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ٌعد التارٌخ حلقات ٌكمل بعضها البعض االخر ، فالماضً اهم وسٌلة لفهم 

الحاضر ، وبفهم الماضً وادراك الحاضر ٌمكن استشراف المستقبل من 

فٌها من معطٌات تقود لفهم ذلك او تساعد على بناء تصور  واقع ماٌتوفر

 قرٌب منه .

حقوق االنسان لم تكن ولٌدة الحاضر ، ولكنها كانت قدٌمة قدم االنسان ، لذا 

ال بد لنا من ان نعرف تارٌخ حقوق االنسان ومراحل تطورها . والتً 

  -ٌقسمها معظم الباحثٌن الى ثالث مراحل هً :

 ن فً المجتمعات القدٌمة .: حقوق االنسا1-1

 : حقوق االنسان فً العصور الوسطى .1-2

 : حقوق االنسان فً العصر الحدٌث .1-3

 : حقوق االنسان فً المجتمعات القدٌمة .1-1

 : الٌونان : 1.1.1

 – 444وضع ما ٌعد اساساً دٌمقراطٌة عند الٌونان فٌما ٌعرف بالعهد الذهبً ) 

س(( النظام الدٌمقراطً الذي ٌدعو الى ان ٌحكم ( ق .م حٌث وضع )) بركلٌ 425

الشعب نفسه ، ونبذ التمٌٌز بٌن الناس سواء االغنٌاء منهم ام الفقراء ، واهمل العبٌد 

( ومع ان 46-44م ص 1445، وجعلوا خارج نطاق الحرٌة والمساواة ) عباس ، 

انه لم ٌدرك ان ما تم فً الحضارة  الٌونانٌة ٌعد تطوراً فً مجال حقوق االنسان اال 

لالنسان كٌاناً ذاتٌاً ، وان له حقوق ذات صلة وثٌقة بكٌانه كإنسان ، وكأن الناس فً 

 المجتمع الٌونانً مقسمٌن اجتماعٌا الى اربعة طبقات :

 طبقة االشراف  -

 اصحاب المهن  -



 طبقة الفالحٌن والفقراء  -

 العبٌد -

سداد الدٌون ،  وٌكون للطبقة االولى حق استرقاق الفالحٌن عند عجزهم عن

(  42، ص  2001واوجدوا لهذا المبدأ ما ٌبرره واصبح أمراً طبٌعٌاً ) سلٌمان ، 

وكان لالب والٌة مطلقة فس شؤون  اسرته بما ٌتجاوز حقوق االنسان الى القتل 

 والبٌع او التخلً عن االبناء .

كون وسٌاسٌاً تقع السلطة فً ٌد من تضمن لهم المساواة من المجتمع  وبذلك ت

الحرٌة الساسٌة لفئه معٌنة . ومقصورة على االشتراك فً الشؤون المدنٌة ، ولٌس 

 ( .113م ، ص1443لهم حرٌة كامله ، كالحرٌة الذاتٌة المستقلة ) عوالمة ، 

 : الرومان :2.1.1

كان النظام الرومانً شبٌهاً بما عرف عند الٌونان ، حٌث اخذ بنظام الطبقات ، 

هً التً تتمتع بالحقوق الكاملة ولها حق المواطنة ، وبقٌة  وكان الطبقات العلٌا

الطبقات هم العبٌد وعلى نظاق االسر ، للعائلة رئٌس ٌملك سلطة واسعة على افراد 

 ( . 200العائلة ، فكان لآلباء حق بٌع االبناء ) المجذوم ، ص 

 : مصر 3 .1.1

الحضارة المصرٌة من اهم الحضارات القدٌمة ، وعلى ارض مصر تعاقبت 

حضارات مختلفة وتباٌن النظام فٌها تبعاً السالٌب الحكم ، وعانت من الظلم ، الذي 

 صاحب المراحل التً مرت بها ، والتً ٌمكن حصرها فً االتً :

 عهد الفراعنة -

 عهد الهكسوس  -

 عهد البطالمة  -

 الفراعنة :  -1



م ٌقوم على اساس الوهٌة الملك وٌعد سٌد االرض ، بنفرد باالرادة وعلى كان النظا

بقٌة الناس السمع والطاعة . وهذا كان فً الدولة الفرعونٌة االولى ، وبقٌام الدولة 

ق.م . حاول الملوك نشر العدل ، وظهرت قاعدة ) العدل  2134الفرعٌة الوسطى 

ق م عاد نفوذ الملك الى  1550لثة عام اساس الملك ( وبظهور الدولة الفرعونٌة الثا

ماكان علٌه فً المرحلة االولى . ولقب الحاكم بالفرعون . وكان ملكه مطلقاً  وقد 

نقل القرآن الكرٌم جانباً من هذا التجبر والعلو فً قول الحق تبارك وتعالى فً 

 فرعون )فقال انا ربكم االعلى ( ) سورة النازعات ( وقد طغى فرعون فً االرض

وافسد االرض  واشاع الظلم بٌن الناس ، وقد اكد ذلك القرآن فً قوله تعالى ) ان 

فرعون عال فً االرض وجعل اهلها شٌعاً ٌستضعف طائفه منهم ٌذبح ابناءهم 

وٌستحًٌ نساءهم انه كان من المفسدٌن ( ) سورة القصص ( فال حرٌة وال مساواة 

رآي او االعتقاد مضمونة ، فالناس وال عدل فً ظل الجور البشع ولم تكن حرٌة ال

مسٌرون بما ٌرٌد فرعون ، وٌتجلى ذلك فً موضوع السحرة حٌنما امنوا قال تعالى 

) قال آمنتم له قبل ان آذن لكم (  ) سورة الشعراء ( وٌصور لنا القرآن البطش 

الفرعونً الظالم حٌث ٌوقع اشد العقوبات لمجرد ان ٌمارس االنسان حرٌة المعتقد . 

ن محاكمة بل حكم مصدره ارادة فرعون . حٌث ٌامر بقطع وصلب من امن دو

بموسى علٌه السالم . قال تعالى ) آلقطعن اٌدٌكم  وارجلكم من خالف ثم الصلبنكم 

اجمعٌن ( ) سورة االعراف ( هذا بعض جوانب الظلم فً العهد الفرعونً فً 

 مصر ٌنقلها لنا القرآن الكرٌم كما وقعت .

لفرعونٌة الثالثة للغزو الهكسوس وحكموها ما ٌقارب مائة عام . وقد تعرضت ا 

وكانت احداث قصة سٌدنا ٌوسف فً تلك الفترة ، حٌث وصف الحاكم بالملك . 

 وكان المجتمع ٌنقسم الى ثالث طبقات :

 الحكام  -1

 الفقراء واصحاب الحرف  -2

 العبٌد -3



وال  ادل وفً هذه المرحلة فً حكم مصر ٌسترق االنسان ببٌه كاالنعام ، 

على ذلك من قصة ٌوسف علٌه السالم التً اثبتها القرآن الكرٌم قال تعالى ) 

وشرةه بثمن بخس دراهم معدودة .. ( ) سورة ٌوسف ( فهذه االٌة تدل على 

ان ٌوسف تم بٌعه بمبلغ زهٌد ، وهو شاب صغٌر  وكان عهد الهكسوس ملئ 

جن ٌوسف علٌه بالعنف والقسوة والظلم الواضح الذي تجلى فً قصة س

 السالم ، حٌث ادخل السجن بعد الٌقٌن 

 


