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 تفسير هوتون: ثالثًا 
منذ عام  هوتون هو استاذ االنثروبولوجيا بجامعة هارفارد االمريكية حيث قام بدراسة احصائية

وهدفة تقييم نتائج جورنج حيث انتقى عدد كبير من المجرمين وغير المجرمين من  0393الى 0391
ثمان واليات وقد راعى أن يكونوا متماثلين قدر المستطاع من حيث النوع والظروف الخاصة 

ينة المحيطة بهم حيث كانوا من المسجونين ونزالء االصالحيات من البيض والسود كما شملت الع
الضابطة مجموعة من طلبة الجامعات والمعاهد ورجال الشرطة واالطفاء والمرضى الراقدين في 

 .المستشفيات 
 :وقد توصل إلى النتائج االتية 

 .أن المجرمين يختلفون عن غيرهم اختالفًا واضحًا في مقاسات اجزائهم الجسمانية  -0
تشابهة مع عالمات الرجعة ويرى هوتون أن لدى المجرمين مظاهر الشذوذ البدني والتي تكون م -2

 .المالمح والصفات التدفع إلى السلوك اإلجرامي اال اذا اقترنت بظروف أخرى 
 .المجرمون يختلفون بالمالمح الخارجية مثل لون العين وشكل االنف واالذن والشفاه والجبهة  -9
 .صفة ترجع للعوامل الوراثية  011ب  يتصف المجرمون بانحطاط جسماني حدده هوتون -4

كما اعطى هوتون اهمية خاصة للمقارنة بين طوائف المجرمين التي حددها بالنظر النواع الجرائم 
التي حكموا الجلها وانتهى بالقول أن كل طائفة من المجرمين تتميز بنوع من الشذوذ البدني تمثل 

اليوجد لديه نوع الجرائم التي يرتكبها مجرم أخر  الميل إلى ارتكاب نوع معين من الجرائم تختلف عن
 .نفس الشذوذ البدني بالمجرم القاتل تختلف اوصافة وسماته عن المجرم السارق وهكذا 

كمثال طوال القامة ضعاف الجسم يميل إلى اقتراف جرائم النهب والقتل و طوال القامة ضخام الجسم 
قصار القامة ضخام الجسم يميلون إلى اقتراف جرائم  يميلون إلى اقتراف جرائم الغش والخداع وايضاً 

 . مخلة بالشرف
 مزايا وعيوب تفسير هوتون

 مزايا تفسير هوتون: اواًل 
بذل هوتون جهد كبير في تقييم دراسة جورنج تقييمًا علميًا ودقيقًا استند فيه إلى الدراسة  -0

 .االحصائية 
 .عددًا كبيرًا من المجرمين  شملت دراسة هوتون -2
 
 



 عيوب تفسير هوتون: ثانيًا 
اخفق في استخدام االسلوب االحصائي استخدامًا علميًا صحيحًا حيث اقتصرت دراسته على  -0

السجناء ونزالء االصالحيات فقط على اساس انهم العينة من المجرمين فقط واختار للمجموعة 
د ورجال الشرطة واالطفاء والمرضى هذا من ناحية ومن الضابطة عدد من طلبة الكليات والمعاه

ناحية أخرى أن نسبة التمثيل في كال المجموعتين لم تصل إلى الحد الذي يعتبره المنطق العلمي 
 .كأساس مقبول للمقارنة 

لم يقدم دلياًل علميًا على أن االنحطاط الجسماني والشذوذ البدني انحطاط موروث كون أن  -2
كون مصدرًا لبعض الصفات وان من الثابت علميًا أن نمو اإلنسان يكون راجع لعوامل الوراثة قد ت

 .التغذية ولظروف بيئية أخرى 
أن الطريقة المستخدمة في وصف الطوائف المختلفة للمجرمين وفقًا النواع الجرائم كانت طريقة  -9

خيرة وايضًا قد تكون مختلفة بدائية وغير علمية كون انه استند في هذا الوصف على نوع الجريمة اال
 .في نوعها تمامًا عن الجريمة التي وضع من اجلها في السجن 

ولو اخذت بنظر االعتبار الختلفت النتائج التي توصل لها هوتون وهذا ما يزعزع الثقة في قوة 
 .الحجج العلمية التي استند إليها هوتون في نظريته 

 
 المدرسة التكوينية الحديثة

يرى رواد هذه المدرسة أن مصدر السلوك يتمثل في الشخصية االنسانية وذلك بتفاعلها مع العوامل 
 .الخارجية 

