
  

  

  :تقدمي إشكايل

 اجنلترا يف اخلصوص على وانتشر م،18ق  يف وتبلور م،17ق  يف ظهر وقد العقل، استعمال على بأوربا األنوار فكر اعتمد

  .وفرنسا

  والسياسية؟ االجتماعية وخلفيته والفرنسي اإلجنليزي األنوار فكر مبادئ هي فما 

  األنوار؟ فكر نشر وسائل هي وما 

I  - اإلجنليزي األنوار فكر: 

 : م17 ق خالل بإجنلترا والسياسية االجتماعية الظروف -1

 وذلك اجلديدة اإلصالحات وقبول اإلنتاج، أساليب تطوير إىل اإلقطاعية الطبقة واضطرار اإلجنليزية، البورجوازية نفوذ تزايد �

 ,مزرية اجتماعية ظروف من تعاين الفقرية الطبقة ظلت املقابل يف العصر، متطلبات ملواكبة

  .العظيمة والثورة األوىل، الثورة أمهها من الثورات بعض حدوث رغم امللكي النظام على اجنلترا حافظت �

  :اإلجنليزي األنوار فكر أقطاب -  2

 عن األفراد تنازل ضرورة إىل ودعا املطلقة، وامللكية املطلق احلكم عن دافع م،17 ق يف عاش إجنليزي فيلسوف: هوبز توماس �

 ومتكنه شخص كل ميتلكها اليت احلرية أي: الطبيعي احلق :أبرزها من احلديثة السياسية النظريات بعض وضع وقد الطبيعية، حقوقهم

 أي :الطبيعي سلطته، القانون من جزءا اإلنسان من ترتع اليت اخلارجية العوائق غياب أي: احلرية يريد، كما سلطته استعمال من

 ختلي أي :الثاين القانون اإلنسان، حياة على احملافظة يستهدف والذي بينهم، فيما وعالقام الناس طبيعة من املستنتج القانون

  ,لآلخرين احلرية يضمن لكي  وحقوقه سلطته من جزء عن الشخص

 املبادئ بعض طرح وقد ،"املدنية احلكومة يف حبث" مؤلفاته أشهر من م،17 ق خالل بإجنلترا األنوار عصر فالسفة أهم: لوك جون �

 سوى قاعدة أي اختاذ وعدم ،)الربملان( التشريعية السلطة غري سلطة بأية االعتراف عدم أي :لإلنسان الطبيعية احلرية :أبرزها من

 هو الذي االستبداد مقاومة، التشريعية السلطة وخاصة الدولة وضعته الذي القانون أي :الوضعي القانون تعريف، الطبيعي القانون

 .القانون إياه منحها اليت للسلطة احلاكم جتاوز

II - الفرنسي األنوار فكر:  

  :م18 ق خالل فرنسا يف والسياسية االجتماعية اخللفية -  1

  .اإلقطاعية الطبقة بيد ظل احلكم أن غري الفرنسية، للبورجوازية االجتماعي االقتصادي النفوذ تزايد �

 .الفرنسية الثورة اندالع إىل أدت واجتماعية اقتصادية أزمات م18 القرن خالل فرنسا عرفت �

  :الفرنسي األنوار فكر -  2

 .احلرية لتحقيق والتنفيذية التشريعية السلطتني عن القضائية السلطة بفصل مونتسكيو طالب �

 .االجتماعية الفوارق على احلفاظ مع الربجوازية إىل اإلقطاعية من احلكم  بنقل فولتري نادى �

 كما ،القوانني بتنفيذ احلكومة وتقوم ،التشريعية السلطة الشعب مبوجبها يتوىل اليت ،االجتماعي العقد نظرية روسو جاك جان وضع �

  ... واملساواة احلرية القوانني تلك وغاية ،شاء مىت التنفيذية السلطة منها يسحب أن ميكنه الذي الشعب إشارة رهن تكون

III  - األنوار فكر نشر وسائل:  

  :واملقاهي الفكرية الصالونات -  1

 يف تساهم مناقشات تدور حيث وفنانني، وأدباء وعلماء مفكرين قصورن صالونات يف يستقبلن البورجوازيات السيدات كانت �

 .العقالين االجتاه انتشار

 )الفرنسي والفكر الإنجليزي الفكر( الأنوار عصر
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 وقراءة الكتب مطالعة فيها وتتم اجلديدة، واملعلومات األخبار فيها تتداول كانت واليت األوربية، املدن يف املقاهي عدد تزايد �

  .قلتها رغم الصحف

  :واملكتبات املوسوعة -  2

  .م18 ق حدود إىل اإلنساين التفكري أصناف مشل ضخم كتاب وهي املوسوعة، تأليف ديدرو الفرنسي املفكر تزعم �

 .الثقافة نشر على ساعد مما واخلزانات املكتبات األوربية املدن يف انتشرت �

  :ةخامت

  .الفرنسية الثورة طليعتها ويف الثورات بعض انتشار يف سامهت اليت العوامل أحد وكان بأوربا، مهما حتوال األنوار فكر شكل
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