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در ابتدا ممکن است تصور شود چرا و به چه دليل بايد به دنبال توضيح مفهومي به سادگي کار 
اما اگر الفباي يک علم را فرا نگيريم، آنچنان . مفهومي که هر بچه دبستاني نيز آن را ميداند. برويم

  .رفت واهدبنيان کجي را پايه گذاري خواهيم کرد که ساختن هر ديواري بر آن تا به فلک کج خ
درک عميق و علمي مفهوم کار نه تنها يکي از بنيانهاي اصلي علم اقتصاد سياسي است بلکه 
برداشتهاي متفاوت از آن ميتواند ريشه بسياري از اختالفات و بحثها در علوم سياسي و جامعه 

پيشرفتهاي شگرف دانش و تکنولوژي در چند دهه اخير، کاهش اهميت کار . شناسي باشد
ر فکري، جايگزيني ماشين به جاي انسان، گسترده شدن ارتش ذخيره  نسبت به کاجسمي

بيکاران، جهاني شدن سرمايه و به زير سلطه کشيدن بخشهاي هر چه بزرگتري از جمعيت کره 
زمين از سوي سرمايه و پا به پاي آن هر چه گسترده تر شدن طبقه کارگر در سطح جهاني، 

ر را ميطلبد چرا که تمام اين رويدادها به دشمنان توده از مفهوم کاتعريف و درک هر چه عميق تري 
را تحريف و در راستاي " ساده"هاي زحمتکش فرصت داده است تا آب را گل آلود کنند و مفاهيم 

  .منافع خود تعريف کنند
 

 تا زماني که تعريف علمي و جامعي از کار نداشته باشيم نخواهيم توانست طبقه کارگر را تعريف
تشخيص اين مرزها نه تنها در جوامع عقب مانده با . کنيم و حدود و مرزهاي آن را تشخيص دهيم

اقتصادهاي مسخ شده و پيچيده بلکه در کشورهاي پيشرفته سرمايه داري نيز کاري ساده 
شمار هر چه بيشتري از  (Productivity) ا که با افزايش شگفت انگيز بهره وري کارنيست، چر
ه نه تنها به صف بيکاران ميپيوندد بلکه به انجام کارهاي غيرمولد، غيرسازنده و غيرمفيد افراد جامع

  .کشيده ميشوند و از اين رو تعيين مکان و زمينه طبقاتي اين اقشار از جامعه دشوار ميشود
 

نقش کار در گذار ميمون به "فردريک انگلس در نوشته کوتاه و ناتمام اما ارزشمند خود زيرعنوان 
کار . بنابه گفته دانشمندان اقتصاد سياسي، کار، سرچشمه تمام ثروتهاست: "مينويسد" انسان

منبع  در واقع در کنار طبيعت ـ که عرضه کننده موادي است که کار آنها را به ثروت تبديل ميکند ـ
کار بنياني ترين شرط هستي انسان و . اما حتي چيزي بي نهايت بيش از اين است. ثروت است

  ". به آن اندازه است که به يک معني بايد بگوييم کار انسان را آفريدتا
 
 ) .Inter, Pub 318منتخاب يک جلدي مارکس ـ انگلس به زبان انگليسي ص (
 

انگلس در اين نوشته فرايند آزاد شدن تدريجي دستهاي يک بخش از ميمونهاي انسان نما را که 
آزاد شدن دستها و (اين رويداد : "ند شرح ميدهد و مينويسدکم کم آغاز به راه رفتن روي دو پا ميکن

دن آزاد ش). همانجا."(گامي تعيين کننده در گذار ميمون به انسان است) راه رفتن روي دو پا
دستها و امکان کاربرد آنها براي انجام فعاليتهاي ساده همان شکافي است که پيشرفته ترين 

  .وليه جدا ميکندميمونها را از پايين ترين انسانهاي ا
 

پيش از آنکه دستهاي : "به قول انگلس. فرايند اين تغيير و جدايي صدها هزار سال طول ميکشد
انسان توانايي ساختن اولين کارد از سنگ آتشزنه را پيدا کند، آن چنان زمان طوالني بايد گذشته 

 )350همانجا، ص (." باشد که دورانهاي تاريخي ما در مقايسه با آن ناچيز به نظر ميرسند
 
  )همانجا." (بنابر اين دست نه تنها وسيله کار بلکه ساخته و پرداخته کار نيز هست"
 



همانگونه که ميدانيم يکي از کشفيات دورانساز داروين اين بود که تغيير شکل و تکامل اعضاء و 
در ) انيسمارگ(اندامهاي بدن انسان ارتباطي ناگسستني با هم دارند و کل اعضاء يک موجود 

