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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

. الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي  
لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  في هذا الحيز األسبوعي سنحرص  

في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  )النفسية(السيكولوجية
  ..والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

  
أسامة . د، )  أس�اذ عل& ال%ف# ال"!ارك( ه�ا ال��اب م� تأل�� ال����ر وفاق صاب�علي ع��هللا

أس�اذ عل& ال%ف# (ن�7 ال�ی� أح"� أدر4# ال�ومة. ،   د)أس�اذ عل& ال%ف# ال"3اع�( م�زوق دمحم ش�خ
ص�ر ال��اب ع� ). ل& ی�ضح في ال��اب الى أ< جامعة ی%���3ن ( ال""ل�ة الع�;�ة ال3ع�د9ة ) ال"3اع�

وجاء . صفNة 298قع ال��اب في و4. م2017مD�Eة ال"�%�ي Cال�مام ال""ل�ة الع�;�ة ال3ع�د9ة في العام 
  :مفه�سًا في خ"3ة أب�اب على ال%�N ال�الي

  م�خل إلى عل& ال%ف# الW%ائي: الDاب االول
  تف3]� ال3ل�ك االج�امي: الDاب الZاني
  Cعa الف`ات ال^اصة م� االن�Nاف: الDاب الZال\
  أ�cاف ال�ع�b الW%ائ�ة في ال"EN"ة: الDاب ال�اCع

  ال�عا9ة ال%ف�3ة واالج�"ا�eة في ال"Wال الW%ائي مdس3ات : الDاب ال^ام#
 

 ال�ق�مة

ی�g"� ��اب عل& ال%ف# الW%ائي خ"3ة أب�اب ، ح]\ ی�g"� الDاب األول أر;عة ف�7ل ، األول 
ع� عل& ال%ف# الW%ائي ، اه�"اماته وت�jره ال�ار4^ي والعل�م ال"�7لة Cه ، والZاني �cق الND\ في عل& 

 \ ت�Nث ع� ال4�W"ة ، ، وال�اCع ت%اول ال"�Wم وخ7ائk ال3ل�ك االج�امي،ال%ف# الW%ائي ، والZال
أما الDاب الZاني فق� جاء في ثالث ف�7ل ف�%اول الف7ل األول ن4�mات تف3]� ال3ل�ك االج�امي ، ، 
والZاني االتWاهات ال�NیZة في تف3]� ال3ل�ك االج�امي ، ت%اول تق%�ات ح�یZة في عل& ال%ف# الW%ائي ، 

�ب وال7D"ة ال�راث�ة واس�^�ام الNاسq االلي ، والZال\ ت%اول ن�mة االسالم ل3ل�ك مZل �جهاز �!ف ال
االج�امي ، أما الDاب الZال\ ، فق� جاء في أر;عة ف�7ل ، ت%اولt ج%�ح األح�اث وان�هاك ح�مة الjفل ، 

  .ال!^�7ة ال"gادة لل"�W"ع ، و;عa االن�Nافات وال�Wائ& الW%�3ة 

يوضح علم النفس الجنائي أثر  
التركيب النفسي لالنسان على  
سلوكه عامه وعلى السلوك  
المنحرف خاصة  
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ل�اCع فق� ت%اول أ�cاف ال�ع�b الW%ائ�ة في ال"EN"ة ، في ح]� تg"� الDاب ال^ام# أما الDاب ا
ف7ل]� األول ت%اول ال�W3ن وأث�ها في ال�عا9ة واإلصالح والZاني ال^�مات ال%ف�3ة في ال"dس3ات الW%ائ�ة

  

عة��  ال��ائي ال�ف� عل

 ال"%�Nف ال3ل�ك وعلى عامه هسل�� على لالن3ان ال%ف3ي ال���]q أث� الW%ائي ال%ف# عل& ی�ضح
 وعل& العام ال%ف# عل& مDادbء مgام]� تw[�j فائ�ة ب�ان الW%ائي ال%ف# عل& N9اول ول�لv ، خاصة
 الW%ائي ال%ف# عل& و4ه�&.  م%ف7ل]� عل"]� ع� ن��Nث آن%ا 9ع%ي ال ذلv ول�� ، االج�"اعي ال%ف#

 وأفعال ت�7فات تNل]ل ح]\ م� الW%ائ�ة �اءاتاألج م�احل م^�لف ت%ف]� في ال%ف# عل& ق�ان]� Cاس�^�ام
 القgائ�ة األجهzة ل�b الW%ائي ال%ف# عل& g9ع ول�لv )، ال"Nامي  القاضي(  ال�%ف]� ع� ال"d3ل]]�
 ال�ع�ف مWال في س�اء ب��3 مهامه& ت%ف]� على ت3اع�ه& ال�ي العامة والق�اع� األس# ال"^�لفة واآلم%�ة

 مWال في أو ، الW%ائي الND\ في ال%ف3ي ال�!^��c kق  اس�^�ام خالل م� دق]E!C wل الWاني على
w[قN4"ة م� ال�قا9ة ت�W15ص .  م%ها وال�قل]ل ال  
  

  ال��ائي ال�ف� عل تع���

 الW%ائي ال%ف# عل& تع�4فات وم� ، والDاحZ]]� العل"اء ق�ل م� الW%ائي ال%ف# عل& تعار�4 تع�دت 
 ال4�W"ة م]�ان في العام ال%ف# عل& مDادbء تC w[�jأنه الW%ائي ال%ف# عل&)  ١٩٨٤ جالل(  9ع�ف

 م� �E"9 ما أق7ى تNقw مه%�ة م"ارسات وت���4 ، ال"!اكل م� ل"!Eلة عل"ي حل إW9اد الى و34عى
  17ص . ال�����jة الفائ�ة

�ر�� ال��ائي ال�ف� لعل ال�ار��ي ال

 تع�د أن �E"9 ح]\ الD!�4ة تار4خ في �EDاً م والقان�ن�ة الW%ائ�ة القgا9ا مWال في ال%ف# عل& اس�^�ام كان
 و�ه�ر ال%ف# عل& ت�jر ب�ا9ات مع ذلw vفات�  وق� ، عام ٢٠٠ م� 9ق�ب ما إلى االس�^�ام له�ا ال��ا9ة
 ال%ف�3ة ��اه�ه وتف3]� الD!�<  ال3ل�ك k^9 ��"ا مه"ة اس�%�اجات الى ت�صل�ا ال�ی� ال�����jة عل�مه

 الق�ن  ب�ا9ة في �ه� ك"ا ، ال"�Wم]� ل�ق]�& الف3]�ل�ج�ة الق�رات ح�ل ابك� �ه� ١٧٩١ عام ففي،  ال"^�لفة
 ال"%هWي ال�ل]ل و��لv ، القان�ن  مWال في ال%ف# لعل& ال�ئ��3ة ال���jقات مZل األع"ال Cعa ع!� ال�اسع

 ی�& ح]\ ، واضNاً  القان�ن�ة Cاألع"ال ال%ف# عل& إرتDا� أصDح الع!��4 الق�ن  ب�ا9ة وفي القgائي ال%ف# لعل&
kNار في وال"�ه"]� ال!ه�د أق�ال فcعل&  9ع�ف ما إC #ائ�ة اإلج�اءات نف%Wال ، � وح�ى ال�قt ذلv وم%
  19ص. الW%ائي  ال%ف# عل& مWال في العل"�ة ال�ور4ات وص�ور ال"dلفات ت��الى االن

  ال��ائي ال�ف� عل أه�
ة

 سل��ه إلى ال"dد9ة األسDاب ع� وال�!ف ، ال"�Wم نف�3ة دراسة في خاصة أه"�ة الW%ائي ال%ف# لعل&
 أسDاب و�ه�ر ، ال�W3ن  إصالح ح��ة ن!d في الفgل الW%ائي ال%ف# لعل& كان ول�لv ، اإلج�امي

 في الW%ائي ال%ف# عل& الى الNاجة �ه�ت وق�.  الق�9"ة األسال]q م� ب�الً  ال"�Wم]� معاملة في ج�ی�ة
 القgاء ت^k ال�ي االس`لة م� الع�ی� k^9 ��"ا د��قة جاCاتإ ل�ق�9& وذلv ، القان�ني ال�w[�j ع"ل�ة
 والعقل�ة ال%ف�3ة ال"�Wم حالة ت!^�k أو األق�ال ل�!^�k ال���قة االج�اءات الت^اذ وذلv ال!�cة ورجال

 23ص .  ال4�W"ة الرت�اب ال�اخل�ة ال�وافع ت�Nی� به�ف ،
 

 ال��ائي  ال�ف� &عل ال%لة ذات العل�م

 ال"�اد اج�"ا�eة خ�7مة في �cف ه� م� كل نف�3ة ب�راسة یه�& ال�<:  ائيالق' ال�ف� عل
 ال و م%ه الب� �cف القاضي ، وخ�c &7ف ال%�اCة وو�]ل ، واح� آن في وخ�c &7ف فال"�ه& Cال�jف

 في تdث� ال�ي ال%ف�3ة الع�امل ب�راسة یه�& القgائي ال%ف# عل& فإن وله�ا ال^�7مة، فa في ع%ه غ%ى
  .الW%ائ�ة  ال�ع�b  في ��]�ال"!� ج"�ع

 وال%ف�3ة والعقل�ة الع4�gة ال%�احي ج"�ع م� ال"�Wم ش^�7ة ب�راسة. یه�& ال�<:  ال���م نف� عل

يهتم علم النفس الجنائي  
باستخدام قوانين علم النفس  
في تنفيذ مختلف مراحل  
األجراءات الجنائية من حيث  
تحليل تصرفـات وأفعال  

( تنفيذ  المسؤليين عن ال
) القـاضي ، المحامي  

يضع علم النفس الجنائي لدى  
األجهزة القضائية واآلمنية  
المختلفة األسس والقواعد  
العامة التي تساعدهم على  
تنفيذ مهامهم بيسر سواء في  
مجال التعرف على الجاني  
بشكل دقيق من خالل استخدام  
طرق التشخيص النفسي في  
البحث الجنائي ، أو في مجال  

حقيق الوقـاية من الجريمة  ت
والتقـليل منها  
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 ال�mاه� ب�راسة ال"�Wم نف# عل& یه�& أخ�b  جهة م� اإلج�امي، ال3ل�ك �ه�ر وراء ال�ام%ة وال�وافع
 ال�mاه� Cعa ب�Nل]ل یه�& ك"ا ، والW%�ن  ، وال�له ، ع�هوال ، العقلي كال!�وذ واألخال��ة وال%ف�3ة العقل�ة

   .ال4�W"ة  إق��اف على اإلق�ام وم��رات ال3ل�ك ب�ا9ة ت�Nی� مZل
 الW%ائ�ة االج�اءات م�احل م^�لف ت%ف]� في ال%ف# عل& ق�ان]� Cاس�^�ام یه�&: ال��ائ
ة اإلج�اءات عل

