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ط ىر الجرائـ المنتشرة في الع صر األخميني ،كما نعرفو
ط ىذه الدِّ َرا َسةَِّ َّ
أخ ى
تي ٍسىم ٍ
الض ٍك ىء عمى أىىـ ك ٍ
بأف الجريمة لـ تكف ظاىرة حديثة ،إذ إنيا كجدت مع ظيكر اإلن ساف عمى سطح األرض .كقد تنكعت

ط ىرىا ،كبيذا يق سمت الجرائـ ما بيف الجرائـ
أخ ى
الجرائـ في الع صر األخميني ما بيف أبسط الجرائـ ك ٍ
السياسية كالجرائـ المختمفة ،فإف أم أقداـ َّ
أم أقداـ
ضد الممؾ كنظاـ الحكـ ييعَّد مف الجرائـ السيا سية ،ك َّ
آخر َّ
ضمف الجرائـ المختمفة.
ضد القطاع العسكرم كاالقتصادم أك القطاعات األخرل أنطكل مف َّ

كنتيجة ليذا التنكع في الجرائـ سنحاكؿ في ىذه الدراسة الكقكؼ عمى الجرائـ المنتشرة في العصر

األخميني.

الكممات المفتاحية :الجرائم ،القانون ،إيران القديمة ،األخميني.

)Crimes in ancient Iran during the Achaemenid era (559-330 BC
Prof.Dr. Saad Abood Sammar

Zahraa Mahdi Muhammad
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Summary:
This study sheds light on the most important and dangerous crimes
spread in the Achaemenid era, and what we know that crime was not a
modern phenomenon, as it was found with the appearance of man on the
surface of the globe. The crimes in the Achaemenid era varied between the
simplest and most serious crimes, and thus the crimes were divided between
political crimes and various crimes, so any feet against the king and the
regime are considered political crimes, and any other feet against the
military, economic or other sectors are included in the various crimes. As a
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result of this diversity of crimes, we will try in this study to identify the
widespread crimes in the Achaemenid era.
key words: Crimes, Law, Ancient Iran, Achaemenid.
المقدِّمة:

تي ُّ
عد الجرائـ مف أخطر المشاكؿ التي كاجيتيا المجتمعات البشرية في العصكر القديمة .فقد
تنكعت في ًش َّد ة األضرار التي تمحقيا في المجتمع ،كاذ كاف ليا انتشار كاسع داخؿ البالط الممكي
السـ كاغتياؿ الممؾ األخميني كأفراد أسرتو ،كقد يككف المجرـ مف بيف
س ُّ
كىذا ما نالحظو مف جرائـ ىد َّ

أفراد العائمة الممكية أك المحيطكف بيا .لذا فإف الغمكض الٌذم أحاط عالـ الجريمة في العصر

أف
األخميني كاف الدافع الميـ لدراسة ىذا المكضكع ،كالتعرؼ عمى أىـ الجرائـ كأخطرىا .كما يبدك َّ
الض ٍك ىء الكافي
ىذا الجانب مف تاريخ الدكلة األخميني لـ يتطرؽ لو الباحثيف العرب ،كلـ يي سمط عميو َّ
في الدراسات العربية بالشكؿ اٌلذم سيتـ يمعالجتو في ىذه الدراسة.

كمف مشكالت ىذا البحث ىك قمة المعمكمات التاريخية عف ىذا المكضكع نتيجة ما أقدـ عميو

اإلسكندر المقدكني مف حرؽ العاصمة األخمينية كاٌلذم أدل إلى فقداف كثير مف األدلة كاآلثار التي
أف تكضح كثير مف ىذه الجرائـ ،لذا حاكلنا حؿ ىذه المشكمة مف خالؿ ما
بدكرىا كاف مف الممكف َّ

يع ثر عميو مف نصكص تركيا لنا ممكؾ األخمينييف عمى سفح الجباؿ ،تضـ في مضمكنيا الجرائـ التي
حدثت في ذلؾ العصر.
سيذكر في
أما عف
َّ
فرضية البحث التي ستككف عمى شكؿ أس ًئمة كسنحاكؿ أثباتيا مف خالؿ ما ي
ٌ
اعيا؟ ىؿ ىنالؾ معيار كاضح
متف البحث ،كىي :ما الجرائـ التي كانت تيرتكب؟ ما طبيعتييا؟ ما أنك ي
ضمف الجرائـ؟ ىؿ ىحدث جرائـ في
لفصؿ الجرائـ عف بعضيا؟ ىؿ عدة التى ىم َّردات السياسية مف ٌ
القطاعات المختمفة مف الدكلة كمف بينيا القطاعات العسكرية كاالقتصادية ؟ كغيرىا مف التساؤالت

تضمف إجابتيا في متكف البحث.
َّ

المتَّبع في ىذه الدراسة ،فتارة في مكاضع مف الدراسة اتبعنا المنيج
أما عف منيج البحث ي
ٌ
الكصفي ،لكصؼ الجرائـ كما تتبع عف حدكث ىذه الجريمة ،إلى إتباع المنيج التحميمي؛ لتحميؿ
النقكش كالكتابات الممكية ،لتعزيز الشكاىد عف الجرائـ التي ارتكبت.
سنتناكؿ ىذا المكضكع في و
عدد مف المحاكر :كاف أكليا تعريؼ الجرائـ ،كخصص المحكر
ضد الممؾ ،كالتمردات السياسية كالخركج عمى سمطة
الثاني لدراسة الجرائـ السياسية كقسـ إلى جرائـ ٌ
أما المحكر الثالث :فقد يكرس لمحديث عف الجرائـ المختمفة،
الممؾ ،إذ قاـ بيا الطامعكف في السمطةٌ ،
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التالعب
كىي متعددة منيا :اليركب مف الخدمة العسكرية ،كرشى القضاة لتغيير األحكاـ الصادرة ،ك ي

في كزف العممة(سكو).
أو ال  -تعريف الجرائم:

قرر عقكبة لمرتكبو" ( ُ) .كمف الممكف أف تي َّعرؼ بأنَّيا
"إنَّيا يك ٌؿ فعؿ أك امتناع يحظره القانكف ي
كي ٌ
السمكؾ اٌلذم ييخالؼ المعايير كالمبادئ ،كبيذا ييعاقب عميو القانكف ( ِ).

إما أف يككف انعكاس نا لمخير أك لمشر،
كعرؼ في الحضارات القديمة عمى َّ
ي
أف السمكؾ اإلنساني ٌ
القكة مف
فجكىر الحياة
ٌ
القكة ،كىدؼ اإلنساف الدائـ ىك االستحكاذ عمى أكبر قدر مف ٌ
تككف ٌ
اإلنسانية ٌ

( ّ)
أف تطكرت الغرائز األنانية
بأم فعؿ ،كىذا ما حدث بعد ٍ
أجؿ البقاء  ،كلذا كاف مف الممكف أف يقكـ ٌ
عند البشر كنضجت ( ْ) .كبيذا يمكف ُّ
طبيعية؛ ككنيا تيالزـ التطكرات التي تحدث
عد الجريمة ظاىرة
ٌ

ً
صكرىا ،كاف
جتمعية حتٌى لك كانت في أبسط
حياة يم
الحياة ،كليا ارتبا ن
ٌ
ط مع المجتمع أيَّنما كجدت ٌ
في ٌ
مف الممكف حدكث الجريمة؛ لكجكد الغريزة األنانية لديو ،ما يدفع إلى العدكانية مع األخريف؛ لمحصكؿ

عمى ما يي شبع ىذه الغريزة ،كقد تدفع إلى االعتداء عمى اآلخريف؛ لتأميف قكتو بمختمؼ الكسائؿ مف
أجؿ البقاء.
بكؿ ما
مر العصكر ،عمى سبيؿ المثاؿ اعتقاد اإلغريؽ َّ
بأف الطبيعة ٌ
ككانت الجرائـ مختمفة عمى ٌ
إف
خفية ،كما ىي يحدث مف جرائـ ىك امتداد ليذا التفسير ،يمقد نار ليا ،إذ َّ
إليية ٌ
بقكة ٌ
فييا ،تككف محككمة ٌ

الشخص القائـ بالجريمة قد أصابتو المعنة اإلليية ( ٓ).