  .هماهنگي با هم تغيير و تکامل پيدا ميکنند
 

" تجربه"آزاد شدن دستها و توانايي انسان اوليه در دستکاري طبيعت و اشياء موجود در آن به او 
هر . تجربه در واقع کار هماهنگ عضالت، اعصاب، استخوانها، مفاصل و مغز انسان است. ميآموزد

. تجربه اي بر مغز انسان اثراتي ميگذارد و با تراکم اين تجربيات سطح مغز وسيعتر ميشود
همين تجربيات و انباشت اثرات و نقش . يارهاي آن عميقتر و در نتيجه بر وزن آن افزوده ميشودش

. آنها بر سطح مغز است که مغز انسان را از مغز حيوان جدا و او را به موجودي عاليتر تبديل ميکند
اشياء  اما انسان اوليه با دست بردن در طبيعت و ساختن اولين ابزار به تدريج توانايي ساختن

از . مختلف را پيدا ميکند و درمييابد که زندگي جمعي ضامن حفظ و بقاء او و تسهيل زندگي اوست
زندگي در . اينجاست که انسان به موجودي اجتماعي تبديل ميشود و جامعه را به وجود ميآورد
بايد با هم  چنين شرايطي تبادل اشياء مورد نياز زندگي را ميطلبد و بنابراين افراد چنين جوامعي

تبادل اشياء و ابزار بين انسانها برقراري نوعي ارتباط جديد و ذهني را . تبادل اشياء و ابزار کنند
اين اصوات در واقع . از اينجاست که انسانهاي اوليه آغاز به اداي نخستين اصوات ميکنند. ميطلبد

و شايد دهها هزار سال طول  هزاران. هر يک نشانه يا عالمتي براي اشياء و ابزار مورد تبادل اند
ميکشد تا حنجره اين انسانهاي اوليه و تارهاي صوتي آن به تدريج تکامل پيدا کنند تا توان اداي 

گسترش تجربه انسان، تبادل اشياء هر چه بيشتر، کاربرد اصوات . اصوات و کلمات را داشته باشند
بيشتر مغز در مراکز و نواحي ويژه  و کلمات پرشمارتر و رشد حنجره و تارهاي صوتي، رشد باز هم

بدين ترتيب پا به پاي گسترش تجربه انسان با جهان خارج، افزايش مهارت و . اي را به دنبال ميآورد
تسلط بيشتر بر طبيعت و مواد موجود در آن، ارتباط ميان افراد و تجمعات انساني و تبادل اشيا و 

بيان . اعصاب، حنجره و مغز انسان تکامل مييابند، ابزار گسترده تر ميشود و به همراه آن عضالت
  .نشانه ها و اصوات و کلمات و تبادل آنها ميان انسانها فرايند سخن گفتن را آغار ميکند

 
شعور و تفکر . انسان از آن جهت حيواني است هشيار و متفکر که حيواني است ناطق و سخنگو

 عالي از تبادل مفاهيم ميان سخن گفتن مرحله اي. انسان ريشه در سخن گفتن دارد
به طور مثال هنگامي که واژه سنگ . انسانهاست که براي دست يافتن به آن نياز به تجربه هست

نيست بلکه تمام سنگهايي را  (Concrete) نظور ما يک سنگ مشخص و ملموسرا به کار ميبريم م
اي متفاوت با اشکال، در ذهن خود مجسم ميکنيم که در تجربه يا حواس پنچگانه خود با سنگه

 واژه سنگ، نوعي تجريد. رنگها، سطوح، اوزان و حجمهاي مختلف تجربه کرده و شناخته ايم
(abstraction) توانايي تجريد . فهوم سنگ از يک سنگ ويژه و مشخص استيعني جدا کردن م

  .تنها در انسان وجود دارد و سرچشمه شعور انسان در همين توان او نهفته است
 

پاولف ثابت کرد حيوانات در اثر يک . شهاي پر ارج پاولف به کشف انعکاسات شرطي انجاميدپژوه
اين واکنشها در . سلسله انگيزش که طبيعت اطراف آنها بدانان وارد ميکند واکنش نشان ميدهند

اثر شرطي شدن ميتوانند بغايت پيچيده شوند تا جايي که مثال يک سگ خواهد توانست عملياتي 
يا زنبور ميتواند النه هايي بسازد که به قول مارکس بسياري معماران را . انجام دهديده پيچ

