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 امللخص:
ه أي مجتما؛  وصفاا ه تاهصتات وايك ت ا  ُتعدُّ الجريمة ظاهررة مجتمعياةل لاخ يماه م  ا

المجتمعاااهت ماااك كياااث الدرااارة صال ااادرةل صأر ا اااه لي ااات معياااهًرا ك اااهرًيه ل ماااخ و ااادر ماااه تداااصك 
معيهًرا أمالقًيه ل اه  ق اد تداصك ر هلا  أماخ متك ارة تدرار قا  روصي اه الجريماة و اده دويارل 

 ُف طويعاة الو اها اتجتماهي ل م هر ة وأمخ ُأمرى أرقه ك هرة صرق   صل ذا قِإكا الجريمة تد
ااِ در يفاار  ااالطيك الممهلياا    ااهًطه  صاتقتفااهديل صال يه اا ل صالاادي   مي مجتماا؛  إذ  ر
ك اااهرًيه  اااهيد ي ياااء قاااصة و اااها الدصلاااة وممت اااف  اااراتكء الع ااادرية صالمد ياااةل صت ااا  ال اااصة 

إررااااهب م ااااتمدمة مااااك ال ظااااهخ الفااااهرخ الااااذي ت ااااصخ ي يااااء التروّيااااة الّدي يااااة صالع اااادريةل قاااا  
أياااداارخ قااا  ماااهرج الاااوالد صردي اااخل صايتمهدراااه ي اااد الم طااا   ا اااء قااا  ت دياااد أيااادات ه 
صمعاااهقوت خ قااا  الااادامهل  اااصاًا ماااك الع ااادرييك المتمااارديك أخ الماااد ييك ماااك أرواااهب الجاااراتخ 
ال يه ااية صاتجتمهييااةل صكاهًظااه ي ااد أرمااك ال اا طهكل صا اات رار ال ظااهخ ال يه اا ل صا ااتتوهب 

 لة المم صدية.اممك دامه الدص 
 

Abstract  

Crime is to be considered as a social phenomenon , found in all 

societies; it is various among these societies in accordance with  its 

measure, much or rare. It is not a social criteria but a moral one for the 

nations; there might be civilized nations have incredible amount of 

crimes, in comparison to less civilized nations with less amount of 

crime. Thus crime reveals the nature of the social , economic, political 

and religious constructions of the society. The Mamluk era witnessed 

civilized activity because of the strength constructions of the state in all 

aspect , military and civic. This strength is used in the strong regime 

based on the religious and military education , to terrorize the enemies 

and crush them inside and outside.  Whether being military or civic 

entities.  This is so to , keep the safety of sultan , the stability of the 

political regime and the widespread of safety in the Mamluk state  

 
 



 

 
  

 2 

 املقذهة:
ْمُد هلل رربِّ العرهلرِميكر صرالفاالرُة صرال االرُخ ير رد  ر   ماٍد صرير رد آلِء صفاكوِء ص اّ خ الكر ّيد ه ُمكر

 ت  يًمه دريًرا.
ُتعدُّ الجريمة ظاهررة مجتمعياةل لاخ يماه م  اه أي مجتما؛  وصفاا ه تاهصتات وايك ت ا   

ماااك كياااث الدرااارة صال ااادرةل صأر ا اااه لي ااات معياااهًرا ك اااهرًيه ل ماااخ و ااادر ماااه تداااصك  المجتمعاااهت
ل دويارمتك ارة تدرار قا  روصي اه الجريماة و اده معيهًرا أمالقًيه ل اه  ق اد تداصك ر هلا  أماخ 

م هر ة وأمخ ُأمرى أرقه ك هرة صرق   صل ذا قِإكا الجريمة تد ُف طويعاة الو اها اتجتماهي ل 
ااِ در يفاار  ااالطيك الممهلياا    ااهًطه  صاتقتفااهديل صال يه اا ل صالاادي   مي مجتماا؛  إذ  ر

 ااادرية صالمد ياااةل صت ااا  ال اااصة ك اااهرًيه  اااهيد ي ياااء قاااصة و اااها الدصلاااة وممت اااف  اااراتكء الع
م ااااتمدمة مااااك ال ظااااهخ الفااااهرخ الااااذي ت ااااصخ ي يااااء التروّيااااة الّدي يااااة صالع اااادريةل قاااا  إررااااهب 
أياااداارخ قااا  ماااهرج الاااوالد صردي اااخل صايتمهدراااه ي اااد الم طااا   ا اااء قااا  ت دياااد أيااادات ه 

خ أرواااهب الجاااراتصمعاااهقوت خ قااا  الااادامهل  اااصاًا ماااك الع ااادرييك المتمااارديك أخ الماااد ييك ماااك 
ال يه ااية صاتجتمهييااةل صكاهًظااه ي ااد أرمااك ال اا طهكل صا اات رار ال ظااهخ ال يه اا ل صا ااتتوهب 

 اممك دامه الدصلة المم صدية.
إذ   د ماله ذل  العفر أ صاًيه ممت اًة مك ف صف الجريماةل دماه راص الكاهه قا   

قااا  مدهقكاااة  ل صقاااد اتوعااات  ااا طة الممهليااا  أ اااهليو ه ايدارياااة صال ه ص ياااةمجتمعهت اااه الكديراااة
 الجريمة  مك ماله قرض ي صوهت فهرمة  ل كدِّ م  ه.

م  ااااه م دمااااةل صتعريااااف  اقت اااات مطااااة الوكااااث ت  اااايمء ي ااااد ِيااااداة ق اااارات رتي ااااة 
الجريماااة ل اااًة صافاااطالًكهل صدصاقااا؛ الجاااراتخ قااا  يفااار دصلاااة الممهليااا ل صأ صاي اااهل صطراتااا  

 مدهقكت هل ق اًل يك المفهدر صالمراج؛.
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ا:تعريف اجلرمي
ً
 ة لغة واصطالح

 الجريمة لغًة:
صرااااااص جاااااارخل صاجااااااراخل صاجتااااااراخل صجمع ااااااهج جااااااراتخل صالجااااااهرخج الجااااااه  ل صالمجاااااارخج  
صرتر يرْجِرمر اُدْخ  ر رآرُك قرْصخٍ ل دمه ق  قصلء تعهلدج (ٔ)المذ ب

(ٕ). 
 الجريمة اصطالًحا:

ص تعزيااارل صل اااه يرق اااه الماااهرصدّي وأر ا اااهج شمكظاااصرات  ااارييةل زجااارر اهلل ي  اااه وكاااد  أ 
 .(ٖ)كهه ا توراا ي د الت مة كّتد ت ك  وفهكو ه دصك  و ةش

 دوافع اجلرمية يف عصر املواليك:
:
ّ
ًًل: الذافع الذيٌي والعلوي

ّ
 أو

ت ي داار أكااد أركا التااديك صاتلتاازاخ وهلااّديك يهمااه م ااخ قاا  م هصمااة  ااصازع ال اار  إذ مااه  
ال اا ص  ال اايول أص ارتدااهب الجااراتخ  صجاادت لاادى اي  ااهك  ق اا  ص ااي ة ل م اا؛ مااك اقتااراف

ل رذال صقد تكظ الممهليا  (ٗ)الت  ت ك  ال رر وهي  هك  ا ء أص أقراد المجتم؛ مك كصلء
رادتااءأركا طهتاااة الع مااها راا  أردواار قااصة تمرااه المجتماا؛  تكديااد يرص اا خ إذا  ي ااد صامقاادر لصا 

ه ي ااد ذلاا  مااه أدااد  كرداات ودالم ااخ المااؤرر ق ااصب ال ااعب الااذي اتمااذرخ قاادصة ل ااخل صمرااه
ااد ) ما ه( ي ااد معرقااة و اا طة الع مااها ي ااد الرييااة و صلااِءج ٔٗٚ-ٜٓٚال اا طهك ال هفاار ُمكر

 .  (٘)قاضي قضاة الحنفية"ِإنَّي ال أخاُف أحًدا ِإالَّ شمس الدِّين الحريري ش
صي د الرغخ ماك ارتماهخ  االطيك الممهليا  واهلتع يخل صا   اها المؤ  اهت الّدي ياةل ِإتا  

الكياااهة الع مّيااااة قاااا  يفاااار دصلااااة الممهلياااا  لاااخ تمااااُه مااااك ييااااصبل أظ ررااااه التوااااهغضل  أركا 
وماه   ارص  ماك ي هتاد صالتكه دل صكا ت ودرير ماك الادمالا الاه اديك الاذيك يدارصا فااصره 

 .(ٙ)صأقدهر  هذة ردامة
ي اااد  (ٚ)صيماااه وعاااض  اااالطيك الممهليااا  ي اااد الااارغخ ماااك اكتااارام خ الزاتاااد ل ع ماااها 

قات  الطريا  أماهخ الج االا  ل صفاصه ِإلاد م هفاب الع ماها صال  اهة ياك أ عهف قصت خل ص 
طريااا  الر اااصةل صدقااا؛ امماااصاه ت ااا  الم هفاااب التااا  لاااخ يداااك يفاااه إلي اااه ِإتا ُداااّه ياااهلخ قاااّذ 



 

 
  

 4 

ه( ي اادمه صفااه مر ااصخ ٙٓٛ) يااهخل صمرااهه ي ااد ذلاا  مااه كاادث قاا  (ٛ)ي ااتك  ه وجاادارة
ض ماك ياالا الادِّيك أوا  الو اها ماهتت  ألاف ال  طهك ال هفر قرج ِإلد  هتب دم   وأرْك ي و

