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 التخصص : علم اجتماع االنحراف و الجريمة

 المقياس : علم العقاب 

 

  : الوضعية المدرسة: الثالثة المحاضرة 

 ظهورها  :أوال

سيزار لومبروزو "ل من االيطالي الى كة المدرس هذهظهور الفضل في  يرجع

اما ظهورها فجاء نتيجة االنتقادات  R. Garofalo "رافائيل جاروفالو"و "فري ريكونأ"و"

أفكار في تفسيرها للجريمة و العقاب على  التي ارتكزتالتي وجهت للمدرسة الكالسيكية 

كما تزامن ظهورها مع التطور ،بالجريمةهتمام لالهمال المجرم واال،اضافة مجردة فلسفية 

 .الذي عرفته العلوم في مجال التجريب

ذا المجال التصنيف الخماسي التي اجريت في ه التجريبية الدرسات نماذجمن 

وما كان له من اهمية في تصنيف المجرمين و تحديد للمجرمين الذي جاء به لو مبروزو 

 .المعاملة العقابية المناسبة لكل صنف

من خالل اظهار اهمية العوامل نريكو فيري اذي جاء به شبع االجرامي الو قانون الت

 مل ينتج عنه من زيادة في عدد و نسبة الجرائم . االجتماعية و تكاثفها و

 : أسس المدرسة الوضعة ثانيا 

  للبحث : منهجك تعلى المجريب  تعمماداال .1

الجريمة  باعتبار أن المدرسة  االعتماد على التجريب اهم مباديء المميزة لهذه يعتبر

القائم  التجريبيوالمنهج  الواقعيالعلمي  ال يمكن مواجهتها إال باألسلوب  اجتماعية ظاهرة

علوم إليها  تتوصلاستخدام المعطيات التي  من خاللعلى المالحظة واستخالص النتائج ،

 .االجتماع والنفس والطب

  : ئولية القانونية بديالً تعن المسئولية األخالقيةاتعمماد المس .2



، من العوامل تين إن أهم ما تؤمن به الفلسفة الوضعية هو أن الجريمة هى نتاج مجموع

علق خارجية تتواألخرى ، للمجرم  والنفسي العضويتصل بالتكوين ت داخلية األولى

، تستبعد عوامل حتمية لهما في مجم والمجموعتين. بظروف المجرم االجتماعية والبيئية

 .وتعتنق مبدأ الجبرية أو الحتميةمبدأ حرية االختيار 

 

فكرة تستند إذاً إلى عن المسئولة األخالقية كبديل  .هذه المسئولية االجتماعية أو القانونية

تعين إجراء يكل حالة إجرامية  يفف درجة الخطأ.وال تستند إلى الخطورة اإلجرامية 

المالئم  االجتماعيالشخص لتقدير التدبير  ية الكامنة ففحص لتقدير مدى الخطور

وليس على تربوية( المالئمة للمجرم ، على أساس خطورته  –نفسية  –)طبية  والمعاملة

أو التدبير يقدر على  القضائي. فرد الفعل أساس الواقعة اإلجرامية ودرجة جسامتها

ير المشروعة. فإذا أساس شخصية المجرم وما تفصح عنه خطورته على مصالح الغ

على  الوضعيكانت االتجاهات التقليدية تقرر مبدأ "ال عقوبة إال بنص" فإن الفكر 

 ال تدبير اال بخطورة. يأخذ بمبدأ الجنائيالمستوى 

 اعتماد التدابير كأسلوب لرد الفعل تجاه الجريمة : .3

أساس  يه -وليس الخطأ وال جسامة الواقعة اإلجرامية  -لما كانت الخطورة اإلجرامية      

 االجتماعي، لذا وجب اعتماد أسلوب التدابير كوسيلة للدفاع  يالمسئولية عند االتجاه الوضع

تجاه الجريمة. وكان لزاماً على هذا النحو االهتمام بتصنيف المجرمين حسب الفروق 

مل الداخلية أو الخارجية في الدفع النفسية واالجتماعية والعضوية ، وحسب تغلب العوا

في تطبيق التدبير المالئم وتحديد أنسب طرق  يللجريمة ، كل هذا بهدف تسهيل مهمة القاض

 المعاملة العقابية.

 : وتعتمد السياسة الجنائية الوضعية على نوعين من التدابير لمواجهة الخطورة اإلجرامية

 . األمنالتدابير الوقائية وتدابير الدفاع أو هما 

 


