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اإلشتراكي   الفكر -1  

 

 ِٓ األٚسٚت١ح اٌثٍذاْ تؼغ فٟ اٌظٕاػ١ح اٌشأعّا١ٌح تاصد٘اس ػشش اٌراعغ اٌمشْ ِٓ األٚي إٌظف ذ١ّض

 اٌمائّح االلرظاد٠ح اٌغ١اعح أرظاس ِغ اٌرطٛس ٘زا  ذُ. اٌّؤظٛس اٌؼًّ ذط٠ٛش ٚ ا٢الخ فٟ اٌرمذَ خالي

  إٌٝ ذؤدٞ اٌفشد سفا١٘ح أْ ٠شٜ واْ  اٌزٞ ٚ٘ٛ ف١ٙا اٌىث١ش األشش ع١ّس ٢دَ واْ اٌرٟ ا١ٌٍثشا١ٌح، ػٍٝ

.اٌع١ّغ سفا١٘ح  

 األصِاخ أ٠ًؼا ٌٚىٓ ٌالؼر١اظاخ، أفؼً إشثاع: ِرٕالغ ٔر١عراْ ا١ٌٍثشاٌٟ إٌظاَ فٟ اٌرطٛس ٌٙزا واْ

 ع١غّٛٔذٞ، ِصً ِؤٌفْٛ. ت١ٓ اٌطثماخ اٌرفاٚخ  ٚذطٛس اٌثطاٌح أعثاب أؼذ ٟ٘ اٌرٟ اإلٔراض ٌفشؽ اٌذٚس٠ح

 ، إٌٙا٠ح فٟ ، ذفغ١شاذُٙ اخرٍفد ٌٛ ؼرٝ. اٌشأعّاٌٟ إٌظاَ أصِح أعثاب  ششغ ؼاٌٚٛا ِٚاسوظ ِاٌرٛط

 ٠الؼع. اٌشأعّاٌٟ إٌظاَ ٌـؤصِح اٌشئ١غٟ اٌغثة  أٔٗ ٠ثذٚ اٌىٍٟ اٌطٍة وفا٠ح ػذَ أْ وراتاذُٙ ِٓ ٠رؼػ

  .اٌىٍٟ اٌطٍة وفا٠ح ػذَ ظا٘شج عثة إشثاخ ٠غرط١ؼٛا ٌُ ٌىُٕٙ أصِاخ ٚظٛد تاإلظّاع اٌّؤٌفْٛ ٘ؤالء

 

 اٌؼًّ ظشٚف ػٓ إٌاذط اٌٛػغ ٚ٘ٛ اٌثائغح، اٌؼاٍِح اٌطثمح ٚػغ ذفالُ إٌٝ أدخ اٌذٚس٠ح األصِاخ ٘زٖ

 أٚ اٌذٚس٠ح اٌثطاٌح خالي ِٓ ذظٙش األصِاخ ٌٙزٖ اٌشئ١غ١ح ا٢شاس. اٌطثمح ٘زٖ ػٍٝ اٌّفشٚػح اٌظؼثح

 تغثة عًٛءا ٠ضداد اٌفمش  أْ ػٍٝ ذذي وأد اٌٛلد رٌه فٟ أٚسٚتا فٟ اإلظرّاػ١ح إْ اٌٛػؼ١ح. اٌّضِٕح

 ػذد٘ا أْ ؼ١س اٌّؤظٛسج، اٌؼاٍِح اٌمٜٛ ذطٛس تغثة ػشٚس٠ح أطثؽد اٌرٟ االظرّاػ١ح اٌؽّا٠ح ٔمض

 اٌؼّاي ؼمٛق ذىفً اٌرٟ اٌؼًّ ظشٚف أْ ؼ١س اٌّٛظف١ٓ، ؼاٌح فٟ االعرمشاس ٚػذَ فؤوصش أوصش ٠ضداد واْ

 ػٓ ػاؽً فٟ ٘ٛ اٌزٞ اٌؼاًِ ، اٌٛالغ فٟ. ؼا١ٌا ِرذاٚي ٘ٛ وّا ِٛظٛدج ذىٓ ٌُ ا١ٌّٕٙح ٚ اإلظرّاػ١ح

.اٌشأعّاٌٟ إٌظاَ ظً فٟ ِظادس تذْٚ ٠ثمٝ اٌّشع تغثة ٠ؼًّ ال أٚ اٌؼًّ  
 

 اإللرظاد١٠ٓ ٌذٜ ٚالع١ّا ، ل٠ٛح فؼً سدٚد ٠ص١ش ، اٌرظ١ٕغ ػٓ إٌاظّح االػطشاتاخ تٙزٖ اٌٛػٟ إْ

