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  ن. سھراب 

 ٢٠١١ اپريل ١٩

 

  مياموزيتال بياز كاپ

)٣(  
  كار، كار انسان

.  کردندی سنگیھا سال پيش، شروع به ساختن ابزار)٢٥٠٠٠٠٠( ما، در حدود دو مليون و پانصد ھزار اجداد اولی

 معين، توسط انسان ساخته شد و او كار را ی مقاصدی آگاھانه و برا،ی سنگیھا  اولين بار در تاريخ بشر ابزاریبرا

که بسيار ساده بود،   با اينیساخت ابزار سنگ.  کردآغازنه به طور غريزی، بلکه به صورت انسانی آن و آگاھانه 

 تغيير دادن و بھتر کردن محيط ی براید؛ زيرا که استفاده از فن يا تکنولوژ آغاز ش  تغيير و تحوالت با آنۀاما ھم

  .کار، انسان را در طبيعت ممتاز کرد و به جائی رساند که امروز ھست . استیزندگ

وخيزھای فراوان و در اثر عوامل طبيعی نظير سرما، گرما،  ھا سال توانسته است با توجه به افت  طی مليونآدمی

با كار خود بر مواد موجود در طبيعت، آن را تغيير و به صورتی ناخودآگاه در مسير ... ھا و   بيماریطوفان، سيل،

 خود را در كار يافته است، زيرا بدون كار مايحتاج یانسان شرط الزم و ضروری برای بقا. تكامل، به پيش رود

  .آورد ضروری روزمره زندگی را به دست نمی

  

اما پالتو، . دوخت، بی آن كه حتی يك نفر ھم خياط شود اِر نياز به پوشيدن، لباس میآدمی ھزاران سال تحت اجب"

پارچه كتانی و ھر عنصری از ثروت مادی كه از پيش در طبيعت فراھم نيامده است، ھميشه بايد به وساطِت يك 

ای را برای نيازھای  هلد كه مواد طبيعی ويژؤ میآمد؛ فعاليت لد خاص و متناسب با ھدف آن به وجود میؤفعاليت م

ھای مصرفی و به عنوان كارمفيد، مستقل از    ارزشۀبنابراين، كار به عنوان آفرينند. كرد مشخص انسانی جذب می

شرط حيات انسان است؛ اين ضرورتی طبيعی و ) داری داری، فئودالی، سرمايه برده اولی،( ھای جامعه تمامی شكل

  .ابدی است

  ) انتشارات آگاه١٣٨٦ ترجمه حسن مرتضوی، چاپ يكم سال ٧٢د يكم ص کارل؛ كاپيتال جل. مارکس("

 ثروت مادی بشر را تمام كاالھائی در نظر بگيريم كه بشر جھت رفع نيازھای خود توليد كرده، پس اين كاالھا با اگر

صورت بكر به عالوه بر اين، انسان با كار خويش تغيير در موادی كه در طبيعت به . كار انسان ابداع گرديده است
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كار و مواد طبيعی موجود در .  كار انسان را ساختیعبارتبه . دھد آورد، خود را نيز تغيير داده و می وجود می

  . ثروت استأطبيعت منش

  

." تواند شكل مواد را تغيير دھد تواند مانند خود طبيعت عمل كند، يعنی تنھا می انسان با مشاركت در توليد فقط می"

 ويليام پتی، كار ۀبه گفت. كند، نيست ھای مصرفی كه توليد می  كار تنھا منبع ثروت مادی يعنی ارزشبنابراين،... "

  ."پدر ثروت مادی و زمين مادر آن است

  ٧٣-٧٢ صص نبع ھمان م

كند و با آن خود را  اش از آن استفاده می  عملی است آگاھانه كه انسان برای بقای خود و جھت رفع نيازھای مادیكار

  :يعنی. دھد مل میتكا

  

 اعمال خويش، ۀ كه انسان در آن به واسطپروسه ای بين انسان و طبيعت است، پروسه ایكار پيش از ھر چيز "

او . شود وی با مواد طبيعی چون نيروئی طبيعی روبرو می. كند سوخت و ساز خود با طبيعت را تنظيم و كنترل می

آورد تا مواد طبيعی را در شكلی   در میتستان خود را به حركقوای طبيعی پيكر خود، بازوھا و پاھا، سر و د

