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   الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان:فرستنده

   ٢٠١١ اگست ٢۶

  

  کار، توليد، تقسيم کار
  

 شان، اساس بينش ماترياليستی تاريخ را انسان ھای واقعی و مبارزات آنان برای تغيير شرايط مادی و معنوی زيست

ھر بينش علمی از تاريخ، نخست از انسان ھا، از چگونگی توليد زندگی مادی توسط آنان، از . دھند تشکيل می

مناسباتی که در پروسۀ توليد نعم مادی بين انسان ھا از يکطرف و بين انسان ھا و طبيعت و شرايط مادی زيست از 

ود و باالخره از تقسيم جامعه به طبقات و مبارزه ای که طبقات زحمتکش در طول تاريخ طرف ديگر برقرار می ش

تکامل ": مارکس می گويد. دھند، حرکت می کند به خاطر تغيير جھان مادی و تغيير جھان ذھنی خويش انجام می

  ١."توليد مادی پايۀ ھر زندگی اجتماعی و بنابر اين مبنای ھر تاريخ واقعی است

توليد برای انسان حوائج زيست را فراھم کرده و حتی خود انسان را نيز . ستين شرط وجودی انسان استتوليد نخ

يکی از تمايزات . به کمک کار بود که انسان توانست خود را از ساير حيوانات متمايز گرداند. خلق کرده است

عت استفاده می کنند در حاليکه انسان اساسی ميان انسان و حيوان در اين است که حيوانات از محصوالت آمادۀ طبي

با آغاز توليد وسايل زندگيش نه تنھا تمايز خويش را از حيوانات آغاز می کند، بلکه به طور غير مستقيم زندگی 

  . مادی خود را نيز توليد می کند

  :توليد به وسيلۀ دو عامل زير توصيف می گردد

  کار؛) روند(پروسۀ  -١

 مناسبات توليدی -٢

دی است که در جريان آن انسان به تغيير شکل طبيعت می پردازد تا نيازمندی ھای خود را بر آورده پروسۀ کار رون

در مرحلۀ نخست، کار عبارت از پروسه ای است بين انسان و : "می نويسد" سرمايه"مارکس در کتاب خود . سازد

دھد، آن را   و طبيعت قرار میطبيعت، پروسه ای که طی آن انسان فعاليت خويش را واسطۀ تبادل مواد بين خود

. عی قرار می گيردانسان خود در برابر مواد طبيعت مانند يک نيروی طبي. منظم می کند و تحت نظارت می گيرد

ی را که در کالبد خود دارد، باور ھا، پا ھا، سر و دستش را به حرکت در می آورد تا مواد طبيعی وی قوای طبيعي
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در حاليکه وی با اين حرکت روی .  قابل استفاده باشد، تحت اختيار در آوردرا به صورتی که برای زندگی او

 تغيير می طبيعت خارج از خود تاثير می کند و آن را دگرگون می سازد، در عين حال طبيعت ويژۀ خويش را نيز

ا تحت تسلط ی که در نھاد اين طبيعت خفته است، تکامل می بخشد و بازی نيرو ھای آن رئوی به استعداد ھا. دھد

  ٢."خويش در می آورد

بدين ترتيب، انسان با عمل بر روی طبيعت خارجی، ھم طبيعت و ھم خود را دگرگون می سازد و با دگرگون 

  .ساختن طبيعت، به خواست خود جامۀ عمل می پوشاند و اشياء طبيعی را با نياز ھای خود سازگار می نمايد

  :ردپروسۀ کار چھار عامل زير را در بر می گي

  فعاليت ارادی و ھدفدار انسان، يا خود کار؛ -١

 يا موضوع کار، يا محمول کار؛.  که بر روی آن کار انجام می شودیءش -٢

 دھد؛ ابزار توليد که انسان به وسيلۀ آن بر روی موضوع کار، کار انجام می -٣

 محصول کار يعنی نتيجۀ پروسۀ کار؛ -۴

در جريان کار، مقدار معينی . در جريان پروسۀ کار اشتباه گرفتفعاليت انسانی يا کار را نبايد با انرژی صرف شده 

جلد " (سرمايه "مارکس در کتاب . نيروی کار با کار فرق دارد. انرژی صرف می شود که نيروی کار نام دارد

  .تعريف می کند" مصرف نيروی کار"، کار را )اول

ائی است که کارگر بين خود و محمول کارش قرار چيز يا مجموعۀ اشي":ابزار توليد به مفھوم خاص کلمه عبارت از 

  ٣." مورد کار استفاده می کندیءايت دھندۀ عمل خود بر شدھد و از آن به مثابۀ سر می

ابزار کار به مفھوم وسيع کلمه شامل . می توان نام برد... به عنوان مثال، از ابزاری چون اره، چکش، ماشين آالت و

جمع محصول کار و ابزار کار به معنی وسيع کلمه . می شود... بريکه، کانال آب وزمين، حيوان رام شده، جاده، فا

  .را کارل مارکس وسائل توليد می نامد

وسائل کار نوع فعاليتی را که افراد بايد . در پروسۀ کار دو عامل کار و وسائل کار نقش مھمی را بر عھده دارند

