
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي كيفرشناختي مقرّرات حمورابي، عبراني و ونديداد
  

  دكترحسين حيدري
 استاديار گروه اديان و فلسفه دانشگاه كاشان

 آراني  خاكسار جنت 

 دانشجوي كارشناسي ارشد  اديان و عرفان دانشگاه كاشان

  
  

زمـان زرتشـت  پژوهنـدگان،    پسين اوسـتاي نـو اسـت كـه دربـارة انتسـاب آن بـه         يها بخش يكي ازونديداد 
هـاي وي،   دستور. النهرين به حكومت رسيد قبل از ميالد در بين 1850حمورابي، در حدود . همداستان نيستند

هاي جهان است و در شمار صد واقعة عظيمي است كه جهان را متحـول سـاخته    نامه ترين قانون يكي از قديمي
يش از ميالد، دين را مبناي قانون و اصول اخالقي قرار داده، دين يهوديت از آن جهت كه در هزاره دوم پ. است

اين مقاله به تطبيق احكام و قوانين كيفري قانون حمورابي، احكـام يهوديـت و ونديـداد از    .منحصر به فرد است
د نماياند و همچنين مواردي مانن ها و اقتباسات آنها از يكديگر را ميها و تفاوتلحاظ حقوقي پرداخته و شباهت

اخـالق  . كنـد  هاي ديني مربـوط اسـت، بيـان مـي     توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را كه بيشتر به جنبه
، بردگـي و  بـاخواري پزشكي، داوري خواستن از غيب، توبه، مستثنيات دين، محـيط زيسـت، طـالق، مهريـه، ر    

يلي مورد بررسـي قـرار   مجازات حيوانات از جمله موضوعاتي است كه با روش پژوهش توصيفي، تطبيقي و تحل
نامه رسـمي آنـان   بايست قانون بنابر يافتة اين مقاله، گرچه پايتخت ساسانيان ميانرودان بوده و مي. گرفته است

نامة حمـورابي   هاي تورات با قانون بيشتر با مقررات حمورابي همنوا باشد، ولي شگفتا، ميزان مشابهت) ونديداد(
با ونديداد است و حتي در برخي موارد حكمي از تورات لفظـاً بـا قـانوني از    نامة حمورابي  بيش از شباهت قانون
  .است قانون حمورابي همانند

  .يداد، تورات، اوستا، تاريخ حقوق، كيفر شناسينامه حمورابي، وند قانون :هاكليد واژه
  
11/11/1392  :  تاريخ دريافت  :پست الكترونيكي نويسنده مسئول

zkhaksar@ymail.com  15/4/1394  :تاريخ پذيرش نهايي  

 :چكيده

نا    ی وقژپو
تان مسال  ھار و  ماره اول،   ،١٣٩۴
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  مقدمه
شود و جامعه در قبال خسـارتي كـه    نقض قاعدة اجتماعي موجب ورود خسارت به جامعه مي

متحمل شده است، با تحميل رنج و خسارت ديگري به مقصر از يك سـو و تـرميم خسـارات    
هدف كيفر تحميلي بـه  . كند وعي تعادل در جامعه را دنبال ميوارده از سوي ديگر، برقراري ن

بزهكار تنها برقراري تعادل اجتماعي، تنبيه خطاي اخالقي ارتكابي و مجازات مجرم به لحاظ 
عالوه بر آن، الزم . عدم رعايت وظايف اجتماعي و ارضاي افكار عمومي نگران و منزجر نيست

ا شود كه بـراي ديگـران عبرتـي باشـد و كـاركرد      است كه هر مجازات آن طور انتخاب و اجر
مجازات بايد كمك كند تا جرمي كه به وقـوع پيوسـته   . پيشگيرانة سودمندي را نيز ايفا كند

و چه توسط سـاير شـهروندان   ) پيشگيري خاص يا خصوصي(ديگر بار چه توسط خود مجرم 
  .تكرار نشود) پيشگيري عام يا عمومي(

نامـة حمـورابي بـا احكـام يهوديـت و       كيفرشناسي قـانون  در اينجا محور بحث ما بررسي
نامـه در حيطـة زمـاني و مكـاني بسـيار       باشد و با توجه به اينكه ايـن سـه قـانون    ونديداد مي

اند، لذا بنا به اهميت و ضرورت موضوع و آشـنايي بيشـتر بـا آن،     متفاوتي تدوين و اجرا شده
سـپس بطـور جداگانـه    . كنـيم  بيـان مـي   محدودة زمان و مكان و محتواي هر يك از آنهـا را 

نامة حمورابي، ونديداد و تورات را بررسي  ها و اختالفات كيفرشناسي هريك از قانون همانندي
هاي يادشـده آثـاري منتشـر    گرچه تا كنون اختصاصاً در باره هريك از مجموعه. خواهيم كرد

هـاي  نامهترين قانونكهن گيري اصليها و جهتها، درونمايه شده، ولي بررسي تطبيقي زمينه
  .خاورميانه موضوع بررسي اين مقاله است

  
  ها يا احكام ديني  نامه پيشينة تاريخي قانون .1

  ونديداد. 1.1
، ولي بر مبناي مجموعه قراين، سنواتي  از تاريخ ظهور زرتشت آگاهي درستي در دست نيست

شواهد زبان شناسي حكايت  ).16: 1382مزداپور،( زنند م را حدس مي.ق1000تا  1200بين 
كند كه خاستگاه جغرافيايي وي بايستي از ايرانيان شمال شرقي باشد و شـايد هـم    از آن مي

بـويس،  (انـد   طايفة خود او سرانجام در مصب رود جيحـون واقـع در خـوارزم سـكني گزيـده     
1376 :17.(  

اوسـتا  . وستاستها و خرده ا ، ونديداد، يشت ، ويسپرد يسنا: بخش 5اوستاي كنوني شامل 
  .شد كتاب را در برداشت و هر كتاب به نام نَسك ناميده مي21در زمان ساسانيان 

اسـت و  » داد ديو ستيز«، يعني )ويدئودات(ونديداد نام عمومي گرفته شده از متن اوستا 
فرگرد است كه به طور كامل تا عصر حاضر باقي مانـده   22نسك نوزدهم اوستا است و داراي
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-174(ن معتقد اسـت كـه فرگـرد اول ونديـداد درعهـد مهـرداد اول اشـكاني        اندرسو. است
سن زبان و سبك نگارش ونديداد مؤيد آن است كه تدوين شده و بنابر نظركريستن) م.ق136

  ).104: 1388معين، ( همة اين كتاب ديني در اوايل عهد اشكاني تأليف يافته است
هـايي از   البته در متن كتاب قسـمت . استاي از قوانين و خرافات ديني  ونديداد مجموعه

هاي زرتشـت وگاتاهـا تنـاقض    مضامين زرتشتي وارد شده است، اما اغلب مطالب آن با آموزه
با وجود اين، نمايانگر باورهاي ديني و آييني رايج بسـياري از  ). 32: 1352رضي،( كامل دارد

  .دارد بديلي بويژه در دوره ساساني است و ارزش تاريخي بي _ايرانيان
و » خشايارشا«برخي از پژوهندگان، ونديداد را برآيند نفوذ گستردة مغان مادي در دربار 

ــي      ــتي م ــا روحانيــت زرتش ــار ب ــاهنگي آن درب ــد هم دو ). 655: 1370دوســتخواه،( دانن
فرگردنخستين و چهار فرگرد واپسين ونديداد، سبك نگـارش و محتـوايي متفـاوت بـا ديگـر      

دانـيم بـه چـه علـت بـا       بازمانده اساطير كهن آريايي است كـه نمـي   فرگردها دارد و احتماالً
بنابراين موضوع بحث ما كه . فرگردهاي سوم تا هيجدهم همراه و در يك مجموعه آمده است

مجازات كيفري احكام ونديداد است، بيشتر دربرگيرندة فرگردهاي سوم تا هيجـدهم خواهـد   
 . بود

  
  تورات. 2.1

ي كهن، نظام يهوديان از آن جهت كه دين را مبناي قانون و اصول هاي اجتماع در ميان نظام
نمونه نخستيني بود كه در آن صريحاً  ،قانون نامة يهود. اخالقي قرار داد، منحصر به فرد است

داند و از  اي براي تأمين منافع فرد و دولت در برابر يكديگر مي قانون را چيزي برتر از مصالحه
  ).250: 2536يونسكو، (كند، بلكه بر هدفي اخالقي متكي است  يپيشينة تاريخي تبعيت نم

اند، اما اسناد  م تخمين زده.ق 1200تا 1500گرچه تاريخ زندگي حضرت موسي را ميان 
م .ق 900حـداكثر بـه حـدود    ) تورات(هاي آن يعني اسفار خمسه  ترين بخش مكتوب قديمي

  )31: 1382بادامچي، (گردد  باز مي
سفر پيدايش، سفر خروج، سفر الويان، (دقيق و نقادانة مجموعه تورات  با تجزيه و تحليل
توان حداقل چهار منبـع اصـلي در روايـت ايـن مطالـب را       بخوبي مي) سفر اعداد، سفر تثنيه

اند و هر  نشان داده شده Pو  J ،E ،Dاين منابع براي سهولت بيشتر با حروف «: تشخيص داد
بـراي   Jحـرف  : باشـند  منابع متعلق به يك دورة خاص مييك از آنها مبين خطوط كلي و يا 

سال قبل از ميالد و حروف  850براي حدود   Eسال قبل از ميالد مسيح، حرف  950حدود 
D  604: 1374رابـرت،  (» انـد  سال پيش از ميالد به اين طرف نوشته شده 700براي حدود (

  .الد بسته شده استپيش از مي 400هاي عتيق احتماالً در حدود سالعهد مجموعه 
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  نامة حمورابي قانون. 3.1
قبل از مـيالد بـه حكومـت     1850حمورابي ششمين پادشاه دودماني اموري بود كه در حدود

او در طول چند سال اول حكومتش، با شهرهاي همسايه پيمان اتحاد بست يـا دسـت   . رسيد
قوانين و آداب و رسوم و قلمرو مردم آن ناحيه از نظر تعدد . اش را حفظ كرد كم روابط حسنه

رفـت   ها و خصوصيات ملي، انگشت نما به شمار مـي  پيچيدگي مجموعة خدايان و دوام سنت
حمورابي به آرزوي يكپارچه سازي سـرزميني  ...«: به گفته ساموئل كريمر). 210: 1381 رو،(

،  نـد عميقاً شقه شقه و تبديل آن به سرزميني واحد كه در جهان باستان نقشي عمده ايفـا ك 
  ).38: 1385دان، (» تك تك رقبايش را تحت فشار قرار داد و شهرها را ويران كرد

