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 ولیت کیفریؤبودن مساصل شخصی 

 و ادیان الهی خاور نزدیک النهرین باستان در حقوق بین
 *ارسالن اشرافی

 **امیر ایروانیان
 76/7/7941: تاریخ پذیرش                    66/9/7941: تاریخ دریافت

 چکیده
ولیت کیفری یکی از اصول مترقیی و شیناخته شیده در حقیوق جیزای      ؤاصل شخصی بودن مس

. باشد میکننده عدالت و یام  اجرای اصل قانونی بودن جرم  که رعایت آن تضمی معاصر است 
گذاری در جغرافیای ای  سرزمی   که خورشید قانون ،النهری  باستان سیری در تاریخ حقوق بی 

و سسس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، ای  حقیقیت تییخ را   کرد پر رمز و راز طیوع 
ولیت کیفری کیه از خصوصییات دوره   ؤبودن مس در جوامع باستانی، جمعی سازد که مبره  می

ولییک  در بسییاری از    .بیر روابیط کیفیری اشیخاص حیاکم بیوده اسیت        ،انتقام خصوصی اسیت 
صیورت مسیتقیم ییا     ولیت کیفیری بیه  ؤهای باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسی  نامه قانون

هیا   نامیه  بعضاً فرامی  سیطنتی بر ای  قانونهرچند که  ،رسمیت شناخته شده بود غیرمستقیم به
در ادیان الهیی خیاور نزدییک نییز اصیل میذکور       . داد افک  بود و مجال اجرای قانون را نمی سایه
آیی  زردشت و یهود، اصل در ای موارد بویژه  اما در پاره. بینی و مورد تأکید واقع شده است پیش

د که هیچ گردی موجب تضییع حقوق کسانی می ینشد و استثنائات فراوا مذکور نادیده گرفته می
چهیارده قیرن قبیل     ،در اسالم نیز ایی  اصیل   .نقشی در ارتکا  جرم و چرخه بزهکاری نداشتند

( ص)بینی و مورد تأکید پیامبر اکرم  عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتا  و سنت پیش به
 .و ائمه معصومی  واقع شده است

 .النهری  باستان، اسالم، یهود ولیت کیفری، بی ؤتاریخ حقوق، شخصی بودن مس :واژگان کلیدی

  

                                                                                                                             
 (.نویسنده مسؤول)شناسی دانشلاه آزاد اسالمی واحد شیراز جرم و کیفری حقوق دکتری دانشجوی*

amoozesh.fars@yahoo.com  
 .شیراز واحد اسالمی آزاد دانشکده حقوق و عیوم انسانی دانشلاه استادیار**

nothingamir@yahoo.com  



 ... و النهرین باستان در حقوق بین ولیت کیفریؤاصل شخصی بودن مس 9347، تابستان49شماره فصلنامه قضاوت، 

  

798 

 مقدمه

هنجار باشید اصیوالً موییوع حقیوق      هزند، چنانچه ب اعمال و رفتاری که از شخص سر می

هیا و هنجارهیای اجتمیاعی     ولی چنانچه ناهنجیار و نیاق  ارزش   ،شود کیفری واقع نمی

گاهی ای  رفتار ناهنجیار فقیط   : کند دو حالت پیدا میشناخته شده باشد، در ای  صورت 

، مثل اقدام به خودکشی که لیک  عنوان مجرمانه نداردشود و کجروی اجتماعی تیقی می

زمانی نیز ای  رفتار ناهنجار که ناق  . شود هرچند ناهنجار است ولی جرم محسو  نمی

کنید و مرتکیب    پیدا میی هنجارهای اجتماعی یا قانونی یک جامعه است، عنوان مجرمانه 

 .شود رو می آن با واکنش کیفری مجازات روبه

، در مجرمانه، مویوع حقوق کیفری نیستندهای غیر ای  مویوع که مرتکبی  کجروی

 افالطیون که بعضی از فالسیفه ماننید    کما ای . سیر تحول تاریخی حقوق جزا حاصل شد

 ورافتیاده، خشیک و بیدون   کنید بایید در زمیی  د    کسی که انتحیار میی   که معتقد بودند

کیه  امسراطیور روم معتقید بیود     ژوسیتینی  خاک سسرده شود و یا  تشریفاتی به گونه هیچ

چنیی  شخصیی موجیب     ةکند باید مجازات شود و ازدواج با بییو  کسی که خودکشی می

نحوه مجازات نیز به ای  شکل بود که جسید را روی چهیار   . باشد ننگ و سرافکندگی می

دانیی   گذاشیتند و سیسس آن را بیه زبالیه     نمیایش میی   نده و در شهر بهپشت خوابا چرخ به

 .انداختند می

. های گوناگونی در جامعه همیراه اسیت   مجرمانه با واکنشهای غیر امروزه ای  کجروی

هیای   گیروه . های مبیارزه بیا آن نییز مختیی، اسیت      کیفیت عدم پذیرش کجروی و شیوه

دهند که  های گوناگونی از خود نشان می های اجتماعی واکنش اجتماعی در برابر کجروی

عالقلی را نسب بیه فیرد کجیرو در آنیان مشیاهده       توان تنفر، خشم و بی از آن جمیه می

 .(66، ص7909 ،فرجاد)کرد

ولیت کیفیری و  ؤهیای مجرمانیه کیه مرتکیب آن دارای مسی      اما درخصوص کجیروی 

 «یت کیفیری ولؤاصل شخصی بودن مس»باشد، حقوق جزای فعیی  مستوجب مجازات می

لیذا توجیه بیه    . عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادی  مورد تأکیید قیرار داده اسیت    را به

 .خور توجه استنظر تاریخ حقوق مهم و در پیشینه و جایلاه ای  اصل از نقطه

مورخی  حقوق را اعتقاد بر ای  است که حقیوق کیفیری بیرای رسییدن بیه مرحییه       

 :ا پشت سر گذاشته استتکامل خود در ای  جهت پنر مرحیه ر

 .گیری بود یه انتقام پیش از تشکیل دولت، عدالت مس ةدر مرحیه نخست یعنی مرحی -7
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هییچ محیدودیتی نیدارد ولیی      ،گیری واکنش ابتدایی به جرم است که در نظیر  انتقام

 .گیرنده بستلی دارد به توانایی و امکانات انتقام ،عملدر

گیذار و دادرسیان،    یافته، همراه با پییدایش قیانون   گیری جامعه سازمان سسس با شکل -6

حید و میرز    گییری بیی   شود که در اصل محدودیتی بر انتقیام  قانون قصاص پدیدار می

 .است

سیان قصیاص قابیل     شیمارد و بیدی    در مرحیه سوم، جامعه خرید قصاص را جایز می -9

 .شود ای  نظام، نظام دیه اختیاری نامیده می. شود تعوی  با دیه می

شود و در واقع  کند و قصاص ممنوع می در مرحیه چهارم، حکومت دیه را تحمیل می -9

 .شود جانشی  قصاص می( دیه)پرداخت مبیغی ثابت 

گیرد و جیرم   دست می کیی به مرحیه آخر هنلامی است که حکومت اعمال کیفر را به -6

 .(767ص ،7900بادامچی، )کند جنبه عمومی پیدا می

به ایی  معنیا کیه فیرد فقیط در برابیر       )ولیت کیفری ؤبودن مسهرچند اصل شخصی 

شرطی که حی  ارتکا  جرم بیالغ، عاقیل،    هم به ول است، آنؤاعمال مجرمانه خویش مس

در مرحیه بیوغ حقوق جزا مطرح شد ولیک  ما در ای  مقاله بیا ارائیه   ( آگاه و مختار باشد

ای میوارد، در همیان    م که در پیاره پردازی ذکر ای  مویوع می های عمیی به شواهد و نمونه

مراحل اولیه یعنی زمانی که حقوق کیفری به مرحییه رشید و بالنیدگی خیود نرسییده و      

گذاری واقع  تکامل پیدا نکرده بود نیز اعتقاد به ای  اصل وجود داشته و بعضاً مورد قانون

شیده   افکی   گاهی استثنائات ای  اصل براسیاا آن سیایه   ،عمل هرچند که در ،شده بود

 .است

ولیت ؤهمی  خاطر در مقاله حایر ابتدا به مفهوم و مبانی اصل شخصی بیودن مسی   به

سسس قیمرو ای  اصیل را   ،پردازیم ها می کیفری و تفاوت آن با اصل فردی کردن مجازات

قیانون   ،همیی  منظیور   دهییم و بیه   النهری  باستان مورد بررسی قیرار میی   در حقوق بی 

کنییم و   ها و قانون دولت آشور را بررسی می حمورابی و قوانی  سابق بر آن، قوانی  هیتی

ن به جایلاه ای  اصل در ادیان خاور نزدیک یعنی آییی  زردشیت، آییی  یهیود،     آپس از 

عمیل   گییری از بحیث بیه    پردازیم و در آخر نییز نتیجیه   آیی  مسیحیت و آیی  اسالم می

 .خواهد آمد
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 ولیت کیفری و مبانی آنؤی بودن مساصل شخص مفهوم .9
 ولیت کیفریؤهوم اصل شخصی بودن مسمف .9-9

ولیت ؤولیت کیفری یکی از اصول اساسیی و بنییادی  حیاکم بیر مسی     ؤشخصی بودن مس

ولیت ؤق جیزای عمیومی بیر سیه محیور جیرم، مسی       ی  توییح که حقوا اکیفری است، ب

جزای عمومی همی  سه محور است  ایالع طالیی حقوق. کیفری و مجازات مبتنی است

و هر ییع ای  مثیث دارای اصولی است کیه در برابیر قیمیرو حاکمییت اییالع دیلیر از       

اصل )از نخستی  اصل حاکم بر اولی  ییع طالیی ای  مثیث . استقالل مطیق برخوردارند

( هیا  اصل فردی کردن مجیازات )تا آخری  اصل حاکم بر آخری  ییع ( قانونی بودن جرم

ولیت کیفری است ؤاز جمیه ای  اصول، اصل شخصی بودن مس و لی چند وجود دارداصو

اسیت و قیمیرو   ( ولیت کیفریؤمس)که حاکم بر دومی  ییع مثیث حقوق جزای عمومی 

و مظیاهری تهرانیی،    جیانی  حسیی  )آن نیز در محدوده همی  ییع گسترانیده شیده اسیت  

 .(69، ص7904

ولیت کیفیری  ؤبل اصل جمعی بودن مسولیت کیفری در مقاؤاصل شخصی بودن مس

تحول تیاریخی   ،که وییح ت ای  ، باقرار دارد که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است

و مراحل مختیفی کیه ایی  رشیته از     هحقوق جزا تقریباً در تمام جوامع به یک شکل بود

ایز تاریخ حقوق جزا به سه مرحیه متم. باشد جا یکسان می حقوق طی کرده است در همه

دوره قصیاص و دییات و    :دوره انتقیام، مرحییه دوم   :اول همرحیی  و شامل شود تقسیم می

 .(76، ص7908باهری و داور، )باشد دوره جرایم عمومی می :مرحیه سوم

دوره انتقام خصوصی یا دوره دادگستری »ولیت یکی از خصوصیات ؤجمعی بودن مس

معنا اسیت کیه اگیر فیردی مرتکیب       است و بدی « ها خانوادگی یا دادگستری میان کالن

تنها خود او بیکه خانواده و گاه قبییه یا عشییره او نییز میورد تهیاجم قیرار       جرمی شود نه

شود و خیانواده ییا قبیییه     زیرا فرد در جامعه حل می ؛ولیت جمعی استؤگیرند و مس می

حیق ییا   فرد شخصیتی مستقل از جامعه ندارد و لیذا   ،عبارت دیلر به. گیرد جای او را می

 (.08ص ،7914نوربها، )حقوق انفرادی او نیز دستخوش تردید است

رود کیه   کیار میی   طور رایر برای توصی، افرادی به ولیت کیفری بهؤشخصی بودن مس

ول ؤنظر کیفری برای اعمال غیرقانونی که توسیط خودشیان ارتکیا  یافتیه اسیت مسی      از

