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 روافد حقوق االنسان في تاريخ العراق القديم
 أ.م.د. قيس حاتم هاني الجنابي  فالح محمود خضر البياتي  أ.د.

 كمية التربية االساسية/ جامعة بابل
 المقدمة

إن مصطمح حقوق اإلنسان من المصطمحات الحضارية التي أفرزها الفكر الحديث، منن النبلل النتناج الفكنري وال ممني 
إلنسنانية الحقيقينة فني رفنن اننن اإلنسنان، قكوننع قيمنة دمينا لئلنسان منذ القدم وحتى وقتنا الحاضنر، والنذي هنو دمناد الحيناة ا

 في الحياة والحرية والمساواة.
وقد تنم احتنرام حقنوق اإلنسنان قننوادانا كافنة المدنينة والسياسنية فني ال نراق القنديم قمتمودنة ضنمانات أو قنوانين ت نال  

أو  مسنوولية الدولنة دنن انتااكانا لحقنوق اإلنسنان، أغمب توانب الحياة اإلنسانية، قما يضمن الحقوق لتمين النناس، قمنا فيانا
تحديد األطر التي فياا تمك الحقوق والذي دززها اإلسبلم قمقادئ الاري ة الغراء، إذ أوتد مضنمون حقنوق اإلنسنان وتوهرهنا 

أكندتاا قوادند  في تاري اتع وتوتيااتع، وددواتع إلى تحرير اإلنسان من الرق وفك الرقناب وغيرهنا منن النددوات اإلنسنانية،  نم
القانون الدولي في اإلدبلنات والموا يق دمى كرامة اإلنسان في توهر هنذ  الحقنوق، وقالمسناواة قنين النناس تمي نًا، فني نظنرة 
صنناةقة نحننو أق نناد اننقح الظمننم واالضننطااد، مننن الننبلل ممارسننة حقوقننع األساسننية فنني ظننل ال دالننة والحريننة والسننبلم، وقاتتننا  

 وا وقاا.الت اون قين دول ال الم 
تاءت هذ  الدراسة قتركيز متكامل دمى حقوق اإلنسان في تناري  ال نراق القنديم، قتحديند األطنر التني تتواتند فيانا هنذ  
الحقنننوق، اسنننتنادا النننى النصنننوص المدوننننة المنانننورة، والتننني ركنننزت دمنننى تواننننب الحيننناة فننني تمنننك الحققنننة، منننن النننبلل النقنننل 

الدراسة وقمة من كتب في هنذا المضنمار فقند تناولانا القاحنث فني محنورين كنان والتمحيص والتحميل لتمك النصوص، وألهمية 
 األول التطور التاريالي لحقوق اإلنسان والمحور ال اني مظاهر حقوق اإلنسان في التاري  ال راقي القديم.

دة مناننا م تمندًا دمنى مصنادر متنودننة قديمنة وحدي نة تناولنت موضننودات حقنوق اإلنسنان قصنورة متكاممننة حاولنت اإلفنا
 قدر االمكان، أرتو أن أكون موفقًا في درض هذا القحث الدمة لحقوق اإلنسان.

 األول: التطور التاريخي لحقوق االنسان المحور
إن موضوع حقوق اإلنسان من الموضودات الااةكة والم قدة، حيث لم تتوحد تانود القناح ين فني ايتناد ت رينت  اقنت 

تسنن ى إليننع الانن وب كافنة وحننددوا لننع ت ريفننات دنندة، منن قيناننا ت ريننت ال ننالم الفرنسنني  لنع، إال إناننم اقننروا قننننع هندت إنسنناني
دراسنة النرواقط قنين االنسنان لتحقينق  ( النذي ي ند  فردنًا منن ال منوم االتتمادينة، يسنتادتRENE CASSINرينينع كاسنان  

، في حين درفنع ال نالم الانكناري ايمرزاقنو  (1 الكرامة االنسانية قتحديد الحقوق واالمكانات الضرورية إلنماء الاالصية القارية
 IMRESZAB إنع مزي  من القانون الدستوري والقانون الدولي، مامتاا الدفاع قانونينا دنن حقنوق اإلنسنان ضند انحرافنات ،)

 .(2 السمطة، وأن ينمو تمك قالتوازي من الاروط اإلنسانية لمحياة والتنمية المت ددة األق اد لماالصية االنسانية
نمناط حقننوق اإلنسننان تم منت قحقننوق الانن وب فني السننيادة الداةمننة دمنى مواردهننا الطقي يننة والحنق فنني الحينناة والننزواج وأ

وتكوين األسرة والحرية وحقوق الناس في المغة والدين والا اةر الدينية، والحقوق المدنينة والسياسنية واالقتصنادية واالتتمادينة 
 ن ي د توهر هذ  الحقوق والحرية، وقدوناا فان النظرة لع ال تكون نظرة صاةقة.وال قافية وحقوق األسرى. وقاذا فاإلنسا

فحقوق االنسان تركيقاا المفظي يدل دمى اناا يتنلت منن م نينين همنال الحنق فني صنيغة التمنن، واإلنسنان فني صنيغة 
لننى تميننن المتتم ننات القاننرية، المفننرد، ولكننل مفاننوم تننذور  ومرت ياتننع التارياليننة، فاننو ينالننذ الصننيغة التتريديننة، النتماةننع ا

 ويالص اإلنسان في حياتع وحقوقع المارودة التي أمر قاا اهلل سقحانع وت الى.
ولفكننرة حقننوق اإلنسننان مفاننوم لغننوي و.الننر اصننطبلحي. ففنني المغننة تتكننون مننن اننقين، األول الحننق ولننع م ننان ك يننرة، 

تندالل تمي انا قحرينة التصننريت فني انيء منا أو االمتننناع وال ناني اإلنسنان وهنو المالمننوق منن اهلل فني الحيناة. فننالم نى األول 
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وفنني المغننة االنتميزيننة يطمننق دميانننا  ،(3 دنننع، وفنني المغننة ال رقيننة ت ننني اهلل تننل تبللننع، وال ننندل، والصنندق، والقننين الواضننح
 human rights فني كرامتنع ( قكممتين األولى ت ني االنسنان قكنل م انينع، وال انينة الحقنوق ومنا يتصنل قمنا يحتاتنع االنسنان

( ماناقاة لمم ننى نفسنع النوارد فني droits de I’hommeامنا فني المغنة الفرنسنية فقند وردت   ،(4 وحياتع والكممتنان مترادفتنان
 .(5 المغة اإلنتميزية قفارق الكممة االولى، وت ني ال دل واإلنصات والطريق السميم، ووصفا لمن يسير دمى الطريق المستقيم

وفني لغنة ال نرب  ،(6  مصنمحة مسنتحقة انردا( طمحَا، ال ديد من ال مماء مايرين إلى اننعوقد درت الحق قوصفع مص
 .(7 هو ال اقت، ودرفع الفقااء هو  ما  قت في الارع لئلنسان أو هلل ت الى دمى الغير(

وأركنننان الحنننق أرق نننة هننني  الانننيء ال اقنننت، ومنننن ي قنننت لنننع، ومنننن ي قنننت دمينننع، ومانننرودية الانننيء ال اقنننت ويسنننمى 
والحق  ميزة يمنحانا القنانون لانالص منا ويحميانا قوسناةمع، وقمقتضناها يتصنرت الانالص متسنمطا دمنى منال  ،(8 تحق(قالمس

وتوضنح ان حقنوق اإلنسنان أصنقحت مبلزمنة لحيناة اإلنسنان لزومنا م تنادا  ،(9 م ترت لع قع، قصفتع مالكا لع او مستحقا لنع(
فاو لم يكتسب وال قمقدور احند سنمقع إينا ، ولنيس حقنا دمنى احند قنل  ،في الحق، وي د ممكا طقي يا لكل فرد، وأمرا ضروريا لع

حننق فنني الحينناة والحريننة حتننى يسننتطين ال ننيش حننرا، وفنني متتمننن مسننتقل قمصننمحة دامننة ق ينندا دننن االسننتقداد والننرق والظمننم 
ال ننادل وحننق  وحسننب متطمقننات الحينناة وتطورهننا، وقمطالننب رةيسننة فنني حننق الحينناة والحريننة والمسنناواة وحننق ال دالننة والحكننم

السنبلمة الاالصنية والحماينة مننن الظمنم وحنق الماناركة فنني الحيناة االتتمادينة والحقنوق االقتصننادية وفني حرينة الفكنر والننرأي 
والنت مم والت قينر وحرينة االتينار النندين وحنق حفنظ المنال وال مننل واالتينار مكنان اإلقامنة، وحننق النزواج وتنسنيس ا سنرة وحقننوق 

   .(11 حقوقًا االصية فردية وحقوقًا سياسية وحقوقًا اتتمادية حقوق تم ل من الناحية المنطقية،فنصقحت تمك ال، (11 المرأة

وتتق ننًا لاننردية أو أسننس حقننوق اإلنسننان، فنناننا تبلزمننت مننن حياتننع فنني تحقيننق كرامتننع فنني كننل مكننان وزمننان، والننذي 
اإلنسننان فني الحينناة، وأذدننت لننع األديننان  صنورتع الانن وب فني ترا اننا القنديم الم قننر دنن اإلنسننانية والطاهننا فني مسنننلة حقنوق

كافة قوصفاا األساس القندياي الواضنح لتمنك الحقنوق،  نم أضنات مقندأ المسناواة فني الكرامنة اإلنسنانية التني اتفنق دمينع القانر 
تمي نًا وقنادنة النناس قضنرورة احتنرامام لحقننوق ا النر الاالصنية، ضنمانع لحقنوقام فنني مرافنق الحيناة تمي نًا، ومنن يتالطاهننا 

 (.12 سيبلحق قإتراءات قضاةية، كوناا ضمانة التانب ال ممي لمكرامة والمساواة 

وأكدت أن فكرة حقوق اإلنسان في المتتم ات الوطنية واإلقميمينة والدولينة أنانا ناق نة منن كنون اإلنسنان القنوة المحركنة 
 في الكون والذي هو األساس فياا.

