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 آسیب شناسی صنعت 
 
۱-  " اصطالح  این  صنعتی تحت   شناسی  و    مارکس (23/244) "آسیب  اختالالت  تأثیر  و  منشاء 

تحلیل می  و  تجزیھ  در روند صنعتی شدن را  کارگران  بھ سالمت  عنوان  صدمات  بھ  کند. "صنعتی" 
تقسیم کار "سرمایھ  برای  استفاده  داری"،  الگویی  در روند صنعتی شدن ظھور کرده است، مورد  کھ 

ای انگلیس فقط نیمی  قرار گرفتھ است. در زمانی کھ طول عمر متوسط کارگران در مناطق کارخانھ 
)، کار بھداشت صنعتی و پزشکی اجتماعی  ۲۳۲،  ۱۹۸۰  پائولینیاز عمر متوسط اقشار میانی بود (

؛ ۱۸٥۲/ ۱۸٤۸  ویرخوف؛  ۱۸٦۸  روھاتسچ؛  ۱۸٥۸  فونتررت ؛  ۱۷۹۰  فرانک ؛  ۱۷۰۰  رامازانی(
بازرسی  ۱۸٦۸  رایش و  عمومی  بھداشت  برای  پارلمانی  ھای  کمیسیون  ھای  گزارش  ھمچنین  و   (

کارخانھ ھا در انگلیس حجم فایل توجھی از مواد تجربی غنی در اختیار گذاشتند، کھ از طریق آنھا  
برای شرایط کار و زندگی و   نیز سالمتی و مرگ و میر مشھود  عواقب مھلک روند صنعتی شدن 

 ). ۷۳، زیرنویس ۲۳/۲۸٤گشت (مقایسھ کنید  

کند کھ  می   وضعیت (طبقھ کارگر انگلیس، مترجم)   انگلس) کتاب  ٤۲۱و    ۲۳/۲٤٥اشاره بھ (  مارکس
معتبر"(   منابع  و  خودش  تجربھ   " اساس  بر  بود.  ۲۲٥/ ۲او  آورده  در  تحریر  برشتھ  علت    انگلس ) 

مر و  زودرس  وخامت  کارگران صنعتی  اصلی  کار  آور  حزن  شرایط  در  را  حد  از  بیش  میر  و  گ 
در کارخانھ  در منچستر می یافت.  اشتغال خویش  دوران  از  او  انگلیس، کھ  پنبھ  تنھا  ھای  نھ  شناخت، 

ھا و فلج شدن ھایی بود کھ ناشی از فشار بیش از حد و  قادر بھ مشاھده ناھنجاری ھای جسمی، بیماری 
بود  کار  ناسالم  برای  شرایط  و  ھستند  جدی  بیش  کما  کھ  بود  ناگواری  "حوادث  ھمچنین  بلکھ  ند، 

نباشد"   خود  کار  انجام  بھ  قادر  کامل  بطور  یا  و  بعضاً  او  کھ  دارند  بدنبال  را  نتیجھ  این  کارگر[...] 
بازنشستگی  ۳۸٦( سن  بھ  رسیدن  از  (قبل  زودرس  معلولین  انبوه  ھستند    -).  جنگ  یادآور  مترجم). 

شوند؛ یکی دست و یا  ین زیاد، تعداد کثیری افراد با نقص عضو در منچستر دیده می :"عالوه بر معلول 
نیمی از آن را از دست داده؛ دیگری پا از قوزک بھ پایین و سومی پایش را. بنظر می رسد کھ جزء  

 ) است"  بازگشتھ  میدان جنگ  از  تازه  کھ  نیروی  ۳۸٦fارتشی ھستی  فرسایش  "ویرانی و  این  ) علل 
گ  بھ  (   مارکس فتھ  کار"،  دید  ٥۲۹/ ۲۳،  از  نفرت    انگلس )،  " طمع  !  انگیزبورژوازی می نتیجھ  باشد 

سبب نازایی زنان شده، کودکان را معلول کرده، مردان را ضعیف نموده، اعضای بدن را خرد کرده،  
آلوده ساختھ است، تنھا بخاطر پر کردن کیسھ  نسل  ناتوانی  با ضعف و  نموده و  ھای متعدی را فاسد 

