً المجتمعات اال ان هذه الظواهر  ،بالموة شعورالو البدنٌةة طالاشباعها مع وجود ال

فهو مرتبط برلابة هللا تعالى اذا وجهه المربون  الصبً وان دخل فً مرحلة المراهمة الن المحافظة

واشعروه بمرب هللا تعالى منه ومادام المراهك لم ٌبتعد عن الرلابة والتموى منذ الصؽر نحو الخٌر 

على عكس من حرموا ، لمؽرٌات التً تفضً به الى الجرٌمةٌد كل البعد عن المنزلمات وافهو بع

نعمة التوجٌه الصالح فانهم تابهٌن ضابعٌن ٌسٌرون كالجٌاد ببل عنان خلؾ الؽرابز والشهوات ال هم 

  . لهم سوى اشباع ؼرابزهم وشهواتهم باي شكل

بً الى وسابل االعبلم الممروء والمر ةالى المدرسكاتؾ الجهود من المربٌن الى االسرة وال بد من ت

، حتى ٌكونوا رجل المستمبل الذي ٌرٌدونه، أما إذا ابتلى المجتمع حتى ٌنشلوه من هول هذه المرحلة

بالفوضى التربوٌة، المتمثلة بتنالض التوجٌه األسري والتوجٌه المدرسً واالجتماعً، فمد تخفك 
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لسلٌمة ولد تعجز المدرسة عن إكمال هذه الرسالة، فٌنشؤ رجال األسرة فً توجٌه األبناء الوجهة ا

           . المستمبل نشؤة منحرفة ال تعرؾ إال إرواء الؽرابز والشهوات وإن كانت على حساب الؽٌر

 المطلب الثانً

 مرحلة الشباب

 25-11تمع هذه المرحلة بٌن سن  -

إذ ٌرتبط بها وصول االضطرابات ر اخطر مراحل العممن تتمٌز هذه المرحلة باعتبارها   -

كشفت فمد استعدادا لظهور طور االستمرار.  المتصلة بالمراهمة الى نهاٌتها، الفسٌولوجٌة والنفسٌة

االحصابٌات مدى خطورة هذه المرحلة من مراحل العمر إذ بٌنت ان نسبة التراؾ الجرابم كانت 

 مرتفعة خبللها.

رنسا او فً الكوٌت الى ان نسبة ارتكاب الجرابم فً هذه و لد اشارت عدة احصابٌات سواء فً ف -

 المرحلة كبٌر جدا.

حصاء ان التً تصدر عن الجهاز المركزي لئل ت الرسمٌةما فً العراق فمد اشارت االحصاءاا -

% اما نسبة حوادث ,25,8 هً 1979على المخالفات لسنة  نسبة الجرابم التً الترفها الشباب

 %.,,22لشباب لنفس السنة هً التً ارتكبها االمرور 

 عات وال سٌما الشرٌعة االسبلمٌة،و نظرا لخطورة هذه المرحلة فمد عنٌت بها الكثٌر من التشرٌ -

تذكً بما خصت به الشباب من توجٌهات وإرشادات  من االهتمام و العناٌة اذا اولتها مزٌداً 

 منو وز مخاطر هذه المرحلة،ضمابرهم وتنمً انفسهم وتصفً سرابرهم من أجل مساعدتهم فً تجا

لتً اودعها هللا فً كبل الجنسٌن، ثم الؽرٌزة الجنسٌة ا برز المشاكل التً ٌعانً منها شبابنا اآلن هًا

 هللا علٌه وسلم صلِ  بموله زواج لد لدر هللا حلها بؤمر ٌسٌر ٌنسجم مع الكرامة االنسانٌة اال وهو ال

ٌا معشر الشبًاب من استطاع منكم البًاءة فلٌتزوج فإنه أؼض للبصر وأحصن للفرج ومن لم  )
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اً الزواج رٌعس ومما ٌإسؾ له أن اصبح الزواج أمراً  ( ٌستطع فعلٌه بًالصوم فإن الصوم له وجاء

فً هذه االٌام، إذ جنى الناس على أنفسهم فمد فرطوا بنعمة كبٌرة وهبها هللا لهم وهً نعمة 

حٌث ان البشرٌة لٌست بحاجة الى ازدٌاد  ستمرار الروحً الذي ٌتحمك فً ظل الزواج، اال

مادٌة بمدر حاجتها الى الوسابل التً تنجح فً اكتشاؾ مجاهل النفس المخترعات فً الجوانب ال

 االنسانٌة من اجل تطوٌر وسابل العبلج الروحٌة التً تحمك االستمرار النفسً والروحً.

