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 احقوق اإلنسان األكثر ضعف  

 فى الحضارات القديمة والديانات السماوية
فى المواثيق الدولية  ا" حقوق اإلنسان األكثر ضعف  علىالدراسة هذه سوف تركز     

بوصفهما )المرأة ، والطفل( :وهما ،فئتين من هذه الفئات  متناولة ،وتطبيقاتها فى مصر"

 . الجديرة باالهتمام من أكثر الفئات  –من وجهة نظر الباحث  –

فى المواثيق الدولية  ااألكثر ضعف  لتعرض لحقوق اإلنسان وقبل الخوض فى ا   

مصر ، سوف تحاول الدراسة فى هذا  فىالتشريعات الوطنية وتطبيقاتها ووالدساتير ،

متناولة إياه فى ، ااريخى لحقوق اإلنسان األكثر ضعف  التعرض للبعد الت الفصل التمهيدى 

 وذلك فى المبحثين التاليين:،الحضارات القديمة والديانات السماوية 

 .فى الحضارات القديمة  ا: حقوق اإلنسان األكثر ضعف  لمبحث األولا

 .فى الديانات السماوية  احقوق اإلنسان األكثر ضعف    المبحث الثانى :

 المبحث األول 

 فى الحضارات القديمة  ااألكثر ضعف  حقوق اإلنسان 
بها واالعتراف ،منذ أن ولد اإلنسان ولدت معه حقوقه ، غير أن الوعى بهذه الحقوق "   

حقوق اإلنسان الخاصة ب ئمبادالوكانت أول ...،اتخذ مسيرة طويلة بمزاياها لتمتع ل

اظه سواء  1 "التى ظهرت فى الحضارات القديمة  ئعلى البسيطة ، هى تلك المباد ور 

الحضارة الفرعونية ، وحضارة ما بين مثل )الشرقية  الحضاراتتلك التى ظهرت فى 

هو ما و ،اإلغريقية ، والحضارة الرومانية(فى المجتمعات الغربية )الحضارة  أمين( النهر

 فيما يلى: له الدراسةسوف تعرض 

 القديمةفى الحضارات الشرقية  ااألكثر ضعف  أول  : حقوق اإلنسان 
 ما يلى :فى الجزء التالى لتعرض الدراسة هذه الحضارات سوف ا ألهمية نظر  

 فى مصر الفرعونية . اضعف  كثر األحقوق اإلنسان  -

 فى بالد ما بين النهرين . ااألكثر ضعف  حقوق اإلنسان  -

 الفرعونية . الحضارةفى  احقوق اإلنسان األكثر ضعف        
 -يرى  و، وأعظمها حضارات العالم القديم الحضارات الفرعونية من أقدمتعد     

ت حمايتها فى وتم ،موجودةكانت نسان أن حقوق اإلفى هذا الصدد  -د.محمود زناتى 

 عدة نقاط تمثلت فى: إلىمصر الفرعونية، وقد استند أصحاب هذا الرأى 

كان التشريع يصدر من ولما  ؛ونيةفى مصر الفرع قام بدور مهمن الوازع الدينى إ: أول   -

يأتى التشريع ليعكس تلك  أن افكان لزام  ؛إعمال الحق لهة تتسم بواآل،اإلله الفرعون 

 .ئالمباد

                                                           
، دار الثقافة للنشر 3القانون الدولىحقوق اإلنسان : موسوعة د.سهيل حسين الفتالوى ،   -1

 . 11، ص 9002، ،1األردن، ط  -والتوزيع ، عمان 
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المجتمع كان : عكس القانون المصرى الفرعونى الحالة االجتماعية السائدة، حيث اثاني   -

 لمساواة بينهم.إلى اا سعي   ؛الناس كافة نظرة سواء إلى ينظر 

لى اعتالء بل وصلت المرأة إ جتماعى متميز،: تمتعت المرأة بمركز قانونى وااثالث   -

 الملكة حتشبسوت.،مثل منصات الحكم 

: عرف القانون الجنائى الفرعونى فكرة المسئولية الشخصية، ومن أبرز األمثلة اع  برا -

 1لى المرأة الحامل حتى تضع حملها.على ذلك عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام ع

والتى تنظم المجتمع وتحدد ، التشريعات والقوانين من اعديد  سنت مصر الفرعونية و   

  -منها ما يلى :و، وتحق الحق بين الناس ،وتحقق العدالة  ،الحقوق والواجبات

إبان محاولة لتنظيم المجتمع المصرى،قانون ال هذا وقد صدر:  ون بكوخوريسقان -1

 ،الحكم الفرعونى عندما حدثت مجموعة تغيرات أدت إلى انهيار النظام السياسى

 9.  مما استوجب التصدى إلعادة األمور إلى نصابها   ،واالجتماعى فى المجتمع 

تشريع حور يشير د.باهور لبيب ود.صوفى أبو طالب إلى أن  :قانون حور محب  -2

 ديع حور محب أنو ،أحد التشريعات التى عرفتها مصر فى العصر الفرعونىهو محب 

 3 شرعين فى التاريخ المصرى القديم.من أهم الم

التى تعرض لها  مهمة،ن اإلصالحات العديد منسب إلى صولون    : قانون صولون -3

 1 والسياسية .،واالقتصادية ،قانونه فى كل من المجاالت االجتماعية 

 حقوق المرأة فى مصر الفرعونية

 يفوق ما حظيت  تمتعت المرأة فى مصر الفرعونية بأسمى وضع اجتماعى وقانونى    

وكانت فى ذلك  ،المجتمعات الحديثة معظم مة، بل حتى فى به المرأة فى الحضارات القدي

غلت أكبر الوظائف فى لك أنها شذوالدليل على  5. ر أقرب ما تكون مساواة بالرجل العص

 6الدولة، ولعل أهم وظيفة شغلتها المرأة الفرعونية هى الوظيفة الملكية "الفرعون".

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة، مدخل تاريخى وفلسفى لحقوق اإلنساند. أحمد على ديهوم،  -1

 .   50:  14، ص ص  9019
، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  تاريخ القانون العام،د فايز محمد حسين محمد،  -9

    41، ص  9013
 . 42المرجع السابق ، ص -3
 . . 110،  102المرجع السابق ، ص ص  -1
المساواة بين الجنسين  فى مصر الفرعونية ،ومن أشكال التمييز د. محمود سالم زناتى ، -5

 .   1.، ص  9000، النسر الذهبى للطباعة ، القاهرة  ،  ضد النساء عند العرب
، دار النهضة العربية  دور المرأة الفرعونية فى وراثة العرشد. فرج محمد البوشى ،   -6

 ..101، ص   9004القاهرة ، 
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المجاالت القانونية   بالمساواة مع الرجل فى  تمتعت المرأة فى العصر الفرعونيكما     

فكانت مساوية له فى األحوال الشخصية ، وفى مجال المعامالت المالية ، وفى  كافة؛

، كما الزوجاختيار  كانت المرأة تتمتع بحريةو، قاضى وأداء الشهادة وحلف اليمين الت

أثناء  تقف على قدم المساواة مع الزوج و كانت كانت تتمتع بأهلية مباشرة عقد زواجها،

     1.  نهاء الرابطة الزوجيةالطالق وإ حالةفى كذلك الزواج ، و

 مكانت أهلية وجوب أأكاملة، سواء الهلية باأللفرعونية متازت المرأة فى الحضارة ااو   

إبرام التصرفات  ، كما كان لها الحق فى فهى صالحة الكتساب الحقوق،  داءأأهلية 

فكان لها حق اكتساب أموال  ،كاملةبأهلية مالية  اأيض  تتمتع كما كانت   .9 كافة القانونية

فات النافذة أثناء عن طريق التصر مالوصية، أ ماء عن طريق الميراث أسو،خاصة 

 3. الحياة

بأهلية كاملة  -على قدم المساواة مع الرجل -ت المرأة فى مصر الفرعونية تتمتعو كان   

لحلف  شأنها فى هذا شان الرجل، أهال   فقد كانت المرأة المصرية ،حلف اليمينو للشهادة 

 1.إذا طلبت للشهادة أمام المحكمة  اليمين

هناك من ففلم يكن هناك ما يحول بينها وبين ذلك ، المناصب  تولىأما عن وضعها فى     

و أإلقليم، امحافظ و،  لشغل منصب الوزيركانت أهال   المرأة لى أنإما يشير  الشواهد

من النساء كذلك وقيادتهم ، شخاصورئاسة عدد كبير من األ ،دارة إلمدينة،أومدير ارئيس 

عديد يمارسن الطب، باإلضافة إلى  بعضهن  يشغلن وظيفة مديرات أمالك ، وكانمن كن 

 . 5من الوظائف والمهن والحرف األخرى

 حقوق الطفل فى مصر الفرعونية

فى  القدماء المصريينان فقد ك ،تمتع الطفل فى مصر الفرعونية ببعض الحقوق    

كثير من يتبدى فى ،  ابالغ   احتراما  نسان فى الحياة العصر الفرعونى، يحترمون حق اإل

الجنين فى  احترامحق  هذه الحقوق من أهمولعل ، هميننواوأحكام قنظمهم وتقاليدهم 

، تأجيل ذلكعلى تشهد خذ بها القانون الفرعونى والتى أحكام التى هم األفمن أ ، الحياة

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة ،   حقوق اإلنسان فى مصر الفرعونيةد. محمود سالم زناتى ، -1

 . 915، ص   9004،  5ط 
 .942، ص 9001القاهرة ، ،دار النهضة العربية،القانون الفرعونى،فودةد.السيد عبد الحميد  -9
 . 959د. محمود سالم زناتى ،حقوق االنسان فى مصر الفرعونية ، مرجع سابق ، ص  - 3
 . 934المرجع السابق   ، ص   -1
د. محمود سالم زناتى ،المساواة بين الجنسين  فى مصر الفرعونية ، مرجع سابق ، ص ص    -5

56 ،54. . 
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برىء  أن الجنين كائنوتبرير ذلك ، تضع حملهان ألى إلمرأة الحامل لعدام اإل ةتنفيذ عقوب

     1 .ا ، ومن ثم فليس من المقبول أن يكون مصيره الموت مع أمه المذنبة لم يرتكب ذنب  

على خالف لم يكونوا يئدون أطفالهم،مصريين ن القدماء الألى عكل الشواهد وتدل    

مبدء  من اذلك انطالق   جتمعات القبلية والشعوب القديمة ،ولممعظم اإلى الحال بالنسبة 

 9. نسان فى الحياةاحترام حق اإل

تقديرهم لهذه المصريين من والدة األنثى قدماء فيوضح موقف أما عن حق المساواة    

لم يكونوا ينظرون إلى  اإلنجابعند نه إ، إذ واعترافهم بهاالمساواة بين الذكر واألنثى 

،  بل كانوا يرحبون ا  ا ممقوت  شيئ   وصفهاكما تفعل بعض الشعوب ، ب والدة األنثى ،

 3 ويغتبطون لمولدها. ،باألنثى

كتابه "  ر د. محمود زناتى فىأشا،  وعن حق الطفل فى النسب واإلنفاق والتربية   

لألب بعض الحقوق تجاه  أعطى قد الفرعونىالقانون إلى أن تاريخ القانون المصرى "

 1. إليه وتربيتهم ونسبهم، لتزامه باإلنفاق عليهما،مقابل حق الطاعة واالحتراممثل  ،أوالده

م عند ب واألموال األأن أسرة الرابعة يقضى بحتى األفقد كان  رثنظام اإلأما عن    

رث وظل حق اإل، ناثبين الذكور واإل تساوىبال ،لى أوالدهما الشرعيينإموتهما تؤول 

رغم انتشار نظام التسرى ،شرعيين  الغير د الشرعيين وحدهم دون األوالد لألوال  امقرر  

 5 العهد.هذا فى 

 

 : نإيمكن القول  بذلكو   

ومكانتها االجتماعية ومركزها  ، بسمو وضعهاالمرأة تمتعت فى العصر الفرعونى  -    

بين  مرموقةومكانة متفرد وهو مركز الذكور بالمساواة  ومقاربتها فى،القانونى المتميز 

 معظم الحضارات القديمة .

، وعلى قمتها الحق فى الحياة،ببعض الحقوق فقد تمتع الطفل فى مصر الفرعونية  أما-   

بالمساواة بين  –إلى حد ما  –  ، كما تمتع اا بالغ  كانوا يحترمونه احترام   ذلك الحق الذى

الذكر ، ولم مثل يرحبون بمولد األنثى نجاب حيث كانوا وبخاصة عند اإل ،ور واإلناثالذك

                                                           
 .63،  69د. محمود سالم زناتى ،حقوق اإلنسان فى مصر الفرعونية ،مرجع سابق ،ص ص -1
 .61المرجع السابق ، ص     -9
 .146المرجع السابق ، ص   -3
 . 945.د.السيد عبد الحميد فودة ،القانون الفرعونى ، مرجع سابق ، ،ص1
، مطبوعات جامعة القانون والنظم القانونيةالوسيط فى تاريخ د .عبد السالم الترمانيني،  -5

 . 149، ص 1242، 9الكويت ،   ط 
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ومساواتها بالمولود ،لحقها فى الحياة  اغيرهم من الشعوب األخرى احترام  مثل يئدونها 

 الذكر فى هذا الشأن .

 

 ما بين النهرين حضارةفى  ااألكثر ضعف  حقوق اإلنسان  
ن إإال  ،قوانين وتشريعات عديدة ظهرت فى بالد ما بين النهرينعلى الرغم من وجود     

من الشواهد التى تؤكد إهدار حقوق اإلنسان فى المجتمع العراقى القديم ،  اعديد  هناك 

افتقار المجتمع لصفة المساواة ، حيث من  –السيد عبد الحميد فوده -ما ذهب إليه   منها 

قى بحماية األموال من المشرع العرا   ، واهتمام عرف تقسيم المجتمع إلى طبقات

وما ذهب إليه مونيير ،  بصورة أكبر من اهتمامه بحماية األفراد أو األرواح،االعتداءات

Monier من  على الرغممساو للرجل ، فهى تخضع له  من أن المرأة لم تتمتع بمركز

بصفة عامة وقانون "حمورابى" م القانون ااتس باإلضافة إلى ،الكاملة تمتعها بأهليتها 

وهذه ،بالقسوة البالغة ، حيث أقر عقوبة اإلعدام على عدد كبير من الحاالت  بصفة خاصة

 1.العقوبة ال تتالءم مع األفعال المجرمة 

ظهرت فى بالد التى عديد من القوانين والتشريعات هناك  هنإوعلى الرغم من ذلك إال    

أما ، "أشنونا"وقانون و قانون "لبت عشار" ،، "أورنمو"منها   قانون ،ما بين النهرين 

 9. "حمورابى"أهم هذه القوانين والتشريعات وأشهرها فهو قانون 

 حقوق المرأة فى حضارة ما بين النهرين

ر المجتمع العراقى لحقوق عديد من الشواهد على إهداعلى الرغم من وجود   

  -من أهمها :وحقوق ن المرأة قد نالت بعض الإإل ،اإلنسان

 لقانون اوذلك طبق   ،إلدارة أموالها وباألهلية الكاملة 3 ،تمتع المرأة بأهلية التعاقد   

من  الزوج إلى زوجته عند الخطبة مبلغ  بحق المهر ،حيث يقدم ا كما تمتعت   ،حمورابى

الزواج بالطالق كان  حل عقدةعلى الرغم من أن و ،فإذا عدل عن الزواج خسره ،المال 

 إذا أوبغضته، فى أن تطلب الفرقة عن زوجها إذا للزوجة الحق ن إإال ،من حق الزوج 

وعلى الرغم  ،أن يرد إليها أموالها وبائنتهامرأة أخرى أو أهملها، وعلى الزوج اأحب 

حيث كان الزواج يتم ،ا من أن المرأة لم يكن لها الحق فى االختيار عند الزواج أيض  

،  اإال إذا كانت عاقر   ،الزواج بأخرىنه ال يحق للزوج إالتفاق بين والدى الزوجين ، إال با

  1وفى هذه الحالة تحتفظ الزوجة األولى بمكانتها ، وتعد الثانية بمكانة الخادمة لها . 

