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 حقوق اإلنسان / رؤية سوسيولوجية 
 (*)ثناء محمد صالح عبدالرحيم . د 

 المبحث األول     
حقوق اإلنسان عبر التاريخ

نشأ الفكر السياسي قديمًا في إطار منهجي قوامه أن التمااي  اننسااني 
والواقع حقيقة ال وجود لها طالما أن الواقع يشارك اننساان فاي عانأه أي فاي 

أسااهمت ت ااك النفاارث فااي إراارا  الأراقيااة إرااراً  تنفيميااًا سياساايًا  ةعاافته اننساااني
 تأدت اآلرا  بشأنه:

وهااي فااي مجم هااا اتحاايت منحااا يركااد أن الأراقيااة لاا  تأاار  أي شااك  
وآحار وقا  بال اد مركادًا ومأا  ًا  ، تنفيمي ل س طة ساو  الشاك  االساتبدادي

ية حالاااة تقت ااايها باألدلاااة آلياااة ام هاااا الاااديمقراطي و مركااادًا ا اااا أن العاااراا
أن االجتمااياة فاي تطورهاا تمار بمارح تين  ، وفيفة ام ياة الاواي االجتماااي

 هما:
المرح ة األولا: تكون فيها القو  االجتمااية قائمة بياتها ويلك انادما 
تكاااون قاااد وجااادت مااان الناحياااة الفأ ياااة بحكااا  ال ااارورث التاااي يفر اااها التطاااور 

 . االجتمااي
  االجتمااية تتحو  من قو  اجتمااية قائمة المرح ة الرانية: فإن القو 

باااااياتها إلاااااا قاااااو  اجتمااياااااة قائماااااة لاااااياتها ويلاااااك انااااادما تكاااااون هاااااي  القاااااو  
وباادأت  ، االجتماايااة قااد باادأت تاادرك وجودهااا المتمياا  قياسااًا الواحاادث باااألحر 

كااااا  واحاااااة منهاااااا تااااات ما مرك هاااااا الحاااااا  بهاااااا بالنسااااابة لمجماااااو  الأ قاااااات 
تها فيما بينها تتحدد ا ا هيا األساا ا ماًا أن مرا  االجتمااية وراحت ا قا

هااايا التحاااو  ال يتحقاااخ إالا مااان حااا   احتكااااك القاااو  االجتمااياااة فيماااا بينهاااا 

                                                           
 . / ك ية اآلدابقس  االجتما  -أستاي مسااد   (*)
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وقاد ارتهان وجاود التنفيمياة السياساية اراقياًا  ، ويلك اند عرااها مع بأ اها
ا قااة الساا طة بالشااأب( ومنااي األ   بجأاا  السياسااية ساا طة  ، ساا طة بشااأب)

 . فروض ينبغي اال ط   بها تجا  الشأب "كتحقيخ الحير ل شأب"قرينة 
شاااأبًا إ ا  السااا طة( باااأن ي تااا   بالطاااااة لسااا طته )كماااا ارتهااان وجودهاااا 

وتاات  هاااي  الطااااة  ااامن إطااار داي كتيكاااي كااأن ي تااا   بالطااااة لسااا طته متاااا 
وفاي األحاوا   ، كانت األحيرث تقو  بتحقيخ الحير انجمااي لعالح هيا الفارد

تي كانت تحجا  فيهاا السا طة اان القياا  بايلك كاان الفارد الأراقاي يحجا  اان ال
تقااادي  الطاااااة لهاااا وربماااا يتمااارد ا يهاااا فاااي أحياناااا ويأحاااي هااايا التمااارد أشاااكاال 

 . (1)محت فة
 ( يشااااار  . خ2300)ففااااي لكااااا  ارااااار ا ااااا لاااااو  يرجاااااع اماااار  إلاااااا 

كااان تفاعاي  اقااد  إعاا   اجتمااااي كااان موجااه الق ااا  ا ااا المساااو  التااي 
يتاايمر منهااا سااكان ت ااك المدينااة وباااألح  التاايمر ماان ال اارائب التااي كاناات 

وفااي رنايااا هاايا انعاا   مااا ياان  ااان دافأيااة  ، تفاارض ا اايه  ح فااًا ل قااانون
ااتاد ا يها سكان الرافادين يلاك انها  ااتاادوا ا اا ممارساة حقاوقه  وحريااته  

 . في حدود القانون
دافأية المجي  بالحاك  "اوركاجينا" وكان رد الفأ  الس طوي إ ا  ت ك ال

وكان قد أااد الأد  والحرية إلاا الماواطنين وأ ا  ال ارائب وفاي  ، إلا الحك 
قولاااه "سااااجأ  بيتاااًا ل فقيااار بجاااوار بيااات الغناااي الكبيااار "ماااا يجساااد الأدالاااة فاااي 

كماااا جسااادها حكااا  حماااورابي فاااي سااانوات متقدماااة قاااائً  فاااي إحاااد   ، (2)حكماااه
 ي ت منتها شريأته:موارد  القانونية الت

                                                           
دار الرشااايد س سااا ة دراساااات  ، الفكااار السياساااي فاااي الأاااراخ القااادي ، ابدالر اااا الطأاااان (1)
 . 49   ، 48   ، 88  ، 1981( لأا  282)

لأاا   188س سا ة دراساات  ، ردار الرشيد ل نشا ، الشرائع الأراقية القديمة ، فو ي رشيد (2)
1979،  11-14 .  
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ان يربتااوا  ... راا  رياار حكمااه .... إيا ق ااا قاااضض بق ااية واتحااي قااراراً 
محققااًا باايلك مرااو  الحاكميااة  ..... يطردونااه ماان كرسااي الق اااث ...انااه رياار

 . (1).... أما  القانون إيا اقت ا األمر
وهكايا وفاي حاادود العاورث التااي اتحايتها الأ قاة بااين السا طة السياسااية 

ارفاات الم مااح األساسااية ل ديمقراطيااة بعاايغتها البدائيااة فااي الأااراخ والشااأب 
إال ان هيا المفهو  ل  يكان منساجما ماع الحاط التق يادي ل ديمقراطياة  . (2)القدي 

