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 مقدمه

شود  اي با پذيرش قواعدي كه قانون ناميده مي شناخت هر ملتي با مطالعه تاريخ آن ملت ميسر است و استمرار هر جامعه

هاي گوناگون تاريخ، تاريخ حقوق اهميت خاصي دارد تاريخي كه زندگي قضايي ملتي را  در ميان رشته. باشد پذير مي امكان

شود  ابتدا در مورد جايگاه و اهميت تاريخ حقوق كيفري مطالبي بيان مي سال در اين نيم .نشان دهد درجه اول اهميت را دارد

خ حقوق كيفري بين النهرين، حقوق كيفري شريعت يهود، حقوق كيفري ايران تاريمبحث ديگر  4سپس در  (مبحث اول)

 .باستان و به نحو مختصر تاريخ حقوق كيفري در اروپا مورد مطالعه قرار مي گيرد

 مفهوم شناسی، جایگاه و اهمیت تاریخ حقوق کیفری: اول  مبحث

 جناییعلوم جایگاه تاریخ حقوق کیفری در گفتار اول ـ 

 .شود در يك تقسيم بندي كلي به علوم جنايي حقوقي و علوم جنايي تجربي و علوم جنايي بينابين تقسيم مي علوم جنايي

دو  خود علوم جنايي حقوقي به. كند د و انتزاعي رفتار مجرمانه را تجزيه و تحليل ميرعلوم جنايي حقوقي به صورت مج

 .تقسيم مي شود اصلي و تكميلي شاخه

 .است .ك. د. آ -2و  قوق جزاي عمومي و اختصاصيبه ح -1 شامل اصلي علوم جنايي حقوقي

عالوه بر  .حقوق كيفري محيط زيست -شود مثل حقوق كيفري سايبري تر مي در شاخه تكميلي حقوق كيفري تخصصي

  :حقوق كيفري فني سه رشته ديگر نيز به عنوان علوم جنايي حقوق تكميلي مطرح شده است

 حقوق كيفري بين الملل -1

 حقوق كيفري تطبيقي -2

 تاريخ حقوق كيفري -3

پليس  -1علوم جنايي تجربي نيز به علوم جنايي اثباتي و علوم جنايي تفسيري تقسيم مي شود كه علوم جنايي اثباتي به 

 روان شناسي جنايي -3پزشكي قانوني  -2علمي 

 .شود قسيم ميجرم شناسي ت -3جامعه شناسي  -2كيفري شناسي  -1و علوم جنايي تفسيري به 

 .سياست جنايي تقسيم مي شود -2فلسفه كيفري و  -1علوم جنايي بينابين به 
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 :تجربی جناییعلوم 

به ... ار و آم –روانشناسي  -تجربي با يك نگاه فراحقوقي و غير انتزاعي و با استفاده از علوم ديگر مثل پزشكي جناييعلوم 

اند پس علوم  برخي در مقام تحليل چرايي جرم. ز آنها در مقام اثبات جرم اندبرخي ا. پردازد اثبات، توصيف و تحليل جرم مي

 :شود جنايي تجربي نيز به دو دسته تقسيم مي

 جنايي روانشناسي –پزشكي قانوني  -پليس علمي: علوم جنايي اثباتي -1

 جرم شناسي -جامعه شناسي جنايي -كيفر شناسي: علوم جنايي تفسيري -2

 :نعلوم جنایی بینابی

اين علوم بين فلسفه و مباحث مجرد و انتزاعي و تصميم گيري هاي كالن مربوط به پديده مجرمانه در نوسان است پس 

  .هم رويكرد حقوقي محض دارد و هم رويكرد حقوقي دارد

 .خورد فلسفه كيفري و سياست جنايي است در علوم جنايي بينابين آنچه بيشتر به چشم مي

 :سیاست جنایی

 .آيد خ هاي دولتي و غير دولتي كه به صورت كنش و واكنش در مقام پاسخ گويي به انحرافات و جرايم بر ميتمام پاس

 .در برابر اين اصطالح سياست كيفري را داريم 

 :سياست كيفري يك معناي مضيق از جنايي است يعني

 پاسخ ها دولتي است: اوالً

 اين پاسخ ها فقط براي جرايم است: ثانياً

 اين پاسخ ها كنشي است و نه واكنشي  :ثالثاً

 تار دوم ـ از تاریخ حقوق کیفری تا تاریخ تحوالت حقوق کیفریفگ

تاريخ تحوالت كيفري اعم از تاريخ حقوق كيفري است به اين معنا كه در تاريخ تحوالت عالوه بر تاريخ باستان، دوران 

بين النهرين ري به طور مشخص در خصوص حقوق كيفري اريخ حقوق كيفتگيرد اما در  معاصر نيز مورد مطالعه قرار مي

( م.ق 1752مورابي حم و .ق1022هيتي ها  -م.ق 1772نا اشنو  -م.ق1332ليپيت اشتار  -م.ق2122 قانون اورنمو 5شامل 

 . شود بحث مي
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هاي مختلفي  خهشود شا دو اصطالح علوم كيفري و علوم جنايي در ظاهر يك معنا دارند اما وقتي صحبت از علوم جنايي مي

تان تا دوران سزار از روم باس)سال است  4222عمر علوم جنايي حدود بيش از . شود ازحقوق كيفري و جرم شناسي مطرح مي

در اين دوران تا قبل از آنكه بحث تناسب بين جرم و مجازات مطرح شود . حقوق جزا رفتار بزهكاران است ثقلمركز ( بكاريا

. ستشد بلكه ماهيت و شدت رفتار مجرمانه معيار اصلي مجازات دهي بوده ا جتماعي نميتوجهي به خصوصيات فردي و ا

 قي اين تئوري را مطرح كردند كه عالوه بر ماهيت رفتاربعدها آقاي سزار بكاريا، لمبروزو و همفكرانشان در مكتب تحق

  .بحث فردي كردن مجازات ها مطرح شد خصوصيات فردي بزهكار نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و به اين ترتيب مجرمانه،

در اين شاخه رشته حقوق . تاريخ حقوق كيفري در نمودار علوم جنايي يكي از شاخه هاي علوم جنايي حقوقي تكميلي است

هاي  شود نظام يعني آداب، سنن كيفري حاكم بر جامعه است، و مشخص مي. شود ري در اعصار گذشته بررسي ميكيف

 .شد مبنا و رويكردي به پديده مجرمانه توجه مي حقوقي باستان بر چه

جرم انگاري شده و در ( ع)مثالً قتل از زمان حضرت آدم . چه هنجارهايي از گذشته تا به حال داراي ارزش بنيادي است

ري به اين نوع جرايم فط. هاي حقوقي مذهبي، الئيك و غير مذهبي در قوانين كيفري آمده است زمان حال نيز در همه نظام

متغير زمان و مكان است مثالً شرب خمر در كشورهاي با نظام هاي  در مقابل برخي جرم انگاري ها متأثر از. گويند مي

حقوقي مذهبي جرم انگاري شده اما در كشورهايي كه قانون اساسي الئيك دارند شرب خمر جز در موارد رانندگي ممانعتي 

  .سال ندارد 11براي افراد باالي 

ا يعني شود و انتهاي آن به دوران سزار بكاري آغاز مي قبل از ميالد مسيح 2122به تاريخ حقوق كيفري از  ربوطمطالعات م

 .جلوه گر شد 1713كه در انقالب فرانسه در  يا پايه گذار تاريخ حقوق كيفري مدرن بودبكار. رسد ميالدي مي 1702

 .شود ميشود جنبه تفاوت مشخص  وقتي صحبت از حقوق كيفري مدرن مي

 :و مدرن باستان ینظام حقوقتفاوت های گفتار سوم ـ 

 .شوند شكل و ماهيت از هم تفكيك ميمدرن در نظام حقوقي  -1

 امنيت عليه –عليه اموال  -اند مثالً عليه اشخاص جرايم دسته بندي شدهمدرن نظام حقوقي در  -2

د و جرم تعريف شده است اما در قوانين باستان همواره بخش كليات در قوانين وجود دارمدرن نظام حقوقي در  -3

 .بيشتر جرم انگاري مصداقي صورت گرفته است
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 قانون مجازات به عنوان قانون عادي الهام گرفته شده از قانون اساسيمدرن نظام حقوقي در  -4

 -وكيل هاي حقوق بشري براي طرفين دعوا پيش بيني شده است مثل داشتن حق تضمينمدرن نظام حقوقي در  -5

 ... داشتن مترجم و

و  انون مدنيق -قانون تجارت. اند اي مختلف تقسيم بندي شدهدر نظام حقوقي مدرن قوانين بر اساس رشته ه -0

 شده بيني پيش كيفري و تجارت –خانواده  هاي حقوقي مثل انون همه شاخهاما نظام حقوقي باستان در يك ق ..و. ا.م.ق

 .است

شود مثل اصل  تحت عنوان حقوق جزاي عمومي مشاهده مي حقوق جزا صول و مباني كليمدرن انظام حقوقي در  -7

 باستان كيفري درحقوق اما -ها مجازات بودن فردي اصل –اصل تساوي افراد در برابر قانون  -قانوني بودن جرم و مجازت

  .شود نمي مشاهده كيفري حقوق بر حاكم اصول عنوان تحت چيزي

 : مطالعه تاریخ حقوق کیفریاهمیت گفتار چهارم ـ 

تحول  ،با مطالعه تاريخ حقوق كيفري با واقعيات حقوق كيفري دوران باستان آشنا مي شويم از جمله نحوه مجازات كردن

 يعنياينكه چه رويكردي بر نظام كيفري حاكم بوده، و ادله ثبات دعوا  ،كيفري ها تا به امروز، ويژگي هاي قضاوتمجازات 

چه جايگاهي داشته و نهايتاًًَ  مشددهكيفيات مخففه و  ،گرا، وضعيت مسئوليت كيفري به چه ترتيبي بوده فايدها سزا گرا بوده ي

 .است ترتيبات رسيدگي به پرونده كيفري يعني آيين دادرسي كيفري از چه نظامي تبعيت مي كرده

 ـ تاریخ حقوق کیفری بین النهرین مبحث دوم

اشتار مربوط  اشنونا و ليپيت-سه قانون اورنمو .مربوط به منطقه بين النهرين بوده استي كيفر اولين تمدن در تاريخ حقوق 

محلي كه قوم سومر زندگي  .به شمار مي آيد تاريخ حقوق كيفري به دوره سومري ها در تاريخ حقوق كيفري نقطه عطف

بند  37يدا شده است اين قانون كه مي كردند كشور عراق امروزي است كه كهن ترين قانون نوشته بشر در اين منطقه پ

 .ستقبل از ميالد مسيح ا 2122دارد مربوط به 

د متوجه اآن دوران بود وقتي مقدمه اين قانون بررسي مي شود از متن مو فرمانرواي قوم سومر بازرگان بودند و اورنمو 

ن نويسي در آن زمان عدالت گرايي بوده شويم كه نويسندگان قانون به دنبال اجراي عدالت بودند يعني مبناي تفكر قانو مي