شرمگين کند و عنکبوت آنچنان تارها و تله هايي بسازد که کمتر بافنده اي توانايي آن ظرافت را 
تمام اين عمليات اما هر چه هم پيچيده و ظريف باشند از حد و مرز انعکاس شرطي . داشته باشد

. است نه عقالني" غريزي"بنابر اين واکنش به انگيزشهاي طبيعي توسط حيوانات .  نميروندراترف
يک عنکبوت ميتواند بخشي از تار عنکبوت خود را بسازد و حال اگر بخشي از آن را از ميان ببريم او 

ه منزل را ب يک حيوان ميتواند راه خود. بدون درک اين رويداد به ساختن باقيمانده آن ادامه ميدهد
اما اگر تغييري در مسير او به وجود آوريم، راه را گم خواهد کرد و توان تعقل براي پيدا . پيدا کند

در حالي که انسان با انباشت تجربيات پرشمار در اثر دست . کردن راهي ديگر را نخواهد داشت
يشماري در ات ببردن در طبيعت، در کنش و واکنش خود با طبيعت از طريق حواس پنچگانه، اثر

او در . به وجود ميآورد) بويژه در مناطق گيجگاهي و پيشاني قشر مغز(مناطق حافظه مغز 
رويارويي با پديده ها و مواد طبيعي از اين مناطق حافظه و ارتباط گيري اين مناطق با هم و محک 

غز به شر مزدن به تجربه نوين خود در مقايسه و رابطه با تجربيات انباشته شده پيشين در ق



و تفکر و تعقل نيز مجموعه اي پيچيده از همين . قياس، تخمين، ارزيابي و راه يابي ميپردازد
چنين فرايندي نه تنها پيچيده تر از فرايند انعکاس . قياسها، تخمينها، ارزيابيها و راه يابي هاست

 و فعاليتهاي لياتبنابر اين پيچيده ترين عم. شرطي است که تفاوتي بنياني و کيفي با آن دارد
حال پس از ). همانجا" (کار با ساختن ابزار آغاز ميشود"حيوانات را نيز نميتوان کار ناميد، چرا که 
  .اين مقدمه ميتوان به تعريف کار پرداخت

 
به جرأت ميتوان گفت هنوز تعريف و تحليلي علمي تر و عميق تر از تحليل مارکس از کار داده 

" روند کار و فرايند توليد ارزش اضافي"زيرعنوان " سرمايه"لد اول او در فصل هفتم ج. نشده است
  :مينويسد

 
کار در درجه نخست فرايندي است ميان انسان و طبيعت، فرايندي که در آن، انسان با فعاليت "

او به عنوان يکي از . آگاهانه خود کنش و واکنش ميان خود و طبيعت را آغاز، تنظيم و کنترل کند
مغز ، عت با مواد طبيعت روبرو ميشود و نيروهاي طبيعي بدن خود، يعني بازوان، پاهانيروهاي طبي

و دستهاي خود را به فعاليت مياندازد تا مواد طبيعت را به شکل متناسب و سازگار با نيازهاي خود 
د انسان با اين نوع کنش بر جهان بيرون از خود و تغيير دادن آن، به طور همزمان طبيعت خو. درآورد

آنها را واميدارد به زير  او نيروهاي بالقوه و خفته در طبيعت را تکامل ميبخشد و. را نيز تغيير ميدهد
در اينجا با آن اشکال غريزي و بدوي کار که يادآور جانوران است . فرمان او درآيند و از او اطاعت کنند

ود و وضعي که انسان نيروي ميان آن وضعي که کار انسان هنوز در مرحله غريزي ب. سروکار نداريم
. يآورد فاصله زماني به غايت طوالني وجود داردکار خود را به عنوان يک کاال براي فروش به بازار م

عنکبوت . فرض ما بر اين است که کار به شکلي است که مهر اختصاصي کار انسان بر خود دارد
ن النه اش بسياري معماران را عملياتي انجام ميدهد که شبيه يک بافنده است و زنبور با ساخت

رين زنبور مشخص ميکند اين است که معمار، اما آنچه بدترين معمار را از بهت. شرمگين ميکند
در پايان هر فرايند کار، . ساختمان خود را پيش از آنکه در واقعيت بسازد، در تصور خود برپا ميکند

کارگر . در تصور و انگار کارگر وجود داشتمحصولي به دست ميآوريم که از پيش و از آغاز آن فرايند 
يکند تغيير شکل به وجود ميآورد بلکه هدف خود را نيز در آن نه تنها در ماده اي که روي آن کار م

  ".تحقق ميبخشد
 
 Charles Kerr) 197ـ198 ص 1906جلد اول کاپيتال، به زبان انگليسي چاپ )
 