گذارد و آن را  در حالی كه انسان از طريق اين حركت بر طبيعت خارجی اثر می. سازگار با نيازھايش تصاحب كند

تكامل ھائی را كه در اين طبيعت نھفته است  وی توانمندی. دھد زمان طبيعت خويش را نيز تغيير می دھد، ھم تغيير می

ھای اولی و غريزی كار كه  جا به آن شكل ما در اين. كند  اين نيروھا را تابع قدرت مطلق خويش میزیبخشد و با می

 زمانی عظيمی اوضاع و احوالی را كه در آن آدمی نيروی كار ۀفاصل. پردازيم مانند، نمی در سطح جانوران باقی می

كند كه در آن كار انسان ھنوز شكل   جدا میيتیآورد از وضع  میخود را به عنوان كاال برای فروش به بازار كار

 از آن دھيم كه منحصراً  انگاشت قرار می بنابراين، كار در شكلی پيش.  خود را از دست نداده است غريزی اولی

 ۀی النھای مشبك دھد كه به كار بافنده شبيه است، و زنبور با ساختن خانه عنكبوت اعمالی را انجام می. انسان است

كند اين  چه بدترين معمار را از بھترين زنبور متمايز می اما آن. شود  دست بسياری از معماران بلند میرویخود 

 كار، پروسۀدر پايان ھر . كند كه از موم بسازد در ذھن خود بنا می ھای مشبكی را پيش از آن است كه معمار خانه

آدمی . تر به طور ذھنی وجود داشت  و بنابراين پيشدر كارگر بوشود كه از ھمان آغاز در تصو ای حاصل می نتيجه

." ... رساند زمان در اين مواد به تحقق می آورد، بلكه قصد خود را ھم نه تنھا در شكل مواد طبيعی تغييری پديد می

  ."كند ھا و ابزارھايش، را مصرف می كار عناصر مادی خود، ابژه"

  ٢١٠- ٢٠٩ -٢١٥ ھمان منبع صص

  

  اده، كار پيچيده سكار

مانند كار كارگری .  ھر انسانی، بدون اين كه در آن زمينه آموزش ديده و تخصصی داشته باشد، كار ساده استكار

  .ای بسازد كند تا ديوار كلبه كه با بيل ِگل تھيه می

  

ۀ  كه به طور ميانگين به سازواریكار انسان عبارت است از صرف كردن نيروی كار ساده يعنی نيروی كار"

   ٧٤ھمان منبع ص ." جسمانی ھر انسان متعارف تعلق دارد، بدون آن كه پرورش خاصی يافته باشد
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مانند كار كارگری كه در كنار . ھر كاری كه از تعداد زيادی كار ساده ساخته شده باشد، كار پيچيده گويندبه  اما

  .ای از كار ساده است دھد كه خود مجموعه لزی را تراش میای ف دستگاه تراشكاری قرار دارد و ميله

  

ای كه مقدار كوچكی از كار پيچيده، با  تر، مضروب كار ساده است، به گونه كار پيچيده فقط تصاعد ھندسی يا دقيق"

شش ترين كار ممكن باشد؛ اما ارز ممكن است كاالئی محصول پيچيده. ... تری از كار ساده برابر است مقدار بزرگ

  ."كند، از اين رو فقط بازنمود مقدار مشخصی از آن كار ساده است آن را با محصول كار ساده برابر می

   ٧٢ ھمان منبع ص 

  

   مجرد، دو ويژگی كاركار

 به طور دقيق به انواع گوناگون كار توجه كنيم، مانند صافكار، جوشكار، كار كارگران ساختمانی، خياط، معلم و اگر

كار رفتن ه طور كلی، يعنی به ھا ب يابيم، يعنی صرف كار انسانی در آنی ھا م مشترك بين آنيك خصوصيت ... 

