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 حقوق اإلنسان
 ةن كلية اآلداب، قسم اللغة العربيم املستوى األوللطالب 

 (ثانية)احملاضرة ال
 أ.م.د. حسان األنباري

 

 خصائص حقوق اإلنسان
للناس ، كوهنم حقوق اإلنسان ال تشرتى وال تكتسب وال تورث، فهي ببساطة ملك  -1

 بشر.
حقوق االنسان واحدة جلميع البشر بصرف النظر عن لوهنم او جنسهم أو دينهم أو  -2

 انتمائهم السياسي.
، فليس من حق أحد حرمان شخصًا آخر من حقه، حقوق االنسان ال ميكن انتزاعها -3

 حىت لو مل تعرتف هبا قوانني بلده.
يع الناس بكرامة؛ فلهم التمتع ، فلكي يعيش مجحقوق االنسان غري قابلة للتجزئة -4

 باحلرية واألمن، ومبستويات من املعيشة الالئقة.

 تصنيف حقوق اإلنسان
، وهي اليت تسمى: )اجليل االول( مثل: حق احلياة، حق الحقوق المدنية والسياسية -1

األمن، حق احلرية، عدم التعرض للتعذيب، والتحرر من العبودية، واملشاركة السياسية، 
 الرأي والتعبري، وحرية التدين.وحرية 

، وهي اليت تسمى: )اجليل الثاين( مثل: حق العمل، الحقوق االقتصادية واالجتماعية -2
 والتعليم، واملستوى الالئق من املعيشة، واملأكل واملشرب، والرعاية الصحية.

، وهي اليت تسمى: )اجليل الثالث( مثل: حق الحقوق البيئية والثقافية والتنموية -3
 ش يف بيئة نظيفة ومصونة من التدمري.العي
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 مقدمة عن حقوق اإلنسان يف احلضارت واجملتمعات القدمية
احلق ليس وليد العصر، وإمنا هو قدمي قدم اإلنسانية نفسها، بل وجوده مقرتن بوجود 

َمَواِت َواْْلَْرَض َوَما  الكون، فهو قدمي قدم السموات واألرض، قال تعاىل: }َوَما َخَلْقَنا السَّ
} نَ ُهَما ِإالَّ بِاْلَحقِّ [ فاحلق إذن فكرة وجود الكون وشرط بقائه، فعمر احلق 85]احلجر:  بَ ي ْ

طويل ارتبط ودوده بنشأة الكون، وارتبط باجملتمعات البشرية منذ بدء اخلليقة، وتأثر سلباً 
 وف احمليطة، والتقاليد السائدة.واجياباً _على مر العصور _ بالظر 

 
ت بعد ظهور احلضارات مبدة طويلة من الزمن، أاملعلوم أن كتابة التأريخ قد بد منو 

 لذا يصعب تلمس معامل حقوق االنسان يف اجملتمعات على وجه الدقة والتفصيل.
 

وعليه، فإن املؤرخني والباحثني يف هذا الشأن بنو نظرياهتم عن حقوق االنسان يف 
اجملتمعات البدائية، بناًء على الظن واحلدس واالفرتاض.. أو باستعانتهم بالدراسات اليت قام هبا 
عدد من علماء االجتماع عن القبائل املنعزلة واملنفردة واملتوحشة اليت ما زالت تعيش إىل اليوم 

املتحضر إىل حٍد على هذه الشاكلة، فقالوا: إذن اجملتمع القدمي يشبه هؤالء املنعزلني عن العامل 
 ما.

وقد ذهب عدد من الباحثني إىل القول بوحشية اإلنسان األول، وشيوعية اجلنس بني 
 الرجل واملراة، فلم تكن العالقة بينهما مهذبة، وكذلك شيوعية امللك ووسائل اإلنتاج.

