
 حق هللا -1

فأما حق هللا األكبر عليك، فأن تعبده ال تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخالص نفسه  

 .أن يكفي أمر الدنيا و اآلخرة ويحفظ لك ما تحب منها

 حقوق األعضاء -2

 حق النفس  -أ

وأما حق نفسك عليك، أن تستعملها في طاعة هللا فتؤدي إلى لسانك حقه، وإني سمعك 

، وإلى  حقها، وإلى رجلك حقها، وإلى بطنك حقه حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك

 ، وتستعين باهلل على ذلك. فرجك حقه

 حق اللسان - ب

قول س، وحسن الاوأما حق اللسان، فإكرامه عن الخني، وتعويده على الخير والبر بالن 

فيهم، وحمله على األدب، وإجمامه إال لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا، وإعفاؤه 

هد ضررها مع قلة فائدتها، وبعد ش ال يؤمنضول الشنيعة، القليلة الفائدة التي عن الف

العقل، والدليل عليه وتزين العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه، وال قوة إال باهلل العلي 

 العظيم

 

 حق السمع  -ج

وأما حق السمع، فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إال لفوهة كريمة تحدث في 

خيرة، أو تكسب خلقا كريما، فإنه باب الكالم إلى القلب، يؤدي إليه ضروب قلبك 

 المعاني على ما فيها من خير أو شر، وال قوة إال باهلل.

 حق البصر  -د

يحل لك، وترك ابتذاله إال لموضع عبرة تستقبل بها  وأما حق بصرك، فغضه عما ال

 .، فإن البصر باب االعتبار بصرة، أو تستفيد بها علما

 



 . حق اليد ـه

وأما حق يدك، فأن ال تبسطها إلى ما ال يحل لك فتنال بما تبسطها إليه من هللا العقوبة 

في األجل، ومن الناس بلسان الالئمة في العاجل، وال تقبضها عما افترض هللا عليها. 

ولكن توقرها: بقبضها عن كثير مما يحل لها، وبسطها إلى كثير مما ليس عليها، فإذا 

 قد قلت وشرفت في العاجل وجب لها من الثواب من هللا في األجل.هي 

 حق رجلك  -و 

تمشي بها إلى ما ال يحل لك فيها تقف على الصراط، فانظر  وأما حق رجلك، أن ال

فيها،  هلهابأة فأن التزل بك فتردى في النار، وال تجعلها مطيتك في الطريق المستخ

 قوة إال باهلل والسبق لك، وال ك وسالكة بك مسلك الدين،تفإنها حامل

 ز۔ حق البطن 

تجعله وعاء القليل من الحرام وال لكثير، وأن تقتصد له في  وأما حق بطنك، فأن ال

الحالل، وال تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين، وذهاب المروة، وضبطه إذا هم، 

م مكسلة إلى التختزيد على الشبع فإن الشبع المنتهي بصاحبه  بالجوع والعطش، وال

ومثبطة ومقطعة عن كل بر وكرم، وإن الري المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة 

  ومجهلة ومذهبة للمروءة.

 

 حق الفرج  -ح

يحل لك أن خصته عن الزنا، وتحفظه من أن ينظر  وأما حق فرجك، فحفظه مما ال

ذكر الموت، إليه، واالستعانة عليه بغض البصر، فإنه من أعون األعوان، وكثرة 

 وة إال به.ق حول وال والتهدد لنفسك باهلل والتخويف ال به. وباهلل العصمة والتأييد، وال

 

 