وبما أن الجريمة سلوك انساني فانها تصدر عن شخصية انسانية اجرامية وهي ثمرة تفاعل الشخصية 
ية عند اصطدامها وعليه فأن عوامل السلوك تتمثل في تلك الشخص, مع الظروف العوامل الخارجية 

بالوسط االجتماعي المحيط به وان القرار اإلجرامي يكون مصدره نفسيه منحرفه بسبب خلل عضوي 
 .وبتفاعل هذا الخلل مع الوسط االجتماعي تتولد الجريمة 

من هنا يتضح بأن انصار هذه المدرسة ( جريمة= العامل االجتماعي + العامل العضوي )بمعنى أن 
بل أن هناك خصائص عضوية ونفسية معينة تتوافر ( بالميالد ) لمجرم المطبوع اليأخذون بفكرة ا

ولهذا فان المدرسة التكوينية الحديثة تتمثل  بالمجرم تجعله أكثر استعدادًا من غيره الرتكاب الجرائم
 .وهو ما نادى به علماء هذه المدرسة ( االستعداد اإلجرامي ) بفكرة اساسية تقوم عليها وهي 



يرى ( بندي)إما العالم االيطالي (التكوين اإلجرامي)لم االيطالي دي توليو الذي اخذ بفكرةكالعا
االستعداد اإلجرامي بكونه مجموعة العوامل الفطرية المتصلة على نحو وثيق بمزاج الجاني وجهازه 

( ماءالغدد الص)العصبي ومن هذه العوامل الخلل العضوي كالتهابات اغشية المخ واضطرابات الغدد 
 .بسبب وجود خلل عضوي ونفسي( عدم التكيف أو عدم التأقلم)اخذ بفكرة (كينبرج)إما العالم السويدي

 نظرية دي توليو
وتعد دراساته من اهم دراسات المدرسة البيولوجية  دي توليو استاذ لعلم طبائع المجرم بجامعة روما

علم الطب التكويني وعلم النماذج االنسانية باالضافة إلى  الحديثة ةقد ساعدته بدراساته وابحاثة
النظريات التكوينية السابقة وخاصة تلك التي تميز بين المجرمين واالسوياء على اساس التغاير في 
التكوين العضوي والتوصل لفكرة أن سبب االجرام يكمن في التكوين لشخصية المجرم قد ثبت فكرة 

باعتبارها عامل خاص واساس لالجرام حيث ركز على فكرة وجود ( الخصائص التكوينية الخاصة)
 .االستعداد السابق في التكوين الخاص لبعض الجناه واعتباره عاماًل جوهريًا لسلوكهم اإلجرامي 

فالتكوين اإلجرامي هو نفسه الشخصية االجرامية فهو مقابل ومرادف لها وعليه يجب دراسه هذه 
ة والنفسية اضافة لدراسة تاريخ حياه المجرم وذكرياته اضافه إلى الشخصية من جوانبها العضوي

 .العوامل االجتماعية 
أن الجريمة صراع بين مقومات الحياة االجتماعية وبين الدوافع الغريزية الفردية ( دي توليو)ويرى 

ماعية وقد شبه وتغلبت فيها النزاعات االنانية الشريرة على قوة الردع المستمدة من البيئة والقيم االجت
دي توليو السلوك اإلجرامي بالمرض الذي يصيب الشخص نتيجة ضعف المقاومة للجراثيم حيث 
يتوقف ارتكاب الجريمة على ضعف قوه الفرد على التكيف مع الحياة االجتماعية نتيجة خلل عضوي 

على التكيف اي أن الجريمة تكشف عن عدم قابلية مرتكبها ونفسي يتمثل فية االستعداد االجرامي 
مع البيئة االجتماعية وذهب دي توليو إلى أن أسباب عدم القابلية للتكيف مع البيئة االجتماعية 

 :ترجع إلى نوعين من العوامل هي 
عوامل مصدرها النمو العاطفي المعيب للشخص بسبب ظروف داخلية تتصل بطاقته  :النوع االول 

الشخص للقيم االجتماعية المكتسبة والتوافق مع  الغريزية وما يصاحب ذلك من عدم تقبل مثل هذا
 .االنماط االجتماعية 

عوامل ترجع إلى عيوب جثمانية ناجمة عن الوراثة أو عن خلل وظيفي له صله  :النوع الثاني 
ومن شأن هذه العوامل أن بأفرازات الغدد وبصفة خاصه الغدد الصماء أو الهرمونات أو التهاب المخ 

