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  الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اگست ٣١

  

  

  زير بنا و رو بنا
  

وعۀ روابط توليدی جامعه در يک مرحلۀ زير بنا يا پايۀ اقتصادی يک جامعه عبارت است از ساخت اقتصادی يا مجم

، نظام اقتصادی، پايۀ اقتصادی و ساخت اقتصادی )انفراستروکتور(معين از تکامل آن، اصطالحات چون زير بنا 

  .ھمه به يک مفھوم بوده و مترادف يکديگرند

لوژيکی ی و ساخت ايدئو قضائ–عبارت است از مجموع ساخت سياسی " سوپراستروکتور"رو بنای جامعه يا 

مثل دولت، (که بر روی  پايۀ اقتصای بنا می شود و با اين زير بنای اقتصادی متناسب است ) ايدئولوژی اجتماعی(

  ...)ی، ايدئولوژی ھای سياسی، ھنر، فلسفه و مذھب ونھاد ھای سياسی جامعه، سيستم قضائساير 

فورماسيون " اجتماعی معين که از وحدت يک زير بنای اقتصادی و يک رو بنای معين اجتماعی، يک نظام

 اقتصادی و رو بنا يک رابطۀ ديالکتيکی ی ميان زير بناطهراب. نيز ناميده می شود، به وجود می آيد" اجتماعی

ماھيت زير بنای اقتصادی ماھيت رو بنا .  می کندأبه طور کلی، زير بنای اقتصادی نقش عمده و قاطع را ايف. است

مثالً در جوامع برده داری، . ۀ معينی از زير بنا، شکل معينی از رو بنا تعلق می گيردبه ھر گون. را تعيين می کند

سرمايه داری، طبقات استثمارگر در زندگی اقتصادی جامعه يک موقعيت مسلط و غالب را اشغال می فيودالی يا 

نمايند و از اينرو محتوای اساسی و عمدۀ رو بنای جامعه نيز عبارت از سلطۀ سياسی و ايدئولوژيکی ھمان طبقات 

  . استثمارگر خواھد بود

وقتی يک زير بنای اقتصادی نوين . ن را نيز معين می کندتغيير زير بنای اقتصادی جامعه تغيير در رو بنای آ

جايگزين زير بنای اقتصادی کھن گرديد، يک رو بنای جديد نيز به شکلی اجتناب ناپذير، ولی البته با سرعتی بيش و 

در عين حال، رو بنا به . اين يک قانون عينی تکامل تاريخ بشری است. يا کم، جايگزين رو بنای قديمی می گردد

رو بنا دارای استقالل نسبی نسبت به زير بنا بوده و به . شکل منفعل و غير فعال به وسيلۀ زير بنا تعيين نمی شود

دھد که برای حفظ  يک رو بنای فاسد تشکيل يک نيروی ارتجاعی را می. نوبۀ خود بر آن تاثير متقابل می گذارد

در حاليکه به عکس، يک رو بنای پيشرفته به .  می رودزير بنای کھن و جلوگيری از تکامل زير بنای نوين به کار
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مثابۀ يک نيروی مترقی شرايط مساعد از ميان رفتن زير بنای کھن را فراھم می آورد و برای پرورش زير بنای 

اين موضوع به ويژه در جامعۀ سوسياليستی و تحت حاکميت ديکتاتوری . نوين شرايط مساعد را فراھم می آورد

يت خاصی می يابد و ضرورت ادامۀ انقالب و انقالب در رو بنا و به طور کلی انقالب فرھنگی را پرولتاريا اھم

  .ايجاب می کند
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