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م.م كرار ماهر كاظم
م.م حسن صادق

نشأة علم العقاب
علم العقاب حدٌث النشأة ،حٌث تعود نشأته الى القرن السابع عشر ،وقد مر بمراحل
عدٌدة ،وساهمت فً تطوٌره عوامل كثٌرة ،فقبل القرن السابع عشر كانت
الجــزاءات الجنائٌة تنحصر بالعقوبات البدنٌة المتمثلة باالعدام وبتر أحد أعضاء
الجسم والجلد وهً السائدة فً القوانٌن الجنائٌة ،اذ ال ٌثٌر تنفٌذها مشاكل تستحق أن
تكون محال لدراسات علمٌة ،باعتبار ان تنفٌذها ال ٌستغرق غٌر وقت قصٌر تنقضً
بأنقضاءه جمٌع المشاكل المتعلقة بالتنفٌذ العقابً ،وكانت السجون حٌنها أماكن حجز
فٌها المتهم انتظارا لمحاكمته ثم تحولت بعد ذلك الى اماكن لتنفٌذ العقوبة التً كانت
ذات طابع انتقامً وتستهدف اٌالم المحكوم علٌه.
وكان التنفٌذ العقابً ٌتسم القسوة وأعمال التعذٌب ،لهذا كانت حالة السـجون مزرٌة
مما دعا الى االهتمام بها من قبل بعض المصلحٌن .وقد بدات الدراسات العقابٌة
األولى على ٌد فٌلٌب فرانس من اٌطالٌا ،كما اهتم (جان مابلو) من فرنسا بالسجون،
وقد نشر بحثا عن تأثٌر السجن على النزالء.
أما فً انكلترا فٌعد جون هوارد أول من اهتم بدراسة السجون ،واشار الى حالة
السجون فً أوربا ،وقد دون اراءه فً كتابه حالة السجون فً انكلترا ووٌلز
ومالحظات تمهٌدٌة عن بعض السجون األجنبٌة( وقد تقبل نظام السجن االنفرادي
لكنه اقترح تخفٌف قسوته وخاصة بما ٌتطلب تهذٌب المحكوم علٌهم من اجتماعهم،
بل أن عناٌته انصرفت الى وجوب الفصل بٌنهم اثناء اللٌل ،كما اهتم هوارد بالفصل
بٌن طوائف المسجونٌن وحرص بصفة خاصة على وجوب الفصل بٌن المحبوسٌن
احتٌاطٌا والمحكوم علٌهم ،وتكلم عن العمل ودوره ،كذلك اشار الى وجوب االهتمام
بالحالة الصحٌة فً السجون والعناٌة بالتهذٌب الدٌنً وحسن اختٌار العاملٌن فً
السجون .ولكن أكبر رواد البحث العقابً وأعمقهم أثرا فً تأصٌل علم العقاب هو
شارل لوكاس الذي نشر فً عامً ۷۳۸۱و  ۷۳۸۳مؤلفه فً نظرٌة الحبس وقد
تناول فٌه دراسة المشاكل العقابٌة فً صورة شاملة وفق منهج علمً دقٌق ،وقد
عرف علم العقاب بأنه علم دراسة سلب الحرٌة باعتباره وسٌلة الى اصالح المحكوم
علٌه ،وقرر أن سلب الحرٌة ال ٌقوم بهذا الدور اال اذا كان انفرادٌا ،وطالب
باخضاع السجون لقواعد قانونٌة محد دة ،بل انه طالب بوضع تقنٌن ٌضم القواعد
التً تحكم التنفٌذ العقابً وتحدد بصفة خاصة النظام الداخلً للسجون.
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وقد كان ٌطلق على الدراسات التً تنظم تنفٌذ العقوبة ب علم السجون وكان ذلك فً
وقت ظهور تعالٌم المدرسة التقلٌدٌة الكالسٌكٌة والمدرسة التقلٌدٌة الحدٌثة وكان
ظهور الدراسات العقابٌة فً القرن السابع عشر نتٌجة ألنتشار العقوبات السالبة
للحرٌة فً القوانٌن العقابٌة.
ومن جانب آخر فقد اطلق اسم علم معاملة المذنبٌن على العلم الذي ٌدرس القواعد
التنفٌذٌة لمختلف العقوبات والتدابٌر ووسائل الوقاٌة من الجرٌمة بصفة عامة ،وكان
ذلك بسبب التطور الحاصل بظهور فكرة التدابٌر اضافة الى العقوبة ووسائل
اصالحٌة أخرى تمثل أسالٌب للوقاٌة تتخذ قبل ارتكاب الجرٌمة .مثال ذلك التدابٌر
التً تطبق بشأن حاالت المتشردٌن والمشتبه فٌهم.
هذا وقد استعمل مصطلح المعاملة من قبل مؤتمر الوقاٌة من الجرٌمة ومعاملة
المذنبٌن المنعقد فً لندن عام (  ) ۷۱6۰وفً استكهولم عام (  ) ۷۱6۵ثم فً
طوكٌو عام (  .) ۷۱۱۰وهكذا فً المؤتمرات الالحقة.

مراحل تطور علم العقاب
هناك ثالثة مراحل اجتازتها أبحاث علم العقاب وهي:
المرحلة األولى :وهً مرحلة االهتمام بالجانب المادي للسجن ،حٌث أنصب
جهود الباحثٌن فً هذه الفترة على وجوب توجٌه العناٌة الى كٌفٌة تصمٌم بناٌة
السجون بحٌث تكون اإلدارة مسٌطرة على كافة اجزاء المؤسسة العقابٌة ،وٌكون
بإمكان مدٌر السجن احكام المراقبة على كافة المساجٌن النزالء ورصد تحركاتهم
داخل السجن ،وٌسمى بعض الباحثٌن هذه المرحلة ب (علم السجن).
المرحلة الثانية :وهً مرحلة االهتمام بالجانب الشخصً ،حٌث تركز البحث فً
هذه المرحلة على السجٌن (النزٌل) وضرورة االهتمام به بعدما كان الجانب المادي
للسجن موضع اهتمام الباحثٌن ،حٌث اعتنى الدارسون فً هذه المرحلة بحقوق
السجٌن وعدم جواز فرض أي تدبٌر علٌه من قبل إدارة السجن اال بمقتضى األنظمة
والتعلٌمات .
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المرحلة الثالثة :فً هذه المرحلة أنصب االهتمام على الجانبٌن المادي
والشخصً فً المعاملة العقابٌة ،حٌث انجلت وظٌفة السجون فً االصالح
والتأهٌل ،واتجهت البحوث نحو بناء المؤسسة العقابٌة بشكل ٌؤمن المحافظة على
النواحً الصحٌة ،باالضافة الى ضرورة تنوعها من مغلقة الى شبه مفتوحه.
هذا ولم تعد المؤسسة العقابية أماكن لحجز المجرمين وإيالمهم ،بل أضحت
مؤسسات عالجية تعمل على تربية النزالء وتهذيبهم من أجل ضمان عدم ارتكابهم
الجريمة مستقبال.
ومما تقدم ٌتضح أن التقدم الحقٌقً لعلم العقاب ٌرجع الى التطور الذي نال
اغراض العقوبة السالبة للحرٌة ،ونال كذلك النظرة الى المحكوم علٌه ،وقد احتلت
فكرة اصالح المحكوم علٌه وتأهٌله فً الفكر الحدٌث مكانا ملحوظ بٌن اغراض
العقوبة ،ومن ناحٌة أخرى لم تعد النظرة الى المحكوم علٌه بانه شخص منبوذ،
وانما أصبحت النظرة الٌه بأنه شخص عادي خضع لتأثٌر عوامل مفسده جعلته
ٌنحرف الى سبٌل االجرام ،وفً ظل هذه االفكار الجدٌدة تحددت المشكلة التً تدور
حولها جمٌع االبحاث العقابٌة ، ،وهً استقراء القواعد التً ٌتٌح تطبٌقها اصالح
المحكوم علٌه وتأهٌله بما الٌكون من شأنه المساس بكرامته اإلنسانٌة او اهدار
لحقوقه األساسٌة ،وفً هذا االطار سارت جهود الكنٌسة فً اتجاهٌن:

االتجاه األولٌ :تمثل فً انشاؤها عددا من السجون الكنسٌة التً قامت على فكرة
التوبة الدٌنٌة ،واحتل فً نظامها التهذٌب والتعلٌم مكانا ملحوظا ،وتجردت تبعا لذلك
من القسوة والتحكم اللذٌن سادا فً السجون غٌر الكنسٌة.
واالتجاه الثانيٌ :تمثل فً اهتمام رجال الكنٌسة بالتخفٌف من قسوة نظام السجون
غٌر الكنٌسة.
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ً
اول :مفهوم علم العقاب
المقصود بعلم العقاب  :هو علم قاعدي ٌدخل ضمن مجموعة العلوم الجنائٌة التً
تبحث فً القاعدة الجنائٌة والتً تتكون من شقٌن:
أ -شق التجرٌم الذي ٌحدد عناصر الواقعة الجرمٌة.
ب -شق الجزاء حٌث ٌختص ببٌان عناصر الجزاء الجنائً الواجب التطبٌق فً
حالة توافر عناصر التجرٌم ،وٌتمثل الجزاء بالعقوبات والتدابٌر وعلى الرغم من أنه
لٌس هناك تعرٌف متفق علٌه بٌن الباحثٌن حول ماهٌة هذا العلم ،اال أن التعرٌفات
الوارده تتفق على أن علم العقاب ٌشمل القواعد الخاصة بتنفٌذ العقوبات والتدابٌر
واسالٌب المعاملة العقابٌة المختلفة التً تنسجم مع غاٌات السٌاسة الجنائٌة والعقابٌة.
وبهذا ٌمكن القول بان علم العقاب هو العلم الذي ٌسعى الى اٌجاد خٌر الوسائل
التً ٌجدر بالمشرع أن ٌتذرع بها لمكافحة الجرٌمة سواء بالوقاٌة منها ام بالعقاب
علٌها بعد وقوعها .وهذا ٌعنً أن علم العقاب ال ٌبحث فً قواعد تنفٌذ العقوبات
والتدابٌر كما هً مطبقة بالفعل ،وإنما ٌبحث فً هذه القواعد كما ٌنبغً أن تكون.
وعلى ذلك يمكن تعريف علم العقاب بانه العلم الذي ٌهتم بدراسة الجزاءات الجنائٌة
بصورتٌها العقوبات والتدابٌر االحترازٌة من أجل تحدٌد األهداف المرسومة لها
وسبل تحقٌق تلك األهداف.

