
  

 

  :تقدمي إشكايل

م ظهور حركة فلسفية قادها مفكرون فرنسيون وإجنليز، ركزت على بناء تصور جديد 17و 16أوربا خالل القرنني  عرفت

  .، كما سامهت يف تطوير اتمع األوريبم18للمجتمع، وقد أثرت هذه احلركة على الفكر السياسي خالل ق 

 فما هو مفهوم عصر األنوار ووسائل انتشاره؟ 

  عصر األنوار على الفكر السياسي الفرنسي واإلجنليزي؟وما هو تأثري فلسفة  

I  -  م18و 16خالل ق  بأوربامفهوم عصر األنوار ووسائل انتشاره: 

  :مفهوم عصر األنوار -1

دف جتاوز الوضعية املتردية للمجتمع  ،عصر األنوار هو فكر يسعى رواده إىل إحداث قطيعة مع العامل القدمي ومعامله الفيودالية

 ،إىل وضعية جديدة حيتل فيه العقل البشري مكانته احلقيقية ،واالستبداد السياسي ،ونفوذ الكنيسة ،الناجتة عن هيمنة الفكر اخلرايف ،األوريب

أعاد الفكر الفلسفي لعصر األنوار االعتبار للعقل ، وقد بنفسها بدراسة الديانات واألخالق واملطالبة حبق الشعوب يف تقرير مصريها

واعترب فالسفة األنوار أن احلرية هي حق القيام بكل ما تسمح به القوانني حىت ، اوز األحكام اجلاهزة واخلاطئة والتقليد القدميوجت ،واحلواس

  .ال تضيع حرية اآلخرين

  :وسائل انتشار أفكار فالسفة عصر األنوار بأوربا الغربية -  2

من العلماء والفالسفة والفنانني والكتاب  160ألفه أزيد من  ا،جزء 28مؤلف ضخم، مكون من  ":املوسوعات" اإلنسكلوبيديا �

  .، واستهدف جتميع ونشر حصيلة املعرفة البشرية املوجودة يف خمتلف امليادين"جان لوران دالمبري"و" دنيس ديدرو"حتت إشراف 

لطبقة العليا الفالسفة والفنانني حيث كانت تستقبل فيها سيدات ام، 18انتشرت ظاهرة الصالونات يف القرن : الصالونات واملقاهي �

، أما والعمل على نشر أفكار فالسفة األنوار ،والعلماء والكتاب ملناقشة خمتلف القضايا العلمية واألدبية والنظريات االجتماعية

السفة ، حيث كانت ا تقرأ اجلرائد بصوت عال، وتناقش مضامينها، كما استغل الفالصالونات بنفس الدور املقاهي فقد قامت

  .األكادمييات لنشر وتفسري أفكارهم التنويرية

II - أثرت فلسفة عصر األنوار على الفكر السياسي اإلجنليزي والفرنسي:  

  :م18األفكار السياسية بإجنلترا خالل ق  -  1

أعطى أمهية كربى على احلقوق الطبيعية لألفراد، كحق السيادة على شخصه وحق امللكية واحلق يف احلياة، كما " جون لوك"ركز 

مع ضرورة الفصل بني  ،من طرف الشعب لكوا متارس من طرف أشخاص منتخبني ،للسلطة التشريعية باعتبارها أعلى سلطة يف الدولة

ترتبت عن هذه األفكار قيام جمموعة من الثورات االجتماعية هدفت إىل القضاء على النظام امللكي  ، وقدالسلطتني التشريعية والتنفيذية

  .أكد على علم الكائن اإلنساين عوض علم الالهوت، معتمدا على منهج الشك للوصول للحقيقة فقد "دافيد هيوم"، أما ملطلقا

  :م18األفكار السياسية يف فرنسا خالل القرن  -  2

إىل البورجوازية، كما أقر إىل االستبداد املستنري يف إطار النظام امللكي، حبيث تنتقل السلطة من رجال الدين والنبالء " فولتري"دعا 

بأن الناس يولدون متساوين، لكنهم غري متساوون داخل اتمع الذي يسود فيه التفاوت الطبقي من خالل حرمان الفقراء من احلق يف 

وذلك لضمان  ،)التنفيذية، التشريعية، القضائية(النظام االستبدادي املطلق ونادى بفصل السلط " مونتيسكيو"رفض ، وقد التعليم واالنتخاب

إىل سن نظام سياسي دميقراطي، يكون فيه الشعب رمزا  "العقد االجتماعي"يف نظريته " جون جاك روسو"نادى ، كما احلرية داخل اتمع

  .مع إعطائه األولوية للسلطة التشريعية" مونتيسكيو"ة فصل السلط اليت أتى ا يللسيادة، كما زكى نظر

  :ةخامت

  .نوار خصوصا الفكر السياسي، يف اندالع جمموعة من الثورات االجتماعية والسياسية بأوربا وأمريكاسامهت فلسفة عصر األ

 )الفرنسي والفكر الإنجليزي الفكر( الأنوار عصر
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