 .(ٜ)يهدة جرت لمك تصلد ال  ها ودم   ِوورذل ه ل   طهكدررخل صر  
ل صق ة صري خل  يهع الدِّيك ق  ق اصو خ (ٓٔ)صا تمر وعض  الطيك الممهلي  وج   خ 

 ق  جرااة ي د المكرمهتل صاقتراف الجراتخ الت  يعهقب ي يء الدِّيكل قم  خ مك أدماك ي اد
ل أص أماار وإوطااهه ا؛ذاك  (ٕٔ)ل صماا  خ مااك أرمااه أردااهك اي ااالخ دهلفااالة(ٔٔ) اارب المماار

 .(ٖٔ)مر اُء يزيج طيصر  وهل  عة
أرّمااه وهل  ااوة لتاادمه ال ااكرةل قدااهك ل ااخ تااأريًرا دويااًرا ي ااد المجريااهت ال يه ااية ل دصلااة  

ذ وااأر ا خ  يفاا صك ِإلااد ال اا طة صال ااص المم صدياة  مااك ماااله إي اهخ وعااض اممااراا المتط عايك 
 .(٘ٔ)ل أص يو رصك وصقصع قت ة يظيمة مرت وة(ٗٔ)ِإلد م فب ال  ط ة

اّد قتاه أكاد   أرّمه يك جراتخ ال تاه التا  قاهمصا و اه مااله ت ا  الُماّدة ق اد صفا ت ِإلاد كر
مااد واك ج ماا   أو اها ال ا طهكل صروماه  اكرصا ال ا طهك  ا اء  ق  اد قياه ِإكا اواك ال ا طهك ُمكر

ل دماااه كااادث مااا؛ (ٙٔ)ه( ماااهت ماااك أررااار  اااكرٚ٘ٛالااادِّيك أواااص المعاااهل  )تامميااار  هفااار 
ه( الااذي امواار  جمهيااة مااك الم جماايك وأر اااء  ااي ته ي ااد يااد  اامص ٘ٛٛاممياار ي ااو  )ت

دمار الطصياه  قواهدر ِإلاد قت اءل ق ت اء ظ ًماه  و اوب راؤتا ز ي مد أزدمرل قظكر امميار أر ااُء أ
 .(ٚٔ)الم جميكل صقته غير 

ا: الذا
ً
 فع اًلجتواعي:ثاًي

ماااك ام اااوهب التااا  أدت ِإلاااد ق اااهد الممهليااا  صارتااااهع معااادتت الجاااراتخ لااادي خ درااارة  
الصاقااديك صالم ااهجريك الااذيك جااهاصا ِإلااد مفاار صوااالد ال ااهخ أكااراًرا ت أجالًوااه  قه اادمج معظااخ 

صفا صا ِإلاد أررقا؛ الم هفاب قا  الدصلاةل  رؤتا الصاقديك ق  قار  الممهليا  ال ا طه ية  كتّاد
صامت طااااصا وهلممهلياااا  مااااك أو ااااها ج  اااا خ صوهلعهمااااة  قأص ااااعصا مالل ااااخ دريااااًرا مااااك يااااهدات خ 
صت هليدرخ الت  أريردا اي الخ معظم ه جراتخ ت صض المجتم؛  قأ رت ت ا  الطويعاة الوداتياة 
غيااار المفااا صلة ل صاقاااديك طواااهت؛ ماااك  اااو  خ ماااك الممهليااا  صامماااراا الاااذيك ترواااصا قااا  دياااهر 

 .(ٛٔ)اي الخ
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اممااااراض التاااا  ا ت اااارت ماااااله ذلاااا  العفاااار تعااااهط  المماااارةل صالك ي ااااة  صمااااك 
)المماادرات(ل صتااده وعااض امموااهر ي ااد ا ت ااهررهل صم  ااه مااه ذداار  اوااك درياار يااك إكاادى 

وكااااان الالَااااؤ أوْن ياااا مروا   اااار  الجمهيااااهت التاااا  ده اااات تتعااااهطد الك ي ااااة لمااااه قااااههج ش
ّد عميهم  أكمها وسكرها قامة الحو  .(ٜٔ)، كما أف ى  ذل  الفقهاء"الحشيشة الخسيسة، وا 

صده ااات الدصلاااة المم صدياااة تتفااادى لمتعاااهط  الك ي اااة صالممااارة وإفااادار المرا ااايخ  
 المكرمااااة ل ااااهل صمرااااهه ي ااااد ذلاااا  المر ااااصخ الااااذي أفاااادر  ال اااا طهك الظااااهرر ويواااارس يااااهخ

زالت ااااه مااااك الااااوالدل رااااخا أرفاااادر مر ااااصًمه آماااار يااااهخ ٚٙٙ) ه( ر ااااخ قيااااء وإراقااااة الممااااصر صا 
قيء وإراقة الممصر مك  هتر واالد ل صرادد ماك يعفارره أص يعتفارره وهل تاهل  أمره( ٜٙٙ)

راقت هٜٓٚصق  يهخ )  .(ٕٓ)ه( أمر وإوطهه الممر ق   صاكه الوالد صا 
صت   أركا مرصج المرأة قد يعر  ه ِإلد وعاض الماه اد ماك وعاض  اعهف ال ااصس  

لاااذيك ادتظااات و اااخ ام اااصا  ماااك التجاااهر  قاااِإكا امتالط اااه صاكتدهد اااه واااهلدرير ماااك الرجاااهه ا
قا  الطرقاهت صام اصا ل صلاخ يداك مارصج  (ٕٔ)صالطرقهت قد أركدث الدرير مك مظهرر الا هد

ال  ها م تفًرا ي د ام صا  صالكمهمهت قك بل وه تعدى ذلا  إلاد الم اهور أص ماه يعارف 
 .(ٕٕ)وهل راقةل صاممهدك ال هتية  يقهمة المأتخ

مرصج ال اهس ل مت زرهتل قا  كايك ارتوطات راذ  دمه ارتوطت وعض امييهد الم مة  
معترقًااه وااء مااك قوااه الدصلااةل المت زرااهت وه ت ااهر الجااراتخ قي ااه مرااه الز ااه صالِو ااهال الااذي دااهكر 

صده اات ت ت اار وهلمدي ااةل صكااصه الواار ل صالم جااهكل صي ااد  ااهطو ال يااه و اادٍه مااهص مااك 
لاذي داهكر م ت اًرا قا  ذلا  ويصتل صمصامير وده م  ه  هم ة ت رف ي د مكترقهت الو ها ا

  (ٖٕ)الصقتل دمه اوت د المجتم؛ أرْيً ه قا  يفار الممهليا  وتا ا  ال اذصذ الج  ا  صال اصاط
فدار الاتهصى صامصامر وم ؛ مرصج ال  ها  ِإلاد ِمماه أرهر كايظة رجهه الدِّيك صال الطيكل صا 

 .(ٕٗ)قي ه مك جراتخت   اممهدك صالمت زرهت الت  ُأ  ار إلي ه واعه ال  هال صمه يكدث 
دمااه أدى ال  ااها صم ك هتااء مااك المص ااي د صالاارقص دصًرا دويااًرا قاا    اار الدرياار مااك 

مااك الجااراتخل  الدرياارالجااراتخ صالماه ااد ماااله ذلاا  العفاار  قهل  ااها رااص يهمااه م ااهيد ي ااد 
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صاقتتهك ال همعيك وجمهه الم  يةل أص تاأرر ال اهمعيك واوعض د ماهت ال ازهل التا  قاد تكار  
 .(ٕ٘)  كّتد تتعرض وعض الم  يهت ل زه الكه ريكال  صات

دمااه  الكااظ وعااض الم  يااهت مااك مهر ااك الو ااهال صاتمذ ااء كرقااة ِإلااد جه ااب ال  ااها  
كتّااد قر اات الدصلاااة ي ااي ك صي ااد الو هياااه  ااريوة يرقاات ِوهْ اااِخ ) اامهك الم ااه  (ل صرااا  

 ااالطيك  ااريوة تكفااه مااك الماارأة التاا  ترغااب قاا  يمااه الاهك ااة  لااذا كااهصه الدرياار مااك 
ل صمراااهه ي اااد ذلااا  داااهكر آمااار ماااك كاااهصه إوطهل اااه امميااار (ٕٙ)الممهليااا  م ع اااه أص إوطهل اااه

( ماااااك كماااااهة ٕٛٚه( قااااا  ياااااهخ )ٖٛٚ-ٛٚٚورقاااااص  قااااا  ي اااااد الم ااااا  الم فاااااصر ي ااااا  )
 .(ٕٚ)صالدر 

ا: الذافع السياسي:
ً
 ثالث

قصتاااءل ص مفااايتءل صدرااارة مد تاااء  داااهكر ال ااا طهك قااا  يفااار الممهليااا  أمياااًرا صزييًماااه 
ليدااء مااك التاااص  ي ااد أقرا ااءل صالصفااصه ِإلااد م فااب ال اا ط ةل صلااء الكاا  قاا  ال يم ااة ممه

 .(ٕٛ)ي د و ية اممراا صممهليد خ
ك ي ًة ِإ ا ه  رى ق  تأريخ الممهلي  أمر اة لت فايب اواك ال ا طهك الراكاه مكاه أوياءل  