  األعاط فٟ ذؤعغد اٌرٟ ، االشرشاو١ح: اٌعذ٠ذ االلرظادٞ اٌفىش ذط٠ٛش ٚتاٌراٌٟ ػاَ، تشىً ٚاٌّفىش٠ٓ
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 ٌىٓ. ٚاألخالق ٌٍؼمً وششؽ اٌّؤٌفْٛ ٠ؼرثش٘ا اٌرٟ ٚاٌؼذاٌح، ٚاٌّغاٚاج، اٌؽش٠ح،: ِثادا شالشح ػٍٝ

.اٌغ١اعٟ ٚٔظاِٙا اٌذٌٚح ٚػذ اإلٔراض ٌٛعائً اٌخاطح اٌٍّى١ح ػذ أ٠ًؼا اٌّفىشْٚ تؼغ ٠رؽذز  

 

اإلشتراكي  الفكر تطور هراحل - 2  

 

:اإلشرشاوٟ اٌفىش ذطٛس ١ِضخ ِشاؼً شالز ٕ٘ان أْ اٌمٛي ٠ّىٓ  

 

اٌثذائ١ح اٌش١ٛػ١ح - 1  

 

 ِؤٌف ٔشش اٌزٞ (1535-1478): "  ِٛس ذِٛاط" تٗ  ِاظاء ِصً لذ٠ّح ٌإلشرشاو١ح األٌٚٝ األفىاس إْ

 ٔاؼ١ح ِٓ ٚ ٔاؼ١ح، ِٓ اٌّغ١ؽ١ح ذط١ٙش إٌٝ ٚ اإلٔغا١ٔح ترط٠ٛش  ٠طاٌة واْ ؼ١س (1516)" ٠ٛذٛت١ا"

.اظرّاػ١ح إلطالؼاخ أخشٜ  

 

 ِٛظًٙا ِؤٌفا ٚظذ تؽٛصذٗ ٚفاذٗ، ػٕذ. لش٠ح وا٘ٓ واْ ،MESLIER   :1654 -1729ِغ١١ٍش  أِا

 ٚوً ٚإٌثالء اٌذ٠ٓ سظاي ػذ ل٠ٛح ٚ الرػح أرماداخ  ٠رؼّٓ ٚواْ ٚط١رٟ،: تؼٕٛاْ اٌى١ٕغح فٟ ٌضِالئٗ

 اٌشش ٘زا ِظذس. اٌصشٚج ذٛص٠غ فٟ اٌّغاٚاج ػذَ ٘ٛ اٌشئ١غٟ اٌشش: "ورة ؼ١س  اٌمائُ، االظرّاػٟ إٌظاَ

 تـاٌظا١ٌّٓ اإلؽاؼح أظً ِٓ ٠رؽذٚا أْ اٌفمشاء ػٍٝ ٠عة اٌرفاٚخ، ٘زا إٌغاء أظً ِٓ. اٌخاطح ٘ٛاٌٍّى١ح

".ػٍُّٙ تصّشج ٠ٚغرّرؼْٛ األػؼاء ظ١ّغ ف١ٙا ٠ؼًّ اٌرٟ اٌّعرّؼاخ ف١ذسا١ٌح: ظذ٠ذ ٔظاَ ٚإلاِح . 

 

االشرشاو١ح  ِؤعغٛ اعرخذِٙا اٌرٟ اٌّظطٍؽاخ ٔفظ ٟ٘ ٘زٖ أْ ٠الؼع لشْ، ِٓ أوصش ِشٚس تؼذ

.تؼذ ف١ّا اٌؼ١ٍّح "    

 

  " UTOPIQUE" ؽٛتا٠ٚح    "تؤٔٙا ذٛطف اٌرٟ االشرشاو١ح - 2

 

ذثٕٟ . ، ٚاٌرٟ ٟ٘ فٟ األعاط سد فؼً ػذ اٌظٍُ االظرّاػٟ"ؽٛتا٠ٚح"االشرشاو١ح تؤٔٙا  ٚطفد

إٔٗ ِشذثؾ تم١ُ ِصً اٌؼمً ، ٚؼة . االشرشاو١ح اٌطٛتا٠ٚح ذؽ١ٍٍٙا ٌٍّعرّغ ػٍٝ أعاط ِرطٍثاخ األخالق