وعلى أساس ما تقدم يمكن استخالص العناصر التي يقوم عليها مفهوم
علم العقاب بما يأتي:
أ .أنه العلم الذي ٌهتم بدراسة الجزاء الجنائً بصورتٌه العقوبة والتدبٌر االحترازي.
بٌ -نصب اهتمام علم العقاب بأسلوب تنفٌذ الجزاء الجنائً على نحو ٌكفل تحقٌق
اغراضه ،حٌث أن الغرض األساس من العقوبة فً الوقت الحاضر هو حماٌة النظام
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االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً ل لدولة ،وان العقوبة تهدف إلى حماٌة المجتمع
من الجرٌمة وذلك عن طرٌق المنع الخاص والعام.
حٌث ٌتحقق المنع الخاص للجرٌمة عن طرٌق منع الجانً من ارتكاب جرٌمة
ما فً المستقبل وذلك بتأهٌله ،أي اعادة توجٌه سلوكه وتقوٌمه من اجل ضمان عدم
ارتكاب الجرٌمة مستقبال.

ثانيا :تقييم علم العقاب
بالنسبة للفقه العربً ٌستعمل مصطلح علم العقاب ،وهناك من دعا الى تسمٌة هذا
العلم بعلم التقويم والصالح .

ولكن على الرغم من رسوخ علم العقاب وشيوعه في األوساط العلمية،
فان هناك من وجة اليه نقدا وكاآلتي:
أ -قصور هذا المصطلح عن اعطاء داللة صحٌحة عن الموضوعات التً ٌتناولها،
ألن هذا التعبٌر ٌوحً بان نطاق دراسته مقتصر على العقوبات دون التدابٌر
االحترازٌة.
ب -أن المصطلح ٌشٌر الى ان دراسته تضم فً كنفها كافة أنواع العقوبات .بٌنما
تقتصر دراسته على الجانب الغالب منها بالعقوبات السالبة للحرٌة.
ج .تشمل دراسة علم العقاب بعض النظم العالجٌة (كاألختبار القضائً) ال تدخل فً
نطاق العقوبات والتدابٌر االحترازٌة ،وكذلك تشمل بعض األسالٌب العالجٌة التً
تتخذ قبل المحكوم علٌهم الذٌن هم فً حاجة الٌها.
لهذا هناك من ٌقترح وتحت تأثٌر االنتقادات سالفة الذكر ،استبدال مصطلح علم
العقاب بمصطلح آخر هو علم معاملة المجرمين.

ولكن مقابل هذا االتجاه هناك اتجاه فقهً آخر ٌذهب الى أن تلك االنتقادات مبالغ
فٌها لسببٌن هما كاآلتً:
 -1ان العقوبات ال تزال تحتل مكان الصدارة فً الجزاء الجنائً ،ومن الطبٌعً
ان تحتل العقوبات السالبة للحرٌة حٌزا كبٌرا من ابحاث علم العقاب ألنها تثٌر
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مشاكل كثٌرة حولها ،نضف الى ذلك أن هدف العقوبة هو االصالح والتأهٌل،
وهذا لن ٌتحقق اال من خالل تطبٌق برامج التأهٌل فً اطار العقوبات السالبة
للحرٌة ،حٌث انها المجال الرحب لتلك البرامج.
 - -2أن االختبار القضائً هو نظام متفرع عن العقوبات وذات صلة وثٌقة بها،
لهذا ٌفضل استعمال مصطلح علم العقاب ،نظرا لشٌوع استعماله فً األوساط
العلمٌة العربٌة.

جمهورية العراق
وزارة التعليم والبحث العلمي
كلية الكوت الجامعة

علم االجرام والعقاب
المحاضرة االولى

م.م علي راضي
م.م ضياء عاتي

تعريفات بعلم االجرام:
ان تعريف علم االجرام امر ليس بالسهل والدليل ليس هناك اتفاق بين الباحثين على
تعريف جامع مانع لة
والسبب يرجع الى كونه علم حديث العهد نسبيا
والتعريفات تتباين حسب وجهة نظر كل باحث
هذا االمر ادى الى تعدد التعريفات وفقالتباين الدراسات واالبحاث
وعلى سبيل المثال .مثال علماء االنثروبولوجيا يحاولون في تعريفهم .إبراز الصفة
االنثروبولوجية بينما المتخصصون في علم االجتماع يعدون علم اإلجرام أحد الفروع
العديده لعلم االجتماع
وهكذا نفس االمر بالنسبة لعلماء علم النفس والطب الشرعي وعلم االمراض العقلية
والنفسية
موضوع علم االجرام:
يتمثل في موضوع علم االجرام في مايأتي
أ_الجريمة  :ان علم االجرام يعني بدراسةالجريمة بحيث ال تخرج عن مفهوما القانوني
ب -المجرم :يهتم علم االجرام بدراسة المجرم من جميع النواحي .العضوية والنفسية
واالجتماعية
الجريمة والمجرم وسبل الوقاية ال يلتزم باسلوب واحد وانما يطبق جميع األساليب العلمية
الحديثة الجل بيان األسباب الدافعة للجريمة ،وذلك أن البحث في الظاهرة اإلجرامية البد
من االستعانة بكافة نواحي العلوم األنسانيه المختلفة هذا وان دراسة المجرم والجريمة
تختلف وفقا لوجهة النظر من قبل الباحث فعالم اإلجرام نظرته مغايرة لعالم القانون
الجنائي ،وهذا األخير نظرته مغايرة لنظرة عالم االنتروبولوجي ومن هنا البد من تحديد
مفهوم الجريمة والمجرم لدى الباحث في علم اإلجرام ومن خالله يمكن تحديد أساليب
البحث.
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1مفهوم الجريمة :للجريمة مفهومان هما المفهوم الشکلي )القانوني( والمفهوماالجماعي
آ -المفهوم الشكلى :كان للمدرسة التقليدية فضل كبير في بلورة هذا المفهوم ويتحدد هذا
المفهوم وفقا لقانون العقوبات .ويقصد بالجريمة وفقا لهذا المفهوم بأنها الفعل الذي يقع
بالمخالفة لقانون العقوبات .اذا الجريمة هنا هي كائن قانوني مجرد عن الواقع فالجريمة
= نص تشريعي  +فعل مخالف للنص ومن المفيد أن نذكر بأن الجريمة هي واقعة مادية
قبل أن تكون واقعة قانونية .
ب -المفهوم االجتماعي :أن هذا االتجاه يعطي للجريمة مفهوما .يتفق مع جوهر ومضمون
الجريمة االجتماعي ،فأصحاب هذا االتجاه ادخلوا في تعريف الجريمة عناصر اجتماعية
او طبيعيه بما يتفق واآلثار التي تترتب عليها في محيط الجماعة .وقد كان للمدرسة
الوضعية الفضل في بلورة هذا المفهوم ،فالجريمة من جهة نظرهم فعل ضار بمصالح
الجماعة األساسية ،فمناط تكييف الفعل بأنه اجرامي من عدمه ليس النص التشريعي وانما
مبادئ االخالق والقيم االجتماعية التي تسود الجماعة ،هذا مما يترتب عليه أن مفهوم
الجريمة والمجرم ليس بالضروري أن يتفق والمفهوم القانوني والتشريعي لها .وفي اطار
هذا المفهوم فقد جاء (کار و فالو) بفكرة الجريمة الطبيعيه والتي قصد بها كل فعل يقع
بالمخالفة لقواعد االيثار والرحمة التي تسود المجتمعات المتمدنة کما نادى (فيري) بأن
الجريمة يجب ان تحمل على انها كل فعل يقع بالمخالفة الظروف وقواعد التعايش
االجتماعي المتعلقة بنظامه وامنه .اما (دور کهايم)فقد عرف الجريمة تعريفا .إجتماعيا
باعتبارها الفعل الذي يقع بالمخالفة للشعور الجماعي ،فالجريمة ماهية إال تعبير عن انعدام
شعور التضامناالجتماعي.
- ۲مدلول الجريمة في علم اإلجرام :أن الجريمة هي مخلوق قانوني ال وجود له خارج
االطار القانوني او التشريعي للجماعة ...لكن المشرع حينما يجرم فعال انها تجرمه
االعتدائه على مصالح الجماعة او االضرار بحقوق اآلخرين أو لكونه منافيا لقواعد
االخالق والسوك .وبما أن القانون هو المعبر عن ارادة الجماعة وفيه ينعكس شعورها
والقيم التي ينبني عليها مجتمع بعينه لذلك اناطت الجماعات للمشرعين مهمة تحديد
االفعال المناقضة لتلك القيم ،لكن مع

