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 سلوب تنفيذهاعقوبة املوت يف القوانني البابلية وُأ

 الغين البكري د. حممد عبدم.أ.
  4/33/0222 :القبولتأريخ  4/32/0222: التقديمتأريخ 

 
انه حقًا لموضوع يثير في النفس الرهبة والخوف، فاإلنسان بطبيعته يكره 

مى، ويكبر في الموت وهو آخر ما يفكر فيه كأن هذا سيبعدُه عنه ألجٍل غير مس
 ،النفس الخوف إذا كان الموت مفروضًا على اإلنسان بوصفه عقوبة لعمٍل اقترفهُ 

القوانين عند استعمالها ألسلوب الترهيب في أحكامها فرضت عقوبة  أنلذلك نجد 
ا إيقاع العقوبة المناسبة على الجاني، والثانية تخويف ماألولى منه :الموت لغايتين

الموت سيكون مصيرهم إذا هم حاولوا القيام بأعمال تفسد  األشخاص وتذكيرهم أن  
 حياة اآلخرين.

تسبق المجموعات  قديمة بعدة مزايا كاألسبقية فهيتميزت القوانين العراقية ال
ثية والقوانين الرومانية بعدة قرون كما تميزت يالقانونية القديمة األخرى كالقوانين الح
لذي أدى إلى استمرار العمل في بعض أحكامها بنضوج الفكر القانوني فيها األمر ا

لعدة قرون، وكذلك من مّيزاتها ضمها لقانون العقوبات الذي يكاد يكون شبه متكامل 
ِضع لمعالجة الجوانب القانونية التي تناولتها القوانين في أحكامها، وُعد  ذلك وقد وُ 

 رة وادي الرافدين.القانون جزءًا ال يتجزأ منها أظهر تطور الفكر القانوني لحضا
ضمت القوانين العراقية القديمة مختلف العقوبات التي ما زال قسٌم منها تـَحكم 
به القوانين في وقتنا الحاضر، كالتعويض عن األضرار والعقوبات البدنية كالبتر 
والجلد وعقوبات تشهيرية وأخرى سالبة للحرية وعقوبة النفي فضاًل عن عقوبة 

                                                 
  كلية اآلثار/ جامعة الموصل. اآلثارقسم / 
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وقد وظـ َف المشرعون القدماء عقوبة الموت لتتناسب مع  (1)الموت موضوع البحث
القضايا التي كانت تخضع ألحكام القانون فحصرت العقوبة في الجانب الجنائي 

 -كما سنرى -فقط وفي الحاالت التي يرى المشرع أنها ترقى إلى القضايا الجنائية 
والمجني عليه،  نظر القانون للحالة االجتماعية والطبقة التي يعود لها الجاني

فالمجتمع العراقي القديم يقسم إلى طبقتين أحرار وعبيد. وقد تبلور هذا التقسيم واثر 
ق.م( 5151-6002وتأثر في القانون بشكل واضح إبان العصر البابلي القديم )

وهي تـُميز في أحكامها بين طبقات المجتمع البابلي  (2)فجاءت القوانين البابلية
يزت في أحكامها بين فئات الطبقة الواحدة. فطبقة األحرار وأكثر من ذلك فقد م

، األولى منهما متمكنة اقتصاديًا تمتعت بالسلطة ويطلق (3)فئتينالبابلية ضمت 
awī -عليها فئة الـ اَ ويلـُم  lum(4)  والفئة األخرى غير متمكنة اقتصاديًا أطلق

ويقابلها في اللغة العربية  muškēnum(5) -بنـُم !ُمشكـ عليها في اللغة األكدية الـ
                                                 

( أقــرت الشــريعة اإلســالمية الســمحاء هــذه العقوبــات فــي أحكامهــا التــي تناولتهــا فــي نصوصــها 1)
العراقيــة القديمــة يجــد الشـبه الكبيــر بينهــا وبــين مــا جــاءت بــه  القرآنيـة، كمــا ان القــارو للقــوانين

الشرائع السماوية، وفي هذا داللة على تأثر تلك القوانين بما كان ينشرُه األنبياء والُرسل الذين 
ظهروا في المنطقة، وفي مختلف الفترات كإبراهيم عليه السالم وموسى عليـه السـالم. ينظـر: 

ـــى النصـــوص المســـمارية عـــامر ســـليمان: قمـــن القـــرآن ا ـــانق  –لكـــريم إل ـــة  –قصـــة الطوف مجل
 .51العدد  -5551 -بغداد -المجمع العلمي

( تعد مجموعة القوانين التي كشـفت منهـا التنقيبـات االثاريـة والعائـدة للعصـر البـابلي القـديم مـن 2)
 أهم المجموعـات القانونيـة المكتشـفة لحـد اآلن وقـد ضـمت تلـك المجموعـة قـانون لبـت عشـتار

ق.م( فضــاًل 5910-5956ق.م( وقــانون مملكــة اشــنونا وقــانون حمــورابي )5595-5565)
من نصوص ضمت موادًا قانونية متفرقة عن هذه القوانين ينظر: عامر: سليمان: نماذج من 

 .6006 -بغداد -5ج -الكتابات المسمارية
: طبقـة األحـرار عن طبقة األحرار في العصر البـابلي القـديم ينظـر: كـروان عـامر سـليمان(  3)

 –أطروحة دكتوراه غيـر منشـورة  –في العصر البابلي القديم في ضوء المصادر المسمارية 
 .6009 –جامعة الموصل 

(4) Black, J. George, A. Postgate, N: A Concise Dictionary of Akkadian-
(CDA)- Wiesbaden- 2000- p. 31.    

(5) CDA: p. 222. 
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قالمساكينق وقد كان ينظر إلى لفئة األولى على انها صفوة المجتمع وأفرادها هم 
القدوة لذلك كانت القوانين البابلية حريصة على إنزال أشد العقوبات على أفراد هذه 
الفئة الذين يحاولون تعكير تلك الصفوة بتصرفاتهم التي تسيء للمجتمع. لذلك 

awī –د حصرت عقوبة الموت في أحكامها على فئة الـ اَ ويلـُم نجدها ق lum. 
هذا التمايز الطبقي والفئوي الذي عاش به المجتمع  أنقد يظن البعض 

العراقي في عصوره التاريخية المبكرة يمثل عالمات مظلمة عاشت بها البشرية، إال 
في أفضل حاالته  الواقع التاريخي للعراق القديم يؤكد على ان المجتمع كان أن

مقارنة مع المجتمعات األخرى المعاصرة له فقد كان لهذه األساسيات التي اعتمد 
عليها المشرعون القدماء في سن القوانين عميق األثر في جعل احد أركان الحضارة 