فٌصاحب ذلن شعور الشاب احٌانا لد وصل الى  ب تزداد الموة البدنٌة والعملٌة،لشباففً مرحلة ا -

ه بؤنه مرحلة النضوج فً كل شًء فٌإدي ذلن الشعور الوهمً الى اصابته بالؽرور الذي ٌوحً ل

فٌولعه فً كثٌر من فٌدفعه ذلن ان ٌظهر هذه االفضلٌة بٌن الناس  ٌتمٌز باألفضلٌة عن ؼٌره،

 اوضحها حوادث السٌارات سببها حب التباهً واظهار الموة وحب السٌطرة واالنانٌة. المشاكل ومن

 والذي نتمنى من الشباب ان ٌنهجوه ٌتلخص فً امرٌن : -

لتموى التذكٌر باألوامر فمعنى ا التموى تحول دون التراؾ الجرٌمة،تموى هللا الن  االول :

 م و شتان بٌن النور والظبلم.فاألوامر هً النور والنواهً هً الظبل والنواهً،

الزواج اذا هو الحل العملً الذي تخفؾ به وطؤة الرذابل وتزدهر به الفضابل اذ ان  الثانً :

نْ  لَُكم َخلَكَ  أَنْ  آٌَاتِهِ  } َوِمنْ  لموله تعالى ن بالمرأة هو سكن الروح والفإاد،االلترا  أَْزَواًجا أَنفُِسُكمْ  ّمِ

ٌَْها لِّتَْسُكنُوا ٌْنَُكم عَلَ َوجَ  إِلَ َودَّةً  بَ ِلنَ  فًِ إِنَّ ۚۚ  َوَرْحَمةً  مَّ
َٰ
 ٌَتَفَكَُّروَن { لِّمَْومٍ  ََلٌَاتٍ  َذ

مض وتوان كل عبللة ؼٌر مشروعة بٌن الرجل والمرأة من شؤنها ان تدنس هذا السكن العظٌم  -

 اركانه. 

نفثات شٌطانٌة فالعبللة ؼٌر المشروعة مهما اتخذت لها من وصؾ او اطلك علٌها لفظ ما هً  -

دلت الولابع المضابٌة وما اكثرها على ان كرامة االنسان تنزل دون مستوى اآلدمٌة إذ تختلط 

االنساب وتخان االحباب وتختل الثمة وتحل االساءة محل اإلحسان وتصبح المرأة فٌها كؤنها بضاعة 

 او وسٌلة مإلتة ال ؼاٌة ٌسكن الٌها الطلب وتطمؤن الٌها الروح.
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 لثالثالمطلب ا

 مرحلة النضج والكهولة

 55-25تمع هذه المرحلة بٌن سن  -

ألهمٌة هذه المرحلة وطول  ها و هٌبتها من صورتها النهابٌة، حٌث تمترب شخصٌة الفرد فً مبلمح

  الى مرحلتٌن من لبل البعض فترتها فمد تم تمسٌمها

 35-25االولى : مرحلة النضوج المتوسط وتمتد من 

  55-35نضوج الكامل وتمتد من الثانٌة : مرحلة ال

تتمٌز المرحلة االولى بكثرة النشاط والحٌوٌة والحاجة الى الحٌاة العاطفٌة المستمرة فً حٌن تتمٌز  -

 الثانٌة باالستمرار على المستوى المهنً والمكانً والعاطفً.

لجرابم ان نسبة الجرابم بصورة عام فً هذه المرحلة رؼم طول فترتها تكون الل من نسبة ا -

 الممترفة فً مرحلة الشباب لما تتسم به من هدوء واستمرار وتفتح ونضوج.

ولمد اشارت االحصابٌات فً فرنسا والكوٌت بؤنها تؤتً فً المرحلة الثانٌة بعد مرحلة الشباب فً   -

 نسبة الجرابم.