 Cإصالح وان�هاء ال��N<  م� اب��اء اإلج�اءات لvت في ال"!ار�ة الWهات وأفعال ت�7فات تNل]ل ح]\ م�
 �اه�ة و;]� ال"^�لفة االج�"ا�eة ال�mوف ب]� العالقة ب��Wی� یه�& ال�<: الW%ائي االج�"اع الWاني عل&

 .27ص . ال4�W"ة  ارت�اب في ال�mوف ه�ه ت3اه& م�b أ< إلى ی�]� أن N9اول إذ ، اإلج�ام
 ال��ائي ال�ف� عل في ال/.- ��ق 

 ، العل& به�ا ال�ولة اله�"ام تDعاً  وذلv ، أخ�b  الى دولة م� الW%ائي ال%ف# عل& في ال�c \NDق  �عت�%
 الW%ائي ال%ف# عل& في ال�c \NDق  وأه& ،  ال�ولة ق�ل م� و��فاً  ك"اً  ال"��ف�ة اإلمEان�ات ومق�ار

 ال!^k في �ی��اف أن وqW4 ، ب%ف3ه الع]%ة أف�اد مالحmة الDاح\ م� ت�jلq ح]\:  ال"الحmة
>�  ه"ا ال"الحmة م� ن�ع]� و�4ج� ، ال�ق�ی� في وال"�ض��eة ال^��ة Cال"الحmة 9ق�م ال

 الND\ م�ض�ع الmاه�ة ع� ال"عل�مات ج"ع أجل م� الDاح\ �39^�مها ال�ي:    الj�3Dة ال"الحmة
، vة اس�^�ام دون  واس�"اعه وم�اق��ه م!اه�اته خالل م� وذلzمع�ات أو ف%�ة أجه  bأخ� ، �E"4أن و 

 م%ه 9ق�gي الDاح\ دور أن ت�b  الDاحC �[[Zعa أراء ه%اك ول�� ، Cال"!ار�ة ال"الحmة w4�c ع� ت��ن 
  .الNقائw  ك!ف الى ال��صل أجل م� ال4�W"ة ارت�اب في االش��اك أح�اناً 

 ج"ع على ت3اع� مع]%ة وأجهzة C"ع�ات �39ع]� أن الDاح\ م� ت�jلq:  العل"�ة ال"الحmة
 عل& الع"ل�ة ال"الحmة وت3اع� ،  ال�jي ال�!ف ، وال��4�7 ال��اس وأجهzة االخ�Dارات مZل ات،ال"عل�م
 ، ال4�W"ة ارت�اب 4�cقة دراسة ، الNالة إثDات ، لل4�W"ة ال"Dاش� األدراك في اإلج�ام وعل& الW%ائي ال%ف#

 .�ن]� ال"W3 ق�ل م� ال"%zWة األع"ال دراسة ، الف�gة ملف دراسة ، ال4�W"ة ح7]لة
 م� ال�ي األزم%ة ، للف�د وقعC tأح�اث ی�علw ��"ا ومعل�مات ب�انات على ال�7Nل ته�ف:  ال"قابلة

 39ألها مع]%ة Cأس`لة مق]�ة ال"قابلة ت��ن  وق� ، حال�ه وتNل]ل ل!�ح وذلv ف]ها عاش ال�ي واألماك� ، بها
 في �j^9 ما كل ع� لل�Nی\ ال4�Nة له و��4ك ق]� Cأ< الف�د ی�ق]� أن دون  cل�قة ت��ن  وق� ، األخ7ائي

 31ص .  Cاله
 األس�ة أف�اد حاالت مع�فة الف�د9ة الNاالت خ�مة في یه"ه& الW%ائي ال%ف# عل"اء :الNالة دراسة
 الjف�لة في وح�اته ، الف�د ع"ل و��وف ، لها واالق�7اد< االج�"اعي وال"�b�3  ، بDعgه& وعالقاته&

 م� ع�داً  الDاح\ و�W4<  ال"!Eلة، له س��t وال�ي حال�اً  Cه ال"j�Nة وال�mوف ، ال�N7ة وحال�ه
 ف�Nص ، ب]���"�ائ�ة ف�Nص ، عام �cي فkN على الف�Nص ه�ه وت!"ل لل"�Wم ال"�ع�دة الف�Nص
 .لل"�Wم  واالق�7اد9ة االج�"ا�eة ال�mوف فkN ، عا��cة ف�Nص ، ع��7ة

 أو ع%اص�ها Cعa في ال"�"اثلة االتالN م� مW"�عة الDاح\ ی�%اول: ال"�"اثلة ال"W"�عات دراسة
 مZل ، الNاالت ه�ه ت"Zله ال�< االج�ام و;]� ب]%ها ال�c]�ة العالقة إ�هار وN4اول االج�ام�ة خ7ائ7ها

 ع]%ات فkN ذلC vع� ، العقل م^�لي أو ، ال!�اذ أNCاث أو ال"�Wم]� م� ف`ات ت%اولt ال�ي ال�راسات
 ال4�jقة ه�ه تdد< أن أجل م� ول��. ، مع]%ة ن4�mة تإثDا الى ال�ص�ل به�ف وذلv ال%"اذج ه�ه

 ت"�Zال م"Zله الNاالت ه�ه ت��ن  أن:    ه"ا أساس�ان ش�cان ت�اف� م� ب� فال وجه أك"ل على و��ف�ها
 .ال�راسة  م�ض�ع الNاالت لع�د تDعاً  الNاالت ه�ه تع�د و�ن ، دراس�ها ال"�اد للف`ة د��قاً 

 وال!^�7ة ال3ل���ة ال3"ات Cعa ل�ق�ی� ت�3^�م ك"�ة مقای�# �هاج�ه في تع���:  ال�ق�ی� مقای�#
bعة ل��"Wاً  األش^اص م� مg9ل م�ع�دة س"ات في الف�د ل�ق�4& ت�3^�م وأZ3اس�ة مNم ، ال�� ، ال

 .الخ .. الع�وان ، ال"�ا�Dة ، ال�عاون 
 م�ض�ع ح�ل ورت� ال�ي ال"�Nدة األس`لة م� ع�د على اإلجاCة الف�د م� ف]ها j9لq:  االس���ان

 األس`لة ه�ه ع� ال"ف�Nص وC ، q[W4ه 9!ع� ما أو  ، 9ع�ق� ما أو ، 9ع�ف ع"ا ال"ف�Nص و34أل مع]�
 أو سل��ه في مع]%ه ج�انq ع� ال�!ف به�ف.  واع�قاداته ، وانفعاالته ، C"!اع�ه إلس�7Dاره وفقاً 

كان استخدام علم النفس في  
مجال القضايا الجنائية  
والقـانونية مبكراً في تاريخ  
البشرية حيث يمكن أن تعود  
البداية لهذا االستخدام إلى ما  

عام   ٢٠٠يقرب من  

ظهر كتاب حول   ١٧٩١في عام  
القدرات الفسيولوجية لتقييم  

كما ظهر في  المجرمين ، 
بداية القرن التاسع عشر بعض  
األعمال مثل التطبيقـات  
الرئيسية لعلم النفس في مجال  
القـانون ، وكذلك الدليل  
المنهجي لعلم النفس القضائي  
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 اس���انات:  مZل م�ع�دة أشEال ع�ة على االس���انات ت��ن  وق�.  Cه خاصة معل�مات على ال�7Nل
 ، ال!^k على ال�ع�ف ی�& ، االس���انات م� ال%�ع ه�ا وفي ال"عل�مات على ال�7Nل م%ها اله�ف �E9ن 

 b��339ص . الخ .. ال!ه�<  ودخله ، تعل�"ه وم. 
 ، خاصة أو عامة ال"ع�ق�ات ه�ه ماكانt اذا و��"ا ال!^k، مع�ق�ات على ال�ع�ف به�ف اس���انات

bه وم�E3"ه في ت� وه%اك ، ال3ل�ك معای]� على وال�!ف  ال�ع�ف به�ف اس���انات ال"ع�ق�ات ه
 . الNاض� أو ال"اضي في الف�د سل�ك على ال�ع�ف به�ف اس���انات

 واالخ�Dارات ، ال"�ض��eة م� أق�ب �7Cرة ال"عل�مات ج"ع وسائل أه& م� وتع�:  ال%ف�3ة االخ�Dارات
 س"ات واخ�Dارات ، ال��اء اخ�Dارات م%ها كZ]�ة ال"�Wم ةش^�7 دراسة في اس�^�امها �E"9 ال�ي

 االسقا�cة واالخ�Dارات ، ال%ف�3ة االتWاهات واخ�Dارات ، ال"ه%�ة ال"]�ل واخ�Dارات ، ال!^�7ة
 

 ال����ة

 ال4�W"ة)  م ١٩:  ب�و< (  و4ع�ف ، ال!� أفعال م� فعل أ< الي ال4�W"ة لف� 9!]�: ال4�W"ة مفه�م
 عل�ه و4عاقq ال"�W"ع على Cال�gر 9ع�د فعل كل Cأنها“   االج�"ا�eة العل�م مj7لNات معW& في

 ، الفاس�ة Cال�]`ة ال�أث� وع� ، نف�3ة وعق� وم]�ل اتWاهات ع� ت%!أ اج�"ا�eة �اه�ة وال4�W"ة ، القان�ن 
 م� ت�Wم ال�ي األفعال وت�لف ، انفعالي اض�jاب أو ، عقلي ضعف أو ج3"ي نقk ع� ت%!أ ق� ك"ا
�W41ص. آخ� الى "عم ”  

�
 ال��ائ  ت%�

 واألشغال اإلع�ام Cعق�;ة القان�ن  عل]ها 9عاقq ال�ي ال�Wائ& هي الW%ا9ات: وم^الفات وج%ح ج%ا9ات
 ل"�ة Cال�W3 القان�ن  عل]ها 9عاقq ال�ي ال�Wائ& فهي الW%ح آما ، م�فاوته ل"� ال�W3 أو ، ال"d;�ة ال!اقة

 ال ل"�ة Cال�W3 القان�ن  عل]ها 9عاقq ال�ي ال�Wائ& ت�g"� ل"^الفاتا أن ح]� في واح�، شه� ع� ت�4z ال
�4zال"ال�ة  الغ�امة أو أس��ع ع� ت. 