السياسية في تمؾ المجتمعات القديمة بالصبغة
بما اتصفت بو الجرائـ
ٌ
كىذا ما نستطيع تكضيحو ٌ
الديني ة ،حينما َّ
عد الممكؾ أنفسيـ ممثميف عف اإللو في األرض كما يفعمكف يُعبر عف إرادة اإللو ،لذا
ٌ
فيي تككف غير محدكدة ،كال يتعرضكف إلى المساءلةٌ ،ثـ يككف المكظفيف غير مسؤكليف عف نتيجة
أم خركج عنو يي ُّ
كقانكنية ( ٔ).
دينية
تصرفاتيـ ما دامت ال تخرج عف التفكيض ،ك َّ
ٌ
عد جريمة ٌ

كما ييمنا معرفة الجريمة في العصر األخميني ،كىذا ما نستطيع التعرؼ عميو بصكرة كاضحة

( ٕ)
عم ُل بشريع ِة
عمى سبيؿ المثاؿ :مف رسالة أرسميا أردشير األكؿ إلى عز ار  ،جاء فييا" :كل من ل َي َ
فمي ْح َك ْم عميو.)ٖ ( "...
يك وشريع ِة الَ َ
إلَ َ
ممك ُ
أف مخالفة القانكف اإلليي
السياسية عمى الجرائـ؛ كذلؾ َّ
الدينية ك
في النص السابؽ يضفي الصبغة
ٌ
ٌ

كالقانكف الممكي مف الجرائـ التي يجب أف ييعا ىقب عمييا الفرد ( ٗ).
تي ىع ُّد الجرائـ العامة جميع الجرائـ التي يرتكبيا أفرد المجتمع ( َُ) .كليا تأثير في النظاـ العاـ
ضد النظاـ
كمبادئو ،كبالمفاىيـ كاألعراؼ كالتقاليد في كؿ منطقة كفي عصكر مختمفة ،ككانت الجرائـ ٌ

325

العــدد الحادي واألربعون

جامـــعة واســـط
مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

الجزء الثاني/تشرين الثانيٕٕٓٓ/

ضد النظاـ العاـ كفي مكاف أخر يككف
العاـ مختمفة ،ك َّ
عد جريمة ٌ
أم إجراء في كقت كمكاف خاص قد يي ٌ
مف األعماؿ المباحة .فإف ممانعة إطعاـ المس اكيف كتناكؿ الطعاـ في األماكف العامة كانت مف ضمف
إف ىذه الممارسات ال عالقة ليا بالقانكف الحالي ( ُُ).
الجرائـ ،كلكف في الكقت الحاضر َّ

فمػػـ تكجػػد ل ػػدينا معمكمػػات كافيػػة ع ػػف عػػدد الج ػرائـ كانكعي ػػا فػػي الع صػػر األخمين ػػي ( ُِ) .فقػػد تك ػػكف

الج ػرائـ ضػػد النظ ػػاـ العػػاـ متنكعػػة مني ػػا :ج ػرائـ خا صػػة كعام ػػة تخػػص ال شػػرؼ كالك ارم ػػة كالػػنفس كالم ػػاؿ
كالسرقة ،ككذلؾ يك ٌؿ فعؿ يخالؼ العادات كالتقاليد المجتمعية يي ُّ
عد جريمة ( ُّ).

كبيذا فإف الجرائـ في العصر األخميني لـ تكف كاضحة كمشخصة كما ىك اآلف في الكقت

الحاضر .كلكف ما نستطيع التعرؼ عميو يككف مف الكثائؽ كالنصكص المرتبطة بيذا العصر .كلقد

أم إقداـ َّ
ضد ىذه األركاف
كانت ىنالؾ ثالثة أركاف رئيسة ىي :الديف ،كالممؾ ،كالدكلة .بيذا َّ
فإف َّ

الثالثة يي ُّ
عد جريمة يجب معاقبة القائـ بيا ( ُْ) .لذا قسمنا الجرائـ عمى أساس ما كجدنا مف شكاىد
تاريخية.
ثانيا  -الجرائم السياسية

ليس لدينا في ىذا العصر ،معيار كاضح لفصؿ الجرائـ السياسية كغير السياسية ،كلكف األىمية

التي كانت تكلييا المحاكـ فيما يخص العقكبات الشديدة التي كانت تفرض عمى بعض الجرائـ ،لذا
نستطيع أف نطمؽ عمييا بأنيا جرائـ سياسية .التي مف الممكف أف نعرفيا :بأنيا التمردات كالثكرات

التي يقكـ بيا بعض األفراد مف أجؿ السيطرة عمى الحكـ ،كبعد فشميا يناؿ ىؤالء المتمردكف أك الثكار

عقكبات قاسية ال يي ستثنى منيـ حتَّى المقربيف مف الممؾ ( ُٓ) .كىي جرائـ متعددة منيا:
ٔ  -جرائم ضد الممك:

فاستمرار حكـ الممكؾ األخمينييف لسنكات طكيمة ،ربَّما راجع إلى العقكبات القاسية التي فرضيا

ىؤالء الممكؾ عمى ىذا النكع مف الجرائـ .ألنَّيـ كانكا يمثمكف السمطة العميا في الدكلة؛ لذا كانت

ضد الحكـ الممكي كالممؾ يي ُّ
عد مف الجرائـ
أكامرىـ تينفذ بدقة عالية ،كمف ىذه الناحية كاف َّ
أم إقداـ ٌ
الكبرل كتفرض عمييا أشد العقكبات ( ُٔ).
يخؿ مف جرائـ حدثت بحؽ الممؾ كأسرتو كمف ىذه الجرائـ التآمر
كمع ذلؾ فإف ىذا العصر لـ ي

عمى حياة الممؾ ،لذا تككف عقكبتيا اإلعداـ حتى لك كاف المتآمر مف األسرة الممكية .كىذا ما ٌتـ ذكرة
آنفان عند إقداـ داريكش ابف الممؾ أردشير الثاني(َْْ  ّٖٓ-ؽ.ـ) كمحاكلة قتؿ أبيو؛ لذا يحكـ عميو
الممكية التي
أف الصالبة كالعزـ في األحكاـ
مما تقدـ َّ
حياة الممؾ.
كنستدؿ َّ
ٌ
بالمكت بجريمة التآمر ٌ
ٌ
ضد ٌ
ضد الممؾ كالدكلة ال يسمـ منيا حتٌى ابناء الممؾ ( ُٕ).
تخص الجرائـ ٌ
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كمف أىـ الجرائـ ىي محاكلة ستراب باخترم

( ُٖ)

ككندراف الَّذم أيديَّف بقتؿ الممؾ داريكش

األكؿ(ِِٓ  ْٖٔ-ؽ.ـ) فعندما حدثت ىذه الجريمة ،كاف الممؾ يشرؼ عمى أعماؿ البناء في
برسبكليس ،فتعرض ليجكـ مف قبؿ ككندراف اٌلذم حاكؿ التيرب مف جرائمو كتحكيؿ القضية إلى
قضية أخذ ثأر لػ (برديا) ليكسب رأم العاـ لمصمحتو ،كبيذا صرخ "أنا أنتقـ لبرديا مف داريكش" ،كقبؿ
تنفيذ الضربة الثانية ،أيلقي القبض عميو مف قبؿ حرس الممؾ داريكش األكؿ ،كمف أجؿ أف يحصؿ

عمى تأييد الحرس كالحاضريف كاف يصرخ بأعمى صكت "ألنَّو كاف قاتؿ ابف ككرش ،بذلؾ انتقمت

منو!" ( ُٗ) ،ككانت الضربة التي تعرض ليا الممؾ داريكش األكؿ شديدة بحيث اسقطتو عمى األرض،
حبسو ،ليستجكب عف الدكافع كراء ىجكمو عمى الممؾ كمحاكلة
إال َّ
أف الحرس مسككا ب ػ (ككندراف) كتـ ى
أف فاؽ الممؾ أيعمـ بأف الشخص الذم أعتدل عميو أيلقي القبض عميو ،كىك في السجف،
اغتيالو .كبعد َّ

أف معاقبة
لذا أخبرىـ بأف يبقى ىناؾ إلى أف يستعيد صحتو ،كتتـ محاكمة ( َِ) .كىذا ما يدؿ عمى َّ
األفراد في بعض الحاالت ال تتـ مباشرنة ،بمجرد ارتكابو لمجريمة ،بؿ بعد التحقيؽ كمعرفة األسباب
كالمحاكمة.

كمف الجرائـ األخرل التي حدثت بحؽ الممؾ ما يذكر في سفر أستير ،كىي محاكلة الخ صياف

مف التآمر ضد حياة الممؾ (خشيارشا األكؿ) ،كىذا ما ذكره لنا مردخام

( ُِ)

أف عرؼ مف باب
بعد َّ

بأف خصياف الممؾ يك ٌؿ مف (بغثاف كترش) المذيف كانا في الكقت نفسو حارسيف بباب
المصادفةَّ ،

الممؾ ،إذ خططا لمؤامرة ضد الممؾ خشايارشا األكؿ (ْٖٔ  ْٔٔ-ؽ.ـ) ،فيما كانا عازىميف عمى
( ِِ)
كنقمت ىذه األخبار إلى الممؾ لمتحقيؽ
قتمو ،فبعد سماع ذلؾ ذىب يم سرعان مف أجؿ اخبار استير  ،ي
فييا ،كالتأكد مف صحة المؤامرة التي حبكت ضد قرر معاقبتيـ ( ِّ).
كمف األعماؿ األخرل التي كانت تي ُّ
عد مف الجرائـ ،ىي عدـ االحتراـ كالجمكس عمى العرش
الممكي ،كالسير عمى البساط الخاص لمممؾ ،كالدفاع عف المقصريف بحؽ الممؾ ،كخركج اليد مف
ٌ
الرداء في حاؿ كجكد الممؾ تككف عقكبتيا المكت ( ِْ).