                                                           
 . 56: 51د. أحمد على ديهوم، مدخل تاريخى وفلسفى لحقوق اإلنسان  ، مرجع سابق ، ص  -1
، مرجع سابق ،  3انظر ،د.سهيل حسين الفتالوى، حقوق اإلنسان: موسوعة القانون الدولى -9

  15:14ص ص
 . 115مرجع سابق، ص تاريخ القانون والنظم القانونية،الوسيط فى الم الترمانيني،د. عبد الس -3
 . 153،  159المرجع السابق ، ص ص  - 1
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 ،الولد بالتساوىمثل ترث أباها كانت البنت أما عن الحق فى الميراث والوصاية ، فقد   

 الوصايةحق  ’وقد منح القانون الزوج ،بوها قد منحها بائنة عند زواجهاإال التى يكون أ

 1.وإدارة أموالهم ،على أوالدها

 حقوق الطفل فى حضارة ما بين النهرين

فى باطن  امنذ كونه جنين  ،شريعة حمورابى على احترام حق الطفل فى الحياة  حرصت   

منعت العالقات غير كما  ،(913،  911،  902)المواد أمه ، وهو ما نصت عليه 

 2.(194الشرعية من أجل المحافظة على النسب )مادة 

ا وإناث   اينتقل إلى األوالد ذكور  من األب رث كان المال الموروث إلى اإلبالنسبة و  

 3ويدخل فى عداد الورثة األحفاد الذين مات أبوهم  .،بالتساوى 

 اجسيم   بن بحق والده خطأ  إال إذا اقترف اال،يس للوالد حق حرمان ابنه من الميراث لو     

 1(162،  164 للمادة) اطبق   ،أكثر من مرة

ذا سرق رجل شدد القانون العقوبة على جريمة سرقة األطفال ، حيث ينص على أنه إو   

دل على المكانة يوتشديد العقوبة هنا  ، (11فعقوبته الموت )مادة ،لرجل ما  ا صغير  طفال  

 5. التى كان يتمتع بها الطفل 

 : أن مما سبق يتبين     

حيث احتلت ، وانتهاكهامن إهدار معظم حقوقها  المرأة فى المجتمع العراقى عانت  -   

والمساواة بالرجل ، بل وعانت من إهدار حقها فى عدم التمييز ،مكانة اجتماعية متدنية 

 . ولسلطته وواليته عليهاخضعت له 

مثل من حقوقها  ،  ات المرأة تنال بعض  القوانين والتشريعات بدأ عديد منمع ظهور    -

  هذه الحقوق حق الميراث والوصاية وأهلية التعاقد ، وإن كانت بعض و ،حق المهر

 .وقواعد معينة يحددها لها القانون،وأسباب  ،بظروفمشروطة 

 ،وحمايته، بهتبين حرص  شريعة حمورابى على االهتمام   لطفل فقدإلى اأما بالنسبة -   

ومنها حقه فى األمن واألمان بتغليظ عقوبة سارقه ، وإثبات ،من  حقوقه  اومنحه بعض  

                                                           
 . 151،  153المرجع السابق ، ص ص  -1
، مرجع سابق ، ص ص  3د.سهيل حسين الفتالوى، حقوق اإلنسان: موسوعة القانون الدولى -9

 ، والهامش. 12،  14
 .151السالم الترمانيني، الوسيط فى تاريخ القانون والنظم القانونية، مرجع سابق،ص د. عبد  -3
 . 950،ص9000، دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ، نصوص تاريخية.د أحمد أمين سليم، -1
  .14د.سهيل حسين الفتالوى، حقوق اإلنسان: موسوعة القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص   -5
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بيه وعدم األبن الباحترام  اا مشروط  كذلك حقه فى الميراث وإن كان حق  حقه فى النسب ، 

 . يمة ومتكرره فى حقهسارتكاب أخطاء ج

سعى إلى و،قانون حمورابى على الحفاظ على الروابط والعالقات األسرية وقد حرص  -

 تشديد العقوبات على من يخترقها .

 

 فى الحضارات الغربية اكثر ضعف  ثانيا  : حقوق اإلنسان األ
 ، اواإلنسان األكثر ضعف  ،وضع حقوق اإلنسان عامة بعد أن عرض الجزء السابق    

ا وبخاصة )الحضارة الفرعونية ،المرأة والطفل فى الحضارات الشرقية  حق خصوص 

حقوق اإلنسان األكثر لفى الجزء التالى الدراسة عرض تسوف ،وحضارة مابين النهرين( 

 :تمثال فى ، متناولة نموذجين من هذه الحضارات فى الحضارات الغربية  اضعف  

 . فى الحضارة اإلغريقية احقوق اإلنسان األكثر ضعف   -       

 .فى الحضارة الرومانية  احقوق اإلنسان األكثر ضعف   -       

 

 -: حقوق اإلنسان األكثر ضعفا  فى الحضارة اإلغريقية-
 -:من هذه الدالئل ما يلى و،  الحضارة اإلغريقيةوجود حقوق لإلنسان فى تؤكد الدالئل    

حقهم فى " حرية مثل فرادها بحقوقهم المدنية، أغريقية بتمتع اهتمت المدن اإل : أول  

أو جمعية  ،مخاطبة مجلس الشيوخ هلكل مواطن فى حال طلب اوهو ما كان مقرر  الكالم"، 

 المواطنين.

ممارسة حرياتهم فقد منح المواطنون حق مام القانون، أالمساواة  أعالء مبدإ : اثاين   

  المشاركة السياسية.و

لحقوق  ئمبادبوصفها تحقيق الديمقراطية إلى تضمنت قوانين الحكام الذين سعوا  : اثالث  

 1.ومن أشهر أمثلة ذلك قانون صولون،نسانوذلك الرتباط الديمقراطية بحقوق اإلنسان،اإل

ممثلة قوانين أثينا من أشهرها ،فى بالد الغرب مدونات لعديد من القوانين واال ظهرقد و  

عديد من اإلصالحات االجتماعية واألخير كان له  9وقانون صولون .، قانون دراكون فى 

حرم على رب األسرة ، كمابوية السلطة األمن ف يخفالتو  فى نظام اإلرث ونظام األسرة،

 3.  بن بذمة مالية مستقلة عن األبواعترف لال بيع أوالده،

 

                                                           
  .34، 34مدخل تاريخى وفلسفى لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص ص ديهوم، د.أحمد على -1

عبد السالم الترمانيني، الوسيط فى تاريخ القانون والنظم القانونية، مرجع سابق ،ص  .د -9

 .60،  54ص
    .966،ص9005،  1،دار النهضة العربية،القاهرة ، طنشأة القانون.د.السيد عبد الحميد فودة،-3
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 حقوق المرأة عند اإلغريق 

يعترف للنساء القانون لم يكن نه إ يمكن القولاإلغريق ،إذا نظرنا إلى مكانة المرأة عند    

 1قل من الرقيق. أفى مركز قانونى واجتماعى المرأة حقوق، بل كانت بالاإلغريق 

أو ولم تكن تستطيع أن تبيع أو تشترى،  ،تخضع للوالية الدائمةفى أثينا كانت المرأة و  

 9 دون إجازة وليها أو وصيها.أى تصرف تأتى 

والمساواة  ،الحضارة اإلغريقية من أول الحضارات المحققة لحق المساواة  وكانت   

هو الشخص الذى  عندهم المواطنو  3أمام القانون ،كافة المواطنين  لديهم تعنى مساواة

ن المرأة إأى   1 ،ا سن الرشدا وبالغ  أن يكون ذكر   و ، صلأن يكون أثينى األ فيه   يشترط

 .ومن ثم ال يتمتعا بحق المساواة،ة ال يكتسبا صفة المواطن ،والطفل وفق هذه الشروط

حق اإلرث، و مثل ا من الحقوق المدنية شيئ   قد منحت "أسبرطة" المرأة فى  وإن كانت  

 5.  الرجال البائنة) الدوطة(، وأهلية التعامل؛ نتيجة لضرورة الحرب التى كان وقودها

 حقوق الطفل فى الحضارة اإلغريقية 

 ،ا للقانون اإلغريقىللشروط التى ينبغى توافرها فيمن يكتسب صفة المواطنة وفق   اطبق     

 .سن الرشد  )المواطنة( ألنه لم يبلغصفة ال هذهال يكتسب فإن الطفل 

  -كان الطفل اإلسبرطىفقد ، يمنح للطفل سليم البنية فقط عند اإلغريق وكان حق الحياة    

يتقرر من خالله  ،يخضع لفحص مبدئى عند والدته -ويستوى فى ذلك الذكور واإلناث

 كان يتم التخلص منه عنسالمة جسمه من عدمه، فإذا ثبت ضعف الطفل أو مرضة 

احتفال دينى له يقام  هفى اليوم العاشر بعد مولدأما الطفل السليم ف، ه فى العراءئطريق إلقا

ويتم ،فى األسرة، ويتلقى الهدايا  اعضو  بوصفه ا رسمي   هحيث يتم قبول،خاص فى البيت 

 6. حينئذ فى اليونان ةمن األسماء التى كانت منتشرعليه إطالق اسم معين 

 : يخلص الباحث مما سبق إلى أنه   

                                                           
،   السلطة والحرية وفلسفة حقوق اإلنسان ، دراسة تاريخية وفلسفيةد.فايز محمد حسين ،  -1

 .302، ص  9010دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، 
 . 994د. محمود سالم زناتى ،حقوق اإلنسان فى مصر الفرعونية ، مرجع سابق، ص -9
  36،  35ص ص إلنسان، مرجع سابق،وفلسفى لحقوق امدخل تاريخى د. أحمد على ديهوم، -3
، دار النهضة العربية، النظرية الدستورية فى الديمقراطية األثينيةد. السيد عبد الحميد فودة، -1

 . 46،  45، ص ص 9006القاهرة، 
، الوراق للنشر الحقوق السياسية الغائبة للمرأة المسلمةد. أشرف خليفة السيوطى،   -5

 . 995، ص 9011، 1ط والتوزيع، عمان ، األردن ،
، دار المعرفة (1اليونان : دراسات فى تاريخ الحضارات القديمة )د. حسين الشيخ،  -6

 . .  150،  112، ص ص   9005الجامعية، اإلسكندرية ،  
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على الرغم من أن الحضارة اإلغريقية كانت شديدة الحرص على تحقيق مبدأ -   

تحول دون تمتع المرأة والتى  -الرشدالذكورة وبلوغ سن  - نه قُنن بشروط إإال  ،المساواة

من هذا الوضع ُحرمت المرأة من ممارسة  اوانطالق  ، الطفل وتستثنيهم من نيل هذا الحقو

بل  ،واالجتماعى ،مركزها القانونى تدنىمدنية والسياسية ، وترتب عليه معظم حقوقها ال

 واإلنسانى.

فى حرمانه من معظم حقوقه فى  ،على الطفل اما ينطبق على المرأة ينطبق أيض  -   

، فعلى  كافة حقوقهالتى تبيح له التمتع ب ،لعدم اكتسابه صفة المواطنة؛الحضارة اإلغريقية 

وجب الشرط الثانى )أن رم بمحُ نه إا( إال ق الشرط األول فيه )أن يكون ذكر  الرغم من تحق

بأن يكون  امشروط  كان ،(،بل حتى تمتعه بأهم حقوقه وهو الحق فى الحياة ايكون بالغ  

 ور واإلناث . ذكوفى هذا يستوى ال ،سليم البنية

 فى الحضارة الرومانية ااألكثر ضعف  نسان حقوق اإل
وا نللفظ العربى "الحق"، فهم كا على تعبير مرادف فى كتابات الفقهاء الرومان  عثرلم ي   

دون اصطالح دال بقى "الحق"  لذا للداللة على القانون و الحق، "jus"يستعملون تعبير

عرفتها لتكون  –التى فرضتها ظروف الحياة  –ذ عرفت بعض الحقوق إوروما  ، عليه

 1 . ال جوهر قانونى له كيانه الذاتى،ة تنظيمية لوسي

 -:وهى ،إال بتوفر ثالثة شروط القانون الرومانى أما الشخصية القانونية فال تكتسب فى   

 . اأن يكون الشخص حر   :أول  

 ا.روماني   اأن يكون مواطن   : اثاني   

 9أسرة. أن يكون رب  : اثالث   

أن  نالباحثين يروبعض  نإإل ، فكرة الحقبوعلى الرغم من جهل القانون الرومانى   

  -:منها فى المجتمع الرومانىظهرت نسان حقوق اإلل مظاهرالهناك بعض 

  إجراءات محاكمة عادلة. قواعدمثل ؛تكفل ضمانات لألفراد وجدت بعض القواعد ا : أول  

  .إقرار المساواة بين الرومان واألجانب : اثاني   

 وحقهم فى التقاضى.،إقرار حقهم فى الزواج ، مثل تحسين وضع الرقيق  : اثالث  

  الحد من سلطات رب األسرة . : ارابع   

 3لتجريم على المساس بشخص المواطن.إضفاء صفة ا : اخامس  

                                                           
، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، ، فكرة الحق فى القانون الرومانىد.السيد عبد الحميد فودة  -1

  33:  31، ص ص  9005، 1ط
تاريخ القانون: مع دراسات فى نظرية الحق والقانون فى د عبدالمجيد محمد الحفناوى،  -9

 . 44، ص 1225، دار الهدى للمطبوعات، القانون الرومانى
  16:  11، ص ص ل تاريخى وفلسفى لحقوق اإلنسان،مرجع سابقمدخد. أحمد على ديهوم،  -3
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مجموعات  لمدة ألف عام،حتى صدور اباقي   عشر ثنىإلوظل قانون األلواح ا  

 1. ،"جوستنيان"

 حقوق المرأة فى الحضارة الرومانية
هلية مكانة المرأة عند الرومان، كانت معدومة األعديد من الباحثين إلى أن يذهب    

للبحث فى  ما جرى فى االجتماع الذى عقد فى روما " لكذويدل على  ، العتبار )األنوثة(

خروية، وأنها نها لن ترث الحياة األأقرر أنها " كائن ال نفس له، ووالذى "،  المرأة نؤوش

 9".  رجس

وفى خالل هذه الفترة لم تكن  ،فى روما تخضع للوالية الدائمة فترة طويلةظلت المرأة   

ون إجازة ، دمهمةتزوجة، تستطيع إجراء أحد التصرفات المالمرأة، متزوجة أو غير 

خضعن يكانت النساء و 3 ،مبراطورية السفلىفى عصر اإلهذه الوالية ختفت احتى  وليها

ة والعشرين سن الخامس وحين يصلن إلى،  حتى سن البلوغلنظام الوصاية الدائمة 

 1.صبحن كامالت األهليةي

: ول األ -ذا استوفت شرطين:إال إعلى أوالدها م لم تكن تحصل على الوالية ن األإإال    

 5 لن تتزوج ثانية. ان تقسم بأنه: أالثانى و.اقل من خمسة وعشرين عام  أال يكون عمرها أ

فعلى العكس من ذلك ،وإذا كانت المرأة الرومانية قد حرمت من تولى المناصب العامة    

ولم يكن للمرأة حق االشتراك فى نشاط ، لم يكن اشتغالها بالحرف والمهن موضع تقييد

عندما و 6،  المساهمة فى انتخاب الحكام أو حق تولى المناصب العامةمجلس الشعب أو 

أتاحوا للبنات  وإنماناث، على الذكور دون اإل يقصره الرومان روما لمفى ظهر التعليم 

 . 4فرصة مساوية للتعليم والدرس.

 حقوق الطفل فى الحضارة الرومانية
المولود من زواج غير شرعى الولد ينتسب الولد إلى أبيه إذا ولد من زواج شرعى، أما   

وإن كانت ،فإن كانت حرة فهو حر مثلها  ،سب إلى أمه ويتبعها فى مركزها القانونىتفين

 4.  امثلها أيض   رقيق فهو رقيقمن ال

                                                           
 . 195ون العام ، مرجع سابق ، ص فايز محمد حسين محمد ، تاريخ القان -1
 . 996، ص غائبة للمرأة المسلمة، مرجع سابقالحقوق السياسية الة السيوطى،د. أشرف خليف - 9
 . 994د. محمود سالم زناتى ،حقوق اإلنسان فى مصر الفرعونية ، مرجع سابق ، ص  - 3
 .116مرجع سابق، ص د.السيد عبد الحميد فودة ، فكرة الحق فى القانون الرومانى ،  -1
المرأة عند الرومان: دراسات حول وضع المرأة الجتماعى والقانونى  محمود سالم زناتى، -5

 .  994،ص 1254دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية ، فى العصور القديمة )الكتاب الثانى(، 
 .42،  46المرجع السابق ، ص ص  -6
 .133المرجع السابق ، ص - 4
 . 934الوسيط فى تاريخ القانون والنظم القانونية، مرجع سابق ،صالسالم الترمانيني،د عبد  - 4
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داخل أسرته فى ظل القانون القديم حق االعتراف باألطفال الذين يولدون  ولرب األسرة  

 1حق الحياة والموت .فى ا. . وهو اآلمر وله حق إنكارهم أيض  ،داخل األسرة 

فى القانون الرومانى ال تؤسس على فكرة السلطة األبوية  هإن العالقة بين األب وأوالد   

بل على فكرة "رب األسرة" فيخضع األبناء لسلطة أبيهم أو لسلطة رب األسرة الذى ،

 اسرة مادام متمتع  فهى تستمر طوال حياة رب األ ،هى سلطة دائمةيخضع له أبيهم، و

 9بالشخصية القانونية.