 العراقية القديمة أنموذجًا تأثرت به بقية الحضارات.
 العقوبة يف اللغة واالصطالح

وضعه المشّرع لردع ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به العقوبة هي جزاء 
من جزاء مادي مفروض سلفًا يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب الجريمة فإذا ارتكبها 

 .(1)ُزجر بالعقوبة حتى ال يعاود الجريمة مرة أخرى، كما ستكون العقوبة عبرة لغيرهِ 
ب فقد ارجعوا اللغويون العر  أماهذا ما عرف رجال القانون به العقوبة، 

بق الذي يحمل عدة معاٍن منها المعنى  ،ق ،قع فردة إلى الجذر العربيالم
العقوبة والعقاب مفردتان تعني من  أناالصطالحي الذي ذكرناه آنفًا، فقد ذكروا 

 .(2)وقع عليه أمٌر بذنبِه أي جزاء ما اقترف من ذنب
المعبرة عن معنى ق هي šertu.B  -رُت ;وفي اللغة األكدية فإن المفردة قشـ

والمعنى األول هو األقرب لوجود تاء التأنيث في الصيغة  (3)العقوبة أو العقاب
 األكدية، حيث يرد في النصوص المسمارية على سبيل المثال ما نصُه:

 
                                                 

لطـــالبي: نظـــام التقاضـــي فـــي العـــراق القـــديم دراســـة مقارنـــة مـــع بقيـــة بلـــدان ( أحـــالم ســـعدا  ا1)
 . 512ص – 5555 –جامعة الموصل  –أطروحة دكتوراه غير منشورة  –الشرق األدنى 

 .555ص – 5519 –الكويت  –مختار الصحاح  –محمد أبو بكر الرازي (  2)
(3) The Assyrian Dictionary of Chicago-(CAD)- Š/II- p. 324 
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 ši-ir-ta-am ra-bi-tam تـَم –بـِ  –اَ م  َر  –تـَ  –ِار  –شـِ 
 Q i-te-em-da-an-niن -اَ ن  –َد  -مـ h - ;تـ -يـ 

 (1قيفرضان )عليه( عقوبة البترق)
ق وتعني arnu –وهناك مفردة أكدية أخرى معبرة عن المعنى وهي قاَ رُن  

المعنى األول هو األقرب للمفردة األكدية. كما أشارت إلى  أنإال  (2)جزاء أو عقوبة
قانون  ذلك المعاجم اللغوية والقوانين البابلية فقد وردت المفردة في سبع حاالت في

 .(3)حمورابي
 عقوبة املوت يف القوانني البابلية

استعملت القوانين البابلية صيغتين للتعبير عن عقوبة الموت، الصيغة األولى 
وهي صيغة فعلية مطابقة لفظًا  (4)يموتق –ق وتعني قمات mûtu  -ُت ,هي قمـ

نونا حيث ومعنى للمفردة العربية، وقد اقتصر استعمال هذه الصيغة على قانون اش
 وردت في أحكامه خمس مرات وبالصيغة اآلتية:

 –بـَ  -ُال  يـ  – 6اَ ت  اُ  –اَ   –مـَ  -يـ 
 ُاطـ –لـُ 

i-ma-a-at ú-ul i-ba-lu-ut 

 (5قيموت )و( لن يحياق)
 
وقد  (6)يقتلق -ق التي تعني ققـَتـَلَ dâku  -الصيغة األخرى فهي قداكُ  أما

ق.م( بصيغتي 5910-5956انون حمورابي )استعملت هذه الصيغة في أحكام ق

                                                 

(1) Al-Zeebari, A: AltBabylonische Briefe des Iraq Museums- Mosul- 
1964- No. 8. 
(2) CDA: p. 24. 

 ق من القانون.596، 525، 521، 556، 595، 59، 5تنظر المواد ق  (3)
(4) CAD M/1. p. 421. 

 من قانون اشنونا. 61، 62، 65، 59، 56تنظر: المواد (  5)
(6) CAD: D-p. 35. 
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 (1)المفرد والجمع أكثر من ثالثين مرة، بينما استعملت مرة واحدة في قانون اشنونا
وهي مشابهة من حيث اللفظ مع المفردة العربية دك  بمعنى قكـََسَرق والمشتقة من 

فمن هناك تشابه من حيث المعنى بين اللغتين  أنكما  (2)الجذر العربي قد ك كق
بين معاني المفردة األكدية قكـََسَرق
 -5595وقد  استعمل قانون لبت عشتار ) (3)

ق.م( المكتوب باللغة السومرية المصدر نفسه ولكن بالصيغة السومرية 5565
 ق حيث َوَرَدت العقوبة في أحكامِه مرة واحدة وبصيغة المضارع.GAZ -قگاز
 N Ì.GAZ.Eا .گاز .9اي

 (4)قيقتلق
 ق وجذر الفعل قگاز. Ì. 9الجملة من أداة الجملة الفعلية قايوقد تكونت 

GAZق والالحقة الدالة على ضمير الفاعل الغائب قاE - N.ق 
تقع عقوبة الموت ضمن مبدأ القصاص وهو مبدأ إلهي اعتمدت عليه 

 الشريعة اإلسالمية في أحكامها كما َوَرَد في القرآن الكريم في قول ا  تعالى:
 (.595)البقرة اآلية  ي اْلق َصاص  َحَياٌة َيا ُأول ي اْْلَْلَباب  َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن()َوَلُكْم ف  

حد المبدأين اللذين اعتمدت عليهما القوانين العراقية القديمة ومنها أنه أكما 
وقد ظهرت  (5)القوانين البابلية فإلى جانب مبدأ القصاص كان هناك مبدأ التعويض

م القوانين التي وصلتنا والمتمثلة بقانون اورنمو نسبًة إلى عقوبة الموت في أقد
ق.م( حيث وردت العقوبة في 605-6559نمو )مؤسس ساللة أور الثالثة الملك اور 

ذا أخذنا  (6)أحكامِه في أربع حاالت ومع ندرة المصادر عن العصور السابقة وا 
ور أولى أنظمة بالحسبان ان نشوء النظم القانونية وظهورها وتطورها ارتبط بظه

 -6100الحكم التي صاحب نشوء المدن في جنوب العراق في المدة الممتدة بين 

                                                 

 من القانون. 20تنظر: المادة (  1)
 .601ص –المصدر السابق  –مختار الصحاح (  2)

(3) CAD: D- p. 35. 
 من القانون. E /(  تنظر المادة هـ4)
 .519ص -عن هذين المبدأين ينظر: أحالم سعدا  الطالبي: المصدر السابق(  5)
 من القانون. 9-2، 6-5تنظر المواد (  6)
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ق.م والمعروفة بعصر فجر السالالت أو عصر دول المدن السومرية فإن 6990
باإلمكان االعتقاد ان الموت بوصفه عقوبة كان موجودًا منذ تلك الفترة طالما كان 

 ى لفرض النظام والقانون على حٍد سواء.هناك سلطة تحكم المدن آنذاك وتسع
كانت عقوبة الموت تفرض على الجرائم والسيما تلك التي كانت تهم المجتمع 
بشكل عام، ألنها كانت ذات تأثير سلبي عليه من خالل تأثيرها في زعزعة أمنِه 

تخدش هيبة الدولة وسلطتها التي يجب ان يكون امن المواطن  أنهاواستقرارِه، كما 
العقوبة فرضت على جرائم قد ال يتعدى  أنقرار المجتمع من أولوياتها، كما واست

 أثرها نطاق األسرة لكن تأثيرها المعنوي كبير وسنتطرق فيما يأتي إلى هذه الجرائم.