اليي ارفه انرريخ لكنه في الوقت نفسه يأبر ان نو  من األعالة بقادر ماا 
 .... جا  الشاأبكانت الديمقراطية تبادو وبموجباه بوعافها تكاريا الحكا  مان ا

ي ااا  إلااا يلااك أن نمااط الديمقراطيااة البدائيااة قااد افاار   واقااع مجتمااع كااان مااا 
وهااايا يبااارر سااابب ريااااب  ، يااا ا  فاااي المراحااا  األولاااا مااان التطاااور الح ااااري

ح ااور  وابتأاااد  ااان أن يكااون معاادرًا ماان معااادر الديمقراطيااة ال يبراليااة فااي 
 . (3)الأراخ والوطن الأربي الحديث

ساا ميا بااد فااالحخ  . أت قعااة حقااوخ اننسااان مااع بااد  ح ااخ اننسااانوا 
رااا  ردوا إلاااا اى )  (4)وقيااا  مااان عااافاته وفاااي التن يااا  ، مااان أساااما  اى تأاااالا

 . مواله  الحخ(

                                                           
 . ترجماااة د ، مااوج  ح ااارث باا د وادي الرافاادين القديمااة ، افمااة باباا  ، هاااري ساااك  (1)

 . 223   ، 1979 ، ت الأربية ، 1966 ، لندن ، 2ط ، اامر س يمان إبراهي 

 ، 14ساانة  ، ةآفاااخ اربياا ، مفهااو  الديمقراطيااة فااي الأااراخ القاادي  ، ابدالر ااا الطأااان (2)
 . 78   ، 1989ح يران  ، 6 

أطروحااة  ، جاايور الفكاار الااديمقراطي ال يبرالااي فااي الأااراخ القاادي  ، اااامر حساان فياااض (3)
 . 26   ، 1990 ، جامأة بغداد ، ك ية الأ و  السياسية ، دكتورا 

دار الفكاار  ، انساا   وحقااوخ اننسااان دراسااة مقارنااة ، محمااد القطااب طب يااة (4)
   . 6القاهرث    ، 1976 ، 1ط ، الأربي
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وفي القرآن الكري  نجد شمولية مأاني الحخ والحقوخ ورنا  م اامينها 
( مارث 12) ( مرث تقريبًا ولفاف حاخ240)وبهيا ورد في القرآن الكري  لفف الحخ 

 . (1)حقه( ر ث مرات)( مرث ولفف 17)ولفف حقًا 
ولفااف الحااخ يحت اا  المااراد منااه ا ااا ساابي  التأيااين فااي القاارآن الكااري  
باحت   المقا  اليي وردت فيه اآليات وانا  الأا  ال يح و من مأنا الرباوت 

 . (2)والمطابقة ل واقع
د الرابااات لياتاااه فقااد يط اااخ الحاااخ وياااراد باااه اى اااا  وجااا   ألناااه الموجاااو 

والحخ في مأنا  ، وكيلك هو كتب اى وما فيها من الأقائد والشرائع والحقائخ
كماا اناه الأاد  وكايلك  ، آحر أحد حقوخ الأباد وهو ما وجب ل غيار ويتقا اا 

 . (3)الواجب اليي ينبغي ان يط ب
وأو  مااا يسااتوقفنا ماان هااي  الحقااوخ إ ااافة إلااا تنااو  م ااامينها وراارا  

وهاااو ماااا يأناااي أو يقاب اااه فاااي الفقاااه  ، و ان منشاااأها الحكااا  الشااارايمأانيهاااا هااا
بالقاااادث القانونيااة( فاا  يأااد الحااخ حقااًا فااي نفاار الشاار  إال إيا أقاار  )القااانوني 

وتقرياار  إنمااا يكااون بحكاا  والحكاا  يسااتمد ماان معااادر الشااريأة فكاناات  ، الشاار 
سااااا أي ان الشااريأة هااي أ ، معااادر الشااريأة هاااي بأينهااا معااادر الحقاااوخ

 . الحخ وليا الحخ أساا الشريأة
وتباادأ قعااة حقااوخ اننسااان مااع بااد  ح ااخ اننسااان قااا  اى ااا  وجاا  

 . (165األنأا : )وهو اليي جأ ك  ح ئَ  األرضِ ( )
ير  انسا   أن اننساان مو اع التكاري  مان اى اا  وجا  الايي حباا  

التكاااري  جمياااع ويتسااااو  بهااايا  ، بااايلك التكاااري  ومنحاااه إياااا  ف ااا  مناااه تأاااالا
                                                           

مطااابع  ، المااادث   خ  ، مأجاا  ألفاااف القاارآن الكااري  ، محمااد فااراد اباادالباقي (1)
 .  1950ها / 1378 ، القاهرث  ، الشأب

  . 4-3   ، معدر سبخ يكر  ، محمد القطب (2)

 . 31-1   ، المعدر نفسه (3)
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مهمااااا احت فاااات ألااااوانه  ومااااواطنه  وأنسااااابه  كمااااا  ، البشاااار بعاااافته  اننسااااانية
ولقاد كرامنااا )يتسااو  فاي يلاك النساا  والرجاا  وفاي يلاك يقاو  سابحانه وتأاالا 

بنااي آد  وحم ناااه  فاااي الباارو والبحااار ور قناااه  ماان الطيباااات وف اااا ناه  ا اااا 
  .(70انسرا : )كرير ممن ح قنا تف يً ( 

ويركاد التعاور انسا مي ا اا أن ميا ان التكاري  يأتماد ا اا االرتباااط 
وان من لاااة التكاااري  تحاااددها تقاااو  اننساااان وقبولاااه هداياااة  ، الأقائااادي لانساااان

لقااد ح قنااا اننسااان فااي )وفااي يلااك يقااو  اى تأااالا:  ، وماانها الااوحي ، الرساا 
وا العااااالحات( احساااان تقااااوي  راااا  رددنااااا  أسااااف  ساااااف ين إال الاااايين آمنااااوا وام اااا

ان اى تأاالا ))عا ا اى ا ياه وآلاه وسا  ( )( كما يقو  الرسو  6-4التين: )
إنماا هاو مارمن تقاي أو فااجر  . قد أيهب انك  ايبة الجاه ية وفحرهاا باآلباا 

 . (1)وآد  ح خ من تراب(( ، الناا ك ه  بنو آد  ، شقي
 ميا في:وتتج ا األبأاد الرئيسة في حقوخ اننسان هو متعور إس 