كع ٌد اليركب مف األسر جريمة ع قكبتيا المكت ،ككذلؾ مف يقصر في كاجباتو في حراسة
ي
معسكرات األسرل يمقى العقكبة نفسيا أم (المكت) .كمف الشكاىد التاريخية عمى ذلؾٌ ،أنو في عيد

الممؾ ككرش الثاني ( ٗٓٓ  َّٓ-ؽ.ـ) يشكمت محكمة لمنظر في حكـ ىذه العقكبات؛ فعندما كاف
ممؾ ليديا كرزكس ( )ِٓ ( )Croesusكابنو رىينة عند الممؾ ككرش الثاني حاكؿ ابنو القياـ بخدعة مف
أجؿ اليركب ،لكف الممؾ ككرش الثاني عرؼ بما ييخطط؛ لذا أمر بقتمو أماـ أنظار أمو كأبيو بصكرة
مباشرة بعد مسكو كلـ يعرض عمى المحكمة .كعندما شاىدت أمو ىذا المشيد المؤلـ لـ تتحمؿ المنظر
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القاسي؛ لذا ألقت بنفسيا مف السكر .كبعد ذلؾ ىرب كالده كركيسكس مف السجف بمساعدة عدد مف
السجناء كعند معرفة الممؾ بذلؾ ،أمر بقتؿ جميع السجناء اٌلذيف حاكلكا مساعدتو في اليركب ( ِٔ).

ككانت مخالفة األكامر الممكية تي ىع ُّد مف الجرائـ الكبرل ،كالمخالؼ لتمؾ األكامر تنتظره عقكبة
قاسية .بحسب ما يذكر في العيد القديـٌ ،أنو في عيد الممؾ داريكش األكؿ الذم أختار عدد مف
الكزراء مف أجؿ أدارة مممكتو ،ككاف دانياؿ يتميز مف بينيـ ( ِٕ) ،لذا قرر الممؾ داريكش األكؿ أف يعيد

إليو إدارة شؤكف البمد ،كلكف ىذا القرار جعؿ كز ىارء آخريف يحسدكف دانياؿ عمى م ا كصؿ إليو مف
منصب .فقرركا باالتفاؽ مع حكاـ المدف األخرل بأف يبحثكا عف خطأ أرتكبو دانياؿ مف أجؿ

( ِٖ)
نجد عمَّة عمى دانيال ىذا إلَّ إذا
محاكمتو ،لكنيـ فشمكا في أيجاد َّ
أم دليؿ عمى دانياؿ  .كقالكا "ل ُ
وج ْدناىا فيما َلو ِ
داريوس،
"أييا ا َلم ِمك
ص َم ٌة
بشريع ِة إليو" (  .)ٕٜلذا قرركا الذىاب إلى الممؾ كقالكا لوُّ :
َ
ُ
َ
ت إلى ِ
ماء واتَّفقوا عمى أن
األبد،
الع َ
ِع ْ
شَ
تشاور جميع ْو َز ار ِء المممك ِة و ُ
ظ ُ
األمراء و ُ
الولة و َ
الح َّكام و ُ
َ
ثالثين يوما إ ْل
ط َمبا من إلو أو إنسان إلى
أمر أم ار ُم ْب َرما َّ
ب َ
صدر ُح َّ
َ
بأن ُك َّل َم ْن يط ُم ُ
كما َم َمكيَّا ،وتَ َ
تُ َ

ِ
ب األ ِ
غيير في ِو،
أييا ا َلم ِمك ،أعمن
ُسود ،فآلن ُّ
ِم َ
مقى في ُج ّ
بمرسوم فال َيجري تَ ُ
األمر َ
َ
نك ُّأييا ا َلممكُ ،ي َ
أحد" ( ٖٓ).
ِمث َمما ل َيجري تَغيير في َ
اي وفارس التي ل يتعدَّاىا ٌ
ريع ِة َ
ش َ
ماد َ

كبعد إصدار ىذا األمر مف قبؿ الممؾ ،كمع عمـ دانياؿ بيذا األمر كاف يتكجو إلى أكرشميـ

بأف دانياؿ يعبد اإللو
كيعبد اإللو ثالث مرات في اليكـ ،كقد ترصد لو األعداء ،لذا قامكا بأخبار الممؾَّ ،

( ُّ)
ت
ض َّرع لو ،فذىبكا مسرعيف إلى الممؾ ،مذكريف لوَّ ،
أمر ُ
كيتى ى
بأف القانكف األخميني ال يتغير " .وما ْ
ِ
أحد" ( ِّ) .اكتشؼ الممؾ ما كاف ييخطط لو ىؤالء ،إذ
مثل شريع ِة مادي
فيو ٌ
فو ا
وفارس ل ُيخالِ ُ
َ
بو َ
ماطؿ كثي نار في إصدار حكـ القاء القبض عمى دانياؿ ،لكنو لف يستطيع التراجع عف القرار الذم

أصدره ،فكاف بيف خياريف أحدىما أصعب مف اآلخر ،فإما أف يخالؼ القانكف كييعرض نفسو كدكلتو
لمثكرات كالتمردات كفقداف العرش ،أك أف يينفذ القانكف يم ضحي نا بػ (دانياؿ) ،كىك يعمـ أنَّو مظمكـ .في

النياية كاف مجب نار عمى تنفيذ القانكف سعي نا منو عمى تطبيقو بصكرة صحيحة في جميع أنحاء

البالد ( ّّ)  .كقد صدر الحكـ فجيء بدانياؿ كأيلقي في جب األسكد أم (حفرة أسكد) ،كقاؿ الممؾ
أف الممؾ قد أتخذ
اظب عمى عبادت ِو ىو ينق ُذ َك" ( ٖٗ) .كالمالحظة ىنا َّ
لدانياؿَّ " :
إلي َك ا ّلذي َ
أنت ْمو ٌ
أف يأخذ أم قرار مف
بأف الممؾ ال يستطيع َّ
أف أصر عميو األعداء كلكف ما ذكرنا مسبق نا َّ
القرار بعد َّ
أف الممؾ يأمر
المالحظ فيما بعد َّ
دكف َّ
أف يستشير المستشاريف السبعة الحاضريف معو في القصر .ك ي
بألقاء يك ٍّؿ ًمف اٌلذيف كشكا بػ (دانياؿ) في جب األسكد ( ّٓ).
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كما يذكر كذلؾ في العيد القديـ عف جريمة مخالفة األكامر ما جاء في سفر أستير إذ يكضح
امتدت مممكتو مف ً
عصياف الممكة كشتي ،زكجة الممؾ خشايارشا األكؿ كعدـ اطاعتيا ،اٌلذم َّ
اليند إلى

يككش ( ّٔ) لذا قرر إقام ىة كليمة في السنة الثٌالث ًة مف يمٍم ًك ًو لجميع رجاؿ حاشيت ًو كالقاد ةً كاألشراؼ ،كبعد
ذلؾ عمؿ كليم نة أخرل لسكاف العاصمة شكش في حديقة القصر ،يشربكف ما يطيب ليـ مف

الشراب ( ّٕ) ،كفي الكقت نفسة أقامت الممكة (كشتي) كليمة لمنساء ( ّٖ) ،كفي اليكـ السابع مف الكليمة
( ّٗ)
ليرل
شرب الممؾ كثي نار مف الخمر ،كأمر الخصياف السبعة  ،أف ييحضركا الممكة (كشتي)؛ ى
الحاضركف مف األشراؼ كالعامة جماليا؛ ألنَّيا كانت رائعة الجماؿ ،كعندما بمَّغيا الخصياف بما أمر

يستشير الحكماء
بو الممؾ ،رفضت الذىاب .فغضب بذلؾ الممؾ بشدة ،كجري نا عمى العادة قرر أف
ى
كمف لديو خبرة بأحكاـ القانكف ،فيـ كانكا مف بيف األشراؼ كالمقربيف مف الممؾ ( َْ) ،كخاطبيـ

تعم ْل ِبما أمرتيا ب ِو عمى لسان
الذم جاء فيو" :ماذا نفعل بالممكة و ْ
شتي بحسب القانون؛ ألنَّيا لم َ
حد ُه ،بل أيضا إلى القادةِ
ِ
سئ إلى
الرؤساءَّ :
الخصيان؟" بذلؾ رد عميو ُّ
"إن و ْ
الممك َو َ
شتي الممكة لم تُ ْ
ِ
جميع النِّساء،
فعمتو سيصل إلى مسامع
ألن خبر ما
يروشَّ ،
الشعوب في جميع أقاليم
ِ
و ُّ
أح ْ
ُ
الممك َ
ش ِو ُ
ِ
ِ
جئ......فإن
وي ُق ْم َن :أمر
فيحتقرن أزو َّ
أح ْ
الممك َ
اجين َ
يروش بإحضار وشتْي الممكة إليو فمم تَ ْ
ش ِو ُ
ْ
ٍ
خير منيا.
تدخل وشتْي إلى مجمسو و َّ
شاء الممك أمر بأن ل ُ
لم ْن ىي ٌ
أن ُيعطى الممك مقاميا كممكة َ
ِ
ِ
كرَم ُّ
في ِ
الكبير إلى
اجي َّن ِم َن
ويعمم ىذا ا ّلذي أمر ب ِو
كل النِّساء أزو ُ
الممك في جميع مممكت ِو العظيم ِةُ ،
ُ
( ُْ)
الص ِ
غير" .
َّ
كيتبيف مما كرد في النص أعالء بأف مخالفة أكامر الممؾ كانت مف ضمف الخطايا التي ليس

أف يي سامح عمييا الممؾ .حتٌى إذا كاف شخص المتمرد عمى األكامر الممكية مف المقربيف
مف السيؿ َّ
لمممؾ ،كأف كانت الممكة .كلذا يع ٌد جريمة بحؽ الممؾ ،تس تحؽ أشد العقكبات .كلعؿ مف الجدير ذكره
بؿ َّ
عدىا األخمينيكف جريمة بحؽ كؿ رجؿ
َّ
أف ىذه الجريمة لـ تكف ميينة لشخصية الممؾ لكحدهٍ ،
الذم مف الممكف أف يتعرض إلى التجاكز كاالحتقار مف قبؿ زكجتو ،كتياف بذلؾ كرامتيـ.

