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  مقدمه  
خاکی و زندگی اجتماعی گذاشـت، کوشـید تـا     ي هاز هنگامی که بشر قدم بر این عرص

هاي دینی و الهی نیز، عـالوه بـر مناسـک و     د. نظامکننوعان خود تنظیم  روابط خود را با هم
وجـود آوردنـد    هاي از قوانین را ب کند، مجموعه انسان و خدا نظارت می ي هشعایر که به رابط

 ها با یکدیگر ناظر است.  انسان ي هتعامل و رابط ي هکه به نحو
ها براي زندگی گرد هم آمدند بزهکـاري نیـز وجـود داشـته      همچنین از زمانی که انسان

پـیش از   ي همتعلق بـه دور  نزدیک شهر واالنس، 1اسپانیایی موجود در رمیجیا ي هاست. کتیب
توان حـدس   دهد، مؤید آن است و می اجراي مجازات اعدام را نشان می ي هتاریخ که صحن

بایست وجود داشته باشـد. پـس از آن و    کیفري می ي هزد که در همان زمان آثاري از آموز
ون هیتیهـا  ویژه در سفر تثنیه و اعداد)، قانون حمورابی یا قـان  هبعدها متونی همچون تورات (ب

هـاي   کم نخسـتین آمـوزه   پدید آمدند که حاوي مقررات کیفري بودند، بعد از این دوره کم
کـم هـر شـهر و حکـومتی بـراي اداره       ). یعنی کم16 ، ص1381کیفري پدیدار شد (پرادل، 

هـاي کیفـري یعنـی     خود یک سري قواعد و قـوانینی را تنظـیم کـرد. آمـوزه     ي هکردن جامع
جامعه نظم و امنیت داشته باشـد و دچـار هـرج و    ها  آن اند تا با اجراي قوانینی که وضع شده

یی تعیـین شـده   هـا  مجـازات  مرج نشود و در صورت عدم اجراي این قـوانین بـراي مجرمـان   
  است.

مـیالدي در   1902 ي و ژانویه1901صورت دو تکه در دسامبر  حمورابی به ي هسنگ نبشت
لوور در پاریس برده  ي هنزدیکی معبد این شوشینک در آکروپل شوش کشف شد و به موز

فـراز آن   بـر  ،باشـد  و نیم متـر مـی   طول دو و نیم و به عرض یک سنگ نوشته که بهاین  شد.
مشـغول دریافـت لـوحی از خداونـد آفتـاب و عـدالت        ،تصویري از مردي در حال خضـوع 

ایـن تختـه سـنگ     چـه کـه بـر    حمـورابی و آن  از آنِ یادشدهتصویر  .ودش دیده می ،)(شمش
در مورد زمان سلطنت و پادشاهی  ماده قانون حمورابی است. 282 ي همجموعمنقوش است 

پـیش از مـیالد سـلطنت     1662تـا   1704هـاي   نظر غالب بر آنست که وي بین سالحمورابی 
کیفري است که نه تنها بـه تعیـین    ي هبخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنب .ده استکر

 عنوان بهشوند پرداخته، بلکه  مجازات براي بسیاري از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته می
                                                   

1. Remigia 
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امن اجراي کیفـري بسـیاري از اعمـالی کـه در روزگـار مـا مجـاز و یـا فقـط از          ضپاسدار و 
(آشـوري،   اسـت  گرفتـه  گـذار قـرار   مورد توجه قانون ،ضمانت اجراي حقوقی برخوردارند

 روح«حمـورابی گفتـه:    ي هنامـ  همچنین ویل دورانت در اهمیت و ارزش قانون .)1صتا،  بی
فقـط  ، بود نافذ آمده پیش کشور در که تغییراتی ي همه با قرن پانزده مدت قانون بزرگ این
، 1: ج1370دورانـت،  (ویـل » شـد  داده آن در جزیـی  تغییـرات  احوال و اوضاع از اي پاره در

272 .(  
منبـع ایـن قـانون     -1 کنـد:  قانون حمورابی چند نکته جلـب توجـه مـی    ي هدر سنگ نبشت
   ؛و شـاه نماینـده و سـخنگوي خداسـت     داردالوهیـت   ي هسلطنت ریش -2 ؛فرمان الهی است

نامه آن است که براي حفـظ شـعائر و توجیـه     جالب توجه در این قانون ي هترین نکت مهم -3
را بـراي تـأمین عـدالت و    هـا   آن آداب و رسوم مذهبی تدوین نشده است بلکه مقنن، تنظیم

نـامطلوبی را بـراي ایـن دسـتورات      ي هن خصیصـ اداند. محقق امنیت و رفاه مردم می ي هتوسع
گوید، بر  دالت و دفاع از حقوق ضعفا سخن میکه از ع ند که شاه در ضمن آنکن مطرح می

در واقع  .)356 ، صتا قانونی عطا کرده است (آشتیانی، بیها  آن گذارد که به مردم منت می
گویـد کـه قـوانین اسـتل را شـمش       خـود مـی   ي هنامـ  که حمورابی در آغاز قانون این باوجود

پایان آن ادعاي خدایی کـرده  اي در  صورت ناباورانه خداي خورشید به او وحی کرده اما به
  گوید این قوانین از آنِ اوست.  و می

از جمله مباحثی که در دوران معاصر مطرح شـده شـباهت قـوانین حمـورابی بـا احکـام       
النهـرین و قـانون    از فرهنگ بین ها  آن تورات، خاستگاه این قوانین و نیز احتمال تأثیرپذیري

  حمورابی است.
ستند که این نژاد بـا اعـراب، آشـوریان و چنـد قـوم خاورمیانـه       یهودیان از نژاد عبرانی ه

زبان، ادبیات، فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات این اقوام چنـان بـه    اصلی مشترك دارند.
را  رسد کـه آن  جا می به یکها  آن اند اصل یکدیگر نزدیک است که دانشمندان معتقد شده

» ع« رانی منسوب به عابر نیاي حضـرت ابـراهیم  نامند. برخی نیز معتقدند که عب نژاد سامی می
رو  عبرانی و یهود با هم مترادفند. از ایـن  ي در واقع دو کلمه). 75ص ، 1387(توفیقی،  است

  شوند. کار برده می جاي هم به این دو واژه به
آغاز شد. سه ماه پس » ع« ساز قوم یهود با بعثت حضرت موسی ظهور تأثیرگذار و تاریخ

وگو با خداوند بـه   اسرائیل از مصر، حضرت موسی مأموریت یافت براي گفت از خروج بنی
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باالي طور سینا برود. او در آنجا دو لوح دریافت کرد کـه روي آن ده فرمـانِ بسـیار مهـم و     
ت معروف نقش بسته بود. ده فرمان آغاز و مبناي شریعت موسی است و تمام احکـام شـریع  

ها ریشه دارند. احکام فقهی تـورات از بـاب بیسـتم سـفر خـروج آغـاز       یهود در همین فرمان
ق.م 1100شده و تا پایان تورات به صورت پراکنده آمده است. نگارش عهـد عتیـق حـدود    

ق.م 400اســرائیل بــه فلســطین شــروع شــده و ســرانجام تــورات در ســال   پــس از ورود بنــی
را تکمیل و ویـرایش کردنـد، بـه شـکل کنـونی درآمـد.        گونه که کاهنان اورشلیم آن همان

هاي عهد قدیم را مربوط به بعد از اسارت بابلی (تا  کتاب ي همحققان تاریخ تدوین نهایی هم
 دانند. ق.م) می 400سال 
سکونت و مهاجرت نیاي یهودیان (حضـرت ابـراهیم) و مهـاجرت وي از     ي هجز پیشین هب
قبـل از مـیالد بـا     739تـا   741هـاي   ین قلمرو به حدود سـال النهرین، حضور یهودیان در ا بین

(کشور شمالی یهودیـان) بـاز    ) به اسرائیلTiglath-Pileser III( تیگلت پیلئسر سوم ي هحمل
گذار آشور کرد و بخشی از اراضـی شـمال ایـن کشـور را بـه       گردد. او اسرائیل را خراج می

  واقعه را چنین گزارش کرده است:  امپراتوري خویش افزود. کتاب دوم پادشاهان، این
 ي هخدا را کوچک تا بـزرگ همـه را برداشـت و خزانـ     ي هپادشاه بابل اشیاء قیمتی خان«

هاي پادشاه و درباریان به بابل برد. سپس سپاهیان او     و همراه گنج نمودخدا را غارت  ي هخان
صرها را به آتش کشـیدند  خدا را سوزاندند، حصار اورشلیم را منهدم کردند، تمام ق ي هخان

را از بین بردند. آنانی که زنده ماندند به بابـل بـه اسـارت بـرده     ها  آن اسباب قیمتی ي هو  هم
(کتاب دوم  »شدند و تا به قدرت رسیدن حکومت پارس، اسیر پادشاه بابل و پسرانش بودند

  ).36، ص20-14تواریخ ایام، 
بـه خـداي مـردوك و نـاراحتی کاهنـان      توجهی شاه نبونید  کورش، پادشاه پارس، از بی

شهر بابل با خبر شده بـود و همچنـین خبرهـاي بسـیاري از شـکنجه و آزار یهودیـان اسـیر و        
رسید، براي انجام رسـالت تصـمیم گرفـت بابـل را فـتح کنـد. وي بـا         زندانی به گوش او می

ه شـهر  لشکري انبوه از رود دجله گذشت و وارد سرزمین بابل شد. کوروش پس از ورود بـ 
بابل فرمان آزادي هزاران یهودي را که قریب هفتـاد سـال در بابـل بـه اسـارت گرفتـه شـده        

زیـادي از   ي هبـه ایـن ترتیـب عـد     .)106-107ص  ، ص1387(محمدپناه،  بودند، صادر کرد
اسرائیل که به اسارت به بابل برده شده بودند، به وطن خویش بازگشتند. البته از آنجا که  بنی

اسارت در بابل به مال و ثروت و زندگی راحتی دست یافته بود، تعداد زیادي  قوم در مدت
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از آنان از بازگشت به وطن خودداري کرده، در بابل سکنا گزیدند و یـا بـه منـاطق مرکـزي     
اصـلی آشـنایی و    ي هایران کنونی مهاجرت کردند. بنابراین اسـارت یهودیـان در بابـل زمینـ    

  مورابی را فراهم کرد. از قوانین حها  آن تأثیرپذیري
که کتاب عهد عتیق تنها متن به زبان عبري قدیم اسـت و کلمـات نـادري     با توجه به این

هـاي سـامی    شود، و ادبیات بابلی که متعلق بـه گـروه زبـان    فهمیده نمیها  آن که معنايدارد 
از د؛ شو کمک کرده هر کلمه یا تعبیري که در تورات نامفهوم مانده، مفادش فهمیده  ،است

