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یعتبر االساس في تكوین الحیاة االجتماعیة وبقائھا وتطورھا وبدونھ یفقد المجتمع كیانھ ن التنظیم االجتماعي ا

مع عدم اعتبار ذلك جریمة في حد ذاتھ االنحراف والجریمة یمكن ان ترتكب في مجتمع ما . ویتفكك ترابطھ 
 .ومثال ذلك المجتمعات العربیة في الجاھلیة األولى 

 : التعریف
انھ  نجد لكن وقابیل ھابیل قدم قدیم فأنھ الجنائي االجتماع علم عن التحدث وحاولنا عنھا وتحدثنا الجریمة أخذنا إذا

 :الجرائم  أنواع من نوعیناالجرام  علماء بعض صنف
 یطلق وھو ، الجناح أو االنحراف یسمى ما وھو قلیل أو طفیفا المجتمع شعور على ووقعھ إیذاؤه یكون نوع  -١

  . المجتمع قواعد على یخرجون الذین على األحداث     
 الجریمة أو باإلجرام یعرف ما وھذا ، اكبیر المجتمع ضوابط على وقعة یكون نوع -٢
  جنایة، جنحة ، مخالفة  : أنواع ثالثة إلى الجریمة الجنائي القانون علماء بعض قسموقد  
 وحد وتعزیر قصاص ففیھا اإلسالمیة للشریعة بالنسبة أما 

 : النشأة
تعتبر ظاھرة الجریمة ظاھرة اجتماعیة قدیمة لم یخل أي مجتمع منھا ولم تكن ھناك دراسات بالمعنى العلمي  □

فدراسة الجریمة كظاھرة اجتماعیة ترجع الى الفرنسي جیري . حتى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
اثر الجنس والسن ودرجة التعلیم والمھنة والطقس  ١٨٣٣ عام جیريوقد تناولت دراسة ، والبلجیكي كتلیھ 

وقد اعتمد في دراستھ على  ،ارتكابھا وفصول السنة على ارتكاب الجریمة واألسباب والدوافع التي أدت الى 
  . األسلوب اإلحصائي

  ..كما قام بدراسھ اخرى قارن فیھا بین احصاء المجرمین في فرنسا وبریطانیا وتوصل الى نتائج منھا  □
-   ً ً  ان االجرام ال یتغیر تغیرا   .من حیث عدده ودوافعھ من عالم الى اخر  ملحوظا
ً للجریمة   - ً ومباشرا ً مطلقا ً مع تزاید العلم ، ان الجھل لیس سببا   تحدث لھذا .بل ان بعض الجرائم یتزاید طردیا
  . البیضاء الیاقات جرائم عن رالندذس    
ً وحسب النظام نفسھ اسباب الجریمة المختلفة تتكرر   -   .سنویا
ً للجریمة   -   .لذلك ھناك اسباب لتكوین الشخص المجرم . لیس من الضروري ان یكون الفقر سببا
بعض العوامل الطبیعیة المؤثرة على ظاھرة الستنتاج  ١٨٣٥ عامفقد استخدم االحصاء الفرنسي  كتلیھاما  □

ومن نتائج دراستھ التي توصل ، س والحالة االقتصادیة والطقوھذه العوامل الطبیعیة كالجنس والسن . الجریمة 
تخضع لنفس القواعد العامة للظواھر   -جرام إحدى ھذه الظواھروظاھرة اإل -ان الظواھر االجتماعیة لیھا إ

  .الرتباطھ بالقوانین " الفیزیاء االجتماعیة " عن الجرائم وأطلق على علم االجتماع  كتلیھوتحدث  ،الطبیعیة 
وقد ذكر ان ،  لومبروزومیالدي ظھرت المدرسة الوضعیة االیطالیة وتزعمھا الوفي اواخر القرن التاسع عشر  □

  ففي . ونتیجھ لدراستھ خرج علم جدید یسمى علم االنثروبولوجیا الجنائي . سبب الجریمة یكمن في تكوین الفرد 
وقد عرفھ بأنھ العلم الذي یدرس ، اع الجنائي كتابا ذكر فیھ الخطوط االولى لعلم االجتم فیرياصدر  ١٨٨١ عام

ووضع علم  ١٨٨٩كتاب في علم االجتماع الجنائي صدر عام  ليیرسوموألف العالم . االنسان المجرم والجریمة 
  .وقد درس الظاھرة االجرامیة من الناحیة الداخلیة والخارجیة . االجتماع الجنائي ضمن فروع علم االجتماع 

حول  ١٨٩٧في علم االجتماع الجنائي وقد اعتمد في دراسة اجراھا عام  فیريبمدرسة  دوركایمكذلك تأثر  □
وأوضح اھمیة العوامل االجتماعیة في التأثیر على اإلقدام على االنتحار جریمة االنتحار على االحصاء الجنائي 

ً العوامل   .الداخلیة مھمال
  
  

 الجنائي االجتماع علم : المحاضرة االولى 
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 : ملالع ظھور
والجریمة ظاھرة من الظواھر االجتماعیة التي درست من قبل  , الجریمة سبب عن التغیرات من الكثیر ظھرت

علماء من ذوي االختصاصات المختلفة كعلماء االجتماع وعلماء النفس وعلماء القانون في محاولة لمعرفة 
ك النظریات تتعلق بدراسة تفسیر السلووقد نتج عن ذلك ظھور كثیر من ، االسباب الداعیة الى ارتكاب الجریمة 

 .االجتماعیة  النظریة، النفسیة  النظریة، البیولوجیة  النظریة : وھي االجرامي
   . بحت شخصي بمعنى فردي اتجاه ذات فإنھا والنفسیة البیولوجیة النظریة كانت إذا
  .األمر  لھذا المسببة ھي االجتماعیة العوامل أن باعتبار فریدة تكون قد االجتماعیة النظریة أما
 تحدث من وأوائل ھؤالء لمثل الھیئة باعتبار تأتي أو الشكل باعتبار تأتي فأنھا : البیولوجیة النظریات أخدنا إذا
 علیھ تنطبق شخص أي أن یعتقد كان العتاة بعض فشاھد ایطالیا في سجن في طبیب كان وبروزومل األمر ھذا عن

 النظریة لھذه نقد ویوجد . الجریمة لتفسیر األولى البدایات ھذه فكانت مجرم علیھ ھذه الصفات یطلق من خمسة
 .السجن  یدخل أن یجب ھذه الصفات فیھ مثل شخص كل لو أنھ

    .فقر جرائم وھناك ؟ الترف جرائم ھي ما ، الترف جرائم
 .أخالقیة اللأ األمور بعمل فقر وجرائم،  ترف جرائم فأنھا الكحول وتعاطي الحرام اجل من یسافرون الذین

 األصحاب ربما األسباب تجد مخدرات أو رشوه تعاطي أو سرق لشخص تأتي عندما عنيت : التكاملیة النظریة
 بیولوجي بعد یكون وقد نفسي بعد یكون وقد اجتماعي بعد یكون فقد النفسیة الحالة ربما التقلید ربما الغریزة ربما

 من یكون قد ، % ٦٠ األكبر الدور األصحاب أولویات ھناك ولكن واحد ببعد الجریمة أن تفسر ال تستطیع
 .%  ١٠ الثقافي البیولوجي یكون األمر قد ، % ٣٠ النفسیة العوامل
   : الجنائي االجتماع علم تعریف

مسئولیة  مدى في أو للجریمة المسببة االجتماعیة الصبغة ذات العوامل في تبحث التي الدراسات مجموعة ھي
   . عنھا  المجتمع

 .اجتماعي  بعد اجتماعي؟ أو نفسي بعد ھو ھل،  األصحاب السبب أن االعتقاد في المخدرات یكون مثال
 نحن اجتماعي یكون وقد نفسي السبب یكون وقد بیولوجي السبب یكون قد نفھم . نفسي الفشل بعد , إما اإلحباط

 في تبحث التي الدراسات مجموعة ھي لذلك االجتماعي إال األولى یھمنا بالدرجة ال االجتماع الجنائي علم في
 .االجتماعیة الصبغة ذات العوامل

 : األخرى بالعلوم الجنائي االجتماع علم صلة
 علم إن حیث اإلجرام فروع من فرع ھذا اعتبروا والقانون اإلجرام علماء فأن األمر ھذا عن نتحدث عندما

 :ثالثة  أقسام إلى األمر ھذا قسموا وبالتالي الجریمة حول تدور التي الدراسات من مجموعة الجریمة
 الجنائي التحقیق علم/ ٣العقاب  علم/ ٢اإلجرام  علم/ ١
 الجنائي االجتماع علم ،علم اإلجرام الفردي :( ن قسمی إلى اإلجرام علم ینقسم ( 

  .ویدرس اسباب الجریمة من الناحیة الفردیة ، الفردي  اإلجرام علم -
 .من الناحیة االجتماعیة ویدرس اسباب الجریمة ، علم االجتماع االجنائي  -
 : قسمین إلى الفردي اإلجرام علم قسمنی
 . والھیئة بالشكل یتعلق فیما وبروزملو ریةظن مثل،  الجنائي االبیولوجی علم - أ

  . الكبت أو اإلحباط عن تحدثنا عندما،  الجنائي النفس علم  -ب
 : األخرى بالعلوم االجتماع علم عالقة
 مثل الحدود وجرائم البدو وجرائم الحضر جرائم ھناك وبالتالي بالمكان بالتضاریس بالجغرافیا الصلة وثیقة

 وفي النفس ، علم أیضا العقلیة باألمراض أیضا بالكیمیاء عالقة وھناك بالطب عالقة ھناك والمتسلسلین التھریب
 .والنساء  الرجال الفقر دور االقتصاد وجرائم

  ؟ اآلیة من نفھم ماذا، ) والزاني  الزانیة ، والسارقة السارق (
 أن فنجد  .الذكر على األنثى قدم األخالقیة أما النساء على الرجال فقدم االقتصادیة الجرائم على اقدر الرجال إن

 . الجنائي االجتماع علم مع العلوم جمیع من عالقة ھناك
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 : اإلسالمیة الشریعة في الجریمة
 . تعزیر أو بحد هللا  عنھا زجر شرعیة محظورات بأنھا الماوردي یعرفھا كما
 األمر ھذا فقط یھمنا التعریفات من الكثیر ھناك . 
  

