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آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌت
 -۱ﺗﺣت اﯾن اﺻطﻼح "آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ )" (23/244ﻣﺎرﮐس ﻣﻧﺷﺎء و ﺗﺄﺛﯾر اﺧﺗﻼﻻت و
ﺻدﻣﺎت ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﮐﺎرﮔران در روﻧد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﮐﻧد" .ﺻﻧﻌﺗﯽ" ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﻟﮕوﯾﯽ ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر "ﺳرﻣﺎﯾﮫداری" ،ﮐﮫ در روﻧد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ظﮭور ﮐرده اﺳت ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طول ﻋﻣر ﻣﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران در ﻣﻧﺎطﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫای اﻧﮕﻠﯾس ﻓﻘط ﻧﯾﻣﯽ
از ﻋﻣر ﻣﺗوﺳط اﻗﺷﺎر ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺑود )ﭘﺎﺋوﻟﯾﻧﯽ  ،(۲۳۲ ،۱۹۸۰ﮐﺎر ﺑﮭداﺷت ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
)راﻣﺎزاﻧﯽ ۱۷۰۰؛ ﻓراﻧﮏ ۱۷۹۰؛ ﻓوﻧﺗررت ۱۸٥۸؛ روھﺎﺗﺳﭻ ۱۸٦۸؛ وﯾرﺧوف ۱۸٥۲/۱۸٤۸؛
راﯾش  (۱۸٦۸و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارش ھﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻧﮕﻠﯾس ﺣﺟم ﻓﺎﯾل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻣواد ﺗﺟرﺑﯽ ﻏﻧﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﮐﮫ از طرﯾﻖ آﻧﮭﺎ
ﻋواﻗب ﻣﮭﻠﮏ روﻧد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺑرای ﺷراﯾط ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ و ﻧﯾز ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﻣرگ و ﻣﯾر ﻣﺷﮭود
ﮔﺷت )ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد  ،۲۸٤/۲۳زﯾرﻧوﯾس .(۷۳
ﻣﺎرﮐس اﺷﺎره ﺑﮫ ) ۲٤٥/۲۳و  (٤۲۱ﮐﺗﺎب اﻧﮕﻠس وﺿﻌﯾت )طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻧﮕﻠﯾس ،ﻣﺗرﺟم( ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
او ﺑر اﺳﺎس " ﺗﺟرﺑﮫ ﺧودش و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر")  (۲۲٥/۲ﺑرﺷﺗﮫ ﺗﺣرﯾر در آورده ﺑود .اﻧﮕﻠس ﻋﻠت
اﺻﻠﯽ وﺧﺎﻣت زودرس و ﻣرگ و ﻣﯾر ﺑﯾش از ﺣد را در ﺷراﯾط ﺣزن آور ﮐﺎر ﮐﺎرﮔران ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﯾﺎﻓت .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی ﭘﻧﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ،ﮐﮫ او از دوران اﺷﺗﻐﺎل ﺧوﯾش در ﻣﻧﭼﺳﺗر ﻣﯽﺷﻧﺎﺧت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﺟﺳﻣﯽ ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﻓﻠﺞ ﺷدن ھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎر ﺑﯾش از ﺣد و
ﺷراﯾط ﻧﺎﺳﺎﻟم ﮐﺎر ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن "ﺣوادث ﻧﺎﮔواری ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣﺎ ﺑﯾش ﺟدی ھﺳﺗﻧد و ﺑرای
ﮐﺎرﮔر] [...اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑدﻧﺑﺎل دارﻧد ﮐﮫ او ﺑﻌﺿﺎ ً و ﯾﺎ ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺧود ﻧﺑﺎﺷد"
) .(۳۸٦اﻧﺑوه ﻣﻌﻠوﻟﯾن زودرس )ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ  -ﻣﺗرﺟم( .ﯾﺎدآور ﺟﻧﮓ ھﺳﺗﻧد
":ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻌﻠوﻟﯾن زﯾﺎد ،ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری اﻓراد ﺑﺎ ﻧﻘص ﻋﺿو در ﻣﻧﭼﺳﺗر دﯾده ﻣﯽﺷوﻧد؛ ﯾﮑﯽ دﺳت و ﯾﺎ
ﻧﯾﻣﯽ از آن را از دﺳت داده؛ دﯾﮕری ﭘﺎ از ﻗوزک ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن و ﺳوﻣﯽ ﭘﺎﯾش را .ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺟزء
ارﺗﺷﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه از ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﺳت" ) (f۳۸٦ﻋﻠل اﯾن "وﯾراﻧﯽ و ﻓرﺳﺎﯾش ﻧﯾروی
ﮐﺎر" ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎرﮐس  ،(٥۲۹/۲۳) ،از دﯾد اﻧﮕﻠس ﻧﺗﯾﺟﮫ " طﻣﻊ ﻧﻔرتاﻧﮕﯾزﺑورژوازی ﻣﯽﺑﺎﺷد !