و « از فعیل غیرقیانونی دیلیری    ولیت ناشیؤمس»ولیت در برابر ؤای  نوع از مس. باشند می

 .(Damgaard, 2008, p.13)قرار دارد« ولیت کیفری جمعیؤمس»نیز 
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ولیت کیفری و ارائه تعریفی از ای  ؤبرای پی بردن به مفهوم اصل شخصی بودن مس  

. اصل الزم است مویوع را در بستر تاریخ تحوالت حقوق کیفری میورد بررسیی قیرار داد   

ای ایجاد نشیده اسیت و ییوابط حیاکم بیر آن نییز آنیی خییق          لحظه صورت ای  اصل به

 .اند نشده

بود، مجازات بیر  « مجازات»و « جرم»های حقوق کیفری منحصر به  در زمانی که پایه

شد و صغیر، مجنون، مکرَه یا مضطر بودن او تیأثیری نداشیت و موجیب     مجرم اعمال می

در ایی  زمیان   . (794، ص7909جیانی،   گییدوزیان و حسیی   )معافیت از اجرای مجازات نبود

ولیت کیفری به ای  معنا بود که شخص فقیط  ؤاصل شخصی بودن مسکه توان گفت  می

اما با تحیول حقیوق   . ول و پاسخلو استؤدر برابر اعمال مجرمانه ارتکابی توسط خود مس

های حقوق کیفیری شیناخته شید،     عنوان یکی از پایه نیز به« مجرم»کیفری و زمانی که 

لذا در ایی  زمیان هیر    . شناخت  شخص، شرایطی یروری تشخیص داده شد برای مجرم

شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعیی گردد که در قانون واجید عنیوان مجرمانیه باشید،     

ولیت کیفیری معنیای   ؤاصیل شخصیی بیودن مسی     ،در ای  زمان. ولیت کیفری نداردؤمس

مختار در قبال عمل مجرمانه تری پیدا کرد به ای  معنا که فقط فرد بالغ، آگاه و  گسترده

ولیت کیفری جنبه کامالً شخصی و ؤمس ،در ای  تعبیر. ول استؤارتکابی توسط خود مس

 .روانی دارد و جنبه مویوعی و مادی ندارد

 ها ولیت کیفری با اصل فردی کردن مجازاتؤتفاوت اصل شخصی بودن مس. 9-2

ولیت ؤل شخصیی بیودن مسی   اص ،بنابرای . شخصی بودن از اصول حاکم بر مجازات است

هرگیاه موییوع ارتکیا  جیرم مطیرح      . م بر اصل فردی کردن مجازات اسیت کیفری مقدّ

ولیت کیفیری  ؤبایست مقام قضایی احراز نماید که مرتکب جرم واجد مسی  گردد، ابتدا می

یعنی در حالت عقل، بیوغ، آگاهی و اختیار دست به ارتکا  جرم زده است و پیس   ؛است

در مرحیه تعییی   . رسد جرم است که نوبت به تعیی  مجازات میة تشکیاز احراز ارکان م

مجازات، اصل فردی کردن مجازات معیار تعیی  نوع و میزان مجازات و نحوه اجیرای آن  

نظر گرفت  مواردی مثیل شخصییت،    در ای  مرحیه است که مقام قضایی با در. باشد می

ثر در ؤجرم، اوییاع و احیوال خیاص می    جنسیت، س ، اقرار یا عدم اقرار متهم به ارتکا  

ارتکا  جرم، ندامت، حس  سابقه یا ویع خاص متهم از قبیل کهولت ییا بیمیاری و ییا    

و نیز رعایت میوارد   7946مصو  قانون مجازات اسالمی  90سایر موارد مندرج در ماده 
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عام و خاص تشدید و تخفی، مجازات، مبادرت بیه تعییی  مجیازات در خصیوص میتهم      

خصوص دو نفیر کیه میتهم بیه مشیارکت در ارتکیا        احتمال دارد در ،بنابرای . دنمای می

عنیوان   یا بیه . باشند یکی را به حبس و دیلری را به جزای نقدی محکوم نماید جرمی می

عام و در مورد متهم دیلری در خفیا   حکم به اجرای شالق در مورد متهمی در مأل ،مثال

 .صادر نماید

آموزد که تدبیر قابل اجرا نسبت بیه مجیرم    ه دادرا میب ،اصل فردی کردن مجازات

کیافی   ةانداز باید در جهت بازسازی اجتماعی او و از نظر هدل، واحد، اما از نظر شکیی به

که به قایی اجازه دهید تیا بیرای هیر میورد خیاص، بهتیری  آن را         طوری متنوع باشد به

اعمیال مجیازات، ربطیی بیه      تیوان گفیت کیه    با توجه به موارد مذکور میی . انتخا  نماید

ای  جیرم اسیت کیه    . گیرد ارچو  اصل فردی کردن قرار میهبیکه در چ ولیت نداردؤمس

شود، لیک  مالحظه فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسیب اسیت مشیخص     مجازات می

، 7919پیرادل،  )ولیت اساا مجازات و فردی کردن معییار اعمیال آن اسیت   ؤمس. کند می

 .(766و  779صص
وکارهای اثیربخش  صل فردی کردن مجیازات از جمییه سیاز   همی  خاطر است که ا به

رود که مبتنی بر ایجاد تناسب بی  مجیازات بیا    شمار می ها به اصالحی و تربیتی مجازات

نبایید بیه مجرمیان بیه دیید       ،طبق اصل فردی کیردن . شخصیت مجرم و نوع جرم است

ولیتی ندارند و مجیازات  ؤحجور مسکه جاهل غیرمقصر و فرد م همچنان. یکسان نلریست

یکسیان انلاشیته    ،عیادت  ای و بیه  شوند، مجیرم اتفیاقی نییز نبایید بیا مجیرم حرفیه        نمی

 .(780ص ،7909احمدی، )شود

درگیر کردن کورکورانه مجرم با دستلاه عدالت کیفری، راهکار مناسبی در مقابیه بیا  

ی  بیرای امنییت جامعیه    خطرتیری  مجیرم   بزهکاران اتفاقی کیم . بزهکاران اتفاقی نیست

هیا و هنجارهیای    هیا را بیر پیکیره ارزش    ای  دسته از بزهکاران، کمتری  آسییب . هستند

بزهکاران اتفاقی عموماً افرادی آبرومند و صاحب وجهه اجتماعی . کنند اجتماعی وارد می

ها و هنجارهای اجتماع ندارنید امیا بیر اثیر تحمییل       باشند که اساساً مشکیی با ارزش می

رهای محیطی و در شرایط کامالً خاص و استثنایی، تحمیل خیود را از دسیت داده و    فشا

پیذیر   ها هم امکیان  تری  مجازات مقابیه با بزهکاران اتفاقی با یعی،. شوند مرتکب بزه می

. ثمیر خواهید بیود    است و حتی در بعضی موارد، یک توبیخ ییا تهدیید سیاده نییز مثمیر     

هیای   ای  دسته یرورتی ندارد و تنها تحمیل هزینیه های سنلی  برای بازپروری  مجازات
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 .(770ص ،7949اشرافی و عییزاده،  ،ابراهیمی)کالن بر دولت و جامعه است

 ولیت کیفریؤمبانی اصل شخصی بودن مس .9-3

ولیت کیفری، از اصیول پذیرفتیه شیده حقیوقی در     ؤگفته شد که اصل شخصی بودن مس

های  ارهای بعدی به بررسی ای  اصل در نظامهای حقوقی است و در گفت بسیاری از نظام

که  حال با توجه به ای . پردازیم النهری  باستان و ادیان الهی خاور نزدیک می حقوقی بی 

 امیا . اصل مذکور در زمره اصول بنیادی  حقوقی است لذا رعایت قواعد آن اجباری اسیت 

 مبنای ای  اجبار و الزام کجاست؟

دکتیر  . پرداخت« مبانی حقوق»تعری،  بایست به ابتدا میبرای پی بردن به ای  مبانی 
کننیده   منبع پنهانی و نیرومندی را که پایه همه قواعید و توجییه  »که  معتقدند کاتوزیان

 (.69ص ،7، ج7976کاتوزیان، )«گویند الزام ناشی از آنها است در اصطالح مبنای حقوق می

نظیر   انید اتفیاق   بی  نویسندگانی که در ای  خصوص قییم زده  ،راجع به مبنای حقوق

« عدالت»تا جایی که حکمای طرفدار مکتب حقوق فطری، مبنای حقوق را  ،وجود ندارد

قیدرت حکومیت ییا وجیدان     »هیای تحققیی، مبنیای حقیوق را      و برعکس پیروان مکتب

عنیوان   ا بیه ر« عقیل عمییی  »هیم   عقیل آن  ،کانتبعضی فالسفه مانند . دانند می« عمومی

دارنید کیه جایلیاه و ریشیه تمیام مفیاهیم        کنند و بیان می مبنای قواعد حقوقی ذکر می

های قبیی عقل است و ارزش اخالقی هنلامی وجیود دارد کیه شیخص     اخالقی، در معیوم

اندیشمندانی ماننید  . کاری را بر مبنای احساا تکیی، نسبت به فرامی  عقل انجام دهد

 مییوریس هوریییو شناسییانی ماننیید   و جامعییه« و وجییداناحسییاا »، ژان ژاک روسییو
 7.داننید  را مبنیای حقیوق میی   « های طبیعی نوع بشر های انسانیت و خواسته نیازمندی»

های تاریخی و تحققیی نییز بیه ارائیه نظرییه در ایی  خصیوص         کدام از مکتبپیروان هر

را اخیالق،  یت کیفری ولؤبعضی حقوقدانان نیز مبنای اصل شخصی بودن مس. اند پرداخته

اند که مبنای منحصیر ایی  اصیل،     گیری کرده اند و در نهایت نتیجه شمردهدی  و عرل بر

 .(666، ص7904و مظاهری تهرانی،  جانی حسی )اخالق است

تأکید بر ای  مویوع که مبنای اصل مذکور را فقیط ییک عامیل از     که رسد نظر می به

گونه که در گفتارهای بعدی خواهد  زیرا همان ؛باشد بی  عوامل مذکور بدانیم، موجه نمی

                                                                                                                             
 .69-09ص، ص7، ج7976کاتوزیان،  :بنلریدشرح نظریات مذکور  مالحظهبرای  .7
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النهری  که جایلاه دینی چندانی نداشتند،  های حقوقی حاکم در بی  آمد، در بعضی نظام

رسیمیت شیناخته    مانده از ازمنه سابق بیه  ای  اصل با توجه به عرل و عادات مهم و باقی

در ادییان الهیی خیاور    ییا  . شیود  هرچند که موارد تخطی از آن نیز مالحظه می ،شده بود

ولییک   . اساا اعتقادات دینی حاکم، اصل مذکور مورد تأکید واقع شده است بر ،نزدیک

هرحال مبنای اصل مذکور را اخالق بدانیم یا دی  یا عرل، زمانی ای  اصیل در روابیط    به

کند که از طریق نظام سیاسی حاکم، بیه   حقوقی بی  افراد جامعه قابییت اجرایی پیدا می

هیم نظیام سیاسیی حیاکم      ،گذاری آن جامعه وارد شود که در ای  صیورت  م سیاستنظا

کیه نظیام    های خود از ایی  طرییق موفیق باشید و هیم ایی        تواند در پیاده کردن ایده می

 7.باشد دار میرگذاری جنایی از یک پشتوانه قوی برای اجرای اصل مذکور برخو سیاست

 النهرین باستان بین ولیت کیفری در حقوقؤاصل شخصی بودن مس .2
 نامه حمورابی قوانین سابق بر قانون. 2-9

انید شیامل قیانون     نامه حمورابی که تاکنون کشی، و ترجمیه شیده    قوانی  سابق بر قانون