 : للجریمة االجتماعي التعریف
 االجتماعیة المصلحة في یضر وھو للمجتمع مضاد سلوك یعرف انصار العوامل االجتماعیة الجریمة بأنھا 

 . للمجتمع
 بعقوبة علیھ ترد أن ویمكن بھا هلضرر الدولة تحرمھ سلوك بأنھ رالندذس ویعرفھ . 
 ؟ الماوردي لـ والتعریف رالندذسلـ  التعریف بین الفرق ھو ما 
 . تعزیر أو بحد هللا عنھا زجر عقوبات ھناك أن العقوبة ومصدر ، المصدر   
  . المجتمع مرجعة االجتماعي التعریف أما ، هللا ھو والمرجع   
  ارتكب فعال یعتبر في نظر القانون جریمة ھو كل شخص : المجرم في نظر قانون العقوبات. 
 جریمة انھ المجتمع یرى فعال یرتكب الذي الشخص ھو : االجتماع علماء نظر في المجرم . 
 یقبض لم مأ علیھ قبض سواء ، الجریمة بارتكاب أتھم شخص كل على یطلق : اإلجرام علم نظر في المجرم 

 .وسواء أدین أم لم یدن ،  علیھ
 

  . ) للقارئ احلقيقة أخفاء ( . اإلحصائيات كتابة عند يستخدم دائما وه األسود الرقم ذاهو  األسود بالرقم األحيان بعض يوجد -
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 . اإلجرام لظاھرة علمیھ حقیقة إلى للوصول تتبع التي والعملیات القواعد مجموعة ھو :المقصود بھ 
 قد كان من سواء المجرمین لدراسة علمیھ طریقھ یستخدم أن الباحث على إن رالندذس األمیركي األستاذ یرى 

  : التالیة الطرق العلمي منھجھ تحت رالندذس ذكر وقد التحقیق رھن كان من أو علیھ الحكم صدر
  المجرمین وظروف صفات إحصاء طریقة -٢الجریمة   إحصاء طریقة -١
  المحدودة الحالة دراسة طریقة -٤الحالة      دراسة طریقة  -٣
 والعالجیة التجریبیة الطریقة -٦مجتمعھ  في المجرم دراسة طریقة -٥

 :نوعین  إلى بدورھا الطریقھ ھذه وتقسم : ھعام تفسیریھ طرق :أوال
 والفسیولوجیة والنفسیة والكیمائیةالطریقة البیولوجیة واالنثروبولوجیة والطبیة  ھي : شخصیة طرق -١

 . النفسي التحلیل وطریقة العقلي الطب وطریقة
 .، االیكولوجیة ، االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  الطریقة الجغرافیة :موضوعیھ  طرق -٢

  : الخاص البحث طرق :ثانیا
 العالجیة الطرق وھذه ونشوئھا تكوینھا عوامل وكشف الجریمة تعلیل في تستخدم التي واألدوات الوسائل ھي

 . المشترك الرقیب وطریقة ، الحیاة تواریخ واستخدام الحاالت وتواریخ ، واإلحصائیة
 المجرم سلوك دراسة في العامة الطرق

 : الشخصیة الطرق :أوال
 تحدث من وأول  .غیره عن للمجرم الممیزة التكوینیة الصفات بكشف تھتم التي ھي:  االنثروبولوجیة الطریقھ .١

 ) وزوبرملو( العالم  عنھا
  .بالوراثة  اإلجرام عالقة وتدرس :  البیولوجیة الطریقة .٢
 . االنحراف أسباب من كسبب الجسمیة والعاھات األمراض عالقة تدرس:  الطبیة الطریقة  .٣
 . اإلجرامي بالسلوك اإلنساني النمو مراحل عالقة تدرس:  الفسیولوجیة الطریقة  .٤
 . اإلجرامي بالسلوك الغددیة اإلفرازات عالقة تدرس:  البیوكیمیائیة الطریقة  .٥
 السلوك في االنحراف إلى دعت التي النفسیة العوامل وتشخص تدرس : النفسیة الطریقة  .٦
 المختلفة األعصاب وأمراض الذھنیة األمراض وعالج بتشخیص تھتم:  العقلي الطب طریقة  .٧
 تؤدي قد الذي وحاجاتھ ورغباتھ دوافعھ كبت سبب لمعرفة للفرد النفسي بالتحلیل تقوم : النفسي التحلیل طریقة  .٨

 .بھ  تحیط االجتماعیة التي الظروف أو العمل فرص رغباتھ وبین بین صراع نشوء إلى
 : الموضوعیة الطرق:ثانیا

 . اإلجرامي سلوكھ على تأثیرھا ومدى بالفرد المحیطة البیئیة العوامل بعض بدراسة تھتم:  الجغرافیة الطریقة  .١
العوامل  وتحلیل ، ناحیة من للجریمة السكاني التوزیع دراسة وتعني الجریمة دراسة: االیكولوجیة  الطریقة .٢

 .أخرى  ناحیة من المكاني بالتوزیع العالقة ذات االجتماعیة
  ).  الترف جرائم :(االقتصادیة الطریقة .٣

 .بالجریمة  وعالقتھا االقتصادیة واألزمات كالفقر ، االقتصادیة الحالة دراسة
  :الثقافیة  والطریقة االجتماعیة الطریقة .٤

  .االنحرافي  تكوین السلوك في دور من ومالھا وأنظمتھا االجتماعیة المؤسسات بدراسة تھتم
  
  

  الجریمة علم في البحث أسالیب : المحاضرة الثانیة  
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 : الجریمة حدوث منع طرق
 .االجتماعي  المسح طریقة .٣الحالة   دراسة طریقة .٢  اإلحصائیة الطریقة  .١

 :اإلحصاء: أوال
 . أرقام إلى معینة ظاھرة ترجمة یتولى حیث الطبیعیة أو االجتماعیة للظواھر الكمیة الدراسة ھو

 الخ ...الجنس العمر،الدیانة ،  ، كالسن أخرى بعوامل وعالقتھ اإلجرام بدراسة یسمح الذي األسلوب ھو فاإلحصاء
 خاصا ، رسمیا  ( یكون أن إما الجنائي واإلحصاء( 

 في الداخلیة وزارة تصدرھا التي اإلحصاءات مثال،  الرسمیة الجھات عن یصدر الذي ھو : الرسمي اإلحصاء
 .دولیة  جھة أي عن تصدر التي أو السعودیة العربیة المملكة 

 . الباحثین عن تصدر التي اإلحصاءات ھي : الخاص اإلحصاء
 : مصادر ثالثة من عادة الجنائیة اإلحصائیة المعلومات تستمد
 النفسي العالج ومراكز السجون، القضائیة  المحاكم،  الشرطة مراكز

  : ھي الداخلیة وزارة عن تصدر التي السعودیة العربیة المملكة في الجنائیة اإلحصاءات مصادر
  الحدود سالح. ٥  العدل وزارة. ٤  للمخدرات ةالعام اإلدارة. ٣ السجون  مصلحة. ٢  الشرطة مناطق .١

 : اإلحصائي األسلوب فوائد
 .  اإلجرام ظاھرة واتجاه حجم معرفة بموجبھا یمكن بمعلومات الباحث یمد  .١
 .معین  مكان في الجرائم عدد عن للمسئولین یوضح  .٢
 .الجرائم  ارتكاب في استخدمت التي الطرق یوضح  .٣
 .والمدانین  علیھم المقبوض األشخاص عدد تحدید  .٤
 .الجریمة  ارتكاب أسباب عن المعلومات بعض یعطي  .٥

 : الجنائي البحث في اإلحصاء عیوب
 تمثل حجم  بل  "الحقیقي اإلجرام" حجم  اإلحصاءات ھذه تمثل ال حیث الرسمیة، اإلحصاءات على اعتماده .١

 ) .الظاھر  اإلجرام القضائي و اإلجرام( 
 .اإلحصائیة  البیانات دقة مدى .٣. اإلحصائیة  الوحدة تعیین مشكلة .٢

 : الحالة دراسة ةقیطر : ثانیا
  نشأتھ حیث من البحث وقت حتى والدتھ منذ ھحیات لتاریخ شاملة دراسة معین فرد بدراسة الطریقة ھذه تعنى

 .بھ  المحیطة والبیئة والنفسي والعقلي الجسمي وتطوره 
 : االجتماعي المسح طریقة  :ثالثا

 مدینة في دراستھا وتمت . شاملة دراسة ظواھر عدة أو معینة اجتماعیة ظاھرة دراسة ھو : االجتماعي المسح
 ١٩٣٠ عام "شو كلیفورد " عنھا وتحدث ، ١٩٢٦ عام "تراشر فریدریك" عنھا  وتحدث شیكاغو 

 : االجتماعي المسح طریقة عیوب
 النتیجة ھذه یعطي مما النتیجة رسم في علیھا ویعتمد السابقة الشخصیة وخبراتھ باتجاھاتھ یتأثر ربما الباحث إن  .١

 .تجریدیا  طابعا شخصیا ولیس طابعا
  .إلیھا دراستھ لنسب االجتماعیة الظواھر عن الكافیة المعلومات الباحث لدى تتوفر ال األحیان معظم في  .٢
 من كثیرا ألن حقیقیة نتائج تكون أن یمكن ال ، الرشوة كجرائم الجرائم أنواع بعض على الدراسة نتائج بعض  .٣