الحقااوخ المرتبطااة بالغايااة ماان وجااود اننسااان ا ااا األرض كحااخ الأبااادث  .أ
 . وحخ الأ   ، وحخ التكام  ، وحخ الحرية الواقأية

وحخ األك   ، كحخ الحياث ، الحقوخ المرتبطة بأع  وجود  ا ا األرض .ب
امارهاااا والتمتاااع بحيراتهاااا، والشااارب والأمااا  وحاااخ  ، وحاااخ اساااترمار األرض وا 

 . نسانيةالكرامة ان
 ، كحااااخ المساااااواث فااااي اننسااااانية ، الحقااااوخ المرتبطااااة بااااالمجتمع اننساااااني .ت

 . (2)وحخ الم كية ، والمساواث في الحقوخ والواجبات والمسروليات
                                                           

 ، الجا   الحاادي اشار ، جاامع األعاو  مان أحادياث الرساو  ، ابن األرير (1)
 . 346   ،  1980 –ها 1400 ، دار إحيا  التراث الأربي ، بيروت

 ، حقاااوخ اننساااان مااان وجهاااة نفااار إسااا مية ، السااايد محماااد بااااقر الحكاااي   (2)
-45   ، 1987 ، القساا  الرقااافي ، منشااورات دار الحكمااة ، أنااوار الحكمااة

58 .  
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لقاد ا اا   انساا   اباادث الشااور  واحتارا  الارأي اآلحاار وانقناا  بالحجااة 
.. يا الكاونوانقرار بحخ المأار ة وهاو أو  درا فاي حقاوخ المح اوخ فاي ها

إني جاا  في األرض ح يفة( )لقد  رب اى مرً  لح قه حين قا  ل م ئكة . 
أتجأُ  فيها من ُيافسُد فيها وُيسفُك الدما ( ولا  )( فأجابت الم ئكة 30البقرث: )

 ، إناي أا ا  ماا ال تأ ماون()ينته الحطاب في الان  القرآناي اناد قولاه تأاالا: 
مر آد  ان يبااار  ا ماااه بأاااد ان ا ااااامه األساااما  بااا  أراد أن يقااانأه  بالحجاااة فاااأ

ك هاااا رااا  ار اااه  ا اااا الم ئكاااة وط اااب مااانه  ان يربتاااوا ماااد  ا مهااا  فقاااا  
لقاد  . قالوا سبحانك ال ا   لنا إال ماا ا متناا إناك أنات الأ اي  الحكاي ()تأالا: 

وكااان الاادرا  ، كااان هاايا الاادرا األو  فااي حقااوخ المح وقااات فااي هاايا الكااون
انتهاك لحقوخ اننسان ا اا فهار البسايطة حاين راارت الغيارث  الراني ان أو 

واتاُ  ا ايه  نباأ ابناي آدَ  )والحسد في أحد ابني آد  متمرً  يلاك بقولاه تأاالا: 
بالحخ إي قربا قربانا فاَتاُقاُِبَ  من أحدهما ول  ُيَتقاََب  من اآلحر قاا  ألقتاُ ناا ك قاا  

سااطت إلااي ياادك لتقت نااي مااا أنااا بباسااط ياادي إنمااا َيَتَقَبااُ  اى ماان المتقااين لاائن ب
رماااك  إلياااك ألقت اااك إناااي أحااااُ  اى رب  الأاااالمين إناااي أرياااد أن تااااَُبو  باااإرمي وا 
فتكااون ماان أعااحاب النااار ويلااك جاا ا  الفااالمين فطوااات لااه نفسااه قتاا  أحيااه 

( وهنا يأتي التقرير انلهي 30-27المائدث: آية )فقت ه فأعبح من الحاسرين( 
انتهااك حاخ الحيااث الايي يأاد قتا  الفارد فياه قاتً  ل بشارية ك هاا ليعور جسامة 

مااان أجااا  يلاااك كتبناااا ا اااا بناااي )والااادفا  اااان حيااااث فااارد إحياااا  ل بشااارية ك هاااا 
إساارائي  أنااه َماان قتاا  نفسااًا بغياار نفااا أو فسااادض فااي األرض فكأنمااا قتاا  الناااا 

   .(32المائدث آية )جميأًا وَمن أحياها فكأنما أحيا الناا جميأًا( 
ساااارت البشااارية شاااوطا طاااوي  فاااي الن اااا   اااد الف ااا  و اااد انتهااااك 
حقااوخ اننسااان ولأاا  أو  منفمااة شااأبية أنشاائت ل اادفا  ااان حقااوخ اننسااان 
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هااي منفمااة "ح اا  الف ااو " الاايي أنشاال فااي أواحاار القاارن السااادا المااي دي 
 . (1)في مكة أي في الأعر الجاه ي

قااااوخ اننسااااانية فااااي أمااااا فااااي الغاااارب فيرجااااع الباااااحرون أو  تمجيااااد ل ح
وكان أو  اما  قاانوني مان  ، الورائخ الدستورية إلا نهاية القرن الرامن اشر
وريقاااة فرجينياااا ل حقاااوخ( سااانة )هااايا الناااو  اكتساااب شاااهرث االمياااة مساااورة هاااو 

وهي إا ن الحقوخ التي قاو  بهاا المساتوطنون األمريكياون مطالباة  ، 1776
ر مكتاااوب يرساااا قائماااة بااابأض وهاااو أو  دساااتو  ، التاااال البريطااااني بالسااا طة

الحقوخ اننساانية ال يبرالياة بوعافها حقاًا دساتوريًا وقاد أنشال كايلك مبادأ فعا  
-743)الس طان ر ري السب  بوعفه حقًا أساسيًا وقد كتبه توماا جيفرسون 

1826) . 
 ، 1789وقااااد باااادأت الرااااورث الفرنسااااية "إااااا ن الحقااااوخ اننسااااانية" ساااانة 

( قاااااد و اااااع وريقاااااة حقاااااوخ 1836-1748)وكاااااان امانويااااا  جو يااااا  ساااااييا 
اننسااااان وكاناااات قااااد أقرتهااااا الجمأيااااة التأسيسااااية وأعاااادرتها كااااإا ن تاااااريحي 