 األcفال ت!�د بل ، وأم%ه ال"�W"ع اس�ق�ار ته�د ال�ي وهي:  االج�"اعي ال%mام على ال�اقعة ال�Wائ&
 9عان�ن  الل�ی� م� م�ت��]ها ألن �Wائ&ال م� ال%�ع ه�ا على إه�"امه الW%ائي العل& وz��4 ، عل]ه& واالع��اء

 ال��jعة حال�ه& إلى إلعادته& ج�< E!Cل عالجه& ی�jلq ، اج�"اعي أو ، عقلي أو ، ع�g<  م�ض م�
 . ال�Wائ& ه�ه إلى به& أدت ال�ي الع�امل و�W9اد ،

 ل&الع و4ع"ل ، م�%�عة ب�سائل اإلن3ان ح�اة ت�3ه�ف ال�ي: اإلن3ان نف# على ال�اقعة ال�Wائ&  
 C"ع�فة یه�& ك"ا ، آخ� إن3ان ح�اة على القgاء على الWاني ت�فع ال�ي األسDاب ت�N<  إلى الW%ائي

 وه�ه.  الzوجة أو ، ال�ال�ی� ق�ل ذلv ومZال ، وال�Ngة الWاني ب]� العا��cة والعالقة ، الق�;ى صلة
 درجة على ی�ل ك"ا ، ائ�ةال3 والعادات االج�"ا�eة ال��& على وخ�وجه الWاني نف�3ة ع� تع�� األفعال
 ع� شأناً  تقل ال وال�ي ال�Wائ& م� ال%�ع ه�ا و�4خل ، ال!^k ه�ا ح�اة على للقgاء N9"ل ال�< الNق�
vعلى ال�اقعة تل k^آخ� ش q�3C قه ماNآل& م� تل k^!ي لل%W"48ص . عل�ه  ال 

 العق�;ة إنzال ی�جq م"ا ، ال"�W"ع أف�اد مW"�ع م� الف�د له�ا سلq ه� الف�د ان�Nار: االن�Nار ج�ائ&
 .نWاته  حالة في االن�Nار ج�4"ة على أق�م م� على

 ، Cاألم� ال"3اس أو القائ& ال%mام أو الDالد دس��ر على لإلع��اء مNاولة أ< هي:  ال�3اس�ة ال�Wائ&
 ول�� ، القان�ن  عل]ها 9عاقq ج�4"ة 9ع� ال%mام ع� ال"d3ول]� Cاألش^اص ال"3اس أو ، ال^�انة أو

 اإلن3ان ح�4ة ت�%اول ال�ي ال�Wائ& على بها 9عاقq ال�ي ال!�ة ب%ف# األع"ال ه�ه على 9عاقq ال القان�ن 
 .األخ�b  العق�;ات م� عق�;ات م� وcأة أقل ال�3اس�ة فالعق�;ات ح�اته أو

 اس�غالل خالل م� ال�c%ي Cاإلق�7اد األض�ار ت�3ه�ف ال�ي ال�Wائ& وهي:  االق�7اد9ة ال�Wائ&
aعC ي اإلق�7اد بها 9"� ال�ي ال^اصة وضاعاأل%cم"ا ، ال� #Eاً  ی%عDاإلق�7اد< ال�ضع على سل 
 ال"�اc%]� أم� وتع�ض القائ"ة، Cاألنm"ة الZقة تzعzع أزمات م� تD�3ه ل"ا م�ا�c كل ح�اة وعلى

 .األع"ال  ه�ه م�ت��ي �W9م ما العق�;ات قان�ن  في وضع وله�ا ، لل^�j وح�اته&

في بداية القرن العشرين  
أصبح إرتباط علم النفس  
باألعمال القـانونية واضحاً ،  
حيث يتم فحص أقوال الشهود  

ار ما يعرف  والمتهمين في إط
بعلم نفس اإلجراءات الجنائية  

لعلم النفس الجنائي أهمية  
خاصة في دراسة نفسية المجرم  
، والكشف عن األسباب  
المؤدية إلى سلوكه اإلجرامي  
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 م� والف%�ة األدب�ة الNق�ق  س�قة في ال"�"Zلة ال�Wائ& تلv وهي:  والف%�ة األدب�ة Cال"ل��ة ال"اسة ال�Wائ&
 ال�gر یلwN م"ا زه]�ة Cأسعار األس�اق في وت�ز4عها خل3ة الف%�ة ال"%�Wات أو ال��Dc qع خالل

  .األع"ال  له�ه  رادعة جzائ�ة Cق�ان]� األع"ال ه�ه ق�;لt وله�ا ، وال%اش�C �4ال"dلف]�
 ،  Cاإلن3ان ال"j�Nة الWغ�ا��ة Cال�]`ة األذb تلwN ال�ي ال�Wائ& تلv هي:  Cال�]`ة ال"�علقة ال�Wائ&

wNو4ل bرة األذ�ZالC ات�ةD%ان�ة  ال�[Nواإلن3ان  وال.  
 واالج�"ا�eة ال�3اس�ة األنm"ة على ال%ق"ة م�7رها �E9ن  ما الع%ف ج�ائ& م� ه%اك:  الع%ف ج�ائ&

 الق�ل ل�Wائ&  الع%ف ج�ائ& ت�E"9 ��%7 ذلv على ب%اء ، االج�"اعي ال%mام في إه�zاز و�ح�اث ، القائ"ة
  54ص. ال��ا��ة  وج�ائ& ، واإلح��ال ال�3قة وج�ائ& ،  واإلذاء

 ال����ة ارت4اب م�احل

 .ال4�W"ة  وق�ع على ساCقة ماد9ة واقعة ه� ال4�W"ة إرت�اب في الq�3 إن:  ال���3ة م�حلة
 ع� ت��ل� مع]%ة زم%�ة لف��ة الWاني ت%�اب ال%ف�3ة الNالة هي:  ال4�W"ة إرت�اب في ال�افع م�حلة

 ت%!أ فهي ، الq�3 م�حلة تلي ال"�حلة وه�ه ، ال4�W"ة ارت�اب في ال�ف�]� إلى وd4د< ، الq�3 ح�وث
  .نف�3ة  حالة وال�افع ماد9ة واقعة الq�3 أن إذ ، ع%ها

 للWاني ال�اخلي ال�7اع وت"Zل ، ال4�W"ة الرت�اب اإلع�اد في �ةمED ذه%�ة م�حلة وهي: ال�ف�]� م�حلة
 ق� ال�ي ال"^�لفة األخ�b  الع�امل و;]� ال4�W"ة ارت�اب إلى ت�فعه وال�ي ل�9ة ال"��ل�ة ال%ف�3ة الNالة م�

 .ذلv  ع� WN9& تWعله
 وأسل�ب أدوات واخ��ار ، لل�%ف]� م%اسDة خjة ب�ضع الWاني ی��آ ال"�حلة ه�ه في:  ال�^��j م�حلة

 .لل4�W"ة  الفعلي ال�%ف]� وزم�
 .ال!��اء  على األدوار وت�ز4ع ال�%ف]� أدوات إع�اد في وت�"Zل:  وال�Wه]z اإلع�اد م�حلة
  .خ�jه  الWاني ی%ف� ح]\ ، فعلي واقع الى ال3اCقة ال"�احل ت��ج& ال"�حلة ه�ه في:  ال�%ف]� م�حلة
 تق�ده ق� ال�ي اآلثار إخفاء خالل م� الDاح\ تmل]ل N"Cاولة يالWان 9ق�م:  وال�mل]ل ال�"�4ه م�حلة

 .الNادث  غ"�ض ل�!ف
 وج�د على ال%ها9ة في اج�"عt ول�%ها ، ال4�W"ة م�3ح في االتWاهات ت�ع�د:  ال4�W"ة م�3ح
 على ال"Nقw ت3اع� ال�ي الW%ائ�ة األدلة على ��N9<  ال�< Cال"Eان ال4�W"ة م�3ح �N9د األول:   اتWاه]�

ال%jاق  ال"Eاني , ال4�W"ة  ارت�اب E"Cان ال4�W"ة م�3ح ���Nد الZاني اإلتWاه أما ، ال��Nقة ك!ف
  56ص . والzماني ل"�3ح ال4�W"ة

  ال���م

 ال�< ال"�W"ع اع���ها ، مع]%ة سل���ة مDادbء خالف ال�< ال!^k ذلv ه� ال"�Wم:  ال"�Wم ه� م�
  .ال"�W"ع ذلv ق�ان]� ح�دته zWاءC عل]ها وعاقq و;الف�د Cه م�gه  ��ه 9 ��

  اإلج�امي ال6ل�ك

 ت��3عي م�ض�ة حالة ن��Wة ت��ن :  الNال�]� إح�b في �N9ث أن �E"9:  اإلج�امي ال3ل�ك  مفه�م
 ال��;�ة فق�ان ع� ت%�ج و�ما ، العقلي ال"�ض أو الW%3ي ال!�وذ حاالت مZل ال"%اسq ال�jي العالج

  .الjف�لة  م%� الN�N7ة
 ال!ع�ر م� ی��ل� إنه اإلحDا� ض� ح�ب Z"9ل اإلج�امي ال3ل�ك:  اإلج�امي ل3ل�كا م� اله�ف
. اإلج�امي 3Cل��ه& 9ق�م�ن  ال"�Wم]� W9عل م"ا ، Cالmل& واإلح3اس CاإلحDا�
kNم ال%ف3ي الف�W"ی�&:  لل kNم ق�رات ف�W"ه وأسل�ب ، ال�[� ، ذ�ائه وم�b ، لألش�اء وت�7ره تق
vل� و ب�واته& وعي ال"�Wم]� ل�b ل�ح� أنه)  ١٩٧٧(  ب%هام ذ�� فق� ، وال���� هاالن�Dا على ق�رته و�
 و�4^� ال^ارج م� أك�Z ال�اخل على م%�j<  ع%�ه& فال�عي ، ال"��N العال& أح�ال دون  ال!^�7ة أح�اله&
 "dد9ةال CالNاجة ال!ع�ر في ال"�Wم  ذه� ��ه ی�"��z م�W"�اً  بل]�اً  ال�عي �E9ن  أن:  م%ها م�ع�دة أشEال

 وفي األم�ر إدراك في Cإض�jاب وz["�4 م^�لjاً  ال�عي ه�ا �E9ن  وتارة ، نف3ه اإلج�امي الع"ل إلى
 ، م�عارض�ان ش^7]�ان لل"�Wم ��ه �E9ن  مzدوجاً  ال�عي ه�ا �E9ن  أخ�b  وتارة ، اإلدراك ه�ا صفاء

كان لعلم النفس الجنائي  
الفضل في نشؤ حركة إصالح  
السجون ، وظهور أسباب  
جديدة في معاملة المجرمين  

ليب القديمة  بدالً من األسا

. الذي يهتم: علم نفس المجرم  
بدراسة شخصية المجرم من  
جميع النواحي العضوية  
والعقـلية والنفسية والدوافع  
الكامنة وراء ظهور السلوك  
اإلجرامي
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q� وال7افي ال�ق� يال�اع ال!^7C kفات ال�قt نف# في اح�فا�ه مع ال�Wائ& م� م^�لفة آن�اع ی�ت
 59ص . ال�ه� 

kع ه%اك: اإلج�امي ال3ل�ك خ7ائDس kت�اف�ها م� الب� خ7ائ &ENأنه ال3ل�ك على للC سل�ك 
 ال��7ف ب]� ال��افw ، الW%ائي الق�7 ت�اف� ، اإلك�اه  ، ال�4�N& ، ال�gر:  هي ال^7ائk وه�ه إج�امي
 على ال%k وqW4 ، ال��7ف وس�ء قان�ن�اً  �Nمال" ال�gر ب]� الفعل�ة العالقة ت�اف� ، الW%ائي والق�7
 . ب%k إال عق�;ة وال ج�4"ة ال أنه 9ق�ر ال�< ال!�4عة م��أ وه�ا قان�ناً  ال"�Wم عق�;ة

