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 چکیده 

های تمدن منحصر به فرد بابل در دوران باستان، سیستم قانونگذاری و نظام حقوق و جزایی یکی از جنبه

علی های اطرافش، در دوران باستان در قیاس با تمدنی قانونگذاری و نظام قضایی بابل شیوهآنان بود. 

ران باستان تاریخ ایران در دودر سطح باالتری قرار داشت.  ،اش ایرانالخصوص تمدن همجوار و همسایه

این روابط منجر شد های ایرانی یا آریایی است. ی تمدن بابل با تمدنسته راوی ارتباط مستمر و بی وقفهپیو

این  ایران انتقال دهد وی قانون و قضا به نوان تمدن برتر مخصوصاً در زمینهتا بابل تمدن خود را به ع

های حکومتهنگ جزایی ایران پذیرفته شود. به عنوان بخشی از فر قسمت از تمدن منحصر به فرد بابل

هر کدام دارای نظام حقوقی و  ،شدندامنشیان، اشکانیان و ساسانیان میایران باستان که شامل عیالم، ماد، هخ

ها علی الخصوص عیالم، ماد شویم که این دولتمیتاریخ متوجه ی جزای خاص خود بودند. ولی با مطالعه

وران قانون و قضا از بابل گرفته بودند و آن را به عنوان میراث دی در زمینه و هخامنشیان تأثیر بسزایی

اسانی بعدی یعنی اشکانی و ساسانی انتقال دادند. در دوران حکومت اشکانی و س هایحاکمیت خود به دوره

بخشی از ی جامعه ماندگار شده بود و شاید جزایی بابل در سینه تأثیرات سیستم قانونگذاری، نظام حقوقی و

شد و جایگاه خود را درنظام قضایی ایران پیدا کرده بود. به نظر قضایی ایران آن روزگار محسوب می عرف

به خاطر کمبود منابع و اطالعات درباره نظام جزایی و حقوق ایران  ،می رسد که اثبات این ادعا و احتمال

ی، فرهنگی، اجتماعی، طالعه تاریخ سیاسباستان کار مشکل یا در نظر برخی حتی غیر ممکن باشد ولی با م

-این احتمال خیلی دور از ذهن نمی های پیوسته آنها، اثباتها و تقابلها و به طور کلی تعاملها، صلحجنگ

 باشد.

 .ی، ایران باستان، بابل باستان، قانون نامه حمورابنظام جزایی کلید واژگان:
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 مقدمه 

های بزرگ گرفته، تا قبیله های ابتدایی کوچک، برای برقراری نظم و امنیت جوامع دنیا، از امپراطوری

جامعه و همچنین تعیین تکالیف افراد، نیازمند به اصول و قواعدی بودند که بین روابطشان در جامعه حاکم 

و  شود. این اصول و قواعد ابتدا همان عرف و عادتی بود که در بین مردم و با مرور زمان شکل گرفته بود

بدان احترام گذاشته می شد. کم کم مذهب هم با ایجاد باید و نبایدهای خاص خود وارد روابط افراد شد و 

جوامع باستانی نیز به نحوی سومین منبع  احکام و دستورات پادشاهان،منبع دوم این اصول و قواعد گردید. 

ام امور را از طریق کنترل و حمایت زم ،این اصول و قواعد شده و خواستند با القای حاکمیت خود بر مردم

 به عنوان قدرت مطلق بدست بگیرند. هااز این باید و نباید

بایدها و نبایدهاست که از گذشتگان بسیار دور ایجاد شده اعد یا واصول و ققانون، مجموعه ای از همین 

و امروز به این مرحله از تکامل رسیده است. بی شک این مسیر تکامل یافته حاصل مدت زمان کوتاهی 

با  ای حاکمیت در هر جامعهنیست و عمری به بلندای تاریخ بشر دارد. تاریخ نشان داده است که استمرار 

 استسرگذشت قانون  و ن نامیده می شود امکان پذیر است. تاریخ حقوق روایتپذیرش قواعدی که قانو

 از ضمانت اجرای آن با عنوان نظام کیفری یاد می نمایند.که 

تاریخ حقوق هر ملیتی بیانگر بخش عمده ای از تاریخ تمدن آن است. با آگاهی از تاریخ حقوق هر ملتی 

دهای حقوقی مختلف مانند قانون کنیم. وجود نهاهی پیدا میرشد مدنیت آن ملت آگا از سطح تمدن و میزان

، سیستم قضات و ن، جرم انگاری جرایم، نظام مجازات ها، آئین دادرسی کیفری و آئین اجرای احکاممدو

دادگاه ها بیانگر سطح تکامل تمدن در یک ملت است. این کار تحقیقی ناقل تاریخ حقوق  یاداره یشیوه

 ایران در دوران باستان است اما از زاویه و چشم اندازی دیگر.

