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 احملاضزة الثانيت 

 مذاهب وتياراث فكزيت معاصزة: املبحث الثاني
 

 
 

تمهيد 
قامت االشًتاكية يف القرن التاسع عشر ادليالدي يف البداية بسبب النزاع ادلرير بني العمال      

وأصحاب العمل يف طلب العمال زيادة أجورىم وامتناع أصحاب العمل يف الوقت الذي كان 
. أصحاب العمل يستغلون العمال أسوأ استغالل دون رزتة هبم

     مث ظهرت اآلالت الصناعية احلديثة فإذا بأصحاب العمل يفضلوهنا على األيدي العاملة لوفرة 
إنتاجها وقلة ما حتتاج إليو من العمال لتشغيلها فاستغٌت أصحاب العمل عن كثري من العمال فنشأت 

ومن ىنا نشأت فكرة التوجو بادلطالبة بإصالح ىذه األحوال االقتصادية ، البطالة ومشاكلها العديدة 
 .ادلضطربة واحلد من التنافس بني الناس يف االستئثار بادلال ورتعو الذي يسبب الصراع بينهم

 وكان ىذا يف الوقت الذي أفلس فيو الدين النصراين عن حل أي مشكلة من ىذا النوع بل كان      
عامال قويا يف ظهور الالدينية وادلذاىب ادلنحرفة ادلختلفة اليت قامت من أول يوم على زلاربة كل 

 واستبداذلا بأنظمة جديدة تكفل للناس حقوقهم وحرية معيشتهم ،األوضاع السيئة اليت كانت قائمة
وكان من بني تلك األفكار ظاىرة القول باالشًتاكية وزلاربة ادللكية الفردية وما جاء بعدىا من أىوال 

. الشيوعية
 
 

معنى االشتراكية : أوال
وافًتقوا إىل أحزاب يف مفهومهم لالشًتاكية ويف ادلقصود ، اختلف دعاة االشًتاكية فيما بينهم     

. هبا
تعددت "ىو اإلحلاد والتشريع للبشر من دون اهلل تعاىل ، ورتيع التعريفات مصبَّها يف النهاية واحد

". األسباب وادلوت واحد

االشتراكية 
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فإننا جندىا قد ظهرت يف أماكن سلتلفة يف " كارل ماركس"    وإذا رجعنا مبعٌت االشًتاكية إىل ما قبل 
، وشيوعية األموال والنساء بني اجلميع، دعوات إىل إلغاء ادللكية الفردية وإىل نبذ التقاليد واألعراف

قبل مرحلة ظهور النظام الرأمسايل الذي يناقض ، ويطلق على ىذه االشًتاكية اسم االشًتاكية القدمية
االشًتاكية دتاًما يف تقديس ادللكية الفردية واألنانيات األخرى اليت دتيز هبا، بل وقبل ظهور اإلسالم 

وغريىم الذين ، يف فارس" مزدك"وقبلهم ، "توماس مور"والسري " أفالطون"مبئات السنني على عهد 
واليت ، نظريتو الشيوعية أو االشًتاكية العلمية الغربية على األديان كلها" كارل ماركس"استفاد منهم 

. مل يقرىا ال اإلسالم وال غريه من الديانات
 
 

أقسام االشتراكية : ثانيا
االشًتاكية كلمة بغيضة مهما قسمها زعماؤىا ومهما تفننوا يف خداع الناس يف مفاىيمها ادلختلفة    

فهي على كل حال مذىب غريب على الناس وعلى أدياهنم نشأ يف أوروبا إثر أوضاع سلتلفة وقد 
: قسم بعض الباحثني االشًتاكية إىل قسمني

. االشًتاكية ادلاركسية- 
. االشًتاكية الفابية- 

واليت ىي " كارل ماركس"والذي حنن بصدد دراستو ىو مذىب االشًتاكية ادلاركسية اليت تنتسب إىل 
. ادلقدمة األوىل للشيوعية احلمراء

 