لااخ ي اارصا  صمصاق ااة أمااراا الممهلياا  ي ااد ذلاا  ايجااراا قاا  ظااهرر امماارل صلدااك دوااهر اممااراا
ل (ٜٕ)وهل اااا طة ل ا ااااء لي ااااتأررمؤقاااات ِإلااااد أرْك ي ج اااا  مصقاااف الم هق ااااةل ص  دااااإجرااذلااا  ِإتا 

صمرهه ي د ذل  ي دمه تصلد الم   المظار أكمد وك  يخ وك يواداهلل المكماصدي الظاهرري 
ه( وعااااد صقااااهة أويااااءل تمدااااك اممياااار ططاااار مااااك م اااا؛ الم اااا  المظااااارل ٕٗٛال ااا ط ة يااااهخ )
ر هلء ِإلد ال   .(ٖٓ)جك وهي د دريةصا 

ص الكظ يدخ صجصد  ظهخ رهوت لتصل  م فاب ال ا طة قا  يفار الممهليا ل صتط ا؛  
لرااُء  ل ااذا قااِإكا   ااوة دوياارة الم فااب  وصفاااِء ك ًااه م اارصًيه ُدااّه أمياار مااك أماارات خ ِإلااد ذلاا  

مك  الطيك الممهلي  ا ت د أمررخ وهل ته ي د أيدي م هق اي خ ماك امماراا المتط عايك ِإلاد 
الم اا  المعااز يااز الااّديك أيواا  الجه اا دير  اغتيااهه صمااك اممر ااة ي ااد ذلاا تااصل  ال اا ط ةل 
مااااك جه ااااب آماااار ر هلاااا  الدرياااار مااااك أمااااراا  ل(ٖٔ) ه(٘٘ٙة الجوااااه يااااهخ )عااااالفااااهلك  و  

الممهلي  ر اصا ممتاهريك أص مجواريك وهلم اصع لكداخ ال ا طهك  قدرياًرا ماك امماراا صجاصدصا 
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ه إذا داهكر أو اها ال ا طهك ماك فا هر أر اُء ت مورر ل م صع توك  ال  طهك مك وعدِ ل صتِ ايامر
ال اااااكل صلاااااخ ي  اااااأصا   اااااأت خ الّدي ياااااة صالع ااااادريةل ص تيجاااااة لاااااذل  أكااااادرت راااااصراتل صقاااااتكل 
صا اااطراوهت قااا  ي اااد وعاااض ال اااالطيكل دماااه ا ااات ه وعاااض أماااراا الممهليااا  فااا ر  اااك 

هكل رخا مكهصلة   ه ال ا ط ة إلياءل ال  طهك  ق همصا ودصر تدوير  ؤصك الوالد ودًت مك ال  ط
صمك أمر ة ت فيب اوك ال  طهك مكه أويء رص تصل  الم ا  الم فاصر  اصر الادِّيك اواك أيوا  

 ا جر الك وا  وتادوير ( يهًماه  ق اهخ امميار ي اخ الادِّيك ٘ٔه(ل صيمار  )ٙ٘ٙال  ط ة ياهخ )
 .(ٕٖ)مم دتء
مااك ا اااالت ام اا ل  دمااه ا اات ه أروااهب الجااراتخ ماارض ال اا طهك صمااه يفااهكب ذلاا  

صتزايد قا  الااتك  إذ قاهمصا واهلترصيج ل  اهتعهت صالااتك  كتّاد يت ياأ ل اخ واذل  الجاص الم ه اب 
  لااذا ا اات ر ماا  خ ُأ ااهس وإ ااعهه  ااهر الاااتكل صات ااطراوهتل صالتاارصيج ل ااهل مرااه (ٖٖ)لعم  ااخ

رض إكدى المارات التا  ماصمرهه ي د ذل  مه كدث ق  ل (ٖٗ)اممير  يف الدِّيك الظهرري
ااااد ) ما ه( طماااا؛ أمااااص  ٙٗٚ-ٖٗٚقي ااااه ال اااا طهك يمااااهد الاااادِّيك إ اااامهييه وااااك ال هفاااار ُمكر

رم ااهك قاا  ال اا طةل صكااهصه أرْك يرياار قت ااة صيت اا طك  كتّااد و ااخ ال اا طهك صاممااراا مواارُ   
قأمرجر مكمصًت ويك أروعة  لمه وء مك ات ترمها أص مك  ّدة ا زيهجءل ص   ت قصتءل صقاهخ 

 .(ٖ٘)ردصب و ا ءي د قدميء يريد ال
ص الكااظ أركا الجااراتخ ماااله ذلاا  العفاار ازدادت قاا  غيوااة ال اا طهك أص إذا أفااهوء  

مدارص  ماك مارض ما؛ دص ااء ي اد قياد الكياهة  قااال غراواة  إذ ِإكا الجاراتخ تازداد صتت اامخ إذا 
صجعااه رجااهه الدصلااة يدتمااصك ي ااد مواار صقهتااء أركيهً ااه  صاقتااء الم يااةل أص تعاارض ِإلااد ال تااهل 

كا داهكر ظهلًماه أص  كّتد ت ت ر أمصر الدصلة  لذا مك المؤدد أركا م اصع الريياة ل ا طهك ماه صاِ 
 اا طهك  مركا ذلاا  يعاارض الدصلااة لا ااهٍد أدواارل صجااراتخ ت  قه ااًدا أق ااه مااك أرْك يدااصك و ياار

ل صمراهه ي اد ذلا  (ٖٙ)تكفدل ص يهع اممكل صا االت زماهخ الكداخ وتفاهرع امماراا ي ياء
ااه ُياارصرى ي ااء مااك م ااهصئ صالّ ااهس ٕٕٜ-ٕٜٓل ااصري )مااصت ال اا طهك ا ه( ي ااد الاارغخ ِمما

 .(ٖٚ)جرك خ طري  و وب مصت ال  طهك
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داصميك قا  أرّمه العروهك ق  العفر المم صد  الذيك  د صا قتة رتي ة ماك طو اة المك 
مفااارل صداااهكر ل اااه صجصدراااه صأررراااه ي اااد مجرياااهت الكياااهة ال يه اااية قااا  المجتمااا؛ ص ااامت ه 

ضل صاتكتجااهجل صالتمااردل صالعفاايهك  لااذا دااهكر أّصه رّد قعااه فااري  صصا اا  الصا ااكة الاارق
وعاهدرخل خ إ  هط كدم خل صردخ دصلت خ ق  م درهل  ياك ال ا طة صالكداخ قا  مفار  ق اخ  صا 

ل صمرااهه ي ااد ذلاا  مااه (ٖٛ)مااس الاار  الااذي ظ ااصا قيااء  اا يك ص اا يك ياا سر العاارب ل ممهلياا 
لعروااهك ي ااد قيااهخ ال اا طهك الم فااصر ه( قاا  فااعيد مفاار  إذ رااهر اٜٛٙكاادث قاا  يااهخ )

قالصصك ق  الكدخل غير أركا اممير طر طهي  هتب ال  ط ة أ زهر و اخ ال زيماة قارب قاصصل 
أس مااك ال ا خل صمااهتت  صياهدر صمعاُء ياادد دويار ماك زيمااهت خ رراهتكل ق ااًل يااك مهتاة ألاف ر 

  .(ٜٖ)مه غ م ه م  خقرسل صألف ج
ا: الذافع اًلقتصادي:

ً
 رابع

 الا صالا ر متالزمهكل صي دالك قا  دريار ماك امكياهك داقًعاه م ًماه ماك دصاقا؛ الِإكا  
الجريمة  قِإكا رجااًل يجاًز ياك  اراا اكتيهجهتاء ال ارصرية صجاهع كتّاد داهد أرْك يماصتل راه 
ْك ده اات اماارأة رااه ي اات رب أرْك ت اار  إْك  ي ااتوعد ي يااء أرْك ي اار   مااك أرجااه أرْك يعاايشل صاِ 

  قاهل الا قا  الدصلاة المم صدياة (ٓٗ) ه  ماك أرجاه أرْك ت اد جصيت اها تطهيتل أص توي؛ ير ا
دريًرا مه أدى ِإلد مجهيهت صأصوتة قتهدة قهمت وكفد أرصاح ا؛تف مك الو ر  و وب ق اة 
الطعاااهخل صتعاااذر الكفاااصه ي ياااءل صوهلتاااهل   اااعف و ياااة الج اااخل صق اااة م هيتاااءل صم هصمتاااء 

ه( ي دمه ارتاعات ٙٚٚ)   ة  مه كدث ق  ل صمرهه ي د ذل(ٔٗ)ل مراض صامصوتة الاتهدة
أ عهر ال  ؛ صامقصات  كّتد يجز ال ااهس ياك  اراا الموارل ص اد الجاصعل صتازامك ذلا  ما؛ 
  اااّدة الوااارد  قه ت ااار الماااصت ماااك  اااّدة الوااارد صالعاااريل صي اااد ذلااا  ام اااهس ا ت ااارت جاااراتخ

 .(ٕٗ)ال اهسال رقة  كّتد قهخ ال اهس و رقة الموزل صمطف مه قدرصا ي يء مك أيدي 
دمااه دااهكر ال ااالا ومااه يج وااء مااك الجااصع صالعااري داقًعااه ل تكااريض ي ااد الجريمااة صقتااه  