اش بايد به صـورت   از آنجا كه هر دولت و حكومتي براي حفظ و بقاي  قلمرو تحت سلطه
نظامند عمل كرده و قانوني بر آن حكمفرما باشد لذا حمورابي نيـز بـراي ايجـاد اتحـاد ملـل      

ماده را در قلمرو پادشاهي خود بنياد نهاد كـه   282انيني شامل تحت حكومتش، مجموعه قو
اين وحدت به تدريج در همة شهرهايي كه بر اثر امور بازرگاني رونقـي گرفتـه بودنـد، ايجـاد     

شهرهاي سوريه از طرفي و شهرهاي سومر از طرف ديگـر، در حـدود هـزار سـال مركـز      . شد
نامـه   محتـواي ايـن قـانون   ). 92: 1369بهمـنش،  (شـدند   عمدة اين تحـوالت محسـوب مـي   

داري، قتـل، تجـاوز،    دربرگيرندة مسايل اجتماعي و حقوقي مختلفي همچون دزدي، ربا، برده
البته با توجه بـه قـراين و شـواهد موجـود، و مـتن      ). 19-20: 1373ميك، ( است... ازدواج و

را از خـداي بابـل   كند كه ايـن منشـور حقـوقي     ، حمورابي ادعا مي نامه مقدمه و مؤخرة قانون
گـذارد كـه    دريافت كرده و سپس حتي در پايان متن ادعاي خدايي كرده و بر مردم منت مي

  .قانوني را به آنها عرضه كرده است
منشـور حمـورابي در مفهـوم قـانون، بـه صـورت       «: چنانكه پرفسور ساكس معتقد اسـت 

تورالعملي بوده كه در هر امروزي تنظيم و تدوين نگرديده است و بلكه اين قانون در واقع دس
نمـوده نسـبت بـه     موقع شاه حمورابي به موردي از اختالف حاصله از روابط مردم برخورد مي

داشته است تا طبـق آن   ام ارسال ميآن مورد، حكمي كلي صادر كرده و سپس آنرا براي حكّ
ة پادشـاه  هاي متعدد بوده كـه بنـا بـه اراد    در موارد مشابه عمل نمايند و همين دستورالعمل
نامة حمورابي معروف گرديده و بـه فرمـان    مزبور به صورت اين منشور در آمده و به نام قانون

: 1356 ، كيخسـروي مقـدم  ( »وي بر روي سنگ نوشته شده تا در دسترس همگان قرار گيرد
 آمـده  پـيش  كشـور  در كه تغييراتي همه با قرن پانزده مدت قانون بزرگ اين روح«و  1)176

                                                 
ن حمورابي و احكام ونديداد و تورات، در مقاله حاضر قانون به مفهوم خـاص آن در  با توضيحات مذكور، قانو .1

هاي برآمده از نمايندگان افكار عمومي، نيستند، بلكـه توسـعاً بـه معنـاي مقرراتـي       دوران مدرنيته، يعني توافق
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ــذ ــود ناف ــاره فقــط در ،ب ــرات احــوال و اوضــاع از اي پ ــي تغيي ــل(» شــد داده درآن جزي  وي

  ). 272 /1ج: 1370دورانت،
  

  كيفرشناسي.2
نامة حمورابي و ونديداد بپـردازيم، بـراي    ها و اختالفات كيفري قانون قبل از اينكه به شباهت

  .كنيم تر شدن بيشتر بحث، معنا و مفهوم كيفرشناسي را بيان مي روشن
شناسي شاخة جديدي از علوم مربوط به جرم و كيفر و به تعير برخي علوم جنـايي  كيفر 
نتيجة عيني و ملموس  ،موضوع اصلي اين رشته از علوم جنايي يعني كيفر و اجراي آن. است

ها و بلكه بيش از  هاي گزافي است كه براي تشكيالت قضايي، پليس، زندان ها و هزينه كوشش
در . گردد راي برقراري عدالت و امنيت يا احترام به قانون صرف مياينها در سطح كل جامعه ب

هاي مذكور بـه   ها و هزينه نتيجه چنانچه كيفر به خوبي شناخته و اعمال نشود نه تنها تالش
هاي از دست رفـتن مشـروعيت نظـام قضـايي و پلـيس نيـز فـراهم         بلكه زمينه اند، هدر رفته

  ). 7: 1386صفاري، ( گردد مي
ها و راهكارهاي مبارزه قهرآميز يـا   كيفرشناسي به تبيين يا تحليل و توجيه شيوهدر واقع 

هاي افراد شامل بررسي چيستي و چرايي انواع كيفر يـا   كمينه محدود كننده حقوق و آزادي
هاي اعمال و ارزيابي آنها پرداخته و دست آخر بـه بررسـي تحـوالت و تكامـل      مجازات، روش

ر از آن در سطح نظـري و عملـي و در مراحـل سـه گانـه تقنينـي،       كيفر و اهداف مورد انتظا
  .پردازد قضايي و اجرايي مي

موضوع كيفرشناسي بررسي ضمانت اجراهاي كيفري در سه مرحله و در دو سطح نظري 
در مرحلة اول، شيوه وضع و تدوين قوانين و مقررات مربـوط بـه كيفـر يـا     . باشد و عملي مي

مباحثي پيرامون ماهيت و چيستي مجازات، اهداف و چرائـي آن   كيفر در مرحلة تقنين و نيز
ها يعني اينكه چه جرائم يا چه افـرادي بايـد مجـازات شـوند،      و نحوه يا مالك توزيع مجازات

در مرحلة بعد نحوه تعيين مجـازات و محكوميـت بـه آن در هـر     . گيرد مورد مطالعه قرار مي
در . گيـرد  يص يافتن، مورد بررسي قرار مـي پرونده خاص يعني كيفر در مرحله حكم يا تخص

هاي اجرا و اعمال ضمانت اجراهاي كيفري بحـث بـه ميـان     سومين مرحله از كيفيت و روش

                                                                                                               
تخلـف كيفـر   وضع شده و بـراي م ) حاكم يا خداوند ياعرف يا گروه خاص(هستند كه از سوي نيرويي قدرتمند 

آن  -از زميني) وحياني(به دليل اين كه در دنياي قديم تفكيك امور آسماني  .دنيوي يا مينوي وعيد داده است
-غير ممكن است، مطالـب ايـن مقالـه بناچـار رنـگ حقـوقي       –گونه كه در سكوالريزم جهان نوين وجود دارد 

  . االهياتي گرفته است
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 پـردازد  بنابراين كيفرشناسي به بررسي وضع و برقراري كيفر، تعيين و اجراي آن مـي . آيد مي
  ). 18-19: 1386صفاري، (

شـود تعريـف و    راي جامعـه مضـر محسـوب مـي    حقوق كيفري نيز اعمالي را كه عموماً ب
پـس از احـراز عملـي ارتكـاب يـك بـزه،       . نمايـد  كيفرهاي مباشران آن اعمال را مشخص مي

آوري گـردد و در پايـان يـك فراينـد، كـه       ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادلّه جمع
هـم خسـارت   البته نظام ضمانت اجراهـا بايـد   . عموماً قضايي است، مجرم به كيفر خود برسد

ناشي از جرم را ترميم نمايد و هم زمينة بازگشت يا بازپذيري اجتمـاعي محكـوم را در عـين    
  ).13و 18: 1385بولك، ( ر كندارعايت شأن و كرامت او همو

اي وجـود دارد، حقـوق    هر جا كه جامعـه . اند همة تمدنها يك نظام كيفرها به خود ديده 
ضع مقرراتي را براي جريان منظم و هماهنـگ زنـدگي   نيز وجود دارد و در جائي كه دولتها و

دهند، ضروري است كه اين مقررات دربارة كسـاني كـه آنهـا را نقـض      اجتماعي تشخيص مي
. بيني شده نيز عليه آنان اعمال گـردد  كنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهاي پيش مي

واقع مجازات، تاوان عمل ضـد   در. شديدترين موارد اين ضمانت اجراها از نوع كيفري هستند
زمان داراي يك هـدف اخالقـي و    اي است كه ارتكاب يافته اما تحميل اين تاوان هم اجتماعي

  .گر بوده است يك هدف فايده
بيني و مجازات نسـبتاً شـديد جـرايم از طـرف قانونگـذاري       براي دفاع مؤثر جامعه، پيش

عه جزايـي و تهديـد يـك مجـازات بـه      كند كه وجود يك مجمو تجربه ثابت مي. كافي نيست
عـالوه بـر ايـن    . كنـد  تنهايي براي تأمين نظم، امنيت، شرافت، تقوا و اموال افراد كفايت نمي

مجموعه جزايي بايد مقرراتي تأسيس كند كه كشف سريع و محكوميت قطعـي بـه مجـازات    
ضي مجـازات  مصلحت جامعه، مقت. اند، ممكن نمايد كساني را كه قانون كيفري را نقض كرده

دادرسي كيفري با تشكيل دادگاههاي جزايي و با تعيـين قواعـد   . سريع و قطعي جرايم است
د جرايم، پيدا كردن داليـل و قضـاوت مجـرمين بايـد دقيقـاً هـدف سـرعت و        يجستجو، تأي

شـود اقـالً قطعيـت مجـازات را      قطعيت را تعقيب نمايد و اگر هميشه در سرعت موفـق نمـي  
  ).  2: 1377، استفاني( تأمين كند

  
  نامة حمورابي با ونديداد  ها و اختالفات كيفرشناسي قانون همانندي .3

  هاي كيفري  هاي گونه شباهت .1.3
گرفتند در ايـران   اصل اخالق پزشكي و حتي حقوق و تكاليفي كه براي پزشك در نظر مي-1

تـر و   و مكان سـهل  باستان پيوسته يكسان و پايدار بوده است، و تنها به اقتضاي شرايط زمان
رفتار باشد و صبور و باحوصـله   كه پزشك با بيمار خوش شده است، مانند اين تر مي گاه سخت
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كه اهل مطالعه و كوشش باشد و در كـار   در برابر بيمار رفتار كند و مسايل علمي همانند اين

ل سـقط  هايي كه در برابر جرايمي مثـ  تشخيص و درمان با استعداد و مهارت باشد و مجازات
  ).42-43: تا خدا كرمي، بي(جنين است در هردو مشترك است 

انـد،   گفته شده كه مغاني كه ونديداد را مرتب و احكام شرعي را در آن بخش مدون كرده
هماننـد  . النهرين پراكنده بودنـد  از همان مغاني بودند كه در زمان مادها و پيش از آن در بين

ها رايج  ها و بابلي كنيم كه در ميان سومري مالحظه ميچنين احكامي را در قوانين حمورابي 
  . استآمده دربارة مسايل پزشكي مطالبي  21و  20در ونديداد فرگردهاي . بود