ها، در این ویژگی ایرانیطلبی و ظلم ستیزی بودند.  مردم ایران، از روزگاران قدیم معروف به عدالت

یسه با این خصلت را در مقاوجود ورخان و تاریخ نگاران قدیم بوده و آنها گذشته مورد توجه بسیاری از م

شود اک ایران دوران باستان نامیده میاند. دوره ی قبل از استیالی اعراب بر ختمدن های دیگر تحسین کرده

از  های ایرانی عیالم، ماد، پارس، اشکانی و ساسانی می باشد. این دوران کهکه این دوران شامل حکومت

علی الخصوص  ،هافراز و فرود بسیاری از تمام جنبه یافته استم پایان  651سال ق.م شروع و تا  3233

 پشت سر گذاشته است. ،جنبه قضای
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آنچه مسلم است وجود نهاد قضایی مستقل در این دوران و در هر کدام از حکومت ها و امپراطوری های 

ظام حقوقی و جزایی، سیستم قانون گذاری و عملکرد مستقلی گفته شده می باشد. در هر دوره از حکومت، ن

وجود داشت و به نظر می رسد که در دوران هخامنشیان و ساسانیان نظام قضایی و سیستم قانون گذاری در 

شد و بعد به مییز از جوامع بدوی و اولیه شروع د. همه چشاستان به بهترین شکل ممکن متجلی ایران ب

 شد.می الگویی برای نظام های قضایی دوره های بعدی  ،نظام قضایی در آن دورهد که یسطحی می رس

ش، مهرداد، اردشیر و وشاهان بزرگ این خطه در دوران باستان، مانند دیااکو، داریوش، کور ،از همان ابتدا

تماعی انوشیروان پی به این مهم برده بودند که اجرای عدالت بدون داشتن یک سلسله قوانین و مقررات اج

-میکنند نون سرپیچی مینمیسر نیست و در واقع عدالت چیزی جز اجرای قوانین و تنبیه کسانی که از قا

 باشد. شاهان ایرانی از همان ابتدای تاریخ یکی از وظایف عمده خود را اجرای عدالت در بین اتباع خود

وجهی به تتاریخ گواه این است که بیدادند. و برای رسیدن به این مهم اقدامات زیادی انجام می  شمردندمی

-ی حکومت هر سلسله میه دورهها بوده است. با نگاهی بی انحطاط حکومتعدالت یکی از دالیل عمده

بینیم که این دولت ها مدت زمان زیادی حاکم بر ایران بودند. به طور مثال مادها بیشتر از صدوپنجاه سال، 

ن حدود به پانصد سال و ساسانیان، چهارصد و اندی سال حاکم بر پارس ها بیشتر از دویست سال، اشکانیا

با این مدت  ،مانند دوران باستان ،بعد از دوران باستان هیچ کدام از دولت های روی کار آمده 1ایران بودند.

حق طلبی در و این مطلب نشان از جایگاه واالی عدالت و  نندزمان طوالنی نتوانستند بر ایران حکومت ک

مام مدت حکومتشان حافظ آنان در ت ایران باستان، هایحکومت قضایی هایشک نظامباستان است. بی دوران

دهد. دوران طالیی و طوالنی تواند به حیات خود ادامه ای بدون قانون و عدالت گستری نمیبود. هیچ جامعه

 باشد.قانونگذاری کارآمد و مناسب میم های تاریخی در ایران باستان گواه وجود نظام قضایی و سیستسلسله

بزرگترین و متمدن ترین همسایه آریایی ها، مردمان بین النهرین بودند. بین النهرین سرزمین خوش آب و 

استان محسوب می شد. از میان خاکی بود که زادگاه قدیمی ترین و تکامل یافته ترین تمدن های جهان ب