  بپردازیم.ها  آن تر طلبد که به بررسی دقیق میها  آن تشابهات این دو متن و ارتباط بین رو این
 ي هبنابراین با توجه به شباهت زیاد این دو متن و اهمیت این موضوع، این مقاله بـه رابطـ  

را تحلیـل،  هـا   آن و ضمانت اجـراي  ها مقانون حمورابی با مقررات یهود پرداخته، سپس جر
  کند.  را باز میها  آن کند و موارد تشابه و تفاوت میان مقایسه و تطبیق می

  قانون حمورابی با مقررات یهود ي هالف. رابط
نامه و  حمورابی، پژوهشگران مابین این قانون ي هنام قانون ي هکمی بعد از کشف و ترجم

تـاب مقـدس   احکام تورات به تشابهاتی پی بردنـد و ایـن پرسـش مطـرح شـد کـه قـوانین ک       
اي مدعی شدند قـوانین کتـاب    اند. عده     یهودیان تا چه اندازه از قوانین حمورابی اقتباس شده

حمـورابی الهـام بخـش نظـام قـوانین       ي هنامـ  از قوانین بابلی و قـانون گرفته مقدس یهود الهام 
 قــوانین ي هعبرانـی بـوده اسـت. یعنــی قـوانین عبرانـی یهودیـان تکمیــل شـده و تکامـل یافتـ         

، بیسـتم  ي تـا اوایـل سـده   شـد کـه    باشد. اما این نظریـه بیشـتر از ایـن ناشـی مـی      حمورابی می
رفـت. امـا    شـمار مـی   قوانین در طول تـاریخ بـه   ي ترین مجموعه حمورابی قدیمی ي هنام قانون

(میـک،   تـري کشـف شـد، ایـن نظریـه تصـحیح شـد        قوانین قـدیمی  ي هنگامی که مجموعه
با توجه به زمان تدوین آن یکـی از   موعه قوانین حمورابی،مج ). زیرا19-20 ص ، ص1373

کـه قـوانین رم و یونـان را تنهـا      شاهکارهاي تقنینی است که به ادعاهاي افتخارآمیز کسـانی 
تـا،   (آشـوري، بـی   خاتمـه داده اسـت   ،انـد  دانسـته  مـی هـا   آن ترین برجسته منبع قوانین فعلی و

نمو، لیپیـت   -هاي اور نامه تر به نام قانون قدیمی ي هنام ). قبل از قانون حمورابی سه قانون3ص
  قـانون  ي هتر از حمورابی و مقایسـ  اند که با کشف قوانین قدیمی ایشتار و اشنونا وجود داشته

 ي هنامـ  شـد کـه قـانون    ها، مالحظـه   نامه و یافتن وجوه تشابه بین آن حمورابی با این سه قانون
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جهان نیست بلکه خود نیز تا حدودي برگرفته شده  ي هنام ترین قانون حمورابی نه تنها قدیمی
  باشد. از قوانین قبل از خود می

بـه  » هـاي حقـوق اسـرائیلی       خاسـتگاه «اي با عنـوان   ، آلبرشت آلت در مقاله1934در سال
پرداخت. او معتقـد بـود در شـکل تـدوین     ها  ي آن هنقادي حقوق تورات براساس شکل ارائ

نامند که به  کار رفته است: الگوي اول را قوانین شرطی می ي عمده بهقوانین تورات دو الگو
هر که انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشـته  « اند، مانند     تنظیم شده...» آنگاه  اگر ...«شکل 

قوانینی که چنین الگویی دارند در  ي ه). به نظر آلت، خاستگاه هم21، ص12 (خروج، »شود
و قوانین خاور نزدیک باستان است و قوم اسرائیل بعد از فتح این سرزمین  هاي کنعانی    سنت

حمورابی به همـین شـیوه تنظـیم     ي هنام اند و بیشتر مواد قانون     فراگرفتهها  آن این الگوها را از
قتل مکن، زنـا مکـن   «نامند، مانند قوانین ده فرمان:  شده است. الگوي دوم را قوانین منجز می

انـد. ایـن قـوانین در سـنت اسـرائیلی باسـتان ریشـه             به شکل مطلق و منجز بیان شدهکه » ... و
دارند. البته این دیدگاه مخالفان زیادي دارد؛ مخالفان معتقدند که هر دو شکل قـوانین را در  

   ).38 ، ص1384(سلیمانی،  توان یافت هاي دیگر نیز می    نظام
معتقـد   امـا دهـد،   ه مـی یالنهرین ارا در قوانین بین قوانین دوران خروج را ي هآ.اشپیرز ریش

د که در مـورد  کن اند. او خاطر نشان می است که این دستورها از فرهنگ هیتی نیز متأثر شده
شود  نیز در این منطقه مشابه بوده و همه با اگر شروع میها  آن قوانین شرطی حتی شکل بیان

شـوما و در عبـري کـی اسـت کـه همـه        (در سومري توکومبی، در هیتیتی تکـو، در اکـادي  
  دهد). مفهوم اگر می

شباهت چشـمگیر ایـن    ي هیشود که آلبرایت براي ارا اما برخالف این نظریه مالحظه می
خروج: اگر گاوي به مرد یا زنـی چنـان   28/21که  این اول«کند: قوانین به دو نمونه اشاره می

.... و  گوشت این گاو را نباید خورد شاخ زند که مضروب بمیرد، باید گاو را سنگسار کرد.
خروج: اگر چارپایی را به کسی سپرده و این چارپا فرار کند یا بمیـرد ... .  12/22 که دوم این

انـد و گـاهی حتـی         شـده  بیـان آلبرایت معتقد است در این قوانین حتی جمالت شبیه بـه هـم   
ر قـوانین بـابلی بـراي سـوگند     کلمات قوانین بابلی هیتیتی با قوانین تـورات یکسـان اسـت. د   

جاي یهوه، الوهیم یـا   ده و بهشکار برده شده که در تورات نیز عیناً اقتباس  خدایان به ي هکلم
 »انـد      عبارت دیگر حتی بدون توجه عین کلمه را اقتباس کـرده  ده است بهشخدایان استعمال 

ضـمن بحـث از    ،اریخ تمدنتکتاب در جلد اول  نیز دورانت ویل ).358 ، صتا ، بی (آشتیانی
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نویسـد: اسـاس مجـازات نـزد قـوم یهـود قـانون         قوم یهود و اعالم سمپانی براي این قوم مـی 
عـوض جـان    همثل بوده است و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان ب هقصاص و معامله ب

 ي عقیـده ه بـ ... .  و عوض لطمه هعوض دندان و لطمه ب هعوض چشم و دندان ب هبده و چشم ب
وجـه اکمـل تحقـق    ه بـ هـا   آن ي ی بـوده اسـت کـه همـه    یها دورانت اینها کمال مطلوب ویل
شریعت موسی که الاقل پانزده قرن پس از قانون حمورابی تدوین شـده از   است و یافته نمی

  ).4ص تا، (آشوري، بی ی بر آن مزیتی نداردیلحاظ جنا
 نظـر جز تشابه احکام یهودیت با قـوانین حمـورابی الـواح بـابلی و اسـفار یهـود از        هالبته ب

طوفـان نیـز بـا هـم شـباهت       ي هآفرینش جهان و اسطور ي هها مانند اسطور    بعضی از اسطوره
  ).171، ص1341واحد دانست (شی یرا،  ي هرا از یک ریشها  آن توان دارند و می

انین یهودي از محیط فرهنگـی کـه در آن زنـدگی    حال به فرض که بتوان اثبات کرد قو
ها متمایز     را از دیگر نظام اي خاص که آنکرده تأثیر پذیرفته است، آیا در این نظام، جنبه می

انـد  عنوان وجه تمایز مطرح کرده کند وجود دارد؟ موافقان این نظریه دو ویژگی عمده را به
النهـرین آمـده    نین است. در بعضی از قوانین بینمبناي اعتبار و حجیت قوا ها  آن که یکی از

است که پادشاه با راهنمـایی خـدا عـدالت (غیردینـی) را اسـتوار کـرده اسـت. در مقدمـه و         
برپـا داشـت،   را حمورابی آمده است که این قوانین عدالت حمـورابی   ي هنام قانون ي همؤخر

ذار. منبع قـوانین تـورات   گ اما در قوانین کتاب مقدس، حضرت موسی واسطه است نه قانون
دینی  ي هرو، قوانین تورات جنب دهد. از این خداست و موسی این قوانین را به مردم انتقال می

دنیوي نیست. تفاوت آشـکار دیگـري    صرفاًهم دارد و به همین دلیل ضمانت اجراي آن نیز 
ي بسـیاري از  که بین این دو دسته از قوانین وجود دارد این است که در قـوانین تـورات بـرا   

فـرد و خداینـد، مجـازات     ي هاعمالی که نقض حکم دینی خاصی هستند یعنی ناظر بـه رابطـ  
اعدام در نظر گرفته شده است، اما در قوانین دیگـر، ضـمانت اجـرا متوجـه نقـض قواعـدي       

). در واقع در قـانون حمـورابی   39 ، ص1384(سلیمانی،  ها حاکمند روابط انسان راست که ب
تر تلقی شـده و پـاداش و کیفـر     فرد با خدا وجود ندارد و نقض قواعد بین افراد مهم ي هرابط

 ي هاخروي نیز براي اعمال در نظر گرفته نشده است. در صورتی که در مقررات یهـود رابطـ  
  تر است. (یهوه) مهم فرد با خدا
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  قانون حمورابی با احکام یهود وجوه اشتراك ب.
هاي اورنمـو، لیپیـت ایشـتار،     (قانون خاور نزدیک باستان هاي نامه موضوع تمام قانون -1

الی باب  1 ي هآی 21ها، بابلی جدید، سفر خروج باب  اشنونا، حمورابی، آشوري میانه، هیتی
حقـوق   ي ه) مسـائل روزمـر  16 ي هآیـ  25الی بـاب   1 ي هآی 21، سفر تثنیه باب 16 ي هآی 22

شـی از جـرم، قـرارداد و ماننـد اینهــا     غیرمـذهبی اسـت، یعنـی بـه حـل و فصـل اختالفـات نا       
  کنیم: حمورابی اشاره می 42 ي هپردازند. براي نمونه به ماد می

اي را براي کشـاورزي اجـاره کنـد امـا در مزرعـه بـه کشـت محصـول          اگر کسی مزرعه
باید ثابت کنند که مستأجر کار الزم را بر روي مزرعـه انجـام نـداده اسـت و     ها  آن نپردازد،

