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 دور امللك محورابي يف القضاء البابلي

 حممد عبد الغين البكري. د.م

 16/9/2009: تاريخ القبول 9/8/2009: تاريخ التقديم

املقدمــــة 

من أشير مموك العراق القديم،  (م.ق1750-1792)يعد الممك حمورابي 
التي حكمت بالد  (م.ق1625-1894)وىو سادس مموك الساللة البابمية األولى 

وقد تمتع بموىبة عالية في  (م.ق1595-2006)بابل في العصر البابمي القديم 
اإلدارة والحكم مما جعل منو أنموذجًا يضرب بو المثل في ذلك، كما حكم بالد 

 سنة كانت حافمة باالنجازات الكبيرة ال يسع المقام لذكرىا 42بابل ما يقرب من 
 (م.ق1793-1812)فبعد أن تسمم الممك حمورابي الحكم من والدِه سين مبمط . ىنا

كان المشيد السياسي منقسمًا عمى نفسِو بين شد وجذب بين ممالك الحاكمة لمعراق 
القديم والمتاخمة لمدينة بابل والتي كانت عاصمة لمممكة الصغيرة التي خمفيا سين 

 فكان ىذا تحذيرًا (1)مبمط البنِو يأتي في مقدمة تمك الدويالت آيسن والرسا واشنونا
لمممك حمورابي لمعمل وبشكل دؤوب في شتى المجاالت إلرساء قواعد دولتِو التي 

ما لبثت أن توسعت بفضل جيودِه العسكرية فقد تنبو حمورابي إلى ان توحيد البالد 
تحت حكمِو يجب أن يكون الخطوة األولى في سياسة حكمِو وفي اعتقادنا أن 

توحيد البالد ىو االنجاز األىم في سياسة أي حكمٍ  ناجح فأخضَع حمورابي تمك 
الممالك لو ثم امتدت مممكتُو إلى الجنوب لتضم ليا بالد سومر والى الغرب إلى 

 والى الشمال حتى بالد أشور وأصبح يمقب نفسُو بممك بالد سومر (2)مممكة ماري
                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلثار/ قسم اآلثار .
 - 1979- الموصل - عامر سميمان : ترجمة - 1962- لندن- عظمة بابل: ىاري ساكز (1)

. 78ص
موقع تل الحريري حاليًا يقع شرق سوريا بالقرب من البوكمال وىو من مواقع العصر البابمي (  2)

- 1989- لندن- ماري وكرانا مدينتان بابميتان قديمتان - ستيفان دالي: ينظر- القديم
. 2008- بغداد- كاظم سعد الدين- ترجمة
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وبعد أن أتم إرادتو بشأن سياستِو الخارجية وتوحيد  (3)وأكد وممك الجيات األربع
البالد كثـّف جيودِه التي وجييا إلدارة السياسة الداخمية وىنا برزت حنكة ذلك 

.  والعسكريةةالممك في إدارة البالد بعد أن اظير قدراتو في سياستو الخارجي
ييدف البحث إلى تسميط الضوء عمى دور الممك حمورابي في القضاء 

وانجازاتِو في ذلك المجال فقد حكم ذلك الممك العراق في حقبة من حقب تاريخِو 
القديم وكان حكمُو مميئًا باالنجازات، وقد غطى دورُه في مجال القضاء سنين حكمِو 

 بدءاً  من تسممِو لمسمطة حتى نياية حكمِو ونحن ىنا ال نقول إن حمورابي 42الـ 
قد انفرد بيذا الدور من بين مموك العراق القديم فالتاريخ القديم لمعراق يشير إلى أن 
مموكًا سابقين والحقين لحمورابي كان ليم دور في القضاء إال إننا لو أجرينا مسحًا 
بسيطًا لدور كل ممك حكم العراق في القضاء لوجدنا ان الممك حمورابي صاحب 

... االنجاز األكبر واألشمل من بينيم وىذا ما سيتناولو البحث
إن حجم الدور الذي أداه ىذا العاىل في مجال القضاء يعد ميزة اتصف بيا 

فالمعروف أنَّ أنظمة الحكم الممكية منيا والجميورية ينصب جل اىتمام . عن غيرهِ 
الحاكم فييا عمى مجال السياسة واإلدارة العامة لمدولة وتترك الخصوصيات منيا 

لممساعدين من وزراء ومستشارين وان كان ىناك دور لمحاكم في تمك 
إال أن ما . الخصوصيات فانو يكون عمى قدٍر محدود يخدم المصمحة العامة لمدولة

يمكن أن يرى من دور لمممك حمورابي في عدة مجاالت يكون القضاء في مقدمتيا 
يبعث إلى االعتقاد أن ىذا الممك كان حريصًا عمى أن يكون لو الدور األكبر في 

. نظام القضاء البابمي
يقسم البحث عمى ثالثة محاور يتناول كل محور منيا جانبًا من دور الممك 

حمورابي وانجازاتِو في مجال القضاء وحسب الفترة الزمنية التي تم فييا ذلك 
. االنجاز

                                                 

 .  وما بعدىا69ص- 1990- بغداد- حمورابي : محمد األعظمي (3)
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دورُه في إدارة شؤون القضاء وتعيين القضاة . 1
انتيج الممك حمورابي في إدارتو لشؤون مممكتِو نيجًا مركزيًا فربط مؤسسات 
الدولة بكل تخصصاتيا بو مباشرة إما من خالل إدارتو المباشرة ليذه المؤسسات 

كقيادتِو لمجيش مثاًل أو عن طريق تعيين مسؤولين من قبمِو إلدارة تمك المؤسسات 
ولم يكتف بذلك بل بادر إلى إدخال العديد من التغيرات واإلصالحات عمى النظام 

