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 مقدمه اي بر ساخت اجتماعي ـ اقتصادي ايران
 بخش سوم

  
با وجود آنچه در پيش درباره تعريف کار بيان شد بايد گفت که توليد فرايندي بسيار پيچيده تر از کار 

توليد زماني ميتواند تحقق پيدا کند که سرمايه دار از يک سو ابزار و وسايل توليد را در . است
با ارزش آن خريداري  مالکيت خود دارد و از سوي ديگر ميتواند نيروي کار را در بازار آزاد کار مطابق

چنين شرايطي همانگونه که . کند و سپس اين دو عامل را در يک جا جمع و دست به کار توليد زند
در اين کارگاههاي . آغاز ميشود) صنايع کارگاهي(در پيش نيز اشاره شد از مرحله مانوفاکتور 

قوانين گردش و . باال ميرود صنعتي به تدريج تقسيم کار به وجود ميآيد و از اين طريق بهره وري کار
به طور مشروح بيان " ثروت ملل"عملکرد کار و سرمايه در اين دوران توسط آدام اسميت در کتاب 

از آنجا که افزايش بهره وري کار يکي از عملي ترين و منطقي ترين راههاي باال بردن . شده است
 (Rate of Profit) ايش نرخ سودو در نتيجه افز (Relative Surplus Value)  ارزش اضافي نسبي

است، بنابرين سرمايه دار شديدترين انگيزه را براي پيشبرد هر چه بيشتر تقسيم کار و در نتيجه 
گرايش اجتناب ناپذير سرمايه افزايش قدرت توليد و . "پيشبرد تکنولوژي و دانش در امر توليد دارد

اين گرايش با . را تا حد ممکن نفي کند (Necessary Labor) بهره وري کار است تا بتواند کار الزم
راز ). 83 مجموعه آثار مارکس ـ انگلس ص 29جلد " (تبديل وسايل کار به ماشين تحقق پيدا ميکند

سر به مهر پيشرفتهاي عظيم تکنولوژيک ـ علمي در نظام سرمايه داري را ميتوان در اين واقعيت 
  .يافت

ه در دوران شکوفايي نظام سرمايه داري موجب اين پيشرفتهاي علمي ـ تکنولوژيک، گرچ
پيشرفتهاي شگرفي براي جامعه بشري، تسلط انسان بر طبيعت و رهايي انسان از تاريکي و 

جهل و مرض شد، اما در دوران متأخرش به جاي آنکه در خدمت بشريت قرار گيرند تبديل به 
تن نيروهاي مولده از  حرکت به بند کشيدن و نابودي انسانها و بازداش عاملي سهمگين براي به

  .سوي جامعه اي آزاد از فقر و جهل و مرض و بي عدالتي شده اند
 

از جمله " جهان سوم"از آنجا که براي تعريف توليد، تحليل شيوه هاي توليد موجود در کشورهاي 
ر اينجا کشور ما ايران و اوضاع حاکم کنوني بر جهان آگاهي بر تاريخچه تقسيم کار الزم است ما د

رباره نقش براي اين کار ابتدا به نظرات مارکس د. تنها اشاره اي گذرا به اين تاريخچه خواهيم کرد
   .دانش و تکنولوژي در فرايند توليد اشاره ميکنيم

 
: مينويسد (Means of Labor) مارکس در گروندريسه ضمن تحليل ابزار و وسايل توليد يا وسايل کار

تا زماني که به مفهوم دقيق خود به عنوان وسايل کار، آنچنان که ـ به )  ليدوسايل تو(وسايل کار "
ارزش  طور مستقيم و تاريخي ـ توسط سرمايه، و به عنوان بخشي از سرمايه در فرايند توليد

. ميشوند) فرمال(باقي بمانند، تنها دستخوش يک تغيير شکل ظاهري  (Valorisation) اضافي
تنها به شکل وسايل کار از جهت مادي بلکه به طور همزمان، به شکل بدين معني که اکنون نه 