:  أما الفرق بين االشتراكيتين فيظهر من خالل ما يلي
بينما االشًتاكية الفابية نسبة إىل أحد قواد الرومان " كارل ماركس"االشًتاكية ادلاركسية نسبة إىل - 

". فابيوس"وامسو 
االشًتاكية ادلاركسية دتيل إىل العنف والثورة، بينما االشًتاكية الفابية دتيل إىل اإلصالح وإىل سعادة - 

. الناس كما يزعمون وإىل التدرج يف التطور ولو أدى ذلك إىل تأخر تطبيق االشًتاكية زمنا طويال
 

إن االشًتاكية ادلاركسية تبطل ادللكية الفردية وحتارهبا، بينما االشًتاكية الفابية تعًتف بادللكية العامة - 
 وأن ادللكية اخلاصة ميكن حتويلها إىل ملكية الدولة بالطرق ،وال جتيز تأميم األرض دون مقابل

. ادلشروعة
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خالف الفابيون آراء ماركس يف نظرتو إىل اجملتمعات من أهنا قائمة على الصراع الطبقي وقالوا بأن  - 
 بل إن ،الصراع الطبقي ليس حتميا وال ضرورة إليو لقيام حكومة العمال كما ىو مذىب ماركس

وإمنا الدولة عندىم - كما يرى ماركس - الدولة عند الفابيني ليس ادلقصود هبا تسلط فئة على أخرى 
ىي قوة يف صاحل اجلميع وأن التغيري الثوري العنيف الذي يراه ماركس فاشل يف حتقيق السعادة 

. للشعوب 
 

هل االشتراكية هي الشيوعية؟ : ثالثا
، حول العالقة بني االشًتاكية والشيوعية- فيما يظهر من كتاباهتم-اختلفت وجهات نظر الباحثني 

. وفيما حاصل ما قيل حول ىذه العالقة
 

وعن تعليل التسمية ، بل مها امسان دلسمَّى واحد، ال فرق بني االشًتاكية والشيوعية -1
إن الشيوعية من بعد ماركس اشتهرت : باالشًتاكية بداًل عن التسمية بالشيوعية يقال

، فنفر منها الناس، ومن ىنا صارت كلمة االشًتاكية أقّل  ()" مزدك"بأهنا شيوعية 
استنكارًا؛ ذلذا جعلت البذرة األوىل لشجرة الشيوعية اخلالصة وإاّل فالشيوعية واالشًتاكية 

   . "امسان دلسمى واحد
 

ية، ملوإن الفرق بينهما يكمن يف الناحية الع، إن االشًتاكية ترمي يف النهاية إىل الشيوع -2
الشيوعية ترى أن رتيع الثروات االجتماعية رلموع يستهلك الفرد منو بقدر ما يسد رتيع 

وليس فقط بقدر ما يناسب خدماتو، على أّن ىذا احلق يف االستهالك يتوقف ، حاجاتو
فمن ال يعمل ال يأكل على حد قوذلم، ، عند الشيوعيني على واجب اإلنتاج والعمل

أما االشًتاكية ، "من كلٍّ طبًقا لكفايتو ولكل طبًقا حلاجتو: "وىي ما يعرب عنها بقوذلم
ولكنها ختالفها يف طريقة ، فتتفق مع الشيوعية يف وجوب إنشاء اجملموع العام من الثروات

فتسمح لكل فرد من الثمرات العامة مبا يناسب عملو وجهوده ال مبا يناسب ، التوزيع
                                                           

حولو " مزدك"؛ حيث جمع "قباذ"الذي ظير في فارس أيام حكم االمبراطور " مزدك" نسبة إلى ( )
ن منيم قوة كبيرة وقامت شيوعية األموال , ىذه الفكرة" قباذ"بل واعنتق , الصعاليك ومن انضمَّ إليو وكوَّ
واشتد شرىا وضررىا عمى الناس حتى أنقذىم اهلل عمى , والنساء حتى ما كان الرجل يعرف لو أًبا أو أمًّا