وقد . اإلداري الذي ورثو عن والدِه والذي كان معمواًل بو لفترات طويمة من الزمن
كان لذلك النيج التأثير الكبير والمباشر في بعض تمك المؤسسات ومنيا مؤسسة 

. القضاء
لعل ابرز تمك التغيرات التي طالت نظام القضاء البابمي ىي نقل سمطة 
القضاء في العاصمة بابل والمدن األخرى من يد الكينة التابعين لممعبد إلى يد 
موظفين تابعين لمممك فكان ذلك نقطة تحول في نظام القضاء البابمي استمر 

 ففي العصور السابقة كان المعبد المتمثل (4)تأثيرىا إلى ما بعد مدة حكم حمورابي
حيث كان القضاة من الكينة . بالكينة التابعين لو ىو المسيطر عمى نظام القضاء

يجمسون لمقضاء في المعبد حيث يرد في نصوص قضايا المحاكم البابمية ما 
: نصو
 da-ia-nu i-na É dUTU اوتو  د N2 ا َن  – ُن  ِا – يا –َد 

 (5)قضاة معبد شمش
 (م.ق2340-2800حدود)وليذا التقميد جذور تعود لعصر فجر السالالت 

فقد كان أول القضاة حينذاك من الكينة ولذلك أسباب منيا ارتباط الدين بشكل 
كبير بمعظم مؤسسات الدولة والمجتمع واألمر الذي اثر في سياستيا بشكل أو 
بآخر إلى حد أن المعبد أصبح المسيطر عمى معظم النواحي اإلدارية لمدولة أو 
المدينة وكذلك ضعف اإلدارة المتمثمة بالممك وموظفيو في مدة معينة جعمت من 

المعبد وكينتِو يأخذون بزمام األمور في كثير المسائل ذات العالقة بأفراد 

                                                 

(
4
)  Harris. R: "On the Process of Secularization under Hammurapi" –

Journal of Cuneiform Studies 15-1961- P. 117. 

(
5
) Schorr, M: Urkunden Altbabylonischen Zivil und Prozessrechts- 

Leipzig- 1913- (VAB.5)-Nos. 257, 258, 304.  
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وقد اتخذ بعض مموك وحكام العراق القديم قبل عصر حمورابي . (6)المجتمع
إجراءات لمحد من تدخل الكينة بإدارة الدولة كان أوليم حاكم لكش اوروكاجينا 

من خالل إصالحاتو التي أصدرىا عمى اثر الفساد  (م.ق2355اوروانمكينا حدود )
 وكذلك فعل حمورابي عند تسممو السمطة حيث (7)اإلداري الذي استشرى في دولتوِ 

ركز جيودُه بيذا الخصوص لمحد من سمطة الكينة في إدارة القضاء ومن ثمَّ إبعاد 
السمطة الدينية تدريجيًا عن نظام القضاء فأصبح القضاة يعينون من قبل الممك 
حمورابي الذين كانوا عادة من موظفي القصر التابعين لو حيث كانت النصوص 

. القضائية من تمك الفترة تصفيم بقضاة الممك
 dayani šarri شرِّ ديان

 (8)قضاة الممك
داللة " خادم حمورابي"وأكثر من ذلك كان بعض القضاة يصفون أنفسيم بـ 

 كما أعطى الممك حمورابي لكبار موظفي القصر (9)عمى تبعيتيم لمممك
 šakanākku –الصالحيات القضائية مع احتفاظيم بوظائفيم أمثال الـ َشكَـّنكُّ 

 : حيث تذكر النصوص القضائية ما نصوُ (10)وىو مستشار الممك
 šakanākkum KÁ.DINGIR.RAkiكي را . دنگير. 2 كاَشكـَناكُـّم  

- شـَ  - 2نـَم  اُ - ُار  ِد - خـُ - يمـ 
ِت - نـُ - ُز - ِاز- خـِ 

im-ju-ur di-nam ú-ša-ji-iz-zu-
nu-ti 

 (11)"الذي استصدر الحكم ليم (لممحاكمة)َشكَـّنكُّ مدينة بابل  (أمام) مثموا

                                                 

(
6
) Driver and Miles: The Babylonian Laws-(BL)-Oxford- 1960- p. 491- 

Vol. 2. 

بغداد - 1ج- العراق في موكب الحضارة- الشرائع- فوزي رشيد: عن اإلصالحات ينظر (7)
. 291ص- 1988

(
8
)  Schorr: VAB. 5- Nos. 267, 293. 

(
9
)  Harris: OPcit- P. 119. 

(
10

) Blak, J. Goerg, A. Postgate, N: A Concise Dictionary of Akkadian- 

Wiesbaden- 2000 (CDA)- P. 349. 
(
11

) Schoor: VAB.5- No. 275.  
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. وتعد ىذه أول اإلشارات عمى صمة ذلك الموظف في بعض شؤون القضاء
وبعد أن َبسط حمورابي نفوذُه عمى المدن المتاخمة لحدود دولتِو شرع في منح 

- سمطة القضاء لحكام تمك المدن الذين كانوا يعينون من قبمِو وىم موظفو الـ َربـِئانُ 
rabiānuحيث كان يوجو (12) وىم حكام المدن أو ما يعرف اآلن بالمحافظ 

تعميماتِو ليم بالنظر في الدعاوى التي تقع في مدنيم وتعرض عميو حيث يذكر احد 
: النصوص عمى سبيل المثال ما نصوُ 

 – ُر –ُس  پـُ -  َاسـ – كـَ – َار –َو 
 ُپر –ُاس  شـُ 

wa-ar-ka-as-su pu-ru-us šu-
pur 

-  ِاتـ – ُش  لـِ – تـِ – وَ –ل  َا h - ;بـ
كـُم -  ِاكـ – نـِ –ُر 

be-el a-wa-ti-šu li-it-ru-ni-ik-
kum 

- ِتم شـُ - دَ - ِامـ - َم صـِ - نـَم كـِ - دِ 
ِت - نـُ - زُ - ِاز- خـِ 

di-nam ki-ma i-im-da-tim šu-
ji-iz-zu-nu-ti 

المدعي ليمثموا أمامك واستصدر  (في طمب)وأرسل  (المدعى عميو)تحرى تاريخو "
 (13)"ليم الحكم استنادا لممراسيم

 

                                                 

(
12

) DA: p. 294. 