 )۲۳۸/ ۲بورژوازی!" (ھای 

داری " در  کند،" چقدر سریع و عمیق تولید سرمایھ در جلد اول سرمایھ اشاره می   مارکسدو ده بعد  
روند صنعتی شدن" بھ ریشھ مردم حملھ ور شده  است، چگونھ انحطاط جمعیت صنعتی فقط با جذب 

 )" است  شدنی  کند  روستا  از  زندگی  طبیعی  عناصر   علت ر۲۸٥/ ۲۳مداوم  و  بدبختی  )،  و  کار  نج 
وری  ) قوانین اقتصادی افزایش بھره ٥۲۸زندگی، یا در یک کالم : کل "لیست شھدای تولیدکنندگان" (

وری و فشار  سرمایھ می باشد. برای سرمایھ ھای منفرد، کھ تحت  فشار درونی برای افزایش بھره 
)  ۸۷ff/ ۲٥ی سرمایھ ثابت" ( بیرونی رقابت برای افزایش  نرخ بھره قرار دارند، "اقتصاد با بکارگیر

یک ابزار موثر ارائھ می کند تا ھمھ عواملی را کھ نقش بازدارنده در قبال "گرایش نزولی نرخ سود"  
) بھ  ۹٦). تالش کارگر برای "استفاده منطقی و اقتصادی از شرایط کارش" ( ۲٤۲ffدارند، بسیج کند ( 

) و "سرقت کلیھ شرایط  ۹۹یش و سالمت" ( مثابھ "سرکوب کلیھ موازین قانونی در زمینھ ایمنی، آسا
 ) زندگی"  و  کار  می ۲۳/٤۹٤عادی  بنظر  اثری  )  تولید"  در شرایط  اقتصاد  آن"  موجب  بھ  کھ  رسد، 

). اما از آنجا کھ "کار کشیدن بیش از  ۹۸/ ۲٥ماندگار در "شرایط وجودی و زندگی کارگر داراست "( 
وری سرمایھ و تولید اضافھ ارزش "  زایش بھره حد، تبدیل کارگر بھ حیوان کار ده، متدی است برای اف 
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)۹٦f بد سرمایھ و  بھ "نیت خوب  نھایت ربطی  در  این  ذاتی  )،  قوانین  آزاد،  ندارد. رقابت  منفرد  دار 
می  تحمیل  داران  سرمایھ  تک  تک  بھ  بیرونی  جبری  قوانین  مثابھ  بھ  را  داری  سرمایھ  کند.  تولید 

)"۲۳/۲۸٦ ( 

جسمی، بلکھ بھ" فقیر شدن کارگر بر نیروھای مولد فردی" نیز    نھ تنھا بھ فرسایش سالمت   مارکس
می  ( انتقاد  فرد  ۳۸۳کند  زندگی  ریشھ  بھ  کھ"  مانوفاکتوری،  کار  تقسیم  درباره  خود  تحلیل  در  وی   .(

پردازد، کھ با  ھای روحی و روانی رشد شخصیت می )، بھ بررسی محدودیت ۳۸٤حملھ ور میشود " (
) بوجود  ۳۳۷بھ یک فعالیت جزئی و اطاعت بی چون و چرا از سرمایھ" ( العمر کارگر  " الحاق مادام 

شود، و تبدیل بھ موتور  ) میشود، چرا کھ "فرد خود تقسیم می ۳۷٥آیند؛ کھ سبب "تجزیھ انسان" ( می
ای ناکامل از جسم خود را  )، بھ صورتی کھ نھایتا فقط "تکھ ۳۸۱گردد" ( اتوماتیک بخشی از کار می

کند، ھمانطور کھ  بھ انتقاد بھ تقسیم کار صنعتی اشاره می   مارکس). در اینجا  ۳۸۱f( کند "نمایان می 
) مشاھده کرده  ۱۷۷٦(   آدام اسمیت و بویژه    آدام فرگوسن)  ۱۷٦۷قبالً آن را در (تاریخ جامعھ مدنی،  