التمرد السياسي والخروج عمى سمطة الممك:
ِ-
ِّ

كىي الجرائـ التي عبر عنيا الممؾ داريكش األكؿ في نقش بيستكف إذ أمر بنقش جميع األحداث

الميمة كالتي حدثت في مدة حكمة كمنيا التمردات الٌذم قامت في أماكف مختمفة ،كمف ىذه التمردات
ما حدثت في عيد الممؾ داريكش األكؿ بعد القضاء عمى كئكماتا تمرد آسينو

التي أرتكبيا ىك ادعاء الممككية كاالستقاللية في حكـ عيالـ ( ّْ).

323

( ِْ)

في عيالـ ،كالجريمة

العــدد الحادي واألربعون

جامـــعة واســـط
مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

الجزء الثاني/تشرين الثانيٕٕٓٓ/

"عندما قتمت كئوماتا الكاىن ،رجل باسم آسينو( ،)Acinaابن پَ َدرمو( ،)Upadarmalتمرد في
عيالم ،وقال لمجنود :في عيالم أنى ممك" ( ْْ).

كفي النص المذككر آنف نا يكضح بعد معاقبة كئكماتا بالمكت ،ظيكر شخص أخر متمرد عمى
السمطة الحاكمة ،كما قاـ بو يي ىع ُّد جريمة ،كمف الجرائـ األخرل ،االدعاء بالممككية بذلؾ ينبغي مالحقتو
كالقضاء عميو ،كمعاقبة المتمرديف.

كظير بالتزامف مع صراعات الممؾ داريكش األكؿ في ارمنستاف

( ْٓ)

كباقي البمداف ،اقدـ

البابميكف عمى التمرد لممرة الثانية في عاـ (ُِٓ ؽ.ـ)  .ككاف قائد التمرد شخص باسـ آراخا ،ابف
ىالديتو ( .) Halditaكىذا ما ذكره الممؾ داريكش األكؿ في نقش بيستكف ،بأف شخص باسـ آراخا ىك
اسـ ارمني البف ىالديتو ،تمرد في بابؿ ( ْٔ).

ضدي ،رجل باسم آرخو،
"عندما كنت في فارس وفي أراضي الميدية لممرة الثانية ،تمرد البابميون
ّ
أرمني ،ابن ىالديتو ،تمرد في بابل ،....،من ىنالك لقد كذب عمى الجيش ىكذا :أ ّني نبوخذ نصر،
( )ٗٚ

ضدي ....،أصبح ممك بابل"
ثم ،تمرد الجيش
ّ
ابن نبونائيد ،أنا كذلك ،ومن ّ
ىنا نالحظ بأف جرائم ًو لقد تعددت فيك يقكـ بجريمة التمرد كالعصياف ضد الممؾ ،ثيَّـ يقكـ
بجريمة الكذب عمى الجيش يمدعي أنَّو نبكخذ نصر ،كبيذا جعؿ الجيش يتمرد ضد الممؾ داريكش
بؿ
ضد الممؾ فح سبٍ ،
األكؿ ،كالجريمة األخرل بإعالف نفسو ممؾ بابؿ ،يك ٌؿ ىذه الجرائـ لـ تكف ٌ
ضد سيادة البالد كأمنو؛ كبذلؾ استحؽ أشد العقكبات.
كانت ٌ

بؿ ىنالؾ
لذا لـ تكف الجرائـ السياسية مجرد تمردات حدثت مف قبؿ أفراد خارج األسرة الممكيةٍ ،
بعض الجرائـ نستطيع ُّ
سياسية ،تسعى لمسيطرة عمى الحكـ كقتؿ الممؾ ،كمف ىذه الجرائـ
عدىا
ٌ
ضد الممؾ ،نذكر منيا ما قاـ بو ككرش
المؤامرات ال تي تيحاؾ مف قبؿ أفراد مف ضمف العائمة الممكية ٌ

الصغير (َُْ  ََْ-ؽ.ـ) مف أجؿ السيطرة كاالستحكاذ عمى الحكـ .كلقد كاف ككرش الصغير(الذم
كصفو بمكتارؾ بأنو مثير الفتف من يذ الطفكلة) ( ْٖ) ،قائدنا لمقكات العسكرية في آسيا الصغرل ،ككاف
منشغالن في الحركب القائمة بيف أثينا كا سبارطة .كقد جاء خبر مف كالدتو بركشات التي كانت تفضمو

عمى باقي أبنائيا ،كأخبرتو بأف يرجع مسرع نا إلى العاصمة قبؿ كفاة كالده الممؾ داريكش الثاني(ِّْ -

ب الممؾ
صى
َْْ ؽ.ـ) الذم تراجعت صحتو كثي انر ،ليككف ممكان مف بعده ،كلكف قبؿ كصكلو ،ىن ى
داريكش الثاني ابنو أردشير الثاني ليككف ممكان مف بعد ،ثيَّـ مات الممؾ داريكش الثاني قبؿ كصكؿ

ككرش الصغير ،كبعد ذلؾ بدأت الخطط كالمؤامرات مف قبؿ ككرش الصغير لقتؿ أخيو أردشير الثاني

كالجمكس عمى العرش ،كلقد تعاكف بذلؾ مع كاىف

( ْٗ)
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مؤامرة لقتؿ أردشير الثاني كقت التتكيج لكف ٌتـ كشؼ ما كاف يخطط لو ككرش كالكاىف كأيلقي القبض
عمييما ،حاكؿ الممؾ معاقبة ككرش الصغير بالمكت ،لكف تدخؿ الممكة بركشات ،كتشفعيا لو عند
الممؾ أردشير الثاني بأف يسامح أخاه كيعفك عنو اعطتو فرصة بالحياة ،ليخطط لمؤامرات أخرل مف

أجؿ الحصكؿ عمى العرش ( ُٓ).

كىناؾ أمر أخر يي ىع ُّد مف الجرائـ السياسية كالقياـ بو جريمة ،ىي إفشاء أسرار الممؾ أك المممكة.
كبيذا فإف حفظ أسرار الممؾ بمصداقية ،كانت مف العادات الفارسية التي يع ٌد كشفيا مف الجرائـ التي
تحاسب عمييا الدكلة األخمينية ،كحفظ ىذه األسرار كاف بكؿ صدؽ كأمانة إذ لـ يستطع أغراء الفرد

الممكية
بأف يكشؼ ما بحكزتو مف أسرار .كفي إحدل القكانيف
باليدايا كاألمكاؿ كال بالخكؼ كالتيديد َّ
ٌ
يأمر بالصمت في مك و
الممكية مجرم نا .كمف العقائد
اقؼ ليذ ًه ،بيذا كاف ناقؿ األخبار أك فاشي األسرار
ٌ

أف يتكفؿ بالقياـ بأم عمؿ
األخمينية إذ كاف مف الصعب عمى الفرد أف يحفظ األسرار فيك ال يستطيع َّ

ألف الطبيعة سيمت الصمت لإلنساف ( ِٓ).
كبير؛ َّ

كي ىع ُّد كذب الممكؾ كالحاشية السياسية مف بيف الجرائـ السياسية في الدكلة األخمينية ،كالخطايا
ي
الكبرل التي ال يغفر ليا ،ككثير ما تمت اإلشارة الييا في النقكش األخمينية ،كمنيا نقش بيستكف الذم

ييبيف تكجيو اإللو آىكارامزدا لمممؾ داريكش األكؿ لمحد مف ىذا الن كع مف الكذب كما يترتب عميو مف
عقكبة قاسية ،يمقرر ليا ( ّٓ) ،إذ جاء فيو:
تحصن نفسك من الكذب ،بعممك ىذا سيكون البمد في
أن
"أنت الذي تكون ممكا من بعدي يمزم َّ
ِّ
َ
( ٗ٘)
مأمن ،والرجل الكذاب ُيعاقب بشدة" .
أف الشخص الذم سيستمـ الحكـ مف بعده ،يستكجب أف يحصف نفسو مف
يتضح مف ىذا النص َّ

أف يجعؿ حكمو في مأمف مف طمع حب السيطرة
جميع الكذابيف الذيف يدكركف حكلو ،كبيذا يستطيع َّ
عمى الحكـ ،كيجعؿ البمد في مأمف مف الحركب الداخمية .كالشخص الذم يكذب ،ييعاقب بأقسى
العقكبات قد تصؿ إلى اإلعداـ.
كيماثؿ الممؾ داريكش األكؿ في نقش تخت جمشيد بيف ىذا النكع مف الكذب كالعدك كاالزمات

االقتصادية التي يتعرض ليا البالد ،بؿ كصفو بمثابة العدك لمدكلة األخمينية ،بما نصو:
"أن يحمي آىوارامزدا ىذا الشعب من جيش العدو ،والجفاف ومن الكذب" ( ٘٘).