.اٌؽش٠ح ، ٚاٌّغاٚاج ، ٚاٌشؼٛس تاٌؼذاٌح ، ٚاٌرٟ ٠ّىٓ ذط٠ٛش٘ا ِٓ خالي اٌرؼ١ٍُ  

تإٌغثح ٌٙؤالء اٌّفىش٠ٓ، فئْ ذم١ٕاخ اإلٔراض اٌعذ٠ذج، تؼ١ًذا ػٓ وٛٔٙا ػاسج، ٠عة أْ ذعؼً ِٓ اٌّّىٓ 

ِٓ ٘زٖ اٌّثادا، اٌرٟ ذثذٚ ششػ١ح، ذٕثصك ؽش٠مح ٌفُٙ اٌٛالغ االظرّاػٟ  أطاللا.  ذؽغ١ٓ ؼ١اج اٌغىاْ

.ٚٚعائً ِؼ١ٕح ٌرغ١١شٖ، ٚاٌرٟ ذخرٍف تاخرالف اٌّؤٌف١ٓ  

 

"اٌؼ١ٍّح "ذغّٝ اٌرٟ االشرشاو١ح -  3  
 

 واْ. اٌؼ١ٍّح  اإلشرشاو١ح ٠غّٝ ٌّا ِٕظش أوثش أٔٗ ػٍٝ اٌّٛظٛدج األدت١اخ فٟ ِاسوظ واسي ٠ؼشف

.اٌشأعّا١ٌح ٚا١ٙٔاس اإلشرشاو١ح ٌثشٚص ذثشس ػمال١ٔح فىش٠ح لاػذج إػطاء ػٍٝ ٠ؼًّ ِاسوظ  

 ِاسوظ أٔرط ا١ٌٍثشاٌٟ، إٌظاَ ٠خض ف١ّا ع١ّا ٚال إٌّشٛسج اٌّؤٌفاخ ؼٛي تٗ لاَ تؽس ِٓ أطاللا

. ؽثماخ دْٚ ِٓ ظذ٠ذ ِعرّغ ظٙٛس ػٓ تاإلػالْ ٌٗ ذغّػ أٔٙا ٠ؼرمذ أفىاسا ف١ٙا ف١ٙا لذَ ػاِح  ؼٛطٍح

.اٌؼاٍِح اٌطثمح ذؽشن أٚ ػًّ تذْٚ ذؽم١مٗ ٠ّىٓ ال اٌٙذف ٘زا أْ ٠ؤوذ رٌه ِغ ٌىٕٗ  
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  اٌّاسوغ١ح:ٌٍش١ٛػٟ األ٠ذ٠ٌٛٛظٟ األعاط

 

 األفىاس ١ّ٠ض ِا إْ. األسشٛروظ ٚأذثاػٗ ِاسوظ ِفا١ُ٘ ِٓ أ٠ذ٠ٌٛٛظ١رٙا اٌؼشش٠ٓ اٌمشْ ش١ٛػ١ح ذغرؼ١ش

 أخاللٟ ِصاي ػٍٝ ١ٌظ اٌش١ٛػ١ح ػشٚسج ذؤعظ أٔٙا ٘ٛ ٌٍش١ٛػ١ح األٚائً اٌّؤٌف١ٓ ِؼظُ ػٓ اٌّاسوغ١ح

 ػٍٝ ٚتاٌخظٛص اٌشأعّاٌٟ، ٌٍّعرّغ اٌؽم١م١ح ٌٍؽشوح ذؽ١ًٍ ػٍٝ تً ، ػمالٟٔ ِطٍة ػٍٝ أٚ

 ِٓ اإلٔغاْ ٚذؽش٠ش اٌّعرّغ ذغ١١ش أظً ِٓ ، رٌه ػٍٝ ػالٚج. ذذ١ِش٘ا إٌٝ عرؤدٞ اٌذاخ١ٍح اٌرٕالؼاخ

 إٌٝ تاٌؼشٚسج ٠ؤدٞ اٌزٞ ، اٌطثمٟ اٌظشاع إٌٝ ِاسوظ ٠ذػٛ ، اٌش١ٛػ١ح ٌرؤع١ظ أٞ ، اغرشاترٗ

 اٌطثماخ، ظ١ّغ إٌغاء إٌٝ ٌإلٔرماي ػشٚسٞ اٌذ٠ىراذٛس٠ح ٘زٖ ذشىً ، ٌٗ تإٌغثح. اٌثش١ٌٚراس٠ا دوراذٛس٠ح

.اٌش١ٛػ١ح ٟٚ٘: ؽثمٟ ال ِعرّغ إٌٝ ذؤدٞ أْ ٠ٕثغٟ خطٛج ٟٚ٘  

 