 . جرائمھم تكتشف ما نادرا ، السلطة أصحاب ، المرتشین
 :  وھو التجریبي المنھج على كبیر حد إلى تعتمد الجریمة دراسة في البحث رق

  .االستدالل  .٣التجربة    .٢   المالحظة  .١

 الجریمة بدراسة الخاص البحث طرق: الثالثة  المحاضرة
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  تافت ، الند  رذس( تصنیف(  
 القدیمة التقلیدیة المدرسة 
 التقلیدیة المدرسة أفكار 
 الجدیدة التقلیدیة المدرسة 
 االجتماعیة المدرسة 
 والجریمة االنحراف كایم في دور نظریة 

  : سذرالند تصنیف
 : التاریخي تسلسلھا حسب اإلجرام علم مدراس أو نظریات سذرالند األستاذ صنف

 . والمنفعة االختیار حركة بین بالربط تقوم فلسفیة صبغة ذات وھي : التقلیدیة المدرسة  .١
 . إیكولوجیة أسس على الجریمة تفسر : الجغرافیة الخرائط مدرسة  .٢
 . المادة إلى الجریمة سبب ترجع .) االقتصادیة(  :االشتراكیة المدرسة  .٣
 . معینة ونفسیة وعقلیة عضویة سمات لھ المجرم إن ترى : النموذجیة المدرسة  .٤
 . والمجتمع الجماعة عن ناتجة اجتماعیة ظاھرة بوصفھا الجریمة تفسر : االجتماعیة المدرسة  .٥

  : تافت تصنیف
   تكاملیة الجریمة إن قال من وھ  : اتجاھات ثالث في اإلجرام علم بتصنیف تافت دونالد قام

 والبیولوجیة والطبیعیة الفیزیائیة النواحي ھي كثیرة نواح من المجرم شخصیة یدرس : ذاتي اتجاه  .١
 .والتحلیل النفسي  والطب العقلي والنفسیة والفیزیولوجیة

 اتجاھات عدة تذا وھي اإلجرامیة للظاھرة والمادیة االجتماعیة بالظروف تھتم : موضوعیة اتجاھات  .٢
 .اقتصادیة اجتماعیة وثقافیة  ایكولوجیة جغرافیة

 .  الجریمة سبب في الموضوعي واالتجاه الذاتي االتجاه بین یربط ). تكاملیة نظریة :( العوامل تعدد اتجاه  .٣
 : القدیمة التقلیدیة لمدرسةا

 : التقلیدیة للمدرسة الرئیسیة األفكار
 .منفعة  سیحصل على السلوك على ھذا بناء بأنھ المجرم والتي یعتقد ، المنفعة .ب   . االختیار حریة  -  أ

 : للمدرسة أخرى أفكار ھناك الفكرتین ھاتین جانب وإلى
 . األولى بالدرجة الجریمة مرتكب عنھ یسأل آثم فعل : الجریمة  .١
 .إراداتھ  بكامل اإلنسان ھب یقوم إنساني سلوك  :اإلجرامي السلوك  .٢
 . معدودة أو كاملة تكون أن إما : المسئولیة  .٣
 . بنص إال عقوبة وال جریمة ال إنھ المدرسة ھذه ترى  .٤
 . بالضرر مقدارب مقاسھ العقوبة تكون أن یجب  .٥
 . الطبقات جمیع بین العقاب في المساواة یجب  .٦
 . صورة بأي وتعذیبھ بالمجرم التمثیل مثل إنسانیةالال بالعقوبات نددت  .٧
 . والعبرة العظة ھو وھدفھا والردع الزجر ھي العقوبة وظیفة  .٨

 
 في حر اإلنسان أن أي والمنفعة اللذة مذھب على تقوم اإلجرام علم في الكالسیكیة المدرسة أن القول خالصة 

 أن اإلنسان على یختاره اإلجرامي سلوك السلوك أن وترى . واللذة المنفعة من أكبر قدر لھ یحقق سلوك اختیار
   من العقاب ذلك على مقدار األلم المترتب وبین جھة من هولذ ھمتع یحققھ من ما مقدار ھناك توازن بین یكون
 .  أخرى جھة

 الجریمة سبب في األساسیة االجتماعیة النظریات: الرابعة  المحاضرة
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 : الجدیدة التقلیدیة المدرسة
 واألطفال الجانحین لدى متوفرة المسؤولیة تكون أن یمكن ال إنھا ترى ولكن ما حد إلى القدیمة الفكرة نفس فكرتھا

 .القویم  االختیار على القدرة على الفرد فیھا یفقد التي المعتادة غیر الظروف بعض وفي
 المطلقة الفردیة على تؤكد المدرسة  ھذه إن.  

 : االجتماعیة المدرسة
 كونت أوجست سبق االجتماع لعلم الحقیقي المؤسس خلدون ابن.  
 العقاب معادالت فیري اقترح الحتمیة مبدأ من انطالقا.  
 المنحرف السلوك تطویر في المحیط أو البیئة وأھمیة السببیة مشكلة عالجت.  
 اإلجرامي التشبع قانون مبدأ فیري وضع . 
 جرائم ترتكب معینة شخصیة وظروف طبیعیة ظروف وتحت معین مجتمع في ھأن یعني  :اإلجرامي التشبع 

 . نقصان أو زیادة دون معینة
 لھا والمسببة بھا المحیطة الظروف بمعالجة إال الجریمة مكافحة یمكن ال ھأن فیري یرى المنطلق ھذا من . 

 : السلوك خاللھا یتكون التي االجتماعیة العملیات
 . االجتماعي بالتنظیم العالقة ذات العملیات  .١
 للمجتمع الطبیعي التقسیم ، المنافسة ،الثقافي الصراع ، االجتماعي التحرك : األساسیة العوامل ھذه أھم من ، 

 . واالقتصادیة والسیاسیة ، العقائدیة الحالة
 : من وتتكون المشتركة العملیات  .٢
 التفاضلي واالختالط ، المواقف ، القیم عملیات ، التقلید : ضمنھا ومن االجتماعیة العملیات.   
 اإلحباط عن الناتج العداء ، التعویض : ضمنھا ومن النفسیة العملیات.   
 النفس علماء بھا یختص وھذه  :يسالنف االجتماعي الطابع ذات العملیات.   

  : والجریمة االنحراف في دوركایم نظریة
 المدرسة الفرنسیة الحدیث وزعیم االجتماع علم منشئ یعتبر فرنسي عالم ) م ١٩١٧ - ١٨٥٨ ( دوركایم إمیل 

 . الناتجة بینھما والعالقة والمجتمع للفرد ھفھم عن ناتجا للجریمة تفسیره كان . االجتماع لعلم
 االجتماعیة القواعد معاییر في إخالل من ینتج ما : ھو األنومي . 

 : األسس من بنوعین تحدد دوركایم یراھا كما والمجتمع الفرد بین العالقة
 . ومعتقدات وأفكار قیم من حیاتھم ومقومات المجتمع أعضاء بین یحدث  :اآللي التضامن .١
  في النوع ھذا ویوجد . "الجمعي العقل" تكاتف وتعاون بین أعضاء المجتمع یفرضھ   :التضامن ھذا عن ینتج - 

  . البسیطة البدائیة المجتمعات   
 في حریة أي ھل ولیس ماات خضوعا لھا یخضع الفرد ألن  :المجتمعات ھذه في قویا اآللي التضامن یكون - 
 . والمشاركة التعبیر   

 حریة منھم واحد لكل ، والتعلیم والمعتقدات األفكار في مختلفون المجتمع في األفراد : العضوي التضامن .٢
  . التعبیر    
  . المتطورة المجتمعات : في النوع ھذا یوجد . الجمعي العقل  :سیطرة تقل ھنا - 

 : االجتماعي التنظیم أھداف
   تجاوز إلى النھایة في ویؤدي االنضباطیة العملیة تأدیة في اضطرابات إلى یؤدي االجتماعي التنظیم اختالف □

 .  وأھدافھم متطلباتھم حدود األشخاص
 . ) األنومي حالة ( تسمى فوضویة حالة إلى المجتمع یعرض ھذا □
 االجتماعیة بالضوابط االھتمام دون ھورغبات ھشھوات الشخص ویتبع االجتماعیة والقواعد المعاییر تفتقد حیث □

 . جریمة أیة بارتكاب یقوم ثم ومن
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 :االنتحار نظریة
 العقل ھیمنة تكون ھبمجتمع الشخص ارتباط زاد وكلما ، اجتماعیة أسباب ھي االنتحار أسباب أن كایم دور یرى

 في المختلفة المؤسسات تأثیر ضعف كلما ذلك من العكس وعلى االنتحار یقل ، قویة األشخاص على الجمعي
  . األشخاص على المجتمع سیطرة قلت المجتمع

 :  أنواع ثالثة إلى االنتحار دوركایم قسم
 االجتماعیة الحیاة ضوابط في خلل یحدث عندما إذ ، الحدیث المجتمع عن صورة ھو : األنومي االنتحار .١

 . المجتمع تدھور إلى یؤدي ذلك فإن ، والحروب كاألزمات
 أو األسري التفكك بسب وذلك الحیاة في االستمرار في األمل یفقد الذي الفرد عند یحدث : األناني االنتحار .٢

 . الطالق وحاالت المتطرفة الدینیة اآلراء ألصحاب عادة یحدث النوع وھذا ، الدیني أو السیاسي
 ھنفس افتداء أو الشرف لحمایة فمثال القویة والتقالید العادات ذات المجتمعات في یحدث  :الغیري االنتحار .٣