ﺳﺑب ﻧﺎزاﯾﯽ زﻧﺎن ﺷده ،ﮐودﮐﺎن را ﻣﻌﻠول ﮐرده ،ﻣردان را ﺿﻌﯾف ﻧﻣوده ،اﻋﺿﺎی ﺑدن را ﺧرد ﮐرده،
ﻧﺳلھﺎی ﻣﺗﻌدی را ﻓﺎﺳد ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺿﻌف و ﻧﺎﺗواﻧﯽ آﻟوده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺎطر ﭘر ﮐردن ﮐﯾﺳﮫ
ھﺎی ﺑورژوازی!" )(۲۳۸/۲
دو ده ﺑﻌد ﻣﺎرﮐس در ﺟﻠد اول ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد "،ﭼﻘدر ﺳرﯾﻊ و ﻋﻣﯾﻖ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری " در
روﻧد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن" ﺑﮫ رﯾﺷﮫ ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷده اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺣطﺎط ﺟﻣﻌﯾت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺟذب
ﻣداوم ﻋﻧﺎﺻر طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯽ از روﺳﺗﺎ ﮐﻧد ﺷدﻧﯽ اﺳت ") ،(۲۸٥/۲۳و ﻋﻠت رﻧﺞ ﮐﺎر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ
زﻧدﮔﯽ ،ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼم  :ﮐل "ﻟﯾﺳت ﺷﮭدای ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن" ) (٥۲۸ﻗواﻧﯾن اﻗﺗﺻﺎدی اﻓزاﯾش ﺑﮭرهوری
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻧﻔرد ،ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر دروﻧﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش ﺑﮭرهوری و ﻓﺷﺎر
ﺑﯾروﻧﯽ رﻗﺎﺑت ﺑرای اﻓزاﯾش ﻧرخ ﺑﮭره ﻗرار دارﻧد" ،اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت" )(ff۸۷/۲٥
ﯾﮏ اﺑزار ﻣوﺛر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻋواﻣﻠﯽ را ﮐﮫ ﻧﻘش ﺑﺎزدارﻧده در ﻗﺑﺎل "ﮔراﯾش ﻧزوﻟﯽ ﻧرخ ﺳود"
دارﻧد ،ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد ) .(ff۲٤۲ﺗﻼش ﮐﺎرﮔر ﺑرای "اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی از ﺷراﯾط ﮐﺎرش" ) (۹٦ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ "ﺳرﮐوب ﮐﻠﯾﮫ ﻣوازﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﯾﻣﻧﯽ ،آﺳﺎﯾش و ﺳﻼﻣت" ) (۹۹و "ﺳرﻗت ﮐﻠﯾﮫ ﺷراﯾط
ﻋﺎدی ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ" ) (٤۹٤/۲۳ﺑﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن" اﻗﺗﺻﺎد در ﺷراﯾط ﺗوﻟﯾد" اﺛری
ﻣﺎﻧدﮔﺎر در "ﺷراﯾط وﺟودی و زﻧدﮔﯽ ﮐﺎرﮔر داراﺳت ") .(۹۸/۲٥اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ "ﮐﺎر ﮐﺷﯾدن ﺑﯾش از
ﺣد ،ﺗﺑدﯾل ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺣﯾوان ﮐﺎر ده ،ﻣﺗدی اﺳت ﺑرای اﻓزاﯾش ﺑﮭرهوری ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد اﺿﺎﻓﮫ ارزش "
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) ،(f۹٦اﯾن در ﻧﮭﺎﯾت رﺑطﯽ ﺑﮫ "ﻧﯾت ﺧوب و ﺑد ﺳرﻣﺎﯾﮫدار ﻣﻧﻔرد ﻧدارد .رﻗﺎﺑت آزاد ،ﻗواﻧﯾن ذاﺗﯽ
ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺟﺑری ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد.