�
   ال���م78 ت%�
 ال�< ، جاروفال� ت7%�� م%ها الDاحC �[Zعa ق�ل م� ت7%�فات وضعt:  القان�ني ال���%7 

 ال�< القاتل ال"�Wم:  هي أن�اع أر;عة على ال4�W"ة ن!أة في ن�نيالقا اإلتWاه إلى اس�%ادا ال"�Wم]� ص%ف
 األم]� غ]� ال"�Wم وه%اك ، ج�4"ة أ< ی�ت�q ال%�ع وه�ا  والع�ل ال�ح"ة م� و4^ل� ، Cاألنان�ة ی�7ف

>�(  .الW%�3ة  ال�Wائ&  م� الع�ی� 9"ارس ال�< Cالعفة ال"^ل وال"�Wم ، ال"ل��ات ض� ج�ائ& ی�ت�EDن  ال
 )د ال%�ع ال�اCع؟ل& ی�ر 

 وأشDاه ، ال"�a4 وال"�Wم ، Cالف�jة ال"�Wم:  هي أن�اع ثالثة إلى و74%ف:  ال�]�ل�جي ال���%7
  .ال"�Wم]�

 ج�4"�ه ت�ت�q ال�<  ال"�قفي وال"�Wم ، الjائ� كال3ائw  الع�ضي ال"�Wم مZل:  ال%ف3ي ال���%7
 وال"�Wم ، الع�7ي وال"�Wم ، ال"W%�ن  أو كالjفل ال"d3ول غ]� وال"�Wم ، م�Nد م�قف إلى اس�%اداً 

 63ص. ال"��Nف ال"�Wم و نف�3اً  ال"�jgب وال"�Wم ، ال�E�3;اتي
 9 �!�ن  Cأنه& هdالء وz["�4 ، العاد< ال"�Wم هي ال�7%�� له�ا األن�اع وآه&:  االج�"اعي ال���%7

 ال�< ال"%m& وال"�Wم ، تال"�Wه�ا ومNالت وال"�اج� ال�%�ك ك3ارق  ، ال"��Nف ال"�Wم ، فق]�ة أس� في
 ، الق"ار مZل أع"ال في ال"�Wم]� هdالء ن!ا� وZ"4ل ، م%m"ة ج"اعة إcار في ال"�Wم]� ��ه 9ع"ل

 .وال"^�رات ، وال�عارة

 االج�امي لل3ل�ك ال"ف�3ة ال%4�mات
 :ال�8�ل�ج
ة ال���9ات:  أوالً 

�� Cأن ه�ه اإلمEان�ات ت��رج إمEان�ة  وذ ٣٥جال قائ"ة ت!"ل على  وضع:  الف]�ن�ل�ج�ة ال%4�mة
الغ�ائz وال%zعات : تtN ثالث ف`ات رئ��3ة �E"9 ردها الى ثالثة أجهzة أو م%اwc في ال"خ وت"Zل في 

ول�� ه�ه ال%4�mة ل& تلقى ق��ًال م� ق�ل عل"اء الع�7 . ال�ن�ا ، ال"!اع� األخال��ة ، ال"ل�ات العقل�ة
  69ص . ق�3& الZالثي ألجهzة العقللعzWها ع� إثDات أف�ارها ��"ا ی�علC wال�

 Cع]� تdخ� أن ی�ع]� ال�ي هي ال"�Wم ��cعة ول�# ال4�W"ة ��cعة ف]ها ی�b  ال�<:  ل�م��زو ن4�mة
 ال%zعات أن ال%4�mة ه�ه وت��d. وال"�ت والN"ل ال�الدة مZل ��c �ة كmاه�ه ال4�W"ة و4ف�3 ، اإلع�Dار
 إلى الDاحZ]� انmار ت�ج�ه في ال��]� األث� لها كان أن ال%4�mة ه�ه م"]zات وم� ، الف�د ع%� وراث�ة اإلج�ام�ة

 ، هامة ح��قة ال%4�mة ه�ه أ�ه�ت ك"ا ، اإلن3اني ال3ل�ك أس�ار على لل�ق�ف ال"�Wم الف�د ش^�7ة دراسة
 هه� تغفل ل& أg9ا ، لإلن3ان الع�g<  والWانq ال%ف3ي الWانq ب]� ال�ث]w واالرتDا� ال!^�7ة ت�امل ق�امها

 .ت�7فاته وعلى الWاني ش^�7ة على ال�أث]� في ال^ارج�ة وال�mوف االج�"ا�eة الع�امل أث� ال%4�mة
 ال"�ENم]� ال"�Wم]� على مقارنه إح7ائ�ة ب�راسة ج�رنج االنWل]z<  الq[�j قام:  ج�رنج ن4�mة

 ، ال"�Wم]� غ]� العادی]� األش^اص م� ك�]�ة مW"�عة وعلى ، س%�ات ثالثة م� ألكC �Zال�W3 عل]ه&
 ج"W"ة ب]� خاصة ف�وق  وج�د ع�م إلى وت�صل ، الخ.. وأ�cاله& ، وأوزانه& ، ج"اج"ه& CفkN وقام

 مقارنه)  وعقلي ج3"ي ضعف(  ت��4%�اً  انjNاcاً  ال"�Wم]� Cعa ل�b وآن ، ال"�Wم]� وغ]� ال"�Wم]�
 .العادی]� األش^اص م� Cغ]�ه&

 ب]� ت��� ف�وق  ت�ج� ال أنه وقال ، األم�E4ي ل"�Wما ع� أNCاثة خالصة Cع�ض قام:  ه�ت�ن  ن4�mة
 م� ال"�Wم 9عاني ح]\ ، اإلن3ان في ب]�ل�جي ه� لإلج�ام ال�ئ�3ي الq�3 أن وb�4  ال"�Wم]� وغ]� ال"�Wم]�

kل في العادی]� األش^اص مع مقارنه ال%"� في نق�jله أن ك"ا ، وال�زن  الEوق�.  م�ضي غ]� ال^ارجي ش 

يهتم  : علم اإلجراءات الجنائية
باستخدام قوانين علم النفس  
في تنفيذ مختلف مراحل  
االجراءات الجنائية من حيث  
تحليل تصرفـات وأفعال الجهات  
المشاركة في تلك اإلجراءات  
ابتداء من التحري وانتهاء  
بإصالح الجاني  

تتطلب من  : المالحظة العلمية  
الباحث أن يستعين بمعدات  
وأجهزة معينة تساعد على جمع  
المعلومات، مثل االختبارات  
وأجهزة القياس والتصوير ،  

الكشف الطبي  
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 وه�ا ، م^�لفة وم%اwc قل]لة ف`ات ب]� م� CأNCاثه قام أن ض"%ها م� االن�قادات Cعa ه�ت�ن  ن4�mة في وجه
 .غ]�ه& ع� ت"]zال"�Wم]� ال�ي ال7فات في االخ�الف م� وض�حاً  أك�Z أث�ه �E9ن  اإلخ�الف
 على ك�]�ة أه"�ة على Cعلw ح]\ ، اإلj9ال]]� اإلج�ام عل"اء أب�ز م� 9ع� ال�<:  ت�ل]� د< ن4�mة

4�� ال����4(  ب%4�mة نادb وق� ، ال4�W"ة Cإرت�اب وث�قة صلة له أن Cاع�Dار لل"�Wم ال�]�ل�جي �ال�
 ب�7%�� ت�ل]� د< قام وق�. اإلج�امي لل3ل�ك األول ال"�7ر ال!^�7ة أن إع��� إذ)  اإلج�امي
 :ال�الي ال%�N على ال"�Wم]�

 ال�< ال�N7ح Cال"ع%ى Cال�7فة مال"�W :  م%ها مW"�عات ثالث إلى ی%ق3& ال�<:  Cال�7فة ال"�Wم
q� Cال�7فة ال"�Wم ، معارضة ب]`�ة ل�mوف Cال�7فة ال"�Wم عارضة، و��وف ألسDاب ج�ائ& ی�ت
  78ص . عا��cة لNاالت

 .ال4�W"ة إلرت�اب اس�ع�اد على ال�]�ل�جي ت��4%ه �E9ن  ال�< ال"�Wم وه�:  Cال����4 ال"�Wم
 ال�Nاة على تjفي ماد9ة �NCاة ال%"� ه�ا ی�7ف:  �jرال� ال%اقk االتWاه ذو Cال����4 ال"�Wم

 .اإلج�امي ال%!ا� إلرت�اب واس�ع�اد م]ل وت�اف� ال�وح�ة
 الع�ارض م� تق�ب Cع]�ب ال%"� ه�ا م�Wم ی�3&:  الع7ابي -  ال%ف3ي االتWاه ذو Cال����4 ال"�Wم

 .خاصة اعواالن�ف للع�وان س"ات �ه�ر مع ال%ف3ي االض�jاب مmاه� وت�ج� ، ال%ف�3ة
 مZل ال�E�3;ات�ة ال!^�7ة س"ات Cعa ت�ل]� د< ذ��: ال�E�3;اتي االتWاة ذو Cال����4 ال"�Wم

 .اإلس�ق�ار ع�م ، ال!^�7ة إزدواج ، ال�ور<  الW%�ن  ، ال�س�سة ، العقلي الgعف
  :االج��ا;
ة ال���9ات

 م� أك�Z أو مmه� ج�دو  �ل في ی%!أ اإلج�امي ال3ل�ك أن أف��ضt ال�ي: االج�"اعي ال�ف�v ن4�mة
 ت�امل و4%ع�م ، االج�"اعي Cال�ف�v ت�3& أح�اء في �E9ن  لل"�Wم]� تW"ع أك�� وأن ، ال�ف�v مmاه�
&m%ة ال�eاالج�"ا.  