  (82، مجموعه آثار، ص 29جلد ." (ويژه اي از موجوديت سرمايه ثابت ظاهر ميشود
 

نکته به غايت پراهميتي که در اين نوشته به چشم ميخورد اين است که اکنون بخشي از سرمايه 
ي مولد است، نه تنها به صورت وسايل توليد درآمده بلکه انباشته شده که خود، نتيجه کار انسانها

ان سرمايه ثابت گرچه ماحصل کار کارگر. در هيوالي سرمايه ثابت در برابر کارگر قد علم ميکند
است اما اکنون موجوديتي هر چه مستقل تر از کارگر به خود ميگيرد و تبديل به هيواليي براي 

استثمار و بيگانگي هر چه بيشتر کارگر از محصول کار خود شدت بخشيدن به کار، باال بردن نرخ 
  .ميشود

 
اما وسايل کار، به محضي که بخشي از فرايند توليد سرمايه شدند، يک سلسله دگرديسي را "

پشت سر ميگذارند تا اينکه به صورت ماشين يا به عبارت بهتر به صورت يک سيستم خودکار 



اتوماتيک صرفا به معني کاملترين و قابل ترين نوع سيستم ماشيني، (ماشيني ) اتوماتيک(
توسط يک ) سيستم(اين دستگاه ). ايي ماشين را به يک سيستم تبديل ميکندماشين که به تنه
اين . به حرکت درميآيد (Self moved) با قدرت محرکه خودگردان (automaton) دستگاه گرداننده

است و خود کارگران  (Intellectual) يکي و فکريدستگاه گرداننده، شامل شمار زيادي اعضاء مکان
  (همانجا." (آگاه آن در ميآيند در قالب نقش اعضاء

 
مالحظه ميکنيم که مارکس با درايت کم نظيري نه تنها پيشرفت تکنولوژي را به صورت سرمايه 

 از ثابت در هيئت ماشينها ميبيند بلکه آگاهانه از قدرت فکري يعني از دانش به عنوان بخشي
و  ماشينها(نکته ديگر اين است که در فرايند توليد در يکسو سرمايه ثابت . سرمايه ثابت نام ميبرد

قرار دارند و در سوي ديگر کارگران به عنوان اعضاء آگاه اين سيستم اما به عنوان ) علم و تکنولوژي
 در هر لحظه نه تنها و در اينجاست که سرمايه ثابت در برابر کار ميايستد و. پيچ و مهره هاي آن

ميدارد بلکه حتي اين  کارگر را تبديل به زائده اي متحرک و دور از علم و تکنولوژي فرايند توليد نگه
ذهنيت را در او به وجود ميآورد که ثروتها و نعم زندگي نه در اثر کار بلکه در اثر علم و تکنولوژي به 

ميخواهند به ما ) چون هابرماس و دانيل بل(وجود ميآيند و ميدانيم که نظريه پردازان بسياري 
  :مارکس در همانجا ادامه ميدهد. اند بقبوالنند که دانش و اطالعات، خود في نفسه زاينده ارزش

 
وجه . در چنين حالتي ماشين به هيچ رو به عنوان ابزار و وسايل کار فرد کارگر نمايان نميشود"

ميان ) ميانجيگري( به هيچ وجه وسيله ارتباط ،)ماشين(آن  (differencia specifia) مشخصه
 ،به عکس. آنچنان که ابزار و وسايل کار بايد باشند، نيست (object) فعاليت کارگر و موضوع کار

فعاليت کارگر تنها به صورت ميانجيگري او ميان کار ماشين و عمل ماشين بر روي مواد خام 
اين، مانند کاربرد ابزار .  هر نوع وقفه آن ميشودکار او مواظبت از ماشين و جلوگيري از. درميآيد

 نيست که کارگر با مهارت خود و به کار انداختن فعاليت اعضاء خود به آن حيات ميبخشيد و
به عکس، ماشين که در برابر . دستکاري و تغيير شکل آن به هنرمندي و استادي او وابسته بود

داراي روح و روان قائم به ذات خود . نرمند استکارگر داراي مهارت و قدرت است، خود، استادي ه
  (همانجا" (مکانيک است که تعيين کننده فعاليت آنند) علم(به صورت قوانين 

 
پس ماشين و قوانين علمي و تکنولوژيک حاکم بر آن ديگر تنها ابزار و وسايل ساده کار نيستند 