های این صر به فردی بود و وارث تمام تمدنهای منحی ویژگیالنهرین، تمدن بابل دارا های بینتمدن

او وارث تمدن سومر  به رقیبان خود منحصر به فرد بود. سرزمین محسوب می شد. بابل از همه نظر نسبت

                                                           
 fa.wikipedia.org/wikiر.ک به تاریخ باستان    -1
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-تمدن برتر تأثیر بسزایی در شکل بود و همیشه مورد نظر و توجه همسایگان خود قرا می گرفت و به عنوان

 داشت. رافهای اطگیری تمدن

باشد. برجسته ترین نماد قانون گذاری و نظام قضایی آن می یکی از برجسته ترین ابعاد تمدن بابل سیستم

بابل است. بابل و حقوقی قانون گذاری این تمدن قانون نامه حمورابی می باشد که جلوه ای از نظام جزایی 

اری و نظام حقوقی و در سیستم قانونگذ شت تأثیر بسزاییی ارتباطی که با همسایگان خود دابه واسطه

قضایی آنها داشت. ایران در طی ادوار مختلف و حکومتهای یاد شده ارتباط زیادی با بابل به عنوان یک 

 کشور فتح شده یا یک کشور فاتح داشت و تأثیراتی در زمینه ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، معماری

و نظام حقوقی و جزایی از بابل پذیرفته بود. بابل به عنوان تمدن و علی الخصوص در زمینه قانون گذاری 

ود و علی الخصوص در زمینه قانونگذاری و نظام حقوقی و جزایی، تمدن مؤثر ب ،برتر و باالتر از تمدن ایران

های مختلف به شکلی بروز نمود و . این تأثیر در هر کدام از سلسلهگذار شدخواه ناخواه بر ایران تأثیر

وی از فرهنگ جزایی ایران شد و از این طریق به نسل های بعدی انتقال یافت و این در حالی بود که هر جز

 کدام از آنها دارای نظام حقوقی و جزایی خاص خود بودند.

علی االصول، در زمینه تاریخ حقوق ایران در دوران باستان اندک کار شده که این کمی به خاطر محدود 

این دوره می باشد ولی این کمبود اطالعات دلیلی خوبی برای رها نمودن تاریخ حقوق  بودن اطالعات ما از

کشورمان در دوران باستان نمی باشد. باید با توجه به اطالعات سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی دست به 

نمود. بازسازی تاریخ حقوق در این دوره زد و تاریخ حقوق ایران باستان را از ابعاد مختلف بررسی 

تأثیرگذاری بابل بر سیستم قانونگذاری و نظام حقوقی و قضایی مبحثی است که اصالً بدان پرداخته نشده و 

مورد بسیار پراکنده و غیر مرتبط بیان شده است. از این رو بر آن شدیم تا با مروری کوتاه  اطالعات در این

تأثیرپذیری ایران باستان در این زمینه از  ولی مفید به تاریخ حقوق جزایی در این دوره به بررسی میزان

 بابلیان بپردازیم و هر دوره را به طور مجزا در این باب بررسی کنیم.

 بیان مسئله -الف

هایی چون عدالت طلبی، ظلم و قدمتی به بلندای تاریخ. ویژگی ایران کشوری است با پیشینه ای غنی

ین و توجه مورخان و تاریخ نگاران ستان همیشه مورد تحسته در میان ایرانیان دوره باستیزی و قضاوت شایس

این سرزمین را نمونه منحصر به فردی در تمدن و تاریخ جهان می سازد.  ،بوده است. وجود همین ویژگی ها
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متفاوتی بود که هر کدام  حکومتی یعنی ایران قبل از ورود اسالم، دارای سلسله های ،ایران در دوره باستان

وقی و جزایی خاص خود بودند. این نظام اغلب از عرف جامعه و مذهب افراد تشکیل می دارای نظام حق

شد و شاه به عنوان عامل اجرایی و ضمانت اجرای آن محسوب می گشت. وجود پادشاهان عادلی چون 

دیااکو در ماد، کوروش و داریوش در پارس، مهرداد در اشکانی، اردشیر و انوشیروان در ساسانی و کلیه 

که در طول تاریخ انجام داده اند بیانگر جایگاه رفیع عدالت و دادگری و ظلم ستیزی در ایران آنان، داماتی اق