ونديداد، كاهنان و مغـان بـا كـالم مقـدس و ذكـر و اوراد و       7با توجه به بندهاي فرگرد 
-پـيش . كردنـد  مـان مـي  مراسمي پيچيده براي دفع شـياطين و ارواح خبيثـه بيمـاران را در   

شد به ويژه با  هايي كه قرباني مي ها و امعاء و احشاي دام هايي از نگرش و نظاره بر روده گويي
هرودت و استرابون از رواج . كردند دقت و نظاره بر جگر سياه و يا چگونگي پرواز پرندگان مي

هـاي گونـاگون مغـان     النهـرين نيـز در زمـان    اند و در بين چنين اعمالي ميان مغان خبر داده
از آن اعمـال و   انـد كـه در ونديـداد بـه دگرديسـه شـدن بسـياري        كارگزارِ همين كارها بوده

  ). 811-813: 1376رضي، ( خوريم معتقدات و آداب برمي
همة اين نه . در مجموعه قوانين حمورابي نه ماده درباره هزينه پزشكي نوشته شده است

يسـت، بلكـه غرامـت اشـتباهات پزشـكان و نيـز حـق        ماده منحصر به حق معالجه پزشكان ن
المعالجه اشخاص ثروتمند و طبقه اول و يا افراد فقير و بردگان نيز در آن به روشـني تعيـين   

  :شده است، از جمله اين كه 
اگر پزشكي، تومور يا دمل كسي را با چاقوي فلزي عمل كرد و درمان كرد و يـا چشـم او   

نقـره  ) گرم 16واحد وزن در بابل قديم، هرشكل تقريباً برابر با (را معالجه كرد، بايد ده شكل 
اما اگر نظير اين اعمال در مورد پسر يك كارگر يا رنجبر انجام گيرد، فقط پـنج  . دريافت كند

شكل دريافت خواهد كرد، و هرگاه در مورد يك برده انجام گردد، دو شكَل و نيز اگر پزشكي 
با چاقوي فلزي عمل كند و منجر به مرگ او گـردد و   كسي را به سبب وجود جراحت شديد

يا اگر تومور چشمي را باز كند و منتهي به خرابي اين عضو گردد بايـد دسـت آن پزشـك را    
اين دستور در موقعي كه منجر به از بين رفتن ديد چشم بيمـار گـردد نيـز الزم    . قطع كنند
  ).حمورابي215-223قوانين ( ...االجرا است

گيري در  استن از غيب يا اوردالي يا ور، توسل به قضاوت الهي براي تصميمداوري خو -2
تـوان آنهـا را حـل     هايي است كه از راه ديگري قابل حل و فصل نيست و نمي خصوص پرونده

ها اين گونه بود كه يك فرد بـه طـور قـانوني در معـرض      ماهيت اورادالي. نشده باقي گذاشت
بر اساس پاسخ بدني او به آزمايش، برنده يـا بازنـده تلقـي    گرفت و  آزمايش جسماني قرار مي
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ترين آنها عبارت بـود از فـرورفتن در آب، نوشـيدن يـا از طريـق ديگـري بـا         متداول. شد مي
هاي گـرم، كـه در آن شـخص بايـد شـيء       هاي متنوع تماس حاصل كردن يا اورادالي معجون

كند، ليس بزند يا روي آن راه رود  اي را لمسخاصي را از مايع جوشان برگيرد، شيء گداخته
در خصوص فايده و تأثير چنـين محاكمـاتي، توجيهـات    . و يا مسافتي خاص آن را حمل كند

سنج  شناختي جديد مانند دروغ گيري روان بسياري مطرح شده و برخي آنها را با وسايل اندازه
ها، باور بـه  رك اوراداليها، مخرج مشت صرف نظر از اعتبار علمي اين آزمايش. اند مقايسه كرده

عامل فوق طبيعي ممكن است خود آن عنصـر باشـد، يـا    . ماهيت فوق طبيعي محاكمه است
تر؛ اما در تمام اين موارد عاملي الهي  خدايي كه در آن عنصر تجسم يافته و يا خدايي متعالي

كنسـكي،  ( وجود دارد كه براي كمك در حل پرونده بـه دانـش عـالي او توسـل شـده اسـت      
1383 :285-284 .(  

نامة حمورابي براي جرايم جـادوگري و زنـاي محصـنه بـه      قانون) 132و 2(مثالً در مواد 
شده است، به اين ترتيب كه وقتي زني در افواه به زنـاي محصـنه    متهم، اوردالي پيشنهاد مي

د را گناهي خو متهم شده ولي هيچ گونه دليل عليه او ارائه نشده، او با توسل به حكم الهي بي
: كنـد  انديشة مساعدت را خود متن القا مـي ). نامة حمورابي قانون 132مادة (ثابت خواهد كرد

 131مـادة  (اگر زن بوسيلة شوهرش متهم شده باشد با سوگند خـود را تبرئـه خواهـد كـرد     
يعني با يك اوردالي كه هميشه از آن پيروز بيرون خواهد آمد، بـه ايـن   ). نامة حمورابي قانون

در اينجا اوردالي براي آزادي فـرد اسـت كـه بـه نـام      . خودش خواهان اوردالي باشدشرط كه 
روية معمول معاصر با حمـورابي از  . خدايان در اختيار قرار داده شده است تا يك وظيفه و بار

 ، شـخص مـتهم اسـت   )يعني اورداليست(شود اين قرار است كه كسي كه متحمل اوردالي مي
كبريتي، محمد جـواد و حسـين آقـا     .ك.همچنين ر(). 261-262: 1383نجفي ابرندآبادي، (

مطالعه تطبيقي جرايم جنسـي در حقـوق كيفـري بـين النهـرين      «، 1389بابايي و ديگران، 
نامه حقوقي، سـال  در پژوهش» باستان، آيين كيفري يهود، فقه جزايي اسالمي و حقوق ايران

  ).113-135، صفحات اول، شماره اول
اگر كسي شخصي را به جـادوگري مـتهم كنـد و نتوانـد ادعـاي      «: بيحمورا2بنابر قانون 

تواند در داخـل رودخانـه    مزبور را اثبات نمايد، آن كس كه متهم به جادوگري شده است، مي
ور شود، اگر رودخانه او را غرق كرد مدعي، خانة او را تصاحب خواهـد كـرد، ولـي اگـر      غوطه

اي از رودخانه خارج شد، كسـي كـه او را بـه     صدمهرودخانه بيگناهي او را نشان دهد و بدون 
توانـد خانـه و    كه از رودخانه سالم خارج شد مـي جادوگري متهم كرده، بايد كشته شود و آن

  ).حمورابي2قانون (» اموال متهم كننده را ضبط نمايد
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ـ  پرآوازه. موارد متعدد از آزمون با آتش در ايران باستان وجود دارد ه ترين آنها، سياووش ب

» گيرند هاي آتش وي را در بر مي شعله«كند با آن كه  تاخت، از باريكة ميان دو آتش گذر مي
زيرا آنگاه كـه ايـزد   . آيد كه آزاري ديده باشد از ميان آتش بيرون مي گناه بود، بي آن چون بي

در نوع ديگر از آزمون، فلزي را . شود لطف داشته باشد، نفس آتش سوزان تبديل به نسيم مي
دادند تـا ذوب شـود، آنگـاه فلـز ذوب شـده را بـر سـينة برهنـة مـتهم           چنان حرارت مي نآ

زرتشت از ايـن گونـه آزمـايش    . گناه است دانستند بي آورد، مي اگر متهم دوام مي. ريختند مي
دهد رودي از فلز مذاب،  زيرا در صحراي محشر و روز قيامتي كه وي وعده مي. گيرد الهام مي

  ).55: 1376بويس (كند  گناهي همة آدميان را آزمايش مي گناهكاري يا بي
شـود و   در پايان گيتي نيز آتش داور است، در برابر آتش سره از ناسره بـاز شـناخته مـي   

پـاداش و پـادافره هـر دو گـروه از مردمـان، مزديسـنان و       . گـردد  نيكوكار از گناهكار جدا مي
غين، پس از داوري ايـزدي داده خواهـد   ديويسنان يا پيروان دين راستين و پيروان كيش درو

  ).154: 2537 پورداوود،( شد، در آن روز است كه پاكان از ناپاكان شناخته شوند
  

  هاي كيفري هاي گونهتفاوت .2.3
شود كه اگر كسي جرمي را مرتكب شد، هر چند خيلي  در قانون نامة حمورابي ديده نمي -1

ادرس مجرم مجازات شود، امـا در ونديـداد در   جرم سنگيني باشد بدون مراجعه به قاضي و د
تـوان هرجـا يافـت بـدون      مواردي كه حكم به مرگ ارزاني شده است، اين گناهكاران را مـي 

مـرگ ارزان  . گوينـد  مراجعه به قاضي و دادرس به قتل رساند كه به آن پشوتنو يا تناپوهر مي
بـراي  ). 957: 1370دوسـتخواه  ( يعني كسي كه سزاوار مرگ و در خور كشـته شـدن اسـت   

ها دست بيااليند، گناهاني كه اگر مردمان بدان«: آمده است 1بند15 نمونه در ونديداد فرگرد
بخشد چندتاسـت؟ اهـوره مـزدا     شوند و پشيماني و دادن تاوان آنان را رهايي نمي پشوتنو مي

كـه كسـي كـيش و آيينـي بيگانـه و       نخسـت آن : پاسخ داد شمار چنين گناهاني پـنج اسـت  
درست را با دانش و آگاهي از گناه اين كار به يكي از اشونان بياموزد، اين گناهي اسـت كـه   نا

كه كسي استخواني بسيار سخت و ناجويدني يا خـوراكي بسـيار    دوم آن. كند او را پشوتنو مي
. آمده اسـت  18بند16موارد ديگري نيز در فرگرد» ...داغ به سگ گله يا سگ خانگي بدهد و 

هاي خيلي دور نيز مردم حق نداشتند خودشـان مجـرم را مجـازات     در گذشته يعني در واقع
كنند و بايد با مراجعه به قاضي و طي كردن مراحل قـانوني شـكايت خـود را اعـالم كـرده و      
مجرم را به كيفر برسانند و حتي در ونديداد نيز كه حكم به مرگ ارزاني شده فقط براي چند 

  .ي بقية جرايم مراجعه به دادگاه الزم بوده استجرم مشخص و خاص بوده است و برا
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هـا قابـل اجراسـت، و تعـداد مشخصـي دارد امـا در        در قانون حمورابي شمار تازيانـه  -2
كسي كه : 1-2بندهاي  14آميز است؛ براي مثال، بنابرفرگرد ونديداد در برخي از موارد اغراق

چنان بزند كـه   -زاده شده استسگي كه از هزار سگ نرينه و هزار سگ مادينه  -سگ آبي را
بايد ده هزار تازيانـه  : جان از تن وي جدا شود، پادافره گناهش چيست؟ اهوره مزدا پاسخ داد