 ِاسوظ، ٠ؼرمذ واْ وّا دوراذٛسٞ، ٌٕظاَ واْ إرا ِا وعاِؼ١١ٓ  أٔفغٕا ٔغؤي أْ اٌّف١ذ ٚ اٌظشٚسٞ ِٓ 

اٌطش٠مح؟ ٘زٖ ػٍٝ ذعشتح ػشف اٌؼاٌُ فٟ تٍذ ػٓ ِصاي ٕ٘ان ً٘. ؽثماخ تذْٚ ِعرّغ إٌٝ ٠ؤدٞ أْ ٠ّىٕٗ  

 

 اٌفشد٠ح اٌؽش٠ح ٠مّغ أْ ٌٍّشء ٠ّىٓ أٔٗ ، اٌثش١ٌٚراس٠ا دوراذٛس٠ح ِفَٙٛ خالي ِٓ ، ٠رخ١ً ِاسوظ أْ ٠ثذٚ

. ٚتشٚدْٚ ِاسوظ ت١ٓ اٌمط١ؼح أعثاب أؼذ ٟ٘ اٌفىشج ٘زٖ أْ ٔالؼع. اٌعّاػ١ح اٌؽش٠ح إٌٝ ٠ظً ؼرٝ

 اٌرٟ" اإللظاء سٚغ "ٚ" اٌصٛس٠ح اٌشِٚأغ١ح "ٚ" اٌغٍط٠ٛح اٌذٚغّاذ١ح "ِٓ األخ١ش ؼزسٖ فمذ ، ٚتاٌفؼً

.االشرشاو١ح تاٌمؼ١ح "ذؼش " 
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 ؽٛس٘ا ٚاٌرٟ ، اإلٔراض إلػادج اٌّٛعؼح ِاسوظ ٔظش٠ح ػٍٝ سٚع١ا فٟ االلرظادٞ إٌّٛ اعرشاذ١ع١ح ذؼرّذ

 ترؽم١ك ع١غّػ اٌزٞ إٌّرط ِٓ ظضء إؽالق و١ف١ح ِؼشفح ِغؤٌح إٔٙا. االشرشاو١ح ششٚؽ ػٍٝ ٚؽثمٙا ١ٕ١ٌٓ

.االلرظادٞ اٌرطٛس فٟ أعاعٟ ػٕظش ٟٚ٘ ، اإلػاف١ح االعرصّاساخ  

 اٌّرفٛلح تاٌش١ٛػ١ح ِّصٍح إٌر١عح، ػٓ (االشرشاو١ح) االٔرماي ِشؼٍح ١ّ٠ضْٚ ٚخٍفائٗ ِاسوظ أْ ٔؼٍُ ٔؽٓ

.اٌّخرٍفر١ٓ اٌّشؼٍر١ٓ ٘اذ١ٓ فٟ االلرظاد٠ح اٌمٛا١ٔٓ ذطث١ك و١ف١ح ِؼشفح ِغؤٌح إٔٙا. اٌّصا١ٌح أٚ  

 

 ٚعائً ألْ ٔظًشا ، ؽثمٟ ذ١١ّض أٞ ٕ٘ان ٠ؼذ ٌُ ؼ١س (األخ١شج اٌّشؼٍح) اٌش١ٛػ١ح ِٓ اٌؼ١ٍا اٌّشؼٍح فٟ

 ٌششغ ؼاظح ٕ٘ان ذؼذ فٍُ الرظادٞ، ذثادي ٕ٘ان ٠ؼذ ٌُٚ ٠خرفٟ األظٛس ٔظاَ ٚأْ اظرّاػ١ح، اإلٔراض

 اٌّعاي اٌصشٚج، ذٛص٠غ أٞ اٌرٛص٠غ، ٚلأْٛ اٌم١ّح لأْٛ ٠فغػ ٚ٘ىزا. إٌّرط ل١اط أٚ اٌؼّاي ذؼ٠ٛغ

 ٔغط عٜٛ ١ٌظ إٌظاَ ٘زا ٌىٓ) " اؼر١اظاذٗ ؼغة ٌىً لذساذٗ، ؼغة وً ِٓ:" اٌىاٍِح اٌش١ٛػ١ح ٌمأْٛ

  .(اٌخ١اي ِٓ

 

 ٠مٛي وّا ، اٌشأعّاٌٟ اٌّعرّغ ِٓ ٌٍرٛ خشض اٌزٞ اٌّعرّغ فئْ ، اٌرؽٛي ِشؼٍح فٟ ، أخشٜ ٔاؼ١ح ِٓ