پیامبر  معروف حدیثاین  کنیمهر دولت در دوران باستان فکر میباستان است. وقتی به مدت زمان حاکمیت 

 شدنیکی از علل طوالنی شک بی« نه.ماند ولی با ظلم حکومت با کفر باقی می»آید: به ذهن می اسالم )ص(

که این مطلب هم جایگاه  بوده استعدالت طلبی و ظلم ستیزی حکام و مردم ها در دوران باستان حکومت

 کند.ایران باستان مشخص می عدالت و احقاق حق را در

-می اوم حکومت خود را در دادگستریون و قضا در ایران باستان جایگاه رفیعی داشت و حکام تدنقا

های ماندگار شدن نام حکامی که به دادگستری در سرزمین خود ب ،تاریخ حقوق ثابت کرده است دیدند.

جای  ،دادگستری داردو با وجود اصالتی که ایران باستان در قانون  .دادندبیشتری نسبت به کشورگشایی می

کتب تاریخی و چه در کتب  ی تاریخ حقوق ایران در دوران باستان چه درتأسف است که مطالب در زمینه

های ینه تاریخ حقوق فقط به نقل و قولای شده است و اکثر تحقیقات در زم، تکراری و کلیشهتخصصی

تاریخی پرداخته اند. چه نکوست که تاریخ حقوق ایران را از بعدی دیگر نگاه کنیم تا پرده از تمام ابعاد 

ی که اکثر تمدن های دیگر در جاهلیت و وحشی گری عصر ،تکامل یافته ی قانون و قضا در دوران باستان

 بیافکندیم. ،زندگی می کردند و به حقوق انسانی احترامی نمی گذاشتند

در این کار تحقیقی سعی و کوشش بر آن شده است تا تاریخ حقوق جزایی و قانون گذاری ایران باستان 

های جزایی ایران باستان به شکل مختصر و از زوایه ای دیگر بررسی شود. بنابراین عالوه بر معرفی نظام 

مفید در دوره حکومت های باستانی یعنی عیالم، ماد، پارس، اشکانیان و ساسانیان به سراغ تاریخ حقوق در 

  .ن و حقوق در جهان باستانان می رویم، مهد پیدایش قانون مدوبین النهرین باست

ویژه ای بودند، چرا که این تمدن از نسل های پیش  بابلیان در بین النهرین دارای تمدن منحصر به فرد و

ر شرایط به آنها رسیده بود. تمدن بی نظیر بابل که میراثی از تمدن سومر بود باعث شد که ساکنین بابل د

از  آنان به حیات خود ادامه دهند. بابلیان از همه نظر سرآمد بودند؛ ی همجوارهابهتری نسبت به سایر تمدن
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بر تمام رقیبان خود  ...ابت، قانون و آئین برقراری نظم ونگ، هنر، معمار، علم، طب، کتنظر تجارت، فره

-کاملترین و جامع های بین النهرین بود ون از تمدنو مدو هایی نوشتهنخستین قانون نامه پیشی گرفته بودند.

یعنی حمورابی تدوین شد  ای که توسط شاه عادل و باهوش آموری،ها بود. قانون نامهترین آنها از آن بابلی

و ریشه در قوانین عرفی جامعه و مجموعه قانون های قبل از خود داشت. این قانون نامه که به نظر نگارنده 

صورت مدون نظام حقوقی و جزایی بابل است بسیار نافذ، ماندگار و تأثیرگذار بود و الگوی قانونگذاری 

 رفت.بسیاری از شاهان در سرزمین های همسایه قرار گ

های ، در ادوار مختلف حکومتعامل و تقابل، میان ایران و بابلی تتوجه به ارتباطات فراوان بر پایهبا 

هستیم. اینکه آیا  قانون گذاری و نظام قضایی ایران باستانی ایران، در پی کشف تأثیرگذاری بابلیان بر سیستم

ند توابرد میونی و قضایی خود به سر میکوه قاناین ارتباطات مکرر و پیوسته در دوره ای که بابل در اوج ش

به سیستم قضایی ایران شده باشد یا نه؟ اگر این تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری  باعث انتقال فرهنگ قضایی بابل

وجود داشته است به چه  شکلی و به چه میزانی و در چه زمینه هایی بوده است؟ منظور از زمینه مربوط به 