يكتاتورينة التني ظانرت البللانا صنورة االضنطااد والت نذيب وحنرب وتسدت قضية حقوق اإلنسان وانتاالع من حكم الد
االقنادة دقنر ال صنور المالتمفنة، حينث حظني الموضنوع قنهمينة الاصنة دمنى األصن دة الدولينة تمي انًا قنالموا يق والم اهنندات 

قح الظمننم والت سننت واإلدبلننات، متالننذًا أتتاهنا نحننو التطنور واالحتننرام، لتانكل أسنناس الحريننة وال دالنة والسننبلم، ق يندًا دننن ان
 .(13 واالضطااد

المتسنندة لؤلحكنام اإللاينة، قازديناد تطورهننا فني الققيمنة وال اننيرة  وقندأت الحقنوق تتسنن مننن حنق الزوتنة واألوالد واألب،
فالوحدة السياسية،  م توضحت تمك الحقوق قما تتطمقنع حقنوق التمادنة واألفنراد منن السنمطة، وقاتتاهنات صناددة افقينًا، نحنو 

 قوقام اإلنسانية لزومًا م تادًا، وضرورة ممحة وقصفة الحتم إلى احتراماا.ترسي  ح
وفنني تنناري  ال ننراق القننديم قننرز الفكننر االنسنناني الم قننر دننن دمننق االصننالة فنني المفنناهيم الفمسننفية الاادفننة الننى حقننوق 

دننن فكننر االنسننان القننديم قالصننورة اإلنسننان فنني أدمننالام األدقيننة قمننا تحتويننع األسننطورة التنني تم ننل أسننموقًا رمزيننًا فنني الت قيننر 
القريقة من ذهنيتع قاستالبلص التفسيرات لم ارفام الحياتية والطقي ية، فقصة الالميقة القاقمية والمق اإلنسان وحقنع فني الحيناة، 
ة( ادتقدت أن تمين األاياء ولدت من دنصرين، الماء ال ذب  الذكر( والماء المنالح  الموننث( م متانا ا لانة  أقسنو( و تيامن

ومناما ولدت تمين ا لاة.  م فصل ا لاة  مردوخ( تسم  تيامنة( وكنو ن مننع السنماء واألرض، وق ندها المنق قاالانتراك منن 
، فنصنقحت ا لانة تحتكنر الحرينة لنفسناا، وقناقي الكاةننات واإلنسنان مصنيرهم (14 اقيع ا لاة  أيا( اإلنسان من دم أحند ا لانة

وقالمننق اإلنسننان المقننت حضننارة  ،(15 حاضننر  ومسننتققمع وق ممننع وم ااننع واننقاةع وسنن ادتعقينند ا لاننة، والتنني تننتحكم قموتننع و 
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وأصقح لزامًا دمى اإلنسان إطادة ا لاة التي المقتع، وفرضنت دمينع إقامنة  ،اإلنسان في ال مران والزرادة وقناء المدن وغيرها
ق ،السموك الحسن واألالبلق الرصينة والحياة الصالحة من البلل ال قادات امة الا اةر لآللاة، والتي ان كست تمنك األالنبلق وا 

فنني م ننامبلتام التتاريننة، وحيننث ينندرج اسننم ا لاننة فياننا فنني ال قننود والصننكوك، لتضننفي دمياننا صننفة القداسننة وضننمان سننبلمة 
 .(16 ال قد من النقض

الظننالمين لمننناس وضنن ت ا لاننة دقاقننَا اننديدًا فنني النندنيا دمننى المقصننرين فنني أداء الواتقننات او السننالكين فنني الاننر و 
ومغتصننقي حقننوقام. وأصننقحت القننوانين أو المننواد التنني يصنندرها الممننوك القنندماء، تحمننل فنني مقنندمتاا مقاركننة ا لاننة فنني حننق 
اإلنسننان فنني الحينناة، ول ننننة ا لاننة دميننع مقرونننة قمنننا يترتننب مننن دقوقنننات يصنندرها الممننك دمننى منننن يالننل قتمننك الحقنننوق او 

اتننع وفكنر  ودممننع، الطادنة واإلالننبلص لآللانة قمننا تريند مننن الينر وحريننة، ونقنذ حنناالت وقننذلك ت نل اإلنسننان تنل حي ،ينتاكانا
 الرذيمة والالطيةة قوصفاا دمبًل اريرًا لحقوق اإلنسان، وتب الالبلص منع.

وكانت القيم والم ل واألالبلق ساةدة في المتتمن ال رقي القديم، وحقنوق اإلنسنان واضنحة فني تمنك ال صنور وان حنوت 
لكن دموم التنس ال رقي اناد لحنق اإلنسنان ، ت الفردية اإلنسانية، فاي قميمة وم مت فةات قميمة في المتتمنق ض الممارسا

يننا أياننا الننناس انننا  لفنني ال ننيش وال قننادة وال مننل الحسننن فنني األسننرة والمتتمننن والققيمننة الننذي أكنند  القننر.ن الكننريم ققولننع ت ننالى
لت ارفوا ان أكرمكم دند اهلل اتقاكم أن اهلل دميم القير المقناكم من ذكر وأن ى وت مناكم ا وقًا وققاةل

 17). 
وقد أكمل اإلسبلم المظاهر اإلنسنانية ال رقينة الم قنرة دنن تنوهر وأصنالة ال روقنة التني ارتقطنت قنع. فانو دينن الرحمنة 

أدتدي دمنيام قواتنب وضن اإلسبلم حقوق الا وب ق د حق الالالق وأقر اإلسبلم الحق في القتال لمن  إذ والتسامح والحرية،
، وأوتنب حرينة اإلنسنان وحقوقنع التني فرضناا اهلل ت نالى، (18 الدفاع دن النفس وال قيدة، وصنار ال ندل والحرينة سنمة اإلسنبلم

فنك رققنة ومنا أدراك منا ال ققنة، فنبل أقنتحم ال ققنة،ل ققولع ت نالى وت ل دتق الرققة ارط الكفارة،
( ، والرسنول محمند  (19 

انن وب والتمادننات اإلنسننانية والتنني ارتقطننت تنديتاننا قحقننوق اهلل دمننيام، وكننان يستاننير أصننحاقع، ويتيقننوا قنند أقننر حقننوق ال
فاإلسننبلم النمننوذج الحنني الننذي تغطننت فيننع انننواع الحقننوق اإلنسننانية كافننة حتننى وقتنننا  ،(21 قحننريتام الكاممننة فنني اقننداء .راةاننم

 الحاضر.
حريننة وال ندل، كوناننا تم نل الاننردية المنظمنة لحينناة المتتم ننات تركنزت مضننامين حقنوق األنسننان فني قوادنند السنبلم وال

اإلنسنننانية دقنننر التننناري ، واالسننناس القنننوي لقنننناء المتتمنننن الفاضنننل، التننني ت نننززت قمتمودنننة أحاسنننيس وافكنننار ومالططنننات 
 نم أضنيت  ،(21 حيث كانت نوافنذ لقنوى مت اققنة فني المسنيرة التاريالينة لفكنرة الحقنوق فني الطقي نة ،الم تقدات الدينية وفمسفتاا

إلياننا ق ننض ممننا تنناء قنظريننة ال قنند االتتمننادي، والمتضننمنة تنننازل األفننراد دننن قسننم مننن حننريتام إلقامننة المتتمننن المنننظم 
( تااةم في تصنور  لحيناة األنسنان القنديم، مانيرًا النى اننع دنانى منن حناالت النوت وقمنق HOBBESفال الم هوقز   ، الحكم(

 ،(22 ألمننر الننذي أتقننر  دمننى التنننازل دننن حقننع كننامبًل لمحنناكم، مقاقننل الحفنناظ دمننى حياتننعمسننتمرين ألدمننال الحننرب الداةمننة، ا
 فاوقز في تحميمع هذا قد سمب الناس حقام الطقي ي، وتتاوز قوادد األديان السماوية ومقادةاا.