 . للظھور ھلحب أو معین لغرض
 : الجریمة في دوركایم رأي
 اإلجرام علماء من كثیر یراھا ما بعكس سلیمة ظاھرة الجریمة أن دوركایم یرى.   
 االجتماعیة للحیاة األساسیة بالمقومات الرتباطھا المجتمع لسالمة ه مفیده ظاھر أنھا ویرى.  
 ضروریة نتیجة أنھا یرى ، العكس على بل النفسي التركیب طبیعي المجرم یعتبر أوه الظاھر ھذه یؤید ال ھوأن   

 .  تعدیلھا إلى سبیل ال شریرة إنسانیة لطبیعة
 للعضو ھالتنبی وظیفة تؤدي سلیمة عضویة هظاھر ھأن إال ، ھویكرھ اإلنسان ھب یحس كاأللم فالجریمة.   
 خلق هللا الن ، صحیح غیر شي ھو إنما المجرم لدى تعدیلھا یمكن ال شریرة اإلنسانیة الطبیعة بأن ذكره وما 

 . بینھما یختار والشر الخیر الطریقین ھل ویوضح األمثل الطریق إلى ھیھدی عقالاالنسان  في
 : النظریة حول مالحظات

 یطبق أن یمكن ال التي األخرى المجتمعات من یراثك أھمل وبذلك،  وعضوي آلي  :قسمین إلى المجتمع قسم .١
 . الدولیة واألقالیم االستعماریة والدول الحدیثة كالمجتمعات التقسیم ھذا علیھا

 . اجتماعیة أخرى ضوابط وأھمل المجتمع أعضاء بین والتعاون التكاتف في كبیر دور الجمعي للعقل أعطى لقد .٢
 في الفرد دور أھمل وقد الحیاة نمط على المسیطر ھو ھان یرى حیث للمجتمع األھمیة من یراكب قدرا أعطى .٣

 .والمتأثر المؤثر ھو فالفرد ، أفكاره تجدد بسبب والتجدید التغییر أداة ھو مجتمع أي في الفرد بأن علما ، المجتمع
 . المجتمع في واإلجرام االنحراف تسبب التي االجتماعیة الظواھر تغییر ھرغبت حسب یستطیع ال الفرد أن یرى .٤
 غیر قول "المعاییر وفقدان مئالدا التفكك " بحالة ربطھا ولكن المجتمع في مستمرة وبصفة موجودة الجریمة إن .٥

 . المجتمع في الجریمة وجدت لو حتى المعاییر وفقدان التفكك من حالة في دائما تعیش ال المجتمعات الن صحیح
  : تارد ـل التقلید نظریات

 التقلید ھي واحدة اجتماعیة ظاھرة حصیلة  :ھي الجریمة أن یرى . 
 االجتماعیة البیئة تأثیر تحت تتكون الجریمة أن ویرى  . 
 موضوعیة كحقیقة موجودة أنھا یرى بل ، الفرد شعور عن خارجة أشیاء مجرد االجتماعیة الظواھر في یرى ال  
 ویتبع یقلد كمثل یحدث اإلنساني السلوك أن یرى . 
 ضارة اجتماعیة ظاھرة أنھا إال الصناعة كظاھرة اجتماعیة ظاھرة الجریمة إن یرى .  
 وعملیة ، الجماعي واالتصال االختالط طریق عن المجتمع أفراد بین اإلجرامي السلوك انتقال إمكانیة یرى 

 . الجنسي واالنحراف المخدرات على واإلدمان ، اإلجرامي التنظیم في ترى أن یمكن االنتقال
  

 كایم دور نظریة:  الخامسة المحاضرة
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 ؟ المجتمع نفس في اآلخرین دون مجرمین المجتمع أفراد بعض یصبح لماذا 
 عوامل عدة إلى راجع ھذا : 
  .ألخر وقت من فیھم المحیطة بالعوامل وتأثرھم استجاباتھم في یختلفون الواحد المجتمع في األفراد -
  .والقیم بالعادات االلتزام ومدى بالعوامل التأثر ودرجة الشخصیة وقوة التحمل قوة وفي المواقف في یختلفون -

 : التالي النحو على تارد ذكره ما حسب ثابتة قوانین حسب یتم التقلید
 . أكبر بینھم فیما األفراد صالت تكون عندما أكبر بشكل التقلید یتم  .١
 . الحاكم یقلد والمحكوم ، الكبیر یقلد والصغیر ، الغني یقلد الفقیر ، األدنى إلى األعلى من التقلید ینتقل  .٢
 المسدس صنع أن إلى قدیما كان بالسكین االعتداء فمثال ، األخر بعضھا محل بعضھا وإحالل الطرق تداخل  .٣

 . الجرائم من كثیر في للقتل كأداة واستعمل
  :التقلید نظریة بناء

 : التالیة النماذج في ھنظریت بناء في اإلجرامي السلوك تفسیر جانب إلى التقلید نظریة تارد استخدم
 :  المحترف النوذج .١
 واللصوص ، والقتلة ، والبغاة ، النشل مرتكبو  "محترفة نماذج " عموما المجرمین أن تارد یرى.  
 طویلة فترة خالل عمالاال ھذه في تمرسھم نتیجة محترفین أصبحوا.  
 كذلك جعلتھم من ھي االجتماعیة ظروفھم ولكن مجرمین یولدوا لم ھم.  
 السلوكي واالنحراف بالفساد ملیئة بیئة في یعیشون أنھم إجرامھم سبب.  
 الداخلیة وأنظمتھم تصرفاتھم ولھم بھم، الخاصة لغتھم ویستعملون بھم، خاصة حیاة یعیشون المجرمین ھؤالء . 
 : صنفین إلى المجرمین تارد یصنف : المجرمین تصنیف .٢

   : حضریین مجرمین. أ
     السرقة جرائم مثلالتقلیدي  الطابع ذات واألعمال ، المادة كحب ، بالتشبع جرائمھم وتتمیز المدن سكان من ھم  
  . والغش واالحتیال  
   : ریفیین مجرمین. ب

 . االنتقامیة عمالواال كالقتل ، العنف بطابع جرائمھم وتتمیز الزراعة یمارسون القرى سكان ھم    
 : األخالقیة المسئولیة .٣

 ولیس ، باإلدراك ھل یسمح عمر وفي ، العقل سلیم یكون أن بد فال ھفعل عن مسئوال اإلنسان یكون لكي ھأن یرى -
 " الفردیة ھالھوی " ھیسمی ما وھذا للجریمة ھارتكاب عند مغناطیسیا تنویما منوما أو كراناس  
  من لیمكنھم ، كافیا بینھما االجتماعي االتصال لیكون . واحد مجتمع من یكونا وأن بد ال ھوضحیت المجرم إن -
  . المجتمع أفراد بین االتصال أي  "االجتماعي التمثیل " ھیسمی ما وھذا التقلید  

 : العقابي النظام. ٤ 
 . المتھم مسئولیة لتحدید وذلك ، للعمل المحكمة في نفس وعلماء أطباء وضع من بد ال ھإن یرى - 
 . ألخر شخص من تختلف المسئولیة الن ، مجرم لكل عقوبة تحدد ولكن ، جریمة لكل عقوبة تحدید یصح ال - 

 . واحدة الحالین كال في الجریمة كانت لو حتى واحدة العقوبة تكون أال - 
 یتصل ال لكي االنفرادي وبالسجن السجناء، بین والتفریق ، االجتماعي المستوى حسب السجناء بتصنیف ىناد - 

 . القدیم بالمجرم المبتدئ المجرم
 .الجسدیة بالعقوبة وتستبدل تلغى تثبت لم وإذا ، الم وبدون مریحة بطریقة ولكن اإلعدام بعقوبة ىناد - 

  : النظریة حول مالحظات
   إال یأخذ ال بذلك وھو . والتقالید العادات نقل على یساعد ببعض بعضھم األفراد واحتكاك اتصال أن وجد -

 .  التقلید ناحیة من السلبي بالجانب
  . فقط وحده التقلید خالل من تتم السلوك عملیة أن -
   . ألخر شخص من تختلف بھم المحیطة للعوامل األشخاص استجابة -
   .مجرمة المجتمعات بعض تصبح ال فلم ، وحدة للتقلید نتیجة یحدث الحالة ھذه في اإلجرامي السلوك كان إذا -
   . وحدیثا قدیما اإلجرام علماء وسیاسة تفكیر على كبیر أثر وغیرھم والخبراء والنفسیین لألطباء كان -
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 : سذرالندـ ل التفاضلي االختالط نظریة
   تكن لم ما ھب ھویتشب ھب المحیط الثقافي بالطابع ینطبع شخص كل أن وتعني م١٩٣٩ عام النظریة ھذه خرجت

  . مختلفة أخرى طرق إلى ھوتوجھ ھبالمحیطیة  الثقافة مع تتصارع أخرى ثقافات ھناك
 :  أمرین یتطلب اإلجرامي السلوك على التدریب

    :ھو المیكانیكي التفسیر .أ
 . التكرار بسب وتنفیذھا ھجریمت الرتكاب الفرد یحتاجھا التي والوسائل الطرق أي ، الجریمة ارتكاب فن  

 :ھو التاریخي أو التكویني التفسیر. ب 
 . الجریمة ارتكاب فن یتعلم كما لیتعلمھا الشخص ھوتوجی الجریمة الرتكاب والتصرفات المبررات    

 ھنا االقتصادي االغتراب ھنا مائة أربع سیكون ھراتب أن ویتفاجأ لایر ألف ھراتب وإن یأتي العمال بعض : مثال
 . الرشوة أو الخمور تصنیع أو السرقة ھلنفس یبرر

 الفرد یحدده كما المناسب الموقف ھل یتوافر عندما یقع اإلجرامي الفعل إن التكویني التفسیر وھذا . 
 فن تفسیر ھذا لماذا یسرق موجود صاحبھا كان إذا أما یسرق ال ھفإن ھصاحب یجد ال ھالبقال یدخل السارق : مثل