باالاتمااد ا اا نفرياات  1789آب  26ووريقة سياسية واجتمااية رورياة فاي 
الاايي جسااد هاايا  1791( وأنشااأت دسااتور 1778-1712)جااان جاااك روسااو 

 ت م اامينها فاي ميرااخ اعابة انا ن ومني يلك التاريخ جر  تادوي ها فادح
را  أفاردت  ، 1945ر  في ميرااخ األما  المتحادث سانة  ، 1920األم  المتحدث 

انا ن الأالمي لميراخ حقوخ اننسان( اليي أقرته )دوليًا بوريقة حاعة وهي 
ويركااااد ا ااااا أنهااااا "المراااا   ، 1948كااااانون األو  /  10األماااا  المتحاااادث فااااي 

تسااتهدفه كافااة الشااأوب واألماا  حتااا يسااأا  األا ااا المشااترك الاايي ينبغااي ان
ك  فارد وهيئاة فاي المجتماع وا اأين ا اا الادوا  هايا اناا ن نعاب أايانه  
إلااا توطيااد احتاارا  هااي  الحقااوخ والحريااات ااان طريااخ التأ ااي  والتربيااة واتحاااي 

                                                           
ا نااااااات الدوليااااااة لحقااااااوخ انساااااا   وان ، محمااااااد اباااااادالم ك المتوكاااااا  . د (1)

 . 12-9   ، 2004 ، مطابع عنأا  الحديرة ، اننسان
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قومياااة واالمياااة ل ااامان االاتااارا  بهاااا ومراااتهاااا بعاااورث  ، إجااارا ات مطاااردث
البقاااااا  الحا اااااأة  لااااادو  واألا اااااا  ياتهاااااا وشاااااأوبباااااين ا ، االمياااااة فأالاااااة

 . لس طاتها
 القااانون الاادولي انل امااي)ومنااي يلااك الحااين عااارت الحقااوخ اننسااانية 

وال ساااايما فااااي الميراااااقين المتأ قااااين بااااالحقوخ اننسااااانية ال اااايين جاااار  االتفاااااخ 
سنة (1)واعبحا نافيي المفأو  1966ا يهما بانجما  في األم  المتحدث سنة 

1976. 

                                                           
حقااااوخ اننسااااان الأربااااي / انساااا ميون وحقااااوخ اننسااااان:  ، برهااااان ر يااااون و آحاااارون (1)

س ساااااا ة كتااااااب  ، 135-133   ، ر ااااااوان  يااااااادث ، إشااااااكالية  الحعوعااااااية والأالميااااااة
 . ربيةمرك  دراسات الوحدث الأ  ، (17المستقب  الأربي )
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 المبحث الثاني
  (1)حقوق اإلنسان توطئة نظرية

يمكن القو  إن التأسيا المتأالي لق ايا اننسان الكبر  ق ايا الحخ 
لااا  يكااان شااايئا احترااااه  .. . .  والواجاااب والحيااار والف اااي ة والوجاااود والمعاااير

باا  ان التأااالي بالق ااايا اننسااانية التااي ماان هاايا النااو   ، الف ساافة األوربيااون
يا حعرنا اهتمامنا فاي فاهرث ا امة تشترك فيها جميع الرقافات والح ارات وا 

الرقافاااة الأربياااة انسااا مية والغربياااة لوجااادنا أن مجاااا  المقارباااة واساااع وال أقاااو  
المقارنااة الحاات   الفاارو  التاريحيااة والح ااارية مااع اتفاااخ الغايااة أال وهاااي 

 . تأعي  الواي بحقوخ اننسان
 ة التطابخ بين الطبيأة ونفا  الأقا  ليجأ اوا لقد وف  ف سفة أوربا فر ي

وجأاا  الأقاا  المرجأيااة التااي  . الأقاا  المرجأيااة األولااا والحكاا  األو  واألحياار
وفاااي القااارآن  ، تأ اااو ا اااا ريااار  ويمكااان قرا تاااه فاااي حطااااب الاااداوث انسااا مية

لقاااااد دااااااا القااااارآن الكاااااري  مااااارارًا وتكااااارارًا إلاااااا تأمااااا  نفاااااا  الطبيأاااااة  . الكاااااري 
أي وجااود حااالخ يجااب االرتباااط بااه وحااد  والتحاارر  ، لنتيجااة منااهواسااتح   ا

ورالبًا ما يحت  داوته بأبارات توحي بأن نفاا   ، من جميع الس طات األحر 
إن ): 164الطبيأة هو نفسه نفا  الأق  من يلك قوله تأالا في سورث البقرث: 

                                                           
ما ورد في المبحث ح عة حوار رقافي ل باحرة ماع الادكتور متأاب ف اً  اان ااتمااد  (1)

 المعادر اآلتية:
 األبأاااد الرقافيااة لحقااوخ اننسااان فااي  ، تحرياار ابااداى احمااد النأااي ، مجمواااة باااحرين

ررياة ااماة لعبأااد الرقافياة الح اارية لحقاوخ  ، محمد اابد الجاابري  ،الوطن الأربي
 ، 1ط ، إعااااادار مركااااا  ابااااان ح ااااادون ل دراساااااات اننمائياااااة ، 90-77  ، ننساااااانا

1993 . 
 محا رات ألقيت ا ا ط بة المرح ة األولا . 
 القاااااهرث ، تاااااريخ إااااا ن حقااااوخ اننسااااان نق ااااه ل أربيااااة محمااااد مناااادور ، البياااار بابيااااه ، 

1950 .  
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ون( واحااات   ال يااا  والنهاااار آلياااات لقاااو  يأق ااا ، فاااي ح اااخ الساااماوات واألرض
النهااار( آيااات ياادرك الأقاا   ، ال ياا  ، األرض ، السااماوات)نفااا  الطبيأااة هنااا 

ووا ح ان الأق  ما كان ليدرك مغ   نفاا  الطبيأاة إيا لا   . مغ اها وداللتها
إيا ل  تكن أحكا  الأق  وقاوانين  ، يكن نفامه هو نفسه مطابقا لنفا  الطبيأة