واة والتني ينقصناا ( فقد داكسع الرأي وأدد  حيناة اإلنسنان القنديم فقينرة تسنودها الحرينة والمسناLOCKEأما ال الم لوك  
واقنر لنوك فنني  ،(23 القادندة القانونينة، حينث نقمنتام الممكينة إلننى حيناة المتتمنن المننظم قحكنم القنانون القنناةم دمنى الحنق وال ندل

 دقد  حقوق لمتمادة دمى السمطة الحاكمة قادتقارها القوة الحاكمة المقيدة قالقوانين التي وض اا مم مو التمادة.
ولند نسنان اإلإذ ينرى أن  ،( إن األنسان دناش فني حالنة الفطنرة سن يداً ROUSSEA.j.j  روسو ويرى ال الم تان تاك

ن اإلنسنان قند تغينرت حالتنع ال امنة، قظانور الممكينة الالاصنة، والصنراع قنين أو  ،حرًا، وهو اليوم مقيد قاألغبلل في كنل مكنان
ات منن فكنر األذكيناء ممنن يممكنون لمقاومنة منن ال من يممكون ومن ال يممكون، األمر الذي أولد تكوين الحكومة لحنل النزادن

 .(24 يممكون
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وأن  ،وهذا ما يفسر أن روسو ت نل السنمطة التني أناننها األفنراد المتننازلون دنن حقنوقام لمتمادنة، هني سنمطة التمينن
نسننان فنني األفننراد وصنناحب السننيادة والسننمطة كيننان واحنند ال يتتننزأ، متم ننل قننإرادة التميننن الننذي سننتحقق مننن البللننع حقننوق اإل

 متاالت الحياة كافة.
وارتقطنت قظانور أول مصنطمح لنع  ،1789و مة تطور لمسنلة حقوق اإلنسان ظارت تميًا البلل ال نورة الفرنسنية دنام 

صنبلح  ،في التناري  الحنديث التني أقنرت قنوانين فني حقنوق اإلنسنان قإلغناء أدمنال السنالرة وحقنوق اإلانرات اإلقطناع ال انرة وا 
مننع التميننن فنني الحقننوق والواتقننات، وحننددت و يقننة حقننوق اإلنسننان والمننواطنين دمننى الدولننة قضننمان القضنناء قمننا يتسنناوى أما

الحقوق الطقي ية لئلنسان في الحرية والممكية وحماية األرواح وحق رد المظالم، من منطمنق أن النناس يولندون أحنرارا ويظمنون 
حينث ضنمنت ال نورة  ،ي وضن القوانين وتقرينر الضنراةبوحق الا ب في مااركة الحكومة ف ،(25 أحرارا متساوين في الحقوق

( مننادة، حيننث ورد فنني المننادة 17  حقوقننًا لئلنسننان فنني مقننادئ الحريننة والمسنناواة مننن ااننارها الو يقننة الوطنيننة التنني تضننمنت
فرنسننيين والتنني لننم تقتصننر دمننى ال ، الننناس ولنندوا أحننرار متسنناويين فنني الحقننوق وسننيققون كننذلك أحننرارًا متسنناوين( لاالولننى منننع

فحسب، قل أصقحت حقوقًا أساسية لصنالح القانر تمي نًا فني كنل زمنان ومكنان ت تنرت قانا المنظمنات ال المينة تمي نًا، ومنن 
(، م1791لحقوق اإلنسان النذي اكتمنل دنام   (م1787البللاا ضمنت تمك الحقوق الدستور الفدرالي األمريكي الصادر دام  

والتنني تم ننل النننا  الننديمقراطي الم قننر دننن حقننوق اإلنسننان فنني حريتننع فنني  ،(26 قت ننديبلت الةحننة حقننوق اإلنسننان األمريكيننة
 المتتمن األمريكي.

وفي التاري  الم اصر ظارت وساةل دديدة لمدفاع دن حقوق االنسان، من البلل تانكيل لتنان لحقنوق اإلنسنان ودقند 
سنات منظمنة األمنم المتحندة ومتمنس األمنن الموتمرات وال مل الدقموماسي وطروحات رةنيس الوالينات المتحندة  ولسنن(، وموس

النندولي ومحكمننة ال نندل الدوليننة. التنني صنندرت دناننا الك يننر مننن المقننادئ اإلنسننانية دمننى اننكل موا يننق وم اهنندات واتفاقننات 
 .(27 وادبلنات دولية، وددَّت أي انتااك لذلك هو انتااك لقوادد ال دالة والرق لمقادئ حقوق اإلنسان

ؤلمم المتحدة اقادة األتناس وألزمت الدول التاق ة لاا قوضنن تمنك المقنادئ قدسناتيرها، وقنننت وحرمت التم ية ال امة ل
التراةم ضد السبلم وامن القانرية، وانتقت أدمنال السنالرة وددنت إلنى إلغاةانا، ومن نت النرق وال قودينة ومنا يت منق قتتارتانا، 

زالنة أاننكال التمييننز ال نصننري كافننة وأقنرت التم يننة ال امننة الحقننو  ق الفرديننة وحقننوق الطفنل وحقننوق المننرأة فنني القضنناء دمننى وا 
 التميز ضدها ومساواتاا من الرتل.

واليننوم أصننقحت حقننوق اإلنسننان مطمننب انن قي ومصننيري، النحننرات األنظمننة والحكومننات دننن هننذا المنننا  قنتقاداننا 
 الدكتاتورية واإلقادة التمادية حفاظًا دمى مركزها السياسي وديمومة الققاء.

 
 ثاني: مظاهر حقوق االنسان في التاريخ القديمالمحور ال

 العصور الحجرية القديمة -1
وحظينت قاهتمنام  ،قرزت مسنلة حقوق اإلنسان واضحة في تناري  ال نراق القنديم، ووفقنا لمنا كنان دمينع متنتم ام .ننذاك

لدينينة المايمننة دمنى المتتمننن ودناينة كقينرتين فني مترينات الحيناة ال امنة دقنر ال صنور، وقردايننة ممنوكام النذين م منوا الفةنة ا
 فحقوق اإلنسان وقتاا ال تالتمت فكرتاا وموضوداتاا دن دالمنا الم اصر في م نى المصطمح. ،وقمقاركة ا لاة

قنند ظاننرت قننراءات فنني أصننول مسنناةل حقننوق اإلنسننان ومقادةاننا فنني حضننارة وادي الرافنندين التنني اننندرتت حننول حننق 
سرة والحرية وال دالة وحق الحماية من الظمنم والماناركة فني الحيناة االتتمادينة واالتينار اإلنسان في الحياة والزواج وتكوين األ

 . (28 الدين وحفظ المال، وحق ال مل والترقية والت ميم، وحقوق المرأة وغيرها
ا كننان الالننوت مننن القننوى الطقي يننة، حننافزا لم ننراقيين فنني تحتننيم تمننك القننوى قاقتكننار ا لاننة كقننوة غيقيننة انن روا قرودتانن

مقرونا ق ضماا ازاء ال الم ا الر ما ق ند الحيناة، م تقندين ان المنوت قندرا لانم قاالنتقنال النى  ،وهيقتاا تزيل دنام هذا الالوت
، والتنني لننم تتميننز دننن القاننر قاننيء مننن صننفاتاا دنندا القدسننية، فكننن لاننا االحتننرام (29 ال ننالم االالننر والحينناة تققننى قينند ا لاننة
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ووفقننا لتمننك الفكننرة التنني وردت فنني اسنناطير وقصننص ال ننراقيين  كنسننطورة الالميقنننة  ،(31 اواقتغنناء مرضنناتاا وتحاانني غضننقا
ور اإلنسان  ورتع دمى ا لاة م تقدا اناا تتمب الموت لع فحنب اإلنسنان لمحيناة االمننة والتمسنك قحنق  ،وممحمة كمكامش( ص 
قنر ومحنتم دمينع، ومنومن قانفصنال التسند دنن ال يش، وكرهع لمموت الذي تناء فني م تقداتنع الدينينة نااينة لمحيناة هنو امنر م

الروح، حيث تقدأ الروح قال يش ق د وضن التسم الميت في الققر في دالم االرواح  ال الم السنفمي( وتققنى الصنمة قنين التسنم 
منة،  نم قند ارتكنب، األمنر النذي لنن يرتضنيع ال راقني فني ال صنور القدين الموت انر ودقناب إلأ م تقداً  (31 والروح ق د الموت