 االه�"امات ملل� وال�� ت%اول ح]\ الZقافي ال�7اع إcار في ن"�ذجاً  ق�مt:  الZقافي ال�7اع ن4�mة
 ف�وض ثالث ت�7ره في)  ملل�(  ت%اول ح]\ الZقافي ال�7اع إcار في ق�مt ال�ي لل%4�mات ال"�Nر4ة

 ال�سjى ال��& ع� واضNاً  إخ�الفاً  ت^�لف ال��& ه�ه أن و ، خاصة ��C& ت�"]z ال�ن�ا ال�Djقات أن ، هي
 وارت�اب الق�ان]� إن�هاك إلى یdد< ر;"ا ال�ن�ا الDjقة ��& Cعa م3ای�ة أن و ، ال�!�4عات ت�ج� ال�ي

 .اإلج�امي 3ل�كال أشEال م^�لف
هاذی� الف�ض]� األساس ) ل"�ت (  ح�د ح]\ ف�ض]� ال%4�mة ه�ه ذ��ت: االج�"اعي ال�ص& ن4�mة

 ال�ي الW"اعة إcار في ت�Nد ثاب�ة غ]� ن��3ة �اه�ه اإلن�Nاف 9ع���: ه"ا  االج�"اعي اإلن�Nاف  في
ل"�اقف وال�mوف االج�"ا�eة  ال ی�& اإلن�Nاف م� خالل م�قف واح� بل ن��Wة مW"�عة م� ا .ف]ها ت%!أ

 
 م� لل�Z]� وال�عC ، z4zال%"�ذج ی�& ال�عل& أن ال%4�mة ه�ه وضtN: اإلج�"اعي ال�عل& ن4�mة
 أن ی�b  ال�< ، ال%4�mة صاحC  (qان�ورا(  إل�ه أشار ما وه� اإلج�امي، ال3ل�ك ض"%ها وم� ال3ل���ات

 ، وال�فل]� وال%"�جة اإلcفاء و وال�ع"�& ال�عz4z ونقC kإزد9اد ��ه و�4أث� الف�د ی�عل"ه الع�واني ال3ل�ك
  90ص . ال"�3ق�ل في ل4zادته ق�4اً  دافعاً  ذلv كان إW9ابي ب�عz4z اتDع ما إذا الع�واني وال3ل�ك

 الف�د ت�فع ال�ي هي االق�7اد9ة ال�mوف أن ال%4�mة ه�ه أصNاب وb�4 : االق�7اد9ة ال%4�mات
  :ه"ا رئ�3ان تWاه]�ا ه%ا و��4ز ، اإلج�امي لل3ل�ك

 وت!غ]ل والjDالة كالفق� اإلق�7اد9ة الع�امل و;عa اإلج�امي ال3ل�ك ب]�  ر;�:  األول االتWاة
 ه�ه و4ق�م ، ال4�W"ة تف3]� في اإلش��اكي االتWاة ه�:  الZاني االتWاة. اإلق�7اد9ة واألزمات األcفال
 في 9ق�م ال�< ال�أس"الي ال"�W"ع و��cعة او§ م3 و;�ان ع]�;ه و�!ف ال�أس"الي ال%mام نق� على االتWاة
 .الDjقي االس�غالل �اه�ة على رأیهه&

 خ� م� اق��;%ا كل"ا تzداد ال�Wائ& أن ذ�� ال�< م�ن���E3 عل"ائها أشه� م�:  الWغ�ا��ة ال%4�mة
 نzل%ا "اكل تzداد األش^اص ج�ائ& وآن ، ال!"الي القqj ن�N اتWه%ا كل"ا ی�4z ال��Nل إدمان و ، االس��اء

حظة العملية علم  تساعد المال 
النفس الجنائي وعلم اإلجرام في  
األدراك المباشر للجريمة ،  
إثبات الحالة ، دراسة طريقة  
ارتكاب الجريمة ، حصيلة  
الجريمة ، دراسة ملف الفضية ، 
دراسة األعمال المنجزة من قبل  
المسجونين  

يطلب فيها من  : االستبيان  
الفرد اإلجابة على عدد من  

حددة التي تدور  األسئلة الم
حول موضوع معين ويسأل  
المفحوص عما يعرف ، أو ما  
يعتقد ،  أو ما يشعر به ، 
ويجيب المفحوص عن هذه  
األسئلة وفقـاً إلستبصاره  
بمشاعره ، وانفعاالته ، 
واعتقـاداته  
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 ه%اك أن الحقة دراسات وأوضtN ، ش"االً  اتWه%ا كل"ا تzداد اآلم�ال وج�ائ& ، الNار ال"%اخ ح]\ ج%�;اً 
  .أخ�b  ناح�ة م� وال3ل�ك ناح�ة م� ال�افئ والjق# الDارد الjق# ب]� ارتDا�
 

 االج�امي ال6ل�ك تف�86 في ال.�ی=ة االت�اهات

 الى الع�امل ه�ه تق�E"9 &�3 ول�� ، وم�! Dة ع�ی�ة امياإلج�  ال3ل�ك الى تdد< ال�ي الع�امل أن
 .خارج�ة أخ�b  و ذات�ة ع�امل ق3"]�

 ال�ات�ة الع�امل
  م%ها ال"Wال ه�ا في ال"Nاولة وتع�دت ال�راث�ة الع�امل إلى الDاحZ]� م� الع�ی� أرجع:  ال�راثة
 وم�b اآلCاء ل�b ال�]�ل�ج�ة ال�ؤ4ة مmاه� دراسة إلى ال�راسة ه�ه وته�ف:  ال"�Wمة الع�ائل دراسة

 سالالت أن الDاح�Zن  وج� ال�راسات ه�ه ن�ائج وفي ، إج�امي 3Cل�ك واألحفاد األب%اء ��ام على تأث]�ها
 97ص . ش�ع]]� غ]� وأcفال و;غا9ا وق�له ول�7ص م�!�دون  معm"ه& في أص�ND الع�ائل ه�ه

 ال"قارنات على القائ"ة ال�راسات ، م%�ل ق�ان]� وفw اإلج�امي ال3ل�ك وراثة م%ها دراسات ه%اك
  .ال��%ي دراسات ، اإلضافي ال��وم�س�م ن4�mة ، ال��ائ& دراسة ، واألب%اء اآلCاء ج�ائ& ب]� اإلح7ائ�ة
#%Wفي ال"الح�:  ال &mة أن العال& دول معD3ی� ال�جال ن� ع� وواضح ك�]� E!Cل ت�4z ج�ائ& ی�ت���ن  ال

 أه"ها ع�ة ع�امل إلى عائ�ة ال%3اء ع� ال�جال ج�ائ& ارتفاع وس�q ، ال�Wائ& ه�ه ی�ت���ن  الالتي ال%3اء نD3ة
 م� أك�Z ال�جال ل�b وm9 �!�%4ه� ال�< الع�وان و��لv ، وال"�أة  ال�جال م� ل�ل الW"3ي ال�%اء اخ�الف
 .أة ال"�  م� ال^ارج�ة Cال�]`ة إح��اكاً  أك�Z ال�جال تWعل ال�ي االج�"ا�eة ال�mوف تأتي ث& ، ال%3اء

 ، س%ة ٣٠- ٢٠ ح�الي ال!Dاب س� في ن��3ها ت�تفع ال4�W"ة أن ال�راسات م� الع�ی� أك�ت: الع"�
 أسDاب إلى ال!Dاب م�حلة في ال4�W"ة نD3ة ارتفاع س�q الDاح�Zن  و�4جع ، ال"�حلة ه�ه و;ع� ق�ل وتقل
  .ال�Wائ& في لل�ق�ع فعه&ی� م"ا وال��3ع Cاالن�فاع ی�7ف�ن  ال"�حلة ه�ه في واألف�اد ، ب]�ل�ج�ة  م%ها

 س�Dاً  �E9ن  ق� ل�%ه ، ال4�W"ة في وال�ق�ع ال��اء قلة ب]� ارتDا� ه%اك أن ع�ی�ة دراسات ت��d:  ال��اء
 ل�Wائ"ه& �jj^9ن  ال�ی� ذ�اء األك�Z األف�اد ق�ل م� �39غل ع%�ما خ�7صاً  ال�Wائ& الرت�اب مه]%اً 
 .ال��اء قلة ول�# ال4�W"ة ارت�اب في �39^�م �ق ال��اء إرتفاع أن على داللة وه�ه مE!C &ENل

z4ة االخ�الفات أب�ز م�:  الغ�ائz4ال3ل�ك ال7لة ذات الغ�C ة اخ�الفات هي اإلج�اميz4�3ة الغ�%Wال 
 .االج�"اع وغ�z4ة ال"قاتلة وغ�z4ة

 حWج الى �ت�3% أنها س�"ا وال تWاهلها �E"9 ال ح��قة اإلج�امي وال3ل�ك الغ�د ب]� العالقة إن:  الغ�د
 تعادل ال"�Wم]� ع%� الغ�د اض�jاCات االم]���ة ال�W3ن  على ال�Wارب وج�ت فق� عل"�ة، وتWارب وأدلة
 109ص . ال"�Wم]� Cغ]� مقارنه م�ات ثالث

 القه�4ة ال�ساوس اإلج�امي Cال3ل�ك عالقة لها ال�ي ال%ف�3ة األم�اض م�:  والعقل�ة ال%ف�3ة األم�اض
 الى االن��اد ال"�a4 یلWأ وق� ، اآلخ��4 على Cالع�وان مNل�ة أف�ار شEل في ال"�a4 على ال"�j�3ة
 أخ�j م� تع� ال�هان�ة االض�jاCات أما القان�ن�ة، ال"d3ول�ة cائلة تtN ی�قعه م"ا انفعاالته

 وم� الف7ام ال�هان�ة االض�jاCات أه& وم� وال!�ی� الع"]w لل�ف�v انعEاس ألتها ال%ف�3ة االض�jاCات
  .واله�س واالك�`اب لل�هان ال�ج�ان�ة Cاتاالض�jا

 مZل اإلج�امي وال3ل�ك عC  >�g"�ض اإلصاCة ب]� الDاحC �[Zعa ی�;�:  ال3W"�ة األم�اض
 س�Dاً  ت��ن  أن �E"9 ال ال3W"�ة األم�اض أن وال�اضح ، واالل�هاCات والzه�<  ال3ل Cأم�اض اإلصاCة
 مع]%ة ��وف في ل��Eن  الف�د تهئ ل��jع�ها ن��Wة ال3W"�ة األم�اض Cعa وأن ال4�W"ة الرت�اب م�3قالً 
 .ال4�W"ة إرت�اب إلى 79ل ق� م%�Nف 3Cل�ك لل��ام م�3ع�اً 

 ال ال�اقع ول�� ال"�Wم]� ب]� ال�E�3;ات]]� نD3ة ارتفاع الDاحC �[Zعa وج�:   ال�E�3;ات�ة ال!^�7ة
 األم�اض ب]� ج�اً  قل]لة ت]]�ال�E3;ا نD3ة أن وج�ت أخ�b  دراسات ه�الv ألن ال�;� به�ا كل�ة 39ل&

 ض"� ال"�رجة ال!^�7ات م� غ]�ها ع� وت"]zها ال�E�3;ات�ة ال!^�7ة ت�Nی� ع�م إلى ال"�Wم]�
  114ص . ال%ف�3ة األم�اض

وتعد من  :  االختبارات النفسية
أهم وسائل جمع المعلومات  
بصورة أقرب من الموضوعية ، 

