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 ة الِعقاب�َّ اسةِ ا في الس�ُتهیّ همأو  الِعلم الجنائيّ  ثقافةُ 

 *جيلي مفرّ إمار�ن 

 مقّدمة

 عندما إالّ  �ظهر لم هإنّ  إذ ،التداول والدراسة حدیثٌم مفهو  المعاصرة ةالجنائ�ّ إّن مفهوم الس�اسة 
 المجتمع مع للتآلف هیِلهتأ و�عادة المجرم تقو�مِ  �قصدِ  وذلك المجتمع، عن للدفاع وسیلةً ُب العقا خدماستُ 

 .)Criminologie( لم اإلجراموُتعرف هذه الس�اسة الجنائّ�ة الیوم �عِ  .ثان�ةً 

الصعو�ة �وَن نطاق هذا العلِم واسع  لم اإلجرام أمٌر �غا�ةِ وال شّك في أّن وضَع تعر�ٍف دقیٍق لعِ 
ا، �حیث یتناول العدید من الثقافات العلمّ�ة التي تتجانس  فتارةً  وتتشا�ك �عضها مع �عض؛ ومتشّعب جد�

وتارًة أخرى ُ�عرَّف  ،ة عوامل الجر�مة، أو علم الجر�مةه علم دراسة أس�اب الجر�مة، أو علم دراسف �أنّ عرَّ �ُ 
 .ةوظاهرة اجتماع�ّ  افرد��  ً�اسلو �صفتها ر�مة ة للجالدراسة العلم�ّ  �أّنه

                                                   
 ماستر في العلوم الجنائّ�ة وناشطة حقوقّ�ة. *

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، را�ع عشرالالعدد 
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لتعر�ف هذا العلم، فأص�ح  شّد دّقة وشموًال للتوفیق بین التعر�َفین، تّم اعتماد وصف أ وفي محاولةࣲ 
ا الكتشاف أنجع الحلول لوقوف على أس�ابها تمهیدً �غ�ة ا ةالظاهرة اإلجرام�ّ  ُ�عرف �العلم الذي یهتمُّ بدراسة

 لُطرق نسب اأوصول إلى �ما وال الظاهرة،القانونّ�ة واالجتماعّ�ة لمختلف المشاكل التي تطرحها هذه 
اعتماد س�اسة عقابّ�ة جنائّ�ة متناسقة ومتجانسة مع  ، من خاللِ من تأثیرها أو الحدّ  أس�ابها،للقضاء على 

 األنظمة واألعراف والثقافات المعتمدة في �ّل بلد.

�خالف قاعدة فعل عن  امتناع وأفعل  لوك أوس كلّ هي وتعر�فها العالمّي  فالجر�مة �مدلولها العامّ 
. ولكن ی�قى أّن تحدید ماهّ�ة الجرائم ، وُتعاِقب عل�همجتمعه ضعت لتنظ�م سلوك اإلنسان فيوُ  قانونّ�ة،

�اختالف األزمنة واألمكنة  دتعدّ ر صورها وتَ ر في جوهرها بل تتغیّ فكرة الجر�مة ال تتغیّ فأمر نسبّي. 
 والثقافات واألیدیولوج�ات المعتَمدة في �ّل بلد. وهذا ما سنحاول التعّمق ف�ه في هذه الدراسة.

 هي الجر�مة؟ ما - أوًَّال 

العصور، فكانت تتنّوع صوُرها وفًقا للثقافات  إّن الجر�مة ظاهرة اجتماعّ�ة رافقت ال�شرّ�ة منذ غابرِ 
والحضارات والمعتقدات السائدة. وقد بذل اإلنسان منذ القد�م قصارى جهده لمحار�ة الجر�مة وقمعها 

ردّ�ة. فكانت مشكلة الجر�مة، وأس�ابها وأسالیب والف والسطحّ�ةِ  �أسالیب مختلفة غالً�ا ما اّتسمت �القسوةِ 
والمفّكر�ن اإلغر�ق القدامى َمن َتناَولها  ة التي َشغلت أذهان الفالسفةِ منعها وقمعها، من القضا�ا الجوهر�ّ 

منعها منظًَّما ضمن أُسٍس علمّ�ٍة حیث �ان  وأسالیبِ  تا�اتهم. ومع ذلك، لم �كن ال�حث في الجر�مةِ في �ِ 
وتدفعه إلغضاب  المجرمِ  رجعون أس�اب ارتكاب الجر�مة إلى أرواٍح شّر�رٍة تَتقّمُص في جسدِ الفالسفة یُ 

عونها إلى أس�اٍب دینّ�ٍة تعتبر اآللهة واإلقدام على هذا الفعل المعاقب عل�ه وفًقا لألنظمة السائدة، أو ُیرجِ 
 أّن ارتكاب الجر�مة خطیئة ممیتة �جب المعاق�ة علیها. 