  نجاد القاارآن الكااري  يوفاا  هاايا ماان جهاة وماان جهااة أحاار  . الطبيأاة متطابقااة
مرنبااًا الايين يح اأون ل تق يااد دااياًا إياااه   ، مارارًا وتكارارًا الأقاا  سا طة وحكمااً 

إلااا تحكااي  الأقاا  وحااد  كمااا يفهاار يلااك فااي قولااه تأااالا: فااي سااورث الشااأرا  
قاااا  هااا  يساااامأونك  إي  ، قاااالوا نأباااد أعاااناما فنفااا   لهااااا اااااكفين): 74-75

 . قالوا ب  وجدنا آبا نا كيلك يفأ ون( ، ونتداون أو ينفأونك  أو ي ر 
   هاي  الااداوث إلااا ااتمااد الأقاا  وتاارك التق يااد واالهتادا  بظيااات الكااون "نفااا

والفطارث  . الطبيأة" تقترن في الحطاب القرآني بالداوث إلاا الرجاو  إلاا الفطارث
في الحطاب القرآني مفهو  يكاد يكون مطابقا لمفهو  حالة الطبيأاة ففاي ساورث 

فطاارث اى التااي فطاار  ، فااأق  وجهااك ل اادين حنيفاااً )نجااد قولااه تأااالا:  30رو : الاا
ولكااان  اكرااار النااااا ال  ، ال تبااادي  لح اااخ اى يلاااك الااادين القاااي  ، النااااا ا يهاااا

ا يااه  –دياان الفطاارث هااو دياان إبااراهي   ، الاادين الحنياا  ، يأ مااون( الاادين القااي 
قااا  تأااالا فااي سااورث  . وفااةالسااابخ لعديااان السااماوية المأر  –العاا ث الساا   

 ، ماا كاان إباراهي  يهودياًا وال نعارانيًا ولكان كاان حنيفاًا مسا ماً ) 67آ  امران: 
ان الااادين اناااد اى انسااا  ( ساااورث آ  )وماااا كاااان مااان المشاااركين( ولماااا كاااان 

وماااا أنااا   ا اااا إباااراهي  )اماااران فانسااا   ديااان الفطااارث وفاااي ساااورث آ  اماااران 
سحاخ ويأقوب وا سمااي  وا  ألسباط وماا أوتاا موساا وايساا والنبيياون مان وا 

ربه  تفرخ بين أحد منه  ونحن له مسا مون ومان يبتاي ريار انسا   ديناًا ف ان 
ا ياه العا ث والسا    –يقب  منه( والمقعود به انس   هنا هو ديان إباراهي  

ألنااه أعاا  كاا  دياان سااماوي وهااو سااابخ لكاا  األديااان فهااو فااي النهايااة دياان  –
 .  الفطرث
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 قوله ما مان مولاود يولاد ا اا الفطارث يأناي ا اا الأهاد الايي احاي اى  وفي
ألسات باربك  قاالوا ب اا( فكا  مولاود فاي الأاال  ا اا يلاك انقارار )ا يه  بقولاه 

وهااي الحنيفيااة التااي و ااأت الح يقااة ا يهااا وان ابااد رياار اى قااا  اى تأااالا 
ال ااتباااااار  ولااااائن ساااااألته  مااااان ح اااااخ الساااااماوات واألرض ليقاااااولن اى( ولكااااان)

بانيمااان الفطااري فااي أحكااا  الاادنيا وانمااا يأتباار انيمااان الشااراي المااأمور بااه 
فااأبوا  يهودانااه أو ينعاارانه( فهااو )المكتسااب بااانرادث والفأاا  أال تاار  إلااا قولااه 

مع وجود انيمان الفطري فإنه محكو  له بحك  أبويه الكافرين وهيا مأنا قو  
يقو  اى ا  وج  إناي )في حديث آحر  – ع ا اى ا يه واله وس   –النبي 

 . ح قت ابادي حنفا  فاجتالته  الشياطين ان دينه (
رربااااًا تقااااو  فر ااااية الأقااااد االجتمااااااي "الحااااخ فااااي الحريااااة والحااااخ فااااي 

تنااا   الناااا ااان حقااوقه  الطبيأيااة وانرادث  –المساااواث" ا ااا ركياا تين ارنتااين 
 يحركهاا إال المعا ا المشاتركة الأامة التي تأ و ا ا جميع االرادات والتاي ال

والحير الأا  من جهة ومن جهة أحر  استأادث هي  الحقوخ في عاورث حقاوخ 
مدنياااة تنفمهاااا الدولاااة وت ااامنها نياباااة اااان انرادث الأاماااة ت اااك إرادث المجتماااع 

 . ك ه
 نحن إين أما  ر رة اناعر وكما أشرنا إس ميا في عفحات سابقة:

 لطبيأيةأفراد البشر أعحاب الحقوخ ا . 
 انرادث الأامة التي تناو  لها الناا ان حقوقه  ت ك . 
 وقااد اااادت  ، الجمااااة المنفمااة التااي يمااارا فيهااا اننسااان حقوقااه ت ااك

إليه في عورث حقوخ مدنية منفمة يمارسها الفرد بعورث ال تنتهك فيها حقوخ 
وهي ماا يأبار انهاا بسا طان الدولاة أو سا طان الحااك  الايي تمترا   . اآلحرين
 . لها الأوا 

ان تنااااااا   البشاااااار ااااااان حقااااااوقه  لااااااارادث الأامااااااة فااااااي فر ااااااية الأقااااااد 
االجتماااااي يقارناااه ااتااارا  بناااي آد  وشاااهادته  ا اااا أنفساااه  بربوبياااة الحاااالخ 



 

 1284 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

دث أيااة أي أنهاا  بهاايا االاتاارا  يكونااون قااد تنااا لوا ااان حقهاا  فااي ابااا . وحااد ُ 
آلهااااة أحاااار  م تاااا مين بأبااااادث اى وحااااد  واالاتاااارا  بااااه وحااااد  كساااا طة تحاااارر 

وماان  ، اننسااان ماان الساا طات األحاار  وتجأ ااه يسااتغني انهااا هاايا ماان جهااة
جهااة أحاار  فااإن  هاايا التنااا   لاايا ماان دون مقاباا  إي ان الحااالخ يبأااث فاايه  

قه  الطبيأي فاي فكأن تنا له  ان ح ، الرس  لتبين له  طريخ الهداية والف  
فمن شاا  )(:          29سورث الكه : )ابادث ما شاروا قا  تأالا في سورث 