رات التي يمكن  واالختبا
استخدامها في دراسة شخصية  
المجرم كثيرة منها اختبارات  
الذكاء ، واختبارات سمات  
الشخصية ، واختبارات الميول  
المهنية ، واختبارات االتجاهات  
النفسية ، واالختبارات  
االسقـاطية
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 وال3ل�ك وال""^�رات ال^"� إدمان ب]� ت�;� ال�NیZة العل"�ة األNCاث كل: وال^"�ر ال"^�رات إدمان
  .وال"^�رات ال!�ب إدمان إلى تdد< نف3ها ل4�W"ةا فإن أخ�b  جهة وم� ، اإلج�امي

 الع�امل ال�ارج
ة

 الع�امل ، ال�ولة عق]�ة م%ها ، األشEال م� E!Cل الف�د على تdث� ال�ي ال�]`�ة الع�امل بها 9ق�7
  :یلي ��"ا ونف�ضها ال��j �ة الع�امل ، اإلق�7اد9ة الع�امل ، الZقا��ة الع�امل ، االج�"ا�eة
 ان^فاض أو ارتفاع في Cارزاً  دوراً  ال�ولة عل]ها ت3]� ال�ي وال"Dاد§ العق]�ة تلعq:  ال�ولة عق]�ة
 .وعالجها ال4�W"ة ل"EافNة ت!� ال�ي الق�ان]� ن��Wة ه�ا ف]ها ال4�W"ة مع�الت

 كائ� الف�د ألن ن�mاً  ، اإلج�امي ال3ل�ك إلى األف�اد ج%�ح في حاس"اً  دوراً  تلعq:  االج�"ا�eة الع�امل
 على ال"dث�ة ج"اعات وأه& أدوار ع�ة ب]� م�قلDاً  ح�اته ��Cة وE4"ل ، وح�ة ال�Nاة �j�39ع ال عياج�"ا
 .الNي ، ال"�رسة ، األس�ة:  هي الف�د سل�ك

 على ال�أث]� لق�ة ن�mاً  األف�اد سل�ك ان�Nاف في ك�]� دور الZقا��ة الع�امل ت3اه&:  الZقا��ة الع�امل
  .اإلعالم وسائل و ال�عل�& في ت�"Zل ةالZقا�� الع�امل وأه& األف�اد

 الع�امل ع� ن��Nث وع%�ما ، الDاحZ]� ب]� ف]ها ال�Wل یzال ال ال�ي الع�امل م�:  االق�7اد9ة الع�امل
 م��q ال3ل�ك ه�ا ألن إج�امي 3Cل�ك الف�د ل��ام وح�ها كا��ة غ]� ال�ولة أو للف�د س�اء االق�7اد9ة

 119ص . الDعC aعgها الع�امل م� مW"�عة في ی�خل
 ال����ة ع7 الA4ف في ال.�ی=ة ال�ق�
ات اس���ام

  :الW%اة ه�4ة ل��Nی� عل"�ة ك�ق%�ة ال�راث�ة ال7D"ة
 تق3& خاصة ان4z"ات ب�اسjة الN]�4ة م7ادرة ع� ال%�و<  الNامa عzل ع� Deارة ال�راث�ة ال7D"ة

 اإلثDات في ال�راث�ة  ال7D"ة فه& و4ق�gي.  مع]� ت3ل3ل له �E9ن  ح]\ ق]� م�اقع إلى الNامa ه�ا
 .الW%ائي اإلثDات في ال�راث�ة ال7D"ة وأه"�ة ال%�و<  الNامa تNل]ل أجzاء ك���ة مع�فة الW%ائي

  :الW%اة ه�4ة ت�Nی� في ال�راث�ة ال7D"ة أه"�ة
 لل"W%ي ال"ه�ل�ة Cاإلف�ازات للWاني ال"%�4ة الN]�انات ت^�ل� ح]\ االغ�7اب قgا9ا في أه"]�ه له
 واللعاب كال"%ي اإلن3ان و�ف�ازات والعmام ال��gاء ال�م و��4ات ال!ع� ج�ور م� و�34^�ج. عل�ه

 الف]�رال�ة ال���Nقات مq�E إع�"� األش^اص ه�4ة ت�Nی� في ال�راث�ة ال7D"ة نWاح إث� وعلى. والغgالت
 إج�اءات في ال"ع�"�ة ال�سائل كأح� ( DNA ) ال^ل�ة ن�اة  سائل اخ�Dار 4�cقة األم��E4ة ال"��Nة Cال�ال9ات

\NDائي ال%W128ص . ال 
  :الW%ائي القان�ن  في ال�راث�ة ال7D"ة تق%�ة ت��jقات

�E"9 د< أنd7"ة اس�^�ام یDل]ل تق%�ة ت�3^�م ك"ا ، ال��اءة الى ال�راث�ة الNات ت%[Wال�م ج�ائ& في ال 
 ال�م ع]%ة تNل]ل "9�E الق�ل ح�ادث ففي.  ال4�W"ة م�3ح على الWاني ج�3 م� آثار أ< وج�ت إذا

. الW]%�ة ال7D"ة ل�ح�ة واح� ل!^k أنه"ا إثDات ��ه ال"!�Dه دم وع]%ة ال4�W"ة م�3ح م� ال"ل�قjة
 في لل"��& ق�اCة 7Cلة t"9 ال ش^k إلدخال اله�Wة أوراق تzو�4 ج�ائ& في ال�ق%�ة ه�ه إنWل��ا وت�3^�م

 .أقار;ه م� أنه على ال"ه�W دولة
 Cعa ت�3^�م: الW%ائي اإلثDات في ال�راث�ة ال!ف�ة تق%�ة اس�^�ام م� ]Dةاألج% ال�!�4عات م�قف
 الع"ل�ات كل ال9�3Wة االخ�Dارات وت!"ل ، الW%اة على ال�ع�ف في ال�راث�ة ال7D"ة األورو;�ة ال�!�4عات

 أو ال"��Wدة ال3W& م!�قات سqN م� الع"ل�ات ��!"ل ، االتهام نفي أو إثDات شأنها م� ال�ي ال��jة
 Cعa في أخ�b  ل"�ة الع]%ات به�ه االح�فا® �E"9 األح�ال ج"�ع وفي ، األنW3ة Cعa س�قjاعا

 ت& ك"ا أح� ت^k ال الع]%ات ه�ه كانt إذا ، الNف� اس�"�ار ال"ع%ي ال!^c kلq إذا م%ها الNاالت
 س�اء الNف� ه�ا أجل 9"� أن ال�c%ي لل"!�ع ف مه�د ال�ولة أم� كان و�ذا ، ال4�W"ة م�3ح م� رفعها

 131ص . ال"عل�مات أو لل%�ائج CالD3%ة أو ، األنW3ة أو للع]%ات CالD3%ة
qاسNات اآللي الDائ& إلث�Wال:  
 إع�اد w4�c ع� ال4�W"ة فاعل ع� الND\ في �39^�م:  األدلة ج"ع في اآللي الNاسq اس�^�ام

الجريمة في معجم مصطلحات  
بأنها كل  “ العلوم االجتماعية  

المجتمع    فعل يعود بالضرر على
ويعاقب عليه القـانون  

الجريمة ظاهرة اجتماعية تنشأ  
عن اتجاهات وميول وعقد  
نفسية ، وعن التأثر بالبيئة  
الفـاسدة ، كما قد تنشأ عن  
نقص جسمي أو ضعف عقـلي ،  
أو اضطراب انفعالي ، وتتلف  
األفعال التي تجرم من مجتمع  
الى آخر
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 .اإلج�ام�ة وت^77اته& الW%اة أش^اص ع� أوصاف و معل�مات ت�g"� آل�ة jCاقات
 لل"عل�مات اآلل�ة Cال"عالWة الNاسq 9ق�م:  ال4�W"ة م�ت��ي ع� الND\ في اآللي الNاسq اس�^�ام

 على وعالوة ، األش^اص أح� م�اCعة ب�اس�jها �E"9 ال�ي ال"عل�مات م� ك]�� ع�د ب�%�m& 39"ح ث& وم�
vی� ال3هل م� فإنه ذل�Nان تEم k^!ه الD�!"ه في الCا� 136ص . ال4�W"ة ارت

%[E7"ات ومقارنه حف� ةمD9ق�م:  ال qاسNة أساس]�]� ب���ف�]� اآللي الD3%الC 7"ةDوهي لل 
 ال7D"ات خ7ائk ب]� Cال"قارنة الWهاز 9ق�م ال"�ف�عة ال7D"ات تW3]ل �Dع� ، وال"قارنه ال�W3]ل
 .ال��انات ق�اع� في ال"^�zنة

 ت�3^�م أن فإما ، صع]�ی� ىعل ذلv ی�& أن �E"9:  ال�الئل ع� الND\ في اآللي الNاسq اس�^�ام
  . دالئل ع� لل�!ف ت�3^�م أن أو ، ق�ل م� ال"�ج�دة اإلثDات أدلة معالWة في ال"عل�مات�ة

  
 اإلج�امي لل6ل�ك اإلسالم ن�9ة

 ش�ع g9ع�ن  ال ، اإلسالمي ال"�W"ع م� ف`ة وج�ت:  اإلج�امي ال3ل�ك تف3]� في اإلسالمي االتWاة
 ، ال�رع قلة:  هي لهdالء األساس�ة وال7فات ال%mام ومع ال%اس عم ال�عامل ح]� أع]%ه& نq7 هللا

 Cأ< االس�^فاف ، ض�ا�C دون  شيء كل م� ال"c �4zلq ، ال"gام]� دون  ال�ی%�ة ال!Eل�ات االه�"ام
�� .الق�ل في واإلسفاف ف

 ف�قةال� أن)  ١٩٩٨(  ع�دة ع��القادر ی�b ) :  ال�4�N& أسDاب(  ال4�W"ة تف3]� في ال!�عي ال"�خل
 اإلسالم�ة ال!�4عة بها ت"]zت ال�ي ال""]zات وم� ال�ض �ة والق�ان]� اإلسالم�ة ال!��eة بها ت"]zت ال�ي

 ت�3ع ح]\ والع"�م ال"�ونة م� ون�7صها ال!�4عة ق�اع� ت��ن  أن أوالً :  ال"%��jة ال�جهة م� تق�gي
 ت��ن  أن:  ثان�اً .  وت%�عt الNاجات وتع�دت الW"اعة وت�jرت األزمان كانt مه"ا الW"اعة لNاجات

 .الW"اعة مb��3  ع�7 ع� ت�أخ� أن �E"9 ال NC]\ واإلرتفاع ال3"� م� ون�7صها ال!�4عة ق�اع�
  :اآلتي في اإلن3اني ال3ل�ك ��cعة ت�Nدت: اإلسالمي ال"%�mر خالل م� لل4�W"ة ال"dد9ة الع�امل
 ال!�عي ال^jاب م� جzء األخال��ة �ةالقاع ، اإلسالم في ال4�W"ة دراسة م�Nر ه� اإلج�امي ال3ل�ك