 6.ارکاژینا، قانون اورنمو، قانون لیسیتِ اشتار و قانون اشنونا است

گرفت  اصل شخصی بودن گر نادیده  کدام از قوانی  مذکور به موردی که بیان در هیچ

هایی از مواد ایی    چند که بعضی از مواد یا قسمتهر ،ولیت کیفری باشد برنخوردیمؤمس

قیانون   698خالل ماده  حتی بر ،اند آسیب دیده و از بی  رفته ،هنلام کش، ها نامه قانون

 ؛برگیرنده مجازات نییابتی ییا انتقیام نییابتی اسیت     که در( که بعداً خواهد آمد) حمورابی

در قانون اشنونا درخصوص ای  . شود می جای او مجازات مجرم به ةیعنی عضوی از خانواد

قانون اشنونا، درخصیوص   60بنابر ماده . های نیابتی پذیرفته نشده است مویوع، مجازات

                                                                                                                             
 .96-77ص، ص7946ایروانیان، : بنلریدبرای فهم بهتر مویوع . 7

ایی  قیانون در   . زیسته است سال قبل از میالد مسیح می 6988از پادشاهان بابیی است که در حدود  «ارکاژینا» .6

م است کیه  اور سوّ یةسس سیسؤادشاهان سومری است و ماز پ «اورنمو» .در جنو  عراق کش، شد 7010 سال

قبل از  6777تا  6789های  در شهر اور در جنو  غربی عراق حکمرانی داشت و قدمت قانون وی به حدود سال

سال قبیل از مییالد    7498پنجمی  پادشاه سیسیه ایس  بود که حدود  «لیسیتِ اشتار» .گردد میالد مسیح برمی

قانون اشنونا متعیق به دوران یکیی از  . به خط میخی و زبان سومری روی لوحه گیی نوشتمسیح، قانون خود را 

سال قبل از میالد مسیح است که بیه زبیان آکیدی     7118نام ددوشا است و مربوط به حدود  پادشاهان اشنونا به

 .(78و  77، صص7906بادامچی،  و 61-64صص، 7ج، 7946بهرامی احمدی، )نوشته شده است
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شیود، اگیر مالیک     میی  ریزد و منجر به مرگ کسیی  مالک یک دیوار خطرناک که فرو می

دییده حیق دارنید از     تعمیر آن کوتاهی کرده باشد، خانواده بیزه رغم اخطارهای الزم از  به

، 7949وسیتبروک،  )انتقام نیابتی جایز نیست ،عبارت دیلر به و شخص مجرم انتقام بلیرند

 .(799ص

 قانون حمورابی .2-2

پادشاه مقتیدر   حمورابی دستور سال قبل از میالد مسیح به 7168قانون حمورابی حدود 

خط میخی و بر روی ستونی سنلی از جینس بازالیت سییاه     قانون بهای   .بابل نوشته شد

مییالدی در   7486و در سیال  است متر حک شده  ارتفاع دو متر و بیست و پنر سانتی به

شناسان فرانسوی در شهر تاریخی شوش، پایتخت  گرفته توسط باستان های صورت کاوش

قانون میذکور  . شود پاریس نلهداری می لووراکنون در موزه  ایالم باستان کش، شد و هم

میاده اسیت کیه بنابیه گفتیه یکیی از آشورشناسیان برجسیته          606شامل یک مقدمه و 

هستند که بیه   حمورابینامه قطعه ادبی درخشانی از زبان  های ای  قانون فرانسوی ستون

النهییری  باسییتان نوشییته   سییبک واالی مخصییوص ادبیییات حماسییی و غنییایی در بییی   

 .(764، ص7906ترو، بو)اند شده

تری  سیند   است اما قدیمی( ibleB)نامه حمورابی مقدم بر قوانی  کتا  مقدا  قانون

تیری  آن در نیوع خیود اسیت کیه از       مانیده و مفصیل   جا هنیست، بیکه بهتری  مجموعه ب

 .(768، ص7906اِلیس، )شناسیم خاورمیانه باستان می

تیوانیم   خوریم که بیا مالحظیه آن میواد میی     نامه به موارد متعددی برمی در ای  قانون

ولیت کیفری و فیردی کیردن   ؤخصوص رعایت یا عدم رعایت اصول شخصی بودن مسدر

نامه حمورابی بیه اعمیال قیانون قصیاص      بعضی از مواد قانون. نظر نماییم ها اعالم مجازات

در میواد   ،عنیوان مثیال   بیه . پردازد برای جراحات که تا آن زمان در بابل ناشناخته بود می

از طبقه اشرال را تباه کرده  اگر کسی چشم عضوی»ای  قانون آمده بود که  741و  747

اگییر بییازوی او را شکسییته اسییت همییان بییازو را   . کننیید چشییم او را تبییاه مییی  اسییت

 .(719، ص7906بوترو، )«شکنند می

ولیت کیفیری در  ؤبا توجه به مواد مذکور مشخص است که اصل شخصی بیودن مسی  

بینی شده بود ولیک  عدول از ای  اصل را  نامه حمورابی پیش کل خود در قانونبهتری  ش

است ای  قانون ذکر شده  777در ماده  ،عنوان مثال به .کنیم در مواد دیلری مشاهده می
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گیرنیده در اثیر ییر  و جیرح و سوناسیتفاده       اگر گروگیان در خانیه گروگیان   »است که 

اگر . ثابت خواهد کرد( کار طیب)را عییه تاجرش  جسمانی فوت کند، ولیّ گروگان ای  امر

اگیر بیرده شیخص    . کشیتند  بود، آنها پسر او را می( زاده نجیب)قربانی پسر شخص اوییوم 

 .«شود محروم می از هرچه طیب دارد ،عالوه به. شقل نقره خواهد پرداخت 68بود، 

اش،  انوادهخی  یبا توجه به ماده قانونی مذکور، اگر شیخص میدیون ییا یکیی از اعضیا     

کیرد، عمیل گیروکش     صورت طبیعی فوت میی  شد و به توسط دای  به گروگان گرفته می

اسیتفاده ییا    گییر در اثیر سیون    اگر گروگان ،مذکورقانون  777اما حسب ماده . جرم نبود

اگر متوفی پسیر میدیون بیود،     ،رسید اثبات می مرد و ای  مویوع به بدرفتاری و کتک می

گییر بیه جریمیه میالی محکیوم       او بود، گروگان ةشد و اگر برد یگیر کشته م پسر گروگان

 .شد می

ولیت کیفییری و نیییز ؤبنییابرای  مشییخص اسییت کییه اوالً، اصییل شخصییی بییودن مسیی

صورت کامل  ها که در حقوق کیفری نوی  مطرح است در آن زمان به کردن مجازات فردی

ثانییاً،  . نامه وجود داشته است شده و مواد قانونی متعارض با هم در ای  قانون رعایت نمی

ثر بیوده  ؤعیییه در تعییی  نیوع مجیازات می      موقعیت و طبقیه اجتمیاعی جیانی و مجنیی    

قیانون میذکور    679و  676، 678د کیه وفیق میوا    کما ای  ؛(996ص ،7947اشرافی، )است

داد و یر  دختر حامیه و سقط جنیی    گاه کسی دختر دیلری را مورد یر  قرار میهر

دختیر ییار  را    از اشیرال بیود،   (عیییه  مجنیی ) اگیر دختیر   شید،  گش میاو منجر به مر

پرداخیت و اگیر کنییز     بایست نیم مینای نقره می یار  می کشتند و اگر از عوام بود، می

 .نمود سوم مینای نقره پرداخت می بایست یک بود، می

ی ا اگر معمار برای کسیی خانیه  »: نامه مذکور آمده است قانون 664همچنی  در ماده 

ای که ساخته اسیت فیرو برییزد و باعیث      بسازد اما کارش را خو  انجام ندهد، پس خانه

: آمده است 698و بالفاصیه در ماده  «خانه شود آن معمار کشته خواهد شد مرگ صاحب

بیادامچی،  )«خانه شود، آنهیا پسیر معمیار را خواهنید کشیت      اگر باعث مرگ پسر صاحب»

 (.47، ص7914
 شیود  خانه میی  احتیاطی فاحش معمار که منجر به مرگ پسر صاحب ای  غفیت یا بی

نیابیت از او مجیازات    مجیرم بیه   ةزیرا عضوی از خیانواد  ؛پی دارد را در «مجازات نیابتی»

نیییز « ای قصییاص واسییطه»اییی  نییوع مجییازات را . (790، ص7946، بییادامچی)شییود مییی

 .(41، ص7906کارداشیا، )اند گفته
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جای اعمال بر شخص مجرم، بر عضیوی از   نا که مجازات بهبه ای  مع ،مجازات نیابتی

بیار   در منابعی که فعالً در دست است نخسیتی   ،شده است وی اعمال می ةخانواد یاعضا

یکی قتل پسیر دایی  طبیق میاده      :در قانون حمورابی آمده است و آن در سه مورد است

قیانون میذکور و    678و  684قانون مذکور، دیلری قتل دختر مجیرم طبیق میواد     777

همی  قانون که بعضی از مورخان  698و  664همچنی  مرگ پسر معمار خانه وفق مواد 

ولیت نیابتی را گامی در جهت تخفی، مجازات تیقی ؤ، مسریموند وستبروکحقوق مانند 

ایی  نظیر از دییدگاه گیروه و خیانواده       کیه  معتقدنید  راون بیارون بعضی مانند  اند و کرده

عنوان سسر بال که زنیدگی خیود را    عنوان یک کل صحیح است نه از زاویه دید فرزند به به

 .(966، ص7906بارون، )دهد خاطر فعل یا ترک فعل پدر از دست می به

و  حمیورابی عتقاد و آیی  چند احقاق حق و اجرای عدالت نسبت به ستمدیدگان، اهر

میؤخرة   19در ستون بیست و چهارم، سیطر   ،عنوان مثال پیشینیان اوست تا جایی که به

خواهد نسبت به سیتمدیدگان عیدالت را اجیرا کنید،      کند که می نامه خود اعالم می قانون

گر ایی  اسیت کیه ایی  میوارد دقیقیاً        نامه بیان گفته در ای  قانون ولیک  ذکر موارد پیش

ولیت کیفری هستند و ای  مویوع به ای  لحاظ است که ؤخالل اصل شخصی بودن مس

حقوق در عهد باستان به رشد و شکوفایی نرسیده بود و در سیر تدریجی تاریخ است که 

 .گردند قواعد حقوقی دچار تحول و شکوفایی می

 ها قوانین هیتی .2-3

قبیل از مییالد و بنابیه رواییت      7688تیا   7768ها بنابه روایت قدیم حیدود   تمدن هیتی

ابتدا در آسیای صیغیر و در   هیتیقوم . اند زیسته قبل از میالد می 7708تا  7688متأخر 

ایی   . نام بوغازکای معرول اسیت  جنو  فالت آناتولی ساک  بودند در محیی که امروزه به

 .(01، ص7914اکبری رومنی، )استان یوزگات ترکیه است نمنطقه در حال حایر جز

در الیواح  . نییز ییاد شیده اسیت     تّحِیا  حِتّیر تورات کتا  مقدا یهودیان، از قوم د

ال، و میاده   99، بعضی مواد در دو نسخه انشان شده است مانند ماده ها هیتیگانه  دوازده

تیا سیال    7768سیال   هیا بیه   معنا است که نسخه اول قانون هیتیی  ای  امر بدی .   99

شود و نلارش اول ایی  قیانون بیرای آن دوره سییطنتی      پیش از میالد مربوط می 7688

کرده است، اما نلارش یا نسخه دوم ای  قانون بیه سیال    حکومت می ها هیتیاست که بر 

سیان مفیاد قیانون در دوره     پیش از مییالد نلیارش یافتیه و بیدی      7708تا سال  7688
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 .(91، ص7949-46نجفی ابرندآبادی، )بازبینی شده است ،پادشاهی دیلر