(
13

)Lautner, J: Rechterliche Entscheidung und Streitbeendigung im 

Altbabylonischen Prozessrecht-Liepzig- 1922- P. 26. 
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وفي رسالة بعث بيا حمورابي إلى حاكم مدينة الرسا يطمب فييا منو ما 
: نصوُ 

 a-na pi-i i-si-ij-timِتم -  ِاخـ– سِـ – ِا  ِا – َن پـِ –اَ 
 an-ni-tim id-na َن – ِتم  يد –نـِ - َانـ

 (14)"استنادا إلى لوح التعميمات ىذا (بينيم)احكم "
وفي رسالة أخرى موجية إلى الحاكم نفسُو يطمب فييا حمورابي إرسال نتيجة 

: حيث تذكر الرسالة ما نصوُ . القضية التي أمرُه بالنظر فييا
 te-im di-nam šu-a-ti ِت – َا – نـَم  شـُ –ِام   ِد  - ;طـ
 šu-up-ra-nim ِنم –َر -  ُاپـ –شـُ 

 (15)"نتيجة تمك القضية (لي)أرسل "
وكان من ضمن صالحيات الحاكم القضائية بوصفِو نائبًا عن الممك في 

إدارة المدينة ىي تعيين القضاة في مدنيم لمنظر في القضايا وكان أولئك القضاة 
: يمقبون بقضاة المدينة

 dayanī alimَدياني َاليم 
 (16)"قضاة المدينة"

وبيذه التعديالت التي ادخميا حمورابي عمى نظام القضاء البابمي توسعت 
إدارة شؤون القضاء لتشمل موظفي الدولة بعد أن كانت محصورة بيد كينة المعابد 
. وىذا ال يعني انو لم يعد لمكاىن أي دور في القضاء في ظل حكم الممك حمورابي
فما أظيرتو نصوص الدعاوى الخاصة بكاىنة الناديتم يشير إلى أن الكينة كانوا 

 إال أن ما حصل من تغيرات في تمك (17)ىم من يقومون بالبت في تمك القضايا
المرحمة يؤكد عمى أن إدارة شؤون القضاء باتت كميًا تحت سمطة الممك حمورابي 

. والموظفين التابعين لو
                                                 

(
14

)Driver, G.R: Letters of the first Babylonian Dynasty- Oxford- 1924-

No. 16. 
(
15

) Ibid: No. 1. 

(
16

) Schoor: VAB.5- Nos. 285, 296- 311. 

(
17

) Harris: OPcit- P. 118. 
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دورُه بوصفِو قاضيًا أعمى لمبالد . 2
: يقول الممك حمورابي في خاتمة قانونِو ما نصوُ 

 di-in ma-tim a-na di-a-nim ِنم – َا – َن  ِد – ِتم  َا – ِان مـَ –ِد  
 َن  پـَ – ِتم  َا –  مـَ h – سـِ – ُر –پـُ 
 ِام – سـِ – َر –

pu-ru-si-e ma-tim a-na pa-ra-
si-im 

 ja-ab-lim šu-te-šu-ri-imِام - Q ر–شُـ - ;تـ –ِلم شُـ -  َابـ–خَـ 
 (18)"امنح العدالة لممظموم (و)أقرر قرارات البالد  (و)ألقضي حكم البالد "

بيذه الكممات نصب حمورابي نفسُو قاضيًا لمبالد ومالذًا لممتظممين الذين لم 
فقد كان باستطاعة أي فرد أن يرفع قضيتُو إلى الممك حمورابي . يجدوا من ينصفيم

إما لشعور احد أطراف القضية بالغبن في حقِو الذي سبق وان قررتو المحاكم 
البابمية أو أن احد أطراف القضية من  كبار موظفي الدولة فيتطمب تدخل السمطة 

أو أن القضية تكون عمى درجة من األىمية . العميا في البالد المتمثمة بالممك لحميا
. بحيث يتطمب البت فييا حكم صادر من أعمى جية مسؤولة

كانت القضايا تعرض عمى الممك أما بشكل مباشر أي أن يتقدم المدعي في 
القضية لمقابمة الممك ويعرض عميو قضيتُو وىذا ما اخبر عنو حمورابي في رسائمِو 

التي ضمت القرارات واألحكام الخاصة بالقضايا المعروضة عميو حيث عادة ما 
 :تحوي ىذه النصوص العبارات اآلتية

                                                 

 . 204ص- 2002- بغداد- نماذج من الكتابات المسمارية: عامر سميمان (18)
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 اَ م  – ا َ –بـِ -  اَ م  يثـ – اَ  –س   كـِ 