 .شرَّ قتمو" مزدك"وقتل , فقتل منيم جموًعا غفيرة؛ إذ كان من أشد أعدائيم, "قباذ"ولد " أنوشروان"يدي 
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وذلذا يذىب بعض الباحثني إىل أنو ال فرق بني الشيوعية واالشًتاكية إاّل يف ، "حاجتو
من كل حسب "، "االشًتاكية"من كلٍّ حسب طاقتو ولكلٍّ حسب عملو : "القانون التايل

" . طاقتو ولكل حسب حاجتو
 

 
إن بني االشًتاكية والشيوعية من جهة وبني الفاشستية من جهة أخرى شبًها قويًّا؛ من  -3

حيث أن االشًتاكية والشيوعية ترميان كلتامها إىل تقوية قبضة الدولة يف توجيو اإلنتاج 
. وكلها صور من صور الديكتاتورية، وكذا النظام الفاشسيت، والقضاء على حرية الفرد

 
فهي مقدمة أو دتهيد ذلا ، االشًتاكية ىي ادلرحلة اليت تسبق الشيوعية مباشرة" لينني"اعترب  -4

. بينما الشيوعية ىي ادلرحلة األخرية العليا ، معتربًا أن االشًتاكية مرحلة أوىل
 

 
" ماركس"وإذا عرفنا أن ، إن االشًتاكية ختتلف عن الشيوعية ، ولكن ما معٌت ىذا التفريق -5

حىت تتميز عن االشًتاكية اخليالية اليت ، ىو الذي أنشأىا ومساىا أيًضا االشًتاكية العلمية
؛ حيث اعترب "ماركس"واليت مل يرتضيها ، ورفاقهما" لويس"، و"سان سيمون"أنشأىا 

اشًتاكيتو مرحلة حتمية ال تقبل الرفض؛ ألهنا نتيجة مضادة للرأمسالية اليت تنبأ بأهنا 
وأن الدول الكبرية مثل بريطانيا وغريىا ستعود حتًما إىل ، ستنتهي وحتل اشًتكيتو زللها

ان احتضرت ، فكانت النتيجة ، وستموت األنظمة الرأمسالية فيها، األخذ باشًتاكيتو
االشًتاكية يف الشرق يف الوقت الذي انتعشت فيو الرأمسالية يف الغرب، وكذب ظن 

. ورفاقو األغبياء" ماركس"
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مزاعم االشتراكيين ودعاياتهم : رابعا
قاسم مشًتك يتفقون عليو يف مغالطاهتم وخدعهم للناس  لالشًتاكيني على اختالف مفاىيمهم    

ولكنها ، وقد تبدو األمور اليت يدعون إليها أهنا فرصة ذتينة إلسعاد البشرية، وحتبيب االشًتاكية إليهم
 انكشف زيفها واضحملَّ بريقها بعد التجارب ادلريرة اليت قد، سحابة صيف أو فقاقيع منفوخة باذلواء

ومن طبقات متآلفة إىل طبقات ، مرَّت بالبشرية منذ تأسيسها؛ إذ نقلتهم من سيء إىل أسوأ
: ومن فقر وغٌت إىل فقر مدقع، وخالصة تلك ادلزاعم تتمثَّل فيما يلي، متصارعة

 
. ادلساواة االقتصادية بني رتيع األفراد بال دتييز بينهم يف القومية أو اجلنس أو السن- 1
. زلو استغالل الفرد أو اجلماعة أو الدولة للفرد- 2
وجعلها بيد الدولة فقط يسمح ، إلغاء ادللكية الفردية لألرض مبا عليها وما فيها من كنوز وثروات- 3

. بتحقيق العدالة يف التوزيع بني اجلميع
. منح احلق لكل إنسان أن يستخدم كل وسائل اإلنتاج علمية أو فنية- 4
. قيام الدولة االشًتاكية ذاهتا لتتحول إدارة اجلهود واإلنتاج الفردية- 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


