
 : حقوق اإلنسان في حضارات العراق القديمة -

 

تعد حضارات وادي الرافدين منن قدندا الاضنارات اليةنرية وقا رهنا اه مامنا ااقنوق اإلنسنان فقند   نرت   ند  

ففي االد سومر   رت وألول منر  حندود الملة نة الةة ن ة  -1مجاالت تدل  لى االه ماا ااقوق اإلنسان من ا 

ية انن ن الفننرد والدولننة وانن ن اإلفننراد قنفسنن ي امننا تنني تنمنن ي العالدننات اال  ما  ننة  توضنناا العالدننات االد  نناد

 اأاعادها المة لفة .

  رت إصالحات العاهل السنومري ااورو اا  ننا و وال ني تعند قدندا إصنالحات ا  ما  نة واد  نادية  رف نا  -2

ن االلغننة السننومرية واننالة  ال ناري  ودنند   ننر  لنى ارانن  نسنن  منن هننون اإلصننالحات مدونننة  لنى ردنني مننن ال ن 

المسننماري ومننن قهنني مننا  نناال ا ننون اإلصننالحات مننن  األلن نناال والة نننة والمننراا ن مننن اسنن غالل الفقننراال ورفنن  

الارينة   نرت وألول منر   -3الممالي ال ي اانا تق   لى الفقراال ومنح الملك الارينة ال امنة لسنةان سنالل    . 

 القديمة .   في ال اري  اليةري في الوث قة العراد ة

و مناد  دانون نة وضنعا  ال نا لعندد منن المسنامل اال  ما  نة واالد  نادية 31مجمو ة اورنمو ت ةون منن ا -4

 وفرض الغرامة  لى المدان ااية  ريمة اانا ادال من العقواة اليدن ة .

المسننماري  امننا يننريعة ليننا  ةنن ار فةانننا ت ةننون مننن مجمو ننة القننوان ن المدونننة االلغننة السننومرية اننالة  -5

 و ماد  دانون ة تعالج  ددا من القضايا االد  ادية واال  ما  ة ويؤون األسر  والرد ق .37وتضي ا

و مناد  دانون نة  الجنا 61يريعة اينونا تعد من قددا القنوان ن المدوننة االغنة االادينة وت نألد منن دييا نة ا -6

  وانب من الا ا  االد  ادية واال  ما  ة .  

قول يريعة دانون ة إنسان ة مدونة االلغة الياال ة واالة  المسماري  لى مسنلة منن حجنر  يراا يريعة حمو -7

و مناد  دانون نة وال ني تعند م ندرا تارية نا للعديند منن القنوان ن الوضنع ة 282الدايورايا األسود وت ةون من ا 

 نة وتضنمنا قحةامنا ت علنق  الجا الةريعة مة لند ينؤون الا نا  اال  ما  نة واالد  نادية والعسنةرية والم ن

االقضنناال والةنن ود والسننردة والن ننب ويننؤون الجنن ا والضرا ننة والقننروض ومسننامل األحننوال الةة نن ة مننن 

الضواج وال الق واإلرث وال يني وال را ة وال ما ل  صلة ااألسر  وانولك منواد تةنل العقوانات والغرامنات قي 

 العامل ة . قن ا قولا اه ماما ااقوق اإلنسان وحريات  وصالح ات 

 

قن اإلنسننان ماننور  م نن  األديننان والةننرام   -:حقننوق اإلنسننان فنني الةننرام  واألديننان السننماوية  -

ل ننام ن م ننالح النننا  اجلننب النفنن  ل نني دفنن  المضننار  ننن ي وامننا ياقننق السننماوية اننل اننن  لاي  ننا ف نني  نناالت 

قروع منا فني األدينان هنو قن نا تعمني منن  السعاد  ل ي في الدن ا واآلخر  وفي هوا المعني يقول احد الياح  ن لعنل

يان اإلنسان وال ت را  في هوا الو ود ن يا لل ة ا والض اع وفقدان األمل  اما قن  م   األديان السماوية تيدق 

د وت ا إلى توح د هللا تعالى وتارير العقول والقلنو  منن الةنرا واألوهناا والضينض والضنالل . ل اق نق إنسنان ة 

 ةان   الرف عة وي يح قهال للةالفة في األرض . اإلنسان ل  يوق م

تعد الديانة المسن ا ة منن الةنرام  والرسناالت  -حقوق اإلنسان في الديان  ن المس ا ة وال  ودية : -1