 َم –َم  شـُ - ُامـ 
PN ki-a-am iq-bi-a-am um-ma 
šu-ma 

 (19)(عن قضيتوِ )فالن ىكذا  (لي)كما قال 
 

 اَ  – َد –مـِ -  لـَمـ – 2 اَ م  اُ – اَ  –كـِ 
 Q ن–

ki-a-am ú-lam-mi-da-a-ni 

 um-ma šu-ú-ma َم – 2 اُ –َم  شـُ - ُامـ 
 (20)(أعمموني عن قضيتيم: حرفياً )كما اخبروني ىكذا 

 
 ki-a-am ma-ja-ri-iaيا  - Qر-  اَ خـ – اَ م  مـَ – اَ  –كـِ 
 iš-ku-un PN um-ma šu-ma ُان –كـُ - يشـ 

 (21)(اشتكى)وىكذا  (تقدَّم: حرفياً )كما جاء أمامي فالن 
حيث تذكر . أو ان يتم عرض القضية عمى الممك عن طريق الكتابة لو

: نصوص الرسائل عمى لسان حمورابي ما نصوُ 
 tup-pi an-ni-a-am اَ م – اَ  –نـِ - ِپ  اَ نـ - طـُپـ 
 i-na a-ma-ri-im ِام – Q ر– مـَ – َن  اَ  –ِا 

 (22)(المشتكي)اآلن انظر في رسالة 
 

                                                 

(
19

)Frankena, R: Brife aus dem British Museum-Leiden-1966 (AbB.2)-

No. 3. passim. 

(
20

)Kraus, F: Briefe aus dem archive šamaš-hāzir-Leiden-1968-(AbB.4)-

No. 12. passim. 
(
21

) Ibid: No. 13. 

(
22

) Frankena: AbB. 2-Nos. 27, 41. passim. 
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وقد أفرزت قراءة النصوص المسمارية عددًا من النصوص التي كتبيا 
.  (23)أصحاب الدعاوى وبعثوا بيا إلى الممك حمورابي لعرض قضاياىم عميو

ولو أجرينا إحصاًء بسيطًا لمحاالت التي أظيرتيا النصوص ذات العالقة 
لوجدنا أن دور الممك في ىذه المرحمة ينحصر في رد المظالم التي تقع عمى 

األفراد من قبل موظفي الدولة تحديدًا وفي االستماع لشيود القضية وأطرافيا لمبت 
وقد وصمنا العديد من تمك الحاالت سنحاول . فييا وفضاًل عن تنفيذ األحكام

. التطرق لبعضيا في ىذه الدراسة
يذكر احد النصوص أن شخصًا قدم شكوى لمممك حمورابي يقول فييا إن 
حاكم إحدى المدن البابمية قد استولى عمى حقمو وأعطاه ألحد مقربيِو ويأتي ىنا 

حيث . دور الممك الذي قضى بإعادة الحقل لصاحبو بعد أن تحرى عن الموضوع
: يذكر نص الرسالة التي وردت فييا القضية ما يأتي

-  ُاسـ – ُر – تـَم   پـُ – كـَ – اَ ر –َو 
َم 

wa-ar-ka-tam pu-ru-us-ma 

   N2ا   َش   2 اُ –  شـُ 3شا.  ا َم  –شـَ 
 ُش – بـِ –َا 

šum-ma A.SÀ šu-ú ša É a-bi-
šu 

 َن   س  – ِت   َا – َا –   شـُ 3شا. ا
ر h - h - ;تـ

A.SÀ-ma šu-a-ti a-n PN te-e-
er 

اعد ذلك الحقل . الموضوع إذا ذلك الحقل عائد لبيت أبيو (قررت: حرفياً )تحريت "
 (24)"لـ س

وفي قضية أخرى رفعت إلى الممك حمورابي ادعى المشتكي فييا أن احد 
وقد . الموظفين قد استولى عمى حقمِو ومحصولو مدعيًا أن األرض ىي ُممٌك لمدولة

تحرى الممك عن عائدية األرض فوجد وثيقة تثبت عائديتيا لممدعي حيث يذكر 
: النص عمى لسان حمورابي ما نصوُ 

                                                 

: عن ىذه الرسائل ينظر (23)
Ungnad, A: AltBabylonische Briefe aus dem Museum Philadelphia-

Stuttgart-1920. 

(
24

) Kraus: AbB. 4- No. 16. 
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 tup-pu-um i-na É.GAL گال. N2ا َن  – ُام  ِا –پـُ - طـُپـ 
 in-na-me-er-ma A.ŠÀ 3شا. ا َم  –ر h - ; مـ–نـَ - ِانـ 
 a-na la-lum ša-at-ruُر -  اَ طـ – لـُم  شـَ –َن  لـَ - اَ  
 a-na mi-nim PN1 ِنم  س – َن  مـِ –اَ  

اللـُم  (والذي في مدينة) (فييا)في القصر، الحقل المكتوب  (التي)نـُظَر في الوثيقة "
" يعود لـ س

وعمى ضوء ىذا قضى حمورابي بإعادة األرض لصاحبيا وتعويضو عن 
. األضرار التي لحقت بو وفرض العقوبة عمى ذلك الموظف

 – h - ; ُش  تـ–تـَ -  ِالـ – بـِ –خـِ 
h ُشم –ر 

ji-bi-il-ta-šu te-e-er-šum 

 ù PN2 ša ij-bu-lu-šu ُش – لـُ –بـُ -   ص  َش  يخـ 3اُ 
 ar-nam e-mi-idِاد -  مـِ – h نـَم  –َار 
 (25)"العقاب (عميو)أضرارُه و ص الذي أضّرُه يفرض  (حرفيًا يعيد لو)يعوضو "