غير ملزم إال بتربية  لبنات فهوإلى اأما بالنسبة ور،أوالده الذككل  األب ملزم بتربية و  

سنه  ن غير بالغ م   دويعكان يخضع لنظام الوصاية، الصبى غير البالغو 3 ، األولى فقط

عن حق األبناء فى أما  1 ،انثىا أم بحسب ما إذا كان ذكر   ،سنة 19سنة أو  11عن أقل 

لجميع أوالد  يمنح صفة الوارثفى القانون الرومانى نظام اإلرث ل ارث فطبق  إلا

 .5المتوفى

 : يخلص الباحث مما سبق إلى أنه   

أو شواهد لحقوق  ،وجود عدة مظاهرإلى ى الرغم من إشارة  بعض الباحثين عل -   

ا هم كانوا يجهلون  فكرة الحق لفظ  ذلك لم يلغ كونن إإال  ،اإلنسان فى الحضارة الرومانية

أما عن بعض الحقوق التى عرفوها فهى مقتضيات ضرورية لتنظيم حياتهم  ،ومعنى 

 اليومية، وإن كان هذا الوضع قد طرأ عليه بعض التغير فيما بعد.

فهى مقتضاها لصاحبها التمتع بالحقوق أما الشخصية القانونية والتى كان يسمح ب -   

 –ا أن يكون الشخص حر  -رومانى وهى ) يحددها القانون ال ةمرهونة بشروط  ثالث

هذه الشروط شغلت المرأة  وأن يكون رب أسرة(، وفى ضوء -ية بالجنسية الرومان امتمتع  

أما  للوالية والوصاية حتى سن البلوغ، خاضعةحيث كانت معدومة األهلية،؛مكانة متدنية 

وإن كانت لم تحرم من تولى بشروط يحددها القانون، نتمتعها ببعض حقوقها فمرهو

 بعض المناصب واالشتغال ببعض المهن،والفرص المتساوية فى التعليم .

                                                           
، الوالء  النظم القانونية القديمة لدى اليهود واإلغريق والروماند.محمد على الصافورى ،  - 1

 199، 191، ص ص  1226للطبع والتوزيع ، شبين الكوم ،

، دار ن: مع دروس فى مبادىء القانون الرومانىأصول تاريخ القانود. أحمد ابراهيم حسن،  -9

 . 191،ص9003المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية ، 

 .130د محمود سالم زناتى، المرأة عند الرومان ، مرجع سابق ،ص -3

 . 23د عبدالمجيد محمد الحفناوى، تاريخ القانون، مرجع سابق ،ص -1

 . 911القانون والنظم القانونية، مرجع سابق ،صد عبد السالم الترمانيني، الوسيط فى تاريخ  -5
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ا لهم من حقوق كان معظم حقوقهم ، وحتى ما كان مقرر  أما األطفال فقد حرموا من  -   

حياة حق النسب ومردوده إلى طبيعة الزواج ومشروعيته ، وحق المثل قيد شروط ، 

 والذى كان يملك حق الحياة والموت ألبنائه، وهكذا ...  ،ومردوده إلى رب األسرة

 المبحث الثانى

 فى الديانات السماوية انسان األكثر ضعف  حقوق اإل

الشرائع القديمة عرفت منذ فجر التاريخ اللبنات األولى لفكرة حقوق اإلنسان ، و إن    

جميع  هتعد من أهم قواعد النظام الديمقراطى، وهى قطب الرحى الذى تدور حول التى

 1الصور المتبانية لألنظمة السياسية المعاصرة.

فهى تولد معه، وهذا ، ا إنسان   خلقهها الله تعالى لإلنسان بمجرد نسان أثبتحقوق اإل إن   

لصيقة بشخصيته، بطبيعتها، نسان والساسية التى يملكها اإلعلى الحقوق األ اصدق تمام  ي

فى حرمة مسكنه، وفى حرية  ه، وحقهنسان فى سالمة جسمحق الحياة، وحق اإلمثل 

تثبت له هذه الحقوق  ابمجرد أن يولد حي  فإلخ ، ...المساواة، عمله، وحرية الزواج، وحق 

 9. ولذلك يطلق عليها فى القانون الوضعى الحقوق الطبيعية لإلنسان ،وتلتصق بشخصيته،

فى  اوبخاصة اإلنسان األكثر ضعف   ،من هذا المنطلق وبعد عرض حقوق اإلنسان   

الحضارات القديمة الشرقية )الحضارة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين( والغربية 

حقوق اإلنسان فى ل هذا الفصل سوف يعرض المبحث الثانى من،)اإلغريقية والرومانية( 

 متناوال  :   ةالديانات السماوية الثالث

 فى اليهودية . اول  : حقوق اإلنسان األكثر ضعف  أ         

 فى المسيحية . اا : حقوق اإلنسان األكثر ضعف  ني  ثا        

 فى اإلسالم  اا : حقوق اإلنسان األكثر ضعف  لث  ثا        

 

 أول  : حقوق النسان الكثر ضعفا  فى اليهودية
 . العهد القديم والتلمود :هما  لى مصدرينإترجع الشريعة اليهودية   

                                                           
 ضمن كتاب ،  "االعتراف بحقوق اإلنسان فى الشرائع القديمة"، د. محمد عبد الوهاب خفاجى - 1

   9005، مطلب جامعى ، اإلسكندرية ،  حقوق اإلنسان، د . ماجد راغب الحلو و آخرون ، 

 .54،ص

، دار  مقاصد ضرورية للتشريع اإلسالمىحقوق اإلنسان  د. رمزى محمد على دراز،  -9

 .103، 109، ص ص9013الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، 
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لها  اوقد سميت بالعهد القديم تمييز   ،التسمية العلمية ألسفار اليهود هوو : د القديمالعه -1

ويطلق على العهدين  ،الكتب الخاصة بالعقيدة المسيحية الذى يشمل،عن العهد الجديد 

واألسفار  ،أسفار التوراة القديم علىمل العهد ب المقدس(. ويشالقديم والجديد اسم )الكتا

 1 األنبياء. وأسفار،األناشيد  وأسفار ،التاريخية

التلمود ال تتجاوز بضعة نصوص، وردت  إن األحكام القانونية الواردة فىالتلمود :  –

 9ة تناثرة فى أسفار التوراة الخمسم

لديانة دستور ا هو -على حد قول د.عبد الحميد متولى  – والتوراة )الكتاب المقدس(   

هو عبارة عن تفسير للتوراة، وقد كتب هذا الكتاب عدد من أحبار اليهودية، بينما التلمود 

 3.  ود فى القرن الخامس بعد الميالداليه

 ،نظرة اليهود إلى أنفسهم من خالل  مفهوم اليهودى فى الشريعة اليهودية  يتضح   

وهى نظرة تتسم بالعنصرية؛ حيث يرون أنهم وحدهم "شعب الله المختار" وأبناؤه 

 1.  ن وحدهمييسرائيلواإل،سرائيل إوأحباؤه، وأن الله تعالى هو رب 

نسل إلى نق الديانة اليهودية، وال ينتمى كل شخص ال يعت  هوف يهودالاألجنبى عند  أما   

ال يعترف له بالشخصية واألجنبى  ، كل من ارتد عن الديانة اليهودية و بنى إسرائيل، 

، فالمجتمع اليهودى مثله مثل المجتمعات القديمة لم يكن يعرف األفكار المعروفة  القانونية

لشريعة وبالتالى ميزت  ا ، : الحرية والمساواة بين األفرادفى العصر الحديث مثل

اإلبراء من منها:،فى عديد من المجاالت جنبى واأل اليهودية فى المعاملة بين اليهودى

 5والعقاب، والزواج. الدين، و تملك العقارات، و التجريم

من  دهاحيث يع؛يهودية الغير أقصى درجاته فى تصويره  للمرأة ويبلغ تمييز اليهود    

لخدمة اليهود الذين  اليكون الئق   ؛ الحيوانات، وأن الله خلق األجنبى على هيئة اإلنسان

                                                           
 . 923د عبد السالم الترمانيني، الوسيط فى تاريخ القانون والنظم القانونية، مرجع سابق، ص -1

 .924المرجع السابق، ص    -9

 .15مرجع سابق،  ص مبدأ المساواة فى اإلسالم ، ، د.فؤاد عبد المنعم أحمد  -3

دار النهضة العربية ،  نظرة اليهود لألجنبى فى الشريعة اليهودية،د.فرج محمد البوشى ،   -1

 . 94،  94، ص ص 9002القاهرة ، 

 . 34،  36المرجع السابق ، ص ص  -5
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أجلهم؛ ألنه ال يناسب ألمير أن يخدمة ليال  ونهارا حيوان، وهو على من خلقت الدنيا 

 1صورته الحيوانية.

 فى مجال القانون كان لمبدء استعالء اليهود على غيرهم من الشعوب آثار مختلفةو 

 أهمها:

 بعدم احترام العهد، حيثقد أوردت التوراة عدة نصوص تأمر اليهود ل نقض العهد:أول :  

" وذلك فى )سفر ا"ال تقطع لهم عهد  بقوله  -فى شبة جزيرة سيناء –أمر الرب موسى 

 . (9اآلية  4التثنية ، اإلصحاح 

 ا.ال لمن كان يهودي  إال تثبت  هىف الحماية القانونية المقصورة على اليهود:: اثاني   

  9 .فاالعتداء على غير اليهود ال يشكل جريمة ؛إباحة االعتداء على غير اليهود: اثالث   

لى إستدعها احين تقرب من مدينة لكى تحاربها، : "فى هذا الصدد التوراة تقول و  

فيها تكون للتسخير  إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعوب الموجودةجابتك أالصلح، فإن 

 ،واألطفال،وتستعبد لك، وإن لم تسالمك ، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، أما النساء 

غتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التى فاوالبهائم وكل ما فى المدينة، كل غنيمتها، 

 وهو ما يؤكد مبدأ استعالء اليهود على غيرهم من الشعوب . 3إلهك". ،أعطاك الرب

وبعد محاولة إلقاء الضوء على مصادر الديانة اليهودية ، ونظرة اليهود إلى أنفسهم    

الجزء حاول يسوف وقصر الحماية القانونية عليهم دون غيرهم ،،والتى تتسم باالستعالء 

وبخاصة  ،الكشف عن مدى وجود أو اعتراف شرائعهم بمسألة حقوق اإلنسان التالى 

 . والطفل()المرأة  فئتىإلى بالنسبة 

 حقوق المرأة فى الديانة اليهودية 
 للمرأة والجتماعى المركز القانونى  

سلبتها كل و ،فأهانت مكانتها،الحط من قدر المرأة  فى اا كبير  قطعت اليهودية شوط     

 ، وتسير الكتب اليهودية ساوت المرأة اليهودية بالحيوانها ، حتى لقد حقوقها أو معظم

                                                           
 . 44صالمرجع السابق ،  -1

 9002النهضة العربية ، القاهرة ، ، دار  القانون اليهودى القديمد. السيد عبد الحميد فودة ،  -9

 . 139:  130، ص ص 

 . 11:  10، سفر التثنية ، اإلصحاح  الكتاب المقدس ، العهد القديم -3
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مثل هو النيل من حقوق المرأة وجعلها أال و؛فى مسار واحد  التوراة والتلمودالمقدسة مثل 

إذ ال إنفاق على الزوجة مادامت ال  ،يعامل الرجل خدمه ثلمامالخادمة ، فهم يعاملونها 

 1تعمل فى المنزل.

توراتهم وبعض ما ورد فى  إلى االديانة اليهودية لعنة، استناد   اعتبرت المرأة فىو   

نها أغرت آدم باألكل من ؛ أل علوها أصل الشرور، ومنبع الخطاياوج،  م المقدسةكتاباته

دم آنها دفعت إنها مصدر الخطيئة، حيث ألى المرأة على إاليهود ينظرون ف  9. الشجرة

صحاح ى)العهد القديم، سفر التكوين، اإلف فقد جاء فى التوراة، كل من الشجرة الملعونةلأل

منها؟ فقال  كلأن ال تأوصيتك أكلت من الشجرة التى أل آدم ) هل أن الرب سأ" (الثالث

وهذا مخالف لما جاء فى "كلت...أعطتنى من الشجرة فأآدم: المرأة التى جعلتها معى هى 

ُكال   {قال تعالى فى سورة البقرة  ،الكريمالقرآن  نَّة  و  ْوُجك  اْلج  ز  قُْلن ا ي ا آد ُم اْسُكْن أ ْنت  و  و 

ا  اِلِمين  ِمْنه  ة  ف ت ُكون ا ِمن  الظَّ ر  ب ا ه ِذِه الشَّج  ال ت ْقر  ا و  ْيُث ِشئْتُم  غ د ا ح  ا الشَّْيط اُن   (35)ر  لَُّهم  ف أ ز 

ل ُكْم فِي األْرِض  قُْلن ا اْهبُِطوا ب ْعُضُكْم ِلب ْعٍض ع دُوٌّ و  ا ك ان ا فِيِه و  ا ِممَّ ُهم  ج  ا ف أ ْخر    ع ْنه 

ت اع   م  و   3. } (36ِإل ٰى ِحيٍن ) ُمْست ق رٌّ

نجسة طوال فترة حيضها، ويجب أن تحبس  عدوهاه احتقار اليهود للمرأة: ومن وجو   

 1 .أو حيوان ينجس ،أو إنسان ،أو كساء ،البيت؛ ألن كل ما تلمسة من طعام فى

 

 -وهو ما سوف يتم تناوله فيما يلى :، اليهودية  ى ويعكس نظام الزواج وضع المرأة ف  

 على–ه ، فمن يمتنع عن ا فى الشريعة اليهوديةا ديني  يعد الزواج واجب    -:نظام الزواج  

وقد جاء فى التلمود فى هذا الصدد ما يلى :  )إن  5. ا يعد آثم   –الرغم من مقدرته عليه 

الذى ال يتزوج إنما يعيش بال بهجة، بال بركة، بال مال(، وتوصى الشريعة اليهودية 

 6.اليهود بالزواج المبكر 

عندهم عادة ال، لذلك فقد جرت  االعهد القبلى على بقاء دمهم نقي  حرص اليهود فى ولقد    

فالرجل منهم يختار زوجته من داخل عشيرته    4، ة األجنبيةتحريم الزواج من المرأعلى 

                                                           
،المكتب الجامعى الحديث ،  مشاركة المرأة فى مجتمعات العالم الثالثد.محمد سيد فهمى، -1

 .  11،  ص  9019اإلسكندرية ، 
 . 62الحقوق السياسية الغائبة للمرأة المسلمة، مرجع سابق، صد. أشرف خليفة السيوطى،  -9
المركز القانونى للمرأة فى ممارسة العمل العام فى النظم د.صالح أحمد السيد جوده ،-3

،الكتاب الثالث ، دار النهضة العربية ،  الوضعية والشرائع السماوية الثالث"دراسة مقارنة"

 ، وهامشها .94، ص9002القاهرة ، 
 .49د. أشرف خليفة السيوطى، الحقوق السياسية الغائبة للمرأة المسلمة، مرجع سابق ،  ص  -1
 . 991،  993د. السيد عبد الحميد فودة ، القانون اليهودى القديم ، مرجع سابق ، ص ص -5
د.صالح أحمد السيد جودة ، المركز القانونى للمرأة فى ممارسة العمل العام فى النظم   -6