 . یسرق أن البائع وجود من بالرغم استطاع ھان یثبت الجریمة ارتكاب
 : اإلجرامي السلوك إلى المؤدیة الطرق

 . بالوارثة ولیس التعلیم ھو اإلجرام أساس .١
 . بالغیر واالجتماع االتصال طریق عن التعلیم یتم .٢
 . الوطیدة العالقات ذي األفراد بین یكون اإلجرامي للسلوك ھالموج االتصال معظم .٣
 . الخاصة والمیول االتجاه وتواجد الجریمة ارتكاب فن تعلم یتطلب اإلجرامي السلوك على التدریب .٤
 . بالفرد المحیطین األشخاص على تعتمد والمیول للدوافع التعلیم عمیلة .٥
 النظام یؤیدون لمن تأییده كان وإذا ، ینحرف ھفإن ، القانون نظامیة یخالفون الذین آراء الشخص یرجح عندما .٦

 . ینحرف ال ھفان
 . والعمق واألسبقیة واالستمراریة التكرار حسب یختلف التفاضلي االختالط .٧
 . التعلیمیة الطرق جمیع ویشمل المجرمین باألشخاص االختالط طریق عن اإلجرامي السلوك یتعلم .٨
 . للمادة ھحاجت مثال العامة القیم أو الحاجات عن تعبیر اإلجرامي السلوك .٩

 : النظریة على مالحظات
الشخصیة  الصفات دور بنفي أي ،بیولوجیة نفسیة األخرى االعتبارات تأخذ ولم فقط االجتماعي البعد أخذت .١

 . االجتماعیة واألنظمة القیم على فقط ویركز
 .  للفرد والنفسي العضوي التكوین عنر النظ بغض الناس جمیع على واحدة بدرجة تؤثر الخارجة المؤثرات أن .٢
 . بالمجرمین یتأثرون ال بالسجون یشتغلون الذین تعلیق .٣
 . االختالط مع فقط السلبي الجانب تأخذ النظریة ھذه بالمجرمین االختالط قبل األساس من منحرف الناس بعض .٤

  .. على تقوم : میرتـ ل االنحرافي الوسم نظریة
 . الفعل نتیجة على بل الفعل نوعیة على یقوم ال االنحراف إن  -أ

 .  االنحراف ھذا تجاه اآلخرین فعل ورد ، ھنفس االنحراف طرفین بین تقوم اجتماعیة عملیة االنحراف - ب
 :  ثالث مستویات في یحدث السلوك : المستویات

   .داخلیة نفسیة ضغوط إلى ھسبب ویرجع : الفردي االنحراف/ ١
     زراعة مثال الكسب أسالیب من أسلوب وھو االجتماعي التنظیم مستوى على یحدث  :االجتماعي االنحراف/ ٢

  . عادي األمر الدول بعض القات    
  . السرقة یعلم السائب المال مثل ظرفیة أو بیئیة لضغوط اإلنسان تعرض نتیجة یحدث  :الظرفي االنحراف/ ٣

 سذرالند نظریة : السادسة المحاضرة
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  : إلى االنحراف لمیرت یقسم
 وغیر  شاذ ھیفعل بأن ما ھعلم ذلك مع على مكره ویكون ھمن إرادة دون اإلنسان ھیسلك ما :ھو األولي االنحراف

 . صحیح
 فعل ردة أیضا وھو متكررة بصفة وذلك إكراه غیر من ھبإرادات الشخص یقره انحراف : ھو الثانوي االنحراف 

 . األولي االنحراف نحو المجتمع
 : لمیرت عند االنحراف واكتمال تبلور مراحل

 .  المجتمع فعل ردود لقیاس األولى ھجریمت اإلنسان یرتكب .١
 . بالمعاقبة التصرفات ھذه على المجتمع یرد .٢
 . األولى من اكبر كمیة أو بنسبة ولكن الجریمة ارتكاب یكرر .٣
 . األولى من أقوى ورفض اشد بعقوبة التصرفات على المجتمع یرد .٤
 . المعاقبة للجھة العداء بازدیاد مصحوبا االنحراف یزداد .٥
 . اإلجرامي الوسم المجرم على تضفي التي الرسمیة الفعلیة بردوده المجتمع یقوم .٦
 . اإلجرامي الوسم أعطاه الذي المجتمع لمجابھة االنحراف یزداد .٧
 في منبوذ كفرد الجدید ھعمل مع التكیف محاولة مع اإلجرامي الوسم صفة المنحرف یقبل المرحلة ھذه في .٨

 . المجتمع
  
  
  
 الحقیقة إلى یصل لم ھذا الترتیب أن كتب المحاضرة أخر في .. 

  . الحقیقة،  النظریة،  الفرضیة ، التساؤل : وصنفھا
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  : االجتماعیة العملیات تعریف
 العملیات تتمیز الثقافیة دون االجتماعیة الحیاة في توجد عادة والتي والمستمر المتكرر التفاعل أنماط ھي

 . سلبي أو ایجابي یكون قد بالتغیر والثقافیة االجتماعیة
  . االجتماعیة األفراد لعالقات تنسیق : ھو االجتماعي التنظیم

 التطور والى جھة من والوظائف العالقات تنسیق إلى یھدف االجتماعیة للعملیات االجتماعي التنظیم تناول   
  . أخرى جھة من للمجتمع یحدث الذي والتغیر

 في الجریمة كمیة في االختالفات تفسیر خاللھا من یمكن عملیات:  ھي االجتماعي بالتنظیم العالقة ذات العملیات
 . مجتمع لكل االجتماعي التنظیم في لالختالفات وفقا المجتمعات مختلف

  : یلي ما العملیات ھذه أھم
 على للحفاظ عامة مشتركة أھداف لتحقیق أكثر أو شخصین قبل من یبذل ایجابي جھد : ھو التعاون عملیة .١

 . صحیح والعكس التعاون كثر كلما الجماعة حجم صغر وكلما الحیاة مقومات واستمراریة الجماعةوحدة 
 . ضرر دون شخصیة مكاسب لتحقیق األفراد یتنافس عندما تحدث الشعوریة عملیة  :ھي المنافسة عملیة .٢
 مؤقتة وھي شخصي ولسبب معین شخص ضد المنافسة تكون عندما تحدث شعوریة عملیة :ھي الصراع عملیة .٣
 . للصراعات نتیجة طرفي بین الواقعة المشاكل لتسویة عملیة : ھي التوفیق عملیة .٤
 ویحدث المجتمع في الموجود والتباین للخالفات امتصاص عملیة:  ھي االجتماعي التمثیل أو االستیعاب عملیة .٥

 . بطیئة بصورة
 : ھي اإلجرامي بالسلوك عالقة ولھا المجتمع في تحدث التي األساسیة االجتماعیة العملیات 
    أنظمة مع االنسجام عدم أو التكیف عدم أو التوافق عدم ھب ویقصد،   ) والجریمة االجتماعي التنظیم عدم (

 في الثقافة طرفي تكافؤ لعدم نتیجة یحدث التنظیم أن عدم االجتماع علماء ویرى.  المجتمع وتقالید وعادات
  . اإلجرامي السلوك أشكال من شكل یتخذ أن یمكن الفرد سلوك فان االجتماعي التوافق ساء وكلما، ھ نفس المجتمع

 البیئة وتوفر اجتماعي تنظیم إیجاد عدم إلى تؤدى ھدافواأل والقیم التنظیم في والتناقض الفوضى حالة إن 
 . للجریمة الخصبة

  الوقت في الكبیرة المجتمعات ھب تتمیز التي التنظیم عدم نتائج بعض مرتون روبرت األمریكي األستاذ ذكر 
 :  وھي الحاضر

 . الطرق بشتى المال لجمع الطبقات لمختلف الوقتیة الرغبة  /١
 . القانون عدالة عدم ھو السبب إن ترى المحرومة الطبقات  /٢
 . الحاجة عند القانون مع تتنافى أخرى قطر المحرومة الطبقات ھذه تسلك /٣
 بدرجات لكن األعضاء ھؤالء تصرفات على نفسیا یؤثر المجتمع أعضاء بین والمساواة العدالة توفر عدم 

 . القانون بعدالة ھالقتناع أو بالقانون ھلخوف إما ینحرف ال األخر والبعض وینحرف التأثر سریع البعض مختلفة
  : المنحرف والسلوك الثقافي والصراع االجتماعي التغیر
 سلوك من ذلك عن ینتج وما المجتمع أفراد بین تحدث التي والتفاعالت األعمال : ھو االجتماعي التغیر . 
 على تطرأ التي أو والمجتمع األسرة داخل والتقالید العادات على تطرأ التي التغیرات :ھو الثقافي التغیر 

 . الجتماعیةا والمكانة الدخل وعلى الطبقي الفرد مستوى
 یلحق تغیر كل ھو االجتماعي التغیر فیرون واحد تعبیر في والثقافي االجتماعي التغیر دمج الباحثین یرى  -

 جھة أخرى من المجتمع ذلك ثقافة یصحب عناصر تغیر وكل جھة من للمجتمع بالتنظیم االجتماعي 
 الدراسیة الكوادر إنتاج في لإلسراع العلمیة المؤسسات على العمراني التخطیط ضغط  :ھو الثقافي التخلف 

 .  الحاجة لمواجھة
 

 والجریمة االجتماعیة العملیات:  السابعة المحاضرة
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 والمعنوي المادي الجانبین بین التوازن فیھا یختل التي المجتمعات في تكثر الجریمة أن االجتماع علماء یرى 
 التقدم ھذا ھیتطلب على ما للحصول ملتویة طرق إلى یؤدي عناصر التقنیة من عنصر في السریع التقدم أن أي