وقننذلك توتنب دمنى الممنك الننذي  ،(32 وهنذا منا انت ع قتكنرار إدننبلن ال نورة دمنى ا لانة التني سننققت لنع المنوت حسنب ادتقناد 
سننممتع ا لاننة اننارات الممننك فيمننا ق نند أن يحمنني الننناس ويحقننق رضننا ا لاننة فنني تننوفير الاليننر واالمننان والحينناة لمننناس، مقاقننل 

 . (33 طادتام لع التي ارتقطت قرضا ا لاة
صننورت االسنناطير  إذوكانننت سننيادة ا لاننة غيننر المحنندودة وسننمطاتاا دمننى الممننك واإلنسننان، أالطننر أنننواع السننمطات، 

وقنذلك مننح  ،الدينية ان ا لاة تتتمن احيانًا لتنظر في قضايا تحديد ا تال، ومحاكمة اإلنسان ال اق قندمنال تغضنب ا لانة
صنندار القننوانين لممتتمننن، وقنند أصننقح دمننل أفننراد المتتمننن لزامننًا دمننيام متمننس ا لاننة الممكيننة لمقاننر لتم يمننع قناننر ال نن دل وا 

 .(34 احترام القوانين وتقديساا اقتغاء مرضاة ا لاة وددم غضقاا
في ايداع الزاد واألدوات التي ت قر دن ادتقنادهم قرتنوع النروح إلنى  اهتم ال راقيون القدماء قطرق الدفن وكرامة الميت،

قنرزت تمنك  إذ ،تمك ال قيدة في ما ي ممع االنسان من الير او دكسع في استقرار الروح في دالم األمنوات وارتقطت (35 التسم
المننر ر واضننحة فنني المننوح ال نناني داننر مننن ممحمننة كمكننامش والننذي يكاننت قاننا قوضننوح منندى استسننبلم ال راقنني القننديم لققننول 

ل راقينننون ان المنننوتى النننذين المفنننوا الحسننننات والمنننر ر وفانننم ا ،المنننوت قوصنننفع امنننرا مسنننمما، ودمنننبل ظالمنننا منننن أدمنننال ا لانننة
الصالحة، أو من مات والمت أوالدا وقدم القراقين لآللاة دمى الدوام، سي ياون في دالم األرواح دياة الراحنة ويمنحنوا المناء 

 .(36 والط ام
مالصنب واتالنذ انكماا .لانة وكرمت المرأة في ال صور الحترية الحدي ة منذ ت مم اإلنسان الزرادة، حيث رمزت المرأة ل

لمزرادة  .لاة االم( كقوى التناسل الطقي ية، ومن البلل صنن دمى من الطنين دمنى هيننة امنرأة قديننة مقنالج فني حتنم  نديياا، 
 .(37 اتالذت لم قادة قوصفاا رمز الالصب والحياة

منننار االرض وتكنننا ر وارتنننقط اسنننم ا لانننة  دانننتار( قطقنننوس الالصنننب، والنننزواج المقننندس السنننتمرار الحيننناة وصنننورة إل 
ويم ل ذلك اقدم فكرة لحق المرأة في الحيناة والكرامنة كونانا ركينزة التكنا ر القانري، والنذي تنواءم م انا فكنرة  ،االنسان والحيوان

الزرادة التي من غيرها ال يستطين االنسان ال يش ومواصمة الحيناة، وسنارت تمنك الم تقندات منن السنموك وال منل القانري فني 
واكتسقت المنرأة الحقنوق فني المفناهيم والسنياقات الموتنودة فني ذلنك المتتمنن ماناركة الرتنل فني ادمنال الحقنل تمك ال صور، 

 والتي انستمت تمك المكتسقات من ال صور التي تمتاا ورقما ازيدت دمياا.
منن مرحمنة السنكون وكان لغمقة ال راقيين القدماء دمى قيةتام الطقي ية، استتاقة لتحندي القيةنة التغرافينة فني االنطنبلق 

قنند أولنند الحضننارة القانرية التنني توضننح مننن البللاننا دور االنسننان  ،(38 النى مرحمننة الحركننة، وفنني التفادننل قنين القيةننة واالنسننان
ال راقني فني تحقينق االصنالة واالنتناج واالالتنراع ل منوم القانرية، لمنا تمتنن قنع منن حرينة الفكنر وال منل والتانود المانتركة فنني 

وقننذلك تفتحننت امننام افننراد  ،لطريننق امننام المتتم ننات االالننرى فنني السنن ي نحننو التقنندم والتطننور واالزدهننارالمتتمننن، فنناتحين ا
المتتمننن التاننقث قحينناة امنننة تضننمن سننبلمتع ضننمن اطننار المصننمحة ال امننة، وققولننع قالقوادنند التاننري ية واالنسننانية، والتنني 

قرارا قحقوقع اإلنسانية  في المتتمن. أضافت الية نموذتًا في الحياة الحرة وا 
  السومريون -2

ووفقا لتمك الحرية اقتضى تنظيم ال بلقات االتتمادينة نحنو اول نظنام لمحكنم فني ال نراق القنديم لصنيانة تمنك المقتكنرات 
واالالترادات وتطورها، والذي تم ل قالديمقراطية القداةية التي وردت نماذتاا قتكوين هينة من متمس يضم انيوالام والوتاناء 

إلدارة متتم ام دند الانداةد واالزمنات والحنروب، ينتالنب منن قيننام حناكم داةمني، والنذي سنردان منا أصنقح ق ند  من األحرار
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 ناوء الدكتاتور في تاري  الرومان( والذي نت  دنع نمو سمطة الحاكم وضن ت سنمطة  مدة حاكم المدينة او ممكاا دمى غرار
 .(39 ق د توحيد الدويبلت في ال راق القديم امة،الم قد، وقروز الممكية الفردية دمى حساب الممكية ال 

وقد وضن السومريون في االلت ال الث ققل المنيبلد التانكيبلت السياسنية والقانونينة الم منول قانا فني الوقنت الحاضنر. 
انوني ق.م(، يم نل اقندم انمنوذج لمنظنام القرلمناني والقن2711وكان متمس اورى الدولة الدينية المنتالنب اينام الممنك كمكنامش  

والننذي توافننق فنني وتننود السننمطة وال دالننة التنني هنني أسنناس فنني قننناء المتتمننن المنننظم. تننم  ،(41 والديمقراطيننة فنني ال ننالم القننديم
 إصدار القانون ومراققة حسن تطقيقع.
ادتقننر أول ماننرع  إذحنناكم مدينننة لتننش فنني تحقيننق مقنندأ حقننوق اإلنسننان  (41 (إنمكينننا-وقننرز الممننك السننومري  اورو

وقد أالقرتنا المصادر القديمة اننع ددنا النى اإلصنبلح فني مراكنز دولتنع ققندر  ،إلنسان في مسيرة اإلصبلح االتتماديلحقوق ا
كقير من الممارسات ال ادلنة التني تحفنظ لمفنرد حقوقنع وكرامتنع وتان ر  قوتنود  فني إطنار المصنمحة ال امنة، حينث دمنل دمنى 

ضن حدًا لتتاوزات الكانة واوقت ما يسئ الى الم اقد وكانتانا فني حرينة إزالة الظمم ونار ال دل قين طققات المتتمن، كما و 
الم تقد، ومنن استغبلل الموظفين لمناصقام االدارية قاقتزاز اموال الا ب والفقراء قسرًا، وقام ق زل المنوظفين الم نينين واققنى 

كان سبللتع الحرية، وقذلك كسنب ت ناطت ، ووقت ضد السراق وأمر قرتمام قالحتر وداقب القتمة، ومنح س(42 التيدين منام
المتتمننن م ننع فنني إنتنناز المسننارات الحقيقيننة فنني صننون حقننوق اإلنسننان فنني دانند ، وداللننة دمننى الننودي المقكننر فنني القننانون 

، وت اد  أورو انمكينا( في اصبلحاتع دمنى أننع لنن يسنمم الضن يت النى القنوي وال االرممنة إلنى االداري ضد الت ست السمطوي
 .(44 ( قان ال يسمح لرتل قوي ان يقترت ظمما قحق اليتامى واألرامل(43 داهد اإللع  ننترسو الغني كما

لوكنننال  فالممنننك  ،وتوضنننحت فكنننرة حقنننوق اإلنسنننان فننني الحيننناة قمنننا ورد منننن نصنننوص ممكينننة ينننددون فيانننا النننى ذلنننك
 م( يمتمس في زيادة ايام حياتع..ق2371–2411  (45 زاكيزي(

أي انتقنال الحضنارة منن  )ق.م 3511(قحندود  (46 الكتاقة ق د االتراداا في مدينة الوركاء وتحققت حرية الفرد في ت مم
التنزء المممنوس النى الرمنز الت قينري المتننرد  نم المنطنوق دقنر الالنط والنقطننة، وأصنقحت األالتنام االسنطوانية المنقنوش دمياننا 

قنة توقينن صناحب الالنتم، كت قينر دنن داةدينة تمنك رسوم او كتاقات قاينة م كوسة، اداة الزمة لمقتنيات حرية االصية، وقم ا
 فتكون م مومة الممكية ومصونة الحفظ. (47 المقتنيات لام