ألف
كفي ىذا النص يطمب الممؾ داريكش األكؿ مف آىكارامزدا أف يحمي شعبو مف األعداءَّ ،

القحط كالكذب بمثابة العدك الذم مف الممكف أف ييدد الشعب كحكمة ،الكذب الذم لو عالقة مباشرة
الممكية.
في الخركج عف طاعة األكامر
ٌ
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كفي السياؽ نفسو يؤكد الممؾ داريكش األكؿ عف بدايات ما اسماه بالكذب السياسي الذم يعني

بو التمردات ضد الدكلة سكاء أكانت مف شخصيات أـ مف عامة الناس ،كىذا ما ضمنو في أحد
نقكشو:

"عندما ذىب قمبيز إلى مصر ،أصبح الناس غير مطي عين ،عند ذلك كثر الكذب في البالد" ( .)٘ٙ

كبذلؾ كضح الممؾ داريكش األكؿ في نقش بيستكف ٌأنو عندما ذىاب الممؾ إلى مصر ،كغيابو
عف البمد ،أدل إلى استغالؿ االكضاع مف قبؿ شعكب مختمفة ،لتخرج بذلؾ عف طاعة ما أيمر الممؾ
بو ،ليكثر في ذلؾ الكذب التي تعني التجرئ عمى التمرد عف طاعة الممؾ كالخركج عف إرادتو.
المقدس لمممؾ ككرش الثاني ،كىذا ما حدث
كتمثؿ ىذا النكع مف الكذب بادعاء النسب الممكي ي
بأنو ابف الممؾ ككرش الثاني كىك
في عيد كئكماتو (ِِٓ  ُِٓ-ؽ.ـ) أم برديا الكذاب الذم أدعى ٌ
أخ الممؾ قمبيز ( ٕٓ) .كبعد أف يك شؼ كذبو ،تمت معاقبتو ،كىذا ما تضمنو نقش بيستكف بالقكؿ" :ىو
ىكذا كذب عمى الناس قال ،أنا برديا أبن كورش أخ قمبيز أكون " ( .)٘ٛ

كلـ يستعمؿ الممؾ داريكش األكؿ كممة الكذب في نقش بيستكف مف أجؿ إلقاء المكـ عمى

األعداء ،كغالب نا ما تككف مف أجؿ كصؼ الكضع السياسي كالجرائـ التي أرتكبيا المتمردكف إذ يذكر

بأنيـ ممكؾ ( ٗٓ) .كفي ىذا المجاؿ نذكر
الممؾ داريكش األكؿ َّ
بأف المتمرديف قد أكذبكا عمى العامة ٌ
بعض مف ىذه النصكص:
ىيزداتو ( ٓ)ٙ؛
"ىذا َو َ

ىو كذب ،وقال ىكذا:

أنا أكون برديا ،ابن كورش ،أ ّني ممك" ( ٔ.)ٙ
أف الجريمة التي أرتكبيا ىؤالء الممكؾ ،ىي الخركج عمى الممؾ داريكش األكؿ
ضح َّ
كىنا يتَّ ي

كادعائيـ بالسمطة كالحكـ ،يك ٌؿ ىذه األكاذيب انكشفت بعد الخسارة التي الحقت بتمردىـ ( ِٔ).

ثالثا  -جرائم مختمفة:

ثمة جرائـ متعدد تشمؿ قطاعات مختمفة قد تككف عسكرية أك اقتصادية أك حككمية .كىي بالشكؿ
َّ

اآلتي:

ٔ  -اليروب من الخدمة العسكرية:

يي ُّ
عد اليركب مف الجيش مف الجرائـ التي ال يي سامح عمييا ،لذا ف يك ُّؿ جندم في الجيش يحاكؿ
اليركب كااللتحاؽ إلى قكات العدك ييعاقب مباشرنة بعد الحكـ عميو بالمكت مف قبؿ الممؾ ( ّٔ) .كما
حدث في الحركب اليكنانية  -األخمينية ال سيما في معركة (ساالميس َْٖ ؽ.ـ) في عيد الممؾ
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فأف خسارة الفيرس في حربيـ ضد اليكناف ىك
خشايارشا األكؿ يكضح مثؿ ىذه الجرائـ كنتائجياَّ ،

ىركب عدد مف الجنكد ،ليذا بعد االنتصار الذم حققو اليكناف عمى السفف األخمينية التي يبدك

أف خسر اليكناف أربعيف سفينة في حيف خسارة ال يفرس كانت أكثر مف مئتي سفينة ،لذا
كاضح نا بعد َّ
أصدر الممؾ خشايارشا أم نار بقتؿ جميع الفينيقييف الذيف كانكا مف أكائؿ الجنكد الياربيف مف

الجيش ( ْٔ)  .عمى الرغـ مما ذكره (ديكدكر الصقمي) عف ىركب الجنكد مف الحرب إال ٌأنو لـ يؤثر
عمى الصنكؼ العسكرية األخمينية؛ بسبب التنظيـ الذم تمتعت بو التنظيم ات العسكرية المتمثمة بػ ػ
أي فرد
"الخالدون الفرس الذي كان عددىم عشرة آلف ،ولم ينقص أبدا من عددىمَّ ،
ألن مع فقدان ّ
منيم وألي سبب ،يحل محمو جندي متدرب" ( ٓٔ).

 - 2رشى القضاة:

إف األىمية التي أكلتيا الدكلة األخمينية إلى العدالة كاظيار الحقِّ؛ لذا َّتـ اختيار عدد مف القضاة
الم َّ
قدمة ،ككاف المشرؼ العاـ عمى عمؿ القضاة ىك
في المدف المختمفة مف أجؿ متابعة الشكاكل ي

الممؾ ( ٔٔ)  .لذا كاف عمييـ القياـ بعمميـ عمى أحسف كجو ،كب يك ًؿ يم صداقية؛ لتحقيؽ العدالة ،كخالؼ
ذلؾ يي ُّ
عد جريمة يتـ المعاقبة عمييا .ىذا ما نمحظو عند إقداـ عدد مف القضاة إلى تفضيؿ الرشاكم
عمى تحقيؽ العدالة ،بذلؾ يح ًكـ عمييـ بالمكت مف أجؿ أف يككنكا عبرنة إلى اآلخريف حتٌى ال يقدمكا
عمى إصدار احكاـ غير عادلة مقابؿ الحصكؿ عمى الرشى كاألمكاؿ ،فيـ لـ يكنكا أحرار في إصدار

الحكـ؛ ألنَّيـ كانكا تحت مراقبة الممؾ ( ٕٔ)  .كمف بيف ىؤالء القضاة القاضي ساندككس في عيد الممؾ
ضد شخص برمء ،مقابؿ أخذه رشى مف الفضة ( ٖٔ) ،بيذا
داريكش األكؿ ،الذم أصدر حكمان ظالمان ٌ
بؿ أقدـ عمى جريمة ثانية ،بإصداره حكم نا ظالم نا بحؽ شخص
فيك لـ يقـ بجريمة كاحدة ككنو مرتشي ناٍ ،
برمء.

ٖ  -التالعب في وزن العممة (سكو):
لـ تنتشر العممة في الدكلة األخمينية في عيد الممؾ ككرش الثاني كالممؾ قمبيز عمى الرغـ مف

سيطرة الممؾ ككرش الثاني عمى خزينة ممؾ ليديو كرزكس ( ،)ٔٗ ( )Croesusالذم كضع بدايات
التعامؿ النقدم باستعمالو الذىب كالفضة بعد ضرب المسكككات ،التي لـ تكف رائجة بصكرة
كاسعة ( َٕ).

كلقد أكجد الممؾ داريكش األكؿ نظامان ماليان منتظمان بصؾ المسكككات باستخداـ الفضة كالذىب،
و
مسكككات ثابت في جميع األماكف ،ككاف كزف العممة الذىبية
ككضع بذلؾ قانكف ثابت بأف يككف كزف
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دريؾ ( ُٕ)ٖ.ّٓ(،غراـ) أم ٓٗ  %مف الذىب الخالص ،كالفضية كانت(ّٕٓ.غراـ) أم حكالي

َٗ %مف الفضة ،بيذا أكد الممؾ داريكش األكؿ عمى كزف العممة لينافس بيا مسكككات أخرل ( ِٕ).