 .تية اليوجد لديها قابلية للوافق مع المجتمع بأي حال تخلق شخصية سيكوبا



وهو ما ( التكوين اإلجرامي)وبذلك فان توافر العاملين يعدان توافر لدى الشخص االستعداد اإلجرامي 
يلزم الرتكاب السلوك اإلجرامي ولكن ذلك اليكفي بمفردة لتحقيق هذا السلوك بل البد من تفاعله مع 

 .مل البيئية عوامل أخرى خاصة العوا
دي )فالتكوين اإلجرامي هو النواة التي يتفاعل معها باقي العوامل لالتجاه نحو تنفيذ الجريمة وقد قسم 

 استعداد عرضي -2( تكويني)استعداد اصيل  -0 :التكوين اإلجرامي إلى  (توليو
أن مصدر هذا االستعداد هو الخلل في التكوين العضوي  ( :التكويني ) االسعداد االصيل  -0

وان هذا النوع من االستعداد . والعصبي والنفسي بحيث يجعل ممن تتوافر فيه مياًل فطريًا لالجرام 
هو وراء ارتكاب الكثير من الجرائم الخطرة وجرائم االعتياد واحتراف االجرام ويطلق على من يتوافر 

 ويشمل الفئات االتية ( المجرمون بالتكوين ب) لديهم هذا االستعداد 
 المجرمون بالتكوين ذوي االتجاه التناقضي  -ب–المجرمون بالتكوين الشائعون  -أ

 المجرمون السيكوباتيون  -ج
 .ويقتصر دور العوامل االجتماعية والبيئية لهؤالء المجرمين على كشف تكوينهم اإلجرامي 

ستعداد إلى عوامل شخصية وعوامل اجتماعية بسببها تضعف يرجع هذا اال :االستعداد العرضي  -2
مقاومة الشخص لرغباته ومشاعره فيندفع وقتيًا إلى ارتكاب الجريمة كضعف السيطرة على مشاعر 
الحقد والغيرة وان االستعداد العرضي يمثل المصدر للجرائم غير الخطرة ويسمى المجرمون الذين 

 ويشمل الفئات االتية ( لعرضيينالمجرمين ا)لديهم هذا االستعداد ب
 المجرم العرضي العاطفي -ج –المجرم العرضي الشائع  -ب –المجرم العرضي الصرف  -أ

 .ويكون دور العوامل البيئية واالجتماعية لهؤالء المجرمون هو ايجاد ظرف مهيأ لالجرام 
فالجريمة يكون مصدرها عضوي واجتماعي وسواء كان االستعداد اإلجرامي  وفي جميع االحوال

اصياًل أو عرضيًا فالجريمة في االستعداد االصيل صادر عن مجرم ذي تكوين اجرامي وفي 
بين المجرم ( دي توليو)االستعداد العرضي صادر عن مجرم بالعاطفة أو بالصدفة كما يميز 

 .المجنون والمجنون المجرم 
 .يرجع سبب اجرامه إلى تكوين كامن فيه وسابق على اصابته بالجنون هو الذي :  فالمجرم المجنون

ولذلك فان شفاءه من جنونه اليحول بينه وبين الرجوع إلى االجرام مرة أخرى الن استعداده لالجرام 
 .موجود بحسب التكوين 

ه دون أن يكون لديه تكوين اجرامي فهو الشخص الذي يرجع اجرامه إلى جنون:  إما المجنون المجرم
 .سابق على الجنون فأذا شفي من مرضه العقلي عاد شخصًا عاديًا 



 مزايا وعيوب المدرسة التكوينية الحديثة
 

 التكوينية الحديثة مزايا المدرسة: اواًل 
 .اإلجرامي ركزت المدرسة على المجرم ذاته دون الفعل  -0
الجسم االنساني للبحث عن االسباب الدافعة إلى السلوك  يرجع لها الفضل في سبر اغوار -2

 .اإلجرامي 
 .ابرزت المدرسة مدى ارتباط السلوك اإلجرامي بالتكوين العضوي الجهزة الجسم الداخلية  -9
لفتت االنظار إلى وجود تأثير ما بين كل من الجانب العضوي والنفسي في اإلنسان وبالتالي فأن  -4

 .د في جزء منه إلى هذين الجانبين السلوك اإلجرامي يرت
لم تهمل المدرسة اهمية العوامل االجتماعية والظروف الخارجية في التأثير على شخصية المجرم  -5