")(۲۸٦/۲۳
ﻣﺎرﮐس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓرﺳﺎﯾش ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ" ﻓﻘﯾر ﺷدن ﮐﺎرﮔر ﺑر ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد ﻓردی" ﻧﯾز
اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽﮐﻧد ) .(۳۸۳وی در ﺗﺣﻠﯾل ﺧود درﺑﺎره ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗوری ،ﮐﮫ" ﺑﮫ رﯾﺷﮫ زﻧدﮔﯽ ﻓرد
ﺣﻣﻠﮫ ور ﻣﯾﺷود " ) ،(۳۸٤ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺣدودﯾتھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ رﺷد ﺷﺧﺻﯾت ﻣﯽﭘردازد ،ﮐﮫ ﺑﺎ
" اﻟﺣﺎق ﻣﺎداماﻟﻌﻣر ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟزﺋﯽ و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﺳرﻣﺎﯾﮫ" ) (۳۳۷ﺑوﺟود
ﻣﯽآﯾﻧد؛ ﮐﮫ ﺳﺑب "ﺗﺟزﯾﮫ اﻧﺳﺎن" ) (۳۷٥ﻣﯾﺷود ،ﭼرا ﮐﮫ "ﻓرد ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود ،و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣوﺗور
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽﮔردد" ) ،(۳۸۱ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻓﻘط "ﺗﮑﮫای ﻧﺎﮐﺎﻣل از ﺟﺳم ﺧود را
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ") .(f۳۸۱در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻗﺑﻼً آن را در )ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ (۱۷٦۷ ،آدام ﻓرﮔوﺳن و ﺑوﯾژه آدام اﺳﻣﯾت ) (۱۷۷٦ﻣﺷﺎھده ﮐرده
ﺑود ،ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺷﮑﺎﯾت ﮐرده ﺑود ﮐﮫ" ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھر روز ﻓﻘط ﭼﻧد ﮐﺎر ﺧرد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ] ، [...ﻓراﻣوش
ﻣﯾﮑﻧد  ،ﺷﻌور ﺧود را ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد ،و ﺑﮫ اﻧدازهای ﮐﺳلﮐﻧﻧده و اﺑﻠﮫ ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﯽﺗواﻧد
ﺗﺑدﯾل ﺷود" )ﺛروت ،ﺟﻠد  ،٥ﻓﺻل اول ،ص ٦٦۳؛ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ .(۳۸۳/۲۳
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧظرش در ﻣورد "ارﺗش ذﺧﯾره ﺻﻧﻌﺗﯽ " ﻣﺎرﮐس ﺗوﺟﮫ را ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ" ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﺻﻧﻌت ،ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،ﻣﻌﺎدن ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﻏﯾره روﺑﮫ
اﻓزاﯾش اﺳت ،ﻣﻌﻠوﻟﯾن ،ﺑﯾﻣﺎران ،ﺑﯾوه ھﺎ و ﻏﯾره .ﻓﻘر ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن ارﺗش ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد" ) .(٦۷۳او از اﯾن" ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر" ) (٥۱۱ﺧﺷﻣﮕﯾن اﺳت ،از" ﭘژﻣردن
ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ ،ﻣرگ زودرس ،ﻋذاب ﮐﺎر ﺑﯾش از ﺣد ") (۲۸٦ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ" ﺑوﻟﺗن ھﺎی ﺟﻧﮓ ،ﮐﮫ
ﺣﺎوی آﻣﺎر زﺧﻣﯽھﺎ و ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن ارﺗش ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد") ،(۹۹/۲٥و در ﺗﺣﻠﯾل ﺧود از" ﻗﺎﻧون
ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری" ﺑﮫ ﻋﻠل واﻗﻌﯽ اﯾن ﺷراﯾط ﺣزن اﻧﮕﯾز ﻣﯽﭘردازد ":اﻧﺑﺎﺷت ﺛروت در
ﯾﮏ ﻗطب ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﻧﺑﺎﺷت ﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ،رﻧﺞ و ﻋذاب ﮐﺎر ،ﺑرده داری ،ﺟﮭل ،وﺣﺷﯾﮕری و ﺗﺧرﯾب
اﺧﻼﻗﯽ در ﻗطب ﻣﻘﺎﺑل اﺳت" ،در ﺟﻧﺎح ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ).(٦۷٥/۲۳
اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾد در ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﺗﮑﻧﯾﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد ،ﮐﮫ ﺧﺎص اﯾن ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد اﺳت "،در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﺛروت را از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد :زﻣﯾن و ﮐﺎرﮔر") .(٥۳۰/۲۳در واﻗﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری" ،ﻋﻠﯾرﻏم