نصت القوانين البابلية على أن عقوبة القاتل هي  جرمية القتل:      
ي يضرب امرأة ويتسبب الموت، فقد قضى قانون لبت عشتار بموت الشخص الذ

موت الضحية هنا قد يكون غير متعمد وال يوجد  أنفي موتها على الرغم من 
قانون اشنونا فقد قضى بموت الشخص الذي  أما (1)قصد جنائي في القضية

أّما  (2)يحتجز رهينة في بيتِه ويتسبب في موتها فقد َعد  ذلك جريمة قتل عمدٍ 
مباشر على جريمة القتل العمد وعقوبتها لكنه قانون حمورابي فإنه لم ينص بشكل 

م أشار إليها ضمنًا في المادة األولى منه عندما قضى بموت الشخص الذي يته
ع ان يثبت اتهامُه له فمن المنطق ان ُيحكم شخصًا آخر بجريمة قتل ولم يستط

على ذلك الشخص بالعقوبة نفسها التي كانت ستقع على المتهم في حالة إثبات 
. وهذا ما (3)عليه وهو ما يعرف بإيقاع المثل وهو من أسس مبدأ القصاص التهمة

من القانون حيث قضت بموت المرأة التي تتآمر على  519أكدت عليه المادة 
زوجها وتعطي معلومات عنه لقتلِه ولم تشر المادة إلى عقوبة مرتكبي الجريمة؛ 

ر ان قانون حمورابي هي ستكون الموت، ومن الملفت للنظيالن عقوبتهم من البد

                                                 

 من القانون. E  /و  هـ  Dد/  تنظر المادتان(  1)
 من القانون. 65تنظر المادة (  2)

(3) Ruus, V: Early Mesopotamian Law-New York- 2000- (EML)- p. 
109. 
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تخطى بعض األسس التي جاءت بها المبادو القانونية عندما حاول أخذها في 
أحكامِه فقد فرض عقوبة الموت على الشخص وذويه في حاالت قتل ال يتوافر 
فيها القصد الجنائي أي القتل العمد، كما انه أقتص من الشخص غير المعني ال 

وهذه من جملة المآخذ  (1)في قرابتِه للجاني لشيء إال كونُه يكافئ المجني عليه
 التي تأخذ على القانون بوصفه من أهم الوثائق القانونية القديمة.

ق عقوبة الموت 9فرض قانون حمورابي في المادة ق :جرمية شهادة الزور        
على الشخص الذي يشهد زورًا في قضية نفس، أي: قضية قتل والمتهم فيها 

وت إذا ثبتت الجريمة عليه بشهادة ذلك الشاهد فقضى القانون سيواجه عقوبة الم
بموت ذلك الشاهد على أساس إيقاع المثل؛ ألنه بشهادتِه الكاذبة كان سيودي بحياة 

 شخص بريء.

ميزت القوانين البابلية بين أنواع السرقة ووضعت لكل  جرمية السرقة:         
قد مّيزت بين السرقة في وضح النهار نوع منها العقوبة المناسبة في نظر المشرع ف

وبين السطو الذي هو السرقة لياًل وبين التسليب وهو قطع الطريق أو السرقة 
باإلكراه أو ما يعرف قبالحرابةق وبين االختالس الذي يعني أخذ األموال التي ُعي ن 

، كما ميزت القوانين بين السرقة في ظروف (2)الشخص إلدارتها من دون وجه حق
يادية وبين السرقة في ظروف مشددة وبغض النظر عن كون السرقة لياًل أم اعت

نهارًا، وتراوحت العقوبات المفروضة على جرائم السرقة التي تطرقت لها القوانين 
البابلية بين التعويض وقطع اليد وعقوبة الموت، وقد قضى قانون اشنونا بعقوبة 

اما قانون حمورابي فقد كان  (3)طو(الموت على السارق إذا تمت السرقة لياًل )الس
أوسع واشمل في معالجتِه لجرائم السرقة فقد تطرق إليها في ثماني عشرة مادة 

 . (5)قضى في تسعٍ  منها بموت السارق (4)قانونية
                                                 

 من القانون.  690، 650تنظر المادتان (  1)
(2) Ruus: EML- p. 111-117. 

 من القانون. 59أ، 56تنظر: المواد (  3)
 من القانون. 620-615، 612-619، 61، 69-65، 59-2تنظر: المواد (  4)
 من القانون. 61، 66-65، 55-9المواد (  تنظر: 5)
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قضى قانون حمورابي بموت الشخص الذي يقوم  جرمية اخلطف:        
من أنواع السرقة فقد استعملت  وقد َعد القانون جريمة الخطف (1)باختطاف األوالد

بصيغة  (2)يسرقق-بمعنى َسَرقَ  šarāqu  -المادة القانونية المصدر الفعلي قشراُق 
موضوع الخطف  إلىقانون اشنونا فقد تطرق  أماالفعل التام للتعبير عن الحالة. 

 mašā'u –عند معالجتِه لقضايا االغتصاب مستعماًل المصدر الفعلي قَمشاُء 
فقضى بموت الشخص الذي يقوم بخطف امرأة  (3)يخطفق، -طـَفَ بمعنى خَـ 

المادة القانونية وضعت لمعالجة قضايا االغتصاب  أنالغتصابها وعلى الرغم من 
الحكم بالموت سينفذ بالجاني سواًء تمت عملية االغتصاب أم ال، الن من  أنإال 

 ن عقوبتها الموت.هو السرقة باإلكراهق التي تكو  mašā'u  -معاني الفعل قَمشاءُ 
َعد القانون البابلي ممارسة بعض أنواع السحر  جرمية السحر:         

وكذلك قضى  (4)المعروف بالسحر األسود جريمة كبرى عاقب مرتكبها بالموت
أساس من قانون حمورابي على كل من يتهم شخصًا بتلك الجريمة من دون 

  .(5)الصحة على وفق مبادو إيقاع المثل
 اجلنسية:اجلرائم 

االغتصاب وهو ممارسة الفعل الفاحش بالقوة بالنسبة للرجل، وقد قضى قانون  .أ 
ق منه بقتل الرجل الذي يغتصب امرأة متزوجة وعّد 590حمورابي في المادة ق

 .(6)المرأة ضحية يجب إخالء سبيلها

                                                 

 من القانون. 55(  تنظر: المادة 1)
(2) CDA: p. 360. 
(3) CAD: M/I- p. 360. 
(4) Walters, S: The Soreeress and her Apprentice- JCS. 23- 1970- p. 