ابه پاي پديده باال، کارگر که زماني از سوي ديگر و پ. بلکه موجوديتي بس پيچيده تر پيدا ميکنند
نون مهارت، هنرمندي و استاديش در خلق کاالها و نيازهاي زندگي نقشي تعيين کننده داشت، اک

تبديل به زائده اي از ماشين ميشود که وظيفه اش نظارت بر درست عمل کردن آن و پيشگيري از 
و سرچشمه ي پيشرفت تکنولوژي بود کارگر که زماني خالق و ابداع گر . وقفه در عمل آن ميشود

ه نه تنها ب. اکنون به دانش و دست آوردهاي آن يعني تکنولوژي و ماشين با حيرت و ترس مينگرد
فعاليت کارگر که صرفا به . "آن با حيرت و ترس مينگرد، بلکه هر لحظه از سوي آن تهديد ميشود

ب خود زير حاکميت و سيطره حرکت محدود ميشود، در تمام جوان (abstraction) فعاليت تجريدي
هنگامي که مهارت و ) 83همانجا، ص " (ماشين درميآيد و توسط آن تعيين ميگردد و نه عکس آن

حر کار کارگر اهميت خود را از دست داد و کارگر تبديل به زائده اي از ماشين شد، کار از شکل تب
همان نوع کاري است که مارکس و اين . درميآيد (abstract) به شکل مجرد (concrete) مشخص

آن را مبناي توليد ارزش اضافي ميداند و ارزش کار را مساوي زمان اجتماعا الزم منعقد شده در 
دوشادوش پيشرفت علم و تکنولوژي و ماشيني شدن توليد، کار هر چه . اال از اين نوع کار ميداندک

  .بيشتر از صورت کار مشخص به صورت کار مجرد درميآيد
 
م که از طريق طراحي و تعبيه اعضا غيرجاندار ماشين آنها را واميدارد به شکلي هدفمند و به عل"

بلکه از . عمل کنند در ذهنيت و فکر کارگر وجود ندارد (automaton) صورت يک دستگاه خودگردان
  .(همانجا." (طريق ماشين، همچون نيرويي بيگانه، يعني نيروي ماشين بر او اثر ميگذارد

 
حظه ميکنيم که در جريان تقسيم کار و پيشرفت تکنولوژي، کارگر که خود در آغاز منبع دانش و مال

تکنولوژي بود هر چه بيشتر از دانش و تکنولوژي دور ميشود و دانش همچون نيرويي بيگانه در برابر 
  .او ظاهر ميشود و او را به زائده بالاراده خود تبديل ميکند



 
متعلق به سرمايه دار است بدين ) وسايل و ابزار کار، علم و تکنولوژي( از آنجا که سرمايه ثابت

ترتيب تسلط سرمايه دار بر کارگر هر روز شديدتر ميشود و با راحتي بيشتري ميتواند با سرنوشت 
  .او بازي کند

 
نکته بسيار پراهميتي که بايد در اينجا يادآوري شود آن است که پيشرفت نيروهاي مولد، تقسيم 

به معناي آن نيست که کار يک کارگر منحصر " کار جسمي و يدي"از " کار فکري"ر و جدا شدن کا
 به کار جسمي و عضالني ميشود، چرا که کارگر در چنين شرايطي نيز بايد در تمام فرايند فعاليت

در واقع کار کردن با ماشين از . خود نيروي فکري، مغزي، عصبي و عضالني خود را به کار اندازد
در تمام طول مدت : "به قول مارکس. کارگر ميطلبد نيروي فکري و تمرکز حواس بيشتري به کار برد

اراده  هدفي که(کار، افزون بر تالش اعضاء بدن، اراده کارگر  بايد در تطابق با آن هدف معيني 
بيعت هر چه ط. حفظ شود و اين به معني دقت هر چه بيشتر است) انسان بايد زير فرمان آن درآيد

داشته باشد و بنابرين از انجام آن به ) براي کارگر(کار و شيوه انجام آن کشش و جذابيت کمتري 
تري به عنوان فعاليت آزاد نيروهاي جسمي و فکري خود لذت کمتري ببرد، مجبور است دقت بيش