تتسم  مدٌمةالحٌث ان المجتمعات  المعاصرةبداٌة االستمرار فً المجتمعات  المرحلةوتتمثل هذه 

ً  المعاصرةباالستمرار المبكر وكذلن بعص مجتمعاتنا الرٌفٌة   فإنها اما المجتمعات المدنٌة، اٌضا

ً تعلك االستمرار على اكمال مراحل الدراسة والسٌما الجامعٌة ثم الخدمة    العسكرٌة سابما

  سنة  22(=4+6+6+6) بسٌطة  عملٌة حسابٌهفب
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سنه من العمر وهو  25جدانً فً الولت الحاضر للما ٌبدأ لبل حٌث ٌبدأ االستمرار المكانً والو

ٌفترض ان تمل نسبة ارتكاب  ن بتحمل المسإولٌات وعلى هذا االساسالسن الذي ٌبدأ فٌه االنسا

الجرابم اال ان االحصابٌات الجنابٌة دلت على ؼٌر ذلن اذ ترى بان اكثر الجرابم راجع فً الظاهر 

وٌرجعها البعض االخر الى  ،ٌتصل لسم منها بمرحلة الطٌش والشبابالتً  المرحلةالى طول هذه 

 منها الفشل فً تحمٌك االستمرار المادي او الوظٌفً او العاطفً  المرحلةاسباب متعلمة بهذه 

ً  وصل وتكامل النضج ببلوغ سن االربعٌن حٌث ٌبلػ االنسان اشده عمبلً  وتمل الجرٌمة اذا ما  وجسما

إَِذا بَلََػ أَُشدَّهُ َوبَلََػ أَْربَِعٌَن َسنَةً لَاَل َرّبِ أَْوِزْعنًِ أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََن الَّتًِ أَْنعَْمَت  َحتَّىَٰ  ) لال تعالى 

ٌَْن َوإِنِّ  ٌَّتًِ ۖ إِنًِّ تُْبُت إِلَ ًَّ َوَعلَىَٰ َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلً فًِ ذُّرِ ً ِمَن َعلَ

  .......( ُمْسِلِمٌنَ الْ 

اذ لد ٌكون االنسان بعد الخمسٌن مشمبزا من التراؾ  58-48الجرٌمة بٌن  تتضاءلومن ثم 

 ً ً  الجرٌمة لضآلة الحٌاة فً عٌنٌه بعد فهمها على حمٌمتها او لعجزه عن الترافها روحٌا كردود  وبدنٌا

ً تً اصابته تً المت به واالمراض الالفعل التً واكبته فً حٌاته والنوابب ال  كما لد ٌكون متسما

 ً ٌحرص على ان ٌحافظ علٌها السٌما وكانه فً هذه  مرمولةشخصٌة  بسمعة جٌده او مكتسبا

 واٌنعت ثمارها بكثرة االوالد واالحفاد  المرحلة كشجرة تشعبت أؼصانها

مور ان ٌحتاج الى توجٌه فكري ٌعتمد على اربع اأنه  المرحلةمن المهم على االنسان فً هذه نجد و

 وهً  ان تجد الٌها سبٌبلً  اإلجرامٌةدر للنزعة دت وتعانمت اثمرت الشخصٌة التً ٌناتح

 المناعة-4         التوكل-3       السعً-2      لتموى ا-1

ً  المتمً ٌجب بالضرورة ان الف االعتداء  ، والن االعتداء هو ظلم على حك االنسان ٌكون معتدٌا

سم من االعتداء على حموق هللا تعالى، فمال سبحانه فً االعتداء على حك الفرد اشد واعظم واج

ِ لَْد َضلُّوا َضالال بَِعًٌدا )على حمه ولال تعالى فً حكم  ( إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

ُ  )االعتداء على حك اإلنسان  إِال  اِلٌَْؽِفَر لَُهْم َوال ِلٌَْهِدٌَُهْم َطِرٌمً إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم ٌَُكِن َّللاَّ



 علم االجرام

 اعداد : د. زٌاد ناظم جاسم

 المرحلة االولى

 / جامعة االنبار  كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة

 

ِ ٌَِسًٌرا حتى ٌتعطر للبه  هل من المرانفالمتمً ٌن (َطِرٌَك َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا َوَكاَن َذِلَن َعلَى َّللاَّ

رٌمة فمد صلح الجسد كله، فالج صلح الملببنور الخالك العظٌم وتتعلك روحه بجوهر الفضٌلة وإذا 

فً التنفٌذ، ألن الجوارح ما هً  الجوارحتستمر فً الملب بالنٌة والعزم والتفكٌر لبل أن تتحرن بها 

 إال وسابل تنفذ أوامر الملب والعمل . 