وش  دھد [...] ، فرام بود، کھ قبالً شکایت کرده بود کھ، "کسی کھ ھر روز فقط چند کار خرد انجام می 
تواند  شود، کھ یک انسان می کننده و ابلھ می ای کسلمیکند ،  شعور خود را بکار گیرد، و بھ اندازه 

 ). ۳۸۳/ ۲۳؛ مقایسھ کنید با  ٦٦۳، فصل اول، ص  ٥جلد   ثروت،تبدیل شود" ( 

می  جلب  را  توجھ  مارکس   " ذخیره صنعتی  "ارتش  مورد  در  نظرش  با  رابطھ  قربانیان  در  بھ"  کند 
تعد  کھ  روبھ  صنعت،  غیره  و  شیمیایی  کارخانجات  معادن،  ھای خطرناک،  ماشین  افزایش  با  آنھا  اد 

افزایش است، معلولین، بیماران، بیوه ھا و غیره. فقر عمومی خانھ معلولین ارتش فعال کارگری را  
می  ( تشکیل  ( ٦۷۳دھد"  کارگر"  طبقھ  قربان  عید  این"  از  او  پژمردن  ٥۱۱).  از"  است،  خشمگین   (

) با توجھ بھ" بولتن ھای جنگ، کھ  ۲۸٦، مرگ زودرس، عذاب کار بیش از حد "(جسمی و روحی
زخمی  آمار  کشتھ حاوی  و  میباشند"( ھا  صنعتی  ارتش  قانون  ۹۹/ ۲٥شدگان  از"  خود  تحلیل  در  و   ،(

پردازد :"انباشت ثروت در  عمومی انباشت سرمایھ داری" بھ علل واقعی این شرایط حزن انگیز می 
باشت فقر و بدبختی، رنج و عذاب کار، برده داری، جھل، وحشیگری و تخریب  یک قطب بھ معنی ان

 ). ٦۷٥/ ۲۳اخالقی در قطب مقابل است"، در جناح پرولتاریا (

شود، کھ در  اینجا تضاد بین نیروھای مولد و مناسبات تولید در شیوه تولید سرمایھ داری نشان داده می 
تولید، اجتماعی  سازمان  و  تکنیک  تکامل  حال    جریان  عین  در  است،"  تولید  شیوه  این  خاص  کھ 

داری، "علیرغم  ). در واقع سرمایھ ۲۳/٥۳۰برد: زمین و کارگر"(سرچشمھ ھمھ ثروت را از بین می 
کند" ' در عین حال " تولید در یک  ناخن خشکی، در مورد نیروی انسانی بسیار بی مالحظھ عمل می 

داران منفرد بدست  دھد کھ در  طرف برای جامعھ چیزی را از دست می طرف دیگر برای سرمایھ 
"( می تولید) سرمایھ ۹۷/ ۲٥آورد  بنابراین (شیوه  تولید،   )؛  دیگر  از ھر شیوه  بیشتر  مراتب  "بھ  داری 

باشد، نھ تنھا ھدر دھنده گوشت و خون، بلکھ اعصاب و  ھدر دھنده انسان، (ھدر دھنده) کار زنده می 
 ).  ۹۹باشد "( مغز نیز می 

تولید سرمایھ داری، کھ ذاتاً "عبارت از مکیدن اضافھ کار است" و "زوال نیروی کار    اما اگر شیوه
انسان از طریق ربودن شرایط مادی تکامل و فعالیت آن "، در عمل سبب" فرسودگی نابھنگام و مرگ  

می  کار  نیروی  "(خود  و طول عمر  ۲۸۱/ ۲۳شود  بھ سالمت  نسبت   " اگر سرمایھ  اساس  این  بر  )؛ 
نیاز بھ  ۲۸٥فاوت باشد، جایی کھ از طرف جامعھ مجبور نیست آن را رعایت کند" ( کارگر بی ت  ،(

مقررات قانونی برای محافظت از کارگران در برابر صدمات شخصیتی و آسیب بھ سالمت آنان، نھ  
می  جامعھ  کل  بلکھ  آنھا  بنفع  با  تنھا  متناسب  نھایتاً  کارگران  از  حمایت  عمومی  بودن  الزامی  باشد؛ 