ف يرمن ومن شا  ف يكفر( سيأوض له  بت قي الهد  وطريخ العواب بواسطة 
 .  الرس 

هاايا الميرااااخ الااايي أقاااي  اااان باااد  ح اااخ آد  الااايي يرساااا الأ قاااة باااين 
جتمااااي واقأااي مااع بدايااة قيااا  أي الاادين( يتحااو  إلااا اقااد ا)الحااالخ والناااا 

المجتمع انس مي اليي أط خ ا يه القرآن الكري  اس  الشور  قاا  تأاالا فاي 
وأمااره  شااور  بياانه ( يفهاار تنفااي  الأ قااة بااين الناااا )( 38سااورث الشااور : )

 ، وشاااوره  فااي األماار()( 159سااورث آ  امااران: )والدولااة فااي قولااه تأااالا فااي 
الدرجة وقد قرنت بالع ث وال كاث وهما من أامدث فالشور  مبدأ إس مي رفيع 

 . الدين
إن اداا  ف سفة أوربا لحقوخ اننسان مر  حخ الحرية والمساواث ليا 

وماان راا  فاألبأاااد الرقافيااة الح ااارية لحقااوخ  ، أماارا حاعااا بالح ااارث األوربيااة
اننسااااان هااااي أبأاااااد إنسااااانية تشااااترك فااااي التأااااالي بهااااا فااااوخ الواقااااع الرقااااافي 

وان مط اب احتارا  حقاوخ اننساان يأاد  ،  اري القائمة باه جمياع الرقافااتالح
واقااااع فكااااري سياسااااي )مط بااااا موجااااه دائمااااا  ااااد واقااااع رقااااافي ح اااااري قااااات  

وجميااع  .. . .  اجتمااااي اقتعااادي( وهااو داااوث إلااا تغيياار هاايا الواقااع دائمااا
ا الرقافات والح ارات تشترك في تأسيا هي  الاداوث ا اا مرجأياة تقاد  نفساه

 . البداية( واألع  مر  حالة الطبيأة ودين الفطر)ا ا أنها 
 المبحث الثالث
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 حقوق اإلنسان كمرجعية مفاهيمية للتنمية البشرية
يقااااو  حسااااين جمياااا  "ان مجاااارد الاااان  ا ااااا الحقااااوخ والحريااااات ماااان 
دساااتور الدولاااة او ريااار  مااان القاااوانين الداح ياااة ال ي ااامن دائماااا تمتاااع اننساااان 

فقاد يكاون الغارض مان االاتارا   ، حريات المنعو  ا يهافأً  بالحقوخ وال
بحقااوخ اننسااان فااي الدسااتور هااو مجاارد انااا   أو إحفااا  الطبيأااة الحقيقيااة 

 . (1)ل نفا  السياسي اليي يتأارض مع تمتع اننسان بحقوقه وحرياته"
 ، ل  يكن الادافع فاي التركيا  ا اا حقاوخ اننساان دافأاًا أح قياا مح ااً 

مارتبط بحركاة الحيااث وأسساها وبتطورهاا نحاو األف ا  وهاو ماا ال ب  هو دافع 
يمكااان تحقيقاااه بااا  وال يمكااان تعاااور  أعااا  إال مااان حااا   التأامااا  ماااع الفااارد 
بااتباااااار  كائناااااًا نا اااااجًا وقاااااادرًا ا اااااا الأطاااااا  ابااااار ممارساااااة حياتاااااه بحرياااااة 
وبمسرولية ودون قهر أو استبداد أو ان  ان حقوخ اننسان تتداح  مع اادد 

لفواهر السياسية والقانونية واالجتمااية وبحيث يعأب الفع  بين ت اك من ا
ومساااتو   . مشااااركة مااان اااادمها()الحقاااوخ وباااين طبيأاااة الممارساااة السياساااية 

إنتاااااال أو ريأياااااة( ويأاااااد )التطاااااور االجتماااااااي / االقتعااااااد ل مجتماااااع والدولاااااة 
قااادمت التااداح  باااين حقاااوخ اننسااان والديمقراطياااة أمااارا وا ااحا ل أياااان فك ماااا ت

درجة الرقي الديمقراطي ل دولة والمجتمع كان يلاك ادااا إلاا الحفااف والاتمكن 
وقد عاحب تطور حقوخ  ، من ممارسة حقوخ اننسان والأكا يبدو عحيحا
وها  هاي حقاوخ سياساية  . اننسان ابر التاريخ جداًل حو  روافدها األساساية

تاااابط بالتناق ااااات أو اجتماايااااة أو اقتعااااادية أو االرنااااين مأااااا هاااايا الجااااد  ار 
أو اشاتراكي( حياث  ، أو ليبرالاي ، ماركساي)االيديولوجية بين التيارات الفكرية 
واألف اا  هااو الاادما بااين الروافااد المحت فااة . تناعاار كاا  ايديولوجيااة رافااد بياتااه

                                                           
بحاث منشاور  ، يفاي سابي  إنشاا  محكماة اربياة لحقاوخ اننساان الأربا ، حسين جمي  (1)

س سا ة كتاب المساتقب  الأرباي  ، الديمقراطية وحقوخ اننسان فاي الاوطن الأرباي  في كتاب
 . 1948 ، القاهرث ، 2ط ، (4)
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فااالحقوخ اننسااانية سااوا  الطبيأيااة أو السياسااية أو االقتعااادية أو االجتماايااة 
ارسة حقوخ اننسان تارتبط بدرجاة أو باأحر  بماد  وان مم ، تأد كً  متكام ً 

التطاااور االجتماااااي أو االقتعاااادي أو السياساااي ل مجتماااع ومرسسااااته القائماااة 
 . (1)ك ها

ان حقاااااوخ الفااااارد وواجباتاااااه ركاااااائ  أساساااااية مترابطاااااة  ااااامن انطاااااار 
االجتمااي المقبو  لاد  القااادث المجتمأياة الأري اة لهايا فاإن االنتقاا  فاي 

وتشام  حقاوخ  . ننسان يح  بالوشيجة المترابطاة باين حقوقاهحخ من حقوخ ا
اننسان األساسية حقه في األمان لكي ي من قوتاه وكرامتاه ونماا   بماا يأاود 