 كندرد و اتزاعي مي تواند قاعده وضع رخالف انسان امروزي كه به صورت مجنكته قابل توجه اين است كه انسان آن زمان ب
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عالوه  .هامكان وضع قانون را به صورت مجرد نداشته بلكه وقايعي كه پيرامونش اتفاق مي افتاده را در قانون وارد مي كرد

اما سوال اينجاست كه چرا قوم سومر اولين قانون را  .ر اين عرف هايي كه در آن جامعه مطرح بوده در قوانين وارد مي شدهب

سال قبل از ميالد  322 كه پاسخ اين است كه سر منشأ تمدن جديد انسان در منطقه بين النهرين است و خط ؟نوشته است 

اين اختراع سبك زندگي  .ت و حفظ وقايع و انديشه ها و تجزيه تحليل وقايعوسيله اي شد براي ثب بود مسيح اختراع شده

تجزيه و تحليل آنها نيز نسبت به سايرين  داجتماعي را نيز متحول كرد به طوري كه كساني كه هنر خواندن و نوشتن داشتن

دارد از  شباهت هاييزمان حال اصول حاكم بر حقوق كيفري آن دوران با حقوق كيفري  .از عقالنيت بيشتري برخوردار بود

وده نظام برده داري رايج بوده و جامعه طبقاتي ب در عين حال. در برابر قانون در قانون اورنمو آزاد برابري شهروندان جمله

كه امروزه  مساواتبندي اجتماعي درحقوق كيفري آن زمان نيز تأثير گذاشته بود به همين دليل اصل برابري و  اين دسته

  .استل حاكم بر حقوق كيفري است در جامعه آن زمان سومر وجود نداشته جزء اصو

 باستاندر دوران  ویژگی های قانون نامه های منطقه بین النهرینـ  اولگفتار 

شهروندان  و فرجام امروزه گفته مي شود از ابتداي فرآيند دادرسي تا پايان مرحله تجديد نظر :اصل برائتعدم پذیرش 

قبول اين اصل آثاري را نيز مي طلبد از جمله دو درجه اي بودن . قرار دارند يا فرض برائت يتي اصلدر زير چتر حما

 البته در برخي جرائم مثل جرايم سازمان يافته فراملي يا جرائم تروريستي-حق اعتراض به آراء -حق داشتن وكيل-دادرسي

مجرم يا متهم بايد  يعني. شده استرميت جايگزين اصل برائت اماره مج ...يا پولشويي يا قاچاق مواد مخدر يا كاال و ارز و

 .  است ثابت كند كه مرتكب رفتار مجرمانه نشده

قانون اورنمو متوجه مي شويم كه اصل برائت در آن مثالً با مطالعه  ؟آيا اصل برائت در دوره سومريان حاكم بوده يا خير

بايد بيگناهي  يا آزمايش ايزدي او با توسل به اوردالي يا امتحان الهيزمان حاكم نبوده و اگر به فردي اتهامي زده مي شد 

از اينكه در پرتو اين اصل هيچ رفتاري جرم نيست مگر و اصل قانوني بودن جرم و مجازات به موجب .خود را ثابت مي كرد 

بودن بازداشت سرخود افراد، عطف به اين اصل آثار و پيامدهايي نيز به دنبال دارد از جمله غير قانوني  .نظر قانون جرم باشد

اما وقتي قانون -قاعده تفسير به نفع متهم در مقام شك-قوانين جزائي مضيقاصل تفسير  ،نشدن قوانين كيفري ماسبق

عادت و عرف شكل مي گرفته و عرف حاكم  ،براساس سنت هااورنمو را مطالعه مي كنيم مي بينيم كه جرم انگاري رفتار 

هاي زيادي مي شده يعني از  قياس استفاده رفتاري و هاي را تنظيم مي كرده براي همين از مشابهتقالب هاي رفتاري 
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دهي  س متوسل مي شدند و بر اين اساس مجازاترفتارهاي مشابه كه جرم انگاري نشده بودند استفاده مي كردند و به قيا

 . مي كردند

دسرا و دادگاه ويژه روحانيت بحث قياس براي مجازات دهي مطرح در حقوق كيفري ايران در حال حاضر نيز در آيين نامه دا

اعمالي كه عرفاً موجب هتك حيثيت روحانيت و انقالب اسالمي باشد ، براي اين آيين نامه  11تبصره ماده به موجب . است

واردي كه در شرع و در موارد استثنائي و م »همين آيين نامه  42همچنين مطابق تبصره ماده  .روحانيون جرم تلقي مي شود

 «.قانون مجازات مشخصي تعيين نگرديده ، حاكم مي تواند مستدالً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد

شريك و -اصل شخصي بودن ناظر بر افراد دخيل در رفتار مجرمانه يعني مباشر: مسئولیت کیفری نبود جمعی

مسئوليت عاقله در خطاي محض است اما در  -2. غير باشد لفعاشي از مسئوليت ن -1: بر اين اصل داستثنائات وار -معاون

هرگاه يكي از اعضاي قبيله جرمي مرتكب به اين معنا كه .ي بودن مسئوليت كيفري حاكم بوده استدوره باستان اصل جمع

در معرض انتقام , متجاوز مسؤول شناخته شده   كرد و تمام اعضاي قبيلهميشد و به حقوق فردي از قبيله ديگر تجاوز مي

كرد و ميجويي قرار مي گرفتند و بدين ترتيب جنگ هاي بي رحمانه و نزاع هاي دسته جمعي بي پايان در اين قبايل بروز 

از آن جا كه هيچ گاه فرد شخصيت متفاوتي از خانواده يا قوم و قبيله خويش نداشت وجزئي از كل محسوب . شدميگسترده 

 .صلي پذيرفته شده بودمسؤوليت جمعي ، ا, گرديد مي

. موضوعي بودن يا عيني بودن آن است, مسؤوليت كيفري اين دوره ديگر خصيصه مهم ؛ بودن مسئولیت کیفری عینی

تفاوتي نبود . شدمين (سؤنيت عام و خاص) ذهني و روحي و شخصي مجرم كيفياتتوجهي به , كه در اين دوران  معنابدين 

اي در   بدون سوء نيت جرم را مرتكب شده است ؛ مرتكب جرم بدون هيچ مالحظه يا وكه او با سوء نيت و عمداً يا خطا 

بر . شدند و مسؤوليت كامالً جنبة مادي داشتميگرفت ؛ هيچ عنصر رواني براي جرم قائل نميقرار  كيفري معرض مسؤوليت

 حتي ودن مسؤوليت عموميت داشت وفكر موضوعي ب منطقه بين النهريناساس تحقيقات محقّقان و قوانين به جاي مانده از 

 : باشد ميكه باعث دامن زدن به اين افكار بود به شرح ذيل ي عوامل. رايج بود نيز باستان، روم در يونان 

شود و رفع اين ناپاكي فقط ميكسي كه مرتكب جرمي مي شود به واسطه ناپاكي نهادش مرتكب غالب بر اين بود تصور  .1

 .ر استاز طريق مجازات امكان پذي

 .اي به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله ميكروبي خطرناك و مسري است كه دفع آن حق جامعه است  صدمه مرتكب.  2
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گناهكار در نزد خدا انگيزد و براي فرو نشاندن اين خشم بايد  ميخشم خدايان را بر, زند ميكه دست به جرم  موجودي.  3

آن را قطع كرده از بين , شد مي، اگر شاخة درختي باعث زخمي شدن كسي  پس  باشدحتي اگر حيوان يا گياه قرباني گردد 

معين و تنظيم  كشاندند و پس از طي جلساتميآن حيوان را به محكمه , رساند ميبردند و اگر حيواني انساني را به قتل مي

 .رساندندميآوردند وحيوان را به قتل  مي اش را صادر كرده به اجرا در يمحاكمه حكم نابود

 اورنمو نامه قانونـ  دومگفتار 

كه دوران  است منسوب به اورنمور پادشاه شهر اور وكه تا كنون كشف شده  است قانون اورنمور قديمي ترين قانون نوشته

سلسله . مقدمه قانون به معرفي پادشاه و خانواده وي اختصاص دارد. هست مسيحقبل از ميالد  2135تا  2112حكومتش 

بخش اول آن مطالب حقوقي اندكي :  سرآغاز دوره خالقيت سومري هاست اين قانون نامه از سه بخش تشكيل شده اورنمو

كه به موضوعات حقوق كيفري : محفوظ و سالم نمانده است، بخش سوم آن اشرا داراست، بخش دوم آن مطالب حقوقي 

فرزندان  ،منقول و غير منقول اموالمسأله مالكيت  براي قتل عمد، مجازات مرگ:  شامل اين موارد است اختصاص داردنيز 

جرايم مرتبط با بردگان  -ضرب و جرح و كيفيات تعيين ديه -نكاح -جرايم جنسي. و بردگان دحاصل از ازدواج اشخاص آزا

 . شهادت دروغ و جرايم ارتكابي در حوزه كشاورزي است

 1222حدود . قبل از ميالد مسيح مي دانند 2122نگارش آن را  آن سالم مانده خط شناسان تاريخ ماده 37 كه قانون اورنمور

در جرايم عليه  .است اسفارخمسه كه بخش حقوقي تورات را تشكيل مي دهد به نگارش در آمده ورنمو،سال بعد از قانون ا

 آنكهنتيجه .اشخاص بحث قصاص اين گونه مطرح شده كه اگر كسي مرتكب قتل شود اولياي دم مرتكب را خواهند كشت

 .مجازات اعدام را در نظر ميگرفتند آنتعرض به داراي ارزش است و براي  انسان در جوامع باستاني نفس

غير قانوني نيز اشاره شده است كه مجازات آن حبس و جزاي نقدي بوده است و پول  و بازداشت حبسدر قانون اورنمور به 

زناي به عنف به  يحبس غير قانوني بوده است، در جرائم جنسقره جزاي نقدي شكل ن 15ل بوده است، كِج آن زمان شِراي

موضوعي در جرم زناي محصنه جزء معاذير معاف كننده محسوب  جهل البته. است دختر باكره مجازات اعدام را در پي داشته

و } گري رودخود نزد مرد دي اختياراگر همسر مرد جواني به   »قانون اورنمو مي گويد 7كه ماده مي شده به اين صورت 

توانست چند  در مباحث خانوادگي مرد مي «.و با او نزديكي كند زن اعدام مي شود و مرد آزاد مي شود {نگويد متأهل است

اگر كسي زن درجه اول خود را  -همسر درجه اول و بيوه. همسر اختيار كند اما زنها به درجات مختلف تقسيم مي شدند
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شكل  تعيين  32و تسليم مي كرد اما اگر زن بيوه اي را طالق مي داد اين مبلغ شكل نقره به ا 02طالق مي داد بايد 

. دايي يك شكل نقره پرداخت مي كرداگر فردي بدون قرارداد رسمي با زن بيوه اي رابطه جنسي داشت در هنگام ج. شد مي

ايش ايزدي مي سپردند و آزمايش در مورد جرايم عليه حيثيت افراد؛ اگر كسي به ديگري اتهامي مي زد و متهم را به آزم