28. 
 القانون. ق من6تنظر: المادة ق(  5)
 من قانون اورنمو. 52تنظر: الحالة نفسها في المادة (  6)



 م0230/هـ3466                                                (    36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
944 

 الزنا وهو ارتكاب الفعل الفاحش بالنسبة للمرأة، وقد اتفق عديد القوانين العراقية .ب 
 .(1)القديمة على إنزال عقوبة الموت على المرأة المتزوجة التي تتعاطى ذلك

الزنا بالمحارم الذي تناوله قانون حمورابي في مواده وأخذ بعض األمثلة عن  .ج 
ذلك ووضع لها أحكامًا كان من بينها عقوبة الموت كمجامعة الرجل البنتِه أو 

 . (2)كنتِه ومجامعة الرجل المهِ 
فقد حرمت التعاليم الدينية البابلية على بعض أصناف  ات الدينية:املخالف      

الكاهنات فتح الحانات أو ارتيادها لشرب الخمر، وقد فرض قانون حمورابي في 
ق منه عقوبة الموت على الكاهنات اللواتي يخالفن ذلك. وربما كان 550المادة ق

تي يتجمعن في تلك الهدف من ذلك هو منع الكاهنات من مخالطة المومسات اللوا
 .(3)الحانات
طبقًا لما َوَرَد في قانون حمورابي فإن الشخص  املخالفات العسكرية:        

الذي يتخلف عن الخدمة في حملة الملك فإن عقوبتُه ستكون الموت، كذلك ُيقتـَل 
. كما نص القانون (4)المسؤول أو الموظف الذي يوافق على تخلف ذلك الشخص

أو المسؤول العسكري الذي يستغل سلطاتِه ليأخذ أموااًل من على موت الموظف 
 . (5)المنتسب للقوات المسلحة البابلية

 
 
 

                                                 

مـن  559و  565من قانون اشنونا، والمادتان  61من قانون اورنمو والمادة  9تنظر: المادة (  1)
 قانون حمورابي.

 من القانون. 519و  511(  تنظر: المادتان 2)
(3) Ruus: EML. p. 125. 

 من القانون. 99، 62تنظر: المادتان (  4)
 من القانون. 95تنظر: المادة (  5)



        الغين البكري د. حممد عبدم.أ.                      و   ي اققواي ن اقاببيةة أسليو  نفيةهابعقوبة امل

 948 

َحكـََم قانون حمورابي بالموت على  إيواء اجملرمني والعبيد اآلبقني:       
ونعتقد ان  (1)صاحبة الحانة التي لم تبلغ عن المجرمين الذين يجتمعون في حانتها

ّد كثيرًا من انتشار الجريمة إذا ما طـُبـَِق فعاًل. كما منع القانون إيواء هذا اإلجراء يح
 . (2)العبيد اآلبقين أو تهريبهم، وحكم على من يقوم بذلك بالموت أيضاً 

تطرق قانون حمورابي إلى موضوع اإلهمال الذي  :اإلهمال اجلنائي        
ب إهماله في العمل يتسبب  في موت األشخاص، فقضى بموت البناء الذي يتسب

بسقوط البيت وموت صاحبِه فقد َعّد القانون ذلك جريمة على الرغم من عدم توافر 
شرط القصد الجنائي فيها. أما إذا كان المجني عليه هو ابن صاحب البيت فإن 

وقد  (3)العقوبة ستقع على ابن البناء؛ ألنه يكافئ المجني عليه في قرابتِه للجاني
ذا ان ينبه على ان العقوبة ستكون محيطة بالشخص الذي حاول القانون من ه

يتسبب إهمالُه في إيذاء لآلخرين، كما انه حاول تطبيق مبدأ القصاص على هذه 
 الحالة لكنه ابتعد كثيرًا عنه فتسبب بوقوع العقوبة على الشخص غير المعني.

 أسلوب التنفيذ

حق المخالفين تعد عقوبة الموت أقسى عقوبة يمكن إصدارها وتنفيذها ب
للقانون والعابثين بالنظام لذلك فهي ال تنفذ إال بموافقة أعلى سلطة في الدولة 

وقد  (4)والمتمثلة بالملك في ذلك الوقت كما أشارت إلى ذلك المصادر المسمارية
القوانين البابلية قد استعملت صيغتين لإلشارة إلى عقوبة الموت،  أنشرنا إلى أ

ال يمكننا تحديد أسلوب تنفيذ العقوبة بشكل دقيق أي انه  ومن خالل تلك الصيغتين

                                                 

 من القانون. 505تنظر: المادة (  1)
 من القانون. 55، 59، 52تنظر: المواد (  2)
 من القانون. 690/ 665(  تنظر: المادتان 3)
إلــى ان القضــية إذا كانــت تخــص حيــاة شــخص  11و  51(  أشــار قــانون اشــنونا فــي المــادتين 4)

ى الملــك فيهــا وتنفيــذ تعليماتــِه بخصوصــها وقــد أشــارت إلــى ذلــك النصــوص فيجــب الرجــوع إلــ
 المسمارية األخرى كما سنرى.
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ال يمكن معرفة كيفية قتل المتهم الذي تثبت إدانتُه هل سيتم ذلك بالسيف أم 
 بالشنق أم بطريقة أخرى؟  

أشار قانون حمورابي في مواٍد معينة إلى أسلوب تنفيذ عقوبة الموت سنأتي 
بمعنى  iddak -د استعملت الصيغة قيد كالقسم األكبر من الموا أنعلى ذكرها إال 

ُيقتـَلق بصيغة المبني للمجهول وهي صيغة عامة ال يمكن من خاللها تحديد أسلوب 
التنفيذ بشكل دقيق، إال ان ما يمكن التأكد منه من معنى المفردة ان الموت سيكون 
بواسطة معينة من قبل شخص أو مجموعة أشخاص، أي انه موٌت غير طبيعيٍّ 