كمنا دقننرت الكتاقننة دننن نتاتننع اإلنسنناني وواقننن أالبلقياتننع قمنندلوالت كونيننة تصننمح ق ضنناا لكننل زمننان ومكننان. ووتنندت 
طنبلب الالنط  الكتاقنة المسنمارية( التني توتنب دمنيام فقند ت منم ال حرية الت مم في وتود المدارس منذ دصور فتنر السنبلالت،

ت مم المغنة ونحوهنا ومفرداتانا، فضنبًل دنن ت منم لغتنين  المغنة القاقمينة السنامية والمغنة السنومرية( والتني تحتناج النى وقنت طوينل 
م اننووناا كمننا حننق لمطننبلب التالصننص فنني أي مننن ال مننوم أو الاننوون القانونيننة التنني تحتاتاننا الدولننة فنني تنظنني ،لدراسننتاما
 ، حتى غدت ال موم قمالتمت مواضي اا موادًا مقاحة في ت ميماا وانتاارها حتى الارج دولتام.(48 االدارية

، ونظمنت الدولنة تنداولاا قمنا يحقنق الضنمان وحرينة التصنرت، حتنى األكنديوانتارت حرية التممك الفردي في ال صر 
   .(49 فرد حق التممك ألرض او دقار وتوري ع إلى أقناةع دمت الممكية الفردية قاكل واسن ومققول، وصار في وسن أي

حنناكم سننبللة لكننش ال انيننة قنند انتالننب مننن ققننل انن قع ، م(.ق2124–2143  (كوديننا مصننادر قديمننة تننذكر أن الممننك 
 .(51 لمنصقع انتالاقًا والتي تصور لنا قدم الديمقراطية في لتاري  ال راق القديم

ية في انري ة حمنوراقي لصنون حقنوق األفنراد فني التممنك، وفني التتنارة الالارتينة ونظمت تمك الحقوق قنك ر دقة وايتاق
اقت نندت الحكومننات ال راقيننة القديمننة دننن صننفة االحتكننار المت مننق قالسننوق واألسنن ار، مننن الننبلل أاننرافاا ومتاق تاننا المقااننرة 

واالحتكنار، وادمننت انانا سنت اقب كنل  والدقيقة لؤلس ار، محققنة متنااًل واسن ًا فني حرينة الفنرد قال منل واإلنتناج وكانت الغنش
 والذي م ل وديًا في االلتزام لقناء متتمن ال دالة والحرية. ،(51 من ي قث قذلك قموتب القانون

وقرزت دناوين حقوق اإلنسان أك ر وضوحًا في الاراةن كقوانين تنالذ مضامين إنسنانية وأالبلقينة منن حندود الفنرد النى 
مة اتتمادينة ممزمنة قتنظنيم ال بلقنات االتتمادينة اسنتتاقة لمتغينرات السياسنية واالقتصنادية حدود التمادة، متصفة ققوادد دا



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

9 

واالتتمادية، تقين القوادد القانونية األولية التي احتذى قاا الحكام والممنوك. قندأت ق ند نااينة احنتبلل الققاةنل الكوتينة لمنناطق 
ق.م( ممننننك وموسننننس  سننننبللة أور 2195-2112   اورنمننننو(ممننننك القننننام  إذمننننن قننننبلد الرافنننندين وسننننقوط الحضننننارة االكديننننة، 

محننناوالت إصنننبلحية تريةنننة لحرينننة منننادة قانونينننة نتننند فيانننا  31ق.م( قسنننن انننري ة تتكنننون منننن 2116-2112  (52 ال ال نننة(
فنني متمودننة قننوانين ضننمتاا اننري تع والتنني  ،لممنطقننة ة الكنوتييناإلنسنان التنني دقننث قاننا المحتمننون، ومستنصننبًل . ننار فوضننوي

فياا حتم التاود اإلنسانية المقذولة لتنظنيم انوون حيناة ان قع االالبلقينة والانمولية، التني حنوت دمنى منواد تنددو إلنى  تظار
دننادة الحقننوق االنسنانية حيننث  وطنند الحرينة الكاممننة فنني قنبلد سننومر وأكنند( وأن فقندت الك يننر مننن  ،(53  تنوفير الحريننة لنقبلد  وا 

ا، إال ان المننادة الراق ننة والالامسننة والسادسننة والسنناق ة وال امنننة والحاديننة داننرة موادهننا لتمننت ق ننض الننواح الاننري ة او تااننما
وال انية دارة قد الصت المرأة قما يضمن حقاا في حرية النزواج، وم اققنة منن ال يحسنن التصنرت م انا أو االدتنداء دميانا، 

قضنناةية واالقتصننادية. كمننا نظننم المقنناييس قغرامننات نقديننة. وتنناء قمننواد أالننرى تنننظم لحقننوق االنسننان فنني الاننوون القانونيننة وال
 .(54 والمكاييل واألوزان التي أهممت في داد الكوتيين

 العهد البابمي القديم -3
 ق.م(1924-1934 ( (55  لقنت دانتاراري ة االرى في سبللة أيسن، نظماا ممكانا الالنامس  (اورنمو وتمت اري ة 

ري ة دقنارات دينينة مقدسنة تنددو لحرينة اإلنسنان، فني مقاركنة االلانين والتني ورد فني مقدمنة الان منادة قانونينة، 37تتكون من 
النقبلد وتحقينق ال دالنة  إلمنارةننر(  -ننام-الرادني الحكنيم، المننادي منن لندن االلنع  ننو  لقت دانتار( قوصنفام لنع   .نو وأنميل

... وقتوتينع تيند تركنت الوالند  يينفياا، ولم اققة الظالم ولنرد ال نداوة وكنل دصنيان مسنمح ولتمنب الرفاهينة لمسنومريين واالكند
يسنننادد أوالد  وت منننت األقنننناء يسننناددون أقنننناءهم وتركنننت االقننناء ال يتالمنننون دنننن اقننننناةام، وت منننت االقنننناء ال يتالمنننون دننننن 

فني حنين تناء فني مادتانا الراق نة دانر  ،هتمت مواد الاري ة االولنى قمنا يت منق قاألراضني الزرادينة وماناكماااو  ،(56 ((.قاةام
رر ال قد من سيد ، اذا  قت اساءة سيد  لع منرتين كمنا نظمنت موادهنا االالنرى م التنة الماناكل ال اةمينة ومت مقنات حرية وتح

الننزوج والزوتننة فنني االرث والتقننني، ووضنن ت الحمننول وال قوقننات لمماننكبلت االتتماديننة التنني ينننت  دناننا اإلالننبلل قالاننوون 
منواد أالنرى لحماينة الحيواننات، حينث داققنت الانري ة كنل منن يسنئ أو ال امة االتتمادية، وقد وض ت الغرامات ال ينية في 

 .(57 يسقب تمفًا او ضررا لمحيوانات المستنترة لم مل الزرادي
سنمحت مادتانا السناق ة دانرة إلقناء القنقض دمنى الانالص فني حالنة  إذفني القضناء،  واضنحاً  وحققنت الانري ة تطنوراً  

وهنذا األمنر  ،(58 المتام قريةا إلى إن ت قت أدانتنع دلاك إال في حالة  قوتاا، في  قوت الترم، وق كسع ال يتوز توتيع التام قا
 .  أدطى حقا لئلنسان في احترام االصيتع والدفاع دن نفسع فيما يوتع إليع من تام إن كان قريةاً 

والندها إن فني اإلرث حينث اقنر مينراث القننت منن  الانوون ال اةمينة ودبلقنات أفرادهنا، 33إلنى  21وحددت المنواد منن 
نتنناب األطفننال كمننا قينننت مننواد أالننرى ال بلقننات  ،(59 دالمننت صنننت الكاهنننات وال ننيش داالننل الم قنند، ويحننق لاننن الننزواج وا 

الزوتية وحقوق األوالد في الميراث دند ت ندد الزوتنات، ودندت منواد أالنرى القينن والانراء منن دون اناود او دقنود قاطمنة او 
 .(61 ياا القتلتدالل ضمن السرقة التي أوتب دمى مرتكق

ودمى ما يقدو أن اهتمنام الممنك لقنت دانتار قانذا التانرين، لتنظنيم الانوون االتتمادينة واالقتصنادية واإلدارينة لنقبلد ، 
كرد ف ل تنظيمي لمدولة وتمب الالير والرفاهية لما ب وتحريرهم من الحيت الذي وقن دمنيام ق ند إن فرضنت ال قودينة ظممنا 

 قبلد سومر وأكد قاحتبلل القوى األتنقية لام. دمى السكان، وأساءت أحوال 
سننققت اننري ة حمننوراقي مننادة قانونيننة، و  61والننذي يتكننون مننن  (61 ق.م(1761-2111قننانون مممكننة أانننونا  واننكل 