 . 31، 30الشرائع السماوية الثالث"دراسة مقارنة" ، مرجع سابق ، صالوضعية و
 .46د.فرج محمد البوشى ، نظرة اليهود لألجنبى فى الشريعة اليهودية ، مرجع سابق، ص -4
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بل لقد  ، ة هى تحريم زواج اليهودى بأجنبيةفالقاعد  1، جنبىال تعطى لأل اوالمرأة أيض  ،

 9. فى اغتصاب النساء غير اليهوديات أجمع الحاخامات اليهود على أن لليهودى الحق

ا الثة عشرأما عن السن المفروضة لصحة الزواج فهى الث      للرجل والثانية عشر عام 

ا للعنة، وتعدد الزواجات جائز من بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اأما للمرأة، ،  عام 

  3بدون حد. اشرع  

األصل فى انعقاد الزواج أن يتم بالتراضى المقترن بعدة  -: فى الزواج التراضى

والبد من موافقة األب على والعائلية ،،االحتفاالت الدينية و ،منها الكتابة،إجراءات شكلية 

وإن ،نصف الطالما أنها لم تبلغ سن الثانية عشر و،زواج ابنته ، ورضاء البنت غير الزم 

 وجب الحصول على موافقتها على الزواج .رأيها ، فإن تجاوزت هذه السن  ذكان يؤخ

ألب  المهرذلك لصحة الزواج ، ويدفع  والمهر فى الشريعة اليهودية شرط -:حق المهر 

الزوجة وقت انعقاد الخطبة ، وإذا عدل الخاطب عن إتمام زواجه فقد ما دفعه من مهر ، 

 1المهر إلى الخاطب . ضعفب المخطوبة التزم أبوها بدفع أما إذا كان العدول من جان

 لُ نح  ي   " ، أنه (1-1، فقرة  91اإلصحاح )وكما أتى فى سفر التثنية ،  -: حق الطالق

وحق الطالق حق مطلق للزوح دون  ،بالطالق أوحد الزوجين أبموت إما الزواج 

ويحق للزوج أن يعيد زوجته ،  سبابذ ال يجوز لها طلب الطالق مهما كانت األإالزوجة، 

خر بعد طالقها فال تحل لزوجها آذا تزوجت من شخص إنها أبعد طالقها بعقد جديد، غير 

  5 "ولو انحل الزواج الثانى بطالقها من زوجها الثانى أو بموته.،ول األ

منحته له شريعته ،ن الطالق فى الشريعة اليهودية حق للرجل دون المرأة إأى     

 وحرمت منه المرأة . ،يةداليهو

إال إذا مات أبوها ولم يكن له ،كانت المرأة فى الديانة اليهودية ال ترث  -:الميراث حق 

ن أى إحيث تقول "  4، فقرة  94سفر العدد قانون الميراث فى أبناء ذكور ، وهو ما أكده 

 6. ا ، تنقلون ملكه إلى ابنته "رجل يموت من غير أن يخلف ابن  

خذته عادت أذا إفال ترث، وإنما تستحق بعد موت زوجها مؤخر صداقها، فما الزوجة أ  

ذا إو ،زوجها تركة ذا لم تطالب به، فلها أن تعيش مع الورثة من مال إهلها، أما ألى بيت إ

                                                           
 . 934د. السيدعبد الحميد فودة ،القانون اليهودى القديم، مرجع سابق،ص -1
 46فى الشريعة اليهودية، مرجع سابق، ص صد.فرج محمد البوشى ، نظرة اليهود لألجنبى   -9

 ،44. 
، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، (1مقارنة األديان : اليهودية )د. أحمد شلبى ،   - 3

 . 946،   ص  1266
، دار النهضة العربية ،  ، تاريخ النظم القانونية والجتماعيةد.صوفى حسن أبو طالب  -1

 . 942، ص  1246القاهرة ، 
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ال يشاركه فيه أقاربها وال ، زوجها وحده إلى ا ا شرعي  يؤول ما تملكه ميراث   ماتت الزوجة 

 1أوالد ورث أقاربها نصف ما تركته. لهايكن ن لم إأوالدها، ف

الولد أن ا:هأهممن سباب أل ؛ ناثلى توريث الذكور دون اإلإمال الشرع اليهودى لذا    

والرجل له حق  ، خرىأسرة ألى إب بينما البنت بحكم الزواج تنتقل يحافظ على جنس األ

، باإلضافة إلى  القبيلةالعائلة أو العشيرة أو كما أن الزواج من داخل ، الميراث دون البنت

ن الشريعة اليهودية لم تنصف المرأة من إ، باع بينما البنت تباع عند الزواجالولد ال يأن 

 9. تحقير مكانتها كان ذلك دليال  علىو،وإنما سلبتها حقوقها ،ناحية حقها فى الميراث 

ليس للمرأة عند اليهود ذمة مالية  نه إإذ  ، لمرأة عند اليهود ال تملكا-: األهلية المالية

فالمرأة فى الديانة اليهودية ليس لها أهلية مالية، وال يحق لها أن تبيع أو  3، مستقلة

ا على رجال فحق الملكية كان مقصور   1،  ى، وكل ما تملكه هو ملك لزوجهاتشتر

للشريعة حكام وغيرها قد وردت فى المصادر الشرعية هذه األ و،   5 العشيرة فقط

 6. )التوراة والتلمود(  اليهودية

إلى أن طرق   Gaudementوجودمنت  ،ذهب د.فخرى مبروك -الشهادة:الحق فى 

ثبات يعتمد ولما كان اإل ، أساسى على شهادة الشهود، واليمينعتمدت بشكل ااإلثبات 

، حيث اا دقيق  ون اليهودى لها تنظيم  فقد وضع القان،بصفة أساسية على شهادة الشهود 

أو الزوجة، وكل من له  ،األبوينمثل من: األقارب  قضى بعدم جواز سماع شهادة كل  

هؤالء إلى لمصلحة على ذكر الحقيقة بالنسبة وذلك لغلبة ا،الدعوى  مصلحة فى

  4.الشهادة فى حق الوبناء عليه فإن المرأة لم يكن لها  ،االشخاص

المساواة بين الجنسين فى الشريعة عديد من المشاهد بعدم تشهد  -:المساواة حق 

 :منها ، واليهودية

                                                           
 . 319د عبد السالم الترمانيني، الوسيط فى تاريخ القانون والنظم القانونية، مرجع سابق ، ص-1
 .99المرأة فى مجتمعات العالم الثالث ،مرجع سابق،   ص د.محمد سيد فهمى، مشاركة -9

د.صالح أحمد السيد جودة ،المركز القانونى للمرأة فى ممارسة العمل العام ، مرجع سابق،   -3

 .92ص

 .41د. أشرف خليفة السيوطى، الحقوق السياسية الغائبة للمرأة المسلمة، مرجع سابق، ص  -1

 .99المرأة فى مجتمعات العالم الثالث ،مرجع سابق، صد.محمد سيد فهمى، مشاركة  -5
 .92د.صالح أحمد السيد جودة ،المركز القانونى للمرأة ..، مرجع سابق، ص  -6
 . 140،  162د. السيد عبد الحميد فودة ، القانون اليهودى القديم ، مرجع سابق، ص ص   -4
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شريعة أقرت أن المرأة كانت دون الرجل عقال  وحكمة، بوصفها الديانة اليهودية ن إ -

 1. "وعلى ذلك ال تتساوى معه فى الحقوق وااللتزامات

عض مظاهر بالسيد عاشور فى كتابه "مركز المرأة فى الشريعة اليهودية" يعرض و  -

، وذلك  الغبن الكبير الواقع على المرأة فى اليهودية ليبين ؛ المساواة بين الجنسينعدم 

 -:  يلى فيما 

 .ة بينما يمكنه أن يمنع ابنته من أن ترث  ،ليس لألب أن يجرد ابنه من الميراث -

 أما الزوجة فال يقبل منها نفى نسب حملها. ،قرار به متروك للرجلنفى النسب أو اإل -

 ذا زنا زوجها فى المسكن الذى يقيمان به.إليس للمرأة اليهودية أن تشكو  -

 ،وعائلته،لى زوجها إبل تنسب  ،لى عائلتها بعد زواجهاإال تحتفظ المرأة اليهودية بنسبها -

لى وصاية إويؤدى ،ويضعف من شخصيتها المدنية ،أمام زوجها  هاوهذا يضعف مركز

 9الزوج عليها. 

 الديانة اليهوديةحقوق الطفل فى 

يتضح حق الجنين فى الحياة فى ظل نظام التجريم والعقاب فى  : حق الجنين فى الحياة  

بتعويض  من  يتسبب فى إجهاض المرأة الحاملالتوراة ألزمت    حيث،الشريعة اليهودية 

 99.3ية صحاح الحادى والعشرين، اآلورد فى سفر الخروج، اإلكما ، زوج المرأة

تكاد تكون  يتمتع األب فى الشريعة اليهودية بسلطة واسعة على أبنائه ، : حق الحياة   

 مماثلة لسلطة رب األسرة فى شرائع بالد ما بين النهرين ، ولكنها أخف وطأة من سلطة

ال ، والحياة على أبنائه  فلم يكن لألب حق الموت أو، رب األسرة فى القانون الرومانى 

يقتل ابنه عقوبة على جريمة ارتكبها ، بل البد من عرض األمر على يستطيع األب أن 

وحدها النطق بعقوبة الموت ضد  مجلس شيوخ القبيلة )محكمة الحكماء( التى تستطيع

ثير الديانة وقد حرمت الشريعة اليهودية تحت تأ ،لك ذينفرد األب ب دون أننب ذبن الماال

 1ا لآللهة .والتضحية بهم قربان  ،ال عادة وأد األطف، مثل بعض العادات الوثنية

كان النظام األبوى هو السائد فى األسرة اليهودية ، حيث ينسب الولد إلى :حق النسب  

ا ا كان أمر اعتبار الولد عضو  ذوال يبين من النصوص ما إالزواج الشرعى،حالة أبيه فى 

                                                           
 . 14، مرجع سابق، ص د.فؤاد عبد المنعم أحمد ، مبدأ المساواة فى اإلسالم  -1
  14:  15المرأة فى مجتمعات العالم الثالث،مرجع سابق،ص ص مشاركة د.محمد سيد فهمى، -9
 . 149،  141المرجع السابق،ص  ص  -3
، دار المطبوعات  فلسفة وتاريخ النظم الجتماعية والقانونيةد. أحمد إبراهيم حسن ،  -1

  141، ص  9003الجامعية ، اإلسكندرية ، 
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أم أنه ينسب إليه دون حاجة  ،يحتاج إلى إقرار األب بأبوته لولده بعد والدته ،فى األسرة

 1.ك اإلقرارلذل

بن األكبر وتمييز اال،تتميز شريعة اليهود بتمييز الذكور على اإلناث حق الميراث :   

ن الزواج الشرعى على األوالد بالتبنى ، الناتجين عتمييز األوالد  كذلك  ،خوتهإعلى بقية 

 2وحرية الشخص باإليصاء بماله مقيدة .

غيرها من الشرائع ،مثل منح الطفل فى الشريعة اليهودية ،إلى جانب هذه الحقوق     

 ،والحضانة ،والرضاعة،الحق فى التسمية ، مثل األخرى بعض الحقوق الطبيعية 

 عديد من الباحثين المهتمين بتاريخ النظم االجتماعية القديمة .وهو ما أكده  ،والرعاية

  مما سبق يتبين أن :  

ما الشرائع السماوية القديمة عرفت فكرة حقوق اإلنسان منذ فجر التاريخ ، وبخاصة  -  

التى  ،( وذلك بموجب طبيعته اإلنسانيةالحق فى الحياة مثل يطلق عليها الحقوق الطبيعية )

 . من الذات العليا  امخلوق   ي اح ااو كائن   اوبمجرد كونه إنسان   ،خلقه بها الخالق

لصيقة به  -الحقوق الطبيعيةمثل  –من حقوق اإلنسان  اأن بعض   وعلى الرغم من -   

نه تعرض ويتعرض على مدى التاريخ لكثير من االنتهاكات لهذه إإال  المجرد كونه إنسان  

و السياسية ،واالقتصادية ،ليس فقط الطبيعية وإنما غيرها من الحقوق االجتماعية ،الحقوق

لطبيعة كل  اوفق  ، اومن ديانة ألخرى أيض   ،، تختلف حدتها من حضارة ألخرىغيرهاو

 خاصة. اواإلنسان األكثر ضعف  ،منهم ونظرتها لإلنسان عامة 

فى  -موضع الدراسة  – اوبخاصة اإلنسان األكثر ضعف   ،فيما يتعلق بحقوق اإلنسانو -  

إلى االستعالء التى ينظر بها اليهود نها  نابعة من نظرة إيمكن القول ،الديانة اليهودية 

أنفسهم بوصفهم "شعب الله المختار" ،وبالتالى من دونهم فهو أجنبى ، واألجنبى ال 

يهودى ، بل يعترف له بالشخصية القانونية، وال يتمتع بالحمايه القانونية التى يتمتع بها ال

 نث العهد معه .حيباح االعتداء عليه و

 ،للغاية ي افكان متدن،ة اليهودية أما عن المركز القانونى واالجتماعى للمرأة فى الشريع -  

وتعاملت معها  ،من حقوقها اآلدمية او سلبت منها كثير  ،حيث حطت من مكانتها وحقرتها 

لعنة فهى من وجهة نظرها تها عدمن ذلك  ساوتها بالحيوان ، وبل أكثر  ،الخادمةمثل 

 ألنها أخرجت آدم من الجنة بإغوائه .،للخطيئة  ر  مصد

                                                           
 . 940د. صوفى حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ، مرجع سابق ،   ص - 1
 . 941المرجع السابق ،    ص  -9
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نتها فى الشريعة اليهودية انتهاك ومكا ،ومركزها،نجم عن هذه النظرة المتدنية للمرأة   -  

الفتاة عن الزواج إال عندما  رضاءثلة فى عدم االلتزام بضرورة متم،كثير من حقوقها 

وقصر حقه على الزوج فقط ، ووضع قيود ،تبلغ سن معين ، وعدم جواز طلبها للطالق 

لكرامتها  امتهان  ،ال والميل إلى توريث الذكور دون اإلناث على حقها  فى الميراث ، ب

،كما سلبتها حقها فى الذمة المالية المستقلة ، وحقها فى الملكية كذلك حقها فى الشهادة عند 

والذى بدى فى كثير من ،التقاضى .ومن ثم ُحرمت من حقها فى المساواة بالرجال  

 المظاهر.

فى حرص الديانة  اوهو ما بد ،ى فى الشريعة اليهوديةأما األطفال فكان وضعهم أسم -   

ألهمية اإلنجاب ؛ اوجعل االمتناع عنه إثم  ،اليهودية على الحث على الزواج والتبكير به 

 .لبقاء النوع

وتغليظ  ،حق الجنين فى الحياةمثل  ،وانعكس  ذلك على نيل األطفال بعض الحقوق -

الحق، كذلك حق الحياة وتحريم بعض  العقوبة على من يتسبب فى التعدى على هذا

حظى األطفال الذكور فى لقد و، وأد األطفالمثل ت التى كانت سائدة فى ذلك العهد العادا

 الشريعة اليهودية بتمييزهم عن اإلناث .  

غيرها من الشرائع مثل اليهودية إلى جانب هذه الحقوق منح الطفل فى الشريعة  -   

 والرعاية.  ،والرضاعة،ميةالحق فى التسمثل ،الحقوق الطبيعية ا مناألخرى بعض  

 فى المسيحية انسان الكثر ضعف  حقوق اإل:  اثاني  

نسان، والفلسفى لحقوق اإل ،فى التكوين التاريخى اكبير   اسهام  إ المسيحية لقد أسهمت   

تمع، ومكانته فى المج ،نسان ذاتهمن خالل تغيير النظرة إلي اإل ،طرأ ةوذلك من خالل عد

ناحية ثالثة من خالل  وها فى تقييد السلطة السياسية، ومن ناحية ثانية من خالل دور

فى صياغة بعض مفاهيم  ةكبير مساهمةأسهم  ،صياغة مفهوم جديد للحقوق والحريات

قد أثر ذلك فى صياغة المفاهيم العالمية لحقوق ،و نسان وتطوير مفاهيم أخرى حقوق اإل

 بى للمجتمع العالمى الحديث. وروأورثها المجتمع األ،وهى التى ورثها  ،ننسااإل

 ،وشخصيته السامية ،قواعد حول حرية اإلنسان ةقد أرسلت رسالة السيد المسيح عدل   

أو االعتداء عليها؛ وقد ساعد هذا ،منها وحقوقه التى ال يجوز للسلطة السياسية االنتقاص 

ابت هو أن رسالة السيد المسيح فاألمر الث، نسانلحقوق اإل فى التكوين التاريخى والفلسفى

بين عهدين، عهد قديم ال يرى اإلنسان، إال من خالل الدولة، حيث  –كما قيل  -حد فاصل

 1صالح المجموع يفوق ويطغى على صالح الفرد، وعهد جديد يمجد اإلنسان ويسمو به.