  .چرن بدو بزنند-اشترا، ده هزار تازيانه با سروشو-با اسپهه
  نامة حمورابي با ونديداد هاي كيفري قانون ها و تفاوتشباهتجدول 

  ونديداد  قانون حمورابي
مجـازات متخلفـانوانين پزشكيقو-1

  .صريحاً ذكر شده است
مجازات متخلفـان صـريحاً ذكـر شـده     وقوانين پزشكي

  .است
اورادالي يا آزمـايش بـا رود دجلـه و-2

.                             فرات وجود دارد
     .      اورادالي يا آزمايش با رودخانه و آتش وجود دارد

توان مجرم را بدون مراجعه بـهنمي -1
  .قاضي مجازات كرد

توان مجرم در مواردي كه حكم به مرگ ارزاني شده، مي
  .را بدون مراجعه به قاضي به قتل رساند

 .شدني استها اغراق آميز و اجرانتعداد تازيانه .ها قابل اجرا استتعداد تازيانه-2
  

  هاي احكام يهوديت با ونديداد تشابهات و تفاوت .4
  تشابهات.1.4

باز گشت ) پتت(و ) پتيت(و در پهلوي و پازند ) پي تيت(در اوستا : پتت يا توبه در ونديداد-1
در . از گناهكاري و كژرفتاري يا توبه كردن از كارهاي نارواست كه به معني توبه و انابه اسـت 

كه يك نفر براي خود بسرايد و يا براي شخص درگذشـته و شـادي روان او، از    چه آنها پتت
مواردي سخن به ميان آمده كه اساس آن بر پاية كارهاي بايسته است كه بايد انجام بدهـد و  

داده و انجـام داده اسـت و    اي است كـه نبايـد انجـام مـي     نداده و يا برعكس كارهاي نابايسته
منش خوب دنبال كارهايي برود كه با كرفه كـاري راه دوزخ بسـته و راه   كند كه با  توصيه مي

بهشت گشوده شود و همچنين از آن كه امشاسپندان بر آن موكلند و مردم پاس آن را نگـاه  
نمايند مانند نگهداري ستوران سودمند، پاس آتش اجاق خانوادگي و فروغ  اند توبه مي نداشته

در پتـت سـاير وظـايف    . ، نگهداشتن زمين و آب و گيـاه ايزدي داشتن، نگهداري فلزات پاك
ديني و اخالقي و انساني نيز توصيه شده كه شخص بايد انجام بدهد و اگر انجام ندهـد توبـه   

نمايد، مثالً حتي اگر به تازه وارد و مسافر غريب جا و پناه و خـوراك نـداد و بعـد از ايـن      مي
اش خشـك و نـابود شـده از     ه كمتر ريشههمواره گنا. خواهد غفلت پشيمان شود بخشش مي

ميان ميرود و برعكس، كرفه يا ثـواب افـزايش يافتـه بيشـتر و بهتـر و رويـاتر شـده بلنـد و         
كه راه دوزخ بسته و راه بهشت گشاده شود و پروردگار امشاسپندان  گردد تا اين تر مي ارجمند
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توبه گناهان و اثـرات آن  هرچند  ).195: 1371اوشيدري، ( خشنود و تن و روان تابناك باشد

دهـد، امـا    برد و گناهكار را پس از مرگ از رفتن به دوزخ و آالم جهنم نجات مي را از بين مي
به هيچ وجه از اجراي مجازات و كيفرهاي تعريف شده براي هر گناه در اين دنيـا جلـوگيري   

» ناپـذير  هارتط«يا » توبه بي«به همين دليل مجازات كسي كه مرتكب گناهاني . نخواهد كرد
) پِشوتَنو(و غيره شود، شخص گناهكار ) بهدين(مانند لواط يا غالمبارگي، كشتن مرد مقدس 

توانـد بـدون اجـازة ردان و     هرگاه كسي با يكي از اين گناهكاران مصادف شـود مـي  . شود مي
تي هاي سنگين آن، همه در صور البته گناهان و تاوان. دستوران شخصاً اقدام به قتل او نمايد

است كه شخص گناهكار پيرو دين مزدا بوده باشد، اما اگر كسي خارج از دين مزدا باشد و يا 
پرورش يافتة اين دين نباشد، به تصريح ونديداد، گناهان او با پذيرفتن ديـن مـزدا بخشـيده    

: 1384حسـيني،  ( شود، به اين شرط كه تعهد كند در آينده چنين جرمي مرتكب نشـود  مي
لت تدوين پتت از سوي آدرباد مهر اسفندان در دورة ساساني مقابله نمودن بـا  عالبته ). 208

ترويج مـذهب عيسـي درايـران سـعي بليـغ       هاي عيسوي بوده كه در آن روزها برايكشيش
  ).182-183:  1371آذرگشسب، (نمودند  مي

اي  طهكه او را به طرف راب) برگشت(در تورات براي متخلف هميشه امكان توبه و يا تشووا 
توبة حقيقي كه مستلزم تشووايي از سر عشق و نه از . گرداند، وجود دارد درست با خدا بر مي

تواند به تبديل گناهان پيشين به اعمـال عادالنـه منجـر شـود حتـي       ترس مجازات است مي
توانـد تخلفـات گذشـته را بزدايـد، اگـر چـه        تر انجام شود مي هاي نازل تشووايي كه با انگيزه

هـاي اخالقـي و    درهاي تشوا هميشه باز دانسـته شـده و نوشـته   . ند آنها را تبديل كندتوا نمي
كنند تا يهوديان تأمل كنند كه تا چـه انـدازه    آموز، محاسبة نفس صادقانه را تشويق مي تقوي

اگر كسي در سراسر زندگي شرير « ).56: 1385آنترمن، ( عمل آنان از فرمان الهي قصور دارد
عليـه او بـه يـاد    ) از جانـب الهـي  (در آخر عمر توبه كند، شرارت و بدي او را و بدكار باشد و 

اما نبايد توبه را عقب انداخت مبادا مرگ فرا رسـد و فرصـت   ) 187: 1382كهن،(» آورند نمي
هـاي   بـه جنبـه  ) پتت يـا تشـوا  (در اينجا هم در ونديداد و هم در تورات، توبه. توبه فوت شود

اجراي مجازات و جنبة حقوقي احكام نيز به مسائل دينـي مثـل    شود و ديني آنها مربوط مي
  . گردد ثواب و عقاب يا بهشت و جهنم برمي

يهوديان نيز در بسـياري  . كه مشهور است، زرتشتيان پرستار يا پرستندة آتشندچنان -2
. كنند تا نشان دهندة آغاز شنبة سبت و روز مقـدس باشـد   از مراسم مذهبي شمع روشن مي

شود و نمـاد منـورا    شت شمع به طورهمزمان در مراسم حنوكا، جشن انوار، روشن ميمثالً ه
  .نماد اصلي يهوديت است) چراغدان(
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فرو فرستاد يـا  » ع«ده قانون معروف تورات را خداوند با شعلة آتش به پيغمبرخود موسي
ياد شـده  از اين گذشته در همه جاي تورات . به عبارت ديگر زبانة آتش زبان خداوندگار است

در ) 270و269: 1388پـورداود،  ( ور باشـد  ها بايد همواره آتش جاوداني شـعله كه در قربانگاه
اينجا نيز شباهت مقدس بودن آتش جنبة حقوقي و كيفري ندارد بلكه به يكـي از نمادهـاي   

  .ديني يهوديان و زرتشتيان اشاره دارد
ه برابر قانون در هنگـام اجـراي   مستثنيات دين، آن دسته از اموال مديون را گويند ك -3

شـود و بـه ضـرر مالـك      حكم يا قرار يا سند رسمي مشمول مقررات اجرا نبوده و توقيف نمي
و اسـتعمال آن در معنـاي   » مسـتثنيات ديـن  «به كـارگيري واژة  . رسد مديون به فروش نمي

از ديـن  فوق، استعمال لفظ در معناي مجازي است نه حقيقي، زيرا اموال يادشده مسـتثناي  
-فلسـفه ايـن  ). 7-9: 1390شاه حسيني،( نيستند، بلكه مستثناي از توقيف و فروش هستند

ها احترام گذاشته شود و امكانات اوليه و مورد نياز حكم اين است كه به عزت و كرامت انسان
  .براي زندگي مديون فراهم شود

خائنـان مجـاز بـود و بـه     كشان و كفّار و جـادوگران و   در ايران باستان مصادرة اموال آدم
گرفت؛ زيرا بر اين باور بودند كه اموال اين افراد دين آنها به  دستور حاكم يا دادرس انجام مي

داشت يا به مؤسسات مذهبي  اين اموال را يا دولت براي خود بر مي. بود) ايرانشهر(آن جامعه 
گرفـت يـا بـه     مـي شد يا به اشخاصي كه در كشف جرم خدمت كرده بودند تعلـق   واگذار مي

دهد نيـاز   اما شواهدي داريم كه نشان مي. شد عنوان پاداش به خدمتگذارن ايرانشهر داده مي
در . شـد  و معاش زن و فرزندان مجرم از مستثنيات دين بوده و به نفع طلبكار برداشـت نمـي  

در بند پـنجم  » در عدم جواز بخشيدن مال غير«فصل شانزدهم كتاب ونديداد و تحت عنوان 
هر گاه مردي با رضايت زن خود مقداري از مال خود را به ديگـري ببخشـد در   «: مده است آ

از ) هبـه (صورتي كه آن مال براي رفع حوائج ضروري خانوادة آن مرد الزم باشد آن بخشـش 
 »درجة اعتبار ساقط است و چنين مالي بايد به صاحبش برگردد ولو به موجب وصيت باشـد 

  .)20-21: 1390شاه حسيني،(
اسرائيل به فرد ديگـري   اگر كسي از بني«، در كتاب سفر تثنيه آمده است كه  در يهوديت

اسرائيل وام داده باشد و او نتواند قرض را ادا كند، دريافت دين بايد توسط داين صرف  از بني
همچنين آمده است كه لباس زن بيوه، سـنگ بـاالي   . »نظر شود و دين را به مديون ببخشد

همچنـين در  . توان براي دريافت طلب بـه فـروش گذاشـت    همة آسياب را نمي آسياب و گاه
كردنـد و مـديون را    اسرائيل اين قوانين را رعايت نمي آمده است كه بني» سفر نحمياي نبي«

در كتـاب  . فروختند تا دين و طلب خودشان را به اين وسيله دريافت كنند حتي به بيگانه مي
). 24: 1390شـاه حسـيني،   (شـرعي نيـز داده شـده اسـت      دوم پادشاهان به اين امر مجـوز 
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اش ضروري اسـت،   مسكن، ابزار و وسايل مورد نياز كه براي زندگي و حيات مديون و خانواده