قنرارا لحقنوق . ، مضموناً (62 زهاء قرنين الر في حياة ال راقيين القدماء في التطور وال ممية من تاري  حضنارة وادي الرافندين، وا 
اإلنسان في مالتمت الحياة االتتمادية واالقتصادية في صون حقوق اإلنسان، فتاء فني موادهنا األولنى تحديند ألسن ار المنواد 
الغذاةية والم دنية، وأتور ال رقات وساةقياا واستالدام الحيواننات وأتنور ال منال، حينث طغنى دمنى م التتانا لمحناالت السنيةة 

 ذهب وفضة(. دقوقة الغرامات ال ينية والم دنية  
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وفي تحقيق لموادها فنناا نظمت حقوق اإلنسان في مساةل حياتية ك يرة، فقد ضمت المواد من واحد إلى أحندى دانرة 
ت قيت ألس ار المواد الغذاةية والم ادن قما ت ادلاا من الفضة وزنا والتي يحتاتاا اإلنسنان فني حياتنع، ومقندار أتنور ال رقنات 

، وقاقماننا فنرض الغرامنات ال ينيننة دمنى منن ال يحسننن ذلنك او يسنقب تمفننا أو ضنررا، وكنذلك األمننر وال ينران والقنوارب وسناةقياا
 نم نظمننت  (64 ، كمنا ي اقنب قنالموت منن يقنقض دمينة لنيبل فني حقنل زرادني وقغرامنة إ نناء النانار(63 دمنى السنراق والمتنرمين

الننزوج قمننا ققنني فنني ذمتننع مننن مارهننا ق نند موتاننا،  المننواد السنناق ة داننرة وال امنننة داننرة حقننوق الزوتننة ومارهننا وتننواز احتفنناظ
ومنواد أالننرى قينننت حقننوق الزوتننة وال بلقننات الزوتيننة ومننا يترتنب دناننا فنني أتننور الرضننادة والترقيننة وتنظننيم الحينناة األسننرية، 
وحنناالت التقننني ومقنندار اإلرث ومسننتحقيع، ووضنن ت دقوقننة المننوت دمننى الرتننل الننذي يالتطننت القنننت ويغتصننقاا مننن دون 

 .(65 والدياا موافقة

مننا حنناالت القتننل  ،القضنناء فقنند داققننت قسننم مننن مننواد الاننري ة التننناة قنندفن الغرامننات ال ينيننة مننن الفضننة وفنني حقننوق وا 
ولننم يسنمم مننن ال قوقننة أصنحاب الحيوانننات التنني تسنقب ضننررا أو موتننا  ،(66 فتحنال إلننى المحناكم الرسننمية  الممننك( لمنظنر فياننا

رامننات ألهننل المصنناب أو الميننت، وكننذلك الحننال مننا يسننققع سننقوط التنندار او القيننت مننن لئلنسننان فاننو األالننر ممننزم قنندفن الغ
 إضرار.

والظاهر إن الاري ة قد ألمت قمنا يحتاتنع اإلنسنان لحياتنع فني تنظنيم الحيناة االقتصنادية أواًل  نم االتتمادينة  انينًا كنون 
لنري واألرض الزرادينة لنوفرة مينا  األنانر والصنوقة المنطقة التي تاءت مناا الاري ة تميزت قتطورها االقتصادي فني تنظنيم ا

 األرض.
والننذي ي ننرت دننن ال قينند فنني ذلننك المتتمننن، إن دقننوديتام كانننت موقتننة وتنتانني قانتانناء التننرم الننذي دف اننم لم قوديننة، 

ن إن انتاننى إذ يتحنرر ق ند حني إال إنانا ال تبلزمنع مندى الحيناة، فال قودينة ناتتنة دنن دقناب لتريمنة أو مالالفنة ارتكقانا ال قنند،
 تن ير الترم الذي تسقب لع ذلك، ودند تحررهم يققون غرقاء دن القبلد، حيث من ي تق كان قم اقة منحع التنسية.

 ساللة بابل االولى  -4
دن سناققاتاا منن الانراةن فني أن موادهنا القانونينة كاننت  (67 ق.م(1751-1792  واالتمفت مضامين اري ة حموراقي

منوت ومقندأ القصناص قالم نل، فني حننين أن منن سناققاتاا منن الانراةن تتنقنت القصناص قالم نل الننى صنارمة تتالممانا دقوقنة ال
دمننى تنكينند الممنك حمنوراقي الانايرة  (69 التني دوناننا دمنى مسنمتعورد فنني مقدمنة الانري ة  إذ ،(68 الت نويض والغرامنات المادينة

حقناق الحنق  مل دمى توطيد ال ندل والقضناء دمنى الالقينث وا، ودمى الحقوق اإلنسان لانر لكني ال يسنت قد القنوي الضن يت وا 
نقاذ الا ب من القوس  .(71 في المتتمن وتحقيق الالير لمناس وا 

وتناولنت منواد الانري ة الن بلث دانرة قسنمًا منن انوون الحيناة والدولنة، أك رهنا تركنزت دمنى مقندأ حقنوق اإلنسنان، وفني 
تمنن ال راقنني وترسنيالع قمنا يحقنق ال دالننة وانوون ال اةمنة فنني متناالت دديندة لالدمنة انن قع وأهمانا منا يت منق فنني صنيانة المت

نتناب األطفنال والتقنني والترقينة، حينث انقات ق نض منواد  فني أصنول القنوانين، قننانا تفسنر قمقندأ  الزواج والطنبلق واإلرث وا 
 .(71 دام تواز الت ست في است مال الحق الفردي

استةتار األراضي الزرادية، ومراققة نودية السمن، موكندًا دمنى وحددت الاري ة حقوق الناس في دممية القين والاراء و 
، وحق إقامة الددوى دمى السراق والمتنرمين وحماينة المظمنومين والتني دقنرت دنن (72 وحدة األوزان، وم اققة المتبلدقين قاا

منن فني دفتانا وفني ترقينة تطورات ذلك المتتمن ونظمع االتتمادية واالقتصادية. كمنا أقنرزت الانري ة حقنوق المنرأة فني المتت
أوالدها أو مالاا وما دمياا في القصاص أن قصنرت فني أداء واتقاتانا الزوتينة أو اليانتانا، ودمنى ال كنس فقند اصندرت منواد 
أالنننرى فننني حقنننوق المنننرأة تناولنننت دقوقنننات لمنننن يسنننئ لانننا أو يسنننقب فننني إسنننقاط تنينانننا، وصنننانت الانننري ة حقنننوق اإلنسنننان 

مننواد دقاقينننة دمننى منننن يضننرب أقنننا  أو مننن يكقننند الننناس أضنننرارًا تسنندية، وفننني حننق الحيننناة وال بلقننات األقوينننة، فقنند تننناءت 
والم التة من األمراض فقد وردت منواد دقاقينة لمطقينب النذي ال يحسنن الم التنة ويسنقب التمنت ألدضناء اإلنسنان او موتنع، 

وم اققنة منا يتسنقب قنضنرارها التسندية، وكذا األمر فيما يت مق قالحيواننات، فاني األالنرى حظينت قمرادتانا إذ حنددت أترتانا 
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وحنددت الانري ة م اممنة  ،ووتدت لاا ت ويض، وق كسع اذا سنققت ضنررًا لئلنسنان في اقنب صناحقاا، كني يحسنن اسنتالداماا
ال قد وما يترتب دميع في الصون والحرية، وفي ذلنك كنان صنبلح المتتمنن فينع صنبلح حنال األفنراد وحصنولام دمنى حقنوقام 

 اإلنسانية. 
دالتت قوانينع السمقيات الالطرة دمى امن وسبلمة المتتمن وحقوق الفرد. ومناا التزمت الدولة فني اتالناذ التنداقير  وقد

إلدادة األسير ق د انتااء الحرب ان لم يستطين فداء نفسع. كما أحق ل قيد القصر التزوج من قننات األحنرار، وت نل انتسناب 
 .(73 البلقية ت زز تفاءل الناس في المتتمن الذي يمنن وقوع االطفال في ال قوديةاالقناء لبلم  أحرار(، وهي نظرة انسانية ا

وحننوت مننواد أالننرى دمننى حقننوق أمننوال ال قينند وصننيانتاا قننإتراءات قانونيننة، وأالننرى فنني موضننوع األراضنني وال قننارات، 
ليننة لؤلاننالاص قمنا فياننا دقننود ونظمنت مننواد االنرى ال مميننات التتاريننة فني إقامننة الاننركات التتارينة والقننروض او الوداةنن الما

، إذ يضننمن حقننوقام فنني الحينناة االقتصننادية داالننل المتتمننن والارتننع، والننذي يم ننل منندى التقنندم فنني (74 المتنناترة ودفننن الننديون
 حياة ال راقيين القدماء.