در بعد شديد تر . سه شكل نقره تسليم مي كرد( افترازننده)كشانده بود  اورداليايزدي او را تبرئه مي كرد، فردي كه او را به 

 22عفتي مي زد اما اوردالي رودخانه او را تبرئه مي كرد كسي كه به او اتهام زده  آن اگر كسي به همسر مردي اتهام بي

در جرائم مربوط به ضرب و جرح هم قصاص پيش بيني شده و هم پرداخت ديه، مثالً اگر كسي . شد ل نقره محكوم ميشك

شهادت . شكل بوده است 12 ميخواست ديه آناگر مجني عليه ديه . پاي ديگري را عمداً قطع كند پاي او قطع مي شود

ا از اداي سوگند سرباز ي شهادت اعالم آمادگي مي كرد امچنين اگر كسي براي ادا بوده هم نقرهشكل  15دروغ مجازاتش 

 .خسارات مدعي را پرداخت مي كرد مي زد بايد

رب النوع سومر بوده  اتو،است گرم بوده 1برخي اسامي خاص در اين قانون آمده كه مهمترين آن ها مقياس شكل معادل 

، نيسكوب اشخاص از طبقه اجتماعي پايين .است هنيز حك شد حمورابيكه تصويرش در قانون  -يعني خداي حامي عدالت

محسوب مي شدند  البردگان در آن دوران م. نينسون الهه سومر بوده و حاكمان ادعا مي كردند كه از نسل او هستند-بودند

كند  كنيزي كه دوست دارد ازدواجاگر برده با: مقرر كرده 4 ماده مثالً.استيت انساني برده به رسميت شناخته شده هاما ما

 . وسپس آزاد گردد در وضعيت فرزندان وي تغييري حاصل نمي شود

مرد زاني  در قانون اورنمو. است انيهدر زناي زن شوهردار و مجازات براي زاني و ز با اورنمو حمورابييكي از تفاوتهاي قانون 

و اين يكي از نخستين دارد  در تحقق مسئوليت كيفري نقش معنويمجازات نمي شود از نظر اصول حقوق جزا عنصر 

 حمورابياما در قانون . است چرا كه مرد به خاطر جهل موضوعي معاف از مجازات مي شود معنويهاي توجه به عنصر  نمونه

از ( معشوقه همسر)اگر شوهري براي همسر خود مجازات مرگ مي خواست مي توانست اعدام معشوقه اش را نيز تقاضا كند 

 . علم به موضوع مفروض بوده است حمورابيدر قانون  نتيجه مي گيريم كه حكماين 

يعني آزمايش هاي خطرناكي كه براي تشخيص . آزمايش ايزدي يا همان اوردالي است ادله اثبات دعوا در قانون اورنمو

وار بود اه بر اين استمبناي نظري اين ديدگ .مي دادنداين آزمايش ها قرار  معرضگنهكار بودن يا بي گناهي متهم او را در 
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 13اوردالي در اروپا تا قرن  .فوق طبيعي بر اوردالي نظارت دارد و بي گناه را از گزند اين آزمايش حفظ مي كندكه قواي ما

 . ميالدي رسميت داشته است

 دوم، وروشان خانداختن به رودخانه  صورت بوده نخست، 2ردالي آب كه خود به او .اوردالي انواع مختلفي داشته است

از جمله اين آزمايش ها گذشتن از ميان آتش بوده كه در . مي گفتند روَ ،آب گوگرد بوده در ايران باستان به اوردالي نوشيدن

در  همسر كيكاووس و نامادري سياوش و سودابه فرزند كيكاووس داستان سياوش)دو منبع فارسي به آن اشاره شده 

كه به آنها زده شده  برائت از اتهام منافي عفتبراي ) وش و ويسسيا كه( نظامي رامين منظومه ويس وو  فردوسي شاهنامه

 .از ميان آتش عبور كردند( بود

 نامه لیپیت اشتار ـ قانون سومگفتار 

بعد از سقوط  .است گرفته شده شهر ايسيننام اين قانون از نام پادشاه . قبل از ميالد مسيح است 1332مربوط به  اين قانون

در مقدمه اين قانون آمده كه ليپيت اشتار عدالت را در سرزمين سومر برقرار  .شهر ايسين حكومت كردايشتار بر  ،اورسلسله 

ه لطف و كرمش نسبت به شهروندان سومر و خود را بارل است به خودستايي پادشاه درمقدمه اين قانون مشتم. خواهد كرد

 .احياگر عدالت و نظم اجتماعي مي داند

اگر شروع مي شود كه به زبان واژه هاي قانوني با  تمام ماده .است ماده آن قابل ترجمه بوده 31كه ماده دارد  52اين قانون  

بردگان فراري  -كشاورزي -در بخش حقوقي اين قانون قوانيني راجع به قايق راني .گفته مي شود بي وكومت سومري به آن

موخره اين قانون خطاب به پادشاهان .يده مي شودحقوق مالي مربوط به نكاح و اجاره حيوانات د -نكاح -شهادت دروغ

بعدي حكومت ليپيت اشتار است كه گفته شده اگر پادشاه بعدي اين قانون را رعايت كند بر او درود فرستيد و هركس بر آن 

اگر كسي : مي گويد 23ذف با جزاي نقدي همراه بوده ماده قانون جرم قدر اين . كند بر او لعن و نفرين فرستيد اعتناييبي 

ه رشكل نق 12ادعا كند دختر باكره اي با شخص ديگري رابطه جنسي داشته اما ثابت شود كه نداشته است مرتكب به 

 .محكوم مي شود

 انوناش نامه قانونـ  چهارمگفتار 

ي باشد كه دوشا مبه نام و اشنوناجه تسميه آن يكي از پادشاهان شهر و. قبل از ميالد مسيح است 1372اين قانون مربوط به 

و  اين قانون مقدمه .پادشاه بابل گرديد حمورابيقلمرو وي سرانجام مقهور سلطنت  .است بوده حمورابياز معاصران حكومت 
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حقوق ناشي از روابط  -مسائل كشاورزي، جرايم عليه اموال -تي از جمله مسئوليت مستأجرموخره ندارد ومشتمل بر مقررا

 .است ضرب و جرح شخص آزاد حضانت و فرزندان در هنگام طالق وقبت از مرا -جرائم جنسي ،زناشوئي

رز در هنگام شب به عنوان كيفيات مشدده حتك هتك حرز در هنگام روز با جزاي نقدي همراه است اما هدر اين قانون  

صول به كسي در مزرعه فردي در ميان دسته هاي محاگر : اين قانون مي گويد 12مجازات مرگ را رقم خواهد زد، ماده 

همين مجازات براي  .شكل نقره تسليم خواهد كرد و اگر در شب هنگام باشد زنده نخواهد بود 12هنگام روز دستگير شود 

ي دختر باكره و ازاله بكارت مجازات اعدام را براي مرتكب رقم خواهد زد، يورود به منزل غير نيز پيش بيني شده، آدم ربا

ازاله بكارت از كنيز متعلق به ديگري جزاي نقدي معادل  .است قانون به همراه داشتهزناي محصنه مجازات مرگ را در اين 

، اگر فردي در جنگ به اسارت گرفته مي شد در طول زمان اسارت كسي با همسر او است شكل نقره به همراه داشته 22

ون هر زمان كه همسر اول باز اناين ق 123ازدواج مي كرد، حتي اگر زن از همسر دوم فرزندي مي زاييد، مطابق ماده 

اما اگر كسي به خاطر ارتكاب جرمي فرار كند بعد فرد ديگري با همسر او . گشت مي توانست زوجه خود را پس بگيرد مي

اين قانون  30ت در امانت ماده در باب خيان. ازدواج مي كند هر زمان كه برگردد ديگر حقي نسبت به همسرش ندارد

ش را نزد امين بگذارد و اين اموال گم شود و امين نتواند مدركي دال بر عدم قصورش ارائه كند بايد اگر كسي اموال: گويد مي

به اهميت عضو متفاوت است مثال ديه اعضاي  بستهديه اعضاي بدن در اين قانون  .خسارت اموال امانت گذار را بپردازد

مردي : اين قانون موارد قابل توجهي ديده مي شود مثالًدر باب حمايت از زنان در  .صورت بيشتر از ساير اعضاي بدن است

را همسر خود را كه براي او اوالد آورده طالق دهد و سپس با زن ديگري ازدواج كند اين مرد است كه بايد منزل مشترك 

  .ترك كند

اگر نگهبان منزل در  مقرر داشته 02اين صورت كه ماده  به دههبان منزل قوانين سختي پيش بيني شدر اين قانون براي نگ

منزل را سرقت كند نگهبان به دست اعضاي منزل كشته و جسدش در شكاف لوازم پاسداري از خانه غفلت كند و سارقي 

 . ديوار دفن مي شود

 هیتی ها نامه قانونـ  پنجمگفتار 

 حمورابيون نسبت به قانون اين قان .ماده دارد 222قبل از ميالد مسيح و  1052تا  1522نامه مربوط است به  اين قانون 

رابطه  نظير جديدتر ون برخي جرم انگاريهاي جنسيدر اين قان .يك قرن فاصله دارد حمورابيتر است و البته با  ماليم
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زناي با محارم پيش بيني شده است كه در مورد اخير بيشتر مذمت اخالقي است تا ضمانت اجراي جنسي با حيوانات و 

 .كيفري

شد رباينده تمام اموالش را  يه اشخاص جرم آدم ربايي در صورتي كه فرد ربوده شده به نحوي پيدا ميدر مورد جرايم عل

در ماده  .در محكمه شاهي فرد محاكمه مي شد و در اين قانون جادوگري نيز جرم انگاري شده است .بايستي به او مي داد

استفاده كند پرونده اش به محكمه پادشاهي ارجاع  س به منظور سحر و جادواين قانون آمده كه هر كس از خاك رُ 111

را انجام مي دهد مكرر آمده كه اگر كسي كه مراسم تطهير و تدفين  42شيوه ديگري از جادوگري در ماده  .شود داده مي

ري از جادوگري تلقي شده و نده شده را عمدا در منزل ديگري نگهداري كند اين عمل شكل ديگبقاياي جسد سوزا

پيش بيني شده به اين ترتيب كه  172شكل ديگري از جادوگري در ماده  .اش به دادگاه شاهي ارجاع داده مي شود پرونده

اگر مرتكب برده باشد كشته  و شكل نقره بپردازد 42ي را بكشد و در همان حال نام ديگري را ببرد بايد راگر مرد آزادي ما

ه اين است كه رابطه با حيوانات به صورت مطلق جرم انگاري نشده با حيوانات نكته قابل توج يدر جرايم جنس. مي شود

اين قانون در مورد آميزش با ماده گاو است كه  117مثالّ ماده  .است داده شده كه براي هر حيوان يك ماده اختصاصبل

ضر پادشاه را عفو كند به عنوان مجازات تبعي تا آخر عمر حق حضور در مح مرتكب رامجازاتش مرگ است و اگر پادشاه 

ماده  وماده خوك نيز در مورد  133ش با گوسفند است كه مثل ماده قبل است، ماده در مورد آميز 111ماده  .نخواهد داشت

