
 حقوق اإلنسان  مفهوم
بالرغم من كون الحقوق قديمة قدم اإلنسااااااان مص لن مقااااااسان حقوق اإلنسااااااان حدي  

وق قالنشاااعن  ند القانون  ن سصعسااااة ااحرن الحقوق ري الشاااري ة رنقعقااار  ا  ع ري  ح
 .اإلنسان ري القوان ن الوض  ة

سالحريات العي عع ن لنا عسوير سممارساااااااة  قااااااااحقااااااانا  الحقوقحقوق اإلنساااااااان  ي   
البشارية سماااعنا اله ن ة سماارعنا سعحا م ضاماحرنا سلن نرضاي حاناعنا الررسرية مضارة 
ملي حاناعنا األ رى، س ي عسااااعحا لاارة األرراا بالعساااااسي كما ص يمان العنا    ناا 

 .(لآل رين راي ع عبر من حقوق كارة لرراا البشر
 حقوق اإلنسان وفق النظريتين الفردية واالشتراكية:مدلول 

من  نا نرى لن حقوق اإلنسااااااان ع عبر ا ااااااس حاا مرااراا لما ي رل بالحقوق سالحريات 
ال امة، سالعي يخعا  مدلولاا با ع ل النظرية لس الفاسفة الساحدن ري القانون الوض ي 

 سذلك كما ياي 
ي  مانااات معاااحااة لس مباااحااة ص ع ااار لرراا الحريااات ال ااامااة   وفق النظريةةة الفرديةة: 

الشاااا ن ضاااامن نظام ما، رام يمارسااااوناا لس يعمع ون بفواحد ا بمراان قا قة من لي ق د 
 س القة من لي ضغط لس غش لس مكراه.

الحريااات ال ااامااة  ي  قاادرات سمنن ير ق باااا القااانون  وفق النظريةةة االشةةةةتراكيةةة:
 لألرراا من     عقور ا لاقالن الجما ي.

 

 خصائص حقوق اإلنسان:
حقوق اإلنساااااان ص عشاااااعري سص عاعسااااان سص عورل، راي ببسااااااقة ماك النا   .1

 كل ررا. بشر، رحقوق اإلنسان معع اة ري ألنام

لن نم ع الشاااااراحع سالفاسااااافات سالنظريات الوضااااا  ة  ا  اعفاق بونو  احعرام  .2
وق الحقالحقوق سالحريات ال امة لألرراا، مص لناا عخعا  حو  مراااااااامون  هه 

سمادا اا من مجعمع ر ر سمن  ماان ر ر عب ااا ص ع ل الفاساااااااااافاات ساألراار 
  الساحدن ري الدس .



حقوق اإلنساااااااان ساحدن لجم ع البشااااااار بغن النظر  ن ال نقااااااار لس الجن  لس  .3
الدين لس الرلي السااااا اساااااي لس لي رلي ص ر، لس األ ااااال الوقني لس اصنعما ي. 

ري الارامة سالحقوق، رحقوق اإلنسااااااااااان سقاد سلادناا نم  ا لحرارا سمعساااااااااااسين 
  الم ة. 

حقوق اإلنسان ص يمان انعزا اا، را   من حا لحد لن يحرم شخقا ص ر من  .4
حقوق اإلنساااااااااااان حع  لو لم ع عرل باااا قوان ن باااده لس  ناادمااا عنعاااااا عاااك 

النا   كي ي  ش نم ع،  القوان ن، رحقوق اإلنساااااااان غابعة سغ ر قاباة لاعقاااااااارل
يحا لام لن يعمع وا بالحرية ساألمن سبمسااااااااعويات م  شااااااااا ة صحقة، بارامة، رمنه 

 رحقوق اإلنسان غ ر قاباة لاعجزؤ.
 