مثالً نوع کار زراعتی که از طريق بيل و خيشاوه انجام می پذيرد . م دھند تعيين می کندبرای توليد محصوالت انجا

  .يا نوع کاری که به وسيلۀ تراکتور و تريشر صورت می گيرد، تفاوت دارد

ليکن پروسۀ کار ھميشه در شرايط .  تشکيل دھنده اش تعريف شده استۀدر باال پروسۀ کار در رابطه با عوامل ساد

در . لذا پروسۀ کار را نمی توان به طور مجرد و عام مورد بررسی قرار داد. عينی صورت می پذيردتاريخی م

مناسبات : جريان پروسۀ کار انسان ھا به طور منفرد عمل نمی کنند، بلکه مناسباتی بين آن ھا بر قرار می شود

ان ھا از يکسو و بين انسان ھا و مناسباتی که در جريان پروسۀ کار بين انس... ھمکاری، مشارکت، استثماری و

 از لحاظ تاريخی معين، تعيين ه اید، خصلت پروسۀ کار را در يک جامعوسائل کار از سوی ديگر بر قرار می شو

به عنوان مثال، بين پروسۀ کاری که زير تازيانۀ يک صاحب برده انجام می گيرد و پروسۀ کاری که تحت . می کنند

سۀ کار و پروسۀ تفاوت بين پرو. ار صورت می پذيرد، اختالف بزرگی موجود استنظارت و مراقبت يک سرمايه د

پروسۀ کار در چارچوب روابط معينی بين انسان ھا با ھمديگر از يکطرف و با .  ناشی می گرددتوليد از ھمين جا

ب مناسبات پروسۀ توليد بنابر اين پروسۀ کاری است که در چارچو. گيرد وسائل کار از طرف ديگر، انجام می

  .معينی بين انسان ھا در جريان توليد، انجام می پذيرد
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اينکه نيرو ھای توليدی يک ملت چه اندازه : "مارکس می گويد. با تکامل نيرو ھای مؤلده، تقسيم کار به وجود می آيد

  ٤."رشد کرده اند واضحتر از ھمه جا در ميزان رشد تقسيم کار تظاھر می کند

  :ه از لحاظ رشد نيرو ھای مؤلده، سه نوع تقسيم کار را می شود از ھم تميز داددر جوامع تکامل يافت

ی ئر زراعتی و با آن جدای کار صنعت و تجاری از کائجدا"جتماعی مانند تقسيم کاری که تقسيم توليد ا -١

 ٥.دی کار تجاری از صنعتی می انجامئمی آورد و تکامل بيشتر آن به جداشھر و ده و تضاد اين دو را فرا 

 .اين نوع تقسيم کار، تقسيم توليد اجتماعی به شاخه ھا، مدار ھا و بخش ھای مختلف توليدی است

در صنعت . کار، تقسيم کاری است که در داخل يک پروسۀ توليد بر قرار می شود) فنی(تقسيم تکنيکی  -٢

 کار مربوط مدرن ھر کارگر و يا گروه از کارگران کار و عمل مشخصی را که به بخشی از کل پروسۀ

 .می گردد، انجام می دھند

وظايف اقتصادی، ايدئولوژيک و (تقسيم اجتماعی کار يعنی توزيع وظايف مختلف بين افراد جامعه  -٣

 .اين توزيع بر حسب موقعيت اين افراد در ساخت جامعه صورت می پذيرد). سياسی

 در طول تاريخ، کار و توليد به مشخص) نظام اجتماعی يا فورماسيون اجتماعی(در ھر صورت بندی اجتماعی 

  .دھد شکل متفاوتی صورت می گيرد و اين تفاوت سطح، تکامل روابط اجتماعی را در ھر عصر نشان می

ً به صورت جمعی صورت می گرفت و مالکيت بر وسايل توليد و ئدر جماعت ھای اشتراکی ابتدا ی، کار طبيعتا

. ون چنين نظامی استثمار کار يکی به وسيلۀ ديگری وجود ندارددر در. برخورداری از ثمرات آن نيز اشتراکی بود

 اجتماعی تاريخ که بر مبنای اختالفات طبقاتی استوار بوده است، کار انسان ھمواره –در کليۀ نظام ھای اقتصادی 

 فيودال در جامعۀ برده داری، برده داران کار بردگان را و در جامعۀ فيودالی،. مورد استثمار قرار می گرفته است

تنھا از طريق . ھا کار رعيت ھا را و در جامعۀ سرمايه داری، سرمايه داران کار کارگران را استثمار می کنند

انقالب سوسياليستی و واژگونی طبقات استثمارگر و استقرار يک جامعۀ سوسياليستی است که کار از قيد استثمار 

در يک جامعۀ کمونيستی، کار نه به صورت جبری که فقر در يک جامعۀ سوسياليستی و به ويژه . خالصی می يابد

در اين حالت کار نه . و گرسنگی آن را به انسان ھا تحميل می کند، بلکه به نخستين نياز زندگی انسان تبديل می شود

  . موجوديت انسان بلکه به صورت سر چشمۀ خالقيت و لذت وی تبديل می گرددأتنھا به عنوان منش

  

***** 

  

   از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته

  الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان : بازتايپ توسط
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