ه( قااوض ي ااد رجااه تكااات ال  عااة يااديص قيااء ال اااهس ِإلااد قتاااه ٘ٚٚال اا طهك  قااا   اا ة )
 .(ٖٗ)اق موا سمطانكم  رخص أسعاركم ويجري نيمكم"ال  طهك  كّتد ترمص ام عهرج ش
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اااه يااادق؛ صالصا ااا  أركا ال اااالا   يااادق؛ وعاااض ال ااااهس ِإلاااد ات ت اااهخ ماااك الم اااؤصليك  ِمما
وعض الصزراا ِإلد اتيتزاهل صتا يه ات ت هلة مك صظهتا خ  مصًقه ي د أ ا ا خ ماك ال تاه 
أص اتيتاداا ماك قواه العهماة الجاهتعيك الاذيك يم اخ الاوالا و اوب ال االال صمراهه ي اد ذلا  

 اعهرل صا اتد زكاهخ ال ااهس ي اد أرماذ المواز  ه( ي ادمه تزايادت امٛٔٛمه كدث ق    ة )
 .(ٗٗ)قمهف الصزير الكالصي ي د  ا ء صقدخ ايتزالء

صماااك امزماااهت اتقتفاااهدية اممااارى مااااله ذلااا  العفااار ت هفااار ال ياااه أص زيهدتاااءل  
صال  ااابل صمراااهه ي اااد ذلااا  ماااه كااادث قااا  ي اااد ص اااتج ياااك ذلااا  الدريااار ماااك جاااراتخ ال ااا ب 

(  إذ رااوط ال يااهل صجااف الدرياار مااك امرا اا ل صلااخ هٜٙٚال اا طهك الظااهرر ورقااص   اا ة )
تاازرع  قهرتاعاات ام ااعهرل صرااهر أرااه ال ااهررة ي ااد المكت ااب الو ااها الورجاا ل صا ت اات ت اا  

 .(٘ٗ)الرصرة وعزه المكت ب الو ها الورج ل صتصلية اوك الطوالصي الك وة
                      أًواع اجلرائن يف عصر دولة املواليك:

ًًل: جرائن ال
ّ
 سالطني:أو

لاخ يداك ال االطيك ي ااد صتيارة صاكادة ماك العاادهل صاي فاهفل ص واه امماال ل صاِ  امااه  
 امت اصا وهلطو؛ل صودأ امتالق خ ق  إقوهل خ ي د اقتراف الجراتخل م  هج

 . المصادرات:1
ه وعااااد ازديااااهد ال اااااصذ   أدى العهمااااه ال يه اااا  الاااادصر الم ااااخ قاااا  المفااااهدراتل صتِ اااايامر

ل صأدى ذل  ِإلد تص اي؛ داتارة الفاراع وي اء صوايك امماراال صذلا  الفاراع ال يه   ل   طهك
 هتًجاااه ياااك يااادخ رغواااة ال اااالطيك قااا  ظ اااصر م هق ااايك أقصياااها أص أررياااها ي هزيص اااء الكداااخ 

ك صات ااطراوهت قاا  جمياا؛ أ كااها الدصلااة تل ص تيجااة لت اا  الفاارايهت كاادرت الااا(ٙٗ)صال اااصذ
 ص مك جمي؛ م هق يء  اصاا وعازل خل أخ  اج  خل أخ المم صدية  ِمماه دق؛ ال  طهك مك التم

قاات  خل أص  اااي خل صمااك رااخا مفااهدرة جمياا؛ أمالد ااخل صمرااهه ي ااد ذلاا  مااه كاادث قاا   اا ة 
ماد وك قالصصك وعزه أمصاه ٜٓٚ)  عد الدِّيك واك الو اري ه( ي دمه قهخ ال  طهك ال هفر ُمكر
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( درراااخل ق ااااًل ٓٓٓ,ٜٕٚ( دي اااهر ص)ٓٓٓ,ٖ٘ٓصمفاااهدرت هل صو اااخ مجمااا؛ ماااه أماااذ م اااُء )
 .(ٚٗ)يك دصرِ ل صا ت د اممر و ت ء م ً ه

أرّمه مك الجراتخ ا؛مر المرصج ي د ال  طهك أص يفيه ءل  صاا أرمذ المرصج فصرة  
الميه ة الدورى وهتتفهه م؛ اميداا دمه صقا؛ ماك امياراب ماك آه م  اه وهل اهخ أدرار ماك 

ما  مرة ق  ي د ال  طهك ُمكر  .(ٛٗ)د وك قالصصكالظهرر ويورس صر
 . جريمة الق ل:2

ا ااات هك الدرياااار ماااك  ااااالطيك الممهلياااا  وجريماااة ال تااااهل صفاااهرت مألصقااااة ي اااادرخل  
تعر صا ل هل صأصدت وكيهة يدٍد غير ق يه م  خ  ِمماه أ اعر  صيرج؛ ذل  ِإلد الممهطر الت 

ياار ه( ق ااد قتااه اممٜٓٛالو يااة وااهل    صات ااطرابل صمرااهه ي ااد ذلاا  مااه كاادث قاا   اا ة )
 ااصدصك الكماازاصي إ  ااهً ه ظ ًمااهل صرواات ي يااء ذلاا  الجاارخل دمااه ارتدااب اممياار جمااهه الاادِّيك 

 .(ٜٗ) ه(ٕٔٛ)ات تهدار جريمة قته درير مك الم  ميك ق    ة 
 . جريمة ال عذيب:3

أ رف الدرير مك  الطيك الممهليا  قا  الت دياه وهلريياةل صالمعهر ايك ماك امماراا  
ض الم وااااصض ي ااااي خ ي جااااأ ِإلااااد ات تكااااهر صالمااااصت قوااااه أرْك صالممهلياااا ل ودرجااااة جع اااات وعاااا

يعذب  ِمماه يج د مدى و هية ام اهليب المتوعاة قا  التعاذيبل صمراهه ي اد ذلا  ماه كادث 
صدياه ال ا طهك وهل اهخ قا   ه( ي دمه قوض ي د  هفر الدِّيك واك الم د ا ٜٛٙق    ة )

كم ااء ِإلااد ال ااهررةل قصجااد  قاا  الته اا؛ مااك رجاابل ص اارب وهلم ااهرعل رااخا ألاازخ ومااههل صر ااخ و
 .(ٓ٘)الراهلث مك  عوهك صقد      ا ء

دمه ت صيت ألصاك جراتخ التعذيب صالت ديه قا  ذلا  العفار وفاصرة مازياةل تراصكات  
مااه واايك مصزقااةل ص اا  ل صدكااه وااهلمصاد المكميااةل ص اارب امصتااهد وااه؛ذاكل صقطاا؛ ال  ااهك 

ل صمرااهه ي ااد ذلاا  مااه (ٔ٘)الاا اخ وااهلجيرصالمفاايتيكل صالاادقك وهلكيااهةل صالفاا بل صال اا خل ص 
الفاا ير مايااةل قااأصيز ِإلااد ه( أراد ال اا طهك قتااه دااريخ الاادِّيك أداارخ ٕٙٚكاادث قاا   اا ة )

وء وهلم اهرع ر واذل ل صي ادمه يجاز صالا  ال اهررة ي اد اغتيهلاء قاوض ي ياءل ص اصال  ال هررة 
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رااخا ُ ااا ر ِإلااد أ ااصاك  رااص صصالااد ل رااخا أقاارج يااك أصتد ل صر ااخ وع صوتااء صتعذيوااء وااهلجير الكاا ل
 .(ٕ٘)كيث ُقِتهر ر ه 

ا: جرائن األهراء:
ً
 ثاًي

ياااهصك امماااراا ال اااالطيك قااا  ارتداااهب وعاااض الجاااراتخ واااأمر ماااك ال اااالطيكل لدااا  خ  
 جراتخ غيرره يرقصا و ه ص  وت إلي خل صمك ت   الجراتخجا اردصا ق  ارتدهب 

 . المصادرة:1
؛ قي اااه امماااراا  اااهدات خ ماااك ال اااالطيك  اتماااذت المفاااهدرات طهوًعاااه إجرامًياااهل صتاااهو 

ق همصا ومفهدرة الريية تهرة ِوهْ ِخ ال  طهك صلفهلكءل صتهرة ِوهْ ِخ ال  طهك صلفهلك خل صق  
م  ه  لذل  لخ يوهلصا وتعذيب الريية صالت دياه و اخل صماك  جمي؛ امكصاه جع صا م ا  خ ق ًمه

ه( الذي قرح ال ااهس ومصتاِءل صفاهرصا ي اروصك ٖٜٙي خ الدِّيك ال جهي  )ترؤتا اممراا 
ل صمراهه ي اد ذلا  ماه كادث قا  (ٖ٘)رأ ء وهلمدا هتل صي وص ء  مر اُء أدرر ماك المفاهدرات

ه( ي ااادمه فاااهدر امميااار يوااادالركمك الم تاااهر أراااه  اااهو س ماااك امميااار  ااايخ ٜٓٛ ااا ة )
ق ااخ ي وااث ِإتا ق ااياًل كتّااد قت ااء اممياار  اايخ ه( صوااهلخ قاا  ظ م ااخ  ٚٔٛصاممياار  ااصرصز )ت