ناتٌج عن شخص آخر تـَسبب في الموت، والمفردة جاءت في معظم المواد في وهو 
زمن المضارع الدال على المستقبل من الحالة الرابعة المبني للمجهول للشخص 

مما يشير إلى ان الفاعل  indak > iddak  (1)الغائب إذا كانت في صيغة المفرد
الباحثين ان هذا الذي سيقوم بعملية القتل هو شخص مجهول، ويذكر بعض 

وهذا في اعتقادنا شيء مؤكد  (2)الشخص قد يكون موظفًا تابعًا للملك أو الحاكم
إصدار وتنفيذ األحكام  نومن خالل القضاء هي المسؤولة ع الدولة أنطالما 

 القضائية ومنها عقوبة الموت.
بصيغة  dâku  -ُك Hوفي مواٍد أخرى أشار القانون إلى المصدر الفعلي د

للمعلوم من الحالة األولى البسيطة عندما يكون الفاعل في حالة الجمع  المبني
بمعنى يقتلونقوهنا إشارة إلى ان تنفيذ عقوبة الموت  idukku -للغائبين نحو قيُدك  

على المتهم ستكون من قبل أكثر من طرف، وقد وردت هذه الصيغة في خمس 
لوجدنا ان ثالثًا منها تتحدث ولو عدنا إلى هذه الحاالت  (3)حاالت ذكرها القانون

  -عن جرائم قتل والمجني عليه فيها هو ابن أو ابنة رجل من فئة االويلم
                                                 

(1) Caplice, R: Introduction to Akkadian-Rome- 1988- p. 24. 

(2) Driver, G and Milles, J: The Babylonian Law- Vol. 1- (BL)- Oxford- 

1965- p. 498. 

 ق من قانون حمورابي.690، 699، 650، 552، 65تنظر: المواد ق(  3)
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awī lum وهنا نعتقد ان التنفيذ سيكون بشكل علني وجماعي وسيشارك ولي الدم ،
)ولي أمر المجني عليه( في عملية القتل أو سيكون هو بالتحديد من سيقوم بقتل 

 . (1)قيام بذلكالجاني ان شاء هو ال
عقوبة الموت على المتهمين أشارت النصوص القانونية البابلية إلى تنفيذ 

حد النصوص أن الملك البابلي أمر بقتل المجرم بقطع رأسه ومن ثم  أفيذكر 
الطواف به بين المدن بوصفها عقوبة تشهيرية ليكون عبرة لغيرِه، حيث يذكر 

 النص:
 –ل  اَ ر h - ;بـ  6لو
 ...............ِنم

LÚ be-el ar-nim............... 

 li-du-ku-ma qa-qa-as-su ُس  -اَ سـ  –قـَ  –َم  قـَ  –كـُ  –ُد  -ليـ 
 –ِار  –بـِ   9َم  اُ  –سـُ  –كـِ  -يكـ  -ليـ 
 ِات

li-ik-ki-su-ma ù bi-ir-it 

خـِ  -شـ  -......... ليـ .h –نـِ  –لـَ  –اَ  
 رُ  -

a-la-ni-e............ li-sa-ji-ru 

 (2قليقتلوا المجرم )و( ليقطعوا رأسه وليحمل بين المدنق)

                                                 

الرجــل الــذي يضــبط زوجتــه وهــي تخونــُه  أنق إلــى 565أشــار قــانون حمــورابي فــي المــادة ق(  1)
شاء أمر بتنفيذ العقوبة وان شاء عفى  أنفسيكون إنزال العقوبة بالزوجة مرهونًا بالزوج فهو 

ـــأمر مـــن الـــزوج، كمـــ أنعنهـــا أي  ـــة المـــوت هنـــا ســـتنفذ ب ـــوانين األشـــورية عقوب ا أشـــارت الق
الرجل هو من يحدد العقوبـة علـى زوجتـِه وهـو مـن يقـوم بقتـل زوجتـِه التـي  أنالوسيطة إلى 

هــذا  أنمــن اللــوح األول مــن القــوانين( ونعتقــد  1،50،55،51، 5، 9خانتــُه )ينظــر المــواد 
قة، والــذي ظــل اإلجــراء مــن بقايــا مبــدأ األخــذ بالثــأر الــذي كــان معمــواًل بــه فــي الفتــرات الســاب

اليهـود فـي تعـاليمهم واإلغريـق فـي  أنمرسخًا في أعـراف المجتمعـات. القديمـة. ويشـار إلـى 
ــدم بقتــل الجــاني. ينظــر:                Driver andقــوانينهم كــانوا يســمحون لــولي ال

Milles: BL. p. 495-496. 
(2) Jean, C: Letters Diverses- (ARM.2) Paris- 1950- No. 48. 
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وفي نص آخر يتحدث عن عصيان ضد الملك لم يسمِه النص قام به 
أشخاص حيث أمر الملك بان يقتل العصاة، ويبدو ان عقوبة العصيان في تلك 

 الفترة كانت الموت أيضا حيث يذكر النص:
 

 6ِتم ِك   سَـ  –رَ  –جـَ  –َن   سـَ  –ِان 
 تـُم –َار  –

i-na sa-ga-ra-timki sá-ar-
tum 

ِاشـ  –پـِ  –نـَ   لوگالَم   –شـِ  –بـَ  -يبـ 
 تـَم -

ib-ba-ši-ma LUGAL na-pi-
iš-tam 

 aš-ra-nu-um i-du-uk ُاك –ُد  -ُام  يـ  –نـُ  –َر  -َاشـ 
أمر( الملك بأن ُيقتل حدث عصيان )حرفيًا: يوجد( )وقد  sagaratumقفي مدينة 

 (1)ق )العصاة( بانهاء حياتهم
أما عن األسلحة واألدوات المستخدمة في عملية القتل بهذا األسلوب فهي ال 
تتعدى األسلحة التي كانت تستخدم في الحروب والدفاع عن النفس في ذلك الوقت، 

ائق فقد ذكرت إحدى الوث (2)قpatru -َپترُ  -والتي يأتي في مقدمتها قالسيف
 امرأة كانت قد قتلت بالسيف حيث يذكر النص: أنالقانونية 
 –َا  –مـَ  –لِّ   تـَ Qَپرز  Qِاَن  َپتر

 6تُ 
ina patri parzilli ta-ma-a-tú 

 (3)ققتلت )حرفيًا: ماتت( بالسيف الحديديق
وهناك أيضا أسلحة أخرى استخدمت في عملية القتل منها الرمح والفأس 

 .(4)قل، وربما  كان هناك استخدام للقوس والسهمأ والخنجر ولكن بدرجة
ومن األساليب األخرى التي أشارت إليها القوانين البابلية تنفيذ عقوبة الموت 