ابزارآالت و تجهيزات تحقيقاتي و علمي، البسه و ميزان مشخصي از آذوقة مورد نيـاز، ميـزان   
اب خانه از جملة اموال مسـتثنيات ديـن   معيني از سطح درآمد مديون و ابزار و وسايل و اسب

  .اند هستند كه به عنوان اموال ممنوع از توقيف و فروش شناسايي شده
هاي بين ونديداد و تورات كه رنگ ديني و مـذهبي دارد رهـايي    يكي ديگر از شباهت -4

هـاي جهـنم را   تـوان عـذاب   در يهوديت به وسايل گوناگون مـي . يا كاهش عذاب جهنم است
مثالً كسي كه ختنه شده باشد ممكـن  . شود به كلي از آن رهايي يافت د و حتي ميكاهش دا

است رنج او در جهنم كمتر شود مگر آنكه شرارت و بدكاري او از حد گذشته باشد، چنان كه 
گذارد كه هـيچ فـرد يهـودي     نشيند و نمي در جهان آينده ابراهيم خليل در مدخل جهنم مي

يد، ولي دربارة  اشخاصي كه مختون هستند اما زياد از حـد خطـا   اي بدانجا فرود آ ختنه شده
انـد،   كودكاني را كه قبل از ختنه شـدن مـرده  ) گاه پوست ختنه(كند؟ او قفله اند چه مي كرده

 ، برشيت ربا(كند  گذارد و ايشان را به جهنم سرازير مي الذكر مي گرفته و آن را روي افراد فوق
ناهان نيز وسيلة ديگري براي ايمـن مانـدن از عقوبـت جهـنم     خواندن بعضي از گ). 8يا7:48
هركس كه شمع ايسرايل را بخواند و در تلفظ كردن حروف آن دقـت نمايـد جهـنم را    . است

معبد بيت هميقداش ) مذبح(اين كار را سابقاً قربانگاه ) ب15براخوت، ( كنند براي او سرد مي
ترين وسيلة رهايي انسـان از عقوبـت    مهم. شد داد و باعث كفارة گناهان اسرائيل مي انجام مي

كهـن،  (آتش جهنم بر دانشمندان تورات اثـري نـدارد   . دوزخ، آموختن و مطالعة تورات است
1382 :386.(  

هاي بخشش گناهان كشـتن خرفسـتران    ونديداد، يكي از راه 7-5بند 14برحسب فرگرد 
خرفستران در اغلب موارد در ونديداد به معني جانوران زيانكار و اهريمني است، اما در . است

ها به معني مردم زيانكار و بد و شرير و راهـزن و چادرنشـين و بيابـانگردان در     گاثاها و يشت
مـار،  : انواع خرفسـتران بسـيار و شـامل   . اند به كار رفته است ي كه اسكان يافتهبرابر كشاورزان

يكـي  . است... مور، وزغ، ملخ، مگس، زنبور، عنكبوت، كرم، سوسك، پشه، بيد، شپش، گرگ و
. از وظايف عمدة موبدان و پيشوايان ديني، كشتن اين جانوران و حشرات مـوذي بـوده اسـت   

ة گناه گناهكاران و اجراي حد شرعي همواره دو نوع تازيانـه يـا   اينان همانگونه كه براي كفار
) مـاركش (كردند تا گناهكاران را شالق بزنند، خرفستركش يا مـارغن  شالق با خود حمل مي

در ونديـداد و بـه ويـژه منـابع     . كشـتند  نيز همراه داشتند و با آن مار و جانوران موذي را مي
برخي از گناهان، كشتن هزارها مورچـه، وزغ، كـرم    كنيم كه كفاره ديني پهلوي، مالحظه مي

  . شود كثافت و پخش كردن پليدي موجب پيدايش خرفستران مي. است... مدفوع، پشه و 
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هاي ميان احكام يهوديت و ونديداد حفظ و پاكيزه نگه داشتن محيط  از ديگر شباهت -5
قـدس يهـودي   در ارتباط با طبيعت كـه مظهـر قـدرت الهـي اسـت در كتـب م      . زيست است

هـاي در طـول تـاريخ،     بسـياري از آيـين   ).45: 1391انصاري، ( سفارش به احترام شده است
اند كه برگزاري آيين يهودي در فصل بهار و  هاي طبيعي شكل گرفته همراه و همگام با پديده
 فرد يهودي بايد با استفاده از دستورات و احكام تورات و اسـتناد بـه  . پاييز از اين نمونه است

هايي را براي زندگي در دنيا برگزيند كه كمترين آسيب را به محيط زيست وارد سازد  آنها راه
  .و با تغيير و تحوالت طبيعي سازگار باشد

زمـين و هـر   «:آمده است1: 24در مزامير .بنابر كتاب مقدس، خداوند مالك طبيعت است
خدا طبيعت را بـه   .د استكند از خداون آنچه در آن است و جهان و هر چه در آن زندگي مي

كند تا هرطور كه دلش خواست با آن رفتار كند، بلكه خداوند صـرفاً اجـازة    انسان واگذار نمي
زمـين در درجـة اول از آن   . شـود  انسان مالك زمين نمي. دهد استفاده از طبيعت را به او مي

به ياد داشـته  « :كند دين يهود تأكيد مي. » خداوند و بعد متعلق به همة ساكنان زمين است
توانيد آن را براي هميشه بفروشيد، شما مهمان خداونـد   باشيد كه زمين مال خداست و نمي

  ).23: 25 الويان،( »توانيد فقط از محصول زمين استفاده كنيد هستيد، مي
هاي خداوند اجـرا و سـبت مراعـات شـود، هـواي تميـز، بـاران بسـيار، گـاوان          اگر فرمان

ها خواهد بود و اگر دسـتورهاي خداونـد اجـرا     براي انسان... بارور وگوشتين و چرمين، خاك 
بـه  . خواهـد بـود  ... نشود زلزله، ناباروري، آفات نباتي، ريزش سقف، سيالب، طوفان، قحطي و

: 1391انصـاري،  (همين دليل است كه يهوديان بر ارتباط ميان مردم و طبيعت تأكيد دارنـد 
گرا، بنـابراين هـم    تشت بيشتر ديني دنياگراست تا آخرتبا توجه به اينكه يهوديت و زر). 40

هـاي   بـرداري از پديـده   در ونديداد و هم در تورات به زندگي خوب و مرفه در اين دنيا و بهره
  .طبيعت و حفظ و نگهداري از آنها سفارش زيادي شده است

  
  ها تفاوت. 2.4

مردم سرانجام بـه بهشـت    بر خالف يهوديت، در دين زرتشتي پادافره ابدي نيست و همه -1
گناهكاران در دوزخي موقتي كه اهريمن و . پردازند آيند و به ستايش جالل خداوند مي در مي

امـا هـيچ خـداي    «بيننـد،   كنند، بسيار سخت پادافره مي ديوانِ همدست او بر آن نظارت مي
سهمگين تواند عذاب اليم ابدي نصيب آفريدگان خود كند هر چند گناهانشان هم  خوبي نمي

-206: 1384حسـيني،   (»باشد، زيرا اين هم بر خالف خوبي او و هم بر خالف عدالت اوست
205.(  
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در احكام تورات حداكثر تازيانه چهل ضربه است و چهـل ضـربه بـه عنـوان حـداكثر       -2

مجرم بسته به شدت جرمـي  . ضربات قانوني است نه به عنوان يك تعداد ثابت در همة موارد
امـا در   .)215: 1380سـليماني،  ( شـود  حداكثر تا چهل ضربه مجـازات مـي  كه مرتكب شده 

رسد و به اجرا در آمـدن آن بسـيار    ها در بعضي از موارد به هزار عدد مي ونديداد تعداد تازيانه
  .رسد بعيد به نظر مي

پوسـت كنـدن   -2مجازات چـرخ  -1:اعدام در ونديداد عبارت است از   هاي روش نمونه -3
دوپـاره كـردن بوسـيله    -6شقه كـردن  -5چهارميخكوب كردن -4كردن بدن قطعه قطعه -3

در  مجـازات اعـدام   .زنده پوسـت كنـدن قسـمتي از بـدن    -8به پاي فيل انداختن -7درخت 
هركس دين و شريعت زرتشـتي را تـرك كنـد    : باشد هايي از اين قبيل مي ونديداد براي جرم

بـدون  (ات اعدام براي ترك فعل يعنـي مهدورالدم شمرده شده و محكوم به اعدام است، مجاز
، كسي كه ميت را بدون دانستن آيين مربوط به آن غسل دهد، )زن و خانواده و فرزند ماندن

كسي كه در حمل جسد مرده به تنهايي اقدام كند، كسي كه جسد مرده را بسوزاند و يـا بـه   
جرم راهزنـي، كـه در   آب اندازد و يا آن را طبخ كند و بخورد، در ارتكاب گناه ضد طبيعت و 

در يهوديـت مجـازات اعـدام بـه شـكل      . شـود  اين موارد گناهكار مرگ ارزان بوده و اعدام مي
باشد كه در مقايسه با كيفيت اجراي اعدام در دين  سنگسار كردن، خفه كردن و سوزاندن مي

: 1381افراسـيابي،  (تر بوده  است  هاي اجراي اعدام در آيين زرتشتي بسيار خشن يهود شيوه
در يهوديت حكم اعدام براي مجازات قتل نفس، مجازات شاهد دوغين، جـادوگري،  ) 77-73

  .شود ربايي، دزدي و جرايم عليه والدين اجرا مي زناي محصنه، آدم
  

  با ونديدادهاي احكام تورات  تفاوتها و  شباهت جدول
  احكام يهود                         ونديداد                        

  .وجود دارد)تشووا( در يهوديت هميشه امكان توبه .وجود دارد)پتت(در ونديداد توبه از گناهان-1
  .در يهوديت يهوه با زبانة آتش با موسي سخن گفت .در ونديداد آتش نماد الوهيت است-2
اموال شـامل مسـتثنيات ديـنازدر ونديداد برخي- 3

  .شود مي
مسـتثنيات ديـن    در يهوديت بعضي از امـوال جـزء  

  .است
هايي براي بخشش گناهـان آمـدهدر ونديداد راه-4

  .است
تـوان عـذاب جهـنم را     در يهوديت از طرقـي مـي  

  .كاهش داد
پاكيزه نگه داشتن محيط زيسـت مـورد تأكيـد -5

  .است
  .پاكيزه نگه داشتن محيط زيست مورد تأكيد است

  .روند دي نيست و سرانجام همه به بهشت ميپادافره اب .پاداش و مجازات ابدي و جاودنه است-1
  .رسد ها تا هزار عدد هم مي گاهي تعداد تازيانه .عدد است40حداكثر مجازات با تازيانه -2
  .هاي اجراي كيفر اعدام بسيار خشن استروش .تر استاجراي كيفر اعدام آسانهاي روش-3
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  با احكام يهوديت و ونديداد  نامة حمورابي وجوه اشتراك و افتراق كيفري قانون .5
  ها همانندي .1.5