قرباني را نيز صادر  نكته قابل توجه اين است كه در اين مواد پادشاه حسب ممكن است دستور كشتن حيوان. باشد سگ مي

جه در مورد جرايم جنسي با حيوان اين بود كه برقراري رابطه جنسي با اسب يا قاطر صراحتاً يكي ديگر از نكات قابل تو. كند

تواند روحاني  اي رابطه جنسي برقرار كند عمل جرم نيست اما ديگر نمي گويد اگر مردي با اسب ماده مي 222ماده . جرم نبود

 آميزش با اين است كه در اين ماده كه در خصوص 222نكته ديگر در ماده . نداردنيز را  هشود و حق حضور نزد پادشا

 واالميآرنااسير شده، در جنگ اصطالحاً  در اين قانون به زن. است باشد به زنان اسير شده نيز اشاره شده حيوانات مي

غير با محارم در اين قانون فقط به  در مورد زنا. م نيستدر اين ماده آمده كه همبستر شدن با چنين زني جر. گويند مي

در مورد زنا با مادر يا  113ماده . باشد مي  مشروع بودن و يا غير مجاز بودن اين روابط تأكيد شده يعني بيشتر توصيه اخالقي

پدر  ولي اگرمادر خوانده اگر پدر فوت شده باشد عمل جرم نيست  زنا با در مورد .است فرزندان دختر ، همچنين لواط با پسر

 . اي غير مجاز است گويد رابطه در قيد حيات باشد ماده مي
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، تنها رفتار است نداشتهباشد كه هيچ كدام ضمانت اجراي كيفري  در مورد زناي پدر ناتني با دختر زوجه خود مي 135ماده 

آن هم در صورتي كه زن در بيرون از . باشد تجاوز به عنف مي كه مجازات كيفري به دنبال دارد، جنسي نسبت به انسان

 كشته مي شده است كه زن اين مورد تجاوز غريبه قرار بگيرد و جاوز قرار گرفته باشد يعني اگر زن در خانه استخانه مورد ت

، شوهر زن خائن به عالوه در زناي محصنه به رضايت  .و در واقع سؤنيت زن خانه دار مفروض گرفته مي شده است

 (راشقتل در ف). و معشوقه اش را حين زنا بكشد زوجه خودتواند  مي

 یبموراح نامه قانونـ  ششمگفتار 

امور  به اين قانون صرفاًدر . باز مي گردد سال قبل از ميالد مسيح 1752به  زمان نگارش آن ماده دارد و 212اين قانون 

بر اين قانون . شود انتظام اجتماعي ديده مي و امور تجارت –حضانت  –بلكه قوانيني نيز در مورد نكاح  پرداخته نشدهكيفري 

در مقدمه  حمورابيفرانسه است، خود  كشورآن  فعليمحل متر است،  1در  5/2روي يك سنگ حكاكي شده كه ابعاد آن 

و  هكرد تنظيماين قانون يك قانون غير الهي است و براي اينكه نظم در جامعه بوجود بيايد اين قانون را : گويد قانون مي

افراد  –افراد برده  –افراد آزاد : جامعه سه طبقه داشت حمورابيدر دوران  .ل معرفي كرده استهمواره خود را پادشاهي عاد

 :توان بر شمرد را اين گونه مي حمورابياصول حاكم بر قانون نامه  -آزاده شده

يعني حقوق كيفري نيز طبقاتي بوده مثالً اگر يك جراح چشم باعث نابودي . اصل مساوات و برابري وجود ندارد ،نخست

يا يك فرد آزاد شده باشد، در مقام غرامت اگر يك برده  كردند ولي د باشد دست جراح را قطع ميود اگر فرد آزاچشم فرد ش

گويد اگر يك دندان پزشكي دندان يك فرد آزاد را نابود كند  مي 212ماده .بايد يك برده به مريض خود بدهد 211طبق ماده 

 . شود باشد يك شكل نقره پرداخت ميشود ولي اگر از طبقه برده يا آزاد شده  قصاص مي

تواند  ه ديگري را شكست او ميگويد اگر كسي چان مي 225ماده : است عدم رعايت تساوي محل در قصاص عضو، دوم

 .شده مجازات جراح قطع دستانش است مي مريض يا در مورد جراح چشم كه باعث كور شدن. او را ببرد گوش

گويد اگر شخصي دختر ديگري را كتك بزند  اين قانون مي 212ماده ات ها، ، مجازنبوداصل شخصي  عدم رعايت:سوم

دختر ضارب را به توانند  شكل نقره بپردازد، اگر مضروب فوت كند اولياي دم مي 12اگر باردار باشد و سقط جنين كند بايد 

فرو ريخت اگر خود صاحب خانه مرد اي ساخت اما اين خانه  گويد اگر معماري براي كسي خانه مي 223قتل برسانند، يا ماده 

  .رساند رساند، اگر پسر صاحب خانه فوت كرد پسر معمار را به قتل مي ميمعمار را به قتل 
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به طور ضمني در اين قانون به قضات توصيه شده كه بر : اصل قانوني بودن جرم و مجازاته به رعايت توصي ،چهارم

 .اساس مقررات اين قانون رأي صادر كنند

اما  رعايت نميشداصل برائت  -يت ايشتارليپ و، اشنوناومقبالً ديديم كه در اورن: به طور استثنايي اصل برائت، رعايت پنجم

گويد اگر مردي به زوجه خود  مي 131مثالً در ماده . شود در برخي مواد اصل برائت نيز ديده مي حمورابيدر قانون نامه 

گردد، اما اگر قذف  اش باز مي خورد و به خانه ند ميي نديده باشد آن زن سوگبدگمان شد اما زن خود را با يك مرد اجنب

زدند هر چند شواهدي وجود نداشت زن  گرفت يعني مردم به زن مرد ديگري اتهام اخالقي مي توسط مردم صورت مي

 . داد آب مي داليربايست به خاطر حفظ آبروي شوهرش تن به او مي

اگر رودخانه او را با خود . انداختند شد فرد را در داخل رودخانه مي ساحري متهم ميسي به در مورد سحر و جادو نيز اگر ك

، اما اگر رودخانه نشان مي داد كه شخص بي گناه است اتهام زننده كرد اتهام زننده همه دارايي او را تصاحب مي آنبرد  مي

 . كرد ايي اتهام زننده را تصاحب ميرسيد و كسي كه خود را به رودخانه پرتاب كرده بود دار به قتل مي

مجازات كم فروشي  121شود از جمله ماده  براي حمايت از مصرف كنندگان نيز مقرراتي مشاهده مي حمورابيدر قانون 

شخصي براي روحانيون زن پيش  مشددهشراب را مجازات مرگ از طريق انداختن در آب تعيين كرده، همچنين كيفيات 

مقرر داشته اگر يك راهبه وارد يك شراب فروشي شود مجازات مرگ از طريق  112يب كه ماده بيني شده، به اين ترت

 .است سوزاندن پيش بيني شده

اگر مردي با عروس مقرر كرده  154ماده . شده است جرم انگاريزناي با محارم در اين قانون  در مورد جرايم جنسي،

زند،  زناي با مادر مجازات سوزاندن را براي مرتكب رقم مي. اندازند مدخوله خود هم آغوشي كند مرتكب را به داخل آب مي

 .برد اگر مادر رضاعي باشد شخص از اموال پدري ارث نمي

اگر زوجه : گويد مي 122مثالً ماده . كرد در برخي از جرائم جنسي گذشت شاكي خصوصي جنبه عمومي جرم را نيز زايل مي

اندازند اگر شوهر زن او را  تگير شود آنها را به يكديگر بسته و به داخل آب ميفردي با مرد ديگري خوابيده باشد و دس

 .ببخشد شاه نيز بايد رعيت خود را ببخشد

پيش بيني شده به اين صورت كه زني اگر به  142شبيه طالق خلع در اين قانون در ماده  در مورد اختالفات خانوادگي،

تواند جهيزيه خود را برداشته و  شود و زن مي پرونده در انجمن شهر بررسي ميي شوهر خود بگويد تو نبايد من را داشته باش
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و  (ناشزه بوده)داده وظايف زناشويي را انجام نميبه خانه پدرش باز گردد، اما اگر به حكم انجمن آن زن، زني بود كه 

ق ابتدا بايد حقوق مالي زن تأديه در مورد فرايند طال. ، حكم انداختن زن در آب را مي دادندهكرد تحقير مي را شوهرش

خود را طالق دهد بايد مهريه كامل به  مدخوله همسرمقرر كرده اگر شخصي قصد دارد  131شده به اين صورت كه ماده  مي

اي تعيين نشده بود يك ميناي نقره به عنوان  اگر مهريه. او دهد، همچنين جهيزيه را به زن پس دهد و بعد او را طالق دهد

 لمثل ايام زناشويي به زن مي دادنداجرت ا

دختر خود را به عنوان يك روحاني يا يك روسپي مقدس يتوانست م يك عرف مذهبي حاكم بوده كه پدر حمورابيدر زمان 

تواند از سهم خود از اموال پدري يك سوم بعد از مرگ پدر دريافت كند و مابقي براي  نزد خداي آن زمان وقف كند و مي

 . شدبا برادران مي

 ضرب و شتم. است هايش بوده تحت پرستاري خود قرار دهد مجازات زن بريدن سينهاگر زني فرزند والدين ديگري را بدزدد 

گويد پسري كه پدر خود را بزند، دست او را قطع كنند، اما در مورد  مي 135ماده . جرم انگاري شده استپدر در اين قانون 

 . نيامده استخني در اين قانون مادر سضرب و جرح 

اگر كسي ديگري : 253ماده در اين قانون جرايم عليه اموال نيز مصاديقي از آن پيش بيني شده، مثالً جرم خيانت در امانت 

اش استخدام كرده و آالت و ادوات و گاوهايش را به او سپرده در صورتي كه امين آنها را دزديده  نجام امور مزرعهرا براي ا

اگر يك : 212ماده . است رابطة كارگر و كارفرما نيز در اين قانون در آخرين ماده پيش بيني شده. ندكن دست او را قطع مي

 .تواند گوش او را ببرد ارباب مي برده به ارباب خود بگويد تو ارباب من نيستي بعد از اينكه اين امر اثبات شد

 عدالت کیفری در آیین یهودمبحث سوم ـ 

 گفتار اول ـ قواعد عمومی

هر . يحيت و اسالم تأثير گذاشته استمس همچوندو دين ديگر بر ين يهود سه هزار سال تاريخ حضور در دنيا را دارد كه د

شود،  اين سه دين به عنوان اديان يهودي تبار ياد ميدر برخي نوشتگان حقوقي از . سه دين به خداي يگانه معتقدند

را پذيرفتند و تعاليم ديني را در عهد  (عهد قديم)ابتدا كتاب مقدس ( ع)ان عيسي وپير. است مسيحيت از درون يهود جوشيده

 هر دوبسياري در  مشابه هر چند احكام. كنند اسالم يهوديت را تصديق كرده اما همه تعاليم يهود را دفاع نمي. جديد آوردند

