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 الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان : بازتايپ توسط

  ٢٠١١ اگست ٣٠

  

  شيوۀ توليد، ساخت اجتماعی
  

است، يعنی شيوه، شکل و " يوۀ توليد نعم مادیش"که از شيوۀ توليد سخن رانده می شود، منظور  عموماً ھنگامی

، در ...)مثل غذا، پوشاک، خانه، ابزار توليد و(طريقۀ به دست آوردن و توليد حوائج و وسائل الزم برای زندگی 

  .شرايط تاريخی معين

امعه، دھد؛ ايده ھای اجتماعی و سياسی مسلط بر ج شيوۀ توليد نعم مادی پايۀ يک سيستم اجتماعی را تشکيل می

نگرش ھای سياسی و ساير نھاد ھای جامعه در ھر مرحلۀ معين از تکامل آن، با چگونگی شيوۀ توليد جامعه ارتباط 

ھر شيوۀ توليدی عالی تری بيانگر يک مرحلۀ عالی تر در تاريخ تکامل بشريت . دارد و به وسيلۀ آن تعيين می شود

 توليدی برده داری مترقی تر بوده و شيوۀ توليدی سرمايه داری مثالً در اروپا شيوۀ توليدی فيودالی از شيوۀ. است

  .دھد نسبت به شيوۀ توليدی فيودالی مرحلۀ عالی تری از تکامل بشری را نشان می

وحدت بين نيرو ھای مؤلده و . نيرو ھای مؤلده و مناسبات توليدی: شيوۀ توليد دارای دو وجه مکمل يکديگر است

حرکت متضاد نيرو ھای مؤلده و روابط توليدی . دھد  توليدی، شيوۀ توليد را تشکيل می)يا روابط(مناسبات توليدی 

  .باعث تکامل و دگرگونی اجتناب ناپذير شيوۀ توليد می گردد

به .  سياسی و ايدئولوژيکی آن اطالق می شود–ی به مجموعۀ شيوۀ توليد و ساخت قضائساخت اجتماعی يک جامعه 

  :شامل سطح رشد نيرو ھای مؤلده آن جامعه و سه ساخت زير می باشدعبارت ديگر، ساخت اجتماعی 

  )مجموع مناسبات توليدی(ساخت اقتصادی  -

 ...)دولت، قوانين و(ی و سياسی ساخت قضائ -

 ...)ايدئولوژی و فرھنگ مسلط، سنن و(ساخت ايدئولوژيکی  -

 اجتماعی داللت بر يک ساخت اجتماعی مرکب، پيچيده و نا خالص که شامل فرماسيون اجتماعی يا صورت بندی

ماعی که از سه ساخت فرماسيون اجتماعی به يک کليت مشخص اجت. چندين نوع مناسبات توليدی است، می کند

  : سياسی و ايدئولوژيک مرکب تشکيل می شود، تحويل می شود–ی اقتصادی، قضائ
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در ھر فرماسيون اجتماعی کالسيک . ت توليدی گوناگون می باشدساخت اقتصادی مرکب شامل مناسبا .١

ھميشه يکی از انواع مناسبات توليدی نقش مسلط را ) مانند فرماسيون اجتماعی سرمايه داری يا فيودالی(

مناسبات توليدی مسلط آن روابطی است که نقش و تاثير تعيين کننده و قاطعی بر روی ساير .  می کندأايف

دی و به طور کلی بر روی روند جامعه دارد و قانونمندی خاص خود را بر ساخت اقتصادی مناسبات تولي

به عنوان . ساير مناسبات توليدی تابعی از مناسبات توليدی مسلط می باشند. مرکب جامعه تحميل می نمايد

) ل فيودالیمث(مثال، در فرماسيون اجتماعی سرمايه داری که در آن بقايای مناسبات ماقبل سرمايه داری 

ھمچنان به زيست خود ادامه می دھند، مناسبات توليدی سرمايه داری موضع مسلط را در ساخت اقتصادی 

وجود اين روابط توليدی مسلط به معنی اين نيست که ساير مناسبات توليدی به طور . جامعه اشغال می کند

دھند،   مدتی به حيات خود ادامه میساير مناسبات توليدی تا. خود به خودی و اتوماتيک از بين می روند

، مناسبات غير مسلط تابعی از )درينجا سرمايه داری(اما به علت تسلط يک نوع روابط توليدی معين 

 .مناسبات توليدی مسلط خصلت فرماسيون اجتماعی را تعيين می کنند. روابط توليدی مسلط می شوند

ی طبقات حاکم يا جناح ھای مختلف طبقۀ قضائاين ساخت تسلط سياسی و . مرکبی و سياسی ساخت قضائ .٢

 .حاکمه را که مولود مناسبات توليدی مختلف اند، تعيين و تضمين می کند

اين گرايشات به طبقات حاکم يا . ساخت ايدئولوژيکی مرکب شامل گرايشات ايدئولوژيکی مختلفی است .٣

  .جناح ھای گوناگون طبقۀ حاکم تعلق دارد

***** 

 بانی و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از کتاب م

  


