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 الثانيةالمحاضرة 

 مراحل تطور حقوق االنسان 

 اعداد / م.م. ليث عبد الستار عيادة 

 )لطلبة المرحلة االولى( قسم الحاسبات + قسم الرياضيات + قسم اللغة العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق االنسان والحضارة اإلسالمية: المبحث الرابع: 

جاء االسالم فً فترة كان ٌسود فٌه الظلم واالستبداد والقهر وانتهاك كرامة االنسان  

ونزل القرآن الكرٌم على نبً الهدى محمد بن عبد هللا علٌه افضل الصالة واتم التسلٌم لٌجد 

الحلول الناجحة لضالالت البشر وطؽٌانهم، وبصورة تضمن لالنسان ادمٌته وكرامته وحرمة 

دمه وعرضه وممتلكاته، وكانت رسالة السماء مجسدة فً القرآن الكرٌم واضحة كل الوضوح 

بضرورة تحرٌر االنسان من العبودٌة والرق  رام حقوق االنسان ، حٌث نادتعلى صعٌد احت

))ولم تكن نظرة القرآن الكريم واالستعباد، واقرت مبدأ العدالة والمساواة وتحرٌم التمٌٌز، 

، وذلك لسبب بسٌط هو انها انعكاس والشريعة االسالمية تجاه مسألة حقوق االنسان ناقصة((

ى االرض، ومن اهم الحقوق التً ضمنتها الشرٌعة االسالمٌة هو الحق لعدالة هللا عز وجل عل

فً الحٌاة ، والمساواة، والحرٌة، والعقٌدة، وحرٌة التعبٌر عن الرأي، والشورى، وحرٌة التنقل، 

واللجوء، وحق العمل، وحقوق المرأة والطفل، ومن ثم نرى ان الحضارة االسالمٌة لعبت دوراً 

وعً االنسان بحقوقه وحرٌاته االساسٌة وذلك من خالل اقراره بمبادئ مهماً فً تطور وانضاج 

هامة تعد الركٌزة الي نظام اجتماعً قانونً بشري. ومهما ٌكن من اجحاؾ النظرة الؽربٌة 

وعدم انصافهم للمساهمة االسالمٌة فً تطوٌر مفهوم حقوق االنسان وصون كرامة االنسان 

تلك النظرة التً هظمت حق االنسان المسلم ودفعت به الى  وترحٌم الظلم والطؽٌان واالستبداد،

التطرؾ والكراهٌة لآلخرٌن، خاصة بعد انكار حقوقه من قبل الؽرب وأنظمته السٌاسٌة 

 المختلفة. 

ان مفهوم حقوق االنسان فً االسالم ٌضبطه حقوق الناس على بعضهم فً االسالم  

مكروهة، وٌجمع ذلك قوله تعالى:  وجلب كل مصلحة مندوبة ودرء كل مفسدة محرمة او

)وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان( وٌؤسس هذا الحق العدل الواجب 

ومبدأ تكرٌم االنسان، وٌصنؾ بعض الباحثٌن حقوق االنسان فً االسالم الى : عامة وهً الحق 

ؾ والشورى والمساواة، وثانٌة حقوق فً الحٌاة والتمتع بها، وحرٌة االعتقاد والمعرفة واالختال

 خاصة وهً البر والعفو للمستضعفٌن، وثالثة هً حقوق المرأة. 

ان تكرٌم االنسان هو اساس فكرة حقوق االنسان فً القرآن الكرٌم ولحفظ تلك الكرامة  

والمنزلة الرفٌعة لالنسان شرع هللا تعالى له الحقوق التً من شأنها تحقٌق سعادته وحفظ 

حه فكان القرآن الكرٌم هو االسبق فً تقرٌر حقوق االنسان التً تتؽنى بها حضارات مصال

الٌوم، واالشمل لجمٌع انواع الحقوق واالكثر عدالة واحتراماً لالنسان، ومن الحقوق التً نص 
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علٌها القرآن الكرٌم حق الحٌاة والمساواة والحرٌة والملكٌة والتعلٌم والعمل واالمن وحقوق 

الضمان والتكافل االجتماعً، وتكاملت الصٌؽة النهائٌة لدستور حقوق االنسان بنزول االسرة و

الدساتٌر اإللهٌة التً أولت تلك الحقوق اهتماماً عظٌماً انطالقاً من مبدأ تكرٌم االنسان خلٌفة هللا 

ولفطرته فً االرض النسانٌته الحقة التً ال تتكامل اال بعد ان تحق له الحقوق الموجبة النسانٌته 

البشرٌة فحقه فً الحٌاة وفً حرٌة التفكٌر والتعبٌر من مصادٌق االكرام له وطلب المساواة 

والسالم وعدم االعتداء وحب الفضٌلة وازدراء كل ما من شأنه التقلٌل من كرامته حق مشروع 

 له مكفول بما شرعه هللا تعالى له وٌجب ان تكفله له اٌضاً القوانٌن الوضعٌة. 