میباشد"  سرمایھ   خواست" نیروی کار،  استثمار  یعنی شرایط مشابھ  برای شرایط مشابھ رقابت،  داران 
)٥۱٥ .( 
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مادام پام  آن را با نگرش       مارکسای، کھ  اتالف نیروی کار انسان، "نیروی مولد اصلی" ھر جامعھ
پادشاه فرانسھ،    (" بعد از ما طوفان نوح") در مقابل انتقاد بھ شیوه زندگی لوکس او در دربار  پادور 

از   کامل  استفاده  با  تقابل  در  کھ  فرماسیون،  ذاتی  موانع  از  مھم  نشانھ  او یک  برای  کند،  مقایسھ می 
سرمایھ  در  اجتماعی  تولید  ھای  گسترش  پتانسیل  بھ  اشاره  با  او  حقیقت  در  دارند.  قرار  آسیب  داری 

لید سرمایھ داری را بھتر از  تواند شیوه توبھ تلخی خاطرنشان کرد :" چھ چیزی می   شناسی صنعتی،
 ). ٥۰٥/ ۲۳لزوم قانونی رعایت ساده ترین امکانات بھداشت و سالمت توسط دولت توصیف کند؟" ( 

 

بھ    -۲ مربوط  مسائل  نوزدھم،  قرن  سوم  ثلث  در  روزافزون صنعتی شدن  گسترش  آسیب شناسی  با 
سوسیال  (قبل از ھمھ    در آلمان نیز بیش از پیش ضرورت یافت . برای جنبش اولیھ کارگری   صنعتی

سندیکاھا  و  (مانند  دموکراسی  لیبرال  اجتماعی  ھای  سیاست  نیز  و  اجتماعی)  سیاست  )  انجمن 
ھایی برای ایمنی و محافظت بیشتر در مقابل خطرات سالمتی و بھداشتی ناشی از کار و تامین  خواستھ 

نظیم آن مبدل شدند  و مرگ طرح و بھ محور اصلی ت   اجتماعی مخاطرات ناشی از سوانح ، بیماری 
). نھ تنھا در پاسخ بھ فشارھای واقعی ناشی از این مسئلھ بھ شکل افزایش حوادث  ۱۹۸۱  تن اشتت (

ھای شغلی" و یا برای پاسخ بھ جنبش در حال رشد کارگری، بلکھ قبل از  ناشی از کار و یا "بیماری 
در  ھمھ    کار،  روند  در  ھای سالمتی  زیان  جبران خسارات  برای  کارفرمایان  تعھدات  کاھش  برای 

قانون بیمھ حوادث تصویب شد؛ پس از آنکھ  قانون بیمھ درمانی در    ۱۸۸٤در سال    بیسمارک دوران  
سال    ۱۸۸۳سال   در  بود،  شده  نیز    ۱۸۸۹تصویب  سالخوردگی  و  عضو  نقص  بھ  مربوط  قوانین 

). حمایت بیمھ حوادث در ابتدا فقط محدود بھ پیامدھای ناشی از سوانح  ۱۸۹٤  ار ھرکنتصویب شدند ( 
بود ( از سال  ۱۹۸٥  مایلز/ مولر کار  بعد  نامھ    ۱۹۲٥).  آیین  در یک  نیز، کھ  "بیماری ھای شغلی" 

بایست "بطور عمده" ناشی از شرایط کار باشند. ھر  ویژه توصیف شده بودند، اضافھ شدند، آنھا می 
)   افزایش  ۱۹۹۳بیماری (  ٦۷) بھ  ۱۹۲٥بیماری ( ۱٥آنان (بیماری ھای شغلی) از ابتدا  چند تعداد  

ھایی را در بر میگیرد، کھ  یافتھ است، با این ھمھ تا قرن بیست و یکم تنھا بخش کوچکی از بیماری 
ھای مرتبط  باشند. عالوه بر این، سوانح بیشماری ناشی از "بیماری می   از آسیب شناسی صنعتیناشی  