 المقدمة

حقوق اإلنسان لٌست اعتقاده أو مجرد فكرة بل هً أصالة مستمدة من القضٌة 

اإلنسانٌة بشكل عام الذي نالت اهتمام المجتمعات البشرٌة وتمحور حٌاتها وتكوٌنها، 

فمنذ بدء الخلٌقة تعرض اإلنسان إلى الكثٌر من المحن والصعاب، إذ بدأ الصراع 

متمثال بقتل قابٌل أخٌه هابٌل واستمرار هذا الصراع بٌن حقوق اإلنسان وانتهاكها 

إلى ٌومنا هذا بٌن قٌم الخٌر و التسامح والسالم والعدل واإلحسان والرحمة والحوار 

واقعٌة واحترام اآلخرٌن والعٌش المشترك والتفانً من جهة أما الجهة األخرى 

تحجر والتجاوز تمثلت بالشر والتعصب والحقد والظلم وفً اآلخرٌن والعدوان وال

على كل ما وهبه هللا من حبر لإلنسانٌة فً اإلنسان الذي كرمه هللا على سائر 

، كان الهدف منها إٌصال الكائن البشري إلى  مخلوقاته الذي باهل به الباري مالئکه

أعفً مراحل الكمال من خالل تعامله مع إخوته فً الخلق التوفٌر السعادة والرفاه 

لبشرٌة كون اإلنسان كائن اجتماعً ال ٌستطٌع العٌش بمعزل عن بٌن أفراد األسرة ا

، إذ تباٌنت تصرفات األفراد تطورا أو تراجعا فٌما  أسرتهاآلخرٌن من مكونات 

ٌخص ادوار تعامالت األفراد حسب العطور التارٌخً باختالف األزمنة واألمكنة 

بث من خاللها تطور التً مرت بها وتؤثرت باألفكار السائدة فً المجتمعات الذي ت

 . األمم او تراجعها

ة من أجل أن ٌعمر ٌتمثل حقوق اإلنسان كلمة النجاة ورسالة اإلنقاذ والسالم والهدا

اإلنسان هذه األرض وٌمنع وجودها اإلنسانً بما ٌتمتع به من طاقات وما ٌمتلكه من 

، وخالف مه هللا تعالً بها وفضله على كثٌر ممن خلق تفضٌالاأفكار وقابلٌات، کر

ذلك عاشت اإلنسانٌة منذ ظهور الطاغوت على األرض هدرا لكرامة اإلنسان 

والتجاوز على حقوقه من خالل الطغٌان والطواغٌت وجور السالطٌن والحكام 

المستبدٌن الذي أوصلوا اإلنسان إلى المآسً الدموٌة التً أسفرت عن قتل آالف بل 

وتشرٌدهم واالستٌالء على  المالٌٌن من إخوتهم فً الحلق وهتك أعراضهم

بذلك تشرٌع هللا من خالل الرسل واألنبٌاء ودعواتهم إلى األدٌان  مخالفٌنممتلكاتهم 

السماوٌة السمحة حٌث انبثقت هنا إرادة البشر وإرادة الخٌر بصورة قوٌة تطالب 

بحقوق اإلنسان وكانت هذه اإلرادة تعٌرا صادقا عن معانات الكائن البشري الطوٌلة 

تجربة المرٌرة التً خاضتها الشعوب من خالل الحروب التً عمت المعمورة وال

ا مربٌن كبٌرتٌن عالمٌتٌن مؤساوٌتٌن ومن أكبر مآسٌها إنها جرت فً العصر ثلتفتم



الحدٌث أي عصر التطور والتكنولوجٌا وبعبارة أخرى عصر المدنٌة و التحضر 

طفال والنساء والشٌوخ حٌث حصدت هذه الحروب كثٌرا من دماء األبرٌاء واأل

هً الفائدة من  الماسً جعل العالم ٌفكر بجدٌة ما فضال عن الممتلكات، ومن خالل

ق حول فهذه المآسً والوٌالت التً أحاطت بالمجتمع الدولً فحصل انسجام وتوا

حقوق اإلنسان وإٌقاف انتهاكها وإٌقاف الظلم واالضطهاد من خالل إصدار قوانٌن و 

لحماٌة حقوق اإلنسان وعدم التجاوز علٌها إذ أخذت الدول كابل معاهدات ومواثٌق 

فً مثل هذا الهدف وهذه السمة التً تعٌد للبشرة كرامتها، إذ اخذت الحكومات 

والدول تفعٌل دور حقوق اإلنسان من خالل تفعٌل برامج تربٌة وتعلٌم حقوق 

تفتقر هذه المواضٌع  اإلنسان، إال أنه فً مجتمعنا العربً أو مجتمعات العالم الثالث

إلى الكثٌر من االهتمام من قبل الحكومات ومإسساتها التً تعانً من ثغرات كثٌرة 

الجائرة وحكوماتها المستبدة، كون  انظمتهاو حقٌقٌة فً طٌق حقوق اإلنسان بسبب 

عملٌة تطبٌقٌة على  لة نظرٌة او اسالمٌة بل هًؤست مسلٌمعاٌٌر حقوق اإلنسان 

سود ت حضرتممن اجل خلق مجتمع  المتاحةودعمها بكل الوسائل  اتباعهاالحكومات 

 المبادئفٌه القٌم اإلنسانٌة السمحة، ولكن فً العراق العظٌم بحاجة إلى نشر هذه 

فرقة وتقبل اآلخر من أجل العٌش بسالم تالسمحة المتمثلة بالحب والتسامح ونبذ ال

ب من خالل نبذ الطائفٌة والوثنٌة وأمان فً بلدنا الحلٌب وان تحقٌق تلك المكاس

القومً او المذهبً البغٌضٌن على حساب قدسٌة اإلنسان،  الحقدوالعصبٌة بدوافع 

الباحث إلى إصدار هذا الكتاب الذي بٌن ٌدٌك عزٌزي الطالب لنشر  ارتئلذلك 

الوعً وثقافة حقوق اإلنسان إذ ٌشتمل هذا الكتاب على تعرٌف حقوق اإلنسان 

رٌخٌة ودور الحضارات القدٌمة واألدٌان أسماوٌة السمحاء فً ترسٌخ وجذورها التا

حقوق اإلنسان فضال عن المواثٌق واإلعالنات والمعاهدات الدولٌة اإلقلٌمٌة  مبادئ

السامٌة التً ٌنعك تطٌقها إلى رقً  المبادئوالعربٌة واإلسالمٌة الغرض نشر تلك 

 المقدمة من المدنٌةالمجتمعات واألوطان والوصول بها إلى المراحل 

االٌجابً على رفاهٌة األسرة البشرٌة وسعادتها من أجل  تؤثٌرهاوالتحضر ومن ثم 

 سامً من الخلق.لوتحقٌق الغرض ا ًوتآخالعٌش بسالم ومودة 



 مفهوم حقوق االنسان

لبل الخىض في هفهىم حمىق اإلًساى البذ لٌا أى ًعرف ها يعٌيه هصطلح حمىق 

اإلًساى، كوا يٌبغي  والثاًيةكلوتيي األولى الحك ي اإلًساى إر يتألف هزا الوصطلح ه

في هعرفة هصطلح حمىق  التسلسلعليٌا التعرف علي هاتيي الوفردتيي هي أجل 

 اإلًساى وهي ثن هعرفة هفهىم حمىق اإلًساى

 الحق

الحق فً اللغة له معان عدة منها العدل والصدق والواجب و الثابت نستخدم كلمة 

( كما تم ذكره فً القرآن الكرٌم مئة وأربع وتسعٌن مرة إذ الباطل كنقٌضالحق 

 اآلٌات الكرٌمةٌختلف معناها باختالف موقع الكلمة ومقامها فً 

من القٌم الجمٌلة  انه قٌمةنتعنً االلتزام فً أغلب األحٌان كما  قانوناأما كلمة الحق  

التً ٌعتقد بها  الكائن البشري حٌث ذهب الكثٌر من الكتاب والمإلفٌن إلى تعرٌف 

رفه أخرون على أنه االختصاص كما عالحق على أنه المصلحة او الشًء الثابت و

الكسر حقا أي وجب، أما التعرٌف بالصحاح )حق( الشً، ٌحق ذكر فً مختار 

شخصا معٌنا  القانونالقانونً للحق فهو تلك الرابطة القانونٌة التً بموجبها ٌخول 

من األشخاص على سبٌل التفرد واألسعار أو التسلط على شًء معٌن أو اقتفاء أداء 

ص مفترضٌن فً شخص آخر، ومعنى ذلك إن هنالك روابط قانونٌة لوجود أشخا

مواقع متفاوتة فتضع مصباح الحق فً موقع ممتاز أو مفضل على غٌره من 

دون سائر  االستثارةفراد أو نٌل األبس على تسلطوله له من تخا مب األشخاص

حٌن تعود إلى جذور هذه المفردة تعنً النبات الذي ال ٌقبل التغٌر فً  االشخاص

عمل الحق فً المجالت السلوكٌة والعالقات حالة االستخدام على أقل تقدٌر، كما است

بالفطرة عن األشخاص  ومثبتةاالجتماعٌة بالحقوق االجتماعٌة من حقوق مقرة 

بشكل واقعً ال ٌقبل الشك من خالل اإلقرار الشرعً أو العرف أو القانونً لغرض 

ٌعً بشكل طب ثابتةتنظٌم الحٌاة االجتماعٌة األفراد األسرة البشرٌة، فالحق هو حاجة 

تحولت إلى الحقوق االجتماعٌة ثم أخذت الشرعٌة القانونٌة مسلسل عطورها 

 واالعتراف بها.



 اإلنسان

ردة فهم كون المتحدث والقاري، ٌعً معنى هذه المفإن مفردة اإلنسان لٌست صعبة ال

عن باقً المخلوقات، ومعنى ذلك لم تكن  وتمٌزناضعنا تو واخٌرا تعنٌناألنها أوال 

موقع جدل أو اختالف فً تعرٌف تلك المفردة، فقالت  هذه المفردة فً ٌوم من األٌام

العرب إن اإلنسان ٌشمل الكائن البشري الذي ٌتكون من الذكر واألنثى دون تمٌٌز 

و أي اعتبار أو السٌاسً أو الطائفً  ألعقائديبٌن اللون والجنس أو اللغة أو االنتماء 

آخر، حٌث اشتق اإلنسان من اإلنس كما قٌل انه مشتق من النسٌان وعلى ذلك سمً 

أو لنسٌانه وهً حقه الكائن البشري ومٌزته التً تعرفها  لتآنسهاإلنسان إنسانا أما 

 ونصفها به . 

خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان لٌباهً به المالئكة وجعله خلٌفة فً األرض 

ضرب المثل األعلى فً اختٌار هذا المخلوق وتفضٌله واختٌاره من بقٌة لٌعمرها وٌ

المخلوقات، كون اإلنسان ٌحوي صفتٌن العقل والغرٌزة فالعقً هذا المخلوق الذي 

مٌز هللا به اإلنسان هو أعز الخلق ألعز مخلوق عند هللا سبحانه وتعالى، فٌكون 

الغرٌزة وٌكون أقل من الحٌوان اإلنسان أفضل من المالئكة حٌن ٌتفوق العقل على 

إذا تفوقت الغرٌزة على العقل ومن خالل ذلك فهم سلوك األشخاص وتصرفاتهم 

وتعاملهم مع المواقف التً ٌتعرضون إلٌها كون األشخاص لهم فوارق اجتماعٌة 

فردٌة مبنٌة على أسس تختلف من فرد إلى فرد ومن موقن إلى آخر ومن ثقافة إلى 

ٌمكن أن  جمٌع األفراد وبشكل مطلق، ومن خالل ذلك ال أخرى، لن تنال رضى

تنظر إلى اإلنسان كموجود مادي تحت تصوغه الطبٌعة وتشكله البٌئة االجتماعٌة، 

دورکهاٌم( بؤن ما ٌتضمنه المعنى اإلنسانً هو مجموعة االنعكاسات )كما ٌعرفه 

وٌد المحصول فٌراه الوجود الذهنً وٌعرفه أٌضا فر (باركلً) االجتماعٌة : أما 

االجتماعً واالقتصادي فً مثل هذه المعانً ال ٌمكننا الحدٌث عن حقوقه ألنه بذلك 

ٌشبه الجماد من المخلوقات، وبذلك نجد أن ال وجود للمادٌات فً هذا المثال كون 

اإلنسان لٌس مخلوقا خالدا بل نتذكر وبعد وفاته ولفترات طوٌلة انعكاساته 

ه مع أفراد األسرة البشرٌة دون أي وجود مادي لهذا االجتماعٌة وتصرفاته وسلوك



 اإلنسان فالوجود هنا للحدث ولٌس للمادة تذكر أفعال األشخاص تارٌخٌا ونتحدث

عن المعنً إال إننا هنا نذكر الحدث أو الفعل الذي كان فً فترات ماضٌة من الزمن 

لى اإلنسان وكذلك وفً أماكن لم تكن لها آثار فً وقتنا الحالً، وبذلك تم التعرف ع

التعرف على الحق الذي ٌجب أن ٌثبت له، وبذلك نجد أن حقوق اإلنسان من 

المواضٌع المعقدة والصعبة رغم السهولة الظاهرة فً الوهلة األولى عندما ترٌد 

معرفة مفهوم حقوق اإلنسان ومعناه أن دراسة هذا الموضوع تعنً الوجود اإلنسانً 

وما ٌتضمنه هذا التارٌخ من نزاعات وخالفات وتنازع  منذ بدء الخلٌقة وحتى اآلن،

نتٌجة االختالف فً األفكار أو المعتقدات أو اآلراء غالبا ما جعلت من أصحابها 

عرضة النتهاك حقوق اإلنسان بشكل أو بآخر وان اهتمام االسرة البشرٌة فً حقوق 

ات عالمٌة اإلنسان جعلها مإطرة ومصاغة فً قوانٌن ومواثٌق ومعاهدات وإعالن

تفاعالت إنسانٌة وتبلورت عبر تجارب ومواقف ومطالب عالمٌة  جاءت نتٌجة

المجتمع الدولً الذي أصبح ٌعً الحاجة إلى حقوق اإلنسان،  قبلوبإصرار كبٌر من 

وبذلك اتفق الكثٌر من الباحثٌن حول تعرٌف حقوق اإلنسان بؤنها الحقوق الطبٌعٌة 

التً تظل موجودة وان لم ٌتم االعتراف بها بل ذهبت إلى أكثر من ذلك حتى لو 

الواجبة والثابتة  انتهكت من قبل سلطة ما وعلٌه فؤن حقوق اإلنسان هً )االمور

أو الجماعات( كما إن المعاٌٌر األساسٌة التً ال ٌمكن للناس أن ٌعٌشوا بكرامة  لفرد

كبشر من دونها، وهً أساس للحرٌات والعدل والسالم، فضال عن أن حقوق 

اإلنسان لها اإلمكانٌة فً تنمٌة األفراد والمجتمعات تنمٌة كاملة حٌث تحٌط بكل 

وتحقٌق الغرض  انكمالاإلنسان إلى المراتب العلٌا فً جوانب الحٌاة وصوال ب

 األسمى من الخلق، الذي وهبه هللا سبحانه وتعالى إلى البشر

 



 القوانين والشرائع المدونة

ٔانمشاس فً يُاطك ٔ صياٌ يخرهفح فً ٔصٕل  انشأٌفكشٌٔ ٔأصحاب ًنمذ ساْى انفالسفح ٔان

 لٕاٍٍَ  أستعر ظٓشخ ا , عأيا ذحمك يٍ ذهك انحضاسج انثششٌح جً ٔصهديا  انىْزِ انحضاسج 

,  ٔلإٌَ حًٕساتً اشَُٕإً ٔلإٌَ َٔادي انشافذٌٍ ٔلاند فً لإٌَ أس حضاسج د فً َدٔ

 انًُسٕتحاإلصالحاخ  ًٌْٔكٌٕ فً ضًٍ ذهك انمٕاٍٍَ انًذَٔح  ٌكادعًم کٕ  ُْانككًا كاٌ 

, إال أٌ أتُاء ٔادي انٕانذٌٍ انخاذًح  انًمذيحکاچا نٕال خهٕ ْزِ اإلصالحاخ يٍ  أسإنى 

ٔانمٕاٍٍَ انرً اإلصالحاخ يٍ انشكائض األساسٍح فً انرششٌعاخ  ْزِ ٌعذٌٔٔانثاحثٍٍ ٔانعهًاء 

انٕضع  يعانجح, ٔكًا ركشَا تأٌ اإلصالحاخ انًرًثهح فً انشافذٌٍعهٍٓا حضاسج ٔادي  اعرًذخ

شٌح فً )انح أكٍذ فكشجذًْ  ئ االصالحٍحثادي, ٔكزنك أْى يا جاء تّ أس کاجُا فً انضشٌثً

انعهٍا فً انحكٕيٍح ٔعهٍّ فأٌ اإلصالحاخ حشيد  انًُاصةٔاٌ انمإٌَ فٕق كم ( حذٔد انمإٌَ 

 انضعفاء األفشاد  يًرهكاخعهى  أذجأصٔ انزٌٍ خشلٕا انضشائةٔ جايعً  انًٕظفٍٍانكثٍش يٍ 

, كًا َٕد اعرثاسانمإٌَ فٕق أي  ٔسهطّ ٔ سهطرّتٍٍ أفشاد انًجرًع, ٔيعُى رنك احرشاو انمإٌَ 

 . انًجال تٌّسًح  يأ ذفصٍهًتشكم  اذاسٌخٍ انًثثرحئع ٔانششا انًذَٔحٔ انمٕاٍٍَ  ْزِاٌ َٕضح 

 

 

 

 وندشريعة أو قانون اور نمو الم

 3202 - 3112اور الثالثة السومرٌة الممتدة للمدة من   شرٌعة اور نو مؤسس ساللة  ذكرت

ألواح  ٌنالمدون عثر علٌه  قانون اور نموٌؤكد الباحثون وعلماء التارٌخ على أن ,  المٌالدقبل 

قبل المٌالد على أنه أقدم النصوص القانونٌة المكلفة حتى  3202 عامفً  )نفر( الطٌن فً مدٌنة 

فً تنظٌم القوانٌن  متبعاالنظم المعترفة بها وحسب ما كان  القانوناآلن، وقد احتوى هذا 

