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 حقوق االنسان في الحضارات القديمة االخرى

 ة والهنديةتعد الحضارات القديمة الشرقية منها كحضارة وادي النيل والصيني

 غريقية التي اهتمت بحقوق االنسان .والحضارات الغربية منها كالحضارة الرومانية واال

كذلك . فقد اكدت الحضارة الهندية القديمة على مباديء المساواة والحرية ونشر العدالة 

ق.م( في نشر العدل  479-550الحضارة الصينية القديمة تجلت حكمة )كونفوشيوس في 

الخاء والسالم بين الناس وشدد على خدمة االنسان ورأى ان الظلم هو رذيلة والدعوة الى ا

 الرذائل . 

حضارة وادي النيل فقد قدمت نصوصاً حضارية حكمت مصر على اساس الحق ما ا

والعدل وتم انشاء مجالس للبالد تحكم بالعدل وتطبيق معايير العدالة والمجتمع المصري القديم 

، الطبقة الطبقة المتوسطة، الطبقة االرستقراطية، الفراعنة والكهنة)يتكون من عدة طبقات هي 

 الدنيا الفالحين، طبقة العبيد( .

  الحضارات الغربية

لم يظهر مفهوم حقوق االنسان بسبب عدم معرفة اليونانيين بقيمة الفرد ففي الحضارة اليونانية 

ر حماية الفرد بل كان يؤكد على حماية بمعناها االيجابي فلم يتوصل الفكر اليوناني الى اقرا

ً على اساس العنف والقوة  والتجاوز على ادمية االنسان واقرار المجتمع الذي كان قائما

وكان النظام السياسي القائم في مدينة اثينا هو الصورة المثالية االسترقاق والتقسيم الطبقي، 

 للديمقراطية حينذاك حيث يقوم على مؤسسات دستورية عدة تمثلت في : 

الجمعية العامة ك تضم المواطنين من الذكور االحرار البالغين لسن العشرين وتعقد  .1

ليها مشروعات القوانين اربعين جلسة في السنة وهي السلطة العليا في البالد وتعرض ع

 وتقوم بمراقبة اعمال الحكومة وتعقد المعاهدات وتفرض الضرائب .

مجلس الخمسمائة : هو بمثابة اللجنة التنفيذية للجمعية العامة ويتم اختيار اعضاؤه  .2

 بالقرعة ويقوم بإعداد مشروع القوانين واقتراح الضرائب .

اعضاؤها من خالل القرعة واالنتخاب المحاكم ك هي السلطة القضائية ويتم اختيار  .3

 وتتولى الفصل في المنازعات القضائية .



اسهم الفكر اليوناني في مجال حقوق االنسان من خالل افكار الفالسفة الذين وضعوا افكاراً وقد  

  : اصالحية في هذا المجال وابرزهم

اكدت على حق الذي كان له اصالحات تشريعية وقانونية وادارية الفيلسوف )صولون(  -

الشعب دون تمييز بين االغنياء والفقراء وانشأ محاكم شعبية وحرم الربا والغى حق 

  م سداد الدين .الدائن بجسد المدين عند عد

الذي نادى بفكرة العدالة باعتبارها الوسيلة من ابرز فالسفة اليونان والمفكر )افالطون(  -

لدولة واالفراد ونادى بوجوب التي تعزز روابط المجتمع وهي فضيلة تحقق خير ا

  المواطنين في ادارة شؤون المدينة .اشتراك 

ان المثل العليا للدولة هي سيادة احكام القانون والعدالة الذي يرى الفيلسوف )ارسطو(  -

، وناقش مسألة تعدد السلطات في الدولة اذ وان الدولة وجدت لصالح االنسانوالتعليم 

فيذية، قضائية( واسس الى مبدأ سيادة القانون ومبدأ قسم السلطات الى )تشريعية، تن

 الفصل بين السلطات .

اما الحضارة الرومانية فشهدت تحوالت سياسية وغير في اشكال الحكم فيها االمر الذي أثر في 

البنية االجتماعية التي كانت تعتمد على ثالث شروط قانونية فرضها القانون الروماني لكي 

 القانونية هي :تكون للفرد الشخصية 

 ان يكون الشخص حراً . .1

 الشخص رومانياً وليس اجنبي .ان يكون  .2

 ان يكون رب اسرة مستقل عائلياً . .3

يتكون من اربع فئات هي )االحرار، االرقاء، العتقاء، المشبهون وكان المجتمع الروماني 

يخضع لنظامين في حكم عالقاته بين االفراد النظام االول هو نظام باألرقاء(، وكان المجتمع 

ً ومطلقاً  ً تاما )السلطة االبوية( حيث كان جميع افراد االسرة يخضعون لرب االسرة خضوعا

وكانت سلطته تمتد الى ارواح افراد االسرة وممتلكاتهم وكان يحكم بين افراد االسرة ويجري 

ام العشيرة . اما النظام الثاني فهو نظام )حكم القوة( حيث كان الطقوس الدينية ويمثل اسرته ام

ينظم عالقات افراد االسرة والجماعة مع الجماعات االخرى على الصعيد الخارجي وكان 

الجماعة اما غيرها من االفراد فكان يستباح دمه وماله وكان  ألفراديعترف بالحماية والحقوق 

ً  االعتداء واالغارة على اآلخرين تعد وكان االنتقام واجب تحتمه امراً محموداً وليس ذنبا

المرؤة، وبمرور الزمن توسعت االمبراطورية الرومانية وتعددت الشعوب التي كانت تخضع 

وظهرت الحاجة الى تشريعات تنظم الحكم فكان سكان روما يتمتعون بتشريع خاص لسيطرتها 

اغوا قواعد قانونية مشتركة نتيجة بهم والشعوب االخرى كان لها تشريعات خاصة بها، وص

لوجود عناصر قانونية مشتركة بين شعوب االمبراطورية حتى يسهل عليهم حكمها واطلقوا 

عليها اسم )قانون الشعوب( الذي اقر بحقوق تلك الشعوب بقانون يتالئم مع عاداتها وتقاليدها 

 واعرافها حيث يعد خطوة في تعزيز حقوق االنسان آنذاك . 



االمر كذلك الى ان قام عامة الناس بثورة للمطالبة بالمساواة مع طبقة االحرار واستمر 

واالشراف ونتيجةً لذلك صدر قانون )االلواح االثنى عشر( والذي اقر المساواة بين الناس في 

ً في  ً صارما الحقوق والحريات ونظم المحاكم والعقوبات واالحوال الشخصية وكان تشريعا

ترقاق المدين اذا عجز عن سداد الدين . ومن اهم المفكرين الرومان هو احكامه حيث اجاز اس

 المفكر )شيشرون( الذي اكد على المساواة امام القانون والعدالة باالعتماد على العلم والمعرفة .
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