                                                           
،  905مرجع سابق، ص ص ،د.فايز محمد حسين ، السلطة والحرية وفلسفة حقوق اإلنسان  -1
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وهو التوارة ،ند المسيحين وأتت نصوص الشريعة المسيحية فى الكتاب المقدس ع   

، وتسمى التوراة "العهد القديم" ويسمى اإلنجيل "العهد الجديد"، و العهد اواإلنجيل جميع  

 1. راة ويوجهها حسب اعتقاد المسيحينيفسر التو والمسيحين األهم،  ابكتهو الجديد 

 نسان على النحو التالى: حقوق اإل ات المسيحية فى مجالإسهامونوضح فيما يلى 

تولت المسيحية يذهب د. ثروت بدوى إلى أن  نسان والمواطن:أول : التمييز بين اإل

نسان الشخصى، وحقوقه وواجباته ر ذلك التوازن الذى كان يقوم بين: وجود اإليمتد

آباء فقد نادى ، الخاصة وعضويته فى جماعة سياسية، أى بين ذاتيته امواطن  بوصفه 

ومن هنا ظهرت  ، وتنفيذ قوانينها، للسلطة السياسية القائمة بالخضوع األوائل الكنيسة

ويقصد بذلك أن الفرد المواطن ملزم بالخضوع  ، فرقة بين اإلنسان والفرد المواطنالت

وكان الهدف من هذه  ،فهو حر فى عقيدته  ا ،إنسان  بوصفه لسلطة الحاكم، أما الفرد 

بداية إرهاصات   دتمييز بين اإلنسان والمواطن يعال و ، ةإقرار حرية العقيدالتفرقة هو 

 .. نسانحساس بقضية حقوق اإلاإل

نسان أنها أقرت سهامات المسيحية فى مجال حقوق اإلإمن أهم  ا: تأكيد حرية العقيدة:ثاني  

لى االعتراف بالفرد إوهذا أدى  ، إلقرار تم تأكيد الحريات الفرديةحرية العقيدة؛ وبهذا ا

وتخليص األفراد من التبعية الدينية للحاكم، وبذلك تأكد استقالل الفرد عن ،ا نسان  إبوصفه 

 9الجماعة التى يدخل فى تكوينها. 

المسيحية يشير د. ميشال الغريب إلى أن ة فى إرساء مبدأ سيادة القانون: : المساهماثالث  

إذ حدت المسيحية بذلك من  ،فى إرساء مبدأ سيادة القانون ةكبير مساهمة أسهمتقد 

ا من دعوة المسيح للفصل بين السلطتين الروحية صالحيات الحاكم المطلقة، انطالق  

وفى إنشاء دعائم  ،هذا الفصل بين السلطتين أساس التشريعات الالحقة يمثلوالزمنية، و

 القانون العام الداخلى لمعظم الدول.

الديانة المسيحية على كرامة ركزت  يد على الكرامة والوحدة اإلنسانية:ا: التأكرابع  

وعلى المساواة بين جميع البشر باعتبارهم أبناء الله وأوصى المسيح عليه ، نسان اإل

الدعوة ن السالم حوارييه أن يعاملوا الناس بمثل ما يحبون أن يعاملوهم به، وفى هذا تكم

                                                           

، القاهرة ،  9مكتبة النهضة المصرية ، ط (،2، مقارنة األديان : المسيحية )د. أحمد شلبى  -1

 .151،ص1265

 . 904د.فايز محمد حسين ، السلطة والحرية  وفلسفة حقوق اإلنسان.، مرجع سابق، ، ص  - 9
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محبة بخالف الديانة اليهودية؛ فالمسيحية جاءت بقاعدة ال ،لمساواة بين البشرإلى ا

 1محل قاعدة االنتقام الواردة فى التوراة.  والتسامح،والمساواة ،واألخوة ،

وتؤكد المسيحية هذه المعانى فى قول السيد المسيح " ال تدينوا فال تدانوا، ال تقضوا    

 . 9على أحد فال يقضى عليكم ، اغفروا يغفر لكم " 

إنجيل متى فى مساواة والرحمة فى قول المسيح عليه السالم وتؤكد المسيحية ال   

وأما أنا فأقول لكم:  ،وتبغض عدوك ،"سمعتم أنه قيل: تحب قريبكصحاح الخامس اإل

الذين يسيئون  أحبوا أعداءكم، وباركوا ألعينكم، وأحسنوا إلي مبغضيكم، وصلوا ألجل

". اى خدك األيمن فحول له اآلخر أيض  . من لطمك علوكذلك قوله ". ،إليكم ويطردونكم"

 3 . م على حماية الكرامة اإلنسانيةفلقد كان الدين المسيحى يقو

 نسانية، قد القى قبوال  الوحدة اإلنسانية والكرامة اإل دير بالذكر أن تأكيد المسيحية وج   

نسان، وبوجه خاص حدث تأثيرات كبيرة فى صياغة المواثيق العالمية لحقوق اإلأا، وحسن  

ة اإلنسانية والكرامة الوحد والذى أكد فى مادته األولى نسان،اإلعالن العالمى لحقوق اإل

ا ارتبطت ارتباط  قد أسهمت فى تكوين أمهات األفكار السياسية التى فالمسيحية ، اإلنسانية

اة بين البشر؛ ن تعاليم السيد المسيح تقوم على المساوألى إضافة باإل ،نسانبحقوق اإل اوثيق  

قد ساهم كل ذلك فى فوعلى هذا عالمية،  هديانبوصفها خاطبت الجميع  ألن المسيحية

 1نسان.بلورة حقوق اإل

سوف تحاول ،وبعد عرض إسهامات المسيحية فى مجال حقوق اإلنسان بصفة عامة    

المرأة والطفل الدراسة فى الجزء التالى التعرف على مدى إسهاماتها بصورة خاصة مع 

 .  ااألكثر ضعف  الفئات  بوصفهما من  ،

 حقوق المرأة فى المسيحية
 -:وانعكاسها على حق المساواة فى الديانة المسيحية مكانة المرأة

ة الخير واسمها أخذت المرأة فى الديانة المسيحية مكانتين أو صورتين، األولى صور   

عذراء وال،فأما مريم فهى األم  ،الخاطئة.الشر، وهى صورة المرأة تمثل  مريم، وصورة

 ،وأما المرأة الخاطئة التى وقعت نتيجة إغواء الشيطان ، األولى فى التاريخ البشرى

،  فلم يكن موقف السيد المسيح منها هو موقف التسامح والشهوات،والملذات ،والنفس 

يحف بها ،بامرأة زانية  يئيوحنا ما يلى " ج من إنجيلحيث جاء فى اإلصحاح الثامن 

                                                           
 . 902:  904المرجع السابق ، ص ص  -1

 .  4، إصحاح  ، عدد  إنجيل لوقا -2
، دار النهضة العربية، القاهرة، الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنساند.عثمان أحمد عثمان،   -3

 . 12، ص 9015

 . 902د.فايز محمد حسين ، السلطة والحرية وفلسفة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق، ص  -1



25 
 

مسكت وهى تزنى ، المرأة أُ  ، وقيل له: هذه لى السيد المسيحإالرجال وعابرو السبيل، 

السيد المسيح: من كان منكم بال خطيئة  فقال لهم ...، اتجف خوف  كانت الخاطئة تر..و

دينك، وراء اآلخر، وبقى يسوع معها، فقال لها : أنا ال أُ  اليرمها أوال  بحجر، فذهبوا واحد  ف

 1."ئىاذهبى وال تخط

وإنما هى أدنى منه ،ال تتساوى مع الرجل  أما عن مكانة المرأة فى المسيحية فهى   

من خالل ما أتى فى رسالة بولس الرسول إلى أهل وهو ما يتضح  ،حيث تخضع له،

ألن  ؛خضعن لرجالكن كما للربا)أيها النساء  حيث يقول:( 99عدد 5إصحاح )، أفسس 

كما تخضع الكنيسة ..و.رأس الكنيسة ،  اكما أن المسيح  أيض  ، الرجل هو رأس المرأة

طرس الرسول وما أتى فى رسالة ب 9، (للمسيح ، كذلك النساء لرجالهن فى كل شىء 

 3.أيتها النساء ، كن خاضعات لرجالكن( األولى حيث يقول )

رسالة ما أتى فى  -عليها أن تخضع للرجلوأن  -لمرأة المسيحية ل ه النظرةذويؤكد ه   

" حيث يقول :( 13، 3،4) (اإلصحاح الحادى عشر)بولس األولى إلى أهل كورنفوش 

وألن ؛ ة بل المرأة من الرجلليس من المرأ ألن الرجل؛  وأما رأس المرأة فهو الرجل

ولقد فسر رجال الدين . المرأة بل المرأة من أجل الرجل" الرجل لم يخلق من أجل

 1المسيحى هذه االتجاهات على أن المرأة أدنى من الرجل فى الحقوق والواجبات.

لى وجهة النظر المسيحية عن المرأة من خالل إ يمكن التوصلفإنه الرغم من ذلك ب و   

بل إن  ،جنس أدنى من الرجالقط على أنهن ، فلم يعامل النساء وتعاليمه  حياة المسيح

وخدمته تبين أنهن متساويات مع  ،إيجابية للنساء ةتعاليم المسيح كانت زاخرة بصور

كتاب األناجيل  –ويظهر ذلك بوضوح فى كتابات الرجال  ،نسانيةالرجال فى كل القيم اإل

 . األربعة

ودلل على ذلك بأفعاله مع المرأة التى ،ولقد حرر المسيح المرأة كما حرر الرجل     

واالضطرابات ،وأعلن الخالص لمواجهة المشاكل، ( 11- 1:  4أمسكت فى الزنا )يوحنا 

فى الشخصية اإلنسانية ، ولكى يعيد الناس إلى المجتمع ، وأراد أن يحرر المرأة من 

ى من التمييز العنصر  ، وأن يحررها لمجرد المتعة والتسلية جسدها استغالل

                                                           
د. أشرف خليفة السيوطى، الحقوثق السياسية الغائبة للمرأة المسلمة، مرجع سابق، ص ص   -1

49  ،43 . 
 99،عدد  5، إصحاح أهل أفسسالعهد الجديد ،  رسالة بولس الرسول إلى  -9
 .1،عدد  3، اصحاح رسالة بطرس الرسول األولى -3
 .50د.فؤاد عبد المنعم أحمد ، مبدأ المساواة فى اإلسالم ، مرجع سابق، ص -1
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ن نساء وأبوصفهن ا فى أن يعشن حياتهن المسيح للنساء أن يكن أحرار   ادلقد أر،والجنسى

 1هن كائنات بشرية كاملة.وصفيقبلهن المجتمع كما هن، ب

فى تأكيد سمو المركز  ةكبير مساهمةساهمت المسيحية ن إوعلى هذا يمكن القول    

 9مكانة محترمة.فى  رسالة السيد المسيح  هاالقانونى واالجتماعى للمرأة، حيث وضعت

وضع المرأة  وحق المرأة فى الطالق والميراث والملكية يعكس نظام الزواجو   

 -:ما يلى،فيومركزها القانونى فى المسيحية،

  : الزواج -أ

رابطة مقدسة تجمع بين رجل وامرأة فى حياة  الزواج فى الشرائع المسيحية جميعها"  

وحقوق  ،ووضع أسسه وأحكامه،مشتركة، ولذلك عنيت الشريعة المسيحية بتنظيم الزواج 

والزواج فى الشريعة المسيحية يقوم على مبدأ الواحدية ، ويعنى فى المقام  3. "أطرافه

ثر من زوجة واحدة األول عدم جواز تعدد الزوجات ، حيث ال يجوز للمسيحى أن يتخذ أك

 1فى وقت واحد .

 ،رجل واحد وامرأة واحدةزواج أى ،الشريعة المسيحية مبدأ الزواج األحادى  وتقر   

حيث يقول فى ،إلى أهل كورنثوس األولى فى رسالة بولس الرسول وهو ما أكده ما جاء 

وذلك بعد  5،  امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها" ليكن لكل واحد " حديثه عن الزواج 

 أحقية المرأة فى الرضا عن الزواج .

يدل على و، النوع  بقصد بقاء والد نجاب األإاسية للزواج المسيحى هو سالغاية األو   

يقول ابن العسال:  ، وامألوا األرض"،وأكثروا ،ناجيل "أثمروا ذلك ما ورد فى األ

                                                           
  96،  95ص  المرأة فى مجتمعات العالم الثالث،مرجع سابق،صد.محمد سيد فهمى، مشاركة -1

 .910والحرية وفلسفة حقوق اإلنسان  ، مرجع سابق،صد.فايز محمد حسين ، السلطة  -9

 
، دار الموجز فى شرح أحكام الحوال الشخصية لغير المسلميند.رمضان أبو السعود،  -3

 .121، ص9000المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
، مكتبة الجالء الجديدة ،  ، األحوال الشخصية لغير المسلميند. محسن عبد الحميد البيه -1

 . 144، ص  9005،  9المنصورة ، ط 
 .العهد الجديد ، رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس -5
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هدف إنجاب األوالد يستتبع  و، "والد لتبقية النوع يالد األإ"القصد األول من الزيجة هو 

 1.   تهمتربي احتم  

  : حق الطالق -ب

ثار المباشرة العتبار الزواج تعد هذه الصفة من اآلو،زواج عالقة أبدية بين الزوجين ال    

ويؤكد هذا ما جاء يعبر عن هذه الصفة بعدم قابلية الزواج لالنحالل ، ، و  اا مقدس  سر  

عما إذا كان يحل للرجل أن يطلق  ،الفريسيون وسألوهعلى لسان المسيح حينما جاءه 

 9مرأته لكل سبب ، فقال قولته المشهورة " إن الذى جمعه الله ال يفرقه إنسان " .ا

يؤكد هذا الوضع قول المسيح :  الطالق إال فى حالة الزنا، تبيحالشريعة المسيحية الف  

وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إال  ،من طلق امرأته فليعطها كتاب طالق"وقيل 

على  اينطوى ضمني  ماوهو  3ومن تزوج مطلقة فإنه يزنى" . ،يجعلها تزنى ،لعلة الزنى

 .ي اكل منهما زان دوإال يع ،عدم جواز االرتباط لكل من الزوجين مرة أخرى

بصدد ما يطلق  فإننا نكون،قهما اانحلت الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين أو باتفوإذا    

 ،دد تطليقعليه الطالق، أما إذا لزم تدخل سلطة دينية أو قضائية لتقريره فإننا نكون بص

فإذا ،وتتفاوت مذاهبها فى مدى إباحته  ،ن الشريعة المسيحية ال تعترف إال بالتطليقإإال 

لزوجين فتراق ااوال تجيز أبدية الرابطة الزوجية  أنكانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد مبدأ 

إال أن الكنائس األرثوذكسية  ،ل الجسمانىاألحكام نظام اإلنفص اوفق  ،فى العيشة 

ألن الشريعة المسيحية تقوم  اولكن نظر  ، ود معينةية تعترف بالتطليق فى حدتوالبروتستان

على مبدأ أبدية الزواج، فإنه من المتفق عليه أن حاالت إباحة الرابطة الزوجية، تعد من 

 1ثناء الذى ال يقاس عليه وهذا ما يسمى بمبدأ تحديد أسباب التطليق.قبيل االست

 :حق الميراث  -ج 

يجدر القول ،تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة  منتوضيح موقف الكنيسة  سبيلفى     

جاء أحدهم إلى المسيح يقول له : " يامعلم ،  ؛ا للميراث ا محدد  لم تضع الكنيسة نظام   نهإ

؟ " ثم قال  اا أو مقسم  فأجابه " من أقامنى عليكما قاضي  قل ألخى أن يقاسمنى الميراث " 

قوانين (فالمسيحية لم تضع 15:  13، عدد  19:" تحفظوا من الطمع " )يوحنا ، إصحاح 

روحية ، فى ظلها ممكن حل المشاكل المالية ، وينطبق هذا  ئمالية ، وإنما وضعت مباد

 5على موضوع الميراث .