 .(ٗ٘)وك رتء  قده ت ت   يهقوتء
 . جريمة الق ل:2

ي ااد وعاااض اممااراا  لااااض ال اازاع صال  اااها  ص ااي ةراا  أي ااار  ده اات جريمااة ال تاااه 
راقااة الاادمها  لدرجااة جع اات ال اايف  ي ااد المفااصخ  لااذا قااه  خ وااهل صا قاا  ات اات ه ة وهل تااه صا 

ه( ي اادمه دار كااصار  ااديد ٖٜٙه ي ااد ذلاا  مااه كاادث قاا   اا ة )يماارج مااك غمااد ل صمرااه
ال  جة ويك اممير   جر الو دقداري ال هتب صاممير دتو ه ياك مص اصع تجايك قهتاه الم ا  

ممهليا  دتو اه أمرج ي د إررِ  اممير   جر  ياء لي رب وء اممير دتو اهل لداك ام رفل 
 .(٘٘) يهج ص  وهل يصف قك صا دتاء و روهت خ رخا ذوكص 
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ا: جرائن املواليك والعبيذ:
ً
 ثالث

 ااااّدهر الممهلياااا  امجااااالب صالعويااااد طو ااااة دوياااارة قاااا  المجتماااا؛ المم ااااصد  ت يمدااااك  
صأراااارت و ااادٍه دويااااٍر صتاااأررت وااااء  وصفااااا ه جااازًاا مااااك ال  ااايج اتجتمااااهي ل صقااااد  إغاهل اااهل

 ارتدوت ت   الطو ة مجمصية مك الجراتخ مرهج 
 . جراَم السمب والسرقة:1

وك  اممراا صرجهه الدصلة جريمة ال  اب صال ارقة ك الجراتخ الت  ارتدو ه الممهلي  م 
التاا  ازدادت قاا  أصاماار دصلااة الممهلياا  الوكريااة كتّااد   هيااة الدصلااة الجرد اايةل صمرااهه ي ااد 

ي اااد  واااهل وضه( ي ااادمه راااهرر ممهليااا  ال ااا طهك صطاااهلوصا ٖٛٛذلااا  ماااه كااادث قااا   ااا ة )
قااا  دياااصاك الماااارد أص ماااه ي ااامد واااا )ات اااتهدارية( ق زلاااصا  الموه اااريك  و اااوب تاااأمر رصاتاااو خ

ص  واصا دار ل راخا ويات الاصزير   هظر الجايش متج يك ِإلد ويت ال ه   زيك الدِّيك يودالوه ط
وياات الااصزير دااريخ الاادِّيك  لك اادرخ ي يااءل ِإتا  ال يفااخل دمااه رااهجمصا اوااكأماايك الاادِّيك إوااراريخ 

ار  مااك ام اايها الرمي ااة  ق ااخ يظااارصا وااءل صت و اا ا مااك دار   أر اااُء أكااس وااهلمؤامرة  قااأم د د
قعهدصا وعد أرْك أق دصا ص  وصا دصر جيرا ء  ِمماه  وب غ ب ال  طهك  قأماذ وهلاديها ي اي خ 

 .(ٙ٘)وهلا ها صالصوها ي ي خ
 . جريمة الق ل:2

 تجرأ الممهلي  ي د ال تهل ص ا  الادمهال صمراهه ذلا  ي ادمه كاهصه وعاض الممهليا  
ه(ل لد ء ي خ وت   المكهصلة مك مصافءل صقاوض ي اد ٛٛٚاغتيهه ال  طهك ورقص    ة )

مك يزخ ي د ت ا  الجريماة ماك الممهليا ل ص اروصا  ارًوه مورًكاه وهلم اهرعل راخا  ا رصا ي اد 
 .(ٚ٘)الجمهه
أرّمااه العويااد صفاا هر الممهلياا  ق ااد تجاارؤصا أرْيً ااه ي ااد ت اا  الجريمااةل صمرااهه ذلاا  مااه  

 ااار العوياااد  كتّاااد ي تاااه وع ااا خ وعً اااه  كتّاااد أيياااه ه( ماااك تزاياااد ٜ٘ٛ) كااادث قااا   ااا ة
 .(ٛ٘)المصال  أمررخ

 . جريمة الرشوة:3
  د يفر الممهلي  مظهرر تدّه ي د  صا ايدارة ق  المؤ  هت ايدارياةل صم  اه  

ظااهررة الر ااصةل التاا  يماات جمياا؛ الصظااهتف ماااله ذلاا  العفاار مدراار مااك  ااوبل يتمرااه 
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الكفصه ي د م فاب معايكل صفاعصوة كفاصلء ِإتا وماهه يواذه قا   اويه صخ ر امرّصه مك ي
 .(ٜ٘)ذل 

أص الصفصه ِإلد الك ل صدق؛ الوهطهل صق  ت   الكهلة يدقع ه اي  اهك م اطًرال أص  
ه( ي اد صتياة امميار ٕٖٚل صمرهه ذل  مه كدث ق   ا ة )(ٓٙ)الكفصه ي د ك  ليس لرءُ 

فااااد  ال اااااهس ذ ي ااااد صتيااااة الموه اااارات المااااهه  ق يااااالا الاااادِّيك الجمااااهل  الااااصزارة دااااهكر يأماااا
 .(ٔٙ)وذل 

ا: جرائن العرباى:
ً
 رابع

ه أركا   دهكر ل  وهته العروّية دصر مميز ق  امكداث العهمة ماله ذلا  العفارل صتِ ايامر
ال  وة العهلية مك  دهك مفر صوالد ال هخ رخ مك العرب  ق د دهكر ل خ دصر قا  التفادي 

راق اات الكدااخ المم ااصد  قاا  الت يااب صالفاا يو ل صلدااك ال اا ويهت التاا   ِإلااد ال اازص الم ااصل 
المتعمااد لاادصر العاارب أدى ِإلااد ظ ااصر صجااص  ممت اااة مااك التعوياار صاتمتعااهضل صتمرااه ذلاا  

 ُجم ة مك الجراتخ م  هج
 . جريمة السمب والسرقة:1

رجااصا ِإكا ماك جاراتخ العرواهك التاا  ده ات ترتداب قا  كاا  الريياة إذا راهرت راصرت خ صم 
ي ااد صتة امماار  ااريهك مااه ي صمااصك وهل اا ب صال اارقة  قي ااتصلصك ي ااد ُدااّه مااه تفااه إليااء 
أياادي خ مااك زرعل أص غااالهل أص كيصا ااهتل أص أقم ااة ِإلااد جه ااب اممااصاهل صمرااهه ي ااد ذلاا  

رياف الوكيارة قا  مم امهتة  ه( ي دمه قهخ يروهك لويد وهل زصه ِإلادٕٓٛمه كدث ق    ة )
ه(  إذ تعر ااات دم ااا  ِإلاااد ٖٓٛصدماااه كااادث قااا   ااا ة ) ل(ٕٙ) اااهةراداااب صغياااررخ ماااك الم

 .(ٖٙ)ال  ب صال  بل صطم؛ العروهك ق  دم   صمه كصل هل ص  وصا مه قي ه
 . جريمة قطع الطرؤ:2

تدررت رذ  الجريمة ماله ك وة كدخ الممهلي ل صتِ يامره ق  اممهدك الوعيادة الاصيرة  
ه( مااااله ي ااد ال ااا طهك ٛٗٚ  يااهخ )ل صمرااهه ي ااد ذلااا  مااه كااادث قاامرااه وااالد الفاااعيد

المظاااار كاااهج  ي ااادمه راااهر يااارب الفاااعيدل صقطعاااصا الطريااا  ي اااد الم اااهقريك  قو اااخ ذلااا  
ل أرّماه (ٗٙ)ال  طهكل دمه و  ء دررة ك صدرخ وهلفعيد صالايصخ ق خ يوهِه وذل   ت   هلء وهل  ص
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ماااك ه( ق اااد قاااوض  هتاااب الركواااة ي اااد جمهياااة داااه صا ي طعاااصك الطريااا ل ص ٕٓٛقااا   ااا ة )
المالكااظ أركا ُقطااهع الطاار  دااه صا يمتااهرصك أمااهدك إقهمااة الم ااهقريك صالتجااهر التاا  يماار و ااه 

 .(٘ٙ)صاممصاه التجهرةالمتمصلصك أروهب 
 . جريمة الق ل:4

ارتدااب العروااهك جااراتخ ال تااه  مااك ماااله غااهرات خ صرااصرات خ ي ااد الو ااداكل صتمااردرخ  
وهلصجااء  صي اادمه قااهخ يروااهك قااص  ه(ٓٙٙي ااد ال اا طهكل صمرااهه ذلاا  مااه كاادث قاا   اا ة )

 .(ٙٙ)وعد رصرت خ ي ي خ صال و   و ته اممير يز الّديك صال  قص 
 طرائق هكافحة اجلرائن يف عصر دولة املواليك:

ل د ده ات الع صواهت التا  ي طا  و اه ال ه ا  مااله يفار الممهليا  تتاراصح ماه وايك  
روااااصت الت مااااةل صكااااهه ال تااااه )اييااااداخ( صالكااااوس  صذلاااا  وك ااااب طويعااااة ال  اااايةل صدرجااااة 

 المت خل صمه ي تك  مك ي هبل م  هج
ًًل: عقوبة السجي:

ّ
 أو

ي فاااد وهل اااجك قااا  يفااار  اااالطيك الممهليااا  ص ااا؛ الااااردل أص وعاااض امقااارادل أص  
مجمصيااة دوياارة مااك المكدااصخ ي ااي خ وع صوااة ال ااجك قاا  مدااهك  ااي  م  اا ل يكااصه وياا  خ 