وفي قضية كان النزاع فييا حول بعض اليبات الممنوحة من قبل الدولة 
 كانت قد رفعت إلى الممك حمورابي (26)لموظفييا حدثت في مدينة ياموت بعل

صدار الحكم استنادا  الذي أمر بإحالتيا إلى حاكمو سين ادينام لمنظر فييا وا 
: حيث يذكر النص ما يأتي. لمقوانين مع مراعاة إحقاق العدالة بين أطرافيا

 – نـِ –قـُ -  َانـ –سـَ -  َم  يسـ – نـُ –ِا 
كـُم - ِاكـ 

i-nu-ma is-sa-an-qu-ni-ik-kum 

 – مـُ – ُن  َا – شـُ – تـِ – َا – َو –ِا 
 ُار

a-wa-a-ti-šu-nu a-mu-ur 

 ُر – ُن  پـُ –سـُ -  اَ سـ – كـَ – َار –َو 
َم -  ُاسـ –

wa-ar-ka-as-šu-nu pu-ru-us-
ma 

                                                 

(
25

) Frankena: AbB. 2- No. 6. 
. إحدى المدن البابمية القديمة تقع شرق نير دجمة بالقرب من الرسا (26)
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 – ِنم  َش  ِا – ِا – َم  يد – نـَم  كـِ –ِد 
َن -  اَ نـ –نـَ 

di-nam ki-ma id-i-nim ša i-na-
an-na 

 ِد – لـُم  يد – ُال  بـَ – مـُ – h َن  –ِا 
ُن -  ِانـ –

i-na e-mu-ul ba-lum id-di-in-
nu 

 ُالـ – َب اَ پـُ – نـُ –سـُ -  ِاسـ – خـِ –شـُ 
 ِت – نـُ –شـُ - 

šu-ji-is-su-nu-ti a-pu-ul-šu-
nu-ti 

-  نـُ – شـُ –ر h - ;شـ - ; تـ–سـُ 
ِت 

šu-te-še-er-šu-nu-ti 

تحرى تاريخيم، واستصدر ليم الحكم  (و)عندما يصمون إليك، انظر في أقواليم، "
 (27)"ياموت بعل وامنحيم العدالة (مدينة)استنادا لمقوانين التي تحكم بيا اآلن 

وفي قضية أخرى استولى شخصان عمى حقل يعود إلى المشرف عمى 
: الخبازين كما يذكر النص

وقد رفع المدعي شكواه إلى الممك حمورابي الذي أمر بجمب أطراف القضية 
: إلى العاصمة بابل ليسمع أقواليم بنفسو، حيث يذكر النص

 –َو تـِ - ل  ا َ h - ;  ص  بـ3س  اُ 
َش 

PN1 ù PN2 be-el a-wa-ti-šu 

. دنگير. 2كاَن  -  ُش  ا َ –تـِ - ِاتـ 
 كي را

it-ti-šu a-na KÁ.DINGIR. RAki 

تـُ -  ا َ –َو - َم  ا َ -  َدمـ – ُار –طـُ 
 ُن – شـُ –

tu-ur-dam-ma a-wa-a-tu-šu-nu 

 li-ig-ga-am-raَر -  اَ مـ –جـَ -  ِاجـ –لـِ 
حرفيًا )إلى بابل ألسمع  (المدعي)س و ص المدعى عمييم معُو  (لي)أرسل "

 (28)("حرفيًا كممتيم)أقواليم  (ألكمل

                                                 

(
27

)Van Soldt, H: Letters in the British Museum-Leiden-1994-(AbB.13)-

No. 10.   
(
28

) Frankena: AbB.2-No. 9. 
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 من حكم الممك حمورابي حدثت في مدينة 33 وفي قضية أخرى تعود لسنة 
كان النزاع فييا حول حقل يعود ألحد أفراد القوات المسمحة البابمية  (نيپور)نفر 

: نجد أن أطراف القضية قد لجؤوا إلى الممك لمنظر في قضيتيم، حيث يذكر النص
.  لوگالِب  -  رَ –مـُ -  اَ مـ –خـَ 
 Nا

ja-am-mu-ra-bi LUGAL.E 

 GAB.I.IB.RI.EŠبش !ا. ري. ايب. اي. گاب
" أمام الممك حمورابي (واجيوا: حرفياً )مثموا "

لكن الممك لم يشأ أن ينظر في القضية فأحاليا إلى مجمس المدينة لمنظر 
: فييا حيث يذكر النص

 DI.BI pu-uj-ru-um ُام –ُر -  ُاخـ –   پـُ بي. دي
. nنـ. nنـ. بي.  دور كي نيپرو
دوگك . اين

NIPRUki 
DUR.BI.NE.NE.IN.DUG 

 (29)"إلى مجمس مدينة نيبور لمنظر فيو (أحيمت)القضية "
وفي قضية أخرى تخص نزاع حول بعض الممكيات حدثت بين ستة 

أشخاص من مدينة الرسا كانوا قد أرسموا لمممك حمورابي برسالة يخبرونُو بقضيتيم 
فيطمب حمورابي من حاكم تمك المدينة أن يرسل أولئك األشخاص إلى بابل لينظر 

ويطمب كذلك من الحاكم أن يرسل كل واحد منيم عمى حدة ليسمع . في قضيتيم
: حيث يذكر النص. أقوالُو عمى انفراد

 a-na KÁ.DINGIR.RAki كي را. دنگير. 2 كا َن  –اَ  
 – نـُ –شـُ -  اَ شـ – َد – ُار –طـُ 