 .وعلى تصرفاته 
 االنتقادات التي وجهت إلى المدرسة التكوينية الحديثة : ثانيًا 

 لم تلجأ إلى استخدام المجموعة الضابطة اعتمدت على فحص عدد قليل من المجرمين كما انها -0
 .اي لم تقم بفحص مجموعة مقابلة من غير المجرمين 

دي توليو و )لجأت إلى سرعة االستنتاج والتعميم في تفسير الظاهرة االجرامية فقد اكتفى كل من  -2
االنساني  بوجود التهابات في المخ واالضطرابات العاطفية لدى المجرم واثر ذلك على السلوك( بندي

انتهوا إلى نتيجة أن الشخص يجرم بسبب وجود مثل تلك االضطرابات ومن ثم عمموا هذه النتيجة 
 .على كافة المجرمين 

وهذا غير صحيح فليست التهابات المخ واالضطرابات السبب الوحيد لالجرام بل قد ال يكون لها اي 
 .من الجرائم اثر يذكر بالنسبة لمجرمين معينين أو بالنسبة لنوع معيم 

أن المدرسة جعلت من المجرم شخص مريض وتحيل الظاهرة االجرامية إلى ظاهرة مرضية  -9
بسبب اعتبارهم أن الجريمة ترتد إلى تكوين اجرامي لدى المجرم مصدره خلل في تكوينه العضوي 

 .والنفسي
ين المجرمين هذا وهذا يتعارض مع نتائج الدراسات االحصائية التي تثبت أن نسبه المرض ضئيله ب

 .من ناحية ومن ناحية أخرى أن فكرة التكوين اإلجرامي تعيد إلى االذهان فكرة المجرم المطبوع 
وعليه فال يمكن التسليم عقاًل بوجود استعداد اجرامي داخلي لدى الفرد نتيجة خلل في اعضاءه 

 .مقتضيات الحياه االجتماعية فالجريمة مخلوق قانوني يتغير بحسب الزمان والمكان وفقًا ل, الداخلية 



ربط انصار المدرسة بين السلوك اإلجرامي والتكوين العضوي للمجرم إما التكوين النفسي فهو  -4
يرجع إلى ما  في نظرهم تابع للتكوين العضوي اي أن الخلل الذي يصيب التكوين النفسي انما

يصيب التكوين العضوي من خلل بمعنى أن التكوين النفسي ال يحظى بدراسة مستقلة تكشف اعماق 
ارادة ( جرسبيني)النفس االنسانية وعالقة السلوك اإلجرامي بها فالجريمة اواًل وقبل كل شئ كما قال 

 .اجرامية واالرادة خالصة التفاعل بين العوامل النفسية 
في هذه العوامل عن السبب المباشر لالرادة االجرامية فالجريمة مظهر من مظاهر  لذا يجب البحث

النشاط النفسي لذلك يجب االهتمام بدراسة التكوين النفسي مع اعطاء العناية الواجبة للتكوين 
 .العضوي 

بالتجاوز واالسراف ويتجلى هذا االسراف بالنسبة للمجرمين ( دي توليو)يصف جرسبيني  -5
 .يين العاطف

إذ ربط دي توليو بين السلوك اإلجرامي لهذه الفئة من المجرمين وبين فكرة التكوين اإلجرامي إذ لم 
يفرق البته بين المجرم المتمرس وبين المجرم بالصدفة بل لم يفرق بين من اقترف الجرائم الخطيرة 

الغدد العضوية لو كان هذا من جهة ومن جهة أخرى أن وبين من اقترف الجرائم التافهة أو البسيطة 
إذ , لها تأثير مباشر على االضطرابات العقلية ومن ثم السلوك اإلجرامي لما وجد المجرمون الصدفة 

ثم كيف يستفحل في الغدد الداء وتقترف , ال يؤيد المنطق السليم أن الغدد تمرض فجأة وتشفى فجأة 
 .الجريمة صدفة ثم يمن على الغدد بالشفاء بال دواء 

أن نظرية دي توليو ماهي اال امتداد لنظرية لومبروزو لذلك ما وجه من انتقاد إلى نظرية  -6
لومبروزو يوجه ذاته إلى نظرية دي توليو ولعل اعتراف دي توليو دليل على تأرجح نظريته وعدم 

 .ثباتها لصعوبة بقاءها راسخه تجاه النقد الهائل الذي وجه إليها 
 