 
لكن املنطق ال يقبل كل هذه التصورات عن اإلنسان القدمي، أنه كان يعيش حبسب 

عليه غرائزه، فهو مل خيلق يف األرض عبثاً، فاهلل تعاىل مل يرتكه مهاًل _ حاشاه_ بل إنَّ ما متليه 
 ول قد سار مدة طويلة حمفوفاً بالعناية اآلهلية والرعاية الربانية.اجملتمع البشري األ
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 حقوق اإلنسان يف بعض احلضارات القدمية
 أوالً: حضارة وادي الرافدين 

شهدت احلقب اليت مرت على العراق يف العهد السومري، واألكدي، واآلشوري، والبابلي، 
تطورًا كبريًا يف التمدن اإلنساين على كافة األصعدة: السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ما 

اجلانب االجتماعي ال غري. فقد كانت " احلرية، والعدالة،  من هذه اجلوانب: يهمنا اآلن
" من األفكار األساسية يف هذا اجملتمع وقد جتسدت يف قوانينه ، مثل: قانون أور منو واملساواة

 لبت عشتار، ومحورايب، وغريها.
القدمية كاجملتمع املصري واليهودي  اجملتمع العراقي كحال بقية اجملتمعاتال ننكر أّن حال 

 والوسطى، والعبيد( . ، كان مقسماً على طبقات ثالث: )طبقة األحرار ،واإلغريقي والروماين
إذا قورنت بسواها من اجملتمعات األخرى، فستجد أهنا  يف العراق طبقة العبيد لكن املالحظ أنّ 

أفضل بكثري من غريها، حبكم أن احلكام العراقيون كانوا يسعون دائمًا إلعطاء املزيد من 
 احلماية لطبقة العبيد وختليصهم من العبودية. 

ا أساس التمييز اجملتمع القدمي مل يكن جمتمعًا طبقيًا مغلقًا على نفسه، أمّ  فضاًل عن ذلك، أنّ 
، وذلك بسبب اعتماد اجملتمع فهذا يعود إىل حالة الفرد االقتصادية وإمكاناته املادية ال غري

العراقي القدمي على التجارة، ولكن ما حيسب له على أنه جمتمع إنساين من خالل وقوف 
 جبانب الطبقة الفقرية الكادحة، ومحايتها من استغالل األغنياء واملتمكنني.القوانني العراقية 

 ثانيًا: حضارة وادي النيل
كانت   قد مرت عليها نُظم حكم خمتلفة، مصر بلد ذو حضارة، من أعرق احلضارات وأقدمها،

مصر خالهلا مع العدل مرة، ومع الظلم واالستبداد مرات؛ بسبب خضوعها حلكم الفراعنة 
 :أدوار ومراحل كثرية؛ لذلك فإّن مصر مرت ب واهلكسوس والرومان

احلاكم هو فرعون  أنّ وهذه املرحلة تقوم فكرة األلوهية، على أساس  عهد الفراعنة:  .1
فرعون ألشراف  قال املتسلط الذي ال حيق ألحد منازعته، كما اإللهوهو  ،األرض

[.  ووصف اهلل 38]القصص:  َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري{}يَا أَي َُّها اْلَمََلُ َما َعِلْمُت  قومه:
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}ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعََل ِفي اْْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَ ًعا :تعاىل تكرب فرعون وغروره، فقال
ُهْم، يَُذبُِّح أَبْ َناَءُهْم، َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم، ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلمُ   ْفِسِديَن{َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة مِّن ْ

{ أي: تكرب فيها وطغى ، من العلو مبعىن 4]القصص:  ضي َرأ [ ومعىن: }َعال يفي األأ
 االرتفاع. واملقصود أنه جاوز كل حد يف غروره وظلمه وعدوانه.

وجود الدليل على حتقق الظلم الذي أصاب الشعب املصري جراء حكم الفراعنة: و 
من هؤالء الطغاة  ،ق بالشعب املصريمدى الظلم الذي حل اليت تؤكد علىمات: ااألهر 

جرب الضعفاء على محل تلك الصخور العظيمة، ليبنوا هرمًا أي قرباً فقد أُ  الفراعنة، 
 يدفن فيه فراعنتهم.

قرابة املائة عام، فكان اجملتمع  هازوا مصر واحتلوها فحكمو غوهؤالء  :عهد الهكسوس .2
، ودخول املصري يف عهدهم مقسمًا على ثالث طبقات: احلكام ، والفقراء ، والرقيق

 سيدنا يوسف_عليه السالم_ السجن دليل على الظلم.
وهؤالء أقاموا حكمهم على التمييز العنصري، فاعتربوا أنفسهم اجلنس  عهد اليونان: .3

 وين حني احتل مصر.املمتاز، أيام االسكندر املقد
 الذين ساروا على سياسة التمييز العنصري أيضاً. عهد الرومان: .4
 
س يف اهلند وانتشرت حضارهتم إىل مناطق ظهر اهلندو احلضارة اهلندية والصينية: ثالثًا: 