ويف  الهاد  األساساي الساامي فاي تمتاع اننساان  ، بالنفع ا ا المجتمع ك ه
ون ومقوماات هايا الهاد  سايادث الشار  والقاان . بحقوقه مطمحًا طبيأيًا وأعي 

و اامان الحريااة الفكريااة وعااون الحقااوخ األساسااية وتحقيااخ التنميااة  ، الأاااد 
 . (2)يات المحع ة االقتعادية المتوا نة والفرو  االجتمااية المنعفة

وهناااك حاجااة ماسااة إلااا مااا ساامي بتنميااة الااواي الحقااوقي أو ح ااخ أو 
 أيقااااف وااااي بحقاااوخ اننساااان والاااداوث لمرااا  هاااي  المفاااردات تأحاااينا إلاااا ااااا 

فقااد تماات المعااادقة ماان طاار  الجمأيااة الأامااة لعماا  المتحاادث ا اااا  1986
إا ن حخ التنمية اليي ااتبر حقًا رير قاب  ل تعر  وارفات التنمياة بأنهاا: 

ينعاب هادفها أساساا  . (3)ام ية اقتعادية واجتمااية ورقافية وسياساية شاام ة
ماااان راااا  و  ، (4)فااااي قاااادرتها ا ااااا تمكااااين اننسااااان ماااان الحعااااو  ا ااااا حقوقااااه

أعبحت حقوخ اننسان وهي الحقوخ والمطالب التي ال يمكن تحقيقها إال في 
                                                           

   ، السياساة الدولياة ، حقوخ اننسان وطبيأة الدو  الأربية الراهناة ، حسن أبو طالب (1)
  . 93   ، 1989أبري   ، 96

ااا ن الأااالمي لحقااوخ اننسااان فااي الااوطن الأربااي )هي يننتااا  ناادوث ان ، مهاادي الحااافف( 2)
  . 64-60   ، 1988أيار مايو  29-27 ، )النمسا(

 . 24-23   ، معدر سبخ يكر  ، انس ميون وحقوخ اننسان ، ر وان  يادث (3)

  . 2000سنة  1/ 215 ، 102   ، حقوخ اننسان والتنمية ، محمد فائخ  (4)
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واناادما يكااون اننسااان مهمشااًا  (1)مجتمااع يأااي  محاااض ام يااة تنمويااة شااام ة
وم ااطهدًا فاا  ينتفاار منااه ان يكااون لااه دور فأاااا  فااي التنميااة الفأ يااة إي البااد 

دون إتاحاااة الفااار   مااان أن يكاااون اننساااان مشااااركًا ومنتجاااًا ولااان يكاااون يلاااك
النط خ قدراته وتأهي ه التأهي  النواي الجيد الكتساب المأرفة والمهرث و ياادث 
رعاايد  منهمااا فااي إطااار المواعاا ة المأرفيااة والمهااارث المتطااورث والبااد فااي كاا  
األحوا  من أن يتوافر لديه ما فاوخ الحاد األدناا مان حقاوخ المواطناة متواكباة 

خ الشأور باالنتما  وانح   والحماسة والأما  مع واجباتها األمر اليي يرس
ومااان أهااا  حقاااوخ المواطناااة  . الاادروب والحااار  ا اااا الماااا  الأاااا  والمعاا حة

تمتع اننسان بقدر مناسب من الحرية والمشاركة في عانع القارار مان منط اخ 
ويتط ااب يلااك التركياا  ا ااا إاااداد الفاارد  ، تأكيااد مسااروليته المجتمأيااة وانتمائااه

ه ا ااااااا الااااااتأ   الااااااياتي المسااااااتمر وم حقااااااة المأرفااااااة المتجااااااددث وتنميااااااة قدرتاااااا
ويحتااال يلاك إلااا تشااجيع  ، واساتيأابها وتأعااي ها واكتسااب المهااارات المتقدماة

مبدأ المبادرث والتدريب ا ا ممارسة التفكير الأ مي المتكام  والتربية المتفتحة 
 . (2)التي تشجع التأبير المستق 

ساية إلااا النحبوياة المرقفااة التاي تاار  أن وباالحرول مان التشااريأية المرس
الحاارول ماان األ مااة الحانقااة التااي تماار بهااا األمااة ا ااا الاارر  ماان كونهااا فاااي 

ال تكون بمحاولة القف  مباشارث إلاا الحكا  وانماا بمحاولاة  ، األساا أ مة حك 
ويكااون يلااك بالأماا  ماان اجاا  إاااادث الحركااة فااي نفسااه  ، حاا  أ مااة المااواطن

فأ ااااا الط ئااااع  . ياااااث إلااااا روحااااه المسااااتكنة المستساااا مةالساااااكنة و إاااااادث الح
الواايااة التااي يررقهااا مااا وعاا  إليااه حااا  األمااة التااي ال يهمهااا الوعااو  إلااا 

                                                           
 . المعدر نفسه والعفحة ، ر وان  يادث (1)

نحو استرتيجية بدية ل تنمية الشام ة: الم مح الأاماة الساتراتيجية  ، ا ي ح يفة الكواري (2)
   ، التنميااة فااي إطااار اتحاااد أقطااار مج ااا التأاااون وتكام هااا مااع بقيااة األقطااار الأربيااة

22 . 
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الحك  أو تغيير النفا  بقدر ما يهمها إاادث الد  إلا شاريان األماة أن تتأااون 
وتأماا  فيمااا بينهااا ماان اجاا   اامان الحااد األدنااا ماان حقااوخ المااواطن وحرياتااه 

اسية التي من ح لها وحدها فاي فا  مأطياات الواقاع المحت فاة يمكناه أن األس
وا اااا النحباااة  ، يقااا  ا اااا قدمياااه مااارث أحااار  ويساااتأيد رقتاااه بأمتاااه ومساااتقب ها

المرقفااة الحاارول ماان أبراجهااا وو ااع جانااب ماان إمكاناتهااا الفكريااة والأ ميااة فااي 
ماااد مااداح  والبااد مان اات ، حدماة ق ااايا حقاوخ مااواطنيه  وحرياااته  األساساية