 ، نظام حقوقی و جزایی می باشد.سیستم قانون گذاری

در این پژوهش ابتدا به معرفی نظام جزایی بابل از طریق تفسیر قوانین جزایی حمورابی و سپس به بیان 

نظام های جزایی در ایران باستان و دوره های مختلف حکومتی آن به طور مختصر و مفید می پردازیم و بعد 

روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تقابالت دوستانه یا خصمانه آنها به تأثیرگذاری  نظام  طریق تحلیل از

دریچه ای جدید به  ،ایران باستان در این زمینه از بابلیان رییپذرستم قانون گذاری بابل یا تأثیقضایی و سی

 .خواهیم کردروی تاریخ حقوق ایران باز 

 اهمیت موضوع  -ب

ویژه در دوران باستان کمتر مورد توجه نویسندگان و محققان قرار گرفته و در باب تاریخ حقوق ایران به 

این موضوع یا به طور خیلی پراکنده در کتب تاریخی سخن گفته شده یا اینکه اگر هم اختصاصاً به این 

ی موضوع پرداخته اند توجهی کمتر نسبت به دوران باستان شده و این در حالی است که تاریخ در گذشته

هر علمی به مثابه شناسنامه آن علم است، حقوق و قضا از این امر مستثنی نمی باشد. از این رو بر آن شدیم 

 تا تاریخ حقوق ایران را دوباره و از جایی ورق بزنیم که حرف تازه ای برای گفتن دارد.
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رود. جایی که قانون و این اثر تحقیقی، ابتدا به سراغ تاریخ حقوق بابل، برترین تمدن بین النهرین می 

قضا در اوج شکوفایی خود در دوران باستان رسیده بود. سیستم قانون گذاری و نظام حقوقی و جزایی بابل 

ی حمورابی صورت مکتوب و مدون یکی از ابعاد برجسته تمدن این سرزمین بود. در این سرزمین قانون نامه

ش در باب نظام قضایی و سیستم قانونگذاری بابل، نظام حقوقی و قضایی بابل محسوب می شد. موارد پژوه

اندک نیستند و در این زمینه پژوهشگران ایرانی، عربی و التین به بررسی و ترجمه این قانون پرداخته اند 

های اطراف ولی آنچه مهم است و کمتر مورد توجه قرار گرفته تأثیری است که بابل در این زمینه بر سرزمین

ی اطراف هاباعث تحول و شکوفایی و تغییر سیستم قانون گذاری و نظام قضایی تمدنخود گذاشته بود و 

 خود شده بود.

ی آنها داریم، هایی که اطالعات محدودی دربارهبا بررسی نظام های جزایی ایران باستان و بازسازی دوره

های در پی زمینه (تاریخ آنهای روابط و تعامالت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و به طور کلی از طریق مطالعه)

تأثیرپذیری ایرانیان از نظام قضایی و سیستم قانون گذاری تمدن برتر یعنی بابل باستان هستیم. موضوعی که 

 تاریخ حقوق ایران و بین النهرین کمتر بدان پرداخته شده است.ی حوزهدر 

 اهداف تحقیق  -ج

 ن با توجه به قانون نامه حمورابی.بررسی نظام جزایی و سیستم قانونگذاری بابل باستا .1

 بررسی نظام های جزایی ایران باستان. .2

 بررسی تأثیر نظام جزایی و سیستم قانون گذاری بابل باستان بر نظام های جزایی ایران باستان. .3
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 سؤاالت تحقیق  -د

 حاصل عملکرد بابلیان در زمان حکومت ،آیا سیستم قانون گذاری و نظام جزایی و حقوقی بابل .1

 خاندان حمورابی بود یا اینکه میراثی از تمدن های بین النهرینی محسوب می شد؟

 آیا حکومت های مختلف در ایران باستان هر یک دارای نظام جزایی خاص خود بودند؟ .2

آیا نظام جزایی بابل بر شکل گیری سیستم قانون گذاری و نظام های جزایی در ایران باستان  .3

 تأثیرگذار بود؟

  تحقیق فرضیات -ه

سیستم قانون گذاری و نظام حقوقی و جزایی بابل میراثی از تمدن های قبل از خود یعنی سومر و  .1

 دست به مدون نمودن آنها زد. در دوره خویش بود که حمورابی با توجه به عرف قضایی بابل دکآ