 �W9ز ال آم�ه Cق�اع� م�ENم اإلسالم في اإلج�امي ال3ل�ك ، اإلج�امي ال3ل�ك ی�رس ال�< العقائ�<
 ال3ل�ك ، وضjDة و�ح7اؤه مالح�mه �E"9 اإلسالم في اإلج�امي ال3ل�ك ع%ها، ال^�وج أو م^الف�ها
 سل�ك اإلسالم في اإلج�امي ال3ل�ك ، لإلصالح بلقا سل�ك اإلج�امي ال3ل�ك م�عل&، سل�ك اإلج�امي
wN�39 156ص . العقاب 

 :اإلج�امي ال3ل�ك تف3]� في ال"^�لفة االتWاهات م� اإلسالم�ة ال!�4عة م�قف
 اإلن3ان خلw ی�& ك�� ل%ا ص�ر ال��4& الق�آن إن:  ال�]�ل�جي اإلتWاة م� اإلسالم�ة ال!�4عة م�قف

 قال ، ال�راث�ة ال7فات وان�قال ال�راثة نmام ش�ح في سDاقاً  كان و;�لv ، الق�ان�ة اآل9ات م� الع�ی� في
ُرُك&ْ  الَِّ�< ُه�َ  ﴿ تعالى ��&﴾ُ  اْلَعz4zُِ  ُه�َ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  9ََ!اءُ  َكْ��َ  اْألَْرَحامِ  ِفي �7َ9ُِِّNَاْل  

 ه�ه أب�ز وم� ، شاملة واح�ة ن4�mة ت�ج� ال:  االج�"اعي اإلتWاة م� اإلسالم�ة ال!�4عة م�قف
 و�ن"ا مف]�ة ال4�W"ة أن ح]\ م�  اإلسالم ی�فw ال ال�< وال4�W"ة اإلن�Nاف في كا9& دور ن4�mة ال%4�mات

 َوال�َّْقb�َ  اْلِ��ِّ  َعَلى َوَتَعاَوُن�ا ﴿ م%ها وال�^لk مNار;�ها إلى اإلسالم و�4ع� وم"ق�ته مف]�ة غ]� �اه�ة هي
ْث&ِ  َعَلى َتَعاَوُن�ا َوَال   إال ال�عل& في وثارد اإلسالم ب]� االتفاق رغ& ف لZارد ال�قل]� ن4�mة أما.  ﴾ َواْلُعْ�َوانِ  اْإلِ
 ال�عل& ، الق�آني Cال�Nال ال�عل& م%ها لل�عل& أخ��c  bقاً  ه%اك ول�� ال�قل]� على ال�عل& ی�قف ال اإلسالم إن

k7القC ال�عل& ، وال%��ة الق�آني q[ال��غC q[ال�عل& ، وال��ه � ِفي َكانَ  َلَق�ْ  ﴿ تعالى قال وال���� �]�Cال�
 َوُهb�ً َشْيءٍ  ُكلِّ  َوَتْف7ِ]لَ  َی9ْ�َهِ  َبْ]�َ  الَِّ�< َت7ِْ�یwَ  َوَلِ��ْ  9ُْفb�َ�َ  َحِ�یZًا َكانَ  َما اْألَْلDَابِ  ِألُوِلي ِعْ�َ�ةٌ  َق7ِ7َِه&ْ 

 ال�7اع 9"قt كان و�ن اإلسالم أن اعيواالج�" الZقافي ال�7اع ن4�mة أما.  ﴾ ُیdِْمُ%�نَ  ِلَقْ�مٍ  َوَرْحَ"ةً 
 ال�Nاور خالل م�  عل�ه وال%هي ع%ه واالب�عاد تفاد9ه الى ی�ع� ول�� وج�دة على ی��d انه إال و�4قgه
 َبْ]�َ  َفَأْصِل�Nُا ِإْخَ�ةٌ  اْلُ"dِْمُ%�نَ  ِإنََّ"ا( تعالى قال ال"%�� ع� وال%هي Cال"ع�وف واألم� ال�]� ذات و�صالح
،&� )ُتْ�َحُ"�نَ  َلَعلَُّ�&ْ  ¹ََّ  َواتَُّق�ا َأَخ4ْ�َُ

الجنايات هي الجرائم التي  
ليها القـانون بعقوبة  يعاقب ع

اإلعدام واألشغال الشاقة  
المؤبدة ، أو السجن لمد  
متفـاوته  

آما الجنح فهي الجرائم التي  
يعاقب عليها القـانون بالسجن  
لمدة ال تزيد عن شهر واحد، 
في حين أن المخالفـات تتضمن  
الجرائم التي يعاقب عليها  
القـانون بالسجن لمدة ال تزيد  

. ة الماليةعن أسبوع أو الغرام
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 أسDاب ع�ة في ی�"Zل اإلج�امي ال3ل�ك أن ی�b :  اإلج�امي ال3ل�ك تف3]� في اإلسالم�ة ال%4�mة
  :م%ها وع�امل

 لل�]`ة عائ�ة وع�امل.  ال%ف# ه�b  إتDاع ، اإل9"ان ضعف ، الف�jة ان�Nاف مZل للف�د عائ�ة ع�امل
 والعق�;ات ال�Nود إقامة ع�م ، ال�Nاة شdون  كافة في Cغ]�ها هللا أحEام ت��یل ، االج�"اعي ال�س� م%ها

  201ص . ال!��eة
Dات &عEاصة الف�االن.�اف م7 ال 

 األح�اث ج%�ح
 ی�ت��ها ال�ي األفعال على j9لw الW%�ح تع�� أن Bunt ب�ونt ی�b :  األح�اث ج%�ح مفه�م:  أوالً 

 9!"ل الWانح فال3ل�ك.  الDالغ]� ب�اسjة ارت��t ما إذا ج�ائ& ���تع وال�ي مع]%ة س� ح�ود في األح�اث
 وحق�ق  اح��اجات وت%�� ت�Wاهل ال�ي ال3ل���ات م� وغ]�ها األف�اد ض� الع%ف ، ال""�ل�ات ت�م]� أفعال

  205ص. ال"�W"ع ق�ان]� على وت�ع�b األخ��4
 Cع�ة اآلخ� ع� م%ها كل ی�"]z أن"ا� ع�ة إلى الWانN]� عل"اء 9ق3&:  الWانN]� األح�اث أن"ا�
kوأن"ا� خ7ائ �[NائWة ج%اح م%ها للCاح ، الع7ا%Wاح ، االج�"اعي الع�واني ال%Wاح الع�ضي ال%Wال 
 .ال"^�ل� ال%"� ، الع7ابي
 أCعاد تع�د أن في األح�اث ج%�ح م!Eلة دراسة أه"�ة ت�gح:  األح�اث ج%�ح �اه�ة دراسة أه"�ة:  ثالZاً 
qلة وج�انE!"ةال الjDن  بها "�ت�E4األح�اث واألخ��4، نف3ه مع ت�افقه س�ء في األث� لها و �[WانNال �Zأك 

 .ال"�Wم]� م� �4z"C ال4�W"ة �اه�ة ی�ف� ال�< ال"ع]� ت!Eل الmاه�ة ه�ه ، ال�Dار م� لإلصالح تق�ل
 .ألم��E4ةا ال"Nاك& أمام Z"9ل�ن  س%�4اً  cفل مل]�ن  ٢ ح�الي:  الWانNة األفعال وح�ة مع�ل:  راCعاً 

 األسDاب ، وال3W"�ة ال�ما¾�ة واإلصاCات ال�ه%�ة اإلعاقة ، الW]%�ة الع%اص�:  األح�اث ج%�ح أسDاب
 ، ال�فاق ج"اعات ، ال"�رس�ة ،الع�امل ال�قل]� ، اإلعالم وسائل ، ال��اء مb��3  ان^فاض ، االق�7اد9ة
 االج�"ا�eة الع�امل ، العقاق]� ^�اماس� س�ء ، ال"�W" �ة ض� ال3"ات أه"ها وم� ال3ل���ة االض�اCات

 .ال^اc`ة وال��;�ة للjفل ال�ال�ی� رفa أو معاملة 4�cقة ، األس�<  ال��7ع أه"ها وم�
 ، ال�N7ة ال�عا9ة ، األساس�ة الNاجات إشDاع وم%ها ال�قائ�ة ال��اب]�:  األح�اث ج%�ح م� ال�قا9ة

 العالج�ة ال��اب]�.  وال��و4ح ال����ه ، ال"ه%�ة ال�عا9ة ، �ةال�عل�" ال��;�4ة ال�عا9ة ، لألب%اء األس�4ة ال�عا9ة
 225ص . الWل� ، ال�3ل�& ، ال��;�خ وم%ها
 
 ال�فل ح�مة ان�هاك Hاه�ة 

 األش^اص أح� أو األcفال ت�;�ة على 9ق�م م� أو ال�ال�ی� ��ام ه�:  الjفل ح�مة Cان�هاك ال"ق�7د
 Cاألل& ال"�اهw أو للjفل ال3W"ي العقاب تq�3 ال�ي الع%ف أن�اع م� ن�ع أ< بD"ارسة كان أ9اً  الDالغ]�
 227ص. اج�"ا�eة ، عقل�ة ، نف�3ة ، كانt ج9�3ة وال"عاناة
 أسDاب ، لألس� ال^اc`ة ال��;�ة كأسال]q أس�4ة أسDاب: الjفل ح�مة ان�هاك �اه�ة أسDاب:  ثان�اً 

 الNاجة وcأة تtN الع"ل الى األس� الأcف ت�فع ال�ي االق�7اد9ة األسDاب وه%اك ، وت�;�4ة اج�"ا�eة
 .األساس�ة الjفل حاجات م�اعاة دون  االق�7اد9ة

 الZان�ة ال3%ة دون  األح�اث ت!غ]ل �W9ز ال:  الjفل ح�مة ان�هاك لmاه�ة ال"�W"ع ت�7< ك���ة:  ثالZاً 
 في معه &م�� آم�ه ولي كان إذا إال ع!� ال^ام3ة ال3%ة دون  ح�ث أ< ت!غ]ل �W9ز ال ، ع"�ه& م� ع!�
 .ال�عاق� أهل�ة 9"لv ال ألنه القان�ن  ن�m في عامل 9ع� ال ع"�ه م� ع!� الZان�ة ی�لغ ل& م� كل ، الع"ل م%jقة

 للNgا9ا ال"3اع�ة ل�ق�9& هات��ة خ��j وت^k�7 خاصة �eادات اف��اح:  العالج مق��حات:  راCعاً 
 إلى الهادف ال�عي ب\ ، األcفال على ��اءاإلع عق�;ة على ت!�د ال�ي وال�!�4عات الق�ان]� س� مNاولة ،

 ومd3ول�ات م3اه"ة إcار ت�س�ع على الع"ل ، وتN"]ه& األcفال ت�عى ثاب�ة إن3ان�ة عالقة ب%اء
  231ص . الjفل NCق�ق  الW"اه]�<  ال�عي ن!� ، ال��;�4ة ال"%m"ات

