
الفكر األنجلیزي والفكر الفرنسي:عصر األنوار 

:مقدمة
بروز حركة فلسفیة قادھا مفكرون فرنسیون وأنجلیز وقد اھتمت ھذه الحركة ببناء تصور جدید 18و 17عرفت أوربا خالل القرنین 

فما خصائص ھذه الحركة ؟ ومن ھم أھم روادھا في انجلترا وفرنسا؟. للمجتمع 

:ووسائل إنتشاره18ائص فكر األنوار في أوربا خالل القرن معرفة مفھموم وخص
:تحدید مفھموم عصر األنوار

فرصة انفالت اإلنسان من وضعیة متدنیة بسبب أخطاء شخصیة وضعف استعمال اإلنسان وكذا ضعف تحلیل األمور : لدى كانط 
.فكلمة أنوار تحیل على الحریة واإلستعمال الشامل للعقل بطریقة حرة

عصر األنوار ھو عصر الفلسفة انطالقا من مبادئ دینیة إلى أسس حقیقة الدیانات ، فھو عصر یحت منافشة وتحلیل : دى دالمبیر ل
.جمیع المواضیع واألمور لدى سمي باألنوار

:إبراز المكانة المتمیزة للعقل والحریة عند فالسفة األنوار
وقد .یرا ذاتیا یرجع إلى المبادئ العامة األكثر وضوحا وال یقبل شیئا إال بتقبل عقليالعقل في فكر اإلنسان یتجلى في التفكیر، تفك-

.ومن الفالسفة المھتمین بالعقل الفكري دالمبیر ودیدرو. إھتمت الفلسفة بإعادة اإلعتبار للعقل واستعادة حقوقھ 
.ذا الحق بفعل ما تحرمھ ھذه القوانینفسرمونتسكیو الحریة بكونھا حق القیام بكل ما تسمح بھ القوانین ، ویضیع ھ-

:وسائل انتشار أفكار فلسفة األنوار في آوربا الغربیة
اعتمد الفالسفة في عصر األنوار على موسوعة اإلسكلوبیدیا وذلك بھذف نشر أفكارھم ومن بین ھؤالء الفالسفة الذین كانون 

تفي فالسفة األنوار باستغالل ھذه الوسائل لنشر أفكارھم ، بل استغلوا ولم یك" جیو فریم " ینتمون إلى طبقة اجتماعیة راقیة السیدة 
.األكادیمیات والمقاھي كفضاء لنشر وتفسیر أفكارھم التنویریة

:اآلثار المترتبة عن فلسفة األنوار علىالفكرالسیاسي اإلنجلیزي والفرنسي
:م18األفكار السیاسیة في انجلترا خالل القرن 

ظھرت ھذه األفكار السیاسیة من خالل الحقوق الطبیعیة لألفراد حیث یحق لكل فرد أن یكون لھ حق متمیز ولھ حق السیادة على -
شخصھ الخاص حیث ال یمكن ألحد أن یطالب بأي شئ بصدده ، حیث ركز جون لوك على العقل الذي یملك خیرات یحصل علیھا من 

.العمل
ریعیة حیث أعطاھا أھمیة ممیزة باعتبارھا سلطة علیا اختارھا الشعب وھي سلطة مقدمة وثابثة اھتمام جون لوك بالسلطة التش-

.یجب فصلھا عن السلطة التنفیذیة وذلك من أجل تكوین دولة منظمة
الوجھة على علم اإلنسان في مقابل علم الالھوت واعتقاده بأن ھذا العلم اإلنساني سیجعل اإلنسان حرا من " دافید ھیوم"تركیز -

.العملیة ، كما اعتبر الشك یؤدي إلى تغیر جدري في األخالق و الدین

:م18األفكار السیاسیة في فرنسا خالل ق 

دعوة فولتیر لإلستبداد المستنیر، وتدعو نظریتھ إلى احتكار السلطة من طرف حاكم یؤمن بأفكار فلسفیة ، وتھذف ھذه النظریة -
كما اھتم فولتیر بالطبقة البورجوازیة حیث حث إلى .عب دون أن یشترك ھذا األخیر في حكم نفسھ إلى أن یكون الحكم لصالح الش

.تعلیم البورجوازي الجمیل ونبذ الفقراء الجاھلون
السلطة التشریعیة یضع األمیرالقوانین ، السلطة التنفیدیة یعلن األمیر الحرب ، السلطة . دعوة مونتسكیو إلى أھمیة فصل السلط -
.قضائیة یعاقب األمیر على الجرائمال
.تطویر جون جاك روسو لنظریة العقد اإلجتماعي الذي دعا إلیھا طوماس ھوبس-

:خاتمة
كانت لھذه األفكار السیاسیة تأثیرا قویا على تشكیل إعالن استقالل الوالیات المتحدة األمریكیة والثورة الفرنسیة الذین رسخا نظاما 

.ألولى إلى ضمان حقوق اإلنساندیمقراطیا بالدرجة ا
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