نزد مردم بابل هـم   -چنان كه در آغاز مقاله ذكر شد -داوري خواستن از غيب يا اورادالي -1
گويـاي دو رود  » ايلـونرو «واژة . به نامي خوانده شده كه با نهاد آن سرزمين پيوستگي داشت

بنـابر  . گرفـت  ها آزمايش آب انجام مـي دجله و فرات است كه در آن ناحيه روان است و در آن
  .برد، گناهكار و ناپاك بود حمورابي اگر آب متهم را فرو مي2و132هاي قانون

ور  شـد كـه خـود را در آب غوطـه     در آزمايش با آب در دين زرتشت از متهم خواسته مي
ست كردند و آدمي را نه چ رفت، تيري را از كمان پرتاب مي چون سر متهم زير آب مي. سازد

اگر به هنگـام مراجعـت او مـتهم    . فرستادند تا آن را باز پس بياورد و چاالك به دنبال تير مي
ور شـدن در آب، مـتهم    پـيش از غوطـه  . شـد  گناهيش ثابت مي هنوز در زير آب زنده بود، بي

بـا راسـتي و   « : با اين جمله سـوگند دهـد    -يعني ايزد متوطن در آب را -بايست آب را  مي
  ).55: 1376بويس، ( »وارونا، مرا محافظت كن ، ايدرستي

اثبـات    در شمار يكي از ادلّـه ) اوردالي(در شريعت يهود نيز در بعضي موارد داوري ايزدي 
. شـود  باشد از جمله براي اثبات خيانت زن به شوهرش از چنين آزموني استفاده مـي  جرم مي

هدي نداشته باشـد، بـراي روشـن    بنابر تورات، اگر مردي نسبت به زنش بد گمان شود اما شا
ريـزد و   كاهن مقداري آب مقدس در كوزه مـي . برد شدن حقيقت، زن خود را پيش كاهن مي

خواهد كه قسم  كند، سپس كاهن از زن مي مقداري از غبار كف عبادتگاه را با آن مخلوط مي
ر شـده، از  گويد اگر غير از شوهرت مرد ديگري با تـو همبسـت   گناه است و به او مي بخورد بي

شوي و شكمت متورم شده، نـازا   اي رسوا مي اثرات آب تلخ لعنت مبرا شوي ولي اگر زنا كرده
نويسد و آن را در  ها را در طوماري مي بعد كاهن لعنت. زن بايد بگويد آري چنين شود. شوي

دهد تا بنوشد و اگر زن بـه شـوهر خـود خيانـت      شويد و آن آب تلخ را به زن مي آب تلخ مي
زيده باشد آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شـد و شـكم او متـنفخ و روان او سـاقط     ور

 خواهد شد و اگر زن نجس نشده طاهر باشد آن گاه از گناه مبرا شـده و اوالد خواهـد زاييـد   
  ).27:5-28سفر اعداد، (

 در كتاب مقدس يهوديان اسامي متعددي براي ناميدن جايگاه مجازات افراد و جايگاه -2
شـئول   -1:جهنم به هفت اسم خوانده شده اسـت . ارواح شريران و بدكاران به كار رفته است

طـيط   -5)چاه هالكت(بورشائون  -4) فساد وهالكت (شحت  -3) فنائي و نابودي( اودون -2
ارص هتحتيت به معنـي زمـين يـا جهـان      -7) ساية مرگ( صلماوت  -6) گل لجن(هياوون 

دوزخ . اب مقدس ياد نشده، بلكه فقط در تورات منقول آمده استزيرين كه از اين نام در كت
اي عميق كه همه به خاطر فساد اخالق و شهوتراني بـه آن   هينوم به معني درههاي گه به نام
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تـرين عنصـر و عـاملي كـه در جهـنم بـراي        مهم. افتند و توفت نيز ناميده شده است فرو مي

آتشي با حرارت و حـدتي خـارق   . شود آتش است تصفية ارواح گناهكاران و شريران يافت مي
  ).384: 1382كهن، (العاده، حرارت آتش معمولي يك شصتم حرارت آتش جهنم است 

جايگاه لذت و شادماني ابدي و كانون سعادت و خوشبختي جاويدان كه براي نيكوكـاران  
عـدن يـا   گن . تعيين شده است، گن عدن يا باغ عدن نام دارد كه همان بهشت معروف است

هفـت  . بهشت نيز داراي هفت طبقه است كه هفت دسته از نيكوكـاران در آن سـكني دارنـد   
شوند كه به ترتيـب از طبقـة اول بـه بـاال      طبقه از عادالن و نيكوكاران در گن عدن يافت مي

اگر هفت طبقة گن عـدن را از بـاال بـه پـائين بشـماريم      . شود تر مي مقام و منزلت آنان عالي
 حضور، دربار، خانه، خيمه، كوه مقدس، كوه خداونـد، مقـام مقـدس   : چنين است اسامي آنها

اي به جايگاه مجـازات يـا نـام     در منشور حمورابي هر چند اشاره). 312-313: 1382كهن، (
رونـد و   آنجا نشده است، اما معتقد بودند كه همة بابليان پس از مرگ به سينة زمين فرو مـي 

  .ستبل يا بعل خداوند آن زمين ا
و مسـئلة  » حيـات عقبـي  «دين زرتشتي نخستين مذهبي است كه در جهـان از مسـئلة   

را به مفهوم كامل خود طرح كرده است » آخرالزمان«سخن به ميان آورده و مسئلة » قيامت«
  ).338: 1373مبلغي آباداني، (

تـرين و   تـرين، ترسـناك   در دين زرتشت دوزخ در اعماق زمين قرار دارد جايي كه تاريك
. در آن از شادي و لذّت خبري نيسـت . بدترين مكان است و دروغ و ديوان در آن جاي دارند

ها در مقياسي بيكرانه بـا رنـج دنيـوي قابـل      فقط مكافات و رنج و ناراحتي وجود دارد كه اين
اي بد معموالً بسيار بـدتر از خـود بـد     قياس نيست، در حالي كه در اين جهان ترس از آينده

در اوستا براي  ).505-506: 1375زنر، (دوزخ واقعيت بسيار فراتر از ترس است  باشد، در مي
بهترين زندگي يا بهتـرين  » به پرورده«به كار برده شده كه » به پرورده«بهشت بهترين واژه 

براي دوزخ هم سه آشكوب برقرار شده كه جايگاه دارندگان انديشه بد، گفتار بد . جهان است
  .اند ها را دژمت، دوژخت، دوژورشت نام نهادهو كردار بد است و آن

از ديدگاه زرتشتي بهشت يا دوزخ را خداوند براي پاداش يا تنبيه روان انسـان در دنيـاي   
پس از مرگ نيافريده است، بلكه بهشت يا دوزخ، واكنش طبيعي رفتار انسان است، واكنشـي  

گـذارد و بهتـرين    اثـر مـي  گردد و بر وجـدان و روانـش    كه در همين جهان به خودش باز مي
به تعبيـر  . آورد را براي او به وجود مي) جهنم(يا بدترين حالت دروني) بهشت(شادي و آرامش

ديگر بهشت يا دوزخ را نه آفريدگار يكتا، بلكه خود انسان، به دست خودش و بـراي خـودش   
  ).60: 1375خنجري، (آفريند  مي
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د، در بابـل خـانواده اسـاس اجتمـاع     شـو  گونه كه از قانون حمـورابي اسـتنباط مـي    آن-3
توانست در مواردي كه زن تا مهلت معيني  مي) مرد(شده است و رئيس خانواده  محسوب مي

شد، وي را طالق دهد و همچنين اگر زني بيماري مزمن داشت مرد بـدون   صاحب فرزند نمي
ه يا بـه خانـة   توانست زن ديگري بگيرد و همسر اول مختار بود ك آن كه او را طالق دهد، مي

در بابل مرد بـدون  . پدرش برود و يا با وضعيت موجود ساخته و در خانة شوهرش باقي بماند
تو زن «آن كه او را طالق دهد تنها مكلف بود كه جهيزية زن را به او بازگرداند و به او بگويد 

د بر شـوهر واجـب بـو   » تو شوي من نيستي«گفت  اما اگر زن به شوهر خود مي. »من نيستي
نازايي و زنا، ناسازگاري و بد اداره كردن خانه، از عواملي بود كه . كه با غرق كردن او را بكشد

اش  به شـوهر     زن هم در صورت اثبات وفاداري. ساخت بر حسب قانون، طالق زن را مجاز مي
قـانون   137-142قـوانين  . توانست از او طـالق بگيـرد   و ستم نارواي او نسبت به خودش مي

  :بي در اين موارد مي باشد براي نمونه حمورا
اگر كسي بخواهد همسر درجه اول خود را كه براي وي پسراني به دنيـا نيـاورده اسـت،    «

طالق دهد، به اندازة هدية عروسي وي به او نقره خواهد داد و جهازي را كه از خانـة پـدرش   
  ).حمورابي 138قانون (» دهد و سپس او را طالق خواهد داد آورده است به وي مي

پيمان زناشويي در دين زرتشت تقريباً ناگسستني بوده و شكستن اين عهد و پيمـان بـه   
 -1:دهـد  دين زرتشت در اين موارد به مـرد اجـازه طـالق مـي    . پذيز نبوده است آساني امكان

هر گاه زن نافرمان بوده و از رفتـار او بـيم    -2چنانچه ثابت شود زن مرتكب زنا گرديده است
ي براي شوهر موجود باشد به نحوي كه نتوان با اندرز و جدايي موقت مشكل را رفع خطر جان

  ).135 :1374داناي علمي، ( در مواردي كه زن دين زرتشتي را ترك نمايد -3. كرد
گر چه در دين يهود طالق به دست مرد و با اختيار اوست، ليكن او صـرفاً در مـوارد زيـر    

وجود عيب مجوز  -2زناي زن -1دين و تأييد وي طالق دهد تواند زن خود را با اجازة بت مي
عدم همراهي زن بـا مـرد در    -5عدم تمكين زن  -4محكوميت كيفري زن  -3طالق در زن 

: 1374داناي علمي، (عقيم بودن زوجه  -7اهانت شديد زن به شوهر -6مهاجرت به اسرائيل 
هاي  به استواري پايه) نديداد و توراتنامة حمورابي، و قانون(بنابراين در هر سه ). 135و  149

خانواده و جلوگيري از پاشيدگي آن تأكيد شده و در آنها حق طالق با مرد اسـت و زن فقـط   
  .تواند از همسر خود طالق بگيرد در موارد مشخصي مي