ﻧﺎﺧن ﺧﺷﮑﯽ ،در ﻣورد ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد" ' در ﻋﯾن ﺣﺎل " ﺗوﻟﯾد در ﯾﮏ
طرف ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾزی را از دﺳت ﻣﯽدھد ﮐﮫ در طرف دﯾﮕر ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﻧﻔرد ﺑدﺳت
ﻣﯽآورد ")(۹۷/۲٥؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن )ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد( ﺳرﻣﺎﯾﮫداری "ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﺷﯾوه دﯾﮕر ﺗوﻟﯾد،
ھدر دھﻧده اﻧﺳﺎن) ،ھدر دھﻧده( ﮐﺎر زﻧده ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھدر دھﻧده ﮔوﺷت و ﺧون ،ﺑﻠﮑﮫ اﻋﺻﺎب و
ﻣﻐز ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد ").(۹۹
اﻣﺎ اﮔر ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﮐﮫ ذاﺗﺎ ً "ﻋﺑﺎرت از ﻣﮑﯾدن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎر اﺳت" و "زوال ﻧﯾروی ﮐﺎر
اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ رﺑودن ﺷراﯾط ﻣﺎدی ﺗﮑﺎﻣل و ﻓﻌﺎﻟﯾت آن " ،در ﻋﻣل ﺳﺑب" ﻓرﺳودﮔﯽ ﻧﺎﺑﮭﻧﮕﺎم و ﻣرگ
ﺧود ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﯽﺷود ")(۲۸۱/۲۳؛ ﺑر اﯾن اﺳﺎس اﮔر ﺳرﻣﺎﯾﮫ " ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻼﻣت و طول ﻋﻣر
ﮐﺎرﮔر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳت آن را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد" ) ،(۲۸٥ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎرﮔران در ﺑراﺑر ﺻدﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ و آﺳﯾب ﺑﮫ ﺳﻼﻣت آﻧﺎن ،ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻧﻔﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد؛ اﻟزاﻣﯽ ﺑودن ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎرﮔران ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ
ﺧواﺳت" ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﺑرای ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ رﻗﺎﺑت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﻣﯾﺑﺎﺷد"
).(٥۱٥
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اﺗﻼف ﻧﯾروی ﮐﺎر اﻧﺳﺎن" ،ﻧﯾروی ﻣوﻟد اﺻﻠﯽ" ھر ﺟﺎﻣﻌﮫای ،ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس آن را ﺑﺎ ﻧﮕرش ﻣﺎدام ﭘﺎم
ﭘﺎدور )" ﺑﻌد از ﻣﺎ طوﻓﺎن ﻧوح"( در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ﻟوﮐس او در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻓراﻧﺳﮫ،
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑرای او ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﮭم از ﻣواﻧﻊ ذاﺗﯽ ﻓرﻣﺎﺳﯾون ،ﮐﮫ در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎﻣل از
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻗرار دارﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش آﺳﯾب
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﺑﮫ ﺗﻠﺧﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد  ":ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮭﺗر از
ﻟزوم ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﻋﺎﯾت ﺳﺎده ﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت ﺗوﺳط دوﻟت ﺗوﺻﯾف ﮐﻧد؟" ).(٥۰٥/۲۳
 -۲ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش روزاﻓزون ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن در ﺛﻠث ﺳوم ﻗرن ﻧوزدھم ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺻﻧﻌﺗﯽ در آﻟﻣﺎن ﻧﯾز ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺿرورت ﯾﺎﻓت  .ﺑرای ﺟﻧﺑش اوﻟﯾﮫ ﮐﺎرﮔری )ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ( و ﻧﯾز ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻟﯾﺑرال )ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺟﻣن ﺳﯾﺎﺳت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(
ﺧواﺳﺗﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ و ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻘﺎﺑل ﺧطرات ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯾن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺎطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳواﻧﺢ  ،ﺑﯾﻣﺎری و ﻣرگ طرح و ﺑﮫ ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﺗﻧظﯾم آن ﻣﺑدل ﺷدﻧد
)ﺗن اﺷﺗت  .(۱۹۸۱ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻓﺷﺎرھﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻓزاﯾش ﺣوادث
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﯾﺎ "ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷﻐﻠﯽ" و ﯾﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش در ﺣﺎل رﺷد ﮐﺎرﮔری ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺑل از
ھﻣﮫ ﺑرای ﮐﺎھش ﺗﻌﮭدات ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑرای ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات زﯾﺎن ھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ در روﻧد ﮐﺎر ،در
دوران ﺑﯾﺳﻣﺎرک در ﺳﺎل  ۱۸۸٤ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻣﮫ ﺣوادث ﺗﺻوﯾب ﺷد؛ ﭘس از آﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ در
ﺳﺎل  ۱۸۸۳ﺗﺻوﯾب ﺷده ﺑود ،در ﺳﺎل  ۱۸۸۹ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻘص ﻋﺿو و ﺳﺎﻟﺧوردﮔﯽ ﻧﯾز
ﺗﺻوﯾب ﺷدﻧد )ھرﮐﻧﺎر  .(۱۸۹٤ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾﻣﮫ ﺣوادث در اﺑﺗدا ﻓﻘط ﻣﺣدود ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳواﻧﺢ
ﮐﺎر ﺑود )ﻣﺎﯾﻠز /ﻣوﻟر  .(۱۹۸٥ﺑﻌد از ﺳﺎل " ۱۹۲٥ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ" ﻧﯾز ،ﮐﮫ در ﯾﮏ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ
وﯾژه ﺗوﺻﯾف ﺷده ﺑودﻧد ،اﺿﺎﻓﮫ ﺷدﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت "ﺑطور ﻋﻣده" ﻧﺎﺷﯽ از ﺷراﯾط ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻧد .ھر
ﭼﻧد ﺗﻌداد آﻧﺎن )ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ( از اﺑﺗدا ۱٥ﺑﯾﻣﺎری ) (۱۹۲٥ﺑﮫ  ٦۷ﺑﯾﻣﺎری ) (۱۹۹۳اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﺎ ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از ﺑﯾﻣﺎریھﺎﯾﯽ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد ،ﮐﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺳواﻧﺢ ﺑﯾﺷﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از "ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﮐﺎر" ﻣوﺟودﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻋﻠت ﻧدارﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾﻖ ﺷراﯾط ﮐﺎر ﻧﯾز ﺑوﺟود آﻣده و ﺗﺷدﯾد
ﻣﯽﺷوﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺛر ﻋواﻣل ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺣﺗﯽ ﭘس از ﺗﻧظﯾم دوﺑﺎره ﻗواﻋد اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر و
ﺗﻧدرﺳﺗﯽ در ﺳﺎل  ،۱۹۹٦ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از روﻧد وﺣدت اروﭘﺎ ﺑود ،اﯾن ﻣوارد ﺗﺣت ﭘوﺷش" اﺟﺑﺎر ﭘرداﺧت
ﺧﺳﺎرت" )ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻘرری ،ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ و ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ( ﺗوﺳط ﻣرﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺳواﻧﺢ
ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ "ﺧواﺳت ﺟﻠوﮔﯾری ازﺑروز آﻧﮭﺎ " در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﺎر ﺑرای ﺳﻼﻣت ﺑﺳط داده ﺷده اﺳت )ﺑﯽ ﺑﺎک  /اوﭘوﻟزار1999).
آﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﮐﻧد ،اﺻطﻼح آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺟﺳﻣﯽ
)ﻓﯾزﯾﮑﯽ( ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﻧﺣﮫ و ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣدود ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی روﺣﯽ ﺧطرات ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺑﺳط
ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﯾز در ﭼﺎرﭼوب ﻧظرﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ "اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐردن ﺑﺎزار ﮐﺎر" طرح "آﺳﯾب
ﺷﻧﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ " ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓت )ﻓرزه و دﯾﮕران۱۹۷۸ ،؛ ﺑوﺳﯾﻧﮓ  ،(۱۹۹۹ﮐﮫ "ﺑروز
اﺧﺗﻼﻻت ﺧﻔﯾف و ﺷدﯾد رواﻧﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﮐﺎر ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد" )ﻓرزه  ،۱۹۷۹ص .(٥۰
ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﻓﺷﺎر ھﺎی روﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠل ﻣﻣﮑن ﺧطر ﺑرای ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ،در ﻣوازﯾن ﻣدرن
اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ و ﻧﯾز ﻣوازﯾن ارﺗﻘﺎء ﺗﻧدرﺳﺗﯽ در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ،آﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑل از ھﻣﮫ در ﻗواﻧﯾن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ۱٤ § VIIو ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر §  ۲۰و ﻣﻧﺷور اوﺗﺎوای  WHOذﮐر ﺷده اﺳت؛ ﺗﻠﻔﯾﻖ
ﻧظرات ﺳﻧﺗﯽ ،آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎ روﯾﮑردھﺎی ﺳﺎﻟوﺗو ژﻧﺗﯾﮏ ﺑرای
ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧدرﺳﺗﯽ در ﮔﺳﺗره ﮐﺎری ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺗﻠﻔﯾﻖ آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ و آﺳﯾب
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 ﺗﻘﺎﺿﺎ/ ﺷﻧﺎﺳﯽ روﺣﯽ از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﮔﺳﺗرش ﻋواﻣل ﻓﺷﺎر روﺣﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﭘروﻓﺎﯾل ﻓﺷﺎر
 ﺑرای ﯾﮏ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت- ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ
 ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯾﺳت و ﺧواھﺎن اﻗداﻣﺎت،ﺣﻣﺎﯾت ﺟدی از اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ
 )اوﭘوﻟزار.ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﮐﺎﻣل و دارای ﭼﺷم اﻧداز ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﺎر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد
1999).
ﭘرﺳش در ﻣورد اﺛرات و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ و آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﻓرای ﻣﺣدوده ﺑﺎزار ﮐﺎر
از اھﻣﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺑرای ﺳﻼﻣت ﻣردم ﺑطور ﮐﻠﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرای "ﻋﻠوم ﺗﻧدرﺳﺗﯽ" )ﺑﮭداﺷت
 ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﺎﺑراﺑری ﭘﺎﯾدار اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺧﺻوص ﻣرگ و ﻣﯾر.(۲۰۰۲ ﻋﻣوﻣﯽ( ﺑرﺧوردار اﺳت )واﻟر
،(۱۹۹٤ ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎزار ﮐﺎر ھﻣﺎن ﻗدر ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت )اوﭘوﻟزار
ﮐﮫ ﺑﮭرهﺑرداری از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن ﺑﯾن ﻣردم در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾرات
. دﻣوﮔراﻓﯾﮏ و ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﭼﺷم اﻧداز ﺑﯾﻣﺎریھﺎ )"اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی واﮔﯾر"( ﺿروری ﺷده اﺳت
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