 . الجرائم نسبة یزید من وھذا القانون علیھا نظامیة یعاقب غیر بطرق وذلك الفني من شھادات وخبرات
 : الثقافي الصراع حدوث أسباب

  . األخرى بجانب منھما كل تعیش ثقافتین بین االتصال تباین -
  والنھایة علیھا المسیطر الدولة على ثقافتھا فرض تحاول المسیطرة الدولة ثقافتین بین الصراع یكون عندما -

 . المغلوب ثقافة على تقضي
  یظل،  الجدید المجتمع إلى ثقافتھم نقلوا آخر إلى معین مجتمع من أفراد ھجرة عن ناتج الصراع یكون عندما -

 . الجدید المجتمع في االنصھار في ثقافتھم تأخذ وغالبا عزلة في الجدیدة الثقافة أصحاب
   .الجریمة نسبة زیادة إلى یودي الصراع -

 : اإلجرامي والسلوك السكان حركة
    :ھي السكان حركة

  . أخر إلى مكان من السكان ھجرة .أ
  . المجتمع أفراد بین االجتماعي السلم في تحركھم .ب
 لماذا؟ القریة في معدومة ھشب الحركتان ھاتان  

  . واالنتماء التعاون على تقوم الناس حیاة نوأل باالستقرار تتمتع القریة في الحیاة نأل
 التقالید و والعادات األفكار معھا تنقل الحركة،  الثقافیة االجتماعیة وحركتھم السكان ھجرة توجد المدینة ماا

 . والثقافات
 : السكان حركة سلبیات

الناس  بعض یستغل الحاجات مما تلبیة لعدم باالضطرابات یتسبب مما أخر دون مكان في السكان تكدس تسبب .١
 . الفرصة

 تجاه المجتمع فعل ورد والسلوك كالتربیة االجتماعیة المشاكل من عدد ھیصاحب الجدید المجتمع في االندماج .٢
 . تصرفاتھم

 . االنتماء تفقدھم أي السكاني التوافق طابع المجتمع تفقد السكانیة الھجرة .٣
  
  
 
 یضعف لألفراد السلوك ھتوجی في األساس حجر یمثل الذي االجتماعي الضبط أن القول خالصة . 
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 : مقدمة
 البیولوجیة ھحاجات إشباع إال ھیھم ال وثقافیة اجتماعیة صفة كل من خالیا نظیفا نقیا یكون اإلنسان یولد امعند . 
 ھ حول التي لألشیاء ھوفھم ھاستیعاب مقدار زاد العقلي نموه زاد كلما. 
 ھظروف كل مع یتناسب اجتماعي سلوك ذا اجتماعیا كائنا یصبح ھب المحیطین خالل من .  
 ھ وشخصیت الفرد سلوك لبناء والجماعة الفرد بین التفاعل من العملیة ھو االجتماعي الذات.  
 ةاالجتماعی التنشئة أو االجتماعي التطبع بعملیة العلماء إلیھا یشیر المستمر البناء عملیة . 
 مستمرة بصورة الشخصیة بناء : األول ھھدف ، للشخص بالنسبة أھمیة ذو االجتماعي الوسط . 

 . اإلنسان سلوك ھوتوجی ضبط : الثاني ھوھدف
 واألصحاب والمدرسة كالعائلة مؤثرات لعدة یخضع بل ، واحد لمؤثر یخضع ال الفرد . 
 یتعلم الفرد أن أي السلوك تعلم . الباحثین بعض یراھا كما تفاضلیة مخالطة نتیجة : ھو السلوك في االنحراف 

 تكون قد ھتنشئت أن رغم ھیحفزون ألشخاص االنتماء طریق عن أو الخاطئ التعلیم طریق عن اإلجرامي السلوك
 . جیدة
 االجتماعیة التنشئة في قصور إلى السلوكي االنحراف سبب یرجع . 
 االجرامیة الشخصیة بناء في أھمیة ذات االجتماعیة والتنشئة االجتماعي الوسط . 
 : الفرد سلوك في ودورھا األسرة: وال أ
 وتزوده والدة منذ ھتحتضن الذي الجدید بالمولود الوطیدة العالقة ذات األولیة الجماعات من :ي ھ العائلة 

 . بالمعرفة
 ھ ورعایت الطفل حضانة في األساسي بدورھا تحتفظ زالت وما ، التربویة ووظائفھا كیانھا في تغیرت العائلة. 
 ھ سلوك نمط وعن الطفل شخصیة بناء عن مسئولة األسرة. 
 الطفل لدى اإلجرامي باالنحراف دور لھا المفككة األسرة أن ترى الدراسات بعض . 
 السلوكي لالنحراف المالئمة البیئة إیجاد في سبب تكون مالئمة غیر أسریة بیئة في الطفل وجود . 
 اكلم یتزاید السلوكي االنحراف أن الباحثین ویؤكد األسرة أفراد في والتحكم الضبط الواحدة األسرة أنظمة من 

 . الضبط قل
 ھسلبیات ھل أن كما ھإیجابیت ھل والتأدیب الضبط . 
 واجتماعیة نفسیة بعوامل تأثرھم بسبب جانحین أفرادھا من البعض یكون العدد كبیرة األسرة . 
 الوالدین انحراف بسبب األطفال انحراف رجعی دراسة ھناك . 

 :) سذرالند ( یراھا كما الفرد بجنوح العالقة ذات المفككة لألسر العامة الصفات
المشروبات  ظاھرة تناول فیھم تتوفر الذین أو اإلجرامیة المیول ذوي من أفرادھا بعض یكون التي البیوت .١

 . الكحولیة
 . ھجر أو طالق أو وفاة بسب غائبا حداھما أو الوالدان كان إذا .٢
 . البیوت في االجتماعي الضبط انعدام .٣
 . أفرادھا لكثرة أو المعاملة في تحیز فیھا كان أو واحد شخص بید العائلة في المطلق التحكم كان إذا .٤
 . األسرة أفراد بین دیني أو عنصري تعصب ھفی كان إذا .٥
  . سبب ألي المعوزة األسرة .٦

  
  

 اإلجرامي والسلوك األولیة الجماعات : الثامنة المحاضرة
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  : یلي ما فوجدا)  جلوك والینور شیلدون ( بھا قام األحداث جنوح دراسة
 . غیرھم عن لبیوتھم تغییرا أكثر الجانحین األطفال .١
 . بالسكان ومزدحمة صحیة غیر بیوت في یسكنون .٢
 . سبب ألي الوالدین مع یعیشون ال .٣
 . األسرة تقالید یحترمون وال والدیھم یحترمون ال .٤
 . الضبط وضعف واألخالق القیم إلى واالفتقار بالتفكك بیوتھم تمتاز .٥
 . ضاأی عداء األقارب وبین وبینھم،  عداء األسرة أفراد بین ویكون،  عداد غیرھم من أكثر الجانح أسرة حجم .٦

   : السلوك في الحي دور: ثانیا 
 . الجیران من فیھا من مع الفرد فیھا یقطن التي المنطقة ھو الحي

 : الفاسد الحي عناصر
  . الرذیلة ھفی تنتشر الذي الفقراء ھبسكان المزدحم الحي -
  .ھ فی الیومیة الحیاة من كجزء البسیطة السرقات ھفی تحدث الذي جدا الفقیر الحي -
  . اجتماعیة فوارق ھفی توجد الذي طبیعیا المغلق الحي -
  . متعددة أقلیات ومن متجانسین وغیر متزوجین غیر أفراد ھیسكن الذي الحي -
  .  … )صینیون ، ھنود ، الزنوج(  البشر من معینة ألقلیة حي -
  . االبتزاز وطرق الجنسیة الجرائم ھفی تكثر الذي الحي -
   .لھم سریا مسكنا یستخدمونھا وأحیانا أحیانا فیھا لالختفاء المجرمون یستخدمھا ریفیة تكون عادة أحیاء -
 الحي لظروف مباشر خضوعا تخضع وھي والمجتمع األسرة بین االتصال حلقة : ھو الحي . 

 : السلوك في الرفقة دور: ثالثا 
 .ھ میول مع میولھم تتفق من منھم ویختار ، معھم ھفراغ وقت یقضي ھل أصدقاء الطفل یختار -
   .المجموعة ھذه قواعد عن والدفاع التعصب وإلى ، والطاعة الوالء إلى یقوده اللعب أصحاب بین الفرد وجود -
  ھسری وكلمات ، قائدھا إذ ان لھا . والوالء والمشاركة والتعاون بالتنظیم تتصف الجانحین األطفال عصبة -

  . بینھم فیما األفراد یتداولھا   
   .محدد غیر إجرامي نشاط ولھم ، اجتماعاتھم لعقد معینة أماكن لھم -
   .والعدوان العنف وسائل على أفرادھا بتدریب العصابات ھذه تقوم -
   .ھوقت تشغل سلیمة طرق إیجاد وعدم ، الضبط عملیة في األسرة تقصیر عن ناتج العصابات لھذه الطفل انتماء -

 : السلوك في ودورة التعلیم
 نسبة انخفاض أو ارتفاع أن أي .اإلجرام لمعرفة دقیقا سلیما مؤشرا یكون ألن لوحده یكفي ال التعلیم مستوى إن

   . لالنحراف سببا یكون ألن یكفي ال المجتمع بین التعلیم
 :  الشروط ھذه ھفی تتوفر أن البد الجریمة خفض عوامل من عامال یعتبر لكي فالتعلیم

 : طریق عن وھذا األخالق من عال مستوى على سسأ دق التعلیم یكون أن .١
 . للدارسین صالحة قدوة یكونوا والذین األكفاء المدرسین اختیار  -  أ

 . قیمة صبغة ذات الدراسیة المواد تكون أن  -  ب
 . التسلط حب وعدم مبادئ وذات النفس تھذیب إلى تھدف سلیمة التربیة تكون أن البد : التربیة مستوى  .٢
  . الدراسیة النواحي في السلیم ھالتوجی  .٣
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  : اإلدمان  .١