ترين قانوني كه تا به حـال شـناخته شـده، قـانون حمـورابي       در زمينة مهريه قديمي -4
پرداختنـد و اگـر پـدر از طبقـه      مهريه را به عنوان قيمت دختر به پدر مـي در بابل . باشد مي

قـانون   139و  138طبـق مـواد   ). 112: 1348پاشـا صـالح،  ( رسـيد  روحاني بود به مادر مـي 
حمورابي اگر زن عقيم بود و طالق داده شد، شوهر مكلف است كه مهريـه و جهيزيـة وي را   



 

 

103  

ی، را 
ا ت ور

ا ّر نای 
ری 

اد  ی و ودید
زيه نداشته باشد، پرداخت مقدار يك مينا نقـره  تسليم كند و در صورتي كه زن مهريه و جهي

به او ضروري است و هرگاه زن مرتكب ترك خانواده و يا اعمالي از قبيل آن شـود بـه لحـاظ    
با نظر به مراتـب فـوق معلـوم    . گردد جرم ارتكابي، شوهر از تسليم مهريه و جهيزيه معاف مي

ه آن را از احكام عقد نكـاح تلقـي   ميشود كه قانون حمورابي با وضع مواد خاصي دربارة مهري
اگر هدية عروسي وجـود نـدارد، يـك    «:حمورابي  139براي نمونه بر حسب قانون. كرده است

  ).131: 1392بادامچي، ( »مينا نقره براي طالق به وي خواهد پرداخت
هاي مستقيمي شده است به  عالوه بر اينكه به ازدواج اشاره 3دريكي از متون دعايي پازند

توانسته مهري را كه شوهر بـه او   همچنين زن مي. گويد اي گزاف سخن مي از مهريه صراحت
داده يا تعهد به تسليم آن كرده است به او ببخشد، اما در صورتي كه زن مهر را گرفته و بعداً 

شد، حقِ زن نسبت به مهر ساقط، و شوهر مجاز در  عيبي از قبيل نازا بودن در او مالحظه مي
  ).63 :تا آبادي، بي( بوده استاسترداد آن 

مهريه در آيين يهود عندالمطالبه نيست، بلكه در زمـاني كـه نكـاح انحـالل يابـد بـه زن       
رود و كليـة   ها از اركان عقد نكاح به شمار مـي  مهر اكنون نيز بين اسراييلي. شود پرداخت مي

  ).339: تا لنگرودي، بي(دانند  هاي يهود، نكاح را بدون آن باطل مي فرقه
غيـر  (قوم يهود بوده و رباخواري يهود از ديگران  تحريم رباخواري در تورات منحصر به -5
بـرادر خـود را   «: آمده اسـت ) 19 - 20بند 23باب(در سفر تثنيه . رواداشته شده است) يهود

. سـود داده شـود   سود چيزيكـه بـه    سود آذوقه و نه به سود نقره و نه به سود قرض مده، نه به به
در ونديـداد نيـز   . »سود قـرض مـده   سود قرض بدهي اما برادر خود را به تواني به ا ميغريب ر

آمـده اسـت كـه بدسـت      41چنانكه در فرگرد سوم بنـد  . بهره گرفتن از مرد اشون نارواست
امـا در قـانون   . گيـري از مـرد اشـون نارواسـت     ها رواست اما چنين بهـره  آوردن باالترين بهره

هره از هر فردي كامالً روا و جايز اسـت و از لحـاظ حقـوقي دادن و    حمورابي دادن و گرفتن ب
  . گونه كيفر و مجازاتي ندارد گرفتن بهره از مردم سرزمين بابل هيچ

  
  ها تفاوت. 2.5

در قانون حمورابي براي فرد محكوم شده به تازيانـه، حكـم حتمـاً بايـد اجـرا شـود و راه        -1
اگر كسي بـه خـوردن تازيانـه محكـوم شـود،       گريزي نيست، ولي در دين زردشت و يهوديت

  .تواند با پرداختن پول به صورت نقدي از خوردن تازيانه معاف شود مي
تواند شخص بدهكار را ولو اينكـه آزاد باشـد، بـه فـروش      در قانون حمورابي حاكم مي -2
تي ويژه سازد كه قطعاً در دوران بابلي باستان، بردگان منزل قانون حمورابي روشن مي. برساند
توانسـتند بـدهي خـود را     كند كه مردم چنانچه نمي اين قانون همچنين روايت مي. اند داشته
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فروختند و هنگامي كـه قرضشـان    بپردازند گاهي خود، همسر، و فرزندانشان را به بردگي مي
هنگـامي كـه بـرده بودنـد،     . آوردند شد بار ديگر منزلت پيشين را به دست مي بازپرداخت مي

شد و رابطة آنها با ارباب براساس تعهـد متقابـل    اي حفظ مي ون موقعيتشان تا اندازهطبق قان
اما در احكام يهوديت و زرتشت هـيچ كـس حـق نـدارد خـود و      ). 44: 1373مك كال، ( بود

تواند بدهكار خود را بـه   اش به بردگي بفروشد و طلبكار نيز نمياش را در عوض بدهي   خانواده
  .بردگي بگيرد

كه بفروشـد و آن كـه او را   آن. دين زرتشت جايز نيست برده به بددينان بفروشند در -3
) بـرده (به درهمي نيز كه بـراي او  . به عنوان برده بخرد، هر دو نزد قاضي بهدين دزد هستند

اگـر او را بـد ديـن كننـد، پـس همـة       . بستانند، دزد هستند و داوران بايد آنها را تنبيه كنند
د ديني كند، چنان باشد كه آناني كه او را بفروشند و يا آنهايي كـه او را  گناهي كه به سبب ب

  ).42: 1367ميرفخرايي، (بخرند به دست خويش كرده باشند 
در قانون حمورابي قرباني و نذر براي خداي معبـد وجـود دارد، امـا كفـارة يـا تـاوان        -4

... خوانـدن دعاهـاي مخصـوص و   شود، اما در يهوديت با قرباني كردن، نذر،  گناهان افراد نمي
توان كفارة گناهان را داد و در ونديداد نيز با انجام كارهاي نيك و درسـتي ماننـد كشـتن     مي

  . توان از عذاب گناهان آزاد شد و تاوان آنها را پرداخت خرفستران مي
در موارد متعدد . در قانون حمورابي و شريعت يهود حيوانات نيز قابل مجازات هستند -5

ي گاوي كه انسان يا حيوان ديگري را شاخ بزند و بميرد، مجازات سنگسـار تعيـين شـده    برا
اي براي گياهان و حيوانات قائلند، حتي اگـر   العاده اما در دين زرتشت چون احترام فوق. است

كنند به طوري كه كشتن يك  كسي به حيواني آزاري برساند فرد مجرم را شديداً مجازات مي
 -كسـي كـه سـگ آبـي را    «: آمده اسـت 1-2بند  14در فرگرد. تازيانه داردسگ آبي ده هزار 

چنان بزند كـه جـان از تـن     -سگي كه از هزار سگ نرينه و هزار سگ مادينه زاده شده است
 -بايد ده هزار تازيانه بـا اسـپهه  : وي جدا شود، پادافرة گناهش چيست؟ اهوره مزدا پاسخ داد

او بايد اشونانه و پرهيزگارانه ده هزار بسـته  . چرن بدو بزنند -اشترا، ده هزار تازيانه يا سروشو
 »هيزم سخت و خشك و پاك را چون تاواني به روان سگ آبي، به آتش اهـوره مـزدا بيـاورد   

  ).1-2بند14فرگرد(
مجازات تازيانه در كتاب مقدس مانند تعزير در اسالم، بيش از هـر مجـازات ديگـري     -6

ر كتاب مقدس تورات در مواردي كه بـراي جرمـي صـراحتاً    د. جنبة اصالحي دارد تا كيفري
البته  فقط يك اسـتثنا وجـود دارد و   . مجازاتي معين نشده، مجازات تازيانه تجويز شده است

آن در جايي است كه تازيانه به همراه جزاي نقدي براي مجازات مفتري به يك باكره تجـويز  
آميـز   ها بسـيار اغـراق   اد بعضي از تازيانهدر مجازات ونديد). 215: 1380سليماني،(شده است 
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هـاي كيفـري تازيانـه در     رسد اصالً قابل اجرا و عمـل نباشـد امـا مجـازات     است و به نظر مي

رسـد   شود و به نظر مـي  تر است و چنين اغراقي در آنها ديده نمي نامه حمورابي متعادل قانون
  .كه قابل اجرا باشند

پيروانشان كيفرهاي معين شده نيز از سـوي خـدا    در يهوديت و زرتشت بنا به ادعاي -7
اش را از شمش خـداي  به پيامبرشان ابالغ شده است، حمورابي نيز مدعي بود لوح قانون نامه

اش ادعاي خدايي مي كند، با وجود اين مدعي    نامه بابل دريافت كرده است و در انتهاي قانون
شناسي، اين قوانين و مقررات ابـداع   باستانهاي البته بنابر يافته. دين جديد و جامعي نيست

صـادر  ) شـمش (هاي حمورابي از جانب خورشـيد خـدا    ماده قانون«: باشد خود حمورابي نمي
هـاي   نامـه  قانون. قانونگذاري بشري تقرب جستني به قانونگذاري االهي بيش نيست. اند نشده

آسـماني بـوده اسـت؛ امـا      هايي بر طبـق ارادة  ديرين اقدامي صادقانه به وضع مجموعه قانون
گرفت و بـه تبـع آن نظـرات آدميـان دربـارة ارادة       شرايط اجتماعي دستخوش تغيير قرار مي

شـد، امـا بـا     اي مي پس طبعاً از قانون مورد نياز نقل و تفسير تازه. يافت آسماني گسترش مي
 اين خصوصيت كه هر گونه تجديد نظر يا تعديلي بـر همـان دادگـري االهـي كـه نخسـتين      

شـواهد تـاريخي و   ). 245: 2536يونسـكو،  ( »ماند نامه را به وجود آورده بود مبتني مي قانون
شناسي در خصوص اصالت انتساب احكـام كيفـري يهـود و ونديـداد بـه پيامبرانشـان        باستان

