
الثانيةالمحاضرة

ان ر:المحاضرةعنو يخيالتطو نسانلحقوقالتار اإل

يخإن صلةحلقاتالتار سيلةفالماضي,بعضابعضهايكملمو كماالحاضر,لفهمو

كالهماالماضي,فيهيعيشالحاضرإن سمانو ضوعالمستقبل,مالمحير مو قو حقو

ليدليساإلنسان نماالحاضر,العصرو اإ عندهبلنفسها,اإلنسانيةقدمقديمهوو

عيلكن قبهذهالو االعترافالحقو منبهاو يلةمسيرةاتخذبهاالتمتعثمو فيطو

يخ ستبقىالبشري,التار قمسيرةو جدطالمااإلنسانحقو .األرضهذهعلىاإلنسانو

مسيرة قو يخفياإلنسانحقو يةتار د,كبيرةمكاسبحققتالبشر يعو الىذالكو

باإلفرادنضال الشعو يخعبرو الطغيانالظلمضدالتار .و

يةالشرائعساهمتلقد الحضاراتالسماو ضعفيالقديمةو رو قمسيرةبذو حقو

منمنذاإلنسان يةالشرائعفكل,بعيدز لتالسماو قهاإلنسانأو حقو لاالهتمامو .األو

لهوفاإلسالم رمنأو قالخاصةالمبادئقر سعصورةاكمالفياالنسانبحقو او

.نطاق

يخ نسانحقوقتار :هيأساسيةمراحلبثالثمرةاإل

لىالمرحلة ق:األو المجتمعاتالحضاراتفياإلنسانحقو تبدى,القديمةو هذهو

نإلىالخليقةبدءمنالمرحلة طالميالديالخامسالقر يةبسقو مانيةاإلمبراطور .الرو

ق:الثانيةالمرحلة رفياإلنسانحقو سطىالعصو تبدأ,الو رمنو إلىاإلسالمظهو

ن تنتهيالميالديالخامسالقر نو .م1492عامالميالديعشرالخامسبالقر

ق:الثالثةالمرحلة تبدأ,الحديثالعصرفياإلنسانحقو نمنو عشرالخامسالقر

.ميالدي

جدوالتمامامنفصلةتكنلمالمراحلهذهان اصلتو منيةفو فيبينها,محددةز و

رفيالتحوالتاهممنكانالحديثالعصر قمجالفيالتطو إعالناإلنسانفو



يكياالستقالل قاألمر نسيوإلعالن,م1776عاماإلنسانلحقو قالفر اإلنسانلحقو

.م1789عام

حلة لىالمر و نسانحقوق:األ المجتمعاتالحضاراتفياإل :القديمةو

ليهالذياالحترامهيالحضاراتجميعسمةإن يتهاإلنسانلكرامةتو حر جميع,و و

التقاليدالديانات معالمثلبهذهتحتفلالثقافيةو قهذهفانذالكو تارةمختلفةقدالحقو

تارةجيده يخمرعبرمنتهكهأخرىو منالتار مو يخكتابةإنالمعلو بعدبدأتقدالتار

ر يلةبمدةالحضاراتظهو قتلمسيصعبلذا,طو المجتمعاتفياإلنسانحقو

يخياتمثلتالتيالبدائية رتار يةبظهو .المدينةثمالقر

قد ياتهمالباحثينمنالكثيربنيو الحدسعلىالبدائيةالمجتمعاتفيالحياةعننظر

الظن االفتراضو االجتماععلماءمنعددبهاقامالتيبالدراساتباستعانتهمأو,و

حشةالقبائللحياة الجماعاتالمتو أالنحتىمنهاكثيريعيشمازالالتيالبدائيةو

لالبشريالمجتمعتمثلأنهاباالفتراض لةعاشتألنهااألو العامعنمنعز

قدالمتحضر, يةلحياةتصورهمفيالباحثينهوالبعضذهبو لىالبشر حدالىاألو

ل حشيةالقو ل,اإلنسانبو عيةاألو شيو المرأة,الرجلبينالعالقةفيالتامةالجنسو و

عية شيو سائلملكيةو باناإلنتاج,و تمليةمابحسبيعيشكانالبدائياإلنسانو

يةمنجوفيرغباتهمشبعاغرائزهعليه بالتيالتامةالحر أيمناالنفالتتقار

ن .قانو

اختالف قو اجدحسباإلفرادحقو العيشالتو يةحياةفيو فاتالمدينة,أوالقر التصر و

