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نجی هللا قاسمیمحترم  نوشته از حقوقدان با تجربه   

 

 

 فلسفه وجودي حقوق بشر

 

 

اعالميه جهاني حقوق بشر درواقعيت نتيجه جنگ های ظالمانه ودور از کرامت واخيرا جنګ جهاني دوم بود که اعالميه 

جهاني حقوق بشر را بحيث يک ضرورت مبرم تاريخي مطرح نمود . اين اعالميه براي اولين بار ، حقوقي را که تمام 

اده است که ماده اول ودوم ان بر اصول اساسي کرامت ، ازادي اعالميه داراي سي م ۰بشريت نيازمند ان بود بيان کرد 

، برابري وبرادري اغاز مي شود اين اعالميه سه سال بعد از تاسيس سازمان ملل متحد بخاطر تضمين حقوق وازادي 

 به تصويب رسيد ، روزيکه در سراسر جهان به عنوان روز بين المللي حقوق ۱۹۴۸دسمبر ۱۰هاي همه بشريت بتاريخ 

بشر تجليل مي ګردد . از انجايکه درمورد اهداف ، وجايب ونقض اعالميه حقوق بشر کميسيون ها وساير نهادها و 

نمی خواهم آنرا تکرار نمايم من می خواهم درمورد فلسفه وجودی  ٫شخصيت ها گزارش های مفصلی نگاشته است 

وانسان نه بلکه ازمفهوم  حقوق بشر واينکه چرا در اعالميه جهانی حقوق بشر از مفهوم آدم " نام برده شده نکاتی ” بشر

۰نخست بايد از حقوق آغاز کرد  ۰چند به اختصار بنويسم   

 اول : حقوق چيست ؟

و استقرار عدالت اجتماعی بر زندگی و مجموعه از قواعد الزام آور وکلی است که به منظور ايجاد نظم حقوق جمع حق 

۰ز طرف دولت تضمين می گردد واجرای آن اانسان حکومت می کند   

 دوم : چرا شخص داری حقوق است ؟ شخص بخاطر دارای حقوق است که :



 

 

۰دربرابر آن تکليف ومکلفيت نيز دارد  ٫هرکه حق دارد  - ۱  

۰حق بخاطری به شخص تعلق دارد که قايم بالذات است  - ۲  

۰اختيار تصرف آن مالزمه دارد تعلق حق به توان  - ۳  

۰انتقال است حق قابل  - ۴  

۰حق يک امتياز يا نفع مادی ومعنوی است که صرف به شخص تعلق دارد  - ۵  

۰حق بخاطری به شخص تعلق دارد که خود غايت است نه وسيله  - ۶  

۰حق بخاطری به شخص تعلق دارد که خود خويشتن را محدود می کند نه چيز ديگری  - ۷  

واراده می کندشخص خود تصميم می گيرد  - ۸  

 ۰و رفتار شخص است که چيزی ديگری توان وظرفيت انرا نداردچه در باال ذکرش آمد همه مربوط ومنوط به کردار ان

 البته درينجا منظور از شخصيت ، شخصيت حقيقی است .

آدم چيست ؟ -دوم   

ها فرد برگزيده آن آدم از ميان انسان ٫ها است يا به عبارت ديگر آدم مطابق نظريات دانشمندان ، برگزيده ترينی از انسان

۰است   

انسان چيست ؟ -سوم   

۰وضد توحش است ، يعنی يک مرتبه باالتر از بشر است انسان به معنای الفت ، مالطفت   

بشر چيست ؟ -چهارم   

دايی خود به همزيستی خو گرفته ودر رده پايينی از رشد خود قرار دارد يعنی اول بشر بود که به بشر انچه طی رشد ابت

۰بعدا انسان و آدم بود که به پله های از کمال رسيد پله از رشد از همزيستی رسيد   

بشر می  پس طراحان اعالميه جهانی حقوق ۰و آدم می رسد پس معلوم است که رشد آدمی از بشر شروع تا انسان 

دانستند که هرگاه در اعالميه مفهوم انسان ويا آدم ذکر شود در واقع بشر که مرحله ابتدايی انسان است تحت پوشش نمی 

گرفت بدين تر تيب بشر از ين حقوق محرو می گرديد وانرا دربر نمی گرفت از همين خاطر در اعالميه جهانی حقوق 

ذکر بعمل امده تا بدون در نظر داشت مراحل تکاملی انسان همه بشريت را در بشر به مثابه شاهکار تاريخ از کلمه بشر ت

۰بر گيرد   

 نجی هللا قاسمی

 