ذلك.
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فقد ذهب علماء اإلجرام إلى المناداة باعتماد المعايير غير القانونية الجل اضفاء صفة
العمومية على البحث اإلجرامي ،النه لو ارتبط مفهوم الجريمة بالمدلول القانون لكان علم
اإلجرام مقتصرا على القانون الوضعي وليست له صفة العالمية بالنسبة لجميع المجتمعات
البشرية الدولية .وعليه فعلم اإلجرام في دراسته للجريمة انا يضع في اعتباره المفهوم
القانوني لها باعتبارها فعال مخالفا للقانون الجنائي ،کا على الباحث دراسة الجريمة
بوصفها واقعه مادية في حياة الفرد والمجتمع ،فعليه أن يقوم بفحصها ودراستها من جميع
جوانبها الواقعية وليست القانونية ،أي يقوم بأبراز جوانبها النفسية واالجماعية مستعينا
بجميع جوانب المعرفة اإلنسانية وما يقدمه له علم االنثروبولوجيا ،وعلم االجتماع
الجنائي ،وعلم النفس الجنائي.
کما انه يجب على الباحث أن يتولى دراسة الظواهر التي لم تكن بعد جريمة أال أنها
تكشف عن تكوين شخصي كفيل بأن يدفع صاحبه إلى ارتكاب جرائم في المستقبل .أذا
مايدخل تحت نطاق علم األجرام هو الجريمة بوصفها فعال إنسانيا له تأثيره في حياة الفرد
والجماعة من جهة ،وبوصفه فعال كاشفا عن شخصية صاحبه ويضر أو يهدد مصلحة
عامة من مصالح الجماعة من جهة أخرى .في أطار المفهوم القانوني للجريمة ،وعلى
العكس من ذلك فانه يخرج من نطاق دراسة علم األجرام أي سلوك ال ينطبق عليه وصف
الجريمة بالمعني القانوني ،مهما كانت درجة مخالفة هذا السلوك للقيم األخالقية أو
االجتماعية بل مهما كانت درجة خطورة الشخص الذي يصدر منه هذا السلوك.
- ٣األشخاص محل بحث علم اإلجرام :يتناول علم األجرام الشخص الذي ارتكب الفعل
اإلجرامي ،حيث يتولى الباحث فحصه الناحية التكوينية والنفسية واالجتماعية وجميع
الظروف التي تحيط به ويتأثر بها .وجدير بالذكر ان المجرمين يكونون على ثالث طوائف
هي.
أ -المجرم العادي :وهو الشخص الكامل األهلية الذي يرتكب فعأل يعد جريمة .
ب -المجرم غير العادي :وهو الشخص الذي تتأثر أهليته الجنائية بسبب خلل في تكوينه
الجسمي او العضوي او النفسي او العقلي والذي ال يصل إلى درجة المرض وبذلك تكون
مسؤوليته مخففة.
ج -المجرم المريض بأحد األمراض العقلية :وهو الشخص الذي تنعدم اهليته الجنائية
وبذلك فهو غير مسؤول عن افعاله الجنائية .وفي هذا الصدد هناك من اخرج الفئة الثانية
4

والثالثة من المجرمين من موضوع علم اإلجرام ،واعتبر الفئة األولى فقط مـن
موضوعات علم اإلجرام بينها آخرون ادخلوا الفئات الثالث في دراسة علم اإلجرام
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المحاضرة الرابعة

كلية الكوت الجامعة
(قسم القانون)

م.م كرار ماهر كاظم
م.م حسن صادق

المقارنة
تعريف المقارنة  :وهً احد اسالٌب البحث االجتماعً وهو إجراء مقارنة بٌن الممٌزات
الخاصة بالمجرمٌن والظروف التً عاشوا فٌها  ،وبٌن ممٌزات االشخاص العادٌٌن والظروف
المحٌطة بهم من جهة اخرى.
وتبدو اهمٌة هذه الطرٌقة فً انه ٌمكن من خاللها استنباط القواعد العامة التً تحكم الظاهرة
االجرامٌة وغٌرها من الظواهر االجتماعٌة  ،وتعد المقارنة اسلوبا مكمال ألسلوب االحصاء
الجنائً فبٌنما ٌقدم االخٌر ارقام صماء تبٌن حج الظاهرة االجرامٌة وتطورها فان المقارنة تقوم
بالربط بٌن الظاهرة االجرامٌة وظاهرة اجتماعٌة اخرى الستخالص مدى توافر الصلة السببٌة
بٌنهما  ،وفً نطاق الدراسات االجرامٌة نستطٌع من خالل المقارنة الوقوف على العالقات
الطردٌة أو العكسٌة بٌن ظاهرة الجرٌمة وبٌن الظروف المحٌطة بالمجرمٌن من اجل الوصول
الى تفسٌر علمً ٌقٌم الدور الذي تلعبه الظروف المذكورة فً احداث الظاهرة االجرامٌة ومن
امثلة ذلك مقارنة السلوك االجرامً فً بٌئة صناعٌة مع بٌئة زراعٌة.

تقييم المقارنة :
أوال :مزايا المقارنة:
 .1تعد هذه الطرٌقة من طرق البحث االجتماعً الناجحة فهً كفٌلة بالتوصل الى نتائج علمٌة
جٌدة .
 .2ان تجاهل هذه الوسٌلة ٌؤدي الى ان تكون النتائج متسمة باألخطاء والسطحٌة.

ثانياً:عيوب المقارنة:
-1عدم توفر نسبة كافٌة من المعلومات والدراسات تخص المجرمٌن وٌمكن االعتماد علٌها
بصورة عامة.
-2صعوبة الوصول إلى فهم وتحلٌل كل الخصائص والظروف ،وانما ٌمكن تفهم بعضها.
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المحاضرة الرابعة

كلية الكوت الجامعة
(قسم القانون)

دراسة الحالة
تعد هذه الطرٌقة من الطرق التً ٌستخدمها الكثٌر من الباحثٌن فً نطاق الدراسات المتصلة
بالسلوك اإلجرامً وهً وسٌله علمٌه مستخدمه فً جمٌع البٌانات أالجتماعٌه وتحلٌلها
وتصنٌفها وفً علم اإلجرام تتحقق دراسة الحالة بجمع البٌانات عن وحده اجتماعٌه قد تتمثل فً
فرد من األفراد فٌما ٌتعلق بحٌاته بأكملها أو بالنسبة لجزء منها بهدف التوصل إلى فحص حالته
العضوٌة وتحلٌل نفسٌته والتعرف على الظروف أالجتماعٌه المحٌطة به ومن أجل اآلحاطه
بسلوك المجرم والوقوف على حقٌقته كظاهرة باٌلوجٌه ونفسٌه واجتماعٌه 0
البد من دراسة الحالة لتفسٌر الموقف الكلً وتشمل هذه الدراسة جمٌع ظروف الشخص البٌئٌة
واالجتماعٌة كما قد تتمثل هذه الدراسة فً مجموعه من األفراد ٌجمعهم ظرف اجتماعً متشابه
وال تتحقق هذه الدراسة باالعتماد على وسٌله معٌنه وإنما ٌنبغً اللجوء إلى أكثر من وسٌله فً
جمع المادة على أن تكون هذه الوسائل مختلفة تبعا لالتجاهات والجوانب المختلفة فدراسة حالة
المجرم تستلزم الرجوع إلى البٌانات الخاصة بالظروف أالجتماعٌه التً أحاطه به عامه كانت أم
خاص .

تقييم هذه الطريقة0:
أوالً:مزايا دراسة الحالة0:
تعد هذه الطرٌقة من أهم الطرق التً تساعد على التشخٌص الكامل للحالة ا أضافه إلى كونها
أهم الوسائل المتبعة فً جمع المعلومات والبٌانات التً تقتضٌها طبٌعة البحث فً نطاق علم
اإلجرام ألنها تمثل وسٌله عامه لتنسٌق وجمع وربط هذه البٌانات من اجل توصل إلى أفضل
الصٌغ فً تفسٌر وتحلٌل السلوك اإلجرامً للفرد0

ثانياً0االنتقادات الموجهه إلى دراسة الحالة0:
 .1أن تفسٌر االنحرافات ٌكون موضع تحٌز من الباحث أكثر مما تقتضٌه الحالة استجابة لفكره
خاطئة أثرت علٌه مما ٌترتب علٌه إبراز الكثٌر من االتجاهات والجوانب التً لٌس لها أهمٌه
تذكر على حساب الجوانب األخرى المهمة مما ٌخشى معه االبتعاد عن المنهج العلمً الذي من
أهم سماته التزام الباحث بالموضوعٌة المجردة فً اعتماد نتائج البحث.
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المحاضرة الرابعة

كلية الكوت الجامعة
(قسم القانون)
 .2أن عمل اغلب الدارسٌن للحالة مع هٌئات لدٌها تعامل مع الجائحٌن طلبت قٌامهم بهذه
األبحاث من شأنه نشوء التزام بحق هؤالء الباحثٌن عند قٌامهم بدراساتهم وأن تكون نتائج
البحث والذي ٌخشى منه بهذا الصدد هو :
احتمال أن توجه هذه البحوث والدراسات نحو أصالح مواطن االنحراف أكثر من توجهها نحو
تفهم أسباب االنحراف0
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(المحاضرة الخامسة)

كلية الكوت الجامعة
(قسم القانون)

م.م كرار ماهر كاظم
م.م حسن صادق

المالحظة
(وهً تحلٌل وتنسٌق وربط واستنتاج) وتعتبر من أول مراحل المنهج
العلمً  ،وهً أحد أدوات المنهج االستقرائً وهً تسبق الجرٌمة  ،وتقوم
على رصد ومراقبة الظاهرة بهدف استخالص القاعدة العامة التً تحكمها
 ،والمالحظة تجري مٌدانٌا أي المراقبة المباشرة للمجرم بهدف استخالص
القوانٌن العامة التً تفسر السلوك االجرامً  ،وتلعب المالحظة دورا قوٌا
فً علم االجرام وتتطلب مالحظة العٌنة ثم تسجٌل المعلومات  ،وتحدث
المالحظة فً مواقع طبٌعٌة أو فً مختبرات مع وسائل خاصة مع ما
ٌستوجب ذلك من الخبرة والموضوعٌة فً التقدٌر  ،وهناك نوعان من
المالحظة :
• المالحظة البسيطة  :عن طرٌق المشاهدة والمراقبة دون أي أجهزة فنٌة
وجمع المعلومات عن الظاهرة ،هذه الطرٌقة تنقسم اٌضا الى نوعٌن :
 طريقة المشاركة ٌ :نزل الباحث إلى مٌدان االجرام وٌندمج فً الوسطالمستهدف بالدراسة حتى ٌصٌر فردا عادٌا فٌه  ،مزٌة هذه الطرٌقة أنها
تتٌح للدارس معاٌنة الواقع عن كثب لكن ٌعاب علٌها أنها تقتضً منه أن
ٌصبح شرٌكا ألعضاء الفئة المستهدفة وهو ما ٌقلل من نطاق خبراته ثم
تأثٌر المشاركة العاطفٌة لغٌره من األفراد  ،هذه الطرٌقة ٌصعب سلوكها
لصعوبة نزول الباحث الى الواقع ومشاركة الناس طرٌقة إجرامهم وما
ٌتطلبه من ارتكاب الجرٌمة من أجل الوصول الى كشف الحقائق .
حٌث ٌفصح الدارس للفئة المستهدفة عن غرضه وٌحاول كسب ودهم
وثقتهم وٌصل روابط طٌبة معهم على أن ال ٌندمج معهم اندماجا كلٌا حتى
ال ٌؤثر وجوده على طبٌعة نشاطهم.