ٌَْس ِلإِلنَساِن إِالَّ َما َسعَى)السعً فهو مستوفى من لوله تعالى أما  ثُمَّ   َوأَنَّ َسْعٌَهُ َسْوَؾ ٌَُرى  َوأَْن لَ

وٌتصور  باألمل،ثماره  لفشل فانه البد ان ٌوتًوالسعً وان واكبه بعض ا ( َزاهُ اْلَجَزاَء األَْوفَىٌُجْ 

 (إذا لامت الساعةُ وفً ٌد أحدكم فسٌلة فلٌؽرسها)هللا علٌه وسلم  السعً فً لوله صلِ 

ِإَذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل فَ ) تعالى  على هللا فمد جعلناه بعد السعً ألن هللا لدم السعً علٌه بموله وأما التوكل

ِلٌنَ  َ ٌُِحبُّ اْلُمتََوّكِ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ لال رُجل  ِللنَّبًِّ ( حدٌث الرجل الذي ترن نالته طلٌمة وكذلن  (َعلَى َّللاَّ

فالتوكل هو الشعور بوجود )  اعِمْلها وتوكَّلْ  : صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم : أُرِسُل نالتً وأتوكَُّل ؟ لال

، فإذا توفر معنوٌة التً ٌعتمد علٌها االنسان وٌوكل إلٌها األمور بعد األخذ باألسباب المادٌةالموة ال

  انشراح النفس واطمبنان الروح، عنصرا هذه المعادلة العزم + التوكل =

التً ٌمؾ بها االنسان ٌتحدى المصاعب  الشخصٌةعماد  فإنهاوهو االمر االخٌر  المناعة فؤما

لدرها هللا تعالى  فاألرزاقحتى ٌصل الى مبتؽاه وٌحمك المؤرب التً ٌطمح الٌها وٌتؽلب على الفشل 

ٌْنَا الَ تُْرَجعُونَ )كما لدر الوات الحٌاة من االزل  فالمنوع الذي  ( أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْمنَاُكْم َعبَثاً َوأَنَُّكْم إِلَ

من اجل ان  الجرٌمةزلمٌن فً التراؾ ٌنزلك مع المن ٌتحدى الفشل وٌرضى بما لدره هللا له وال

العزٌمة  بؤسبابمن االٌمان والمإمن ٌعمر للبه  فالمناعةٌحمك لذة عاجله او ٌطمبن نزوة عابره 

 بالصبر  المتمثلةوالنصر 

ولنا فً اسبلفنا لدوة حسنة فمد سموا بالمناعة والرضا وال ٌحسدون أحداً على نعمة لد أجزلها هللا 

تستطٌع كنوز الدنٌا أن حرم من نعمة المناعة اتصؾ بداء النهم والطمع الذي ال  لهم مهما بلؽت، فمن
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ً لموله صلِ  ثَاِلثًا،  َواِدًٌا اَلْبتَؽَى َماٍل، ِمن َواِدٌَانِ  آَدمَ  اِلْبنِ  كانَ  لو )هللا علٌه وسلم  تمؤل جوفه مصدالا

 ( إالَّ التَُّرابُ  آَدمَ  َواَل ٌَْمألُ َجْوَؾ اْبنِ 

لٌس الِؽنى عن ) بموله هللا علٌه وسلم صور به المصطفى صلأجمل التصوٌر الذي  وما أجمل ما

وهذا ٌدلل على عدم التشبث بالحٌاة وعدم التفكٌر فً رزق  ( كثرة العَرض، ولكن الِؽنى ِؼنى النفس

 اً.الؽد، بل ٌجب أن ٌكون واثماً بوعد هللا تعالى ومكذباً بوعد الشٌطان الذي ٌعد االنسان الفمر دابم

 العفة  المناعة شعبة من شعب االمام الؽزالًولد جعل 

      

 المطلب الرابع

 الشٌخوخةمرحلة 

ولد تتسم بالطول  ،من العمر حتى انمضاء االجل المحتوم المرء الخمسٌن عند بلوغ المرحلةتبدأ هذه 

 ٌمتد الى ما او لد ٌنتهً اجله بعد الخمسٌن ولد ،الزمنً المصحوب بالطوارئ التً تفاجا االنسان

، وكل الضعؾ وتهن العظام وتتفالم االالم فٌها ٌدب من العمر، إذ الموى فً هذه المرحلة شاء هللا

هذه األمور لها من االثر البالػ على النفس والملب وهل تمترؾ الجرٌمة إال بهما، وما الجوارح اال 

  ن . جنود بٌد الجوامح، ولهذه العلل تمل الجرٌمة كلما تمدم عمر االسا

  المرحلةاهم ممٌزات هذه 

نظرا  لد تستمر حتى بعد سن الخمسٌن الجرٌمةنوازع الشر لدى االنسان ومٌله الى التراؾ 

من الوازع  الشٌخ للبأو نشوء نوازع ودوافع جدٌدة فخلو  اإلجرامٌةالستمرار النوازع والدوافع 