 وبأي مكان أي وفي وقت أي في مستمر بشكل ویطلبھا متواصل باستمرار الكحول استخدام : ھو اإلدمان حالة
 . للكحول ھاستعمال مدى على السیطرة وتفقده شكل

 .. اإلسالمیة الشریعة في السكر تعریف : الشریعة في المسكر تعریف  .٢
   . الوعي فقد ھو السكر معیار أن حنیفة أبو رأى -
   .یقول لما الشخص معرفة عدم أي الھذیان ھو السكر معیار أن الفقھاء جمھور رأى -
  .ھ یقول ما اإلنسان یعرف أن ھو واإلفاقة السكر بین الفاصل الحد -
   .للمدمن والعقلیة الجسمیة الوظائف في اضطرابات تحدث الكحول أن ھي فرضیات إلى توصلوا الباحثون -
   جریمة الدول من كثیر في یكون اإلدمان وكذلك الروحیة المشروبات تعاطي إن اإلجرامي السلوك مجال وفي -

  . القوانین علیھا تعاقب
   .والتشرد واالغتصاب القتل كجرائم مباشرة غیر أو مباشرة بصفة أخرى جرائم ارتكاب إلى یؤدي اإلدمان -
 .. الخمر على لمدمن الشخصیة الخصائص بعض : المدمن شخصیة .٣

  . الغیر على باالعتداء شعوره ازدیاد .٢ .  السیطرة في ھرغبت .١
  . واالنعزال باالنطواء شعور .٤ .  السلبیة ھانفعاالت كبح على القدرة عدم .٣
  . للكمال یتعطش .٦  . أخرى أحیانا وبالتفوق أحیانا بالنقص شعور .٥ 
  : الخمر إدمان أسباب .٤
 والحشیش والھیروین الخمر األخر عن تختلف تركیبة ھل مخدر كل :  وخواصھا المادة تركیب .  
  .  مدمنا یصبح أسبوع لمدة تعاطي الھیروین أذا اإلدمان في أقوى الھیروین -
  . مدمنا یكون أسبوعین لمدة تعاطیھا المنومات -
  . عدة سنوات یستغرق ھإدمان الخمر -
 یأخذه الذي غیر،  الفم او عن طریق ستنشاقاال طریق عنن الشخص الذي یأخذ العقار ا : االستعمال طریقة 

 . إدمانا أسرع"  الورید طریقة" .  الوریدعن طریق 
 أسھل اإلدمان وكان أسھل علیھا الحصول كان متوفرة المادة كانت كلما وتوفره المسكر على الحصول سھولة . 
 أسھل اإلدمان حدوث كان طویل زمن منذ ومستعملة معروفة الخمرة كانت كلما المجتمع في المسكر تأصل . 
 : المدمن شخصال. ٥

   .الیأس سرعة -
   .المثابرة عدم -
   . البسیطة المواقف من والقلق التوتر سرعة -
   .خاصة بصورة االنفعالي والنضوج النفسي النضوج عدم -
   .همھزوز ھمشوھ ھنفس عن ھصورت -
   .النفسي االحتقار من أحیانا یعاني -
  : الجسمیة األمراض .٦

    في  اإلفراط وعند ، واألفیون المورفین على اإلدمان إلى ھب وتؤدي الخمر، على اإلدمان إلى باإلنسان تؤدي  
 . األوقات من وقت في مدمن الشخص یصبح ربما األمراض لعالج األفیون من المشتقة المسكنات استخدام  

 : والتقلید األسرة .٧
  السیئ السلوك ھذا مثل في الطفل انخراط احتمال فإن الخمر یتعاطون وأفرادھا سيء األسرة سلوك كان إذا  
  % . ٦٠ إلى یصل  

 : االقتصادیة العوامل .٨
 . استھالكھا ویكثر . الخمور صنع على تفرضھا التي الضرائب الدولة وتستفید ، الدول بعض في مربحة صناعة 

 إلجراميا والسلوك المسكرات إدمان:  التاسعة المحاضرة
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 : الغنى أو الفقر .٩
 ، المسكرات على اإلدمان مشكلة من تعاني الغنیة المجتمعات ، المسكرات على اإلدمان إلى یؤدي والغنى الفقر

 والظروف البؤس و األسري التفكك من تعاني التي الفئات بین خاص بشكل ینتشر المخدرات على اإلدمان
 . االجتماعیة

 : االجتماعیة آلثارا. ١٠
   :الخمر على اإلدمان  . أ

    اإلدمان على المترتبة اآلثار مجمل من % ٥٢ الزوجیة الخالفات من الشكوى نسبة وتبلغ الزوجیة الخالفات /١
 . الخمر على   
 .  العمل أداء عن والتغیب العمل إھمال /٢
 . السیارات وحوادث واالنتحار االغتصاب جرائم ارتكاب على المدمن إقدام  /٣
  : النفسیة المضاعفات  . ب

   .ساعة ٢٤ إلى ١٢ خالل في اإلنسان یصیب  :الرعاش الھذیان -
   . نسبیا مبكرة مرحلة في لشخصا تصیب : التعتیم نوبات -
   .األولى بالدرجة النسیان من المدمن یعاني : الذھان مرض یسبب -
  .ھ زوجت في یشك تجده : المرضیة بالغیرة یصاب -
   .المخ في بعطب ویصاب الخوف من یعاني قد : المزمنة السماعیة الھالوس من یعاني -
  : المسكرات على اإلدمان عالج  . ج
 محلل الخمر كان : األولى الفترة . 
 ھ شرب من أنفع الخمر ترك : الثانیة الفترة. 
 السكر حال في الصالة إلى االقتراب عن النھي : الثالثة الفترة . 
 الخمر شرب عن المطلق والتحریم الكلي النھي : الرابعة الفترة . 
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 : المخدرات إدمان .١
    خطرا أشد المخدرات على اإلدمان ولكن ، الكحول على المدمنین عدد عن یقل المخدرات على المدمنین عدد  
  . والعقلیة النفسیة الصحة على  
 : المخدر .٢

     إلى بمتعاطیة األمر ینتھي وقد متفاوتة بدرجات الوعي فقدان والحیوان اإلنسان في تسبب مادة : ھو المخدر  
  ) . الترف جرائم من المخدرات أن الدكتور یعتبر ( الوفاة تعقبھا غیبوبة  

 : المخدرات أنواع
 القات ، األفیون ، الحشیش : مثل طبیعیة 
 أخرى مواد لھا یضاف ولكن طبیعیة أصولھا(  . المورفین ، لھیروینا :مثل مركبة . ( 
 السیكانول ، الكبتاجون حبوب :  مثل ھمخبری . 
 : اإلدمان .٣
 تعاطي تكرار عن تنشأ التي المزمنة أو المؤقتة التخدیر حالة : العالمیة الصحة منظمة ھعرفت كما اإلدمان 

 .ھ تخلیقی أو مصنعة أو طبیعیة مخدرة مادة
 الحرجة المواقف مواجھة من یتمكن حتى المخدر على تعتمد ضعیفة ھشخصیت الفرد أن : النفسي اإلدمان . 
 الطبیعیة ھبوظائف یقوم لكي المخدر یطلب الذي ھو الجسم : الجسمي اإلدمان . 
  : المخدرات على االعتیاد .٤

  الجثماني االعتماد إلى تصل ال معینة درجة إلى واعیة إرادیة رغبة عن تنشأ عقلیة مزاجیة نفسیة ظاھرة   
 . اإلدمان في كما ھإنسحابی حالة ھیصاحب ال ھفإن المخدرات ھذه تناول عن الشخص یتوقفوعندما    
 : اإلدمان تفسیرات .٥
 المخدرة المادة وجود بسبب یاكیمیائ الجسم أنسجة فیھا تستجیب أن یحدث حالة وھي : فسیولوجیة تفسیرات 

 . المرغوب التأثیر لیحصل كمیة أكبر تناول یلزم الدم في المادة ھذه نسبة انخفاض عندو الدم في
 لھا ونتیجة الشخصیة الختالف مظھرا یعتبر"  العصاب من نوع إلى اإلدمان یودي : نفسي تفسیر"  
 اإلقامة خالل من اآلخرین الشخص یقلد أن یحدث حیث التقلید تسمى عملیة إلى اإلدمان یرجع : اجتماعي تفسیر 

 ) تارد التقلید بنظریة(  یذكرنا ھنا واالجتماعیة الثقافیة ظروفھا لھا اجتماعیة منطقة في
  : طریقتان ھناك بالجریمة المخدرات عالقة : اإلنسان وتصرفات المخدر .٦
 . الطبیة غیر لألغراض المخدرات استعمال أو تجارة أو حیازة القوانین بعض تحرم /١
  . اإلدمان بعد أكثر جرائھم نسبة المدمنین أن الدراسات أثبتت اإلجرامي بالسلوك المخدرات صلة /٢

 : التالیة لألسباب الجریمة ارتكاب إلى یؤدي المخدرات على اإلدمان
  . الشخصیة مكونات انحالل إلى یؤدي .١
 . والجسمیة العقلیة اإلنسان صفات في التدني إلى یؤدي .٢
 . اإلنسان دخل مستوى على یؤثر .٣
 . المجتمع في مستواه من یقلل مما ھعیش كسب عن عامنقط ھنفس على منكمشا االجتماعي مستواه على یؤثر .٤
  .  )فسیولوجیة تفسیر ھنا. (  للسرقة أحیانا یضطر مما للمخدر الملحة ھحاجت ازدیاد .٥
 . المجرمین مع بجریمة ھانخراط إلى یؤدي المجرمین مع ھاختالط نسبة أزیاد .٦
  . اإلرادة ضعیف ھوتجعل ھإرادت اإلنسان تفقد المخدرة المواد .٧
  