كلكف إقداـ بعض حكاـ المدف بالتالعب في كزف العممة يع َّد غش نا ،كىذه مف الجرائـ الكبرل التي
لـ يسامح عمييا الممؾ داريكش األكؿ؛ آلنَّيا تسبب بفقداف ثقة الشعب بالحككمة التي تدخؿ الغش في
كزف العممة ،كبيذا يؤدم إلى دمار قيمة العممة بيف الدكؿ التي تتعامؿ بيا ،كسيترتب عميو خسارة

اقتصادية كبيرة.

كتسكؽ لنا الشكاىد التاريخيَّة بما يكضح جريمة التالعب بالعممة ،ما فعمو أحد حكاـ المدف ككندراف

ستراب باخترم (عرفت فيما بعد باسـ بالد ما كراء النير) التابعة لمدكلة األخمينية ككاف يسؾ بيا
النقكد .كمنح لو الصالحية في سؾ المسكككات كباقي حكاـ المدف التابعة لمدكلة األخمينية الذيف يسمح

ليـ بسؾ النقكد مف أجؿ التسييؿ المالي لمسكاف؛ التساع رقعة الدكلة األخمينية ،كلبطيء كسائط النقؿ

التي تنقؿ العمالت إلى باقي المدف كأحيانا تتعرض إلى السرقة؛ لذا سمح لبعض الحكاـ بسؾ

النقكد ( ّٕ).

كاعتقد (ككندراف) بأنَّو إذا غش في سؾ العمالت سيحصؿ عمى ثركة ىائمة ،كبسريَّة دكف عمـ أحد،
أف يككف الغش في العمالت الذىبية بمقدار خمسيف في المئة ،كبصكرة مضاعفة في الفضية.
ففكر َّ
كعمى كفؽ العادات األخمينية يذىب ممثمكف عف كؿ مدينة إلى العاصمة لالحتفاؿ بعيد نكركز ( ْٕ)،

مح َّمكلكف باليدايا كمقدار مف
كيجمبكف معيـ اليدايا كمف بيف ىؤالء كاف ممثمكف عف باخترم كىـ ي
العمالت التي
العمالت الذىبية ليتـ إىداؤىا إلى الممؾ داريكش األكؿ ،بذلؾ لـ يتنبو ككندراف بأف ٍ

أف ىذا األمر كشؼ ما فعمو ككندراف مف عممية الغش
أرسميا إلى ممؾ داريكش األكؿ مغشكشة ،بيد َّ
أف َّ
سمـ ممثميف باخترم العمالت إلى مسؤكؿ خزينة الممؾ داريكش األكؿ ،انتبو
في العممة .كبعد َّ
صاحب الخزنة بأف ىذه النقكد تختمؼ عف تمؾ التي تيصؾ في العاصمة ،كبعد قياسيا كجد بأنَّيا
مغشكشة عمى خالؼ العممة السائدة ،كبعدىا أخبر الممؾ داريكش األكؿ بذلؾ األمر ،لذا استدعى

اؿ مفاده" :أيف َّتـ سؾ ىذه النقكد؟ قالكا :يسكت في
ممثمي باخترم َّ
كتـ التحقيؽ معيـ ،كوجه ليـ سؤ ه
إف جميع
بأف ىذه العمالت مغشكشة؟ أجابكهَّ :
باخترم .سأليـ الممؾ داريكش األ كؿ ،ألـ تنتبيكا َّ
بأف العمالت في باخترم مغشكشة!" ( ٕٓ).
العمالت الذىبية في باخترم مف ىذا النكع ،كليس لنا عمـَّ ،

بأنو المسؤكؿ عف سؾ النقكد،
كلقد أمر الممؾ داريكش األكؿ بإحضار ككندراف لو كىك يعرؼ ٌ
ألنيـ لـ يتجرؤكا بالتالعب بكزف العمالت ما
كليس لمعامميف في سؾ العممة صالحية التالعب فيياٌ ،

لـ يكف حاكـ المدينة لديو يعمـ بذلؾ ،كيككف ىك الرابح األكبر مف ىذا العمؿ ،فأمر الممؾ داريكش
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األكؿ بإطالؽ سراح الممثميف ليرجعكا إلى بالدىـ ( ٕٔ)  .كفي أثناء عكدتيـ إلى باخترم صادفكا في

الطريؽ ككندراف كاطمعكه بما حدث لكنو نكر يك ٌؿ ذلؾ ،كأدعى بأنو فعؿ ىذا األمر ،بتكجيو مف الممؾ

بأف الممؾ دا ريكش األكؿ ال يسامحو كال يعفك لو
داريكش األكؿ كمع ذلؾ كاف خائف نا ،كىك يعرؼ جيدنا َّ
عف فعمتو ىذه ،كسيككف بانتظار أشد العقكبات نتيجة قياـ بجريمة الخيانة ( ٕٕ).
استنتاجات:
ُ  -تعددت كتنكعت الجرائـ في مجاالت مختمفة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
ِ  -ت نكعت الجرائـ في قساكتيا كبساطتيا مما أدل إلى تنكع العقكبات في العصر األخميني.

أف استم اررية الحكـ الممكي لمدكلة األخمينية ترجع لمعقكبات القاسية التي كانت تفرض عمى
ّ َّ -
الجرائـ القائمة بحؽ الممؾ.

ْ  -عدـ كجكد معيار ثابت ككاضح لفصؿ الجرائـ السياسية عف غيرىا.
عد التمردات السياسية جريمة قائمة بحؽ الممؾ ككنيا خارجة عمى السمطة الحاكمة المقدسة.
ٌٓ -
اليوامش والمصادر
)ُ( محمد حسني أبك ممحـ ،مصطفى عبداهلل أبك عبيمو ،أحمد إبراىيـ الزعارير ،مدخؿ إلى عمـ الجريمة،
األردف ،دار البيركنيَُِٓ ،ـ ،صِٗ.

)ِ( المصدر نفسو ،صّٔ.

)ّ( عالء بف محمد صالح اليمص ،تطكر المسؤكلية الجنائية حكؿ جريمة االبادة الجماعية ،الرياض ،مكتبة

القانكف كاالقتصادَُِِ ،ـ ،صِٓ.

)ْ( أشمي مكنتاغيك ،البدائية ،ترجمة ،محمد عصفكر ،الككيت ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،

ُِٖٗـ ،صٕٗ.

)ٓ( نجيب بكالمايف ،الجريمة كالمسألة السكسيكلكجية دراسة بأبعادىا السكسيك ثقافية كالقانكنية ،أطركحة دكتكراه
غير منشكرة ،الجزائر ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،قسـ عمـ االجتماع كالديمغرافيا ،ََِٕ ،صُٓ.

)ٔ( لكيس بركاؿ ،اإلجراـ السياسي ،ترجمة  ،حسف الجداكم ،عمى فيد الزميع ،الككيت ،مركز نيكض لمدراسات

كالنشرَُِٕ ،ـ ،صٖ.

أخيطكب بف أمريا بف عزريا بف مرايكث بف
صادؽ بف
)ٕ( عز ار ابف سرايا بف عزريا بف حمقَّيا بف ىشمُّكـ بف
ى
ى
ً
الكينة .ككاف عز ار عالمان ماى انر في
زرحيا بف يع َّزم بف يب ٌقي بف أبيشكع بف فينحاس بف ألعازار بف ىركف رئيس
ألف بركة الرب ً
إليو كانت عميو.
كمنحو الممؾ يك َّؿ ما طمى ىبو َّ
إلو بني إسرائيؿ،
ي
ب ي
الر ٌ
ٌ
شريعة مكسى التي أعطاىا ى
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األبكاف بكلس الفغالي كأنطكاف عككر ،كتاب العيد القديـ العبرم ،لبناف ،الجامعة األنطكانيةََِٕ ،ـ.سفر
عز ار (ٕ.)ٕ- ٔ- ٓ- ْ- ّ- ِ- ُ:
)ٖ( سفر عز ار (ٕ.) ِٔ :

)ٗ( حميد بيرامي احمدم ،تاريخ حقكؽ،جِ ،تيراف ،دانشگاه اماـ صادؽ (ع) ،ُّٗٓ،صُْ.
)َُ( المصدر نفسة ،صِْ.

)ُُ( عمى طالع زارم ،ماريا تاش شمس أبادم ،نظاـ جزايي ايراف در عصر ىخامنشياف ،تيراف ،جنگؿ

جاكدانو ،ُّٗٔ ،صٖٗ.

)ُِ( حميد بيرامي احمدم ،تاريخ حقكؽ ،جِ ،صِْ.
)ُّ( عمى طالع زارم ،نظاـ حاكـ بر جرايـ كمجازات ىا در دكره ىخامنشياف ،مجمو تحقيقات حقكقي،

انتشارات دانشكاه شييد بيشتي ،شمارة ٗٓ ،ُُّٗ ،صُْٔ.
)ُْ( المصدر نفسو ،صُْٓ.

)ُٓ( حميد بيرامي احمدم ،تاريخ حقكؽ ،جِ ،صُْ.

)ُٔ( عمي طالع زارم ،فاطمو شريفياف ،انکشاؼ نظاـ جزايی از بابؿ تا ايراف باستاف ،تيراف ،كتاب آكا
 ،ُّٗٔ،صُْٗ.