 يا –تـِ - ِت  ِاتـ 
tu-ur-da-aš-šu-nu-ti it-ti-ia 

 طـَ – َن –  ِا 3ُر  اُ - نـَمـ -  ِانـ –لـِ 
 ِد َك – اَ ر –

li-in-nam-ru ù i-na ta-ra-di-ka 

 mi-it-ja-ri-iš la ta-tar-ra-da ِاش  َل  طـَ – Q ر–خـَ -  ِاتـ –مـِ 

                                                 

(
29

) Schoor: VAB. 5- No. 292. 
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َد -  َر – طـَر –
 - ; خـ– ِت  اَ  – نـُ –شـُ - اَ شـ 
h  َلـَم – و –  ا 

aš-šu-nu-ti a-je-e a-wi-lam 

 – ُش  طـُ – نـِ – مـَ – َن  َر –اَ  
 َدم –ُار 

a-na ra-ma-ni-šu tu-ur-dam 

وفي  (في قضيتيم)أرسميم إليَّ إلى مدينة بابل ألنظر  (أسماء ستة أشخاص)"
 (30)"ال ترسميم سوية، أرسل كل رجل بنفسوِ  (ليم)إرسالك 

وفي جانب إصدار وتنفيذ العقوبات القضائية عمى المتيمين نجد ان الممك 
حمورابي كان يأمر في كثير من القضايا بفرض العقوبات التي كان بعضيا ينفذ 

بأمر منُو خصوصًا تمك التي يكون المتيم فييا موظفًا لدى الدولة وفي أحيان 
حيث يرد في الرسائل . أخرى يترك أمر تنفيذ العقوبة إلى الجية الصادر ليا األمر

: الموجية إلى حكامِو بيذا الخصوص ما نصوُ 
 ar-nam e-mi-id ِاد –مـِ - h نـَم   –اَ  

 (31)"افرض العقاب"
 

 še-ir-tam e-mi-id ِاد – مـِ – h تـَم   –ِار -  ;شـ
 (32)"افرض العقوبة"

وفي قضية كان المتيم فييا محكومًا عميو بالموت ألنُو سرق مجموعة من 
العبيد يذكر النص أن حاكم المدينة يرد تنفيذ الحكم عمى المتيم إال أن القاضي 
الذي حكم في القضية يطمب موافقة الممك حمورابي أواًل لتنفيذ العقوبة وقد أحال 
القاضي بدورِه القضية إلى الممك لمنظر فييا من أجل تنفيذ العقوبة حيث يذكر 

: النص بيذا الخصوص
 um-ma a-na-ku-ma ba-lum لـُم – َم  بـَ – ُك – نـَ –َم  اَ  - ُامـ 
 be-li-ia mi-im-ma ú-ul ُال – 2َم  اُ -  ِامـ – يا  مـِ –لـِ  - ;بـ

                                                 

(
30

) Frankena: AbB. 2- No. 41.  

(
31

) Frankena: AbB. 2- No. 6. 

(
32

) Driver: OPcit- No. 37. 
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 ; َن  بـ–ش  اَ  h - ;پـ- پـ h - ;تـ
 يا –لـِ - 

te-ep-pe-eš a-na be-li-ia 

 ;  بـQ ل– َم مـَ – ُار –پـُ -  ُاشـ –لـُ 
 يا –لـِ - 

lu-uš-pu-ur-ma ma-li be-li-ia 

م  لـُ  h – h - ;بـ-  اَ بـ –قـَ - يـ 
 ُاش –ُُ ;بـ

i-qa-ab-be-e-em lu-pu-uš 

إلى  (القضية)سيدي ال تفعل أي شيء، لتـُرَسل  (موافقة)من دون  (قمت)ىكذا أنا "
 (33)(الممك)ِلنـَفعل كل  ما يقولُو سيدي  (الممك)سيدي 

وتسترسل النصوص المسمارية بإظيار العديد من القضايا التي نظر الممك 
. حمورابي فييا واصدر أحكامو عمييا

 ندورُه في إصدار المراسيم والقواني. 3
حوت النصوص المسمارية نوعًا من الوثائق القانونية اصطمح عمى تسميتيا 

وىي وثيقة الصمة بالنظام القضائي غايتيا نشر العدالة " بالمراسيم أو التعميمات"
في البالد، وىي عادة ال تصدر إال عن الممك نفسُو وىذِه المراسيم تقسم إلى 

أو تعميمات الـ ِصمداُت  ومراسيم mīšaru(35) – فيناك مراسيم الـ ميَشُر (34)نوعين
 -imdātu(36) اىتم الممك حمورابي كثيرًا بنشر العدالة في البالد، وىو  وقد

كما " šar mīšarim –م Q َشر ميَشر–ممك العدالة "الممك الذي يصف نفسُو بـ 
أشار إلى ذلك في خاتمة قانونية، وألجل تحقيق ذلك دأب ذلك الممك عمى إصدار 
تمك المراسيم والتعميمات التي كان ىدفيا مساعدة أولئك الذين انتيكت حقوقيم من 

قبل الذين بيدىم السمطة وحماية الضعفاء والفقراء الذين يعانون من ضيق 
اقتصادي يجعميم تحت طائمة القانون من خالل ديونيم المتراكمة وفوائدىا التي ال 

                                                 

(
33

) Lafont, S: "Un cas royal L Epoque de Mari"- Revue de Assyriologie- 

91-1997- P. 110. 
تطبيق القوانين البابمية في : محمد عبد الغني البكري: عن ىذين النوعين من المراسيم ينظر (34)

 . 29ص-2006- الموصل- أطروحة دكتوراه غير منشورة- ضوء النصوص المسمارية
(
35

)  CDA: P. 212. 

