
 مفهوم وخصائص حقوق اإلنسان والجذور التاريخية
 

 هو الثبات وهو نقيض الباطل ، وهو اسم من أسماء اهلل الحسنى .:  الحق في اللغة      

هوو سوةطإ اداةيوإ لة ودة ، أو هوو ميوةحإ يحمياوا القوانون أو هوو :  الحق في المصطلح      
 انتماء لشخص ما يحميه القانون .

وقبوول الووةخول الووى م اوووم حقوووج اانسووان وىووع التطوودج الووى بةووض الميووطةحات المامووإ         
 مثل :

هو مىموعإ من القواعة المةزمإ التي تنظم سةوك األشخاص وحياتام  القانون بمعناه العام : 
ونشاطام وعالقاتام بةضام ببةض وتقود  السوةطإ التشوديةيإ اوي الوبالة ، أموا بمةنوا  الخواص ااوو 

موعإ من القواعة التي تنظم ناحيإ مةينإ من حياة األشخاص ونشاطام كقوانون الةمول وقوانون مى
 البناء وقانون التقاعة ... الخ .

ااووو القووانون المسووتمة موون الطبيةووإ والووه  ي وود ض ن سووه عةووى  :أمااا القااانون الطبيعااي       
ويةود حوول اكدتوي الةوةل  المىتمع البشد  عنة اقةان القانون الوضةي وهها القانون غيد مكتوع

 والخيد الةام .

ااو القانون اله  تضةه سةطإ ما ، وهو عةى قسمين) الحقوج  :أما القانون الوضعي       
 الةوليإ والحقوج الةاخةيإ( أ  محةي وعالمي .

وهوي حقووج س سوبيل الووى انتزاعاوا مون اانسووان ألنوه يولوة متمتةووا :  الحقاوق الطبيعيااة       
بالحيوواة وحقووه اووي الحديووإ وحقووه اووي اكتسوواع السووةاةة وحقووه اووي ت ييوود الحكومووات التووي باووا كحقووه 

 تحول ةون تمتةه باه  الحقوج .

 حقوق اإلنسان مفهوم وتعريف 
هي المةاييد األساسيإ التي س يمكن لإلنسوان أن يةيشووا بكداموإ باعتبوادهم بشوداد مون ةوناوا        

وان حقوووج اانسووان هووي أسووا  الحديووإ والةةالوووإ والمسوواواة وان موون شووان هووه  الحقوووج واحتداماوووا 
داع اتاحإ امكانيإ تنميإ ال دة والمىتمع تنميإ كامةوإ ، وتمتوة ىوهود تنميوإ حقووج اانسوان اوي اليو

من اىل الحديإ والمساواة اي كل مكان اي الةالم ويوىة األسا  اله  تقووم عةيوه حقووج اانسوان 



مثل احتدام حياة اانسان وكدامته اوي اغةوع الوةيانات وال ةسو ات . ويمكون ان نوودة أهوم التةدي وات 
 التي تنأولت موضوع حقوج اسنسان وكما هو آتي :

ادع خاص من ادوع الةةوم اسىتماعيإ، يختص بةداسإ :  عرفها األستاذ رينيه كاسان بأنها
الةالقووات بووين النووا ، اسووتناةاد الووى كدامووإ اسنسووان، بتحةيووة الحقوووج والدخيووإ الضوودوديإ سزةهوواد 

 كل كائن انسان .

: الحقوووج الشخيوويإ المةتوودو باووا وطنيوواد وةوليوواد  أمااا الفرنسااي ايااف ماااقيو فقااق  ااا  بأنهااا
وحمايتاووا موون ىاووإ،  تضوومن الىمووع بووين تأكيووة الكدامووإ اسنسووانيإ والتووي اووي ظوول حضووادة مةينووإ،

 والمحااظإ عةى النظام الةام من ىاإ أخدى .
الحقوووج التووي تاووةو الووى ضوومان وحمايووإ مةنووى :  بينمااا عاارف الااقكتور جااابر الاارأو  بأنهااا

 اانسانيإ اي مختةو المىاست السياسيإ واسقتياةيإ واسىتماعيإ والثقاايإ . 