ثٌن مادة، وتخللها المواد القانونٌة البالغة إحدى وثال المقدمة والخاتمة ٌتضمنوالشرائع الذي 

 الظلمروابط العدالة فً بالده ورفع مو فً تطوٌر نحٌث شملت مقدمة القانون على دور اور 

 تماما أةرمأٌضا من القانون حفظ حقوق ال والثامنةالسادسة  تٌن، كما نصت المادعن الشعب 

شهادة الزور أو  عقوبةمن خاللهما  فثبتتالخامسة والعشرون والسادسة والعشرون  ،المادتان 

ل قرق مزرعة أو حغمن ٌ معاقبةوالعشرون على  الثامنة، كما وضحت المادة الكاذبة الشهادة 

االجتماعٌة واالقتصادٌة، كما  المسائل ٌعالجو فضال عن أن قانون اور غور  عمدا،أي شخصً 



على أي أخذ الغرامة من الجانً  على ٌختصاتبعت طرٌقة جدٌدة فً العقوبات، فان القانون 

جرٌمة بدال من العقوبات البدنٌة والنفسٌة، حٌث نجد ذلك موثقا فً الفقرة الخامسة عشر إلى 

الفقرة التاسعة عشر التً تنص على تغٌٌر عقوبة القصاص إلى عقوبة الغرامة أو الدٌة كما 

 ذكرت بعض مواد القانون التً تعالج حقوق المرأة المتزوجة والمرأة غٌر المتزوجة والمرأة

 المطلقة وكذلك دور المرأة فً المجتمع وتأسٌس األسرة.

 

 

 

 

 

 

 شريعة أو قانون لبت عشتار المدون 

دونت على أربعة رقم طٌنٌة ومكتوبة بالخط المسماري قانون الملك عشتار وهو خامس الملوك 

من قبل المٌالد حٌث دونت هذه الرقم الطٌنٌة للمدة ( 1۲۱4 - 321۲فً ساللة آٌسن األمورٌة )

قبل المٌالد، حٌث كان القانون بت عشتار مقدمة أوضح فٌها إلى أن اآللهة ( 1۱34 - 1۱24)

انو إله السماء وأنلٌل إله العواصف والهواء هما اللذان أجلساه على عرش ساللة آٌسن كما 

شملت المقدمة التمجٌد بالحاكم أو الملك وإظهار فضائله الحمٌدة فضال عن إدراج الفساد 

واألوضاع المتردٌة وبسبب ذلك قرر الملك عشتار سن القوانٌن لرفع الظلم الحٌف  اإلداري

واالضطهاد عن کاهل الناس، كما ذكرت مواد قانون لبت عشتار عدة أمور مهمة منها معالجة 

شؤون األراضً الزراعٌة وكذلك مواد تناولت حاالت االعتداء على األفراد ومواد تنص على 

األحوال  بقانوننعرفه اآلن  مواد تنص على العالقات الخاصة أو ماتنظٌم شؤون الضرائب و

الشخصٌة أو الجنسٌة فضال عن المعالجة هذا القانون الشؤون العبٌد، كذلك نص القانون على 

حقوق األوالد وحقوقهم فً اإلرث وذكر هذه المواد وزوجة متحقوق المرأة الحرة والمراة ال

شرون أما خاتمة القانون فقد وضحت عهدا للملك أربع وعشرون وست وعشرون وسبع وع

عشتار للقضاء على الكراهٌة والبغضاء بٌن أفراد الشعب ونشر السعادة والرفاه فضال عن 

القناعة فً إنزال العقوبة اإللهٌة على كل فرد ٌغٌر أو ٌحاول أن ٌغٌر هذا القانون أو محوه، 

لمواد التً تخللها والبالغة خمس وثالثٌن مادة ومن خالل المقدمة والخاتمة لهذا القانون وكذلك ا



أعطى الشرعٌة فً نسخة هذه المرقمات الطٌنٌة فً القانون المدون والمعترف به من قبل 

 .  الباحثٌن والعلماء

 

 

 

 

 شريعة أو قانون اشنونا المدونة

ة آشور مملكة أشنونا هً إحدى الممالك فً دولة اور التً شملت ستة ممالك )ملكة أشنونا وملك

 ومملكة بابل ومملكة آٌسن ومملكة الرسا ومملكة ماري(، كما أن قانون أشنونا من أقدم القوانٌن

وهً فً ( ٌم البابلٌة والمدونة باللغة األكدٌة التً تم اكتشافها، اذ تم العثور علٌها فً مدٌنة )شاد 

شرٌعة حمورابً بقرنٌن ، كما وٌسبق هذا القانون قانون أو  تل حرمل الموجود فً مدٌنة بغداد

ق.م( وهذا أحد ملوك أشنونا 1۱۱3بالالما( )) من الزمن تقرٌبا، وقد وضع هذا القانون الملك

البارزٌن، وشرٌعة أو قانون أشنونا المدون حاله حال كافة القوانٌن المدونة وٌشمل المقدمة 

األولى على تحدٌد وإحدى وستٌن مادة قانونٌة وكذلك الخاتمة، إذ نصت المواد اإلحدى عشرة 

األسعار واألجور ومعالجة شؤون الممتلكات واألموال وقوانٌن األسرة وكذلك قوانٌن العقوبات 

فضال عن وجود مواد تعالج الجوانب االجتماعٌة واألحوال الشخصٌة ومعالجة مواضٌع العبٌد 

ة والعشرٌن كما عولجت ضمن هذا القانون وفً الفقرات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسع

والثالثٌن، حقوق الزوجة والزوج متضمنة حق الزوج العائد من الحرب فً استرجاع زوجته 

السٌما فً المادة التاسعة والعشرٌن بٌنت موضع إعطاء الزوج الغائب فً الحق على اثر 

الحرب فً استعادة زوجته وان تزوجت وأنجبت من الزوج الجدٌد، أما المادة الحادٌة والثالثٌن 

ٌنت الحقوق األسٌر ومصٌر أمواله والمواد تسع وثالثٌن إلى المادة اثنتان وأربعً فبٌنت حقوق ب

 العبٌد من أفراد المجتمع.

 

 

 

 



 

 

 شريعة أو قانون حمورابي المدون 

تعد شرٌعة حمورابً العاهل البابلً التً صدرت فً السنة الثالثٌن من حكمه الذي دام للمدة 

القوانٌن المدونة التً اهتمت بحقوق اإلنسان بعد أن قام  أشهرق.م(  1۲02- 1۲۱3ٌن )ابم

الملك حمورابً بتوحٌد بالد الرافدٌن إلى دولة واحدة مركزٌة قوٌة، ونالت هذه القوانٌن شهرة 

استند حمورابً فً سن شرٌعته على ما كان سائدا فً أعراف وتقالٌد وقوانٌن  حٌثواسعة 

سابقة لزمانه سواء كانت سومرٌة أم بابلٌة إال أن حمورابً قام بجمع وتنقٌة القوانٌن وتعدٌلها 

لجعلها مالئمة إلى مجتمع هذه الدولة الموحدة والمترامٌة األطراف، وهذه الشرٌعة مدونه على 

سم كونها  02سم وقطرها  3۲0من حجر الداٌورٌت األسود، وترتفع عن األرض مسلة كبٌرة 

علٌها فً مدٌنة سوسة عاصمة العٌالمٌٌن، وقد دون حمورابً هذه  اسطوانٌة الشكل التً عثر