 اايك قيااء لممت ااف فاا صف الكاارجل صواايك ممهر ااة يااهدات خ اليصميااة وفااصرة طويعيااةل متعر 
 .(ٚٙ)صال ررل صامذى لُمدد زم ية غير مكددة

قا  يفار الممهلا ل صذلا  ماه أداد  الم ريازي  ك ص   أركا ر اه   اصييك ماك ال اجص  
ااااد وااااك قااااالصصك لمااااه أفااااهب وصيدااااة قاااا  أكااااد اميااااهخ  اااا ة  ما مااااك أركا ال اااا طهك ال هفاااار ُمكر

ياااهل صأقااارج ياااك الم اااجص يك و اااجك ه( لااازخ الااااراش مم اااة أياااهخل تفاااد  وماااهه جز ٔٗٚ)
 .(ٛٙ)ال  هة صالصتة وهل هررة

 . سجن الوالة:1
صررت مفر المم صدياة رالراة  اجصك ماك امياصوييكل را ج كاوس المعص اة ل مجارميك  

المكدصخ ي ي خ وهل جكل صمزا ة الو صد صرص  جك  يه  ل صمزا ة  مهيه ل ذيك كداخ ي ياء 
ه( راادخ ال اا طهك ٓٛٙل صقاا   اا ة )(ٜٙ)ل ااهررةوع صوااة اييااداخل صرااص تكاات إ ااراف صالاا  ا
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ه( و اد  اجً ه آمار راص الجاب و  عاة الجواهل ٕٛٙقالصصك  جك المعص اةل صلد اء قا   ا ة )
ل م  ااهج كااوس الكجاارةل صرااص مااهص كصقااد مفااص ل مااراال ق اااًل يااك ياادد مااك ال ااجص 

وهل  ااهال صكااوس صالاا  الطااصافل صرااص كااوس مؤقااتل صكااوس الزردمه ااةل صرااص قهفاار ي ااد 
 .(ٓٚ)الممهلي أمراا 

صتصجاااد ال ااااجصك المعتماااة التاااا  ت تاااارى ال اااصر تكاااات امرض د اااجك الجااااب و  عااااة  
ل صو ااهية ذلا  ال اجكل صراتكتاء الدري اةل صم ظاار  (ٔٚ)الجواهل صالجاب المصجاصد و  عاة الدار 

 .(ٕٚ)ال  ي؛ م؛ رصه مه يالقيء الم هجيك مك امذى صدررة الصطهصيط
 . سجن القضاة:2

ره ال  هة أص ال  طهك أركيهً ه لكوس المت ميك ي اد ذماة رص يوهرة يك كوصس يتمذ 
التك ي  قيمه يعرف وا )التر يخ( كّتد تروت إدا ت خ أص يتخ امالا  وي  خ  لت اديد ماه ي اي خ 
مك ديصكل أص لوراتت خل صا تمدخ ال  هة ال جصك الداتمة الممففة لكوس أروهب الاديصكل 

واااهلعاص ياااك الماااديكل صا  ااا هط دي اااءل مراااه  اااج ّ  كتّاااد ي اااصخ و اااداد الاااّديكل أص ي اااصخ الاااداتك 
ه( ي اادمه ٖ٘ٚل صمرااهه ي ااد ذلاا  مااه كاادث قاا   اا ة )(ٖٚ)الاادليخ صالاادير قاا  مفاار صال ااهخ

ه( اممياار جرجاا  الكهجااب أرْك ٘٘ٚ-ٕ٘ٚأماار ال اا طهك الّفااهل  فااالح الاادِّيك فااهل  )
صذداارصا   ااة وعااد صقااصف وعااض تجااهر العجااخ واادار العاادهليكدااخ مااك المتااداي يك وأكدااهخ ال يه

الجااصر الااذي تعر ااصا لرااُء مااك قوااه التتااهر قاا  والدرااخ  لااذل  جااهاصا ِإلااد مفاارل صأر ا ااخ وااهيصا 
و اااهيت خ لتجاااهر ال اااهررةل قاااأد صا أرمه  اااه ي اااي خل صأق اااس وع ااا خل صأرادصا إرواااهت إي اااهررخ 

 .(ٗٚ)ي د ال ه   الك ا 
ا: عقوبة القتل )اإلعذام(:

ً
 ثاًي

لع صواااهت التااا  يرق اااه يفااار  اااالطيك الممهليااا ل ُتعااادُّ ي صواااة ايياااداخ ماااك أو ااا؛ ا 
 صم  هج

 . اإلعدام  السيف:1
ده اات ت اا  الع صوااة مااك أ اا ر أ مااهط الع صوااهت ماااله ذلاا  العفاارل صده اات تااؤدي  

ِإلااااد إزرااااه  رصح المكدااااصخ ي يااااءل صطري ااااة ت ايااااذره أرْك ي ااااصي ال اااايهف و ااااياء ي ااااد رقوااااة 
الاارأس ي ااد رماا ل صيطااهف وااء ال اامص  كتّااد يااتخ قفااه الاارأس يااك الج اادل رااخا يص اا؛ 
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ل صمرااهه (٘ٚ)مدي ااة  لاليااالك يااك ت ايااذ الع صوااةل صيدااصك يواارة لمااك ت ااصه لرااُء  ا ااءأ كااها ال
ه( ق اد يصقاب الم ا  ال اعيد فاهكب الفاويوة ٛ٘ٙرم اهك ) ٕ٘د ذل  مه كدث ق  ي 

 صوه يااهس وهييااداخ وهل اايف  جاازاا الميه ااة  مر اااُء كااهرب ِإلااد جه ااب التتااهر  ااد الممهلياا  
 .(ٙٚ)قهك ر ال  طهك  يف الدِّيك قطزل صأمر و رب ي  ءل ق روت

 . عقو ة اإلعدام شنًقا:2
الم اا  ة  ااهتًعه قاا  أرغ ااب امكااصاه واايك المكدااصخ  صا ااطةدااهكر ت ايااذ ي صوااة اييااداخ و 

ي ي خ مك العهمة صالعروهكل ي د يداس ايياداخ وهل ايف الااِذي داهكر غهلًواه ت ااذ قا  امماراا 
ه( ق ااد قااوض ي ااد رج اايك مع مااه ٕٔٛمرااهه ي ااد ذلاا  مااه كاادث قاا   اا ة )صالممهلياا ل ص 

 .(ٚٚ)  ً هدتب اممير  يخ اممراا 
 . عقو ة الخنؤ:3

اقتر اات ت اا  الع صوااة الو ااعة وإكااداث الاااتك صالمااؤامرات دامااه ال فااصر ال اا طه يةل  
 د ذل  صغهلًوه مه ت اذ ق  اممراا الممهلي   و وب الفراع ال يه   ي د الكدخل صمرهه ي

ه( ق اااااد ر اااااخ ال ااااا طهك الظاااااهرر ورقاااااص  وم ااااا  جمهياااااة ماااااك ٜٗٚماااااه كااااادث قااااا   ااااا ة )
 .(ٛٚ)اممراا

 السمخ والشوي:عقو ة . 4
ت   الع صواة وزيماها العرواهك  وصفاا ه  صًياه ماك الت دياه صالت اا  قاي خ  لماه اقتر ت  

إذ ل (ٜٚ)رهل اقترقص  مك جراتخ ا ت دقت أرمك الدصلة ال يه  ل صزيزية ا ت رار ل صترصي؛ ام
يتخ   خ ج د المعهقبل صُيزاه يك ج د  دمه ُيزاه يك الذويكةل صيداصك ذلا  وعاد ال تاهل أص 

ه( ق اد  ا خ رالراة ٙٚٛصمرهه ي د ذل  ماه كادث قا   ا ة )ل (ٓٛ)ُروامه يدصك المعهقب كًيه
   .(ٔٛ)مك أدهور يرب و   كراخل صأ  رصا ق   صارع المدي ة

 . عقو ة ال شهير وال جريس:5
راااا  يوااااهرة يااااك  اااا ر المااااذ ب قاااا  الطرقااااهت ي ااااد كمااااهرل أص رااااصرل أص جمااااهل ص  

صي رب الجرس ي د رأ ء  ليجتم؛ ال ااهس كصلاءل صأكيهً اه تزقاء الم اه  ل صيع ا  قا  ي  اء 
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مه ااة صرااصكل أص جاارة مماارل ي ااب ذلاا  الطااصاف ي اارب ص ااط ال اااهس وهل اايهط  ي صوااة لرااُء 
  .(ٕٛ)ي د ذ وء
عااهه الم  يااة التاا  تزيااد مااك كهلااة  اا هيةل ص اامريةل وعااض امقدمااه ياعااه وهلمعهقااب  

صا اااات زاا  إذ دااااهكر يردااااب الداوااااة وااااهلم  صب شصج ااااء وهتجااااه  مااااؤمرة الداوااااةل صظ اااار  وهتجااااه  
  .(ٖٛ)رأ  هش
ه( ي اادمه  اارب ال اا طهك الااصزير تااهج ٙٔٛصمرااهه ي ااد ذلاا  مااه كاادث قاا   اا ة ) 

رأس ل  اااه صالاارج يك ِإلااد الاادِّيك وااك ال يفااخ  اارًوه  ااديًدال صي  ااء ي ااد جماااه م  ااصب الاا
  .(ٗٛ)قص ل ص هقصا الجماه