1

(المحاضرة الخامسة)

كلية الكوت الجامعة
(قسم القانون)

المالحظة بدون مشاركة فانها تحقق بمصارحة المالحظ الفراد المجموعة
محل بحثه ودراسته بطبٌعة دوره وحقٌقته دون ان ٌقوم بأي نشاط مع
افراد المجموعة  ،وانما ٌكتفً بتكوٌن عالقات متٌنة معهم  ،وتعاب هذه
الطرٌقة بأنها التسمح للباحث بأن ٌرى مجرٌات االمور وتسلسل الحوادث
على الطبٌعة مما ٌؤثر فً دقة وقٌمة النتائج التً ٌحصل علٌها.
• المالحظة المنظمة  :تختلف هذه الطرٌقة عن المالحظة البسٌطة فً
استعانة الباحث بمعدات تقنٌة متطورة تساعده على جمع المعلومات مثل
االستمارات واالختبارات واجهزة القٌاس وأجهزة التصوٌر والتسجٌل
والتحالٌل الكٌماوٌة والكشف الطبً من أجل التحقق من صدق المعلومات
التً ٌسجلها  ،جدٌر بالذكر أن مصادر المالحظة لدى باحثً علم االجرام
هً كالتالً :
 اإلدراك المباشر للجرٌمة أي مالحظتها أثناء ارتكابها وهو أمر نادر لكنٌمكن حصوله من خالل التصوٌر أو المصادفة  ،كامٌرات المراقبة مثال.
 اثبات الحالة بعد إتمام الجرٌمة. دراسة طرٌقة ارتكاب الجرٌمة ،حالة كسر قفل مثال. حصٌلة الجرٌمة  ،سندات بنكٌة مزورة مثال دراسة مصنف القضٌة. االعمال المنجزة من قبل المسجونٌن كالرسم والكتب واألدواتالمصنوعة.
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المحاضرة السادسة

كلية الكوت الجامعة
(قسم القانون)

م.م كرار ماهر كاظم
م.م حسن صادق

أساليب البحث الفردية(االنثروبولوجية)
ٌعنً البحث عن االسباب الدافعة الى الجرٌمة بالنسبة لواقعة معٌنة و
لمجرم معٌن بذاتة أي دراسة المجرم من جمٌع النواحً ( العضوٌة و
النفسٌة و العقلٌة ) من أجل التوصل الى معرفة أذا كان الشخص محل
الدراسة مجرم أم ال .
 _ 1الدراسة االخارجية ألعضاء الجسم  :أي عالقة الشكل باالجرام وهذا
االبحاث تسمى بالعضوٌة التفضٌلٌة وعلى أساسها ٌمكن تقسٌم االفراد وفقا
للشكل الخارجً للجسم و التً تنعكس على التكوٌن النفسً الداخلً و
ٌفسر عن طرٌق ذلك السلوك االجرامً .
 _ 2دراسة وظائف االعضاء الداخلية  :أي دراسة التكوٌن النفسً للفرد
الذي تأثر بشكل كبٌر بأفرازات الغدد الصماء و أثرها على السلوك
االجرامً وذلك باستخدام الوسائل العلمٌة الحدٌثة .
 _ 3الدراسة النفسية و العقلية  :وهو أن سبب السلوك االجرامً هو
خلل فً النفس أو نقص فً العقل وان الجرٌمة أمر محٌط بأعماق النفس
النها سلوك ناشئ عن الصراع الداخلً و تعارض مع قٌم المجتمع .
أهداف البحث الفردي لظاهرة االجرام :
 -1دراسة شاملة لشخصٌة المجرم و الظروف و العوامل التً تدخل
فً تكوٌنها .
 -2دراسة جمٌع الظروف الداخلٌة و الخارجٌة التً تؤثر فً التكوٌن
النفسً للمجرم وذلك عن طرٌق المعاملة الطبٌة و النفسٌة و التهذٌبٌة
للمجرم .
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كلية الكوت الجامعة
(قسم القانون)

أهمية البحث الفردي لظاهرة االجرام  :سد أوجة النقص التً توجد فً
االسالٌب االجتماعٌة البحتة دراسة الفرد من جمٌع النواحً مثل دراسة
تارٌخ حٌاتة منذ والدة وحٌاتة االسرٌة وتأثٌرها على تكوٌن شخصٌتة
االجرامٌة .

االتجاهات العلمية في تفسير السلوك االجرامي
مع الثورة العلمٌة بدا البحث فً أسباب الظاهرة االجرامٌة ٌأخذ طابعا
علمٌا و تعدد االبحاث واالتجاهات التً تحدد أسباب هذا السلوك وظهرة
ثالث تفاسٌر التفسٌر الباٌولوجً و التفسٌر االجتماعً و التفسٌر التكاملً.
التفسير البايولوجي  :أهتمت بدراسة المجرم من الناحٌة التكوٌنٌة
(العضوٌة) و الجوانب النفسٌة و تتمثل بالمدرسة التكوٌنٌة التً تنقسم الى
المدرسة التكوٌنٌة الحدٌثة و القدٌمة وبالمدرسة النفسٌة التً تنقسم الى
المدرسة النفسٌة التقلٌدٌة و الواقعٌة والتحلٌل النفسً .
المدرسة التكوينية التقليدية  :ــ تضمنت هذه المدرسة عدة تفسٌرات ومن
أهمها هو تفسٌر لومبروزو ٌ /عمل لومبروزو طبٌبا لالمراض العقلٌة
وكانت خدمته فً الجٌش قد أتاحت له فرصة البحث الجنائً  .أي دراسة
المظاهر العضوٌة و التكوٌن الجسمانً وذلك بفحص الجنود المنحرفٌن و
مقارنتهم مع الجنود االسوٌاء .
وقد توصل لومبروزو إلى ان المجرم ٌتصف ببعض مظاهر الشذوذ فً
تكوٌنة الجسمانً ولقد أطلق علٌها عالمات الرجعة أو االرتداد النها تدل
على عدم االنسجامه و رجوعة الى االنسان البدائً االول .
النتائج التي توصل أليها لومبروزو /
أ ـ ان العالمات االرتدادٌة تكون موجودة لدى أغلب المجرمٌن و لٌس
جمٌعهم .
ب ـ ال ٌمكن لعامل الوراثة وحده من تحقٌق الجرٌمة و أنما ٌنبغً أن
ٌشترك مع عوامل أخرى ٌكسبها الفرد بعد المٌالد .
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(قسم القانون)

أنواع المجرمين عند لومبروزو  /فقد قسم المجرمٌن الى خمس فئات (
المجرم بالمٌالد و المجرم المجنون و المجرم بالعاطفة و المجرم بالصدفة
و المجرم المعتاد ) .
المجرم بالفطرة  :وهو الشخص الذي ٌولد وفً نفسه بذرة االجرام
والعالج هو أبعادة من المجتمع بسجنة أو قتلة حسب رأي لومبروزو
وٌتمٌز المجرم بالفطرة بمظاهر شذوذ بدنً مثل (أنتظام الجمجمة و صغر
حجمها – بروز عظام الوجنتٌن – شذوذ فً حجم االذنٌن – ضخامة
الشفتٌن –كثافة شعر الرأس ) وأٌضا مظاهر شذوذ نفسٌة ( القوة البالغة
وحب الشر و أنعدام االحساس باالم  -الالمباالة و عدم الشعور بتأنٌب
الضمٌر – عدم الحٌاء فً التصرفات )
المجرم المجنون  :هو الشخص الذي أصبحت حالته خطرة بسبب الجنون
و العالج هو وضع الحالة فً مصحة أو مأوى عالجً  .وقد قسم
لومبروزو هذا الفئة الى :
المجرم المجنون  :أي الشخص المصاب بنقص بعقلة مثل حالة أنفصام
الشخصٌة و مدمن الخمور والمخدرات  .ـ المجرم الصرعي  :هو الشخص
المصاب بمرض الصرع الوراثً الذي ٌؤثر على العضألت و االعصاب
 .ـ المجرم السيكوباتي  :هو الشخص المصاب بخلل أو شذوذ بسبب قواه
النفسٌة فٌؤدي الى أنحراف الشخص عن حٌاته الطبٌعٌة أي عجزها فً
التحكم بغرائزة .
المجرم بالعاطفة  :هو الشخص الذي ٌتمٌز بحساسٌة خاصة تجعلة ٌتأثر
بسرعة فٌخضع لنفعاالت والعواطف المختلفة مثل (الحب و الغضب و
الغٌرة و الحسد  )....العالج عدم أخضاعة للعقاب فقد تجعلة مجرم بالعادة
وأٌضا لكون المجرم ٌندم بسرعة .
المجرم بالعادة  :هو الشخص الذي ٌكتسب االجرام من محٌطة وٌعتاد
على الجرٌمة بتأثٌر الظروف االجتماعٌة العالج فرض الرقابة على
المجرم مع التوجٌهات واالرشادات مدة من الزمن الى حٌن زوال حالة
الخطر و تحقق صألحة .
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(قسم القانون)

المجرم بالصدفة  :هو الشخص الذي ٌتمٌز بضعف الوازع الخلقً بحٌث
ٌتأثر بسرعة للمتغٌرات الخارجٌة العألج أبعاد المجرم من محٌطة و
أٌداعة فً مجتمع زراعً أو صناعً لمدة من الزمن .

أهم مزايا نظرية لومبروزو :
1ــ لومبروزو أول من مهد الطرٌق للبحوث و الدراسات لتحلٌل الظاهرة
االجرامٌة وذلك لستخدامة االسلوب التجرٌبً .
2ــ واٌضا له الفضل فً أستخدام أسلوب المقارنة االحصائٌة بٌن
المجرمٌن و غٌرهم .
3ــ أن أسلوب لومبروزو كان متسما باالبتكار من حٌث المنهج و من
حٌث الصٌاغة .
4ـ أثرت نظرٌته بالسٌاسة الجنائٌة وذلك بأعتماد أرائه خاصة بفئه
المجرمٌن بالوالدة .
نقد النظرية
1ـ أعتماد تفسٌر السلوك االجرامً على الدراسة التكوٌنٌة فقط تفسٌر
قاصر لالحاطة بالسلوك االنسانً بمفهومها الواسع  .بسبب عدم االطالع على كل
الخصائص البٌولوجٌة كما ان العٌنة التً أجرى علٌها أبحاثه كانت قلٌله نسبٌا كما
أن أغلب المجرمٌن كانو من مرتكبً جرائم العنف وهً ال تشمل كل أنواع الجرائم
كما أنه لجأ الى التعمٌم الخاطئ فً أستخالص النتائج .