القوانٌن على عدد من المسالت الحجرٌة ورقم الطٌن وتم توزٌعها على مدن العراق القدٌم 

دٌنة نفر ومدٌنة أور ومدٌنة الوركاء ومدٌنة سبار ومدٌنة آشور الرئٌسة فً تلك المدة مثل م

،  فضال عن مدٌنة بابل العاصمة، كما دونت هذه الشرٌعة باللغة البابلٌة وبالخط المسماري

وحالها حال بقٌة المدونات فهً مقسمة على ثالثة أقسام تتضمن المقدمة والمتن والقسم الثالث 

على بنحت بارز للإله شمس اله العدل، وإمامه واقف بخشوع هو الخاتمة إذ ٌنتهً قسمها األ

حًٕساتً نٍحكى انثشش ٌُٔشش انعذل تٍٍ   الملك حمورابً، فالمقدمة توضح اختٌار اإلله للملك

أفشاد انًجرًع فً يذٌُح تاتم, أيا انفمشج انثاٍَح يٍ انششٌعح أٔ انمٕاٍٍَ انرً أصذسْا انًهك 

لإََا يمسًح عهى ثالثح عشش لسًا, ٌحرٕي انمسى األٔل ( ۲۸۲حًٕساتً ٔانرً ذشرًم عهى )

 والشهود. يُٓا انًٕاد ًْٔ يٍ انًادج األٔنى إنى انًادج انخايسح انرً ذرعهك تانمضاء

 أما القسم الثانً من المادة السادسة إلى المادة الخامسة والعشرٌن تتعلق بالسرقة والنهب.

أما القسم الثالث من المادة السادسة والعشرٌن إلى المادة الحادٌة واالربعٌن تتضمن شؤون 
  الجٌش. 

إلى المادة السادسة والستٌن تتعلق بشؤون الزراعة  واألربعٌنإما القسم الرابع من المادة الثانٌة 

ة مئة وسبعة تتعلق والحقول والبساتٌن. أما القسم الخامس من المادة السابعة والستٌن إلى الماد

 بالقروض والفوائد والتجار. 

 القسم السادس من المادة مئة وثمانٌة إلى للقمئة وأحدى عشرة تتعلق بسقاٌة الخمر.



القسم السابع ٌتكون من المادة مئة واثنتً عشرة إلى المادة مئة وست وعشرٌن تتعلق باالئتمان  

 والدٌون.

تتعلق بالشؤون األسرٌة الزوج واإلرث  1۱3المادة  إلى 13۲القسم الثامن ٌتكون من المادة  

 والتبنً. 

التً تتعلق بعقوبة القصاص والغرامات  314إلى المادة  1۱0القسم التاسع ٌتكون من المادة 

 والدٌات 

 تتعلق بالطب البشري والطب البٌطري. 33۲إلى المادة  310القسم العاشر ٌتكون من المادة 

ٌتعلق باألسعار وتعٌٌن األجور  342إلى المادة  33۲ن المادة القسم الحادي عشر ٌتكون م 

 والعقوبات تجاه من ال ٌؤدي عمله بالصورة المطلوبة فً العمل. 

والتً تتعلق باجور الحٌوانات  3۲۲إلى المادة  341القسم الثانً عشر ٌتكون من المادة 

 واألشخاص. 

تتعلق بشراء العبٌد وعالقاتهم مع  3۲3- 3۲۲القسم الثالث عشر واألخٌر ٌتكون من المادة 

 أسٌادهم أو مملوكٌهم، أما فً الخاتمة التً ذكر فٌها حمورابً األحكام العادلة التً تم إصدارها

ازدهار البالد فً ظل العدالة وهذا ما تحقق فعال وهذه الخاتمة جاءت قصٌرة خالفا لغرض 

نری بشكل واضح حرص هذا الملك  للمقدمة الغرض المطولة التً ابتدأ بها حمورابً قوانٌنه

القوانٌن على إنصاف  وتأكٌدعلى سعادة المجتمع البابلً ورفاهٌته تحت سٌادة القانون 

وحماٌة حقوق الضعفاء واألٌتام واألرامل ومعاقبة المستغلٌن والمرتشٌن من  المظلومٌن

 الموظفٌن والحٌاة وامراء الجٌش.

فالملك حمورابً من بابل القدٌمة أكد ضرورة احترام المبادئ العامة وهً العدل بٌن الناس 

وبذلك خلق أقدم القوانٌن التً تحكم السلوك اإلنسانً وكأنه أراد أن ٌكون قانونه دستورا ٌعمل 

به وملزم حتى للحكام الذٌن ٌلوه، وبهذا تكون حضارة وادي الرافدٌن قد سبقت الحضارات 

مة وشعوب المنطقة بحوالً ألف سنة، فً وضع القوانٌن والشرائع واإلصالحات التً القدٌ

حفظت للفرد حرٌاته وحقوقه، كما لم تتعرف شعوب إٌران على شًء من هذا القبٌل إلى مطلع 

القرن السادس قبل المٌالد بعد االحتكاك المباشر بسكان وادي الرافدٌن، كما لم تعرفها أٌضا 

حضارتهم ولم تعرف هذه الحقوق وهذه الممارسات اإلنسانٌة حتى منتف مصر وفراعنتها و

القرن الخامس قبل المٌالد إذ كان فرعون مصر قبل ذلك التارٌخ ٌعد نفسه الها مطلقا فً الحكم 

 وهو بالتأكٌد وحده مصدرا للتشرٌع والعدالة وسن القوانٌن.



 



 خصائص حقوق اإلنسان

إن جوهر قضٌة حقوق اإلنسان هً الضمانات القانونٌة الدولٌة التً بدورها تحمً 

األفراد والمجتمعات من االسرة البشرٌة من جراء الحكام واألنظمة التعسفٌة التً 

تتدخل فً الحرٌات األساسٌة وكرامة اإلنسان، حٌث تلتزم هذه الضمانات القانونٌة 

من الحكام واألنظمة، لعدم التجاوز على حقوق اإلنسان بل ٌلزمها  لحقوق اإلنسان

إلى احترام تلك الحقوق وتطبٌقها على وفق الشرعٌة الدولٌة المتفق علٌها من خالل 

اإلعالنات والوثائق والدساتٌر واألعراف التً اختصت بهذا المجال، ومن أهم 

 ٌأتً صفات وخصائص حقوق اإلنسان تتلخص بما

اإلنسان عالمٌة، فهً واحدة لجمٌع البشر على حد سواء بغض النظر حقوق  -1 

الجنس أو الدٌن أو المذهب أو الرأي السٌاسً أو األصل الوطنً أو  عن العنصر أو

االجتماعً او الثروة أو أي ممٌز آخر، حٌث أقرت القوانٌن والمواثٌق والمعاهدات 

فً الكرامة والحقوق، فهً  أحرارا متساوٌٌن الدولٌة على أن جمٌع البشر ولدوا

 تحمً األفراد والمجتمعات

حقوق اإلنسان ال ٌمكن التنازل عنها أو انتزاعها من األفراد: فال ٌحق ألحد من . ۲ 

شخص من حقوقه حتى وان لم تعترف بها قوانٌن دولته أو عندما تنتهك  حرمان أي

وغٌر قابلة للتصرف  الحكومة واألنظمة تلك القوانٌن والحقوق، فحقوق اإلنسان ثابتة

  القانونٌة والدولٌة  إذ أنها تحضى بالضمانات

تكتسب وال تورث، فهً على أبسط حد ملك للبشر  حقوق اإلنسان ال تشترى وال. ۳

صلة فً كل فرد من أفراد االسرة البشرٌة وملزمة تأفحقوق اإلنسان م جمٌعا،

بها من قبل المؤسسات وعلى جمٌع الدول االلتزام  التطبٌق فً أنحاء المعمورة

 الحكومٌة والعاملٌن فٌها. .