مجازات نیابتی پذیرفته ، 698ده گفتیم که در قانون حمورابی در بعضی موارد مثل ما

امیا در قیانون   . شیوند  جیای او مجیازات میی    یعنی عضوی از خانواده مجرم به ؛شده است

احتیاطانیه او در تقیاطع ییک رودخانیه      در مورد کسی که رفتار بیی  99ها در ماده  هیتی

آنییان همییان مییرد را خواهنیید »کییه اسییت موجییب غییرق شییدن دیلییری اسییت، آمییده  

 .شود یعنی فرد دیلری از خانواده مجرم مجازات نمی ؛(799، ص7949وستبروک، )«کشت

ها، در جای دیلر انتقام نیابتی را که از مصادیق واقعی نادیده  البته همی  قانون هیتی

پیذیرد و آن در جیایی اسیت کیه      ولیت کیفری است، میؤگرفت  اصل شخصی بودن مس

الی، از قیوانی     99در ماده . رگ قربانی در نتیجه انداخت  او به آتش حاصل شده باشدم

اگر کسی باعث شود که کس دیلری به درون آتش بیفتد و بمییرد  »: ها آمده است هیتی

 .(796، ص7949وستبروک، )««او باید یک پسر در عوض بدهد

باسیتانی دربردارنیده   هیای   نامه که قانوناست  مویوع مهمی که قابل توجه است ای 

تمامی وقایع حقوقی و عناوی  مجرمانه نیستند و یک مورخ حقوق بیرای پیی بیردن بیه     

های مربوطیه   نامه نظام حقوقی هر تمدن باستانی نباید مطالعات خویش را به متون قانون

ها  نامه ها، فرمان ها، اندرزنامه ها، عهدنامه کتیبه ها، نبشته بیکه بررسی سنگ ،محدود نماید

جای مانده از روزگار کهی ، در   های امیران و عادات و رسوم به نامه و احکام سالطی ، فتح

 پینیوا  تییه در فرمیان   ،عنوان مثال به .(48، ص7949اشرافی، )ای  خصوص یروری است

درخصیوص میوارد جیادوگری در    »: خصیوص جیادوگری آمیده اسیت    در ها هیتیپادشاه 

هیرکس در خیانواده سییطنتی جیادوگری     . ر کنیید همه موارد جادوگری را تطهی: هاتوسا

امیا هیرکس او را تحوییل ندهید بیدا      . کند، او را توقی، و به دادگاه پادشاه تسییم کنیید 

 (.791ص ،7949 وستبروک،)«اش حال او و خانواده به

 ةگر ای  اسیت کیه خیانواد    بیان« اش حال او و خانواده بدا به»یعنی ای  قسمت فرمان 

 .مجرم نیز از مجازات در امان نبودند

الی، از قیوانی     719خصوص سرپیچی از حکم پادشاه یا قایی در ماده در ،همچنی 

اگیر  . اگر کسی حکم پادشاه را رد کند، خانه او ویران خواهید شید  »: ها آمده است هیتی

 .«کسی حکم یک قایی را نسذیرد، آنها سر وی را قطع خواهند کرد

ایی مستوجب کیفر مرگ از طریق قطع سر است، ولی کیفر فقط سرپیچی از حکم ق

ولیک  اطاعت نکردن از حکم پادشاه مجازات شدیدتری . گردد بر شخص مجرم اعمال می
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احتمال قوی به ای  معنیا اسیت کیه مجیرم و      به «ویران خواهد شد اوة خان» جمیه. دارد

 ،7949 وسیتبروک، )مانید نحوی که نسل مجیرم بیاقی ن   خانواده وی کشته خواهند شد، به

 (.771ص
و نییز مالحظیه فیرامی      ، در هیر دو رواییت  ها با بررسی مواد مربوط به قوانی  هیتی

در بسییاری   هیا  هیتیی ولیت کیفری در بیی  قیوم   ؤیابیم که مس پادشاهان ای  قوم درمی

 هیتیاییخواهی خانوادگی در جوامع بدوی، در جامعه  آثار خونه و جمعی بود موارد دسته

همان رسم وابسته اسیت کیه گنیاه، مربیوط بیه همیه افیراد         ای  عقیده به. نیز پابرجا بود

اگر  هیتیاییدر جامعه . گردند شود و خانواده او در مجازات شریک می خانواده خاطی می

تنهییایی بمیییرد، بیکییه مییرگ شییامل خییانواده او نیییز  بییرده قییرار اسییت بمیییرد نباییید بییه

 .(69، ص7910بهزادی، )شود می

 قانون دولت آشور. 2-9

النهری ، در هزاره سوم قبل از میالد تأسییس شید و از    دولت آشور در شمال منطقه بی 

قدرت آشوری مقارن با یع، تمدن بابیل  . حیث تمدن و فرهنگ جایلاه بیندی پیدا کرد

قدیم بود و گفته شده که تمدن بابیی و تمدن آشوری در واقع دو خواهر بودند که از یک 

وجود آمدند و ای  مادر تمدن سیومر و آکید بیود و ایی  دو خیواهر هرییک ییک         بهمادر 

 .شخصیت مستقل داشتند

کش،  شرقاطقبل از میالد تعداد زیادی از الواح در قیعه  7489و  7486های  در سال

تیری  متیون قیانونی کشی، شیده       شد و الواح مزبور بعد از کش، قیانون حمیورابی مهیم   

 .(77، ص7948بهرامی احمدی، )هستند

ولیت کیفری در حقوق آشیور باسیتان حسیب بعضیی     ؤپیدایش اصل شخصی بودن مس

شیدن   نقطه عطفی در جهت پیشرفت حقوقی بوده است و در متون متعدد، شناخته ،قرای 

ی پشت سر گذاشت  نظام امعن ولیت بهؤولیت کیفری انفرادی و شخصی کردن ای  مسؤمس

قیانون   6طبیق میاده    ،عنیوان مثیال   بیه . شده استولیت کیفری اشتراکی ذکر ؤپیشی  مس

خیود شخصیاً    وهی  به مقدسات مذهبی گردیده اسیت آشور، زنی که مرتکب کفرگویی و ت

و ییا طبیق   . مجازات خواهد شد و به شوهر و پسران و دختران وی تعریی نخواهد گردیید 

تعرض قرار  همسر مردی که دختری باکره را اغفال کرده است مورد ،قانون مذکور 67ماده 

 .(49، ص7906کارداشیا، )نخواهد گرفت
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اگیر بیه ییک دختیر     ( 66، میاده  Aلوح ) شایان ذکر است طبق قوانی  آشوری میانه

تواند از متجاوز بخواهد که بیا دختیر ازدواج کنید     مجرد عنفاً تجاوز شده باشد پدر او می

که بدون  یا ای . بسردازدکه حق طالق داشته باشد و سه برابر مهریه عرفی را نیز  بدون ای 

اگر متجاوز ازدواج کرده باشد، همسر . تحقق عروسی سه برابر مهریه عرفی را مطالبه کند

وسیتبروک،  )وی را باید تحویل پدر دختر بدهند تا مورد سون استفاده جنسی قیرار گییرد  

 .(769، ص7949
که از منابع مهم البته با بررسی سایر مواد قانون آشور و نیز مالحظه فرامی  سیطنتی 

رود، کامالً مشخص است که در حقیوق آشیور سیاسیت کیفیری      شمار می حقوق آشور به

ها اتخاذ شده بیود و در   ای در خصوص رعایت یا عدم رعایت اصل تساوی مجازات دوگانه

در میوارد  کیه  رسید   نظر میی  بسیاری موارد فرامی  سیطنتی مغایر مواد قانونی بودند و به

فرامی  سیطنتی، ای  فرامی  سیطنتی بود کیه قابیییت اجراییی داشیته      مغایرت قانون با

از دو  بانیسالمذکور، پادشاه آشور قانون  6رغم نص صریح ماده  عیی ،عنوان مثال به. است

، پروردگیار می  کیه میرا آفریید، مرتکیب       آشیور که شدیداً عییه » گوید دشم  سخ  می

ییا   .«کرده و زنیده پوستشیان را کنیدم    م  زبانشان را قطع: کفرگویی و توهی  گردیدند

هرکس عییه خدای یهودیان مرتکب ایی  جیرم   »که دهد  ، شاه بابل فرمان مینبوکد نصر

 (.796، ص7949وستبروک، )«اش ویران خواهد شد شود مثیه و خانه

طبق  .است  «مجازات انعکاسی»از دیلر مواردی که در حقوق آشور قابل دقت است 

ولیت کیفری پذیرفته شده بود که حتی بیا  ؤتنها اصل شخصی بودن مس ها نه مجازات ای 

ای کیه مرتکیب جیرم شیده اسیت مجیازات        های انعکاسی، مجرم از ناحیه مجازات اعمال

 .گردد می

اجراهایی است که  دسته یمانت اند، بیکه آن اشتباه قصاص تیقی شده ها به ای  مجازات

ایی   . خیواهیم مجیازات کنییم    میی گیر جرمیی اسیت کیه      چلونلی اجیرای آنهیا تیداعی   

ای کیه بیا آن مرتکیب جیرم شیده اسیت مجیازات         اجراها مجرم را از همان ناحیه یمانت

. شیود  هیای انعکاسیی یافیت میی     های زیادی از مجیازات  در قوانی  آشوری نمونه. کند می

خیاطر   بیه و  شیود  مجاز زنی است، یک انلشیتش قطیع میی   مردی که متهم به لمس غیر

مجیازات زنیا ییا لیواط در     (. 4، میاده  A لوح) کنند ، لب وی را قطع میبوسیدن غیرمجاز

                                                                                                                             
1. Mirroring punishment. 
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بر سر کنیز یا زن روسسی که بیا  (. 68و  76، 0مواد )بعضی موارد قطع آلت تناسیی است

پاشییدن قییر   . پاشیند  ترتیب نظم را مختل کند، قییر میی   حجا  به خیابان برود و بدی 

هیا   آلمیانی  .(98میاده )اند  در آن پوشانیدهق خویش را حیادآور چادری است که آنها به نا

 و نجفیی ابرنیدآبادی  )اند کار برده را در خصوص ای  مورد به 7«ای کیفرهای آیینه»اصطالح 

 .(799، ص7909بادامچی، 

 ولیت کیفری در ادیان خاور نزدیکؤاصل شخصی بودن مس .3
 آیین زردشت. 3-9

پرسیتی   پیغمبر ایرانی تعییم فرمود یک آیی  اخالقیی و طریقیه یلانیه    زردشتدینی که 

هرچند  ،، خود موجد و شارع دینی نوی  گردیدعبرانینبی موحد  موسیوی مانند . است

 زردشیت . مبادی و معتقدات بازمانده از پیشینیان را پایه و مبنای مفاهیم خود قیرار داد 

ای  . «خدای حکیم»یعنی  است لقب داده امزد اهوراخدای معبود و متعال کیش خود را 

در زمان او معرول و معیوم بیوده اسیت و بیدون     مزدا، بیکه اسم بودگذاری اختراع او ن نام

انید و آن همیان    دانسیته  را هملی خدای عالم و خیّاق و نظّام طبیعت می اهورا مزداشک 

یش عام و خاص بیوده  مورد ستا وارونابه لقب و نام  هند های آریاییخدایی است که نزد 

ها قبل از او به ای  خدای متعال و  سال زردشتشود که عشیره و قبییه  است و معیوم می

 .(967، ص7909بایرناا، )اند نیکو نهاد اعتقادی قدیم داشته

حاکم بود که پیروان آن به چند خدا اعتقاد  مزدیسنا، آیی  زردشتدر ایران پیش از 

دادنید و   را قیرار میی  ( خدای مهر ییا خورشیید  ) میترا، خدای اهورا مزدادر کنار . داشتند

با ظهور خود آیی  پیشی   زردشت. کرد نیز ای  دو را همراهی می آناهیتایا  ناهیدخدای 

سوی یکتاپرسیتی سیوق داد و میردم را بیه پرسیتش       را اصالح کرد و شرک ایرانیان را به