نحوه استنباط احكام حقوقي از اين  ،به همين دليل جايگاه متون مقدس به عنوان منبع قوانين. شريعت مشاهده مي شود
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در تورات كه شوند،  از موضوعاتي هستند كه در تاريخ حقوق كيفري مطرح مي اتادلة اثبات دعوا، جرم انگاري و مجاز ،متون

ريشه همه احكام  موسييهوديت معتقد است ده فرمان . شود مهمترين منبع يهود است مباحث حقوقي زيادي ديده مي

 :شود زه هاي يهود به دو بخش تقسيم ميآمو. شريعت است

 . است و نظريات فلسفي كه حاوي نكات اخالقي و پندآميز: اآگادـ 1

 . يهود استدين آموزه هاي دستوري  درواقع است كه در يهود شريعتقوانين معادل : هالخاـ 2

روابط  رابطه انسان با خدا و هيعني احكامي كه ناظر ب) در متون شرعي يهود به معناي قانون  دینیمو  میشپاطواژه 

توان يافت دليلش اين است  علت اينكه در زبان عبري واژه اي دقيقاً معادل قانون نمي. استبكار رفته ( اجتماعي انسانهاست

كتاب مقدس يهودي را . كه در آيين يهود قوانين حاكم بر روابط انسانها و احكام ناظر بر رابطه انسان و  خدا وحي الهي است

علت اين نام گذاري اين است كه بنابر آنچه در تورات آمده خداوند با قوم اسرائيل پيمان بست كه در قبال . نامند د ميعه

. بر اساس تعاليم يهود پيام تورات براي همه انسانها است نه فقط قوم اسرائيل. قوم محبوب خدا شوند شريعترعايت احكام 

اگر غير يهود به قانون اخالقي تورات كه در واقع همان : ت اين گونه ترسيم شدهبا اين وجود رابطه غير يهوديان با تورا

اما در تًَلمود . القي هر انساني استقانون كمترين وظيفه اخ 7اين . شوند نوح هستند وفادار باشند، رستگار ميگانه  7قوانين 

قانون در فطرت آدم  7بيشتر اين . شود ن ميقانون را بپذيرد نيمه مؤم 7آمده كه هر غير يهودي كه اين  (تورات شفاهي)

بن ميمون ا موسييكي از فيلسوفان يهودي در قرون وسطي . كند ريشه دارد و عقل بدون نياز به وحي نيز بر آن تأكيد مي

د در را باي اين افراد .سهمي در دنياي آينده داردگانه را بپذيرد  7كسي كه غير يهودي است و اين قواعد : گويد او مي. است

گويند كه خداوند بعد از توفان  مي نوحقانون را از اين جهت قوانين  7مطابق مقررات اين  .جامعه يهودي كامالً محترم شمرد

 7ين احكام با فرزندان نوح پيمان بست مبني بر اينكه خداوند ديگر هيچ انساني را با توفان هالك نكند در قبال آن انسانها ا

 . قانون با زبان نهي توصيه شده و يكي به سياق امر 4. گانه را به جاي آورند

 بت نپرستيد -1

 كفر نگوييد -2

 خون نريزيد -3

 گناه جنسي نكنيد -4
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 نكنيد دزدي -5

 گوشت حيوان زنده را نخوريد -0

 .يك دادگاه عادل بر پا كنيد -7

داند كه يك  يرا اين م هافرمان هفتم است كه وظيفه همه ملت  جالبنكته . حقوق كيفري را دارد صبغهبيشتر اين احكام 

حقوق دفاع از عدالت  اصليوظيفه  امروزه در ادبيات نويسندگان حقوقي نيز گفته مي شود كه نظام قضايي عادالنه بر پا كنند

 . است

 و ویزگی های آن یهود حقوق کیفریگفتار دوم ـ 

 .ملي بودن آن -2ودن ديني ب -1. كند جلوه مي ويژگي برجسته در نظام حقوق يهود 2: ويژگي هاي نظام حقوقي يهود

هايي كه امكان اجرا وجود نداشته اما  حتي در دوراناينها دو ويژگي اين نظام حقوقي در اين جهت منحصر كرده كه 

د آمده كه نه تنها دعاوي تلمودر . خواهي در دادگاههاي غير يهودي منع شده اند تظلميهوديان از . همچنان حفظ شده است

مراجعه كرد بلكه حتي در موضوعاتي  دادگاه ها ر يهودي با حقوق يهود مخالف است نبايد به آنكه در آن احكام دادگاه غي

 حقوق كيفري يهود تدوين مقرراتدر . كه رأي دادگاه غير يهودي يا حقوق يهود يكسان است باز هم دادخواهي ممنوع است

 :دو الگو بكار رفته است

اگر انساني، انسان ديگري را بزند و او بميرد هر آينه كشته شود به شود مثالً  شروع مي« اگر»قوانين شرطي كه با  -1

استگاهش قوانين خاور نزديك بوده كه قوم اسرائيل بعد از فتح اين سرزمين ها اين الگو را اين شيوه نگارش خنظر نويسنده 

 .بايد كشته شود رآينههمثالً اگر شخصي مرتكب سرقت شد  نيز اين الگو رعايت شده حمورابيدر قانون . فرا گرفتند

زنا نكن، كه اين شيوه در سنت  –قتل نكن : است اطالق بيان شده نحوفرمان كه به  12مثل قوانين : قوانين منجز -2

 .اسرائيل باستان ريشه دارد

 :دارند و افتراق وجه تمايز 2با قوانين بين النهرين  اما قوانين يهود

خداوند اين  راهنمايي نون نامه هاي بين النهرين در مقدمه آمده كه پادشاه بادر قا :مشروعيت قوانينيا از نظر اعتبار  -1 

ك مرا گماشت تا مردم را به راستي هدايت كنم و عدالت را مردو: آمده كه حمورابيمثالً در مقدمه  است قوانين را نوشته

خداوند است و موسي اين قوانين را به  ،تتورا قوانين منبع. واسطه است نه قانونگذار كتاب مقدس، موسياما در . برقرار كنم
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و ضمانت اجراي آن  است و ناظر به روابط فرد بر خداوند است شريعت، پس قوانين تورات نقض حكم است مردم انتقال داده

 .اما قوانين بين النهرين ناظر بر روابط انسانها با يكديگر است صرفاً دنيايي نيست

. جرم زناي محصنه قابل گذشت هست ها هيتيو  حمورابيدر قوانين . م جنسي استهاي اين تفاوت در جرائ جلوهيكي از 

اگر زني شوهر دار با مرد ديگري خوابيده و دستگير شد، آنها را به يكديگر بسته به داخل آب : حمورابيقانون  123ماده 

قانون  137همين قاعده در ماده مشابه . انداخته، اگر شوهر زن از او گذشت كرد پس شاه نيز بايد رعيت خود را ببخشد

حقوق شوهر  تعدي بهرسد اين است كه زناي محصنه از نگاه اين دو قانون  ا آمده علت قابل گذشت بودن به نظر ميه هيتي

يهود زناي محصنه في نفسه مجازات مرگ را براي طرفين به دنبال دارد چرا كه اين  حقوقدر اما .است تا به حقوق الهي

 .به خداوند گناهي است نسبت

اعدام در نظر و عفت و كرامت افراد مجازات  و ناموسبه جان  تعرضدر تورات فقط براي : از نظر ارزش جان انسان  -2

اما در قوانين بين النهرين موارد . است مشددهگرفته شده اما در جرايم عليه اموال حداكثر مجازات جزاي نقدي با كيفيات 

حتي ضمانت اجراي . سرقت از اماكن مذهبي و معابد –مرگ است مثالً خيانت در امانت  هاندي از جرائم مالي مجازات آزيا

اگر سارقي كه به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده : ميگويد حمورابي 1نيز مرگ است مثالً ماده  عدم پرداخت جزاي نقدي،

 .اما توان پرداخت ندارد بايد به قتل برسد

مثالً مجازات شهادت دروغ در هر دو : مشاهده كردتورات و قوانين بين النهرين  بين شباهت هايي مي توانبا اين وجود 

مجازات شهادت دروغين با  همسانيدهند يك پرونده قتل باشد  اگر موضوعي كه در مورد آن شهادت مي. قانون قتل است

 .است مجازات جرم مورد شهادت در قانون تورات و قوانين بين النهرين شباهت در خور تأملي

 ییهود حقوقمنابع  گفتار سوم ـ 

 :دسته تقسيم كرد 3توان به  يهود را ميحقوقي منابع 

 موسي است شفاهي شريعتكه به زعم يهوديان  لمودتًَ -(تورات و ملحقات آن) كه عبارتند از كتاب مقدس: منابع مكتوبـ 1

  و آثار پساتلمود (ي بر تورات استفقهاي يهود و شروح و تكمله هاي رتفسي) ماراستو خود شامل ميشنا و گِ
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مينهاگ كه همان عرف يهود  -تفسير كتاب مقدس يهود استكه  ميدراش –( ع)سنت موسي  شامل: منابع قانوني ـ 2 

را كه قانونگذاري هاي مراجع ذي صالح در تًَقانا و گِز -باشد كه عقل مي سِوارا ،سه كه رويه قضايي يهود استاست و مَعَ

 . باشد ميادوار مختلف 

 گفتار چهارم ـ منابع مكتوب حقوقی یهود

تًَنًَخ  عهد يا يهوديان به آن. به زبان عبري نخستين منبع مكتوب حقوق يهود است كتاب مقدس: کتاب مقدسـ 1

واژه تورا به  -تمكتوبا و كتب انبياء -تورات: كتاب مقدس سه بخش دارد. گويند گويند، مسيحيان به آن عهد قديم مي مي

بخش تشكيل  5تورات خود از . دترجمه كرده ان شريعتو تعليم در بعضي نوشتگان حقوقي آن را به  عني آموزشعبري ي

 (سِفر در عبري به معناي كتاب بزرگ است).گويند پنجگانه مي اسفارشده كه به آن 

ن باعث هبوط او به زمين كند و همي آدم گناه مي. كند داستان آفرينش جهان و خلقت انسان را بيان مي: يشپيدا سفر: الف

در . اسحاق و يعقوب و پسران يعقوب داستان زندگي نوح و ابراهيم،. شود شود و داستان زندگي انسان از اينجا آغاز مي مي

بخش عموماً تاريخ است و به ماقبل موسي اختصاص اين . رسد در مصر به پايان مي( ع)اين بخش آمده و با مرگ يوسف 

 .وقي نيستدارد و حاوي مباحث حق

بعد از . گويد از تولد موسي آغاز و بعد از بعثت وي و خروج بني اسرائيل از مصر سخن ميدر اين بخش : خروج سفر: ب

 شريعتگويند و از اينجا  كند كه به آن ده فرمان مي دريافت مي( خداوند)از يَهُوَه خروج از مصر، موسي بر كوه سينا وحي را 

 .شود يهود آغاز مي

سقط جنين در باب  -ضرب و جرح -آدم ربايي -قوانين راجع به قتل: احكام حقوقي نيز ذكر شده مثالًر فرمان در ذيل ه