)ُٕ( پركيز رجبی ،ى ازره ىای گمشده ،جمدّ ،تيراف ،تكس ،َُّٖ ،صِْٓ.

)ُٖ( باخترم :كرد ذكرىا في نقش بيستكف باخترم (  .) Bāxtrishپی ير لكکكک ،کتيبو ىای ىخامنشی،
( ،) DB:6كفي كنديداد ذكرة بأنو األرض الرابعة التي خمقيا أىكرامزدا تككف (بمخ) .جميؿ دكستخكاه ،اكستا کيف

تريف سركدىا ك متف ىام ايرانی ،تيراف ،انتشارات مركاريد ،چاپ دكازدىـ  ،ُّٖٕ،صَٔٔ ،يقتصر ساتراب
باخترم عمى نير جيحكف في الشماؿ ،كأريانا في الغرب ،كعمى جباؿ الؼ جامع السفمي في الجنكب ،كعمى

أرض القبائؿ (ماساژات) أحدل القبائؿ الساكائية في الشرؽ .ايراف در عيد باستاف در تاريخ اقكاـ ك پادشاىاف
پيش از اسالـ ،تيراف ،چاپ گمشف ،ُّّٔ ،صُّ.

)ُٗ( ماريژاف مكلو ،ىرتزفمد ،گيرشمف ،سرزميف جاكيد ،ترجمو ،ذبيح اهلل منصكرم ،جِ ،تيراف ،زريف،

َُّٕ ،ص صّٖٔ .ّٖٕ-

)َِ( ماريژاف مكلو ،ىرتزفمد ،گ يرشمف ،سرزميف جاكيد،جِ ،صّٖٖ.

)ُِ( مردخام ابف يائير ابف شمعي ،مف ىعشيرةً
شميـ مع
ى
أكر ى
بنياميف ،الذم كاف مع الييكد الذيف تـ سبييـ مف ي
ى
يٍ
يكنيا ممؾ ىييكذا مف قبؿ الممؾ نبكخذ نصر مممؾ بابؿ .كتكلى يم ٍردخام تربية كرعاية أستير ابنة عمو التي
ٍ
فقدت أميا كأبكىا ،ينظر :سفر أستر(ِ .)ٔ- ٓ:

)ِِ( أستير التي ليا اسـ ثاني كىك ىدسة كىك االسـ العبراني كالذم يعني (اآلس) كىك نبات ذك رائحة كعطر
يككف جميؿ المنظر تككف أكراقيا دائمة االخضرار .كيككف معنى اسميا الثاني أستير أم (نجـ أك كككب) ما
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يقابؿ كككب الزىرة الالمع .تميزت بجماليا الطبيعي عف باقي فتيات الييكد فقد تكلى رعايتيا مردخام الذم ييعَّد

بمثابة مربي ليا كىي كانت تسمع ما يممي عمييا مف النصائح .لتصبح زكجة لممؾ خشايارشا الذم انجذب

لجماليا كجعميا ممكة لبالد .ينظر :فريد ذكي ،شخصيات مف الكتاب المقدس ،مصر ،دار اإلخكة لمنشر،

ََِٖ ،صُٔٓ .ُٖٓ-

)ِّ( سفر أستير (ِ.)ِّ- ِِ- ُِ- َِ- ُٗ :
)ِْ( حميد بيرامي احمدم ،تاريخ حقكؽ ،جِ ،صِْ.

)ِٓ( كرزكس الممؾ اليدم حكـ بيف عاميف (ْٔٓ  َٓٔ-ؽ.ـ) تكلى الحكـ مف بعد أبيو كخاض حربان مع

اخيو لمد حدكد سيطرة إلى نير ىاليس بعد فتح مدف إيكنيا .تابع بصكرة مباشرة التطكرات العسكرية لمدكلة

األخمينية كانتصارىا عمى الميديف بذلؾ قاـ بعدد مف التدابير لمكاجية األخمينيف منيا عقد اتفاقية التحالؼ مع
المصريف كعدد آخر مف –

-اإلجراءات العسكرية لمكاجية األخمينيف .كاظـ مكسكم بجنكردم ،تاريخ جامع ايراف ،جمد اكؿ ،تيراف ،مركز

دائرة المعارؼ بزرگ اسالمي (مركز پژىشيای ايرانی كاسالمی) ،ُّّٗ ،صِْٓ.

)ِٔ( فكتيكس قديس ،خالصو تاريخ کتزياس از کكركش تا اردشير ( معركؼ بو خالصو فكتيكس ) ،ترجمو،
کامياب خميمی ،کارنگ ،َُّٖ ،صّّ.

)ِٕ( دانياؿ مف بني ييكذا .سفر دانياؿ(ُ ،) ٔ:نشأ في مدينة أكرشميـ معاص انر ألرميا ،كتـ سبي دانياؿ مف

نصر عند ىجكـ عمى مممكة ييكذا سنة (ٕٖٓ ؽ.ـ) ،كتـ اختيار مف بيف الييكد ليعمؿ في قصر
قبؿ نبكخذ ٌ
نصر مع حنانيا كميشائيؿ كعزريا ،تـ تغير أسمائيـ الييكدية بأسماء بابمية .كفي أحدل الميالي رأل
نبكخذ ٌ
نصر حممنا فمـ يستطع أحد مف تفسير لذا عرض األمر عمى دانياؿ  ،ففسَّر كفرح الممؾ بذلؾ ليتـ تعينو
نبكخذ ٌ

رئيسان لجميع قضاة بابؿ .محمد عمي البار ،أباطيؿ التكراة كالعيد القديـ (اهلل جؿ جاللو كاألنبياء عمييـ السالـ

اميةَُُْ ،ى ػ َُٗٗ -ـ،
الدار ٌ
الش ٌ
في التكراة كالعيد القديـ) دراسة مقارنة(ِ) ،دمشؽ ك بيركت ،دار القمـٌ ،
صِٗٓ.
)ِٖ( فركغ مكزكني ،شاىاف ىخامنشي ايراف در تكرات ،تاريخ پژكىی ساؿ شانزدىـ – بيار  - 3131شماره

 ،85صَُِ.

)ِٗ( سفر دانياؿ (ٔ.)ٔ :
)َّ( سفر دانياؿ (ٔ.)ٗ - ٖ - ٕ :

)ُّ( فركغ مكزكني ،شاىاف ىخامنشي ايراف در تكرات ،صَُِ.
)ِّ( سفر دانياؿ (ٔ)ُّ :

)ّّ( داكد لمعي ،دانياؿ الرجؿ المحبكب ،مصر ،دار نكبار لمطباعة ،ََِٗ ،ص ِٕ .
)ّْ( سفر دانياؿ (ٔ.)ُٕ :
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)ّٓ( سفر دانياؿ (ٔ.)ِٓ :
)ّٔ( ككش :أطمؽ عمى المنطقة الكاقعة في حكض نير النيؿ كاٌلذم تعرؼ بالنكبة كالكاقعة داخؿ الحدكد الحالية

أم المنطقة الممتد مف جنكب الشالؿ األكؿ كالكاكات عمى شمالو في بالد النكبة
لمسكداف كاجزاء مف مصر َّ

العميا كالسفمى .محمد عمى ،مكسكعة أقاليـ مصر الفرعكنية – أسكاف ،القاىرة ،مكتبة جزيرة الكرد،َُِٔ ،

صّٕ.

)ّٕ( سفر أستير (ُ.)ٖ- ٔ- ٓ- ْ- ّ- ِ- ُ :

)ّٖ( منصكره پيرنيا ،ساالر زناف ايراف ،امريكا ،مير ايراف ،ُّٗٓ ،صٖ.

ككركس .سفر
كبغتا ك ٍ
)ّٗ( الخصياف السبعة الذيف يخدمكف بيف يديو فيـ ىم ييكماف كبزتا كحربكنا ٍ
يتار ٍ
أبغتا كز ى
أستير (ُ.)ُُ :
ً
كرشنا كشيتار
)َْ( فيـ مف الرؤساء في فارس كالميديف كالمقربيف إليو كالٌذم يحتمكف المناصب العميا كىـ ٍ
كممككاف .سفر أستير (ُ.)ُْ :
كمرمس كمرسنا
كادماتا كترشيش
ي
ي
)ُْ( سفر أستير (ُ.)َِ- ُٗ- ُٖ- ُٕ- ُٔ- ُٓ :

)ِْ( آسينو :أحد المتمرديف العيالميف في عيد الممؾ داريكش األكؿ إذ تمرد في عاـ (ِِٓ ؽ.ـ) كقضى عمى
ىذا التمرد مف قبؿ الممؾ داريكش األكؿ .ينظر :ناصر جديدم ،مريـ حسف پكرىفشجانی ،عمؿ گزينش محؿ

کتيبو بيستكف از سكم داريكش بزرگ  ،تاريخ اسالـ كايراف دكره جديد ،تابستاف ُّٓٗ ،شماره َّ ،صُِٗ.