 .(698، ص7904 ،مظاهری تهرانیجانی و  حسی )فرا خواند( اهورا مزدا)خداوند متعال 

است کامالً مشخص است که اصل  زردشتیانکه کتا  دینی  اوستابا توجه به تعالیم 

 .بیوده اسیت   زردشیت ولیت کیفری از اصول پذیرفتیه شیده در دیی     ؤشخصی بودن مس

. باشید  ول جرم ارتکابی توسط خود میی ؤ، هر کسی مساوالً زردشتطبق تعالیم  ،بنابرای 

ولیت کیفری باشید  ؤشود که واجد شرایط و ارکان مس مجازات فقط بر فردی بار می، ثانیاً

                                                                                                                             
1. Spiegelnde strafe. 
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 .یعنی بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد

ای وایح و مبره  است کیه در بنیدهای    اندازه پذیرش ای  اصل در حقوق زردشت به

هرکس معمیار سرنوشیت   ... »آمده است که  زردشتنقل از  به اهنودگات یسنا 79تا  77

، 7901مهیر،  )«کنید  درو میی  اشاهرکس کشته خود را طبق قانون جاودانی ... است خود 

 (.670ص
در خصوص ای  مویوع که دی  زردشتی در چه مقطع تاریخی در ایران راییر بیوده   

، کییان عیمای تاریخ ادیان عقیده دارند کیه در هنلیام تأسییس و بسیط سییطنت       ،است

واقیع در شیمال غربیی     میاد دند و در ایالیت  آن را دی  رسمی دربار قرار دا پاراشاهان 

در آن ناحیه به قبول  مغانغیبه نهایی حاصل کردند و جماعت  زردشتایران نیز پیروان 

عییل   خود زردشتی بوده است لیک  بیه  کوروش کبیر. و پشتیبانی آن آیی  تسییم شدند

و  هخامنشیی خیرج نیداد، لییک  دیلیر پادشیاهان       سیاسی در آن دی  چندان تعصب به

انید و   ، ایی  روش اعتیدال را تیرک کیرده    خشایار شیاه و  داریوش اولجانشینان او مانند 

اند و غیر از دوره کوتیاهی کیه    را پیش گرفته اهورا مزداعبادت  ویوح و صراحت تمام، به

شد و بر ایی  دیی  آسییب وارد آمید، همچنیان در       اسکندرایران پایمال حمیه سساهیان 

ای رسید کیه   به درجه ساسانیانت و قوت دی  زردشت در زمان ادامه یاف ساسانیانزمان 

کیه نوبیت بیه اسیالم      و اعرا  عصر جاهییت نیز نفیوذ فیراوان کیرد تیا ایی       یهوددر قوم 

 (.911و  977، صص7909رناا، یبا)رسید

و  هخامنشیی ای به ایی  اصیل در تمیدن اییران عصیر       با توجه به موارد مذکور اشاره

در  هخامنشیی های عادالنه در عهد  ای از دادرسی موارد عدیده. نیز یروری است ساسانی

تری  جرایم که از اعضیای درجیه اول    دهد چلونه مجرمی  مهم می ندست است که نشا

یا چلونه افیرادی از بیزه خیانیت بیه     . اند خاندان سیطنتی بودند محکومیت حاصل نموده

ماننید   ،رساند اجرای عدالت مینظر قضات شاهی را در  اند، که خود دقت کشور تبرئه شده

اتهام خیانت به پادشاه توسط قضات  به اردشیر دومپسر بزرگ  داریوشصدور حکم اعدام 

اتهام مذکور توسط قضیات   به اردشیرسردار سساه « تیری باذ»شاهی یا صدور حکم برائت 

 .(69ص، 7ج، 7900 ،زرینی و هژبریان)شاهی

س  خاصی دارای تمیز نسبی تشخیص داده  از( صغیر)، نابرنا دینکردطبق مندرجات 

هیای الزم را بیه او بدهید و هرگیاه      م او بود که از ای  سی  آمیوزش  بر پدر و قیّ و شد می

اساا بند  بر. ولیت آن با پدر بودؤشد مس ندیدن مرتکب گناهی می کودک در اثر آموزش
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هشیت سیاللی   ، اطفال تیا هفیت و   در رابطه با یر  و جرح دینکردمجموعه قوانی   78

ولیت جزایی بودند و آغاز س  تمیز و تشخیص نسبی، هشت ساللی بوده ؤکامالً فاقد مس

خیود صیغار نییز بیه دو دسیته      . کنید  مجرمی  را به صغیر و کبیر تقسیم می اوستا. است

شیوند و   میول تیقی ؤصغار تا هشت سال که بنابه روایت منقوله غیرمس :شوند تقسیم می

 .(79، ص7908واحدی نوایی، )تر است مجازاتشان خفی، سال که 77تا  0صغار 

بیوده اسیت وقتیی     زردشتگرفته از تعالیم  ارزش ای  طرز تفکر قوم ایرانی که نشأت

شود که آن را با تفکر حاکم بر سایر اقوام و مییل آن زمیان، حتیی آنهیا کیه       آشکارتر می

کیودک را روی دسیت    هیا  فنیقیی  ،عنوان مثال به. تحت سیطه ایران بودند مقایسه نماییم

سیوخت و   افروختند تا کودک بیچاره می گذاشتند و در زیر آن آتش می خدا میة مجسم

به ای  کیار چنیان ایمیان داشیتند کیه میادران هنلیام سیوخت           فنیقیعقل  مردم کوتاه

همی  خیاطر بیود کیه     به. کردند کودکان خویش، گرد مجسمه خدا پایکوبی و شادی می

بست، آن بود کیه  ( کارتاژ) قرطاجنهکه با حکومت  داریوش کبیره یکی از شرایط عهدنام

ایشان باید از سوزاندن اطفال و قربانی کردن آنها در راه خدای بزرگ فنیقییه خیودداری   

 .(707، ص7908واحدی نوایی، )کنند

ولیت کیفیری در آییی  زردشیت    ؤباید توجه داشیت کیه اصیل شخصیی بیودن مسی      

در حیالی کیه اصیل بیر      ساسیانیان کیه در عصیر    مچنیان ه و استثنائاتی نیز داشته اسیت 

ولیت جزاییی ناشیی از   ؤولیت کیفری بوده است، در موارد مختی،، مسؤبودن مس شخصی

بینیم کیه اشخاصیی غییر از مرتکیب اصییی جیرم،        باشیم و می عمل دیلری را شاهد می

در قبیال  ولیت پدر ؤاز جمیه ای  موارد، مس. شوند ول اعمال ارتکابی وی شناخته میؤمس

ولیت بسییتلان و نزدیکییان مجییرم در رابطییه بییا  ؤجییرایم ارتکییابی توسییط فرزنیید، مسیی 

ولیت صاحب ؤاو و مس ةولیت فرماندار نسبت به جرایم ارتکابی در حوزؤشکنی، مس پیمان

، هرگیاه  گنباسرنیلاد نسیک مطابق بند دوم از بخش دوم  ،عنوان مثال به .باشد حیوان می

از آمیوزش دادن بیه او   ( سیاللی  0تا  1)س  تشخیص اولیه پدر پس از رسیدن فرزند به 

 رییا د . ول آن خواهد بودؤکوتاهی کند و فرزند به آن سبب مرتکب جرمی شود، پدر مس

آمده است که هرکس پیمان قولی را نق  کند، گناه وی تیا   وندیدادمورد نق  عهد در 

میزان سیرایت  . کند تری  خویشاوندانش با سزای مساوی سرایت می سیصد ت  از نزدیک

عنیوان مجیازات    ای که به تعداد یربات تازیانه ةانداز تر وعده، به خی، هر یک از انواع مهم

یابد که ممک  اسیت بیه سیصید تیا هیزار نفیر از        آن جرم تعیی  شده است، افزایش می
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یا مطابق بند یکصد و بیست و یک فصل پینجم      . تری  بستلان مجرم سرایت کند نزدیک

هیای ظالمانیه و    ول جرایمی است که در اثر فرمانؤ، فرماندار یک ایالت مسوم نسکنیکات

طبیق بنید سیی و یکیم بیا       . دهد انتسابات نامناسب او در حوزه فرمانروایی وی رخ می

نیز هرگاه صاحب سگ، آن را نبنیدد و آن سیگ زخمیی بیه حییوان و       وندیدادسیزدهم 

. یعنی پانزده یربه تازیانه را باید تحمل کندانسانی وارد آورد، مجازات گناه زخم عمدی 

گاه گوسفندی کسی را بکشد، اگر صیاحب  آمده است که هر نیکا توم نسکدر  ،همچنی 

اما اگر صاحب گوسفند آن را . آن در نلهداریش کوتاهی نکرده باشد، گنهکار نخواهد بود

حیدی نیوایی،   وا)شیود  افسار نکرده باشد، در مقابل کشته شدن فرد گنهکار محسیو  میی  

 .(77-70صص، 7908
عنیوان مجیازات تکمیییی     بیه  ساسانییکی از مواردی که گاهی اوقات در حقوق عصر 

نوعی خیالل اصیل شخصیی بیودن      شده است مصادره اموال مجرم است که به اعمال می

 :عبارت است از ساسانیاناز جمیه موارد یبط اموال، در زمان  7.ولیت کیفری استؤمس

 .(ماتیکان هزار داتستان 96فصل  91بند ) نفع پادشاه زندیق به یبط اموال( ال،

 انید  نفع کسانی که از جادوهای وی متضرر شده یا آسیب دیده یبط اموال جادوگر به(  

 .(ماتیکان داتستان 96فصل  97بند )

واحیدی نیوایی،   )(دینکرد 68فصل  790بند ) نفع دولت یبط اموال محکوم به مرگ به( ج

 .(09ص، 7908

 آیین یهود. 3-2

آن را الهی دانسته و از پییامبر آن   أاست که اسالم منش ابراهیمیت از ادیان بزرگ یهودی

در میان ادیان زنده جهان غیر از اسالم، تنها یهودیت است کیه دارای  . تجییل کرده است

ریشه ای  نظیام  . هایی با نظام فقهی اسالمی دارد ای است که شباهت نظام فقهی گسترده

                                                                                                                             
تا جایی که بعید   ،کند گناه نیز تحمیل می نیز معتقد است مصادره اموال، کیفر بزهکار را به بی بکاریاکه  همچنان .7

بارزتری  نمونه آن قانون جزای توسکان . های وی شدند گذار مجذو  اندیشه از انتشار رساله بکاریا، چندی  قانون

در شیرح جهیات و   . اجرا گذاشیته شید   به دوک بزرگ پیرل و پولدتوسط  7107نوامبر  98ایتالیا است که در  در

عنوان  از هنلام جیوسمان به تخت توسکان، به بررسی و اصالح قوانی  جنایی به»اهدال ای  قانون آمده است که 

گنیاه آنیان    های بی را که معموالً به خانواده مصادره اموال بزهکاران... مان توجه داشته ایم  یکی از وظای، اساسی

 .(66و 91صص ،7919پردال، )«رساند حذل کردیم اند، زیان می که شریک جرم نبوده
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، 7906سیییمانی اردسیتانی،   )از احکام در ای  کتا  آمیده اسیت   یتورات است و بسیاردر 

 .(49ص
آن و باشد  یک مویوع بزرگ ظاهر و آشکار می یهوددر تمام دوران سیر مذهبی قوم 

آن قوم . همانا اعتقاد به خدای واحد عادل در نظام طبیعی و دستلاه اجتماعی عالم است

طور ناگهانی نرسیدند بیکه با دوران سیر تیاریخی بالضیروره ایی      به ای  عنایت نهایی، به

توانستند در طول جریان زمان بیه   زیرا کسانی می ؛اندیشه در مفکوره ایشان پدید گردید