به مالک مزرعه بنـابر محصـول مزرعـه مجـاور غلـه پرداخـت کنـد (بـادامچی،         مستأجر باید 
  ).60 ، ص1392
صورت موردي بیان شده است نـه در   هاي خاور نزدیک باستان، به نامه مقررات قانون -2

  ).62صخاص است (همان،  ي ههاي کلی. یعنی مبتنی بر مورد یا واقع قالب قاعده
گـذاري نبودنـد. هـر چنـد      هاي خاور نزدیک باستان به معناي جدید، قانون نامه قانون -3
هـاي علمـی    اند اما در ابتدا رساله هاي گوناگون جنبی، مانند تبلیغ سیاسی داشته استفاده شاید

  ).64ص ،1392کردند (بادامچی،  جاي تعیین و تجویز، قانون را توصیف می بودند که به
انین خاور نزدیک باستان، روش علمی است به این صـورت کـه   مشترك قو ویژگی -4

گرفتند، از تمام جزئیـات خـارجی    می اي حقوقی صادر شده بود بر حکمی را که در پرونده
اي  را به شکل فرضیه ماند. سپس آن قضایی باقی می ي هنحوي که تنها سابق کردند، به جدا می

(بـادامچی،  شـد   (با مقدمه و نتیجه) بیان میمعمول به سبک موردي طور  بهآوردند که  در می
  ).64 ، ص1392
رو  از اینهاي یادشده خطاب به معاصران بوده است، نه خطاب به مورخین.  نامه قانون -5

طـور   را به یادشدهنباید مقررات  رو از ایندانستند،   قسمت زیادي از اطالعات را مفروض می
نمـود  قسمت از اطالعات مفروض را بازسـازي  جداگانه و صوري تفسیر کرد، بلکه باید آن 

که این مقررات براي مردم معاصر نوشته شده بـود   ). با توجه به این72 ، ص1392(بادامچی، 
گرفتند که مردم با قسمتی از مقـررات عرفـی و قـانونی آشـنایی      فرض را بر آن می رو از این

اطالعات مفروض را در نظر بگیریم.  ها باید نامه دارند، بنابراین براي شرح و تفسیر این قانون
یـک   احتماالًها  آن انگیزي است. بابلی هنوز موضوع بحث ي هالبته نقش این قوانین در جامع
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امروزي (مجموعه کامل قـوانین کشـور) نبودنـد. از آن جهـت کـه هـیچ        ينامه به معنا قانون
 انشـاء و تأویـل   انـد، بلکـه نـوعی    هایی وضع شده در سرزمینی خـاص نبـوده   کدامشان قانون

گـذار   اند. قـانون  تر اقتباس شده هاي گذشته حقوقی زمان ي هکه از روي عرف و پیشینهستند 
بـه نشـر    صـرفاً وجـود آورد، بلکـه    هـا را بـه   اي از قانون در صدد آن نبوده است که مجموعه

یـا  انـد   اي مواد قانونی منسوخ مانـده بـوده   فهرستی از اصالحات تازه همت گماشته، که پاره
هـایی   هایی که به اقتضاي زمان نیازمند جرح و تعدیل بودند و در نتیجه ماده قانون ماده قانون
نکـرده و همچـون اصـولی مسـلم و     بیـان  در فهرست خـویش   اند نداشتهاصالح  به را که نیاز

کـه حمـورابی مجموعـه قـوانینی را      را به رسمیت شناخته است. چنـان ها  آن پایدار پذیرفته و
سـین و اورنمـو در اور، و    قبل از او توسط لیپیت ایشتار در ایسـین، و توسـط ایبـی   نوشت که 

اي از دانشـمندان   توسط یکی از پادشاهان اشنونا به نام ددوشا در بابل، تدوین یافته بود (عده
  ).  242ص ،2536یونسکو، 

او  اگر کسی فرد دیگري را متهم کرد و اتهـام قتـل بـر   «: حمورابی آمده 1 ي هدر ماد -6
(یعنـی اتهـام    افکند اما نتوانست اتهام را ثابت کند، کسی که بـه او اتهـام وارد کـرده اسـت    

در تورات نیز مجازات شاهد دروغین مجازات همـان عملـی   ». کشته خواهد شد او) ي هزنند
  ).16 -21 ص ، ص19 (تثنیه، است که وي دیگري را به ارتکاب آن متهم کرده است

ت بین قوانین حمورابی و احکـام یهودیـت مربـوط بـه صـدمات      بارزتر شباه ي نمونه -7
حقوقی به همین شـکل مطـرح    ي هلأکه در تورات نیز این مس اینگاو شاخزن است و جالب 

آمـده   28 ي هآیـ  21خروج باب  . در تورات سفرتفاوت داردشده است و فقط مجازات آن 
یـرد، بایـد گـاو را سنگسـار     اگر گاوي به مرد یا زنی چنان شاخ بزند که مضـروب بم «است: 

  ».کرد
اگـر  «مجازات صاحب گاو شـاخزن آمـده اسـت:     ي هحمورابی نیز دربار 251 ي هدر ماد

از گاوِ شخصی شاخزن بود و انجمن شهر به صاحب گاو فهماند که گاوِ او شاخزن است (و 
ند نکرد و هاي گاو را با پارچه نپوشاند یا گاو خود را در ب خطرناك است) اما او شاخرو  این

در ». آن گاو پسر اویلومی را شاخ بزند و باعث مرگ او شود، او باید نیم میناي نقره بپردازد
کنند اما در قانون حمورابی صاحب گاو شاخزن باید نـیم   تورات گاو شاخزن را سنگسار می

  میناي نقره بپردازد.
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ازدواج کنـد و آن غـالم    -اش معشـوقه  -اگر غالمی با کنیزي«حمورابی: 175 ي هماد -8
تـوان تفسـیر    مـی  صـورت دو بـه  این بنـد را  » (بعداً) آزاد شود، او خانه را ترك نخواهد کرد

شـود و حـق دارد در نـزد همسـر      که با آزاد شدن، غالم از خانـه اخـراج نمـی    کرد: یکی این
همـراه   تواند بـه  کند و نمی کنیزش بماند. دوم: با آزاد شدن غالم، وضعیت کنیز تغییري نمی

خورد. برداشت اخیر بـا اصـول حقـوق     شوهر غالمش برود و در واقع عقد ازدواج به هم می
عبـارت دیگـر، در نکـاح بردگـان بـا       ). بـه 39 ، ص1382 قدیم سـازگارتر اسـت (بـادامچی،   

مانـد اگرچـه بردگـان مـال      آزادشدن یکی از زوجـین، وضـعیت طـرف دیگـر بالتغییـر مـی      
ال ماهیت انسانی برده به طـرق مختلـف بـه رسـمیت شـناخته      شدند، اما با این ح محسوب می

  کنیم. را مشاهده می 4ي هآی 21مقرر در سفر خروج باب ي هشده است. در اینجا دقیقاً قاعد
مـردم از حیـث انسـانیت و حقـوق      ي هانسـانی همـ   ي هعدالت قضایی یعنی در جامعـ  -9

ن هم مساوي باشند و حقی که مورد انسانی مساوي هستند و باید در مقام قضا و در برابر قانو
اســتیفا شــود. یکــی از ایــن حقــوق برابــر، دادخــواهی و دسترســی بــه   ،تجــاوز قــرار گرفتــه

اگـر فـردي باعـث شـود کـه عـدالت        .هاي صالح و مستقل براي تظّلم خـواهی اسـت      دادگاه
 گـر در اجـراي   قضایی نسبت به حقوق دیگري اجرا نشود، دولت موظّف است با این اخالل

در قـانون حمـورابی در برخـی     .)253 ، ص1387(یکرنگـی،   عدالت قضـایی برخـورد کنـد   
طور ضمنی به موضوع جرایم علیـه اجـراي عـدالت قضـایی      صراحت و در برخی به موارد به

  حمورابی آمده: 3 ي هدر مادطور مثال  بهاشاره شده است. 
ر شـد و نتوانسـت   حاض ،حقوقی براي اداي شهادت دروغ ي هاگر کسی در یک پروند« 

زنـدگی اسـت آن کـس     ي کالمی را که گفت اثبات کند، اگر آن پرونده راجـع بـه مسـأله   
آیـد   کـه از سـیاق عبـارت بـر مـی      حمورابی). در این ماده چنان 3 ي ه(ماد »کشته خواهد شد

شهادت کذب است تا شهادت اشتباه. وقتی کسـی بـه دروغ شـهادت     رشهادت بیشتر ناظر ب
  درست عدالت اختالل ایجاد کرد باید مجازات شود.داد و در اجراي 

شـهادت دروغ  «در اجراي عدالت قضایی یکی از احکام ده فرمان به آن مربـوط اسـت:   
نبایـد بـراي   «، )23/8(خـروج  »قاضی نباید رشوه بگیـرد «همچنین در سفر خروج آمده: » مده

ون حضور دیگري نباید سخنان یک طرف را بد«، )23/6(خروج  »شریران تبعیض قائل شود
  ). 20/13(خروج  »شهادت دروغ ندهید«و  )23/1(خروج »بشنود
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کم یا زیاد کردن متن قوانین تورات و انجام احکام آن اکیـداً ممنـوع شـده اسـت.      -10
 ي ههـاي حضـرت موسـی راجـع بـه آینـد          بینی مجازات عدم تمکین از فرامین تورات و پیش

  اسرائیل این چنین است: بنی
جـا آوریـد، آنگـاه     را بـه هـا   آن د و اوامر مرا نگه داشـته کنیاگر در فرایض من سلوك «
خواهم داد و زمین محصول خـود را خواهـد داد و کـوفتن    ها  آن هاي شما را در موسمباران

خرمن شما تا چیدن انگور خواهد رسـید و چیـدن انگـور تـا کاشـتن تخـم خواهـد رسـید و         
مشیر خواهند افتاد و بر شـما التفـات خـواهم کـرد و عهـد      دشمنان شما پیش روي شما از ش

خود را با شما استوار خواهم نمود و اگر احکام مرا نشنوید و این اوامر را بـه جـا نیاوریـد و    
، (سفر الویان »عهد مرا بشکنید من وحشت و سل و تب را بر شما مسلط خواهم ساخت و...