.غرائزهمعليهمتمليةماحسباإلفرادمنتصدركانتالتي

هوالتصوراتهذهيقبلالالمنطقلكن عليهتمليهمابحسبيعيشاإلنسانإنو

يةالنغرائزه, ضى,حياةلتعيشاألرضفيتخلقلمالبشر المجتمعإنبلالفو

لالبشري يلةمدةسارقداألو فاطو الرعايةاإللهيةبالعنايةمحفو بانيةو شرعةالتيالر

الشرائعالكتبحسب يةو لةالسماو سلعلىالمنز األنبياءالر .السالمعليهمو

ق :القديمةالحضاراتاإلنسانحقو

اديبالدحضارة1- :الرافدينو



اديحضاراتتعتبر يةالحضاراتأقدمالرافدينو الهاالبشر اهتماماو

ق نإناإلنسان,بحقو العدالةالقانو يةو الحر الفكرأساسياتمنكانتو

منذالقديمالعراقي ينبدءو نكانالميالدقبلالثالثاإللففيالتدو العراقيو

يخية,عصورهامختلففي يةالتار مر يةأوبابليةأكديةأمكانتسو .أشور

ان اديحضارةو ضعتالتيالحضاراتأقدممنتعدالرافدينو انينو قو

اعد قو تطبيقو يةللجميعتضمناجراءتو العدالةالحر االجتماعيةو

اة المساو .و

كان السياسيالدينيالجانبفياالهتماملهاو االجتماعيو االقتصاديو .و

انينأكثرانشأ,االجتماعيةالناحيةفمن قهاإلنسانإلعطاءالقو يفحقو التعر و

اجباته الجانب,بو يةالعدالةمنالسياسيو الحر اةو المساو الفكرمنكانتو

انينعبرشرعالذيالسياسي اديحضارةفيكثيرةقو منهاالرافدينو :و

ن رقانو سسنموأو رساللةمؤ يةالثالثةأو مر (م.ق2060-2113)السو

ادمنعدد نيةالمو خاصتآالقانو قهمجالفيو كذالكالمرأة,حقو نو لبتقانو

كخامسعشتار كذالك,(م.ق1924-1934)أيسنساللةملو نو قانو

نا نهاالمرأةشنو شؤو نالعائلية,و قانو -1792)البابليالحاكمرابيحموو

تحوي(م.ق1750 يعةو مادة30منأكثرعلىالشهيرةرابيحموشر

نية نتعالجقانو األسرةالمرأةشؤو اجمنو طالقزو ارثو تبنيو غيرهاو فيماو

قمجاليخص فيمااإلنسان,حقو انينيخصو يةالقو منالعديدهناكاألشور

قم نةالطينر انينالمسماريبالخطمدو يةلقو قأشور ادهامنعددفيتتطر مو

صاإلنسانحياةالى بالخصو قهاالمرأةو حقو .و

كالمجتمعالقديمةالمجتمعاتحالكنقياتحالهالقديمالعراقيفالمجتمع

ديالمصري اليهو الحثيو يقيوو اإلغر ماني,و الرو األحراركطبقةطبقاتمنو

العبيد الطبقىوو سطى,و التميزالو ئيستينطبقتينكانو األحرارهمافقطر

العبيد .و



الحالةهواإلفرادبينالقديمالعراقيالمجتمعفيالتميزأساسإنا

مكانيةاالقتصادية اإ ذالكالماديةو علىالعراقيالمجتمعاعتمادبسببو

كنالتجارة فخاللمنأنسانيمجتمعكانو قو انينو الطبقةبجانبالقو

حمايتهاالكادحةالفقيرة المنفذينلهااألغنياءاستغاللمنو .و

يةالحضارة2- :المصر

قمنحضارةذوبلدمصرإن تالعالم,حضاراتاعر لعليهامر دو

دهحكمتحتخاللهامصركانتمختلفة,حكمنظاملها تارةالعدليسو دهو يسو

االستبدادالظلم مرتمرات,و ت,الحكممنبمراحلمصرو نيالحكممر الفرعو

الحكم سو الحكمالهكسو يقيو مانياإلغر الرو .و

نيالحكمففي تالفرعو لةمرحلةمراحلبثالثمر نيةالدو سطىالقديمةالفرعو الو و