وفني الاتمننة الاننري ة وضنن الممننك حمننوراقي تمنبًل ك يننرة تحمننل ل ننات ا لاننة دمننى منن ال يحسننن ال مننل قمنا تنناء فنني 
اري تع من ق د ، والذي قدم فياا، انع وض اا  لكي ال يظمم القوي الض يت( و لكي أمننح ال دالنة لممظمنوم( و يمننح ال دالنة 

 .(75 لمقبلد(

كاننت اننري ة حمنوراقي أنموذتننًا متطنورًا لصننيانة قنبلد  ومواطنيننع وفقنًا لم دالننة والحرينة اإلنسننانية قصنيج قانونيننة دقيقننة، 
قية، تحمنل قوانيننع اإلحكنام التني ت نال  الظنواهر الاناذة والمالتمفنة فني متتمنن ينومن قحقنوق اإلنسنان، وفي أطار الحضارة الرا

دمنننى النننرغم منننن أن ق نننض أحكامانننا كاننننت قداةينننة، كنننإنزال ال قننناب الانننديد الننندقيق، لكنانننا كاننننت إحننندى الم نننالم اإلنسنننانية 
وتوتننت حريننة اإلرادة مننن النظنننام،  ،مركننب وم قنند والحضننارية القننارزة فنني تنناري  القاننرية لتنظننيم حقننوق اإلنسننان فنني انن ب

فنصقحت قدرًا منن االلتنزام قانذا النظنام، وانردية القنوانين الم اققنة لمحناالت الاناذة دمنى المتتمنن، وصنواًل إلنى ققناء المتتمنن 
 الحقيقي لموتود اإلنساني في المحافظة دمى حقوق اإلنسان.

 :اآلشورية صورالع -5
اقل االولى لم تستطين المحافظة دمنى منا ناتنت الينع تمنك القنوانين واالنظمنة االتتمادينة وال صور التي تمت حضارة ق

واالقتصادية، قسقب ض ت المموك وددم استطادتام اكمال المسيرة أو قحكم االحتبلل األتنقي لمقبلد والنذي كنان سن يع وراء 
ق.م( تناولنت 1351-2111انا ت نود النى المندة  الناب والسيطرة، حتى قروز مرحمة ا اوريين، حيث ظارت مواد قانونية في

تنظيم الحيناة االتتمادينة واالقتصنادية والقضناةية فني حضنارة ال نراق القنديم، لكنن أك رهنا كنان يانوقاا ق نض الغمنوض والفانم 
 .(76 الناقص الحاصل قاا، نتيتة التاو  والتمت الذي أصاب الك ير من موادها

ق.م(، فيانا إانارات 1251-1351إلى ال اد ا انوري الوسنيط النبلل المندة   كما ود ر دمى مواد قانونية أالرى ت ود
لحقوق اإلنسان واالدترات قالكرامة المتنصمة في تمين أفنراد المتتمنن وحقنوقام فني الحرينة وال ندل، وازدراء األدمنال المانينة 

 والمتردية قغرض ال قوقات لردداا.
ا دقوقات قطن أتزاء من التسم دمى مرتكقني الزننا واالغتصناب، إذ دالتت تمك المواد حاالت اتتمادية ك يرة قما فيا

 الالفت تمك المواد قما ورد في ساققاتاا من الاراةن في األحكام والحقوق.
نتنناب األطفننال  وكانننت اغمننب المننواد القانونيننة ا اننورية التنني اكتاننفت، تت مننق قننالمرأة وحقوقاننا فنني الالطقننة والننزواج وا 

، (77  كسننع تنناءت مننواد االننرى فياننا دقوقننات قاسننية لمرتكقنني االنحرافننات الزوتيننة ولكننبل التنسننينوحنناالت التقننني واإلرث، وق
ومنن الننبلل ذلننك يتضننح ان حنناالت التفسن  والرذيمننة قنند انتاننرت فنني ق نض المننناطق ا اننورية لتن يرهننا قالمتتم ننات األتنقيننة 

ن الصنارمة ق قوقنات قاسنية وانديدة لتحند منن تمنك المتاورة التي الض ت لمسيادة ا اورية، األمر الذي ت مانا تصندر القنواني
 الظواهر االتتمادية المتردية الداليمة وتقطن داقرها.
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وقننند ورد فننني المنننادة التاسننن ة وال بل نننين منننن المنننوح األول تنننواز تحرينننر الفتننناة الرهيننننة إذا  قنننت إنانننا دوممنننت م اممنننة 
( منن المنوح األول تمتنن زوتنة األسنير قرداينة الدولنة، 45 ، كما اهتمت مواد أالرى قحقوق األسير، إذ قيننت المنادة (78 قاسية

م تمدة دمى نفقات القصر الممكي، وحنق لزوتانا األسنير ق ند دودتنع اسنترتاداا إذا تزوتنت منن غينر ، ومنواد .النر وضن ت 
دقوقنننات قالم نننل دمنننى منننن يضنننرب زوتتنننع رتنننل .النننر ويتسنننقب فننني موتانننا أو إسنننقاط تنينانننا، فيحاسنننب قننندفن  حيننناة مقاقنننل 

، وحننددت مننواد المننوح ال نناني حقننوق اإلرث وتوزيننن الحصننص قننين الور ننة وتنظننيم انتقننال ممكيننة األراضنني الزراديننة (79 (حينناة
والقيوت قما يضنمن الحقنوق وتحقينق ال دالنة فني المتتمنن، فني حنين دولتنت االنتااكنات التني حصنمت قندفن الغرامنات والتني 

ق المننزاردين فنني حيننازة األراضنني وصننيانة ال قننود المقرمننة حننددت كمياتاننا مننن م نندن الرصنناص، ونظمننت مننواد أالننرى حقننو 
 .(81 واالتفاق قين األطرات المت اممة قاا في القين والاراء وتنتير الحيوانات أو قي اا، وم اققة السراق والاةني األمانة

طرها، فضنبًل دنن واأللواح القاقية من ال اد ا اوري الوسيط والحنديث لنم يفانم منانا انيةًا لمسنح كممنات ك ينرة قنين اسن
ان موادها ال تتمم ق ضاا الق ض، وان أك رها تالمو من االانارة أو الداللنة دمنى م رفنة مقننانا او مانرداا، إذ ال تولنت تمنك 
القنننوانين تكنننامبًل فننني وحننندتاا القانونينننة كسننناققاتاا منننن الانننراةن وال سنننيما انننري ة حمنننوراقي، وفننني ق نننض النصنننوص ا انننورية 

كية لؤلراضي الزرادية في المتتمن الريفي االانوري، وفني حرينة قي انا أو تحويمانا منن غينر تحديند السميمة، وردت حقوق المم
لحدودها، األمر الذي يق ث دن انتظام دممية استقدالاا ققطن مساوية لاا أو قمقندور األفنراد وال واةنل دمنى امنتبلك االراضني 

 .(82 ضي مقاارة من االب الى االقن، كما تمتن افراد ذلك المتتمن قحرية انتقال االرا(81 قحرية
وقد وتد ددد قميل من االرقاء في المتتمن ا اوري، هم االتانب أسرى الحرب حيث استالدموا فني األدمنال الحرفينة 

، وتناءت فني ق نض القنوانين ا انورية حنق انتقنال الرقينق الننى (83 أو الزرادينة، كمنا سنمح لمرقينق حرينة تممنك منااًل الاصنًا قننع
 .(84 الحر ققساطة وفقًا لتطقيقات فنية في االنتقالحالة الاالص 

واهتم ال راقيون القدماء قاسراهم وحرية األسير افنداء نفسنع ان اسنتطاع، وان لنم تسن فام حنالتام المادينة، يتنولى الم قند 
ام الننى الحينناة االفتننداء وان لننم يوتنند المننال الننبلزم لننذلك فنني الم قنند، توتننب دمننى الحكومننة دفننن المننال الفتننداء أسننراهم ودننودت

 .(85 الطقي ية التي كانوا دمياا ققل الحرب
-714  ، صون حرية مدينة قاقل ق د ان الغاها والند  سننحاريبق.م(669-681  وردت في كتاقات الممك أسرحدون

، فقنند ادنناد لاننم حقننوقام، وحريننة دقننادتام، وضننمن تمننك الحقننوق والمنتننزات قكتنناب حننددت مبلمحننع قمننوح الحريننة، ق.م(681
 .(86 يرًا ألهل قاقل وحضارتاا المستنيرةتقد

وظمنت قنننود الم اهنندات المقرمننة قننين دول التنوار لم ننراق القننديم سننارية فنني تمينن ال صننور لتنظننيم ال بلقننات السياسننية 
دنننادة  الدوليننة والالاصننة قحقنننوق اإلنسننان، حينننث وردت مننن ال صنننر ا اننوري قننننود الاصننة تت منننق قتسننميم مرتكقننني التننراةم وا 