  ).3 ي هآی، 26 باب
کنـد   هایش را اطاعت نکنند نفرین می    ونش کسانی را که فرمانحمورابی نیز در پایان قان

و ایـن اصـول را اجـرا     کـرده توجه  نهاي م    گفتهبه گوید امیدوارم که پادشاهان بعدي  و می
کنم کـه قـدرت پادشـاهی     هایم را تغییر دهد، نفرین می کنند و اگر پادشاهی بخواهد حرف

  ).178 ، ص1356(کیخسروي مقدم،  د آیدوي نابود و نفرین ابدي بر سر نوشتش فرو
اگر آن مـرد بـه کلمـاتی کـه بـر روي       «... گوید: اش مینامهقانون ي هحمورابی در مؤخر

هاي من اعتنـایی نکـرد، و قـانونی را کـه     خود نگاشتم توجه نکرد، و به نفرین ي هسنگ نبشت
و نـام خـود را   و نـام مـرا سـترد     کـرد ام برانداخت و کلمـات مـرا دگرگـون    من وضع کرده

، عصـاي  کـرد بهـره خواهـد    ... انوم توانا، پدر خدایان او را از شـکوه پادشـاهی بـی    نگاشت
. پادشـاهی از او گرفتـه   کـرد سلطنتی او را خواهد شکست و سـرانجام او را ملعـون خواهـد    

  ).161 ، ص1392(بادامچی،  او از زمین ناپدید خواهد شد ي هخواهد شد، و نام و خاطر
عرفـی دارنـد. یکـی از منـابع      ي هاز احکام یهودیت و قوانین حمورابی جنبـ  بسیاري -11

از بــوده و (عــرف) اســت کــه بیــانگر قواعــد حقــوقی   رســمی در حقــوق یهــودي مینهــاگ
اي اسـت کـه    انـد قاعـده       شوند. در تعریف عـرف گفتـه   هاي مختلف عرف استنتاج می    شکل

آور  اي الزام عنوان قاعده اي از آنان به روه ویژهمردم یا گ ي هتدریج و خود به خود میان هم به
میـان عـرف و قـانون تفـاوت     طـور معمـول    . بـه )61 ، ص1384(سلیمانی،  مرسوم شده است

گوینـد.   تثبیت شده عـرف مـی   ي هشود. به هر رفتار به عادت یا معمول و هر روی گذاشته می
کنند. قوانین با ضمانت  جرا میاي رفتاري است که حاکم یا نمایندگانش آن را ا قانون قاعده

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 1393، پاییز هشتموم، شماره سفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال                                          126

شود، در حالی که پشتیبانِ عرف، کنترل اجتماعی اسـت. اینهـا    اجراهاي صحیح حمایت می
هــاي  نامــه انـد. مقــررات راجــع بـه بنــدگی ناشــی از دیـن در قــانون    منطقــی صــرفاًتمایزهـاي  

دیونان هاي راجع به مـ  النهرینی و یهودي تالش مشابهی را براي کاستن از خشونت عرف بین
حرکتی است که در صدد بود قدرت خصوصی  ي همنعکس کنند ها دهد. این اقدام نشان می

  را تحت فرمان و مطیع کنترل عمومی در آورد.
شود که در هر دو  در مورد قتل نفس از قانون حمورابی و تورات چنین استنباط می -12

د اسـت نـه دولـت و    تـرین خویشـاون   وارث یا نزدیک ي هسنت، قصاص خون مقتول بر عهد
  شود. گناه شناخته می قانون بی ي هگیرنده در دید عالوه بر این انتقام

 حمـورابی و خـروج   200-196 ي ه(مـاد  قصاص عضو اسـت  ي هشباهت دیگر مسئل -13
اگـر شخصـی   «قصاص عضو آمده است:  ي ه). در قانون حمورابی دربار25-23 ص ، ص21

  حمورابی).196 ي ه(ماد »کنند چشم او را کور میها  آن چشم پسر یک اویلوم را کور کند،
خود را عیب  ي هکسی که همسای«صراحت قصاص عضو را پذیرفته است:  بهتورات نیز  

کـه او کـرده باشـد بـه او کـرده خواهـد شـد، شکسـتگی عضـو عـوض            رسانده باشـد چنـان  
کـه بـه آن شـخص عیـب رسـانده       شکستگی، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان. چنان

). بنـابراین مجـازات صـدمات بـدنی     24 ، ص19-20(الویـان » همچنـان بـه او رسـانیده شـود    
قصاص است و اگر کسی به عضوي از بدن فردي آسیب زد باید قصاص شود البته تـورات  
برده را استثنا کرده و گفته اگر کسی چشم غالم یـا کنیـز را بزنـد کـه ضـایع شـود او را بـه        

مود دیگر تمایلی به مجازات مجرم این عمل نیست بلکه عوض چشمش آزاد کند. اما در تل
  گیرند. دیده تاوان و غرامت پولی می در عوض براي فرد آسیب

که قصاص به مثل و قصاص عضو هم در قانون حمورابی و هم در احکام  با توجه به این
ن گوید: کیفر قصاص در زمـا  باره می یهودیت وجود دارد، پرفسور ریچارد اس الیس در این

حقوق تلقـی   ي هتوانست پیشرفتی در نظری رسد اما می رحمانه به نظر می حمورابی اگرچه بی
شد نه از طـرف زخـم خـورده. در حـالی      شود. در این دوره قصاص توسط دولت مطالبه می

اجتمـاعی نداشـت (افراسـیابی،     ي هیی جنبـ هـا  مجـازات  که قبل از این قانون، چنین جرایم و
  ).  59 ، ص1381

هاي حقـوقی اسـت. در       اثبات دعوي در تمام نظام ي هترین ادلّ ادت یکی از مهمشه -14
قانون حمورابی شهادت دلیلـی پسـندیده بـوده اسـت. در حقـوق جـزاي یهـود نیـز شـهادت          
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 اعتباري خاص دارد، و در بسیاري از دعاوي تنها دلیل مـورد قبـول دادگـاه، شـهادت اسـت     
اثبات دعوي  ي حمورابی شهادت را یکی از ادله 13ات 9هاي  ) ماده70 ، ص1378(سلیمانی، 

اگـر مالـک مـال مسـروقه نتوانسـت      «حمـورابی آمـده:    11 ي هدر مـاد طـور مثـال    بـه  .داند می
وي را شناسـایی کننـد، او دروغگـو اسـت و      ي شهودي را به دادگاه بیاورد که مال مسـروقه 

  حمورابی).11 ي ه(ماد »او کشته خواهد شد و اتهام ناروا وارد کرده است
اگر شهود آن شخص در دسترس نبود، قضات باید مـدت زمـانی شـش ماهـه بـراي او      «

 و تعیین کنند و اگر او شهود را در طول شش ماه حاضر نکـرد آن شـخص دروغگـو اسـت    
  حمورابی).13 ي ه(ماد »مجازات آن پرونده بر وي تحمیل خواهد شد

اگر کسی االغی یا گاوي «آمده 14تا10آیات 22در سفر خروج باب طور مثال  بههچنین 
خود امانت دهـد و آن بمیـرد یـا پـایش شکسـته       ي هیا گوسفندي یا جانوري دیگر به همسای

(کسی نباشد که شهادت بدهد) قسم خداونـد در میـان    شود یا دزدیده شود و شاهدي نباشد
ت پس مـالکش  خویش دراز نکرده اس ي ههر دو نهاده شود که دست خود را به مال همسای

  ».قبول کند و او عوض ندهد
مقـنن در   ي قانون حمورابی اسـت. ها ویژگی منع انتقام خصوصی یکی از بارزترین -15

جـرم اضـافه    ي دهنـده  موارد صحبت از قضـات کـرده و پـس از بیـان عناصـر تشـکیل       بیشتر
متضـرر از جـرم و    و دارنـد  مجـرم مجـري مـی    ي را دربـاره مجازات کند که قضات فالن  می

صـالحیت صـدور حکـم و اعمـال     و اولیاء دم شخصاً حق گرفتن انتقام از مجـرم را نداشـته   
مشخص کـردن حـد و   . تالزم اسمجازات  نان براي اعمالآ ي کیفر از آن قضات و مداخله

جرم در خاور نزدیک «هاي قانون حمورابی با احکام یهود است. گیري از شباهت مرز انتقام
دیده حق داشت انتقام آن را بگیـرد.  شد که بزه جاوزي علیه شخص یا خدا تلقی میباستان ت

نقش دادگاه عبارت از محدود کردن انتقام انسانی و دفع انتقام الهی از جامعه بود. مشـخص  
النهـرین بـود کـه دانـش      اصلی علم حقوق بین ي هگیري وظیف انتقام درستکردن حد و مرز 

 »کتـاب مقـدس پذیرفتـه شـد     ي هاطراف، از جملـه در اسـرائیل دور  هاي حقوقی     آن در نظام
    ).104ص ،1383(وستبروك، 

ــاد -16 ــاب     2 ي هدر م ــروج ب ــفر خ ــورابی و س ــانون حم ــ 22 از ق ــازات  18 ي هآی مج
  حمورابی آمده: 2 ي هجادوگري مرگ تعیین شده است. در ماد
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کسـی کـه اتهـام     دیگري را به ساحري متهم کـرد امـا آن را اثبـات نکـرد     یاگر شخص«
ندازد و اگر رودخانه او را از بین بـرد  اساحري به او وارد شده باید خود را داخل رودخانه بی

متهم کننده باید دارایی و منصب او را تصاحب کنـد. اگـر رودخانـه نشـان داد کـه شـخص       
گناه است و به سالمت بیرون آمد کسی که به او اتهام ساحري زده باید بـه قتـل برسـد و     بی

  ».خود را تصاحب کند ي هکنند متهم شده باید دارایی و منصب متهم
مجازات زناي محصنه هرچند به رضایت طرفین باشد مرگ است. در سـفر خـروج    -17

قـانون حمـورابی مجـازات    129ي هو مـاد 23-24آیات22و سفرتثنیه باب15-16آیات 22باب
توانـد   دیگري ببینـد، مـی  زناي محصنه مرگ است. شوهري که همسر خود را در حال زنا با 

را بـه قتـل برسـاند و اگـر بخواهـد      هـا   آن که مرتکب جرمـی شـده باشـد هـر دوي     بدون آن
تواند اعدام طرف مقابـل را درخواسـت    همسرش را از مجازات مرگ معاف کند دیگر نمی

  کند.
بندنـد   را میها  آن اگر همسر شخصی در حالی که با مرد دیگري خوابیده دستگیر شود«

گذارد  اندازند. اگر ارباب زوجه (=شوهر) بگذارد همسرش زنده بماند شاه می آب میو در 
اعدام یعنی سنگسار کردن یا به دار  ي هحمورابی). طریق129 ي ه(ماد» اش زنده بماند که بنده

که هر دو طرف محکوم  دلیل این به اماآویختن و غرق کردن در قانون مشخص نشده است، 
  نیز یکسان خواهد بود.ها  آن اعدام ي هشوند ظاهراً نحو به مجازات یکسانی می

باید، رُاگر شخصی پسر صغیر کس دیگري را بِ«حمورابی آمده است: 14 ي هدر ماد -18
هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافـت  « در تورات:» او کشته خواهد شد