ای  نتیجه برسند که قوه عقالنی ایشان هیم از لحیاظ اخالقیی و هیم از نظیر اجتمیاعی       

طریق، عاقبت معتقد به ایی  چنیی    تکامل یافته باشد و با طی یک سیسیه مدارج و طی 

 .(909، ص7909بایرناا، )حقیقت و ایمان به چنی  خدایی بشوند

طور مستقیم ییا غیرمسیتقیم بیه مباحیث      از جمیه منابع موجود در آیی  یهود که به

است که خود به سه بخیش کییی تیورات، کتیب       «کتا  مقدا»حقوقی پرداخته است 

گانه تیورات شیامل سیفر پییدایش،      لبته تنها اسفار پنرا. شود انبیا و مکتوبات تقسیم می

است که کیمات آن را خداوند به  (ع)موسی خروج، الویان، اعداد و تثنیه، کتا  حضرت 

که بخش عمیده آن   های تورات موجود، از جمیه ای  عیت نارسایی به. وی وحی کرده است

اختصاص دارد و یا راجع به احکام عبیادی و فیردی اسیت و     اسرائیل بنییا به تاریخ قوم 

پاسخلوی نیاز جامعه نیست، بحث شرح و تفسییر آن مطیرح شید و اسیتناد بیه سینت       

کیه یکیی از    تیا ایی    ،شید، راییر گشیت    شفاهی که از آن به تورات شفاهی نییز ییاد میی   

های عالمیان   ته، سنت شفاهی را که همان آموخربی یهودا هنّاسینام  دانشمندان یهود به

دلیل اختصار و ناکیافی بیودن میشینا،     به. گرد آورد  «میشنا»نام  گذشته بود در کتابی به

سیسس در  و کننده، ابتیدا در فیسیطی     ی تکمیلامعن به  «گِمارا»نام  شرح و تفسیر آن به

 یامعن به  «تیمود»مجموع میشنا و گِمارا را . نوشته شد «دوگمارا»بابل آغاز و در نهایت 

 .(677، ص7906حسینی، )گویند آموزش و تعییم می

ولیت کیفری در آییی  یهیود پذیرفتیه    ؤکه آیا اصل شخصی بودن مس خصوص ای در

شده بود یا خیر؟ باید گفت که بی  آنچه در منابع مذهبی یهود آمده بیا آنچیه در روییه    

                                                                                                                             
1. Bible. 

2. Mishna. 

3. Gemara. 

4. Talmud. 
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نیوع جیرایم   عمیی بوده است تفاوت وجود دارد و گاهی بی  ای  منابع نیز بیا توجیه بیه    

 .کنیم هایی را در رعایت یا عدم رعایت ای  اصل مشاهده می ارتکابی، تفاوت

، بیا   خیروج )در قوانی  کتا  مقدا، نفری  به خداوند ممنوع اسیت ، عنوان مثال به

آمده است کیه همیان کسیی کیه      77و  76، آیات 69، با  در سفر الویان(. 60، آیه 66

یعنیی ماننید قیوانی  آشیوری بیه       -را تحمیل کنید    خداوند را نفری  کند باید مجازاتش

و کسییی کییه بییه اییی  نییام افتییرا بزنیید باییید سنلسییار  -رسیید  خییانواده او گزنییدی نمییی

 .(796، ص7949وستبروک، )شود

در مواردی که قتل عمد با سبق تصمیم انجیام   ،یا در حقوق یهود طبق کتا  مقدا

تل عمد، تبعید بود ولییک  در ایی    های مرتکب ق که یکی از مجازات رغم ای  شد، عیی می

در . شید  خیون تسیییم میی    ةگیرند شد و قاتل به بازپس حالت مجازات مرتکب تشدید می

اگر شخصی عمداً و با قصد قبیی بیه کسیی   »آمده است که  79، آیه 67، با  سفر خروج

بیرون  گاه م  نیز پناه برده باشد، باید از بست حمیه کند و او را بکشد، حتی اگر به قربان

کامالً مشخص است کیه  از ای  عبارت  .(797، ص7949وستبروک، )«کشیده و کشته شود

 .های با سبق تصمیم نیز مجازات نیابتی پذیرفته نشده بود ، حتی در قتلدر حقوق یهود

خیرج داده   ت عمیل بیه  که در حقوق یهیود در خصیوص جیادوگر شیدّ     مثال دیلر ای 

شیما نبایید زن   »آمده اسیت کیه    70، آیه 66  در کتا  مقدا، سفر خروج، با. شد می

نیییز آمییده اسییت کییه  61، آیییه 68در سییفر الویییان، بییا   .«جییادوگر را زنییده بلذارییید

خیون او  . کننده روح یا جادوگر، چه مرد باشد چه زن، حتماً باید سنلسیار شیود  احضار»

خصوص نقش پادشاه در تعقیب جادوگر آمیده اسیت کیه    حتی در .«گردن خودش است

 .(791، ص7949وستبروک، )تمام احضارکنندگان روح را از کشور بیرون رانده است لشائو

شد و برخالل فرمان پادشاه  در اینجا نیز مجازات فقط در مورد شخص مرتکب اعمال می

 .کرد گفته، مجازات به خانواده وی سرایت نمی شرح پیش به هیتی

کیفیر   (79تا  0، آیات 71) تثنیهکه در مورد سرپیچی از حکم دادگاه، در سفر  یا ای 

موجب  شرحی که گذشت که به ها به مرتکب، مرگ اعالم شده است برخالل قوانی  هیتی

متقابالً شواهدی وجود دارد کیه  . کرد آن مجازات مذکور به خانواده مجرم نیز سرایت می

ای میوارد نادییده گرفتیه     ولیت کیفری در حقوق یهیود، در پیاره  ؤاصل شخصی بودن مس

 .شد یم

یافیت تیابو    النهری  اموالی که به خدا یا پادشاه اختصیاص میی   عنوان مثال، در بی  به
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اختالا آن نق  تحریم و تجیاوز بیه   . شد خوانده می  «اَسکّو»د و گردی تیقی می( حرام)

ولیی چنانچیه    ،اما ای  مجازات متفیاوت بیود   ،شمار آمده و مستوجب مجازات بود تابو به

ای کیه   فرییاً راهبیه  . کرد ممک  بود ای  مجازات، میرگ باشید     میاویاع و احوال ایجا

تر  کرّات اَسکّو را سرقت کرده بود، سوزانیده شد و مردی که غنیمت جنلی را که پیش به

اَسکّو اعالم شده بود، دزدیده بود نباید مورد عفو و بخشش قیرار گییرد، امیا احتمیاالً در     

 .شد مجازات مرگ او تخفی، داده می

نامیده شد، اما ای  واژه تنها درخصیوص    «حِرِم» ،کتا  مقدا همی  نهاد حقوقیدر 

کار رفته است و مجازات مرتکب فراتیر از آنچیه    اموال مقدا اختصاص داده شده به خدا به

  اریحیا از شیهر    عخیان مثالً هنلامی کیه  . النهری  متداول بوده است بود که در حقوق بی 

، خشیم  (71، آییه  7یوشیع، بیا    ) که شهر حرم اعالم شده بود رغم ای  غنیمت برگرفت، به

تیا   7، آییات  1، بیا   یوشع) شود آشکار می اسرائیل بنیالهی در قالب شکست نظامی برای 

هیا و   اش، دام همیراه او، خیانواده   برای مجازات، او باید سنلسار و سوزانیده شود و بیه  و (76

ای کیه امیوال را در آن    بیوده و نییز خیمیه    چه که دارد از جمیه اموال حرمی که نیزد او هر

عیت آن هم ای  است و ( 66تا  66، آیات 1، با  یوشع) شود مخفی کرده بود سوزاننده می

جای نابود کیردن آن در حکیم اخیتالا حیرم      عنوان غنیمت به که گرفت  اموال دشم  به

 .(797ص، 7949 وستبروک،)است

در مورد مرتکب بزه  ،در حقوق یهود مثال دیلر درخصوص نادیده گرفت  اصل مذکور

ناسیزا گفیت     ،(60، آیه 66) در سفر خروج. توهی  به مقدسات و توهی  به پادشاه است

، 67) به شاه یا حاکم و توهی  به مقدسات ممنوع شده است و در کتیا  اول پادشیاهان  

تاکسیتان  جرم ناسزا گفت  به خدا و پادشاه سنلسار گردیده و  به  نابوت، (77تا 78آیات 

، 4کتا  دوم پادشیاهان،  ) او را شاه مصادره کرده است و ظاهراً پسران او نیز اعدام شدند

و ای  عکس مقررات حاکم در قوانی  آشیوری میانیه    (779ص، 7949 وستبروک،)(67آیه 

ای  جرم فقط سییب حییات مرتکیب و مصیادره امیوال وی را       و بود که توییح داده شد

                                                                                                                             
1. asakku. 

2. Herem. 

3. Achan. 

4. Jericho. 

5. Naboth. 
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 .رسید ای نمی ضای خانواده وی صدمهدرپی داشت و به دیلر اع

های با سبق تصمیم، مجازات نییابتی   ، حتی در قتلهرچند در حقوق یهود ،همچنی 

. های عمیی، میواردی خیالل آن مشیاهده شیده اسیت      پذیرفته نشده بود ولیک  در رویه

ای از ای  رویه  نمونه داوود نبیو تصمیم متخذه توسط  شائولتوسط   ها جبعونیعام  قتل

بودنید کیه در بیی      هیا  آمیوری گیروه کیوچکی از    هیا  جبعیونی  کیه تویییح   ، با ای است

قسم خورده بود که آنان  اسرائیل بنی. نبودند اسرائیل بنیساک  بودند ولی از  اسرائیل بنی

که تعصب نژادی داشت با دام  زدن به جنگ و نقی  عهید، آنیان را     شائولرا نکشد اما 

 داوودبعیداً در دوران سییطنت   . سیی از ایشیان بیاقی نمانید    عام کرد تا در اسرائیل ک قتل

و خاندان اوسیت   شائولسبب ای  قحطی خطای  که گفت داوودقحطی شد و خداوند به 

توانم ظیمی را  آنها را احضار کرد و پرسید چلونه می داوودپس . را کشتند ها جبعونی که

عیوض   نشیدند و گفتنید بیه   که در حق شما شده جبران کنم؟ آنان به طال و نقره راییی  

خواهنید و بیا    که اکنون میرده بیود، هفیت نفیر از پسیران او را بیرای انتقیام میی         شائول

 .(791ص، 7949 وستبروک،)، قحطی پایان پذیرفتیهوهمقابل  شائولدارآویخت  پسران 

ولیت ؤنکته دیلر در آیی  یهود ای  است که اعمیال مجیازات منیوط بیه احیراز مسی      

ول باید در برابر اعمال ؤولیت احراز شد فقط فرد مسؤی که ای  مسکیفری است و هنلام

خود پاسخلو باشد و اعضای خانواده، خویشان و دوسیتانش در برابیر اعمیال او پاسیخلو     

، 7909جیانی،   گییدوزیان و حسیی   )زیرا هرکس باید پاسخلوی اعمال خود باشید  ؛نیستند

 .(797ص
بایست براساا ظاهر آنیان   تورات را نمیدر پایان ذکر ای  نکته یروری است که آیات 

می  کیه خداونید    »: آمده اسیت  6، آیه 68، فصل عنوان مثال در سفر خروج به. تفسیر کرد

کننیدگان خیود    خدای توأم غیورم که گناه پدران بر پسران تا پشت سِییّم و چهیارم بغی    

خشیم و   خداونید دییر  »: آمده است 70، آیه 79همچنی  در سفر اعداد، فصل  .«رسانم می

هیچ وجه ابران ننموده، عقوبیت   اما خبیثان را به. بسیار رحیم است و بخشنده عصیان و گناه

 .«کشد گناه پدران از پسران تا سیّم و چهارم پشت می

گونیه   زییرا ایی   ؛ ها دانسیت  ای  مضامی  را نباید مغایر با اصل شخصی بودن مجازات

های آینده است و نه انتقال  باثت به نسلآیات درصدد بیان آثار ویعی و وراثتی گناه و خ