 السماوية ال ي تد و إلى ال وح د ف ما يةل العق د  اما اه ما ااقوق اإلنسان وحريات  األساس ة

ة اإلنسان النوي يسن اق فني نمرهنا االح نراا وال قندير وان السنل ة الم لقنة ال إذ قادت المس ا ة  لى ارام  -1

 يمارس ا قال هللا  

وضعا حدا فاصال ا ن ما يعند منن األمنور الدين نة وان ن منا يعند منن األمنور الدن وينة الغاينة منن ذلنك تنمن ي  -2

 المج م  اإلنساني  لى قسا  واضح وسل ي .

في مجال حقنوق اإلنسنان وحرياتن  ف ني تند و إلنى الماينة وال سنامح والسنالا لقد ساهمة الديانة المس ا ة  -3

 ا ن اني اليةر وحماية الضعفاال والماافمة  لى حقوق العمال اما قن ا  ارضا  قواة اإل داا.

قن الدين المس اي والاضار  المس ا ة دد ادر االل ضاا المدني والنديني اغ نة الا نول  لنى الاقنوق وتأدينة  -4

 ات . الوا ي

قن ما يؤخو  لى المس ا ة هو قن معالج  ا لاقنوق اإلنسنان لني تةنن معالجنة دين نة ينر  ة خال نة انل انان  -5

 للةن سة وما ت رح  من قفةار دور اي ر في معالجة هون الاقوق .

و لننى الننرلي مننن ا  يننار المسنن ا ة فةننر  ليخنناال العنناا فنني نمننر الفقنن  الفرنسنني هنندف ا تاق ننق المسنناوا   -6 

ح راا الةة  ة اإلنسان ة االان المس ا ة وتاديدا في القرون الوسن ى ااننا اع ند  انل اليعند  نن اال  نرا  وا

االاريننة والمسنناوا  ح ننل قن الفقننراال اننانوا يع ةننون تاننا االضنن  اد واسنن غالل مننن ديننل األلن نناال ودنند وصننفوا 

ما ي نادض ال ا م  مةاننة الفقنراال  اواالعي د  لى قسا  ال قس ي ال يقي الوي  اي  المج م  المس اي آنواا وه

 ال ي منا ي إياها المس ح . 

قن المس ا ة قذا اانا دد د ا إلى حرية العق د  فإن ا قهملا ل رها من الاريات اذ اانا حرينة الدياننة هني  -7

ننا منن الةئ الوح د الوي يعلو في نمرها ولولك منا قن تمةنن ر نال الندين منن السنل ة ح نى الاقنوا اناإلفراد قلوا



ال غ ان واالض  اد وسر ان ما دضي  لى الفةر  ال ي ادقت تنينا  نن القنانون والعنود  إلنى الع نور اليدام نة 

 وازداد الرااط الوي يةد الفرد إلى الجما ة ض قا ودو  .   

فقد ان ا  لى ال ورا  وما قض د قل  ا ممنا  قحينار ال  نود ولني تغفنل هنون  قما اة وص الديانة ال  ودية -

لةريعة  ن مسالة حقوق اإلنسان وحريات  ولةنن لن ع  لنى قسنا  المسناوا  والعدالنة ان ن اليةنر وإنمنا لف نة ا

 مع نة من قتياع الةريعة ال  ودية . 

 و3ارا اإلسالا اإلنسان وفضل   لى سامر المةلودات األخرى . ا -1-:حقوق اإلنسان في اإلسالا  -2 

لةننريي اا  يننارن الم نندر الننرم ع لل ةننري  اإلسننالمي والسنننة النيويننة قانندت اإلحةنناا ال نني تضننمن ا القننران ا -2

قلم  رن ام در ثان سنجد اان هناا الم ات من اآليات القرآن ة الةريمة واألحاديل النيوية الةنريفة ال ني ا ننا 

 اوضوح ما يجب قن ي م   ا  اإلنسان من حقوق  وهرية م مة . 

ة في تقرير حقوق اإلنسان وحريات  ال ني  ناالت اأامنل صنور  و لنى قن اإلسالا اان اسيق الةرام  الوضع  -3

قوس  ن اق ال قن ا تم ل قول إ الن  المي لاقوق اإلنسان ولقند انان للةنريعة اإلسنالم ة فني هنوا المجنال االنض 

 األثر في الفةر اإلنساني .  