 کشش و خوب ميدانيم که در سرمايه داري مدرن،). 198ص  Kerr جلد اول کاپيتال چاپ." (کار برد
و جذابيت کار براي کارگر به حداقل خود ميرسد چرا که از خود بيگانگي کارگر در اين مرحله از 

  .سرمايه داري به حداکثر خود ميرسد
 

جدا ميکند يا به عبارتي فکر کردن را با  (Manual) را از کار جسمي (Intellectual) آنچه کار فکري
طرح و برنامه ريزي، مديريت و قوانين حاکم بر کل شدت هر چه بيشتري از کار ميگيرد، جدايي 

کارگر  توليد و يا به عبارتي ساده تر جدايي علم و تکنولوژي و تعيين سرنوشت اجتماعي توليد از
  .است

 
" يقه آبي"با اتوماتيزه شدن هر چه بيشتر کارهاي خدماتي چنين جدايي نه تنها براي کارگران 

و " يدي"در چنين شرايطي کارگران . نيز ميشود" يقه سفيد"ن روي ميدهد بلکه شامل حال کارگرا
از هم دور نميشوند بلکه هر چه به هم نزديکتر ميشوند چرا که بسياري از کارهاي " فکري"

ـ ابتکار و ابداع ـ خود را از دست ميدهند بلکه مزيتهاي خود، " فکري"ي نيز نه تنها مزيتهاي خدمات
  .ز دست ميدهنداز جهت درآمد و مقام را نيز ا

 
  :مارکس در دنباله بحث خود درباره فرايند توليد مينويسد

 
بدين معني که ديگر به عنوان وحدتي که کار بر آن احاطه . فرايند توليد ديگر يک فرايند کار نيست"

در نقاط ) از پروسه توليد(کار، اکنون برعکس تنها به عنوان عضوي آگاه . و تسلط دارد وجود ندارد
اکنون در ، کار. پرشماري از سيستم مکانيکي به صورت کارگران زنده منزوي از هم ظاهر ميشود

وحدت . است) سيستم(فرايند عمومي و کلي ماشينها مستحيل شده و صرفا عضوي از اين نظام 
 29جلد ." (موجوديت پيدا ميکند) فعال(اين نظام نه در کارگــران زنده بلکه در ماشينهاي زنده 

  (83مجموعه آثار، ص 
 

" مرده"ر از پيش منعقد شده و که چيزي جز کا) ماشينها، دانش و تکنولوژي(هر چه سرمايه ثابت 
کارگران نيست عظمت بيشتري به خود ميگيرد، کار زنده و فعال کنوني، بيشتر به زائده بي اراده  

  .بيشتر جدا ميشود" کار جسمي"از " کار فکري"آن تبديل ميشود و به همان اندازه 
 
رآورده يا فرآورده به صورت کار منعقد شده و تحقق يافته، خود، به طور مستقيم نه تنها به شکل ف"

تکامل . وسيله کار، در ماشين ظاهر ميشود، بلکه به صورت نفس قدرت توليدي نمايان ميشود
وسايل کار به صورت ماشين، براي سرمايه يک امر اتفاقي نيست، بلکه تغيير شکل تاريخي 

. مل مييابدسنتي است که از گذشته به او رسيده و به شکلي مناسب براي سرمايه تکا وسايل
بدين ترتيب انباشت دانش و مهارت نيروي توليدي عمومي، عقل و تفکر اجتماعي، به جاي اينکه 

جذب کار شود، جذب سرمايه ميشود و از اينرو به شکل دارايي متعلق به سرمايه يا به طور 



د، به شکل که به مفهوم واقعي به عنوان وسايل توليد وارد در فرايند توليد ميشو دقيقتر، تا آنجا
  (84همانجا ص " (سرمايه ثابت ظاهر ميشود

 
پس دانش و تکنولوژي چيزي جز دانش و مهارت، عقل و تفکر کلي جامعه و نيروي توليد اجتماعي 
يعني کار مجرد نيروي کار مولد جامعه نيست که در نهايت به صورت سرمايه ثابت نصيب سرمايه 

