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 البنية والبنية الفوقية 

طرررك رررارل سررارر  لبرررة البنيررة التحتيررة والبنيررة الفوقيررة وطبيعررة 
العالقة بينهما سر  الرالل ان النران سر  الرالل الايرام انتراد المرواد 

المجتمررر   حتررر الماديرررة سارررل الاررربا  والمالنررر  والمسررر   ...الررر  
ويترتر  علر  كلرن ثنبارل اسرلوت االنتراد يستطي  العيش والتطرور 

 ويتضم  اسري  :

 المنتجة وتتبون:القوى  -1
وتتبرررون سررر  وسررراال االنتررراد التررري  -وسررراال االنتررراد : - أ

 نمساعدتها ثتم انتاد المواد المادية .
الرررربث  ثرررردثرون وسرررراال االنترررراد هررررب  وهررررم النرررران :  - ت

وينتجرون المررواد الماديرة نفضررل تجرنررة سعينرة لرري االنترراد 
 .وعادات وتقاليد العمل 

ترراد الترري تقرروم برري  : وهنررا تبررون روانرر  االنعالقررات االنترراد  -2
االلررراد لرري عمليررة االنترراد ويم رر  ان تبرر  روانرر  تعرراون وتضرراس  
بررري  الرررراد احررررار سررر  دون اسرررتاالل رمرررا يم ررر  ان تبرررون روانررر  

 سيطرة والضوع ... 
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ويؤلررم سجمرروع عالقررات االنترراد البنيررة االقتصررادية للمجتمرر  وهرري 
سية والتري البنية التحتية والتي تقوم لوقها بنية لوقية حقوقية سيا

هي انع ان لطبيعة البنية التحتية وعليه لأن القروة الرايسرية التري 
تتح م لي ش ل المجتمر  وطبيعرة النمرام االجتمراعي ورربلن تطرور 

 .المجتم  س  نمام ال  االر هو اسلوت انتاد المواد المادية

 االنتقادات

ل البنيررة والبنيررة الفوقيررة نانهررا وتررم انتقرراد االطروحررة الماررسررية حرر
سقتصرة عل  تح م العواسل االقتصادية لي البنية الفوقية لري حري  
ان هناك عواسل االرى تارم الر  جانر  العواسرل االقتصرادية ا لراكا 
كانت البنيرة االقتصرادية تحردع نعرظ المرواهر الفبريرة  السياسرية 

القاامررة ا علرر  روانرر  االنترراد تررنع   لررأن هررب  المررواهر نالمقابررل 
لعل  سبيل الماال ان زراعة القط  دلعت عل  االتراع الرة الحياكرة 

هرربا االالتررراع ايررر الوسرر  االقتصرراد  الررب  ررران ولبرر  نالمقابررل 
 سانقا عل  االتراع االلة .
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 الرد عل  االنتقادات

الواقررر  ان سرررارر  لرررم ثررردع  ان العواسرررل االقتصرررادية هررري العواسرررل 
سريا  تطرور المجتمعرات ا رمرا ان البنيرة الوحيدة التي ترتح م لري 

ية تية فبالمقابل تمارن البنية الفوقالفوقية هي انع ان للبنية التح
تأثيراتها ايضا علر  البنيرة التحتيرة ا عليره لليسرت وسراال االنتراد 
وحرررردها وال العالقررررات الترررري تقرررروم عبرهررررا والاللهررررا برررري  االلررررراد 

هرري الترري تقرررر  عررةوالجماعررات او العالقررات برري  االنسرران والطبي
طبيعة البنية الفوقية ا انما ايضا االلبار والمفراييم والمبرادا التري 
ي ونهررررا االلررررراد عرررر  االوضرررراع االجتماضيررررة الراهنررررة واالوضرررراع 
االجتماضية المقبلة وهب  تبشم ع  وجه الوعي االجتماعي والتي 
تقرروم برردور سحرررك للجماعررات وااللررراد علرر  تحويررل الحاضررر الرر  

   ضل سنه .سستقبل ال

  

 وعي الواق  وتحويله
ان العواسررل االساسررية الترري تررتح م لرري حيرراة المجتمرر  هرري 
عواسل االنتاد الماد  وس  ثم ان درجرة تطرور هرب  الوسراال 
تبرررررون القاعررررردة التررررري تنشرررررأ علررررر  اساسرررررها المؤسسرررررات 
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االجتماضية ا وس  ناحية االرى ان حررة المجتمر  هري نتراد 
لرراد والجماعرات والتري تبرون سا يحصل سر  تفراعالت بري  اال

عالقات صراع او تضراس  بيرنهم ا وهرب  الحرررة االجتماضيرة 
نمجموعهررررا يلضرررر  لقررررواني  سوضرررروضية ) قررررواني  حررررررة 
المجتمررر ( وقرررواني  وضرررعية )يضرررعها المشررررع( وهررربا الرررب  
يحقررل التقرردم وننررا  الحضررارة االنسررانية .ونررالرام سرر  هررب  

سقطنا لري القدريرة او لري القواني  اال انها ليست حتمية واال 
العمليررة المي اني يررة اك ان ارادة االنسرران الواضيررة تلعرر  دورا 
هاسررررا لرررري تسررررييرها ا وارادة االنسرررران ليسررررت نمعرررر ل عرررر  

المجتمرر   ا لرربا عنررد دراسررةالمررروا الترري تعيشررها الجمرراهير 
وتطرررور  يجررر  ان نأالرررب العنصرررر االنسررراني ونررروازع االلرررراد 

 . الايام نعمل ساوالجماهير ودوالعهم ال  

 المصادر 

علرم االجتمراع السياسريا أسسره  :د. صاد  األسرود -1

 .1991وأنعاد ا جاسعة نادادا
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ا  علررررم اجتمرررراع السياسررررة ا د. سرررروري  دولرجيرررره -2

ترجمة د . سليم حداد ا المؤسسرة الجاسعيرة بيرروت 

 .1991ا 

عمران:  .علرم االجتمراع السياسري .د.ابرراييم أبررا  -3

 .1991والتوزي  ا دار الشرو  للنشر 
 