قوانین هر یک از حکومت های ایران باستان دارای نظام حقوقی و جزایی خاص خود بودند که از  .2

 سرچشمه می گرفت. و دستورات شاه عرفی و مذهبی

هر چند که حکومت های ایران باستان هر کدام دارای سیستم قانونگذاری و نظام حقوقی و جزایی  .3

ی ارتباطی که با سرزمین بابل داشتند تأثیراتی در ولی در طول حیات خود و به واسطه خاص خود بودند

 مستقیم اخذ کرده بودند.به شکل مستقیم و غیر نظام قضایی زمینه قانونگذاری و

 ی تحقیق پیشینه -و

تاریخ حقوق است، ارتباط و وابستگی این کار تحقیقی با کتب  با توجه به موضوع تحقیق، که در باب

تاریخی غیرقابل اجتناب است. استفاده از کتب تاریخی برای کشف ادوار حقوقی و جزایی در دوران باستان 

بدون مطالعه کتب تاریخی ورود به دنیای حقوق در ایران باستان بسیار سخت و دشوار و حتی می باشد و 

 ناممکن است. این کار پژوهشی نیازمند اطالعات از تاریخ حقوق در سرزمین بابل و ایران است.

و در زمینه قانون و جزا در بابل باستان و قانون نامه حمورابی تحقیقاتی از سوی پژوهشگران داخلی 

پژوهشگران معاصر تحصیل تاریخ حقوق باستان، یکی از لخارجی انجام شده است. حسین بادامچی، فارغ ا

ین و عیالم باستان فعالیت تحقیقاتی زیادی انجام داده است. از بین النهر ی تاریخ حقوقاست که در زمینه

توان نام برد که نویسنده را می 1392ات نگاه معاصر در سال ، انتشارحمورابیجمله تألیفات وی کتاب قانون 
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سیر قانون نامه پرداخته به ترجمه و تف فقط در آن بعد از بیان تاریخ و معرفی حمورابی و دوران حکومت او

ی بادامچی بسیار رسد که ترجمهچه شبیه به این اثر کتب دیگری هم وجود دارد ولی به نظر میاست. اگر

تاریخ حقوق در کتاب دیگری با عنوان  ویبیان شده است.  و جزایی علمی و بر مبنای اصول حقوقی

نجفی ابرندآبادی به ترجمه مقاالت مختلفی در  علی حسین ،با همکاری استاد فقید النهرین بین کیفری

ی جرم، مجازات و آئین دادرسی کیفری در بین النهرین باستان و بابل پرداخته است. این کتاب در سال مینهز

 توسط انتشارات سمت به چاپ رسید.  1383

در کمتر اثری، ردپای تفسیر جزایی قوانین کیفری حمورابی به عنوان صورت مکتوب شده نظام جزایی 

ستاد در زمینه تاریخ تحوالت کیفری می باشد در طی مقاله ای بابل دیده شده است. دکتر محمد آشوری که ا

به بررسی و نقد جزایی قانون نامه ی حمورابی پرداخت.  "حمورابی عدالت کیفری از دیدگاه"با عنوان 

 1آن منتشر شد. 7و شماره  1359این مقاله در نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی اسالمی در سال 

عنوان پایان نامه خویش را با  ز پژهشگران این زمینه است کهیکی دیگر ا باقر کی خسروی مقدم

عنوان  "تحقیقی در قوانین حمورابی از نقطه نظر جزایی"راهنمایی دکتر آشوری در این زمینه انتخاب کرد. 

در دانشکده حقوق، دانشگاه ملی ایران، به رشته تحریر درآمد. این  1356ی او می باشد که در سال پایان نامه

پژوهشی را می توان تقریباً اثری کامل در باب معرفی نظام جزایی بابل با توجه به قوانین جزایی اثر 

 حمورابی دانست.