(
36

)  CDA: P. 338. 
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ترحم ولحماية أفراد المجتمع من اآلثار السمبية لبعض القوانين واألنظمة السائدة 
التي يعمل بيا القضاء البابمي فيصدر الممك تمك المراسيم إلجراء تغيير أو تعديل 

 وألجل (37)أو إضافة إلى النظام القضائي المطبق يعود بالنفع عمى أفراد المجتمع
 التي لم يعثر عمييا بعد  mīšaru-ذلك اصدر الممك حمورابي مراسيم الـ ميشُر 

في السنة الثانية من حكمو، وقد استدل عمييا من خالل بعض الوثائق التي ُارخت 
في تمك السنة فقد كان المموك البابميون يعتمدون تسمية السنين بأىم حدث يقع 

.   (38)فييا
وكان ىذا النوع من المراسيم يصدر عادة في احتفال كبير يحضره الممك 

 أما (39)الذي يرفع بيده الشعمة داللة عمى إزالة الظمم ونشر العدالة في البالد
 التي كان الممك يصدرىا لمعالجة القضايا القانونية imdātu- مراسيم الصمداتُ 

التي ترفع لو، وىي في معظميا قضايا استئناف صدر الحكم فييا إال أن المتضرر 
فييا يحاول طرحيا أمام الممك إلصدار تعميماتِو إلعادة النظر فييا بصفتو القاضي 

وقد أظيرت مراسالت الممك حمورابي التي بعث بيا إلى القضاة . األعمى لمبالد
والمحاكم وحكامِو عمى المدن البابمية األوامر التي تطالب بإصدار الحكم عمى 

وبيذا الخصوص . القضية طبقًا لما جاء في المراسيم التي كان قد اقرىا الممك
عمى سبيل المثال َوَرَد في إحدى رسائل الممك حمورابي إلى حاكمو عمى مدينة 
الرسا يأمرُه فييا بالنظر في قضية تخص أمانات أعطاىا احد الموظفين إلى 

صدار الحكم عمييا استنادًا لممراسيم، حيث يذكر النص ما  شخص وأنكرىا عميو وا 
: يأتي
 ُار – مـُ – ُن  اَ  – شـُ – تـِ – َو –اَ  
 َم –

a-wa-ti-šu-nu a-mu-ur-ma 

 di-nam ki-ma i-im-da-tim ِتم –َد -  ِامـ – َم  صـِ – نـَم  كـِ –ِد 

                                                 

(
37

) Veenhof, k: Relation between Royal decrees and Law Code of Old 

Babylonian Period."- Jcarfeicht Oriente LUX-36-2000- P. 52. 
 مجمة –المراسيم الممكية من مصادر القانون التشريعية في العراق القديم : عامر سميمان( 38)

. 34ص- 2001- بغداد- 48 –المجمع العممي العراقي
(
39

) Veenof: OPcit- P. 53. 
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 šu-ji-is-su-nu-ti ِت – نـُ –سـُ -  ِاسـ – خـِ –شـُ 
 (40)"استصدر ليم الحكم استنادًا لممراسيم (و)أقواليم  (في)انظر "

أما عن دور الممك حمورابي في إصدار القوانين فاألدلة تشير إلى انقضاء 
مدة طويمة عمى حكم ذلك الممك لبالد بابل حتى رأى القانون المعروف باسمِو 

النور عمى المسمة التي وجد مكتوبا عمييا، فاألدلة الكتابية تشير إلى الممك اصدر 
قانونِو في سنوات حكمو األخيرة فربما تكون السنة الثامنة والثالثون أو السنة 

 وقد كان ذلك القانون حصيمة تمك السنوات من الخبرة (41)األربعون ىي المقصودة
في مجال إدارة النظام القضائي البابمي وىو بحد ذاتِو يعد ميزة اتصف بيا ذلك 

الممك من بين مموك العراق القديم فعمى الرغم من أن بعض المموك سبقوا حمورابي 
في إصدارىم لمقوانين إال انو يبقى قانون حمورابي بأسموب صياغتِو وتنوعو وتبويب 

موادِه األىم من بين تمك القوانين وقد تم العثور عمى نسخ عديدة لبعض مواد 
في  (م.ق626-668- أشور بانيبال)القانون كان أحداىا في مكتبة أشور بان اپُل 

 مما يشير إلى أن صدى القانون قد امتد إلى تمك الفترة من تاريخ العراق (42)نينوى
كما ُعد قانون حمورابي . القديم عمى الرغم من الفارق الزمني الذي يفصل بينيما

األساس في دراسة القانون في منطقة الشرق األدنى القديم بوصفِو أىم وثيقة 
وىذا ان دل عمى شيء انما يدل عمى مدى أىمية الدور . قانونية مكتشفة لحد اآلن

الذي لعبُو حمورابي في عمل نظام القضاء البابمي عندما اصدر ذلك القانون عمى 
الرغم من اعتراف ذلك الممك في خاتمة قانونِو بأنُو لم يعالج كل القضايا القانونية 
التي كان يتعرض ليا القضاء في ذلك الوقت فقد ذكرت خاتمة القانون عمى لسان 

دع كل رجل مظموم الذي لو شكوى ان يذىب أمام تمثالي "حمورابي ما نصُو 
ويقرأ مسمتي المكتوبة ويستمع إلى كمماتي عسى ان "ممك العدالة " (المسمى)

                                                 

(
40

) Van Soldt: AbB. 13- No. 27. 