                                                                                                                             
1. Gibeonites. 
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سفر تیورات مثنّیی بییان     69از فصل  77که آیه  کما ای . کیفر و مجازات ظاهری به آنان

سیبب گنیاه خیود کشیته      کس بیه رهی  پیدران کشیته نشیوند،    عیوض اوالد،  بیه » :دارد می

 ولیت کیفیری اشیاره  ؤکه صراحتاً به اصل شخصی بودن مس (709، ص7901نوبهار، )«شود

 .دارد

 آیین مسیحیت .3-3

آیی  مسیحیت یکی از ادیان بزرگ اسالمی است که خداوند متعال احکام شریعت آن را 

عنوان چهارمی  پییامبر اولیوالعزم نیازل     به (ع)عیسی در کتا  مقدا انجیل بر حضرت 

از سوره مبارکه  99فرموده است و ای  مویوع در آیاتی از قرآن کریم ازجمیه آیه شریفه 

هیای اخالقیی و معنیوی زنیدگی      به جنبیه  (ع)عیسی حضرت . نیز بیان شده است ئدهما

. دانست های مردم را کار نیکویی می پوشی از بدی داد و گذشت و چشم اهمیت زیادی می

عنوان یکی از شیرایط رسییدن بیه حییات      به مسیحیتلذا خودداری از ارتکا  جرایم در 

 .(0ص ،7907خداکرمی، )جاودانه شناخته شده است

هیای رسیوالن اسیت کیه      هیای چهارگانیه و نامیه    انجیل ،منابع عمده تاریخ مسیحیت

در  عیسیوی در ای  کتیا ، میذهب نیوی     . دهند مجموعاً کتا  عهد جدید را تشکیل می

جرح و تعدیل بسیار حاصل کرده است ولیی در مقیدار ایی  جیرح و      عیسیبا  شخص 

خیود   عیسینکته مسیم ای  است که . تعدیل بی  محققان اتفاق رأی حاصل نشده است

تعالیم خود را تحریر نکرد بیکه به شاگردان خود اعتماد فرمود و به آنها امر کرد کیه بیه   

یاد دارند به دیلیران   و در حافظه خود به اند اطرال جهان بروند و آنچه را که از او آموخته

عموم مورخان معتقدند که بعد از مرگ او بعضی شاگردان وی آن کیمات و . تعییم دهند

کیه   های تاریخی، بیرای آن  جا یادداشت اقوال را به رشته کتابت درآوردند و بر آنها جا به

افزوده شده که به سهو و بنابرای  شاید بعضی از اقوال بر آن  .فراموش نشود ایافه کردند

 .(617، ص7909بایرناا، )اند منسو  داشته عیسیغیط آنها را به 

بیی    ،که آیا مسیحیت دارای نظام حقوقی مستقل از یهود بیوده ییا خییر    در با  ای 

اند تفاوت وجود دارد ولیک  هرچند بعضیی از   کسانی که در با  آیی  مسیحیت قیم زده

بیار   شریعت یهود و تسهیل برخی از احکام سخت و مشقت گر نسخ آیات قرآن کریم بیان

توان دریافت که مسییحیت فاقید    بر یهود نسبت به مسیحیان است ولی از ای  آیات نمی

طیور کیه خداونید متعیال      زییرا همیان  ؛ نظام حقوقی مستقل از حقوق یهود بیوده اسیت  
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آسیمانی وی   و کتیا   (ع)موسی و کتا  آسمانی وی را تأییدکننده و مصدّق  (ع)عیسی

کننیده   و کتیا  آسیمانی وی را تأکیدکننیده و تصیدیق     (ص)محمید  دانید، حضیرت    می

 7.کند اعالم می هاپیامبران پیشی  و کتا  آسمانی و شرایع آن

البته بر خالل نظام حقوقی اسالم و یهود، مسیحیت کنونی عمدتاَ صبغه اخالقی دارد 

هیای   دلیل ییرورت  از ای  رو به. است و جز در موارد بسیار محدود، فاقد مقررات حقوقی

هیا تحیت    ها و کشییش  اجتماعی و در حد ناچاری، از حقوق روم و تراوشات ذهنی اسق،

 .(670، ص7906حسینی، )ساخته کییسا به آن افزوده شدعنوان سنت و مقررات خود

هیای آییی  یهیود، اصیل شخصیی بیودن مجیازات را         با توجه به آموزه مسیححضرت 

جمعی بودن . شناسد اما معتقد است که نباید بدی با بدی پاسخ داده شود رسمیت می به

عیمای حقوق کییسا نیز با اقدامات خود بیر  . خورد چشم نمی به مسیحولیت در آیی  ؤمس

دانان کییسایی سه کار مهم انجام دادند کیه ایی     حقوق. اند حقوق کیفری تأثیرگذار بوده

موجب آن  جرم را از گناه که از نظر آنان به (7 :امر مهم موجب ترقی عیوم جزایی گردید

مویوع  (6. انسان در مقابل خدا پاسخلو و مستوجب استغفار و توبه است تفکیک کردند

ولیت کیفییری ؤاراده را شییرط الزم مسیی (9. ولیت جزایییی را تعیییی  نمودنید ؤدقییق مسیی 

رسیمیت   هولیت کیفیری بی  ؤترتیب در آیی  مسیح، اصل شخصی بودن مس بدی . دانستند

 .(691، ص7906حسینی، )شناخته شده است

 آیین اسالم .3-9

عنیوان   بیه  (ص) محمید عنوان اکمل ادیان و پییامبر اکیرم حضیرت     دی  مقدا اسالم به

هیای   تیری  نظیام   امروز نظام حقوقی اسیالم یکیی از پیشیرفته   . آخری  پیامبر الهی است

 .حقوقی است که تاکنون شناخته شده است

کیفری در نظام حقوقی اسالمی بیا آنچیه در دنییای خیارج از اسیالم      قواعد دادرسی 

هیای دادرسیی    بیا روش  ،ای  قواعد در عی  ساده و کامیل بیودن  . گذرد متفاوت است می

اصول دادرسی کیفری اسالمی نیه از حقیوق    ،در واقع. دناتهامی و تفتیشی سنخیت ندار

، بیکیه  هسیتند های قدیمی  ستمروم تبعیت کرده و نه برگرفته از قواعد حقوقی دیلر سی

 .(77ص، 7ج، 7918آخوندی، )باشند میالذات حقوقی مستقل و ب

                                                                                                                             
 .676ص ،7906حسینی، : بنلریداطالع بیشتر کسب  برای. 7
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وجیود   «اصیول دادرسیی اسیالمی   »هرچند در فقه اسالمی با  خاصی تحت عنیوان  

( ع)ندارد ولیک  با دقت در آیات قرآن کریم، کتب فقهی، سنت نبوی و سیره معصومی  

ولیت کیفیری و نییز اصیل    ؤاصل شخصی بودن مسی . توان ای  اصول را استخراج نمود می

 .اند ها از همی  دسته فردی کردن مجازات

بنیابرای  دربیاره   . ولیت کیفری، از قواعد اولیه شریعت اسالم استؤشخصی بودن مس

. گیردد  جیرم دیلیری مؤاخیذه نمیی     کس به هیچ و ول خواهد بودؤجرم، تنها فاعل آن مس

، 6ج، 7919عوده، )یاری از آیات تثبیت فرموده استبس قرآن کریم ای  اصل عادالنه را در

کس چیز بدی  هیچ»: فرماید از جمیه آن آیات، گفتار خداوند تعالی است که می .(796ص

و  6«گییرد  دوش نمی هیچ نفسی بار گناه دیلری را به»و  7«کسب نکرد ملر بر یرر خود

و  9«بر یرر خیویش کیرده اسیت    ،هرکس کار نیکی کند بر نفع خود و هرکس بد کند»

کنید، چیون              روایت شده است که بر ایی  اصیل تأکیید میی    ( ص) احادیثی از پیامبر اکرم

 9.«شود خاطر جرم پدر و برادرش مؤاخذه نمی انسان به»: فرمایند می

همیان   ،نیز آمیده اسیت   (ع)عیی ای  اصل مترقی حقوق کیفری اسالم در سیره امام 

صیدای  »از وی تحیت عنیوان    جیرج جیرداق   ده و ادیب بزرگ مسییحی امامی که نویسن

یاد کرده است و طنی  فریاد عدالت انسانی او تا همیشه تاریخ به گیوش   «عدالت انسانی

 .رسد می

در سیره آن امام همام آمده است که وقتی با درخواست مردم حکومیت را پیذیرفت،   

بدانید اگر م  درخواست شیما را  : ودگرایی خویش تأکید کرد و فرم ای بر قانون در خطبه

دانیم و بیه گفتیه گوینیده و مالمیت       کنم که خود میی  گونه رفتار می پذیرفتم، با شما آن

میعون در بسیتر   اب  میجمآن حضرت وقتی با یربت . سسارم ای گوش نمی کننده سرزنش

اتیش را بیه  خواند و حدود الهی و عمل به قانون در رفتار با ق افتاد فرزندان خویش را فرا

شما را نبیینم کیه خیون مسییمانان را     ! عبدالمطیبای پسران : آنان گوشزد کرد و فرمود

بدانیید کیه در برابیر خیون می  جیز       . فراوان بریزید و بلویید که امیرمؤمنان کشته شید 
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اگر م  از ای  یربت او به شهادت رسیدم، او ! بنلرید. کشنده م  نباید کسی کشته شود

، 7949جیوادی آمییی،   )های او را نبریید  بزنید و دست و پا و دیلر اندامرا تنها یک یربت 

 .(908ص
 ابی  میجیم  از یربت ناجوانمردانیه شمشییر    عییکه جهت نیست که هنلامی  بی لذا

در قصیده سوزناکی بر میرگش گریسیت و ایی  بییت از      ام هیثم نخعیشهادت رسید،  به

و آشنایی آنان با عیدالت انسیانی    عییخوبی بازگوی نظر مردم درباره  قصیده اوست که به

 :استاو 

 .«و یعدل فی العدا و االقربینا      یقیم الحق ال یرتا  فیه» 

دارد و در بی  دشمنان و نزدیکیان بیه عیدالت     یعنی حق را بدون هیچ تردیدی برپا می

جیرداق،  )«با دوست و دشم  به عدالت رفتار کنیید »خود گفته بود  عییآری . کند رفتار می

 (.796، ص7907
ولیت کیفیری،  ؤبعضی از نویسندگان حقوقی در یم  بیان اصل شخصی بیودن مسی  

انید و   ولیت عاقیه در پرداخت دیه را در موارد منصوص، استثنایی بر ای  اصل دانستهؤمس

ولیت کیفیری در شیریعت   ؤل شخصی بودن مسبه اص، از روز ظهور اسالم: اند بیان داشته

وجیود دارد و آن   برای ای  اصل کیی و عام تنها ییک اسیتثنان  . شده است دقیقاً عمل می

گیاه   و آن ،عمید و خطیایی اسیت    وادار کردن عاقیه به پرداخت دیه مجیرم در قتیل شیبه   

میان  یعنیی ه  ؛ایجاد عیدالت مطییق اسیت   ، اند که اساا ای  تنها استثنان استدالل کرده

چون ممک  نیست کیه عمیل    ؛اساسی که اصل شخصی بودن مجازات بر آن استوار است

عمید و خطیا، عیدالت مطییق را      بر طبق اصل شخصی بودن مجازات، در مورد دییه شیبه  

 .(796، ص6، ج7919عوده، )دگرد محقق کند، بیکه عمل به آن منجر به ظیم فاحشی می

عاقیه از احکام امضیایی اسیالم اسیت و     که موارد پرداخت دیه توسط نظر از ای  صرل

موییوع   ،انید  گونه که بعضی از فقها نیز بیان داشته رود، همان شمار نمی سیسی بهأحکم ت

زییرا   ؛گونه ارتباطی به شخصی بودن مجازات نیدارد  ولیت عاقیه به پرداخت دیه هیچؤمس