 وق اإلنسانخصائص حق
ىمالاا بما  يأتي :  يمكن اةداج أهم الخيائص التي تتسم باا حقوج اانسان وا 

حقوج اانسان س تشتدى وس تكتسع وس تودث ، ااي ببساطإ مةك النا  كةام ألنام 1-
 .اي كل ادة  ) متأصلة ( بشد بمةنى أةج ان حقوج اانسان

عن الةنيد أو الىن  أو الةين أو  حقوج اانسان واحةة لىميع البشد ب ض النظد  2-
 .الدأ  السياسي أو الدأ  األخد أو األيل

الوطني أو اسىتماعي ، اه أن النا  قة ولةو أحداد ىميةام ومتساوين اي الكدامإ والحقوج ، 
 . لكل النا  () عالمية  بمةنى أةج ان حقوج اانسان

يحدم شخياد أخد من حقه  حقوج اانسان س يمكن انتزاعاا ، اةي  من حج احة أن3-
 حتى لو لم تةتدو باا قوانين بةة  أو عنةما تنتاكاا تةك القوانين احقوج اانسان ثابتإ أ 

 . ( أو التجزئة  ) غير  ابلة للتصرف
لكي يةيش النا  بكدامإ اانه يحج لام أن يتمتةوا بالحديإ واألمن وبمستويات مةيشيإ 4-

 ( . أو التجزئة غير  ابلة للتصرف)  سئقإ بام ، أ  ان حقوج اانسان
 



 الجذور التاريخية
ان التاديخ حةقات مويةإ يكمل بةضاا بةضاد االماضي وسيةإ ل ام الحاضد كموا أن        

الحاضد يةيش ايه الماضي وكالهما يدسمان مالمح المستقبل وموضوع حقوج اانسان لي  
نما هو قةيم قوةم اانسوانيإ ن سواا ويشوكل ىوزءاد س يتىوزأ مون تاديخاوا ، ااوو قوة  ولية الةيد وا 

يىابوواد بووالظدوو الزمنيووإ والمكانيووإ ادتووبط بالمىتم ةووات البشووديإ منووه بووةء الخةيقووإ وتووأثد سووةباد وا 
ةووك المىتمةووات والتيووادات ال كديووإ والتقاليووة السووائةة اياووا وكمووا ادتووبط بالشوودائع االايووإ وآخدهووا تل

 الشديةإ ااسالميإ 
نسوتةية ثقتنوا لها وىع عةينا التةدو عةى تاديخ حقوج اانسان واام مداحول تطودهوا ول       

بةيننا وأن سنا ، اااسالم هو أول من قدد المباةئ الخايوإ بحقووج اانسوان عةوى أكمول وىوه 
ويودة وأوسع نطاج وهه  المباةئ طالما يةدناها الى النا  وأسن يةاة تيةيدها الينوا عةوى 

 أناا من ال دع .

 إن تاريخ حقوق اإلنسان مر بثالث مراح  أساسية هي :       
حقووووج اانسوووان اوووي الحضوووادات والمىتمةوووات القةيموووإ ، وتبوووةأ هوووه   -ة األولااا  :المرحلااا

 المدحةإ من بةء الخةيقإ الى القدن الخام  الميالة  أ  بسقوط اامبداطوديإ الدومانيإ .
حقوووج اانسووان اووي الةيووود الوسووطى وتبووةأ موون ظاووود ااسووالم اووي  -: المرحلااة الثانيااة

 لقدن الخام  عشد الميالة  تقديباد .القدن الخام  الميالة  وتنتاي با

حقوووج اانسووان اووي الةيوود الحووةيث وتبووةأ موون القوودن الخووام  عشوود  -: المرحلااة الثالثااة
 الميالة  
عةى أن هه  المداحل لم تكن من يةإ عن بةض وس توىة اوايول زمنيوإ محوةةة بيناوا        

ن  ما عةى شكل مداحل .، احقوج اانسان لم تنتقل من مدحةإ الى أخدى ةاةإ واحةة وا 

 حقوج اانسان اي الحضادات والمىتمةات القةيمإ المرحلة األول  :  
لم يةش اانسان القةيم بحسع ما تمةيه عةيه غدائز  كما ييود  الكثيد من البواحثين ،        

سن البشديإ لم تخةج اي األدض لتةيش حياة ال وضى بل ان المىتمع البشد  األول قة ساد 
 ةإ مح وااد بالةنايإ االايإ والدعايإ الدبانيإ وهها س يةني انه مةة طوي



لووم تقووم مىتمةووات عةووى اليووودة التووي يووودها البوواحثون اووي التوواديخ البشوود  لكناووا ت تقوود الووى 
 الىانع الةيني .

 