مومي دازان آنها دانش و تکنولوژي را از اين نيروي توليد عحال سرمايه داران و نظريه پر. دار ميشود
جامعه جدا کرده و براي آن موجوديتي مستقل قائل ميشوند و آن را زاينده ارزشها و نعم اجتماعي 

  .به شمار ميآورند
 

به همان اندازه که ماشينها و قدرت توليدي در مجموع خود، پابپاي انباشت دانش اجتماعي تکامل 
. کنند، کار اجتماعي در مجموع خود، نه با کارگر که با سرمايه مشخص و نمايندگي ميشودپيدا مي

 قدرت توليدي. . . قدرت توليدي جامعه با معيار و بر حسب سرمايه ثابت اندازه گيري ميشود
. سرمايه، اين پيشرفت عمومي، افزايش مييابد و به طور مجاني و بالعوض نصيب سرمايه ميشود

ظاهر ميشود و کار زنده ) کارگر(ر ماشينها به صورت چيزي بيگانه و خارجي در برابر او دانش د. . 
. به صورت کار مستحيل شده در کار تحقق يافته اي که مستقل از او عمل ميکند نمايان ميشود

همانجا ص، " (کارگر زائد به نظر ميرسد، مگر آنکه عمل او به خاطر نياز سرمايه الزم به نظر رسد
  .(85ـ84
 

تکامل سرمايه زماني شکل منطقي و واقعي خود را پيدا ميکند که شيوه توليد را بر وفق مراد خود 
يعني وسايل کار را نه تنها در ظاهر به شکل سرمايه ثابت و در هيئت ماشينها درآورده . شکل دهد

  .کند  تبديلبلکه آنها را در پروسه توليد در برابر کارگر قرار دهد و او را به موجودي زائد
 
) وابسته به(در اين صورت تمامي فرايند توليد ديگر وابسته به مهارت بالواسطه کارگر نيست بلکه "

بنابرين سرمايه گرايش به آن دارد که خصلتي علمي به توليد . کاربرد تکنولوژيک دانش خواهد بود
همانگونه . . .  داده ميشوداز اين فرايند تقليل ) مرحله(دهد و کار بالواسطه، صرفا به يک لحظه 

که هنگام بحث درباره تبديل ارزش به سرمايه ديديم، تحليل دقيق تر نشان ميدهد که سرمايه از 
يکسو داللت بر درجه تکامل تاريخي معيني از نيروهاي مولده دارد ـ که اين نيروهاي مولده شامل 

يراند و رشد و ده را به پيش معلم و دانش نيز هست ـ و از ســوي ديگـــر همين نيروهاي مول
  (85همانجا، ص " (گسترش آنها را شدت ميبخشد

 
مارکس در سالهاي مياني قرن نوزدهم آنچه را درباره نقش دانش و اطالعات در پروسه توليد پيش 
بيني کرده است، در سالهاي پاياني قرن بيستم در حال وقوع است و تا آينده اي قابل پيش بيني 

 آنان که انقالب تکنولوژي ـ اطالعاتي کنوني را دليل کهنگي نظرات مارکس. افتادامه خواهد ي
  .ميدانند بايد اين نوشته هاي او را مطالعه کنند

 
، دو دهه پاياني قرن "کار و سرمايه انحصاري"در کتاب  (Harry Braverman)  هري بريور من

ز نظر اهميت پيدا کردن نقش دانش نوزدهم را نقطه عطفي تعيين کننده در تاريخ سرمايه داري ا
  .در توليد ميداند

 
دانش، آخرين ـ و پس از کار مهمترين ـ دارايي اجتماعي است که به زائده اي از : "به قول او

دانش در ابتدا خرجي براي سرمايه دار ندارد چرا که او صرفا دانش . . . سرمايه تبديل شده است 
 ار ميگيرد اما سپس علوم را به طور سيستماتيک و حسابانباشته شده در علوم فيزيک را به ک

  ".شده به زير مهار خود کشيده سازمان ميدهد
 

(Labor and Monopoly capital, Harry Braverman, Monthly Review Press p. 156) 
 