  . ترديد دارند
  نامة حمورابي با احكام يهوديت و ونديداد هاي قانون جدول شباهت

  احكام ونديداد وديتاحكام يه قانون حمورابي
در قـــــانون حمـــــورابي داوري- 1

ذكـر  ) اورادالـي (خواستن از غيب يا 
  .شده است

در شريعت يهود داوري ايـزدي  
اثبـات    يكـي از ادلّـه  ) اورادالي(

  .جرم بود

در ايران باستان در ونديداد داوري 
  .ذكر شده است) اورادالي(

در قانون حمورابي بـه جايگـاهي- 2
  .اشاره شده است براي  بعد از مرگ

در احكــام يهــود بــه بهشــت و 
  .جهنم اشاره شده است

در ونديــداد بــه بهشــت و جهــنم 
  .اشاره شده است

ــانون- 3 ــه خــانوادهدر ق حمــورابي ب
اهميت داده شده و حق طالق با مرد 

  .است

در احكام يهوديت بـه خـانواده   
اهميت داده شده و حق طـالق  

  .با مرد است

هميت داده در ونديداد به خانواده ا
  .شده و حق طالق با مرد است

هـاييدر قانون حمـورابي دادگـاه- 4
براي امر قضـاوت و دادرسـي وجـود    

  .دارد

هـايي  در احكام يهوديت دادگاه
بــراي امــر قضــاوت و دادرســي 

  .وجود دارد

هايي بـراي امـر    در ونديداد دادگاه
  .قضاوت و دادرسي وجود دارد

عقـد نكـاح بـودهازشـرايط مهريه- 5
  .است

عقد نكـاح بـوده   ازشرايطمهريه
  .است

عقـد نكـاح بـوده    از شرايط مهريه
  .است

  .دادن و گرفتن ربا جايز است .دادن و گرفتن ربا جايز است .دادن و گرفتن ربا جايز است- 6
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  نامة حمورابي با احكام يهوديت و ونديداد هاي كيفري قانون جدول تفاوت
  دادوندي احكام يهوديت قانون حمورابي

حكــم فــرد محكــوم شــده بــا -1
  .تازيانه بايد اجرا شود

توان با پرداخـت پـول از تازيانـه    مي
  .خوردن معاف شد

توان با پرداخت پول از تازيانـه   مي
  .خوردن معاف شد

تواند شخص بدهكار حاكم مي-2
كه آزاد باشد به بردگي  را ولو اين
  .بفروشد

هيچ كس حق ندارد شخصي يا خود 
اش     ش را در عـوض بـدهي  ا و خانواده

  .به بردگي بفروشد

هيچ كس حق نـدارد شخصـي يـا    
ــانواده ــود و خ ــوض    خ اش را در ع

  .اش  به بردگي بفروشد   بدهي
ها و نذرها براي خـدايقرباني-3

معبـــد باعـــث كفـــارة گناهـــان 
  .شد نمي

تـوان كفـارة   با قرباني و نـذرها، مـي
  .گناهان را داد

اب توان بـا اعمـال نيـك ازعـذ    مي
گناهان آزاد شـد و آنهـا را كفـاره    

  .كرد
و كار كشـيدن از بـرده بردگي-4

  .بيان شده است
بردگي بيـان شـده اسـت امـا سـعي      

  .شود بردگي لغو شود مي
مسئلة بردگـي بيـان شـده فقـط     
كسي جايز نيست بـرده را بـه بـد    

  .دينان بفروشد
حيوانــات نيــز قابــل مجــازات-5

  .هستند
و قابـل مجـازات   حيوانات محترم  .هستندحيوانات نيز قابل مجازات

  .نيستند
ــهاجــراي-6 -مجــازاتهــايتازيان

  .استممكن
بـار  40مجـازاتهـايحداكثرتازيانه

  .است
  .آميز است  ها اغراق شمارتازيانه

كيفرها رنـگ دينـي كمتـري -7
  .دارد

كيفرها به بـاور پيروانشـان وحيـاني    
  . است

كيفرها به باور پيروانشان وحيـاني  
  .تاس

  
  :گيري نتيجه

هاي مذهبي، اقتصـادي و حقـوقي    هر قوم و ملتي يك سري قوانين و قاعدة خاصي در زمينه
بينـي حـاكم بـر آن     دارد كه بنا به شرايط خاصي به اقتضاي شرايط زماني و مكاني و جهـان 

قوانين حمورابي، احكام يهوديـت و ونديـداد بـه فراخـور     . باشد جامعه قابل تغيير و اصالح مي
هاي ، ويژگي كرده، شكل گرفته حال افراد جامعه و شرايط اقتصادي و اجتماعيِ كه ايجاب مي

  :اندزير را يافته
آميـز اسـت و    برخي احكام و قوانين ونديداد مانند مجازات قتل سگ آبي بسيار اغراق -1

بـودن و  آميـز   هـاي اغـراق   شايد يكي از علت. رسد به اجرا درآمدن آنها بسيار بعيد به نظر مي
سخت بودن احكام ونديداد سودجويي مغان براي عدم اعمال يا بخشايش گناهان باشد تا هم 
مغان سودهاي كالني به جيب بزنند و هم از ارتكاب اعمال خالف احكام و قوانين جلـوگيري  

  .كند
داشتن عناصر طبيعت بوده و  محتواي احكام و قوانين ونديداد بيشتر دربارة پاكيزه نگه-2
پرداخته است و اين نكته بيانگر اين اسـت كـه احكـام و    ... به مسائل نظامي و اداري و  كمتر
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اي است در حـالي كـه قـوانين حمـورابي و      قوانين ونديداد مربوط به زندگي عشايري و قبيله

اسـت كـه حـاكي از    ... عهد عتيق بيشتر دربردارندة مسائل تجاري، اداري، قضايي، نظـامي و  
ساز قوانين حمورابي و احكام عهد عتيق اسـت   النهرين است كه زمينه نزندگي شهرنشيني بي

  . هاي اصلي اختالف ميان آنها باشد تواند يكي از علت و اين نكته مي
برخالف گمانة نخستين پژوهندگان مبني بر اين كـه پايتخـت ساسـانيان ميـانرودان      -3

با مقـررات حمـورابي همنـوايي     )ونديداد(نامه رسمي آنان بايست قانون بوده و مي) تيسفون(
، بـا قـانون   )با خاستگاه جغرافيايي فلسطين(داشته باشد، ولي ميزان مشابهت احكام يهوديت

نامة حمورابي به مراتب بيشتر از شباهت قـانون حمـورابي بـا احكـام ونديـداد ميباشـد كـه        
يعني زمان اسارت ترين دليل اين تشابه را بايد در زمان تبعيد يهوديان به سرزمين بابل  اصلي

خاستگاه جغرافيايي مشـايخ قـوم   مضافاً اينكه . بابلي و ارتباط تنگاتنگ آنها با يكديگر دانست
النهـرين در دوره اسـارت بـابلي     النهرين است، لذا مهاجرت آنـان بـه بـين    يهود از منطقه بين

عمدتاً برگرفتـه از  توان احكام و قوانين تورات را  ، و ميساز اين تشابه و تأثير بوده است زمينه
همچنين اختالف بنيادي . نامه دانست قوانين حمورابي و تكميل شده و اصالح شدة اين قانون

اي غيـر   قانون ونديداد با حمورابي نشان دهندة اين است كه خاستگاه قوانين ونديداد منطقه
تـوان   نه ميهاي تاريخي آن را به آسياي ميا از ايران كنوني و سرزمين پارس است، بلكه ريشه

  . نسبت داد
  

  :منابع و مĤخذ
  .جا بي تقريرات تاريخ حقوق،، )تا بي( آبادي، علي .1
  .جا بي خرده اوستا،، )1371( اردشير آذرگشسب، .2
، »ها در اديان يهود، زرتشـت و اسـالم    مطالعة تطبيقي مجازات«، )1381( افراسيابي، صابر .3

  .نامه دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي پايان
دو ، »دين يهود و مسائل زيسـت محيطـي  «، )1391( ، معصومه و فاطمه الجورديانصاري .4

  .29-46 ، صص11شمارة  فصلنامه پژوهشنامة اديان،
گــزارش و پــژوهش جليــل ، )1374( هــاي ايرانــي تــرين ســرودها و مــتن اوســتا كهــن .5

  .مرواريد :تهران ،دوستخواه
  .كزمر :تهران دانشنامة مزديسنا،، )1371( اوشيدري، جهانگير .6
حسـن   ترجمـه  ،)جلد اول(ن دادرسي كيفرييآي، )1377( استفاني، گاستون و ديگران .7

 .دانشگاه عالمه طباطبايي: دادبان، تهران
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مركز مطالعـات و  : ترجمة رضا فرزين، قم هاي يهود، باورها و آيين، )1385( آنترمن، آلن .8
  .تحقيقات اديان و مذاهب

 :، تهـران النهرين باستان اريخ حقوق بينآغاز قانونگذاري ت، )1382( بادامچي، حسين .9
  .طرح نو

  .نگاه معاصر: تهران قانون حمورابي،، )1392( بادامچي، حسين .10
 چـاپ هشـتم،    علي حسين نجفي ابرندآبادي، هترجم كيفرشناسي،، )1385( بولك، برنار .11

  .مجمع علمي و فرهنگي مجد: تهران
: د زارع و ديگـران، قـم  ترجمة سـعي جستاري در فلسفه زرتشت، ، )1388( بويس، مري .12

  .دانشگاه اديان و مذاهب
مؤسسه انتشارات دانشگاه : تهران، تاريخ ملل قديم آسياي غربي، )تا بي(بهمنش، احمد  .13

  . تهران
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ويسپرد،، )شاهنشاهي 2537( پورداوود، ابراهيم .14
گـردآوري علـي    زرتشت، زرتشت و دين او در زندگي و انديشه، )1388(ـــــــــــ  .15

  .افكار :دهباشي، تهران
مباحثي از تـاريخ حقـوق دورنمـائي از    : سرگذشت قانون، )1348(پاشا صالح، علـي  .16

  .دانشگاه تهران: تهران روزگاران پيشين تا امروز،
از انقراض ساسانيان تا آغاز تاريخ حقوق ايران ،)بي تا(لنگرودي، محمد جعفر  جعفري .17

  .معرفتكانون : تهران ،مشروطه
فصلنامه ، »درجات گناه، تاوان و پتت در دين زردشـتي «، )1384( ، حسن)آصف(حسيني .18

 .187-221 صص، 28، شماره هفت آسمان

بحثي پيرامون عنصـر روانـي جـرم قتـل در اديـان الهـي و ايـران        « ،)تا بي( خداكرمي، نبي .19
  .197-232 صفحات، 8 هاي حقوقي، شمارة ديدگاهمجلة  ،»باستان

  .  انتشارات تهران: تهرانبينش زرتشت، ،)1375( دادخنجري، خدا .20
 هـاي مـذهبي،   موجبات طالق در حقوق ايران و اقليت، )1374( داناي علمي، منيـژه  .21

  .انتشارات اطلس :تهران
 .ققنوس: سهيل سمي، تهران ةترجم النهرين باستان، بين ،)1385( دان، ناردو .22

: مهدوي، تهـران ) هوشنگ(لرضا ترجمة عبدا سرگذشت عراق باستان،، )1381( رو، ژرژ .23
  .پيكان

  .فروهر: تهرانراهنماي دين زرتشتي، ، )1352( رضي، هاشم .24
فكـر  : ترجمة تيمور قـادري، تهـران   گري، طلوع و غروب زردشتي، )1375( سي. زنر، آر .25
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