تشدید   و  آمده  بوجود  نیز  کار  شرایط  طریق  از  بلکھ  ندارند،  علت  یک  فقط  کھ  موجودند  کار"  با 
و  می کار  ایمنی  قواعد  دوباره  تنظیم  از  پس  حتی  ھستند.  گوناگونی  عوامل  اثر  نتیجھ  یعنی  شوند، 

  ، کھ ناشی از روند وحدت اروپا بود، این موارد تحت پوشش" اجبار پرداخت ۱۹۹٦تندرستی در سال  
بیمھ سوانح    قانونی  توسط مرجع  پزشکی)  مراقبت ھای  یا  و  توانبخشی  مقرری،  (بھ شکل  خسارت" 
قرار نگرفتھ اند، با این ھمھ "خواست جلوگیری ازبروز آنھا " در حال حاضر بھ کلیھ خطرات ناشی  

 .(1999 بی باک / اوپولزاراز کار برای سالمت بسط داده شده است (

کھ   اصطالح  می استدالل    مارکسآنطور  صنعتی کند،  شناسی  جنبھ نمی   آسیب  بھ  جسمی  تواند  ھای 
(فیزیکی) ناشی از سانحھ و بیماری محدود شود، بلکھ باید بھ پیامدھای روحی خطرات تندرستی بسط  
"آسیب   طرح  کار"  بازار  کردن  "انسانی  بھ  مربوط  نظریات  چارچوب  در  نیز  علت  ھمین  بھ  یابد، 

تکامل    " صنعتی  روانی   (شناسی  دیگران،یافت  و  "بروز  ۱۹۹۹  بوسینگ؛  ۱۹۷۸  فرزه  کھ   ،(
 ). ٥۰، ص  ۱۹۷۹  فرزه کند" (اختالالت خفیف و شدید روانی را در رابطھ با شرایط کار بررسی می 

گنجاندن فشار ھای روحی ناشی از کار، بھ عنوان علل ممکن خطر برای تندرستی، در موازین مدرن  
تقاء تندرستی در محیط کار، آنطور کھ قبل از ھمھ در قوانین  ایمنی کار و تندرستی و نیز موازین ار 

§    VII    §۱٤اجتماعی    کار  ایمنی  قوانین  اوتاوای    ۲۰و  منشور  تلفیق    WHOو  است؛  شده  ذکر 
برای    ژنتیک  سالوتو  رویکردھای  با  بیماری  عوامل  از  اجتناب  برای  شناسانھ  آسیب  سنتی،  نظرات 

آسیب  و    آسیب شناسی صنعتیستره کاری کمک میکنند. تلفیق  حمایت از منابعی کھ بھ تندرستی در گ
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از نقطھ نظر گسترش عوامل فشار روحی بھ دلیل تغییر ساختار پروفایل فشار / تقاضا    شناسی روحی
سازمانی بازار کار از اھمیت خاصی برخوردار است، برای یک    -بھ عنوان نتیجھ تغییرات تکنیکی  

ی، کھ بھ اقدامات اصالحی انتخابی قانع نیست و خواھان اقدامات  حمایت جدی از ایمنی کار و تندرست 
می  انسان  نیاز  با  متناسب  کار  ساختار   برای  انداز  چشم  دارای  و  کامل  (پیشگیرانھ  اوپولزار  باشد. 

1999).  

فرای محدوده بازار کار    شناسی روانی آسیب و    آسیب شناسی صنعتی اثرات و جایگاه   پرسش در مورد 
العاده ای برای سالمت مردم بطور کلی و در نتیجھ برای "علوم تندرستی" (بھداشت از اھمیت فوق  

).  توضیح نابرابری پایدار اجتماعی در خصوص مرگ و میر  ۲۰۰۲  والرعمومی) برخوردار است ( 
)،  ۱۹۹٤اوپولزار بدون مراجعھ بھ تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بازار کار ھمان قدر غیرممکن است (

تغییرات  داری از منابع بیشتری برای پیشگیری از بیماری برکھ بھره  نتیجھ  ھای مزمن بین مردم در 
 ھا ("انتقال بیماری ھای واگیر")  ضروری شده است .  دموگرافیک و نیز تغییر چشم انداز بیماری 
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