وجمتمعات جنوب شرق آسيا اليت استندت يف قوانينها اخلاصة إىل حقوق اإلنسان، واشتهر 
، وقد جاءت مبادئه بالعدل انطلقت من اهلند وعمت أرجاء الصني واليابانبوذا بتعاليمه اليت 

 واملساواة.
أّما الصني فقد برز فيها الفيلسوف كونفوشيوس الذي نشر العدل ودعا إىل األمن والسالم بني 

 الناس.
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 احلضارة اليونانية:رابعًا: 
: )صولون( الذي اليونانمفكري أبرز ومن وهي حضارة متتاز بالفكر الفلسفي والسياسي، 

وضع ، و وضع نظام للشراكهو  ،إلغاء الرق أصدر قانونًا عرف بقانون صولون، أكد فيه على:
 قواعد لتقسيم الرتكة.

إىل أربع طبقات: )طبقة األشراف ، طبقة أصحاب املهن،  اليوناين كان مقسماً  اجملتمع لكن
 طبقة الفالحني، وطبقة األرقاء. (

ال يستطيع أن يستقل بنفسه، لذلك قامت  ،ن الفرد عاجز ناقص بطبيعتهاعتربوا أ هؤالء قدو 
حتديد كمية املالبس اليت حتملها ، كالزواج، و وحريته الشخصية التدخل يف شؤون حياتهبالدولة 

 املرأة عند السفر.
 :رومانيةاحلضارة الرابعًا: 

احلضارة بأهنا حضارة عسكرية وحضارة قانون، وقد رافق هذا التوسع وجود متييز  توصف هذه
بني املواطن الروماين وغريه من رعايا اإلمرباطورية، إذ كان خيضع كل منهم لقانون خاص به، 
األمر الذي يتناىف مع مبدأ املساواة والقانون، لكن مبرور الزمن أنشأ قانون الشعوب املستند إىل 

وقواعد العدالة، كما شهدت احلضارة اإلمرباطورية بزوغ فجر املسيحية اليت أكدت  األعراف
 ، وحترير العبيد.على كرامة اإلنسان، ودعت للمساواة

 

 العصور الوسطىحقوق اإلنسان يف 
َفري كانت حياة العرب قبل اإلسالم  ، حياة فوضوية يسودها الظلم واجلهل؛ لذلك وصفها َجعأ

 حني سأله النجاشي ملك احلبشة عن الدين اجلديد، قال: طَاليٍب، َأيبي  بأني 
 ونقطع الفواحش، ونأيت امليتة، ونأكل األصنام، نعبد جاهلية، أهل قوماً  كنا الأَمليُك، "أَي َُّها

  ..".الضعيف منا القوي ويأكل اجلوار، ونسيء األرحام،
دة والعلو، يعيش أفراد فحياة العرب كانت متوج حبركة عاصفة من الشهوات واملآمث وحب السيا

 اجملتمع برباط الوالء للقبيلة.
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لقد كانت طبائعه أشبه باملادة اخلام اليت مل تنصهر بعد يف أي من الدنيات اجملاورة، وكانت 
والعفة والشجاعة، إاّل أنه كانت تعوزهم املعرفة  فيهم اإلنسانية احلميدة كالوفاء والكرم واإلباء

ح، حيث كان العرب يقتلون البنات بدافع احملافظة على اليت تكشف هلم الطريق الصحي
 الشرف، ويتلفون األموال بدافع الكرم، ويتقاتلون فيما بينهم بدافع اإلباء والنجدة.

 
 ولذلك قال جعفر بن أيب طالب_رضي اهلل عنه_ :

 فدعانا وعفافه، وأمانته وصدقه نسبه نعرف منا رسوالً  إلينا اهلل بعث حىت ذلك، على "فكنا
 .واألوثان احلجارة من دونه، من وآباؤنا حنن نعبد كنا ما وخنلع ونعبده، لنوّحده اهلل، إىل

 والدماء، احملارم عن والكف اجلوار، وحسن الرحم، وصلة األمانة، وأداء احلديث، بصدق وأمرنا
ُبدَ  َأنأ  َوأََمَرنَا احملصنات، وقذف اليتيم، مال وأكل الزور، وقول الفواحش، عن وهنانا  اهللَ  نَ عأ

َدهُ  ريكُ  اَل  َوحأ  ".والصيام والزكاة بالصالة وأمرنا َشيأًئا، بيهي  ُنشأ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