2ـ ال ٌمكن التسلٌم بأن كل من ٌتمٌز بالخصائص العضوٌة والنفسٌة هو
أنسان مجرم وذلك لصعوبة االحاطة بالنفس االنسانٌة كما تصور .
3ـ لم ٌثبت علمٌا توفر عالمات الرجعة لدى االنسان البدئً وما ٌصاحبها
من مٌول الى االجرام .
4ـ ال ٌمكن التسلٌم بوراثٌة االجرام ولٌس من المقبول علمٌا بوجود مجرم
بالوالدة .
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المحاضرة السابعة

م.م كرار ماهر كاظم
م.م حسن صادق

مالحظة :تكملة موضوع المدرسة التكوينية التقليدية.

تفسير جورنج هو طبٌب برٌطانً خدم فً السجون البرٌطانٌة الذي أتاحت لهو
فرصة أجراء الدراسات على  3333عٌنة وكان الهدف من الدراسة هو التحقق من
عالمات الرجعة لدى بعض المجرمٌن التً نادي بها لومبروزو .
النتائج :
 عدم وجود عالمات تمٌز المجرمٌن عن غٌرهم .عدم وجود شذوذ فً المالمح الخارجٌة. أن المجرم ٌتمٌز بقصر فً القامة . ٌمثل الضعف البدنً أنحطاط موروث لدى المجرمٌن .المزايا  - :تمٌز النتائج باالهمٌة  -بذل الجهود فً الدراسة األحصائٌة واتسامها
بالدقة .
االنتقادات :
 اقتصرت الدراسة على الذكور دون االناث . المبالغة فً أظهار دور عامل الوراثة . أن ما ذهب ألٌه جورنج من ان النقص البدنً ٌؤدي الى الجرٌمة رأي غٌرمقبول.
تفسير هوتون  :هو أستاذ فً جامعة هارفارد االمرٌكٌة قام بدراسة أحصانٌة
حٌث كان الهدف تقٌم نتائج (جورنج) حٌث كان موضوع الدراسة عدد كبٌر من
المجرمٌن .
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النتائج :
 ان المجرمٌن ٌختلفون عن غٌرهم فً مقاس أجزاء الجسم . توجد لدى المجرمٌن مظاهر الشذوذ البدنً التً تشبه عالمات الرجعة . ان المجرمٌن ٌختلفون فً المالمح الخارجٌة . ٌتمٌز المجرم باالنحطاط الجسمانً ٌرجع الى الوراثة.مزايا :
 بذل جهد كبٌر فً تقٌم دراسة جورنج . شملت دراستة عدد كبٌر من المجرمٌن .االنتقاد :
 أخفق فً استعمال األسلوب االحصائً ألن دراسته كانت فقط على السجناء ونزالء االصالحٌات.
 لم ٌقدم دلٌل علمً على الشذوذ البدنً . ان الطرٌقة المستخدمة فً وصف الطوائف المختلفة للمجرمٌن طرٌقة بدائٌة وغٌر علمٌة.

المدرسة التكوينية الحديثة :
ترى أن مصدر السلوك االنسانً ٌتمثل فً الشخصٌة االنسانٌة وذلك بتفاعلها مع
العوامل الخارجٌة هذا ٌعنً أن الجرٌمة هً سلوك أنسانً تصدر عن شخصٌة
انسانٌة أجرامٌة أي أنها ثمرة تفاعل هذا الشخصٌة مع ظروف العامل الخارجً (
الجرٌمة = عامل عضوٌة  +عامل نفسً  +عامل اجتماعً)
نظرٌة دي تولٌو  :أو نظرٌة االستعداد االجرامً عالم أٌطالً أخذ بفكرة التكوٌن
االجرامً وقد توصل الى أن سبب األجرام ٌكمن فً التكوٌن الشخصٌة المجرم وقد
ثبت فكرة الخصائص التكوٌنٌة الخاصة باعتبارها عامل خاص و أساسً لألجرام ،
وٌری دي تولٌو أن الجرٌمة صراع بٌن مقومات الحٌاة االجتماعٌة و بٌن الدوافع
الغرٌزٌة الفردٌة و ٌشبه السلوك االجرامً بالمرض وأن أسباب عدم القابلٌة التكٌف
مع البٌئة االجتماعٌة حسب ما ذهب الٌه دي تولٌو عوامل مصدرها النمو العاطفً
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المعٌب الشخص بسبب ظروف داخلٌة تتصل بطاقته الغرٌزٌة ،وعوامل ترجع الى
عٌوب جسدٌة ناجمة عن الوراثة أو عن خلل وظٌفً له صله بإفراز الغدد أو
الهرمون ...
التكوين االجرامي  /هو النواة التً ٌتفاعل معها باقً العوامل لالتجاة نحو تنفٌذ
الجرٌمة  .و ٌنقسم التكوٌن الى:
 -1استعداد أصيل  /آن مصدر هذا االستعداد هو الخلل فً التكوٌن العضوي و
العصبً و النفسً الذي ٌجعل من ٌتوفر فٌه مجرما  .وٌطلق علٌهم المجرمٌن
بالتكوٌن .
 -2استعداد عرضي  /أن مصدر هذا االستعداد هً عوامل شخصٌة و اجتماعٌة
تضعف بسبها مقاومة الشخص الرغباته فٌندفع وقتً الى ارتكاب الجرٌمة وٌطلق
علٌهم المجرمٌن العرضٌٌن و ٌمٌز دي تولٌو بٌن المجرم المجنون و بٌن المجنون
المجرم  .المجرم المجنون  :هو الذي ٌرجع سبب أجرامه تكوٌن كامن فٌه و سابق
على اصابته بالجنون ،اما المجنون المجرم  :فهو الشخص الذي ٌرجع اجرامه الى
الجنون فان شفً من مرضه عاد شخص عادي .
مزايا المدرسة :
 -1ركزت المدرسة على المجرم ذاته دون الفعل األجرامً .
 -2أبراز مدى ارتباط السلوك اإلجرامً بالتكوٌن العضوي ألجهزة الجسم
الداخلً .
 - 3لفتت األنظار الى وجود تاثٌر بٌن كل من الجانب العضوي و النفسً .
 -4لم تهمل المدرسة أهمٌة العوامل االجتماعٌة و الظروف الخارجٌة فً تأثٌرها
على شخصٌة المجرم.
االنتقاد :
 -1اعتمدت على فحص عدد قلٌل من المجرمٌن كما انها لم تلجا الى استخدام
المجموعة الضابطة.
 - 2لجأت الى سرعة االستنتاج و التعمٌم فً تفسٌر الظاهرة االجرامٌة فقد اكتفً
بوجود التهابات فً المخ وقد ٌكون التهاب المخ لٌس السبب الوحٌد لالجرام .
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 - 3ان المدرسة جعلت المجرم شخص مرٌض وهذا ٌتعارض مع نتائج الدراسة
األحصائٌة التً تثبت أن نسبة المرضه ضنٌلة بٌن المجرمٌن .
 - 4ربط انصار المدرسة بٌن السلوك االجرامً و التكوٌن العضوي .
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م.م كرار ماهر كاظم
م.م حسن صادق

(المدارس النفسية)
أن فشل المدرسة التكوٌنٌة التقلٌدٌة كان دافعا إلى البحث فً التكوٌن الداخلً
للمجرم (عضوٌا كان هذا التكوٌن ام نفسـٌا) على أثر ذلك ظهرت المدرسة النفسٌة
التقلٌدٌة والواقعٌـة،حٌث حاول أنصار المدرسة السٌكولوجٌة تفسٌر السلوك
اإلجرامً فً ضوء متغٌرات سٌكولوجٌة كالذكاء والقدرات الموروثة
واالستعدادات ،وبعبارة أخرى ربط السلوك اإلجرامً باالضطرابات السلوكٌة
كاألحباط والكبت.

أوالً :المدرسة النفسية التقليدية:

نشأتها:نشأت هذه المدرسة فً أحضان المدرسة التكوٌنٌة الحدٌثة باستخدام المنهج
الموضوعـً ،أي النظر إلى التكوٌن النفسً نظرة موضوعٌة وإعتباره كما لو كان
وقائع خارجٌة ،واالستعانة بالتكوٌن العضوي لتحلٌل التكوٌن النفسً ،وقد ربطت
هذه المدرسة السلوك اإلجرامً بالمتغٌرات التً تصٌب الجهاز العصبً بسبب
الخلل فً المخ كالتهاب األغشٌة مما ٌؤدي إلى فقدان المخ للسٌطرة على مركز
الجسم وبالتالً ٌدفع الشخص إلى ارتكاب الجرٌمة.
االنتقاد :نقد هذا المنهج بسبب أن التكوٌن النفسً ظاهرة معنوٌة المادٌة حٌث ال
ٌتبع فٌه المنهج الموضوعً ،لذا فقد ظهر المنهج الشخصً الذي ٌعتمد على التحلٌل
النفسً للكشف عن البواعث والمشاعر واألحاسٌس الدفٌنة فً أعماق النفس والتً
تساعد على تفسٌر السلوك اإلجرامً.
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ثانياً:مدرسة التحليل النفسي:
غاٌة هذه المدرسة هو البحث عن عوامل الجرٌمة فً شخصٌة المجرم عن
طرٌق تحلٌلها ،السٌما من حٌث تأثٌر العوامل االجتماعٌة واالضطرابات العاطفٌة
والعلل واألمراض النفسٌة والتً ٌعد تحققها نتٌجة للعامل االجتماعً أكثر مما هو
نتٌجة لعوامل الوراثة الطبٌعٌة  ،أما االتجاه الحدٌث ٌرى الجرٌمة تحقق بالتفاعل
االجتماعً أكثر مما ٌلعبه العامل الوراثً.
وٌری (فروٌد) أن من شأن هذا التحلٌل الكشف عن صراعات النفس الداخلٌة
ومن ثم الكشف عن العوامل الدفٌنة لألجرام) ،لذلك قسم فروٌد النفس اإلنسانٌة إلى
ثالثة أقسام"‘ وهً:
القسم األول :الذات الدنٌا األنا الدنٌا  -النفس ذات الشهوة  -وٌشمل هذا القسم
المٌول الفطرٌة واالستعدادات الموروثة واألحاسٌس كاالعتداء واالنتقام والتعذٌب و
التً ال تتفق مع النظام األجتماعً المتطور.
وأن أهتمام الذات الدنٌا ٌتركز فً االنسٌاق وراء اللذة وإشباع الرغبات بأي ثمن
 ،وقد بٌن فروٌد بأن الذات الدنٌا هً العالم الذاتً الحقٌقً الباحث عن اللذة دون
االلم فهو غامض ومبهم فً الشخصٌة ،حٌث ٌتم التوصل إلى جزء منه عن طرٌق
األحالم واالمارات العصبٌة.
القسم الثاني :الذات (االنا -النفس  -العقل ) :هً مجموع الملكات العقلٌة المستمدة
من رغبات النفس بعد تهذٌبها وفقا لمقتضٌات الحٌاة االجتماعٌة ،وهذا ٌعنً أن
عجز الذات ٌسهم فً ظهور كافة أنواع السلوك االنحرافً بما فٌه السلوك
اإلجرام،وقد شبه فروٌد الذات بالفارس والذات الدنٌا بالفرس الجموح  ،فوظٌفة
الفارس كبح جماح الفرس لغرض السٌطرة علٌها واال إنساق معها حٌث ترٌد وهذا
ٌعنً األخطار واألهوال ،وعلٌه فأن التفكٌر والفطنة والذكاء قابلٌات موروثة فمن
ٌستخدمها بأسلوب التربٌة والتعلٌم والتجارب سٌولد التفكٌر بفاعلٌة اكبر تساعد على
الوصول للحقٌقة ...وٌمكن القول بأن الذات هً حصٌلة تفاعل بٌن الفرد والواقع
والتفكٌر العقلً.
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م.م كرار ماهر كاظم
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تكملة محاضرة المدارس النفسية..

