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 التطور التاريخي لحقوق االنسان 

إن التاريخ  لقااارو لة اقم خبلااا بعضاا ر بعضار  سرللرضاام ةلااخقم لا ا  اللرضااي بلاار  
أن اللرضااي خعااخه سخااض اللرضاام ةبمالاار خيلاالرن لملااض الللااتابا ةلةضااة  لاااة  
نلاار اااة نااصخ  نااص  اإلنلاارنخم نالاا ر ةخ اابا  اا  ا    خت اا أ  اإلنلارن لااخل ةلخااص الع ااي ةا 

خ ربار  لن تريخخ ر ، س ة ناص ايتابب برلل تلعارو ال ب ايخم لناب باص  الخقخاام ةتالبي لاقبر  ةا 
قااا الل تلعاارو ةالتخاارياو الابيخاام ةالتارلخااص اللاار ص  سخ اار تباارلويةا ال لنخاام ةاللبرنخاام ل

 .  ال يخعم اإللملخم بنور  اللب  ة ةبلر ايتبب 
 ن اااصو عصخاااص ، باااص  و اللختقاااام التاااريخ  ليالاااا عباااي اإلنلااارن لااااة  ةناااص و ااايو

 ة ةال االم ةاللعنااة ، اللاارص ، للااتةا  يساا  ة ة ااةص  للرخاام ة الااايص، ليخاام  لخع اار
 عباااي األلرلاااخم ليخرتاااض ة اإلنلااارن لااااة  تباااةي ليالاااا تتبااا  اب خلبااان ا  تلااارعم،

 :  ةام  بمث تريخخخم ليالا
لاااة  اإلنلاارن ساام اللضاارياو ةالل تلعاارو الاصخلاام ، ةتبااصأ اااب   -المرحلةةا الولةة   

الليلقاااام لاااان بااااص  الخقخااااام إلااااد الاااااين الخاااارلل اللااااخمص  أ  بلاااااةب اإللبيابةيخاااام 
 اليةلرنخم .

لاة  اإلنلرن سم الع ةي الةلبد ةتبصأ لن و ةي اإللم  سام  -: المرحلا الثانيا
 ع ي اللخمص  تايخبر  . الاين الخرلل اللخمص  ةتنت م برلاين الخرلل

لاة  اإلنلرن سم الع ي اللصخث ةتبصأ لن الاين الخارلل ع اي  -: المرحلا الثالثا
 ةالد خةلنر ابا . اللخمص  
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 ديمان في الحضارات والمجتمعات القالمرحلا الول    حقوق اإلنسا            
   )بين النهرين ( أواًل   حقوق اإلنسان في حضارات بالد وادي الرافدين 

إن اللاب التريخخخم التم ليو عقد العيا  الاصخ  ام الع ص اللةلي  ةاألبص   
ةالبربقم ةاآل ةي  ب  البربقم البرنم ةنص   صو تبةيا  ببخيا  سم التلصن اإلنلرنم ةان 
لضري  بمص ةاص  الياسصخن أ  ) العيا  الاصخ  ( ام أنص  لضري  سم العرل  لن 

سم  ةانبض اللختقام الصخنم ةاللخرلم ةا  تلرعم ةا نت رص  . ةخببي  خما تريخخض
 العقلر  أن أةا ةبخام للاة  اإلنلرن لةليخم . 

أببي الاةانخن إلعبر  اإلنلرن لاةنض ةالتعيخا بةا برتض سرلليخم ةالعصالم  انيوساص  
ةالللرةا  برنو لن األسبري األلرلخم التم ت لصو سم ببخي لن الاةانخن لن ر : 

وقانون حمورابي ، شنونا إوقانون ، عشتار  -وقانون لبت  ،نمو -قانون ) أور
سم الل تل  العيانم الاصخ  ةام  ورة  ننبي أن انرا ببا والقوانين اآلشوريا (

بخن ببام برن لرضي التلخخ  ة بام العبخص ةالببام الةلبد . ببام األلياي ةب
إلد  برنةا خلعةن اللبر  آنباا ، غخي ان لر  لوض اللؤيخةن اناأللياي ةالعبخص 

 .لتخقخ  ر لن العبةصخم الل خص لن الللرخم لببام العبخص إعبر  
الع ي العيانم الاصخ  الل  سم للريلم أعلرا ةل ن لختقام بلر برن لقليأ  سم  

 ةالاخر  بةا برو ضلن ر ل ر الل تل  ةالارنةن .
وتعد شريعا حمورابي العاهل البةابلي التةي أرةدرها فةي السةنا الثالثةين مةن ح مة   