                                                           
د.رمضان أبو السعود، الموجز فى شرح أحكام االحوال الشخصية لغير المسلمين، مرجع  -1

 .901، 903سابق، ص ص
 .149الشخصية لغير المسلمين ، مرجع سابق ، ص د. محسن عبد الحميد البيه ، األحوال -9
 . 14، ع  16، اإلصحاح  ، إنجيل لوقا 5إنجيل متى -3
 .30، 92د.محمد سيد فهمى، مشاركة المرأة فى مجتمعات العالم الثالث  ،مرجع سابق،ص-1
 ، اإلسكندرية ، مصر . الكنيسة القبطية األرثودكسيةموقع األنبا تكال هيمانوت :  -5

https://st-takla.org/P-1_.html 

https://st-takla.org/P-1_.html
https://st-takla.org/P-1_.html
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 :حق الملكية  -د 

حيث تحتل ،يوضح المركز القانونى للمرأة فى ظل الشريعة المسيحية وضع المرأة    

فى الشريعة المرأة تنعكس على حقوقها ، ومنها حق الملكية ،  ف، مكانة دون الرجل 

 1ا لزوجها. تملك حيث كان جميع ما تملكه يصير ملك  ال المسيحية 

 

 حقوق الطفل فى الديانة المسيحية
 المكانة الجتماعية لألطفال فى المسيحية

ينال األطفال مكانة اجتماعية مرموقة فى الشريعة المسيحية ، فهم مرغوب فيهم ، حيث    

لى البابا بيوس الثانى عشر إيهتم المسيحيون بكثرة النسل ويحاربون تحديده، ومما ينسب 

والوارد فى مجلة  ،1254يطالى لجمعيات العائالت الكثيرة العدد سنة قوله فى االتحاد اإل

إن خصب الزواج شرط لسالمة  "يلى: ما،  1254سنة  1941الوثائق الكاثوليكية العدد 

اح رلألف ومجلبة ،اإللهيةوالثقة بعنايته ،يمان بالله ودليل على اإل،الشعوب المسيحية 

 .9."العائلية.

 حق الطفل فى العطف والحنان والهتمام 

مباركة السيد المسيح والحب فى ،واالهتمام  ،والحنان،تمثل هنا حق الطفل فى العطف    

فى ، وفى هذا يقول المتنيح األنبا غريغوريوسفى  وسعادتهم بنيل هذه المباركة ،لألطفال 

ويباركهم. ،ويصلى ،قدموا إليه أطفاال  ليضع يديه عليهم تفسيره إنجيلى متى ومرقس" "

 ،أو من رجال الدين،وكان وضع اليد وال يزال وسيلة ينال بها األبناء البركات من آبائهم 

واحترامهم له ،ومن ثم فقد دل هذا التصرف من آباء االطفال على إيمانهم بمخلصنا 

 3ومحبته.. ،وتقديرهم لبركاته 

بيد أن تالميذ ويقول فى موضع آخر " وقدم البعض إلى مخلصنا أطفالهم ليلمسهم ،   

عاج معلمهم بتقديم أولئك معتقدين أنه ال داعى إلز،المعنى  وا فهم هذاؤمخلصنا أسا

والسيما أن الناس فى تلك األيام كانوا ينظرون إلى ما داموا غير مرضى، ،الصغار إليه

أن  أما معلمنا فحين رأى ،، وإنما نظرة ازدراء ونفور األطفال ال نظرة عطف وحب 

ألن لمثل  ؛لى والتمنعوهملهم: "دعوا األطفال يأتون إ، وقال اتالميذه فعلوا ذلك استاء جد  

عضاء محبوبون فى ملكوت الله، بل إن فهم بطهارتهم وبراءتهم أ ،هؤالء ملكوت الله"

ة. ولذلك قال لهم:"الحق أقول لكم إن من ال ال ألمثالهم فى الطهر والبراءملكوت الله ليس إ
                                                           

د.صالح أحمد السيد جودة ،المركز القانونى للمرأة فى ممارسة العمل العام فى النظم  -1

 .31الوضعية والشرائع السماوية الثالثة"دراسة مقارنة"  ،مرجع سابق، ص
 .140(، مرجع سابق، ص 9د. أحمد شلبى ، مقارنة األديان : المسيحية )  -9

فى الكتاب المتنيح األنبا غريغوريوس)تأليف(، اإلكليريكى منير عطية )إعداد(،  -3

، جمعية األنبا غريغوريوس أسقف البحث  " فى تفسير إنجيلى متى ومرقس3المقدس"ج

 . 20،ص 9005العلمى،شركة الطباعة المصرية ، القاهرة، 
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ن أيدون أن يدخلوا هذا الملكوت يجب يقبل ملكوت الله مثل طفل فلن يدخله"، فالذين ير

ونقاء قلوبهم ،وميول األطفال فى تواضعهم وصفاء نفوسهم ،وطباع ،تتوافر فيهم صفات 

م وانتفاعهم بتعليمه،واعتمادهم عليهم ،وحبهم لوالديهم وطاعتهم لهم  ،والمكر،من الشر 

بوصفهم طفال واحتضنهم رحب مخلصنا باأل ساسوعلى هذا األ ،وإرشادهم وحكمتهم

 1(10:  11)إشعياء بهم.. واهتمامه،وعطفه عليهم  ،لمحبته لهمعالمة 

 نخلص مما سبق إلى ما يلى :   

إلى تغير النظرة إلى مفهوم حقوق اإلنسان وإعادة  الديانة المسيحيةأدى بزوغ فجر  -   

حيث  ؛اإلنسان وسمو مكانته صياغته فى قالب جديد  وهو ما نبع من تغير النظرة إلى 

جاءت المسيحية بعد اليهودية والتى أعلت من شأن اإلنسان اليهودى فقط وخصته بكل 

م حقوقه اإلنسانية وسلبت منه معظ ،وأحطت من شأن غير اليهودى )األجنبى(،الحقوق 

 .،وحقرت من شأن المرأة ونعتتها بأفظع السمات 

أتت المسيحية بعد هذا العهد فأرست مبادىء  حرية اإلنسان وحقوقه التى ال يجوز -

 التفريط فيها أو االعتداء عليها .

المسيحية فى مجال حقوق اإلنسان ، وكان أول هذه الحقوق هو  مساهماتبرزت  - 

 اله ذاتيته الخاصة وكونه مواطن   اأى بين كونه إنسان   ؛نسان والمواطنتمييزها بين اإل

ينتمى إلى جماعة سياسية يخضع بموجبها لقوانينها وسلطة حاكمها ، وأسهم هذا التمييز 

 فى إقرار حرية العقيدة لإلنسان وما ترتب عليها من حريات  .

أسهمت المسيحية أيضا  فى إرساء مبدأ الكرامة اإلنسانية ووحدة الجنس البشرى أى  -

وهو ما أسهم فى بلورة ،المساواة بين البشر جميعا  ألنها خاطبت العالم كديانة عالمية 

 مفاهيم حقوق اإلنسان والتى انعكست فيما بعد فى المواثيق العالمية لحقوق اإلنسان ..

لمرأة فى المسيحية فعلى الرغم من أن المسيحية لم تساوى بين الرجل أما عن مكانة ا -   

وهو ما تعبر عنه بعض ،وإنما وضعت المرأة فى مكانة أدنى من الرجل ،والمرأة 

انعكست  -" رأس المرأة فهو الرجل" و  " المرأة من الرجل"     –نصوصها ورسائلها

فاألول لم يقنن أى ؛ لميراث والملكية هذه المكانة على النيل من بعض حقوقها  كحقها فى ا

 ؛حرمت منه المرأة  الثانى وهو حق الملكيةو ؛ج له نظام محدد من قِبل الكنيسة لم يدر

حيث  أقرت الشريعة المسيحية بأن يؤول للزوج كل ما تملكه زوجته . و أقرت الديانة 

ق إال فى حالة المسيحية حق المرأة فى الرضا عن الزواج،وإن كانت ال تبيح حق الطال
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الزنا  ، وعلى الرغم من ذلك إال أن تعاليم المسيح كانت تعكس  صورا  إيجابية للنساء ، 

 وساوت بينهم وبين الرجال فى كثير من القيم اإلنسانية.

لألطفال  مكانة اجتماعية مرموقة أما بالنسبة لحقوق الطفل فقد كفلت الديانة المسيحية  -   

ارتفاع قيمة اإلنجاب فى الشريعة المسيحية والحث على الزواج المبكر   ، ربما كان منبعها 

للطهارة والبراءة   االستمرار الوجود ، وتعامل السيد المسيح مع األطفال  بوصفهم رمز  

 حيث احتضنهم واهتم بهم ، وإن كانت هذه النظرة مخالفة لنظرة البعض فى ذلك الحين

 والتى كانت نظرة نفور وازدراء .

 فى اإلسالم اا :حقوق اإلنسان األكثر ضعف  ثالث  

و كلل االعتراف  ،قوق اإلنسان فى الشرائع القديمة لقد بدأت إرهاصات االعتراف بح  

و بلغت  ،بها و توج فى الشرائع الدينية ، و السيما الشريعة اإلسالمية التى ارتقت بالبشر

صلى  –و سنة سيدنا محمد ،ا ، و قد حوى القرآن الكريم ا عظيم  بهم فى هذا المضمار شأن  

موجهة فى تشريع حقوق اإلنسان و حمايتها ، وليس فقط فى  ئمباد –وسلم  هالله علي

 1االعتراف بها .

هى : "كل ما تعلق به مصلحة  والمقصود بحقوق اإلنسان " فى الشريعة اإلسالمية  

ل ما و فرض حمايتها " أى ك ،نظمها و ،ختصاصلإلنسان أقرها المشرع على جهة اال

ريعة اإلسالمية ، وهى من سمات الش مهمةسمة  هىو  ارتبط به مصلحة لإلنسان ،

: فأحكام الشريعة اإلسالمية فى الحقيقة شاملة لجميع ورعايتها المصالح جميعها  شمول

 9والجماعية. ،الفرديةو ،و األخروية،المصالح الدنيوية 

 اإلسالم طبيعه حقوق اإلنسان فى

ثبتها الشرع لإلنسان بمجرد أ ،إن حقوق اإلنسان فى الشريعة اإلسالمية أحكام شرعية   

ا و معنى كونها أحكام   ،لمجتمع كافةخاصة ، و مصلحة االا لمصلحتة ا ، تحقيق  كونه إنسان  

اإلتيان بها  –و تعالى  هالله سبحان –وواجبات طلب الشارع  ،شرعية أى هى فروض

 ،و أخروية على سبيل الحتم و اإللزام ، بحيث يترتب على مخالفتها عقوبات دنيوية

 ا بهذه األحكام منها :صبغ حقوق اإلنسان بصبغة األحكام الشريعية يرتب أمور  و

أن روعيت فيها ، : أنها إلهية المصدر، بمعنى أنها صادره عن الله سبحانه وتعالى أول  

 .مصلحة الفرد متوائمة مع مصالح الجماعة تكون

 نسان ال يخلو من حق الله عز وجل.: أن كل حق من حقوق اإل اثاني  
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 1االعتداء عليها.عدم جواز مخالفتها ، أو  يهايترتب عل هشرعية ، فإن حكام  أ هاألن: و اثالث  

إذا كانت المصادر الدولية والوطنية لحقوق اإلنسان لم تظهر فى الساحة اإلنسانية "و   

والقانونية بمظهرها الحالى إال منذ ما يقل عن نصف قرن من الزمان ، فإن المصدر ،

قد أقر هذه الحقوق منذ أربعة عشر ،الدينى لحقوق اإلنسان ممثال  فى الشريعة اإلسالمية 

ن كما وردت فى الشرعة الدولية للحقوق اإلنسانية ، مدونة وواردة فحقوق اإلنسا...  اقرن  

فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منذ فجر اإلسالم وقبل تدوين شريعة األمم 

 حقوق -بهذا الوضع  -وهى ...   المتحدة عن حقوق اإلنسان بأكثر من ألف وأربعمائة سنة

 –فليس من حق بشر  –سبحانه  -إنها حقوق شرعها الخالق، ا ، والتعديال  أبدية التقبل حذف  

 9."دى عليها.تعأن يعطلها أو ي –من كان  اكائن  

ه، بالمساواة مع غيره دون و حقوق اإلنسان تدور حول حق كل إنسان فى التمتع بحقوق   

وغايات ضرورية للتشريع  ،فى اإلسالم مقاصد - أى حقوق اإلنسان -وهى ، تمييز

وفى هذا  3، وأهم أهدافه أو هى محور مقاصده اإلسالمى ، بمعنى أنها غاياته األساسية،

 الصدد يجدر اإلشارة إلى الخصائص العامة لحقوق اإلنسان فى اإلسالم .

 الخصائص العامة لحقوق اإلنسان فى اإلسالم:
تتميز حقوق اإلنسان فى اإلسالم بحكم مصدرها اإللهى   أول : من حيث العموم والشمول:

 تثبت لإلنسان فى كل مكان و زمان ، و لألشخاص كافة. فهى؛بالعموم و الشمول 

فالحقوق ،سان عامة فى الزمان و المكانإن حقوق اإلن ا : من حيث الثبات أو التغيير: ثاني  

هذه  ،و عرضه ،و عقله ،ماله و،و سالمة جسده ،فى الحياة  هحقمثل األساسية لإلنسان 

 أما غير ذلك من الحقوق ،ر الزمان أو الظروف و األحوال يثوابت ال تقبل التغيير بتغي

البيع و الشراء ، و حرية حق حق التملك ، و مثل وهى التى تكمل الحقوق األساسية 

خاصية الثبات و االستقرار ، إال ا فى حد ذاتها تتمتع بفهى أيض    إلخ ...و التعبير ،الفكر

 فيها فقط.  ةللتغيير بتغير وجه المصلح ةنها قابلإ

النوع من الحقوق ، ال يقبل التنازل او  و هذا ا : من حيث القابلية للتنازل أو اإلسقاط:ثالث  

، و فى سالمة  ةفحقه فى الحيا ؛ا ، و هذا شأن الحقوق األساسية لإلنساناإلسقاط مطلق  

 ا..ا أو اختيار  ال يمكن إسقاطها جبر   و عقله ، ه، و عرض هجسده ، و مال

حرية مثل حقوق اإلنسان ، وبخاصة الحريات  إن : من حيث اإلطالق والتقييد  :ارابع  

فذلك  ليست مطلقة من كل قيد أو شرط ،الفكر أو المذهب، فى اإلسالم حرية المعتقد ، أو 
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وبمعزل عن أى مجتمع من الناس ، أما من حيث  ، اكان الفرد يعيش منفرد  ح إال إذا اليص

 1 بد من أن يراعى حقوق اآلخرين .فال ،وسط مجموعة من البشريعيش  الفرد  إن

مؤتمر علماء المسلمين المنعقد فى  هاأصدر إلى جملة الحقوق التىد.محمد بدر أشار  و   

الحقوق التالية  تم ) اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان فى اإلسالم ( و شمل1241لندن عام 

حق الفرد فى محاكمة  -حق العدالة  -حق المساواة  -حق الحرية   -حق الحياة ) –: 

حق  - حق الفرد فى حماية عرضه وسمعته -حق الحماية من تعسف السلطة  -لة دعا

احترام حقوق  -الحياة العامة  حق المشاركة فى -حرية التفكير و االعتقاد و التعبير 

حق حماية الملكية  -التمتع بكافة الحقوق االقتصادية  -حق الحرية الدينية  -قليات األ

 -حقوق الزوجية  -حق بناء األسرة  -حق الفرد فى كفايته من مقومات الحياة  -الخاصة 

 9. (حق العمل -حق الفرد فى حماية خصوصياتة  -الصالحة حق التربية 

 إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح إلقامة مجتمع إسالمى حقيقى : و

امتياز وال تميز بين فرد وفرد ، على أساس من  سواء ، ال  االناس جميع  فيه   مجتمع : -1

 دين .اللغة ،أو اللون ، أو الجنس ، أو الصل ،أو األ

مساواة تنبع من ،مجتمع : المساواة فيه أساس التمتع بالحقوق ، والتكليف بالواجبات  -9

 .وحدة األصل اإلنسانى المشترك 

 ها، ويحقق ذاته فى ظلها.مجتمع : حرية اإلنسان فيه مرادفه لمعنى حياته ،يولد ب -3

 . لمجتمع، ويحوطها بحمايته وتكريمهمجتمع: يرى فى األسرة نواة ا -1

 من وضع الخالق دون تمييز . ،مجتمع : يتساوى فيه الحاكم والرعية أمام شريعة -5

 .لحاكم ، ليحقق ما رسمته الشريعةمجتمع : السلطة فيه أمانة ، توضع فى عنق ا -6

ن كل مافيه مسخر وأ،مجتمع : يؤمن كل فرد فيه أن الله وحده هو مالك الكون كله  -4

 عادال  من هذا العطاء اإللهى . اان أن ينال نصيب  ا ، ومن حق كل إنسلخلق الله جميع  

 ألمة ، وتمارس السلطات بالشورى .مجتمع : تقرر فيه السياسات التى تنظم شئون ا -4

بحسب  لياتئوليتحمل كل فرد فيه من المس؛ مجتمع : تتوافر فيه الفرص المتكافئة  -2

 .اا، وأخروي  ، وتتم محاسبته عليها دنيوي  قدرته وكفاءته

 3 م على قدم المساواة أمام القضاء.مجتمع : يقف فيه الحاكم والمحكو -10

 

 حقوق المرأة فى اإلسالم
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من  اعديد  ألن المرأة فى اإلسالم من المشكلة التى عانت منها المرأة الغربية،  ىلم تعان    

الحقوق التى نالتها المرأة الغربية فى القرن العشرين كانت المرأة المسلمة قد حصلت 

 1.  بدء اإلسالمعليها منذ 

غ نور اإلسالم، فأقالها من العثرة التى ألقاها وبز حتىفالمرأة كانت فى وضع مهين    

ها باألهلية الكاملة فيها التاريخ، ورد لها ما هى جديرة به من الكرامة اإلنسانية، فاعترف ل

، وجعل لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الرجل، وجعلها على قدم  شأنها شأن الرجل

فيما عدا بعض االستثناءات التى يفرضها االختالف بينهما فى الطبيعة  ، هالمساواة مع

 9. البشرية وفى المهمة اإلنسانية، وهى استثناءات تؤكد قاعدة المساواة. 