. كذلك تنظر اإلشارات األخرى لممراسيم المشار ليا في البحث
. 139ص- المصدر السابق: محمد االعظمي (41)

(
42

) Driver, G and Milles, J: BL - p. 308.  
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 وىنا (43)"توضح لو مسمتي الشكوى، عسى أن يرى القانون الذي ينطبق عميو
يمكننا أن نعتقد أن الممك حمورابي قد شعر أن فترة حكمِو شارفت عمى االنتياء 

فسارع إلى إصدار القانون بصيغتِو تمك قبل أن يكمل معالجة بقية القضايا ليكون 
.  القانون خاتمة أعمالِو في مجال القضاء

الخاتمة واالستنتاجات 
كان البحث استعراضًا لدور احد أشير مموك العراق القديم في مجال 

القضاء، وىو الممك حمورابي الذي حكم في العصر البابمي القديم والذي امتاز 
بغزارة الوثائق القانونية التي تعود لو وقد كان من الضروري تسميط الضوء عمى 
ىذا الدور لمعرفة مدى حرص الدولة المتمثمة بالممك عمى إقامة نظام قضائي 

يتمتع بالقسط األوفر من العدالة من خالل مداخالت الممك في عمل القضاء بما 
يخدم أفراد المجتمع األمر الذي يعود عمى الدولة باالستقرار اإلداري، لقد بذل ذلك 

الممك جيدُه إلرساء دعائم النظام القضائي البابمي بما أصدرُه من إصالحات 
ادخميا عمى إدارة القضاء فضاًل عن إصدارِه لألوامر واألحكام والتعميمات عمى 
القضايا التي كانت تعرض عميو بصفتِو قاضيًا لمبالد، وقد كمل جيوَدُه تمك في 

مجال القضاء بإصدارِه القانون المعروف باسمِو الذي يعد خالصة دورِه الذي أداُه 
وقد توصل البحث من ىذا إلى جممة من االستنتاجات . في خدمة القضاء البابمي

: يمكن ان نمخصيا فيما يمي
  تسمم حمورابي الحكم من والدِه في مرحمة كانت األوضاع السياسية فييا غير

مستقرة األمر الذي انعكس سمبًا عمى القضاء البابمي خصوصًا وان الوثائق 
القانونية البابمية لم تظير أي تدخل من قبل سين مبمط والد الممك حمورابي في 

صدار األحكام مما فسح المجال لكينة المعابد في الييمنة . إدارة شؤون القضاء وا 
. عمى شؤون تمك المؤسسة

  ركز حمورابي جيودُه في مدة حكمِو األولى عمى توحيد البالد وبسط نفوذ
مممكتِو عمى المناطق المجاور ليا مع أخذِه بعين االعتبار أن ذلك لن يتم إال من 

                                                 

. 205ص- المصدر السابق- نماذج من الكتابات المسمارية: عامر سميمان (43)
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خالل استقرار شؤون مممكتِو من الداخل فبدأ العمل عمى ذلك فأستثمر الكثير من 
 .جيدِه في إعادة بناء وتشكيل مؤسسة القضاء

  حد ذلك الممك من نفوذ الكينة الذين ىيمنوا عمى مؤسسة القضاء لفترات  
 .طويمة وقمص سمطاتيم عميو مع إبقائيم كرموز دينية فيو

  استعان حمورابي بموظفي اإلدارة التابعين لو في تسيير شؤون القضاء من
خالل منحيم السمطة إلصدار األحكام القضائية مع إبقاء السمطة العميا إلدارة 

 .القضاء في يدهِ 

  كانت معظم األوامر والتعميمات الممكية واستفسارات موظفي اإلدارة الخاصة
بشؤون القضاء تبعث من والى الممك من خالل الرسائل التي كشفت التنقيبات 

األثرية عن أعداد كبيرة منيا حوت معمومات قيمة عن دور حمورابي في القضاء 
 .البابمي

  كان من ميام الممك في العراق القديم أن يكون قاضيًا لمبالد بصفتِو أعمى
سمطة فييا لكننا نجد أن معظم المموك لم يمارسوا تمك الميام بشكل يتناسب مع 

 .أىمية الوظيفة باستثناء بعض المموك كان حمورابي في مقدمتيم

  ىناك خطأ يقع فيو بعض الباحثين السيما غير المختصين منيم في حقل
وىو ان الممك حمورابي اكتسب شيرتِو من القانون الذائع ! الدراسات اآلثارية

لكن حقيقة األمر ىي عكس ذلك  (قانون حمورابي)الصيت الذي يحمل اسمو 
تمامًا فقد أظيرت قرأه النصوص المسمارية أن الممك حمورابي كان لو دور كبير 
في القضاء البابمي وقد كمل ىذا الدور بإصدارِه لمقانون الذي يعد خالصة جيودِه 
فيو فموال نشاُطُو الكبير في مجال القضاء لما ظير القانون بالشكل الذي ىو عميو 

والتي أكسبتُو تمك الشيرة وال ما كان لو ذلك الصدى الكبير فالقانون ىو الذي 
دارتِو  اكتسَب شيرتُو من حمورابي من خالل قدراتِو التي أظيرىا في نشاطِو وا 

.  لشؤون البالد
  

King Hamurrabi's Role in the Babylonian 
Jurisdiction 
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Dr. Muhammad Al-Bakri 
Abstract 

King Hamurrabi is one of the distinguished kings in 
Mesopotamia for the great achievements he accomplished 
during his reign one of which was his achievement in the field 
of Babylonian Jurisdiction. He started a radical change in the 
administration of Judicial affairs and the appointment of 
judges. He is considered the supreme judge of the state who 
looked into the various legal cases. He was keen on issuing 
decrees which helped a lot in the development of the 
Babylonian Jurisdiction. Before the end of his reign, he issued 
a Famous law which is considered as one of the most 
important legal documents in the ancient near East.  
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