 ذثمٝ  ٚفىش٠ًا  ؼ١س ٚأخالل١ًا الرظاد٠ًا إٌٛاؼٟ، ظ١ّغ ِٓ اٌمذ٠ُ إٌظاَ آشاس أٚ ٔذٚب ٠ؽًّ ، ِاسوظ

 أْ تاعرصٕاء ، اٌش١ٛػ١ح ِٓ اٌؼ١ٍا اٌّشؼٍح ظٙٛس ؼرٝ عائذج (اٌّؤظٛس) ٌٍّعرّغ االلرظاد٠ح اٌمٛا١ٔٓ

.خاطح ذؼذ ٌُ اإلٔراض ٚعائً  
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الوركزي التخطيط نظام في الربح تحقيق  

 

 

 إٌّرعاخ أٚ اٌّؼذاخ لطاع: ِر١ّض٠ٓ إٔراظ١١ٓ لطاػ١ٓ ِٓ اإلٔراض ٠رىْٛ إٌظاَ ٘زا فٟ أٔٗ ٔؼٍُ

 ِٛظٙح أٔٙا ػٍٝ إِا إٌّرعاخ ذظ١ٕف ٠رُ إٌظاَ، ٘زا فٟ. االعرٙالو١ح إٌّرعاخ ٚلطاع االعرصّاس٠ح

 ِٓ إٌّرعاخ إٌٝ اٌٛطٛي إِىا١ٔح فمؾ ٌذ٠ُٙ ، اٌذخً أطؽاب ، اٌّؼ١ش١ح إٔراض األعش وغٍغ أٚ ٌإلعرٙالن

 ٌذ٠ٙا اٌششواخ أْ ؼ١ٓ فٟ ، اٌمطاػ١ٓ وال ِٓ ٔمذ٠ًا ٔظ١ًشا ٠رٍمْٛ أُٔٙ ِٓ اٌشغُ ػٍٝ ، االعرٙالن لطاع

  اٌذخً ٠رشىً. اٌٛع١طح ٚإٌّرعاخ اٌّؼذاخ أٞ. االعرصّاس لطاع ِٓ إٌّرعاخ إٌٝ اٌٛطٛي إِىا١ٔح فمؾ

 

 اٌم١ّح ٚل١اط اٌذخً ذؽم١ك ػٍٝ اٌرؼ٠ٛغ ٘زا ٠ؼًّ. اٌمطاػ١ٓ وال فٟ اٌؼا١ٍِٓ ِىافآخ خالي ِٓ اٌمِٟٛ

.ٌٍّٕرط إٌمذ٠ح  

 

 ٚتٙزٖ. اإلعرٙالن لطاع ِٕرعاخ ظ١ّغ ٠شرشْٚ فئُٔٙ دخٍُٙ، وً اٌمطاػ١ٓ وال فٟ اٌؼاٍِْٛ أٔفك إرا ٌزٌه

 اإلٔراظ١ح، اٌغٍغ لطاع فٟ اٌؼا١ٍِٓ ِىافآخ ٠غاٚٞ ٔمذ٠ًا ستًؽا اٌمطاع ٘زا فٟ اٌششواخ ذؽمك اٌطش٠مح،

 اٌطش٠مح تٙزٖ اٌّؽمك إٌمذٞ اٌشتػ فئْ اٌٛالغ، فٟ. اإلٔراض عٍغ ظ١ّغ ذشرشٞ فئٔٙا اٌشتػ، ٘زا ٚتئٔفاق

 اٌغٛق ١ٌظ اٌّشوضٞ، اٌرخط١ؾ رٞ إٌظاَ فٟ آخش، االعرصّاس  تّؼٕٝ لطاع ٌّٕرعاخ إٌمذ٠ح اٌم١ّح ٠ّصً

 اٌّخطؾ ٌٚىٓ اٌؽم١مٟ، ٚاٌشتػ األظٛس ت١ٓ أٞ ٚاالعرصّاس، االعرٙالن ت١ٓ إٌّرط ذمغ١ُ ٠مشس اٌزٞ ٘ٛ

.اإلٔراض ٚعٍغ االعرٙالو١ح اٌغٍغ ت١ٓ إٌّرط ٠ٛصع اٌزٞ ٘ٛ  

  

 أٚ اٌمطاع إٌٝ ذش١ش ػٕاطش ٕ٘ان وأد إرا ِا ِؼشفح اٌظؼة ِٓ ٟ٘ ِشوض٠ًا اٌّخطؾ إٌظاَ فٟ اٌّشىٍح

.االعرصّاس ػٓ اٌرٛلف أٚ االعرصّاس، ذشعغ اٌرٟ اٌششوح  
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