)ّْ( محمد تقي ايماف پكر  ،كيكمرث عمي زاده ،شكرش ايالمي ىا عميو داريكش بررسي ماىيت شكرش ىام
ايالـ در دكره داريكش اكؿ با تأكيد بر كتيبو بيستكف ،پژكىشيای عمكـ تاريخی ،دكرهٔ ،شمارُ ،بيار

كتابستاف ُّّٗ ،صْ.

Sukumar Sen, Old Persian Inscriptions of the Achaemenian Emperors, India,

)(44

University of Calcutta,1941.p.80. (column 1: 16(.

)ْٓ( ارمنستاف :مف ضمف ساتراب تابعة لمدكلة األخمينية ،كرد ذكرىا في النصكص األكدية باسـ اكراشتك ( U-

 ،) ra-aš-tuكفي اآلرامية آرات ( ،) Arrtكفي النصكص الفارسية ذكرة بعنكاف ارمينو (  )Arminaكفي

العيالمية  . bar-mi-nu-jaمحمد تقی ايماف پكر ،عمی اکبر شيابادم ،بررسی تحميمی محدكده ىام
جغرافيايی كادارم ساتراپی ىام ىخامنشی در کتيبو بيستكف ،مطالعات تاريخ فرىنگی؛ پژكىش نامو م انجمف

ايرانی تاريخ ،ساؿ دكـ ،شماره م پنجـ ،پاييز ُّٖٗ ،صْٔ.

)ْٔ( عميرضا سميماف زاده ،تبييف ماىيت شكرش سات ارپی ارمنستاف در عيد داريكش اكؿ ،پژكىش ىای

تاريخی ،ساؿ پنجاه ك دكـ ،دكره جديد ساؿ ىشتـ ،شما هر چيارـ (پياپی  ،)13زمستاف  ،3138ص صْٔ -

ٓٔ.
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)ْٕ( پی يرلكکكک ،كتيبو ىام ىخام نشي ،ترجمو ،نازيال خمخالي ،تيراف ،نشر كپژكىش فرزاف ركز، ُُّٖ ،
نقش بيستكف (.(DB-49

)ْٖ( رحيـ شبانو ،ايراف كايرانياف در حيات مرداف نامي ،رشد آمكزش كتاريخ ،پائيز َُّٗ  -شمارهُ،

)ْٗ(

كىك الكاىف الذم تكلى تربية ككرش الصغير في الطفكلة كلقد عمـ السحر كالعمـ ،كما كاف متعصب كثي نار

بسبب تكلي أردشير الثاني الحكـ بدالن عف ككرش الصغير .لممزيد ينظر :كتاب پمكتارک ،حيات مرداف نامي،

جمدْ ،ترجمو ،رضا مشايخي ،تيراف ،بنگاه ترجمو كنشر کتاب ،ُّّٖ ،صَْٖ.

)َٓ( عميرضا شابكر شيبازل ،يک شاىزاده ىخامنشى ،تيراف ،انتشارات دانشگاه پيمكل ،َُّٓ ،صّٔ.

)ُٓ( سكينو رمضاف نپ كر ،لشكركشي ككرش صغير (براساس آناباسيس) ،رشد آمكزش تاريخ ،تابستاف
ُّٖٓ  -شماره ِّ ،ص صُٗ .َِ -

)ِٓ( عمي سامي كآخركف ،تاريخ پارس در عيد باستاني كالت فارس در زماف خمفا سده قاآني ،شيراز،
كتابفركشي محمدم ،ُِّّ ،صّْ.

)ّٓ( اشرؼ ا حمدم ،قانكف داد گسترم در شاىنشاىي ايراف باستاف ،تيراف ،انتشارات كزارت فرىنگ كىنر،

ُّْٔ ،ص صّٔ .ْٔ -

)ْٓ( رلؼ نارمف شارپ ،فرمانيام شاىنشاىاف ىخامنشي ،تيراف ،نشر پازينو ،ُِّٖ ،نقش بيستكف(ْ
.DB)ٓ:

)ٓٓ( پی ير لكکكک ،کتيبو ىای ىخامنشی ،نقش تخت جمشيد (ّ.)Dpd :

)ٔٓ( رلؼ نارمف شارپ ،فرمانيام شاىنشاىاف ىخامنشي ،نقش بيستكف (َُ.DB )ُ:
)ٕٓ( شركيف ككيمی ،داريكش دادگر ،تيراف ،ميارت ،چاپ اكؿ ،َُّٗ ،صِٓٔ.

)ٖٓ( رلؼ نارمف شارپ ،فرمانيام شاىنشاىاف ىخامنشي ،نقش بيستكف (ُُ.DB )ُ:
)ٗٓ( شركيف ككيمی ،داريكش دادگر ،صِٓٔ.

)َٔ( كىيزداتو متمرد مف مدينة تاركا (طارـ الحالية) قاـ بالتمرد ضد الممؾ داريكش ،حسف پيرنيا ،تاريخ ايراف
باستاف ،جُ ،تيراف ،مؤسسو انتشارات نگاه ،ُُُّ ،صّْٔ.

)ُٔ( پی ير لكکكک ،کتيبو ىای ىخامنشی ،نقش بيستكف ( .)DBh
)ِٔ( شركيف ككيمی ،داريكش دادگر ،صّٖٔ.

)ّٔ( حميد بيرامي احمدم ،تاريخ حقكؽ،جِ ،صُْ.

)ْٔ( ديكدكر السييمي ،ايراف ك شرؽ باستاف دركتابخانو تاريخي ،تيراف ،جاـ ،ُّٕٗ ،صُِٓ.
)ٓٔ( ديكدكر السييمي ،ايراف ك شرؽ باستاف دركتابخانو تاريخي ،صَُِ.

)ٔٔ( حسف پيرنيا  ،تاريخ ايراف باستاف ،جِ ،تيراف ،مؤسسو انتشارات نگاه ،ُّٖٔ ،صُُِٔ.

)ٕٔ( صديؽ صفي زاده ،تاريخ پنج ىزار سالو ايرانياف ،جُ  ،تيراف ،انتشارات اركف ،ُِّٖ ،صَٔٓ .
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)ٖٔ( ىيركدكتس ،تاريخ ىيركدكتس الشيير ،الترجمة ،حبيب افندم ،مطبعة القديس جاكرجيكس( ،بيركت -
ُٖٖٔ) ،ؾٕ ،فقرةُْٗ.

)ٗٔ( كلقد كجدت بقايا مف عمالت كرزكس ( ) Croesusالفضية كالذىبية تمؾ التي لـ يناليا التدمير مف قبؿ
جنكد اإلسكندر في خزائف بيرسيبكليس .ينظر ،كتاب أ.ت .أكلمستد ،اإلمبراطكرية الفارسية عبر التاريخ،

المجمدُ ،بيركت ،الدار العربية لممكسكعاتُّّْ ،ق َُِِ -ـ ،صِِٗ.

)َٕ( ارنست بابمكف ،سكو ىام ايراف دكراف ىخامنشي ،ترجمو ،ممؾ زاده بياني  -خانبابا بياني ،تيراف  ،سمسمو
انتشارات انجمف آثار مميُّٖٓ ،ش ،صِ.

ُٕ
أم العممة الذىبية التي أمر بصكيا الممؾ داريكش األكؿ يقصد بيا (زر) إم الذىب.
) ( دريؾ (سكو طال) ٌ
كاظـ مكسكم بجنكردم ،تاريخ جامع ايراف ،جمد سكـ ،صّّّ ؛ ارنست بابمكف ،سكو ىام ايراف دكراف

ىخامنشي ،صِّٓ.

)ِٕ( ابراىيـ خميؿ عالمي ،تاريخ اقتصاد ايراف از دكره ىخامنشي تا عصر حاضر  ،بكرس ماىانو ،دكره اكؿ،
يكـ خرداد ماه ُّْٓ ،شماره ّْ ،صُٓ.

)ّٕ( ماريژاف مكلو ،ىرتزفمد ،گيرشمف ،سرزميف جاكيد ،جِ ،صَّٖ.

)ْٕ( نكركز كىك مف أعياد رأس السنة األخمينية كالتي يحتفؿ بيا الممؾ كالشعب كيككف يكـ احتفاؿ يكـ
االعتداؿ الربيعي كفي ىذا العيد يحضر ممثمكف عف جميع المدف التابعة لمدكلة األخمينية كيحممكف معيـ

اليدايا الثمينة لتقدـ إلى الممؾ كىذا ما جسد لنا األخمينييف عبر نحت عمى جدار قصر آپادانا في تخت جمشيد

(بيرسيبكليس) ،ميتاب مبيني ،زىره منصكر جاه ،بررسی جشف باستاني نكركز كانعكاس آف در ىنر دكراف
ىخامنشي كساساني ،پژكىش در ىنر كعمكـ انساني ،شيريكر ُّٕٗ ،شماره ُُ(جزء يكـ) ،صَْ.

)ٕٓ( ماريژاف مكلو ،ىرتزفمد ،گيرشمف ،سرزميف جاكيد ،جِ ،ص صُّٖ .ِّٖ -
)ٕٔ( المصدر نفسو ،صّّٖ.

)ٕٕ( المصدر نفسو ،ص صّْٖ .ّٖٓ -
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