اإلسنالم ة قال فني حناالت ننادر  و ال يةنالد مينادا الةنريعة 1948قن اإل الن العالمي لاقنوق اإلنسنان  ني ا -4

 وان  ال يضال قدنى من مس وى ال ور  ال ي رسم  ا الةريعة لنماا الاقوق والاريات اإلنسان ة . 

قن قحةاا الةنريعة اإلسنالم ة تةنل اليةنرية  م عنا ول سنا حةنرا  لنى المسنلم ن قي قن نا دنانون انل زمنان -5

 ومةان .

هني حقنوق طي ع نة قزل نة فرضن  ا اإلراد  الراان نة اجنضال الي جنضق منن  قن حقوق اإلنسان ال ي ادرها اإلسالا -6

 نعمة هللا  لى اإلنسان ول ع هي  قو منا  من حااي قو سل ة قو منممة دول ة .

من ح ل األهم ة يعد حق الا ا  من ا ن قهي الاقوق الجوهرية لينسان ال ال يفود ا  م عنا ف نو قسنا  انل  -7

ف ننو حننق مقنند  وال يجننوز ألحنند قن يع نندي  ل ننة اوننن  هينن  مننن هللا تعننالى ولنن ع الاقننوق و ل ننة تينننى  م عننا 

 لينسان فضل في ايجاد  .

ألهم ة حق الا ا  فقد نل  ل ة اإل الن اإلسالمي لاقوق اإلنسنان  لنى قن ا الا نا  هين  هللا وهني مةفولنة  -8

داال  ل نة وال يجنوز إزهناق روح دون لةل إنسان و لى األفراد والمج معات والدول حماية هوا الاق من ال ا  ن

 مق ضى ير ي و .

حق اإلنسان في المساوا  فقد قول   الةريعة اإلسالم ة السمااال قهم ة اي ر  ح ل قن هون المساوا  لني تةنن  -9

 امقنرر  فني معمنني الننمي والةنرام  القديمننة  ففني ال ننند  لنى سني ل الم ننال سنادت الدياننة اليرهم ننة ال ني دسننم

ا  طيقات ومناا طيقة اليراهمة وهي طيقة الة نة ور ال الندين حقودنا وام  نازات ح نى قلاقن  ي النا  إلى قر

ااآلل ة ا نما قلاقا طيقة الةودر وهي ر ال الةدمة امرتية قح  من الي امي وتأتي االدر نة ال ان نة طيقنة ر نال 

 الار  ثي طيقة ر ال الضرا ة وال جار  في ال يقة ال ال ة . 

لمسنناوا  ااننق قساسنني مننن حقننوق اإلنسننان المسنناوا  قمنناا الةننرع والقننانون مننن ناح ننة الاقننوق ويق نند اا -10

والوا يات والمةاراة في االم  ازات والاماية دونما تفض ل لعرق قو  ننع قو صنفة قو لنون قو نسنب قو طيقنة 

ق اإلنسنان حنق قو دين ومال فالنا  قماا الةرع سواال ول ي  م ن  الاقنوق ودند  سند اإل نالن اإلسنالمي لاقنو

 المساوا  ان    لى قن ا النا  سواس ة قماا الةرع يس وي في ذلك الاااي والماةوا و 

الاقوق األخرى ال ي ادرها اإلسالا لينسان حق  في اخ  ار  ق دت  ودينن  دونمنا ق ينار قو قانران وهنو منن  -11

لنق الارينة فني اخ  نار  ق دتن  قو دينن  قهي حقوق اإلنسان اعد حق  في الا ا  قي قن اإلسنالا ي نرا لينسنان م 

اةرط قن ال يةون دد دخل دين اإلسالا فإذا دخل اإلسالا فال يجوز لن  تنرا دينن  وتني ال أا ند  لنى هنوا الانق فني 

اإل الن اإلسنالمي لاقنوق اإلنسنان ان ن   لنى انن  ا لمنا انان  لنى اإلنسنان قن ي ين  اإلسنالا دينن الف نر  فانن  

ن اإلاران  ل   اما ال يجوز اس غالل فقرن قو ضعف  قو   ل  ل غ  ر دين  إلى دين قخر اليجوز ممارسة قي لون م

 قو إلى اإللااد و .