دينننارهم وحماينننة رداينننا الطنننرت ا النننر وال منننل دمنننى سنننبلمة ورداينننة القوافنننل التتارينننة المنننارة دقنننر حننندود تمنننك  البلتةنننين النننى
 .(87 الدول

 م(.ق535–626)العهد البابمي الحديث  -6
النر مرحمنة منن مراحنل التطنور الفكنري فني ال نراق القنديم، ودمنى الطنى ا انوريين ومتطاققنة .م مت حضارة الكمندانيين 

والقاقمينة القديمنة، التني ميزتانا قالتحنديث النديني الموصنول قناناط دمرانني، وقنينة ذهنينة،  األكدينةالحضنارة من اقاى دصنور 
قامنت دمى صورة أك ر انسانية في م اممنة األتاننب الغرقناء والنتبلحم الم ننوي وال ندل واإلنصنات فني حقنوق اإلنسنان وتقنديم 

 االمتيازات المقننة.
، واحنب (88 دظم مموك ال راق القنديم، وفناقام فني تتمينل المقناني والم اقندأق.م( 562-614كان نقوالذ نصر ال اني  

 .(89 الحياة وتمنى ان ين م قاا حيث سمي احد قصور   لي ش نقوالذ نصر وين م، ممول االيزاتيل، قايالوالة كريمة(
ة دقيند، ومنوترة ومسنتنترة، وتمت ت المرأة قحرية وافرة قياسًا قالمراحل السناققة، فقند أصنقحت تممنك األراضني، وصناحق

 .(91 ومراقية ومقرضة، وحقوقاا واس ة فيما ي ودها في التصرت ال ام
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ق.م( م اننم ممكاننم  ياوينناقين( أ ننر تمننردهم دمننى الدولننة 597وحمنت فنني قاقننل متننامين كقيننرة مننن أسننرى الياننود دننام   
ق واضنيت النيام دندد كقينر منن األسنرى اليانود دنام الكمدانية وامتنادام دن دفن التزية وهو الوتود ال قراني ال اني فني ال نرا

ق.م( م ام الممك  صدقيا( قذات السقب حيث تطورت الديانة ال قرانية في األسر القناقمي النى فكنرة الوحدانينة وتسنامياا 586 
ق ند حنين، وقند ، فقند ت منم هنوالء لغنة الكمندان  نم المغنة ال رقينة (91 الروحي الذي توضح دنند اليانود فني التممنوذ وهنم فني قاقنل

مارس األسرى الياود فني مديننة قاقنل وتوارهنا ناناطام النديني قحرينة والنذي وضنن األسنس األولنى ل قاةندهم فني تقاليند دقنادة 
الايكنننل وتمت نننوا قحرينننة فننني تفسنننير الانننراةن وتطويرهنننا، ودكفنننوا دمنننى الصنننوم، وحققنننت المنظمنننات الكنسنننية قننندرا تديننندا فننني 

 .(92 الم رفة
لحسنة وحقوق األسرى الياود في قاقنل، وأسسنوا الم اهند الدينينة فني المندن والقنرى التني حمنوا فيانا، وتحققت الم اممة ا 

وأقنناموا منننازلام فنني وسننط المتتمننن القنناقمي وحصننموا دمننى أفضننل األراضنني الزراديننة فياننا، كمننا نظمننت مسنناكنام فنني متتمننن 
كة ياوذا( ي ياون أحرارا، م ام دقيدهم يمارسنون دناداتام مستقل قإدارة اتتمادية ودينية، م ام أدضاء ال اةمة المالكة  لممم

 .(93 وتقاليدهم قحرية كاممة
كننناد األسنننرى اليانننود فننني قاقنننل ان ينصننناروا فننني متتمنننن قاقنننل السنننتفادتام منننن االمتينننازات التننني منحانننا إيننناهم ممنننوك  

 .(94 ارض ياوذاالكمدانيين، لوال تنقع أنقياةام قمالاطر االنصاار وح ام دمى التفكير قال ودة إلى 
حصننل الياننود فنني دولننة الكمنندانيين دمننى حقننوقام اإلنسننانية فنني كافننة نننواحي الحينناة، إذ تمرسننوا دمننى أسنناليب الحكننم  

، وقنرز قيننام  دانينال( حكيمنا (95 والسياسة وت مموا الحرت والصنادات المالتمفة وااتاروا قين القاقميين قال يش الرغيند واألمنن
ي قصننننر الممننننك نقوالننننذ نصننننر ال نننناني مفسننننرا ألحبلمننننع، إذ نصننننقع حاكمننننًا دمننننى قاقننننل ورةننننيس قم ننننارت اإلنسننننانية ودمننننل فنننن

 .(96 حكماةاا
ومننارس الياننود دقينندتام قحريننة، حيننث تننن روا ق قافننة و.داب الحضننارة القاقميننة واكسننقتاا الصننورة الحقيقيننة ل قاةنندهم فنني  

تااقع واضح قنين التقاليند والتنراث فني حقنل السنومريات تطوير كتقام الدينية المقدسة، والذي ظار واضحا في سفر التكوين، ق
 .(97 وا اوريات والقاقميات، والتي تت مق قالمق الكون واإلنسان وحدوث الطوفان وقصة الروج ادم من التنة

ودمننى وتننع ال مننوم فقنند قننرزت مسنننلة حقننوق اإلنسننان واضننحة فنني دانند الكمنندانيين قموقفاننا اإلنسنناني مننن األسننير،  
غنننى دناننا ألسننرى الياننود فنني م تقننداتام وحقننوقام اإلنسننانية التنني كونننت نموذتننًا لننروح الحريننة فنني حينناتام  ووتنندت الدمننة ال

 ودبلقاتام وم امبلتام االقتصادية واالتتمادية، ال تزال يوالذ قاا الياود في ترا ام الديني.
دمنى يند م مميانا فني المنناحي الفكرينة  وحضارة الكمدانيين اإلنسانية انتقمنت لمفبلسنفة اليوننانيين وحكمناةام حنين تتممنذوا

والفمسننفية والروحيننة واالتتماديننة فنني زمننن انننقبلج فتننر الفمسننفة اليونانيننة، ومضننيفًة دمياننا مننا سننارت دميننع فنني مسنناةل حقننوق 
 .(98 اإلنسان في قواكير الفكر الفمسفي القديم

وققينننت المانننادر الوطنينننة فننني الحرينننة  وتنننن رت األقنننوام التننني أسنننقطت دولنننة الكمننندان قسنننماتاا الحضنننارية واإلنسنننانية، 
 واإلنسانية هي الساةدة دند ال راقيين، دمى الرغم من زدامة المموك الغرقاء لام.

 
 النتائج:

منننن النننبلل الدراسنننة أتضنننح أن فكنننرة حقنننوق اإلنسنننان قننند وردت فننني نصنننوص التننناري  ال راقننني القنننديم ودوننننت القنننوانين 
فة التوانب الحياتية حيث أن الننص المكتنوب يحمنل قصنمات متتم نع ويسنتقطن والاراةن، قما يالدم الحقوق اإلنسانية من كا

قنيم قيةتننع ويسننتطمن تالننوم واق ننع، فنني دقند اتتمننادي قننني دمننى أسنناس الحريننة والمسناواة، أسننامت قننع كافننة مكونننات المتتمننن 
الانن ب دمننى أطادتاننا واحتراماننا، ال راقني القننديم، دننندما تتننوفر المصننداقية الحقيقينة فنني تنفيننذ إدبلنننات وقننرارات إنسنانية تمننزم 

وفي توفير الالير المطمق المرغوب قع كي يحقق أفضل حياة إنسانية في الحقوق اإلنسانية ونصرة المظمنوم دمنى الظنالم، وأن 
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ترى ال كس في تناسي تمك الحقوق وازدراوها، فقد تنودي إلنى أدمنال همتينة تمحنق األذى لضنمير اإلنسناني، وتفقند المتتمنن 
 دةع.حقوقع ومقا
ونمننت وت ننززت فكننرة حقننوق اإلنسننان لتمننك الحققننة القديمننة فنني تنناري  ال ننراق، التنني تميننزت ق مننق الفكننر واالصننالة  

 والتنمل في نظرة أالبلقية مقددة التي اادها ال راق في الس ي المستمر نحو التسامي في حقوق اإلنسان.
ا المتمانية منن الواقنن النذي ي يانع اإلنسنان وقتانا محققنة فقد تميزت اراةن التاري  ال راقي القديم وقوانينع، قانموليتا 

أكقر قدر في تحقيق الحرية وال دالة والمساواة، من وضن حد النتااكات حقوق اإلنسان، وقواسنطة النردع وال قوقنات المناسنقة 
ن، وفني ترتينب مننظم والمالتمفة من ماردياا، وقفرض الغرامات أو مقاقمة الترم قم مع، وصواًل إلنى وضنن ركناةز قنناء المتتمن

 وتوتيع دمى تحقيق األهدات، والمقادئ الساةدة وقتاا.
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