التى نالتها  -وليس جميعها  –الحقوق  الدراسة فى الجزء التالى بعضف تعرض وسو   

جه التحديد ، والبعض اآلخر خاصة بالمرأة على و قبعضها حقو،المرأة فى اإلسالم 

 عامة يتمتع بها كل من الجنسين . حقوق

 -:حق اإلنسان فى الحياة 

أثمن ما يمتلك اإلنسان فى الوجود هو حياته ، و قد جعلت الشريعة اإلسالمية من هذا    

حق ، وذلك فى قوله  هاعدها ، فحرمت قتل الغير بدون وجالحق قاعدة أساسية من قو

ال  )33تعالى فى سورة اإلسراء آية  م   الَّتِي النَّْفس   ت ْقتُلُوا و  رَّ ِ   إِالَّ  اللَّهُ  ح  ق  جعلت و(. بِاْلح 

فى سورة البقره آية  لحياة اإلنسان ،وذلك فى قوله تعالى االعقوبة هى القصاص ، ضمان  

ل ُكمْ : )142 اِص  فِي و  ي اة   اْلِقص  القول بأن حق يذهب العلماء إلى  بل ، (  اأْل ْلب ابِ  أُوِلي ي ا ح 

يحل لمسلم أن فية حرام ، ال الحياة يشمل الحمل المستكن ، فإسقاط الحمل بعد نفخ الروح 

 3، ألنه جناية على حى . هيفعل

فى  اأيض   تمثل حرصهايو ،وحمايتهاوحرصت الشريعة اإلسالمية على حياة اإلنسان    

ال  ت ْقتُلُوا : )92فى سورة النساء آية  قال تعالى،أى االنتحار نهى اإلنسان عن قتل نفسه،  و 

ا  ِحيم  ُكْم ۚ إِنَّ اللَّه  ك ان  بُِكْم ر   1( . أ ْنفُس 
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 -حق المساواة :

 لنبى )صلى الله عليه وسلم(خطبة اكما ورد فى ، سواسية أمام الشريعة االناس جميع     

وال لعجمى على عربى ، وال ألحمر على أسود ، وال :"الفضل لعربى على عجمى ، 

 1إال بالتقوى". ألسود على أحمر 

ما من مظاهر هذه المساواة والمرأة والرجل فى كثير من األمور،وساوى اإلسالم بين    

 يلى :

فقد بين اإلسالم أن آدم  : تبرئة المرأة من النفراد بالمسئولية عن الخروج من الجنة -أ

ا (: 36قد شاركها فى هذه المسئولية وذلك فى قوله تعالى فى سورة البقرة آية  لَُّهم  ف أ ز 

ا ف أ ْخر   ا ك ان ا فِيِه...الشَّْيط اُن ع ْنه  ا ِممَّ ُهم   . (ج 

فأنكر على ،سوى اإلسالم بين األنثى والذكر فى حق الحياة تحريم وأد البنات :   -ب 

ْوُءود ةُ ُسئِل تْ  )2،  4اآلباء وأد بناتهن فى قوله تعالى فى سورة التكوير آية  إِذ ا اْلم  ( 4) و 

ِ ذ نٍب قُِتل تْ   . ( بِأ ي 

سوى اإلسالم بين المرأة والرجل فى التكاليف الدينية، المساواة فى التكاليف الدينية:  -ج

اْلُمْؤِمن اُت ب ْعُضهُ ): 41ة آية بقال تعالى فى سورة التو اْلُمْؤِمنُون  و  ْم أ ْوِلي اُء ب ْعٍضۚ  ي أُْمُرون  و 

ُسول هُ ۚ  ر  يُِطيعُون  اللَّه  و  ك اة  و  يُْؤتُون  الزَّ ة  و  ال  يُِقيُمون  الصَّ ِن اْلُمْنك ِر و  ْون  ع  ي ْنه  ْعُروِف و   بِاْلم 

ِكيم   ُمُهُم اللَّهُ   إِنَّ اللَّه  ع ِزيز  ح  ئِك  س ي ْرح 
 .(أُول ٰ

 ؛واة بين المرأة والرجل فى الثوابقرر اإلسالم المساالمساواة فى الثواب والعقاب :  -د

ن) : 191حيث قال تعالى فى سورة النساء آية  م  لْ  و  اتِ  ِمن   ي ْعم  اِلح   أُنث ىٰ  أ وْ  ذ ك رٍ  ِمن الصَّ

ُهو   ئِك   ُمْؤِمن   و  نَّة   ي ْدُخلُون   ف أُول ٰ ال   اْلج  ا يُْظل ُمون   و  سوى بينهما فى العقاب عن  . كما (ن ِقير 

السَّاِرقُ ) : 34إتيان ما حرم الله، قال تعالى فى سورة المائدة آية  السَّاِرق ةُ  و   ف اْقط عُوا و 

ا اء   أ ْيِدي ُهم  ز  ا ج  ب ا بِم   9.  ...(ك س 

 سوى اإلسالم كذلك بين الرجل والمرأة فى الحقوقالمساواة فى الحقوق المدنية :  -ه

ال يفقد المرأة اسمها، وال شخصيتها المدنية، وال أهليتها فى  المدنية ؛ فالزواج فى اإلسالم 

 . ة بكامل حقوقها المدنيةالتعاقد، وال حقها فى التملك؛ بل تظل محتفظ

والمرأة فى حق سوى اإلسالم كذلك بين الرجل  المساواة فى حق التعلم والثقافة: -ز

الرسول عليه الصالة والسالم النساء على طلب العلم، وجعله وقد حث  ، التعلم والثقافة

 . فريضة عليهن فى هذه الحدود

                                                           
 . 119د.الشافعى محمد بشير ، قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص،   -1
 .19:  10ن، مرجع سابق، ص ص د. فوزية عبد الستار، اإلسالم وحقوق اإلنسا -9

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya9.html
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 ، ين الرجل والمرأة فى حق العملوسوى اإلسالم كذلك ب المساواة فى حق العمل : -ح

وال تتنافر مع ،فأباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف واألعمال المشروعة التى تحسن أداءها 

 1. طبيعتها

شأن الرجل  شأنها ، حق المرأة فى  أن ترث  أقر اإلسالم : ق المرأة فى الميراثح -ط 

 9لمعايير عادلة.  اوفق  ،  فى األنصبة  امع بعض الخالف أحيان  

نه ميز بينهما فى بعض إاإلسالم بين الرجل والمرأة إل  وعلى الرغم من مساواة  

لي هذه التفرقة مراعاة إحيث تدعو من لم يفرق اإلسالم بين الرجل والمرأة إال و. األمور 

من أهم نواحى هذه و ،الصالح العام وصالح األسرة نفسهاطبيعة كل من الجنسين،  وكفالة 

 التفرقة ما يلى : 

 أعفى اإلسالم المرأة من تفرقة اإلسالم بين الرجل والمرأة فى األعباء القتصادية :  -أ

مرحلة انفصامه بالطالق،وألقاها على م أرحلة الزواج، مفى  سواءكافة ،أعباء المعيشة 

 كاهل الرجل.

وقد بنيت هذه التفرقة على أساس سالم بين الرجل والمرأة فى الميراث: تفرقة اإل -ب

عليها  امالقو  فالرجل هو  ، قتصادية فى الحياة وأعباء المرأةالتفرقة بين أعباء الرجل اال

 .والمكلف باإلنفاق 

ا عتد اإلسالم بشهادة المرأة مطلق  ال يسالم بين الرجل والمرأة فى الشهادة :تفرقة اإل -ج

وجعل شهادة المرأتين فيما عدا هذا معادلة لشهادة رجل  ، ةفى بعض األمور الخطير

ويرجع السبب فى ذلك إلى قوة  ، أن يشهد معهما رجل بما شهدتا به على شرط ،واحد

 3.ناحية الوجدان لدى المرأة 

 وللزوجة حقوق فى اإلسالم منها: 

أوجب الله المهر على الرجل للمرأة فى عقد زواج صحيح، قال تعالى فى المهر: -أ 

ا... ) : 91النساء آية سورة  ُهنَّ  ف آتُوُهنَّ  ِمْنُهنَّ  بِهِ  اْست ْمت ْعتُم ف م  ة ۚ  أُُجور  والمهر  ،  (..ف ِريض 

فى ذمة الزوج بمجرد  اا له، ولكنه يصبح دين  شرط  ا فيه وال وليس ركن  ، أثر من آثار العقد 

 .  العقد

ة، قال نسانية طيبمن حق الزوجة أن يعاملها الزوج معاملة إ المعاشرة  بالمعروف:  -ب 

ع اِشُروُهنَّ  ...) : 12تعالى فى سورة النساء آية  ْعُروِفۚ  و   .  ..(.  بِاْلم 

،  األصل حق للزوج وحده دون الزوجةالطالق فى  حق الزوجة فى إنهاء الزواج: -ج 

 -منها : لمرأة التخلص من الزواج بعدة طرققد أجازت الشريعة اإلسالمية للومع ذلك ف

                                                           
، دار نهضة مصر للطبع والنشر، حقوق اإلنسان فى اإلسالمد.على عبد الواحد وافى،   -1

 . 95،  93، ص ص 1242، 5القاهرة، ط

 .13د. فوزية عبد الستار، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص  -9

 وما بعدها . 22رجع سابق ، ص ص د.على عبد الواحد وافى، حقوق اإلنسان فى اإلسالم، م  -3
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 .سباب األإذا توافرت ،جعلت لها الحق فى أن ترفع دعواها إلى القاضى ليحكم بتطليقها -

أن تكون فى عقد الزواج   جعلت الشريعة اإلسالمية للزوجة الحق فى أن تشترط -

 العصمة بيدها.

برد ما دفعه الزوج لها من مهر)نظام ، وذلك جعلت للزوجة الحق فى أن تفتدى نفسها  -

 1الخلع (. 

 حقوق الطفل فى اإلسالم

فى تحمل  يهاعلالتى وجبت عبء التكاليف  هامن، اإلسالم تكاليف على العائلة  وضع  

 9ومن تلك التكاليف ما يأتى:  ،من باب حقوق الطفل  وليس،وليتها تجاه الطفل ئمس

الحضارات القديمة تقتل األطفال بسبب ضعف بنيتهم  كانت بعض حق الطفل فى الحياة:

سبرطة من قبل، كذلك كانت بعض قبائل العرب تئد البنات، إكما كانت تفعل ، الجسمية 

 أما اإلسالم فقد نظر إلى حق الطفل فى الحياة نظرة كريمة، تعلى من شأنه، وتمنحه

 ق دْ (:  الفرصة الكاملة فى حياة إنسانية، وحرم االعتداء عليه ،يقول تعالى فى سورة األنعام

ِسر   د ُهمْ  ق ت لُوا الَِّذين   خ  ا أ ْوال  ُموا   ِعْلمٍ  بِغ ْيرِ  س ف ه  رَّ ح  ا و  ق ُهمُ  م  ز  اء   اللَّهُ  ر   ق دْ ۚۚ  اللَّهِ  ع ل ى اْفتِر 

لُّوا ا ض  م   .)(110) ُمْهت ِدين   ك انُوا و 

وذلك من خالل تجنب اإلضرار  ، ويوجه اإلسالم عنايته باألوالد حتى قبل ميالدهم   

ا فى بطن حتى قبل أن يولد حين يكون جنين   حيث عني اإلسالم بحقوق الصغير،بالجنين 

أمه التى يستمد منها  ةتكون رعاية الجنين عن طريق رعاي وفى هذه المرحلة ، أمه

لذلك أجاز لها اإلسالم اإلفطار فى رمضان، كما قضى بتأجيل تنفيذ  ؛ ت الحياةمقوما

 .العقوبة عليها إذا كان أثرها يمتد إلى الجنين 

ا فى  نهى اإلسالم عن إسقاط ويتضح حرص اإلسالم على حق الطفل فى الحياة أيض     

ال  : )31آيةالجنين، قال تعالى فى سورة اإلسراء  د ُكمْ  ت ْقتُلُوا و  ْشي ة   أ ْوال  ٍق   خ   3( . ..إِْمال 

األسماء الجميلة ألوالدهم  حث اإلسالم الوالدين على اختيار: سم حسناحق الطفل فى 

شخصية اإلنسان وسلوكه، يقول رسول  فىسم الجميل من تأثير كبير ا؛ لما لالا وإناث  ذكور  

وا نُ سِ أحْ م ف  كُ ائِ ب  آ اءِ م  سْ أ  و   مْ كُ ائِ م  سْ بأ   ةِ يام  القِ  م  وْ ي   ن  وع  دْ تُ  مْ كُ نَّ ) إِ  : الله )صلى الله عليه وسلم( 

.  (مْ كُ اء  م  سْ أْ 
1 

                                                           
 .144:  141د. فوزية عبد الستار، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص ص  -1
 . 900: حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص3د.سهيل حسين الفتالوى، موسوعة القانون الدولى -9
 . 141،  140د. فوزية عبد الستار، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص ص  -3
بحث ، الحقوق التربوية للطفل المعاق: رؤية إسالمية، د.شريف محمد محمد شريف  -1

جامعة المنصورة ،  –، المؤتمر العلمى الثانى لمركز رعاية وتنمية الطفولة منشور ،فى
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وقد دعا  باسم حسن،  اأن يخرج إلى الحياة الدنيا مزود  فقد كفل اإلسالم للوليد الحق فى    

المسلمين إلى تسمية إخوانهم بأحب األسماء التى الرسول عليه أفضل الصالة والسالم 

سماء ألالتى تحمل معانى الحب والخير والجمال، وكره التسمية باتحمل العبودية لله، و 

 1. أو بأسماء الجبابرة أو الحيوانات، القبيحة

للرضاعه أهمية للطفل فى كل النواحى الجسدية والعاطفية  : حق الطفل فى الرضاعة

لذلك فرض المولى سبحانه على  ، الجسمية والنفسية مأمن من األمراضفى حيث يكون ،

اِلد اُت ): 933سورة البقرة آية  تعالى فىاألم أن ترضع طفلها حولين كاملين، لقوله  اْلو  و 

ْولُوِد ل هُ ِرْزقُُهنَّ  ع ل ى اْلم  ة  و  اع  ض  اد  أ ْن يُتِمَّ الرَّ ْن أ ر  اِمل ْيِن ِلم  ْول ْيِن ك   يُْرِضْعن  أ ْوالد ُهنَّ ح 