 . عقو ة ال وسيط:6
زره  ال اس  إذ ي رب قي ه المعهقب أص المفا صب صراص   ر  إكدى ص هته ال ته صا 

يهري الج د وهل يف ي د وط ء أ اه ر تء  قت ادل  أمعاهؤ  صتمارج ي اد امرضل صي   اخ 
ه( ي ااادمه ر اااخ ال ااا طهك ٜٜٔ)ل صمراااهه ي اااد ذلااا  ماااه كااادث قااا   ااا ة (٘ٛ)ي اااد ق اااميك

  .(ٙٛ)وتص يط مم ص  مك ممهليدءل صذل  ترتدهوء ج هية قته
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 اخلامتة:
؛ امراااهل  كااادرت قااا  ياااجاااراتخ ال ااا بل صال  ااابل صال اااطصل صقطااا؛ الطااار ل صترص ِإكا  .ٔ

إطاااهر راااصرات الج اااد صق اااهد العرواااهكل صتزام ااات مااا؛ كااادصث امزماااهت اتقتفاااهديةل 
 ايةل صيجاز ال االطيك ياك ص ا؛ ك اصه إيجهوياة لمعهلجاة ت ا  صاتجتمهييةل صال يه

امزمهتل صمه ت ووء مك ا ت هر الجراتخ الت  ده ت تتعرض ل اه مفار صواالد ال اهخ 
 ويك الكيك صا؛مر.

لاااخ ت اااف دصلاااة الممهليااا  مدتصقاااة اميااادي تجاااه  ت ااا  الجاااراتخل واااه اتماااذت يااادًدا ماااك  .ٕ
مجتم؛ م  ه قوه صقصي هل مره ال اجكل الص هته الصقهتية لمدهقكة الجريمةل صصقهية ال

 صا ص هته مدهقكة الجريمة ق  أر ها صقصع الجريمة صوعدره.ل دمه اتمذصاييداخ

ت ويااء الممهلياا  ِإلااد أركا يااالج الجريمااة ت يدااصك ِإتا وإزالااة ام ااوهب الداقعااة إلي ااه   .ٖ
مهييااةل قعم ااصا جهرااديك ي ااد إزالااة جمياا؛ ام ااوهب اتقتفااهديةل صال يه اايةل صاتجت

صالّدي يااةل صغيررااه  كتّااد يفاا صا ِإلااد أق ااه الطراتاا  قاا  مدهقكااة الجريمااة صال  ااها 
 ي ي ه.
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 اهلواهش:
                                                 

 .ٙ٘ل الرازيل ممتهر الفكهحل صٜٓل صٕٔم ظصرل ل هك العربل جاوك  (ٔ)
 .ٕالمهتدةل ا؛ية (ٕ)

 .ٕٕٖالمهصرديل امكدهخ ال  طه يةل ص (ٖ)

 .ٕٖٔيوداهللل الوهيث صأرر  ق  الم ؤصلية الج هتيةل ص (ٗ)

 .ٕٖل صٔوطصطةل جاوك  وطصطةل رك ةاوك  (٘)
 .ٖٚٔيودالرزا ل المرأة ق  العفر المم صد ل ص (ٙ)

 .ٓٔ  يخل امدب العروّ  صتهريميء ق  ي د الممهلي  صالعرمه ييك صالعفر الكديثل ص (ٚ)

 .ٜ٘  يودالرزا ل الوذه صالورط ة زمك  الطيك الممهلي ل صٗٚل ص٘إيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (ٛ)

 .ٕ٘ٙل صٕكجرل إ وها ال مرل جاوك  (ٜ)

 .ٖٗٔل صٙٔت ري ورديل ال جصخ الزاررةل جاوك  (ٓٔ)

 .ٖٖ٘ل صٖالم ريزيل ال  ص ل ج (ٔٔ)

 .ٕٙل ص٘إيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (ٕٔ)

 .ٕٛٛ-ٕٚٛل صٙال  ص ل جالم ريزيل  (ٖٔ)

 .ٜٜٔل صٙٔت ري ورديل ال جصخ الزاررةل جاوك  (ٗٔ)

 .ٕٕٔل ص٘إيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (٘ٔ)

 .ٛٚال مهصيل التور الم وص ل ص (ٙٔ)

 .ٕٚٔل ص٘إيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (ٚٔ)

 .ٖٕ-ٕٕل صٕالم ريزيل المصايظ صاتيتوهرل ج (ٛٔ)

 .ٕٔٗال  هرل تأريخ الممهلي ل ص (ٜٔ)

 .ٕٕٗ  ال  هرل تأريخ الممهلي ل صٛٚ٘ل صٔالم ريزيل ال  ص ل ج (ٕٓ)

 .ٚٗٔيودالرزا ل المرأة ق  العفر المم صد ل ص (ٕٔ)

 .ٚٗل صٚالم ريزيل ال  ص ل ج (ٕٕ)

 .٘ٗٗٔيطيةل الجراتخ ق  مفر ق  يفر الممهلي  الجراد ةل ص (ٖٕ)

 .ٜٔٔل صٚالم ريزيل ال  ص ل ج (ٕٗ)

 .٘ٛٔل ص٘ل جإيهسل ودات؛ الزرصراوك  (ٕ٘)

 .ٛ٘ل صٔل جكجرل إ وها ال مراوك  (ٕٙ)

 .ٕٕٛل صٕالم ريزيل المططل ج (ٕٚ)

 .ٚٚال  هرل تأريخ الممهلي ل ص (ٕٛ)

 .ٖٜل صٔإيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (ٜٕ)

 .ٖٖٔل صٔال مهصيل ال صا الالم؛ل ج (ٖٓ)

 .ٖٙٗ-ٕٙٗل صٔالم ريزيل ال  ص ل ج (ٖٔ)

 .ٖٜل صٔإيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (ٕٖ)
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 .ٜٕٕل ص٘إيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (ٖٖ)

 .ٕٕٛل صٕٔت ري ورديل ال جصخ الزاررةل جاوك  (ٖٗ)

 .ٖٙٛل صٖالم ريزيل ال  ص ل ج (ٖ٘)

 .ٙٚٔل صٕٔت ري ورديل ال جصخ الزاررةل جاوك  (ٖٙ)

 .ٖٚٓيه صرل اميصويصك صالممهلي  ق  مفر صال هخل ص (ٖٚ)

 .ٖ٘يه صرل المجتم؛ المفريل ص (ٖٛ)

 .ٖٖٗل صٚت ري ورديل ال جصخ الزاررةل جاوك  (ٜٖ)

 .ٕٚٔل صٕالومهريل فكي  الومهريل ج (ٓٗ)

 .ٓ٘ل صٛت ري ورديك ال جصخ الزاررةل جاوك  (ٔٗ)

 .ٖٗٚل صٗالم ريزيل ال  ص ل ج (ٕٗ)

 .ٖٛٙل صٗالم ريزيل ال  ص ل ج (ٖٗ)

 .ٜٖٔل صٗالم ريزيل ال  ص ل ج (ٗٗ)

 .ٖٙٗٔيطيةل الجراتخ ق  مفرل ص (٘ٗ)

 .ٙٙل صٔيهل مفهدرة اممال ل جإ مهي (ٙٗ)

 .ٖٖٔل صٕكجرل إ وها ال مرل جاوك  (ٚٗ)

 .ٕ٘ٚ-ٕٗٚطرمهكل ال ظخ ايقطهييةل ص (ٛٗ)

 .٘٘ٗٔيطيةل الجراتخ ق  مفرل ص (ٜٗ)

 .ٕٙٔل صٔالم ريزيل ال  ص ل ج (ٓ٘)

 .ٚٚٔ-ٙٚٔرز ل ال جصك صالع صوهت ق  مفرل ص (ٔ٘)

 .ٕ٘٘ل صٖالم ريزيل ال  ص ل ج (ٕ٘)

 .ٕ٘٘ل صٕل ال  ص ل جالم ريزي (ٖ٘)

 .ٜٕٗل صٚالم ريزيل ال  ص ل ج (ٗ٘)

 .ٕٕ٘ل ص٘الم ريزيل ال  ص ل ج (٘٘)

 . ٖٓال  يو ل جصا ب مك الكيهة ال يه ية صاتقتفهدية صاتجتمهيية ق  العفر المم صد ل ص (ٙ٘)

 .ٖٛٔل ص٘الم ريزيل ال  ص ل ج (ٚ٘)
 .ٕ٘ٚل ص٘إيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (ٛ٘)

 .ٖيدارة صمكهصتت ايفالح ق  يفر الممهلي ل ص هك ل  صا ا (ٜ٘)
 .ٕ٘ل صٓٔت ري ورديل ال جصخ الزاررةل جاوك  (ٓٙ)

 .ٜٕٕل ص٘إيهسل ودات؛ الزرصرل جاوك  (ٔٙ)

 .ٗٔٗل صٙالم ريزيل ال  ص ل ج (ٕٙ)

 .٘ٙل صٕالم ريزيل ال  ص ل ج (ٖٙ)

 .ٖٔٚل صٕالم ريزيل ال  ص ل ج (ٗٙ)

 .ٙٓٔل صٙكجرل إ وها ال مرل جاوك  (٘ٙ)
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 .ٖٗ٘ل صٔالم ريزيل ال  ص ل ج (ٙٙ)

 . ٜٕرز ل ال جصك صالع صوهت ق  مفرل ص (ٚٙ)