السالم لٌقر بأن من العدل تأتً الحقوق، وتضمن سائر المقررات والحرٌات وجاء ا 

المشرعة لبنً االنسان، واذا ما اؼتصبت حقوق االنسان الطبٌعٌة وصودرت حرٌته فان ذلك 

ٌعنً تفشً الظلم والطؽٌان وما ٌترتب على ذلك من اضطهاد ومعاناة البناء الشعوب واالمم 

كل ذلك ٌعنً االخالل بالسلوك والنظام االنسانً وتؽٌٌب العدل. سواء من المسلمٌن او ؼٌرهم و

ولقد دعا االسالم اٌضاً الى صٌانة حقوق االنسان ورفع شعارها فً جمٌع المجاالت، كما انه 

دعا الى حرٌة التفكٌر ولم ٌلػ الطاقات العقلٌة التً وهبها هللا لالنسان فهو ٌقر اقراراً صرٌحاً 

وانطالق النفس من كل خرافة ووهم ودعا بقوة الى نبذ ما كان علٌه وواضحاً بحرٌة الفكر  

السلؾ الجاهلً من ضالالت وتقالٌد وهمٌة جائرة وسٌاسات ذات نزعة تسلطٌة، فهو قرر 

العبودٌة هلل وحده وهً التحرر الواقعً من الخضوع للؽٌر حٌث ان اآلٌة القرآنٌة المباركة 

 تقول: )إٌاك نعبد وأٌاك نستعٌن(. 

 لمبحث الخامس: حقوق االنسان ووثيقة المناجناكارتا )العهد العظيم(:ا

مع بداٌة عصر النهضة فً القرن الثالث عشر المٌالدي صدرت فً انكلترى الوثٌقة  

م على اثر ثورة عارمة معادٌة لطؽٌان الملك ودعت 1215الكبرى المنا جنا كارتا، فً عام 

فٌن وعدم سجن اي شخص او القبض علٌه، بؽٌر سند الناس الى اصدار الحكم على طرٌقة المحل

قانونً ومن الواضح ان روح المنا جنا كارتا كانت ؼٌر مباشرة وقد نضٌؾ انها كانت صحٌفة 

موجهة لشعب واحد ولم تضع اسساً لتعاون عالمً ٌجمع ادٌاناً وسالالت مختلفة كما كانت 

حق بها من الوثائق انها تجعل حقوق صحٌفة المدٌنة، وتختلؾ صحٌفة المدٌنة عما سبقها او ل

االنسان وواجباته مرادفة لالٌمان مخالطة للعقٌدة، ولٌست مجرد قانون تفرضه السلطة الحاكمة. 

ذلك ان مراعاة هذه الحقوق والواجبات هً سلوك عام ٌتناول عالقات االفراد ببعضهم، 

-1225األكوٌنً( ) وعالقاتهم مع اسرهم واطفالهم والمجتمع بصورة عامة، ودعا )توما

( الذي ظهر كرجل دٌن فً الدومٌنٌكان، الى التأكٌد على فكرة الوظٌفة االجتماعٌة 1224

للملكٌة الخاصة، بمعنى التزام المالك بأن ٌدفع بملكٌة مجتمعه الذي ٌنتمً الٌه، وآرتأى 

)اي االكوٌنً، ان االنسان مخلوق اجتماعً وسٌاسً فً آن واحد معاً وان اهداؾ الحكومة 

حكومة( هو تأمٌن الخٌر العام. اما عرٌضة الحقوق التً ارسلها البرلمان االنكلٌزي الى الملك 

بشأن حقوق االنسان، فقد  1611، والقانون االنكلٌزي للحقوق 1621)شارل االول( فً عام 

تضمن كل منها خطوات اخرى باتجاه مزٌد من التبلور ومزٌد من الضمانات فقد اكدت 

عدم جواز القبض على انسان او سجنه من ؼٌر سند قانونً، وعدم جواز فرض الوثٌقتٌان 

االحكام العرفٌة فً زمن السلم وعدم جواز فرض الضرائب اال بموافقة البرلمان وتعتبر 

مساهمات )جون لوك( و )فولتٌر( و )مونتسٌكو( و )زوز( بارزة فً مجال تمهٌد الطرٌق امام 
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( ان 1274-1623ل الفٌلسوؾ االنكلٌزي )جون لوك( )االعتراؾ بحقوق االنسان فقد قا

االنسان كائن عقالنً وان الحرٌة ال تنفصل عن السعادة واكد ان ؼاٌة السٌاسة هً البحث عن 

 السعادة التً تكمن فً السالم واالنسجام واالمان وهً رهن بتوفر الضمانات السٌاسٌة.  