كاری كه ارزش . كند  ارزش مصرفی ايجاد میهآفريند، نه كاری ك يعنی كاری كه ارزش می. عضالت، مغز و غيره

حتی . كند مين میأاش را ت ارزش مصرفی نياز مادی خود كارگر و خانواده. كند، كار مجرد نيست مصرفی توليد می

 خود با كاالھای ديگر یدھد، زيرا از مبادله كاال اگر كاالی توليدی خود را مبادله ھم بكند، تغييری در موضوع نمی

كار به -در نظر گرفته شود ) ارزش مصرفی(كار وقتی مستقل از شكل مجسم آن . كند  دارد، تھيه میازكه مورد ني

 نظام یدھد و فقط ذات كار مجرد ارزش يك كاال را تشكيل می.  كار مجرد است-اعتبار نيروی كار انسانی 

  . گذشته نبوده استیھای اجتماع داری است و در نظام سرمايه

كند و  يا كار مجرد است كه كاالھائی كه ارزش مصرفی ھم دارند، جھت فروش ايجاد می:  كار دو ويژگی داردپس

كند و جھت رفع نيازھای  فيد و مشخص است كه ارزش مصرفی را توليد میو يا اين كه كاری م. ارزش آفرين است

  .رسد اش به مصرف می كارگر و خانواده

  

ھركاری عبارت است از صرف شدن نيروی كار انسانی به معنای فيزيولوژيك كلمه، و با اين خصوصيت كار "

از سوی ديگر، ھر كاری عبارت . آورد يكسان انسانی يا كار مجرد انسانی است كه ارزش كاالھا را به وجود می

 كار مفيد و مشخص است صوصيتاست از صرف شدن نيروی كار انسانی به شكلی خاص و با ھدفی معين و اين خ

  ."كند ھای مصرفی را توليد می كه ارزش

  ٧٦ ھمان منبع ص 

  

   كارنيروی

اتی به وجود آورد، نيروی كار است و  باالخره نيروی جسمانی و ذھنی ھر فرد كه قادر است در مواد طبيعی تغييرو

  .تواند ارزش مصرفی و ارزش توليد نمايد می

  

ھای ذھنی و جسمانی موجود در يك كالبد مادی، شخصيت زنده، يعنی نوع انسان  توانائی كاركردن، مجموع توانائی"

  ."شوند  میھائی كه ھنگام توليد ھر نوع ارزش مصرفی به كار انداخته آوريم، توانائی را در نظر می
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تواند به عنوان كاال در بازار ظاھر شود كه مالك آن يعنی فردی كه اين نيروی كار از  نيروی كار فقط ھنگامی می"

 ۀبايد آن را در اختيار داشته باشد و دارند. آِن اوست، آن را برای فروش عرضه كند يا آن را به عنوان كاال بفروشد

كنند و  او و صاحب پول ھمديگر را در بازار مالقات می. رو شخص خود باشد ينآزاد توانائی انجام كار خود و از ھم

كنند، تنھا با اين تفاوت كه يكی خريدار است و ديگری  برمبنائی برابر به عنوان مالكان كاال با ھم رابطه برقرار می

 نيروی كار بايد ھميشه لكای، ما طهبرای تداوم چنين راب. ھا با ھم برابرند فروشنده؛ بنابراين از ديد قانون ھر دوی آن

بار برای ھميشه بفروشد، خود را   يك معينی به فروش رساند، چرا كه اگر قرار بود آن را كالً ۀآن را فقط برای دور

وی بايد پيوسته با نيروی كارش چون . شود فروخت و از انسانی آزاد به برده و از مالك كاال به كاال تبديل می می

 برخورد كند و اين كار را تنھا با واگذار كردن آن به خريدار، يعنی با تسليم آن به خريدار ، كااليشدارائی، در حكم

تواند ھم نيروی كار  وی به اين طريق می. تواند انجام دھد  معين و به طور موقت، میۀبرای مصرف در يك دور

  ."خويش را واگذار كند و ھم از حق مالكيت خود بر آن چشم نپوشد

 بايد صاحب وسايل توليدی نظير مواد خام، ابزار كار و ن برای فروش كاالھائی غير از نيروی كار خود مسلماً انسا"

  ."ھا باشد مانند آن

صاحب پول برای تبديل پول به سرمايه بايد كارگری آزاد را در بازار كاال بيابد؛ و اين كارگر بايد از دو لحاظ آزاد "

ی كار خود را به عنوان كاالی خويش در اختيار داشته باشد و از طرف ديگر ھيچ به عنوان فردی آزاد نيرو: باشد

 چيزھائی آزاد باشد كه ۀھا خالص شود و از ھم  از آنكاملكاالی ديگری برای فروش نداشته باشد يعنی به طور 

  ."نيازمند تحقق نيروی كار وی ھستند

  ١٩٩ -١٩٨-١٩٧ منبع صصھمان