و ییا شیخص   جنیایتی کیه دیوانیه     ةهمی  دلیل، دی درست به. اساساً دیه مجازات نیست

تیوان گفیت حیال کیه عاقییه دییه را        شود بر عهده عاقیه است و نمی غیربالغ مرتکب می

 ،همچنیی  . جیای مجنیون و دیوانیه مجیازات نمیود      توان عاقیه را بیه  کند می پرداخت می

پردازنید نییز    ترتییب دییه میی    عمد که در آن عاقیه و جیانی بیه   درمورد قتل خطای شبه

عمد، جانی شرعاً گناهی مرتکب نشده  زیرا در قتل خط ی و شبه ؛د مجازات باشدتوان نمی
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 .(667، ص7919مرعشی، )داست تا مجازات گرد

مویوع قابل ذکر دیلر ای  است که در حقوق جزای اسیالم، مجیازات فقیط بیر فیرد      

یعنی شخصی که از صفات بییوغ، عقیل و اختییار در ارتکیا  جیرم       ؛شود ول بار میؤمس

 .مند باشد بهره

ها به عظمیت و اهمییت قواعید     عیمای حقوق جزای دنیا بعد از قرنکه ادعا شود اگر 

. اند، سخنی گزال و مبالغیه نیسیت   کیفری اسالمی پی برده و حتی از آن الهام نیز گرفته

محاکمه اجساد و حیوانات و مجازات صغار و مجانی  و اخذ اقیرار بیا   ، عنوان شاهد ادعا به

و آمریکا و بی  میل دیلر جهان مرسوم بود ولی در حقیوق   شکنجه تا ای  اواخر در اروپا

 .(974، ص7946، قربانی و موحدی)اسالمی از چهارده قرن پیش ممنوع و تحریم شده بود

 که فقهیای شییعه و سینی در نقیل آن اجمیاع دارنید      « حدیث رفع»در ای  خصوص 

 7.بهتری  شاهد است

  

                                                                                                                             
ثالث، ع  الصیبی حتیی یحیتیم و عی  النیائم حتیی یسیتبیق  و عی          رفع القیم ع  »(: رفع القیم)حدیث رفع . 7

 .«المجنون حتی یفیق

و میا   ،و ما اکرهوا عییه ،النسیان و ،الخطا: رفع ع  امتی تسعه» است که( ص)سخ  پیامبر اکرم  ،همچنی 

 ؛«ینطق بشفه الخیق ما لم الوسوسه فی التفکر فی و ،الطّیره و ،الحسد و ،و ما ایطّروا الیه ،و ما الیطیقون ،الیعیمون

دانند، آنچه  خطا، فراموشی، آنچه بدان مجبور شوند، آنچه نمی: ولیت نُه چیز از م  برداشته شده استؤیعنی مس

آمیز در آفرینش، تیا زمیانی    فال بد زدن و تفکر وسوسه، چه بدان ناچار شوند، حسادتآناز توانشان بیرون است، 

 .«که به زبان آورده نشود
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 نتیجه

ولیت کیفیری  ؤگیریم که اصل شخصی بودن مس گفته شد نتیجه میکه با توجه به آنچه 

ولیت کیفیری، در مقابیل اصیل    ؤعنوان یکی از اصول اساسی و بنیادی  حیاکم بیر مسی    به

ولیت کیفری قرار دارد و به ای  معنا است کیه شیخص فقیط در برابیر     ؤجمعی بودن مس

کیه بیالغ،    هیم درصیورتی   ول و پاسخلو است آنؤاعمال مجرمانه ارتکابی توسط خود مس

 .اقل، آگاه و مختار باشدع

المیل  در حقوق کیفری بی  ،بر حقوق داخیی اهمیت ای  اصل تا جایی است که عالوه

طیور   المیییی بیه   اساسنامه دییوان کیفیری بیی     66ماده . کید واقع شده استأنیز مورد ت

بار توسط دادگاه نظامی  ای  اصل برای نخستی . مفصل به تبیی  ای  اصل پرداخته است

باشد که هرگیاه فیردی    گر ای  مویوع می المییی نورمبرگ منتشر شد و بیان بی  کیفری

ول ؤشود، شخصاً مسی  المییی می مرتکب یکی از جرایم درون صالحیت دیوان کیفری بی 

  .باشد و خود وی مجازات خواهد شد می

ها نیز در ای  است کیه شخصیی بیودن از     تفاوت ای  اصل با اصل فردی کردن مجازات

هیا اسیت و    ولیت کیفری و فردی کیردن از اصیول حیاکم بیر مجیازات     ؤحاکم بر مس اصول

بیا  . م بر اصل فردی کردن مجازات استولیت کیفری مقدّؤاصل شخصی بودن مس ،بنابرای 

رعایت اصل فردی کردن مجازات است که دادرا مواردی مثل شخصیت، جنسیت، سی ،  

را ... و احوال خاص مؤثر در ارتکیا  جیرم و    اقرار یا عدم اقرار متهم به ارتکا  جرم، اویاع

 .نماید درنظر گرفته و براساا آنان مبادرت به تعیی  مجازات درخصوص مجرم می

ولیت کیفری را دی ، عقل، عرل ییا هیر میورد دیلیری     ؤمبنای اصل شخصی بودن مس

 پیذیر  شیود و اجیرای آن امکیان    بدانیم، در صورتی ای  اصل در عمل مفید فایده واقیع میی  

 .گذاری جنایی وارد شده باشد گردد که از طریق ساخت سیاسی جامعه به نظام سیاست می

در قیوانی   که النهری  باستان نیز باید گفت  در مورد پیشینه ای  اصل در حقوق بی  

مقدم بر قانون حمورابی یعنی قانون ارکاژینا، قانون اور نمو، قانون لیسیت اشیتار و قیانون   

حتی در میاده   و گر نادیده گرفت  اصل مذکور باشد برنخوردیم که بیانبه موردی ، اشنونا

قانون اخیر، در خصوص مالک دیوار خطرناکی که فرو ریخته و منجر به مرگ کسیی   60

                                                                                                                             
1. See: Comite international Geneve. (2014). ICRC, Advisory service on international Humanitarian 

Law, p. 13. 
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که هرگاه اخطارهای الزم بیه مالیک داده شیده و از تعمییر     است شود صراحتاً قید شده 

دارنید فقیط از شیخص مجیرم انتقیام      دییده حیق    دیوار خودداری کرده باشد خانواده بزه

توان  نامه حمورابی، مواد قانونی متعاریی وجود دارد که با جمع آنها می در قانون. بلیرند

صورت کامیل رعاییت    ولیت کیفری در آن زمان بهؤ، اصل شخصی بودن مساوالً که گفت

وع دییده در تعییی  نی    ثانییاً، موقعییت و طبقیه اجتمیاعی بزهکیار و بیزه      . شده است نمی

 ،684، 777طیی میواد    در همی  قیانون حمیورابی   ،همچنی . ها مؤثر بوده است مجازات

بیر   ،جای اعمال بیه مجیرم   مجازات نیابتی به ای  معنا که مجازات به 698و  664 ،678

 هیا  شده است، پذیرفته شده بود و در قوانی  هیتی عضوی از اعضان خانواده وی اعمال می

ولیت کیفری صیراحتاً ذکیر   ؤاصل شخصی بودن مس 99ده چند در بعضی مواد مثل ماهر

احتیاطی موجب غیرق شیدن دیلیری در     که هرگاه فردی بر اثر بی اشده بود، به ای  معن

ولی در بعضی موارد دیلر ای  قانون، انتقام  ،شد شد فقط شخص او کشته می رودخانه می

 .بودبینی شده  نیابتی هم که ناق  صریح اصل مذکور است، پیش

به مجازات شخص مرتکب کفرگویی و توهی  و در میاده   6ر قانون آشور، طی ماده د

مرتکیب   ةخانواد یبه مجازات شخص زانی اشاره شده و تصریح گردیده بود که اعضا 67

شیود کیه فیرامی      ولی در همی  نظام حقوقی مشاهده میی . گیرند مورد تعرض قرار نمی

مرحیه اجرا  ، بهولیت کیفری بودهؤی بودن مسکه مغایر با اصل شخص بانیسالپادشاه آشور 

 .درآمده است

هیرکس معمیار سرنوشیت خیویش اسیت و      »در آیی  زردشت صراحتاً آمده است کیه  

در ای  آییی ، اوالً هیر کسیی     .«کند درو می اشاهرکس کشته خود را طبق قانون جاودانی 

شیود کیه    شخصی بار میی ، مجازات فقط بر اًثانی .باشد ول جرم ارتکابی توسط خود میؤمس

های ایرانی پییش از   البته در قوانی  حاکم بر حکومت. ولیت باشدؤواجد شرایط و ارکان مس

 .نائاتی بر ای  اصل بار بوده استاسالم که اکثر حاکمان آن بر آیی  زردشت بودند، استث

 های با سبق تصمیم نیز است، حتی در قتل ابراهیمیدر آیی  یهود که از ادیان بزرگ 

های نیابتی پذیرفته نشده بود و در بسیاری موارد مثل جیادوگری، قتیل عمید و     مجازات

های شدید در مورد مرتکب، صراحتاً  بینی مجازات سرپیچی از حکم دادگاه، با وجود پیش

اما . رسد وی آسیبی نمی ةول است و به خانوادؤذکر شده بود که فقط شخص مرتکب مس

گردد که مرتکب، سنلسار    به خدا و پادشاه، مالحظه میدر بعضی موارد مثل ناسزا گفت

 .اند و تاکستان وی مصادره و پسرانش نیز اعدام شده
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در آیی  مسیحیت که از ادیان بزرگ الهی است و خداوند متعال احکام شریعت آن را 

ولیت ؤنازل فرموده است، جمعی بودن مس (ع)عیسی در کتا  مقدا انجیل بر حضرت 

 ،رسمیت شناخته شده است ولیت کیفری بهؤورد و اصل شخصی بودن مسخ چشم نمی به

 .اما اعتقاد بر ای  است که نباید بدی با بدی پاسخ داده شود

عنوان اکمل ادیان الهی، چهارده قرن قبل صراحتاً در کتا  آسمانی  در آیی  اسالم به

ع شده است ولیت کیفری مورد تأکید واقؤقرآن طی آیات متعدد، اصل شخصی بودن مس

رعاییت ایی  اصیل در    . «کشد دوش نمی کس بار گناه دیلری را به هیچ»و آمده است که 

بیر   و سیره معصومی  نیز به بهتری  شکل متجیی اسیت و عیالوه  ( ص)سنت پیامبر اکرم 

ولیت نییز طیی   ؤشرایط مسی  ،ول اعمال مجرمانه خویش استؤکه شخص مرتکب مس ای 

 .بیان گردیده است «حدیث رفع»موارد متعددی از جمیه 
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Abstract 
The principle of personal criminal responsibility is one of the advanced and 

well-known principles in contemporary criminal law, which compliance 

ensures justice and nulla crimen sine lege. An overview of the history of 

ancient Mesopotamia law, where the sun of legislation rose for the first time 

and its luminous ray swept away the whole world, illustrates the bitter fact 

that in ancient societies, the impersonal criminal responsibility which is one 

of the characteristics of the private vengeance period governed the criminal 

relations of the people. But in many of the ancient statutes of that era, the 

principle of the personal criminal responsibility was recognized directly or 

indirectly. Although the royal orders were sometimes shadowed by these 

laws and did not allow law enforcement. In the divine religions of the Near 

East, the aforementioned principle is predicted and emphasized. But in some 

cases, especially in the Zoroastrian and Jewish faiths, the aforementioned 

principle was ignored, and many exceptions violated the rights of those who 

had no role in committing crimes and the cycle of delinquency. In Islam, this 

principle was established fourteen centuries ago as one of the early rules of 

the Shari'a, in the book and the Sunnah, as predicted and confirmed by the 

Prophet (PBUH) and the infallible Imams.   

Key words: Legal history, Personal criminal responsibility, Ancient 

Mesopotamia, Islam, Jews. 
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