، لغرض تمتع اإلنسان  حقوق اإلنسان متساوٌة ومترابطة وغٌر قابلة للتجزئة  -4

الحٌاة والعٌش له، كما ٌنبغً أن ٌعٌش بكرامة والتمتع بالحرٌة  بحقوقه وإٌجاب

 .بمستوٌات معٌشٌة الئقة ى واألمن والسالم وأن ٌحض



ق تنتهك من قبل الحكومات واألنظمة التً ٌغٌب عنها األساس إن كل هذه الحقو

الشرعً للحكم واعتماد السلطة فً طرٌقة الحكم القهر واالستبداد والدكتاتورٌة 

 المقٌتة، وان مسعى حقوق اإلنسان هً نشر ثقافة مفهوم الدٌمقراطٌة، كما إن تنمٌة

هكت بسبب تالثابتة التً انالمواطنة واالعتراف بها كونها منبع لحقوق | األفراد 

الحكام المستبدٌن وأصحاب المصالح والمنافع الدنٌوٌة الذي تسلطوا على رقاب 

الشعوب السٌما فً مجتمعاتنا ومجتمعات الدول النامٌة، بٌنما هنالك انتصارات 

حققتها االسرة البشرٌة على الصعٌد العالمً، حٌث أثبتت عکس تلك االنتصارات 

ث حقىق االنسان فً هذا الثلد الجزٌح الى الكثٍز من العدوان جعزض فً العراق إذ

واالمحهان على مز العصىر منذ هثىط الزسل واالنثٍاء فً عزاقنا العزٌز تسثة 

 الغزوات والحزوب وحكم الدكحاجىرٌة الذي انحهك حقىق االنسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واألديان السماويةالجذور التاريخية لحقوق اإلنسان في الحضارات القذيمة 

 الجذور التاريخية لحقوق اإلنسان في الحضارات القديمة 

اتفقت االسرة البشرٌة منذ الخلق على أهمٌة حقوق اإلنسان وحاجة األفراد إلى تلك 

الحقوق، إذ ولدت تلك الحقوق مع والدة اإلنسان الغٌر أن الوعً واالعتراف بها 

ٌلة فً تارٌخ البشرٌة، إال أن الصراع ومن ثم التمتع بتلك الحقوق أخذت مدة طو

القائم بٌن التسلط والدكتاتورٌة هو السبب الرئٌس الحرمان األشخاص من حقوقهم 

كما إن نضال األفراد والشعوب ضد الظلم والطغٌان حقق مكاسب كبٌرة فً ة الثابت

تارٌخ حقوق اإلنسان وصوال إلى ما وصلت إلٌه تلك الحقوق اآلن، حٌث تطورت 

مظاهر ومعالم الرقً والتمدٌن والتحضر من خالل تعاقب الحضارات وانسجامها 

والحكماء والفالسفة  مع بعضها وترابطها، واألثر المهم فً ذلك هو ظهور القادة

والمفكرٌن لكل حضارة من الحضارات البشرٌة وإقرار القوانٌن وتنظٌم العالقة بٌن 

السلطة واإلنسان والتعامل معه على وفق تلك المعطٌات ومدى تقدم وتطور هذه 

القوانٌن وشمولٌتها مقارنة مع ما توصل إلٌه جهود المجتمعات البشرٌة وصوال إلى 

تماد ذلك على التسلسل التارٌخً للحضارات، فالوعً فً حقوق عصرنا الراهن واع

اإلنسان واقعا لٌس مفصوال عن اإلطار أو السباق التارٌخً لهذا الواقع، والواقع 

الراهن إنما هو حلقة أو مسلسل طوٌل جاءت مالقاته فً المضی وتواصلت فً 

الواقع فً أبعاد تدة إلى المستقبل المنشود، وان هذه الحركة تعبر عن مالحاضر وم

من التارٌخ هو  ً، وبمعنى آخر فالغرض الرئٌس فلسفة الحقوق الزمانٌة والمكانٌة

فهم حركة البشر منذ أن وجد على المعمورة وحتى أن تصل إلى الغاٌة المطلوبة 

مرورا باللحظة اآلنٌة، فان المنطلق أو نقطة الصفر هً االنطالق من الماضً، 

))أنً لم أكن عمرت عمر من كان قبلی فقد نصرت  ٌقول علً بن أبً طالب )ع(

فً أعمالهم وفكرت فً أخبارهم وسرت فً آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كان بما 

انتهى إلى من أمورهم قد عمرت من أولهم إلى آخرهم فعرفت صفو ذلك من كدرة 

 . ضره(  ومن ونفعة



خ واستخدام هذا حٌث نرى فً هذه الكلمات التً تعبر عن التفسٌر لحركة التارٌ

التفسٌر كأداة أو كعامل لمعرفة األحداث التارٌخٌة وأهمٌتها، فالشخص الذي ال 

ٌشعر بتأرٌخه ٌفقد المواصلة والرؤٌة الحقٌقٌة لألمور الحقٌقٌة، فضال عن فقدانه 

القدرة على استعادة السٌطرة على المواقف التً تواجهه بالشكل الصحٌح سواء كان 

لتارٌخ مفاهٌم تتمثل بخالصة احلة اآلنٌة أو ما ٌتعلق بالمستقبل، فذلك ما ٌتعلق بالمر

تجارب اآلخرٌن على مر العصور واالستفادة من تلك التجارب فً فرز الحاالت 

السلبٌة التً مر بها التارٌخ ومرت بها أحداثه بغض النظر عن كونها مفرحة أو 

حاضرهم بماضٌهم  محزنة فهً عصارة أفكار المفكرٌن والفالسفة الذٌن ربطوا

التجارب وتطوٌرها ورسم الخطوط العلمٌة  لتلكوصوال إلى عصرنا واستثمارنا 

للمستقبل، فضال عن االستفادة من النواحً االٌجابٌة التً توصل إلٌها اآلخرٌن 

ودعم نواحً القوة فٌها وتجاوز سلبٌاتها دون المرور بتلك التجارب، فهً تعنً 

لتً مروا بها وان مساهمة هؤالء المفكرٌن فً خبرات اآلخرٌن من التجارب ا

إٌصال الحقائق وسن القوانٌن والتنظٌمات من خالل الترابط بٌن الحضارات 

، فقد وردت العدٌد من النصوص واإلشارات  نٌا ومكانٌااوالثقافات المختلفة زم

التارٌخٌة التً تدل على إدراك هؤالء إلى تطبٌق مفاهٌم حقوق اإلنسان من أجل 

مجتمعاتهم، فأن حقوق اإلنسان لم تكن ولٌدة عصر التحضر والمدنٌة بل  رقً

عرفها العالم منذ األلف الثالث قبل المٌالد على ٌد السومرٌٌن فً بالد وادي الرافدٌن 

وهً كما  ، بل وقبل ذلك من خالل والدة اإلنسان ونزوله على أرض المعمورة

واألفراد الماضٌة والتحوالت  أشرنا سابقا إلى إنها نتائج تجارب المجتمعات

الحضارٌة المنبثقة من بداٌات التارٌخ اإلنسانً، وعلٌه ٌجب معرفة األنظمة 

والقوانٌن المرتبطة بالفكر اإلنسانً وفهم حقوق اإلنسان على وفق أبعاد الحضارات 

القدٌمة التً مرت بها البشرٌة وصوال إلى الهدف المنشود فً رقً وتطور 

 ة البشرٌة وأفرادها.المجتمعات واالسر

 