تقسيمات فرويد للذات :
أ -الشعور (العقل الظاهر) :فهو وسٌلة الوعً واألحساس واالدراك المباشر.
ب -ماقبل الشعور (العقل الكامن) :وٌمثل األفكار والخواطر والذكرٌات القابلة
لالستظهار بحٌث ٌمكن للفرد أن ٌسترجعها وٌتذكرها كلما اراد ذلك.
ج -الالشـعور (العقل الباطن) :وٌمثل األفكار والخواطر التً لٌس بامكان الفرد أن
ٌسترجعها اال فً حاالت شاذة كاالحالم.
وقد دمج فروٌد الشعور وما قبل الشعور من الناحٌة العملٌة فؤصبحت الذات تتكون
من الشعور والالشعور ،والسبب فً ذلك هو وجود قوة خفٌة تمنع الذكرٌات
والخواطر من الظهور فً الشعور ،اما لكونها تكون ضد التقالٌد والعادات او لكون
الذكرٌات واالفكار تحمل من االالم ال ٌمكن للشعور أن ٌتحملها  ،وعلٌه فؤن
الالشعور ٌملك قوة وتؤثٌر للنفس االنسانٌة ٌفوق الملكات .
القسم الثالث :الذات العلٌا (االنا العلٌا -الضمٌر  -الجانب المثالً من النفس) وتشمل
المبادئ السامٌة التً اكتسبها الطفل من والدٌه و معلمٌه وكذلك القٌم الدٌنٌة
واالخالقٌة واالجتماعٌة الموروثة عن االجٌال السابقة والمكتسبة من البٌئة
االجتماعٌة الحالٌة.
وتمثل بكونها مصدر الردع الحقٌقً للشهوات (الذات الدنٌا) ومنها تستمد
الذات قوة الردع لكبح جماح وضبط النزعات والغرائز الذات الدنٌا .وعلٌه فالذات
العلٌا تراقب الذات فً أداء وظائفها تجاه الذات الدنٌا ومحاسبتها عن التقصٌر فً
اداء مهمتها فتوجه لها النقد والتؤنٌب اذا ما سمحت اللذات الدنٌا بتغلٌب شهواتها
على القٌم االجتماعٌة .وٌذهب فروٌد( إلى أن الذات العلٌا) تمثل (صوت الضمٌر)

وقد قسم الذات العليا إلى:
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أ -الذات المثالية :وتمثل تطابق األفكار واالنطباعات لما هو جٌد اخالقٌا حسب
وجهة نظر الوالدٌن فٌتم تعلٌم الطفل للقٌم والمثل من خالل تشجٌعه بحب تلك القٌم
والمثل كتشجٌعه على النظافة.
ب-النفس :وتمثل تصورات واحاسٌس لما ٌعتبره الوالدٌن ردئ و آثم وٌتبلور
التصور من خالل عقاب الطفل كعقابه على قدراته وعدم اهتمامه.

أثر الخلل النفسي في السلوك:
ٌری فروٌد أن السلوك الفردي ٌتوقف على العالقة ما بٌن الذات الدنٌا والذات
والذات العلٌا.
وان الذات تكونت خارج الذات الدنٌا ،والذات العلٌا تكونت خارج الذات ،فٌتفاعل
األقسام الثالثة للتآلف واالندماج من اجل تحقٌق التوازن الداخلً التً ٌتسم بها
الشـخص العادي .وقد ٌحدث عن هذا التفاعل عدم توافق مما ٌإدي إلى ارتكاب
الفرد للجرٌمة ،وعلٌه فان تغلبت الذات الدنٌا كان السلوك منحرفا وان الشخصٌة
غٌر ناضجة ،اما أن تغلبت الذات العلٌا كان السلوك قوٌما وان الشخصٌة ناضجة.
وقد اعتمد فروٌد فً تفسٌره للسلوك اإلجرامً على التحلٌل النفسً .
حٌث تملك الذات الدنٌا قوة الدفع .أما الذات والذات العلٌا تملكان قوة الردع لمنع
االفعال الشرٌرة الصادرة من الذات الدنٌا ،إضافة إلى امتالكهم للقوى الدافعة.

وقد حدد فرويد الصراعات النفسية على ما يأتي:
 -1الذات الدنٌا مع الذات ضد الذات العلٌا.
 -2الذات مع الذات العلٌا ضد الذات الدنٌا ،وفق ما تقدم فان كل من الذات الدنٌا
والذات العلٌا ٌحاول أن ٌسحب الذات لجانبه الجل تحقٌقا اغراضه .فال تعد الذات
هً بداٌة و أساس كل صراع والذي تكون نتٌجته مإثرة تاثٌرا بالغا فً نمو
الشخصٌة ،فالسلوك اإلجرامً يتحقق في حالتين:
أ -عدم تمكن الذات من تحقٌق االنسجام بٌن الذات الدنٌا ومقومات الحٌاة
االجتماعٌة.
ب -عدم تمكن او عجز الذات العلٌا من القٌام بواجب الرقابة والردع الجل قٌام
الذات الدنٌا بؤشباع رغباتها دون األخالل بالواقع االجتماعً.
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وفقا لذلك تتحقق الجرٌمة اما:
أ -بانفالت الرغبات الشهوانٌة .
ب -عن طرٌق العقد النفسٌة المكبوتة فً الجانب الالشعوري من العقــل.
وبٌن فروٌد تفسٌره للسلوك بؤن الطفل ٌحمل نزعات غرٌزٌة تكون فً البداٌة
نزعات شعورٌة ثم ترتد إلى الالشعور اثر اصطدامها بالبٌئة لما تشمل من عادات
وتقالٌد واصول التربٌة .فالالشعور ٌتمثل بالمٌول والنزعات الفطرٌة وتقالٌد وقٌم
المجتمع ،وبمارسة الذات لدورها فً كبح جماح الذات الدنٌا تخمد المٌول والنزعات
الفطرٌة لدى الطفل وتستقر فً الالشعور وٌنشؤ عن الردع المتواصل لرغبات
الطفل قوة الكبت (ملكة الكبت)  ،وعلٌه فؤن كانت تربٌة الطفل قائمة على اسس
متوازنة توفق بٌن الرغبات والمٌول وبٌن اصول التربٌة النفسٌة سٌإدي هذا إلى
تصعٌد الرغبات بصورة صحٌحة.
أما اذا كانت تربٌة الطفل قائمة على اسس غٌر سلٌمة ال توفق بٌن الرغبات
واصول التربٌة فسٌإدي إلى خلق حالة الكبت والمرض وتعرض الفرد مستقبال
لالمراض العصبٌة واالضطرابات النفسٌة مما ٌتسبب فً نشؤة العقد النفسٌة (كعقدة
اودٌب الٌكتر -النقص -التقمص  -الذنب).
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مالحظة :تابع إلى موضوع المدارس النفسٌة:

المدرسة النفسية الواقعية
نتٌجة للنقد السابق لنظرٌة التحلٌل النفسً ذهب العالم البلجٌكً (دي جرٌف) إلى
ضرورة البحث ً
أول فً التكوٌن العضوي لدورة فً التأثٌر على السلوك اإلجرامً
ثم البحث فً مدى توافق الفرد مع مكونات الجانب الشعوري والالشعوري من جهة
والبٌئة المحٌطة به من جهة اخرى.
أي أن السلوك اإلجرامً = التكوٌن العضوي +التوازن النفسً للمجرم:
واتفق دي جرٌف مع فروٌد ٌکون أن المجرم أداة للجانب الالشعوري الذي تكون
لدٌه منذ الطفولة نتٌجة احساسه بعدم العدالة.
وانتقدت آراء دي جرٌف بما انتقدت به المدرسة التكوٌنٌة ومدرسة التحلٌل النفسً،
مما أدى هذا إلى ظهور المدرسة النفسٌة الواقعٌة( بزعامة لجاش  -مٌكلً  -ماٌو-
کورمبٌر) التً ذهبت إلى أن النشاط اإلجرامً مرتبطا بالعالم الخارجً ومرجع
ذلك إلى أن الجرٌمة سلوك فردي وظاهرة اجتماعٌة.
وتوصلت هذه المدرسة إلى عدة نتائج منها:
 -1البحث فً تفسٌر الظاهرة اإلجرامٌة بالقتصار على المجرمٌن الحقٌقٌٌن غٌر
المرضى.
 -۲أن مصدر سلوك هؤلء المجرمٌن الحقٌقٌٌن هو العقلٌة الجتماعٌة أو غٌر
المتكٌفة اجتماعٌا ،أي العقلٌة التً ٌنشأ عنها حالة عدم التكٌف مع المجتمع مما ٌنتج
عنها اضطرابات نفسٌة وعصبٌة.
ومن أهم مزايا هذه المدرسة :تتجسد في :التنظر للظاهرة االجرامية باعتبارها
ظاهرة مرضية وال تعتبر المجرم انسان مريض .
أما عيوبها فت تمثل بها يأتي
 -1ردت السلوك اإلجرامً إلى فكرة العقلٌة الالاجتماعٌة دون بٌان كٌفٌة نشو هذه
العقلٌة.
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 -۲إفراطها الهتمام بالعوامل النفسٌة وإعطائها دورا أهم من العوامل األخرى