وعقوبة الموت بالحرق كانت معروفة  (5)يحرقق -َحَرقَ  -qalû-,هي الحرق ققـَلـ
                                                 

(1) Jean: ARM. 2- No. 18 
(2) CDA: p. 270. 
(3) CAD: M/I- p. 425. 
(4) Driver and Milles: BL- p. 498. 
(5) CAD. Q: p. 67. 
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لدى المجتمعات القديمة فالقرآن الكريم يذكر في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصالة 
والسالم ان القوم حاولوا إنزال عقوبة الموت عليه بالحرق في النار عندما َحطـّم 

آل َهَتُكْم إ ْن ُكْنُتْم  )َقاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُرواأصنامهم ولكن ا  نجاُه برحمٍة من عندِه. 
يَم( ل يَن* ُقْلَنا َيا َناُر ُكون ي َبْردًا َوَسالمًا َعَلى إ ْبرَاه  ، كما (25و21)األنبياء:  َفاع 

إبراهيم عليه السالم عاش فترة من حياتِه في العراق  أنتشير الدراسات التاريخية 
 .(1) ق.م(5151-6002القديم خالل العصر البابلي القديم )

نت عقوبة الموت حرقًا عقوبة للجرائم التي كان يراها القانون البابلي جرائم كا
كبرى يستحق مرتكبها تلك العقوبة، وقد ذكرت في ثالث حاالت في قانون حمورابي 
تتحدث إحداها عن قيام االبن بارتكاب الفعل الفاحش مع أمه وهي جريمة من 

قضى القانون بموت كالهما البشاعة بحيث انه يستحق مرتكبها عقوبة الموت ف
من القانون. والحالة الثانية ذكرها القانون في  519حرقًا وهو ما ذكرتُه المادة 

ق وهي تتحدث عن قيام كاهنتا الـ ِانتـُم والـ ناِدتـُم وهما صنفان من 550المادة ق
أصناف الكاهنات في العراق القديم فتح حانات الخمر أو حتى الدخول لتلك 

ب الخمر، فيبدو ان النظام الكهنوتي البابلي قد حرم على هذين الحانات لشر 
الصنفين من الكاهنات ممارسة تلك األعمال واعّدها من الكبائر التي عاقب عليها 

. وقد أشارت إحدى الوثائق القانونية إلى ان الكاهنة (2)القانون البابلي بالموت حرقاً 
 لنص: إذا قامت بالسرقة سوف تموت حرقًا. حيث يذكر ا

 asakka ištanarriq اَ َسك   يشتـَنـَرِّق
 Q iabbatušima iqallušiَيصب تـُِشَم  يقـَلـ ش

 (3)ق)إذا( سرقت )حرفيًا: اعتادت السرقة( كاهنة، يمسكوها )و( يحرقوهاق

                                                 

العـــدد  -آداب الرافـــدين -عـــامر ســـليمان: رأي فـــي نشـــأة المعتقـــدات الدينيـــة فـــي بـــالد الرافـــدين(  1)
 .55ص -6000ص -95

ن مـن الكاهنـات شـرب الخمـر ولكـنهم منعـوا مـن ارتيـاد نه كـان مسـموحًا لهـذين الصـنفتيأيذكر  ( 2)
 الحانات لهذا الغرض. ينظر:

Driver and Milles: BL-p. 206. 
(3) CAD. E: p. 176. 
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ق تتحدث عن السرقة 61والحالة الثالثة التي ذكرها قانون حمورابي في المادة ق
حد المنازل التي تحترق مستغاًل تلك أيسرق الرجل من  في ظروف مشددة عندما

الظروف فيسرق شيئًا من ممتلكات صاحب ذلك المنزل فقضى القانون بأن يحرق 
حد أملكًا كان قد أمر بقتل  أنذلك السارق. ويذكر احد النصوص القانونية 

حيث األشخاص حرقًا ولم يشر المصدر إلى اسم الملك وال إلى الذنب الذي اقترفه، 
 يذكر النص:
h šarru amī -لـِ  –اَ َن   قـَ  (شـَر   اَ ميل  le ana qa-li-e 

 (1)قق)أمر( الملك بحرق الرجل
ق 519ومن أساليب تنفيذ عقوبة الموت في القوانين البابلية ما ذكرتُه المادة ق

من قانون حمورابي فقد ذكرت المادة أسلوب توتيد المذنب أي وضعُه على الوتد 
gašī -ازوق( ليموت قَجشيُش )الخ šu- وبصيغة أخرى قِسكـ تُ  (2)وتد، خازوقق- 

sikkatu- والمادة القانونية تتحدث عن تسبب المرأة بموت زوجها  (3)وتد، عامودق
بسبب رجل ثاٍن فحكم القانون بموت تلك المرأة بموضعها على الوتد )الخازوق(، 

ستخدما في توتيد المجرمين في وقد أظهرت مشاهد المنحوتات ان هناك أسلوبين ا
العراق القديم، األسلوب األول هو إدخال الوتد في صدر الشخص واألسلوب الثاني 

وكلتا الحالتين تكون النتيجة فيهما موت الشخص  (4)هو إدخال الوتد بين الساقين
الذي من المفترض ان يكون مستحقًا لتلك العقوبة، وربما كانت تلك العقوبة 

 ء الجثة معلقة على الوتد وال يتم دفنها بوصفها عقوبة تشهيرية للمتهم. تستكمل بإبقا

                                                 

(1) CAD.Q: p. 70. 
(2) CDA: p. 91. 
(3) CDA: p. 332. 
(4) Driver and Milles: BL. p. 314. 
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لمذنبين وقد أشارت إحدى الوثائق القانونية إلى هذا األسلوب في قتل ا
حد األشخاص بسرقة أمتين من صاحبها وتهريبهما إلى أفالوثيقة تتحدث عن قيام 

 حيث تذكر الوثيقة بهذا الخصوص مانصُه: (1)خارج المدينة
 LÚ ša-a-tu lu-du-uk-ma مَ  -ُاكـ  –ُد  –ُت  لـُ  –اَ   –شـَ  6لو 
 -ِاشـ  –ِام  لـِ  –شـِ  –َن  گيش جـَ  –ِا 

 مَ  –ِان  –شـَ كـِ 
i-na GIŠga-ši-ši-im li-iš-ša-

ki-in-ma 
 (2)قليقتل ذلك الرجل )و( ليوضع على الوتد )الخازوق(ق 

منهما ان األسلوب في تنفيذ عقوبة وهذه الوثيقة توضح لنا أمرين األول  
الموت ال يقتصر تنفيذُه على الجريمة التي ذكرتها المادة القانونية التي اشرنا إليها، 