  :او براي تأکيد بر نقش دانش در فرايند توليد در دوران معاصر مينويسد
 



 مثابه يک ثروت عمومي اجتماعي و داشتن جنبه اي فرعي نسبت به توليد تفاوت ميان دانش به"
و دانش به عنوان دارايي سرمايه دار با جايگاهي مرکزي در توليد، تفاوت ميان انقالب صنعتي که 
 نيمه دوم قرن هيجدهم و يک سوم اول قرن نوزدهم را دربر گرفت و انقالب علمي ـ تکنولوژيک که

  (همانجا." (نوزدهم آغاز شده و هنوز ادامه دارد را مشخص ميکنداز دهه پاياني قرن 
 

آنچه هري بربور من در باال ذکر ميکند در واقع درست چيزي است که مارکس قبال پيش بيني کرده 
نکته بنياني آن است، که حال اگر صحبت از توليد ميکنيم به هيچ رو مرادمان تنها آميزه اي از . بود

خشي جدايي وي کار نيست بلکه دانش، تکنولوژي، طرح و برنامه ريزي و مديريت بابزار توليد و نير
حال بايد ببينيم سرمايه دار چگونه با . ناپذير و بخش پراهميت و تعيين کننده آن را تشکيل ميدهند

چنگ انداختن بر دانش عمومي جامعه و به زير مهار کشيدنش آن را به نفع خود و به ضرر کارگر به 
  .اندازدکار مي

 
در اولين شکل تقسيم کار، سرمايه دار صنايع دستي را از هم گسالنده و قطعه قطعه ميکند و "

به طوري که مجموعه فرايند توليد ديگر در حيطه . هر بخش را به کارگر يا کارگراني محول ميکند
او سپس دست به تحليلي از هر يک از وظايف تقسيم شده در ميان . تسلط يک فرد کارگر نباشد

در اين عصر انقالب . هدف او از اين کار تسلط بر يک يک آن وظايف و عمليات است. گران ميزندکار
علمي ـ تکنولوژيک است، که مديريت، فراگيري و تسلط بر تمامي فرايند توليد و کنترل يک يک 

 بدين ترتيب پس از ميليونها سال کار، که. . . عناصر آن را بدون استثناء هدف خود قرار ميدهد 
انسانها نه تنها يک فرهنگ پيچيده اجتماعي به وجود آوردند بلکه به معني واقعي خود را نيز 

ساختند، همين ويژگي فرهنگي ـ بيولوژيک که تمامي تکامل جامعه انساني بر آن پايه گذاري 
شده است، تنها در دويست سال اخير دچار بحراني شده است که مارکوزه به درستي آن را 

-Labor & Monopoly Capital p. 170)"مينامد" فاجعه براي هستي و جوهر انسان يک"تهديد 
ماشينها به مديريت فرصت ميدهند آنچه را . "تقسيم کار اما به همين جا پايان نميپذيرد   (171

 .(همانجا" (انجام دهد که قبال کوشش داشت از راه سازماندهي و مقررات انضباطي انجام دهد
 

ماشيني کردن و خودکار کردن توليد نه تنها سرعت و شدت کار را زير کنترل خود مديريت از طريق 
مجموعه اين تحوالت در . ميگيرد، بلکه شيوه انجام هر حرکت کارگر را نيز زير مهار خود ميکشد

 سازماندهي کار، مديريت علمي نام گرفته است که يکي از بنيانگذاران اصلي آن فردريک تيلور
(F.Taylor) (بود و از اينرو اين نوع مديريت تيلوريسم نام گرفته است)  سرکارگر آمريکايييک.  