ر أّن الوسیلة الوحیدة لمعالجة المجرم هي تعذی�ه حّتى ُتطَرد كُر السائد حینذاك َ�عتبِ لذا، �ان الفِ 
األرواح الشّر�رة من جسده أو ترضى اآللهُة عنه أو ُ�كفِّر عن خطا�اه وتطُهَر روحه. ومع تطّور الثقافات 

ل والمجتمعات والعلِم والدراسات طوال التار�خ، وانفتاح الناس �عضهم على �عٍض في مختلف الدو 
 دت جم�ع الدولِ والقاّرات، تكاثرت ظاهرة الجر�مة متجاوزًة الحدود الجغرافّ�ة. وعلى سبیل المثال، َشهِ 

ل الجرائم. فبرز في أعقاب ذلك "علم اإلجرام"  األورو�ّ�ة واألمیر�ّ�ة ز�ادة هائلة وغیر مَبّررة علم��ا في معدَّ
)Criminologie( الجنائّي، ومن أشهرهم: �تیل�ه، وسز�رالند، وِغیري، وأعالم  ءِ الذي أنشأه علماُء اإلحصا

المدرسة الوضعّ�ة اإل�طالّ�ة مع سیزار لومبروزو وأنر�كو فیري ورافائیل غارو فالو. وقد أجرى هؤالء 
العلماء �حًثا مستف�ًضا في أس�اب الجر�مة وأنماط السلوك اإلجرامّي وسمات المجر النفسّ�ة والعضوّ�ة 

 لوجّ�ة. فكانت أ�حاُثهم ونظر�َّاُتهم نقطة انطالق ثقافة "علم اإلجرام".والفیز�و 
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وقد تناوَلت دراساتهم الجر�مة والمجرم على السواء، وهذه المقار�ة �ّونت محور الس�اسة الجنائّ�ة 
تعر�ف  المعاصرة ور�یزتها وعلم اإلجرام. فَتتاَلت التعار�ف وتعدَّدت، �حیث تَمّكن العلماء أخیًرا من إ�جاد

عاّم ودقیق وموجز لعلم اإلجرام �أّنه تفسیر للظاهرة اإلجرامّ�ة من خالل استعراض األسالیب التي تؤّدي 
 إلى الجر�مة.

وفي ضوء هذا التعر�ف، �مكن القول إّن علم اإلجرام یّتسم بدراسة علمّ�ة للواقعة اإلجرامّ�ة بوصفها 
ّن الفقهاء اختلفوا �شأن نطاق هذه الدراسة. فرأى �عضهم والمجتمع. غیر أ الفردِ  متكّررة في ح�اةِ  ظاهرة

أس�اب الجر�مة الفردّ�ة واالجتماعّ�ة وتفسیرها، في حین أّن �عضهم اآلخر تب�ان أّنه �جب أن ُتقتصر على 
 رأى ضرورة توس�ع نطاق ال�حث ل�شمل أ�ًضا أسالیب الوقا�ة و��فّ�ة عالج السلوك المجرم.

 من خالل درس العناصر األساسّ�ة التي تكّونها، و�ما أّنه ال �مكن تفسیر الظاهرة اإلجرامّ�ة إالّ 
وهي: الجر�مة، والمجرم، والمجنى عل�ه، فقد اقتصر علُم اإلجرام على دراسة حصرّ�ة لهذه العناصر ُ�غ�َة 

 الجر�مة والدوافع الحق�قّ�ة وراء اقترافها. الوصول إلى أس�ابِ 

ة اجتماع�ّ  ظاهرةً  ُتعتبُر الجر�مة في هذه المقار�ة .ةدراسة الجر�مة بوصفها ظاهرة اجتماع�ّ  - ثانً�ا
 عند أو نفسيّ  عضويّ  نت�جة خللٍ فالجر�مة ل�ست  .ابها إلى المجتمع �الدرجة األولىتعود أس� ،�امت�از

تساهم ة التي اع�ّ ة واالجتمالظروف االقتصاد�ّ ، مثل ة �حتةترجع إلى أس�اب اجتماع�ّ  بل اإلنسان،
 لد�ه. أو النفسيّ  رض وجود الخلل العضويّ وفَ  ،لدى الجاني جراميّ إلا في تنم�ة الحّس  مساهمًة أساسّ�ة

س علم االجتماع الجنائّي، وقد أنر�كو فري  دّ عَ �ُ في بیئة اجتماعّ�ة موافقة.  إالّ  یبرزهذا الخلل ال  فإنّ  مؤسِّ
 .١٨٨١ في العام ، الصادرعلم االجتماع الجنائيّ �تا�ه  ّ�ة فيأس�اب الجر�مة االجتماعاألنظار إلى لفت 

 افقً الجاني و  التوّسع في دراسة المقار�ةر�یزة هذه  .ةدراسة الجر�مة بوصفها ظاهرة فرد�ّ  - ثالًثا
طلق أ نل مَ لومبروزو أوّ  دّ عَ �ُ و  .ن غیره من الناسمزه ة التي تمیّ ة والنفس�ّ ة والفیز�ولوج�ّ لصفاته العضو�ّ 