نما األمر  أماقد تنفذ لجرائم أخرى ومنها جريمة السرقة التي أشارت إليها الوثيقة،  وا 
سلوب االعتيادي الثاني الذي أشارت إليه تلك الوثيقة فهو إمكانية قتل المجرم باأل

كأن يكون بالسيف مثاًل ومن ثم  وضعُه على الوتد بوصفها عقوبة تكميلية الغاية 
ة ما ذكرهُ منها التشهير بالمجرم. ومن الطرائف التي ذكرتها النصوص المسماري

حد األشخاص الذي كره زوجتُه وأراَد االنفصال عنها أاحد النصوص على لسان 
يوضع على الوتد على البقاء مع زوجتِه حيث  أنل فقال أمام القضاة إنه يفض

 يذكر النص اآلتي:
 
 
 
 
 
 

                                                 

إذا َهــر َب عبـــدًا خــارج المدينــة فـــإن  الشــخص أنق مــن قـــانون حمــورابي 51ذكــرت المــادة ق(  1)
 .500ص -المصدر السابق -عقوبتُه ستكون الموت. ينظر: عامر سليمان: نماذج

p.  -1997-. 91RA-Lafont, S: UN CAS ROYAL L'EPOQUE DE MARI) 2(
110. 
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 um-ma šu-ma i-na si-ka-tim ِتم –كـَ  –َن  سـِ  –َم  ِا  –َم  شـُ  -ُامـ 
 -ِاشـ  –َم  مـِ  –نـِ  -ِانـ  –نـِ  –لـَ  -ُالـ 
 يا –تـِ  – 0ر
 
 

ul-la-ni-in-ni-ma mi-iš-re-
ti-ia 

 -اَ خـ  –ُال  اَ   – 6اُ َس   – Qر –پـُ 
 اَ ز –خـَ 

pu-ri-sa ú-ul a-aj-ja-az 

 an-ni-tam iq-bi بِ  -تـَم  يقـ  –نـِ  -اَ نـ 
قهكذا قال اآلن )لو( وضعتموني على الوتد )أو( قررتم طردي، لن أبقى زوجًا لها 

 (1))حرفيًا: أخذًا لها(ق
ق 511، 565،559اد قومن أساليب الموت عند البابليين كذلك ما ذكرته المو 

من قانون حمورابي حيث قضت هذه المواد بموت المذنب غرقًا من خالل رميه في 
 الماء، حيث تذكر إحدى المواد ما نصُه:

كـَ  -ِت  يـ  –اَ   –لـَم  شـُ  -ويـ  –اَ  
 مَ  –شـُ  –سـُ  –

a-wi-lam šu-a-ti i-ka-su-
šu-ma 

 – دُ  –اَ د  –نـَ  -يـ   h - ;َن  مـ  –اَ  
 ُش  – 6اُ 

a-na me-e i-na-ad-du-ú-šu 

 (2)قيوثقون ذلك الرجل ويرمونُه في الماءق
أسلوب التنفيذ سيكون عن طريق شد وثاق الرجل لكي  أنفالمادة تشير إلى 

ق من 559المادة ق أماال يتمكن من الخالص ومن ثم  يرمى في الماء ليموت غرقًا. 
لكنها لم تشر إلى توثيق  (3)لعقوبة على النساءالقانون فإنها تتحدث عن تنفيذ هذه ا

                                                 

(1) Veenhof, K: The dissolution of an old Babylonian marriage according 
p.153. -1976-. 70RAto CT. 45: 86  

 565، ينظـر كـذلك المـادة 511، المـادة 511ص -المصـدر السـابق -عامر سليمان: نماذج(  2)
 من القانون.

 .555المصدر نفسُه، ص(  3)



        الغين البكري د. حممد عبدم.أ.                      و   ي اققواي ن اقاببيةة أسليو  نفيةهابعقوبة امل

 444 

ما أشارت له الوثائق القانونية ذات العالقة يؤكد  أنالمرأة قبل الرمي في الماء إال 
المرأة كانت تربط قبل رميها في الماء فقد كان في العرف البابلي وكأحد  أنعلى 

فإن عقوبتها  الزوجة إذا كرهت زوجها وامتنعت عنه أنشروط إبرام عقد الزواج 
 ستكون الموت غرقًا، حيث يرد في عقود الزواج البابلية ما نصُه:

 – 6َش  اُ  –تـِ  –َن  ص  مـُ  –س  اَ  
 ُال

PN1 a-na PN2 mu-ti-ša ú-ul 

بـِ  -اَ بـ  –قـَ  -َت  يـ  –ِت  اَ ت  –مـُ 
 مَ  –

mu-ti at-ta i-qa-ab-bi-ma 

 - ;مـَن   –َم  اَ   – شِـ  –شـُ  –خـَ  -بـ 
h 

i-ja-šu-ši-ma a-na me-e 

 Q i-na-du-ú-šiش - 6اُ  –ُد  –نـَ  -يـ 
ق)إذا( قالت س )الزوجة( إلى ص )الزوج( أنت لست زوجي، يربطونها ويرمونها في 

 (1)الماءق
فقد عد  العرف البابلي رفض الزوجة لزوجها بمثابة الخيانة له تستحق عليها 

 الموت.
ذ عقوبة الموت أشارت إليها القوانين البابلية ضمنًا وهناك أساليب أخرى لتنفي

الوثائق القانونية األخرى كقضايا المحاكم والعقود والرسائل أشارت إليها  أنإال 
والمفردة تتطابق  (2)قيشنق -شـَنـَقَ  -janāqu -بشكل صريح كالموت شنقًا. قخـَناقُ 

ًا بواسطة الحبل، ومنه لفظًا ومعنى مع الجذر العربي قخ، ن، قق وهو الموت تعليق
فقد ذكر قانون حمورابي في مواِده  (3)الِخناق وهو الحبل المستعمل في عملية الشنق

 ما نصُه:
 

                                                 

(1) Schorr, M: Urkunden Altbabylonischen Zivil und Prozessrechts- 
(VAB.5) Leipzig- 1913- No. 3. 