ديده ( شامل رشوه به مقامات قضايي) 23جرائم عليه عدالت قضايي درباب  -22قوانين درباره جرائم عليه اموال در باب  -21

 .شود مي

ي كه همگي كاهن بودند انتخاب شده در اين بخش احكام حقوقي با تأكيد بر يهود خانوادهنام الوي از : الويان سِفر: ج

 (و او ميخواندالويان در عبري يعني ) .شود جرائم جنسي ديده مي
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گويند كه  از آن جهت به آن اعداد مي. اين بخش روايت آوارگي بني اسرائيل در پي نافرماني از موسي است: اعداد سفر -د

در اين بخش نيز احكام حقوقي از جمله جبران . ئل در بيابان آواره شد اقدام به سرشماري قوم خود نمودبعد از اينكه بني اسرا

 .شود ديده مي (اوردالي)و نيز داوري ايزدي خسارت 

ل تا يبه تاريخ بني اسرائ همچنين .پيشين آمده است اسفارتكرار احكامي است كه در  (سخنان)يهنسفر تث: نيهسفر تث -هـ

 . در دادگاهها را دارد قسامهاحكام حقوقي مبني بر قضاوت و اجراي  به عالوه كند و رت موسي اشاره ميرحلت حض

شاه اي يهودي بوده كه همسر خشايار كهاستر مل. نامش اِستًَر هست توراتعهد عتيق در  مهم در يكي از فصل هاي

اين دو با توطئه يكديگر . است خاي بودهمردشده نامش  مي نيز ه پدر خوانده اشپسر عموي او ك. است هخامنشي بوده

يهوديان اين واقعه را پوريم . نژاد پرست بوده به قتل برسد يك ايرانيوزير خشايار كه نامش هامان بوده و  مي شوندباعث 

 انياير 77222چون مطابق اسناد موجود  ،گويند هم مي يشكُ ايراني جشنبه آن  و هادند كه به جشن پوريم معروف استنام ن

 بهنزد ايرانيان  13به همين دليل عدد . به وقوع پيوسته است  فروردين 13اين اتفاق در روز . به قتل رسيدند توسط يهوديان

 .نيز ياد مي شودلوكاست ايراني واز اين واقعه به ه. نحس معروف استعنوان يك عدد 

از ملكه خود كه نامش  در يك شب عيش و نوش شاهدر تورات آمده كه خشايار است؟ اما استر چگونه همسر خشايار شده 

همسرش از اين كار . زيبايي هاي اندام زنش را به رخ بكشد تا خواهد كه در جلوي مهمانهايش عريان شود شتي بوده ميوَ

 يهودي خايمرد .جديد براي شاه انتخاب شود اي و مقرر ميشود كه ملكه ميگيردملكه مورد غضب شاه قرار . كند اجتناب مي

افشا  كه يهودي بوده، ر راكند اما هويت ديني است معرفي مي شاهخوانده خود را به خشاياردختر  ،ه از كارگزاران دربار بودهك

كند كه يهوديان در قلمرو  را متقاعد مي شاهشود، خشايار خشايار بوده از اين اتفاق آزرده مياعظم كه وزير  نهاما. كند نمي

رسيده و قرار بر اين  يهودي جريان به گوش مردخاياين . كم قتل عام آنها را ميگيردو ح هخامنشيان قصد شورش دارند

خواهد نزد  مي استرمردخاي از . شوندكشته  به دستور شاه يهوديان ،عبري تقويمدوازدهم ماه سال در  13بوده كه روز 

 يقتل هامان و خانواده اش و حكم جانشينبا حكم  استر ،خشايار رود و او را از اين كار منصرف سازد، بعد از گذشت يك شب

است، دوازدهمين ماه سال عبري كه مصادف با فروردين شمسي  سيزدهم ازدر روز . گردد جاي هامان بر ميمردخاي به 

يكي  همدان در و مردخاي استردر حال حاضر آرامگاه . رسند به قتل مي توسط يهوديان ايراني در قلمرو هخامنشيان 77222

وجه تسميه آن به اين جهت است كه هامان براي انتخاب  و واژه پور در عبري يعني قرعه. است اه هاي يهودياناز زيارتگ
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فروردين است و در ايران باستان نماد اعتراض به  13مطابق با  ايراني اين نسل كشي. روز قتل عام يهوديان قرعه انداخت

  .جنايت يهوديان آن زمان است

اواخر عهد هخامنشي نوشته شده و ، رين فصل تورات كه نامش استر استآخ مطالب معتقدندكارشناسان تاريخ حقوق 

.كنندهاي خود را در دنيا اعمال  كه ديدگاه است هاي اسرائيلي براي صهيونيست مستمسكيمحتواي آن 
1 

است كه شامل شش  شفاهي موسي شريعت (و مطالعه و تعليم به عبري يعني آموختن)تلمود : (میشنا و گمارا)ـ تلمود 2

تورات  –معتقد است عالوه بر تورات نوشته  يهود. و منبع اصلي قوانين يهود است .صفحه است 0222باب و  02و  دفتر

در واقع تفسير تورات مكتوب بوده كه فقهاي يهودي اقدام . گويند ديگري نيز بر موسي وحي شد كه به آن تورات شفاهي مي

و گِمارا كه دكترين  ميشنا كه تفسير خاخامهاي يهودي بر تورات است: تلمود دو بخش دارد .به تدوين اين مجموعه كرده اند

هاي فقنسل  0هاي  تكرار كه حاصل تالشآموزش و در عبري يعني  ميشنا .خاخامهاي يهودي در مسايل مختلف روز است

احكام ازدواج  ( گويند بَت ميبه شنبه سَ در عبري)كام روز شنبه در اين كتاب احكام حقوقي در باب كشاورزي اح. يهود است

قرباني ها و هداياي  – قسامهسوگند و  -رشوه -شيوه اجراي مجازات ها -مستوجب سلب حيات جرايم -مهريه -و طالق

 .معابد و طهارت شرعي و امالك

 .باشد مي (در عبري يعني تكميل)گمارا اضافه شد كه نامش  ملحقاتي به آن ميشنابعد از نوشتن 

 منابع قانونی یهودتار پنجم ـ گف

كه نسل به .گردد موسي بر مي هكه پاسخگويي به مسائل روز و مقتضيات زماني و مكاني بوده و سابقه آن به سير: سنتـ 1

 .نسل منتقل شده است

ق يعني در عبري تفسير كه در واقع تفسير كتاب مقدس است كه بعد از تورات و سنت موسي منبع اصلي حقو: شارميد -2

كه كاشف از نظر  است تفسيري تفسير منطقي. در علم حقوق يكي از شيوه هاي تفسير، تفسير منطقي است. يهود است

                                                 
1
ساله  2522 در توجيه خطرناك بودن جمهوري اسالمي ايران و ريشه دار بودن نفرت سخنراني خود در كنگره آمريكادر ( بنيامين نتانياهو)اخيراً نيز نخست وزير اسرائيل .  

 :ه بيشتر نگاه كنيد به لينك زيرعبراي مطال .كرده استاشاره  در تورات ، به داستان استر و هامانايرانيان از يهوديان
http://irna.ir/fa/News/81528092/ 

 13/12/1333:تاريخ خبر

http://irna.ir/fa/News/81528092/
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آمده از روش تفسير منطقي براي حل معضل استفاده  ش وقتي معضلي حقوقي جديدي بوجود مييدرامباشد و در  مقنن

 .كردند مي

اي نبود،  ر در صحرا به او تجاوز شد و دختر فرياد بر آورد اما برايش رهانندهمثالً در تورات آمده كه دختري كه نامزد دارد اگ

گرفت، بلكه  آن معناي تحت اللفظيبه نبايد  راصحرا واژه : در تفسير اين آيه اين گونه آمده ميدراشدر . او را مجازات نكنيد

آيا منصفانه است كه بگوييم اگر اين . ل استمالك بي گناهي يا  گناهكاري دختر مقاومت يا عدم مقاومت در برابر اين عم

گويد او فرياد بر آورد و رهاننده  تورات مي ؟.اتفاق در شهر برايش افتاده بود از مجازات معاف نيست ولي در صحرا معاف است

 .اي برايش نباشد پس اگر كسي نباشد كه او را نجات دهد چه در شهر و چه در صحرا از مجازات معاف است

به . مي سازدرا آشكار  در نظام حقوقي يهود يده يك قانون موجودمحتواي پوشميدراش توان گفت  ن ترتيب ميبه ايپس 

 .از قبل موجود در كتاب مقدس كاشف است از يك قانونِميدراش بيان ديگر 

ونگذاري هاي تقانا قان. نظام حقوقي يهود است قانونگذاري ها و احكام حكومتي در ادوار مختلفكه  ـ تقانا و گزرا 9

 .تقانا احكام وجوبي است و گزرا احكام نهي كننده است.يعني از متن كتاب مقدس استخراج نشده است جديد است

نظام  عرف در يهود در صورتي منبع قانوني است كه.كه همان قواعد حقوقي برگرفته از عرف يهود است ـ مینهاگ 9

 .يك قاعده الزام آور حقوقي تصديق كندحقوقي يك رفتار پذيرفته شده همگاني را به عنوان 

 .كه همان رويه قضايي و نظريه هاي مشورتي عالمان شريعت يهود است ـ معسه 5

 (دكترين.)يا عقل همان منطق حقوقي است كه عالمان شريعت يهود در استدالل هايشان بكار مي برده اند سِواراـ  0

اصا مهم در يهود اين : وضع قانون را مي توان در بحث زير مشاهده كردنمونه اي از استناد به عقل به عنوان منبع مستقيم 

است كه اگر به كسي گفته شود كه قانون تورات را نقض كن و اال كشته مي شوي وي بايد قانون را نقض كند تا كشته 

به خاطر آنها كشته شود با  نشود زيرا به گفته عالمان يهود قوانين تورات وضع شده اند تا آدمي با آنها زندگي كند مه اينكه

اگر كسي را مخير كنند كه يكي از سه جرم بت پرستي، زنا و قتل را : اين همه سه گناه كبيره از اين قاعده مستنثنا شده اند

اين قانون در خصوص دو جرم بت پرستي . مرتكب شود يا كشته شود او بايد تن به مرگ دهد اما آن گناهان را انجام ندهد

چنين . منبع وضع آن عقل است نه تفسير سيله تفسير كتاب مقدس وضع شده است اما در مورد قتل ديگريو زنا به و

 !.استدالل شده كه دليل آن اين است كه چه كسي مي گويد خون تو سرخ تر است؟ شايد خون آن ديگري سرخ تر باشد
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 گفتار ششم ـ ادوار حقوق یهود

 .كنند ران تقسيم ميدو 2ما براي سهولت مطالعه تاريخ حقوق يهود را بر سال قدمت دارد، ا 3222قوانين نظام يهود 

 مكتوب يهود تا دوره نگارش تلمود شريعتآغاز  -1

 .كه به آن عصر بيداري نيز ميگويند تا عصر حاضر پسا تلموددوره  -2

. يخ حقوق يهود استنگاشته شد نقطه عطفي در تارتلمود آن در  تفسيرشد و مكتوب  ميشنااز زماني كه تورات شفاهي در 