  قوانین دقیقاً مشابه یکدیگر هستند. ) این16 ي هآی، 21(خروج باب »شود هر آینه کشته شود
اي بـاز کـرد، بایـد او را     اگر فردي سوراخی به داخل خانه«حمورابی: 21 ي هدر ماد -19

، سـفر            ، مشـابه ایـن قـانون   »در مقابل آن سوراخ به قتل رسانده و او را داخل دیوار گذاشـت 
طـوري   ود و او را بزنند بـه اگر دزدي در رخنه کردن گرفته ش«است:  2ي هآی 22خروج باب

شکستن حـرز و ورود   ،یادشدهشرط تحقق جرم  ».که بمیرد بازخواست خون براي او نباشد
 بـر  هتک حرمـت منـزل  اصل  که این مورد به از طریق ایجاد روزنه در دیوار منزل غیر است

  گردد. می
خـود را در انبـار فـرد دیگـري      ي هاگـر فـردي غلـ   «حمـورابی:  120 ي هبرحسب ماد -20

خانه انبار را باز کند و غله بـردارد و یـا    ذخیره کند و به انبار غله آسیبی وارد شود یا صاحب
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طور کامل انکار کند، صاحب غلـه بایـد    اي را که در خانه انبار کرده است به او دریافت غله
اي را که برداشـته   بر غلهخانه باید دو برا ه دهد و صاحبیمدارك خود را در حضور خدا ارا

احکـامی شـبیه بـه قـانون      9تـا  3آیـات  22 در سفر خـروج بـاب  ». است به صاحب غله بدهد
خـود بـه امانـت گذاشـت و از      ي هاگر کسی پول یا اسباب نزد همسـای «وجود دارد: یادشده 

آن شخص دزدیده شود هرگاه دزد پیدا شود دو چندان رد نماید و اگـر دزد گرفتـه    ي هخان
حضور حاکم بیاورند تا حکم شود آیا دست خود را بر امـوال   خانه را به آنگاه صاحب نشود

  ». خویش دراز کرده یا نه ي ههمسای
حمورابی، اگر کسی همسر باکره کس دیگـري را کـه هنـوز در    130ي هبر طبق ماد -21

 بسـتري بـا آن زن   وي را در حـال هـم  هـا   آن خانه پدرش اقامت دارد، ازالـه بکـارت کنـد و   
 22دستگیر کنند آن مرد کشته خواهـد شـد، آن زن آزاد خواهـد شـد. در سـفر تثنیـه بـاب        

شده که اگر دختر بـاکره بـه مـردي نـامزد      بیاناحکامی شبیه به همین قانون  27 تا 23آیات 
شود و دیگري او را در شهر یافته با او همبستر شود، هر دو را سنگسار کنند تا بمیرند. دختر 

خـود را ذلیـل    ي هل که فریاد نکرده است و مرد را به ایـن دلیـل کـه زن همسـای    را به این دلی
اما اگر آن دختر در صحرا بوده فقط باید آن مرد را بـه قتـل رسـاند و دختـر را      ،کرده است
  آزاد کرد.

اگر پسري پدر خـود را زد، بایـد دسـت او را قطـع     «حمورابی: 195 ي هبراساس ماد -22
 9 ي هآیـ  20و سفر الویان بـاب 15 ي هآی 21خروج باب ر احکام سفراین قانون یادآو». کنند

  ».هر که پدر یا مادر خود را بزند هر آینه کشته شود«است: 
 اگر در طویله یک بیمـاري مسـري پدیـد آیـد، یـا شـیر      «حمورابی: 266 ي هبنابر ماد -23

خسارت طویله  بکشد، چوپان در برابر خدا خود را تبرئه خواهد کرد، [یکی از حیوانات را]
[یعنی چوپان مسئول نیست]. در سـفر خـروج بـاب     »را مالک طویله براي او خواهد پذیرفت

 هـر  و رخـت  و گوسـفند  و االغ و گاو از خیانتی هر در«همین حکم آمده است:  9ي هآی 22
 هـر  گنـاه  بـر  و شود، برده خدا حضور به دو هر امر کند، ادعا آن بر کسی که گمشده، چیز

 ».نماید رد خود ي ههمسای به چندان دو کند، حکم خدا که کدام
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  سانی مضمونی قانون حمورابی با احکام یهودهم. 1جدول 
  احکام یهود  قانون حمورابی

اي از مقـررات   از لحاظ مضمون و محتـوي مجموعـه   -1
  حقوقی هستند.

اي از احکــام  از لحــاظ مضــمون و محتــوي مجموعــه -1
  حقوقی هستند.

  احکام به صورت موردي بیان شده نه کلی. -2  صورت موردي بیان شده نه کلی.مقررات به  -2
  احکام به معناي جدید قانون گذاري نبودند. -3  مقررات به معناي جدید قانون گذاري نبودند. -3
  روش علمی به صورت مقدمه و نتیجه است. -4  روش علمی به صورت مقدمه و نتیجه است. -4
ــه   -5 ــه خطــاب ب ــه معاصــران اســت ن مقــررات خطــاب ب

  قسمتی از اطالعات مفروض است. رواز اینمورخین. 
ــه   -5 ــه خطــاب ب ــه معاصــران اســت ن مقــررات خطــاب ب

  قسمتی از اطالعات مفروض است. رواز اینمورخین. 
  مجازات شاهد دروغین قتل است. -6  مجازات شاهد دروغین قتل است. -6
شاخزنی گـاوي کـه منجـر بـه مـرگ شـود،        مجازات -7  باید جریمه مالی بدهد.صاحب گاو شاخزن  -7

  سنگسار است.
  تواند با فردي آزاد یا برده ازدواج کند. برده می -8  تواند با فردي آزاد یا برده ازدواج کند. برده می -8
  عدالت قضایی یا راستی در قضا -9  عدالت قضایی یا راستی در قضا -9

 یا زیاد کردن قانون حمورابی عمالً و نظراً اکیداً کم -10
  ممنوع است.

 کم یا زیاد کردن احکام تورات عمالً و نظـراً اکیـداً   -10
  ممنوع است.

  عرفی دارد. ي هبسیاري از دستورات تورات جنب -11  عرفی دارد.ی هبسیاري از قوانین حمورابی جنب -11
وارث یا خویشـاوند اسـت    ي هقصاص مقتول بر عهد -12

  نه دولت.
وارث یا خویشـاوند اسـت    ي هعهدبر قصاص مقتول  -12

  نه دولت.
قصاص عضو را باید با همان قصاص عضو مجـازات   -13

  کرد.
قصاص عضو را باید با همان قصاص عضو مجـازات   -13

  کرد.
هاي یهود شـهادت      قبول دادگاهترین دلیل مورد مهم -14  اثبات دعوي است. ي هترین ادلّشهادت مهم -14

  است.
  انتقام انسانی و حد و مرز آن مشخص است. -15  گیري مشخص شده است.حد و مرز انتقام -15
  مجازات جادوگري مرگ است. -16  مجازات جادوگري مرگ است. -16
مجازات زناي محصنه حتی با رضایت طرفین مرگ  -17

  است.
رضایت طرفین مرگ مجازات زناي محصنه حتی با  -17

  است.
  هرکس آدمی را بدزدد مجازاتش مرگ است. -18  هر که آدمی را بدزدد مجازاتش قتل است. -18
اگر دزدي در رخنه کردن گرفته شود مجازاتش قتل  -19

  است.
اگر دزدي در رخنه کردن گرفته شود مجازاتش قتل  -19

  است.
در اي نزد همسـایه امانـت گذاشـت     اگرفردي وسیله -20

صورت دزدیده شدن، فرد باید در حضـور خـدا سـوگند    
  بخورد.

اي نزد همسـایه امانـت گذاشـت در     اگرفردي وسیله -20
صورت دزدیده شدن، فرد باید در حضـور خـدا سـوگند    

  بخورد.
شود باید کشته آغوشاگر کسی با نامزد دیگري هم -21

  شود
شود باید کشته آغوشاگر کسی با نامزد دیگري هم -21
  ودش

  اگر پسري پدر خود را زد باید کشته شود -22  اگر پسري پدر خود را زد باید کشته شود. -22
اگر شیري موجب مرگ گوسفندان شد چوپان باید  -23

  را به صاحبش بدهد.ها  آن عوض
اگر شیري موجب مرگ گوسفندان شد چوپان باید  -23

  را به صاحبش بدهد.ها  آن عوض
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  ج. وجوه افتراق قانون حمورابی با احکام یهود  
در قانون حمورابی در برخی موارد، مجازات نیابتی بیان شده یعنی مجـازات بایـد بـه     -1

و  116او اعمـال شـود (مـواد    ي هجاي اعمال نسبت به شخص مجـرم، بـر عضـوي از خـانواد    
 ي ه(ماد» شود مرگ صاحبخانه منجر به مرگ معمارِ خانه می«) مثالً 231و  229و 210و 209
پـدران را نبایـد بـه گنـاه پسـران      «آمـده اسـت:   16آیه24حمورابی)، اما در سفر تثنیه باب229

ته کشت، و پسران را نباید به گنـاه پـدران کشـت، هـر کـس تنهـا در قبـال جـرم خـود کشـ          
یعنی در قوانین یهودي به اصل شخصی بودن مجازات توجه شده است. اگر قانون ». شود می

آید، به این دلیل است که احساسات و عواطف مـا از   حمورابی به نظر ما غریب یا خشن می
گونـه کـه در کتـاب     گیـرد، همـان   اصولی همچون فردي بودن مسئولیت کیفـري ریشـه مـی   

نسـت کـه غیـر از    آ هـا  مجـازات  شخصـی بـودن   اصـل ور از منظـ  مقدس بیان گردیده است.
بـا  (اعم از مرتکب اصلی، شرکاء و معاونین جرم) دیگـري دچـار عقوبـت نگـردد.      بزهکار،

یک از مواد  د که هیچشو مالحظه می حمورابی قانونمطالعه و دقت در مواد متعدد کیفري 
از این عـدم   اما .ده استنکر صریحاً اشاره، آن، به اصل مذکور بدانگونه که مورد نظر است

از سـوي حمـورابی معتقـد شـد. در      ها مجازاتتوان به نفی اصل شخصی بودن  تصریح نمی
 مجـازات همه جا سـخن از   )116و 229و 209هاي ( جز در سه مورد استثنا در مادهحقیقت 

مسئولیت کیفري متوجه اشخاص ثـالثی کـه نقشـی در     رو از اینمرتکب اصلی جرم نموده و 
  .گردد اند نمی ارتکاب جرم نداشته

از جهتی مشابه و از جهتی متفاوت است.  1-9حمورابی با سفر تثنیه آیات  23 ي هماد -2
یر غیـر  اي در آن یافت شده ملک خصوصی کسی نباشد، اما سرزمین بـا  اگر ملکی که مرده

