
 حقوق اإلنسان يف احلضارات القدمية
حموق اإلنسان بشكل عام فً الحضارات المدٌمة لوجدنا أنها تتراوح لو نظرنا إلى 

بٌن االنعدام واالحترام، حسب النظم السائدة فً كل منها، وال سٌما بالنسبة للتمٌٌز 

فً المعاملة بٌن بنً البشر، فً تلن الحضارات. وتحفل كتب تارٌخ المانون باألمثلة 

 .فً النظم المانونٌة لتلن الحضارات على مدى انعدام حموق اإلنسان أو احترامها
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حاول المفكرون الٌونانٌون إعطاء حموق اإلنسان وحرٌاته لدرا من االهتمام فً 

كتاباتهم ، إذ ٌعد اإلنسان احد أعظم المعجزات فً الدنٌا على حد لول المفكر 

بل المٌالد ، إال إن ما ٌؤخذ على ستة ل 0022الٌونانً سوفوكلٌس لبل حوالً 

الحضارة الٌونانٌة أنها ألرت االسترلاق ونصت على المساواة النالصة باالستناد إلى 

طبٌعة التكوٌن االجتماعً والسٌاسً للمجتمع الٌونانً وبالتالً فأن المشاركة 

 السٌاسٌة كانت لاصرة على الطبمة المتنفذة ذات الماعدة االلتصادٌة واالجتماعٌة

حٌث أن التمسٌم الطبمً للمجتمع الٌونانً كان ٌنفً فكرة المساواة المطلمة بٌن 

اإلفراد . ففً أثٌنا وإسبارطة كانت حموق اإلنسان ممصورة على فئة للٌلة، هً 

طبمة المواطنٌن األحرار التً كانت تتمتع بالحرٌة )الجماعٌة(، وبحك التملن، وحك 

اب أحٌاناً؛ فً حٌن أن فئات من الناس كانت التصرف، وبإمكانٌة اإلفالت من العم

 محرومة بشكل كامل )كاألجانب( أو بشكل جزئً )كالنساء( من أبسط الحموق. 

من صنع الطبٌعة التً جعلت العبٌد من  أما طبمة األرلاء على حد لول أرسطو هً

افة األدوات التً البد منها لتحمٌك األسرة الٌونانٌة ، أما المرأة فكانت تجرد من ك

حمولها المدنٌة وٌحضر علٌها مزاولة أي عمل من األعمال ، أما بخصوص حك 

الملكٌة فمد عرف الٌونانٌون ملكٌة األرض الجماعٌة ثم تحولت بمرور الزمن إلى 

 .ملكٌة المبائل
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أما فً ظل الحضارة الرومانٌة فمد كان التمسٌم الطبمً والتفاوت فً الحموق 

والواجبات هو السمة البارزة على المجتمع الرومانً ، اذ لسم ذلن المجتمع إلى 

طبمتٌن هما طبمة اإلشراف وطبمة العامة فلم ٌعترف للطبمة العامة بحموق المواطنة 

ولم ٌعترف لهم كذلن بالمساواة أمام  ومنعوا من المشاركة فً المجالس الشعبٌة

المضاء و أمام المانون حٌث كانت هذه المساواة معدومة بٌن الطبمتٌن والمرأة كذلن 

ال ٌحك لها االنتخاب أو الترشٌح أو تولً الوظائف العامة وتم تجرٌدها من حمولها 

حٌث السٌاسٌة والمدنٌة فً مختلف مراحل حٌاتها ، كما عرف الرومان نظام الرق 

  .كانت المعاملة الماسٌة والحاطة بالكرامة للرلٌك
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تعد حضارات وادي الرافدٌن من ألدم الحضارات البشرٌة وأبرزها اهتماماً بحموق 

اإلنسان ففً بالد سومر ظهرت وألول مرة فً التارٌخ البشري حدود الملكٌة 

ت االلتصادٌة بٌن الفرد والدولة وبٌن األفراد أنفسهم الشخصٌة وتوضحت العاللا

كما تم تنظٌم العاللات االجتماعٌة وتمثل إصالحات العاهل السومري أورو كاجٌنا 

حاكم مدٌنة لكش ألدم إصالحات اجتماعٌة والتصادٌة عرفها التارٌخ ولد عثر على 

ة وابرز ماجاء أربع نسخ من هذه اإلصالحات على رلم من الطٌن وباللغة السومرٌ

بهذه اإلصالحات منع األغنٌاء والكهنة من استغالل الفمراء وساهم فً رفع المظالم 

التً كانت تمع على الفمراء ومن ألواله :)ان بٌت الغنً لد صار بجور بٌت الفمٌر ( 

أما شرٌعة حمورابً فهً اول شرٌعة لانونٌة إنسانٌة بالخط المسماري وباللغة 

(مادة 080نمن الحجر االسود الدٌوراٌت االسود وتتألف من )البابلٌة على مسلة 

لانونٌة وتعد مصدراً تارٌخٌاً للعدٌد من الموانٌن وعالجت هذه الشرٌعة مختلف 

شؤون الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة والعسكرٌة والمهنٌة وفٌها مواد تخص 

التربٌة وكل السرلات والنهب والمضاء وشؤون الجٌش والزراعة واإلرث والتبنً و

ماله صلة باألسرة وبذلن تعد حضارة وادي الرافدٌن من ألدم الحضارات التً 

 .اهتمت بحموق اإلنسان اهتماماً منمطع النظٌر
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لمد اسهمت الحضارة المصرٌة المدٌمة فً مجال حموق االنسان وحرٌاته اختلف عما 

اتسمتا بالتمسٌم الطبمً وانعدام  نن الٌونانٌة والرومانٌة اللتاهو الحال فً الحضارتٌ

المساواة حٌث ان المانون الذي طبمه اله الشمس حاكم مصر هو تحمٌك العدل 

واحماق الحك والصدق على اساس انه لانون منزل من السماء ولد خضع الحكام 

فترة طوٌلة وبه تحممت سعادة الشعوب واوجب المانون عدم التفرلة رجل مهم واخر 

عدم اٌماع عموبة غٌر عادلة ومساعدة الضعٌف وفترة حكمه من اصل متواضع و

دعا اخناتون الى التوحٌد والسالم والتسامح وتحمٌك العلم كما لدم المعلمون 

المصرٌون فً اطار التربٌة والتعلٌم اما فرعون كان ٌعد نفسه الهاً مطلماً فً الحكم 

 تهحٌث كانت الموانٌن والتشرٌعات كانت تصدر عن ارادته ومشٌئ
 حتى وصل به الحال الى حرمان بعضهم من حك الحٌاة ذاته

 