قما اة وص المرق  فقد حم ا امةان  مرمودة في اإلسالا آذ مناا حقودا مع نة قسنو  االر نل وقصنياا  -12

ت هون المسناوا  من  الر نل قال قن ل ا ية  ة دانون ة مس قلة  ن ية  ة زو  ا وذمة مال ة مس قلة وتجسد

هون المساوا  ل سنا م لقنة فني انل ينئ إذ ا  ينرت القوامنة للر نل فني قمنور مع ننة ااإلنفناق واإلينرا  العناا 

وإدار  يننؤون األسننر  الةار  ننة ودنند تننناول اإل ننالن اإلسننالمي لاقننوق اإلنسننان اعننض قحةنناا األسننر  والننضواج 

 م  والضواج قسا  تةوين نا وللر نال والنسناال الانق فني النضواج وال ان   ا األسر  هي األسا  في اناال المج

 تاول دون تم ع ي ا وا الاق د ود منةؤها العرق واللون قو الجنس ةو . 

قولى اإلسالا حق اإلنسنان فني ال را نة وال علن ي اه مامنا االغنا واو نب  لنى انل مسنلي ومسنلمة طلنب العلني  -13

حد اعلي ل رن وتي النل في اإل الن اإلسالمي لاقنوق اإلنسنان  لنى قن و عل  ام ااة فرض   ن ال يسق   ن ا

 ا طلب العلي فريضة وال عل ي وا ب  لى المج م  والدولة و .

تعالى اإلنسان االعمل واو ب  ل ة ذلك واما ت رق اإل نالن اإلسنالمي  ادر اإلسالا حق العمل ح ل قمرا هلل -14

ق تةفلن  الدولنة والمج من  لةنل دنادر ولةنل إنسنان حرينة اخ  نار العمنل لاقوق اإلنسان ل وا الاق اعندن العمنل حن



الالمق ا  وللعامل حق  في األمنن والسنالمة ولن  قن ي قاضنى ق نرا  نادال مقاانل  ملن  دون تنأخ ر قو تم  نض ان ن 

 الوار واألن ى ويعد حق الملة ة من ا ن الاقوق االد  ادية الم مة ال ي دررها اإلسالا . 

اإل نالن اإلسنالمي لاقنوق اإلنسنان الننل  لنى حنق الملة نة اقولن  ا لةنل إنسنان الانق فني ال ملنك لي يفا  -15

اال رق الةر  ة وال م   ااقوق الملة ة اما اليضر ا  ويغ رن من األفراد والمج من  وال يجنوز ننضع الملة نة قال 

ى هنوا األسنا  قال حنامضا للمنال لضرورات المنفعة العامة ومقاال تعويض فوري و ادل و فان اإلنسان ال يعد  لن

قو مسنن ةلفا ف نن  ويجننب قن ي  ننر  انن  قي المننال وفقننا لمننا يرينند المسنن ةلد قو المالننك الاق قنني وهننو هللا تعننالى 

ول ع  ديدا  لى الفق  اإلسالمي الاديل في ا  يار الملة ة و  فة ا  ما  ة لةدمنة م نلاة الفنرد المةنرو ة 

  ود يجب مرا ات ا  ند مياير  هون الملة ة .   وم لاة الجما ة واال الي فان ثمة د

ادننر اإلسننالا حريننة ال جننار  وال نننا ة مع يننرا اننل  مننل تجنناري قو صنننا ي قو زرا نني قو ناننون صننا اا  -16

 ومةرو ا وي م   االاماية في نمر المةرع ما داا ياق ل  م لاة مةرو ة وال يضر ااآلخرين  . 

الاقوق الجوهرية ال ي يجب قن ي م   ا ا ال إنسان إذ ال يجوز اد ااا ادر اإلسالا حرمة المسةن ف ي من  -17

 مسةن احد األفراد قو تف  ة  قال اأذن  ورضان .

قاد اإل الن اإلسالمي لاقوق اإلنسان  لى حرية ال نقل وال ني هني حنق اإلنسنان فني ال نقنل منن مةنان إلنى  -18

الانق فني إطنار الةنريعة اارينة ال نقنل واخ  نار مانل قخر سنواال قانان ذلنك داخنل الندن قو خار ن  ا لةنل إنسنان 

إدام   داخل االدن قو خار  ا ول  قذا اض  د اللجوال إلى الد قخر و لى اليلد الوي لجأ إل   قن يج رن ح نى ييلغن  

 مأمن  ما لي يةن سيب اللجوال اد را   ريمة في نمر المةرع و .

 

 