ــد  ــدازه  3محصــوري باشــد، بای ــل از هــر طــرف ان ــول تمــامی   مای ــري شــده و وارث مقت گی
اي در آن منطقـه   شود، بردارد و اگر دهکـده  هایی که در میان این محدوده یافت می    دهکده

وجود نداشته باشد، وارث بایـد از ادعـایش صـرف نظـر کنـد. در قـوانین عبـري نیـز همـان          
شـود امـا تفـاوت در ایـن اسـت کـه        تـرین شـهر اسـتفاده مـی     دیـک گیـري نز  اندازه ي هطریق

 گیــري مســافت وجــود نــدارد و اشــاره بــه خــون بهــا نشــده اســت  محــدودیتی بــراي انــدازه
  ).  137: 1384(هافنر،

هــاي بیــانی مختلــف دارنــد، در قــانون     بــرخالف متــون مقــدس تــورات کــه اســلوب-3
  خورد. کمتر به چشم می هاي استفهامی، اخباري و ناهی    حمورابی گزاره
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النهرین و تورات از لحـاظ تـاریخ اسـت کـه      هاي منابع خط میخی بینیکی از تفاوت-4
هـاي خـط میخـی متعلـق بـه          نامـه  ، ولی قـانون           اول ق. م تعلق دارند ي هاحکام تورات به هزار

هاي خـط   نامه سوم و دوم ق. م است. تفاوت دیگر از لحاظ ایدئولوژي است. قانون ي ههزار
ــ   ــانون و روی ــأخوذ از ق ــی م ــان  ي همیخ ــلطنتی و نش ــایی س ــات  ي هقض ــراري ثب ــا   برق ــد. ام ان

هاي سفر تثنیه و روحانیون متعلق به مجامعی اسـت کـه ضـرورتاً بـا پادشـاه همنظـر        نامه قانون
  نیستند.

ــد      -5 ــورات مانن ــام ت ــاوت دارد. احک ــیاق تف ــاظ س ــورات از لح ــا ت ــورابی ب ــانون حم ق
هاي خط میخی اسناد مسـتقلی نیسـتند، بلکـه در معـرض فراینـد ویـرایش بـوده در            نامه قانون
 ).63: 1383تر و ساخته شده از منابعی متنوعند(وستبروك،  ناهمگونها  آن نتیجه
انـدرزهاي شـاهانه بـا     ي هاالجرا نیست، بلکه مجموعـ  قانون حمورابی یک قانون الزم-6

االحترام است. قانون حمورابی، که ترکیب یکنـواختی هـم نـدارد، از سـتایش      محتواي الزم
شـود و سـعی وافـري بـه کـار       شود اما پس از آن، از رنگ دینی خارج مـی  خدایان آغاز می

ن برد که آن را از هر گونه رنگ دینی و متافیزیکی بر کنار داشته و دیگر نامی از خـدایا  می
گوید هنگامی کـه مـردوك مـرا     سرایی و تعریف از خود پرداخته و می برد و به حماسه نمی

برانگیخت که به مردم حکومت کنم، من قانون و عدالت را بر سراسر زمـین ارزانـی داشـتم    
) در واقع منشور حمورابی بر خالف آنچه که در مقدمه و 66-67، 1356(کیخسروي مقدم، 

ذکر شده به هیچ وجه فرود آمده از طرف خداوند آفتـاب و عـدالت    اش نامه قانون ي همؤخر
بنا به ادعاي حمورابی نبوده و مطلقاً هم منبعث از فکر ایـن پادشـاه نیسـت بلکـه اسـاس ایـن       

داد و قـانونی   هـاي بازمانـده از ایـن تشـکیل مـی      منشور را مقررات سومري و اکدي و سـنت 
االجـرا اسـت    رراتـی الزم االحتـرام و هـم الزم   االحترام است اما احکام تـورات هـم مق   الزم

). همچنین ژان بوترو آشورشناس برجسته و سرشناس فرانسوي معتقد 356، 1364(آشتیانی، 
اوالً قـانون حمـورابی کـد نیسـت زیـرا بسـیاري مسـائل در آن مطـرح نشـده و بـه           «است که 

اجـراي حکـومتی    اصطالح جامعیت ندارد. ثانیاً از نظر ماهوي قـانون نیسـت یعنـی ضـمانت    
شده است. ثالثاً هدف از تألیف این اثر انتشار یک مـتن قـانونی    ندارد و در محاکم اجرا نمی

آور نبوده، بلکـه هماننـد دیگـر رسـاله هـاي موجـود در آن زمـان بـه دنبـال بحـث و            و الزام
  ).156، 1382(بادامچی،» آموزش نظري بوده است
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اخالقـی بـا هـیچ معیـار معینـی از هـم متمـایز         گانه، هنجارهاي قـانونی و  در اسفار پنج-7
) 157: 1384اند از اینرو هر دوي اینها از نظر حجیت و اعتبار تمیز ناپذیرنـد (سـلیمانی،        نشده

بندي به نظام یهودیت این است که کل آن فرمان خداست. بین این دو نوع فرمان  مبناي پاي
 20ه هـم در نهـی از قتـل عمـد(خروج،    حتی در شکل عرضه نیز تفاوتی نیست. از باب نمونـ 

) شـکل مطلـق و منجـز بـه کـار رفتـه       18:19) و هم در امر به محبت به همنوع (الویـان،  13:
یگـانگی وجـود   هـا   آن است. اما در قانون حمورابی قوانین از اخالق جداگانه اسـت و میـان  

  ندارد و بیشتر قانون است تا هنجار اخالقی. 
گرایانه جاي خود را بـه اخالقیـات عملـی داد کـه بـه قـوم       در تورات، اخالقیات فرد-8 

یک وجود اخالقی جمعی خطاب شده بود. از این رو این وجود ملـی در   ي هاسرائیل به مثاب
آور رفتار سهیم شد و در صورت نقض شدن آن هنجارها به دست هـر   حفظ معیارهاي الزام

ا در قانون حمـورابی هـر کـس    یک از شهروندان (کل قوم) ممکن بود مسئول تلقی شود. ام
  در مقابل کار خودش مسئول است و هویت جمعی افراد نقش ندارد.

حمـورابی   ي هنامـ  پیمانیِ بین خدا و قوم اسرائیل انحصاري است، اما در قانون ي هرابط-9
  مردم است. ي هبین حمورابی با مردم بابل انحصاري نیست و قانون براي هم ي هرابط

اسرائیل  در قانون حمورابی مستوجب مرگ دانسته شده، نزد بنی برخی جرایمی که -10
دانـد، بـر    گونه نیست. قانون حمورابی جرایم علیه والدین را مستحق مجازات مرگ نمـی این

خالف حقوق یهود که این ویژگی خاص در مجنی علیه دو جـرم ساده(ضـرب و جـرح یـا     
  کند. می مجازات تلقی ي هالعاد لعنت کردن) را عامل تشدید فوق

اسرائیل، جرایم علیه افراد بیشتر از جرایم علیـه امـوال اهمیـت دارد.     در رویکرد بنی -11
ــا پــول    امــا در قــانون حمــورابی جــرایم علیــه امــوال اهمیــت بیشــتري دارد، و جــان افــراد ب

  شود. گذاري می ارزش
لبـی  احکام سفر تثنیه ضمانت احکامش را نه بر قـدرت پادشـاهی، بلکـه بـر ایمـان ق     -12

دستور خداوند نیست و دلیل دیگري براي  صرفاًنهد، مثالً آزاد کردن برده  شهروندان بنا می
 »به خاطر بیاور که در سرزمین مصر برده بودي و پروردگارت تو را آزاد کرد«پیروي دارد: 
نامه بر قدرت پادشاه متکـی   ) اما در قانون حمورابی ضمانت قانون29، ص1383(کیپنبرگ، 

  دینی براي اجراي احکام صراحت ندارد. ي هنگیزاست و ا
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نظم و ترتیب احکام یهودیان از قانون حمورابی کمتـر اسـت و نمایـانگر آن گونـه      -13
قـانونی   ي هاي طـوالنی از تجربـ   تکامل تدریجی قانون حمورابی نیست که داللـت بـر سـابقه   

  ).249: 2536اي از دانشمندان یونسکو،  کند(عده می
مورابی اصل قصاص در موردي که شخص آسیب دیده از طبقـه بـاالي   در قانون ح-14

پایین یا از بردگان باشـد مجـرم تنهـا بـه      ي هشود اما اگر شخص از طبق جامعه باشد، اجرا می
اي کـه بـر اثـر شـقاوتگري      شود اما در احکـام یهـود بـرده    پرداخت جریمه مالی محکوم می

شـود. در اینجـا بایـد بـه ایـن       رسماً آزاد میصاحبش چشم یا دندانی را از دست داده باشد، 
سـخن  تـوان   نمـی از اصـل تسـاوي کیفـري    نه تنها حمورابی  قانوننکته توجه داشت که در 

با دقت  توجه داشت. مجازاتمقابل  تساوي افراد دربرعکس باید بر اصل عدم بلکه گفت 
حمورابی نه تنها بین بردگان  قانونفر در یاصل عدم تساوي در مقابل ک در قوانین حمورابی

نجبا و  شامل آویلوم[ .نیز وجود داشته است 2ینومکشو م1 اویلومو سایرین بلکه بین دو طبقه 
 شامل کارگران، کشـاورزان، صـنعتگران و کـارگران موسـمی     ینومکشم بوده و اشراف بابل

  ده است].بو
در قانون حمورابی و احکام یهـود قتـل عمـدي بـا کشـتن اتفـاقی تفـاوت دارد، امـا         -15

خیزند  با هم متفاوت است. هنگامی که دو تن با هم به منازعه بر میها  آن تبرئه شدن ي هشیو
شود و دیگري سوگند یاد کند کـه قصـد کشـتن نداشـته در ایـن       و یکی از آن دو کشته می

: 2536(یونسکو،  انون یهود قاتل مجاز است به پرستشگاهی پناهنده شودصورت به موجب ق
اي مـالی از تعقیـب جزایـی     حمورابی باید با پرداخت جریمه206 ي ه). اما به موجب ماد254

اگر کسـی کـس دیگـر را در دعـوا بزنـد و مجـروح کنـد آن کـس سـوگند          «مصون بماند. 
  حمورابی).   206 ي ه(ماد» کند خورد که عمداً نزدم و هزینه پزشک را تأدیه می می

قـوانین حمـورابی بیشـتر     فرد و خدا اسـت، امـا   ي هاحکام تورات بیشتر ناظر به رابط -16
  ها حاکمند.    متوجه نقض قواعدي است که به روابط انسان