مةةن  والتةةي اهتمةةت بحقةةوق اإلنسةةان بعةةد إعادتةة  توحيةةد وادي الرافةةدين بدولةةا واحةةد 
الاااتنص للاااةيابم سااام  ااايخعتض إلاااد لااار بااارن لااار صا  لااان أعاااياا  ، اب  تاهةةةل التشةةةريعا

ةناااةانخن لاااربام ل لرناااض إ  اناااض  لع ااار ةعاااصل ر ةناراااار لاااتم   ل تلااا  الصةلااام ال صخاااص  
الةالعم األي ر  ، ب  صةن لةاص  يخعتض عقد عاصص لان الللامو الل يخام ةينا  الباخن 
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ةن ناصلر  العايانخخن ناص لاباةا غخايا  ةة ع ر عقد أل رو لصن العيا  الاصخ  . ةب با خب
لااان ال اااعةب بلاااةالم ألاااا لااانم سااام ةضااا  اإل اااملرو ةالااااةانخن التااام تلااااو لقاااايص 

 ليختض ةلاةنض ةألنض . 
 ثانيًا   حقوق االنسان في  حضار  وادي النيل 

أن لضاري  ةاص  النخاا لايو عقخ اار صةا ل ار نوا  لبا  لختقااام، برناو ل اي خمل اار  
ل  العصا لي  ةعرنو لن الوق  ةا لتبصاص لاياو، سااص خضاعو ل اي للبار  الاياعنام 

 ةال بلةل ةاليةلرن .
لاارص ا عتااارص لااصر الل اايخخن الاااصلر  باالن الايعااةن ) أعقااد اااي  ساام الصةلاام( باارن اب 

 ااام لخعباااي عااان ة ةصاااار عقاااد ة اااض األي ، للااار لنلاااض لاااقبم لاةضااار لااان نباااا اآلل
ة اعتبايو إياصتاض نرنةنار، لخاث بارن خت ايا برلبيخاام  لبقام، إب اعتباي الايعاةن إل ار  

 التم خيخصار ة خيغب ر ة لر عقد ال عب إ  الخضة .
ة بلاار أن الايعااةن للبااا للل اام التاام تت اايا ضاالن إبااري اللاا  سبااا لاار ختاااة  بااض  

ة ناص برناو لقايعاةن ةوار ا لتعاصص  سام  خ ب أن خت  ة ختلا  سةيا، ال ملم رلب 
سام تعخاخن لياتاب ةصي ارو الب نام الابخن  فقد تمثلت الوظيفا الدينيال ر و لختقاام، 

ستقخ او سام للرخام  و أما وظيفتة  العسة رياخاةلةن عقد خصلم اآلل م سم اللعربص، 
 ايتباا والتاام  عةةن الوظيفةةا السياسةةيا فضةةالً ،  اعبض ة باامص  لان األخبااري الخري خام 

عقاااد نابتاااخن اااارلتخن تلبقتااار سااام ن اااي ة تببخااا  العصالااام ب ااابا صنخااا  ة  اااري  باااخن 
ة بابلا لاخي الايعاةن  اؤةن  األلن ة  خرنم النور  سم الابمص، اليعخم ة برنخ ر تةسخي

 .  البمص ب ةي  لبر ي  ة بللرعص  ة يا  خعخن   ة خاخق   لتد أياص ة ر 
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ألاااار   ا نت اااارصخمأ ة  ا  تلرعخاااامن اناااارا ل اااارا لللريلاااام الليخاااام الايصخاااام سقاااا  خباااا 
الايعةن س ة الب  خلصص صةي األسياص ة الا ارو سام الل تلا  ة خعاخن لباا عرلاا نةعخام 

 .   العلا الب  عقخض الاخر  بض ة األ ي الب  خ ب أن ختارضر 
ياا ة تارلخااص ألاار األلااي  سلوخااو بن ااخب لاان التنوااخ  لخااث ايتباا و آنااباا عقااد أعاا

بلقبخاام لاار  ا لتاااروأعبااو لقلاايأ  لاةناار. ساايغ  تعااصص ال ة اارو إ  أن اار لنلااو لاا  
ة سم لرا ةسار  الا ةج تنتااا اللاقبم العر قخام لبر اي  إلاد ،  تاصلض بلة ب عاص ال ةاج