عالوه بر موارد یاد شده، در کتب تاریخی هم به صورت بسیار پراکنده و متفرق در زمینه نظام قانون 

سته از کتب هر جا که سخن از پیدایش گذاری بابل و قانون نامه حمورابی بر می خوریم. تقریباً در این د

قضا در بابل باستان به خاطر وجود اثر  و و حاکمیت حمورابی باشد نویسنده تلنگری به قانون تمدن بابل

 :ن کتب را در زیر یاد آور می شویمجاویدان حمورابی می زند. برای مثال مواردی چند از ای

شرکت  ،چاپ اولرقیه بهزادی، ترجمه تاریخ بابل از سلطنت تا غلبه ایرانیان، لئوناردو کینگ،  (1

 .1378انتشارات علمی و فرهنگی، 

                                                           
 www.Ghavanin.irبرای مطالعه این مقاله  ر.ک به سایت :      -1

http://www.ghavanin.ir/
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ترجمه رضا علی زاده، چاپ اول، نشر ققنوس، رهبران جهان باستان، حمورابی، جودیت لوین،  (2

1393. 

 .1379نشگاهی، دفتر نشر داتهران، تاریخ و تمدن بین النهرین، جلد دوم، یوسف مجیدزاده،  (3

 .1382عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر پیکان، ترجمه سرگذشت عراق باستان، ژرژ رو،  (4

دوران باستان باب ی تاریخ حقوق ایران، نیز مطالعاتی انجام پذیرفته است هر چند که در نهیمدر ز

عات زیادی در مطالعات و مطالب خیلی غنی نیستند و از تمام جزئیات تاریخ حقوق در روزگار قدیم اطال

در ذیل به . و داردبودند و هستند افرادی که این بخش از حقوق برایشان جذابیت داشته  دست نیست ولی

ورده و به مخاطبان معرفی چند تن از آنان می پردازیم که مطالب خود را به شکل کتاب یا پایان نامه درآ

 :عرضه کرده اند

 :کتب

 .1383نشر خط سوم،  ،تهران ایران باستان،مقدمه ای بر نظام کیفری محمد کرمی،  .1

 .1383، نشر احسان، تهرانمقدمه ای بر تاریخ حقوق، جلیل امیدی،  .2

 .1386انتشارات دایره المعارف انسان شناسی، چاپ دوم، تاریخ حقوق ایران، سیدحسن امین،  .3

 .1324حقوق در ایران باستان، شرکت سهامی طبع کتاب، ارسطو افالطونی،  .4

، چاپ خانه بانک بازرگانی، تهرانقانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، ، احمد اشرفی .5

1345. 

 .1383نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان، نشر میزان، آوا واحدی نوایی،  .6

انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، سرگذشت قانون مباحثی از تاریخ حقوق، علی پاشا صالح،  .7

1386. 

 :هاپایان نامه

مهدی قلی آسوری کرمانی، تاریخچه مجازات و اقسام آن در ایران، راهنمایی دکتر پاد، دانشکده  .1

 .1336حقوق دانشگاه تهران، 
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محمدابراهیم زارعی، تاریخچه دادگستری در ایران، راهنمایی دکتر آخوندی، دانشگده حقوق  .2

 .1336دانشگاه تهران، 

یان، راهنمایی دکتر محمدحسین علی آبادی، تاریخ حقوق ایران در زمان هخامنشعباس نیری،  .3

 .1226دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 

موارد نام برده شده در زمینه تاریخ حقوق کیفری در ایران باستان از مهمترین موارد کار شده در این زمینه 

مینه تاریخ تلقی می شوند. از تاریخ هر کدام و سال انتشار آنها معلوم می شود که چقدر محققان ما در ز

حقوق علی الخصوص حقوق کیفری کم کاری کرده اند بیشتر موارد نام برده شده مربوط به سالیان خیلی 

 دور نسبت به حال حاضر است و این بسیار جای تعجب و خجالت دارد!

عالوه بر موارد گفته شده، در کتب تاریخی هم به صورت پراکنده در این زمینه سخن به میان آمده است. 