» کاالیی« همچون شود. حکماي قوم یهود، دختر را حقیر میتدر شریعت یهود، زن  -17
جایگـاه حقـوقی زن یهـودي،     .تتـوان آن را بـه هنگـام تنگدسـتی فروخـ      اند که می     شمرده

                                                   
1  - Awilum 

2  -  Maushinum 
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در شریعت یهود نیز اصل کلی مبتنی بـر   .در این آیین استبرگرفته از منزلت اجتماعی وي 
محرومیت زنان، به خصوص زوجه است. حکم مستفاد از تـورات ایـن اسـت کـه تـا وقتـی       

برد و چنانچه براي متوفی پسـري نباشـد، ارث    فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمی
چهار چیز است کـه عبارتنـد    میراث علتدر شریعت یهود،  اصوالً .رسد او به دخترانش می

. زوجیت از اسباب میـراث نیسـت   رو از این . عمومت - 4اخوت  - 3ابوت  - 2بنوت -ز: اا
زوجه از او ارث  ،اگر شوهر بمیرد ، امابرد اگر زن بمیرد، شوهر از او ارث می بر این اساس،

  ).10، صرضاپور، بی تا(برد نمی
زن و دختـر بـه   ، مـثالً       ه اسـت ري قائـل شـد  حقوق بیشت قانون حمورابی براي زن و فرزند

خود، سهمی از مال شوهر متـوفی بـه    ي هد و زن عالوه بر جهیزیردنک طور مستقل معامله می
 شـدند، امـا   می اند، از ارث محروم     د و دخترانی که جهیزیه گرفتهرک عنوان هدیه دریافت می

  حمورابی).172 ي ه(ماد مساویندهایی که جهیزیه ندارند در بردن ارث با پسران     آن
اسـرائیل چنـین    پنداشـتند، بنـی   ها که پادشاه را قائم مقام خداوند مـی بر خالف بابلی -18

هـا معتقـد بودنـد کـه حمـورابی جانشـین           جایگاهی براي پادشاهان خود قائـل نبودنـد. بـابلی   
داننـد و   خداست و قوانینش از طرف اوست اما یهودیان احکام را وحی از جانـب خـدا مـی   

  دند. شمر هیچ گاه پادشاه را جانشین خدا نمی
نفره) است نه 3در حقوق یهود، رسیدگی به جرایم مالی در صالحیت دادگاه مدنی(-19

هـا نیسـت. حمـورابی در        ، اما در قانون حمورابی تفـاوتی بـین داگـاه        نفره) 23دادگاه جنایی(
هـا   اي در رسوم دادگـاه  کنار قانونگذاري در قلمرو پادشاهی خویش، بنیانگذار نظامات تازه

ود. در زمان فرمانروایی جانشینان او اختالفات میـان شـهروندان، در حضـور قضـاتی بـه      نیز ب
ها  نشستند. اعضاي این دادگاه ها یا در حیاط معابد می شد که در دروازه دادرسی گذاشته می

دادند که عبارت بودند از شـهردار کـه    را نه کاهنان، بلکه صاحب منصبان محلی تشکیل می
ها و کارمنـدان دیگـري کـه شـغل و      یدان را بر عهده داشت و گروهریاست مجمع ریش سف

  ).  35ص ،1376به درستی قابل شناسایی نیست (مجید زاده، ها  آن مقام
آید که وکیل مدافع در بابـل وجـود داشـته     از اسناد و مدارکی که به دست آمده بر نمی

اي داشت، خود بـه طـرح    کردند و هر کس مرافعه باشد. کاهنان به عنوان سر دفتري کار می
پرداخت. دالیلی در دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضـی   دعوي در محکمه می

 ي هو گواهان، براي گـرفتن حکـم نـاحق، وجـود داشـته اسـت. در شـهر بابـل یـک محکمـ          
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هـا   شد و تفاوتی بین دادگاه کردند تشکیل می استینافی، که داوران شاهی در آن قضاوت می
توانستند از خود شاه بخواهند تا به مشکلشان رسیدگی کنـد   ن گذشته متداعیان مینبود. از آ

  ).274ص، 1372(دورانت، 
قانون حمورابی به صراحت به قتل عمد نپرداخته است. فقط در چند مورد قتـل در   -20 

اگـر معمـار بـراي کسـی     «دانـد، مـثالً    حکم عمد فرض شده و مجـازات قاتـل را مـرگ مـی    
اي که ساخته است فـرو بریـزد و    اما کارش را خوب انجام ندهد، (پس) خانه اي بسازد خانه

حمـورابی) امـا   229 ي ه(مـاد » خانه شود، آن معمـار کشـته خواهـد شـد     باعث مرگ صاحب
  احکام یهود صراحتاً به قتل عمد پرداخته است. 

بـایی،  در قوانین تورات فقط براي تعرضات به جان و عفّت افراد(ماننـد قتـل، آدم ر   -21
برخی از جرایم جنسی) مجازات اعدام بیان شده اما هیچ گاه در جرایم بر ضد امـوال چنـین   
مجازاتی لحاظ نشده، بلکه حداکثر مجازات آن پرداخت چند برابر شی دزدیده شده است. 
پیش فرض اساسی حقوق اشخاص در یهودیت عبارت از باور به ارزش مطلق و بی چـون و  

ین باور بر ارزش یکسان افراد در طرح الهی آفرینش استوار است. چراي جان آدمی است. ا
، بارها بـراي جـرایم مـالی مجـازات     22،8، 21، 10، 9، 7، 6اما در قانون حمورابی مانند مواد
حمـورابی کـه مجـازات مـالی بـراي سـرقت در نظـر         8 ي هاعدام منظور شده و حتی در مـاد 

عـدم پرداخـت آن مـرگ اسـت. تفـاوت       ي هگرفته شده، این مجازات بسیار شـدید و نتیجـ  
  اند. اصلی این دو در ارزشی است که براي جان انسان قائل شده

شـود و   گذاري اقتصادي مـی  ، جان افراد ارزش11 ي هدر قانون حمورابی، مانند ماد -22
هاي یکسـانی هسـتند.       توان با مالك جان افراد محاسبه کرد و جان و مال ارزش اموال را می

احکام تورات همبستگی بـین اشـخاص و امـوال نیسـت و ارزش جـان انسـان و بهـاي         اما در
  اقتصادي با یکدیگر قابل قیاس نیست.

در اسرائیل باستان مجازات قتل عمد، مرگ بـود و جانشـینی نداشـت. قـانون مقـرر       -23
 هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البته کشـته «دارد:  می

سخت و خشن در جایی است کـه قتـل    ي هتنها استثناي این قاعد )31، ص35(اعداد، » شود
مباشرتاً یا با قصد صدمه زدن انجام نیافته باشد. اما در قانون حمورابی نه تنها بـه قتـل عمـد و    

توان با پول پرداخت کرد، مـثالً در جـایی    مجازاتش تصریح نشده، بلکه مجازات قتل را می
شـمارد، ولـی اگـر     باالي جامعه، یعنی آملو، است قصاص را جایز مـی  ي هطبقکه شخص از 
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پایین یعنی موشکنوم، و یا از گـروه بردگـان باشـد، تنهـا بـه پرداخـت        ي هآن شخص از طبق
دهد. در قانون نامه حمورابی به جرایم بر ضد اشـخاص،   اي مالی در حق وي رأي می جریمه

است. هیچ یک از مواد این قانون نامه به صـراحت بـه    به ویژه قتل عمد، توجه چندانی نشده
قتل عمد نپرداخته است. در چند مورد عمل قتل در حکم عمد فرض شده است و مجـازات  

اگر شخصی دختر شخص دیگري را زد و باعـث شـد کـه او سـقط     :«قاتل مرگ است مثالً 
اگـر آن زن  «رابی) و حمـو 209(قانون» جنین کند او باید ده شکل نقره براي جنین او بپردازد

  ).171، 1384حمورابی) (سلیمانی، 210(قانون» مرد، آنان باید دختر او را به قتل برسانند
در قانون حمورابی جرم زناي زن شوهردار قابل گذشت است به این علت که ایـن   -24

جرم فقط تعدي و تجاوز به حقوق شوهر است و با گذشت شوهرجرم قابل تعقیـب نیسـت:   
را ها  آن همسر شخصی در حالی که با مرد دیگري خوابیده بود دستگیر شد، آنان بایداگر «

به یکدیگر بسته و به داخل آب بیندازند. اگر شوهر زن قصد داشـت او را ببخشـد، شـاه نیـز     
زنـاي زن شـوهردار   «، امـا در تـورات             حمـورابی) 129 ي ه(مـاد » باید رعیـت خـود را ببخشـد   

توجب مرگ است و گذشت شوهر موجب عدم اجراي مجازات نیست گناهی بزرگ و مس
  ).39، ص9(پیدایش،  »چون این عمل گناهی نسبت به خداوند است

اگر قراردادي علیـه یـک شـخص تمـام شـد و او خـدمت       »     حمورابی117 ي هدر ماد -25
 همسر، پسر یا دخترش را فروخت یا مجبور به خدمت شد، آنان باید بـه مـدت سـه سـال در    

، اما در سـفر  »شود خریدار یا متعهد کار کنند و آزادي آنان در سال چهارم تأمین می ي هخان
اگر غالم عبري بخري شـش  «، 13و 12آیات  15و سفر تثنیه باب  2-11آیات21خروج باب

قیمت آزاد بیرون رود. اگر تنها آمده تنها بیرون رود،  سال خدمت کند و در هفتمین سال بی
و فرزند آمده باشد با زن و فرزندش برود اما اگرآقایش به او زن بدهـد آنگـاه   اما اگر با زن 

آن زن از آن آقایش است و اگر فرد بخواهد که همراه با زنش باشد آقایش گوش او را بـا  
  ».درفش سوراخ کند و او آقایش را براي همیشه بندگی کند

  تفاوت قانون حمورابی با احکام یهودیت. 2جدول 
  احکام یهودیت  ابیقانون حمور

  کند. مجازات نیابتی را رد می-1  مجازات نیابتی وجود دارد.-1
اي در ملک غیر خصوصـی یافـت شـد سـه      اگر مرده-2

  کنند. گیري می مایل از هر طرف اندازه
اي در ملــک غیرخصوصــی یافــت شـــد     اگــر مــرده  -2

  گیري مسافت وجود ندارد. محدودیتی براي اندازه
  خورد. امر و نهی بسیار به چشم می-3  خورد. ناهی و اخباري کمتر به چشم میهاي     گزاره -3
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  احکام یهودیت  ابیقانون حمور
قضـایی سـلطنتی    ي هقانون حمـورابی مـأخوذ از رویـ   -4

  است.
نظـر    هـم  پادشـاه  بـا  اي است که ضـرورتاً مربوط به جامعه-4

  نیستند.
  یرایش بوده استودرمعرض فرایند و نبوده، سند مستقل-5  مستقالً از طرف پادشاه صادر شده است.-5
ــاهان -6 ــدرزهاي ش ــه الزم    ي هان ــت ن ــرام اس الزم االحت

  االجرا.
دسـتورات یهـوه هـم الزم االحتـرام و هـم الزم االجـرا       -6

  است.
  یگانگی اخالق و قانون وجود دارد.-7  یگانگی اخالق و قانون وجود ندارد.-7
فرد گرایانه است و اخالقیات جمعی وجود اخالقیات-8

  ندارد.
اخالقیات فردگرایانه جایگزین اخالقیات جمعـی شـده   -8

  است.
  پیمانی بین خدا و قوم اسرائیل انحصاري است. ي هرابط-9  بین پادشاه و مردم انحصاري نیست. ي هرابط-9

جرایم علیه والدین را مستحق مجازات مـرگ نمـی   -10
  داند.