 حضارة وادي الرافدين

حضازج وادٌ انسافدٍَ أو حضازج ياتٍُ انُهسٍَ هرا انثهد انًهى انرٌ َستظ انشسق 

 االئًحتانغسب وانرٌ سًٍ يهد انحضازاخ، ويىطٍ انسسم واألَثُاء ويثىي 

فىق ذساته انصحاتح واألونُاء، انثهد انرٌ اخرسعد فُه انكراتح  حًُاألطهاز انرٌ 

وضاعا نهرسقُى وعهً أزضه سٍ أول قاَىٌ وضعه  وكاٌ أههه زوادا نهززاعح و

اإلَساٌ وفُه خظ أعسق عهد اذسى تانعدانح فٍ سُاسح األوطاٌ، وفُه كرثد َظسَاخ 

االدتاء  اٍَُ، وكرنك إتداعانفالسفح وانعهًاء فضال عٍ إتداع األدتاء وانشعساء وانفُ

وانسَاضُاخ وانشعساء وانفُاٍَُ كرنك اتداع انعساقٍُُ فٍ يجال انطة وانفهك 

علٌها عالمنا فً معرفة تلك العلوم وتطبٌقاتها، ًد روانهُدسح وكثُس يٍ انعهىو انرٍ اع

كما تعد هذه الحضارة من أقدم الحضارات البشرٌة حقوق االنسان وأعرقها من 

لقوانٌن التً ترتكز على العدالة والمساواة والحرٌة وسٌادة القانون وهذه خالل سن ا

القوانٌن كانت األفكار األساسٌة التً تدور فً أذهان الفالسفة والحكام والملوك الذٌن 

كانوا ٌتباهون كونهم حراس لتلك المبادئ التً تؤدي إلى رفاه الشعوب وإنصاف 

لؤلقوٌاء فً أن ٌنالوا من الضعفاء وسلب المظلومٌن والضعفاء وعدم تركهم فرصة 

حقوقهم، وقد وردت الكثٌر من النصوص التأرٌخٌة التً تدل على أن الحكام 

والملوك كانوا على ٌقٌن تام لتطبٌق حقوق اإلنسان وأهمٌتها، ففً األلف الثالث قبل 

وفٌها أٌضا ظهرت وألول  المٌالد وسٌما أٌام حكم السومرٌٌن فً وادي الرافدٌن

رة فً التارٌخ حدود الملكٌة الشخصٌة ورسمت العالقات االقتصادٌة بٌن م

األشخاص وبٌن الشخص والدولة كذلك ظهرت االرتباطات االجتماعٌة وتجسٌدها 

من القوانٌن واألنظمة والتشرٌعات التً كان أقدمها تشرٌع الملك أور۔ نمو  فً عدد

قبل  ۳۲۲6 - ۳۱۱۲تدت من مؤسس الساللة الثالثة فً الدولة السومرٌة التً ام

المٌالد. حٌث كان أبناء وادي الرافدٌن فً مختلف عصورهم متمثلٌن باآلشورٌٌن 

والسومرٌٌن واألكدٌٌن والبابلٌٌن ٌعدون قادتهم السٌاسٌٌن نوابا لآللهة وٌطالبونهم، 

بإٌجاد قواعد وتطبٌق اإلجراءات التً تضمن للجمٌع العدالة والحرٌة والمساواة، 

قدم وثٌقة عرفها العالم القدٌم التً تؤكد صراحة وقد وردت فً نصوص سومرٌة أل



على األهمٌة الكبٌرة لحقوق اإلنسان التً ٌولٌها القادة القدماء فً حضارة وادي 

الرافدٌن وكذلك تأكٌد تلك الوثٌقة على الحرٌة والرفض لكل ما ٌناقض أفكار 

تقابلها فً ومفردات تلك الوثٌقة كما كانت كلمة الحرٌة التً وردت بهذه الوثٌقة 

كما عثر على أقدم مخروط مصنوع من الطٌن  -اللغة السومرٌة الكلمة )أمارکً(. 