 .ميالدي 022قبل از ميالد مسيح تا  1212سال قدمت دارد، از سال  1322حدوداً تلمود مكتوب تا پايان  دوران شريعت

آن يهود يش از پتا  .كند موجوديت مي اعالم اسرائيل 1341در  است كه 22قرن  اواسطتا  11از اواخر قرن  پسا تلموددوران 

كه بحث تساوي بشر بدون توجه به نژاد و مذهب  11از قرن . داد اي اروپايي تشكيل اجتماع ميي در كشورهئبه صورت گتو

مطرح شد، يهوديان آزادي نسبي پيدا كردند البته مطابق قوانين تورات يهودي كه در يك كشور غير يهودي زندگي مي كند 

مطرح اين تئوري  لذا.دارد تعارضاس يك قانون واحد تواند به محاكم آنجا تظلم خواهي كند و اين با تساوي افراد بر اس نمي

 دعاويو الزمه تساوي افراد بشر اين بود كه همه شهروندان  كنند ندان ديگر جوامع تعاملوتوانند با شهر يهوديان مي شد كه

قالل است به اين سان و .بر اساس قانون واحدي در دادگاه رسمي كشوري كه در آن زندگي ميكنند مطرح كنند خود را

كه تا جايي را نگران كرده بوديهود نيز تضعيف شد و اين علماي يهودي  وانينبه ق پايبنديبه تدريج و قضايي يهود لغو شد 

با اين . برخي فقهاي يهودي ناديده گرفتن بحث صالحيت قضايي يهودي را از عدم رعايت قوانين تورات قبيح تر ميشمردند

بعد از ظهور تز صهيونيسم بحث  .يهودي فقط در بحث احوال شخصيه باقي ماندوجود در بيشتر جوامع صالحيت مراجع 

بين حقوق شرعي و قواعد عرفي يكي از مناقشات  طرح شد و از آن زمان تاكنون چالشبازگشت به حقوق اصلي يهودي م

 .استدولت اسرائيل 

 مبحث چهارم ـ تاریخ حقوق کیفری ایران باستان

 .دوران معاصر -3دوران اسالم  -2پيش از اسالم  -1: ه مرحله را تاكنون طي نمودهايران به لحاظ نظام حقوقي س

 :دوره تقسيم كرد 5توان به  را مي تشكيالت قضايي ايرانبر اين مبنا 

 دوره هخامنشي تا دوره ساساني -1

 دوره ساساني تا شكست يزدگرد سوم و ورود اعراب به ايران -2
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 تا قاجار از زمان ورود اسالم به ايران -3

 از قاجار تا انقالب مشروطه -4

 1357از مشروطه تا انقالب  -5

 

 و مغول هااعراب  ،ايران باستان يك گسترة چندين هزار ساله به لحاظ زماني دارد كه اكثر مدارك آن زمان در حمله اسكندر

 :تقسيم كرددوره  4 ايران پيش از اسالم را مي توان به. بين رفته استاز 

 .ساسانيان -4اشكانيان  -3هخامنشان  -2ديان پيشدا -1 

دوران وجود ندارد و براي  اينچرا كه سند و مدركي از . گويند پادشاهان اين دوره را پادشاهان داستاني مي: پیشدادیانـ 1

  كاووسيهايي مثل هوشنگ و بهرام و كبا نام  اين دوره وجه تسميه. شناسايي نام ها بايد به شاهنامه فردوسي مراجعه كرد

در اين . قانونگذار نخستينيا  پيشداددات يعني داد، يعني . پيش نيعي پرات كه دهر جا نام اينها برده شد واژه پر.عجين است 

 . شود دوره مجموعه قوانيني كه با باور هاي ديني و الهي گره خورده مشاهده مي

به طوري كه . كورش از آن جمله است بشرنيان منشور حقوق مورابي و بعد از فتح بابل به دست ايراح اشنونا واز جمله قانون 

نام كوروش برده شده و از قبل از ميالد مسيح، در تورات  533ها از كوروش به عنوان فرستاده خدا ياد كرده اند،  اسرائيلي

ز فتح بابل كوروش بعد ا. دهد شده كه يهود را از دست بخت النصر نجات مي يادكوروش به عنوان يك نجات بخش الهي 

ساخت هيكل اورشليم تا اواسط . كند نامد و شهر يهوديه را بنا مي سازد و نام آن را هيكل اورشليم مي معبد سليمان را مي

 .انجامد سلطنت داريوش به طول مي

 قوه قضاييه در اختيار شاه اين دورهدر  .است دوره هخامنشي يك نظام حقوقي مترقي را به خود ديده: هخامنشیانـ 2

كه كمتر نصيب اهل  ميدانستكوروش عالوه بر مقام سلطنت يك مقام روحاني نيز به خود داده بود و آن را موهبتي . بود

 .شد دانست پس اراده شاه موجب وضع قوانين و مقررات مي او سلطنت را وديعه الهي خود مي. سياست مي شود

در زمان . كرد ير و صالح مردم و امنيت مملكت استفاده ميالبته به روايت تاريخ كوروش از اين قدرت بي منتها براي خ

يكي از نكات جالب در . كردند قاضي منتخب از سوي شاه آن را مديريت مي كوجود داشت كه ي كشور كوروش ديوان عالي

ارجاع به در جرايم قابل گذشت پيشنهاد . بود به پرونده ها سيستم قضايي آن زمان تعيين زمان معين براي فرايند رسيدگي
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بيشتري دارد چون  قرابت ال سيستم رسيدگي در آن زمان اتهامي است يعني با نظام كامن. شد داور از سوي قاضي مطرح مي

ارجاع به ميانجي به عالوه .كردند گويان قانون كه مردم با آنها مشورت مي د به نام سخنرويه قضايي زياد بود و افرادي بودن

 7بوده و يك شوراي  (سه قاضي)تعدد قضات  سيستم رسيدگي مبتني بر  .هاي حقوقي بوده استو داور جزء تدابير و راهكار

در قلمرو حقوق عمومي اعالميه حقوق بشر كوروش . گرفته بودند حكمي مادام العمر از طرف كوروش شاهنفره از قضات 

دادگاه . ش خود رفتار خواهد نمود، در حقوق خصوصي مقرر شد هر قوم و ملتي در احوال شخصيه به كياست نگاشته شده

هاي فرجام به آنجا داده  شاهي كه معادل ديوان عالي كشور بود براي رفع تعارض قوانين و احكام ايجاد شد و درخواست

توانسته به  همچنين دادگاه كيفري مي .است وره دادگاه اختصاصي ويژه نظاميانيكي از نكات جالب در اين د. شد مي

 .از جرم نيز رسيدگي كند ناشييان ضرر و زدادخواست 

گرفتند و حكم  اگر قضات رشوه مي. شود در آراء محاكم دورة هخامنشي ديده مي و استقاللدر اين دوره دو اصل وفاداري 

كمبوجيه پسر ارشد  تاريخ حقوق ايران باستان آمده كهدر كتاب  .مجازات هاي شديدي در نظر ميگرفتند دادند ناحق مي

و پسر قاضي را به  ندار بابل بود پوست يك قاضي رشوه بگير را كنده، پوست او را بر كرسي قضاوت كشيدهكورش كه استا

در اعالميه داريوش آمده  .كندتقاضاي اعاده دادرسي ذينفع رسيدگي از او خواسته تا به و  نشاندهجاي پدر بر مسند قضاوت 

  .است برنامه جهاني براي برپايي عدالت داشتهحتي كه او 

 فوت بعد از .به مدت هفت سال بر ايران حكومت ميكند و تصرف ايران بر داريوش سوم با پيروزي اسكندر: اشكانیانـ  9

پيش از ميالد  247را در ( اشكانيان)حكومت پارتيان  پيش از ميالد مسيح ارشك اول با شكست سلوكيان 323در اسكندر 

به عالوه . شود در اين دوره آزادي مذهب در امور ديني مشاهده مي. دندحكومت كر بر ايران سال 402مسيح تاسيس كرد و  

شيوخ قبايل در تصميمات  باشاه  .يك مدل ابتدايي قانون اساسي نوشته شد كه وظايف و اختيارات شاه را مشخص كرده بود

اشكاني اطالعات  از دوره. در فلسطين است( ع)اين دوره مصادف با ظهور عيسي مسيح . كرده است مشورت مي قضايي

طوايف پارتي براي دوران معاصر ، به طوري  كه در كتابهاي تاريخ آمده بجا نمانده استكافي و دقيقي به لحاظ حقوقي 

تيرداد اول هم ذكر شده يك قانون اساسي را نوشته كه با اين وجود مهرداد اول كه در برخي كتب  .اند رازگونه باقي مانده

مجلس اول شوراي سلطنتي بوده كه اعضاي : در اين دوره سه مجلس وجود داشته .است يكردهمحدود مشاه را اختيارات 

مجلس . قوم پارت بودند ون، روحانيوم مجلس سنا است كه آعضاي آنمجلس د. سال خانواده سلطنتي بودند 11ذكور باالي 
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 كيفريدر اين دوره مسئوليت . دندبو اخيرسوم مجلس مهستان است كه شاه را انتخاب مي كرده و تركيبي از دو مجلس 

عمد جنبه عمومي مطرح نبوده چون نگاه اين بود كه  در قتل پسجمعي بوده، يعني خانواده يك كالبد حقوقي واحد داشته، 

كرد جزء خانواده شوهر محسوب  از لحاظ حقوق خانوادگي زني كه شوهر مي .است به حقوق خصوصي لطمه وارد شده

وجود دوره جرايم زيست محيطي  اينكه در ايننكته جالب  يك .زات هاي شديدي داشته استسي مجاجنجرايم . شد مي

به لحاظ اجتماعي تا آخر  ياكرد  بايستي خودكشي مييا داد  انجام مي يطبيعت عمل شنيع نسبت بهاگر كسي  يعني. دارد

 .شد عمر از حقوق اجتماعي محروم مي

 051تا  224.)شكانيان را منقرض كرد و دولت ساسانيان را تاسيس كرداردشير اول ساساني حكومت ا: ساسانیانـ  9

 دينداري آيين زرتشت مهمترين ويژگي اين دوره . دورة ساساني از نظر تاريخ حقوق از دوران پر افتخار ايراني است( ميالدي

جامعه به . شد طبقاتي اداره مي جامعه ساساني به گونه .است و تعامل صاحبان زر و زور با موبدان زرتشتي وابسته به دربار

بحث قضا در اختيار پيشوايان ديني است با توجه به  .شد دبيران و پيشه وران تقسيم مي -جنگاوران  -چهار طبقه موبدان 

و پيروي اكثريت ايرانيان از آن يك وحدت قضايي نيز در كشور پديد دين رسمي كشور آيين زرتشت اعالم شده است  اينكه

 و نكاح امور -رعيت و شاه –ادلة اثبات  -يه اين ادعا بايد گفت آيين زرتشت دستوراتي در امور كيفري مدنيدر توج. آمد

