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 تقديم 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول الهدى ومن اقتفى أثره من بعد واهتدى بهديه، وبعد:

اإلنسان لحقوقه، واالرتقاء بهذه الحقوق، لقد كان التقدم الحضاري على مر العصور رهين التقدم في ُممارسة 
 فاإلنسان هو الذي يبني الحضارات، وهو الذي يصنع التقدم والتطوير.

ومن هنا البد من التأسيس لتلك الحقوق، وتأصيلها، للمساعدة في النهوض بعجلة تنمية وتطوير المجتمعات، 
هضة المجتمعات نظًرا لما تُثيره من انتهاكات فهذه الحقوق مطلب إنساني عالمي، وغيابها يؤثر على استقرار ون

 وُحروب بين أعضاء المجتمع اإلنساني.
إن حقوق اإلنسان من األشياء المتأصلة في كل فرد منا، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العنصر أو 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اللون، فالجميع ُمتساوون في الحقوق والواجبات والكرامة اإلنسانية، قال تعالى: )َوَلَقْد كَ  رَّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل( )اإلسر  ْلَناُهْم َعَلٰى َكِثيٍر مِّمَّ َن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ (، فحقوق اإلنسان 70اء: اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ

ليس من حق أحد مهما كان أن ينتزعها من  أقرتها الشرائع السماوية قبل القوانين اإلنسانية، بل هي منحة ربانية،
اآلخرين، فهي ثابتة كي يعيش اإلنسان بكرامة، ويتمتع باألمن واألمان، والسالم، واالستقرار، مما ينعكس على 

 ُمجتمعه الذي يعيش فيه تقدًما وازدهاًرا.
األفراد لتلك الحقوق،  وتواجه حقوق اإلنسان في عصرنا الحالي العديد من التحديات التي تنعكس على ُممارسة

حتى وصل األمر أحياًنا إلى حد سلبهم تلك الحقوق بنصوص القانون، بل وتشريع القوانين التي ُتساعد على 
ذلك، وهو ما انعكس سلًبا على المجتمعات التي يعيش فيها هؤالء األشخاص، حيث أثر التراجع في ممارسة 

 وتفاقم المشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.. األفراد لحقوقهم على مسيرة النهوض بمجتمعاتهم،
ولكي تتضح العالقة بين الحضارة، ومدى ُممارسة اإلنسان لحقوقه، سوف نقوم من خالل هذا البحث ببيان مفهوم 
الحق وتسمياته وخصائصه وتصنيفاته ومصادره، والعالقة بين الحضارة وحقوق اإلنسان، ثم حقوق اإلنسان في 

القديمة، ثم في اإلسالم وما تميز به في هذا المجال، ونختتم ببيان االنتهاكات في مجال حقوق الحضارات 
 اإلنسان, والتوصيات للحد من تلك االنتهاكات.
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