االحفاد له، لهذه االسباب ربما ٌلجؤ ومخافة هللا وشعوره بالوحشة والحاجة وعموق االبناء والدٌنً 

عمر بن الخطاب رضً وما ابدع الخلٌفة العادل المجتمع(  حالد على)الشٌخ الى التراؾ الجرٌمة  

) عرفنان هللا عنه وهو ٌدرن اثر حاجة الشٌخ على نفسه ما لم ٌمؾ المجتمع على تكرٌمه واعزازه 
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ه ٌشكو من حاجة اذ لرر ان ٌصرؾ له مرتبا من لالها للشٌخ الذمً الذي وجد شابا وتركنان شٌخا (

 بٌت المال ٌكفٌه وٌؽنٌه عن السإال 

، وألنه ذا لم ٌطهرها بمنهل الخوؾ من هللاافً نفس الشٌخ  متؤصلهان نوازع الجرٌمة لد تبمى 

 ً ً وٌهن عظما ً خبراته ستخدمفمد ٌتجه الى التراؾ الجرٌمة بوسابل ؼٌر مباشرة م ٌمرض جسما ا

ى الموة لفكرٌة معتمداً على التخطٌط والتحرٌض وؼٌرها من الوسابل التً ال تحتاج الالذهنٌة وا

البدنٌة وما ٌترتب علٌها، وال ٌمكن تصور الجرابم الناتجة عن الؽرٌزة الجنسٌة فً هذه الفترة كونها 

فً  تبدأ بالضعؾ والوهن باإلضافة الى هموم الحٌاة التً اثملته، واذا كانت هذه الظاهرة تتجلى

 بعض المجتمعات فبل ٌمكن أن نعممها على المجتمعات كافة.

ً أو جداً  محاط بمراكز االوالد  ً ما ٌكون أبا إن مكانة الشٌخ االجتماعٌة فً هذه المرحلة ؼالبا

 باستشارة االحفاد، 

وٌتجه الى  ٌخ بهذه الفترة التوبة والمؽفرة من هللا عز وجل  وهو ٌوشن ان ٌفارق وٌرحل الش ٌطلب

الفروض والتكالٌؾ من حج وؼٌرها شعوراً منه بالندم على ما فاته من العمر وهو الكثٌر وما بمً 

 هو االلل   

ففً مصر عموما  المرحلةانخفاض نسبة الجرابم خبلل هذه  الرسمٌةاثبتت االحصابٌات الجنابٌة 

ٌمثل  1969 ، وفً%( من مجموع المجرمٌن3,5) 1939-1938 العشر سنوات الممتدة من  اثبتت

 %( 11.48) 1979عام  النسبةاما العراق فمد بلؽت من المجرمٌن،  %(4.1)

لد تبمى متمده مالم تتدخل عوامل تساعد على اطفابها ..  اإلجرامٌةوخبلصة المول ان الظاهرة 

 همجتمع ٌكرم فٌه الشٌخ وٌمدر

بٌن البنٌن والبنات  عزاما النساء فلهن الحظ االوفى فتصبح مخدومة ال خادمه ترفل بالسعادة وال

ة، بل ٌعد هذا واجب شرعً لآلباء على ابناءهم وما أعظم احكام وتعٌش فً رعاٌة ومعاملة فاضل

َولََضى )المرآن الكرٌم االي شملت الشٌوخ رجاالً ونساًء بضمان منمطع النظٌر اال وهو لوله تعالى 
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ا ٌَْبلُؽَنَّ ِعنَدَن اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما فاَلَ تَمُل لَُّهَمآ أُّؾٍ َربَُّن أاَلَّ تَْعبُُدواْ إِالَّ إٌَِّاهُ َوبِاْلَواِلدَ  ٌِْن إِْحَساناً إِمَّ

ّبِ اْرَحمْ  ْحَمِة َولُل رَّ ُهَما َكَما َوالَ تَْنَهْرُهَما َولُل لَُّهَما لَْوالً َكِرٌماً* َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ

َانِى  (َصِؽٌراً  َربٌَّ

ومما تمدم ٌتبٌن لنا ان منزلة الشٌوخ فً مجتمعاتنا تختلؾ عما هً علٌه فً المجتمعات االخرى، 

ولهذا فإن الترافهم الجرٌمة بشتى انواعها ٌكون بنسبة تمل بكثٌر عن الذٌن ٌصارعون الفالة 

الخوؾ من والحرمان لوحدهم وٌشعرون بالوحشة والوحدة والعموق فً مجتمعات حرمت من نعمة 

 هللا عز وجل .

 

 