  )ال�E�3;ات�ة ال!^�7ة(  لل"�W"ع ال"gادة ال!^�7ة

الجرائم الواقعة على النظام  
وهي التي تهدد  : االجتماعي  

استقرار المجتمع وأمنه ، بل  
تشرد األطفـال واالعتداء عليهم  

الجرائم الواقعة على نفس  
التي تستهدف حياة  : اإلنسان

اإلنسان بوسائل متنوعة ، ويعمل  
العلم الجنائي إلى تحري  
األسباب التي تدفع الجاني  
على القضاء على حياة إنسان  
آخر  
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 ، ال!^�7ة في اض�jاCات ع�ة ب]� م� واح�ة تع���:  ل"�W"عل ال"gادة ال!^�7ة مفه�م
 .لل"�W"ع ال"gاد ال3ل�ك إلى Cاإلضافة ، وال"^�رات ، ال^"�ر و�دمان الW%�3ة كاإلن�Nافات
 حالة أ< ل�یه& ت�ج� ال ، م��س� وذ�اء س�Njة جاذب�ة ل�یه&:  لل"�W"ع ال"gادة ال!^�7ة س"ات

 Cال^Wل 9!ع�ون  ال ، Cال"d3ل�ة 9!ع�ون  ال أو ال"d3ول�ة ی�N"ل�ن  ال ، العقلي ال�هان أع�اض حاالت م�
 االض�jاCات ه�ه تmه� ال ، ال3ل�& ال�ق]�& أو االس�7Dار الى 9ف�ق�ون  ، ال"^Wلة ال"�اقف في العار أو
 .الع!��4 س� Cع� إال

 ال"gادة �7ةال!^ ، العاجzة ال"�قلDة لل"�W"ع ال"gادة ال!^�7ة:  لل"�W"ع ال"gادة ال!^�7ة أن�اع
 .ال"zاج ال"�قلDة الع�وان�ة  لل"�W"ع

.ال�]`�ة األسDاب ، ال"^ي ال!�وذ ، ال�راث�ة األسDاب:  لل"�W"ع ال"gادة ال!^�7ة ل3ل�ك ال"ف�3ة األسDاب
 م%ه& ال"�Eنة ال"W"�عات هي فائ�ة ال�jق  أك�Z م�:   لل"�W"ع ال"gادة ال!^�7ة اض�jاCات عالج

 239ص.cف�ل�ه خالل م%ها ح�م ال�ي Cاألب�ة اإلح3اس و4ع�نه ال!^k مع ی�عاcف�ن  ح]\ ل"3اع�ته&
 الW%�3ة وال�Wائ& االن�Nافات 

 ع� الW%�3ة ال%zعات إشDاع ی�& ال�< ال3ل�ك أن�اع كل ت!"ل:  الW%�3ة وال�Wائ& االن�Nافات ��cعة
w4�c م"ارسات  b3ي االت7ال ع%� أخ�%Wال k^!C أف�اد م� ج%�3اً  ناضج #%Wن  خ�اآل ال�E9 ق� 
 .الW%3ي االت7ال في االش��اك على ال"�افقة معها 9"لv ال�ي القان�ن�ة ال�3 الى وصل

aعC &ائ�W�3ة ال%W�3ة:  وال^ل��ة ال%Wل�ة الZ"غاء ، الDنا ، الzاجعة ، االغ�7اب ، الgفال مcاأل ، 
 244ص.األنZى �NاءC اإلخالل ، الفاضح الفعل ، األداب ح�مة ان�هاك ، الع�ض ه�v ، األم�ات ج"اع

aعC افات�N�3ة االن%W�3ة ال3اد9ة:  ال%W�3ة ال"اس�ش�ة ، ال%Wاألث�4ة ، ال ، k7اس��اق أو ال�ل 
�m%اك ، ال!ه�ان�ة ف�� ، ال� ، االس�ع�اء ، ال�ات ع!w أو ال%�ج�3ة ، ال4�3ة العادة ، الW%3ي االح�

 .الف"�ة االن�Nافات
 إلى یdد< ال%"� في االض�jاCات أن ال%ف3ي ال�Nل]ل أصNاب ی�b :  الW%�3ة االن�Nافات أسDاب

 حq في االن�فال وع�م ال%ف# حq م�حلة ع%� للف�د ال%ف3ي ال%"� ی��قف ح]\ مع]%ة م�حلة في الW"�د
#%W4ة أما ، اآلخ� ال�m%ال3ل���ة ال  bث أنها ت��Nة تW��3 اش�ا� ع"ل�ة ن��C ع� أن w4�c &ال�عل 

 252ص. الZقافة م� م�عل"اً  سل��اً  أنه b ی�  ح�ی\ اتWاه وه%اك ، ال!�cي
 ال�]�ل�جي العالج اس�^�ام ، الW%3ي ال3ل�ك ل�ع�یل ال3ل��ي العالج:  الW%�3ة االن�Nافات عالج
  .األس�<  أو الW"اعي ال%ف3ي العالج اس�^�ام ، اله�م�نات اس�^�ام أو ، Cالعقاق]�

  ال�.�Kة في الق'ائ
ة ال�ع�J  أ��اف 

  :القاضي دور
 d"ق�:  القاضي الى ت3يء ق� ال�ي ث�اتال &EN9 &لmالC ل�اقغة م"اثلة أمامه ال�ي ال�اقعة آن �� إذا 
tتفاص]ل في اإلغ�اق ، ال"اضي في ح�ث t3ال"]ل ، أه"�ة ذات ل� �Nن aعC 4ة العادات�� ال�اس^ة الف

 ، �هعل ال"W%ي م�ضع أو ال"�ه& م�ضع في م%اسDة دون  نف3ه القاضي g9ع أن ، ال%ف# ع"w في
 ی�افC w"ا حE"ة في االتWاة ، ال�اقعة فه& س�ء ، شي كل مع�فة ی�عي W9علة ال�< Cالغ�ور ال!ع�ر
  259ص. العام لل�أ< ال3ائ� االتWاة

 ح��قي اح3اس ه%اك �E9 أن ، اآلخ��4 9ق%ع أن أجل م� 9ق�له C"ا ال"Nامي اق�%اع:  ال"Nامي دور
bامي ل�N"ا ال"C نأ ، انفعاالت م� م%ه �79ر q%Wأن ، القاضي ك��4اء ج�ح ی� q%Wالقاضي إثارة ی� ، 
 .م��له ب��ج]هات ال"Nامي إل�zام ع�م

 ، ال%ف3ي Cال��ت� ال"�ه& ی�ع�ض ق� وهي كاله"ا أو ال%ف3]�]� الmاه�ت]� إلح�b ی�ع�ض�ن :  ال"�ه&
 .ال�فاع خjة حvD على �N9ص

 ، ال!اه� �7C سالمة ، اإلدراك C"ل�ة ال!اه� ی�"�ع أن  أه"ها وم�  ال!اه� أهل�ة:  ال �ان شه�د
 ، ،ال�قادم ال!ه�د ت�اجع ، ال!ه�د اخ�الف ال!هادة بها تjDل ال�ي األسDاب وأه& ال!ه�د jCالن وأg9اً 
  265ص. Cالفw3 ال!هادة تjDل

انتحار الفرد هو  : جرائم االنتحار
سلب لهذا الفرد من مجموع  
أفراد المجتمع ، مما يوجب  
إنزال العقوبة على من أقدم  
على جريمة االنتحار في حالة  
نجاته  
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 ال��ائي ال��ال في واالج��ا;
ة ال�ف6
ة ال�عاMة مLس6ات

  :واإلصالح ال�عا9ة في وأث�ها ال�W3ن 
 ��ه وتق]� ال"�Wم ال!^k إقامة ��ه ت�Nد ال�< ال"Eان ال�W3ن  تع���:  والW3%اء �Wال3 مفه�م

 ال"EN"ة ذمة تtN كان� إذا الW3%اء كافة 9!"ل الW3%اء مفه�م ،أما ال"�ا�Dة تtN ل]Dقى وات7االته ح��4ه
 .عل]ه& الC &ENع�

 ال"�Wم]� ردع ، ائه&إی� م� ال"�W"ع ووقا9ة ال"�Wم]� عzل:   ال�W3 ال"�Wم إی�اع م� اله�ف
 خالل م� ال"�Wم]� إصالح ، ال"�3ق�ل في ال4�W"ة وق�ع اح�"ال تقل]ل ، فعل�ه ما على ی%�م�ن  W9عله&
 273ص. تأه]له& إعادة

 اإلحDا� الW3]� ل�b ی�ل� ، ال4�Nة وتق]� وال�ح�ة ال3أم على یDع\ ال�W3:  لل�W3ن  ال3ل��ة اآلثار
 ��C"ة ال"3اس في سل��ة آثار لل�W3ن  ، لل"�W"ع مgادة ^�7ةش �E9ن  ألن إس�ع�اداً  أك�Z وتWعله
 .األح�ان Cعa في واإلن3ان�ة ال�ح"ة م� ال^ال�ة ال�عامل أسال]q في اإلن3ان

 ، ال4�Nة م� ال�Nمان ، Cال"�ا�Dة ال!ع�ر ، Cال�ات�ة ال!ع�ر ق�ل:  ال"3اج]� على لل�W3ن  ال%ف�3ة الgغ��
 275ص .الD[jة الق�وة اف�قاد ، الW%3ي ال�Nمان ، ال�اف �ة اف�قاد ، األس�ة اف�قاد ، ال7ادمة ال^��ة

 .ال%�م اض�jاCات ، االك�`اب ، القلw:  ال�W3 داخل الW3%اء لها ی�ع�ض ال�ي ال%ف�3ة االض�jاCات
q[داخل واإلصالح ال�عا9ة أسال �W3ك�امة على ال�أك]�:  ال �[W3ال &ENC اع��اف ،  إن3ان]�ه 

  .الW3]� أح�ال و�صالح تغ]� CإمEان�ة االق�%اع ، للW3]� ن3ان�ةاإل للNق�ق  اإلسالم
  الW%ائ�ة ال"dس3ات في ال%ف�3ة ال^�مات

 وم%ها ال%��eة ال"ع���ة ال��ائف ��اس ، ال�ف�]� ��اس ، ال��اء ��اس:  ال%ف3ي األخ7ائي دور
 ال!^�7ة وتق�4& ��اس ، Cال"خ الع4�gة االض�jاCات فkN ، وال�اك�ة واإلدراك االن�Dاه اض�jاCات
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أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء  
النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين المهتمين بقضايا علم  

 . رعي والطب النفسي الشرعيالنفس الش

هي أي  : الجرائم السياسية  
محاولة لإلعتداء على دستور  
البالد أو النظام القـائم أو  
المساس باألمن ، أو الخيانة ، أو  
المساس باألشخاص المسؤولين  
عن النظام يعد جريمة يعاقب  
عليها القـانون  

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BRMaan78CriminalPsychology.pdf  

  
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021كتاب السنوي  ال

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
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