 وقّدم ف�ه، اإلنسان المجرمعندما وضع �تا�ه الشهیر  ه األنظار إلى سمات الجانيووجّ  ،سةالدرا هذه
ة ز اإلنسان المجرم �خصائص عضو�ّ یتمیّ  �صفتها سلوً�ا إجرام��ا موروًثا، إذللجر�مة  التفسیر البیولوجيّ 

» ةعلم البیولوج�ا الجنائ�ّ «نشأة  ت �تا�ات لومبروزو إلىوتقوده إلى ارتكاب الجر�مة. وأدّ  ،ن غیرهمزه تمیّ 
 ،عضويّ  نت�جة خللٍ  �صفتهال�س  ،بتفسیره للجر�مة أي علم ط�ائع المجرم، وقد ت�عه علم النفس الجنائيّ 

ة بنوع من الخلل فتدفعها إلى ارتكاب ة اإلنسان�ّ ة تصیب الشخص�ّ اضطرا�ات نفس�ّ  �صفتها حصیلة بل
 .الجر�مة

ال تكتمل دراسة الظاهرة  .ةفي الظاهرة اإلجرام�ّ  اصفه طرفً عل�ه بو  ىدراسة المجن - را�ًعا
 ىوهو المجن ، أالالثاني في الجر�مةموضوع علم اإلجرام األساسّي إّال بدراسة الطرف ة التي هي اإلجرام�ّ 

ف�مكن المجنى عل�ه أن �ضطلع بدوٍر مهّم في حصول الجر�مة نفسها. أّما علم  .ة)عل�ه (أو الضح�ّ 
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عل�ه، و�ذلك  ىة �المجنة الخاّص ة والثقاف�ّ ة واالجتماع�ّ ة والنفس�ّ بدراسة السمات العضو�ّ  اإلجرام فیهتمّ 
لدور الذي لوقوع الجر�مة أكثر من غیرهم، ودراسة ا بدراسة العوامل التي تجعل �عض األفراد عرضةً 

 .عل�ه في خلق فكرة الجر�مة لدى الجاني أو تسهیل ارتكابها ى�مكن أن �قوم �ه المجن

 ستنتاجاتإ

ا، ینطوي على عناصر �ثیرة ال �مكن تجاهلها  یّتضح في ضوء ما تقّدم أّن علم اإلجرام متشّعب جد�
في دراسة الجر�مة وال�حث عن أس�ابها وسبل معالجتها. و�ات من الضرورّي أن ُتدرس الجر�مة �االستناد 

وتختّص �لٌّ من هذه العلوم . الجنائيّ  علم االجتماعو ، الجنائيّ علم النفس و ، علم البیولوج�ا الجنائيّ إلى 
 بدراسة زاو�ة محّددة من الجر�مة، و�مكن تلخ�صها �ما یلي:

 ه؛ة المجرم وغرائزه وانفعاالتلنفس�ّ بدراسة الجوانب المختلفة  وُ�عنى علم النفس الجنائيّ  -

، ةجرام�ّ إلهرة االظا�ة المختلفة الظروف االجتماع�ّ  عالقةوُ�عنى بدراسة  علم االجتماع الجنائيّ  -
 ؛رها بهالوقوف على مدى تأثیر هذه الظروف في تلك الظاهرة أو تأثّ �غ�ة ا

ق سواء ما تعلّ ، ةة والنفس�ّ العضو�ّ المجرمین ُ�عنى بدراسة خصائص و  ةنترو�ولوج�ا الجنائ�ّ ألعلم ا -
 .عواطفهمو ة أو غرائزهم الظاهر أو �عمل أجهزة جسمهم الداخل�ّ  منها بتكو�نهم البدنيّ 

 ة في هذا المجال، تمّ العلم�ّ  النظرةلى إ التي تستند المقار�ة العلمّ�ة الجدیدةهذه  سرعة تطّورومع 
 نفكّ تة خطیرة ال إلجرام ظاهرة اجتماع�ّ ا أنّ إلى  ،ي العلم الجنائيّ حصائیّ إ غالبّ�ةع جماإو� ،التوصل
 سترات�جّ�اتإهي سّن قوانین و�قرار . لذا، فإّن أفضل طر�قة لوضع حدٍّ لها فراد المجتمعاتأبین  تتكاثر

ُ�غ�ة  ، بلزال العقاب �المجرم وتعذی�هنإغ�ة ل�س �ُ  وخطورتها، ةالظاهرة االجتماع�ّ  هذهحجم و تتماشى 
 تهدف إلى تأهیله ة المجرملمعالج اتمن خالل محاولة وضع آل�ّ  المجتمعات والمجرم على السواء،حما�ة 

كما و�وضع أهداف لترشید س�اسة  ،في المجتمعاالنخراط ثان�ًة ، ف�ص�ح قادًرا على وتثق�فه وتعل�مه
 .في المجتمع السائدةالتجر�م تتناسب مع الثقافات 