بقغ لن الي اص  ابنة ةص ابا   األ  التم تصخي  ؤةن األلي  صاخا ةخريج البخو برلتبنر
عان  ا اتلار بلر ة اص األباارا ن اخب   لان  ةاخةتض،األلي  ات ر  ألض خاة  بصةي يب 

 بيخ  إلربت   بعنرخم خر م ة عبا ببخي.
   حقوق اإلنسان في بعض الحضارات القديما االخرى      ثالثاً 
تعتبااااااي اللضاااااارياو ال ااااااينخم  ةةاص  النخااااااا  إلااااااد  رنااااااب لضاااااارياو ةاص  الياسااااااصخن 

برل خنخم ةال نصخم لن اللضرياو التم ااتلو بلاة  اإلنلرن ةالعمنرو اإلنلارنخم إب 
 خنخام ةالنواي  إلاد اإلنلارن ةلاةناض عقو اب  اللضرياو ايتبربار  ةبخاار  باخن التعارلخ  الص

 .التم خ ب ان ختلت  ب ر
( نباا اللاخمص ةانت ايو 1300 - 1500التم و يو سم الاتي  لر بخن ) فالهندوسيا 

الااتنصو ساام نةانخن اار الخر اام ، د لناارب  ةل تلعاارو  نااةب  ااي  آلااخر لاان ال نااص إلاا
بلااااة  اإلنلااارن إلاااد بعااا  الن اااةة اللاصلااام الخر ااام ب ااار ةاااام الن اااةة التااام 

 الليتببم برلخق  .نلبو إلد بياالر ) اإللض ال نصةلم ( أة إلد أعلرلض ةبخر م تقا 
نلار لقاة    480 – 560)  ومن الهند انطلةق بةو ا ( نباا اللاخمص الاب  لا  خاص ا صخنار  ةا 

علقخم لقلخر  ةانت يو تعرلخلاض سام ال اخن ةالخربارن ة ناةب  اي  آلاخر ، سااص  ار  سام 
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خاير باةبا أن   ، اب الللرةا  ةالليخام ةن اي العصالام  تعرلخلض الببخي لن اللبرصئ ةلن ر
   بخن  ل  األلخي ة ل  اللتلةا ةببلا   سي  بخن يةل لر .سي 
( نباا اللاخمص سام ن اي 479 – 550سااص ت قاو لبلام بةناة اخةل ) أما في الرين 

العصا ةاإلخر  العرللم ةاأللن ةاللم  بخن النرل . ة اصص اابا الاخقلاةا ال اخنم سام 
 اة يبخقم اليبا ا .ر أن الوق  ي خم اإلنلرن لإلنلرن أ  برن لتعرلخلض عقد خص

لااة  اإلنلارن بلار نصلاض  انيايسم  أسهل  ل من الف ر اليوناني والف ر الروماني ما 
 لن إل رلرو ببخي  سم ابا الل را . اللضرياو الخةنرنخم ةاليةلرنخم  لابية

تعبخاي عان لاصر ةاابا بارن سام التارلخاص اإلغيخاخام تلبخاص عقاد العصالام ةالتايا  الاارنةن  
ةبرن خير لبلر    ان أةا لر تعند باض لبةلام ،  تل  ةلاخرل لاضر قض  ملخم الل

، بلااار  السةةةعاد  للمح ةةةومين وان تهةةةبهل الرةةةحا والرضةةةاال ل ةيخااام ااااة أن تبلاااا 
قاعةةد  سةةوى العةةدل وان أي دولةةا ال تعةةرب أن تقةةول بةة  لاان  لقلخاار اعتباايةا أن لااخل 

المثةةل العليةةا للدولةةا هةةي  مةةا أ ةةدوا علةة  أن . باالنهيةةار  هةةدد هةةي دولةةا فاسةةد  م
ةان الصةلاام إنلاار ة ااصو ل اارلض اإلنلاارن ةلاا   سةةياد  أح ةةال القةةانون والعدالةةا والتعلةةيل

 خة ص اإلنلرن ل رلض الصةلم ، إب لر ةلص اإلنلرن إ  لخلعص .
يخ اام ببخعخاام تلااتلص ة ةصااار لاان ناارنةن أعقااد ةألاالد  وتعةةد الحريةةا عنةةد الرومةةان 

بااري عقلاار ا  التاام  عقاااةا لن اار ألرلاار  لبناار  نوااار  لاان الااارنةن الةضااعم ، ةبرناااو أس
 لخرلم صلخا عقد التيا  اإلياص  ال عبخم ةلاة  اإلنلرن.

        
 

 