  : چند نکته بنياني را يادآور شددر توضيح چنين تعريفي از کار توسط مارکس بايد
 

نخست آنکه کار فعاليتي آگاهانه از سوي انسان بر طبيعت براي فراهم کردن نيازهاي زندگي و 
در نوشته هاي مارکس و انگلس هر جايي . مهار کردن طبيعت است در جهت برآوردن اين نيازها

انسان نام برده ) فکري( مغزي صحبت از کار ميشود، از کاربرد و مصرف نيروي عضالني، عصبي  و
مراد از کار برخالف آنچه در ذهن بسياري از نظريه پردازان جا افتاده است به هيچ رو تنها . ميشود

کاربرد عضالت، استخوانها و مفاصل نيست بلکه کار، عملي و فعاليتي آگاهانه است که هدف آن 
.  انرژي فکري و مغزي نيز همراه استاز پيش در مغز کارگر تعيين شده است و بنابرين با کاربرد

تصور يک کارگر در ذهن بسياري از نيروهاي سياسي به صورت انساني با لباس آبي و گردن و 
ترديدي نيست که با پيشرفت هر چه فزاينده . بازواني عضالني نيز تصوري نابجا و مخدوش است

ا ميشوند، اما همانگونه که هر چه بيشتر از هم جد" کار جسمي"و " کار فکري"تر تقسيم کار، 
ديد اين بدان معني نيست که کار جسمي همراه با کار فکري نيست و کار فکري به  خواهيم

چرا که اين هر دو بخش جدايي ناپذيري از ارگانيسم بدن انسان . معني حذف کار جسمي است
ي که در نوشته به شکل" يقه آبي"از کارگران " يقه سفيد"بنابراين جدا کردن کارگران . هستند

ددانان و جامعه شناسان غرب ديده ميشود از پايه علمي و عملي برخوردار هاي بسياري از اقتصا
  .نيست

 
نکته دوم آنکه مارکس با اين تعريف خود از کار، انسان مولد را محور تحليل خود از نظام سرمايه 

را يک پديده متضاد مرکب از ابزار توليد از اينرو اگر نيروهاي مولده . قرار ميدهد) و ديگر نظامها(داري 



به همين ترتيب . مولداند و انسانهاي مولد بدانيم، جنبه تعيين کننده اين تضاد، بي ترديد انسانهاي
اگر نظام سرمايه داري را يک پديده متضاد مرکب از نيروهاي مولده و روابط توليدی بدانيم بي ترديد 

پس در يک نظام . و در تحليل نهايي نيروهاي مولده اندجنبه تعيين کننده آن به طور تاريخي 
در تضاد با طبيعت و (هاي مولد توليدی، اين انسانهاي مولد اند که هم عامل تعيين کننده نيرو

تضاد (و هم عامل تعيين کننده روابط توليدي ) عامل پيش برنده ابزار توليد، تکنيک و دانش بشري
از اين رو براي پيشبرد امر توسعه و پيشرفت يک جامعه جنبه  .است) طبقاتي در اثر روابط مالکيت

ندازه ميتواند گمراه کننده و زيانبار باشد که تعيين کنندگي دادن يک جانبه به ابزار توليد به همان ا
انسان مولد نه تنها . اهميت يک جانبه دادن به روابط توليدي و مبارزه طبقاتي ميتواند زيان برساند

گوناگون و بيشمار روابط توليدي و تضاد طبقاتي را بر قشر مغز خود دارد بلکه نقش جنبه هاي 
هاي مولد، يعني ابزار توليد، علم، تکنولوژي و درجه آگاهيش ارتباطي ناگسستني با رشد نيرو

بنابرين عمل و فعاليت اجتماعي اين . نيز دارد) فرهنگ او"و در يک کالم (تسلط او بر طبيعت 
اين، انسانهاي مولد و کار آنهاست . عيين کننده تغيير جامعه و تغيير جهان استانسانهاي مولد ت

و اين خواستها، آرزوها، اميدها و در تحليل آخر انگيزه هاي ، که به وجود آورنده ثروت جامعه است
بر اين پايه است که بايد گفت براي تحليل نظام . ميبرد) يا به پس(آنان است که جامعه را به پيش 

يدي يک جامعه درجه رشد آگاهي سياسي، فرهنگي، ميزان دانش، توانايي تکنولوژيک ـ تول
  .ن جامعه بر نيروهاي طبيعت جنبه اي تعيين کننده داردعلمي و درجه تسلط انسانهاي مولد آ
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