وضعیت به همین  چنین درباره تأثیر نظام جزایی و سیستم قانونگذاری بابل بر نظام های ایران باستان نیزهم

ی کتب تاریخی معتبر و درک مطلب از و از طریق مطالعه ر این باب بسیار پراکنده اندشکل است و مطالب د

. در واقع با مطالعه این کتب ه استشدپردازی و نظریه پردازی در این زمینه اقدام  کالم آن به احتمال وایفح

که معموالً اطالعات عمومی از تاریخ هر دوره به ما می دادند انگیزه و جرأت بیان فرضیه ها را پیدا کرده و 

با تکیه بر اطالعات این منابع آنان را به رشته تحریر در آوریم. از جمله مواردی که به بیان تاریخ حقوق 

 :ینه ای با بابل پرداخته اند شاملزمایران و روابط آن در هر 

 ، بی تا.1ایران باستان، نشر دنیای کتاب، جلدحسن پیرنیا،  .1

 ، بی تا.2ایران باستان، نشر دنیای کتاب، جلدحسن پیرنیا،  .2

 ، بی تا.3ایران باستان، نشر دنیای کتاب، جلدحسن پیرنیا،  .3

 .1354امیرکبیر،  انتشاراتتهران، ، 1تاریخ اجتماعی ایران، جلدمرتضی راوندی،  .4

 .1382نشر دنیای کتاب، تهران، تاریخ اجتماعی ایران باستان، موسی جوان،  .5

فیروز فیروزنیا، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ترجمه  ،ی عیالمدنیای گمشدهوالتر هنتیس،  .6

1371. 

 نشر ققنوس،تهران، محمود جعفری دهقی، ترجمه ایران در بابل هخامنشی، محمد.ا.داندامایف،  .7

1391. 
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با کشورهای جهان، از ماد تا انقراض سلسله پهلوی، جلد اول،  تطبیقی ایرانتاریخ  عزیزاهلل بیات، .8

 .1384نشر امیرکبیر، تهران، 

تعداد این کتاب ها که به طور غیرمستقیم و پراکنده در این باره سخن گفته اند بسیار زیاد است و ما فقط 

 .به ذکر همین چند نمونه اکتفا می کنیم

 روش تحقیق  -ز

های تألیفی روش گردآوری داده ها، روش کتابخانه ای می باشد که در آن به منابع موجود همچون کتاب

دانشکده تاریخ و  ای، مقاالت و پایان نامه ها توجه شده است. استفاده از منابع با مراجعه به کتابخانهو ترجمه

ی حقوق و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی و ادبیات دانشکده

منابع را با دقت بوده است. ابتدا کتابخانه دانشگاه آزاد بجنورد، سایت ها و وبالگ های حقوقی و تاریخی 

ص مطالعه و اطالعات فیش برداری می شد. همچنین با کسب نظر و راهنمایی چندین استاد تاریخ و متخص

در زمینه ی تاریخ حقوق، اطالعات را تجزیه و تحلیل کرده و با الحاق و اصالحاتی نهایتاً اثر پیش رو را 

 خلق نمودیم.

روش تحقیق در این پژوهش کامالً توصیفی و تحلیلی بوده است و سعی شده که با بیان تاریخ و تحلیل 

 ازی نظام جزایی آن دوره بپردازیم.شرایط آن روزگار به بازس

 ساختار تحقیق -ک

این پژوهش دارای چهار فصل می باشد، در فصل اول بعد از معرفی تاریخ، جغرافیا و تمدن بابل به 

پیشینه ی قوانین حقوقی و کیفری در بین النهرین باستان به بررسی نظام جزایی بابل با توجه به قانون نامه 

 حمورابی پرداخته شده است.

ایران باستان یعنی عیالم و ماد رفته و بعد از بررسی تاریخ  نظام جزایی ینمبتدی تر در فصل دوم به سراغ

سیاسی و جغرافیایی آن ها به بیان یافته های تاریخ حقوق در مورد این دو تمدن ایرانی پرداخته شده است و 

 در آخر تاثیر نظام جزایی عیالم و نظام جزایی ماد از نظام جزایی بابل بررسی شده است.
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وان اولین امپراطوری جهان سوم نیز بعد از بیان تاریخ سیاسی و اجتماعی هخامنشیان به عندر فصل 

باستان ،به بررسی سیستم قانون گذاری و نظام جزایی آن ها و تاثیر پذیریشان از سیستم قانون و قضای بابل 

 باستان پرداخته ایم.

باستان یعنی اشکانیان و ساسانیان تکرار در فصل آخر نیز همین روال در مورد آخرین سلسله های ایران 

شده است، یعنی در ابتدا به معرفی این دو دولت آریایی پرداختیم و بعد از بررسی نظام جزایی آنها در پی 

 تاثیر پذیری های احتمالی آنان از نظام جزایی و سیستم قانون گذای بابل باستان بودیم.

 

 

 

 