 .ٜٔ٘ل صٕال  ص ل ج (ٛٙ)

 . ٜٕٙ-ٕٛٙل صٕالم ريزيل المططل ج (ٜٙ)

 .ٕٓٗل صٕالم ريزيل ال  ص ل ج (ٓٚ)

 . ٖ٘ٔل صٗالم ريزيل ال  ص ل ج (ٔٚ)

 .ٖ٘ٔل ص٘الم ريزيل ال  ص ل ج (ٕٚ)

 .ٙ٘ٔصل ٗالم ريزيل ال  ص ل ج (ٖٚ)

 .ٖٗٔرز ل ال جصك صالع صوهت ق  مفرل ص (ٗٚ)

 .ٗٗٔرز ل ال جصك صالع صوهت ق  مفرل ص (٘ٚ)

 . ٘ٗٔ  رز ل ال جصك صالع صوهت ق  مفرل صٕ٘ل صٗالم ريزيل ال  ص ل ج (ٙٚ)

 .ٕٜٗٔيطيةل الجراتخ ق  مفرل ص (ٚٚ)
 .ٛٗٔرز ل ال جصك صالع صوهت ق  مفرل ص (ٛٚ)

 .ٖٜٗٔيطيةل الجراتخ ق  مفرل ص (ٜٚ)

 .ٕ٘ٗل صٙالم ريزيل ال  ص ل ج (ٓٛ)

 .ٖٜٗٔص ليطيةل الجراتخ ق  مفر (ٔٛ)
 .ٜٚٗٔيطيةل الجراتخ ق  مفرل ص (ٕٛ)
 .ٖٕل صٙالم ريزيل ال  ص ل ج (ٖٛ)
 .ٜٚٗٔيطيةل الجراتخ ق  مفرل  (ٗٛ)
 .ٕٗٗيه صرل العفر الممهليد  ق  مفر صال هخل ص (٘ٛ)
 .ٜٖٗل صٗاوك إيهسل ودات؛ الزرصرل ج (ٙٛ)
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 املصادر واملراجع
رآى

ُ
   .الكرين الق
 ج(خٖٕ٘ٔهٖٜٓت)الك ا   إيهساوك  أوص الوردهت مكمد وك أكمد لإيهساوك  -

 لٔط لالمطوعاااة امميرياااة (لأياااهساواااك  تاااهريخ) لوااادات؛ الزراااصر قااا  صقاااهت؛ الااادرصر .ٔ
 (.د.ت لال هررة)

   ج(خٜٙٛه/ٕٙ٘) إ مهييهأوص يود اهلل مكمد وك  لالومهري -
 ه.ٕٕٗٔ د.خل لٔط لدار طص  ال جهة لمكمد زرير تك ي ج لريفكي  الومه .ٕ

   ج(خٖٚٚٔه/ٜٚٚت )مكمد وك يود اهلل وك مكمد ال صات  أوص يود اهلل  لوطصطةاوك  -
 (لتكاة ال ظهر ق  غراتب اممفاهر صيجهتاب ام ااهر) ةوطصطة الم مهاوك  رك ة .ٖ

 (را٘ٓٗٔ لال هررة) لمؤ  ة الر هلة لٗط  لي   الم تفر الد ه   تك ي ج
 (خٜٙٗٔه/ٗٚٛت )جمهه الديك أوص المكه ك يص ف امتهود   لت ري وردياوك  -

 لجماااهه مكااارز صق ااايخ  ااا تصك تك يااا ج لال جاااصخ الزارااارة قااا  م اااص  مفااار صال اااهررة .ٗ
 .(خٜ٘ٚٔ لال هررة)

 ج(خٛٗٗٔه/ٕ٘ٛت)  هب الديك أكمد وك ي    لكجر الع  ال  اوك  -
 لداتاارة المعااهرف العرمه يااة لمكمااد يوااد المعيااد تك ياا ج لالعماار وأو ااها وااها ال ماار إ .٘

 .(ت .د لالددك لكيدر أوهد)
 ج(خٜٙٗٔه/ٕٜٓت ) مس الديك مكمد وك يود الركمك  لال مهصي -

 .(ت.د لال هررة) لالتور الم وص  ق  ذيه ال  ص  .ٙ
 .(ت.د لويرصت) لال صا الالم؛ ق  أييهك ال رك الته ؛ .ٚ

 ج(خٕٚٙٔه/ٙٙٙت )د ال هدر يواوك  مكمد وك أو  ودر مكمد لالرازي -
 .(خٖٜٛٔ لالدصيت) لدار الر هلة لممتهر الفكهح .ٛ

 ج(خٛ٘ٓٔه/ٓ٘ٗت )اممهخ أو  الك ك وك ي   وك مكمد وك كويب  لالمهصردي -
 .(خٜٙٙٔ لويرصت) لمطوعة مفطاد اليهس الك و  لٕط لامكدهخ ال  طه ية .ٜ

 ج(خٔٗٗٔه/ ٘ٗٛت )ت   الديك أكمد وك ي    لالم ريزي -
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المؤ  اااة  لالمعااارصف واااهلمطط الم ريزياااة صا؛راااهرواااذدر مطاااط  صاتيتواااهرصايظ المااا .ٓٔ
   .(ٖٜٙٔ لال هررة) لالمفرية العهمة

مطوعااااااة دار الدتااااااب  لمفااااااطاد زيااااااهدة تك ياااااا ج لال اااااا ص  لمعرقااااااة دصه الم ااااااص  .ٔٔ
 .(ٖٜٙٔ لال هررة) لالمفرية

 ج(خٖٔٔٔه/ ٔٔٚت )مكمد وك مدرخ  لم ظصراوك  -
 .(خٕٕٓٓ لال هررة) لدار الكديث لل هك العرب .ٕٔ

 املراجع الثاًوية 
   جالويصم  لإ مهييه -

ال يتاااااة  (ليفااااار  اااااالطيك الممهليااااا ) اي اااااالميةمفاااااهدرة امماااااال  قااااا  الدصلاااااة  .ٖٔ
 .(خٜٜٚٔ لال هررة) لالمفرية ل دتهب

   جي   إوراريخ لطرمهك -
المدتواة العروياة ل طوهياة  لق  ال ر  امص اط صالعفاصر الص اطد ايقطهييةال ظخ  .ٗٔ

 .(خٜٛٙٔ لال هررة) لصال  ر
   ءجيالا ط لرز  -

يايك ل درا اهت صالوكاصث  لال جصك صالع صوهت ق  مفر يفر  االطيك الممهليا  .٘ٔ
   خ.ٕٗٔٓ لٔط لصاتجتمهيية اي  ه ية

   جمكمصد رز  ل  يخ -
 لدار الدتااااهب العروااااا  لة قاااا  ي ااااد الممهلياااا  صالعرمااااه ييكيااااامدب العرواااا  صتهريم .ٙٔ

 .(خٜٚ٘ٔ لال هررة)
   جي   ك ك ليود اهلل -

ل )مفااارل ال اااريعة وأكداااهخالوهياااث صأرااارة قااا  الم اااؤصلية الج هتياااة درا اااة م هر اااة   .ٚٔ
 خ(.ٜٙٚٔ

   ج عيد يود الاتهح ليه صر -
 خ.ٜٜٙٔ لدار ال   ة العروية لاميصويصك صالممهلي  ق  مفر صال هخ  .ٛٔ
 (.ٜٙٚٔل دار ال   ةل )ال هررةل ٕالعفر الممهليد  ق  مفر صال هخل ط  .ٜٔ
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 لٕط لدار ال   ااااة العرويااااة لمفااااري قاااا  يفاااار  ااااالطيك الممهلياااا المجتماااا؛ ال .ٕٓ
 خ(.ٕٜٜٔ )مفرل

   جأكمد ليود الرزا  -
 )مفارل لال يتاة المفارية العهماة ل دتاهب لالوذه صالورط ة زمك  الطيك الممهلي   .ٕٔ

 خ(.ٜٜٚٔ
 خ(.ٜٜٜٔ )مفرل لال يتة المفرية العهمة ل دتهب لالمرأة ق  العفر المم صد   .ٕٕ

   جصآمرصك هلخ كميدي قتك   لال  يو  -
قااا  العفااار المم اااصد   صاتجتمهيياااة صاتقتفاااهديةجصا اااب ماااك الكياااهة ال يه اااية   .ٖٕ

 خ.ٕٗٔٓ لالعرا  لٔط  لتا ير جديد
مادجيمهر  لال  هر -    ُمكر

 .(خٕٗٔٓ لدم  ) لم  صرات جهمعة دم   لتهريخ الممهلي   .ٕٗ
   :الذوريات

   جقه ه جهور ل هك  -
مج اااااة صا اااااط ل ع اااااصخ  لقااااا  يفااااار الممهليااااا  حايفاااااالصمكاااااهصتت  ايدارة اااااصا  .ٕ٘

 خ.ٕٛٓٓ (لٛ)العدد  (لٗ)المج د  لاي  ه ية
  جك ك قركهك يود ال هتر ليطية -

 -ٕٖٛٔراااااا/ٖٕٜ-ٗٛٚالجاااااراتخ قااااا  مفااااار قااااا  يفااااار الممهليااااا  الجراد اااااة   .ٕٙ
   خ.ٕٓٔٓ لأدتصور لٕج (لٜٕ)العدد  لالمج ة الع مية لخٚٔ٘ٔ

 