 :لإلنسان اإللهي التكريم مظاهر -
َنا َلَقد  : }تعالى قال :تقويم أحسن في خلقه -1 َسنِ  ِفى ٱإِلنَسـٰنَ  َخَلق   ابن قال { ِويم  َتق   َأح 

 اءاألعض سوي  القامة منتصب وشكل، صورة أحسن في اإلنسان خلق تعالى إنه: "كثير
 ."حسنها

ُتهُ  َفِإَذا: }تعالى قال :روحه من فيه نفخ -2 ي  تُ  َسوَّ وِحى ِمن ِفيهِ  َوَنَفخ   َلهُ  َفَقُعوا   رُّ
 ."وتشريفا   إكراما   إليه آدم روح وأضاف: "الواحدي قال}َسـِٰجِدينَ 

ذ  : }تعالى قال :آلدم بالسجود المالئكة أمر-3 َمَلـِٰئَكةِ  َناُقل   َواِ  ُجُدوا   ِلل   ِإلَّ  َسَجُدوا  فَ  آلَدمَ  ٱس 
ِليَس  َبرَ  َأَبىٰ  ِإب  َتك  َكـِٰفِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َوٱس   تعالى الله من ظيمةع كرامة وهذه: "كثير ابن قال{.ٱل 
 ."آلدم بالسجود المالئكة أمر تعالى أنه أخبر حيث ذريته، على بها امتن آلدم،

َماء ءاَدمَ  َوَعلَّمَ : }تعالى قال:كلها اءاألسم آدم تعليم -4 َمَلـِٰئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهم   ُثمَّ  ُكلََّها ٱألس   ٱل 
َماء َأنِبُئوِنى َفَقالَ  َحـَٰنكَ  َقاُلوا   . َصـِٰدِقينَ  ُكنُتم   ِإن َهـُؤلء ِبَأس   ِإنَّكَ  َتَناَعلَّم   َما ِإلَّ  َلَنا ِعل مَ  لَ  ُسب 
َعِليمُ  َأنتَ   المالئكة لىع آدم شرف فيه تعالى الله ذكر مقام هذا: "كثير ابن قال{..يمُ ٱل َحكِ  ٱل 
 ."دونهم شيء كل أسماء علم من اختصه بما
ذ  : }تعالى قال:األرض في خليفة اإلنسان جعل -5 َمَلـِٰئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َواِ   ِفى اِعل  جَ  ِإّني ِلل 

ضِ   ار؛اإلخب وجه على المالئكة إلى وجهم هذا الله وقول: "عاشور ابن قال{ َخِليَفة   ٱألر 
 فوسهمن في أنه الله علم ما يزيل وجه على اإلنساني الجنس فضل معرفة إلى ليسوقهم



 ."الجنس بهذا الظن سوء من
َنا َوَلَقد  : }تعالى قال :المخلوقات من كثير على اإلنسان تفضيل -6 م  َنـُٰهم   اَدمَ ء َبِنى َكرَّ  َوَحَمل 
َبرّ  ِفى بَ  ٱل  رِ َوٱل  َنـُٰهم   ح  َنـُٰهم   ٱلطَّّيَبـٰتِ  ّمنَ  َوَرَزق  ل  َنا مَّن  مّ  َكِثير   َعَلىٰ  َوَفضَّ ِضيال   َخَلق   قال{ َتف 

 لهمفض آدم بني أن ذلك فأفاد أنواعه، يبين ولم الكثير هذا سبحانه أجمل: "الشوكاني
ِضيال  } بقوله والتأكيد... مخلوقاته من كثير على سبحانه  التفضيل ذاه عظم على يدل{ َتف 

 ."كفرانه من ويحذروا بالشكر يتلقوه أن آدم بني فعلى مكين، بمكان وأنه
 :لإلنسان المخلوقات تسخير -7

رَ : }تعالى قال َمـٰٰوتِ  ِفى مَّا َلُكم   َوَسخَّ ضِ  ِفى َوَما ٱلسَّ هُ  َجِميعا   ٱأَلر  م   آلَيـٰت   َذِلكَ  ىفِ  ِإنَّ  ّمن   ّلَقو 
ُرونَ   يهماف الله أودع ولما واألرض السماوات ألجرام شامل وهذا: "ديسع ابن قال{ َيَتَفكَّ

 األشجار وأصناف الحيوانات وأنواع والسيارات والثوابت والكواكب والقمر الشمس من
 من هو ما ومصالح آدم بني لمصالح معد هو مما ذلك وغير المعادن، وأجناس والثمرات
 ."ضروراته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