المبحث الثاني
التفسير االجتماعي للسلوك اإلجرامي
ووفق هذا التفسٌرظهرت عدة مدارس وحسب ما ٌأتً:
ً
أوال المدرسة الجغرافية (الخرائط)
سبب ظهور هذه المدرسة عامالن هما:
األول :انتشار تعالٌم (اوکست کومت) فً علم الجتماع.
الثانً :الدراسات الحصائٌة الجنائٌة المقامة فً فرنسا  1۲۲۱التً مكنت جٌري -
وكٌتلٌه من دراسة الظاهرة الجرامٌة.
تفسير جيري :ربط جٌري بٌن المناخ وفصول السنة وظاهرة اإلجرام ،کا عنى
ببٌان الرتباط بٌن التوزٌع الجغرافً للجرٌمة والعوامل السٌاسٌة والقتصادٌة
والجتماعٌة والكثافة السكانٌة فً اقالٌم فرنسا ،وقد ذهب إلى أن جرائم األشخاص
تكثر فً المناطق الحارة الجنوبٌة ،أما جرائم األموال تكثر فً المناطق الباردة
الشمالٌة.
تفسير كيتليه :فقد اكمل کٌتلٌه ما بدأ به (جٌري) فتوصل إلى قانونٌن هما :
أ -قانون مٌزانٌة الجرٌمة الذي ٌتعلق بثبات اإلجرام من عام آلخر .اي وجود
ضرٌبة اجرامٌة ٌتحملها المجتمـع كما هو الحال فً وجود ضرائب مالٌة فً كل
سنة وٌمكن تحدٌدها كأي ضرٌبة ،وقد فسر كل نوع من الجرائم المدرجة فً
المٌزانٌة على اساس انها ترتكب كل عام بنفس العدد وتكون العقوبات بنفس النسب
تحت تأثٌر نفس الوسط الجتماعً وظروف المجتمع.
ب -قانون الحرارة اإلجرامًٌ :عنً ان جرائم األشخاص تكثر فً المناطق الجنوبٌة
الحارة ألوربا بٌنما تكثر جرائم األموال فً المناطق الشمالٌة الباردة ألوربا.
تقدير المدرسةٌ :عود لها الفضل فً تكوٌن العالقة بٌن الجرٌمة والظواهر الطبٌعٌة
وبصفة خاصة الطقس واكدت األبحاث فً اوربا وأمرٌكا صحة قانون الحرارة التً
أكدته المدرسة .
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انتقادات المدرسة:
و انتقدت المدرسة على اساس ان الظواهر الطبٌعٌة لٌست سبب للجرٌمة رغم
العالقة بٌنهما وقد ٌكون لها دور فً تكوٌن الظاهرة الجرامٌة جزئ ًٌا والمتعلق
بجرائم األشخاص واألموال ولٌس الظاهرة كلهـا ،لذلك لٌمكن القول بأن العامل
الجغرافً هو العامل األساس او األول أو الوحٌد فً تفسٌر السلوك اإلجرامً ،اذ لو
قلنا أن الحرارة هً التً تفسر السلوك اإلجرامً لكان معنى ذلك ان كل السكان فً
المجتمعات المنخفضة الواقعة على خط الستواء منحرفون ولشك أن هذا القول ل
ٌقبله العقل والمنطق كذلك لو قلنا ان التضارٌس هً التً تفسر السلوك اإلجرامً
لكان معنى ذلك أن غالبٌة سكان المناطق الجبلٌة ٌتسمون بالنحراف وهذا قول
لشك فً عدم صحته.
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وظائف علم اإلجرام
تتمثل وظائف علم اإلجرام با ٌاتً:
 - 1وصف الظاهرة محل البحثٌ :قصد بذلك وصف الظاهرة االجرامٌة فالباحث
ٌصفها باعتبارها سلوكا انسانٌا ٌعبر وٌكشف عن شخصٌة صاحبة وباعتبارها واقعة
اجتماعٌة تإثـر وتتاثر بالظروف االجتماعٌة المحٌطة بها كما على الباحث وصـف
المجرم باعتبـاره مصدر ذلك الوصـف وهذا ما ٌنطـوي تحت عنوان (علم اإلجرام
الوصفً).
 -۲بحث االسباب المتعلقـة بالظاهرة االجرامٌة :هنا ٌتعٌن عـلى الباحث البحث فً
االسباب الدافعة للجرٌمة ،فتقتضً منه اللجوء إلى اسالٌب البحث المقررة فً
العلـوم األخـرى المتصلـة بالظاهرة محـل البحـث كعلـم االنثروبولوجٌا الجنائٌة
وعلم االجتماع الجنائً ،وذلك الجل تفسٌر اسـباب الجرٌمة بالنسبة للفردو الجماعة.
اذا على الباحث دراسـة شخصٌة المجرم دراسة كاملة من جمٌع جوانبها التكوٌنٌة
والنفسٌة والعقلٌة ،كا علٌه دراسة جمٌع الظروف والعوامل الخارجٌة التً تحٌط
بالجرٌمة والمجرم.
و ٌندرج تحت هذا الواجـب عملٌة التشخٌص الفـردي للخطورة االجرامٌة وهذا
االمر ٌتعلق بدراسـة العلوم الطبٌعٌة المتعلقة بدراسة اإلنسان وخاصـة الطب .فمثـال
ٌ :بٌن النقص والخلـل النفسً او المرض الذي ٌجعل المجرم خطرا.
 -3استخالص األحكام العامة للظاهرة محل البحث :بعد وصف الظاهرة وتفسٌر
األسباب وتشخٌص الخطورة االجرامٌة البد من استخالص األحكام العامة التً
تحكم ظاهرة األجرام فً الفرد والجماعة ،وكذا القواعد التً تحكم شخصٌة المجـرم
والجرٌمـه وتؤثر همـا فً البٌئة المحٌطة بها ،ومن ثم ٌتم فهـم الظاهرة اإلجرامٌـة
فهـا وبذلك ٌستطٌع علم األجرام تقدٌم السـبل والطرق العلمٌة الصحٌحة لقمع
الجرٌمة والوقاٌة منها ،كما ٌستطٌع أن ٌقدم لألبحاث فً السٌاسـة الجنائٌة بحثا
كامال وشـافٌا لظاهرة األجرام لكً فً نقد وتقوٌـم النصـوص القائمة ومن ثـم تقدٌم
الحلول السلٌمة للمشرع الجنائً لمراعاتها وتبنٌها.

أهداف علم األجرام:
ٌهدف علم األجرام إلى جملة أمور لعل من أهمها:
 -１معالجـة شـخصٌة المجـرم إمـا باصالحه ،كـا هـو الحـال بالنسبة للمجرمٌن
الخطرٌـن الـذٌـن لدٌهم االستعداد ألرتكاب الجرٌمة مرة آخـرى (العود) ،حٌث
ٌعتنً علم األجـرام بهم فً محاولة إعادتهم إلى حظٌرة المجتمع الصالح ،وذلك
باجراء التجارب المستمرة على والبحث فً أعماقها لمعرفة السبب الصحٌح
ألنحرافها ومعالجة هذا السبب حتى ولو أدى ذلك إلى إعادة تربٌتهم وتثقٌفهم
من جدٌد ،وفً بعض األحٌان ٌمكن تعدٌل شخصٌة المجرم طبٌة كالعالج
النفسً مثال ،أو باضعاف المٌل الجنسً للمجرم وذلك بؤعطائـه األدوٌـة
الالزمة لحالته ،أو العمل المجتمع من شروره وذلك بمعاقبتـه باألعدام أو
سـجنه لمدة طوٌلة أو وضعه فً معتقـل تحدد فٌه إقامته ،وذلك باعتبارها
وسائل منع مادي للمجرم لكً ال جرٌمة جدٌدة.
 -۲العمل على جعل البٌئة الت سٌعٌش فٌها المجرم مستقبال صالحة.
3ـ العمـل عـلى تقوٌـة الضمٌر األخالقـً للغٌر وجعـل الناس ٌشعرون بؤنهم
محمٌـون بنظم قانونٌة مسٌطرة وقوٌة وهو ماٌسمى ب (المانـع العام) ،وٌتم ذلك من
خالل مالحظة وإستقراء تؤثٌر السجن على المتهم قبٌل الحكم علٌه وبعـد صدور
الحكـم علٌه وتنفٌذه ،ولهذا أهمٌة قصـوى تظهر فً جعل المجرم أثناء سجنه ٌرجع
إلى رشده فتقوى شـخصٌته األخالقٌة حتى ٌشعر باألسف ألرتكابه فعال أسـاء به إلى
المجتمع ،وترضً الشعور بالعدل فً نفس المجموع وتبٌن لجمٌع األفراد أن العقوٌة
التً نزلت بالمجرم تإكد جدٌة النظم القانونٌة المعمول بها وهذا مما ٌزٌد من قوة
روع العقوبة.
_٤اإلثبات الصحٌح لكل الوقائع التً حدثت وبدقة حتى ٌقوم البحث على أسس
ودعائـم قوٌة ،وفً سبٌل الوصول إلى هـذا البحث الدقٌق ٌتعٌن االستعانة بكل
الوسائل العلمٌة الحدٌثه والتً ٌستخدمها عـادة رجال الطب الشرعً والشرطة
واالدعاء العام والقاضً عند نظرة الدعوى.
فروع علم األجرام:
إن من أثار النشـؤة الخاصة لعلم األجرام هً ظهور هذا العلم مقسـا إلى عدة فروع
ٌتمٌـز كل منها بتوجٌه إهتمامه نحو البحث فً أسـباب الظاهـرة االجرامٌة فً ناحٌة