(2) CDA: p. 105. 
 .556ص -تار الصحاح: المصدر السابقمخ(  3)
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 –خـَ  -َم  يـ  –شـُ  –كـُ  -ُاكـ  –ُد  -يـ 

 ُش  –لـُ  –لـَ  -اَ لـ 
i-du-uk-ku-šu-ma i-ja-al-

la-lu-šu 
 (1)قيقتلونُه، يعلقونُهق

قتل المتهم شنقًا من خالل تعليقِه، إال انه يمكن من وتعد هذه إشارة إلى 
المتهم في هذه الحالة قد يقتل أوال ثم يعلـّق  أنيفهم أيضا  أنخالل نص المادة 

 أنبوصفها عقوبة تكميلية للتشهير به، وما أشارت إليه الوثائق القانونية يؤكد على 
 أنقد َوَرَد في احد الوثائق أسلوب الموت شنقًا كان معمواًل به في القضاء البابلي، ف

نه قام بشنق مجموعة من اللصوص الذين أإحدى المدن يبلغ الملك البابلي  حاكم،
 قاموا بالسطو على إحدى القوافل التجارية، حيث يذكر النص ما يأتي:

 –خـَ  – 6ِت  اُ  –نـُ  –شـُ  بش!مـ .6لو
 مَ  -ِاقـ  –نـِ  -اَ نـ 

LÚ.MEŠ šu-nu-ti ú-ja-an-ni-
iq-ma 

 (2)قشنقُت )حرفيًا: خـَنـ قُت( أولئك الرجالق
ومن أساليب تنفيذ عقوبة الموت التي كانت متبعة في العرف البابلي ما  

 أنالمرأة يمكن  أنذكرتُه بعض العقود البابلية وتحديدًا عقود الزواج حيث تذكر 
ذا رفضت إ (3)قdimtu تواجه عقوبة الموت من خالل رميها من أعلى قالبرج ِدمُت 

 زوجها وكرهته. حيث يرد في بعض تلك العقود ما نصُه:
 PN i-zi-ir-šu-ma iš-tu تُ  -َم  ِاشـ  –شـُ  –ِار  – Qز -س يـ 

 -ِاشـ  –نـِ  –َد  –نـَ  -ِتم يـ  -ِامـ  –ِد 
 Qش

di-im-tim i-na-da-ni-iš-ši 

 (4قس )الزوجة( إذا كرهتُه )الزوج( سيرمونها من البرجق)
                                                 

 ق.669ق كذلك المادة ق65المادة ق 505ص -عامر سليمان: نماذج(  1)
(2)Lafont, S: UN CAS D'EXECUTION SOMMAIRE 

ATUTTUL_Florilegium Marianum, VI- Paris- 2002- p. 90. 
(3) CDA: p. 60. 
(4) Schorr: VAB. 5- No. 33. 
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البابليين عند إصدارهم للعقوبات كانوا حريصين  أنلملفت للنظر حقًا من ا إن
على تحديد نوع العقوبة بشكل واضح من تحديد أسلوب تنفيذها بالكيفية التي يرونها 

يعكــس نضــج الفكــر  إنمــاتتناســب مــع الجــرم الــذي قــام بــه الشــخص، وان هــذا التنــوع 
التي اعتمد عليها المشرعون في  القانوني في العراق القديم من جهة وتنوع المصادر

 إصدارهم للقوانين من جهة أخرى.
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 اخلامتة واالستنتاجات

يّعـــد قـــانون العقوبـــات الـــذي اســـتعملتُه القـــوانين البابليـــة فـــي أحكامهـــا األنضـــج 
الذي ظهر خالل العصور القديمة وقد شجع هـذا البـاحثين علـى البحـث والكتابـة فـي 

أنـــواع العقوبـــات الماليـــة منهـــا والعقوبـــات الســـالبة هـــذا الموضـــوع، فقـــد ضــــ م القـــانون 
للحرية فضاًل عن العقوبات البدنية وعقوبة الموت موضوع البحث، فقد تناول البحث 
هــذه العقوبــة مــن ناحيــة ورودهــا فــي أحكــام القــوانين البابليــة واألســاليب التــي كانــت 

نونية األخرى فضاًل من متبعة في تنفيذها على وفق ما َوَرَد في القوانين والوثائق القا
ـــة مـــن  بعـــض األســـاليب المعمـــول بهـــا فـــي العـــرف البـــابلي، وقـــد خـــرج البحـــث بجمل

 االستنتاجات نوجزها فيما يأتي:
  يواجههــا  أناهتمــت القــوانين البابليــة فــي ظــروف القضــية والحــاالت التــي يمكــن

 المتهم عند إصدار الُحكم فنظرت في وقت وقوع الجُرم ومكانه.
  البــابلي منقســمًا إلــى طبقــات وفئــات وقــد خصــت القــوانين البابليــة كــان المجتمــع

الفئــة العليــا والمتنفــذة فــي المجتمـــع بصــفتها الفئــة المحافظــة بأقصــى العقوبـــات 
 ومنها عقوبة الموت للمحافظة على مكانة هذه الفئة.

  اســتعملت القــوانين البابليــة صــيغًا لغويــة محــددة لإلشــارة إلــى عقوبــة المــوت، وقــد
 ذه الصيغ أسلوب تنفيذ العقوبة.حددت ه

  فرضــت القــوانين البابليــة عقوبــة المــوت علــى الجــرائم وفــي مقــدمتها جــرائم القتــل
والســـرقة والجـــرائم الجنســـية وعلـــى بعـــض الحـــاالت التـــي كانـــت ترقـــى فـــي نظـــر 
المشــرع إلــى مســتوى الجريمــة كالمخالفــات الدينيــة وبعــض المخالفــات الخاصــة 

 مسلحة البابلية.بالجانب العسكري للقوات ال
  لـــم تبـــين النصـــوص ذات العالقـــة بشـــكل واضـــح األشـــخاص الـــذين كانـــت توكـــل

بعض المـوظفين إليهم مهمة تنفيذ عقوبـة المـوت إال انـه مـن الَبـَدهي أن يكـون لـ
 في ذلك. التابعين للقضاء يد

  كان للعرف البابلي األثر الكبير في تحديد بعض األساليب التي ذكرتها القـوانين
 ة لتحديد عقوبة الموت.البابلي
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  أظهـــرت النصـــوص المســـمارية ذات العالقـــة علـــى قلتهـــا ان القضـــاء البـــابلي لـــم
يتهاون في الجرائم التـي كـان يتعـرض لهـا المجتمـع وبإصـدار األحكـام القاضـية 

 بعقوبة الموت بحقها وكان يبادر إلى تنفيذها في معظم األحيان.
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Abstract 

The Old Babylonian Period (2006-1595 B.C.) is one of 

the richest periods for legal cuneiform texts, which encouraged 

researchers to do a lot of research on this aspect. One of such 

researches is the present one which deals with the death 

punishment as dictated by the Babylonian law in many items. 

This punishment had many forms of execution such as the 

normal killing, burning, hanging or drowning. This punishment 

was given to such crimes as murder, theft, adultery etc. and it 

amounted to the level of crime in the eyes of legislators. 

 
 