مدون باللغة السومرٌة وبالخط المسماري ٌتضمن عددا من اإلصالحات االجتماعٌة 

فً عام نكش  مدٌنةالتً أقرت من قبل العاهل السومري )اورو کا جٌنا( الذي حكم 

ذه الوثٌقة القضاء على السلبٌات التً كانت ترهق قبل المٌالد، إذ تتضمن ه ۳۲32

الكش شعب دولة المدنٌة وازالت المعانات والظلم واالستغالل الذي وقع على طبقة 

فً الدولة، ومن بٌن  المتنفذٌنالفقراء من قبل طبقة األغنٌاء ورجال المعابد وكذلك 

أفراد الدولة إذ هذه النصوص التً ذكرت فً هذه الوثٌقة التً تلغً التمٌٌز بٌن 

)أور  انعاهم ذنك َجد  تقول )بٌت الفقٌر صار بجوار بٌت الغنی( ومن خالل

 العدالة والمساواة  کاجٌنا( قام بالفعل بسن القوانٌن واألنظمة التً توفر للشعب حرٌة

، وبذلك نجد حضارة وادي الرافدٌن قطعت أشواطا كبٌرة فً مجال حقوق اإلنسان 

تلك الحضارات، حٌث أصبحت مدنها عامرة وتعامل ال تضاهٌها حضارة من 

األفراد أصبح من األهمٌة والتعقٌد أكثر من المجتمعات البدائٌة وبذلك البد من إٌجاد 

حماٌة األفراد ومعالجة امور الدولة وتنظٌمها وكذلك لم تذكر  القوانٌن والتشرٌعات

اإلصالحات االجتماعٌة تلك الشرائع أمور المرأة كونها نصف المجتمع، نذكر منها 

لغرض تنظٌم حٌاة االسرة والمحافظة على ( رأور کاجٌنا ) العاهل  التً قام بها

مكانة المرأة واستقاللها فً هذا المجتمع المتحضر، لٌس فً فترة حكم )أور کاجٌنا( 

فقط بل وفً كافة الشرائع التً حددت فً مختلف العصور التارٌخٌة التً خصت 

حٌاتها فً هذه المجتمعات، وهنا ٌجب أن نشٌر إلى أن حضارة  المرأة و تنظٌمات

وادي الرافدٌن قد سبقت بقٌة الحضارات القدٌمة فً الشرق والغرب بمئات السنٌن، 

كما اختلفت هذه الحضارة عن بقٌة الحضارات القدٌمة من خالل االعتقاد السائد 

ون خادمها على األرض آنذاك الذي مفاده أن اآللهة هً التً خلفت اإلنسان لكً ٌك

فترة وأخرى لغرض  ألجل رفاه هذا المواطن، وتبٌن األساطٌر أن اآللهة تجتمع بٌن



محاكمة األفراد وإصدار العقوبات على المخالفٌن فً األرض وكذلك عدم ترك 

قضٌة الحكم والتكفل بتنصٌب الحكام من أجل نشر العدالة ومتابعة قضاٌا الحكم 

تنفٌذها، وبناء على ذلك نجد هذه األفكار مخالفة ألفكار وقوانٌنه وكذلك مراقبة 

أنفسهم بل  ٌالهوالرافدٌن لم  واديالحضارات األخرى مثل الفرعونٌة فأن ملوك 

اختٌارهم لنٌابة اآللهة ولٌسوا آلهة، كما كان عمل الملوك هو الدعوة إلى تثبٌت 

من قبل اآللهة ألداء  سلطانهم وادعائهم القرابة من اآللهة، وان الملك بشرا مختار

، وبهذا نجد أن اآللهة لها السلطة العلٌا فً تنصٌب أي شخص  الواجب المكلف به

أو إعفائه من وظٌفته، إذا ما سجل علٌه عدم رضا اآللهة، كذلك فإن االختٌار الملوك 

صفات البد من توافرها فً هذا الشخص المختار لهذا المنصب، أن ٌكون ذا بنٌة 

كبٌر، وأن هذه الصفات والسلطة المطلقة التً ٌتمتع بها الملوك فً قوٌة وذا فهم 

وادي الرافدٌن ال تعفٌهم أو تجعلهم مقصرٌن فً تأدٌة واجباتهم اتجاه المجتمعات 

، مطلب جمٌع  التً ٌقودونها، فتوفر الرفاه والسعادة والخٌر وتحقٌق الحرٌة والعدالة

قوانٌن والشرائع جاءت تلبٌة التحقٌق الملوك والحكام وان لتطور هذه األنظمة وال

األهداف المنشودة من قبل الملوك الذٌن لم ٌألوا جهدا فً إٌصال تلك المجتمعات إلى 

الرقً والرفاهٌة، وهو اعتقاد سائد بٌن أفراد المجتمعات ونخص منهم طبقة الفقراء، 

الخٌر بٌن إذ ٌعتقد أبناء حضارة وادي الرافدٌن إن اآللهة تطمح دائما إلى اعمام 

فٌها العدل أساس المجتمع واإلصالح  الناس من خالل حكومة عادلة ٌكون

ففً العصر  -االجتماعً لٌكون أساسا لتأسٌس الدوٌالت المدنٌة والمتحضرة 

قبل المٌالد، نالحظ ( ۳4۲۲ – ۲۲۲۲بعصر فجر السالالت الممتدة بٌن ) المسمی

حدود ونظام خاص وملوك وآلهة عدد من الدوٌالت المستقلة التً تكون ذات  ظهور

فقط عن قوانٌنها الخاصة ونتٌجة للتهدٌدات التً تتعرض لها هذه الدوٌالت الموحدة 

أجبرت الحكام على ضرورة  التوحٌد وعدم التفرقة وإٌجاد دولة قوٌة قادرة على 

تهددها وتهدد استقاللها، على الرغم من  حماٌة نفسها من االعتداءات الخارجٌة التً

وجود صراع بٌن المدن السومرٌة ما عدا الصراع الذي حدث بٌن مدٌنتً لكش عدم 

، وخالف هذا الصراع أو بعض الصراعات البسٌطة ظهرت المحاوالت  وأوما



الجادة إلى توحٌد الدوٌالت السومرٌة فً دولة مركزٌة موحدة ظهرت فً القرن 

اوما( الحاكم لوصال الرابع والعشرٌن قبل المٌالد، ونخص بالذكر محاولة مدٌنة )

 الحاكمد محاولة ٌة أخرى وأكثر أمال وشموال بالتوحزاجٌري ثم تلتها محاولة جاد

 - ۳۲3۱سرجون األكدي مؤسس أول إمبراطورٌة فً تارٌخ البشرٌة امتدت من )

قبل المٌالد، حٌث كان الحكم لدى السومرٌٌن استشارٌا دٌمقراطٌة ففً ( ۳۳۲۲

من مجلسٌن األول  ٌتألفمى سابقا )دائرة الشعب الذي مجلس المواطنٌن العام والمس

ورؤساء العشائر أما  األسرٌتكون من المنفذٌن والمسنٌن ممثلٌن عن كبار رجال 

الثانً ٌتكون من الشباب القادرٌن على الحرب وحمل السالح، إذ ٌنظر هذان 

عات المجلسان )دائرة الشعب( فً القضاٌا المصٌرٌة المهمة مثل الحروب والنزا

ومصٌر األشخاص المعاقٌن وغٌر ذلك من احتٌاجات أو مقومات بناء الدولة 

الموحدة، فنرى أن السلطة موزعة بٌن دائرة الشعب والحكام والسالطٌن إذ إن الملك 

أو الحاكم ال ٌمكن أن ٌخرق القانون بل هو مقٌد بتنفٌذ تلك القوانٌن التً شرعت من 

ه القوانٌن التً من أهم ضمانات العدالة قبل هذا المجلس، وخضوع الحاكم لهذ

والمساواة فً بالد مابٌن النهرٌن أو وادي الرافدٌن فاتفق جمٌع الحكام على احترام 

القوانٌن و العدالة ووضع القوانٌن القانونٌة من التشرٌعات والسنن التً حددت من 

لك الحضارة تلك الفترات، إذا كان القانون وازدهار، من أهم المنتجات الفكرٌة لت

بها الحكام والملوك فً تلك  امتازوهذا ما كشفته المدونات التارٌخٌة فالمٌزة التً 

المدة كما ذكرنا سابقا هً إتباع القوانٌن وخضوع الجمٌع لتلك النظم القانونٌة 

     قبل المٌالد فً مدٌنة ۲4۲۲وااللتزام بها إذ وردت فً وثٌقة عثر علٌها فً عام 

ٌنة قرب مدٌنة كركوك العراقٌة تؤكد سٌادة القانون فً حضارة وهً مد( توزي ) 

وادي الرافدٌن، حٌث تشٌر هذه الوثٌقة إلى سابقة قضائٌة حدثت فً تلك المدة متمثلة 

بإصدار عقوبة على أحد الحكام التهامهم بالرشوة والفساد على الرغم من ما ٌمتلكه 

لقانون العراقً القدٌم فً قوانٌن ، كما اثر االحكم هذا الحاكم من نفوذ وسطوة فً 

جمٌع الشعوب المجاورة كالعٌالمٌٌن واألخمٌنٌٌن فً إٌران والفراعنة فً مصر 

 والفٌنٌقٌٌن فً سورٌا ولبنان،



استطاعت حضارة وادي الرافدٌن فً كثٌر من فترات التارٌخ أن ٌكون المركز  وقد 

لك المقدمة البسٌطة لهذا القٌادة العالم فً كافة المجاالت، ونرى ذلك من خالل ت

 التارٌخ الكبٌر وهذه الحضارة العظٌمة، كما عثر على الكثٌر من القوانٌن

والشرائع المدونة فً هذه الحضارة ال ٌسع المكان إلى ذكرها لكننا سنذكر أهم هذه 

 القوانٌن | والمتلخصة قانون أو نمو وقانون اشنونا وقانون لبت عشتار وقانون

 . ًحموراب

 