معٌنة منها بالنظر ألتسـاع مجال علم األجـرام ،وتعد هذه الفروع جزءا مكمال له،
وأهمها ماٌؤتً:
 -1علم االنتروبولوجٌا الجنائٌة (علم الطبائع الجنائً) :ان هذا العلم ٌهتم بدراسة
المجرم من حٌث صفاته العضوٌه والنفسٌه وأثر العوامـل البٌئٌه أو الخارجٌه على
تلك الصفات ،وذلك بغٌة تفسٌر الدوافع واألسباب لألفعال اإلجرامٌة الفردٌه ،وهذا
ٌعنً أن هذا العلم ال ٌعطً تفسٌرا لظاهرة اإلجرام بوجه عام ،وانـا ٌفسر لنا
األسباب التً تدفع المجرم فً حالة بعٌنهـا إلى ارتكاب جرٌمة معٌنه .ان هذا العلم
ٌتناول بالدراسه المظاهر العضوٌه للمجرم وأجهزة الجسم الداخلٌـه ووظائف
األعضاء وخاصـة افرازات الغـدد الصـاء والغرائز والعواطف وعادات المجرم
وطباعه وأخالقه وتؤثٌر الوراثه وتطوٌر شـخصٌة المجـرم فً حٌاتـه المختلفـه،
وٌدخل ضمـن هذا العلـم علم النفـس الجنائً وذلك أن هذا العلم ٌتناول موضوعات
تدخل أساسـآ فً علم االنثروبولوجٌا الجنائٌه ،حٌث ٌبحث فً الظواهر النفسٌه
المختلفه لدى المتهم الشعوري منها وغٌر الشـعوري ،وجمع وتنظٌم ماٌتم الحصول
علٌه من معلومات عنها سواء عن طرٌق المشـاهده أو التجربه أو التحلٌل ورد هذه
الظواهر إلى قوانٌن نفسٌه عامه .
 -۲علـم النفـس الجنائـً :وهـو الـعـلـم الـذي ٌهتـم بدراسـة األحوال النفسٌه
للمجرمٌن كمسـتوى ذكاإهم وغرائزهم وانفعاالتهم لغرض تحدٌد العوامل النفسٌه
التً ٌعزى الٌها سبب حدوث الجرٌمة ...والوقع أن هذا العلم هو جـزء من علم
االنثروبولوجٌا الجنائٌه ،وذلك أن التغٌرات العضوٌه ٌمكن أن توثر على الجوانب
النفسٌه مما ٌقتضً عدم تجاهل شـخصٌة الفرد فً أي مظهر مـن مظاهرها فالجسـم
والنفـس هما وجهـان لعمله واحده هً اإلنسـان ،فؤي مرض عضوي ٌإثر على
نفسٌة اإلنسـان واي حاله نفسٌة تعطً اعراضا عضوٌه ،لذلك ذهب العلماء إلى
اٌجاد فرع جدٌد لألمراض أطلقوا علٌه اسم (فرع االمراض العضوي نفسٌه).
وٌذهب العلماء إلى إن عالج هذه األمراض الجسمٌة لوحدها لـن تإدي إلى النتٌجـة
المرجوة ،وإنما ٌجب األخذ بالعالج النفسً إضافة إلى العالج البـدنً لذا فـان
العوامل ألنفسٌه ألبٌولوجٌه التً تكشـف عـن وجودها الطرق المناسبة لتحدٌد كل
نوع من أنـواع العالج من شانه إن ٌساهم فً تقدم الدراسات الخاصة بعلم األجرام.
 -3علم االجتماع الجنائًٌ :تناول هذا العلم بالدراسة الظاهرة االجتماعٌه
لالجرام ،فهو ٌدرس الظاهرة اإلجرامٌة فً مجموعها بوصفها ظاهره اجتماعٌة
تتولد من مجمـوع االفعال اإلجرامٌة الفردٌه .فهو اذا ٌدرس اإلجرام بصفه عامه
بوصفه واقعـه اجتماعٌه مسـتقله عـن مجموع االفعـال اإلجرامٌة الفردٌـه ،بمعنى

أنه ٌبحث الجرٌمة باعتبارها حدث فً حٌـاة المجتمع فٌبحث ظروفها االجتماعٌه
واالقتصادٌه والمهنٌه وتوزٌعها طبقا العمار المجرمٌن ،وٌهتم هذا العلم بٌٌان
الرابطـة أو العالقـه بٌن الظروف االجتماعٌه المختلفه وبٌن ظاهرة اإلجرام فً
المجتمع ،فهو اذا ٌتناول أثر الظروف االجتماعٌه على ظاهرة اإلجرام بوجه عام،
وٌدخـل ضمن هذا العلم فرع الجغرافٌا الجنائٌه الذي ٌبحث نواحً اإلجرام المقارن
للمناطق الجغرافٌه المختلف وتقصً أسبابها .وتبرز اهمٌة علم االجتماع الجنائً
للقانون الجنائً بشكل واضح ومتمٌـز ،وذلك ان االعتدادبالظروف االجتماعٌه
السـائده عند بنـاء النظام القانونً ال ٌمكن ان ٌكـون اال باالعتداد بظاهـرة اإلجرام
لدى مجتمع معٌن فً فترة زمنٌه معٌنـه ،والقواعد العامه التً تحكم هذه الظاهرة.
العلوم المساعدة لعلم األجرام:
ٌهتم علم اإلجرام بدراسة ظاهرة اإلجرام والتحري عن أسبابها ،وألجل تحقٌق هذا
الهدف فالبد له من االستعانة بكل علم ٌعنی بدراسـة شـخصٌة اإلنسـان المجـرم
كروح وجسـد ،لذا فان علم اإلجرام وثٌق الصلة بالعلوم الطبٌعٌة واالجتماعٌة التً
لها عالقة وثٌقة بدراسـة حقٌقة اإلنسـان بل تعد بمثابة علوم مساعدة لعلم األجـرام
ومنها :الطـب والطب الشرعً ،واإلمراض النفسٌة ،وعلم النفس القضائً وعلم
البولٌس الفنً والتارٌخ الطبٌعً ،والعلوم التناسلٌة ،وعلم النفس العالجً ،وعلم
تنشـؤة الصغار ،والبحـوث االجتماعٌة واالحصائٌة ،واألبحـاث التارٌخٌة على
عادات ولهجات اللصوص والمشعوذٌن ،والقانون الجنائً العملً ،ونظم السجون
والبحوث الخاصة بطرق إصالحها.
أثر دراسات علم اإلجرام فً القانون الجنائً:
أن القانون الجنائً ٌشتمل على قسمٌن :األول :قانـون العقوبات والثانً :قانـون
أصول المحاكمات الجزائٌة (االجراءات الجنائٌة) ولعلم اإلجرام أثر كبٌر فً
القانونٌن المذكورٌن وكا ٌؤتً:
 -1بالنسبة ألثر علم اإلجرام فً قانون العقوبات ٌتجسد ذلك فً عدة أمور منها مـا
ٌتعلـق بالمجرم من حٌث الخطـورة ،حٌث ظهر نظام العـود واالعتٌاد على
اإلجـرام ،وعلى ذلك فقد أعتد المشرع العقابً بتلك األمور فنص على تشـدٌد
العقاب بشـؤنها فً قانـون العقوبات كذلك تؤثر قانون العقوبات بالدراسـات
اإلجرامٌـة فً مجال المسـإولٌة حٌث تبنى نظام المسـإولٌة المخففة إستنادا إلى
بعض الظروف واألعذار والحاالت التً شـخصت فً دراسات علم األجرام
كـحـاالت الخلل النفسً والعضوي کہا تم تبنً التدابٌر االحترازٌة فً قانون

العقوبات وذلـك لمعالجة حالة الخطورة اإلجرامٌة التً أثبتتها دراسات علم اإلجـرام
فمـن ذلك ٌفهم أن علـم األجرام ٌعٌن المشرع الجنائً على تفه عوامل الجرٌمة من
اجل وضع أفضل النصوص لمعالجتها.
 -۲أما بالنسبة ألثر علم األجرام فً قانون االجراءات الجنائٌة :فانه ٌتجسد فً ان
دراسـات علم اإلجرام قد أثرت فً أنظمة االجراءات الجنائٌة سواء فٌما ٌتعلق
بدراسـة المجرم اثناء نظـر الدعوى ،أو قواعد معاملة المجـرم بعد الحكم علٌه
(المحكوم علٌه) داخل السجن كتطبٌق نظام إٌقـاف التنفٌذ والعفو القضائً واألفراج
الشرطـً ،أي االخذ بنظـام التفرٌد القضائـً والتنفٌذي ،واألخذ بنظـام الفحـص
السـابق على الحكـم والدعـوة إلى تخصص القـاضً الجنائً ونظـام قاضً التنفٌذ
وبالمقابل فان قانـون االجراءات ٌإثر فً علم األجرام من خالل دراسـة مدى تؤثٌر
األجهزة االجرائٌة المختلفة (شرطه ،إدعاء عام ،سلطات التحقٌق ،محاكم ،سلطات
تنفٌذ العقوبة) على شخصٌة المجرم وبصفة خاصة المجرمٌن العائدٌن.
عالقة علم اإلجرام بعلم العقاب:
ٌقصد بعلم العقاب الدراسـة العلمٌة للجـزاء الجنائً من حٌث بٌان أغراضه وأسالٌب
تحقٌـق هذه اإلغراض ،وعلى ذلـك فان موضوع علم العقـاب هو الجزاء الجنائً
(أغراضه وأسالٌب تنفٌـذه) أما موضوع علم اإلجرام فهو دراسـة عوامل الجرٌمة
(كسـلوك فـرد وكظاهرة اجتماعٌة) ولكن مع هذا االستقالل بٌن العلمٌن ،فثمة عالقة
متبادلة بٌنها :فعلم العقاب ٌستفٌد من نتائج أبحاث علم األجرام حول شخصٌة
المجرم لكً ٌتمكن من تحدٌد األهداف القرٌبه والبعٌدة للجزاء الجنائً ،ثم ٌختار بعد
ذلك األسالٌب الكفٌلة بتحقٌق هذه االهداف ،وبالمقابل فان علم األجرام ٌستعٌن
بدراسـات علم العقـاب حول تؤثٌر تنفٌذ الجـزاءات الجنائٌة عـلى تكوٌن الشخصٌة
االجرامٌة.