الحديثة لىالمرحلةفكانت,و ماألو هيةفكرةعلىتقو نيلقبالذيالملكإلو بالفرعو

يعد مناألرضسيدو سادعليهاو قتذالكفيو ليسوالستبدادالظلمالو منو

كةالشعبحق الطاعةالسمعالجميععلىبلالحكمفيالمشار جبارهمو اإ علىو

نبالصخرةاإلعمال بدو خيراجرأومقابلو منالكثيربناءذالكعلىدليلو

عادالثالثةالمرحلةإماالعدالة,مننوعتحققتالثانيةالمرحلةإمااألهرامات,

االستبدادالظلم .جديدمنو

سعهدفيإما يةالقبائلمنهمالذينالهكسو استمرمصرغزةالتيالعمور و

بمالمصراحتاللها كانعاممائةيقار كتسميةعليهميطلقو كانالرعاة,ملو و

العبيدالفقراءطبقةطبقات,ثالثإلىينقسمالمصريالمجتمع األحرارو فيهاو و

سفسيدناقصة (.السالمعليه)يو

نانياالحتاللعهدفيإما لعنداليو نيالسكندردخو افقدالمقدو مصرحكمو

قةأساسعلى ية,التفر نانييناعتبراإذاالعنصر .الممتازالجنسأنفسهماليو

مانياالحتاللعهدفيإما مانسارقدالرو العنصريالتميزسياسةعلىالرو

يينجاعلين .األخيرةالطبقةفيالبلدابناءالمصر

الصينالهندفيالحضارات3- :و



قيةالحضاراتتعتبر الصينيةكالهنديةالشر اهتمتالتيالحضاراتمنو

ق العالقاتاإلنسانبحقو تباطاالحضاراتهذهجعلتإذااإلنسانيةو ثيقاار بينو

النظرةالدينيةالتعاليم قه,اإلنسانإلىو حقو سيةو تالتيفالهندو الفترةفيظهر

ت(م.ق1500-1300) انتشر مجتمعاتمناطقإلىالهندمنو بو قجنو أسياشر

انينهافياستندتالتي قالخاصةقو .اإلنسانبحقو

ذااشتهرالهندففي تالهندمنانطلقتالتيبتعاليمه(م.ق480-560)بو انتشر و

اليابانالصينفي اةمبادئمنبكثيرجاءتالتيو العدالةالمساو .و

فحكمةتجلتفقدالصينفيإما نفوالفيلسو سكو نشرفي(م.ق479-550)شيو

ةالعدل الدعو األمنالعالمياإلخاءإلىو السالمو شددالناسبينو فهذاو فيالفيلسو

.كانأيالإلنساناإلنسانخدمةعلىتعاليمه

نانيةالحضارة4- :اليو

هي السياسي,الفلسفيبالفكرتمتازحضارةو منو ينأهمو المفكر

نانيين االذيناليو قبالسياسةاهتمو حقو نهواإلنسانو لو (م.ق569ت)صو

ناصدرالذي فقانو نباسمعر نقانو لو قإلغاءأكدالذيصو ضعالر نظاموو

ضعللشراكة كةلتقسيمقاعدةوو .التر

المجتمع نانيو بعإلىينقسماليو طبقةاإلشرافطبقةطبقات,أر أصحابو

طبقةالمهن الفقراءالفالحينو طبقةو قاء,و تدخلتاألر لةو دحياةفيالدو .الفر

مانيةالحضارة5- :الرو

صف مانيةالحضارةتو يةحضارةبأنهاالرو حضارةعسكر ن,و قدالقانو و

سعهذارافق دالتو جو اطنبينتمييزو مانيالمو غيرهالرو يةرعايامنو اإلمبراطور

نمنهمكليخضعكانإذا كنبه,خاصلقانو رو منبمرو نإنشاءالز قانو

ب اعداألعرافجميعإلىالمستندالشعو قو تكزالعدالةو المر نفكرةعلىو القانو

قدالطبيعي, يةشهدتو مانيةاإلمبراطور علية)المسيحسيدناوالدةفجربزوغالرو

التعاليم(السالم التسامحفياإلنسانكرامةعلىتعاملهافياكدةالتيالمسيحيةو



اإلخاء المحبةو دعاءاإلنسانخلقالذيهواهللألنو اةإلىو الجميعبينالمساو

الىاهللإمام يرو ديةمناإلنسانتحر .العبو