 المبحث السادس: الثورة الفرنسية واالمريكية: 

المسٌرة البشرٌة نحو تأكٌد حقوق االنسان بمراحل كثٌرة منها الثورة لقد مرت  

م( وكان اخر تلك المراحل االعالن العالمً 1211م( والثورة الفرنسٌة )1226االمرٌكٌة)

ومن االنصاؾ القول ان  1141دٌسمبر  17لحقوق االنسان الذي صدر عن االمم المتحدة فً 

ن حمورابً او المناجناكارتا وؼٌرها قد شكلت عالمات فً تلك هذه المواثٌق بما فٌها قانو

 . المسٌرة، وعكست تطلعات االنسان الستكمال حرٌته، والحد من ؼائلة الظلم واالستعباد

اسهمت حركات التحرر بدور فعال فً تطوٌر حقوق االنسان من خالل المطالبة بتثبٌت  

حقوق االنسان وحرٌاته فً مختلؾ مناحً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وؼٌرها 

ولعل اهم ما حققته الثورات واالنتفاضات االخٌرة فً مدى تارٌخ االنسانٌة انما هو اعالن 

ترافاً منها وتقدٌساً لواجب صٌانتها وبذل االرواح والجهود فً سبٌل الدفاع حقوق االنسان اع

عنها واذاعتها، وفً هذا السٌاق البد من االشارة الى ان الثورة الفرنسٌة والثورة االمرٌكٌة لعبتا 

دوراً بالػ االهمٌة فً تطوٌر نظرٌة حقوق االنسان وبالنتٌجة حركات حماٌة حقوق االنسان فً 

اطق العالم وفً هذا الشأن البد من االشارة الى ان الوجهة لكل من الثورة االنجلٌزٌة كافة من

م( والثورة االمرٌكٌة لعام 1615م وصدور قانون حرٌة التعبٌر فً 1611)الثورة المجٌدة لعام 

م كان القانون الطبٌعً ومدرسته الشهٌرة وٌرتبط القانون 1211م والثورة الفرنسٌة لعام 1226

ً بمفهوم التعاقد الذي طرحه الفالسفة الؽربٌون اهم الفالسفة فً الؽرب هم مونتسٌكو الطبٌع

م( ولهذا فان العقد االجتماعً ما هو اال تنازل عن 1221-م1614م( فولتٌر )1255-م1611)

جزء من تلك الحرٌة وجزء من تلك المساواة لكً تسٌر االمر من خالل هٌئة نابعة من الجمع 

اس عقد اجتماعً وقواعد متفق علٌها، ٌطلق علٌها اسم الدستور، وفً فرنسا المتساوي على اس

م، 1211م والحق االعالن بدستور 1211صدر اعالن حقوق االنسان والمواطن على اثر ثورة 

وقد تضمن االعالن مبادئ الثورة الفرنسٌة واشار الى ان الشعب مصدر السلطات وان الناس 

م فً مقدمته على هذه الحقوق 1146القانون الصادر سنة  خلقوا متساوٌن فً الحقوق، ونص

تبنً اعالن حقوق االنسان والمواطن فقد م على 1751ونص الدستور الصادر فً تشرٌن االول 

م: ))ان من الحقائق البدٌهٌة ان 1226ورد فً مقدمته وثٌقة اعالن استقالل الوالٌات المتحدة 

 حقوقاً معٌنة ال تنتزع منهم ومن هذه الحقوق حقهم جمٌع الناس خلقوا متساوٌن وقد وهبهم هللا

فً الحٌاة والحرٌة والسعً لبلوغ السعادة وكلما سارت اٌة حكومة من الحكومات هادمة لهذه 

الؽاٌات فمن حق الشعب ان ٌؽٌرها او ٌلزمها وان ٌنشئ حكومة جدٌدة ترسً اسس تلك المبادئ 

انه اوفى من سواه لضمان امنه وسعادته(( وفً  وان تنظم سلطتها على الشكل الذي ٌبدو للشعب

م نشرت الجمعٌة التأسٌسٌة المنبثقة ابان الثورة الفرنسٌة 1211والعشرٌن من عام السادس 

لتلك الثورة التً اقترنت كلمتا الحرٌة  ))اعالن حقوق االنسان والمواطن(( الذي جاء نتاجاً 

، القانون، حقوق االنسان، المواطن م كلمات الدستور1213والمساواة بها كما عززت عام 

   وؼٌرها من الكلمات التً اسهمت فً التمسك بالثورة والدفاع عنها. 
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