 نكات از يكي. داد مي نشان تمايل نوشته حقوقي نظام سمت به رسيدگي سيستم جهت همين به داشته قوانيني ارث، -طالق

كي شا مقام قائم عنوان به شاه و ببرد شاه نزد را خود دادخواهي توانست مي جامعه فرد فقيرترين كه است اين دوره اين جالب

  ..كرد شد خسارت زيان ديده را بايد خودش جبران مي اگر رأي عليه شاه صادر مي. كرد شكايت را نزد قاضي مطرح مي

اصحاب و  ،ملك و دين ميانتي سدو ايجادبا روحانيون زرتشت يعني  حكومت دوره ساساني همزمان است با همراه شدن

مردان ساساني در همه شئون زندگي مردم دخالت و به بركت حمايت دولت نددوپيدا كرده ب قدسيجنبه  متوليان ديني

روحانيون در اين دوره . علماي زرتشتي است اوستا و مجموعه فتاوي فاسيرت ،منبع نظام حقوقي ساسانيان اوستا .كردند مي

هيچ امري در اين دوره . كردند دخالت مي و غيرحقوقي مردم مسائل حقوقي شدند و در تمام محسوب مي ت بالمنازعقدر

 -تملك تصديق -حالل زادگي -طالق –مثالً ازدواج . كرد ه شرعي نداشت مگر اينكه يك روحاني آن را تصديق ميهوج

 (مادگان) ماتيكاناين دوره  حقوقي يكي از منابع با ارزش. شد نيون انجام مياداوري و قضاوت در اين دوره توسط روح

نويسنده آن است  كه قاضي زمان خسروپرويز بوده مفرخ پسر بهرا ميگوينداست كه يا كتاب هزار رأي قضايي  ستانادهزارد
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بيشتر  .سال بعد از قانون حمورابي 2312ميالدي است يعني حدود  010تاريخ نگارش آن .است و به خط پهلوي نوشته شده

مادگان از اين رو  .ضايي محاكم و نظريات حقوق دانان ساساني در دوره هاي مختلف استو آراء ق مطالب آن حقوق مدني

اين كتاب آمده  مقدمه در .شده در دوره ساساني از هزار راي و نظر قضايي ثبت ييها نوشت ها يا كوته ان يعني مادههزار دادست

دادگاههاي . شودديده مي دادگاه  2دوره ساساني  در اين. مقرون به عدل بهتر است از استقامت مقرون به ظلم اعوجاجكه 

سواد غير روحاني اما بايستي  قضاتدادگاههاي عرفي . قضات دادگاههاي شرع روحانيون زرتشتي هستند .شرع و عرف

يك مرجع اختصاصي و يك مرجع شبه قضايي ديده  همچنين در اين دوره. دادور ميگفتند هابه آن كه دنداشته باش حقوقي

 .شد مي

نظام قضايي اين دوره آفت هايي را به خود ديده . مرجع شبه قضايي دادگاه عشاير است وارتش دادگاه : مرجع اختصاصي

  .پيگرد مخالفان و منتقدين حكومتمذهبي براي توجيه  افتراهايزد و بندهاي قضات روحاني با دولتمردان تا از جمله .است

  :ي كردندسه نوع جرم را پيش بين حقوق كيفري اين دوره

 .يومجرايم عم -3جرايم امنيتي مثل خيانت به شاه  -2جرايم ديني مثل ارتداد  -1

 :شدند در دورة ساساني دادگاهها به دو دسته تقسيم مي

جرايم مذهبي و آنچه كه در شريعت زرتشت جرم انگاري شده بود  -دادگاههاي شرع كه به شكايت راجع به معابد ـ 1 

 .كردند رسيدگي مي

 .كردند تجارتي و غير شرعي رسيدگي مي حقوقي، به دعاوي كه دادگاههاي عرفيـ 2

هجري  11دولت ساساني رو به ضعف گذاشت و سرانجام يزدگرد سوم در ( پسرش)بعد از قتل خسرو پرويز به دست شيرويه 

 .شدبر ايران مسلط  اعراب مسلمانسپاه  و بان در مرو به قتل رسيددر زمان فرار به دست يك آسيا

 مبحث پنجم ـ تاریخ حقوق کیفری در اروپا

 ادوار حقوق کیفری اروپا: گفتار اول 

 :شود تاريخ حقوق كيفري در اروپا به سه دوره تقسيم مي

 . ميالدي است 14بعد از ميالد مسيح تا آخر قرن  470از پايان امپراطوري روم يعني دوره اول ـ 

 ميالدي 11تا اوايل قرن  14از قرون وسطي يعني اواخر قرن دوره دوم ـ 
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 .تا زمان حاضر را شامل مي شود 11قرن از اواخر  -و دوره سوم

گيرند و كليسا حاكميت  الطوايفي قدرت مي   هاي ملوك ي فئوداليته و حكومت منظور از قرون وسطي زماني است كه پديده

هاي محلي جايگزين  پيدا كرده بود و عرفها كم و بيش كاهش  الددر واقع تسلط قدرت دولت به نفع فئو. كند پيدا مي

اي از  كه چكيده گانه دوازدهالواح  همان  ي آن وسطي حقوق رومي كه شاكله بعد از پايان قرون. قوانين مركزي شده بود

توسط  چون آنرا بر دوازده لوح مفرغي نگاشته بودند بدين اسم ناميده شدو  باشد ي روم باستان مي قوانين بازمانده

شامل يك سلسله تحوالت حقوقي است  رومي نظام حقوقي به اين سان.شد شرقي ژوستينين تدوين و تنقيح  رم ورامپراط

الواح دوازده گانه آغاز شده و تا تدوين  قبل از ميالد و با 433اين دوره از . گيرد كه مدتي بيش از يك هزار سال را در بر مي

كه اولين  ن جهت استبه آ ينينژوست از اين رو شهرت. به طول انجاميدبعد از ميالد  523مجموعه قوانين ژوستينين در 

گيرترين  در قرن شانزدهم كه سخت .كردهاي قرون وسطايي  جايگزين عرف و قوانين مدون را در تاريخ اروپا تدوين نمود

به نوشته تحرير  ناندانيني موسوم به كارولين و فرديقو محسوب ميشود كيفري مقرراتشود به لحاظ  قرن اروپا محسوب مي

درآمد كه برگرفته از آداب و رسوم ملي و آموزه هاي نظريه پردازان ايتاليايي است كه خود اين آموزه ها نيز از حقوق رومي 

دادگستري خصوصي .است و خشن ها غالباً بدني رحمانه و مجازات بيب قوانين در اين زمان غال .سرچشمه گفته است

  .مومي رقابت مي كندهمچنان با نظام سزادهي ع

سحر و جادوگري در قرون وسطي مجازاتش سوزاندن در آتش بوده، از نظر حقوق جزاي اختصاصي و سياهه جرايم، 

رؤيت اخالقيات در قرون وسطي به عنوان يكي . خودكشي در قرون وسطي جرم انگاري شده و مجازات آن صلب بوده است

با . است شده از اين رو روابط جنسي خارج از ازدواج نامشروع محسوب مي شده از اركان زندگي يك فرد مسيحي تلقي مي

 .شود تر مي ها ماليم مجازات 10از اواخر قرون وسطي تا قرن . و همسري مجازاتش جزاي نقدي بوده استاين وجود زنا و د

نسي با حيوانات گرايي يا آميزش ج مثل همجنس شد ليه ذات طبيعي انسان محسوب ميجرايمي كه ع با وجود اين،

بعد از جرايم عليه نظم و عفت عمومي، جرايم  از نظر رتبه بندي و درجه اهميت، . است مجازاتش زنده به گور كردن بوده

عليه اشخاص و اموال قرار دارد كه مهمترين آنها قتل عمدي است البته قتل همراه با سبق تصميم و بدون سبق تصميم در 

به بعد به سمت دادگستري عمومي تمايل نشان  14به تدريج دادگستري خصوصي از قرن  .تاس عمال كيفر متفاوت بودهاِ

كند، قطع  كيفر افزايش پيدا ميشود، قدرت قضات در تبديل يا تشديد  دهد و جرايم قابل گذشت فهرستشان بيشتر مي مي
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داغ گذاشتن بر روي سارق به . شودمتوقف مي حد و اندازه اعضاي بدن به خاطر جرايم خُرد مثل سرقت تعزيري ساده  بي

زن بزهكار را در انگلستان بر روي : مثالً. گذارد رو به افزايش مي ترهيبي و ترذيليهاي  مجازات. گذارد تدريج رو به افول مي

شالق در مالء عام به عنوان يك مجازات تحقيرآميز در . گرداندند گذاشتند و در محل جرم مي ش ميهاي كودكِ گاري

 . عدالت كيفري اروپا ايفا كردپهنه هاي مالي جايگاه مهمي را در  مجازات 15در قرن . شد ن و فرانسه استفاده ميانگلستا

ها  عصري كه به آن عصر لويي ،ي شاهانه گرايانه مصادف است با افزايش قدرت شاه و سازوكارهاي سركوب 17و  10قرن 

هاي اجتماعي  نظمي امگي بيشتر شده اما به دليل تحوالت اقتصادي بيبا اين وجود در اين دوره هر چند خودك. شود گفته مي

آن با پاسخ  و خشونت در اروپا به علت دو قطبي شدن جامعه بيشتر شده به عالوه ،نيز بيشتر شده، نظير ولگردي و تكدي

بش به تدريج سست و متزلزل شد و جن 11حقوق كيفري قرون وسطي در قرن  .سركوب حكومت همراه شده است

به . و حقوق كيفري دوره قرون وسطي را مورد انتقاد قرار داد ترين ارزش معرفي مي نمايد ر محوري را عاليبش ،روشنگري

ها و بحث نفع و دفاع  همچنين عادالنه و انساني بودن مجازات. ها مطرح شد مجازات  تدريج بحث قطعيت و حتميت

جرائم مربوط به انديشه و تفكر و حريم شخصي كاهش پيدا كرد و  ياههبا اين سه ركن به تدريج س. مداجتماعي به ميان آ

حقوق  تكميل شد و ناپلئون كد يا قانونتدوين  فرانسه و 1713اين دگرگوني با انقالب . بين گناه و جرم تفكيك قائل شد

كه در  حقوق جزا گرديد يش مكاتب جديد دربخش تحوالت قوانين كيفري و پيدا و الهام نهاده شدكيفري نوين اروپا بنيان 

 .درس تاريخ تحوالت حقوق كيفري مورد مطالعه قرار مي گيرد

 منابع حقوق کیفری در اروپا: گفتار دوم 

شود كه همان  ي قضايي به ترتيب به لحاظ نفوذ به عنوان منابع اصلي حقوق كيفري اروپا ياد مي رويه قانون و -از عرف

پس قاضي . باشد العموم نيز مي مدعي ،هر قاضي سيستم اين بوده كهشعار اين . اشدب مي را دارا هاي سيستم تفتيشي ويژگي

 .يجاد شدمختلط در فرانسه ا دادرسي سيستم 1713بعدها با آمدن ناپلئون در  .است كرده نقش دادستان را نيز ايفا مي
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