  
  
  

 إلجراميا والسلوك المخدرات:  العاشرة المحاضرة

   االختبار في معنا لیست سبق لما مراجعة : عشر الحادیة المحاضرة
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 : الدیني الضمیر
 . والوقایة المنع  :ھو الردع

   .سلیم مجتمع ببناء ھبزوغ منذ اإلسالم أھتم -
   .المجتمع من كجزء عامة شخصیة ھل أن إال ، ھب الخاصة باألعمال تقوم ھب مستقلة شخصیة ھل الفرد أن بما -
   .الجریمة ارتكاب عن المجرم یردع أن یمكن العقاب من التخویف -
   .الفرد بتربیة اإلسالم عنى لذا المجتمع في عنصر أھم وھو المجتمع أساس ھو الفرد -
  . الدیني الضمیر بتربیة تبدأ للفرد السلیمة التربیة -
  . هللا بتقوى الدیني الضمیر عن القران عبر -
   .التنفیذ قبل وفكرة اإلنسان ضمیر في أوال تبدأ الجریمة -
 األنانیة تبعد الضمیر تربیة ألن ، ھعن الجرائم ومنع للمجتمع ووقایة للخیر اإلنسان لدى الدیني الضمیر تربیة -
 . الفرد مصلحة على الجماعة مصلحة تتغلب ثم ومن 
   .المجتمع لصالح العمل في المشاركة من ھوتمكین مستواه لرفع ھل اإلسالم أمنھا الفرد حقوق -
   .والحریة المساواة ھي الفرد حقوق أھم -
 أن ال الحریة بحمایة تعنى خارجیة قیود إیجاد من البد لذا اآلخرین حقوق احترام في سواسیة   لیسوا األفراد -
 .ھ علی قیودا تكون 

 : ھي لإلنسان اإلسالم منحھا التي الحریات
 : الفكر حریة .١

  ، العقل یستخدمون ال الذین ووصف جمود وال تقلید و تبعیة بدون ھاستخدام منا وطلب بالعقل علینا هللا انعم
 .  ) األلباب أولو إال یذكر وما ( ،)  سبیال أضل ھم بل كاألنعام(  
 .. بطریقتین : االعتقاد حریة. ٢

 من ألمن ربك شاء ولو( ،  الئق ھو ما إلیضاح فقط بالحسنى والمعارضة اآلخرین باحترام الناس إلزام : األولى
  … ) جمیعا كلھم األرض في

   ، شعائره ممارسة یستطیع آخر بلد إلى یھاجر یستطع لم وإذا ھعقیدت بحمایة العقیدة صاحب الزمت : الثانیة
  ) ... ظالمي المالئكة تتوفاھم الذین إن( 
 .) بالحكمة ربك إلى ادع ( ، واإلساءة العدوان استعمال من یمنع بما إال القول حریة تقیید عدم : القول حریة .٣

  … ) القول من بالسوء الجھر هللا یحب ال  ( 
 . لآلخرین الضرر جلب عدم معینة حدود ضمن اإلسالمیة الشریعة قررتھا : التملك حریة .٤
 .. العلم حریة .٥

 : الجریمة منع في المجتمع دور
 . للوقایة األساسیة الخطوط وتحدد تضع السیاسة وعمل،  سیاسیة الجریمة من الوقایة إن
 .  بالوقایة المعینة والمؤسسات األجھزة بواسطة السیاسیة لكل التنفیذ  :ھو العمل أما

  : مرحلتین طریق عن یتم الوقایة خالل من للجریمة التصدي
 االنحراف إلى ھب تؤدي أن یمكن التي بالفرد المحیطیة والظروف االنحراف عوامل تناقش متقدمة مرحلة : والً ا

 . أفراده على ھورمالج من عامة ھرقاب ومرحلة
ً ثانی  . المنحرف بعالج تھتم متأخرة مرحلة : ا

  : االنحراف قبل الوقائیة المرحلة
 .ھ وعقل ھومال ھونسل ھونفس ھعقیدت وحفظ اإلنسان حقوق لحفظ ضرورة المجتمع على العامة الرقابة/ ١
 . المدینة في أو الحي في سواء مرتابة أعمال أي عن األمنیة الجھات تبلیغ /٢
 . الجریمة لمكافحة طریقة أعظم الضمیر إیقاظ،  الضمیر بإیقاظ النفس على الرقابة /٣

  : ھإیقاظ فائدة وتتجلى
 . الحقد وھو الجریمة أسباب من سبب یختفي الدیني الضمیر یستیقظ عندما : الجریمة من الوقوع یمنع .أ

 ومكافحتھا الجریمة من الوقایة : عشر الثانیة المحاضرة
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 .ھ عن بالتبلیغ یقوم الجریمة یرتكب من مشاھدة عند : اإلثبات یسھل الضمیر إیقاظ .ب
 هللا من مراقب ھو : الشرطة عدد قل مھما مراقب ھیعمل ما أن الفرد یدرك الضمیر إیقاظ .ج
 . یعول من اإلنسان رقابة/ ٤
 : نوعین لىع ویكون ھانحراف قبل بالحدث االھتمام/ ٥

   : خاص وقائي اھتمام : اوال 
 دور السعودیة في بھم وتعتني باالنحراف المھددین واألطفال المشردین باألطفال األمر ولى سلطة من للمراقبین

 . االجتماعیة والشؤون العمل لوزارة التابعة االجتماعي ھالتوجی
 : عام وقائي اھتمام :ثانیا 
 ومنھا .. السعودیة في بھم ویعتني الرعایة إلى حاجة في ھم من لكل وھو

  ) سابقا األیتام دور ( االجتماعیة التربیة دور .١
 . النموذجیة التربیة دور .٢
 . الحضانة دور .٣
    :السجن /٦

   وصحیا نفسیا المسجونین تھیئة ھو األساسي الھدف إنما المجرمین من المجتمع وقایة مجرد لیس ھمن الھدف    
 . المجتمع في مكانتھم الستعادة واجتماعیا وعقلیا    

 : خطرین الغیر المجرمین بعض على تطبق السجن غیر أخرى تدابیر
   : وھو القضائي االختبار نظام .أ

 .ھ علی الحكم إصدار إلى یؤدي یلتزم لم وإذا معینة مدة االختبار تحت ھووضع المتھم عن اإلفراج 
    ):البارول( الشرطي اإلفراج .ب

   خالف وإذا السجن خارج الباقي ویقضي العقوبة من جزء یقضي أن بعد بالسجن ھعلی المحكوم عن یفرج    
 . العقوبة بقیة ویقضي للسجن یعاد الشروط    
  : األمن ألجھزة كمساعد العمد نظام إیجاد أمنیة إجراءات /٧

  . عمدة حي لكل یكون -
  . المحلیة الشرطة بمدیر العمد یرتبط -
  . الشرطة من تصدیقھا بعد إال العمد أوراق تعتمد ال -
  : للشرطة صداقة جمعیات إیجاد /٨

   بحكم لھم یسمح موقفھم ألن الجریمة وقوع عن التبلیغ في یساعدوا مثال المتقاعدین الشرطة رجال بمساعدة    
 . ھحل ویمكن الموقف اءحتوا علیھم یسھل وھذا رسمیة بصفة لیس أو مكلفین لیسوا أنھم    
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  االجتماعیة النظریات من اإلسالم موقف
   .السلوك في االجتماعیة العوامل بدور یقر اإلسالم أن -
  .  )التقلید ھو االنحراف سبب مثال یكون بأن(  الحتمیة بمبدأ یقر ال اإلسالم أن -
   .الجرائم عن التبلیغ في ومتكامال شامال منھجا جمعا بشریةلل دمق اإلسالم أن -

 الجریمة من الوقایة طریقة
 عن بل ، السلطة طریق عن اكتشافھا یمكن ال الجرائم معظم ألن ، مسلم كل على واجب الجرائم عن التبلیغ .١

  . الجمھور طریق
 من المجتمع وتخلیص المجرم على للقبض الوحید الدلیل ھو یكون ربمام الجرائ وقوع على بالشھادة اإلدالء .٢

  .ھ مشاكل  
  ). الخمر وشرب الزنا حد كتنفیذ ( ، فعلیة المشاركة تكون الجرائم بعض في المجرم عقوبة تنفیذ في المشاركة .٣
 یجالس فال،  ھمقاطعت المجتمع أفراد على یجب ھفأن ما لسبب المجرم على عقوبة تتم ال عندما المجرم مقاطعة .٤

  .  )لھم الناس بمقاطعة هللا عاقبھم تخلفوا الذین الثالثة مثل ( ضرعا یضیق حتى ھمع یتعامل وال ھمع  
  . الزكاة فرض لذلك الفقر من المجتمع أفراد وقایة .٥
 وأن ، المجتمع على وینعكس الفرد على وخیمة عواقب ھل الجھل الن رانظ ل الجھ من المجتمع أفراد وقایة .٦

 . اإلسالمیة الشریعة ھتشوی ھشأن من ما ومحاربة إتالف أیضا بل فحسب التعلیم تعني ال الجھل من الوقایة
 . االجتماعي مستواھا وتغییر االجتماعیة المشاكل من كثیر التفكك ھذا یصاحب التفكك من األسرة وقایة .٧
 دار لھم ولھذا منھم األكبر بالسجناء االختالط یجنبھم مكان في ھوضع من البد االنحراف في األحداث وقوع .٨

 .  الداخلیة وزارة ولیس االجتماعیة الشؤون وزارة خالل من بھم خاصة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 بالتوفيق مجيعا.. مت حبمد ا.. 

 وقوعھا بعد الجریمة من الوقایة : عشر الثالثة المحاضرة

 سبق لما عامة مراجعة :عشر الرابعة المحاضرة