ام يااااة تتبناهااااا الط ئااااع المرقفااااة الواايااااة ماااان حاااا   موقأهااااا واحتعاعاااااتها 
فااي تغ يااب الرقافويااة لرريتهااا  (2)ياار  بأ ااه  (1)واهتماماتهااا الشحعااية والأامااة

ل أاال  المتمركاا ث حاو  اآللهااة باد  اننسااان ماا يسااه  فاي الحي ولااة دون تحريااك 
ميراخ ااالمي مشاترك يأ او ا اا الهوية الحقوقية في سأيها إلا الوعو  إلا 

الحعوعيات إلا الأموميات التاي تأناا بحقاوخ اننساان ماا دامات محركاات 
اننساااانية تأماااا  وفااااخ متغياااارات مااااع وجاااود الرواباااات المشااااتركة إ ا  مراااا  هااااي  

 ”gapانشااكاليات مااا يرسااا إلااا مااا يسااما بااالفجوث أو كمااا يسااميها أوكباارن" 
ي مسيرتها التغيرية مما يجر المجتمع حيث تفاوت المادية والمأنوية ح ارث ف

الأراقاااي إلاااا إشاااكاليات فاااي المجتماااع وبالتأكياااد ستساااج  "نكوعاااًا ديمقراطوياااًا" 
 . كهد  سا  ننشد  ونحن نرسا لأراخ حداروي

وياار  كاتااب هاايا البحااث ان التأاماا  مااع انساا   نعااا حتااا القدسااية 
 . ينأوقع الأوا  في سو  فه  الن  القرآني ب  حتا راي  المرقف

                                                           
المسااااتقب   ، بااايدور النحباااة المرقفاااة فااااي تأ يااا  حقاااوخ اننساااان الأر  ، مناااير انبتااااوي (1)

 . 22-21   ، 1983/ 6/ 52الأدد   ، الأربي

 ، ترجمااة وتأ يااخ هاشاا  عااالح )لناادن ، الفكاار انساا مي: نقااد واجتهاااد ، محمااد اركااون (2)
انساااا   وحقااااوخ اننسااااان الفرديااااة فااااي انساااا    ، بسااااا  طبيبااااي . (1990 ، دار الساااااقي

 . 69   ، 1998 ، واالمية حقوخ اننسان
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من منا يدرك المأنا التفسيري الدقيخ لما ورد في القارآن الكاري  شاهادث 
؟ فااااأر به  .. . .  ول اااايكر مراااا  حااااف األنريااااين ، رجاااا  مقاباااا  شااااهادث اماااارأتين

يفسااارها بالقعاااور الأق اااي لعنراااا الغالبياااة يأحاااي تفسااايرًا حياااث القعاااور الأق اااي 
 ، مساااااارولية الماااااارأثاليكوريااااااة فاااااي مسااااااروليتها ت ااااااهي  .. .  ال ..  لعنروياااااة

نقاو  هكايا المارأث بااألما ماايا  .. .  فاليكورية عااحبة الأما  والجهاد األكبار
ان المارأث الياو  وهاي أ  داحاً  ومهنياة حارجاًا / ا  وأب ألسارث فقادت االبوانياة 
شهادث / أ  وأب ألسارث فقادت االبوانياة  ايااا / فتااث ال حاو  لهاا وال قاوث إ ا  

ول اااايكر مراااا  حااااف )ي اليكوريااااة حقاااًا فااااي الميااااراث نااا  تشااااريأي مقاااادا يأ اااااو 
االنرياااين( يكورياااة رااااُياب اناااه الااان  التفسااايري العاااحيح لمرااا  هاااي  التراتبياااة 

 . فغي ب بدور  حقها في الحياث اقتعاداً 
 –مرسسيًا نعًا تشريأيًا "ال يحخ لعنروية مغادرث الب اد إال بمحار  /آب 

 ض تشااااريأي فااااال  يلااااك الاااايي أي ناااا.. . . .  الااااخ وان وجاااادت أال .. .  اخ
الجناااة تحااات أقااادا  األمهاااات( و )اساااقط أال  هويتهاااا وقاااد شااار  نعاااًا إسااا ميا 

 . أمك ر  أمك ر  أمك ر  أباك()
الناطقة الدينية تق  مستفهمة أما  شراانية الدستور تتجاو  استفهامها 

ايرًا وقاد أسسات ... بحث شأبوي يجيب ا ا استفهامه تأددية مرجأه الديني
أل  يشر  الدساتور ا اا ..... اقية لحداروية بدأت استفهامًا وتنهي استفهاماً الأر 

إين تبقاااااا  . ان تبااااادأ اساااااتفهاماً .... أسااااااا نحباااااوي لعااااافوث احتارهاااااا الشاااااأب
 الحقوقية الأراقية تشريأًا تشهد استفهامًا؟!

 الخالصة
إي حولات  . التاريحانية وان احت فت أ مانها إال ان محركاتها مشاتركات

وجة الدينية ال مجتمأياة إلاا مجتماع وبادورها حولات االدلوجاة االنساانوية االدل
المجتمع إلا دولة وادلوجة الدولة حولتاه مان دولاة ال قاانون الاا دولاة القاانون 

 . لترس  قانونًا استبداديًا تارث وانسانويًا أحر  أو ما يسما بدولة الديمقراطية
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تشاااترك مأاااًا فاااي هااادفها  ومسااايرث تطورياااة لمساااميات احت فااات مفرداتهاااا ل
نحااو انسااانوية فاا ااة وحاارث وان احت فاات آليااات سااب  التحقيااخ إال انهااا إجمااااا 
تركد ا ا أن القدرث ا اا التطاور تكمان "مان حا   التأاما  ماع الفارد بوعافه 
كائنًا  نا جَا وقادرًا ا ا الأطا  ابر ممارسة حياته بحرية وبمسارولية ودون 

      . قهر أو استبداد أو ان "
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Human Rights: Sociological Perspective 
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The current paper sheds light on the  human right 

throughout the history.  This study puts forward the 

viewpoint that mostly held by most of the scholars that 

Iraq have not witnessed any systemic form of power save 

the dictatorial one.  Then it  focuses mainly on two axes: 

the first deals with stage in which the social forces spring 

due to the social necessity.  The second deals with the 

stage in which the social forces stand for their on benefits. 
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