مجازات علیه والدین را مستحق مجـازات مـرگ مـی    -10
  داند.

  جرایم علیه افراد اهمیت بیشتري دارد.-11  رایم علیه اموال اهمیت بیشتري دارد.ج-11
  ضمانت احکام بر ایمان قلبی شهروندان استوار است.-12  نامه متکی بر قدرت پادشاه است. ضمانت قانون-12
ــابقه -13 ــر س ــت ب ــ  دالل ــوالنی از تجرب ــانونی  ي هاي ط ق
  کند. می

  کند. قانونی نمی ي هتجرباي طوالنی از  داللت بر سابقه-13

بـاالي جامعـه    ي هدیـدگان طبقـ  آسـیب قصاص براي-14
  شد.. می اجرا

  شد. اصل قصاص حتی براي بردگان اجرا می-14

پرداخـت و   مالی می ي هدر قتل غیر عمد قاتل جریم-15
  از تعقیب مصون بود.

در قتل غیر عمـد قاتـل بـراي فـرار از تعقیـب بایـد بـه        -15
  شد. پناهنده میپرستشگاهی 

ــین    -16 ــط ب ــض رواب ــراي نق ــدام ب ــراي اع ــمانت اج ض
  هاست.    انسان

خـدا و انسـان   ی همجازات اعدام بیشتر براي نقض رابطـ -16
  است.

  زن حقیر شمرده شده و دختران ارزش زیادي ندارند.-17  براي زن و فرزندان حقوق زیادي قائل است.-17
  دانند. نویسندگان تورات خود را جانشین خدا نمی-18  ند.دا حمورابی خود را قائم مقام خدا می-18
رسیدگی به جرایم مالی در صـالحیت یـک قاضـی    -19

  بود.
  جرایم مالی در صالحیت دادگاه مدنی سه نفره بود. -19

به مجازات قتل عمد مستقیماً توجه نشده، فقط آن را -20
  فرض گرفته است.

  گرفته است.براي قتل عمد مستقیماً مجازات در نظر -20

براي جرایم مالی حکم اعدام در نظر گرفتـه شـده و   -21
  ارزش جان افراد پایین است.

براي جرایم مالی حکم اعدام در نظـر گرفتـه نشـده و    -21
  ارزش جان افراد باال است.

  شد. جان افراد ارزشگذاري اقتصادي نمی -22  شد. جان افراد ارزش گذاري اقتصادي می-22
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  احکام یهودیت  ابیقانون حمور
  مجازات قتل عمد مرگ است و جانشینی ندارد.-23  مالی داد. ي هوض قتل عمد جریمتوان در ع می-23
جـرم زنـاي زن شـوهردار بـا گذشـت شـوهر، قابــل       -24

  گذشت است.
  جرم زناي زن شوهردار قابل گذشت نیست.-24

اگر فردي مجبور به خدمت فردي شد باید سه سـال  -25
  به خدمتگزاري او بپردازد.                    

اگر فردي مجبور به خدمت فردي شد باید شش سـال  -25
  به خدمتگزاري او بپردازد.                                

  گیري نتیجه
بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، نظریه تدوین نهـایی تـورات بعـد از اسـارت بـابلی      

گانـه   حمـورابی و اسـفار پـنج   رغم اختالفاتی که بـین قـانون    کامالً پذیرفتنی است، زیرا علی
هاي چشمگیري بین قوانین حمورابی با احکـام یهودیـت وجـود دارد و    وجود دارد، شباهت

(به صورت شرطی بـودن) کـامالً یـادآور قـوانین حمـورابی اسـت و        شکل بیان احکام یهود
از تورات، همراه با نوع مجـازات و شـیوه اجـراي آن بـا      حتی در چندین مورد دقیقاً حکمی 

گـردد کـه    قانونی از حمورابی یکسان اسـت و ایـن اقتباسـات و اشـتراکات بـه زمـانی برمـی       
حمـورابی آشـنا شـدند و ایـن قـانون بـه        ي هنام یهودیان به اسارت بابلی برده شدند و با قانون

قـرار گرفـت و آن را پذیرفتنـد و در قالـب     هـا   آن اي از احکـام و قـوانین   عنوان پیش نمونـه 
نیـاي  » ع«یهود درآوردند. مضافاً خاستگاه جغرافیـایی حضـرت ابـراهیم    احکام حقوقی دین 

النهـرین در دوره اسـارت بـابلی     النهرین بوده و در واقع بازگشـت آنـان بـه بـین     یهودیان، بین
  تشابهات را افزوده است.

در قانون حمورابی و تورات از روش اوردالی به عنوان دلیل اثبات مجرمیت یا بیگنـاهی  
گیـري در   شد. محاکمه از طریق اورادالی یا توسل به قضاوت الهی بـراي تصـمیم   استفاده می

را حـل  هـا   آن شـد  هایی بود که از راه دیگري قابل حل و فصل نبود و نمی خصوص پرونده
ها این گونه بود که یک فرد به طور قـانونی در معـرض    نشده باقی گذاشت. ماهیت اوردالی

ر اساس پاسخ بدنی او به آزمایش، برنده یا بازنده تلقی گرفت و ب آزمایش جسمانی قرار می
هـا   آن تـرین  هاي بسـیاري وجـود داشـت. متـداول     شد. محاکمه از طریق اورادالی به گونه می

عبـــارت از فـــرورفتن در آب، از راه نوشـــیدن و... اســـت. آزمـــایش ایزدي(اوردالـــی) در  
ي نزد مردم بابل هم به نـامی  روزگاران گذشته در همه جاي زمین رواج داشت. داوري ایزد

ایلـونرو گویـاي دو رود دجلـه و     ي هخوانده شده که با نهاد آن سرزمین پیوستگی دارد. واژ
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گرفـت. ایلـونرو    آزمـایش آب انجـام مـی   هـا   آن فرات بود که در آن ناحیه روان است و در
حمـورابی   132و2هـاي   یعنی خداي نهر و داوري خداي نهر مراد بود. در این مورد در قانون

برد، گناهکار و ناپاك بود و اگر از کـام امـواج خروشـان دجلـه و      اگر آب متهم را فرو می
شد. همچنین در شریعت یهود نیـز در   گناهی او مشخص می برد بی فرات جان سالم به در می

داوري ایـزدي (اورادالـی) در شـمار یکـی از      27:5-28بعضـی مـوارد مـثالً در سـفر اعـداد،      
  باشد. ثبات جرم میهاي ا ادلّه

هاي قوانین حمورابی با تـورات، دو ویژگـی عمـده بـه عنـوان وجـه        رغم شباهت اما علی
مبناي اعتبار و حجیـت قـوانین یهـودي    ها  آن شود که یکی از تمایز قوانین یهودي مطرح می

حمـورابی آمـده اسـت کـه ایـن قـوانینِ عـدالت را         ي هنامـ  قانون ي هاست. در مقدمه و مؤخر
بی برپــا داشــت، امــا در قــوانین کتــاب مقــدس، حضــرت موســی واســطه اســت نــه  حمــورا

گذار. تفاوت آشکار دیگري که بین این دو دسته از قوانین وجود دارد این اسـت کـه    قانون
در قوانین تورات براي بسیاري از اعمالی که نقض حکم دینی خاصی هستند یعنـی نـاظر بـه    

ر نظر گرفته شـده اسـت، امـا در قـوانین حمـورابی،      فرد و خدایند، مجازات اعدام د ي هرابط
  ضمانت اجرا متوجه نقض قواعدي است که به روابط انسانها حاکمند.

جهـان   ي هنامـ  تـرین قـانون   حمورابی نه تنها قدیمیی هنام همچنین قابل ذکر است که قانون
، لیپیـت ایشـتار و   هاي اورنمـو  نامه تر از خود به نام قانون نیست بلکه خود نیز از قوانین قدیمی

  اشنونا برگرفته شده است.
 ي هالبته بجز تشابه احکام یهودیت با قوانین حمورابی الواح بابلی و اسـفار یهـود در زمینـ   

طوفـان و غیـره بـا هـم      ي هآفـرینش جهـان، اسـطور    ي هها نیز مانند اسـطور     بعضی از اسطوره
سـامی نـژاد داراي اسـاطیري     سـازد کـه ملـل قـدیم     ها روشن می شباهت دارند. این مشابهت

اند که از منبع واحد تراوش کرده، اما آیات تورات در ابـواب اوایـل سـفر پیـدایش بـه           بوده
 ي هلطافت بیان و حسن تعبیر و انطباق آن با عقل سلیم متمایز است، در صورتی کـه اسـطور  

آشـوري، بـه   باشـد. در ادبیـات موجـود بـابلی و      بابلی بسیار خشن و کودکانه و سطحی مـی 
کنیم که با داستان طوفان موجود در تورات قابل مقایسه و تطبیق  حکایت طوفان برخورد می

است. از این رو با وجود برخی اختالف در مورد این که هـر دو صـورتی از یـک حکایـت     
باشند، اتفاق نظر وجود دارد. همچنین ادبیـات بـابلی خـدمت بزرگـی بـه کتـاب مقـدس         می

ل فهم قرار داده است. کتاب عهد عتیق تنها متنی است که در زبـان عبـري   کرده و آن را قاب
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قدیم به عصر ما رسیده که در آن بسیاري از کلمات نادر هستند که فقط یک یا دو بار ذکر 
شود. ادبیات بابلی و آشوري که مشتمل بـر   مفهوم نمیها  آن اند و از سیاق کالم، معناي     شده

اند کـه ماننـد زبـان عبـري متعلـق بـه گـروه             به زبانی تحریر شده بیشتر هاي متنوع است    کتیبه
باشد. از این رو هر کلمه یا تعبیري که در تورات عبـري نـامفهوم    هاي سامی باستانی می زبان

  شود.  میشود و مفادش فهمیده  متون بابلی شرح می ي همانده، غالباً بوسیل
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