
 حموق انسان 

 استاذ المادة : م.م حسٌن علً حمٌد

 

  

 حموق االنسان فً الحضارات المدٌمة 

 

منذ ولد االنسان ولدت معه حموله . لكن الوعً بهذه الحموق واالعتراف بها اتخذ         

مع ٌمكن استبعاده  مسٌرة طوٌلة فً التارٌخ البشري . ان حرمان االنسان من حموله امر ال

الظلم واالستبداد .وجود   

ان اغلب الحضارات والشرائع السماوٌة اهتمت بحموق االنسان ولد وجدت هذه الحموق مدونة 

 ومكتوبة فً مخطوطات اثرٌة ووثائك فً مختلف الحضارات .

حقوق االنسان في حضارة وادي الرافدين :  1  

مد وردت كلمة اماركً تعتبر من الدم الحضارات البشرٌة وأولها اهتماما بحموق االنسان . ف

اي الحرٌة فً نص لوثٌمة سومرٌة تؤكد على اهمٌة حموق االنسان . كذلن فً الحضارات 

االشورٌة والبابلٌة فمد عثرت بعثة تنمٌب فرنسٌة على مخروط طٌنً مدون باللغة السومرٌة 

 وبالخط المسماري فً مدٌنة لكش فً لضاء الشطرة ٌضم اصالحات اجتماعٌة وضعها العاهل

المضاء على المساوئ لبل المٌالد تضمنت هذه االصالحات  5742السومري اوركاجٌنا عام 

التً ٌتذمر منها شعب المدٌنة وازالة الظلم عن الفمراء الذي ٌمع علٌهم من االغنٌاء والمتنفذٌن 

 ورجال المعبد .

  شريعة حمورابي 

توي موادها المانونٌة على تعتبر شرٌعة حمورابً العاهل البابلً من اشهر الشرائع اذ تح

نصوص تحمً مبادئ حموق االنسان . هذه الموانٌن استمدها حمورابً من الموانٌن واالعراف 

التً كانت سائدة لدى السومرٌٌن واالكدٌٌن ، فمد عمل على جمعها وتعدٌلها وكتابتها فً مسلة 

 من الطٌن وزعها على مدن العراق المدٌم .



مادة  555لبل المٌالد . تتألف مسلته من  1465 – 1421حكم حمورابً بابل بٌن عامً 

لانونٌة مدونة باللغة البابلٌة وبالخط المسماري مكونة من ثالثة السام ) الممدمة والمتن 

والخاتمة ( ولد تضمنت الممدمة حرصه على سعادة المجتمع البابلً ورفاهٌته وسٌادة المانون 

المظلوم وحموق الضعفاء واالٌتام واالرامل ، وحموق اخرى تتعلك بالضرائب  وتأكٌد انصاف

 وامراء الجٌش .

شؤون المرأة والزواج والطالق واالرث . اذا تعتبر  131الى  154ولد عالجت المواد من 

 الشرائع فً وادي الرافدٌن من اهم الشرائع التً ضمنت الحموق الفردٌة لكل مواطن .

   في الحضارة االغريقية حقوق االنسان:  5

حموق السٌاسٌة ببعض الحموق فً مجاالت معٌنة منها ال لإلنساناعترفت الحضارة االغرٌمٌة 

اسلوبا للحكم عن طرٌك اجتماع االحرار من الرجال فً مراطٌة المباشرة ، اذ اعتبرت الدٌم

 مدٌنة  اثٌنا لمنالشة شؤون الدولة والرار الموانٌن .

ٌة فهو حك محترم ومكفول فً الحضارة االغرٌمٌة ، على الرغم من ان فٌما ٌخص حك الملك

 ملكٌة االرض فً حٌنها كانت جماعٌة ثم تحولت الى لبلٌة.

التوازن االجتماعً حٌث كان المجتمع مؤلف من طبمتٌن هما  بانعدامتتمٌز الحضارة االغرٌمٌة 

على طبمة االحرار والذكور طبمة االحرار و طبمة العبٌد . وما ذكر من حموق فهً ممتصرة 

فمط اذ لم ٌكن للعبٌد اي حموق فمد وجدوا للطاعة والعمل ، وبالنسبة للمرأة االغرٌمٌة فمد كانت 

 مجردة من حمولها المدنٌة والسٌاسٌة .

  حقوق االنسان في الحضارة الرومانية :  7

ى للطبمة العامة ، لسم المجتمع فً الحضارة الرومانٌة الى طبمتٌن احدهما لألشراف واالخر

وعلى اساس ذلن لسمت الحموق والواجبات وحصل تمٌٌز فً الحموق وااللتزامات فمثال حك 

 االنتخاب التصر على طبمة االشراف .

وامتد هذا التمٌٌز بٌن الطبمتٌن لٌصل للمعاملة المانونٌة والمضائٌة . اذا حموق االنسان فً 

الطبمً وانعدام مبدأ المساواة .الحضارة الرومانٌة كانت متأثرة بالتفاوت   

  حقوق االنسان في الحضارة المصرية :  1



فً عهد الفراعنة مرت مصر فتعتبر الحضارة المصرٌة من اعرق الحضارات فً العالم . 

بثالث مراحل وهً مرحلة الفرعونٌة المدٌمة والوسطى والحدٌثة ، فكانت المرحلة االولى تموم 

لٌس من حك الشعب المشاركة فً الحكم . اما المرحلة الثانٌة  على فكرة الوهٌة الملن ، اي

تحممت العدالة نوعا ما . فً المرحلة الثالثة عاد الظلم الذي حكم الشعب وعادت كل السلطات ) 

 الدٌنٌة والمدنٌة( لتجتمع بٌد الفرعون . 

عة االرض ٌذكر ان المصرٌٌن بنو االهرامات على اكتاف العبٌد ، واستغلوا الفالحٌن لزرا

 لصالح الفراعنة .

حٌث دعت ساهمت واهتمت بحموق االنسان   الصينية والهندية حضارات اخرى مثل 

الهندوسٌة الى المساواة والعدل. ووضع بوذا حلوال عملٌة للحٌاة والمساواة والحرٌة ونشر 

وفً الصٌن ساهمت حكمت كونفوشٌوس فً نشر العدل واالخاء العالمً وشد على  العدل .

 خدمة االنسان لإلنسان . 