تُُهنَّ  ِكْسو  ْعُروفِ  و   9 (  بِاْلم 

هذا كفل الشارع فلقد هو حق للطفل حتى بعد طالق أمه،  ةحق الطفل فى الرضاعو   

وتحديد الرضاعة   3 رضاعهإ، فأوقف إقامة الحد، حتى تنتهى أمه من الحق للطفل

ع الوجوه الصحية والنفسية الفترة المثلى من جمي هاألنه سبحانه يعلم أن؛ بحولين كاملين 

 1.. اا سليم  والنفسية اليوم لينمو الطفل نمو  ،وهو ما أثبتته البحوث الطبية ،  للطفل

، فإن كان له مال النفقة يقرر اإلسالم حق الطفل فى  -: حق الطفل فى النفقة والحضانة

فإنه ينفق منه عليه ، وال يلتزم أحد باإلنفاق عليه ، أما إن لم يكن له مال فالنفقة واجبة 

 .على والده 

فى حال  وقوع الطالق بين الزوجين ، وعهد  الحضانةقرر اإلسالم للطفل الحق فى  و   

،  وقضاء حاجته،وملبسه ،بها إلى األم ، حيث يكون فى حاجة إلى من يعنى بمأكله 

لرجل على منح ومنحه أكبر قدر من الحب والعطف والحنان ، واألم أقدر من ا،وتنظيفه 

 5. الطفل هذه الجوانب

                                                                                                                                              

الواقع  –تربية األطفال ذوى الحتياجات الخاصة فى الوطن العربى "  المعنون بـ

 .136ص، مارس  95-91، والمستقبل"
حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولى د عبد العزيز مخيمر عبد الهادى،  -1

، ص 1224، 1والنشر ،ط ، مطبوعات جامعة الكويت، لجنة التأليف والتعريب  :دراسة مقارنة

 . 50،  12ص
 . 900ص، مرجع سابق، 3د.سهيل حسين الفتالوى، حقوق اإلنسان، موسوعة القانون الدولى -9
، دار  الحقوق المتعلقة بالطفل فى الشريعة اإلسالميةد. عبد المطلب عبد الرازق حمدان ،  - 3

 . 196،   ص 9005الفكر الجامعى ، اإلسكندرية، 
 . 130المرجع السابق ،  -1
 . 144،  146د. فوزية عبد الستار، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص ص -5
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ويصبح ، إلى أن يشتد عوده  حقوقهلطفل لحفظ اإلسالم   الطفل فى حياة كريمة:حق 

لكونه ال ؛ الحياة ، وال بد من توفير حماية خاصة لحياة الطفل  ولياتئتحمل مس على اقادر  

       1يتمكن من حماية نفسه لضعف حاله.

من  اا أساسي  يعد حق  و حسن تربيتهم ، واإلنفاق عليهم ،  فرعاية األطفال وحضانتهم    

قال : 933سورة البقرة آية  حقوق الطفل على اآلباء وأولياء األمور، يقول تعالى فى

ا ال   ْعُروِف ال  تُك لَُّف ن ْفس  إِالَّ ُوْسع ه  تُُهنَّ بِاْلم  ِكْسو  ْولُوِد ل هُ ِرْزقُُهنَّ و  ل ى اْلم  ع  تعالى: ).. و 

ال   ل ِده ا و  اِلد ة  بِو  ارَّ و  اِرِث ِمثْلُ تُض  ع ل ى اْلو  ل ِدِه و  ْولُود  ل هُ بِو   9 ..(.م 

فى  هحق أقرتها الشريعة اإلسالمية للطفل، التى المهمة من الحقوق  لنسب:حق الطفل فى ا

 الحقوق للطفل من أهم يعدوحق النسب ، أن يكون له أب وأم معروفان أى ، النسب

 ،وفى المال ،وتربيته،كثيرة فى رعاية الطفل  حقوق نه، وهو حق تتفرع عوألزمها 

أن ضياع النسب يؤدى بالولد إلى المهانة  هتمام اإلسالم بالنسب يرجع إلىاو ، والميراث

 3 . فيه ضياع للحقوق وإفساد للحياة والذل والعار، كما أن

 وقد تحوط اإلسالم الختالط األنساب بعدة أساليب:

 .يترتب عليه من اختالط األنسابقد لما ؛حرم اإلسالم الزنا  -أ 

على التأكد  اطالق وعند وفاة الزوج، وذلك حرص  فرض اإلسالم نظام العدة عند ال -ب 

 1ختالط األنساب. اا لعدم ضمان  ،من براءة رحم المرأة قبل أن تتزوج 

 ،والحكمة من وراء ذلك هى حفظ األنساب، سالم التبنى، فال يصح به النسبحرم اإل -ج 

 5وحماية رابطة الدم من االفتعال والتزييف.،تالطها خاومنع 

حرمت الشريعة اإلسالمية التفرقة التى كانت سائدة فى  :حق الطفل فى المساواة 

وقد صور القرآن الكريم حال  ،فجر اإلسالم بين الذكور واإلناث الجاهلية قبل بزوغ

  بنتب أحدهم  يُب شَّرفتسود وتكفهر عندما  ،وكيف تتغير وجوههم ،المشركين قبل اإلسالم

 اق  ااإلسالم يأمر بالمساواة بين الذكر واألنثى مصدعلى الرغم من أن  ،لسوء ما بشر به

                                                           
 . 901: حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص3وى، موسوعة القانون الدولىد.سهيل حسين الفتال -1
د.شريف محمد محمد شريف، الحقوق التربوية للطفل المعاق: رؤية إسالمية، مرجع سابق ،   -9

 .136ص
د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى، حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون  -3

 . 53،  59الدولى..،مرجع سابق، ص ص 
 .143د. فوزية عبد الستار، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -1
د عبد العزيز مخيمر عبد الهادى، حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولى ،  -5

 . 51مرجع سابق ،  ص
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ا ي القوله تعالى: ) بَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أ يُّه  ل ق ُكم الَِّذي ر  ن خ  اِحد ةٍ  نَّْفٍس  م ِ ل ق   و  خ  ا و  ا ِمْنه  ه  ْوج  ب ثَّ  ز   و 

ا اال   ِمْنُهم  ا ِرج  ِنس اء ۚ  ك ثِير   1.  ..(و 

مما  ،تقتضيها ظروف بعضهم ،ال لضرورةإفال يجوز للوالدين التمييز بين أطفالهم    

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالعدل فى الهبات  ، يتطلب منحهم رعاية خاصة

 9والد...لأل الممنوحة

ها المنهج من الحقوق األساسية التى أكد وهى والثقافة:ل فى التعليم والتربية حق الطف

االلتزام بها التربوى اإلسالمى، وجعلها من الواجبات األساسية التى يجب على اآلباء 

تستهدف إيجاد المجتمع  ،ها. فدعوة اإلسالم إلى العلم والتعليم دعوة أساسيةئأداوحسن 

ية نزلت تحث على القراءة وهى آول المسلم المثقف الواعى القوى، وكما هو معلوم أن أ

أْ :  مفتاح العلم، يقول تعالى فى سورة القلم  ب ِك   بِاْسمِ  اْقر  ل ق   ر   3  ﴾1﴿ الَِّذي خ 

، وذلك فى إن الطفل فى اإلسالم يتمتع بالمركز القوى المتميز -: رعاية الطفل الضعيف

يتطلب هذا الوضع من المشرع  اصبح ضعيف  يل مركزهتحول واذا ما ، أبويه ظل رعاية

وضعف الطفل  ،الطفل الضعيف ويقرر حماية ، التوازنليعيد ؛ اإلسالمى أن يتدخل 

والطفل فى  ،والطفل المخطوف ،والمسكين ،أو ابن السبيل،أو أحدهما  ،يتحقق بوفاة أبويه

 1الخالف بين الزوجين. حال

حقوق العادية بجانب ال، عناية خاصة لألطفال اليتامى  الشريعة اإلسالميةلقد أقرت و   

لتكافل بموجب ا –واحتراما لحقوق اليتامى قد أوجبت  كما أنها،  لألطفال بصفة عامة

فى مواجهة أعباء  اعلى األمة أال تترك اليتيم وحيد   -إليهاالجتماعى الذى تدعو 

نفاق ذلك من حيث اإلكفله ويرعى شئونه، الحياة،حيث فرضت تعيين ولى أو وصى ي

 5. هوالتربية والتعليم والحفاظ على أموال

 ما يلى :يتبين مما سبق     

حقوق اإلنسان ، بل إنها  ئر اإلسالم مبادأرست الشريعة اإلسالمية منذ بزوغ فج -   

،  امثلت سمة مميزة من سماتها،حيث خصت بها اإلنسان لصفته اإلنسانية أى لكونه إنسان  

وبالتالى ، هذه الحقوق مشرعها هو الذات العليا ، أتت فى نصوص القرآن والسنة النبوية 

شرعية موجهة للبشر جمعاء فى كل زمان ومكان، وهى حقوق ملزمة  افهى تمثل أحكام  
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 ينبغى اوإنما قيد شروط  ، وإن كانت غير مطلقة ، و اإلسقاط، أغير قابلة للتنازل عنها 

تحقيق الصالح لإلنسان وللمجتمع إلى ا ترمى  وأخير  ها ، وهى أوال  مراعاتها للتمتع ب

 ككل، يعاقب من يخل بها أو يعتدى عليها . 

والتى ،أما عن وضع المرأة فى الشريعة اإلسالمية فقد تمتعت بالكرامة اإلنسانية -   

قوق من الح اكثير  زمان ومكان دون تمييز ، ونالت  فى كل يع اأقرها اإلسالم للبشر جم

 -اأيض  –كفل لها اإلسالم و،حيث حرم اإلسالم وأد اإلناث ، وعلى قمتها الحق فى الحياة 

المساواة فى مثل  ،حقها فى المساواة وعدم التمييز بينها وبين الرجل فى كثير من األمور

ألمر بالمعروف والنهى عن وإيتاء الزكاة وا،التكاليف الدينية )إقامة الصالة 

(، والمساواة فى الثواب والعقاب ،كذلك المساواة فى كثير من الحقوق المدنية ر...إلخالمنك

والذمة ،الحق فى التمتع باألهلية الكاملة مثل والثقافية..) ،واالقتصادية،واالجتماعية  ،

 و العمل،والثقافة ،و التعلم  ،و الميراث ،و التعاقد،التملك وحق ،المالية المستقلة 

 .( إلخ...اج وحق الطالق وتقاضى مهر عند الزو،

نه ميز بينهما فى بعض إإال  ،على الرغم من مساواة اإلسالم بين الرجل والمرأة -   

 ،التفرقة فى تحمل األعباء االقتصاديةمثل )  ،األمور لصالح األسرة وصالح المجتمع 

 وربما مرد ذلك إلى الطبيعة النوعية لكل منهما .،والشهادة(  ،والميراث

له أول   أقرَّ و ،فقد أعلى اإلسالم من شأن الطفل،أما عن مكانة  الطفل فى اإلسالم  -  

بعد مولده حيث أوصى و،ا فى رحم أمه وأهمها حقه فى الحياة منذ كونه جنين  ،حقوقه 

والبعد عن األسماء القبيحة ، وأقر بحقه فى النسب ، وحقه فى ،له  جميلٍ  سمٍ اباختيار 

بحقه فى النفقة  اوأقر أيض  ،  اا سليم  لضمان نموه نمو   ؛ الرضاعة  حولين كاملين

 ،حتى فى حال فض عالقة الزواج بين والديه ، وكفل له حقه فى   حياة كريمة ،والرعاية

 وعدم التفرقة أو التمييز القائم على النوع . ،و المساواة  ،والتربية ،وحقه فى التعليم

 توصل إليها الباحث فيما يلى :وفى نهاية هذا الفصل نُجمل النتائج التى 

ومكانتها االجتماعية ومركزها  ، فى العصر الفرعونى بسمو وضعهاالمرأة تمتعت  -

 ، وعلى قمتها الحق فى الحياة،فقد تمتع ببعض الحقوق   ما الطفل ،أالقانونى المتميز 

إهدار معظم  ،وعانت منالمرأة فى المجتمع العراقى  مكانة اجتماعية متدنية احتلت -

   أما الطفل فقد نال االهتمام والحماية ، كما تمتع بعديد من الحقوق.   حقوقها وانتهاكها،

بل  ،واالجتماعى ،مركزها القانونى عانت المرأة فى الحضارة اإلغريقية من تدنى -

صفة  املعدم اكتسابهوكذلك الطفل ؛ُحرمت من ممارسة معظم حقوقها ، كما واإلنسانى

  .كافة والمشروطة بالذكورة وبلوغ سن الرشد امالتمتع بحقوقه امالتى تبيح له ،المواطنة
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الشخصية القانونية ، وُحرمت من فى الحضارة الرومانية  شغلت المرأة مكانة متدنية -

إال فيما ندر وبرهن شروط مقيدة  والتى كان يسمح بمقتضاها لصاحبها التمتع بالحقوق

 . من معظم حقوقهمأما األطفال فقد حرموا لها، 

فكرة حقوق اإلنسان ، وبخاصة ما يطلق عليها  الشرائع السماوية القديمة عرفت  -  

لمجرد باإلنسان لصيقة  حقوقذه الهمن  اوعلى الرغم من أن بعض  ،الحقوق الطبيعية 

والتى  ،نه تعرض ويتعرض على مدى التاريخ لكثير من االنتهاكاتإإال  اكونه إنسان  

واإلنسان ،عامة ا لطبيعة كل منهم ونظرتها لإلنسان وفق  ،من ديانة ألخرى  تختلف حدتها 

 ة.ا خاصاألكثر ضعف  

أنفسهم بوصفهم "شعب الله المختار" ،وبالتالى من دونهم فهو أجنبى ، إلى  اليهود نظر -

  .ال يتمتع بالحمايه القانونية التى يتمتع بها اليهودى ، بل يباح االعتداء عليه واألجنبى

حيث  ،للغاية ي امتدن الشريعة اليهوديةالمركز القانونى واالجتماعى للمرأة فى  كان -  

تها لعنة عدو وانتهكتها، من حقوقها  او سلبت منها كثير  ،حطت من مكانتها وحقرتها 

الحفاظ عليهم لبقاء النوع على ،حيث أما األطفال فكان وضعهم أسمى ، للخطيئة  ر  مصدو

 .بعض الحقوقلنيل األطفال وانعكس  ذلك على ، 

 

إرساء مبدأ ،وأسهمت فى مفهوم حقوق اإلنسان اليهودية فغيرت أتت المسيحية بعد  -

 .وهو ما أسهم فى بلورة مفاهيم حقوق اإلنسان ،الكرامة اإلنسانية ووحدة الجنس البشرى

انعكست  ،فى مكانة أدنى من الرجل  عت ِض وُ ،فقد أما عن مكانة المرأة فى المسيحية  - 

  وعلى الرغم من ذلك إال أن تعاليم المسيح  ،هذه المكانة على النيل من بعض حقوقها 

أما بالنسبة لحقوق الطفل فقد  الرجال فى كثير من القيم اإلنسانية.  و النساء ساوت بين

 .كفلت الديانة المسيحية  لألطفال  مكانة اجتماعية مرموقة

ا شرعية تمثل أحكام   ماعتبرتهاحقوق اإلنسان ، ئأرست الشريعة اإلسالمية مباد -

 وإن كانت غير مطلقة ، إلسقاطلموجهة للبشر جمعاء ، وهى حقوق ملزمة غير قابلة 

  .تحقيق الصالح لإلنسان وللمجتمع ككلإلى ا ترمى  وأخير  ، وهى أوال   اوإنما قيد شروط  ،

من من الحقوق  اونالت كثير   ، المرأة فى الشريعة اإلسالمية بالكرامة اإلنسانية تمتعت  -

 وإن كان ،حقها فى المساواة وعدم التمييز بينها وبين الرجل فى كثير من األمور  أهمها

لطبيعة النوعية لكل ل ،المجتمع ولصالح األسرة  األخرى  ميز بينهما فى بعض األمور

وكفل له عديد من الحقوق منذ   هأما عن مكانة  الطفل فقد أعلى اإلسالم من شأن منهما .

 .ا فى رحم أمه كونه جنين  
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 الكنيسة القبطية األرثودكسية ، اإلسكندرية ، مصر . ، موقع األنبا تكال هيمانوت  -
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