 
فرايند توليد بايد از . نخستين اصل اين نوع مديريت جدا کردن فرايند توليد از مهارت کارگر است"

مهارت و فن، سنت و دانش کارگر جدا شود و از آن پس به هيچ رو به توانايي کارگر وابسته نبوده 
ري تا اصل دوم آن است که کار مغزي و فک" "ه به طور کامل به عملکرد مديريت وابسته شودبلک

" برنامه و طرح ريزي متمرکز شود) دپارتمان(جاي ممکن از سطح کارخانه برداشته شده و در اداره 
  (113همانجا ص (
 

 که انسان متفکر حيوانات اين بود" کار"همانگونه که در پيش ديديم برتري کار انسان نسبت به 
آنچه را ميخواهد بسازد و خلق کند، ابتدا در تصور خود ميسازد و سپس دست به اقدام براي 

به ديگر سخن تفکر و تصور از يکسو و عمل کردن و تحقق آن تصور از سوي ديگر . ساختن آن ميزند
ي بيرون آمد و اما هنگامي که کار انسان از صورت فرد. صورت يک وحدت در انسان وجود دارند به

به شکل کار اجتماعي درآمد، امکان آن به وجود ميآيد که تفکر و طرح ريزي، از انجام عمل و پياده 
رين از ميان بردن جنبه انساني کار از اين طريق تبديل به يکي از بنياني ت. کردن آن جدا شود

 .روشهاي عملکرد سرمايه داري در دوران نوين خود شده است
 
 (execution) از اجرا و انجام (Conception) ـدادي را ميتوان اصل جدايي ادراک و تفکرچنيـن رويــ"

  (114همانجا ص " (کار ناميد
 



اصل سوم مديريت علمي، به کار گرفتن دانـش براي کنترل هر لحظه از فرايند کار و شيوه انجام و "
  (119همانجا ص " (اجراي آن است

 
از پيش به طور کامل برنامه ريزي ميشود و اکثرا به صورت مطابق اين اصل، کار هر کارگر 

دستورالعمل هايي نوشته شده به آنان داده ميشود که در آن وظايف آن و وسايل مورد استفاده به 
در اين دستورالعمل ها نه تنها به کارگر گفته ميشود چه بايد بکند . طور دقيق شرح داده ميشود

  .ام دهد و زمان الزم براي آن چقدر استلکه آن کار را چگونه بايد انجب
 

بلکه کارگران و ") يقه آبيها("سيستم مديريت علمي در آخرين مرحله خود نه تنها کارگران کارخانه 
را نيز دربر گرفته و آنان را نيز به ") يقه سفيدها("کارمندان ادارات، شرکتها و موسسات خدماتي 

 :به قول هري بربور من. ظام تبديل ميکندزائده يا پيچ و مهره اي از تمامي اين ن
 
چنين پديده اي حتي پس از . در ابتدا، اداره جايگاه کار فکري و کارخانه جايگاه کار جسمي بود"

تبلور و تا حدودي به دليل تبلور وجود داشت چرا که مديريت علمي کار فکري، برنامه ريزي، قضاوت 
صميم گيري  و تنها اجراي فيزيکي آنچه را در اداره تو ارزيابي نتايج را در انحصار اداره گذاشت

تا آنجا که چنين جدايي واقعيت داشت، همسان دانستن کار اداري . ميشد به کارخانه واگذار کرد
اما . تا حدودي پذيرفتني بود) کار غيرعالمانه(و کار توليدي با فکر نکردن ) کار عالمانه(با فکر کردن 

ات خدماتي را نيز شدن فرايند کار، ادارات و موسس" منطقي"و از هنگامي که مديريت علمي 
فعاليت فکري و طرح و برنامه ريزي منحصر به . اين اختالف، ارزش خود را از دست داد. دربرگرفت

گروه هر چه کوچکتري در اداره شد و توده عظيم کارکنان و کارمندان اداري نيز تبديل به کارگران 
  ( .Labor & Monop  316ـ315ص ." (کارخانه شدندساده جسمي مانند کارگران 

 
مالحظه ميکنيم برخالف آنچه نظريه پردازان سرمايه داري نوين ميگويند، انقالب علمي ـ تکنولوژيک 

ـ اطالعاتي کنوني نه تنها شمار کارگران را کاهش نميدهد بلکه هر روزه روز، شمار بيشتري از 
رفه کرده، مديران سطح متوسط و پايين و حتي کارکنان حکارکنان و کارمندان خدماتي و تحصيل 

و (اي را به صف کارگران ساده، به عنوان اعضاي بي اراده اي از يک نظام توليدي غول آسا 
  .ميفرستد) جهاني

 
 دادامه دار


